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Abstract
Introduction: Spiritual intelligence gives an individual a broad perspective regarding her life,
religion, and all their experiences. It enables them to reanalyze life experiences and gain a
deeper understanding. The present study was an attempt to examine the relationship between
spiritual intelligence and commitment to religious beliefs in civil servants.
Methods: It was a correlational study, with the research population consisting the staff of
Defense Ministry thoughout Iran in 2011. The sample included 10,389 individuals selected
using random cluster sampling. Data collection was done using a researcher-made
questionnaire to measure participants’ practical commitment to religious beliefs and another
questionnaire to examine their spiritual intelligence. Data analysis was done using Pearson
correlation coefficient and a multiple regression test.
Results: A significant relationship was observed between commitment to religious beliefs and
participants’ spiritual intelligence in the subscales of Self-awareness, Spiritual experience,
Patience, and Generosity. The relationship between the total score of spiritual intelligence and
commitment to religious beliefs was found to be 0.74. The results of the regression analysis
showed that 55 percent of the variance in spiritual intelligence could be explained by
participants’ commitment to religious beliefs.
Conclusion: The direct relationship between the two variables shows that employees with
higher spiritual intelligence are more practically committed to religious beliefs.
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 دهکیچ
سازد به چارچوب بندی و دهد و او را قادر میو همه تجارب و رویدادها می هوش معنوی به فرد دیدی کلی در مورد زندگی ،دین مقدمه:

معنوی با میزان التزام   تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه بین هوش

  عملی به اعتقادات دینی در کارکنان است. 

ل های کشور در سااز نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان وابسته به وزارت دفاع در تمامی استان پژوهش در این مطالعهروش: 

مورد بررسی قرارگرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته ای تصادفی خوشهگیری نفر با روش نمونه 11903بود که  1931

افزار  ها با استفاده از نرمدینی و پرسشنامه  هوش معنوی براساس الگوی استیونز بود. دادهبرای سنجش میزان التزام عملی به اعتقادات 
SPSS15  اند.و با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی و رابطه بین التزام عملی به اعتقادات دینی با ابعاد هوش معنوی)خودآگاهی متعالی، تجربیات  ها:یافته

معنوی، شکیبایی و بخشش( کارکنان معنادار است. ضریب رابطه بین بین التزام عملی به اعتقادات دینی کارکنان با نمره کل هوش معنوی 
درصد از واریانس التزام عملی به اعتقادات  22 نشان داد که مده از رگرسیونآنتایج به دست  به دست آمده است. همچنین r= 47/1آنان برابر با 

 شود.کارکنان توسط هوش معنوی تبیین می دینی

نی دارند، که اعتقادات دیبا توجه به پژوهش حاضر کارکنانی که دارای هوش معنوی باالتری هستند، التزام عملی بیشتری به  گیری:نتیجه

 نظر قرار گیرد. های راهبردی مدریزیتواند در برنامهاین نکته می

 

 کارکنان اعتقادات دینی، هوش معنوی،: هاواژهکلید
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 مقدمه
 گوناگون و تعاریف دارای تاریخچه طوالنی و دارای هوش مفهوم

 توانمى جامع، هوش را نسبتأ تعریف یک باشد. درمی مختلفی

 سازش توانایی شده و کسب دانش تمامیت یادگیری، ظرفیت

 به هوش مفهوم اخیر دهه دو در .[1]دانست  محیط با یافتگی

 طبیعی، هوش هیجانی، هوش هوش مانند های دیگریحوزه

دیگر  این بر عالوه .است یافته گسترش معنوی هوش و وجودی

 به بلکه .گرددنمی محسوب کلی توانایی یک عنوان به هوش

شود گرفته می نظر در گوناگون هایای ازظرفیتمجموعه عنوان

جمله  از . همچنین از معنویت تعاریف گوناگونی ارائه شده است،[5]
بخش و زا، برانگیزاننده، الهاماینکه: معنویت به مثابه نیرویی انرژی

. معنویت به مثابه آگاهی از هستی و [9]بخش زندگی است روح

زندگی است و احساس عمیقی از  های مادینیرویی فراتر از جنبه
 .[7]آورد وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می

اوانی صورت گرفته است. در های فربرای سنجش معنویت تالش 
ساده ترین شکل آن گفته شده است که برای سنجش معنویت 

 میرم؟ چرا من اینجا هستم؟پاسخ به سئواالتی از قبیل: آیا من می
دهم و باید چه اهدافی در زندگی دارم؟ چه کارهایی را انجام می

 در معنوى تواند کمک کننده باشد. مفهوم هوشانجام دهم؟ می

 1336 سال در بار اولین شناسی براىروان آکادمیک ادبیات

تالش کرد معنویت را بر اساس  امونز 1333 سال بعد در و استیونز
گاردنر از هوش در چارچوب هوش مطرح نماید، ولی  گاردنر تعاریف 
 قرار بررسى و مورد نقد مختلف ابعاد را در معنوى هوش مفهوم

 چالش به را هوش و معنویت مفهوم ترکیبى، این پذیرش و داد

 ،ییگراموج معنوی ریمطرح شدن هوش معنوی تحت تأث. [1]کشید 

 معنوی هوش .فراهم آورد نید یرا در روان شناس دیجد سازه کی
 چهکپاریرا  تیو معنو نیتواند مطالعات پراکنده در خصوص دیم

 معنوی رفتار فراهم آورد هیدر مورد پا را دییجد قاتیسازد و تحق
کلی در مورد زندگی و همه تجارب  . هوش معنوی به فرد دیدی[5]

سازد به چارچوب بندی و تفسیر دهد و او را قادر میو رویدادها می
مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق 
بخشد. فرد دارای آنچه به عنوان اصول اساسی در دین مطرح است 

)مثل دستیابی به وحدت در ورای کثرت ظاهری، یافتن پاسخ در 
ورد مبدأ هستی و تشخیص الگوهای معنوی و تنظیم رفتار بر م

شود ها( محورهای اصلی هوش معنوی را نیز شامل میمبنای آن

 نظرات ها()مولفه معنوی هوش ىدهنده تشکیل اجزاى درباره .[2]

 هایبرخی از اندیشمندان دسته بندیکه شده است  ارائه مختلفى
 امرماند از آن جمله های هوش معنوی را ذکر کردهمختلفی از مؤلفه

مؤلفه هایی مانند هوشیاری، خوش نیتی، برتری معنا و  و زاهر

. در اسالم نیز عواملی نظیر: تقوا و [15،  6]حقیقت را بیان کردند 
پرهیزگاری به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبر 
در آفاق و انفس، روزه داری، عبادات، خواندن قرآن و تدبر صادقانه 

جمله عوامل مؤثر بر هوش معنوی در متون اسالمی  در آیات از
 های مختلف نشان دادهها و بررسی. پژوهش[19]شوند قلمداد می

ضایت از زندگی، سالمت اند که میان معنویت و هدف زندگی، ر
 البه عنوان مث ی و شادکامی، همبستگی وجود دارد؛،کیفیت زندگ

در بررسی تحقیقات انجام گرفته در مورد اثرات معنویت بر سالمت 
فرد، دریافتند که معنویت با بیماری کمتر و طول عمر بیشتر همراه 

گیری معنوی هستند، هنگام مواجهه است. افرادی که دارای جهت
ی با تردهند و به شکل مناسبجراحت، به درمان، بهتر پاسخ می با

ا هآیند و میزان افسردگی در آندیدگی و بیماری کنار میآسیب

ترین رابطه را به ترتیب با بعد بیش اخالق ورزشیو  [2]کمتر است 
محوریت اعتقادات به خداوند در کارها، آرامش درون، باورها و 

و  مذهبی، صبر و تحمل دیگران، خودآگاهی اعمال معنوی و

هوش معنوی و مقابله مذهبی از  . همچنین[17] بخشش دارد
و برخی  [12] ان دانشجویان هستندعوامل موثر بر اضطراب امتح
یل صل بنیادین معنویت اصکنند که ادیگر در پژوهش خود بیان می

  باشد.های اسالمی توجه و یاد خداوند میبر اساس آموزه

محبت و عشق  یاد خداوند باعث بروز رفتارهای نیکی چون ایمان،

 ،حیا حلم، شارح صادر،   تواضاع،  توکل، انکساار نفس،  خداوند،به 

شاود و نیز باعث دوری از رفتارهای زشتی چون  عفت و صابر می 

غرور و  دروغ،کینه توزی، حسااادت، غیبت، تهمت، سااخن چینی،

ها پرورش هوش معنوی یا و نتیجه همه این گرددخودپساندی می 

هایی که پژوهش .[16] همان عقل رحمانی در انسااان خواهد بود

-به بررسی رابطه اعتقاد به اصول مذهبی اسالم و بهداشت روانی
 دهد که میان نگرشاجتماعی صاورت پذیرفته است نیز نشان می 

آموزان، رابطه مثبت و مذهبی و سازگاری فردی و اجتماعی دانش

. همچنین در پژوهشی که با هدف [10 ، 14] معناداری وجود دارد

آموزان تعیین رابطاه وضاااعیت مذهبی و هوش هیجانی در دانش 

 که میان دبودانشاااگاهی صاااورت یافت، نتایج حاکی از آن پیش

وجود  ای مثبت و معناداروضعیت مذهبی و هوش هیجانی، رابطه

های وضعیت مذهبی و دارد. همچنین مشخص شد که بین مولفه

. تری با هوش هیجانی وجود داردعمل مذهبی، همبسااتگی بیش 

این نتایج بیانگر آن است که مذهب و عمل مذهبی نقشی اساسی 

ی دیگری یافته .[13] دارند در ثبات روانی و زندگی سالم اشخاص

نی های دیگرایی و عمل به باورنیز حاکی از آن است که بین برون

شاود . از طرفی بین ویژگی شااخصاایتی  رابطه معناداری دیده می

اری دهای دینی ، رابطه منفی معنارنجور خویی با عمل به باورروان

و  [آزادی و محبت-ابعاد خانوادگی )کنترل. [51]وجود داشته است 

عالوه  ،های فرزند پروری چهارگانه تشکیل یافته از این ابعادسبک

یبر این که با هوش معنوی دانشجویان رابطه دارند می  شتوانند پ

بینی کننده هوش معنوی آنان نیز باشااند. همچنین مذهبی بودن 

والدین نیز با هوش معنوی دانشاجویان رابطه داشااته و می توانند  

پیش بینی کننده هوش معنوی فرزندان شاان باشاند. و مادران از   

گوهای خانوادگی و  همچنین؛ گفت. [51] تر بودندپادران مذهبی 

ای در درک مفاهیم معنوی و در مورد مسااائل مذهبی تأثیر عمده

 . [55] معنویت آنان دارد
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شابهت تر از ممشابه بودن رفتار معنوی بین والدین و کودکان بیش
دهد که کودکان در ساختن باشد و این نشان میعقیدتی آنان می

به اندازه رفتارهای خودشان،  مفاهیم معنوی و فهم و درک از مذهب
ها با انجام اعمال مذهبی تابع والدین نیستند. عالوه بر آن خانواده

مثل دعا کردن، نماز خواندن، بازگفتن نام خدا در هنگام غذا خوردن، 
توانند موجب دادن خیرات، دستگیری از فقرا و رعایت اخالق، می

. همچنین نتایج [59]رشد و بالندگی مذهبی و معنوی کودکان شوند 

ر تتحقیقات بسیاری نشان داده است که زنان به طور میانگین بیش
. نتایج برخی دیگر از [59] از مردان معنوی و مذهبی هستند

ای میان همبستگی قوی تحقیقات به طور کلی بیانگر این است که

در  یانگ و مائو. [56،  57] هوش معنوی و سن افراد وجود دارد
بررسی مشخصات هوش معنوی در میان مطالعه خود با هدف 

پرستاران به بررسی تاثیر ادیان بر روی هوش معنوی پرستاران در 
نفر از پرستاران، تنها  191دست یافتند که از میان چین پرداخته و 

مشخص نموده و باورهای هفت نفر به طور واضح عقایدیشان را 
. [54] مذهبی برای بسیاری از آنان، متغیر مالک به حساب آمده بود

هوش معنوی و باورهای مذهبی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با 

محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی 
گردد و همین مسأله پاسخ به سؤاالتی یدیدگاه فرد به زندگی م

چه چیزی »و « چه نوع شخصی هستم؟»، «من کیستم؟»همچون 

را برای انسان روشن « کند؟شخصیت من را از دیگران جدا می
سازد تا فرد در نهایت بتواند با کشف منابع پنهان نهاد خویش می

اشد، بای نهفته در زندگی آشفته و پر استرس روزمره میگونه که به

به خود و دیگران کمک نماید و شخصیت خویش را با این معیارهای 
منطقی و الهی جویانه منطبق کند. بررسی مبانی نظری و پیشینه 

 دهد، پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه نشان میپژوهش
 که های متعددی در زمینه هوش معنوی، صورت گرفته به طوری

م های تحصیلی دانشگاهی، علونهتاثیر زمی در پژوهشی تحت عنوان
 های دینیطلبهنشان داده شد که  دینی و هنری بر هوش معنوی

 در مقایسه با دانشجویان و هنرمندان نمرات باالتری کسب کردند

عملی به میزان التزام  ، ولی بررسی ارتباط هوش معنوی با[50]
 ،اعتقادات دینی در کارکنان دولت، در نوع خود پژوهشی جدید بوده

از آن جایی که معنویت به عنوان نیرویی برانگیزاننده فرد به سوی 

ی هامایهای از معنای شخصی است و با بن ایجاد مفهوم گسترده
شخصیتی فرد عجین است و هوش معنوی به فرد دیدی کلی در 

سازد دهد و او را قادر میجارب و رویدادها میمورد زندگی و همه ت

به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و 
معرفت خویش را عمق بخشد. هدف اصلی این پژوهش؛ بررسی 

میزان التزام عملی به اعتقادات دینی در  ارتباط هوش معنوی با
 باشد. می 1931کارکنان دولت در سال 

 روش
ی پژوهش شامل کارکنان وابسته به وزارت دفاع در جامعه آمار

نفر از با  11903بود. که  1931های کشور در سال تمامی استان

 مورد بررسی قرارگرفتند. به عبارت دیگرتصادفی گیری روش نمونه
تان گیری از تمام اسبا توجه به فرمول تعیین نمونه کوکران نمونه

نفر تعیین شدند  11511باً درصد تقری 1های کشور با مقدار خطای 
تر است. با توجه درصد بیش 5که حجم نمونه گرفته شده در حدود 

 آوری اینگونه اطالعات محدودیتلحاظ اخالقی جمع به اینکه از
به  ها، بنابراین سعی شد که آزمودنیکندخاصی را ایجاد می های

ها پاسخ دهند و همچنین نیازی به صورت گروهی به پرسشنامه

ذکر نام و مشخصات نبود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه 
محقق ساخته برای سنجش میزان التزام عملی به اعتقادات دینی 

 SPSS15ها با استفاده از نرم افزار و پرسشنامه هوش معنوی. داده

و با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه 
 اند.و تحلیل قرار گرفته

ی است اپرسشنامه امه التزام عملی به اعتقادات دینی:پرسشن

که با هدف بررسی میزان عمل به احکام و دستورات اسالمی توسط 

محقق تهیه شده است. برای بررسی روایی ابزار از نظر متخصصان 
استفاده شد. تعدادی از استادان حوزه و دانشگاه، مقیاس را ابزاری 

التزام عملی مسلمان به اعتقادات گیری نسبتاً مناسب برای اندازه

مذهبی دانستند و استفاده از آن را روا دیدند. به منظور تهیه 
 البالغه و احادیث، تمامی پرسشنامه تجربی با مراجعه به قرآن، نهج

برداری شد. سپس آیات، احادیث و روایات مرتبط مطالعه و فیش

ر مد. دهای قابل سنجش درآمطالب استخراج شده در قالب پرسش
این مرحله تقریباً بیش از شصت پرسش تهیه گردید. در مرحله بعد 

های مقیاس ، پرسشنامه بر روی به منظور اصالح و تعدیل پرسش

نفر از کارکنان انجام شد و سپس پاسخ های آنان مورد تجزیه  21
گویه تهیه  55و تحلیل آماری قرار گرفت. در نهایت یک مقیاس با 

های پرسشنامه میزان تقید افراد را به انجام ویهگردید. در مجموع گ
گویه( مورد سنجش  4گویه( و دوری از گناهان) 12دستورات دینی )

دهد. پاسخ دهندگان پس از مطالعه هر گویه، میزان موافقت قرار می
 بندی لیکرت انتخاب کردند . مقیاس اندازهخود را براساس درجه
برای گزینه هرگز،  1از عدد ای مرتب شده گیری این ابزار طبقه

 7برای گزینه اغلب و عدد  9برای گزینه به ندرت، عدد  5عدد 
برای گزینه همیشه در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از 
ضریب آلفای)همسانی درونی( اعتبار کل پرسشنامه نهایی برابر با 

ه برابر شنامبه دست آمد. همچنین اعتبار )تنصیفی( کل پرس 39/1
 است.  07/1با 

 اصرین براساس الگوی استیونز توسط  :پرسشنامه هوش معنوی

گویه و چهار مؤلفه اصلی  34تهیه شد. این پرسشنامه حاوی 
گویه(، شکیبایی 97گویه(، تجربیات معنوی )22خودآگاهی متعالی )

سنجد. پرسشنامه مقدماتی گویه ( را می4گویه( و بخشش )13)
شکیل شده بود که بعد از اجرای سئوال ت 110هوش معنوی از 

نفر و تحلیل عامل اکتشافی و چرخش  224پرسشنامه روی 
گویه کاهش پیدا کرد. برای  34واریماکس، تعداد سئواالت به 

پرسشنامه از روش همسانی درونی استفاده شد. نتایج  اعتبارارزیابی 

سئوالی( برابر  110کل پرسشنامه اولیه ) اعتبارنشان داد که ضریب 
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سئوالی( پس از  34کل پرسشنامه نهایی ) اعتبارو ضریب  1/ 32با 
 30/1داشتند برابر با  7/1سئوالی که بار عاملی کمتر از  11حذف 

باشد. هر عبارت دارای ها به صورت لیکرت میبه دست آمد. پاسخ
برای گزینه به  5برای گزینه هرگز، عدد  1چهار گزینه است. عدد 

برای گزینه همیشه در  7نه اغلب و عدد برای گزی 9ندرت، عدد 
 . [53]نظر گرفته شده است 

 هایافته
دهد که از مجموع نشان میها با استفاده از آمار توصیفی یافته

درصد مرد  6/37 ،نفر از کارکنان شرکت کننده در پژوهش 11903
درصد از کارکنان  3/95درصد زن بودند. از نظر گروه سنی  3/9و 

 درصد در گروه سنی 94سال ،  51-91مورد بررسی در گروه سنی 

سال و باالتر بودند.  71 درصد در گروه سنی 1/56سال،  71-91
سال متغیر؛ و  23سال تا  51دامنه سن کارکنان از همچنین 

 معیار سنی آنان به ترتیب عبارت بودند از: میانگین و انحراف

درصد از کارکنان  9/6 ،. از نظر میزان تحصیالت45/4و  16/92
درصد در مقطع  9/55مورد بررسی در مقطع تحصیلی زیر دیپلم، 

 5/91ق دیپلم، درصد در مقطع تحصیلی فو 9/96 تحصیلی دیپلم، 

درصد در مقطع تحصیلی  3/5درصد در مقطع تحصیلی لیسانس، 
درصد  5/1درصد در مقطع تحصیلی دکتری و  9/1فوق لیسانس، 

درصد  5/4 ،دارای تحصیالت حوزوی بودند. از نظر وضعیت تأهل
درصد متأهل بودند. میانگین  9/31از کارکنان مورد بررسی مجرد و 

ه اعتقادات دینی و ابعاد هوش معنوی و انحراف التزام عملی ب
 (.1ها در جدول زیر آمده است )جدول آزمودنی

 نشان داد که همبستگی و رابطهنتایج آزمون همبستگی پیرسون 

ز ابعاد هوش معنوی کارکنان ا بین التزام عملی به اعتقادات دینی و

( معنادار است. همچنین ضریب p<11/1نظر آماری در سطح )

رابطه بین بین التزام عملی به اعتقادات دینی کارکنان با نمره کل 

آمد دست  به =r/ 47معنادار است و برابر با  هوش معنوی آنان

(. به منظور بررسی تأثیر هوش معنوی بر التزام عملی به 5)جدول 

اعتقادات دینی کارکنان از آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. 

نتایج نشان داد که هوش معنوی بر التزام عملی به اعتقادات دینی 

( از نظر آماری معنادار است همچنین p<11/1کارکنان در سطح )

ریانس التزام عملی به اعتقادات دینی درصد وا 22در مجموع 

(.9)جدول  شودکارکنان توسط هوش معنوی تبیین می

 هامیانگین و انحراف التزام عملی به اعتقادات دینی و هوش معنوی آزمودنی. 1جدول 

  انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین  تعداد متغیرها

67/60 00 52 11903 التزام عملی به اعتقادات دینی  134/3  

15/145 516 41 11903 خودآگاهی متعالی  134/10  

97/27 46 59 11903 تجربیات معنوی  135/4  

17/93 67 10 11903 شکیبایی  405/4  

99/59 95 0 11903 بخشش  779/9  

49/500 940 120 11903 نمره کل هوش معنوی  121/53  

 همبستگی التزام عملی به اعتقادات دینی و هوش معنوی کارکنان .2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها ردیف

      1 التزام عملی به اعتقادات دینی 1

42/1 خودآگاهی متعالی 5  (**) 1     

69/1 تجربیات معنوی 9 (**) 40/1 (**) 1    

51/1 شکیبایی 7 (**) 55/1 (**) 15/1  1   

23/1 بخشش 2 (**) 49/1 (**) 63/1 (**) 11/1 (**) 1  

47/1 نمره کل هوش معنوی 6 (**) 36/1 (**) 05/1 (**) 75/1 (**) 44/1 (**) 1 

   **p< 11/1  

 
 تأثیر نمره کل هوش معنوی بر التزام عملی به اعتقادات دینی کارکنان. 3جدول 

 B Beta t P R R2 متغیرهای واردشده گام

009/1 مقدار ثابت 1  --- 741/1  171/1  
477/1  229/1  

592/1 نمره کل هوش معنوی   477/1  119/961 111/1 (**) 

       **p< 11/1  
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 بحث

نتااایج پااژوهش نشااان داد کااه رابطااه بااین التاازام عملاای بااه  
اعتقااادات دیناای و ابعاااد هااوش معنااوی کارکنااان مثباات و از  

م رابطاه باین التازا   همچناین ضاریب    نظر آماری معنادار اسات. 

باا نماره کال هاوش معناوی       عملی به اعتقادات دینی کارکنان
از نظر آمااری ضاریب نسابتًا بااالیی اسات. شااید دالیال         آنان

رابطاه باین باین التازام عملای باه اعتقاادات دینای         باال بودن 

ناشای از ایان باشاد     رکنان با نمره کال هاوش معناوی آناان    کا
دینای همپوشای زیاادی    که ابعااد هاوش معناوی باا اعتقاادات      

همااان توانااایی اساات کااه بااه افااراد  هااوش معنااوی دارد زیاارا 
 و کوشاش بارای باه دسات آوردن     رویاها و تاالش  قدرت تحق

آن چیزهاایی   دهاد. ایان هاوش زمیناه تماامی     مای  را آن رویاها
 و نقاش باورهاا، هنجارهاا،    هاا معتقداسات  است که وی باه آن 

 گیریاد، ه عهاده مای  هاایی کاه با   فعالیات  در ها راعقاید و ارزش

زناادگی و  تار در ماورد  گیارد و باه فارد نگااهی کامال     در برمای 
ساازد بااه   دهااد و او را قاادر مای  هماه تجاارب و رویادادها مای    

چااارچوب بناادی و تفساایر مجاادد تجااارب خااود پرداختااه،      

. اثاار [16،  17]شااناخت و معرفاات خااویش را عمااق بخشااد   
ای از مااذهب در زنااادگی انساااان موجاااب شاااده تاااا عاااده  

شناسااان مااذهبی بااه ایاان نتیجااه برسااند   متخصصااان و روان

دسااتیابی بااه تشااخیص و ارزیااابی بهتاار و در نتیجااه   جهاات 
تاار در مااورد بیماااران بهتاار اساات یااک طبقااه   درمااان کاماال

تشااخیص جدیااد بااه فهرساات راهنمااای تشااخیص و آماااری    
اخاتالالت رواناای اضاافه گااردد. در ایاان طبقاه جدیااد مسااائل     

هااای مثاال افسااردگی ناشاای از فقاادان ایمااان، تغییاار فرقااه   
باه   ی و اعماال ماذهبی، پیوساتن   مذهبی افراد در باورهاای دینا  

 .[91] یک جریان ماذهبی جدیاد یاا مراقباه قابال طارح اسات       

 هااا(ى هااوش معنااوی )مولفااهدرباااره اجاازاى تشااکیل دهنااده
در اسااالم نیااز عااواملی  نظاارات مختلفااى ارائااه شااده اساات و 

مانند تقاوا و پرهیزگااری باه هماراه تمریناات روزماره از قبیال        

تاادبر در خلقاات، تاادبر در آفاااق و انفااس، روزه داری، عبااادات،  

خواندن قارآن و تادبر صاادقانه در آیاات از جملاه عوامال ماؤثر        
 بررسای  شاوند. بر هوش معنوی در متاون اساالمی قلماداد مای    

ادین معنویاات اصایل باار اساااس  هاا نشااان داد کااه اصال بنیاا  
باه عباارت    باشاد. های اسالمی توجاه و یااد خداوناد مای    آموزه

یااد خداوناد باعاث باروز رفتارهاای نیکای چاون ایماان،          دیگار 
محبات و عشااق بااه خداونااد، انکساار نفااس، توکاال، تواضااع،    

شاود و نیاز باعاث    شرح صادر، حلام، حیاا، عفات و صابر مای      

همات، ساخن چینای،    دوری از رفتارهای زشاتی چاون غیبات، ت   
حسادت، دروغ، کینه تاوزی، غارور و خودپساندی مای گاردد و      

هااا پارورش هاوش معنااوی یاا هماان عقاال     نتیجاه هماه ایان   

ماذهبی باودن والادین نیاز      .[16]رحمانی در انسان خواهد باود  
تواننااد شااان رابطااه داشااته و ماای بااا هااوش معنااوی فرزناادان 

و  گفات شاان باشاند و   فرزنادان  بینی کننده هوش معناوی پیش
ای در گوهای خاانوادگی در ماورد مساائل ماذهبی تاأثیر عماده      

. از آنجااایی [51]درک مفاااهیم معنااوی و معنویاات آنااان دارد   
که حداقل تقاوی عاالوه بار پرهیاز از گنااه؛ انجاام باه موقاع         

ز واجبات و تکالیف دینی از قبیل انجاام باه موقاع نمااز و پرهیا     

انگاری، انس با قرآن، امار باه معاروف و نهای از منکار      از سهل
تواناد بااا ابعااد اعتقاادی ماننااد    اسات، هاوش معنااوی مای    و...

خودآگاهی متعالی، تجربیاات معناوی، شاکیبایی و بخشاش باه      

 عنوان مقدمه عمل به وظایف دینی باشد.

 گیرینتیجه

اعتقاادات  میازان التازام عملای باه      رابطه بین هوش معنوی باا 

دینای درکارکنااان باه صااورت مساتقیم اساات باه طااوری کااه      
تاری هساتند از التازام    کارکنانی که دارای هاوش معناوی بایش   

 . تری به اعتقادات دینی دارندعملی بیش

دینوساایله از ماادیریت و کارشناسااان   بتشکککر و رککدردانی:  

گاه علاوم پزشاکی بقیاه اهلل    انستیتو علوم اعصاب و رفتاار دانشا  
که در باه ثمار رسایدن ایان پاژوهش، نهایات همکااری         )عج (

گردد.را داشتند قدردانی می
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