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 چکیده

 

هدف  نیست شده حوزه حسابداری شناخته های کمی درهارتهای هوشی با ماز آن جا که رابطه بین مهارت :مقدمه

  .است ها شرکتهای تولیدی بر عملکرد مالی هوش معنوی و هیجانی مدیران شرکت پژوهش تبیین آثاراین 

بورس اوراق  پذیرفته شده در هایشرکت مدیران راجامعه آماری آن  و این پژوهش از نوع استنباطی :روش پژوهش

 ابزار مورد. مشاهده منتخب از این جامعه است 215نمونه پژوهش شامل . دهد می تشکیل 1313 سال در تهران بهادار

با پژوهش های کمی داده .استآن -معنوی کینگ و هوش هیجانی بارهوش  استاندارد نامه پرسشاستفاده پژوهش 

  .معادالت ساختاری و آزمون والد مورد تحلیل قرار گرفت استفاده از

 هوش معنوی و هوش هیجانیمتغیرهای ده برای دست آمه معناداری ب مقدارپژوهش با توجه به های یافته :ها یافته

 .وجود ندارد ها شرکتمهارت مدیران و عملکرد مالی  معناداری بین این دو رابطهکه  دهدنشان می( %5بیشتر از )

ش هیجانی و معنوی بر عملکرد شغلی افراد تأثیر مثبت هو در این پژوهش ،پیشین های پژوهش بر خالف :گیری نتیجه

این نتایج  است و عدیبُ این است که عملکرد مفهومی چند موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد. شده استتأیید ن

آموزش  ها قابلکند بلکه با توجه به این موضوع که این مهارتهای هوشی را انکار نمیاهمیت مهارت پژوهش اثر با

 .توجه قرار گیردمورد آموزش آن در سطح مدیران بیشتر  شود کههستند توصیه می

  

 .هوش معنوی، هوش هیجانی معادالت ساختاری،عملکرد مالی،  :های کلیدی واژه

 

 

                                                           
 .مشهد یفردوس دانشگاهی حسابداردانشیار  1.

 (.ع) رضا امام یالملل نیب دانشگاهاز  یحسابدار ارشد کارشناس .2

 mehdi.salehi@um.ac.ir: نویسنده مسئول؛ رایانامه* 



                                                                                                   دکتر مهدی صالحی، مهدیه یزدانی و مهین میرزائی 

 96       1316 انبهار و تابست، 17، پیاپی اول  ، شمارهششمحسابداری سالمت، سال  مجله

 مقدمه

 
تغییرات شرایط  رقابت شدید، سازمانی برونلحاظ از 

برای محصوالت و محدودیت تقاضاهای متنوع  ،بازار

 گویی سریع پاسخ دنیازمن و انسانیمادی منابع 

از . شود در بازار تضمین ها  آنهاست تا بقای  شرکت

های انسانی و فکری و  نیز سرمایهسازمانی  جنبه درون

ی مدیریت ارتباط با کارکنان و مشتریان به عنوان ابزار

 شود کلی مدیران محسوب می هایپیشرفت برنامه برای

به منظور تضمین بقای شرکت و ، از این رو (.1)

 به توجه یرقابت یایدن درپیشرفت امور آن 

. دارد زیادیاهمیت  یمال عملکرد و یکار تیفیک

 یها موضوع از زین ها شرکت یمال عملکرد یابیارز

یابی  برای دست. است شرکت هر نفعان یذ توجه مورد

به عملکرد مالی بهتر درک متقابل و مدیریت 

نقطه قوتی در مجموعه است که باعث های افراد  هیجان

در واقع، . شود های همه واحدها می همسوکردن هدف

در محیط کار هوش هیجانی نقش بارزی در داشتن 

ها از قبیل بهره عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت

که  این .(2-4)کند های فنی ایفا میهوشی یا مهارت

شود ها صادقانه برخورد نمیتصور کنند با آنکارکنان 

تواند منجر  د مینتوقع بیشتری دار ها آنها از شرکتو 

  .(6 و 5) شودها به کاهش عملکرد شرکت

نی و در طی چند دهه گذشته مفهوم هوش هیجا

شناسی  روان های پژوهشمعنوی در پیشینه نظری و 

که با رفتارهای معرفی شده است ای سازه عنوان به

 .(7)های مختلف ارتباط دارد انسان در محیطمتعدد 

هوش  ترین حوزه برای مطالعه میزان مداخلهمناسب

یط کار مح ،افراد عملکرد برمعنوی و هوش هیجانی 

بر  افزونفرد در محیط کار خود  ،زیرا. است

های معنوی و هیجانی از قابلیت های علمیتوانمندی

 با وجود افرادبسیاری از  (.6) کندخود نیز استفاده می

در های درخشانی کامیابی ها و هوش باال،توانمندی

گاه حضور  که تر آنندارند و از همه مهممحیط کار 

تبدیل فضای تفاهم ،  اختاللموجب آنان در مجموعه 

انگیزه کاهش ، فشار روانی کارافزایش میزان ، به تنش

عملکرد کلی سازمان روند نزولی  سرانجامکارکنان و 

کاربرد هوش معنوی و  توجه به ضرورت .شود می

های رو به رشدی که  پژوهشهیجانی، پاسخی است به 

یک محیط منطقی  صرفاًیط کاری د محکنعنوان می

کار موجب بهبود  محیطر د ها هیجان به توجهو  نیست

 .(1) شودعملکرد و نتایج می

در تشکیل هر توان گفت  با توجه به مطالب باال می 

به  رسیدن درعوامل مختلفی وجود دارد که  شرکت

ن شک توانایی بدو و اند تعاملدر  هم باهدفی مشترک 

مدیریت ارشد در هدایت روابط انسانی در محیط کار 

باعث افزایش انگیزه و عملکرد کارکنان و افزایش 

نشاط روحی و تجلی هر  ،گیر عملکرد شرکت چشم

و  6) شدنفعان خواهد  تمامی ذی های هدف بهترچه 

نشان داد ( 2)این ارتباط، نتایج پژوهش گلمن  در .(11

های سازمانی  تمامی رده معنوی در که هوش هیجانی و

های مدیریتی اهمیتی کاربرد زیادی دارد اما در رده

ها را به زیرا، مدیران، شرکت. کندحیاتی پیدا می

ر داخل و کنند و با بسیاری از افراد دجامعه معرفی می

مدیران به . کنند تعامل برقرار می شرکتخارج از 

 انبوه مستمر، ابهامات و علت تغییرات دائمی و
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از این . شونداطالعات متحمل فشار روانی زیادی می

های هیجانی و معنوی قابلیت مناسبرو، سطح 

برای شرکت آسا است که معجزهترکیبی  ،مدیریت

 آنرا تقویت، بقا  متعالی ایجاد، روحیه همکاری یجو

دارای عملکرد  های توانمند ورا تضمین و شرکت

 یمدیریت فراینددر واقع،  .کند میمشخص عالی را 

منابع مادی و  کارآمد و مؤثر کارگیریب است که

بسیج  ،دهی سازمان ریزی،برنامه جهت دررا انسانی 

 از .(11)طلبد می منابع و امکانات، هدایت و کنترل

کردن ثروت سهامداران  بیشینهمدیران  های هدف جمله

های است و این امر در پی عملکرد مالی مطلوب واحد

به عقیده پیتر دارکر . (12) استانجام قابل تولیدی 

 است و شرکتعضو هر  ترین مهممدیریت 

 تأثیراتآن  های مدیر و رفتارهای مالزم با مهارت

از بنابراین،  .(11) داردها بسزایی در عملکرد شرکت

ها در عملکرد مطلوب شرکت ی کننده تعیین عوامل

، وجود مدیران توانمند شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی

گذاری  مشی های مناسب در خطها و تخمینبا قضاوت

 (13) ریتی کارآمد استنظام مدی و توانایی بکارگیری

ها درک درستی از تا کلیه افراد شاغل در شرکت

وری بیشتری در جهت عملکرد با بهرهو ها داشته  هدف

های مهارت یر فرده .عالی شرکت گام بردارند

د که در اخذ تصمیم در جریان فراشناختی خاصی دار

 و کندوی کمک میاش به روزانه و زندگیکار 

تواند به بهترین نحو از ارتباطات کالمی و مدیریت می

غیرکالمی خود برای ایجاد تأثیر عمیق بر دیگران و در 

نتایج . جهت بهبود عملکرد شرکت بهره ببرد

دهد که بین هوش و  های پیشین نیز نشان می پژوهش

های خاص شخصیتی مدیران با عملکرد  صفت

و  14)د دارد رابطه مثبت وجو مدیریتی و رهبری آنان

اما شک و تردید نسبت به اثر هوش هیجانی ( 15

هوش معنوی باال به سالمت (. 16)چنان باقی است  هم

هوش معنوی و هیجانی . کندروان مدیریت کمک می

مدیریت بتواند با شناخت د که شو موجب می

ها را هم به های احساسی و روانی دیگران، آن حالت

لحاظ احساسی و هم به لحاظ فکری تحریک و 

اندازهای شرکت حرکت ترغیب کند تا به سمت چشم

روابط بین هوش معنوی با توجه به این که  (.17)کنند 

ده ناشناخته مانری و مالی و هیجانی در حوزه حسابدا

 :است که موارداین پژوهش در پی بررسی این  است

های هوشی مدیران بر عملکرد مالی آیا مهارت

آیا  ؟ثیرگذار استها تأهای تحت مدیریت آنشرکت

ی و های هیجانی مدیران بر عملکرد مدیریتمهارت

ثیرگذاری أاین تآیا  ؟ثیرگذار استرهبری آنان تأ

 شود؟مالی آنان را نیز شامل می عملکرد کمی و

به ( 1و  7، 2-4) های پیشین پژوهشگونه که  همان

های هوشی در افراد تأکید  اهمیت و نقش مهارت

اند در این  هدانست رای مدیران حیاتیاند و آن را ب کرده

پیامدهای برخورداری مدیران از این بررسی  پژوهش

پژوهش اصلی ها هدف  بر عملکرد مالی آن ها مهارت

زیربنای تبیین رابطه بین هوش معنوی به عنوان . است

بر عملکرد ( در این پژوهش مدیران) شخصیت افراد

 نیز از هاهای تحت مدیریت آن مالی شرکت

 .دیگر این پژوهش است های دفه

 



                                                                                                   دکتر مهدی صالحی، مهدیه یزدانی و مهین میرزائی 

 07       1316 انبهار و تابست، 17، پیاپی اول  ، شمارهششمحسابداری سالمت، سال  مجله

  مبانی نظری
 هوش معنوی 

میالدی زوهار و مارشال  2111سال  ابتدایدر 

که در زمینه فیزیک،  ،(استادان دانشگاه آکسفورد)

کتابی با عنوان  ،پرداختند فلسفه و مذهب به مطالعه می

منتشر کردند که سرآغاز « هوش بنیادی: هوش معنوی»

در مجامع « هوش معنوی»ان عنو طرح هوش سومی به

به عنوان توجه به معنویات پس از آن، (. 16)علمی شد 

 در ثرعاملی مؤپژوهشی و به عنوان  هاییکی از زمینه

دن زندگی ارزش و معنادارکر و حل مشکالت زندگی

به « معنوی های تجربهگوناگونی »نگارش کتاب با 

شری و  مک .(11) ز شدآغا و ناک وسیله جیمز

که هوش معنوی  کردند تأکیددر پژوهشی  همکاران

باورهای فرد است که سبب اثرگذاری بر  زیربنای

 هوش معنوی عوامل .(21) شودعملکرد وی می

جدید  ی معنویت و هوش را در درون یک سازه

جو و تجربه عناصر و عنویت با جستم .کندترکیب می

که  در حالیدس، معنا و تعالی در ارتباط است مق

است که این  یهایهوش معنوی مستلزم توانایی

های عملی بکار ها و منابع معنوی را در موقعیتظرفیت

هوش معنوی زمینه تمام آن به عبارت دیگر،  .گیرد

هایی  تدر فعالیها معتقدیم و است که ما به آنچیزهایی

نقش باورها، هنجارها، عقاید و گیریم که بر عهده می

بر این باورند که  شیندوالکینز و کا. داردها را ارزش

شود که فرد تالش حوزه هوش معنوی موجب می

هوش  ،واقع در .داشته باشد حل راهبیشتری برای یافتن 

معنوی یک هوش ذاتی انسانی است و همانند هر هوش 

توان آن به این معنا که می .رشد کند تواند میدیگری 

 .(21) کرد گیری اندازهرا توصیف و 

 
 هوش هیجانی 

بُعدی است  از آن جا که هوش هیجانی مفهومی چند

در حال حاضر تعاریف متعددی از آن وجود دارد و بین 

با این . خوانی کامل وجود ندارد شده هم تعاریف ارائه

ها و معتقدند که توجه به هیجان همکاران و مایر وجود،

در روابط انسانی، تسلط بر   آنکاربرد مناسب 

موضوع هوش  اندیشه و شناخت ای، های لحظه خواسته

هوش هیجانی را عامل مهمی  آن-بار .(22) هیجانی است

در شکوفایی توانایی افراد برای کسب موفقیت در 

 استسالمت روانی افراد مرتبط با که  داند میی زندگ

نوع دیگری از هوش را گلمن هوش هیجانی . (23)

 های مشتمل بر شناخت احساسکه کند  توصیف می

های مناسب خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم

ای از هوش هیجانی را آرایه نزمارتی .(2) در زندگی است

شناختی تعریف های غیر ها و شایستگیها، تواناییمهارت

ده است که بر توانایی فرد برای مقابله با تقاضاها و کر

ر حال ه به(. 24) گذارد می تأثیرفشارهای محیطی 

این حوزه انجام شده در  های پژوهشمربوط به شواهد 

زندگی  که هوش هیجانی باال با سالمتی، ید این استمؤ

های کاری در محیط تر مطلوبو عملکرد  کارآمدتر

 (.25) ارتباط دارد

حاکی از آن است که  دلویتز و هیگز نتایج پژوهش

افراد  کارآمد وعملکرد موفق  ی هوش هیجانی بر نحوه

 وهمکاران  به وسیلهرد و حتی در ارزیابی این عملک

معیار ارزیابی  معموالً (.26) گذاردمی تأثیرمافوق  افراد

  .نامند می هیجانی را ضریب هوش هوش هیجانی
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 .شود اعتقاد مذهبی هدایت می به وسیلههوش معنوی که 

 رابطه انواع هوش با یکدیگر
و برگرفته از  یکدیگراز  ها جداع هوشاانو

و  تاس بلکه به هم مربوط های مختلف نبودهدیدگاه

حضور و رشد دیگری ملزم پلکانی الزم و  صورت به

، وان لیوین و (27) اوسوالد های نتایج پژوهش .است

 سسه آگاهی سنجی پرودیو، الکینز و مؤ(26) کاسولر

نشان ( 31) پان و همکاراناو ناچی( 31) شفیعی ،(21)

 هوش هیجانی، که بین هوش معنوی، دهد می

 زیادیهای شخصی و سالمت ذهن رابطه صالحیت

شکل ) سنجی پرودیو مؤسسه آگاهی .وجود دارد

هوش  چگونگی وجود هوش معنوی، (1شماره 

یزیکی را در یک هرم بهره هوشی و هوش ف هیجانی،

هوش معنوی را  که طوری به. ده استکرترسیم 

 رأسنسان و در هوش در ا ترین ارزش باباالترین و 

 .(32) هرم قرار داده است

نشانگر آن است که ( 32و  31، 21)ها  نتایج پژوهش

هوش معنوی به رشد و تقویت هوش هیجانی کمک 

دهنده فرد به  چنین هوش هیجانی، یاری کند و هممی

طور که در بنابراین، همان. یک هوش معنوی باالست

معنوی و نشان داده شده است هوش  2شکل شماره 

 .و ملزم یکدیگرند هیجانی الزم
 

 یشینه پژوهشپ
 قربانی در پژوهشی تأثیرگذاری هوش طبری و

نفر از مدیران  47گیری  هیجانی بر شیوه تصمیم

دانشگاه دولتی علم و صنعت بهشهر و دانشگاه آزاد

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (32)، هوش هیجانی، بهره هوشی و هوش فیزیکی رابطه بین هوش معنوی: 1شکل

 

 

 

 

 
 

 (32)رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی : 2شکل             

PQ 

 .روابط با دیگران درستمدیریت هوش هیجانی و 

 .های استاندارد آزمون و بهره هوشی

 .نهوش فیزیکی، آگاهی بدنی و کاربرد مفید آ

 هوش معنوی

 هوش هیجانی

 بهره هوشی

 هوش فیزیکی

 هوش معنوی

 هوش هیجانی
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 پژوهش هاییافته. کردندآزمون  را شهر اسالمی قائم

که در کل، جامعه مدیران از سطح  دادآنان نشان 

خوب هوش هیجانی برخوردارند و میان هوش هیجانی 

گیری آنان رابطه معناداری تصمیم شیوه ومدیران 

به بررسی رابطه ذبیحی و ساغروانی  .(17) وجود دارد

. پرداختند ها آنهوش معنوی افراد و تعهد سازمانی 

میان این دو  معنادار ورابطه مثبت  آناننتایج پژوهش 

تواند وجود این رابطه مثبت می. تأیید کردرا  عامل

سازمانی در جهت  گذاران سیاسترای رهنمودی ب

هوش معنوی  ءارتقا هدف باهایی اجرای طرح

با بررسی زاده و همکاران  ایران(. 33) کارکنان باشد

رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه 

مدیر بر  61صنعتی بهمن به تعیین رابطه هوش هیجانی 

 گیری برای اندازهآنان . رداختندعملکرد آنان پ

عملکرد مدیران از میانگین امتیازات نظام ارزیابی 

نتایج پژوهش . ای مدیران استفاده کردندعملکرد دوره

که بین هوش هیجانی و  نشان داد همکاران و زاده رانیا

های خود مدیریتی و مهارت خودآگاهی، های مؤلفه

ه معناداری آگاهی اجتماعی با عملکرد مدیران رابط

خود  مهارت اجتماعی، های مؤلفهوجود دارد و 

بر مستقیم  صورت بهمدیریتی و آگاهی اجتماعی 

رابطه هوش رضایی (. 34) مؤثر استعملکرد مدیران 

مدیران در مورد اعمال  اخالق باهیجانی مدیران 

ان نشوی نتایج پژوهش  .کرد بررسیمدیریت سود را 

 ها در مورد هوش هیجانی مدیران بر اخالق آنداد که 

 است تأثیرگذارها های مدیریت سود شرکتفعالیت

هوش معنوی بر سالمت روان منابع  تأثیرشفیعی (. 35)

نتایج . بررسی کردمدیران را  جمله از ها سازمانانسانی 

ر سالمت که هوش معنوی ب پژوهش وی نشان داد

مستقیم دارد و برخورداری هرچه بیشتر  تأثیرروان 

منجر به ارائه راهکارهایی مفیدتر  عاملمدیران از این 

 (.31) شودراهبردی سازمان می ریزی برنامهدر 

رابطه بین هوش هیجانی با در پژوهشی  لیندباوم

 نتایج .دشغلی را بررسی کرسالمت روان و عملکرد 

پژوهش وی در یک سازمان دولتی در انگلستان نشان 

که هوش هیجانی فقط تا حدی روابط بین سالمت  داد

های جنبه برو کند  روان و عملکرد شغلی را تعدیل می

بویاتزیس و  (.36)اثرگذار نیست عملکرد شغلی 

عنوی بر همکاران به بررسی اثر هوش هیجانی و م

 .ها پرداختندکارایی مهندسان و سطح مشارکت آن

های هوشی به مهارت که نشان داد نتایج پژوهش آنان

 کاری مهندسان وتوجهی بر اثربخشی فعالیت طور قابل

 (.37) ها اثرگذار استروابط کاری آن

 

 های پژوهش فرضیه

تا  داردای ویژهاهمیت  برای مدیرهوش هیجانی 

های تواند بر سایر تواناییشود میکه ادعا می جا آن

که مدیران  سازمانی جو. (3) اثر بگذاردیک مدیر نیز 

از  متأثر آورند،می وجود بهدر مجموعه شرکت خود 

معنوی آنان است و  های نگرش وهای هیجانی قابلیت

جو متعالی  .است یرگذارتأثبر اثربخشی شرکت 

جایی کارکنان و  ههای جابهزینه طرفیک  ازسازمان 

باعث  دهد وها در برابر تغییر را کاهش میآن مقاومت

و از  شودایجاد حس تعهد و خودکنترلی در افراد می

موجب بهبود کیفیت کاال، نوآوری و  ،سوی دیگر

افزایش  آنکه نتیجه نهایی  شودمی پذیری خطر
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که مدیران بتوانند  هنگامی .است ی شرکتسودآور

را سازمانی  بروننفعان  افراد درون شرکت و ذی

منفی را که  هیجان هرگونههدایت کنند که  ای گونه به

های منفی برای شرکت باشد به تواند منجر به پیامدمی

دهد اثربخشی  ارچوب کاری مثبت تغییر شکلچ

د رای شرکت ایجاهای مختلف ببهتری در حوزه

پژوهش  های بر این اساس فرضیه (.36) خواهد کرد

 :تدوین شدبه شرح زیر 

هوش هیجانی مدیران بر عملکرد مالی :  1 فرضیه

 .است تأثیرگذار ها شرکت

هوش معنوی مدیران بر عملکرد مالی  : 2فرضیه 

 .است تأثیرگذار ها شرکت

 

  پژوهشروش 

 
در  ها دادهگردآوری  ی ر نحوهنظاین پژوهش از 

گیرد و از حیث های میدانی قرار میزمره پژوهش

 های داده. های کاربردی است هدف از نوع پژوهش

افزار رهاورد  ها از نرم شرکت عملکرد مالیبه مربوط 

های مالی تطبیق صورت های دادهنوین استخراج و با 

و  های مربوط به هوش معنوی دادهچنین،  هم .داده شد

برای  .آوری شد نامه جمع هیجانی با استفاده از پرسش

نسخه از صفحه گسترده اکسل  ها دادهسازی  آماده

 های افزار از نرم زیه و تحلیل آنو برای تج 2111

SPSS  و  24نسخهAmos  استفاده شد 24نسخه. 

 

  نمونه پژوهش جامعه آماری و
های کلیه شرکت را پژوهشجامعه آماری این 

و  1313 الس در در بورس اوراق بهادار شده پذیرفته

 مؤسسات ها،بانک از غیربه های نمونه  مدیران شرکت

گری مالی و واسطه ،گذاری سرمایه های شرکتمالی، 

که دارای  دهد تشکیل میهای هلدینگ شرکت

 :شرایط زیر باشند

 اسفندماهبه پایان  منتهی هاسال مالی کلیه شرکت .1

 .باشد

توقف فعالیت  ،موردنظر دوره در هاشرکت .2

 .دنداشته باشن

ها همراه شرکت هاییادداشتمالی و  های صورت .3

کامل در سایت  صورت به 1313مربوط به سال 

 .بورس اوراق بهادار موجود باشد

در نظر گرفتن کمینه  و باالبا توجه به شرایط 

با استفاده از الزم برای معادالت ساختاری  های مشاهده

 NCSSافزار  بخشی از نرم) PASS افزار آمارینرم

دهنده که نشان) %61 در سطح اطمینان( 16نسخه 

درصد اتکا و تعمیم نتایج نمونه به جامعه آماری 

 نامه پرسش .برآورد شد نفر 215 تعداد نمونه ،(است

که واجد شرایط باال بودند  یهای به رایانامه همه شرکت

 اسخپ 225از مجموع  .ارسال شد( عدد 211تعداد )

که به صورت کامل و خوانا  مورد 215از   دریافتی،

برای  الزمبا توجه به حجم نمونه تکمیل شده بود 

الگوی  .شداستفاده  های پژوهش تحلیل فرضیه

 یتحلیل عاملی تأیید به وسیلهمفهومی پژوهش که 

ارائه شده  3شماره  در شکلمورد ارزیابی قرار گرفت 

ساختاری برای معادالت الگوی در برازش . است

هوش معنوی و هیجانی با  متغیرهایبررسی رابطه بین 

و شاخص آماره  (والد) Zعملکرد مالی از آزمون 
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 .شداستفاده  (CR) آزمون

 :رفته است های زیر بکارعبارت 3در شکل شماره 

HEI ،بیانگر متغیر هوش هیجانی ،HSI بیانگر ،

 ها شرکتبیانگر عملکرد مالی  FPمتغیر هوش معنوی و 

زیرمقیاس هوش  15یک تا پانزده بیانگر  HEI. است

 های خودآگاهی هیجانی، خود هیجانی و شامل مؤلفه

خودشکوفایی، استقالل، همدلی، نفس،  ابرازی، عزت

پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، توانایی  مسئولیت

پذیری، تحمل فشار  گرایی، انعطاف حل مسئله، واقع

. بینی و شادمانی است روانی، کنترل تکانش، خوش

HSI های هوش معنوی  دهنده مؤلفهیک تا چهار نشان

و شامل تفکر انتقادی وجودی، ( 31)نامه کینگ  پرسش

تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت 

 .هوشیاری است

 

 متغیرهای پژوهش

 متغیرهای مستقل
است از متغیرهای مستقل این پژوهش عبارت 

ای که آزمودنی در آزمون هوش معنوی کینگ نمره

. آوردبه دست می( 23) آن-و هوش هیجانی بار( 31)

نامه هوش معنوی کینگ با  در این پژوهش از پرسش

مورد  24ای لیکرت استفاده شده که  گزینه 5 طیف

دهنده هوش معنوی  های باال نشان نمره(. 31)دارد 

آن -نامه هوش هیجانی بار چنین، از پرسش هم. باالست

آن هوش هیجانی -بار. شده است  استفاده( سؤالی 11)

برای تعیین این (. 23) کند متغیر تقسیم می 15را به 

ی و به رایانامه های پژوهش طراحنامه متغیرها پرسش

گفتنی است در این . ها ارسال شد مدیران شرکت

نامه  پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش

نامه هوش هیجانی  و برای پرسش 62/1هوش معنوی 

آن ضریب -در پژوهش بار. به دست آمده است 64/1

به  75/1ماه  4و بعد از  65/1پایایی بعد از یک ماه 

مطابق با نتایج پژوهش (. 23)دست آمده است 

انصاری و محمودی ضریب آلفای کرونباخ برای 

بر اساس (. 41)بوده است  66/1آن، -نامه بار پرسش

نامه هوش معنوی ای پرسشنتایج پژوهش کینگ بر
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 الگوی معادالت ساختاری پژوهش: 3 شکل
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و ضریب پایایی  15/1ایی کل آزمون ضریب پای

های تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای  زیرمقیاس

به  ،شخصی، آگاهی متعالی و توسعه سطح هوشیاری

شده است  ذکر 14/1 و 61/1، 67/1، 66/1 ،ترتیب

های  نامه پرسش یهاضریب پایایی زیرمقیاس(. 31)

  .ارائه شده است 1 هشمار در جدول این پژوهش

ساختاری  ارائه شده در شکل  الگویپایایی  ،چنین هم

 متوسطو  آزمون پایایی مرکب با استفاده از  3شماره 

واریانس استخراج شده محاسبه شد که نتایج آن در 

 .ارائه شده است 2جدول شماره 

شده  مشخص 2طور که در جدول شماره  همان

 غیر در الگویاست پایایی مرکب برای هر دو مت

 

 ها نامه های پرسش ضریب پایایی زیرمقیاس :1جدول 

 آلفای کرونباخ       تعداد سؤال زیرمقیاس

ی 
جان

هی
ش 

هو
 

71/1 6 خودآگاهی هیجانی  

64/1 6 ابراز وجود  

61/1 6 عزت نفس  

712/1 6 خودشکفایی  

715/1 6 استقالل  

65/1 6 همدلی  

65/1 6 مسئولیت پذیری  

71/1 6 بط بین فردیروا  

7/1 6 حل مسئله  

7/1 6 واقع گرایی  

62/1 6 انعطاف پذیری  

77/1 6 تحمل فشار روانی  

64/1 6 کنترل تکانش  

72/1 6 خوش بینی  

72/1 6 شادمانی  

ی 
نو

مع
ش 

هو
 

65/1 7 تفکر وجودی انتقادی  

76/1 5 تولید معنای شخصی  

65/1 7 آگاهی متعالی  

71/1 5 وشیاریبسط حالت ه  
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 مفهومی پژوهش الگویضریب پایایی : 2جدول 

  متوسط واریانس استخراج شده  پایایی مرکب متغیر

6/1 هوش معنوی  64/1  

13/1 هوش هیجانی   62/1  

  

و متوسط واریانس  7/1مفهومی پژوهش بیشتر از 

ه دهند است که نشان 5/1تر از  استخراج شده برزگ

مقدار  .استمفهومی پژوهش الگوی پایایی مناسب 

پایایی مرکب هر متغیر نیز از مقدار متوسط واریانس 

 که حاکی از استخراج شده آن متغیر بیشتر است

 .مفهومی پژوهش استالگوی رعایت روایی 

 
 وابسته  متغیر

در این پژوهش برای  :عملکرد مالی شرکت

، کیو توبیناز نسبت  ها شرکتمحاسبه عملکرد مالی 

به درآمد هر سهم و نرخ رشد درآمد  نسبت قیمت

  .است شدهاستفاده 

ارزش بازار  جمعتوبین از طریق تقسیم کیو نسبت 

های جاری و سهام عادی و ارزش دفتری بدهی

ارزش جمع های غیرجاری در پایان سال بر  بدهی

های شرکت در پایان سال محاسبه دفتری دارایی

ریق نسبت قیمت به درآمد هر سهم از ط. شود می

سیم آخرین قیمت روز سهام یک شرکت بر درآمد تق

 .دشوآن محاسبه می هر سهم

با استفاده از رابطه زیر محاسبه نرخ رشد درآمد 

 :شود می
 tرشد درآمد سال  =

  [tدرآمد سال -t-1درآمد سال ]/  t-1درآمد سال   

 

به دلیل این که با بکارگیری در پژوهش حاضر 

های نیکویی برازش صمتغیر نرخ رشد درآمد، شاخ

آزمون  گرفت برایتری قرار می قبول در بازه قابل

 .از این متغیر استفاده شد هایهفرض

 

 هایافته

 

هوش معنوی و  نامه پرسشارزیابی هر دو نوع  برای

. است شدهاستفاده ای لیکرت گزینه 5هیجانی از طیف 

 5/2 ای لیکرت بین اعدادگزینه 5حد وسط در طیف 

از میانگین امتیازات که  با توجه به این. ستا 5/3و 

ها برای نامه پرسشدر مقیاس  ی هر زیرهاگویه

 دهآم دسته بامتیازات  است شدهاستفاده  امتیازدهی

بیانگر حد متوسط برخورداری از  5/3تا  5/2در بازه 

بیانگر  5/3بنابراین، مقادیر باالتر از . دو مقیاس است

بیانگر سطح ضعیف از  5/2از تر  سطح باال و مقادیر کم

 3جدول شماره (. 4شکل شماره )این دو مقیاس است 

با . دهنده آمار توصیفی متغیرهای پژوهش است نشان

توجه به این جدول میانگین نمره اکتسابی نمونه 

و در  34/3پژوهش در مقیاس هوش هیجانی برابر با 

این نتیجه حاکی از . است 76/3هوش معنوی برابر با 

های مورد بررسی است که جامعه مدیران شرکتآن 

باالیی از هوش معنوی و سطح از سطح به نسبت
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                                                                                  5/3                    5/2 

 
  

  هوش معنوی و هیجانی نامه رسشپبازه سطوح  :4 شکل          

 
 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش:3 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه یرمتغ
45/2 هوش معنوی  63/4  76/3  31/1  

61/1 هوش هیجانی  66/4  34/3  51/1  
(63/41) (نرخ رشد درآمد) عملکرد مالی  67/176  22/11  54/17  

 
 .رندمتوسطی از هوش هیجانی برخوردا

ها و اطالعات آمار توصیفی به تفکیک زیرمقیاس

ارائه  5و  4 های های شماره در جدولشناختی  جمعیت

 هایشرکت مدیران، ها این جدول مطابق با. استشده 

ها از سطحی باالتر از  بیشتر مؤلفه مورد بررسی در

 جدولنتایج مندرج در با توجه به . متوسط برخوردارند

تیاز هوش معنوی مدیران متعلق به ترین ام کم 4 شماره

لفه این مؤ. (65/2) لفه بسط حالت هوشیاری استؤم

توانایی مدیران در ایجاد وحدت و یکپارچگی را بیان 

لفه آگاهی متعالی ؤباالترین امتیاز متعلق به م .کندمی

گرایانه مدیران  نگرش غیرمادی مؤلفهاین  (.66/3) است

هوش هیجانی باالترین های  مؤلفهدر میان  .سنجدرا می

 پذیری اجتماعی است مسئولیت مؤلفهامتیاز مربوط به 

کاری مدیران به توانایی حس هم مؤلفهاین (. 26/4)

های گروهی را نشان  ثر در فعالیتعنوان یک عضو مؤ

ترین امتیاز متعلق به کنترل تکانش است  کم .دهدمی

 بینن در ایجاد تعادل توانایی مدیرا مؤلفهاین (. 21/3)

 .دهدخود را نشان می های هیجان

نشان داده شده  5 طور که در جدول شماره همان

شده در نمونه پژوهش برای  میانگین امتیاز کسب است

کاری افراد  متغیر هوش معنوی با در نظر گرفتن سابقه

و سطح تحصیالت نیز اندکی باالتر از متوسط و برای 

توجه به  با. متغیر هوش هیجانی در سطح متوسط است

ای در  مالحظه آمده تفاوت قابل دسته های بمیانگین

های هوش معنوی و هیجانی افراد در میزان مهارت

کاری و تحصیالت مشاهده  سطوح مختلف تجربه

 .شودنمی

 

 ها نتایج آزمون فرضیه
گیری به وسیله معادالت  برازش کلی الگوی اندازه

وی برای آزمون الگو، الگ. ساختاری انجام شد

در محیط  5ارائه شده در شکل شماره  ساختاری

 ضعیف متوسط قوی
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رسم و مسیرهای مربوط تعریف  AMOSافزار  نرم

های سنجش دهنده شاخص نشان 6جدول شماره . شد

طور که در جدول  همان .نیکویی برازش الگو است

 ها در بازده موردشده است تمامی شاخص مزبور ارائه 

نده این ده نظر و نزدیک به مقدار یک است و نشان

قبولی  ها را به میزان قابلاست که الگوی پژوهش داده

مقادیر جذر میانگین گفتنی است  .است برازش کرده

، کای دو برابر با  1/1مربعات خطای نسبی برابر با 

و مقدار معناداری  174، درجه آزادی برابر با 55/612

 .است 111/1برابر با 

 متغیرهای مستقلهای توصیفی زیرمقیاس آمار: 4 جدول

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه یرهامتغزیر مقیاس  یرمتغ

ی
نو

مع
ش 

هو
 

71/1 تفکر انتقادی وجودی  5/4  44/3  76/1  

57/1 تولید معنای شخصی   6/4  36/3  64/1  

66/3 4 2 آگاهی متعالی   66/1  

1/4 1 بسط حالت هوشیاری   65/2  713/1  

ی
جان

هی
ش 

هو
 

2/2 خودآگاهی هیجانی  5/4  76/3  55/1  

5/4 2 ابراز وجود  33/3  56/1  

63/1  نفس عزت  6/4  4 51/1  

67/1 خودشکوفایی   1/4  12/3  55/1  

72/3 4 2 استقالل  55/1  

13/4 5 3 همدلی   42/1  

63/2 پذیری اجتماعی یتمسئول  6/4  26/4  46/1  

63/2 روابط بین فردی   5/4  15/4  46/1  

67/2 مسئلهحل  یتوانای  37/4  16/3  47/1  

67/4 2 ییگرا واقع  41/3  55/1  

5/1 یریپذ انعطاف  67/4  47/3  54/1  

33/1 تحمل فشار روانی   5/4  41/3  62/1  

17/1 کنترل تکانش   4/4  21/3  65/1  

6/1 ینی ب خوش  6/4  16/3  54/1  

33/2 شادمانی  3/4  61/3  57/1  
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 های فردی هش به تفکیک ویژگیآمار توصیفی متغیرهای مستقل پژو: 5 جدول

 انحراف معیار  میانگین بیشینه کمینه تعداد یرمتغ  یبند طبقه

ر 
کا

ه 
ابق

س
 

 سال 3تا  1بین 
15/3 21 هوش معنوی  5/4  61/3 41/1  

46/1 43/3 25/4 14/2 21 هوش هیجانی  

 سال 5تا  3بین 
67/2 67 هوش معنوی  63/4 71/3 4/1  

63/1 21/3 66/4 61/1 67 هوش هیجانی  

 سال  7تا  5بین 
36/1 71/3 5/4 45/2 64 هوش معنوی  

56/1 41/3 51/4 15/2 64 هوش هیجانی  

 سال 1تا  7بین 
35/1 61/3 46/4 45/2 46 هوش معنوی  

56/1 47/3 6/4 61/1 46 هوش هیجانی  

 سال  1بیش از 
47/1 66/3 63/4 17/3 15 هوش معنوی  

12/3 6/3 16/1 15 هوش هیجانی  53/1  

ت
ال

صی
ح

ح ت
سط

 

 کارشناسی
71/3 63/4 67/2 16 هوش معنوی  35/1  

31/3 6/4 61/1 16 هوش هیجانی  61/1  

 ارشد کارشناسی
77/3 63/4 45/2 116 هوش معنوی  42/1  

37/3 66/4 16/1 116 هوش هیجانی  57/1  

 دکتری
67/3 47/4 53/3 1 هوش معنوی  31/1  

27/3 51/4 61/1 1 هوش هیجانی  61/1  

 

 های نیکویی برازش الگوی مفهومی پژوهششاخص: 6 جدول

شاخص برازش 

 تطبیقی

شاخص نیکویی 

 برازش

شاخص برازش 

 فزاینده

شاخص برازش 

 نسبی

شاخص برازش 

 هنجار شده
 الگو

766/1  755/1  766/1  616/1  734/1  مفهومی پژوهش  یالگو 

 

 متغیرها بین بررسی رابطه آزمون والد براینتایج 

 متغیردهد که نشان می 7در جدول شماره مندرج 

که  آماره آزمونبه با توجه ) هوش هیجانی مدیران

 مقداراست و  ±16/1و در بازده  -15/1با  برابر

با  (است %5بیشتر از  که 214/1 برابر با معناداری

 .رابطه معناداری ندارد ها شرکتعملکرد مالی 

با آماره آزمون ) دیرانهوش معنوی م متغیر ،چنین هم

 %5که بیشتر از  374/1 معناداری مقدارو  -661/1

ارتباط معناداری  ها شرکتنیز با عملکرد مالی  (است

 یالگوبا توجه به نتایج تحلیل  ،بنابراین .ندارد

فرضیه هر دو  (5شکل شماره ) ساختاری پژوهش

 .شودنمی تأییدپژوهش 
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 (آزمون والد)ژوهش های پنتایج آزمون فرضیه:  7جدول 

 فرضیه
ضرایب 
 استاندارد

برآورد 
 ضرایب

آماره 
 آزمون

خطای 
 معیار

 مقدار
 معناداری

 نتیجه

ها اثر هوش هیجانی مدیران بر عملکرد مالی شرکت  (16/1)  (142/3)  (15/1)  11/2  214/1  رد 
ها اثر هوش معنوی مدیران بر عملکرد مالی شرکت  (16/1)  (66/1)  (661/1)  11/2  374/1  رد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ساختاری پژوهشالگو  :5 کلش

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 مفهومی پژوهشالگوی ضرایب استاندارد  :6 شکل

 

استاندارد الگوی مفهومی پژوهش برای  ضرایب

های  متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی و زیرمقیاس

بر اساس . ارائه شده است 6نامه در شکل شماره  پرسش

واحد افزایش در هوش  1ست آمده، به ازاء ضرایب به د

751/1 
544/1 
67/1 

641/1 
746/1 
436/1 
412/1 
437/1 
611/1 
623/1 
722/1 
771/1 
55/1 

614/1 
732/1 
 

16/1 -
 

16/1 -
 

766/1 
13/1 

621/1 
653/1 
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 ها شرکتهیجانی و هوش معنوی مدیران، عملکرد مالی 

طور که در جدول شماره  همان. کاهش خواهد یافت 16/1

 .ارائه شده است این رابطه معنادار نیست 7

 
 گیری نتیجه

 
های هوشی مهارتکه آیا  بررسی شد پژوهشدر این 

تحت مدیریت های شرکتمالی عملکرد بر  یتمدیر

 پیشین های پژوهشنتایج ؟ خیر یا است تأثیرگذارآنان 

که یکی از مؤثرترین  نشان داده است (16و  11، 3)

و  ها که تصمیم استشرکت  ، مدیرها افراد در شرکت

شرکت را تعیین  کلی یمشخط آنانقاید ها و عنگرش

و ضعمدیریت  (11و  3) ردراک به اعتقاد پیتر .کندمی

 ،و در هر گروه انسانی است بخش هر سازمانحیات

بر  تأثیرگذاریقدرت را برای  بیشترین رهبری ومدیر 

های هوشی مهارتبنابراین، . و عملکرد دارد  هیجان

مستقیمی بر عملکرد و سایر تواند تأثیر مدیر می

در دو دهه گذشته توجه  .های شرکت بگذارد تصمیم

آن بر عملکرد مالی  تأثیرها و راهبری شرکت نظامبه 

پژوهشگران حوزه مالی بوده  توجه مورد ها شرکت

هدف نهایی نظام راهبری  که جا آن از .است

نفعان است به لحاظ نظری  ذی همهمنافع همسوکردن 

در کنار عوامل فراشناختی مدیریت  رودانتظار می

ت أهی به غیرموظف ظفمانند نسبت اعضاء مو یعوامل

دوگانگی مدیران، وسیله  بهانتشار سهام اختیار  ،مدیره

در  ای کننده تعییننقش  غیره و عاملمدیر مسئولیت

ارزیابی  ،نچنی هم .داشته باشد ها شرکتعملکرد 

در  ها آنها و مدیران عملکرد مالی شرکت

دارد و از  بسیاریلی اهمیت های ماگیری تصمیم

این  .اقشار مختلف است توجه مورد های موضوع

گیری مبحث جدایی مالکیت از شکلموضوع با 

مدیریت و پیدایش تضاد منافع بین مالکان و مدیران 

  .(41) بوده است توجه موردبیشتر 

با استفاده از تحلیل معادالت این پژوهش نتایج  

 عاملمعناداری بین دو  رابطهکه  دادشان ساختاری ن

و ( هوش هیجانی و هوش معنوی)شخصیتی مدیران 

وجود آنان های تحت مدیریت شرکتعملکرد مالی 

کاوازوت و  های پژوهشمطابق با نتایج  .ندارد

 هانتر و ،(34)زاده و همکاران ایران، (14)همکاران 

هوش هیجانی  (43) باریک و مونتو ( 42) اسمیت

باعث بهبود عملکرد شغلی افراد و عملکرد مدیریتی 

نیز ( 44)النگهرن  ایج پژوهشو نت شودمدیران می

به هوش  شرکتاجزای اصلی عملکرد که نشان داد 

این  پژوهشاین در  اما هیجانی مدیران بستگی دارد

 .نشد تأیید ها شرکتعملکرد مالی  موارد در مورد

که  نشان دادنیز  اسالسکی و کاتریتنتایج پژوهش 

های مختلف در حوزههوش هیجانی عملکرد را 

ه عملکرد مالی حوز امادهد مدیریتی افزایش می

مورد آزمون قرار نگرفته  در پژوهش آنان ها شرکت

  (.45) است

عرب و پژوهش با نتایج  پژوهشاین نتایج 

نیز نتایج پژوهش آنان  .استهمسو ( 46) همکاران

بین هوش هیجانی مدیران با عملکرد  داد که نشان

 جامعه آماری .معناداری وجود ندارد رابطه ها شرکت

های دولتی و آنان مدیریت بیمارستان پژوهش

، نتایج چنین هم. استخصوصی شهر تهران بوده 
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میالدی  2116 در سال تاالریکو و همکاران پژوهش

روابط بین هوش هیجانی با عملکرد  داد کهنشان 

 (.47) نیست معنادارآماری  نظر ازدیران م

هوش معنوی و هیجانی در حوزه رفتار سازمانی 

مدیران  .دارد هابرای عملکرد شرکت اهمیت زیادی

ای در توانایی برجستهبرخوردار از این دو مهارت 

تقویت روحیه خودکنترلی  کارکنان،در تعهد  ایجاد

ها و برطرف کاهش هزینه نتیجه درو  کارکناندر 

علت  .ساختن نقاط ضعف کنترلی شرکت دارند

تأییدنشدن اثر این دو عامل در حوزه حسابداری و 

که ممکن است ناشی از آن باشد عملکرد مالی 

 و پذیردمی تأثیرمختلفی  های مؤلفهعملکرد مالی از 

زمانی پژوهش شرایط اقتصادی، سیاسی و مقطع در 

پذیرفته شده در بورس های مدیران شرکت ،هاتحریم

رو  های روبهای گستردهرا با چالش اوراق بهادار تهران

افزایش قیمت خرید مواد اولیه، چنین،  هم .کرده است

 شده تمامو افزایش بهای کاهش فروش محصوالت 

از مواردی است که بر عملکرد  شده ساختهکاالهای 

کنترل مدیریت  گذارد و از می تأثیرها مالی شرکت

بودن  عدیبُ چندبا توجه به  ،بنابراین. است خارج

 توان میپیشین های مفهوم عملکرد و به استناد پژوهش

های و تقویت مهارت گیری بهرهد که با راستدالل ک

ها بستر مناسبی  معنوی و هیجانی مدیران در شرکت

رشد تعهد کاری، ایجاد یکپارچگی در  برای

ش کارایی یشتر کارکنان و افزایها، مشارکت ب شرکت

با توجه  افزون براین،. شودو سودآوری شرکت فراهم 

 این گونه بیان کرد کهتوان می حاضر به نتایج پژوهش

ای که  بستر اقتصادی و سیاسیند بتواچه دولت  چنان

ها در آن مشغول فعالیت هستند را در حالت شرکت

ی مدیران هوشهای  د اثر مربوط به مهارتارد ثبات نگه

 .توان سنجید می با شفافیت بیشتری

های خاص این پژوهش محدودیت زمینه در

هوش  گیری اندازهبرای  خودسنجیاستفاده از مقیاس 

 گونهین ادر  .است ذکرقابل معنوی و هیجانی مدیران 

های خود که افراد در مورد مهارت به علت این ابزار

د نقاط ر مورنمایی ددهند امکان بزرگگزارش می

 ها وجود دارددادن کاستی قوت خود و کوچک جلوه

برای سنجش  ،های دیگراما با توجه به نبود آزمون

در این پژوهش نیز مشابه  پژوهشمستقل  متغیرهای

 نامه پرسشهای داخلی و خارجی از ابزار پژوهش

بودن پژوهش از  ، مقطعیچنین هم .شداستفاده 

ش در ام پژوهانج .استهای این مطالعه محدودیت

پژوهش های بر یافته یک دوره زمانی چند ساله

قابلیت تعمیم نتایج را افزایش  ثیرگذار خواهد بود وتأ

های آوری داده بودن فرایند جمع اما طوالنی خواهد داد

ها از موانع نامه و تغییرات مدیریت شرکت پرسش

 .انجام پژوهش در یک دوره زمانی بود

 

 ی آیندهها پیشنهاد برای پژوهش

که تقویت هوش هیجانی و معنوی  اینبا توجه به 

نقش مهمی در بهبود کیفیت روابط بین فردی و 

های  و این موضوع در پژوهشکند اجتماعی ایفا می

این دو  تأثیرشود پیشنهاد میپیشین تأیید شده است 

های نمایندگی و کاهش در کاهش هزینه عامل

سهامداران مورد اطالعاتی بین مدیران و  نامتقارنی

با توجه به اثر هوش  ،چنین هم .آزمون قرار گیرد
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معنوی و هیجانی افراد بر سالمت روان و اخالق آنان 

های مالی بر فعالیتعامل این دو  تأثیرشود پیشنهاد می

 مانند)حوزه اخالق در حسابداران و مدیران 

مورد آزمون ( اتیاجتناب مالی مربوط به های فعالیت

 .قرار گیرد
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