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 یکارکنان دانشگاه علوم پزشک يدر بهره ور ينقش هوش معنو

 يمدل معادالت ساختار براساس اصفهان

 
 

4مجتبی احمدي /3زرین زرین آبادي/ 2/ اکبر اعتباریان1مجید شیاسی   
  چکیده

  

تواند براي زندگی افراد نیروي قدرتمند و ژرف را به  اي یافته است و می ه ها اهمیت ویژ امروزه معنویت در سازمان مقدمه:
ارمغان آورد. این توانمندي زمانی حاصل خواهد شد که زندگی کاري با زندگی معنوي کارکنان پیوند بخورد. این پژوهش 

  وري کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نقش هوش معنوي در بهرهبه منظور بررسی 
همبستگی بود. جامعه آماري مورد  –این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه پژوهش، توصیفی  روش کار:

باشد. براي  می 1393مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان مالی و مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 
) براي سنجش هوش معنوي و پرسشنامه محقق ساخته 2008(نسخه سال  Kingآوري نظرات از پرسشنامه استاندارد جمع

هاي آماري توصیفی و تکنیک مدل سازي معادله شد. در پژوهش حاضر با استفاده از آزمونوري استفاده براي بهره
   هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.فرضیه lisrel و Spss19هاي   ساختاري و نرم افزار

باشد.  میدرصد و نشان از برازش مناسب مدل  48نتایج پژوهش حاکی از آن است که ضریب خروجی لیزرل  ها: یافته
نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مقدار  باشد که ضریب تأثیر را تائید می می 04/5نتیجه حاصل از مقدار تی 

  وري کارکنان دارد. است و نشان از تأثیر مثبت و معنا دار هوش معنوي بر بهره 96/1ها باالتر از  تی در متغیر
توان  این پژوهش می توان نتیجه گرفت که از طریق تقویت هوش معنوي کارکنان، میبا توجه به یافته هاي  نتیجه گیري:

  وري را افزایش داد. بهره
  وري، کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدل معادالت ساختاريهوش معنوي، بهره :کلیدواژه ها

  

 :27/10/93وصول مقاله  :07/07/94اصالح نهایی :23/10/94پذیرش نهایی  

 

                                                
  )Shiasim12@gmail. comکارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران؛ نویسنده مسئول ( .1
  استادیارگروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان، اصفهان، ایران .٢
 ت و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان ایراندانشجوي دکتري علم اطالعا .3

  کارشناس ارشد مدیریت تحقیقات علوم اسالمی، دانشگاه امام صادق، قم، ایران. 4
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  کنیم، عصر پیچیدگی و تغییـر کنیم، عصر پیچیدگی و تغییـر   میمی  عصري را که در آن زندگیعصري را که در آن زندگی
معنویــت در سـازمان، پدیـده نوظهــوري اسـت کــه    معنویــت در سـازمان، پدیـده نوظهــوري اسـت کــه    . . انـد انـد 		نامیـده نامیـده 

بسیاري از صاحبنظران مدیریت و سازمان و نیـز مـدیران را، در   بسیاري از صاحبنظران مدیریت و سازمان و نیـز مـدیران را، در   
بـر ایـن اسـاس،    بـر ایـن اسـاس،    . . سطوح مختلف بـه خـود جلـب کـرده اسـت     سطوح مختلف بـه خـود جلـب کـرده اسـت     

ــراي     ــدار ب ــی پای ــوان منبع ــه عن ــت را ب ــان معنوی ــراي    بســیاري از آن ــدار ب ــی پای ــوان منبع ــه عن ــت را ب ــان معنوی بســیاري از آن
طم طم پـرتال پـرتال هاي هاي   در زماندر زمانها ها     تواند به آنتواند به آن  میمی  اند کهاند کهدانستهدانستهها ها     سازمانسازمان

 شـدن شـدن معنـا  معنـا  بـی بـی  قبیـل قبیـل  مسائلی ازمسائلی از. . ]]11[[زده، یاري رساندزده، یاري رساندو آشوبو آشوب

دسـت  دسـت   دردر بشـر بشـر  اسـارت اسـارت  اخالقـی، اخالقـی،  خـالء خـالء  احسـاس احسـاس  زنـدگی، زنـدگی، 
 موجـب موجـب  زمـین، زمـین،  مشـرق مشـرق  مـذاهب مـذاهب  بـا بـا  غـرب غـرب  تکنولوژي، تماستکنولوژي، تماس

 وو دیـن دیـن  بـه بـه  انسـان معاصـر  انسـان معاصـر   افـزون افـزون روزروز آوردآوردرويروي وو آگـاهی آگـاهی 

 دردر پژوهشـی پژوهشـی  هايهايیافتهیافته تعدادتعداد بربر روزهروزه هرهر. . استاست شدهشده معنویتمعنویت

 جامعهجامعه وو روانشناسیروانشناسی پزشکی،پزشکی، ویژهویژه بهبه مختلف علمیمختلف علمی هايهايزمینهزمینه

با با  الاقل تناقضیالاقل تناقضی یایا هستندهستند همسوهمسو دینیدینی هايهايگزارهگزاره بابا کهکه شناسیشناسی
 قبـل قبـل  دهـه دهـه  سهسه دردر کهکهها ها     یافتهیافته ایناین. . شودشودمیمی افزودهافزوده ندارند،ندارند، دیندین

 دردر ناگهـانی ناگهـانی  شـتاب شـتاب  یـک یـک  بـا بـا  هاي اخیرهاي اخیرسالسال دردر بودند،بودند، اندكاندك

 قـرن قـرن  اولاول نیمـه نیمـه  ازاز پـس پـس  مثـال، مثـال،  عنـوان عنـوان  بهبه. . هستندهستند افزایشافزایش حالحال

 حـدود حـدود  چیـزي چیـزي  سالمتیسالمتی وو دیندین بینبین ارتباطارتباط در خصوصدر خصوص بیستمبیستم

  این قرن، ناگهـان این قرن، ناگهـان  آخرآخر دههدهه دردر کهکه داشتداشت وجودوجود پژوهشپژوهش 200200
 وو دیندین مثبتمثبت ارتباطارتباط مؤیدمؤید کهکه رسیدرسید پژوهشپژوهش 50005000 ازاز بیشبیش بهبه

 حـال حـال  دردر بیشتريبیشتري سرعتسرعت بابا مطلبمطلب ایناین امروزه،امروزه،. . استاست سالمتیسالمتی

 نهضتنهضتیک یک  بهبه آنآن ازاز بتوانبتوان شایدشاید کهکه نحوينحوي بهبه است،است، افزایشافزایش

  ]. ]. 22[[کردکرد علمی تعبیرعلمی تعبیر
تواند منجر بـه  تواند منجر بـه    میمی  کاربرد آگاهانه هوش معنوي در زندگی فردکاربرد آگاهانه هوش معنوي در زندگی فرد

]. ]. 33[[افزایش رابطه با خویشـتن، دیگـران و جهـان بزرگتـر شـود     افزایش رابطه با خویشـتن، دیگـران و جهـان بزرگتـر شـود     
هوش معنوي هوشی است کـه از طریـق آن مسـائل مربـوط بـه      هوش معنوي هوشی است کـه از طریـق آن مسـائل مربـوط بـه      

هوش معنوي براي حل مشـکالت و  هوش معنوي براي حل مشـکالت و  شوند. شوند. حل حل ها ها     معنا و ارزشمعنا و ارزش
مـورد اسـتفاده قـرار    مـورد اسـتفاده قـرار    ها ها       زندگی و ارزشزندگی و ارزشمسائل مربوط به معناي مسائل مربوط به معناي 

یـا  یـا  آآ««. هماننـد . هماننـد کنـد کنـد هایی را در ذهن ایجـاد مـی  هایی را در ذهن ایجـاد مـی  گیرد و سؤالگیرد و سؤال  میمی
آیـا مـن در   آیـا مـن در   ««و یـا  و یـا  » » شـود؟ شـود؟   شغل باعث تکامل من در زندگی میشغل باعث تکامل من در زندگی می

امـرام معتقـد   امـرام معتقـد   ]. ]. 44[[» » شادي و آرامش روانی مردم سـهیم هسـتم؟  شادي و آرامش روانی مردم سـهیم هسـتم؟  
اســت هــوش معنــوي شــامل: حــس معنــا، هــدف و تقــدس در اســت هــوش معنــوي شــامل: حــس معنــا، هــدف و تقــدس در 

فرد بـا  فرد بـا  . . باشدباشدنسبت به بهبود شرایط دنیا مینسبت به بهبود شرایط دنیا میبینی بینی زندگی و خوشزندگی و خوش

هوش معنوي باال داراي انعطاف، خود آگـاهی، ظرفیتـی بـراي    هوش معنوي باال داراي انعطاف، خود آگـاهی، ظرفیتـی بـراي    
بـه جهـان هسـتی اسـت کـه در      بـه جهـان هسـتی اسـت کـه در        نگـر نگـر الهام و شهود دیدگاه کـل الهام و شهود دیدگاه کـل 

ها ها     بنیادین زندگی و نقد سنتبنیادین زندگی و نقد سنتهاي هاي   جستجوي پاسخ براي پرسشجستجوي پاسخ براي پرسش
ه ه توانـد بـ  توانـد بـ    مـی مـی   هوش معنوي به راحتـی هوش معنوي به راحتـی . . باشدباشد  میمی  و آداب ورسومو آداب ورسوم

 هـوش هـوش   عقیـده وگـان  عقیـده وگـان   بـه بـه ]. ]. 66،،55ن توان تغییر و تحول بدهد[ن توان تغییر و تحول بدهد[انساانسا

 زیربنـایی زیربنـایی  بسـتر بسـتر  بـا بـا  رارا انسـان انسـان  روانروان وو روشـن روشـن  رارا ذهـن ذهـن  معنوي،معنوي،

 ازاز رارا واقعیتواقعیت تاتا کندکندمیمی کمککمک فردفرد بهبه سازد،سازد،میمی وجود مرتبطوجود مرتبط

شـود  شـود    میمی  شناختهشناختهاي اي   ههمعنویت دانش پایمعنویت دانش پای]. ]. 77[[دهددهد تشخیصتشخیص خیالخیال
  دهـد و هـوش  دهـد و هـوش  که فراینـد سـازگاري بـا محـیط را افـزایش مـی      که فراینـد سـازگاري بـا محـیط را افـزایش مـی      

هـاي  هـاي    توانـد بـه رفتـار   توانـد بـه رفتـار     مـی مـی   معنوي حداقل پـنج کـارایی داردکـه   معنوي حداقل پـنج کـارایی داردکـه   
هـا  هـا      ظرفیت متعالی کـردن کـار  ظرفیت متعالی کـردن کـار    -11سازگارانه با محیط بیانجامد: سازگارانه با محیط بیانجامد: 

تجربه سـطح  تجربه سـطح    -22به معناي توجه به یکپارچگی جهان آفرینش؛ به معناي توجه به یکپارچگی جهان آفرینش؛ 
روزانـه  روزانـه  هـاي  هـاي    بررسی و پاالیش تجربهبررسی و پاالیش تجربه  -33باالیی از خودآگاهی؛ باالیی از خودآگاهی؛ 

به کارگیري به کارگیري   -44در ارتباط شخص با احساس مذهبی و معنوي؛ در ارتباط شخص با احساس مذهبی و معنوي؛ 
انجــام اعمــال انجــام اعمــال   -55منــابع معنــوي در حــل مشــکالت زنــدگی و  منــابع معنــوي در حــل مشــکالت زنــدگی و  

هـا  هـا    دانشـگاه دانشـگاه  امـروزه امـروزه ]. ]. 22[[پرهیزکارانه مثل گذشـت و فـداکاري  پرهیزکارانه مثل گذشـت و فـداکاري  
  تشـکیل تشـکیل  رارا کشوريکشوري هرهر آوريآوريفنفن وو دانشدانش علم،علم، بنديبندياستخواناستخوان

 هـاي هـاي سـازمان سـازمان  توسـعه توسـعه  جهـان، جهـان،  کشـورهاي کشـورهاي  اکثراکثر دردر وو دهنددهند  میمی

 وو اصلیاصلیهاي هاي     سیاستسیاستجزو جزو ها ها     آنآن وريوريبهرهبهره افزایشافزایش وو تحقیقاتیتحقیقاتی
 قبیـل قبیـل  ایـن ایـن  وريوريبهـره بهـره . . آیـد آیـد   مـی مـی   حسابحساب بهبهها ها   لتلتدودودار دار تتاولویاولوی

 دانشگاهیدانشگاهی کارکنانکارکنان وريوريبهرهبهره بابا زیاديزیادي نسبتنسبت نیز بهنیز بهها ها   ننسازماسازما

وري وري بهـره بهـره ]. ]. 22[[اسـت اسـت  مربـوط مربـوط  پژوهشـگران پژوهشـگران  وو مـدیران مـدیران  همـان همـان  یایا
عبارت است از نسبت مقدار و تعداد کـاال و یـا خـدمت تولیـد     عبارت است از نسبت مقدار و تعداد کـاال و یـا خـدمت تولیـد     

بکار رفته در جریان تولید ایـن منـابع شـامل    بکار رفته در جریان تولید ایـن منـابع شـامل    شده به مقدار منابع شده به مقدار منابع 
بـا توجـه بـه ایـن     بـا توجـه بـه ایـن     . . و نیروي انسانی استو نیروي انسانی استها ها   زمین، مواد، دستگاهزمین، مواد، دستگاه

توانـد بـه   توانـد بـه     مـی مـی   وري باالتروري باالتربهرهبهره  توان نتیجه گرفت کهتوان نتیجه گرفت که  میمی  تعریفتعریف
در زمینـه  در زمینـه  هـایی  هـایی  ننالبتـه سـازما  البتـه سـازما  . . ارتقاء سطح زندگی کمک کندارتقاء سطح زندگی کمک کند

ري از ري از وري بیشـت وري بیشـت بهـره بهـره   وري موفق خواهند بـود کـه بتواننـد   وري موفق خواهند بـود کـه بتواننـد   بهرهبهره
نیروي انسانی خود داشته باشند چـرا کـه نیـروي انسـانی خـود      نیروي انسانی خود داشته باشند چـرا کـه نیـروي انسـانی خـود      

ترین عامـل تاثیرگـذار و   ترین عامـل تاثیرگـذار و   یکی از منابع و شاید بتوان گفت مهمیکی از منابع و شاید بتوان گفت مهم
ویلیام مـرلین بـر منـابع    ویلیام مـرلین بـر منـابع    . . وري استوري استتعیین کننده در افزایش بهرهتعیین کننده در افزایش بهره

وري تاکیـد  وري تاکیـد  انسانی به علت نفوذ آن بر سایر عوامل کلیدي بهرهانسانی به علت نفوذ آن بر سایر عوامل کلیدي بهره
ه در اختیـار یـک مؤسسـه هسـتند     ه در اختیـار یـک مؤسسـه هسـتند     هایی کهایی کانسانانسان. . عمده اي داردعمده اي دارد

هـا، داشـتن چگـونگی    هـا، داشـتن چگـونگی    و اندیشـه و اندیشـه هـا  هـا    عبارتند از یک رشته فکـر عبارتند از یک رشته فکـر 

 مقدمه
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وري بـاال در ایـن   وري بـاال در ایـن   بـا بهـره  بـا بهـره  هـا  هـا    بکارگیري وجـذب بهتـرین فکـر   بکارگیري وجـذب بهتـرین فکـر   
  ]. ]. 88[[ارتباط مهم استارتباط مهم است

  ر شـود ر شـود تصـو تصـو ترین اشتباهی که وجود دارد، این اسـت کـه   ترین اشتباهی که وجود دارد، این اسـت کـه   شایعشایع
ر ر دد. . کنـد کنـد کسب دانشِ بیشتر، وضع را از حالت کنونی بهتر مـی کسب دانشِ بیشتر، وضع را از حالت کنونی بهتر مـی 

بیشتر مشاغل، براي آنکه شخص کارآیی داشته باشـد، نیازمنـد   بیشتر مشاغل، براي آنکه شخص کارآیی داشته باشـد، نیازمنـد   
توانایی استفاده از دانش خویش و تحقق دادن بـه امـور اسـت؛    توانایی استفاده از دانش خویش و تحقق دادن بـه امـور اسـت؛    

گونـه  گونـه  آن را ایـن آن را ایـن  نامند که بویاتزیسنامند که بویاتزیسمیمی» » قابلیتقابلیت««این توانایی را این توانایی را 
اصلی یـک فـرد کـه بـه عملکـرد      اصلی یـک فـرد کـه بـه عملکـرد      هاي هاي   کند: ویژگیکند: ویژگیتعریف میتعریف می

ــ   ــب تحق ــا موج ــود ی ــی ش ــمگیر منته ــوب و چش ــ  مطل ــب تحق ــا موج ــود ی ــی ش ــمگیر منته ــوب و چش ــین مطل ــین ق چن ق چن
پژوهشگران و کارشناسـان امـر مـدیریت و    پژوهشگران و کارشناسـان امـر مـدیریت و    . . شودشودعملکردي میعملکردي می

وري اعتقاد دارند که دستیابی یک کشور بـه سـطح بـاالي    وري اعتقاد دارند که دستیابی یک کشور بـه سـطح بـاالي    بهرهبهره
هـایی توانمنـد و   هـایی توانمنـد و   و دسـتگاه و دسـتگاه هـا  هـا    وري منوط به داشتن سازمانوري منوط به داشتن سازمانبهرهبهره

ور به عنـوان سـرمایه اصـلی اسـت؛     ور به عنـوان سـرمایه اصـلی اسـت؛     بهرهبهرههاي هاي   برخوردار از انسانبرخوردار از انسان
کارکنان فرهیخته را مهمتـرین  کارکنان فرهیخته را مهمتـرین  وري وري همچنان که پیتردراکر بهرههمچنان که پیتردراکر بهره

  ]. ]. 99[[داندداند  میمی  یکمیکمووچالش مدیریتی در قرن بیستچالش مدیریتی در قرن بیست
وري تـاکنون مطالعـات   وري تـاکنون مطالعـات   در زمینه بررسی هـوش معنـوي و بهـره   در زمینه بررسی هـوش معنـوي و بهـره   

بسیاري صورت گرفته اسـت: از جملـه سـاغروانی در تحقیقـی     بسیاري صورت گرفته اسـت: از جملـه سـاغروانی در تحقیقـی     
باعنوان رابطه بین هوش معنوي با تعهد سازمانی بـه ایـن نتیجـه    باعنوان رابطه بین هوش معنوي با تعهد سازمانی بـه ایـن نتیجـه    

د سازمانی رابطه مثبت وجـود  د سازمانی رابطه مثبت وجـود  تعهتعه  رسید که بین هوش معنوي ورسید که بین هوش معنوي و
 رابطـه رابطـه  تحـت عنـوان  تحـت عنـوان   تحقیقیتحقیقی همکاران درهمکاران در وو ندافنداف]. ]. 1010[[دارددارد

بـه دسـت آوردنـد کـه     بـه دسـت آوردنـد کـه      کارکنانکارکنان وريوريههبهربهر  وو هوش معنويهوش معنوي بینبین
وري کارکنـان رابطـه مسـتقیم وجـود     وري کارکنـان رابطـه مسـتقیم وجـود     بین هوش معنوي و بهـره بین هوش معنوي و بهـره 

ساغروانی و ذبیحی در تحقیقـی بـاعنوان رابطـه بـین     ساغروانی و ذبیحی در تحقیقـی بـاعنوان رابطـه بـین     ]. ]. 1111[[دارددارد
انی دریافتند کـه بـین هـوش معنـوي     انی دریافتند کـه بـین هـوش معنـوي     هوش معنوي با تعهد سازمهوش معنوي با تعهد سازم

معنـاداري وجـود   معنـاداري وجـود     وتعهد عاطفی کارکنـان همیسـتگی مثبـت و   وتعهد عاطفی کارکنـان همیسـتگی مثبـت و   
تـر  تـر  دارد و هر اندازه افـراد از لحـاظ هـوش معنـوي رشـد یافتـه      دارد و هر اندازه افـراد از لحـاظ هـوش معنـوي رشـد یافتـه      

بـه سـازمان بیشـتر    بـه سـازمان بیشـتر    هـا  هـا      باشند، رشد عاطفی و تعهـد سـازمانی آن  باشند، رشد عاطفی و تعهـد سـازمانی آن  
شریف نیا در تحقیقی با عنوان رابطـه  شریف نیا در تحقیقی با عنوان رابطـه    وو]. هروي ]. هروي 1212[[خواهد بودخواهد بود

المت عمومی دانشجویان پرسـتاري تهـران بـه    المت عمومی دانشجویان پرسـتاري تهـران بـه    هوش معنوي وسهوش معنوي وس
  این نتیجه رسـیدند کـه بـین هـوش معنـوي وسـالمت عمـومی       این نتیجه رسـیدند کـه بـین هـوش معنـوي وسـالمت عمـومی       

رابطـه معنـادار و   رابطـه معنـادار و     هاي شهر تهـران هاي شهر تهـران دانشجویان پرستاري دانشگاهدانشجویان پرستاري دانشگاه
احمدي تحقیقی را با عنوان رابطـه بـین   احمدي تحقیقی را با عنوان رابطـه بـین   ]. ]. 1313[[مثبتی وجود داردمثبتی وجود دارد

وري انجام داد و حاصـل آن ایـن بـود کـه     وري انجام داد و حاصـل آن ایـن بـود کـه     و بهرهو بهرههوش معنوي هوش معنوي 

وري رابطـه معنـادار و مسـتقیم وجـود     وري رابطـه معنـادار و مسـتقیم وجـود     هوش معنوي و بهـره هوش معنوي و بهـره بین بین 
باقري و همکاران نشان دادند کـه هـوش معنـوي در    باقري و همکاران نشان دادند کـه هـوش معنـوي در    ]. ]. 1414[[دارددارد

شادمانی پرستاران تاثیر دارد: این امر بیانگر ویژگی سـازگاري  شادمانی پرستاران تاثیر دارد: این امر بیانگر ویژگی سـازگاري  
وتطابق بهتر پرستاران داراي هوش معنوي بـاال، در مواجهـه بـا    وتطابق بهتر پرستاران داراي هوش معنوي بـاال، در مواجهـه بـا    

تحقیقی بـا عنـوان   تحقیقی بـا عنـوان     یزدانی دریزدانی در]. ]. 1515[[باشدباشد  میمی  روزمرهروزمرههاي هاي   استرساسترس
ــار     ــار، رفت ــیط ک ــت مح ــان از معنوی ــین درك کارکن ــه ب ــار    رابط ــار، رفت ــیط ک ــت مح ــان از معنوی ــین درك کارکن ــه ب رابط
شهروندي سازمانی وهـوش معنـوي ونقـش تعهـد سـازمانی بـه       شهروندي سازمانی وهـوش معنـوي ونقـش تعهـد سـازمانی بـه       
عنوان متغیر تعدیل کننده نتیجه گرفت که بین هوش معنوي بـا  عنوان متغیر تعدیل کننده نتیجه گرفت که بین هوش معنوي بـا  
ــهروندي    ــار ش ــار و رفت ــیط ک ــت مح ــان از معنوی ــهروندي   درك کارکن ــار ش ــار و رفت ــیط ک ــت مح ــان از معنوی درك کارکن

ــود دارد   ــتقیم وج ــت ومس ــه مثب ــازمانی رابط ــود دارد  س ــتقیم وج ــت ومس ــه مثب ــازمانی رابط ــاهی و   ].].1616[[س ــاهی و رف رف
همکاران تحقیقی را با عنوان ارتباط هوش معنوي با فرسودگی همکاران تحقیقی را با عنوان ارتباط هوش معنوي با فرسودگی 

جمعیت شناختی در کارکنان ناجـا  جمعیت شناختی در کارکنان ناجـا  هاي هاي   شغلی و برخی از متغیرشغلی و برخی از متغیر
هـاي  هـاي    مورد بررسی قرار داده و بدست آوردند که از بین ویژگیمورد بررسی قرار داده و بدست آوردند که از بین ویژگی

جمعیت شناختی بـین تأهـل، سـن و رضـایت شـغلی بـا هـوش        جمعیت شناختی بـین تأهـل، سـن و رضـایت شـغلی بـا هـوش        
در در   آیرانکیآیرانکی]. ]. 1717ارد[ارد[ددداري وجود داري وجود معنوي ارتباط مثبت و معنیمعنوي ارتباط مثبت و معنی

با عنوان رابطه هوش هیجانی و هـوش معنـوي بدسـت    با عنوان رابطه هوش هیجانی و هـوش معنـوي بدسـت      ییتحقیقتحقیق
آورد که بین هوش هیجانی و هـوش معنـوي رابطـه معنـاداري     آورد که بین هوش هیجانی و هـوش معنـوي رابطـه معنـاداري     

رابطـه  رابطـه   عنـوان عنـوان  بـا بـا  پژوهشـی پژوهشـی  دردر  ناسینا و دریسناسینا و دریس]. ]. 1818[[وجود داردوجود دارد
بین معنویت محیط کار وتعهد سازمانی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند     بین معنویت محیط کار وتعهد سازمانی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند     

  سـازمانی رابطـه معنـا دار و   سـازمانی رابطـه معنـا دار و     که بین معنویت محیط کـار وتعهـد  که بین معنویت محیط کـار وتعهـد  
گاپتا در تحقیقی با عنوان هوش معنـوي  گاپتا در تحقیقی با عنوان هوش معنـوي  ]. ]. 1919[[مثبت وجود داردمثبت وجود دارد

و هوش هیجانی در رابطه با خود کارآمدي به این نتیجه رسـید  و هوش هیجانی در رابطه با خود کارآمدي به این نتیجه رسـید  
هوش هیجانی با خود کارآمـدي رابطـه   هوش هیجانی با خود کارآمـدي رابطـه     که بین هوش معنوي وکه بین هوش معنوي و

ــی ــیمثبـــت ومعنـ ــود داردمثبـــت ومعنـ ــود داردداري وجـ ــی ]. ]. 2020[[داري وجـ ــایی، گرجـ ــی رضـ ــایی، گرجـ و و رضـ
معنـوي و  معنـوي و  ان بررسـی رابطـه هـوش   ان بررسـی رابطـه هـوش   محمودي در پژوهشی با عنومحمودي در پژوهشی با عنو

سرمایه روانشناختی با احساس نشاط در کـار بدسـت آورد کـه    سرمایه روانشناختی با احساس نشاط در کـار بدسـت آورد کـه    
بین هوش معنوي و سرمایه روانشـناختی بـا احسـاس نشـاط در     بین هوش معنوي و سرمایه روانشـناختی بـا احسـاس نشـاط در     

مایک راش در تحقیقـی  مایک راش در تحقیقـی  ]. ]. 2121[[کار رابطه معنا داري وجود داردکار رابطه معنا داري وجود دارد
با عنوان بحران معنویت به این نتیجه رسید که کسانی که عالقه با عنوان بحران معنویت به این نتیجه رسید که کسانی که عالقه 

ــب    ــه کس ــد ب ــب   من ــه کس ــد ب ــاالتري    من ــالمت روان ب ــتند از س ــت هس ــاالتري    معنوی ــالمت روان ب ــتند از س ــت هس معنوی
  ]. ]. 2222[[برخوردار هستندبرخوردار هستند

دهـد مفـاهیم هـوش و    دهـد مفـاهیم هـوش و      مـی مـی   بررسی مطالعات انجـام شـده نشـان   بررسی مطالعات انجـام شـده نشـان   
معنویت از دیر باز مورد توجه بوده وآنچه در این برهه از زمـان  معنویت از دیر باز مورد توجه بوده وآنچه در این برهه از زمـان  
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 روش کار 

از از . . یابد تلفیق این دو مفهوم در کنار هـم اسـت  یابد تلفیق این دو مفهوم در کنار هـم اسـت    میمی  اهمیت ویژهاهمیت ویژه
بســـیار مهـــم در بســـیار مهـــم در هـــاي هـــاي   وري یکـــی از متغیـــروري یکـــی از متغیـــربهـــرهبهـــره  آنجائیکـــهآنجائیکـــه

بیـانگر تـاثیر انـواع    بیـانگر تـاثیر انـواع    هـا  هـا    نتایج برخی از پـژوهش نتایج برخی از پـژوهش   ست وست وهاها  سازمانسازمان
رسـد  رسـد    مـی مـی   باشـد، بـه نظـر   باشـد، بـه نظـر     میمی  وريوريبهرهبهره  هوش بر سطوح مختلفهوش بر سطوح مختلف

وري، زمینه تحقیقات مهمی وري، زمینه تحقیقات مهمی بررسی نقش هوش معنوي در بهرهبررسی نقش هوش معنوي در بهره
باشد که با مطالعه جایگاه معنویت وهـوش معنـوي در زنـدگی    باشد که با مطالعه جایگاه معنویت وهـوش معنـوي در زنـدگی    

اصفهان، روشنگر نکات اصفهان، روشنگر نکات شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
     .  .  وري باشدوري باشدارزشمندي در زمینه بهرهارزشمندي در زمینه بهره

  
  

ها ها     این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري دادهاین پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده
جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه در ایـن پـژوهش       جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه در ایـن پـژوهش       . . توصیفی استتوصیفی است

شامل کلیه کارکنـان مـالی و مـدیران دانشـگاه علـوم پزشـکی       شامل کلیه کارکنـان مـالی و مـدیران دانشـگاه علـوم پزشـکی       
که با استفاده از روش که با استفاده از روش   بودبودنفر نفر   900900شامل شامل   13931393اصفهان درسال اصفهان درسال 

نفر نفر   269269نمونه گیري تصادفی طبقه اي و فرمول کوکران تعداد نمونه گیري تصادفی طبقه اي و فرمول کوکران تعداد 
براي جمـع آوري  براي جمـع آوري  شد. شد. از آنان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب از آنان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب 

نظرات پاسـخ دهنـدگان از پرسشـنامه اسـتاندارد کینـگ بـراي       نظرات پاسـخ دهنـدگان از پرسشـنامه اسـتاندارد کینـگ بـراي       
  2424ایـن پرسشـنامه داراي   ایـن پرسشـنامه داراي   . . سنجش هوش معنـوي اسـتفاده شـد   سنجش هوش معنـوي اسـتفاده شـد   

نامه از پنج مقیاس(کـامالً مخـالف،   نامه از پنج مقیاس(کـامالً مخـالف،   دراین پرسشدراین پرسش. . باشدباشد  میمی  سؤالسؤال
مخالف، نه موافق نه مخالف، موافق وکامالًموافق) استفاده شـد  مخالف، نه موافق نه مخالف، موافق وکامالًموافق) استفاده شـد  

) در نظـر  ) در نظـر  4،3،2،1،04،3،2،1،0که بـه ترتیـب بـراي هـر مقیـاس نمـرات (      که بـه ترتیـب بـراي هـر مقیـاس نمـرات (      
هـاي  هـاي      گویـه گویـه بود. بود.   9696تاتاصفر صفر گرفته شده که مجموع امتیازات بین گرفته شده که مجموع امتیازات بین 
در جدول یک به تصـویر  در جدول یک به تصـویر    متناظر با ابعاد هوش معنوي کارکنانمتناظر با ابعاد هوش معنوي کارکنان

  شده است.شده است.کشیده کشیده 
  

  هاي متناظر با ابعاد هوش معنوي کارکنان  : گویه1جدول
  حداقل امتیاز  حداکثر امتیاز  سؤاالت  ابعاد              

  0  28  21،17،13،9،5،3،1  تفکر انتقادي وجودي
  0  20  23،19،15،11،7  تولید معناي شخصی

  0  28  22،20،18،14،10،6،2  آگاهی متعالی
  0  20  24،16،12،8،4  بسط حالت هوشیاري

 
وري از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شـد،  وري از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شـد،  براي سنجش بهرهبراي سنجش بهره

باشد و از پـنج مقیـاس(خیلی   باشد و از پـنج مقیـاس(خیلی     میمی  سؤالسؤال  2626این پرسشنامه داراي این پرسشنامه داراي 
کم، کم، متوسط، زیاد وخیلی زیاد) استفاده شد که به ترتیـب  کم، کم، متوسط، زیاد وخیلی زیاد) استفاده شد که به ترتیـب  

) در نظـر گرفتـه شـده کـه     ) در نظـر گرفتـه شـده کـه     5،4،3،2،15،4،3،2،1((براي هر مقیاس نمـرات  براي هر مقیاس نمـرات  
از از هـا  هـا    روایـی پرسشـنامه  روایـی پرسشـنامه  . . اسـت اسـت   130130تا تا   2626مجموع امتیازات بین مجموع امتیازات بین 

  طریق روایی صوري مورد تأیید قرار گرفت و آلفاي کرونبـاخ طریق روایی صوري مورد تأیید قرار گرفت و آلفاي کرونبـاخ 
هـاي  هـاي  و براي سـوال و براي سـوال   درصددرصد  8181ي هوش معنوي ي هوش معنوي هاها  آن براي سوالآن براي سوال

ــد  درصــددرصــد  8989وريوريبهــرهبهــره ــا . . محاســبه گردیــدمحاســبه گردی ــا در پــژوهش حاضــر ب در پــژوهش حاضــر ب
فراوانی، درصد، میانگین فراوانی، درصد، میانگین هاي آماري همچون هاي آماري همچون استفاده از آزموناستفاده از آزمون

ــون    ــتنباطی آزم ــار اس ــش آم ــار و در بخ ــراف معی ــون   و انح ــتنباطی آزم ــار اس ــش آم ــار و در بخ ــراف معی ــاي   و انح ــاي ه ه
و آزمون تحلیل و آزمون تحلیل   رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسونرگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون

هـاي جـانبی   هـاي جـانبی   و بررسی یافتـه و بررسی یافتـه ها ها   واریانس به تجزیه و تحلیل دادهواریانس به تجزیه و تحلیل داده
سازي معادلـه سـاختاري و   سازي معادلـه سـاختاري و   پرداخته و با استفاده از تکنیک مدلپرداخته و با استفاده از تکنیک مدل

هـاي پـژوهش مـورد    هـاي پـژوهش مـورد    فرضـیه فرضـیه  lisrel وو  Spss19هاي هاي   افزارافزار  نرمنرم
بـه منظـور آزمـون هـدف، از مـدل سـازي       بـه منظـور آزمـون هـدف، از مـدل سـازي       . . آزمون قرار گرفتآزمون قرار گرفت

الگوي معادالت سـاختاري  الگوي معادالت سـاختاري  استفاده گردید. استفاده گردید. معادالت ساختاري معادالت ساختاري 
-میمی  تحلیل داده این امکان را فراهمتحلیل داده این امکان را فراهمهاي هاي   به نسبت سایر تکنیکبه نسبت سایر تکنیک

تحلیل تحلیل   نظري پیچیده را در یکنظري پیچیده را در یکهاي هاي   آورد که محقق بتواند مدلآورد که محقق بتواند مدل
ویژگی بسیار ارزشـمند الگـوي معـادالت سـاختاري،     ویژگی بسیار ارزشـمند الگـوي معـادالت سـاختاري،     . . بیازمایدبیازماید

مدل سـنجش  مدل سـنجش  هاي هاي   تحلیل و پردازش هم زمان روابط میان متغیرتحلیل و پردازش هم زمان روابط میان متغیر
  الگو سازي معادالت ساختاري به پژوهشگر این اجازه راالگو سازي معادالت ساختاري به پژوهشگر این اجازه را. . استاست

مکنـون و مشـاهده شـده بـه     مکنـون و مشـاهده شـده بـه     هاي هاي   دهد تا به تحلیل علی متغیردهد تا به تحلیل علی متغیر  میمی
نشـان دادن معنـاداري هـر    نشـان دادن معنـاداري هـر      به منظوربه منظور  ..]]2323[[طور هم زمان بپردازدطور هم زمان بپردازد

بـراي نشـان دادن تـاثیر    بـراي نشـان دادن تـاثیر      ي مدل از آماره تی وي مدل از آماره تی وکدام از پارامترهاکدام از پارامترها
  ..وري از ضریب تاثیر استفاده شدوري از ضریب تاثیر استفاده شدهوش معنوي بر بهرههوش معنوي بر بهره

 

  
  

وري الف: میانگین و انحراف معیار نمرات هوش معنوي، بهره
 درصد 7/55ها: بر اساس نتایج به دست آمده،  آنهاي  و مؤلفه

 درصد 2/28. استمرد  درصد 9/43نمونه مورد مطالعه زن و 

 یافته ها
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 39 ،لیسانس درصد 51 ،وفوق دیپلم نمونه مورد مطالعه دیپلم
. دکتري استداراي مدرك  درصد 12لیسانس و فوق  درصد

نمونه مورد مطالعه در پست  درصد 2/59 نتایجبر اساس 
 3/26مدیر و  درصد 1/5در پست سرپرست،  نه درصدکارمند، 

براي متغیر سن، . سازمانی هستندهاي  پست در سایر درصد
سال است که  39تا  30شرکت کنندگان بین  درصد 6/37

بیشترین فراوانی . نتایج نشان داد. بیشترین فراوانی را دارد

 درصد 5/47 سال است که 15مربوط به سابقه خدمت بیشتر از 

اساس . بردهدکنندگان در پژوهش را تشکیل میاز شرکت
وري شرکت نتایج حاصله، میانگین هوش معنوي و بهره

و باالي  91و  9/69کنندگان در پژوهش به ترتیب برابر با 
-مؤلفه دهد میانگین) نشان می2نتایج در جدول(. متوسط است

  .باشند می هوش معنوي همگی باالي متوسطهاي  

  

  هاي هوش معنوي ر مؤلفه: میانگین و انحراف معیا2جدول
  هاي آماري  شاخص 

  انحراف معیار  میانگین معیار  میانگین  ابعاد 

  54/2  10  23/14  بسط حالت هوشیاري
  38/2  10  55/14  تولید معناي شخصی

  99/2  14  43/20  آگاهی متعالی
  26/3  14  58/20  تفکر انتقادي وجودي

  

  وريهاي بهره : میانگین و انحراف معیار مؤلفه 3جدول
  هاي آماري  شاخص 

  انحراف معیار  میانگین معیار  میانگین  مقیاس

  59/2  9  35/10  تعهد سازمانی
  94/2  15  20/19  نگرش مثبت به تغییر

  16/3  18  27/19 انگیزه شغلی
  27/2  12  69/14  آموزش

  01/2  9  49/11  انتخاب علمی کارکنان
  62/3  15  69/15  فرهنگ سازمانی

  

ب : الگو سازي معادالت ساختاري و برازش مـدل: بـه منظـور    ب : الگو سازي معادالت ساختاري و برازش مـدل: بـه منظـور    
سازي معادالت سـاختاري اسـتفاده شـده    سازي معادالت سـاختاري اسـتفاده شـده    آزمون هدف، از مدلآزمون هدف، از مدل

مـدل  مـدل  اسـت کـه   اسـت کـه   از خروجی نرم افـزار لیـزرل   از خروجی نرم افـزار لیـزرل   . شکل یک . شکل یک استاست
  نشان می دهد. نشان می دهد.   رارا  اصلی ارائه شدهاصلی ارائه شده

  

  
  تاثیرهوش معنوي بر بهره وري کارکنان: مدل اصلی 1شکل 
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هاي ارزیابی تناسب برازش مدل همراه بـا مقـادیر   هاي ارزیابی تناسب برازش مدل همراه بـا مقـادیر   کلیۀ شاخصکلیۀ شاخص
ارائه گردیده و نشان دهندة برازش مناسـب  ارائه گردیده و نشان دهندة برازش مناسـب    ))44جدول(جدول(در در ها ها   آنآن

سؤال اساسی مطرح شده این است کـه آیـا ایـن    سؤال اساسی مطرح شده این است کـه آیـا ایـن    . . باشدباشد  مدل میمدل می
ایـن پرسـش بایـد    ایـن پرسـش بایـد    باشد؟ بـراي پاسـخ بـه    باشد؟ بـراي پاسـخ بـه      مدل؛ مدل مناسبی میمدل؛ مدل مناسبی می

دو و سایر معیارهـاي مناسـب بـودن بـرازش مـدل      دو و سایر معیارهـاي مناسـب بـودن بـرازش مـدل        -آمارة کايآمارة کاي
. بر اسـاس یافتـه هـاي منـدرج در ایـن      . بر اسـاس یافتـه هـاي منـدرج در ایـن      مورد بررسی قرار گیردمورد بررسی قرار گیرد

  ..باشدباشد  برازش مناسب میبرازش مناسب میجدول مدل داراي جدول مدل داراي 

  
  هاي مناسب بودن مدل : بررسی شاخص4جدول 

شاخص در  مقدار  مقدار استاندارد شاخص  نام شاخص
  نتیجه گیري  مدل مورد نظر

  برازش مدل عالی   63/2  -  دو به دي. افنسبت کاي
  برازش مدل عالی   125/0  05/0بیشتر از   مقدار پی 

  ) 90/0برازش مدل عالی(مالك بیش از   93/0  9/0بیشتر از   جی. اف. آي
  ) 90/0برازش مدل عالی(مالك بیش از   90/0  9/0بیشتر از   آ. جی. اف. آي

  )90/0برازش مدل عالی(مالك بیش از   90/0  9/0بیشتر از   ان. اف. آي
  )90/0برازش مدل عالی(مالك بیش از   93/0  9/0بیشتر از  سی. اف. آي

  )1/0برازش مدل عالی(مالك کمتر از   080/0  1/0کمتر از   آر. ام. س. اي. اي
  

حاکی از آن است حاکی از آن است معادالت اندازه گیري معادالت اندازه گیري نتایج بدست آمده از نتایج بدست آمده از 
درصد و نشان از برازش مناسـب  درصد و نشان از برازش مناسـب    4848که ضریب خروجی لیزرل که ضریب خروجی لیزرل 

باشـد کـه   باشـد کـه     مـی مـی   55//0404باشد. نتیجه حاصـل از مقـدار تـی    باشد. نتیجه حاصـل از مقـدار تـی      مدل میمدل می
 نماید. نماید.   ضریب تأثیر را تائید میضریب تأثیر را تائید می

به منظور نشان دادن معناداري هر کـدام از پارامترهـاي مـدل از    به منظور نشان دادن معناداري هر کـدام از پارامترهـاي مـدل از    
ـ  . در آزمـون تـ  شدشدآماره تی استفاده آماره تی استفاده  )t(  دودوی بزرگتـر از  ی بزرگتـر از  . در آزمـون ت 2   و و

ــون  ــون در آزم ــر از   Zدر آزم ــر از بزرگت )Z/(  11//9696بزرگت 961   ــا کــوچکتر ــا کــوچکتر و ی و ی
ها از لحاظ آماري معنادار شـود بـا   ها از لحاظ آماري معنادار شـود بـا     باشد تا این تخمینباشد تا این تخمین  -11//9696ازاز

ها ها   میزان تی محاسبه شده در کلیۀ متغیرمیزان تی محاسبه شده در کلیۀ متغیر  لیزرللیزرلتوجه به خروجی توجه به خروجی 
ــر از  ــر از بزرگت ــوچکتر ازدو دو بزرگت ــا ک ــوچکتر ازو ی ــا ک ــی  -22و ی ــیم ــد.   م ــد. باش ــۀ باش ــابراین کلی ــۀ بن ــابراین کلی بن

باشند. و مـدل  باشند. و مـدل    هاي ارائه شده از لحاظ آماري معنادار میهاي ارائه شده از لحاظ آماري معنادار میتخمینتخمین
  ها برازش مناسبی دارد بلکه کلیه ضرایب حاصل از مدل ها برازش مناسبی دارد بلکه کلیه ضرایب حاصل از مدل   نه تننه تن

  ))22(شکل (شکل باشند.باشند.  معنی دار میمعنی دار می
  

  
  : مدل شاخص اصالحی تی2شکل 

  



  

 

 ... يدر بهره ور ينقش هوش معنو

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

95
(19؛

63(
 

40 

 
  
  
 

از از هـاي  هـاي    جدید است که به معناي مجموعجدید است که به معناي مجموعهاي هاي   هوش معنوي سازهوش معنوي ساز
فرد در ارتباط با منابع معنوي است که در بردارنـده  فرد در ارتباط با منابع معنوي است که در بردارنـده  هاي هاي   قابلیتقابلیت

و باالترین و باالترین ]. ]. 2525-2424[[نوع مؤثري از سازگاري و حل مسئله استنوع مؤثري از سازگاري و حل مسئله است
ــاي   ســطوح رشــد را در حیطــهســطوح رشــد را در حیطــه ــاي ه ــف شــناختی، ه ــف شــناختی، مختل ــی، مختل ــی، اخالق اخالق

را در جهـت  را در جهـت    شـود و فـرد  شـود و فـرد  هیجانی، بین فردي و غیره شامل مـی هیجانی، بین فردي و غیره شامل مـی 
اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی هاي هاي   هماهنگی با پدیدههماهنگی با پدیده

بنـدي نهـایی پـژوهش    بنـدي نهـایی پـژوهش    در جمـع در جمـع ]. ]. 2626[[نمایـد نمایـد مـی مـی   و بیرونی یاريو بیرونی یاري
شود که مدل پیشنهادي پژوهشگر، از برازش شود که مدل پیشنهادي پژوهشگر، از برازش حاضر، مطرح میحاضر، مطرح می

ازش بــاالتر از ازش بــاالتر از بـر بـر هــاي هــاي   کـاملی برخـوردار اســت زیـرا شـاخص    کـاملی برخـوردار اســت زیـرا شـاخص    
در این پژوهش سـنجش رابطـه از   در این پژوهش سـنجش رابطـه از   . . مالك مورد نظر بوده استمالك مورد نظر بوده است

نوع علت و معلولی بـوده اسـت و بـا توجـه بـه نـوع معـادالت،        نوع علت و معلولی بـوده اسـت و بـا توجـه بـه نـوع معـادالت،        
وري بوده است که با توجه به وري بوده است که با توجه به بررسی تأثیر هوش معنوي بر بهرهبررسی تأثیر هوش معنوي بر بهره

و نشان از برازش مناسب و نشان از برازش مناسب   درصددرصد  4848خروجی لیزرل این ضریب خروجی لیزرل این ضریب 
کـه نشـان   کـه نشـان     بـود بـود   55//0404ر تـی  ر تـی  نتیجه حاصل از مقـدا نتیجه حاصل از مقـدا . . باشدباشدمدل میمدل می

  مشـاهده شـده  مشـاهده شـده  هـاي  هـاي    دهد مـدل دقیقـا معـرف و نماینـده داده    دهد مـدل دقیقـا معـرف و نماینـده داده    میمی
نکته مهـم ایـن اسـت    نکته مهـم ایـن اسـت    . . نمایدنمایدباشد و ضریب تأثیر را تائید میباشد و ضریب تأثیر را تائید می  میمی

رابطه، رابطه مثبـت  رابطه، رابطه مثبـت  باشد این باشد این   11//9696مقدار تی بیشتر از مقدار تی بیشتر از   زمانی کهزمانی که
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کـه  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کـه  . . باشدباشدو معناداري میو معناداري می

  11//9696بـاالتر از  بـاالتر از  ها ها   آنآنهاي هاي   و کلیه زیرگروهو کلیه زیرگروهها ها   در متغیردر متغیرمقدار تی مقدار تی 
وري وري بوده و نشان از تأثیر مثبت و معنادار هوش معنوي بـر بهـره  بوده و نشان از تأثیر مثبت و معنادار هوش معنوي بـر بهـره  

یعنـی هـر چـه    یعنـی هـر چـه    . . کارکنان دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان دارد  کارکنان دانشگاه علوم پزشـکی اصـفهان دارد  
. . و برعکسو برعکسوري بیشتراستوري بیشتراستش معنوي باالتر باشد، میزان بهرهش معنوي باالتر باشد، میزان بهرههوهو

و احمـدي  و احمـدي    13891389سال سال تحقیقات نداف و همکاران در تحقیقات نداف و همکاران در هاي هاي   یافتهیافته
-معنوي و بهـره معنوي و بهـره هوشهوش  متغیرمتغیر  ین دوین دونشان دادند که بنشان دادند که ب  13911391در سالدر سال

همسـو  همسـو    که با مقاله حاضرکه با مقاله حاضر  وجود داردوجود داردمعنادار و مثبتمعنادار و مثبترابطه رابطه وري وري 
در تحقیقـی بـه ایـن نتیجـه     در تحقیقـی بـه ایـن نتیجـه       20122012در سـال در سـال   گاپتـا گاپتـا ]. ]. 1414وو1111[[استاست

هوش هیجـانی بـا خودکارآمـدي    هوش هیجـانی بـا خودکارآمـدي      رسید که بین هوش معنوي ورسید که بین هوش معنوي و
. نقـش خودکارآمـدي در   . نقـش خودکارآمـدي در   دارددارد  رابطه مثبت ومعنی داري وجودرابطه مثبت ومعنی داري وجود

تواند ما را به این نتیجه برسـاند کـه نتیجـه تحقیـق     تواند ما را به این نتیجه برسـاند کـه نتیجـه تحقیـق     وري میوري میبهرهبهره
  نمی باشد.نمی باشد.با نتیجه تحقیق حاضر بی ارتباط با نتیجه تحقیق حاضر بی ارتباط   20122012گاپتا در سال گاپتا در سال 

در ایـن  در ایـن  ]. ]. 2020[[نماینـد نماینـد می می و یکدیگر را به طور غیر مستقیم تایید و یکدیگر را به طور غیر مستقیم تایید 
پژوهش براي روشن شـدن فضـاي مفهـومی هـوش معنـوي بـه       پژوهش براي روشن شـدن فضـاي مفهـومی هـوش معنـوي بـه       

نزدیک نزدیک   20082008ی و عملیاتی نظریه کینگ در سال ی و عملیاتی نظریه کینگ در سال تعریف مفهومتعریف مفهوم
بسط حالت هوشـیاري،  بسط حالت هوشـیاري،  هاي هاي   که هوش معنوي را شامل مؤلفهکه هوش معنوي را شامل مؤلفهشدشد

تولید معناي شخصی، آگاهی متعالی و تفکر انتقـادي وجـودي   تولید معناي شخصی، آگاهی متعالی و تفکر انتقـادي وجـودي   
هوش معنوي، تفکر انتقادي وجودي هوش معنوي، تفکر انتقادي وجودي هاي هاي   از بین مؤلفهاز بین مؤلفه. . داندداندمیمی

  بـا هـوش معنـوي   بـا هـوش معنـوي     درصـد درصـد   8484داراي بیشترین ضریب همبسـتگی داراي بیشترین ضریب همبسـتگی 
نتیجه این پژوهش با نتایج تحقیقات قنبري و همکاران نتیجه این پژوهش با نتایج تحقیقات قنبري و همکاران . . باشدباشد  میمی

راهبـر  راهبـر    که بدسـت آوردنـد بـین یـادگیري خـود     که بدسـت آوردنـد بـین یـادگیري خـود       13911391در سال در سال 
معناداري وجود دارد و معناداري وجود دارد و   وگرایش به تفکر انتقادي رابطه مثبت ووگرایش به تفکر انتقادي رابطه مثبت و

تواننـد بــدون  تواننـد بــدون  بـا توجـه بـه نتـایج ایـن تحقیـق افـرادي کـه مـی         بـا توجـه بـه نتـایج ایـن تحقیـق افـرادي کـه مـی         
در در درونـی خـود را   درونـی خـود را   هـاي  هـاي    بیرونی و بـر اسـاس نیـاز   بیرونی و بـر اسـاس نیـاز   هاي هاي   محركمحرك

تواننـد یـاد   تواننـد یـاد   مسیر یادگیري و تجربه اندوزي قرار دهند، بهتر میمسیر یادگیري و تجربه اندوزي قرار دهند، بهتر می
امیرپـور  امیرپـور    ..نیز بـاال باشـد  نیز بـاال باشـد  ها ها   وري آنوري آنرسد بهرهرسد بهرهبگیرند و به نظر میبگیرند و به نظر می

در پژوهشی دریافت که تفکر انتقادي و ابعاد آن در پژوهشی دریافت که تفکر انتقادي و ابعاد آن   13911391در سال در سال 
بینی شادکامی و عزت نفس اجتمـاعی دانشـجویان   بینی شادکامی و عزت نفس اجتمـاعی دانشـجویان   قادر به پیشقادر به پیش

تفکر انتقادي در آن بیشتر تفکر انتقادي در آن بیشتر هاي هاي   است یعنی هر کسی که ویژگیاست یعنی هر کسی که ویژگی
وري وري باشد شادکامی وعزت نفس او نیز باالتر و در نتیجـه بهـره  باشد شادکامی وعزت نفس او نیز باالتر و در نتیجـه بهـره  

  بـا پـژوهش حاضـر   بـا پـژوهش حاضـر     به صورت غیر مسـتقیم به صورت غیر مسـتقیم   کهکه  شودشوداو بیشترمیاو بیشترمی
  ].  ].  2828وو2727[[ همسو استهمسو است

این پژوهش نشان داد تغییرات ابعاد هـوش معنـوي بـا    این پژوهش نشان داد تغییرات ابعاد هـوش معنـوي بـا    هاي هاي   یافتهیافته
تقویـت ایـن ابعـاد    تقویـت ایـن ابعـاد    وري رابطه مسـتقیم و معنـاداري دارد و   وري رابطه مسـتقیم و معنـاداري دارد و   بهرهبهره

وبــه دنبــال آن، تقویــت وبــه دنبــال آن، تقویــت . . وري افــراد داردوري افــراد داردتــأثیر مثبتــی در بهــرهتــأثیر مثبتــی در بهــره
فردي کارکنان با یکـدیگر موجـب   فردي کارکنان با یکـدیگر موجـب   فردي و بینفردي و بینارتباطات درونارتباطات درون

افزایش عواطف و همچنین باال رفتن حـاالت معنـوي در میـان    افزایش عواطف و همچنین باال رفتن حـاالت معنـوي در میـان    
این موضوع احساس خوبی براي حضور افـراد  این موضوع احساس خوبی براي حضور افـراد  . . گرددگرددمیمیها ها   آنآن

وري وري خـود در ارتقـاي بهـره   خـود در ارتقـاي بهـره     آورد کـه آورد کـه درسازمان بـه وجـود مـی   درسازمان بـه وجـود مـی   
بین هوش معنوي کارکنان(و ابعاد بین هوش معنوي کارکنان(و ابعاد . . کارکنان نقش بسزایی داردکارکنان نقش بسزایی دارد

از از   ،،بنابر اینبنابر این  ..مثبت وجود داردمثبت وجود دارد  وري رابطه معنا دار ووري رابطه معنا دار وآن) و بهرهآن) و بهره
ــان  ــان طریــق تقویــت هــوش معنــوي کارکن ــی  طریــق تقویــت هــوش معنــوي کارکن ــیم ــره  م ــوان به ــرهت ــوان به   وريوريت

  بـراي تقویـت هـوش معنـوي پیشـنهاد     بـراي تقویـت هـوش معنـوي پیشـنهاد     . . را افزایش دادرا افزایش داد  کارکنانکارکنان
  شود:شود:  میمی
  هوش معنوي را در افراد ایجاد کنندهوش معنوي را در افراد ایجاد کنندهاي هاي   مهارتمهارتمدیران مدیران . . 

 فرهنـگ  فرهنـگ  هـاي  هـاي      محبت و شفقت به عنـوان ارزش محبت و شفقت به عنـوان ارزش هاي هاي     ارزشارزش
 . . سازمانی در سازمان نهادینه گرددسازمانی در سازمان نهادینه گردد

 بحث و نتیجه گیري
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 مدیران به عنوان الگوي کارکنان فروتن ومتواضع باشندمدیران به عنوان الگوي کارکنان فروتن ومتواضع باشند . . 

    کارکنان تشویق به طرح سؤاالت بنیادي نسبت بـه وظـایف   کارکنان تشویق به طرح سؤاالت بنیادي نسبت بـه وظـایف
 .  .  ومشاغل و امور سازمانی شوندومشاغل و امور سازمانی شوند

 ،تشـویق  تشـویق    ترویج وترویج و  امورمعنوي و اخالقی در سازمان ترغیب،امورمعنوي و اخالقی در سازمان ترغیب
 .  .  شوندشوند

 نقد کـردار خـویش نسـبت بـه     نقد کـردار خـویش نسـبت بـه       کارکنان از طریق ارزیابی وکارکنان از طریق ارزیابی و
 . . نوشوندگی وتحول رفتار خود اقدام نمایندنوشوندگی وتحول رفتار خود اقدام نمایند

 بحرانی بر بحرانی بر هاي هاي   مدیران از طریق انعطاف پذیري در موقعیتمدیران از طریق انعطاف پذیري در موقعیت
 . . خود مسلط باشندخود مسلط باشند

یکی نسـبت  یکی نسـبت  کارکنان از طریق شناخت بعد معنوي و متـافیز کارکنان از طریق شناخت بعد معنوي و متـافیز 
    . . تري پیدا نمایندتري پیدا نمایندغیر مادي خودآگاهی عمیقغیر مادي خودآگاهی عمیقهاي هاي   به جنبهبه جنبه

  
  

بررسـی  بررسـی  ««  عنـوان عنـوان   تحـت تحـت   نامـه نامـه   پایـان پایـان ) ) ازاز  بخشیبخشی((حاصلحاصل  مقالهمقاله  ایناین
ــوم    ــگاه عل ــان دانش ــره وري کارکن ــوي و به ــوش معن ــوم   رابطــه ه ــگاه عل ــان دانش ــره وري کارکن ــوي و به ــوش معن رابطــه ه

  کـد کـد   13931393  سـال سـال   دردر  ارشدارشدکارشناسیکارشناسی  مقطعمقطع  دردر» » پزشکی اصفهانپزشکی اصفهان
ــی  2382121092104723821210921047 ــیم ــدم ــدباش ــه  باش ــهک ــا  ک ــاب ــت  ب ــتحمای ــگاه آزاد   حمای ــگاه آزاد دانش دانش

 وو قـدردانی قـدردانی  نهایـت نهایـت . . اسـت اسـت   شـده شـده   اجـرا اجـرا   اسالمی واحد اصـفهان اسالمی واحد اصـفهان 
 مطالعهمطالعه دردر کنندهکننده شرکتشرکت کارکنانکارکنان ،،دانشگاهدانشگاه  از مسؤولیناز مسؤولین تشکرتشکر

 . . آیدآیدمیمی محترم مجله به عملمحترم مجله به عمل  پرسنلپرسنلو و 
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The Effect of Spiritual Intelligence on the Productivity 
of Employees at Isfahan University of Medical Sciences 

Based on Structural Equation Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Shiasi M1/ Etebarian A2/ Zarrin abadi Z3/ Ahmadi M 4  
Abstract 
 

Introduction: Spirituality is considered as an important issue not only in organizations but also in 
everyday life. This study aimed to analyze the role of spiritual intelligence in the productivity of 
employees at Isfahan University of Medical Sciences. 
Methods: This applied, descriptive- correlation study was conducted in 2014. The population 
consisted of 900 people including all finance staff and managers of Isfahan University of Medical 
Sciences. King questionnaire (version 2008) was used to collect data on spiritual intelligence and a 
researcher developed questionnaire was used to measure productivity. Data were analyzed using 
structural equation modeling techniques, descriptive statistics, SPSS software (version 19) and 
LISREL. 
Results: The ratio of LISREL output, 0.48, indicated a good model fit and a t-value of 5.04 
confirmed the effectiveness factor. The results showed that t- values of variables were greater than 
1.96 which indicates a positive and significant impact of spiritual intelligence on the productivity 
of employees. 
Conclusion: The enhancement of productivity can be achieved through reinforcing spiritual 
intelligence of employees. 
Keywords: Spiritual intelligence, Productivity, Employee, Isfahan University of Medical 
Sciences, Structural equation model. 
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