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ي علمي دانشجويان پرستاري شهرستان  رابطه بين هوش معنوي با روحيه
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ي علمي دانشجويان پرستاري شهرستان  اين پژوهش با هدف تعيين رابطه بين هوش معنوي با روحيه
ع همبستگي ساوه صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از لحاظ اجرا توصيفي و از نو

بود. جامعه آماري در اين پژوهش شامل دانشجويان رشته پرستاري در شهرستان ساوه بود كه تعداد 
يري گ نفر تخمين زده شد كه از ميان آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه900آنان در حدود 

پژوهش به منظور  عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. در اين نفر به269تصادفي ساده تعداد 
) و روحيه علمي 2009( ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوي كينگ و دسيكو گردآوري داده

شد. روايي محتوا پرسشنامه مورد تائيد متخصصين قرار گرفت؛  بهره گرفته) 1389ساعتچي و همكاران(
شد كه مقدار اين ضريب  چنين به منظور سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده هم

تحليل اطالعات   و  به دست آمد. تجزيه 96/0و  95/0ها به ترتيب  براي هر يك از پرسشنامه
-كولموگروف در بخش استنباطي(آزمون SPSS21افزار  آمده از اجراي پرسشنامه از طريق نرم دست هب

اي پژوهش نشان داد كه ه اسميرنوف، همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه) انجام پذيرفت. يافته
(تفكر وجودي انتقادي، توليد معناي شخصي، آگاهي متعالي و بسط حالت  بين هوش معنوي و ابعاد آن

  ي علمي دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  هشياري) با روحيه
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  مقدمه
جاست كه خصوصيات كاركنان از جمله روحيه علمي آنها زيـر ذره در هر سازماني اهميت دانش تا بدان

ها در عصر رقابتي امروز، براي بقاي خود در عرصه رقابت ناچارند به دانش و گيرد. سازمانبين قرار مي
داننـد  كـه مـديران مـي    ن جاييدر تقويت آن بكوشند. از آ و اي نمايندمهارت كاركنان خود توجه ويژه

استفاده از مهارت، دانش و تجربيات كاركنان تا چه حد در موفقيت آنان مـؤثر خواهـد بـود، بـه تـرويج      
). از ايـن رو يكـي از عناصـر اصـلي در     1392(اخـوان و همكـاران،    ورزند روحيه علمي آنها مبادرت مي

 ها توجه به روحيه علمي كاركنان و سـعي در تقويـت آن بـوده اسـت.     سازمانريزي منابع انساني  برنامه
هاي افراد براي انجـام تحقيـق و پـژوهش.     ست از شرايط روحي و رواني و انگيزها روحيه علمي عبارت

هـاي   . شـرايط محـيط كـار: خصوصـيات و ويژگـي     1تعريف مختصري از ابعاد روحيه علمي عبارتند از: 
. نگرش مديريت و همكاران به 2ط جسمي و روحي افراد در آن محل تأثير دارد. محيط كار كه بر شراي

ها و  عالوه ميزان حمايت هاي پژوهشي به سازمان از فعاليت هاي علمي: ميزان استقبال افراد يك فعاليت
. احساس امنيت شغلي: ميزان اطمينان افـراد از  3تشويق مديريت سازمان از انجام كارهاي علمي افراد. 

هـاي افـراد در انجـام     هاي علمي: ميزان دانـش، تجربـه و مهـارت    . قابليت4حفظ موقعيت شغلي خود. 
 ). 1393(قاسمي و جارالهي،  كارهاي پژوهشي

ها از سـوي آنهـا   توان برشمرد كه بر كسب دانش و مهارتهاي گوناگوني از دانشجويان را ميمشخصه
ي بســياري از عقيــده رود. بــه شــمار مــي بــهنهــا مــوثر هســتند و روحيــه علمــي دانشــجويان يكــي از آ

هاي اصلي آن نظران، آموزش عالي وارد دوران جديدي شده است كه رقابت و كيفيت، مشخصه صاحب
ي جديد مفهـوم انتظـاراتي اسـت كـه     هاي هزارههاي فراروي دانشگاه آيد. يكي از چالشبه حساب مي

هـا  ي تضمين و اطمينان از اين مفهوم دارند. دانشگاههاي ذينفع از آموزش عالي و دانشجويان براگروه
ي هـا در ارائـه  ها به موفقيت آن اجتماعي هستند و رشد و توسعه ساير نظام يها نظام ينتر مهمازجمله 

ها به يكي ترين خروجي دانشگاه مهم عنوان بهها وابسته است. لذا تمركز بر دانشجويان بهترين خروجي
هاي دانشـگاهي تبـديل شـده اسـت. امـروزه موضـوع موفقيـت        شورها و نظامهاي روزمره كاز دغدغه
هاي دانشگاهي جزء الينفك گفتارهاي سياسي و اداري كارگزاران مرتبط بـا مـديريت آمـوزش    آموزش

هايي است كه بخشي از  ها و ويژگي عالي كشور است. بنابراين روحيه علمي باال منوط به داشتن توانائي
  ل دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد گردد.در طو بايدآنهــا 
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هـا بـا    تحصيلي موجود در دانشگاه يها رشتهرسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد آموزشي  به نظر مي 
تـرين عامـل روحيـه علمـي پـايين       ي هـر شـخص، مهـم   هاي مورد نيـاز و عالقـه   ها و توانائي مهارت

ل بيروني كه خارج از حوزه فعاليت و كنتـرل نظـام   دانشجويان است. عالوه بر اين مورد، برخي از عوام
تـرين   چنـين يكـي از مهـم    ). هـم 1385(بدري و همكاران،  سزايي دارند هب يرتأثآموزش عالي است نيز 

اي اطـالق  هاست كـه بـه رفتـار حـل مسـأله سـازگارانه       عناصر دخيل در روحيه علمي افراد، هوش آن
گيري شده است. رفتار سازگارانه، و رشد سازگارانه جهت شود كه در راستاي تسهيل اهداف كاربردي مي

دهد. اين مفهوم هوش، مبتنـي   شوند، كاهش مي شباهت اهداف متعددي را كه باعث تعارض دروني مي
اي است كه فرايند حركت به سوي اهداف، انجام راهبردهايي را براي غلبـه بـر موانـع و حـل     بر گزاره

  ). 2004، 1(نسال سازد مسأله ضروري مي
ترين مفـاهيم مربـوط بـه منـابع      هوش، انواع گوناگوني دارد كه از آن ميان، هوش معنوي يكي از مهم

جاسـت كـه ضـعف افـراد در      هاست. در حقيقت، اهميت معنويت در برخي جوامع تا بدان انساني سازمان
مفهوم شـناخته  سزايي خواهد داشت. هوش معنوي يك  هشان بر عملكرد آنها تأثير ب هاي معنوي قابليت

شود كه از نظر ترتيب ساختاري باالتر از ساير عوامل  شده است و از سوي برخي، اين گونه استدالل مي
هاي مختلف، حاكي از تفاوت معنادار بين نقش معنويـات در  گيرد. نتايج پژوهشروحي و رواني قرار مي

متفاوت نسبت به شناخت و تجربـه   كامالًاي  باشد. معنويات عالوه بر فراهم ساختن شيوهها ميسازمان
گيـري بـراي موفقيـت     كاري براي سازمان و كاركنان، روشي را براي تجربه كاري كه نتايج قابل اندازه

). بـه اعتقـاد بـوردن و    1390زاده و همكاران، (اكبري دهد باشد را در اختيار مديران سازمان قرار مي مي
ركنان بيشتر باشد، منافعي كه نصيب مـديريت كـار و   ) هر چه عمق معنويات فردي كا2005(2همكارن
  شود.  هايي كه در آن مشغول به كار هستند، نيز بيشتر مي سازمان

ترين آنهـا عبارتنـد از: هـوش معنـوي،      تاكنون، تعاريف زيادي از هوش معنوي ارائه شده است كه مهم
شود تا اعمال و  باعث مي كند و نوعي از هوش است كه ما را در حل مشكل روحي در زندگي كمك مي

  

1. Nesal 
2. Borden et al  
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  ).2012، 1(زهر و مارشال تر قرار دهيم زندگي خود را در مفهومي ژرف و عميق
ـ  2009(2چنين كينگ و دسيكو هم  و اخـالق   اتيـ روحكـارگيري   ه)، هوش معنوي را توانايي افـراد در ب

د معناي شخصـي،  مثبت در اعمال زندگي تعريف نموده و آن را در چهار بعد تفكر وجودي انتقادي، تولي
. 1اند. تعـاريفي مختصـر از ابعـاد آن عبارتنـد از:      بندي نموده آگاهي متعالي و بسط حالت هشياري طبقه

تفكر وجودي انتقادي: ظرفيت تفكر انتقادي طبيعت موجوديت، حقانيت، عالم هستي، فضا، زمان، مرگ 
وانايي ساخت مفهوم شخصي . توليد معناي شخصي: ت2و ديگر موضوعات وجودي يا متافيزيكي است. 

. آگـاهي متعـالي:   3و مفهوم تجربيات ذهني و فيزيكي، شامل ظرفيت توليد و تسلط بر هدف زنـدگي.  
ظرفيت شناسايي ابعاد متعالي خويشتن، ديگران و جهان مادي از طريق هوشياري، همـراه بـا ظرفيـت    

هاي معنوي بـاالتر از   به موقعيت . بسط حالت هوشياري: توانايي ورود4شناسايي ارتباط آنها با شخص. 
 ). 2008، 3(كينگ باشد جمله تفكر عميق، نيايش و مراقبه و خروج از آن مي

ي علمي و هوش معنوي براي كاركنان سازمان بسيار مهم است. به  از سوي ديگر نياز به تقويت روحيه
جامعه دارند. بايـد تـذكر   ها كه رابطه نزديكي با عموم  هاي خدماتي از قبيل بيمارستان خصوص سازمان

داد كه دانشجويان پرستاري و به تبع آنها، پرستاران، نقش مهمي در حفظ و توسـعه حـوزه بهداشـت و    
ها هميشه سعي در برطرف نمودن مشكالت ايـن قشـر    نمايند. از اين رو دولت سالمت كشورها ايفا مي

رخي كشورها از جمله كشور ما پرستاران و نمايند. اما در ب هاي حمايتي از آنها اتخاذ مي داشته و سياست
اي مواجه هستند. مطالعـه و تحقيـق    دانشجويان پرستاري وضعيت مناسبي نداشته و با مشكالت عديده

راجع به روحيه علمي و هوش معنوي دانشجويان پرستاري از آن جايي ضرورت دارد كه نقـش هـوش   
نمايد و در ايـن ميـان    ت و شرايط را تبيين ميي آنها با مشكالمعنوي دانشجويان پرستاري در مواجهه

سازد. نتايج اجراي ايـن پـژوهش،    ي كاوش و علمي آنها را برجسته ميضرورت انجام تحقيق بر روحيه
ي هوش معنوي و نقش آن در بهبود و تقويت روحيه علمي دانشجويان پرستاري مـورد  ضرورت مطالعه

ي علمـي   انجام شده در مورد هوش معنـوي و روحيـه   هاي برخي از پژوهش سازد. مطالعه را روشن مي

  

1. Zohar & Marshall 
2. King & DeCicco 
3. King 
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  ؛شده است ارائهدانشجويان در ادامه 
  

بررسي عوامل مؤثر بر روحيـه علمـي دانشـجويان    «)، طي پژوهشي با عنوان 1393( قاسمي و جارالهي
دريافتند كه متغيرهاي رشته تحصيلي، عالقه به رشته تحصيلي، ارتبـاط اسـتادان بـا    » كارشناسي ارشد

شجويان و ديدگاه اطرافيان نسبت به رشـته تحصـيلي دانشـجويان، بـر روحيـه علمـي دانشـجويان        دان
هاي علمـي ـ    هاي دانشگاه از فعاليت چنين مشخص شد كه متغيرهايي چون حمايت تأثيرگذار است. هم

 پژوهشي دانشجويان و ميزان امكانات آموزشي دانشـگاه بـر روحيـه علمـي دانشـجويان تـأثير ندارنـد.       
از  يلـي تكم يالتتحصـ  يفيـت ك يتوضع يبررس«)، طي پژوهشي با عنوان 1392زنگنه و همكاران(كرد
آمـوزش   يينپا يفيتكدريافتند كه » يرازدر دانشگاه ش يليتكم يالتتحص هاي دوره ياندانشجو يدگاهد

 يها اهداف برنامه نتيجهر د و انجامد افراد متخصص و ماهر مي يعلم يهروح يفبه تضع ينچن هم يعال
امـر   ايـن  و شـود  مواجـه مـي   اي اجتماعي و فرهنگي كشور با مشكالت عمده ي،رشد و توسعه اقتصاد

انسـاني متخصـص و    يـروي ن تربيت چون كه برد، سؤال مي يرها و مؤسسات آموزش عالي را ز دانشگاه
  ماهر جهت رشد و توسعه كشور را بر عهده دارد.

 و رويـي  سـخت  معنـوي،  هـوش  بين ارتباط« عنوان  )، طي پژوهشي با1390( زاده و همكاران اكبري 
رويـي، هـوش معنـوي و     سـخت  و معنـوي  هـوش  دريافتند كه بين» پرستاران بين در عمومي سالمت

سالمت عمومي، و سخت رويي و سالمت عمـومي، رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد. موسـوي و       
 سـازماني  شـهروندي  رفتـار  و ويمعنـ  هـوش  رابطه بررسي«)، در پژوهشي با عنوان 1390همكاران (

 سازماني شهروندي رفتار با معنوي كل هوش بين دريافتند كه» زنجان شهرستان هاي معلمان دبيرستان

 انتقادي (تفكر معنوي هوش هاي دارد. هم چنين مؤلفه وجود معناداري و مثبت همبستگي معلمان كلي

 و دوسـتي  نـوع  مؤلفـه  تواننـد  مـي  گسـترش خودآگـاهي)   و شخصي معناسازي متعالي، آگاهي وجودي،
 شخصـي  معناسازي و متعالي آگاهي وجودي، تفكر انتقادي هاي مؤلفه و تبيين را معلمان شناسي وظيفه

  كنند.  ينيب شپي را معلمان كلي شهروندي سازماني رفتار و احترام مؤلفه توانند مي
 گسترش نيب شيپ هاي مؤلفه و بردباري مؤلفه آگاهي متعالي، و شخصي معناسازي بين پيش هاي مؤلفه

 ييو خـدا  يشـي نمايند. درو تبيين را معلمان اجتماعي آداب توانند وجودي مي انتقادي تفكر و خودآگاهي
 يـراث در سـازمان م  يسـازمان  يو اثربخشـ  يرابطه هوش معنو يبررس«با عنوان  ي)، در پژوهش1389(
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ـ  يرابطه مثبت و معنـادار  دريافتند كه» يالناستان گ يو گردشگر يدست يعصنا ي،فرهنگ هـوش   ينب
  وجود دارد.  يسازمان يو اثربخش يمعنو

 معنـوي  هـوش  و عـاطفي  هـوش  اثـرات  بررسي«)، در پژوهشي با عنوان 1388( فرهنگي و همكاران

 هـوش  هـم  و عاطفي هوش دريافتند كه هم» آفرين تحول ي رهبريكننده بين پيش عوامل عنوان به

ي بـا  در پژوهشـ )، 1387( دارند. يعقوبي و همكاران آفرين تحول رهبري رب اي مالحظه اثر قابل معنوي
كـه تمـام    دريافتنـد  »آفـرين  في و هوش معنوي و سبك رهبري تحـول رابطه بين هوش عاط« عنوان
 يـان ب ينچنـ  دارند و هـم  معناداري رابطه رهبري سبك هاي مولفه با معنوي و عاطفي هوش هاي مولفه

مهري نژاد  ندارند. يتفاوت معنادار يكديگربا  ياز هوش معنو يظ برخورداركردند مردان و زنان از لحا
بررسي اثربخشي تـدريس بـه شـيوه حـل مسـئله و      «)، در پژوهشي تحت عنوان 1384( و پاشا شريفي

دريافتند كه تـدريس بـه شـيوه     »هاي پژوهشگرانه در پرورش روحيه علمي ارزشيابي بر اساس شاخص
هاي پژوهشگرانه يا بدون آن، نسبت به  شدن با ارزشيابي بر اساس شاخص حل مساله گذشته از همراه

  كارآمدتر است. 0,99شيوه تدريس سنتي در پرورش روحيه علمي با احتمال 
پژوهشگرانه نسبت به تدريس  يها شاخصاما تدريس به شيوه حل مساله همراه با ارزشيابي بر اساس  

پژوهشگرانه، در پـرورش روحيـه علمـي اثـر      يها شاخص به شيوه حل مساله بدون ارزشيابي بر اساس
بهبـود و   هـاي  بررسـي راه «)، طي پژوهشي با عنوان 2013(1تركفسكي و هارتلبخشي بيشتر نداشت. 

اقتصـادي، رفـاهي، فـردي و     دريافتنـد كـه عوامـل   » مـديران  بـين  در و پژوهشي علمي روحيه توسعه
 و پژوهشـي  علمـي  و براي بهبود وضعيت روحيـه  همديران موثر بود پژوهشي علمي يهبر روح اجتماعي

)، طـي  2012( و همكـاران  2رائومديران، بايد راهكارهايي ارائه نمود كه با اين عوامل هماهنگ باشند. 
هـاي روحيـه پژوهشـگري دانشـجويان و طراحـي عناصـر       بررسي ابعاد و شـاخص «پژوهشي با عنوان 

ترين ابعاد مطـرح در ايـن موضـوع كـه در طراحـي       مدريافتند كه مه» عمومي آن در برنامه درسي آنها
نگرش جـامع پژوهشـگري، بعـد      عناصر عمومي برنامه درسي بايد لحاظ شوند، عبارتند از: بعد شناختي

  نگرش جامع پژوهشگري.  بعد عملكردي نگرش جامع پژوهشگر و  عاطفي
  

1 Terkowsky & Haertel 
2 Rao 
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بر عملكـرد   يو هوش معنو يجانيهوش ه يرتأث«با عنوان  ي)، در پژوهش2011( 1آيرانكي و سمركويز

 يو هـوش معنـو   يجـاني عوامل هوش ه ينگرفتند كه ب يجهنت »اي يهترك هاي سازمان در شركت يمال
. باشـد  يمـ  يفسـازمان ضـع   يبر عملكرد مال يو حالت روحان يهوش معنو يرتأثوجود دارد اما  يارتباط
 يهـوش معنـو  افت كـه  دري» يدر توسعه رهبر يهوش معنو«با عنوان  ي)، در پژوهش2010( 2لكوك

 يـري گ يمتصـم  يهـا  توانند از سبك يشود و م يها م در آن يريگ يمتصم يها مهارت يتافراد باعث تقو
)، طي پژوهشي بـا  2009( 3آيدين و سيالن .يندبجا استفاده نما يطو در شرا يبه خوب ينآفر لمانند تحو

دريافتند كـه مـذهبي بـودن    » نيمعنويت، هوش معنوي و رهبري معنوي بر روابط سازما يرتأث«عنوان 
 4تواند در پيشبرد اهداف يك سازمان در جهت توسعه كمـك شـاياني نماييـد. پـژوهش الودر     افراد مي

)، نشان داد كه سازمان با سطح بااليي از محيط معنوي معموالً داراي كاركنان با سـطح بـاالي   2006(
انـد بـه نتيجـه    داراي محيط معنـوي بـوده   باشند. تحقيق او از چندين شركت كهوري و كارائي ميبهره

عبـارت   و كارايي سـازماني وجـود دارد. بـه    رسيده است كه همبستگي بااليي بين سازمان كامالً معنوي
، سـطح بـااليي از   يجـه در نتديگر، كاركنان داراي هوش معنوي باال منجر به معنويت باال در محـيط و  

  خواهد شد. منجر وري و كارايي را نتيجه بهره
كليد افزايش كارايي سازماني اين است كه كارمندان با سطح باالي هوش معنـوي بـه احتمـال بيشـتر     

مندي، معناداري و خرسندي در محيط كار، قطع نظر از نوع كـار انجـام شـده او،     مشتاق شادي، رضايت
در هـوش   عملـي ر تواند يك كا)، در پايان نامه خود بيان كرده است رهبري مي2005( 4باشد. باولمي

معنوي باشد. با توجه به آن رابطه بين معنويت، محل كار، هوش معنوي و عملكرد كار، بيـانگر ارتبـاط   
رابطـه  « طي پژوهشي بـا عنـوان  )، 2004( 5نزل قابل توجهي بين هوش معنوي و رهبري تيمي است.

ر راسـتاي  اي اسـت كـه د  كه هوش، رفتار حل مسأله سازگارانه دريافت »هوش معنوي و روحيه علمي

  

1. Ayranci & Semercoiz  
2. Luckcock  
3. Aydin & Ceylan 
4 Lowder 
5. Nesel  
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  گيري شده است.تسهيل اهداف كاربردي و رشد سازگارانه جهت
به اعتقاد وي، افراد با هوش معنوي باال، فرايند حركت به سوي اهداف را با موفقيت بيشتري پيموده و  

متغيـر هـوش    .شـود  شان بيشتر مي با اتخاذ راهبردهاي مناسب، بر موانع فائق آمده و قدرت حل مسأله
) آورده شده اسـت كـه ابعـاد تفكـر وجـودي      2009( هاي آن از تحقيق كينگ و دسيكو لفهمعنوي و مو

ي  اند.  متغير روحيه انتقادي، توليد معناي شخصي، آگاهي متعالي و بسط حالت هشياري را معرفي نموده
هـاي علمـي،    هاي قابليت ) آورده شده است كه مولفه1389(د علمي بر اساس مدل ساعتچي و همكاران

هـاي علمـي را معرفـي     اس امنيت شغلي، شرايط محيط كار، نگرش مديريت و همكاران به فعاليتاحس
  ارائه شده است: 1اند. مدل مفهومي پژوهش در شكل  نموده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ))1389( )، روحيه علمي ساعتچي و همكاران2009( وك: مدل مفهومي پژوهش(كينگ و دسي1شكل
 

ي علمـي   ي مفـاهيم هـوش معنـوي و روحيـه     ياز تحقيقاتي در خصـوص مطالعـه  بنابراين با توجه به ن
بررسـي   كاركنان و مسائل و مشكالت مطرح شده در اين خصوص، اين تحقيق قصد آن را دارد كه بـه 

با توجه به  ي علمي دانشجويان پرستاري در شهرستان ساوه بپردازد. رابطه ميان هوش معنوي با روحيه
فرضـيه   هاي پژوهشي ذيل تدوين گرديد: هاي صورت گرفته، فرضيه اده از پژوهشو با استف مسالهاين 

  هوش معنوي با روحيه علمي دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه رابطه دارد.اصلي، 

 

  روحيه علمي
------------ 

  شرايط محيط كار
نگرش مديريت و همكاران  

  هاي علمي به فعاليت
  احساس امنيت شغلي 

 اي علميه قابليت 

 

 هوش معنوي
 تفكر وجودي 

 توليد معناي

 آگاهي متعادل

بسط حالت هوشياري
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  هاي فرعي:فرضيه

  بين تفكر وجودي انتقادي با روحيه علمي دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه رابطه وجود دارد. -1
  ليد معناي شخصي با روحيه علمي دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه رابطه وجود دارد.بين تو -2
  بين آگاهي متعالي با روحيه علمي دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه رابطه وجود دارد. -3
  بين بسط حالت هشياري با روحيه علمي دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه رابطه وجود دارد. -4

  وهشپژ شناسي روش
هـا توصـيفي و از    روش مورد استفاده در اين پژوهش بر حسب هدف كاربردي و از لحاظ گردآوري داده

نوع همبستگي بود. جامعه آماري در اين پژوهش شامل دانشجويان رشته پرستاري در شهرستان سـاوه  
ول مورگـان و  نفر تخمين زده شد كه از ميان آنان بـا اسـتفاده از جـد    900بود كه تعداد آنان در حدود 

ر نظر گرفته شد. در اين پژوهش حجم نمونه د عنوان بهنفر  269گيري تصادفي ساده تعداد  روش نمونه
) و روحيـه  2009( وكها از دو پرسشنامه استاندارد هوش معنـوي كينـگ و دسـي    منظور گردآوري داده به

آن بـه نمـايش    هـاي  ) شـاخص 1( ) بهره گرفته شد كـه در جـدول  1389( علمي ساعتچي و همكاران
شناختي و ديگـري   و بخش كلي است: يكي سواالت جمعيتگذاشته شده است. اين پرسشنامه شامل د

  ي علمي. سواالت مربوط به دو متغير هوش معنوي و روحيه
دهد كه همگي بر اساس طيـف   ابعاد و تعداد سواالت متغيرها به همراه منابع آنها را نشان مي 1جدول  
بعد تفكر  4سوال در  24اند. الزم به ذكر است كه هوش معنوي از پاسخ به شده تايي ليكرت طراحي 5

-13)، آگاهي متعـالي (سـواالت   12-8)، توليد معناي شخصي (سواالت 7-1وجودي انتقادي (سواالت 
  . شود يم) حاصل 2009) بر اساس تحقيق كينگ و دسيكو(24-20) و بسط حالت هشياري (سواالت 19

)، نگـرش  3-1بعـد  شـرايط محـيط كـار (سـواالت       4سـوال در   28علمي از پاسخ به در انتها، روحيه 
)، و 20-15)، احساس امنيت شغلي (سواالت 14-4علمي (سواالت  هاي يتفعالمديريت و همكاران به 

حقيق سـاعتچي و همكـاران   ها از ت مؤلفهشود كه اين  ) حاصل مي28-21هاي علمي (سواالت  قابليت
  اند.  هدست آمد ) به1389(

چنـين بـه منظـور سـنجش پايـايي       ها به تائيد متخصصين مربوطه رسيد؛ هم پرسشنامه بر روايي محتوا
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و در  0,95ها از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار اين ضريب براي پرسشـنامه اول   پرسشنامه
گيـري   ي ابـزار انـدازه  بـود و نشـان از پايـاي    0,70بدست آمد؛ كه اين مقدار باالي  0,96پرسشنامه دوم 

هاي مذكور در بين گروهي از دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه توزيـع   باشد. پرسشنامه پژوهش مي
اسـميرنوف،  -(آزمون كولمـوگروف  ها با توجه به فنون آمار استنباطي گرديد و پس از دريافت پرسشنامه

  همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه) تجزيه و تحليل صورت گرفت.

  : متغيرها و ابعاد و تعداد سواالت پرسشنامه1جدول 

تعداد   ابعاد  منبع  متغير
  سوال

هوش 
  معنوي

كينگ و دسيكو 
)2009(  

تفكر وجودي انتقادي، توليد معناي شخصي، آگاهي متعالي 
  24  و بسط حالت هشياري

روحيه 
  علمي

ساعتچي و 
)1389همكاران (

حيط هاي علمي، احساس امنيت شغلي، شرايط م قابليت
  28  هاي علمي كار، نگرش مديريت و همكاران به فعاليت

  ي پژوهشها يافته
نتـايج آن در  اسميرنوف استفاده شـد كـه   -ها از آزمون كولموگروف براي بررسي نرمال بودن توزيع داده

  ) آورده شده است.2جدول(
  

  براي متغيرهاي تحقيق K-S: نتايج آزمون 2جدول 

  
  
  

هـاي   توزيـع داده توان بيان داشـت،  ، مي0,05مطابق با اين جدول، به دليل بيشتر شدن آماره آزمون از 
  . نرمال استپژوهش 
  هاي پژوهش فرضيه

، با »د.هوش معنوي با روحيه علمي دانشجويان پرستاري شهرستان ساوه رابطه دار« ابتدا فرضيه اصلي
شود كه نتايج آن در جداول زير آورده شـده اسـت، امـا قبـل     استفاده از رگرسيون چندگانه محاسبه مي

  گيرد.هاي اين آزمون مورد بررسي قرار ميانجام محاسبات، مفروضه

  K‐Sآماره   درجه آزادي  متغيرها
  055/0  242  يمعنو هوش
 052/0  242  يعلم هيروح
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(دياگرام پراكنش): نمودار دياگرام پراكنش مربوط بـه متغيرهـاي    الف: بررسي رابطه خطي بين متغيرها
(روحيـه   هـاي هـوش معنـوي) و مـالك    (مولفه بينپژوهش به خوبي رابطة خطي بين متغيرهاي پيش

  علمي) را نشان داد. 
هـا،  مانـده  ب: بررسي نرمال بودن عبارت خطا: نرمال بودن عبارت خطا توسط ترسيم هيستوگرام بـاقي 

دهنـدة   نشـان  1نحراف استاندارد نزديـك بـه   رفت. مقدار ميانگين بسيار كوچك ارائه شده و اانجام پذي
  نرمال بودن عبارت خطا بود.

محاسـبه گرديـد. ايـن مقـدار      020/2برابر با  1ج: استقالل عبارت خطا: آماره آزمون دوربين ـ واتسون 
 5/2تـا   5/1وربـين ـ واتسـون بـين     دهندة استقالل خطاها بود. چرا كه اگر مقدار مشاهده شده دنشان

  دهد.باشد، مستقل بودن مشاهدات را نشان مي
و  Toleranceد: بررسي هم خطي بودن: در بررسي هم خطي بودن متغيرهاي پژوهش به پارامترهاي 

VIF كنيم. اگر مقدار توجه ميTolerance   تـر و عامـل تـورم واريـانس    به صـفر نزديـك )VIF 2) از 
عبارت ديگر يـك   رهاي پيش بين مواجه هستيم. يا بهخطي بودن بين متغيمشكل هم باشد، با تر بزرگ

يـك تركيـب خطـي از سـاير متغيرهـاي مسـتقل اسـت. در ايـن فرضـيه مقـادير            يباًتقرمتغير مستقل 
Tolerance  ي متعـال  يآگاه، 776/0ي شخص يمعنا ديتول؛ 735/0ي انتقاد يتفكر وجود( 1نزديك به

 ديتول؛  360/1ي انتقاد يتفكر وجود( 2كمتر از  VIF) و مقادير 856/0ي  اريشحالت ه بسط و 850/0
) معـرف آن اسـت كـه    465/1ي  اريحالـت هشـ   بسطو  176/1ي متعال يآگاه، 288/1ي شخص يمعنا

  خطي وجود ندارد. ديگر متغيرها نيست. يعني مشكل هممتغير مورد نظر تابع خطي از 
  اجراي رگرسيون چند متغيره

هاي هوش معنوي و روحيه علمـي  خالصه آزمون رگرسيون جهت بررسي رابطه بين مولفه 1 در جدول
  آورده شده است.
ـ  يهمبستگ بياز آن است كه ضر يحاك 1اطالعات جدول   يچهـار مؤلفـه تفكـر وجـود     نيچندگانه ب

 578/0برابـر بـا    يعلمـ  هيـ با روح ياريو بسط حالت هش يمتعال يآگاه ،يشخص يمعنا ديتول ،يانتقاد

  

1 ‐ Durbin‐Watson 
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  برآورد شده است. 
شـهر   يپرستار انيدانشجو يعلم هيروح انسيدرصد از وار 4/33 باًيتقر ريچهار متغ نيا گر،يعبارت د به

پـژوهش، مركـب از    يونينشان داد، مـدل رگرسـ   زين F ي). آمارها2R=334/0( كنند مي نييساوه را تب
 كيـ و  ياريو بسط حالت هشـ  يلمتعا يآگاه ،يشخص يمعنا ديتول ،يانتقاد يچهار مؤلفه تفكر وجود

است  0,05و كمتر از  0,000 يسطح معنادار رايز باشد،¬يم يمدل معنادار ،يعلم هيمالك روح ريمتغ
)000/0p 4و  265= ؛df=،946/53=F  برون داد بعدي رايانه تحليل ضرايب رگرسيون مدل را نشـان .(

  .دهد مي

  وش معنوي و روحيه علميهاي ه مؤلفهخالصه آزمون رگرسيون جهت بررسي  :3جدول
  

مدل
پيش بين وارد  يرهايمتغ

  شده در مدل
ضريب 
 همبستگي

مجذور ضريب 
  همبستگي

همبستگي 
 تعديل شده

خطاي استاندارد 
  برآورد

  يانتقاد يتفكر وجود  1

578/0  334/0  328/0  5254/0  
  يشخص يمعنا ديتول

  يمتعال يآگاه
  ياريحالت هش بسط

  روحيه علميمتغير مالك: 
  هاي هوش معنوي در پيش بيني روحيه علمي: ضرايب مولفه4جدول

  

  سطح معناداري B SE  )Beta(  t مدل
  000/0  479/5    189/0  033/1  عرض از مبداء

 يتفكر وجود
  000/0  541/8  452/0  051/0  438/0  يانتقاد

 يمعنا ديتول
  010/0  597/2  134/0  043/0  112/0  يشخص

  027/0  222/2  109/0  043/0  097/0  يمتعال يآگاه
حالت  بسط
  019/0  435/2  312/0  048/0  141/0  ياريهش

  متغير مالك: روحيه علمي
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ي، انتقـاد  يتفكـر وجـود  (عرض از مبدأ و  دهد كه، ضرايب ثابت و متغير يعنينشان مي 4نتايج جدول 
عبـارت   است. بـه  دارمعني 05/0ي)، در سطح اريحالت هش بسطي و متعال يآگاهي، شخص يمعنا ديتول

ي و متعال يآگاهي، شخص يمعنا ديتولي، انتقاد يتفكر وجودديگر در مدل رگرسيوني، عرض از مبدأ و 
داري تغييرات روحيه علمي دانشـجويان پرسـتاري اسـت.    بيني معنيي، قادر به پيشاريحالت هش بسط

  ا به شرح زير نوشت:توان معادله رگرسيون رهاي موجود در جدول،  ميبنابراين بر اساس داده
  
 يتفكر وجـود + (112/0ي)شخص يمعنا ديتول+ (097/0ي)متعال يآگاه+ (141/0ي)اريحالت هش بسط(

  بيني شده) روحيه علمي پيشY= (033/1+438/0ي)انتقاد
  

ي، انتقـاد  يتفكـر وجـود  هاي توان گفت : با افزايش يك واحد در مولفهبر پايه مدل رگرسيون باال مي
 141/0و  097/0، 112/0، 438/0ي به ترتيب اريحالت هش بسطي و متعال يآگاهي، صشخ يمعنا ديتول

براي ارزيابي سهم هـر   تابشود. ضرايب استاندارد واحد به روحيه علمي دانشجويان پرستاري افزوده مي
بين در مدل بر حسب انحراف استاندارد است. يعنـي بـه ازاي هـر واحـد تغييـر در انحـراف       متغير پيش

-مي است.ي اريحالت هش بسطي و متعال يآگاهي، شخص يمعنا ديتولي، انتقاد يتفكر وجوددارد استان

انحـراف   312/0و  109/0، 134/0، 452/0ترتيب به انـدازه   بيني كنيم نمره روحيه علمي به توانيم پيش
ن را بـر  امكان مقايسه اثر چندين متغير پـيش بـي   به تاچنين ضريب استاندارد افزايش خواهد يافت. هم

ي داراي انتقـاد  يتفكـر وجـود   مؤلفـه كنـد كـه در اينجـا    (روحيه علمي) فراهم مـي  روي متغير مالك
پژوهش بـا اسـتفاده از آزمـون همبسـتگي     فرعي هاي  فرضيه ادامهدر  است. 452/0بيشترين اثر يعني 

وليـد  (تفكر وجـودي انتقـادي، ت   هاي همبستگي: هوش معنوي صورت آزمون شود. پيرسون محاسبه مي
معناي شخصي، آگاهي متعالي، بسط حالت هوشياري)  با روحيه علمي دانشجويان پرستاري شهرسـتان  

) 5( داري ضريب همبسـتگي پيرسـون در جـدول    براي اين منظور نتايج آزمون معني ساوه رابطه دارند.
  آورده شده است.

) 0,05( بط كمتر از ميزان خطا)، از آن جايي كه سطح معناداري در تمامي روا5( مطابق با جدول شماره
شـود.  هاي يك تأييد مـي  هاي صفر رد شده و فرض % فرض95شده است در نتيجه در سطح اطمينان 
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  باشد. دار مييعني رابطه هوش معنوي همراه با ابعاد آنها با روحيه علمي دانشجويان مورد مطالعه معني
ده رابطه مستقيم بين متغيرها است، بدين عالمت مثبت ضرايب همبستگي در جدول باال نيز نشان دهن

هـاي   يابد. بنابراين، تمامي فرضيه معني كه با افزايش يا كاهش يكي، ديگري نيز افزايش يا كاهش مي
  شوند. تأييد مي وهش بر اساس نتايج آزمون همبستگيپژ

  : نتايج آزمون همبستگي ميان هوش معنوي و ابعاد آن و روحيه علمي5جدول
  ضريب همبستگي   سطح معناداري  يرابطه همبستگ

 97/0  000/0  روحيه علمي هوش معنوي با
 92/0  000/0  روحيه علمي تفكر وجودي انتقادي با
 90/0  000/0  روحيه علمي توليد معناي شخصي با

  89/0  000/0  روحيه علمي آگاهي متعالي با
  79/0  000/0  روحيه علمي بسط حالت هشياري با

  

  گيري بحث و نتيجه
گيرد، در واقع براي دستيابي به نتايج هايي كه در روند انجام يك كار پژوهشي صورت ميمي تالشتما

حل براي مشكالتي مطلوب و پيشنهادهايي براي تحقيق است. چرا كه هدف از انجام تحقيق، يافتن راه
  است كه وجود دارد و دغدغه پژوهشگر بوده و باعث انجام تحقيق شده است.

الت هر چند در ظاهر كوچك و ناچيز بوده ولي هزينه و انرژي زيادي در جامعـه هـدر   گاهي اين مشك 
گردنـد. از   به نتايج مورد نظر و ارزشمند مي دهند و مانع رسيدنداده و كارآيي و اثربخشي را كاهش مي

بينـي و مهيـا كـرد و اقـدامات     هـا را پـيش  هاي رفع آنتوان اين مشكالت و راه حلطريق تحقيق مي
لذا اين پژوهش با توجه به اهميـت   اسب را انجام داد تا در نهايت كارآيي و نتايج مثبت افزايش يابد.من

ي علمـي دانشـجويان پرسـتاري شهرسـتان سـاوه را مـورد        موضوع، رابطه بين هوش معنوي با روحيه
  ؛پردازيم يگيري م و نتيجه هاي موجود در پژوهش به بحث بررسي قرار داد، كه در ادامه براساس فرضيه

ي علمـي دانشـجويان پرسـتاري     نتايج حاصل از تائيد رابطه ميان هوش معنوي و ابعـاد آن بـا روحيـه   
شهرستان ساوه نشان داد كه تفكر وجودي انتقادي، توليد معناي شخصي، آگاهي متعالي و بسط حالـت  

  ند.ا هشياري رابطه مثبت و معناداري با روحيه علمي دانشجويان مورد مطالعه داشته
ي حاصل از تأييد رابطه مستقيم ميان هوش معنوي و روحيه علمي با نتـايج تحقيقـات پيشـين    نتيجه 



71/ شهرستان ساوه يارپرست انيدانشجو يعلم ي هيبا روح يهوش معنو نيرابطه ب

)، معنويت، جستجوي مداوم براي يافتن معنـا  1391( آبادي و پيرانباشد. به بيان دهقان نجم همسو مي
ك را بهتـر در  هـا  باشد كه افراد با هوش معنـوي بـاال، ارزش  ها ميو هدف زندگي و درك عميق ارزش
  كنند.  بهتر عمل مي كرده و در جستجوي علم و پيشرفت

)، معنويت را با اخالقيات همراه دانسته و بيان نمودند كه افرادي كه از هـوش  2005( 1دنت و همكاران
معنوي باال برخوردارند، صحت، درستي، صداقت، خوبي، شناخت، كامل بودن، همخواني و كار تيمـي را  

؛ بـه نقـل از   2003( 2 گيرنـد. كيزوينـك   پيشرفت علمـي از سـاير افـراد پيشـي مـي      درك نموده و در
 عنـوان  به)، هوش معنوي در سازمان را مورد تمركز قرار داده و معنويت را 1390زاده و همكاران،  اكبري

داند كه در فرهنگ سازمان ظاهر شده و شانس موفقيت افراد را در  هاي سازماني مي چارچوبي از ارزش
شـود.   شود فرد احساس كند نيرويي پشـتيبان باعـث پيشـرفت وي مـي    برد و باعث ميشان باال ميكار

  اند. هوش معنوي را از ابعاد مختلف بررسي كرده و اهميت آن را در محيط سازمان برجسته نموده
ك كند تا يك تعريف مناسب از هويت خود و ي به اعتقاد آنها، هوش معنوي كاركنان، به آنها كمك مي 

ها داشته باشـند و تـوازن مناسـبي ميـان      ها و شرايط و فرصتزندگي متناسب با همان هويت،  قابليت
كننـد كـه هـوش     شود. آنها اضافه مـي  زندگي شخصي و كاري برقرار نمايند كه باعث پيشرفت آنها مي

دهد كه  يمعنوي در محيط كار، احساس نوعي پيوند و احساس همبستگي عميق با ديگران را به افراد م
هاي سازمان  هاي فردي افراد با رسالت، مأموريت، و ارزشتعامالت بين افراد را بهبود داده و بين ارزش

كند تا براي موفقيت خـود و   نمايد. اين تعامالت قوي به اعضاي سازمان كمك مي هماهنگي ايجاد مي
تري بـه   صورت مستقيم )، به2004(3تري داشته و براي رسيدن به آن بكوشند. نزل سازمان انگيزه قوي

اي كند كه هوش، رفتار حل مسأله سـازگارانه  رابطه هوش معنوي و روحيه علمي اشاره كرده و بيان مي
گيري شـده اسـت. بـه اعتقـاد وي،     است كه در راستاي تسهيل اهداف كاربردي و رشد سازگارانه جهت

موفقيـت بيشـتري پيمـوده و بـا اتخـاذ      افراد با هوش معنوي باال، فرايند حركت به سوي اهداف را بـا  
  .شود شان بيشتر مي راهبردهاي مناسب، بر موانع فائق آمده و قدرت حل مسأله

  

1. Dent et al  
2. Casevink 
3. Nesel  
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هاي حاصل از تأييد رابطه مستقيم ميـان ابعـاد هـوش     چنين، مقايسه نتايج تحقيقات پيشين با يافته هم
چنـين   ) و هـم 1387( مكـاران معنوي و روحيه علمي نيز حاكي از همسو بودن نتـايج دارد. يعقـوبي و ه  

) رابطه ميان هوش معنوي و سبك رهبـري تحـول آفـرين افـراد را تأييـد      1388( فرهنگي و همكاران
هـاي سـبك رهبـري رابطـه      هاي هوش معنوي بـا مولفـه  هاي آنها، تمام مولفه اند. براساس يافته نموده

هاي متحول سـاختن آنهـا    مهارت معناداري دارند. بدين معني كه با تقويت هوش معنوي افراد سازمان،
)، نيز رابطـه هـوش معنـوي و اثربخشـي سـازماني را تأييـد       1389( يابد. درويشي و خدايي افزايش مي

توانايي تشـخيص  «ها حاكي از آن است كه بهبود ابعاد هوش معنوي شامل اند. نتايج پژوهش آن نموده
آگاهي نسبت به وجود ارتباط بـين  «، »ماديتوانايي درك مسائل غير «، »تر از بعد جسماني ابعاد عميق

هـاي   آگاهي كامل نسبت به جنبه«، »هاي غير ماديتوانايي تعريف خويش با ويژگي«، »فرد و ديگران
، »عدم تقيد كامل به مسائل مادي و توجه داشتن به صفات معنـوي در ديگـر افـراد   «، »معنوي زندگي

ي در مورد كاركنان، باعـث افـزايش انگيـزه   » ندگيافزايش تمركز با تشخيص وجود ابعاد معنوي در ز«
  شود.  ها مي آنان به پيشرفت در تمام زمينه

ـ اشـاره داشـته و    تحصـيالت  كيفيـت  )، به وضعيت نامناسب1392( كردزنگنه و همكاران  انگيزگـي  يب
ن داد كـه  اند. نتايج تحقيق آنها نشـا  دانشجويان در توليد علم را ناشي از كمبود معنويات در آنها دانسته

انجامـد و در  چنين به تضعيف روحيه علمي افراد متخصص و مـاهر مـي   كيفيت پايين آموزش عالي هم
اي هاي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي كشـور بـا مشـكالت عمـده     نتيجه اهداف برنامه

اين نهاد تربيـت   برد، زيراها و مؤسسات آموزش عالي را زير سؤال مي شود و اين امر دانشگاه مواجه مي
 1نيروي انساني متخصص و ماهر جهت رشد و توسعه كشـور را بـر عهـده دارد. آيرانكـي و سـمركويز     

و )، هوش معنوي در مديريت سازمان را بررسي نموده و با تأييد رابطه هـوش معنـوي مـديران    2011(
فيـت بيشـتري در   مهم رسيدند كه مديران بـا هـوش معنـوي بـاال، ظر     عملكرد سازماني، به اين يافته

وري بـاالي آنـان   هاي خود و كاركنان داشته و اين امر باعـث افـزايش روحيـه و بهـره     شناخت توانايي
  شود.  مي

  

1. Ayranci & Semercoiz  
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)، با تأييد رابطه ميان هوش معنوي و سبك رهبري مديران، به اين نتيجه رسـيدند كـه   2010( 1لكوك
ز جمله تفكر عميق، نيـايش و مراقبـه   هاي حالت هوشياري ا مديران با هوش معنوي باال، داراي توانايي

  كند. هستند كه به اتخاذ بهترين سبك رهبري از سوي آنها كمك مي
شود كه با توجه به معنادار شدن رابطه بين هـوش معنـوي بـا     هاي پژوهش، پيشنهاد مي براساس يافته

بـا  » اريگسترش حالـت هشـي  « ي مؤلفهتر شدن رابطه  روحيه علمي دانشجويان مورد مطالعه و ضعيف
روحيه علمي، براي بهبود وضعيت گسترش حالت هشياري در ميـان دانشـجويان پرسـتاري شهرسـتان     

  هاي معنوي خود را تقويت دهند. هاي آموزشي براي آنها در نظر گرفت تا توانايي ساوه، كالس

  منابع
هاي توليدي  نش كاركنان در شركت). ارائه مدل انگيزشي اشتراك دا1392اخوان، پيمان، اميران، حيدر  و رحيمي، اكبر.(
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