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Abstract
Introduction: "Spiritual intelligence" is one of the
concepts that has been proposed and developed by
some psychologists in the light of their attention to
the field of spirituality. Ever since managers realized
the need to instill a sense of purposefulness and
meaningfulness in employees, and some studies
showed that strengthening this intelligence can
improve the quality of job performance and help
organizations achieve their goals, spiritual
intelligence found its way into organizational
domain, too. Given the importance and necessity of
this issue for military and law enforcement
organizations, the main purpose of this study is to
explain the effect of spiritual intelligence on the
performance of police staff.
Method: The present study is based on the
descriptive method and collection of field data. The
statistical population includes 350 staff of Boroujerd
Police Command. A group of 182 individuals was
selected as the sample, and the data collection
instrument was Sohrabi and Naseri's valid
questionnaire (2013). The data were entered into
SPSS 20, and the analysis was performed in
descriptive and inferential areas.
Results: "Transcendent consciousness", "spiritual
experiences" and the spiritual attributes of
"forgiveness and patience" are the components of
spiritual intelligence that, according to the findings of
this study, have a significant relationship with the
performance of police staff. Among these
components, the spiritual attributes of "forgiveness
and patience" have the greatest impact on the
performance of police staff, and "spiritual
experiences" and "transcendent consciousness" are in
the next ranks, respectively.
Discussion: Considering the research findings, it can
be accepted that spiritual intelligence is effective in
improving the performance of the police, and the
higher the level of spiritual intelligence in police
staff, the better their service provision.
Key words: spirituality, spiritual intelligence, police
performance, transcendent consciousness, spiritual
experience, spiritual attributes.
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چکیده
که در پرتو توجه برخی

 «هوش معنوی» یکی از مفاهیمی اس:مقدمه

 از. از روانشناسان به حوزۀ معنوی مطرح شده و توسعه پیدا کرده اس
زمانی که مدیران به ضرورت القای حس هدفمندی و معنیداری در
کارکنان پی بردند و برخی از مطالعات نشان داد که در اثر تقوی این
 میتوان کیفی انجام وظایف شغلی را باال برد و سازمانها را در،هوش
 هوش معنوی در حوزۀ سازمانی نیز،راه رسیدن به اهدافشان یاری نمود
 باتوجهبه اهمی و ضرورت این موضوع برای سازمانهای نظامی.وارد شد
 تبیین تأثیر هوش معنوی بر عملکرد، هدف اصلی این پژوهش،و انتظامی
. کارکنان پلیس اس
 توصیفی و مبتنیبر پیمایش و، تحقیق حاضر ازلحاظ روش:روش
 نفر از کارکنان053 ، جامعة آماری آن. گردآوری دادههای میدانی اس
 نفر بهعنوان حجم182 فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد بودند که
 پرسشنامة معتبر سهرابی و،نمونه انتخاب شدند و ابزار گردآوری دادهها
 وارد شدند23  نسخةspss  دادهها به نرمافزار. ) بوده اس1032( ناصری
. و تجزیهوتحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده اس
ِ «صفات معنوی،» «تجارب معنوی،» مؤلفههای «آگاهی متعالی:نتایج
 اجزای سازندۀ هوش معنوی هستند که براساس،»بخشش و شکیبایی
. رابطة معنیداری با عملکرد کارکنان پلیس دارند،یافتههای این تحقیق
 بیشترین،» صفات معنوی «بخشش و شکیبایی،از بین مؤلفههای مذکور
تأثیر را بر عملکرد کارکنان پلیس دارند و بهترتیب «تجارب معنوی» و
.«آگاهی متعالی» در ردههای بعدی قرار دارند
 در، میتوان پذیرف که هوش معنوی، باتوجهبه یافتههای تحقیق:بحث
 هرقدر هوش معنوی،ارتقای عملکرد پلیس مؤثر اس و کارکنان پلیس
. عملکرد خدمتی آنان باالتر میرود،باالتری داشته باشند
 معنوی ؛ هوش معنوی؛ عملکرد پلیس؛ آگاهی متعالی؛:کلید واژهها
تجارب معنوی؛ صفات معنوی

 استادیار گروه معارف و اخالق اسالمی دانشگاه علوم انتظامی امین
 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین.1
 کارشناسی ارشد فرماندهی و مددیری انتظدامی د معدارف اسدالمی دانشدگاه.2
علوم انتظامی امین
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مقدمه

و هدفمندی و نیز ادراک وحدت و حس وحدتگرایی

در روزگار کنونی ،فشارهای کاری برای کسب

مربوط اس (پاندی.)2312 ،

موفقی های سازمانی شرایط و مقتضیات جدیدی را

ایجاد پیوند میان معنوی

و کار ،ارزشهای خاصی را

تا برای

ایجاد میکند و فرد را فراتر از فضیل های سطحی و

و رسیدن به اهداف خود،

ظاهری اخالقی میبرد (جورکیویز و گیاکالون،2

راههای تازه و متفاوتی را جستجو کنند (پاندی،1

 .)2332معنوی

در محیط کاری ،مالزم با درک

 .)2312باتوجهبه اینکه ارتباط وثیقی میان «معنوی »

اهداف عالی در زندگی اس

با «شکوفایی قابلی های انسان» وجود دارد و همین

مستحکم فرد با همکاران و سایرین منجر شده و نیز

«شکوفایی قابلی ها و استعدادها» یکی از ضروریات

باعث میشود که اهداف و ارزشهای فرد و سازمان،

پیش کشیده و سازمانها را وادار نموده اس
ماندن در صحنة رقاب

بهرهوری و انجام درس

امور شغلی اس  ،معنوی

در

و به توسعة پیوند

5

همراستا شوند (میتروف و دنتون .)1333 ،

محیط کاری ،بهعنوان عاملی پیشران شناخته شده

یکی دیگر از دالیلی که باعث رشد روزافزون توجه به

(کوادی و بالک1331 ،2؛ اوکلی و کوکینک،0

بود که

اس

در محیط کار شد ،درک این واقعی

معنوی

 .)2331از حدود  1393تا  ،1333نظریههای مربوط

فشارهای فزایندهای در حوزۀ کار و رقاب های سازمانی

در سازمانها ،به سمتی گسترش یافته بود

و کارائی کارکنان را کاهش

به مدیری

وجود دارد که خالقی

که هم «نیازهای جسمانی و عاطفی» کارکنان نادیده

میدهد .ازاینرو ،مدیران سازمانها وادار شدهاند که

اشباع «نیازهای ذهنی و

راهی برای مقابله با این مشکل بیابند (پاندی.)2312 ،

گرفته نشود و هم درجه

1

فکری» آنان اقدام شود؛ اما اخیراً درپی افزایش دانش

«کاراکاس» ( )2313با مطالعه و جمعآوری یافتههای

بشری و بنابر یافتههای تحقیقات جدید بهویژه در

پژوهشهای متعدد ،به سه دسته از تأثیرات معنوی

حوزۀ علوم انسانی ،انسان بهعنوان موجودی روحانی و

در محیط کار اشاره کرده اس  ،اول اینکه معنوی

معنوی ،و ترکیبی واحد (غیرقابل تفکیک) از جسم و
ذهن و روح پذیرفته شده اس

(پاندی .)2312 ،درپی

منجر به تقوی

بهداش

و سالم

کارکنان و بهبود

کیفی کاری آنان میشود (برایمثال بنگرید به :کوچر
8

9

همین شناخ های نوین« ،معنوی » به یکی از

و همکاران 2313 ،؛ میلمن و همکاران )2330 ،؛

تبدیل

در حوزۀ معنا و هدف ،بهگونهای

عرصههای جدید برای مطالعه و کسب موفقی

دوماً ،تأثیر معنوی

شده اس  .بسیاری از سازمانهایی که به افزایش

اس

قابلی های جسمانی ،عاطفی و اجتماعی کارکنان

اهداف باالتری در امور شغلی میشود (برایمثال

توجه میکردند ،اینک باید در عرصة شکوفایی روح

که در حوزۀ کاری منجر به ایجاد معنا و تعیین
3

بنگرید به :میتروف و دنتون 1333 ،؛ مارکوف و
11

13

آدمی گام بردارند .درهمینراستا ،سازمانهایی که

کلنک 2335 ،؛ پاندی و همکاران )2333 ،؛ سوماً،

پیشتر بهعنوان نظامهای مادی و منطقی شناخته

معنوی

منجر به ایجاد گونهای حس همبستگی و

میشدند ،حال بهدنبال توجه به بُعد معنوی و بازکردن

اتصال میان همکاران میشود که البته چنین

جایی برای شکوفایی آن در کارکنان خود هستند؛

احساسی ،یکی از ضروریات حضور در محیطهای کاری

بُعدی که کمتر با قوانین و آداب و ترتیبهای ظاهری

پیچیدۀ امروزی اس

(برایمثال بنگرید به :کراوفورد و

سروکار دارد و بیشتر به حوزۀ معنا و معنابخشی ،هدف

همکاران2333 ،12؛ کولودینسکی و همکاران،10
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« .)2338پالوتزیان 12و همکاران» ( )2330نیز به این

عملکرد سازمانی حمای

میکنند اما هنوز برخی از

نتیجه رسیدند که نگاه معنوی به کار و تقدسبخشی

اندیشمندان ،قطعی

به وظایف شغلی ،کارکنان را از مقاصد و دستاوردهای

این اظهارات را تنها در سطح نظریهپردازی میدانند
23

چنین یافتههایی را نپذیرفتهاند و
21

مادی فراتر میبرد ،بهطوریکه آنان دستیابی به اهداف

(پاوار 2333 ،؛ ساس .)2333 ،

معنوی را انگیزه و دلیلی برای کارکردن میشمارند.

دراینمیان ،هوش معنوی بهعنوان یکی از عرصههای

و خیررسانی

مطرح شده و

که در چنین رویکردی ،خدم

پیداس

تحقیق و مطالعه درمورد معنوی

به دیگران و رسیدن به منافع جمعی ،هدفی برای

درجه پیشبرد اهداف سازمانی مورد توجه قرار گرفته

کارکردن میشود (دلبک1333 ،15؛ نیل.)2333 ،11

اس  .درواقع« ،هوش معنوی» یکی از مفاهیمی اس

رواج معنوی در محیط کار ،باعث میشود که کارکنان

که درپی کشف آثار معنوی

و گسترش توجه به

در انجام امور خود به اهدافی باالتر از کمیّ و حقوق و

معنوی

مزایای مادی توجه داشته باشند و این امر میتواند

اس  .بنا به نظر ایمونز ،هوش معنوی حوزۀ معنوی

کیفی

و کارایی کارکنان را افزایش دهد .همچنین،

در محیطهای کاری و سازمانها ،مطرح شده

گسترش میدهد و با کشاندن معنوی

را

در وادی هوش

«معنوی » باعث توسعة خُلق پرهیزکاری در فرد

و نظریات پذیرفتهشده در دانش روانشناسی ،وجههای

معنوی میشود و بههمیندلیل او میتواند ،اخالقی

علمی و قابل پذیرش به معنوی

میدهد .بهبیاندیگر،

عمل کند و انتخابهای شایستهتری در محیط کار و

«هوش معنوی» مفهومی اس

که میتواند پیوندی

سایر مکانها ،از خود نشان دهد (پاندی.)2312 ،
ازسویدیگر ،برخی مطالعات نشان داده اس

میان معنوی
که

و عقالنی

برقرار کند (ایمونز:1333 ،

.)192

رویکرد غیرمعنوی به کار و امور حرفهای ،میتواند به

هوش معنوی یا « 22»SQرا زیربناییترین گونة هوش

احساس بیمعنایی و تهیبودن منجر شود که چنین

در انسان دانستهاند که عامل اصلی برای شکلدادن به

احساسی امکان دارد فرد را بهسوی غیب های مکرر از

(پاندی،

محل کار و کاهش کیفی

در عملکرد شغلی و نیز

احتمال انجام امور خالف و غیراخالقی سوق دهد

فرد و ایجاد معنا در زندگی اس

شخصی

 .)2312طرح علمی مفهوم هوش معنوی در عرصة
20

سازمان و مدیری  ،توسط ایمونز ( )1333و زوهار و

(کاراکاس2313 ،19؛ روزول و کاکابادس.)2313 ،18

مارشال

افزونبراین ،ازجمله تبعات افول معنوی  ،ناتوانی از

هوش معنوی را شامل پنج مؤلفه دانسته اس :

(پاندی،

باالی رشد و تعالی معنوی؛

بذل محب

و عشقورزی به مردم اس

22

( )2333صورت گرف  .ایمونز ()2333

 .1برخورداری از ظرفی

.)2312

 .2توانایی تجربة هوشیاری و خودآگاهی در سطوح

البته در کنار تمام این یافتهها ،امروزه رابطة

باال؛  .0توانایی تقدسبخشی به حوادث و تجربههای

«معنوی » با «فرهنگسازمانی» و «نحوۀ عملکرد

روزانه؛  .2توانایی استفاده از سرچشمههای معنوی

کارکنان» ،به موضوعی چالشبرانگیز و مبهم تبدیل

برای حل مشکالت زندگی؛  .5برخورداری از ظرفی

شده اس

و همگان به رابطة مستقیم آنها اقرار

نمیکنند (گیاکالون و جورکیویز .)2330 ،13بااینکه
تحقیقات متعددی از تأثیر مثب

معنوی

در نحوۀ

25

پرهیزکاری و پاکدامنی .ازنظر «واگان»

هوش

معنوی ،ظرفیتی برای فهم عمیق سؤاالت وجودی اس
و بیشتر بر سطح هوشیاری و آگاهیهای انسان در
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ارتباط با دیگران ،جهان ماورا ،زمین و موجودات دیگر

داشته باشد (مکگی و گرن  .)2319 ،01بهکارگیری

دالل دارد (واگان« .)2330 ،زوهار و مارشال» 21هوش

هوش معنوی در محیط کاری باعث میشود که

معنوی را هوشی دانستهاند که نشاندهنده و حلّال

چالشهای کاری براساس ارزشها و اهداف معنوی

مسائل معنایی و ارزشی اس ؛ هوشی که بهوسیلة آن

02

تفسیر و تنظیم شوند (بیچ  .)1339 ،همچنین ،برخی

میتوان به زندگی وسع بخشید و آن را غنیتر کرد و

از مطالعات حاکی از آن هستند که ناتوانی در

که بهوسیلة آن

به احساس

معنای بودن را دریاف ؛ هوشی اس

بهکارگیری هوش معنوی ،ممکن اس

میتوان مسیرها و راهکارهای موجود در زندگی را

جدایی ،ترس و تنهایی منجر شود (شاکون:2331 ،00

ارزیابی کرد .این تعریف ،همچنین به رابطة هوش

« .)00مایک جورج» 02هوش معنوی را بهمنظور بهبود

معنوی با احساس ارتباط با یک کل بزرگتر و عظیمتر

مهارتهای مدیری

و رهبری ،ضروری و موردنیاز

اشاره دارد .برایناساس ،هوش معنوی بیانکنندۀ رابطة

میداند زیرا هوش معنوی :الف) موجب یافتن و

فرد با خودش و دیگران و کل جهان هستی اس

بهکارگیری عمیقترین منابع درونی میشود که قابلی

29

(زوهار و مارشال .)2333 ،ازنظر «ولمن»
هوش معنوی عبارت اس

()2331

توجه و قدرت تحمل و تطابق با سایرین را به ما

از توانایی انسان برای

فردی روشن

میدهد؛ ب) موجب ایجاد احساس هوی

پاسخگویی به سؤالهایی دربارۀ معنای زندگی و درک

و باثبات در محیط کاری میشود؛ ج) توانایی درک

تجربة پیوند انسان با جهانی که در آن زندگی میکند.

معنیدار

برخی از مطالعات اخیر ،نشان داده اس

معنای واقعی رویدادها و حوادث و قابلی

که «هوش

کردن وظایف شغلی را به افراد میدهد؛ د) موجب

معنوی» ذهن انسان را روشن میسازد و به فرد کمک

همسوسازی ارزشها با اهداف میشود (جورج.)2331 ،

میکند تا واقعی

را از خیال تشخیص دهد .این

پژوهشها نشان دادهاند که باورها و اعمال معنوی با
سالم

و بهزیستی جسمانی ،هیجانی و روانی ،مرتبط

هستند و موجبات کنش درونفردی مثب  ،ثبات و
رضای

زناشویی و افزایش کیفی

زندگی را فراهم

میسازند (هینتیکا2331 ،28؛ روت1388 ،23؛ سیبولد

«پاندی» )2312( 05در تحقیقی با عنوان «معنوی
هوش معنوی در محیط کار درجه
کارکنان سازمان» معنوی

و

بهبود عملکرد

و هوش معنوی را عاملی

برای افزایش احساس مسئولی
و به این نتیجه رسیده اس

در محیط کار دانسته

که هوش معنوی ضرورتی

برای شکوفایی و تبدیلشدن به یک مدیر رشدیافته

و هیل.)2331 ،03

اس  .وی تصریح نموده اس

در حوزۀ ارتباط هوش معنوی با مسائل شغلی ،برخی

تغییر رویکرد در حوزۀ هوشهای حرفهای دارد و نیز

از تحقیقات نشان میدهد که افراد برخوردار از هوش

در محیط

که جهان ما نیاز مبرم به

هر سازمانی که در مسیر توسعة معنوی

معنوی باال ،میتوانند بهتر تصمیمگیری کنند و

کار ،گام بردارد ،میتواند نسب

راههای تازهای برای غلبه بر چالشها و وضعی های

قابلتوجهی را کسب کند« .مکگی و گرن » ()2319

که چنین کارکنانی

در محیط کار پرداختند و به

دشوار حرفهای بیابند .پیداس

به تبیین تأثیر معنوی

به سایرین ،مزی

کمک میکنند که سازمان مرزهای تازهای را بگشاید و

این نتیجه رسیدند که هوش معنوی عاملی برای

در حوزۀ تخصصی و حرفهای ،به سطوح باالتری نائل

پیشبرد اهداف سازمانی و پیوند سطوح مختلف سازمان

شود و درعینحال اثر بیشتری در پیشبرد جامعه

و افزایش هوش معنوی که در پرتو گسترش
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حاصل میشود ،در بهبود فرهنگ سازمانی

معنوی

که بین

اسالمی ایران» به این نتیجه رسیده اس

مؤثر اس .

«هوش معنوی» و «تابآوری» رابطة مثب

در حوزۀ مطالعات داخلی« ،ساغروانی» ()1088

معنیداری وجود دارد« .حسینآبادی و درخشان»

را از عوامل افزایش طول عمر دانسته و بیان

( )1032تبیین کردهاند که معنابخشی به زندگی

افرادی که جه گیری معنوی دارند ،کمتر

فردی و کار سازمانی از برنامههای راهبردی

به بیماریها و آسیبدیدگی روانی و افسردگی مبتال

مدیران

معنوی
نموده اس

میشوند .در این تحقیق ارتباط مثب

میان معنوی

سازمانهای پیشرو بهشمار میآید و الزم اس

و

و فرماندهان ،با آگاهی از جایگاه هوش معنوی و اثرات

در محیط کار با بهبود رفتار شهروندی و سازمانی تأیید

آن در ارتقای عملکرد و افزایش بهرهوری پلیس ،زمینه

شده اس « .هادیتبار و همکاران» ( )1033تأثیر

موجود

آموزش مؤلفههای هوش معنوی را بر کیفی

را برای استفادههای علمی و بهبود وضعی

زندگی

محقق سازند« .برجعلی و خسروی» ( )1035به این

همسران جانباز موردبررسی قرار دادند و یافتهها نشان

نتیجه رسیدند که هوش معنوی ،نقش تعیینکنندهای

داد که آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر ابعاد

در پیشبینی هوی پایدار افراد دارد.

هش گانة

کیفی

محدودی

نقش در ارتباط با سالم

محدودی

نقش در ارتباط با مشکالت عاطفی،

معنوی» در حوزۀ سازمانهای نظامی و انتظامی،

سرزندگی ،رفاه هیجانی ،کارکرد اجتماعی ،درد و

میتوان گف کوششهای روشمند علمی و عملی برای

عمومی) بهطور پایدار تأثیرگذار اس .

شناسایی آثار و افزایش «هوش معنوی» ازجمله

«قربانزاده» ( )1032نشان داد که «هوش معنوی»

ضروریات پژوهشی در سازمانهای نظامی و انتظامی

سالم
قابلی

زندگی

(کارکرد

جسمانی،

اینک براساس گزارشها و یافتههای تحقیقات پیشین

جسمانی،

و باتوجهبه معدودبودن تحقیقات درمورد «هوش

معنیدارکردن کار و توانایی درک معنای واقعی

بهشمار میآید.
01

رویدادها و حوادث را به انسان میدهد و به فرد ،دیدی

در این تحقیق منظور از «عملکرد»

کلی درمورد زندگی ،تجارب و رویدادها میدهد و او را

بالفعل و قابلمشاهده و قابلاندازهگیری» اس  .تأثیر

و

«معنوی » در عملکرد پلیس و ضرورت توجه به هوش

تفسیر مجدد تجارب خود میکند و موجب تعمیق

معنوی در حوزۀ کار پلیسی را ،میتوان از توصیف

و زندگی همراه با ارزشها میشود .انسان در

«فری» 09درمورد اقتضائات کار پلیسی استنباط نمود:

امور زندگی و کار خود ،برای تشخیص و انتخاب راه

افراد پلیس بیشتر از افراد دیگر جامعه ،درمعرض

از غلط ،به ابزارهایی نیاز دارد که هوش معنوی

مسائلی همچون اعتیاد ،مشکالت روانی و ازدس دادن

ازجمله مهمترین آنهاس  .انسان با این هوش ،میتواند

سالمتی خود هستند .زمانیکه نیروهای پلیس حین

را تشخیص دهد و

انجاموظیفه بهطور ناگهانی و در شرایط بحرانی و

در طی فراز و نشیبهای مسیر حیات ،خود را به

آسیبزا قرار میگیرند ،وقوع هیجان و استرس در آنان

سرانجام مطلوب برساند« .امانالهی نیک» ( )1030در

اجتنابناپذیر اس  .افراد پلیس بهمحض دریاف

یک

تحقیق خود با عنوان «بررسی رابطة بین هوش معنوی

پیام تلفنی آماده میشوند و در چندثانیه« ،هیجان»

و تابآوری در کارکنان نیروهای مسلح جمهوری

انفعالی آنان میشود .انرژی

قادر به درک و تشخیص ارزشها و انتخاب درس
معرف
درس

در دوراهیهای زندگی ،راه درس

جایگزین سکون و حال

«رفتارهای
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در بدن آنان انباشته و هورمون آدرنالین ترشح

همکاران ،مطرح و بازگو میشوند که این خود موجب

میشود ،نبض و ضربان قلب بهصورت ناگهانی و سریع

جدایی فرد پلیس از جامعه میشود و این موضوع نیز

افزایش مییابد و تنفس آنها تند میشود .وقتی به

در ایجاد اضطراب بین آنان مؤثر اس

و بهتدریج آنان

محل وقوع جرم میرسند باید تصمیم بگیرند که باید

را بهسوی آزردگیهای روانی سوق میدهد (بن

چه اقدامی انجام دهند .افراد پلیس نمیتوانند همچون

هس.)1083 ،08

مردم عادی از عوامل آسیبزا و دلهرهآور دوری کنند،

حال ،باتوجهبه اینکه ازیکسو ،مسئوالن سازمانی و

آنان در رسیدگی به حوادث و برخورد با

همچنین آحاد جامعه از نیروهای پلیس انتظار دارند

جرائم اس  .زمانیکه فشار و استرس بیشازاندازه

همواره در انجام مأموری های محوله ،بهنحو مطلوب و

باشد ،سبب کاهش و تضعیف عملکرد فرد میشود؛

اثرگذار عمل کنند و ازسویدیگر ،گاهی شاهد ضعف

البته تحمل این شرایط برای یکبار شاید زیانبار

عملکردی در یگانهای مختلف و یا رعای نشدن

نباشد ،اما حوادث متوالی و مشابه در طول زمان،

حقوق کامل شهروندی توسط بعضی از کارکنان حین

میتواند سبب ضعف در سالم و کاهش قدرت تحلیل

انجاموظیفه هستیم ،تحقیق حاضر ،بهدنبال بررسی

مسائل توسط افراد پلیس شود و آثار زیانبار و خطرناک

تأثیر «هوش معنوی» در «عملکرد پلیس» و ارائة

داشته باشد (فری .)1332 ،گذشته از خطرات ذاتی که

برخی «راههای ارتقای هوش معنوی در کارکنان ناجا»

در مبارزه با جرائم وجود دارد ،ازنظر روانشناختی،

اس .

مواجهه و تماس مکرر با انبوهی از جرائم و حوادث،

سؤالهای اصلی پژوهش حاضر عبارتند از :آیا هوش

خود آسیبزا و تضعیفکننده اس  .در ابتداییترین و

معنوی بر عملکرد پلیس تأثیرگذار اس ؟ چگونه

سادهترین سطح این حوادث ،زمانیکه آدمی اجساد

میتوان هوش معنوی را بین کارکنان ارتقا داد؟

همنوعان خود را قطعهقطعه و یا آغشته به خون و ...

سؤالهای فرعی تحقیق عبارتند از :تأثیر «آگاهی

میبیند ،متأثر میشود و در درون خود احساس انزجار

متعالی» بر عملکرد کارکنان پلیس چگونه اس ؟ تأثیر

میکند .ازسویدیگر ،افراد پلیس باید با انواع و اقسام

«تجارب معنوی» بر عملکرد کارکنان پلیس چگونه

انحرافات اجتماعی برخورد کنند :سارقین ،افراد فاسد،

اس ؟ تأثیر «صفات معنوی» (شکیبایی و بخشش) بر

بیماران روانی ،معتادان ،افرادی که به حقوق کودکان و

عملکرد کارکنان پلیس چگونه اس ؟ «فرضیة اصلی»

زنان تجاوز و یا کسانی که اقدام به خودکشی

این تحقیق آن اس

که :هوش معنوی از عوامل

مینمایند ،در گروه شهروندانی هستند که پلیس

تأثیرگذار در عملکرد پلیس اس  .فرضیههای فرعی

همواره با آنان سروکار دارد .افراد پلیس هنگامیکه به

عبارتند از .1 :بین آگاهی متعالی و عملکرد پلیس

استخدام سازمان درمیآیند از این موضوع مطلع

رابطة معنیداری وجود دارد .2 ،بین تجارب معنوی و

هستند ،اما آن چیزی که از آن بیاطالعند ،تأثیر کلی

عملکرد پلیس رابطة معنیداری وجود دارد .0 ،بین

این حوادث و عوامل استرسزا در طول زمان بر وجود

صفات معنوی (شکیبایی و بخشش) و عملکرد پلیس

و زندگی آنان اس  .بیشتر احساساتی که نیروهای

رابطة معنیداری وجود دارد.

زیرا مسئولی

پلیس حین انجام وظیفه با آنها مواجه میشوند
قابلدرک و بیان برای مردم عادی نیس

و تنها بین
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بهعنوان حجم نمونه ،تعیین شدند .برای نمونهگیری از

روش
موضوع تحقیق ،برای انجام آن از

روش طبقهای متناسب استفاده شد و پرسشنامة

روش توصیفی د پیمایشی استفاده شد .داده به روش

تحقیق در میان هر طبقه ،متناسب با تعداد افراد آن

پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامة استاندارد

طبقه ،بهصورت تصادفی ساده توزیع شد .دادههای

سهرابی و ناصری ( )1032گردآوری شد .روایی صوری

گردآوریشده با نرمافزار  spssنسخة  23مورد

و محتوایی پرسشنامه ،بهوسیلة اساتید خبره و

تجزیهوتحلیل قرار گرف

و یافتههای تحقیق در دو

صاحبنظران این رشته بررسی و تأیید شد .همچنین

بخش توصیفی و استنباطی ارائه شد .در این تحقیق

پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ

برای بررسی رابطة بین متغیرها از آزمون همبستگی و

 3/332محاسبه شد که نشاندهندۀ پایایی مطلوب

برای شناسایی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته،

ابزار تحقیق اس  .این پرسشنامه ،چهار متغیر مستقل

از تحلیل رگرسیون استفاده شده اس .

باتوجهبه ماهی

صبر و

مدل مفهومی یا چارچوب نظری تحقیق حاضر،

بخشش و گذش » را سنجیده

برگرفته از مدل هوش معنوی ارائهشده توسط

و «نحوۀ عملکرد کارکنان» ازطریق «نمرۀ

که متناسب با

«آگاهی متعالی»« ،تجربههای معنوی»« ،صف
شکیبایی» و «صف
اس

ارزشیابی ساالنة کارکنان» بهدس

آمده اس  .جامعة

«سهرابی و ناصری» ( )1032اس

مطالعات پژوهشگرانی نظیر ایمونز ( )2333و گاردنر

03

آماری پژوهش ،شامل  053نفر از کارکنان پایور

( )2331و سیسک ،)2338( 23ارائه شده که طرح کلی

فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد در سال 1031

آن ،در نمودار  1نشان داده شده اس .

بودند که تعداد  182نفر با استفاده از فرمول کوکران
آگاهی متعالی
تجربههای معنوی
عملکرد شغلی

هوش معنوی
صف شکیبایی
صف بخشش

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش
براساس این مدل مفهومی« ،هوش معنوی» سازهای

معنوی که اشاره به تجربهها و ادراکات و حاالت

که عبارتند از .1 :آگاهی

معنوی فرد دارد و در پرسشنامة این تحقیق ،ازطریق

متعالی :که اشاره به آگاهی و درک ارزشهای واالی

 13سؤال سنجیده شده اس ؛  .0صف

شکیبایی که

معنوی توسط فرد دارد و در پرسشنامة این تحقیق،

نشان میدهد فرد تا چه اندازه در برابر سختیها و حل

ازطریق  55سؤال سنجیده شده اس ؛  .2تجربههای

مشکالت و تصمیمگیریها صبور و بر ایمان خود متکی

متشکل از چهار مؤلفه اس
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و در پرسشنامة این تحقیق ،ازطریق  11سؤال

سنجیده شده اس ؛  .2صف

ازطریق  9سؤال سنجیده شده اس .

بخشش که نشان

یافتهها

میدهد فرد در زندگی و کار خود و در تعامل با
دیگران ،تا چه اندازه از صف
برخوردار اس

ویژگیهای جمعی شناختی اعضای جامعة مورد

بخشش و گذش ،

مطالعه در جدول  1ارائه شده اس .

و این ویژگی در پرسشنامة این تحقیق،

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی
ویژگی
درجه

تحصیالت

سابقه

رستة شغلی

طبقه

فروانی

درجه

درجهدار

03

21/5

افسر جزء

30

51/2

افسر ارشد

53

29/0

دیپلم

10

02/9

کاردانی

22

22/3

کارشناسی

21

25/2

کارشناسی ارشد

01

19

 1تا 13

21

22/1

 11تا 23

82

21/0

 21تا 03

59

01/1

انتظامی

112

11/5

عملیات ویژه

23

11/2

راهور

15

8

اطالعات

23

11

آگاهی

1

0 /0

مرزبانی

3

3

جمع نفرات
182

182

182

182

جدول  1نشان میدهد که بیش از نیمی از اعضای

درصد نیز در رسته انتظامی مشغول به خدم هستند.

نمونه در حدود  51درصد ،افسر جزء هستند .همچنین

در بخش تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به

بیشترین عضو نمونه در حدود  05درصد دارای مدرک

پاسخهایی که اعضای نمونه به گویههای پرسشنامه در

دیپلم هستند و در ردۀ بعدی دارندگان مدرک

مورد هر یک از متغیرهای تحقیق دادهاند ،پرداخته

کارشناسی با حدود  25درصد قرار دارند .حدود 82

شده اس  .بدینمنظور از میانگین و انحراف معیار

درصد ،دارای سابقهای  11تا  23ساله هستند و 11/5

استفاده شده اس .
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جدول  .1شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

آگاهی متعالی

0/10

3/22

2/12

0/83

تجارب معنوی

0/18

3/02

2/21

0/88

صفات معنوی

0/29

3/03

2/53

0/32

هوش معنوی

0/23

3/22

2/51

0/91

عملکرد

2/98

3/92

1/35

1/33

در جدول  2مشاهده میشود که مؤلفة «صفات

و پراکندگی کمتر از  13آن نیز ،نشاندهندۀ جامعة

معنوی» بزرگترین میانگین را دارد .بهعبارتدیگر،

نسبتاً همگون اس .

صفات معنوی شکیبایی و بخشش در اعضای نمونه،

برای ارزیابی فرضیة اصلی ،از سه فرضیة فرعی استفاده

بیشتر از سایر مؤلفهها بوده اس و «تجارب معنوی» و

شده و در بررسی فرضیهها ،از آزمون همبستگی و

«آگاهی متعالی» در ردههای بعدی قرار دارند .ضمناً

تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده اس  .الزمة استفاده

این مؤلفهها ،انحراف معیار یا پراکندگی اندکی دارند

از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

که نشان میدهد نتیجة بهدس آمده ،قابل استناد

خطی ،بهنجاربودن متغیرهاس ؛ بدینمنظور از آزمون

اس  .همچنین میانگین عملکرد کارکنان جامعة مورد

کلموگروف د اسمیرنف استفاده شد .فرضیة صفر در

نظر  12/98اس

این آزمون ،بهنجاربودن متغیر تحقیق اس .

که درمجموع نسبتاً قابل قبول اس

جدول  .9آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف
متغیر

آمارة z

سطح معنیداری

آگاهی متعالی

1/119

3/311

تجارب معنوی

1/020

3/313

صفات معنوی

1/395

3/395

عملکرد

1/135

3/382

باتوجهبه بزرگتربودن سطح معنیداری درمورد تمامی

پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی استفاده نمود.

مؤلفهها از مقدار خطای  ،3/35فرضیة صفر مبنیبر

همچنین برای بررسی وجود همبستگی بین متغیرهای

بهنجاربودن این متغیرها با اطمینان  35درصد

تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده

پذیرفته میشود و میتوان از آزمونهای همبستگی

اس .
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جدول  .4همبستگی بین متغیرهای تحقیق
آگاهی متعالی
آگاهی متعالی

تجارب معنوی

عملکرد

صفات معنوی

1

سطح معنیداری

3/333

تجارب معنوی

3/101

1

سطح معنیداری

3/312

3/333

صفات معنوی

3/191

3/113

1

سطح معنیداری

3/392

3/389

3/333

عملکرد

3/001

3/232

3/205

1

سطح معنیداری

3/333

3/333

3/333

3/333

در جدول  2مقدار ضریب همبستگی بین عملکرد و

بین عملکرد و هر سه مؤلفه در کارکنان پلیس جامعة

مؤلفههای هوش معنوی بهترتیب  3/232 ،3/001و

موردنظر وجود دارد.

 3/205با سطح معنیداری صفر اس  .باتوجهبه اینکه

باتوجهبه نتایج جدول  2از رگرسیون خطی برای

سطح معنیداری کمتر از خطای  3/35میباشد ،با

بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده

اطمینان  35درصد ،میتوان گف

رابطة معنیداری

شده اس که نتیجة آن در جدول  5ارائه شده اس .

جدول  .5مدل رگرسیون تأثیر آگاهی متعالی بر عملکرد کارکنان پلیس

مقدار ثاب

ضرایب

بتا

T

2/220

-

15/591

3/333

3/001

5/311

3/333

آگاهی متعالی 3/215

سطح معنیداری ضریب تعیین

در جدول  5مقدار کمتر از  3/35سطح معنیداری
آزمون  Fنشاندهندۀ این مطلب اس
رگرسیون خطی توانسته اس

که مدل

تغییرات متغیر عملکرد

3/322

کمتر از  3/35اس

F

سطحمعنیداری آزمون F

25/111

3/333

که نشاندهندۀ تأثیر معنیدار آن

بر عملکرد کارکنان پلیس اس ؛ بنابراین ،میتوان با
اطمینان  35درصد فرضیة فرعی اول را پذیرف .

را توسط آگاهی متعالی تبیین کند .مقدار بتای

نتیجة تحلیل رگرسیون درمورد این فرضیه نیز در

«آگاهی متعالی»  3/001و دارای سطح معنیداری

جدول  1ارائه شده اس .

جدول  .6مدل رگرسیون تأثیر تجارب معنوی بر عملکرد کارکنان پلیس
مقدار ثاب

ضرایب

بتا

2/101

-

T
21/918

3/333

3/232

2/823

3/333

تجارب معنوی 3/135

سطح معنیداری ضریب تعیین
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3/303

F

سطحمعنیداری آزمون F

20/202

3/333
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مقدار کمتر از  3/35سطح معنیداری آزمون  Fدر
جدول  ،1نشاندهندۀ این مطلب اس
رگرسیون خطی توانسته اس

که مدل

تغییرات متغیر عملکرد

کمتر از  3/35اس

که نشاندهندۀ تأثیر معنیدار آن

بر عملکرد کارکنان پلیس اس ؛ بنابراین میتوان با
اطمینان  35درصد ،فرضیة فرعی دوم را پذیرف .

را توسط «تجارب معنوی» تبیین کند .مقدار بتای

نتیجة تحلیل رگرسیون درمورد فرضیة فرعی سوم در

«تجارب معنوی»  3/232و دارای سطح معنیداری

جدول  9ارائه شده اس .

جدول  .1مدل رگرسیون تأثیر صفات معنوی بر عملکرد کارکنان پلیس
مقدار ثاب
صفات معنوی

سطح معنیداری ضریب تعیین

ضرایب

بتا

1/311

-

T
13/305

3/333

3/029

3/205

1/390

3/333

3/121

F

سطح معنیداری آزمون F

28/129

3/333

مقدار کمتر از  3/35برای سطح معنیداری آزمون F

میتوان با اطمینان  35درصد فرضیة فرعی سوم را

در جدول  9نشان میدهد که مدل رگرسیون خطی

پذیرف .

تغییرات متغیر عملکرد را توسط «صفات

برای بررسی تأثیر همزمان مؤلفههای هوش معنوی بر

توانسته اس

معنوی» تبیین کند .مقدار بتای صفات معنوی 3/205

عملکرد کارکنان پلیس نیز از رگرسیون خطی

با سطح معنیداری کمتر از  3/35نشاندهندۀ تأثیر

چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول  8ارائه

معنیدار آن بر عملکرد کارکنان پلیس اس ؛ بنابراین

شده اس .

جدول  .1مدل رگرسیون خطی چندگانه تأثیر همزمان مؤلفههای هوش معنوی بر عملکرد کارکنان پلیس
ضرایب

بتا

1/33

-

سطح معنیداری ضریب تعیین

T
13/201

3/333

-

آگاهی متعالی 3/102

3/123

2/521

3/320

3/322

تجارب معنوی 3/111

3/138

2/133

3/323

3/303

صفات معنوی 3/211

3/055

2/283

3/333

3/121

مقدار ثاب

F

19/018

سطحمعنیداری آزمون F

3/333

مقدار کمتر از  3/35سطح معنیداری آزمون  Fدر

که «صفات معنوی» بیشترین تأثیر را بر عملکرد

که مدل

و پس از صفات معنوی،

جدول  ،8نشاندهندۀ این مطلب اس
رگرسیون خطی توانسته اس

کارکنان پلیس داشته اس

تغییرات متغیر عملکرد

بهترتیب «تجارب معنوی» و «آگاهی معنوی» با

را توسط هوش معنوی شامل سه متغیر :آگاهی

بتاهای  3/138و  3/123در ردههای بعدی قرار دارند؛

متعالی ،تجارب معنوی و صفات معنوی تبیین کند.

بنابراین میتوان با اطمینان  35درصد ،فرضیة اصلی را

سطح معنیداری هر سه متغیر ،کمتر از  3/35اس که

پذیرف .

معنیداربودن تأثیر همزمان آنها بر عملکرد کارکنان
پلیس را نشان میدهد .مقدار بتای «صفات معنوی»
که بیش از بتای دو متغیر دیگر اس  ،نشان میدهد
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قابل تأمل و نقطة قوتی برای شغل پلیسی اس  ،زیرا

بحث و نتیجهگیری
افزایش توانمندیهای کارکنان ،عاملی اساسی برای

آنان درصورت دق

رسیدن سازمانها به اهدافشان اس  .باتوجهبه اینکه

و مواهب معنوی بسیاری در زندگی خویش پیدا کنند.

نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی ایران،

نتیجة حاصل نشان داد کارکنانی که از صفات معنوی

خدم رسانی به مردم در تالش

(بخشش و شکیبایی) بیشتری برخوردار هستند،

و آرامش برای

عملکرد بهتری در حوزۀ کاری خویش دارند و این

جامعه ،وظیفهای بس مهم و حساس برعهده دارند،

نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی همچون تحقیق «مقیمی

ارتقای توانمندیهای آنان ،ضرورتی اجتنابناپذیر

و همکاران» ( )1081و همچنین تحقیق «عابدی

اس  .جدا از ریشههای ذاتی و موروثی« ،هوش

جعفری و همکاران» ( )1081همخوانی دارد.

معنوی» قابل پرورش و افزایش اس « .زوهار و

که کارکنان نیروی انتظامی ،در

همواره درجه

هستند و در مسیر ایجاد نظم و امنی

و دوری از غفل  ،میتوانند تجارب

برایناساس ،الزم اس

مارشال» ( )2333معتقدند هوش معنوی ازطریق

کسب و تقوی

جستجوی معنای اصلی موقعی ها ،مطرحکردن «چرا»

صبر و کظم غیظ و حلم کوشا باشند...« :فَاصْبِرْ إِنَّ

برای مسائل زندگی و تالش برای برقراری ارتباط میان

الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقینَ» (هود.)23 /

رویدادها ،پرورش مییابد .پس الزم اس

درجه

صفات انسانی و فضائل اخالقی مانند

براساس یافتههای این مطالعه ،میتوان نتیجه گرف

ارتقای هوش معنوی کارکنان نیروهای نظامی و

که نیروی انتظامی برای رسیدن به اهداف سازمانی،

انتظامی ،گامهای اساسی برداشته شود.

افزونبر اتکا به سالم و قدرت جسمانی و پیشرف در

نتیجة نشان داد که سطح هوش معنوی کارکنان ،بر

مهارتهای حرفهای ،نیاز به کارکنانی برخوردار از

عملکرد خدمتی آنان و درنهای بازده کاری ناجا ،تأثیر

سطح قابلقبولی از «سالم

معنوی» و «هوش

قابلتوجهی دارد .نتیجة حاصل این تحقیق نشان داد

معنوی» دارد و هرچه مؤلفههای معنوی

که ارتقای خودآگاهی معنوی ،موجب افزایش عملکرد

معنوی در وجود آنان افزایش یابد ،از میزان لغزشها و

کارکنان میشود و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی

خطاهای حرفهای آنان کاسته خواهد شد و تأثیر

همچون تحقیق «سرخی» ( )1089مبنی بر وجود

بسزایی در ارتقای عملکرد کارکنان نیرو خواهد داش .

رابطة مثب و معنیدار میان هوش معنوی و عاملهای

درواقع ،توجه به «سالم

و هوش معنوی» یکی از

شخصیتی ،همخوانی دارد .نتیجة حاصل نشان داد که

راهکارهای تعالی فرد و سازمان اس  .هوش معنوی

هرچه کارکنان پلیس از تجارب معنوی بیشتری

و پلیس را

بهرهمند باشند ،تأثیر مثب

و معنیداری بر عملکرد

آنان میگذارد و این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی

عامل سازگاری و توانایی حل مسئله اس
درجه

و هوش

هماهنگی با پدیدههای اطراف و دستیابی به

یکپارچگی درونی و بیرونی یاری میکند.

همچون تحقیق «محمدنژاد و همکاران» ()1088

باید توجه داش

مبنیبر تأثیر هوش معنوی در دو بُعد رفتاری شامل

و اخالقی ،افرادی تکرو و خودخواه هستند و بالطبع،

و نیز زمینهسازی برای

سازمان خود را نیز به پایین میکشانند؛ تنها

رفتارهای نیکو و پسندیده ،همخوانی دارد .تأثیر تجارب

پلیسهای متعالی میتوانند سازمانی متعالی و

و فیوضات و مواهب معنوی بر عملکرد کارکنان ،نکتة

یکپارچه را تشکیل دهند .ازاینرو ،بدون تالش برای

جلوگیری از رفتارهای زش
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که انسانها در سطوح پایین معنوی
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ارتقای سطح فکری ،فرهنگی و معنوی کارکنان و

درپایان ضمن قدردانی از همة عزیزانی که ما را در

و

انجام این پژوهش یاری دادند ،برای اطالع پژوهشگران

اخالق ،نمیتوان سازمانی یکپارچه و توانمند ایجاد

آتی و انجام تمهیدات الزم برای رفع آنها ،به اهم

که «معنوی » یک امر

محدودی ها و تنگناهای پیش رو برای اجرای این

ذهنی نیس  ،بلکه خود را درعمل نشان میدهد

پژوهش اشارهای گذرا داریم :بهطورکلی انجام پژوهش

(ایمونر )191 :1333 ،و توسعة هوش معنوی ،بیش از

در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی از پیچیدگی خاصی

سطح دانشی به سطح کنشی و تجربی بستگی دارد

و محدودی های بسیاری را بر محققان

رساندن آنان به سطوح باالیی از معرف
نمود .همچنین باید دانس

(پاندی ،)2312 ،پس الزم اس

و معنوی

برخوردار اس

تمرکز اصلی بر سطح

تحمیل میکند .باتوجهبه اینکه چنین تحقیقاتی در

کنش معنوی ،معطوف شود .از یافتههای این تحقیق

سازمانها ازسوی بیشتر مدیران و کارکنان ،جدی تلقی

میتوان نتیجه گرف

که معنوی

و هوش معنوی در

نمیشود .بنابراین ،چهبسا در تکمیل پرسشنامه ،دق

کارکنان پلیس ،عاملی برای توجه عمیق به خود و

الزم صورت نمیگیرد .همچنین بهدلیل بستهبودن

و موجب برقراری روابط

محیط شغلی ،این احساس در پرسششوندگان بهوجود

مطلوبی با دیگران میشود و ارزشهای معنوی ازجمله

میآید که شاید مورد شناسایی قرار گیرند .ازاینرو

نوعدوستی ،صبر و تحمل ،قناع  ،کسب روزی حالل و

بعضی از آنها در قسم

مشخصات فردی ،اطالعات

توجه به اهداف واالی سازمانی را در زندگی و محیط

خود را بهطورکامل تکمیل نمیکردند .مشکل بزرگ

هوش

دیگر ،سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان بود که

اعتقادات معنوی و افزایش

محققان را با مشکالت جدی مواجه نمود .در این

در کارکنان

مسیر ابتدا سعی شد میزان عملکرد کارکنان ازطریق

و این امر بهعنوان یک محرک درونی در کارکنان

گزارش مسئولین و مدیران از زیرمجموعة خود،

باعث

گردآوری شود که در این مسیر با موانعی مواجه شدیم

افزایش مسئولی پذیری و انجام وظایف به بهترین

و به نظر رسید باتوجهبه اینکه ذوق و سلیقه افراد

زندگی گذشته و آینده اس

کار ،در اولوی

قرار میدهد .همچنین تقوی

معنوی مالزم با تقوی

ایمان به درستکاری و ادامة راه درس
اس

باعث توسعة خودشناسی و خودباوری و درنهای

شکل در کارکنان میشود .پیداس که سالم سازمان
در گرو سالم

جسم و جان کارکنان اس

و ازمنظر

روانشناسی نیز «ازخودبیگانگی» مانع اصلی سالم
روان شناخته شده اس

21

متفاوت اس

و میتواند در ارائة گزارش دخال

مستقیم داشته باشد پس نمیتوانیم با این روش به
نتیجه مطلوب نائل شویم .برایناساس ،در مرحلة بعد،

(فروم .)218 :2338 ،

با استفاده از نمرۀ ارزیابی ساالنه «ن .پ »2 .عملکرد

برایناساس ،یکی از وظایف مدیران ،ایجاد بستری

کارکنان بهدس

آمد که در این مرحله باتوجهبه اینکه

مناسب برای خودشناسی و خودیابی کارکنان و

از استانداردهای بهتری برخوردار اس  ،نتیجة بهتری

پیشگیری از حرک آنان در مسیر ازخودبیگانگی اس .

حاصل شد .هرچند در تکمیل این تعرفهها نیز امکان

یکی از ثمرات خودشناسی ،درک کرام نفس و پرهیز

دارد مشکالت دیگری همچون دخال

سالیق  ،عالیق،

از گناه اس  .احساس ارزشمندی و کرام  ،فرد پلیس

روابط و  ...وجود داشته باشد و باعث شود عملکرد

را از بسیاری از بدیها و زشتیها و رفتارهای مادون

واقعی کارکنان در تعرفهها منعکس نشود.

شأن و منش پلیس اسالمی ،دور میسازد.

بااینحال ،تحقیق حاضر تجربة نوین و نوپایی را
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