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ارتباط هوش معنوي و سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاري 
  کارکنان دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

 

 
  معصومه عرفانی خانقاهی1/ بهارك شیرزاد کبریا2/ مریم صداقت3

  چکیده
  

 کاري به موضوع اجتماعی عمده اي در سراسر دنیا مبدل شده است مفهوم کیفیت زندگی، مدیریت معاصرامروزه در : مقدمه
با کیفیت زندگی کاري کارکنان به عنوان دو متغیر مهم سرمایه اجتماعی  و رابطه هوش معنوي تعیینپژوهش حاضر با هدف 

 انجام گردید. 

جامعه آماري کنترل متغیرها غیر آزمایشی از نوع همبستگی بود.  روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر: روش کار
نفر و با  162با توجه به جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه د. نفراز کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی بودن 284

وش معنوي کینگ هاي استاندارد هپرسشنامه، بر حسب جنس انتخاب شدند. ابزار گردآوري، اينمونه گیري تصادفی طبقه
ریب ض محاسبهپایایی با روایی محتوایی داشته و که  التون، سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال بودو و کیفیت زندگی کاري

ها از آزمون همبستگی محاسبه شد. به منظور تحلیل داده درصد 86و  درصد 82و درصد 89آلفاي کرونباخ به ترتیب 
 پیرسون و رگرسیون استفاده شد. 

) p=000/0و سطح معناداري =70/0r(هاي هوش معنوي و کیفیت زندگی کاري کارکناننتایج نشان داد بین مولفه: هایافته
) رابطه معنادار وجود داشت و این دو =000/0pو سطح معناداري =r 83/0(بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاريو

 . نان باشندتوانند پیش بینی کننده کیفیت زندگی کارکمتغیر می

 64سرمایه اجتماعیسهم هوش معنوي و سرمایه اجتماعی در پیش بینی کیفیت زندگی کارکنان متفاوت است. : نتیجه گیري
  کنند. درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاري را پیش بینی می 40درصد از تغییرات کیفیت زندگی کاري و هوش معنوي 

 هوش معنوي، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی کار :هاي کلیديواژه

 
  :06/06/96: یینها رشیپذ  10/12/95: ییاصالح نها  09/09/95وصول مقاله  

  

                                                
  استادیار مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران .1
؛ نویسنده مسئول رانیا، تهران، رودهن یآزاد اسالم دانشگاهدانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ، یتیعلوم ترب ارگروهیاستاد. 2
)bsherzad86@yahoo. com(  
  رانیا، تهران، واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالمدانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، ، یآموزش يزیکارشناس ارشد برنامه ر. 3
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 روش کار 

  
  

  
شمندان  و نظران صاحب  امروزه  منابع نقش و اهمیت رب اندی

 و دارند تاکید برآن و ندواقف توســعه عامل عنوان به انســانی
دانند.  میســازمان  آن نیروي را هرســازمان ســرمایه مهمترین
نابراین  ــانی هاي انگیزه و روحیه  به  توجه  ب  از کارکنان   انسـ

 کارآمدي و موفقیت بالنچارد. برخورداراست  باالیی اولویت

 شناخت  و رفتاري علوم از کارآمد استفاده  به را انسانی  منابع

 زا. ]1[داند می وابسته  انسانی  نیروي برکارآمدي موثر مفاهیم
، هاســازمان به انســانی نیروي پیوســتن دیگر، هنگام ســوي

 انتظارات وآرزوها، یعنی ها، نیازهاخواســـت از اي مجموعه

ــغلی ــود می مطرح ش  امروز، جامعه جامعه که آنجایی از. ش

ست  سازمانی   در یا هاسازمان  ما، در زندگی عمده بخش و ا

 و نیازها این به توجهد، شــو می ســپري هاســازمان با ارتباط
ر منج درکارکنان تعهد ایجاد به تواند می شغلی  انگیزه ایجاد

نماید.  جلوگیري هاســـازمان براي مشـــکل بروز از وشـــود 
ــرمایه ــرمایه از اجتماعی امروزه، س ــانی و فیزیکی س  در انس

شی  جوامع سیار  نق ارتباطی  هايشبکه  و کند می ایفا تر مهم ب
ــان میان موثري ــازمان و هاانس ــت. درهاس ــرمایه غیاب س  س

 دهند می دست  از را خود اثربخشی  هاسرمایه  سایر  اجتماعی

ــرمایه بدون و ــعه هايراه اجتماعی، پیمودن س  تکامل و توس

 . ]2[شود می دشوار و هموار نا اقتصادي و فرهنگی

 در که اجتماعی سرمایه  مفهوم به توجهی بی اثرات جمله از 

شته  هايدهه شورهاي  برخی در گذ ضو  به جهان ک  دیده حو

ست  شده  شی  ا   شدن  ناپایدار و خانواده نهاد عبارتنداز: فروپا
  رونق اجتماعی، از همبســـتگی میزان کاهش، اجتماعی روابط
ــترش هايفعالیت افتادن ــادي، گس  تاريرف هايناهنجاري اقتص

آموزشی،   يهامؤسسه   در امنی نا و نوجوانان و جوانان میان در
  راداف بین در اجتماعی انســجام و اجتماعی اعتماد رفتن میان از

 و اختالل ایجاد باعث موضـــوع این به توجهی بی که جامعه
ــطح کاهش باعث نتیجه در و جامعه در عمومی نظمیبی   سـ

  . بنابراین]4, 3[شد  خواهد جامعه اقشار  و افراد زندگی کیفیت
ــطح بردن باال  براي   فرادا اجتماعی  رفاه  و زندگی  کیفیت  سـ

ضوع  این به جدي توجه جامعه  ناپذیر اجتناب و الزم امري، مو

  ینا اندرکاران دست  و مقامات و مسئوالن  بیشتر  توجه و است 
 طلبد.  می را امر

ه اهداف این تحقیق تعیین رابط، با توجه به مطالب ذکر شده
یت         با کیف ماعی  یه اجت ما ــر کاري      هوش معنوي، سـ ندگی  ز

کارکنان دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران، تعیین رابطه هوش   
هــاي هوش معنوي، تعیین رابطــه معنوي، تعیین رابطــه مولفــه

ــرمایه اجتماعی، تعیین رابطه مولفه ــرمایه اجتماعی و سـ هاي سـ
یه اجتماعی در پیش بینی       ما ــر ــهم هوش معنوي و سـ تعیین سـ

ی آزاد واحد پزشـــککارکنان دانشـــگاه  کیفیت زندگی کاري
 زمینه در بیشتر آگاهی به تواند می پژوهش این تهران بود. نتایج

یه      کاري  زندگی  کیفیت  بین رابطه  ــرما با هوش معنوي و سـ
ایج، نت این چگونگی از گردد. آگاهی منجر کارکنان اجتماعی

اه دانشـگ  مدیران آن رأس در و کنندگان اسـتفاده  به تواند می
 روي پیش يهاچالش از گذار جهتآزاد واحد علوم پزشکی، 

 به ابیی دست  و کنونی تالطم پر و رقابتی کامالً محیط از ناشی 
  . نماید کمک فعلی وضعیت از رفت برون کارهاي عملی راه
  
  

 

از نظر هدف کاربردي واز نظر کنترل متغیرها پژوهش حاضر 
ست.         ستگی ا شی از نوع همب صیفی و غیرآزمای امعه جو نتایج تو

کلیه کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران در    آماري
 284، که بر اساس آمار تعداد کل کارکنان 93-94سال تحصیلی   

ند زن و     200نفر ( ند مرد)     84کارم خاب     کارم یل انت ند دل بود
ــابهی در           تا به حال تحقیق مشـ جامعه آماري مذکور این بود که 

ــده بود.        حجم  انتخاب  جهت رابطه با جامعه مورد نظر انجام نشـ
ســتفاده شــد و با توجه به   جدول کرجســی و مورگان ا نمونه از 

ــی مورگان، حجم ن   نفر انتخاب گردید.  162 نه موجدول کرجسـ
ــادفی       به منظور انتخاب افراد نمونه از نمونه گیري تصـ همچنین 

ــیت ( طبقه ــب جنس کارمند مرد)  48کارمند زن و  114اي بر حس
رجمه ت پرسشنامه   از سه  هاداده منظورگردآوري بهانتخاب شدند.  

ــده نگ ، هوش معنوشـ یت  ي کی   ،والتون کاري  زندگی  و کیف
وش پرسشنامه ه  استفاده شد.   سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال   

توسط کینگ طراحی و ساخته شد.  2008در سال  معنوي کینگ
ــنامه داراي   ــش ــت و چهار زیر مقیاس دارد:  24این پرس گویه اس

 مقدمه
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ــی، آگاهی متعالی و  تفکر وجودي انتقادي،  ــخص تولید معناي ش
شنامه        س شیاري. هر چه فرد نمره باالتري در این پر سط حالت ه ب

ست    شتري ا  طیف نمره دهی آن بر. بگیرد داراي هوش معنوي بی
ساس لیکرت پنج گزینه اي می  ندگی پرسشنامه کیفیت ز  . باشد ا

ــشــنامه  کاري توســط والتون ــرمایه اجتماعی ناهاپیت و پرس  س
اشد که  باراي سه بعد ساختاري، ارتباطی و شناختی می   د  گوشال 

فت خرده  که    ه ــب یاس شـ قابل،      ها مق کاري، فهم مت ماد، هم ، اعت
ــی قرار می   روابط، ارزش هد را مورد بررسـ هد و در  ها، تع  58د

ساس مقیاس پنج گزینه اي  گویه تنظیم شده  رت (خیلی لیک و برا
 و دومخالفم= ، ســه، نظري ندارم = چهار، موافقم= پنجموافقم = 

ــت.    )یک خیلی مخالفم=   ــده اسـ ــاخته شـ ه ک با توجه به این   سـ
ــنامه  ــش ــتند، اعتبار آنها در مطالعات متعدد   هاپرس ــتاندارد هس اس

یا بودن             پا نان از  به منظور اطمی ید شـــد.  تأی خارجی و داخلی 
نمونه آماري توزیع و سپس  میان پرسشنامه 30ها، تعداد پرسشنامه

هاي جمع آوري شـــده با حله بعد دادهجمع آوري گردید. در مر
ــتفاده از نرم افزار  مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند.    16SPSSاسـ

یل داده      یه و تحل هت تجز یانگین،       ج ــیفی (م مار توصـ ها از آ
ــیات پژوهش از  واریانس، انحراف معیار) و براي تائید و رد فرض
ــتگی پیرســـون،     ــریب همبسـ ــتنباطی (آزمون ضـ روش آمار اسـ

ت جه متغیره، آزمون کولموگورف اســمیرنوفرگرســیون چند 
سی نرمال بودن توزیع داده  ضریب     هابرر شد. همچنین  ستفاده  ) ا

به گردید.            ــ حاسـ نامه پژوهش م ــ ــشـ باخ براي پرسـ فاي کرون آل
. بدین ندی را نشــان دادیها ضــرایب پایایی بســیار باالپرســشــنامه

ــرایب پایایی براي هوش معنوي، کیفیت زندگی  ــورت که ض ص
رمایه اجتماعی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ به   کاري و س 

  ورد گردید.آبر درصد 86درصد و  82، درصد 89ترتیب
 
 
  

ــد فراوانی ــخگویان    توزیع فراوانی و درصـ  در افراد تحتپاسـ
ــد 6/29نفر،  48به ترتیب مرد ( به تفکیک جنسمطالعه  ) درص
ــیالت درصــــد) 70/4نفر،  114و زن (   6/13بود. میزان تحصـ
  3/38و درصدکارشناسی  1/48، کاردانیاز پاسخگویان درصد 

از پاسخگویان در   درصد  9/9می باشد.   درصدکارشناسی ارشد    

  35تا  30در گروه سنی  درصد   4/57سال،   29تا  24گروه سنی  
صد  7/32سال و  سنی   در شتند.     42تا  36در گروه  سال قرار دا

هاي هوش معنوي زیرمقیاس هاي توصــیفیمحاســبه شــاخص 
ــی، آگاهی متعالی و تفکر   ــخصـ ــان داد که تولید معناي شـ نشـ
یب         به ترت یاري  ــ حالت هوشـ ــط  وجودي، هوش معنوي و بسـ
ــب نمود. میانگین و       ــخگویان کسـ کمترین رتبه را در بین پاسـ
انحراف اســـتاندارد و بیشـــترین و کمترین نمره کســـب شـــده  

ساخ   زیرمقیاس سرمایه اجتماعی (بعد  ، بعد رابطه اي ،تاريهاي 
یانگین             که م ماعی) نشـــان داد  یه اجت ــرما ناختی و سـ ــ عد شـ ب

ــبتاً مطلوبی قرار  زیرمقیاس ــطح نس ــرمایه اجتماعی در س هاي س
دارد. نتایج میانگین و انحراف اســتاندارد و بیشــترین و کمترین 

هاي کیفیت زندگی را نشان داد که  نمره کسب شده زیرمقیاس  
خت     هـاي ک میـانگین زیرمقیـاس   یفیـت زنـدگی کـاري (پردا

منصــفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشــتی، تأمین فرصــت  
رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان شغلی، وابستگی      
ندگی،          فل و فضــــاي کلی ز ــ ــغلی، شـ ندگی شـ ماعی ز اجت
یکپارچگی و انســـجام اجتماعی در ســـازمان شـــغلی، توســـعه 

ــها و کیفیت زندگی کاري) کارکن      قابلیت   ــطح نسـ بتاً  ان در سـ
  مطلوبی قرار دارد. 

)  Sig=00/0سطح معناداري آزمون ضریب همبستگی پیرسون (
نشــان داد که کمتراســت، ) α=05/0که از مقدار پیش فرض (

بین هوش معنوي و کیفیت زندگی کاري کارکنان رابطه مثبت       
ناداري وجود دارد.   طه هوش معنوي و      و مع با راب باط  در ارت

ــخ دهندگان مقدار        162ي در کیفیت زندگی کار    نفر از پاسـ
ــتگی مقدار   ــریب همبس ــت آمد که این رابطه با  70/0ض به دس

  کامال معنی دار است. p=0/00مقدار 
-کولموگرافبررسی نرمال بودن یک متغیر از آزمون به منظور

) اســتفاده گردید. نتایج نشــان از نرمال بودن  K-Sاســمیرنوف (
بررســی وابســتگی میان دو گروه از   ، همچنین براي ها بودداده
هاي مورد نظر کیفی که داده هاي غیر زوجی، در صــورتیداده

ض شــود. فرباشــند از روش تحلیل جداول توافقی اســتفاده می
صــفر مورد آزمون در این حالت اســتقالل متغیرهاي ســطري و 

ــتگی را بیان می ــتونی جدول و فرض مقابل وابسـ راي کند. بسـ

 یافته ها



 

 

و همکاران یخانقاه یمعصومه عرفان  

43 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
70(

 
ضیات     سی این فر شر آزمون برر در این . ] 6, 5[کاربرد دارد فی

) رگرسیون  ANOVAاین امر از طریق تحلیل واریانس( جا نیز
جه به بین دو متغیر تعیین شد. با تو  منظور بررسی رابطه خطی ه ب

ــطح معنی      ) یعنی   α=01/0کــه کمتر از (    =00/0Sigداريسـ
)( sigــتقل با مت یر غبود فرض خطی بودن رابطه متغیرمس

 وابسته تایید شد. 

ــاس داده ــتگی چندگانه با مقدار بر اس ــریب هبس هاي تحقیق ض
شدت رابطه متغیر مستقل هوش معنوي با متغیر نشاندهنده  50/0

ــته یعنی کیفیت زندگی کاري بود.  ــتوابسـ ــریب همبسـ گی ضـ
ستگی خطی بین متغیرهاي       سی واب شتر براي برر چندگانه که بی

دهنده  نشان 70/0ضریب تعیین .  ]5[مستقل کاربرد فراوان دارد
سته  ش  تغییرپذیري(انحراف)در متغیر واب خص در  به ازاي تغییر م

ستقل  ضیح داده می    متغیر م سیون تو شود.   بود که با معادله رگر
ــت 5/2تا   5/1آماره این آزمون در بازه    ــان     قرار داشـ که نشـ

ــتقل می ــتنددهد خطاها از یکدیگر مس یر و بر رابطه بین متغ هس
توان از مدل  و می ل و وابســته خدشــه اي وارد نمی کنندمســتق

ــیه ــیونی جهت آزمون فرض ــتفاده کرد. آماره مورد  رگرس ها اس
ــون در-زمون دوربینآنظر در  و  5/1بازه   5/2و  5/1بازه  واتسـ

 به توجه بابود لذا عدم همبسـتگی بین خطاها پذیرفته شـد.    5/2
سیون  هايمدل در که این ست  آن بر فرض رگر  جمالت که ا

ــتقل   دوره به  ) از دوره ايεخطا (  ــند، اما   می بعد مسـ   در باشـ
سیاري  سته اند  هايدوره در خطا موارد، جمالت ب   .مختلف همب

  همبستگی خود داراي اصطالحا خطا جمالت مواردي چنین در
 طاخ جمالت همبســـتگی خود. همبســـتگی متوالی هســـتند یا

  .]5[شودمیمشاهده  زمانی هايسري مطالعات در معموال
  متغیرهوش معنوي، جهت پیش بینی کیفیت زندگی کاري 

  

) α=01/0(درصد99ن کارکنان در سطح اطمینا
نشان داد ، β). نتایج حاصل از ضرایب Sig<0. 01بود(معنادار

از تغییرات کیفیت زندگی کاري را 70/0که هوش معنوي 
و سطح درصد  95 کند. با توجه به ضریب اطمینانتوجیه می

) که از Sig=00/0معناداري آزمون ضریب همبستگی پیرسون (
فرض صفر (عدم کمتراست، ) α=05/0مقدار پیش فرض (

هاي هوش معنوي (تفکر وجودي مولفه وجود رابطه بین
انتقادي، تولید معناي شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت 
هوشیاري و کیفیت زندگی کاري کارکنان) رد شد و فرض 

هاي هوش معنوي و کیفیت مولفه ابطه بینمقابل (وجود ر
 زندگی کاري کارکنان) پذیرفته شد به عبارت دیگر، بین

هاي هوش معنوي و کیفیت زندگی کاري کارکنان رابطه مولفه
  مثبت و معناداري وجود داشت. 

ول ( جد تحلیل رگرسیون مرحله اي است بعد از همبستگی
ک مقادیر ی یهدف پیش بینشود که زمانی استفاده می) یک

که  . در این مورد، متغیريباشدمتغیر از روي مقادیر متغیر دیگر 
، شودینی پیش ب يتا مقدار متغیر دیگر گرفته میشودبهره آن از

متغیر  شودمتغیري را هم که پیش بینی میو  متغیر مستقل نام دارد
  . ]5[وابسته نام دارد

- مطابق نتایج تحلیل رگرسیون با توجه به سطح معنی

) α=01/0( 99 %محاسبه شده در سطح اطمینان =00/0Sigداري
  :نتایج زیر به دست آمده است

 کیفیت زندگی کاري کارکنان متغیرهوش معنوي، براي پیش بینی
 .Sig<0. (باشندمعنادارمی) α=01/0( درصد99درسطح اطمینان 

دهد که هوش معنوي ، نشان میβنتایج حاصل از ضرایب . )01
  کند. تغییرات کیفیت زندگی کاري را توجیه میاز 70/0

  انکارکنزندگی کاري هاي هوش معنوي و کیفیت : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه1جدول 
 شاخص آماري

 متغیر
 تعداد

  مقدار ضریب همبستگی
 )Sigسطح معناداري(  (درصد)

 00/0 65 162  تفکر وجودي انتقادي

 00/0 50 162  تولید معناي شخصی

 00/0 59 162  آگاهی متعالی

 00/0 63 162  بسط حالت هوشیاري
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ضریب اطمینان   و سطح معناداري آزمون   درصد   95با توجه به 
) که از مقدار پیش Sig=00/0ضـــریب همبســـتگی پیرســـون (

عدم وجود رابطه بین ( کمتراست، فرض صفر  ) α=05/0فرض (
هاي هوش معنوي و کیفیت زندگی کاري کارکنان) رد         مولفه 

هاي هوش معنوي و مولفه شده و فرض مقابل (وجود رابطه بین 
به ع کیفیت زندگی کاري کارکنان) پذیرفته می         ــود  بارت   شـ

که بین     دیگر، می فت  جه گر فه  توان چنین نتی هاي هوش  مول
ن رابطــه مثبــت و معنوي و کیفیــت زنــدگی کــاري کــارکنــا

  معناداري وجود دارد.  
ضـــریب همبســـتگی پیرســـون بین ســـرمایه در زمینه بررســـی 

کارکنان   نفر از  162در بین  اجتماعی و کیفیت زندگی کاري     
ــتگی  ــریب همبس ــت آمد که این رابطه با 0/ 83مقدار ض به دس

فاصــله با توجه به  کامال معنی دار اســت 00/0ســح معنی داري 
و سطح معناداري آزمون ضریب همبستگی     درصد   95 اطمینان

ــون ( )  α=05/0) کــه از مقــدار پیش فرض (Sig=00/0پیرسـ
 یاجتماع یهسرما  بین عدم وجودرابطه( صفر  کمتراست، فرض 

ل ( و فرض مقاب شــودکارکنان) رد می يکار یزندگ یفیتو ک
طه ب  ما  ینوجود راب ــر ماع  یه سـ یت و ک یاجت ندگ  یف  يرکا  یز
توان چنین نتیجه به عبارت دیگر، می شود می یرفتهکارکنان) پذ

کاري                ندگی  یت ز ماعی و کیف یه اجت ما ــر که بین سـ فت  گر
  . کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

ــن یک آماره آزمون می  -آماره دوربین  ــد که براي    واتسـ باشـ
ــتگی (رابطه بین مقادیر که با تاخیر  بررســـی وجود خود همبسـ

ــده     ــخص از یکدیگر جدا شـ  ها در ند) بین باقیمانده    ازمانی مشـ
گردد. مقدار این آماره همواره بین تحلیل رگرسیون استفاده می

ــوص  قرار میچهار تا  صــفر گیرد. در تحلیل رگرســیون بخص
ــله زمانی مورد مطالعه قرار  زمانی که متغیرها در طول یک فاص

ــت تغییر داده  می مان از الگوي   گیرند ممکن اسـ ها در طول ز
ــخیص این الگو از آزمون دوربین خاصــی پیروي کند ب راي تش

  .  ]5[دشوواتسون استفاده می
ــون و مقدار آماره  -نتایج آزمون دوربین  تا  5/1ها در بازه   واتسـ

عدم           5/2 لذا  ــان داد  کدیگر را نشـ ها از ی قل بودن خطا ــت مسـ
ــطح معنی          ــد. با توجه به سـ ــتگی بین خطاها پذیرفته شـ همبسـ

ــان   =00/0Sigداري ــطح اطمین ــده در سـ ــبــه شــ   99محــاسـ
ماعی، براي پیش بینی     متغ) α=01/0(درصـــد یه اجت ما ــر یر سـ

ــان       ــن ــی ــم ــح اط ــط ــاري در ســ ــی ک ــدگ ــت زن ــی ــف ــی   99ک
). نتایج حاصــل از Sig<0. 01)معنادار بودند(α=01/0(درصــد

از تغییرات  83% نشــان داد که ســرمایه اجتماعی ، βضــرایب 
با تو  کیفیت زندگی کاري را توجیه می      ــر   کند.  به ضـ یب  جه 

صد  95اطمینان  ستگی     در ضریب همب سطح معناداري آزمون  و 
ــون ( )  α=05/0) کــه از مقــدار پیش فرض (Sig=00/0پیرسـ

صفر (عدم وجود رابطه بین کمتر س مولفه بود، فرض  رمایه هاي 
ــده و فرض          اجتماعی با کیفیت زندگی کاري کارکنان) رد شـ

طه بین     بل (وجود راب قا فه  م ماع      مول یه اجت ما ــر عد  هاي سـ ی(ب
ــناختی) با کیفیت زندگی            ــاختاري، بعد رابطه اي و بعد شـ سـ

لذا، بین          ــد.  ته شـ پذیرف نان  کارک فه  کاري  یه     مول ما ــر هاي سـ
بت و                 طه مث نان راب کارک کاري  ندگی  یت ز با کیف ماعی  اجت

  =00/0Sigداريمعناداري وجود داشت. با توجه به سطح معنی  
ا متغیر ب ی بودن رابطه متغیرمستقلفرض خط) α=01/0کمتر از (

  وابسته تایید شد. 
سون در بازه  -مقدار آماره ازمون دوربین بود   5/2تا  5/1وات

ستگی بین خطاها     ستقل بوده و عدم همب لذاخطاها از یکدیگر م
پذیرفته شــد. مطابق نتایج تحلیل رگرســیون و با توجه به ســطح 

  99 %محاســبه شــده در ســطح اطمینان    =00/0Sigداريمعنی
)01/0=αبطه اي و بعد شناختی سرمایه اجتماعی، براي   )، بعد را

نان         ــطح اطمی   پیش بینی کیفیت زندگی کاري کارکنان در سـ
%99 )01/0=α (معنادار)بودندSig<0. 01 ــل از ). نتایج حاصـ

از تغییرات و  درصد 08/1داد که بعد رابطه اي، نشان βضرایب 
ــناختی ــد 15/0بعد ش از تغییرات کیفیت زندگی کاري را درص

ــطح معناداري (  توجیه می  ) از مقدار  Sig =00/0کند. چون سـ
ــد و  کوچکتر) α=05/0پیش فرض( ــفر رد ش بود، لذا فرض ص

ــرمایه   ــهم هوش معنوي و سـ ــد. سـ ــیه تحقیق پذیرفته شـ فرضـ
ست.   اجتماعی در پیش بینی کیفیت زندگی کارکنان متفاوت ا
همچنین با توجه به مقدار ضــریب تعیین، این نتیجه حاصــل می 

ــرمایه اجتماعی فقطگردد که هوش  ــد 82 معنوي و س از  درص
ــاص        تغییرات کیفیت زندگی کاري کارکنان را به خود اختصـ
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ــد. در واقع   می دهند و مابقی مربوط به دیگر مولفه     ها می باشـ
ــرمایه اجتماعی فقط     ــد 82هوش معنوي و سـ می توانند   درصـ

به            مابقی مربوط  ند و  کاري را پیش بینی کن ندگی  یت ز کیف
ی باشـــد که در این تحقیق بررســـی نشـــده اند. دیگر متغیرها م

صد  64سرمایه اجتماعی   از تغییرات کیفیت زندگی کاري و در
ــد 40 هوش معنوي از تغییرات کیفیت زندگی کاري را    درصـ

 نمودند.  پیش بینی

  
  
صلی  هدف سرمایه     پژوهش این ا سی رابطه هوش معنوي،  برر

شگاه آزاد واح اجتماعی با کیفیت زندگی کاري  د کارکنان دان
باورهاي       ناي  به عنوان زیر ب ــکی تهران بود. هوش معنوي  پزشـ

ــالمت        فرد را در زمینه  تامین سـ هاي گوناگون به ویژه ارتقاء و 
سی ایفا میکند    روانی سا شانه    نقش ا شادي یکی از ن هاي آن که 

ــوب می ید       محسـ قادي، تول یانگین تفکر وجودي انت گردد. م
ی متعالی و بسط حالت هوشیاري و هوش معناي شخصی، آگاه

معنوي در کارکنان در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشت. میانگین    
یاس  کاري            زیرمق ندگی  یت ز ماعی و کیف یه اجت ما ــر هاي سـ

کارکنان در سطح نسبتاً مطلوبی قرار داشت. میانگین و انحراف    
ــده به زیر       ــب شـ ــترین و کمترین نمره کسـ ــتاندارد و بیشـ اسـ

ــت که  هاي هومقیاس ــت که بیانگر این اس ش معنوي تعلق داش
میانگین تفکر وجودي انتقادي، تولید معناي شــخصــی، آگاهی 
سط حالت هوشیاري و هوش معنوي در کارکنان در      متعالی و ب

 95 ســطح نســبتاً مطلوبی قرار دارد. با توجه به ضــریب اطمینان 
ــد  ــون   درص ــتگی پیرس ــریب همبس ــطح معناداري آزمون ض س

)00/0=Sig 05/0از مقدار پیش فرض (  ) که=α ( ،ــت کمتراسـ
ــفر یت      ( فرض صـ طه بین هوش معنوي و کیف عدم وجود راب

 وجود رابطه(  رد شــده و فرض مقابل) زندگی کاري کارکنان
نان        کارک کاري  یت زندگی  ته  ذپ ) بین هوش معنوي و کیف یرف

ــود توان چنین نتیجه گرفت که بین به عبارت دیگر، می .می شـ
زندگی کاري کارکنان رابطه مثبت و        هوش معنوي و کیفیت  

ــریـب   معنــاداري وجود دارد. از آنجــایی کــه مقــدار این ضـ
ــت (  ــتگی مثبت اس توان عنوان کرد که این دو  می )70/0همبس

هت هم تغییر می  ند متغیر در ج عث      ،کن با یعنی افزایش یکی 

ضریب اطمینان    افزایش دیگري می شود و برعکس. با توجه به 
داري آزمون ضریب همبستگی پیرسون    و سطح معنا درصد   95

)00/0=Sig  ) 05/0) که از مقدار پیش فرض=α ( ،ــت کمتراسـ
ــفر هاي هوش معنوي و  عدم وجود رابطه بین مولفه   ( فرض صـ

د وجو ( رد شده و فرض مقابل) کیفیت زندگی کاري کارکنان
فه    طه بین مول کاري       راب ندگی  یت ز هاي هوش معنوي و کیف

ب        ــود  ته می شـ پذیرف نان)  بارت دیگر، می کارک توان چنین ه ع
ی  هاي هوش معنوي و کیفیت زندگ   نتیجه گرفت که بین مولفه    

کاري کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. با توجه به           
ــریب اطمینان ــد  95 ض ــریب  درص ــطح معناداري آزمون ض س

ــون ( ــتگی پیرسـ قدار پیش فرض    Sig=00/0همبسـ که از م  (
)05/0=α ( ــفر طه بین  عد ( کمتراســـت، فرض صـ م وجود راب

ده و رد شــ) ســرمایه اجتماعی وکیفیت زندگی کاري کارکنان
بل   قا ماعی و کیفیت        (  فرض م یه اجت ما ــر طه بین سـ وجود راب

پذیرفته می شـود به عبارت دیگر، می ) زندگی کاري کارکنان
یه اجتماعی و کیفیت           ــرما که بین سـ توان چنین نتیجه گرفت 

معناداري وجود دارد. از  زندگی کاري کارکنان رابطه مثبت و       
)می83/0آنجایی که مقدار این ضریب همبستگی مثبت است (   

ند توان عنوان کرد که این دو متغیر در جهت هم تغییر می    ،کن
شود و برعکس. با  یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگري می

و ســطح معناداري آزمون  درصــد  95توجه به ضــریب اطمینان 
) که از مقدار پیش Sig=00/0ضـــریب همبســـتگی پیرســـون (

عدم وجود رابطه بین ( کمتراست، فرض صفر  ) α=05/0فرض (
ــرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاري کارکنانمولفه   )هاي س

ــده و فرض مقابل ــرمایه وجود رابطه بین مولفه(  رد شـ هاي سـ
تماعی با کیفیت زندگی کاري کارکنان) پذیرفته می شود به اج

بارت دیگر، می  فه       توانع که بین مول فت  جه گر هاي  چنین نتی
سـرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاري کارکنان رابطه مثبت  

سطح معناداري (  ) از Sig =00/0و معناداري وجود دارد. چون 
قدار پیش فرض(  نابراین . کوچکتراســـت ) α=05/0م ، فرض ب

شود. این نتیجه         ضیه تحقیق پذیرفته می  شود و فر صفر رد می 
صل می گردد   سرمایه اجتماعی در    حا که سهم هوش معنوي و 

ــت. همچنین با         پیش بینی کیفیت زندگی کارکنان متفاوت اسـ
ــل می گردد که   ــریب تعیین، این نتیجه حاص توجه به مقدار ض

 بحث و نتیجه گیري



  

 

 ... ارتباط هوش معنوي و سرمایه اجتماعی

46 

مت
سال

ت 
یری

مد
 

13
96

( 20؛
70(

 

سرمایه اجتماعی فقط   صد از تغییرات   82/0هوش معنوي و  در
کیفیت زندگی کاري کارکنان را به خود اختصــاص می دهند 

ها می باشد. در واقع هوش معنوي به دیگر مولفهو مابقی مربوط 
ــرمایه اجتماعی فقط ــد  82 و س می توانند کیفیت زندگی درص

ها می         به دیگر متغیر مابقی مربوط  ند و  کاري را پیش بینی کن
  64باشد که در این تحقیق بررسی نشده است. سرمایه اجتماعی 

ــد  کاري و هوش معنوي      درصــ ندگی  یت ز از تغییرات کیف
ــد40 از تغییرات کیفیت زندگی کاري را پیش بینی می     درصـ

  کنند. 
تایج  ــان ن بین هوش معنوي و کیفیت زندگی کاري     که داد نشـ

کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجوددارد. این یافته با نتایج           
ا کند ،حسینیان و همکاران ، هاي کیامرثی و ابوالقاسمی پژوهش

ــووهمکاران، کازرین،  فابریکا، همکارانو ــد. در   همس می باش
ته می   یاف نایی     تبیین این  ــت، هوش معنوي توا توان اظهار داشـ

که       ــت  ــواالت معنوي و بینش درونی اســ یدن عمیق سـ فهم
ــطح نه از هوش اســـت. هوش معنوي مفهوم         سـ گا ند هایی چ

به عنوان            یا  نه اي از وجود  به عنوان زمی یت  گاهی از معنو آ
 به وطمرب بیشتر  . این هوشنیروي زندگی خالق از تکامل است 

ود، خ معنوي هوش ظرفیت با دادن. فرد پاسخ  تا است  پرسیدن 
ــؤاالت ــتري س   پیرامون جهان و خود، زندگی مورد در را بیش

شویق معنویت در محیط کار می تواند به  کند. می مطرح خود ت
شــخصــی،   لافزایش خالقیت، صــداقت و اعتماد، حس تکام

ــغلی، اخالق و وجدان کاري،          ــایت شـ ــازمانی، رضـ تعهد سـ
شود  ه . یافتن و ب]9-7[انگیزش، عملکرد و بهره وري باال منجر 

به دیگران و نیز         کارگیري منابع عمیق درونی که امکان توجه 
ــاس            به ما می دهد، ایجاد احسـ توان تحمل و تطابق با آنها را 

ــن و با ثبات در محیط    ی با روابط کاري   های هویت فردي روشـ
متغییر، توانایی درك معناي واقعی رویدادها و حوادث، قابلیت      

ها با اهداف معنادار کردن کار، شناسایی و همسو سازي ارزش     
با ارزش     ــازمانی، زندگی کردن  ــازش    فردي و سـ ها بدون سـ

پذیري از موضع ضعف، درك و شناخت علت درست افکار و  
ه     تار خود و توان اثرگذاري بر آن تایج هوش معنوي در   رف ا از ن

 محیط کار می باشد.  

فه همچنین  کاري       بین مول ندگی  یت ز هاي هوش معنوي و کیف
ــتکارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود  تایج . این یافته با نداش

  حســینیان و همکاران، کنداهاي کیامرثی و ابوالقاســمی، پژوهش
ــو می و  همکاران و فابریکا، همکاران و ــد. در کازرین همس باش

وجود،  ماهیت به انتقادي تبیین این یافته می توان گفت، ظرفیت
  امت وجود مانند مسایل وجودي  واقعیت، جهان، فضا، زمان، تأمل 

سائل  به اندیشیدن  ظرفیت نیز و فیزیکی؛   رابطه در وجودي غیر م
یدن توانایی اندیشوجود خود اشاره دارد. در واقع تفکر انتقادي  با

ستی، عالم وجود، زمان، مرگ  بطور انتقادي  به حقیقت وجود، ه
 ،و دیگر موضـــوعات ماوراءطبیعی یا وجودي تعریف می شـــود

شند و از       شته با شیدن به طور انتقادي را دا افرادي که توانایی اندی
شند، از اثرگذاري باالتري در   ظرفیت انتقادي باالیی برخوردار با

ش  شاره ب   محیط کار برخودار خواهند بود. تولید معناي  صی ا ه خ
  تجربیات تمام از هدف و شـــخصـــیی معن اســـتخراج توانایی
 فهد اســـتناد و ایجاد براي ظرفیت جمله روانی، از و فیزیکی
اهی آگتســلط یافتن به مقصــود زندگی اســت.  اســت و زندگی

ــاره به ظرفیت ــایی براي متعالی اش ــناس   الگوهاي /متعالی ابعاد ش
  ان(به عنو جهان از دیگران، ویا  خود) مثال، تعالی (به عنوان خود

ــیاري،  وه طبیعی حاالت  در فیزیکی مادي)  غیر مثال، جهان   شـ
ح است و وسعه سط    جسم  با خود رابطۀ توانایی شناسایی   با همراه

شاره به توانایی    شیاري ا   زا باالتري سطوح  به خروج و ورود هو
  ســایر و کیهانی، وحدت) کامل، آگاهی هشــیاري آگاهی(مانند

 تفکرعمیق، مراقبه، در که  فرد(همانگونه   اختیارخود در حاالت 
افرادي که توانایی ورود به مراحل شود). می جاد نماز، و غیرهاي

ــیاري خالص، آگاهی کیهانی،          ــیاري از جمله هوشـ باالتر هوشـ
وحدت و یکتایی را دارند و افرادي که ظرفیت شناخت و درك  

ند،        مادي را دار هان  عاد برتر خود، دیگران و ج گذاري  از اب اثر
یت بود که این امر بر کیف باالتري در محیط کار برخودار خواهند

  . ]3-1[زندگی آنها تأثیر گذار می باشد
تایج    طابق ن کاري         م یت زندگی  ماعی و کیف یه اجت ما ــر بین سـ

ته با . این یافداشـــترابطه مثبت و معناداري وجود  نیز کارکنان
تایج پژوهش  کل،      هاي ن کاران، وصــــالی و تو مدي و هم اح

ــریفیان و فتوت،  ــیهپســندیدش  ماجدي و، همکاران و ، گروس
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ون وهمکاران، نیلس روسالنپکوینا، لهسایی زاده، غفاي و اونق، 

ــد.      باشـ ــو می  باً همگان   و همکاران، ریکونا همسـ امروزه تقری
ــعه را افزایش کیفیت زندگی می دانند،  هدف نهایی انواع توسـ

هاي توســعه اجتماعی از ثال، کافی اســت به شــاخصبه عنوان م
. بانک جهانی توســعه اجتماعی را  ی توجه کردبانک جهاندید 

در ابعاد زیر می بیند: ریشه کنی فقر، اشتغال، انسجام اجتماعی،    
. ]2[برابري جنسیتی و دسترسی به آموزش و پرورش و بهداشت

ــاخص  ــاخص کیفیت زندگی هم      تمام این شـ ند شـ ها می توان
شاخص           ساً برخی مؤلفان،  سا شد ا شند. همان طور که گفته  با
ــاخص کیفیت زندگی می دانند.        ــانی را همان شـ ــعه انسـ توسـ

ــیار به هم نزدیک  ، بنابراین ــعه و کیفیت زندگی بس مفاهیم توس
ــرمایه  ــتند. س هاي یک فرد در جامعه را می توان، با الهام از هس

ه مایه مادي، کدیدگاه بوردیو به چهار نوع تقسیم کرد. اول سر  
ست از دارایی  هاي ارزش مند مادي فرد، مثل پول و یا عبارت ا

ــت از آن        یه فرهنگی که عبارت اسـ ــرما دیگر اموال. دوم، سـ
نایی      ارزش ها و توا جار که فرد درونی    ها و هن ماعی    هاي اجت

ــت یابی به منابع کمیاب کمک          کرده و می توانند به او در دسـ
روابط اجتماعی مفید براي  کنند. ســوم، ســرمایه اجتماعی، که 

ست            سانی ا سرمایه ان ستند، چهارم  سی به منابع کمیاب ه ستر د
ها و دانشــی که فرد اندوخته اســت. که عبارت اســت از مهارت

ها می توانند براي دســت یابی به هر کدام از انواع این ســرمایه
ــاخص       ند. هر کدام از شـ ــ یاریگر باشـ هاي  دیگر انواع آن هم 

ن     یت ز ناگون کیف با برخی از انواع  گو دگی فردي را می توان 
سرمایه  سرمایه    ]10, 4[ها تهیه کرداین  سرمایه،  . در میان انواع 

ــی دارد. اولاجتماعی ویژگی ــرمایه اي  تنها آنکه هاي خاص س
است که رابطه اي است و در ضمن رابطه اجتماعی به وجو می    

ــرمایه به طور  امل کآید. دوم آنکه مانند برخی دیگر از انواع س
قابل انتقال نیســت. ویژگی مهم تر انکه ســرمایه اجتماعی فرد،  

شبکه    شنی با جایگاه او در  هاي اجتماعی جامعه دارد. رابطه رو
به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی فرد در واقع ارزش جایگاه او 

ست. حال همین جایگاه فرد  در شبکه  هاي اجتماعی گوناگون ا
که  ــب ماعی     در شـ که میزان بهره از   هاي گوناگون اجت اســـت 

سازد. بنابراین   کیفیت شخص می  می  ،هاي مطلوب زندگی را م
ندگی              یت ز ماعی و کیف یه اجت ما ــر که مفهوم سـ فت  توان گ

ند  ــتگی فراوانی دار یه        ]13-11[همبسـ ما ــر که سـ جایی  . از آن
هاي شاخص  اجتماعی بخشی از توانایی فرد براي بهره مندي از 

ت می توان نتیجه گرف   کیفیت زندگی را فراهم می کند، پس    
ــت.   ــرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی مؤثر اس ــیه ف نتایجس رض

ــان ــرمایه اجتماعی با بین مولفهدهدکه،  می چهارم نشـ هاي سـ
کیفیت زندگی کاري کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود          

  قد معت داردکه  انطباق  کلمن دیدگاه   با  همچنینها  یافته  دارد. 
 روابط از حاصــل منافع چارچوب در اجتماعی اســت ســرمایۀ

  فیزیکی و انسانی  سرمایه  سایر  کنار در و یافته تسهیل  اجتماعی
ــرفت عامل ــت زندگی کیفیت بهبود و پیش ــاس . بر] 4[اس   اس
 و اتارتباط افزایش با اجتماعی ســرمایۀ عناصــر نیز لین نظریۀ

  ادایج به منجر نهایت منابع، در به دســترســی  ســطح افزایش
تایجی  ند    مطلوب ن مت     مان ــال ــهرت، سـ قدرت، شـ   دارایی، 

  این و شد خواهد زندگی از رضایت و روانی جسمانی، سالمت
 یم محســوب زندگی کیفیت از بخشــی آنکه بر عالوه عوامل

 با مرتبط وحسط  دیگر افزایش بر مستقیمی  و مثبت شوند، تأثیر 
  بود معتقد نیز . پاتنام]15, 14, 4[دارند زندگی کیفیت مفهوم

  هب  اجتماعی  نهادهاي   عملکرد و عمومی زندگی  کیفیت  که 
 دنیم مشارکت  يهاشبکه  و هنجارها، اعتماد تحت تأثیر شدت 

  مثبتی جنتای اجتماعی سرمایۀ  سطح  رفتن هستند. باال  اجتماعی و
  بهتر، دستاوردهاي روان اقتصادي، سالمت رفاه افزایش جمله از

.  ]18-16[است  جنایت و جرم تر پایین باالتر، سطوح  آموزشی 
ــاس، این این بر ــده مطرح نظریات  با  تحقیق یافتۀ   اسـ  رد شـ

  کند.  می تأیید را آنها و دارد همخوانی کامال نظري چارچوب
ــهم هوش معنوي و ســرمایه اجتماعی در که نشــان داد  نتایج س

ــت. این یافته با  پیش بینی کیفیت زندگی کارکنان متفاوت اسـ
ــمی،    نتـایج پژوهش  ــینیـان و  هـاي کیـامرثی و ابوالقـاسـ حسـ

کاران  ندا ، هم کاو      ک فابری کاران،  کازرین،     وهم کاران،  هم
کل،       کاران، وصـــالی و تو یان احمدي و هم ــریف ، و فتوت شـ

ماجدي و لهسایی زاده، غفاي  ، ، پسندیده، گروسیوهمکارانش  
روسالنوهمکاران، نیلسون و همکاران، ریکونا، پکوینا، و اونق، 

ست      سترده اي ا سیار گ همخوانی دارد. کیفیت زندگی مفهوم ب
ــت و همه  ــورت ذهنی عینی و یا فردي و اجتماعی اس که به ص
ــالمت        ــالمت روانی، سـ ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله سـ
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شود، در   جسمانی، سالمت مح   شامل می  یط زندگی و غیره را 
نتیجه عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصــادي، روانی و. . زیادي  
ــرمایه          ــاس سـ می تواند آن را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اسـ
ــمتی از            ها قسـ ماعی تن یده اجت پد یک  به عنوان  ماعی نیز  اجت
تأثیر خود قرار دهد و نه همه           زندگی افراد را می تواند تحت 

ــمتآن ر هاي زیادي از آن به عوامل گوناگون دیگري ا و قسـ
-19[بستگی دارد که هوش معنوي یکی از این عوامل می باشد

ــر به محدود      هاي پژوهش در پایان از محدودیت     . ]21 حاضـ
زاد واحد علوم پزشـــکی تهران آبودن فقط در مورد دانشـــگاه 

ــتفاده  در بوده، محدودیت   نظیر  ها داده ابزارگردآوري از اسـ
ــنامه،  پ ــش ــوگیري در  زمانی محدودیترس پژوهش، امکان س

ها عدم امکان تعمیم نتایج براي کارکنان سایر سازمان  ها، پاسخ 
شاره می    می نآ و تبیین معنوي هوش به توجه، بنابراینگردد. ا

 و مسائل زندگی، حل معناي و ارزش بردرك را تواندکارکنان
با   در یا   و خود، دیگران پیوند  هان ند.   ن ج قاء هوش  یرســـا ارت

به آن   با زندگی         معنوي در این معلمان  ها کمک می کند که 
کردن بر طبق اصــول کل گرایی و داشــتن یک حس حرفه اي 
قایع اطراف را          فاقات و و باالتر، معنی واقعی ات براییک هدف 

ــخیص د ــت پیدا کنند.  هندتش ــادکامی پایدارتري دس  ابتا به ش
 ، بهازآنان بازخورد دریافت منظا ایجاد ورکنان ازکا نظرسنجی 
 ضــايف ایجاد به آنان نیازهاي به توجه و نظراتشــان کارگیري

مدیران دانشگاه امکان دسترسی به     گردد.  اقدام کاري مطلوب
ــمیم در         یار تصـ مه ریزي و اخت نا نه طراحی و بر اطالعات، زمی

 کارکنان را فراهم سازند تا آنها بتوانند حوزه عملیاتی مربوط به
ــعه دهند.    قابلیت   ــت     هاي خود را توسـ با توجه به عوامل فرصـ

گاه     ــ مدیران دانشـ ــد،  نایی     رشـ ید بیش از پیش از توا با ، ها ها 
هاي استادان بهره گیرند تا آنها ضمن رشد به ها و مهارتتجربه

  جو یجادا با سازمان احساس تعلق و امنیت بیشتري دست یابند.    
سب  ماید، ن تشویق  نوآوري و خالقیت ایجاد به را کارکنان منا

ــارکاري از طریق این از تا  نهایت در و برکارکنان وارد فشـ
سترس  سته  آنان ا  شود تا به باال بردن کیفیت زندگی کاري  کا

به اهمیت پاداش       با توجه  ــود.  هاي غیر مادي،   افراد کمکی شـ
ــگاه باید از اثرهاي این پاد        ها بر افراد آگاهی   اشمدیران دانشـ

نان، از             کارک یب  ــویق و ترغ به منظور تشـ ند و  ــ باشـ ته  ــ داشـ
هایی غیر از حقوق و دستمزد مانند ایجاد شرایط مناسب    انگیزه

ــتفاده کنند. توجه به  براي کار کردن و تعلق در اجراي امور اس
ــایل برودتی و   ــنایی، وس ــرایط فیزیکی محیط کار نظیر روش ش

ــول  ــب فصـ ــال میحرارتی به تناسـ تواند در بهبود کیفیت  سـ
ستگی اجتماعی در کار     شد. واب زندگی کاري کارکنان موثر با
کاري           گذار بر کیفیت زندگی  تأثیر  مل  به عنوان یکی از عوا

شنهاد می      ست که پی شده ا ، ود، مدیران با کار گروهیش تعیین 
صمیم گیري کارکنان این امر را     شارکت در فکر و ت احترام، م

ــعیف و      بهبود دهند. تق  ــویق رفتارهاي مثبت و تضـ ویت و تشـ
ــی رفتارهاي منفی کارکنان. به عبارتی اقدام بموقع و           خاموشـ
ــویق رفتارهاي مثبت از قبیل  ــاز و کارهایی جهت تشـ ایجاد سـ

ندوق    ــ جاد صـ ــویق    ای ــنجی از ارباب رجوع و تشـ هاي نظرسـ
نانی که           کارک تار  ــالح رف کارکنان خوب و تالش جهت اصـ

ندارند      هاي خوب  تار جه  با . رف قات  نبود به  تو  و کافی  تحقی
ــجم  هوش معنوي بر کیفیت زندگی کاري تأثیر زمینۀ در منس

ــت الزم ــه  و مطالعات   انجام  جهت  اسـ تطبیقی،  يها مقایسـ
 ي هوش معنوي انجام ها جامع  عوامل  بر تکیه  یی با ها پژوهش
ــنهــاد می    گیرد.    ــأثیر متغیرهــایی از قبیــل میزان              پیشـ گردد ت

ــعیت  ــیالت، وضـ ــن، مذهب، طبقه تحصـ ــتغال، جنس، سـ اشـ
تأهل برهوش معنوي و کیفیت زندگی         ــعیت  اجتماعی و وضـ

ــرمایه اجتماعی با هاي آماري از گیري از روشبهره کاري و س
قبیل تحلیل مسـیر و مدل معادالت سـاختاري مورد مطالعه قرار   

 . گیرد

  
  

ــکی        از  حد علوم پزشـ گاه آزاد وا ــ نان دانشـ تهران کارک
کاري         قدردانی می  ما هم با  جام این پژوهش  که در ان گردد 

  نمودند.
  

  
  
  
  
  
  

 تشکر و قدردانی
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The Relationship between Spiritual Intelligence and 
Social Capital and Quality of Work Life among the 

Staff of Islamic Azad University of Medical Sciences: 
Tehran Branch 

 
 
 
 

  
Erfani Khanghahi M1/ Shirzad Kebria B2/ Sedaghat M3 

 Abstract 
 

Introduction: The concept of quality of work life has currently changed into a major social issue. 
This study aimed to determine the relationship between two important variables, spiritual 
intelligence and social capital, and quality of work life . 
Methods: The population of this applied, non-experimental study consisted of 284 employees of 
Islamic Azad University of Medical Sciences. Considering Morgan sample table, the sample size 
(162) was determined using stratified random sampling based on gender. The tools used for data 
collection consisted of King’s spiritual intelligence, Walton’s quality of work life, and 
Nahpyt and Ghoshal’s social capital questionnaires the content validity of which were confirmed 
and their reliability scores were 0. 89, 0. 82, and 0. 86%, respectively. Data were analyzed using 
Pearson correlation and regression.  
Results: There was a significant relationship between spiritual intelligence and quality of work life 
(r=0. 70, p=0. 000), and between social capital and quality of work life (r=0. 83, p=0. 000) .
Therefore, these variables can predict the quality of work life. 
Conclusion: Spiritual intelligence and social capital predict quality of life differently. According 
to the findings, social capital can predict 0. 64 of changes in the quality of work life while spiritual 
intelligence can predict 40% of those changes . 
Keywords: spiritual intelligence, social capital, quality of work life  
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