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 Purpose: Spiritual intelligence and spiritual health make people 
make more efforts to find solutions and self-dynamism, and on the 

other hand, universities of medical sciences need to improve job 

performance; therefore, the current research was conducted to 

investigate the relationship between spiritual intelligence and 
mental health by improving the job performance of Langeroud 

University of Medical Sciences employees. 

Materials and methods: This study was conducted in terms of a 
descriptive correlational method. The statistical population included 

all the employees of the Faculty of Nursing, Midwifery, and 

Paramedicine of Langeroud city, numbering 144 people, and 105 
people were selected by simple random sampling method using 

Morgan's Kargesi table. To collect data, King's spiritual intelligence 

(2008), Polotzin and Ellison's (1982) spiritual health, and Patterson's 

(1970) occupational performance questionnaires were used. 
Pearson's correlation coefficient and regression analysis using SPSS 

version 24 software were used for data analysis. 

Findings: The results showed that there is a significant relationship 
between spiritual intelligence and spiritual health and improving the 

job performance of employees, so that by improving one unit of the 

variables of spiritual intelligence and spiritual health, the deviation 

of job performance increases by 0.300 and 0.476 units, respectively.  
Conclusion: In general, according to the results, it can be said that 

examining the spiritual intelligence and spiritual health of 

employees and related factors can increase the scope for attention 
and participation and optimal performance of employees in 

organizations. 
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 ارتقا با معنوی سالمت و معنوی هوش بین رابطه

 پزشکی علوم دانشگاه کارمندان شغلی عملکرد

 لنگرود

 1راد رضایی مجتبی
 آزاد دانشگاه ساری، واحد آموزشی، تکنولوژی گروه، استادیار
 .ایران ساری، اسالمی،

 
 2پایان سهیال

 اسالمی، آزاد دانشگاه کازرون، واحد عمومی، گروه استادیار
 .ایران کازرون،

 
 *3الهی محمد

 ا،فس فسا، پزشکی علوم دانشگاه، اسالمی معارف گروه، استادیار
 .(مسئول نویسنده) ایران

 
 چکیده

 انسان که شودمی موجب معنوی سالمت و معنوی هوش: هدف
 طرفی از و باشد داشته پویایی خود و حلراه یافتن برای بیشتری تالش

 راینبناب دارد؛ اهمیت شغلی عملکرد ارتقا پزشکی علوم هایدانشگاه
 و معنویهوش بین رابطه بررسی هدف با حاضر، پژوهش
 دانشگاه کارمندان کارمندان شغلی عملکرد ارتقا با معنویسالمت

 .پذیرفت انجام لنگرود پزشکی علوم
 همبستگی نوع از توصیفی روش نظر از مطالعه این: هاروش و مواد

 پرستاری دانشکده کارمندان کلیه شامل آماری، جامعه. شد انجام
  با که بوده نفر 144 تعداد به لنگرود شهرستان پیراپزشکی و مامایی
 انمورگ کرجسی جدول از استفاده با سادهتصادفی گیرینمونهروش
 از هاداده گردآوری منظور به. شدند انتخاب نفر 105 تعداد

 پولوتزین معنویسالمت ،(2008) کینگمعنوی هوش هایپرسشنامه
 از. شد استفاده( 1970) پاترسون شغلی عملکرد و( 1982) الیسون و

   افزارنرم از استفاده با رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب
SPSS  شد استفاده هاداده تحلیل و تجزیه برای 24 نسخه.  

 اب معنوی سالمت و معنوی هوش بین که دادند نشان نتایج :هایافته
 طوری به دارد وجود معناداری رابطه کارکنان شغلی عملکرد ارتقا

 به معنوی، سالمت و معنوی هوش متغیر از واحد یک ارتقای با که
 پیدا ارتقا شغلی عملکرد انحراف واحد 476/0 و 300/0 ترتیب
 .کرد خواهد
 که تداش بیان توانمی نتایج به توجه با کلی طور به: گیرینتیجه
 با مرتبط عوامل و کارکنان معنوی سالمت و معنوی هوش بررسی

 یبهینه عملکرد و مشارکت و توجه برای را زمینه تواندمی آن
 .دهد افزایش هاسازمان در را کارکنان

 
 .شغلی عملکرد معنوی، سالمت معنوی، هوش معنویت، :هاکلیدواژه

 
 11/06/1401تاریخ دریافت: 
 18/09/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولMohammad.amirabad@yahoo.com 

 مقدمه
ها به طور روزافزون به اهمیت مثبت بودن و تمرکز امروزه سازمان

ند. ای نقاط قوت کارکنان به جای نقاط ضعف آنها پی بردهبر توسعه
ای از علم روانشناسی است که به روانشناسی مثبت نگر جنبه

ها و ی شرایط و فرآیندهایی که به موفقیت افراد، گروهمطالعه
ترین ترین و اساسی(. مهم1) پردازدکنند میها کمک میسازمان

مسئله هر سازمانی عملکرد شغلی نیروهای انسانی آن سازمان است. 
ای هعملکرد شغلی به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان از تکه

شده است که یک فرد در طول یک دوره مجزای رفتاری تعریف 
توجه به کارکنان و در رأس آن . (2دهد )مشخص از زمان انجام می

ترین سرمایه انسان، ها به عنوان بزرگترین و مهمعملکرد شغلی آن
ای است که در طول چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته و پدیده

ظام رکز کردن نهای کنونی که در قالب نامتمبسیاری از تحوالت سال
های سازمانی و استفاده و ارتقای مشارکت مدیریت و کاهش الیه

ند اگیری و اموری از این دست پدید آمدهکارکنان در فرایند تصمیم
عملکرد شغلی عبارت از کارابی و اثربخشی در وظایف محوله  (.3)

. بدون شک حرکت در جهت نیل به اهداف سازمانی و (4) باشدمی
داف و در نهایت پیشرفت جامعه در گرو افزایش کسب آن اه

ا ثیر رأترین تها است. فشار روانی مهمعملکرد کارکنان در سازمان
گذارد. بدین ترتیب هنگامی که فشار روانی از بر عملکرد فرد می

میزان  (.5) شودحد مشخصی فراتر برود، باعث کاهش عملکرد می
را به همراه خواهد داشت  فشار روانی در حد متعادل بهترین عملکرد

و اگر میزان آن از یک محدوده کمتر یا بیشتر شود، عملکرد پایین 
توان به سه سطح عملکرد (. به طور کلی عملکرد را می6خواهد آمد )

فردی، گروهی و سازمانی تقسیم کرد. عملکرد فردی مجموعه 
دهد. افرادی که در یک رفتارهایی است که فرد در شغلش انجام می

کنند معموال عضو گروه های رسمی و غیر رسمی سازمان کار می
ی گیرباشند. عملکرد گروهی عالوه بر دالیل شکلمختلف در آن می

و مراحل تشکیل آن، تحت تأثیر عوامل متعدد دیگری نیز قرار دارد 
 توانند در ارتقای سطح عملکرد گروه مؤثر باشندکه این عوامل می

گروهی در جهت اهداف سازمانی باشد، . اگر اهداف فردی و (7)
عملکرد سازمان افزایش خواهد یافت و بر عکس اگر اهداف فردی 
و گروهی با اهداف سازمان موازی نباشد، عملکرد و سرانجام 

(. ارتقای عملکرد شغلی به 8یابد )اثربخشی سازمان نیز کاهش می
است که ترین اهدافی وری در جامعه، یکی از مهمدلیل افزایش بهره

کارکنان بخشی از سیستم . (9) باشندها در پی آن میمدیران سازمان
های ها و تصمیمشوند. عکس العملمدیریتی در سازمان محسوب می

مدیریتی ممکن است آثار مثبت یا منفی بر شرایط زندگی کاری 
کارکنان بگذارد. بنابراین، با توجه به شرایط مختلف کارکنان، 

های آنان آگاه باشد های فردی و خواستهمه ارزشمدیران باید از ه
که این آگاهی نیازمند سطح باالیی از هوش معنوی در مدیران است 

(10.) 
ای روبرو هستند که در پی ها با کارکنان رشد یافته و بالندهسازمان

های کاری با چنین یافتن کاری با معنا، هدفمند و پرورش محیط
معنویت در کار، وصف کننده تجربه  هایی هستند. در واقعویژگی

 دار استکارکنانی است که کارشان ارضا کننده، با معنا و هدف
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 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

. همچنین تجربه معنویت در کار، با افزایش خالقیت، صداقت، (11)
ای مطرح شده حرکتی هاعتماد و تعهد در کار همراه است. هوش

در  زمینی دارند و مثل هر حرکت زمینی محدود هستند. اما حرکت
دارد هر چه ایمان فرد نسبت به مسیر هوش معنوی ابعادی آسمانی

فهم او از واقعیت زندگی و اتفاقات  رود،خدای متعال باالتر می
(. ورود هوش معنوی در سازمان به 12)رود زندگی نیز باالتر می

دهد تا به چشم اندازی یکپارچه و بهبود عملکرد کارکنان توانایی می
ان شین ترتیب زندگی کاری و شخصی با دنیای معنویدست یابند، بد

(. کاربرد آگاهانه هوش معنوی در زندگی فرد 13خورد )پیوند می
تواند منجر به افزایش رابطه با خویشتن، دیگران و جهان بزرگتر می

معنوی هوشی است که از طریق آن مسائل مربوط (. هوش14) شود
وی برای حل مشکالت و ها حل شوند. هوش معنبه  معنا و ارزش

ها مورد استفاده قرار مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش
(. هوش معنوی شامل: حس معنا، هدف و تقدس در 12گیرد )می

ا هوش باشد. فرد بزندگی و خوش بینی نسبت به بهبود شرایط دنیا می
، خودآگاهی، ظرفیتی برای الهام و شهود معنوی باال دارای انعطاف

گر به جهان هستی است که در جستجوی پاسخ برای نه کلدیدگا
 باشدها و آداب و رسوم میهای بنیادین زندگی و نقد سنتپرسش

تواند به انسان توان تغییر و تحول . هوش معنوی به راحتی می(15)
وری تاکنون (. در زمینه بررسی هوش معنوی و بهره16) بدهد

اسدزاده هیر و جمله مطالعات بسیاری صورت گرفته است: از 
در تحقیقی با عنوان رابطه بین هوش معنوی با  (1398همکاران )

به این نتیجه رسید که بین هوش معنوی و  عملکرد شغلی معلمان
و همکاران  یکتایی(. 1رابطه مثبت وجود دارد )عملکرد شغلی 

ثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی أدر تحقیقی تحت عنوان ت( 1396)
بت تأثیر مث ند که بین هوش معنوی بر عملکرد شغلیبه دست آورد

ترین کاربردهای هوش معنوی در محیط مهم (.2) دارد و معناداری
کار عبارت اند از: ایجاد آرامش به طوری که اثربخشی فرد را تحت 

یان و از م تغییراتمدیریت و تأثیر قرار دهد؛ ایجاد تفاهم بین افراد 
  .(3) برداشتن موانع راه

ها ی انسانمعنویت بعد واالی وجودی انسان است که در وجود همه
(. 11به ودیعه نهاده شده است تا راه رسیدن به کمال را طی کنند )

سالمت معنوی، ارتباطی هماهنگ و یکپارچه بین نیروهای داخلی 
کند و در زندگی صلح، تناسب و هماهنگی و همچنین فراهم می

تن، خدا، جامعه و محیط را به احساس ارتباط نزدیک با خویش
(. در حقیقت سالمت معنوی جدیدترین بعد 12آورد )وجود می

. (14) سالمت است که دارای دو بعد سالمت مذهبی و وجودی است
نهایت ی ارتباط با خدا یا قدرتی بیسالمت مذهبی منعکس کننده

ی ارتباط فرد با خود، دیگران است و سالمت وجودی مطرح کننده
توان آن را توانایی یکپارچه کردن ابعاد مختلف یط است که میو مح

 و همکاران رفیعی (.13های متفاوت دانست )وجود و داشتن انتخاب
نیز به این نتیجه رسیدند که بدون سالمت معنوی، ابعاد  (1398)

تواند حداکثر عملکرد مورد نظر را داشته باشد و دیگر سالمتی نمی
(. مک 4پذیر نیست )فیت زندگی نیز امکانرسیدن به سطح باالی کی

ی خود در مطالعه (2017) و همکاران( MacKinlay) کوایلی
دریافتند معنویت راهکاری رایج برای مقابله با مشکالت روانی است 

(. عالوه بر 5که نقش مؤثری در سالمت روانی و جسمی افراد دارد )
ی بطهو همکاران را( Morgan)ی مورگان این، در مطالعه

معناداری بین سالمت معنوی و بعد فیزیکی و روانی و عملکردی 
( 1398) (. اسدزاده هیر و همکاران6کیفیت زندگی مشاهده شد )

ن های آبررسی رابطه بین هوش معنوی و مؤلفه عنواندر پژوهشی با 
نشان ، با عملکرد شغلی معلمان دوره متوسطه شهرستان اصالندوز

معلمان  یآن با عملکرد شغل یهامؤلفه و یهوش معنو نیدادند ب
 Osman) اوسمان گانی(. 1) وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار

Gani )( 2013و همکاران )نیارتباط ب جادیا در پژوهشی با عنوان 
نشان دادند که مذهب و ، بر عملکرد کارکنان تیو معنو یندارید

 طیبا عملکرد کارکنان دارد، شرا یرابطه مثبت و معنادار تیمعنو
مذهب به  یبخشد و کارکردها یبهتر عملکرد را بهبود م یمعنو

-یم ریکارکنان تأث یکننده بر عملکرد شغللیتعد ریمتغ کیعنوان 
 با عنوان ی( در پژوهش1398)شجاعی باغینی و همکاران  .(7) گذارد

 بین نشان دادندارتباط سالمت معنوی و رضایت شغلی کارکنان، 
با توجه به (. 8رضایت شغلی و سالمت معنوی رابطه وجود داشت )

مطالب یادشده و با وجود اهمیتی که هوش معنوی ، سالمت معنوی 
با ارتقای عملکرد شغلی کارکنان دارد و همچنین به دلیل اینکه به 
این موضوع در مطالعات داخلی کمتر توجه شده است و تحقیقی که 

رد ارتقا عملک سالمت معنوی بر هوش معنوی وبه بررسی رابطه بین 
جهت انجام تحقیق به نشد؛  کارمندان پرداخته باشد، نیز یافتشغلی

تعیین رابطه بین هوش معنوی و سالمت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی 
های این توان بر اساس یافتهباشد. میکارمندان دارای اهمیت می

دولتی، خصوصی و آموزشی، بررسی پیشنهاد علمی به مراکز 
درمانی و مشاوره و سایر مؤسسات و های پژوهشی، کلینیک

هایی که به نحوی با مسائل و مشکالت کاری در ارتباط سازمان
هستند ارائه داد تا از تنزل و انحراف آن از مسیر تعادل و توازن 

هایی بر اساس متغیرهای مورد جلوگیری به عمل آید و با ارائه روش
از این رو، این مطالعه  ای برخوردار است.سی از اهمیت ویژهبرر

درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بین هوش معنوی 
 وسالمت معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارمندان رابطه وجود دارد؟.

 
 هاروشمواد و 

طرح پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی 
که در کمیسیون کد اخالق دانشگاه آزاد  از نوع همبستگی بود

به  IR.IAU.SARI.REC.1400.062اسالمی با کد 
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان تصویب رسید. 

دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی شهرستان لنگرود بود و بر 
نفر در سه ماهه اول  144اساس آمار ثبت شده تعداد آنها برابر با 

به منظور تعیین حجم نمونه نیز از جدول کرجسی  بودند. 1400سال 
نفر  105و مورگان استفاده شد که طبق جدول تعداد نمونه برابر با 

تعیین گردیده است. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده 
 ت:در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده گردیده اس بود.
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 2008در سال  1کینگ نامه توسطاین پرسش: پرسشنامه هوش معنوی
که گویه است  24توسط طراحی و ساخته شد. این پرسشنامه دارای 

 0ای لیکرت )از کامالً نادرست= پنج گزینههر ماده در یک طیف 
بسیار امتیاز،  2= تاحدودی درستامتیاز،  1امتیاز، نادرست= 

در شود گذاری مینمرهامتیاز(  4= کامالً درستامتیاز،  3= درست
آورد که نمره باالتر به دست می 96تا  0ای در بین نهایت فرد نمره

این پرسشنامه در مجموع نشان دهنده هوش معنوی بیشتر است. 
(، آیتم 7) چهار زیر مقیاس دارد که عبارتند از: تفکر وجودی انتقادی

بسط حالت ( و آیتم 7) آگاهی متعالی(، آیتم 5) تولید معنای شخصی
در نسخه انگلیسی این پرسشنامه آلفای کرونباخ  (.آیتم 5) هشیاری

 توسط در یک مطالعه در ایرانبدست آمد.  92/0برای کل مقیاس 
نیز روایی صوری و محتوایی ( 1390)حریری و زرین آبادی 

پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان تأیید شد. پایایی ابعاد پرسشنامه 
، تولید 76/0انتقادی  نیز به این صورت به دست آمد: تفکر وجودی

. 80/0و آگاهی متعالی  72/0، بسط هوشیاری 78/0معنای شخصی 
پایایی  .به دست آمد 91/0پایایی کل پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 

اخ ضریب آلفای کرونببا استفاده از در تحقیق حاضر این پرسشنامه 
 بدست آمد. 887/0

ن وی توسط پولوتزیپرسشنامه سالمت معن: پرسشنامه سالمت معنوی
سوال دارد که  20معرفی شد. این پرسشنامه  1982و الیسون در سال 

سوال دیگر سالمت وجودی فرد  10سوال آن سالمت مذهبی و  10
 کامالً)ای گزینه 6صورت لیکرت ه پاسخ سوالت ب سنجد.را می
امتیاز، نسبتاً  3امتیاز، نسبتاً مخالفم=  2امتیاز، مخالفم=  1م= مخالف

-دسته امتیاز( 6امتیاز، کامالً موافقم=  5امتیاز، موافقم=  4موافقم= 

 70امتیاز، حد متوسط نمرات  20که حد پایین نمرات  بندی شد
به   40تا  20نمره بین  امتیاز است. 120امتیاز و حد باالی نمرات 

سالمت  به معنای  70تا  40نمره بین ، سالمت معنوی ضعیفمعنای 
این  .: سالمت معنوی قوی است  70مره باالتر از نو معنوی متوسط 

 283بر روی  1384پرسشنامه در ایران توسط مژگان عباسی در سال 
تهران و شهید بهشتی اجرا  های ایران،دانشجو ی پرستاری دانشگاه

 گزارش شده است. %82پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  و گردید
ی ضریب آلفابا استفاده از  در تحقیق حاضرپایایی این پرسشنامه 

 بدست آمد. 883/0کرونباخ 
 پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون: پرسشنامه عملکرد شغلی

گویه تشکیل شده است که به منظور  15که از  ( ساخته شد1970)

ه گذاری پرسشنامنمره رود.سنجش عملکرد شغلی کارکنان بکار می
به »های که برای گزینهباشد ای مینقطه 4صورت طیف لیکرت ه ب

= همیشه»و « امتیاز 2= اغلب»، «امتیاز 1= گاهی»، «امتیاز 0= ندرت
ی نمرات و امتیازات هر شود. دامنهدر نظر گرفته می« امتیاز 4

عملکرد به معنای  15تا  0نمره بین  باشد.می 45تا  0آزمودنی بین 
لی فرد عملکرد شغ به معنای 22تا  15نمره بین ، شغلی فرد ضعیف

 .عملکرد شغلی فرد قوی استبه معنای  22نمره باالتر از و متوسط 
( پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفای 1375سیاحی و شکرکن )

روایی و  اندگزارش داده 85/0و  85/0کرونباخ و تنصیف به ترتیب 
این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن با پرسشنامه خودارزشیابی 

پایایی این اند. قابل قبول گزارش کرده P< 05/0طح عملکرد در س
ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از در تحقیق حاضر پرسشنامه 

 بدست آمد. 944/0
ضریب همبستگی های آماری با استفاده از تجزیه و تحلیل داده

 24نسخه   SSPSافزار نرم از طریق تحلیل رگرسیون و پیرسون
 انجام گردید.

 
 هایافته

نتایج جمعیت شناختی بر حسب سابقه کار نمونه آماری نشان داد 
درصد(  23نفر ) 24سال،  5درصد( سابقه زیر  15نفر ) 16که تعداد 

 15تا  11درصد( سابقه بین  36نفر ) 38سال،  10تا  5سابقه بین 
سال به باال داشتند و بر حسب  15درصد( سابقه  26نفر ) 27سال، 

 54درصد( دارای مدرک کارشناسی،  41نفر ) 43سطح تحصیالت، 
درصد(  8نفر ) 8درصد( دارای مدرک کارشناسی ارشد و  51نفر )

های مشخصه 1نتایج جدول شماره دارای مدرک دکتری بودند. 
از بودن متغیرهای پژوهش  و طبیعی آماری متغیرهای پژوهش

دهد که بر اساس این را نشان می اسمیرنوف -آزمون کولموگروف
باالترین میانگین مربوط به متغیر سالمت معنوی با میانگین نتایج 
و کمترین  180/0و واریانس  424/0با انحراف معیار  604/3

و انحراف  447/3میانگین مربوط به متغیر عملکرد شغلی با میانگین 
همچنین نتایج این جدول  باشد.می 262/0و واریانس  512/0معیار 

شده است  05/0متغیرها بزرگتر از  داریسطح معنی دهد کهنشان می
متغیرهای موردنظر از توزیع نرمال پیروی  باشد کهبیانگر این میکه 
 کند، لذا می توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد.می

 

 اسمیرنف متغیرهای پژوهش-آزمون کولموگروفو های آماری مشخصه -1جدول 
 سطح معنی داری کلموگروف اسمیرنوف Z انحراف معیار میانگین متغیرها

 485/0 837/0 686/0 570/3 هوش معنوی
 691/0 712/0 424/0 604/3 سالمت معنوی
 101/0 223/1 512/0 447/3 عملکرد شغلی

سالمت  که بین هوش معنوی و دهدمینشان  2 شماره جدول نتایج
معنوی با ارتقا عملکرد شغلی کارمندان رابطه وجود دارد؛ چرا که 

_________________________________ 
1King 

( از مقدار خطای پیش بینی 0001/0) معناداری مشاهده شده سطح
توان درصد اطمینان می 99باشد. لذا با ( کوچکتر می01/0) شده
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 و همکاران  راد رضایی مجتبی  85

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

قضاوت نمود که بین هوش معنوی و سالمت معنوی با ارتقا عملکرد 
 .شغلی کارمندان رابطه وجود دارد

 متغیرهای تحقیقنتایج همبستگی پیرسون بین  -2جدول 
 عملکرد شغلی هاشاخص عامل

 معنویهوش 
 705/0** مقدارهمبستگی
 0001/0 سطح معناداری

 سالمت معنوی
 727/0** مقدارهمبستگی
 0001/0 سطح معناداری

 دار شد.معنی 99/0** در سطح 
همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر  3با توجه به نتاج جدول شماره 

بدست آمده و این  552/0تعیین است. ضریب  743/0وابسته برابر 
عملکرد شغلی به هوش  درصد تغییرات 2/55دهد که مقدار نشان می

شود. چون این مقدار سالمت معنوی موجود مربوط می معنوی و
شده  گیرد لذا از ضریب تعیین تعدیلدرجه آزادی را در نظر نمی

 باشود که آن هم در این آزمون برابر برای این منظور استفاده می
اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در  درصد است. با توجه به 2/54

ها قرار دارد، در نتیجه استقالل باقیمانده 5/2تا  5/1فاصله استاندارد 
هایی که عنوان شد مدل از گیریم. با توجه به شاخصرا نتیجه می

 کفایت الزم برخوردار است.
 

 متغییرها بین همبستگی -3جدول 
 آماره دوربین واتسون انحراف خطا ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

743/0 552/0 542/0 346/0 081/2 

 Fوسیله آزمون ه دار بودن رگرسیون بمعنی 4شماره در جدول 
سطح معنی داری  4شماره جدول نتایج با توجه به  محاسبه شده است.

بوده و نشان ازمعنی دار 0001/0محاسبه شده برای این آماره برابر

درصد دارد. بنابراین مدل رگرسیونی  99/0بودن رگرسیون در سطح 
 .خطی برآورد شده مورد قبول است

 

 رگرسیون بودن معنادار )آنالیزواریانس(جهت Fآزمون  -4جدول 
 سطح معناداری Fآماره  مربعات مجموع میانگین آزادی درجات مربعات مجموع مدل

 801/57 0001/0 930/6 2 859/13 رگرسیون
 120/0 103 269/11 باقیمانده

 
  105 129/25 کل

 عملکرد شغلی ه:متغیروابست

 
هسته اصلی تحلیل رگرسیون متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی 

معادله رگرسیونی را  آمده است.  5شماره باشد که در جدول می
 توان به شرح زیر محاسبه کرد:می

 ( = عملکرد شغلی224/0( + هوش معنوی )564/0سالمت معنوی )

توان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان می
ی پیدا خواهد کرد یا به عبارت ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقا

با ارتقای یک واحد از متغیر هوش معنوی و سالمت معنوی، به 
عملکرد شغلی ارتقا پیدا  واحد انحراف 476/0و  300/0ترتیب 

 خواهد کرد، در نتیجه ارتباط مثبت دارند.
 

 معنادار بودن ضرایب رگرسیونی -5جدول 
 سطح معناداری tمقدار  ضریب استاندارد شده غیراستاندارد ضریب مربعات مجموع مدل

 074/0 808/1 - 340/0 614/0 مقدار ثابت
 033/0 163/2 300/0 104/0 224/0 هوش معنوی

 001/0 364/3 467/0 168/0 564/0 سالمت معنوی

 گیرینتیجه
های بدست آمده بین هوش معنوی و سالمت معنوی با توجه به یافته

با ارتقا عملکرد شغلی کارمندان رابطه وجود دارد. نتایج این یافته با 

و  رفیعی، (1) (1398) های اسدزاده هیر و همکارانپژوهش
( 2006)و همکاران ( Morgan)مورگان (، 4) (1398) همکاران

، (15) (2019) و همکاران (Krisnandaکریسنادا )(، 1397)(. 6)
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(، دولتی و 13) (2019و همکاران )( Fernández) فرناندز
 همسو بود. (2)( 1396)و همکاران  یکتایی ( و3( )1396همکاران )

توان گفت هوش معنوی با زندگی درونی ذهن در تبیین این یافته می
و نفس و ارتباط ان با جهان رابطه دارد و شامل ظرفیت مهم فهم 

ودی و بینش نسبت به سطوح چندگانه هوش یاری عمیق سواالت وج
آگاهی از نفس، زمینه و بستر بودن یا نیروی زندگی  .(2) شودمی

گیرد. هوش معنوی به شکل هوشیاری تکاملی خالق را در برمی
شود و به شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده، زندگی، ظاهر می

هوش معنوی چیزی  ،. بنابراین(6) آید، نفس و روح در می، ذهنبدن
بیش از توانایی ذهنی فردی است و فرد را به ماورا فرد و به روح 

. عالوه بر این هوش معنوی فراتر از رشد روان (9) کندمرتبط می
شناختی متعارف است. بدین روی، خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه 

(. 10) شودمتعالی، افراد دیگر زمین و همه موجودات می با موجود
هوش معنوی مفاهیم معنویت و هوش را در یک سازه جدیدتر با 

دهد که در مقابل کند و به انسان این فرصت را میهم ترکیب می
-های مادی و معنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در البهواقعیت

ها دنبال کند. هوش معنوی به ارتباطات و نقش یهامکان الی اشیا،
تواند در سالمت معنوی در انسان میعنوان یکی از ابعاد هوش 

یابد . سالمت معنوی با هوش معنوی افزایش می(13) تأثیرگذار باشد
. عملکرد، (15) شودو سبب ارتقا عملکرد شغلی کارمندان می

هایی استکه از طرف کارکنان در ای از اقدامات و فعالیتمجموعه
گیرد. در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده سازمان انجام می

صورتی که مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان 
ها را تواند بخشی از مشکالت سازمانطراحی و اجرا شود، می

شناسایی و در جهت حل آنها راهکارهای عملی ارایه کند، مدیریت 
عملکرد نگرش جامعی به عملکرد افراد و سازمان دارد و با 

لکرد فردی وسازمانی هم افزایی ایجاد سازکارهایی مشخص بین عم
. با توجه به اینکه عملکرد تابعی از دانش، مهارت، (16) کندمی

باشد و با در نظر گرفتن این مطلب که ها و انگیزش میتوانایی
شود که مدیران آن از سازمان زمانی به یک سازمان کارا تبدیل می

کنار افزایش سطح استعداد و هوش معنوی الزم برخوردار شوند و در 
 ددگرپذیری، اثربخشی سازمان نیز تضمین میسازگاری و انعطاف

سالمت معنوی  و . به این ترتیب اهمیت دادن به هوش معنوی(14)
وی معنهوشکند. عملکرد را ارتقا داده و پویایی سازمان را تضمین می

دهد و دیدی از این نظر که خودآگاهی و انعطاف پذیری به فرد می
کند در مورد زندگی و تجارب و رویدادها برای فرد ایجاد می کلی
کارمندانی که از  .(12) تواند مسبب افزایش عملکرد فردی شودمی

هوش معنوی باالتری برخوردار بودند، سالمت معنوی باالتری 
داشتند. نتایج این مطالعه نیز نشان داد که هوش معنوی به عنوان یکی 

تواند در سالمت معنوی وی تأثیرگذار یاز ابعاد هوش در انسان م
واند تباشد. البته بایستی گفت که سالمت به صورت یک کل نمی

فقط تحت تأثیر یک عامل همانند هوش معنوی باشد و لذا در این 
میان عوامل مختلف دیگری نیز تأثیر گذار خواهند بود. اینکه 

لی تواند عملکرد شغسالمت معنوی می متغیرهای هوش معنوی و
افرادی که دارای سالمت همچنین . (11) کارمندان را پیش بینی کند

معنوی باالتری هستند با ایجاد ارتباط بهتر و درک شرایط محیط 

دهند. ارتقاء کار میزان رضایتمندی خود از مقام مافوق را ارتقا می
ها و ارتباطات شغلی در سایه شرایط محیط کار و بهبود مناسبت

گیری از خرد جمعی در مد و سرانجام بهرههای کارآمدیریت
طرف دیگر توجه به  . از(8) های مهم سازمانی استگیریتصمیم

ای هسالمت معنوی کارکنان باید با کمک به ارتقاء و تقویت نگرش
های معنوی صورت گیرد و این کار مستلزم استفاده از ایجاد دوره

لذا بررسی  .(10) های علمی و به روز استآموزش معنویت به روش
هوش معنوی و سالمت معنوی کارکنان و عوامل مرتبط با آن 

نان ی کارکتواند زمینه را برای توجه و مشارکت و عملکرد بهینهمی
 ها افزایش دهد.را در سازمان

هایی هر پژوهشی در حیطه علوم انسانی به ویژه دارای محدودیت
باشد و دارای است که پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی نمی

کارگیری و هایی است که الزم است هم در بهنقایص و محدودیت
 .های آتی در نظر گرفته شوندتفسیر نتایج آن و هم در انجام پژوهش

جامعه آماری توان به می خارج از اختیار محققهایمحدودیتاز 
کارمندان دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی محدود به 

 اشاره کرد 1400سه ماهه اول سال طی بازه زمانی  لنگرودشهرستان 
همچنین  .ندککه امکان تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه می

های مبتنی بر گزارش شخصی ممکن است روایی استفاده از مقیاس
 ارزیابی متغیرها را تحت تأثیر قرار دهد.

ای هینکشناسان در کلمشاوران و روانبا توجه به نتایج پژوهش به 
های این پژوهش در ، از یافتهشودپیشنهاد می خدمات به کارمندان

جهت افزایش هوش معنوی و سالمت معنوی برای ارتقا عملکرد 
اجرا شود. برای  های آموزشیکارگاههمچنین  شغلی استفاده نمایند.

های آموزشی مثل شناخت ها و کارگاهاین منظور استفاده از برنامه
و آموزش افزایش سالمت معنوی و  ی سـالمتهاصحیح شاخص

 هوش معنوی نسبت به ارتقا عملکرد شغلی اجرا شود.
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