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Abstract 
Introduction: Job involvement affects nurses' professional attitude and behavior and increases their 
productivity. Since spiritual intelligence and cultural intelligence are conducive to one's behavior, this study 
aimed to investigate the relationship between spiritual and cultural intelligence and job involvement in 
nurses working in Birjand teaching hospitals. 
Methods: In this descriptive correlational study, 200 nurses working in Birjand teaching hospitals were 
selected by convenience sampling method. Data were collected using Kanungo's Job Involvement 
Questionnaire, King's Spiritual Intelligence Questionnaire, and the standardized and localized Cultural 
Intelligence Questionnaire. The collected data were analyzed in SPSS 22 software. 
Results: The results showed a positive, weak, and significant correlation between spiritual intelligence (r = 
0.16, P = 0.02) and cultural intelligence (r = 0.20, P = 0.004). Moreover, there was a positive, weak, and 
significant correlation between job involvement and spiritual intelligence in its personal meaning production 
dimension (r = 0.17, P = 0.01) and cultural intelligence in its motivational (r = 0.24, P = 0.001) and cognitive 
(r = 0.24, P = 0.001) dimensions. However, job involvement was not associated significantly with the 
dimensions of critical existential thinking, transcendental awareness, and spiritual state development of 
spiritual intelligence, and strategic and knowledge dimensions of cultural intelligence (P > 0.05). 
Conclusions: Given the results of the study and the relationship between occupational involvement and 
spiritual and cultural intelligence of nurses and considering the acquisitional nature of intellectual and 
cultural intelligence in nurses, it is suggested that organizational managers identify and eliminate the barriers 
to spiritual and cultural intelligence acquisition and pave the ground for the growth of these parameters. 
They can enhance staff capabilities and take steps to improve their job engagement and performance by 
providing relevant educational classes in this regard and by training practical ways to enhance spiritual 
intelligence and cultural intelligence. 
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 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 

در  در پرستاران شاغل یشغل یریبا درگ یو فرهنگ یهوش معنو نیارتباط ب یبررس

 رجندیشهر ب یآموزش یمارستانهایب
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 ۱5/۱۱/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   05/02/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
 یکه هوش معنو یی. از آنجاشودیم یبازده کار شیو باعث افزا رداشتهیپرستاران تاث یابر نگرش و رفتار حرفه یشغل یریدرگ مقدمه:
ر د یشغل یریبا درگ یو فرهنگ یهوش معنو نیارتباط ب یبررس نییمطالعه با هدف تع نیا باشد،یبر رفتار فرد مؤثر م زین یو فرهنگ

 انجام شد. رجندیشهر ب یآموزش یمارستانهایپرستاران شاغل در ب
به روش  ۱397در سال  رجندیشهر ب یآموزش یهامارستانیپرستار شاغل در ب 200 یهمبستگ یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

 یکانونگو و پرسشنامه هوش معنو یشغل یریاطالعات از پرسشنامه درگ یدردسترس انتخاب شدند. جهت جمع آور یرینمونه گ
 SPSSها از نرم افزار داده لیو تحل هیجزبه منظور ت تیشد. در نها فادهاست یشده هوش فرهنگ یو پرسشنامه استاندارد و بوم نگیک
 استفاده شد. 22 شیرایو

 یهمبستگ یشغل یری( با درگP ،20/0  =r=  004/0) ی( و هوش فرهنگP ،۱6/0  =r=  02/0) یهوش معنو نینشان داد ب جینتا ها:یافته
 یو هوش فرهنگ P ،۱7/0  =r=  0۱/0) یشخص یمعنا دیدر بعد تول یهوش معنو نیب نیوجود دارد. همچن یو معنادار فیمثبت، ضع
 یو معنادار فیمثبت، ضع یهمبستگ یشغل یری(، با درگP ،24/0  =r=  00۱/0) یو شناخت ،( P ،24/0  =r=  00۱/0) یزشیدر ابعاد انگ

 و دانش یو ابعاد راهبرد یاز هوش معنو یو بسط حالت روح یمتعال یآگاه ،یانتقاد یبا ابعاد تفکر وجود یشغل یریوجود دارد، اما درگ
 (.P > 05/0نداشت ) یمعنادار یهمبستگ یاز هوش فرهنگ
بودن هوش  یپرستاران و با توجه به اکتساب یو فرهنگ یبا هوش معنو یشغل یریمطالعه و ارتباط درگ جیبا توجه به نتا نتیجه گیری:

برداشته  نیو از ب ییرا شناسا یو هوش فرهنگ یسازمان موانع کسب هوش معنو رانیکه مد گرددیم شنهادیپ یو هوش فرهنگ یمعنو
هوش  تیتقو یعمل یو با آموزش راهها نهیزم نیمرتبط در ا یآموزش یکالسها یرشد آنها فراهم کنند و با برگزار یرا برا طیو شرا
 و عملکرد آنان گام بردارند. یشغل یریدرگ یکارکنان افزوده و در جهت ارتقا یتهایبه قابل ،یو هوش فرهنگ یمعنو

 یهوش معنو ،یهوش فرهنگ ،یشغل یریپرستار، درگ ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 شیاست که به افزا یمهم رینگرش، متغ کیبه عنوان  یشغل یریدرگ

کارکنان  یشغل یری. هرچه سطح درگکندیسازمان، کمک م یاثربخش

منظور  . بهافتیخواهد  شیافزا زیآن ن یسازمان باالتر باشد، اثربخش کی

 یگاهآن ن یهاکننده نییدر مورد تع دیبا ،یشغل یریسطح درگ شیافزا

ر مختلف د یهادگاهید انی. در ممیهمه جانبه داشته باش و انهیواقع گرا

از  یمفهوم را تابع نیا دگاه،ید نیتر انهیواقع گرا ،یشغل یریمورد درگ

هرچند، عالقه به مطالعه مفهوم  [۱]. داندیم یسازمان یو فضا تیشخص

رکز بوده آن متم یهاکننده نییتع ییو شناسا نییبر تع ،یشغل یریدرگ

 افقکار تو یهاو بازده یتیموقع ،یشخص یژگیمورد سه و دراست، اما 

ذاتًا  یژگیو کیباال،  یشغل یریدرگ رسدی. به نظر م[2]وجود دارد 
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به  ،یشغل یریدرگ Kanungo فیمطلوب در کارکنان است. طبق تعر

فرد با شغل خود اشاره دارد. در واقع، افراد  یروانشناخت تیهو زانیم

 هیدارند، روح تیظاهراً از شغل خود رضا ،باال یشغل یریدرگ یدارا

و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد  دهندیدر کار نشان م یمثبت

باال، به ندرت به  یشغل یری. اشخاص با درگ[3]کنند یابراز م ییباال

قابل  یاندهیتا آ رودیو انتظار م شندیاندیاز شغلشان م دنیدست کش

 ی. کارکنان دارا[2]سازمان متبوع خود، کار کنند  یبرا ینیب شیپ

 و اهداف قیعال ها،تیاز هو یلیباال ظاهراً شغلشان با خ یشغل یریدرگ

د. دار اریبس تیآنها اهم یتنگاتنگ داشته و برا وندیآنان پ یزندگ

خاص از  یهایژگیر واکنش به وکار د طیکارکنان، ممکن است در مح

 اًبیستاران تقرپر یشغل یری. درگ[4]شوند  ریبا شغل خود درگ طیمح

 ،یشغل ی. و رابطه وضوح و روشن نقشها[5]در سطح متوسط قرار دارد 

ا ب فیتکل تیآزاد عمل، پسخوراند و ماه ،یو رفتار رهبر ،یچالش شغل

 .[2]شده است  دییتأ یشغل یریدرگ

ها و صفات ، ارزشازهایاز ن یامجموعه یکارکنان ممکن است دارا یبرخ

. مساله هوش [4] آوردیفراهم م یشغل یریدرگ یرا برا نهیباشند که زم

 خیارت یها از ابتداانسان نیرا در ب یکه تفاوت فرد ،یاساس یژگیو کی

 ،انسان مورد توجه قرار گرفته است. اما در آغاز مطالعه هوش یزندگ

 دیحافظه، حل مساله و تفکر تاک ریآن نظ یشناخت یهاغالباً بر جنبه

 یعنیهوش  یرشناختیغ یهاکه امروزه نه تنها جنبه یشده، در حال

 رد،یگیمورد توجه قرار م یو اجتماع یشخص ،یجانیه ،یعاطف ییتوانا

 زین یدگدر زن یو سازگار تیموفق یفرد برا ییتوانا ینیب شیبلکه در پ

 دیجد میاز مفاه یکیبه عنوان  ی. هوش معنو[6]است  تیهممورد ا

 نیو رفتار حل مساله است که باالتر یسازگار یهوش، دربردارنده نوع

 نیو ب یجانیه ،یاخالق ،یمختلف شناخت یهاطهیسطح رشد را در ح

 یسود جستن از منابع معنو یبرا یی. چنانچه تواناشودیشامل م یفرد

ل در ح یستیبا ییتوانا نیپس ا م،یکن ادهوش قلمد کیرا به عنوان 

 یافراد به اهداف کمک کند و منجر به سازگار دنیو رس یمسائل زندگ

به  تیمعنو ر،یاخ یهادر سال Elmer . به گفته[7]بهتر آنان گردد 

 یاندهیدارد، توجه فزا یکه در بهبود یو با درک نقش یعنوان بعد فرد

ها و نحوه ابراز مولفه تیکه ماه رسدیر مرا به دست آورده است. به نظ

با توجه به  نیباشد، همچن یعوامل فرهنگ ریتحت تأث یهوش معنو

 ها،نهیزم ،یمعنو قیعال ،یتیشخص یهایژگیافراد در و یهاتفاوت

 یوابسته به هوش معنو یهاتیها و ظرفمهارت ،ی/معنویاعمال مذهب

شده در کشور ما  یرسمطالعات بر جی. نتا[۱0-8]باشند یمتفاوت م زین

ارند و د تیبه معنو یافراد نگرش مثبت یاز آن است که بطور کل یحاک

 یآنها در محدوده متوسط رو به باال قرار دارد. هوش معنو یهوش معنو

، بلکه در شودیتنها در رابطه با احساس خوب نسبت به افراد مطرح نم

پراسترس و  طیزاو در ش میکنیاست که ما چگونه رفتار م نیرابطه با ا

ار و رفت یریگ میسخت چگونه تصم یهاتیدر واکنش با افراد و موقع

 .[۱۱] میینما

ران ااست که امروزه پرست یاز جمله مسائل مارانیب انیفرهنگ در م تنوع

 زانیم شیافزا ،یالملل نیبا آن مواجه هستند. رشد روزافزون مبادالت ب

همراه با دانش  یبه پرستار ازیو مهاجرت، ن یانسان یروهاین ییجابجا

 یهابا فرهنگ انیرا موجب شده است. مراقبت از مددجو ،یفرهنگ

 فیآور توسط پرستاران توصو چالش دهیچیامر پ کیصورت  بهمتنوع 

یمرتبط م تیو مربوط به موقع یشده است که با عوامل چندگانه فرد

 تیبااهم اریبس زیفرهنگ ن یدر بعد انسان تی. به جز معنو[۱2]باشد 

است.  دهیچیحال پ نیمفهوم جذاب و در ع کیباشد، فرهنگ -یم

یآنچه افراد در جهان انجام م نیاست ب یفرهنگ، استدالل و جدال

 ی. هوش فرهنگ[۱3]دهد یها انجام مآن یو آنچه جهان برا دهند

یافراد مشاهده م زشیتعامل مناسب است که در رفتار و انگ ییتوانا

با  ینشان داد که هوش فرهنگ زین Darvish et al جی. نتا[۱4]گردد 

 یو پرستاران ددار یدار یپرستاران ارتباط مثبت و معن یعملکرد شغل

 تانمارسیدر ب یهستند عملکرد بهتر یباالتر یهنگهوش فر یکه دارا

. [۱5] ندینمایرا فراهم م مارانیب یتمندیموجبات رضا شتریدارند و ب

 ریماماها و سا یالملل نیب هیپرستاران و اتحاد یالملل نیانجمن ب

ب مناس اقبتمر ماریمتخصصان از پرستاران و ماماها انتظار دارند که از ب

بر نحوه  مارانی. توجه به فرهنگ ب[۱6]با توجه به فرهنگ داشته باشند 

 رقابلیامر غ کیمراقبت و  یاصل یهاکه از جنبه یتعامل در پرستار

که پرستار  یمعتقد است تا زمان Watson .است رگذاریاجتناب است تاث

کند  اقبتمر یاز و تواندیبرقرار کند نم ماریبا ب ینتواند تعامل مناسب

یپرستاران در حد متوسط م ینشان داد که هوش فرهنگ جی. نتا[۱7]

 .[۱8]باشد 

و  یشغل یریدرگ نیبر ارتباط ب شتریابه بمطالعات مش نکهیتوجه به ا با

متمرکز بوده و کمتر به  یو تعهد شغل یچون سبک رهبر ییرهایمتغ

پرداخته است و  یشغل یریبا درگ یو فرهنگ یارتباط هوش معنو

مطالعه  نیمورد استفاده در ا یهاسازه نکهیبه علت ا نیهمچن

وابط ر یمتفاوت هستند و بررس یبا معنا تندهس یچند بعد یساختارها

پژوهشگر بر آن شد تا  نیمهم است، بنابرا زیابعاد هر سازه ن نیب

 یریبا درگ یو فرهنگ یارتباط هوش معنو نییبا هدف تع یامطالعه

ام انج رجندیشهر ب یآموز یمارستانهایدر پرستاران شاغل در ب یشغل

 .دهد

 کارروش

 یپرسنل پرستار یبر رو یهمبستگ یفیپژوهش به صورت توص نیا

 رجندیشهر ب یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیشاغل در ب

و  [۱9]و همکاران  یانجام شد. بر اساس مطالعه قادر ۱397در سال 

نفر برآورد شد که با احتمال  ۱96نمونه ، حجم  ss = (zs/d)2فرمول
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ته وابس یهامارستانینفر نفر از پرستاران شاغل در ب 200ها نمونه زشیر

)امام رضا )ع(، ولیعصر )عج(،  رجندیدر شهر ب یبه دانشگاه علوم پزشک

در دسترس انتخاب شدند.  هیسهم یریگ( بودند که به روش نمونهیراز

 زرانیسوپروا ران،یلعه عبارت بودند از: مدمطا نیافراد شرکت کننده در ا

 یدرمان که حداقل مدرک در رشته پرستار یو پرستاران واحدها

 یکی( را دارا بودند، حداقل یکسال سابقه کار بالینی داشتند، در اری)به

ر د ینیبال ایسرپرستار(  زر،ی)مترون، سوپروا یتیریمد یاز پستها

ر که حاض یمطالعه کسان نیمشغول به کار بودند. در ا یدرمان یهابخش

که ناقص  یهاپرسشنامه نیو همچن ذفنبودند از مطالعه ح یبه همکار

ها با استفاده داده یآور جمع .شده بودند از مطالعه خارج شدند لیتکم

، پرسشنامه King یپرسشنامه هوش معنو ،یاز فرم مشخصات فرد

 یشغل یریو پرسشنامه درگ Ang یهنگشده هوش فر یاستاندارد و بوم

Kanungo  یمشتمل بر سواالت یانجام شد. پرسشنامه مشخصات فرد 

 تیوضع ،یسابقه کار، بخش کار الت،یدر مورد سن، جنس، سطح تحص

 .و نوع استخدام بود أهلت

 Cultural Intelligence) یهوش فرهنگ پرسشنامه

Questionnaire) ست که توسطا یسؤال 20آزمون استاندارد  کی 

Ang  و توسط متخصصان  [20]شد  یطراح 2007و همکاران در سال

فت ه کرتیپرسشنامه با به صورت ل نیسازی شده است. ا یبوم یداخل

. نمره کل شودیم یگذار)از کامالً موافق تا کامالً مخالف( نمره یادرجه

 طهیپرسشنامه دارای چهار ح نیباشد. ا-یم ۱20صفر تا  نیپرسشنامه ب

و رفتاری است. کسب نمره باالتر به معنای  یزشیانگ ،یراهبردی، شناخت

 ییبرخوردار است. روا یباالتر یکه فرد از سطح هوش فرهنگ آن است

( بر ۱394) یتوسط حسن Ang یپرسشنامه هوش فرهنگ ییایو پا

 و (r = 79/0) بیآلفای کرونباخ به ترت بیصوری و ضر ییاساس روا

(89/0 = r)  در  اسیمق نیا ییایپا زانیم نی. همچن[2۱]به دست آمد

 .[22]به دست آمد  (r = 82/0) ۱393و همکاران  انیمطالعه کمال

 KING (SISRI)(The Spiritual یهوش معنو پرسشنامه

Intelligence Self-Report Inventory)  است  ییاز جمله ابزارها

 یطراح KING توسط 2008در سال  یسنجش هوش معنو یکه برا

سؤال است که به صورت  24 یپرسشنامه دارا نیا [23]و ساخته شد 

تا  4درست =  امالًشود )کیم یگذارنمره یاپنج درجه کرتیل فیط

یبه دست م 96تا  0 نیب یافرد نمره تی( و در نها0کاماًل نادرست = 

 نیاست. ا شتریب یکه نمره باالتر نشان دهنده هوش معنو آورد

 ،یشخص یمعنا دیتول ،یانتقاد یتفکر وجود طهیح 4پرسشنامه شامل 

 نیا یسی. در نسخه انگلباشدیم یمتعال یو آگاه یاریبسط هوش

به دست آمده  (r = 92/0) اسیکل مق یکرونباخ برا ییایپا شنامهپرس

 ییو محتوا یصور ییروا زین رانیمطالعه در ا کی. در [23]است 

 یر وجودابعاد تفک ییایشد. پا دییپرسشنامه بر اساس نظر متخصصان تأ

، بسط  (r = 78/0) یشخص یمعنا دی، تول (r = 76/0) یانتقاد

کل  ییایپا .(r = 80/0) یمتعال یو آگاه (r = 72/0) یاریهوش

 .[24]به دست آمد  (r = 9۱/0) کرونباخ یبا آلفا زیپرسشنامه ن

توسط  [25] (Kanungo ،1982) پرسشنامه درگیری شغلی

 یریدرگ زانیسنجش م یبرا یمتعدد یو خارج یپژوهشگران داخل

پرسشنامه، شامل  نیا [۱9, 2]مورد استفاده قرار گرفته است  یلشغ

 یگذارنمره یاپنج درجه کرتیل فیعبارت است که به صورت ط ۱0

 نی(. محدوده نمرات ب۱=  الفمتا کاماًل مخ 5شود )کامالً موافقم = یم

، ضریب همسانی درونی و بازآزمایی این Kanungo باشدیم 50تا  ۱0

. [25]گزارش کرده است  (r = 85/0) و (r = 87/0) مقیاس را به ترتیب

 350 یپرسشنامه رو نیا ی( با اجرا۱396شادآباد و همکاران در سال )

کرده است  زارشرا گ (r = 8/0) یآلفا بینفر از کارکنان دانشگاه ضر

 هوش ،یهوش فرهنگ یپرسشنامهها ییایپا زیمطالعه حاضر ن در. [26]

کرونباخ محاسبه و  یبا استفاده از روش آلفا یشغل یریو درگ یمعنو

مطلوب  ییایپااز  یبه دست آمد که حاک 84/0و  93/0، 92/0 بیبه ترت

 .باشدیم یمورد بررس یها پرسشنامه

 یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیابتدا با کسب مجوز از کم پژوهشگران

کتبی از  نامهیو اخذ معرف (IR.BUMS.REC.1397.111) رجندیب

معاونت درمان دانشگاه  یپرستار تیریدانشگاه، به مد یمعاونت پژوهش

 نیمراجعه کردند. در مرحله بعد، به مسئول رجندیشهر ب یعلوم پزشک

بر انجام پژوهش اخذ  یها مبنشد و موافقت آن جعهمرا هامارستانیب

 یارهایکه مع ینفر از پرستاران 200. سپس به صورت دردسترس دیگرد

روند کار، وارد مطالعه  حیو توض نامهتیورود را دارا بودند بعد از اخذ رضا

 لیره محرمانه بودن اطالعات و زمان تحودربا زین یحاتیشدند. توض

ها را پژوهش داده شد. پژوهشگر پرسشنامه یها به واحدهاپرسشنامه

 لیپرستاران قرار داده و پس از تکم اریمختلف در اخت یکار یهادر نوبت

مرتبط  یاصول اخالق یپژوهش تمام نیشد. در ا یآورتوسط آنان جمع

آگاهانه از  تیها، رضاشنامهاز جمله محرمانه بودن اطالعات پرس

مجوزات  یاز پژوهش، اخذ تمام روجخ اریکنندگان پژوهش، اختشرکت

 .شد تیدر منابع رعا یالزم و امانتدار

 یو در سطح معنادار 22نسخه  SPSS نرم افزار یریها با بکارگداده

اطالعات  فیشدند. جهت توص لیو تحل هیتجز P<  05/0 یآمار لیتحل

اده استف اریو انحراف مع نیانگیاز م یو مشخصات فرد یشناختتیجمع

ه ب یشغل یریو درگ یو هوش فرهنگ ینمرات هوش معنو نیانگیشد. م

ا ب یو هوش فرهنگ یهوش معنو نیارتباط ب بهمحاس یدست آمد و برا

 5/0کمتر از  r بیضر) رسونیپ یاز آزمون هبستگ یشغل یریدرگ

 یو برا (ادیز یهمبستگ 7/0متوسط و باالتر از  5/0-7/0کم،  یهمبستگ

 تیجمع یهایژگیپژوهش بر حسب و یرهایمتغ نیانگیم سهیمقا

 .دیگرد ادهاستف ANOVA مستقل و t یآمار یاز آزمونها یشناخت
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 هاافتهی

سال و سابقه کار این پرستاران  93/32 ± 35/7سنی پرستاران  میانگین

درصد(،  69یشتر پرستاران مورد مطالعه زن )ب .بود سال ۱4/9 ± 84/6

درصد(  42) ،یپرستار یدرصد( کارشناس 5/93درصد( متأهل، ) 5/72)

درصد( سن  5/39سال، ) 5درصد( سابقه کار کمتر از  5/32رسمی، )

درصد( در  5/3۱. اکثر پرستاران مورد مطالعه )ندسال، بود 39-30 نیب

 ،ینمره هوش معنو نیانگیم .(۱جدول بخش اورژانس شاغل بودند )

 بیدر پرستاران مورد مطالعه به ترت یشغل یریو درگ یهوش فرهنگ

. آمد دست به ۱2/24±  77/4 و ±67/68  79/۱6 ،27/48 ± 22/۱4

 .(2 جدول)

 

شهر  یآموزش یمارستانهایتوزیع فراوانی پرستاران مورد مطالعه در ب .1 جدول

 برخی از متغیرهای مربوط به مشخصات فردی رجندبرحسبیب

 تعداد )درصد( 

  جنس

 (69) ۱38 مونث

 (3۱) 62 مذکر

  وضعیت تأهل

 (5/27) 55 مجرد

 (5/72) ۱45 متأهل

  سطح تحصیالت

 (5/93) ۱87 کارشناسی

 (5/6) ۱3 کارشناسی ارشد

  وضعیت استخدام

 (22) 44 طرحی

 (5/26) 53 یقرارداد

 (5/9) ۱9 پیمانی

 (42) 86 رسمی

  سن

 (5/4۱) 83 سال 30از  کمتر

30 – 39 79 (5/39) 

 (۱9) 38 شتریسال و ب 40

  کار سابقه

 (2/32) 65 سال و کمتر 5

 (5/30) 6۱ سال ۱0 – 6

 (5/22) 45 سال ۱5- ۱۱

 (5/۱4) 29 شتریسال و ب ۱6

  یشغل مرتبه

 (5/89) ۱79 پرستار

 (7) ۱4 سرپرستار

  محل خدمت بخش

 (5/3) 7 زریسوپروا

 (۱7)34 یداخل

 (5/3۱)63 اورژانس

 (5/24)49 یجراح

 (5/۱۱)23 ژهیو

 (5/3)7 یارتوپد

 (5/8)۱7 قلب

 (5/3)7 یدفترپرستار

 

 یرینمره کل درگ نینشان داد که ب رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا

 یهمبستگ یو نمره کل هوش معنو یشخص یمعنا دیو بعد تول یشغل

و با ابعاد تفکر  (P<  05/0) وجود دارد یو معنادار فیمثبت، ضع

و بسط  (P = 064/0) یمتعال یو آگاه (P = 069/0) یانتقاد یوجود

وجود ندارد.  یمعنادار یهمبستگ (P = 088/0) یاریحالت هوش

کل  نمره نینشان داد که ب رمنیاسپ یآزمون همبستگ جینتا نیهمچن

 یو نمره کل هوش فرهنگ یو شناخت یزشیو ابعاد انگ یشغل یریدرگ

و با بعد  (P<  05/0) وجود دارد یو معنادار فیمثبت، ضع یهمبستگ

 یمعنادار یهمبستگ( P = 330/0) و بعد دانش (P = 374/0) یراهبرد

 .(3جدول ندارد ) جودو

 

 یریو درگ یهوش فرهنگ ،یهوش معنو یرهایمتغ اریو انحراف مع نیانگیم :2 جدول

 در پرستاران مورد مطالعه یشغل

 ارمعی انحراف ± نیانگیم ریمتغ

  یمعنو هوش

 57/4 ± 50/۱4 یانتقاد یوجود تفکر

 65/3 ± 57/۱۱ یشخص یمعنا دیتول

 76/4 ± ۱5/۱4 یمتعال یآگاه

 04/4 ± 05/8 یاریحالت هوش بسط

 22/۱4 ± 27/48 در کل یمعنو هوش

  یفرهنگ هوش

 0۱/4 ± 53/۱7 یراهبرد بعد

 72/6 ± 90/۱3 دانش بعد

 02/6 ± 59/۱8 یزشیانگ بعد

 84/4 ± 65/۱8 یشناخت بعد

 79/۱6 ± 67/68 در کل یفرهنگ هوش

 77/4 ± ۱2/24 یشغل یریدرگ
 

و هوش  یبا نمره ابعاد هوش معنو یشغل یرینمره کل درگ نیب یهمبستگ .3 جدول

 رجندیشهر ب یآموزش یمارستانهایدر پرستاران ب یفرهنگ

 یشغل یرینمره کل درگ 

 r p 

   یهوش معنو ابعاد

 07/0 ۱3/0 یانتقاد یوجود تفکر

 *02/0 ۱7/0 یشخص یمعنا دیتول

 06/0 ۱3/0 یمتعال یآگاه

 09/0 ۱2/0 یاریحالت هوش بسط

 *02/0 ۱6/0 کل نمره

   یهوش فرهنگ ابعاد

 37/0 06/0  یراهبرد بعد

 33/0 07/0 دانش  بعد

 *00۱/0 24/0  یزشیانگ بعد

 *00۱/0 24/0  یشناخت بعد

 *004/0 20/0 کل نمره
 

و  یهوش فرهنگ ،ینمرات کل هوش معنو نیارتباط ب یبررس در

 جیپرستاران نتا یاو حرفه یمشخصات فرد یرهایبا متغ یشغل یریدرگ

 یماستخدا تیتأهل و وضع ،یبا هوش معنو یمرتبه شغل نینشان داد ب

و بخش محل  یاستخدام تیو وضع التیسطح تحص ،یبا هوش فرهنگ

 .(P<  05/0) وجود داشت معنادارارتباط  یشغل یریخدمت با درگ

 .(4جدول )
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 پرستاران یاو حرفه یمشخصات فرد یرهایبا متغ یشغل یریو درگ یهوش فرهنگ ،ینمرات کل هوش معنو نیارتباط ب .4 جدول

 یهوش فرهنگ یهوش معنو یشغل یریدرگ 

 p اریانحراف مع ±نیانگیم p رامعی انحراف ± نیانگیم p رامعی انحراف ± نیانگیم 

 77/0  ۱۱/0  47/0  جنس

  27/۱7 ± 89/68  85/۱4 ± ۱8/47  67/4 ± 95/23 مونث

  78/۱5 ± ۱4/68  49/۱2 ± 66/47  0۱/5 ± 48/24 مذکر

 04/0  ۱0/0  7۱/0  تأهل وضعیت

 03/۱8 ± 40/67  73/۱4 ± 24/47  94/4 ± ۱9/24 متاهل

  48/۱2 ± 00/72  50/۱2 ± 96/50  30/4 ± 9۱/23 مجرد

 33/0  54/0  04/0  تحصیالت سطح

  84/۱6 ± 3۱/68  04/۱4 ± 36/48  75/4 ± 82/23 یکارشناس

  96/۱7 ± 07/73  24/۱6 ± 84/50  20/3 ± 54/26 ارشد یکارشناس

 22/0  <00۱/0  62/0  یشغل مرتبه

  98/۱6 ± ۱۱/68  96/۱3 ± 92/46  73/4 ± ۱9/24 پرستار

  33/۱4 ± 2۱/76  9۱/۱0 ± 7۱/63  79/5 ± 93/22 سرپرستار

  52/۱4 ± 7۱/67  42/6 ± 7۱/5۱  95/3 ± 57/24 زریسوپروا

 0۱/0  07/0  03/0  یاستخدام تیوضع

  96/۱7 ± 88/65  79/۱3 ± 08/46  05/5 ± 75/23 یرسم

  99/۱۱ ± 94/60  65/۱8 ± 42/53  53/3 ± 53/23 یمانیپ

  23/۱8 ± 20/72  ۱2/۱4 ± 09/5۱  05/4 ± 34/23 یقرارداد

  97/۱۱ ± 04/73  20/۱2 ± 79/46  ۱2/5 ± 00/26 یطرح

 78/0  28/0  07/0  سن

  60/۱4 ± 02/69  ۱8/۱2 ± 56/46  72/4 ± ۱4/25 سال 30از  کمتر

30 – 39 5۱/23 ± 66/4  79/48 ± 46/۱6  03/69 ± 27/۱9  

  05/۱6 ± ۱0/67  ۱5/۱3 ± 88/50  80/4 ± ۱3/23 شتریسال و ب 40

 34/0  79/0  ۱۱/0  کار سابقه

  99/۱3 ± 64/7۱  04/۱3 ± 27/48  03/5 ± 28/25 سال و کمتر 5

  80/۱5 ± 3۱/66  55/۱5 ± 34/47  59/4 ± 72/23 سال ۱0 – 6

  83/2۱ ± ۱7/68  55/۱4 ± 97/47  0۱/4 ± 64/23 سال ۱5- ۱۱

  4۱/۱5 ± 68/67  76/۱3 ± 62/50  35/5 ± 07/23 شتریسال وب۱6

 ۱7/0  ۱8/0  00۱/0  محل خدمت بخش

  4 ± 25  ۱2 ± 09/72  44/4 ± ۱۱/25 اورژانس

  08/5 ± 23  ۱7 ± 68  09/5 ± 24/23 داخلی

  4 ± 2۱  ۱9 ± 65  ۱9/4 ± 90/2۱ یجراح

  5 ± 28  2۱ ± 63  3۱/5 ± 00/28 ژهیو

  ۱ ± 25  9 ± 63  35/۱ ± 86/25 یارتوپد

  02/3 ± 22  0۱/۱2 ± 74  02/3 ± 4۱/22 قلب

  3 ± 24  ۱4 ± 67  95/3 ± 57/24 پرستاری خدمات

 

 بحث

 یشغل یریدرگ یهوش معنو شیحاضر نشان داد که با افزا مطالعه

به  ی( در مطالعها۱394و همکاران ) ی. قنبرابدییم شیپرستاران افزا

 رانیمد یشغل یریو درگ یبا سالمت روان یرابطه هوش معنو یبررس

آن با  یو مولفهها یهوش معنو نینشان داد که ب جیپرداختند و نتا

 یمطالعه احمد جی. نتا[27]وجود دارد  یبترابطه مث یشغل یریدرگ

در  یشغل یریبا درگ یرابطه هوش معنو یبررس نهی( در زم۱397)

 یشغل یری، درگیهوش معنو شینشان داد که با افزا ،یورزش رانیمد

در  زی( ن۱397و همکاران ) یامامورد .[28] ابدیم شیافزا رانیمد

در  تیهو یو سبکها ینقش هوش معنو یسبا هدف برر یمطالعها

بر  ینشان دادند که هوش معنو یداوطلبان ورزش یشدن کار نیعج

( ۱390و همکاران ) نژادیاسمی. [29]دارد  ریتأث یشدن کار نیعج

 یعلم اتیه یدر اعضا یشغل یریبا درگ ینشان داد که سالمت معنو

 یمطالعه حاضر همخوان جیمطالعات با نتا نیا جیتا. ن[30]ارتباط دارد 

 نینشان داد ب جینتا زی( ن۱395و همکاران ) یعیشف العهدارد. در مط

 نیوجود دارد، به ا میارتباط مستق یشغل یریو درگ یمعنو یرهبر

کنان کار یشغل یریدرگ شیمنجر به افزا یمعنو یکه ارتقاء رهبر یمعن

 در یشغل یریدرگ یبررس یرد استفاده برامو ی. ابزارها[3۱]گردد یم

متفاوت بوده است اما آنچه  گریکدیبا  رمطالعه و مطالعه حاض نیا

 دیباالتر الزامًا با یمعنو یاست که افراد با رهبر نیا باشد،یمشخص م

ه ک نیبا وجود ا نیبرخوردار باشند؛ بنابرا زین ییباال یاز هوش معنو

استفاده شده است. اما با  یمختلف یاز ابزارها رهایجهت سنجش متغ

 یهوش معنو شیکه با افزا رسدیبه نظر م ریتوجه به اطالعات اخ

 تیهاکه در ن یشغل یریو درگ یعالقه به حرفه پرستار زانیپرستاران، م

 نییرا ارتقاء داد. در تب شود،یم یخدمات پرستار تیفیمنجر به ارتقاء ک
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 یاز مولفهها یفرد یداشت که وقت انیب توانیبه دست آمده م جینتا

آرمان  کیبرخوردار باشد، به کار خود به عنوان  ییباال یهوش معنو

اعتماد به نفس و  ت،یخالق یبرا یو کار را به عنوان مکان کندینگاه م

ار سازگ طیباالتر زودتر با مح ی. کارکنان با هوش معنوداندیم یریادگی

در هنگام  یترمناسب یهاه حلدارند و را یو عملکرد بهتر شوندیم

 و یاحساس رهاشدگ عدمو  شتریب دیام لیو به دل دهندیبحران ارائه م

افراد قادر به  نیا دهند،یانجام م یشتریکار خود را با عالقه ب ،یپوچ

به  ندیرس یبرا یادیز لیو م تیهستند و قابل یو تحول زندگ رییتغ

داشتند که  انیب Avolio & Gibbons (1988) .دارند شانیهدفها

 ،یالقکارکنان را با شهامت، اخ یدر فرهنگ سازمان تیمعنو یریجهتگ

 یغلش تیو رضا یشغل یریدرگ جهیکرده و در نت تیبا اعتماد و با کفا

داشته باشند،  یباالتر یکه هوش معنو ی. افراددهدیم شیآنان را افزا

 یراداف یول ابدییم شیفزاآنها ا یشغل یریآن درگ جهیو در نت تیرضا

خواهند  یکه در کار روزمره خود احساس معنا نکنند دچار ضعف وجود

عملکرد آنان را به  تواندیامر م نیخواهند شد و ا گانهیشد، از خود ب

به نظر  نیچن یشدت کاهش دهد. با توجه به اثرات مثبت هوش معنو

 فیو وظا فیدر خصوص انجام تکال یمعنو شاتیکه افراد با گرا رسدیم

مر ا نیکرده و ا تیداشته، احساس مسئول یشتریخود تعهد ب یشغل

 .[32]در افراد خواهد شد  شتریب یشغل یریمنجر به درگ

 یباالتر یکه هوش فرهنگ یحاضر نشان داد که پرستاران مطالعه

و  ادخانژیبودند. در مطالعه ک یشتریب یشغل یریدرگ یداشتند، دارا

( هوش ۱394و داداشزاده ) ارمحمدزادهیو مطالعه  [33](۱392) یقناد

 نی. هرچند که در ا[34]افراد ارتباط داشت  یشغل یبا سازگار یفرهنگ

رداخته پ یشغل یو سازگار یهوش فرهنگ نیرابطه ب یسمطالعات به برر

 یشغل یریو درگ یدر مطالعه حاضر رابطه هوش فرهنگ یشده ول

هوش  ریاز تأث یبه دست آمده مشابه و حاک جینتا یشده است ول یبررس

هوش  ی. افراد داراباشدیم یشغل یریو درگ یشغل یبر سازگار یفرهنگ

 ریخود را درگ جهیدارند و در نت ییباال یشغل یباال، سازگار یفرهنگ

 .[33]کنند یکه به نفع سازمان است م ییتهایفعال

عملکرد  زانیبا م ی( هوش فرهنگ۱393و همکاران ) یمطالعه عبددر 

اضر از مطالعه مشابه مطالعه ح نی. در ا[۱]ارتباط داشت  یشغل

هوش  شیاستفاده شده است. با افزا ANG یپرسشنامه هوش فرهنگ

ه در ک یفرهنگ یهامقابله با تفاوت یپرستاران برا ییو توانا یفرهنگ

عالقه به حرفه و در  زانیم توانیم باشد،ینم زیکار آنان کم ن طیمح

ن پرستارا نیدر پرستاران را ارتقاء داد. مسلماً ا یشغل یریدرگ تینها

و  یپر از تعارضات فرهنگ طیکار کردن در مح یبرا یشتریب لیتما

ه به ک رجندیمخصوصاً در شهر ب یارتباط با افراد مختلف از نظر فرهنگ

برخالف  .دارند شود،یکشور شناخته م قدر شر یقطب درمان کیعنوان 

( نشان داد ۱392و همکاران ) شیمطالعه درو جیمطالعه حاضر نتا جینتا

وجود ندارد  یپرستاران ارتباط یو عملکرد شغل یهوش فرهنگ نیب

 یشغل یریدرگ زانیم شیدر مطالعه درو نکهی. با توجه به ا[۱5]

نشده است بلکه با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته  دهیسنج

اوت تف نیمورد مطالعه قرار گرفته است که ا ستارانپر یعملکرد شغل

و نحوه سنجش آن در دو مطالعه  رهایمتغ یاز عدم همسان یناش تواندیم

 دارد و عملکرد یجنبه ذهن شتریب یشغل یریباشد. به هر صورت درگ

تفاوت در  نیبنابرا پردازد؛یم یحرفه پرستار ینیع یهابه جنبه یشغل

 .محتمل است جینتا

با  یو شناخت یزشیدر ابعاد انگ یهوش فرهنگ نیتوجه به رابطه ب با

 یهوش فرهنگ یزشیداشت که بعد انگ انیب توانیم یشغل یریدرگ

از  یو تعامل با افراد گرید ینشان دهنده عالقه فرد به آزمودن فرهنگها

ا افراد تنه ،یبعد هوش فرهنگ نیمختلف است و بر اساس ا یفرهنگها

اعتماد  و زشیکه انگ ندیآیبرم یاثربخش فرهنگ یتعاملهااز عهده  یزمان

. [35]و باور داشته باشند  مانیخود ا ییداشته و به توانا یادیبه نفس ز

وابط ر یتعامل و برقرار یبرا یدرون زشیانگ کیاز  یبرخوردار نیبنابرا

ختلف م یو تعامل مثبت و مؤثر با افراد از فرهنگها یفرهنگ یبا سازمانها

 کیبا  یکه کارکنان بتوانند در انجام امور شغل گرددیموجب م

ملکرد ع کی گران،یو مؤثر با د دیروابط مف تیریو مد یمنطق یزیبرنامهر

 هوش یزشیبعد انگ نیبگذارند، بنابرا یمطلوب را در سازمان بر جا

و عملکرد  یشغل یریدرگ دنیموجب بهبود بخش تواندیم یفرهنگ

هوش  یاز طرف [36]سازمان شود  ردعملک جهیکارکنان و در نت یشغل

را درک  یفرهنگ یاشتراکها دهدیبه فرد اجازه م یشناخت یفرهنگ

استفاده از  یی. توانا[35] ریارتباط بهره گ یکرده و از آنها در برقرار

با آنها، احترام به  ییافراد در تعامالت به علت آشنا یفرهنگ یارزشها

 شیبه زبان و گو تراممختلف، اح یانوع پوشش و ظاهر مردم فرهنگه

 یفرهنگها یرکالمیغ یاز رفتارها حیو برداشت صح گرید یفرهنگها

مناسب در  یکه آنها عملکرد شغل شودیکارکنان موجب م نیدر ب گرید

 یشغل تیامر رضا نیا جهی. که در نت[36]داشته باشند  گرانیتعامل با د

 خواهد ندر آنا یشغل یریدرگ یو منجر به ارتقا ابدییم شیآنان افزا

 یرتصادفیغ یریبه نمونه گ توانیمطالعه م نیا یهاتیمحدود از .شد

 تیو محدود یپرستار تیها به کل جمعداده یریپذ میو کاهش تعم

یها متعداد نمونه شیاشاره کرد که با افزا مارستانیدر چند ب یبررس

 .بودن آن کمک کرد ترقیبه دق توان

 یریگ جهینت

 یترباال یو فرهنگ یکه از هوش معنو یحاضر نشان داد پرستاران مطالعه

 یداشتند. با توجه به اکتساب یشتریب یشغل یریبرخوردار بودند، درگ

 رانیکه مد گرددیم شنهادیپ یو هوش فرهنگ یبودن هوش معنو

و از  ییرا شناسا یو هوش فرهنگ یسازمان موانع کسب هوش معنو

 یرشد آنها فراهم کنند و با برگزار یبرا ار طیبرداشته و شرا نیب

 یعمل یو با آموزش راهها نهیزم نیمرتبط در ا یآموزش یکالسها

کارکنان افزوده و  یتهایبه قابل ،یو هوش فرهنگ یهوش معنو تیتقو

 شنهادیپ .و عملکرد آنان گام بردارند یشغل یریدرگ یدر جهت ارتقا
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یگژیکار، و طیمانند عوامل مح گرید یها رییبا وارد کردن متغ گرددیم

 تیجمع در گریکدیآنها با  سهیمقا رویبه صورت تک متغ ،یتیشخص یها

 .قرار داد یبزرگتر مورد بررس

 یسپاسگزار

 یتخصص یمصوب در شورا یقاتیحاضر برگرفته از طرح تحق مقاله
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 یدانشکاه علوم پزشک یاخالق پزشک تهیوکم دیرس بیمبلغ به تصو

 به کد اخالق شماره ۱/5/97مورخ  رجندیب

IR.BUMS.REC.1397.111 باشدیم. 

 منافع تضاد

 .منافع وجود ندارد تضاد

References

1. Abdi K, Mohebi M, Rahimi Nasab M, Rasouli A. The 
relationship between cultural intelligence and job 
performance with life quality of nurses in Kermanshah 
hospitals. Iran J Nurs Res. 2015;9(4):70-7.  

2. Mirhashemi M, Sharifi HP, Sabeti S. The relation between 
the emotional intelligence and nurses’job involvement. 
ournal Clin Psychol Andishe  Raftar. 2008;3(9):17-26.  

3. Manshadi M. The relationship between job involvement 
with organizational learning and organizational 
lnnovation among public school principals of meybod 
city. J Sch Adm. 2019;6(2):188-210.  

4. Rabinowitz S, Hall DT. Organizational research on job 
involvemen. Psychol Bulletin. 1977;84(2):265-88. doi: 
10.1037/0033-2909.84.2.265  

5. Saeed Y, Tabanejad Z, Nehrir B, Ebadi A, Khoshab H, 
Babajani S. The relationship between job involvement and 
demographic characteristics in nurses in hospitals of 
Tehran and Kerman in 2013. J Clin Nurs Midwifery. 
2015;4(2).  

6. Ghaemi F, Samsam Shariat M, Asef Vaziri K, Balouchi D. 
Relationship Between Extravertion, Neuroticism, 
Forgiveness and Islamic Coping Strategies With 
Happiness in College Students of Ahvaz Universities in 
1387. Knowledge Res Appl Psychol. 2008;10(38):93-
104.  

7. Haghshenas h. Persian version and standardizljtion of 
NED Personality Inventory-Revised. Iran j psychiat clin 
psychol. 1999;4(4):38-48.  

8. Mazaheri M, Falahi KM, Sadat MS, Rahgozar M. Nursing 
attitude to spirituality and spiritual care. Health Monit J 
Iran Inst Health Sci Res. 2009;8(1):31-7.  

9. Sohrabi F, Naseri E. A study of the conception and 
components of spiritual intelligence and developing an 
instrument to assess it. J Res Psychol Health. 
2010;3(4):69-77.  

10. Lemmer C. Teaching the spiritual dimension of nursing 
care: A survey of US baccalaureate nursing programs. J 
Nurs Educ. 2002;41(11):482-90.  

11. Karimi-Moonaghi H, Gazerani A, Vaghee S, Gholami H, 
Salehmoghaddam AR, Gharibnavaz R. Relation between 
spiritual intelligence and clinical competency of nurses in 
Iran. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015;20(6):665-9. doi: 
10.4103/1735-9066.170002 pmid: 26793250 

12. Kim HJ, Yang GS, Greenspan JD, Downton KD, Griffith 
KA, Renn CL, et al. Racial and ethnic differences in 
experimental pain sensitivity: systematic review and meta-
analysis. Pain. 2017;158(2):194-211. doi: 
10.1097/j.pain.0000000000000731 pmid: 27682208 

13. Rytterstrom P, Cedersund E, Arman M. Care and caring 
culture as experienced by nurses working in different care 
environments: a phenomenological-hermeneutic study. 
Int J Nurs Stud. 2009;46(5):689-98. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2008.12.005 pmid: 19162265 

14. Ghalehei AR, Shohoudi M. Modeling the Relations 
between Cultural Intelligence and Clinical Governance: 
Perspective of Nurses of Public hospitals in Kermanshah. 
Res Med Educ. 2014;6(1):40-9. doi: 
10.18869/acadpub.rme.6.1.40  

15. Darvish H, Nodeh farahani M, Khalili M, Shabani F. 
Relationship between Nurses’ Cultural Intelligence. Adv 
Nurs Midwifery. 2014;23(82):40-5.  

16. Burnard P, Naiyapatana W. Culture and communication 
in Thai nursing: a report of an ethnographic study. Int J 
Nurs Stud. 2004;41(7):755-65. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2004.03.002 pmid: 15288798 

17. Meleis AI. Theoretical nursing: Development and 
progress: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.  

18. Ahanchian M, Amiri R, Bakhshi M. Correlation between 
cultural intelligence and social interaction of nurses. J 
health promot manage. 2012;1(2):44-53.  

19. Ghaderi M, Shamsi A. The relationship between 
emotional intelligence and job involvement among 
hospital nurses. Q J Nurs Manage. 2013;2(3):8-15.  

20. Ang S, Van Dyne L, Koh C, Ng KY, Templer KJ, Tay C, et 
al. Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on 
Cultural Judgment and Decision Making, Cultural 
Adaptation and Task Performance. Manage Org Rev. 
2015;3(3):335-71. doi: 10.1111/j.1740-
8784.2007.00082.x  

21. Hassani F. Effect of cultural intelligence on self-directed 
learning of nursing students. Educ Strateg Med Sci. 
2015;8(2):115-22.  

22. Kamaliyan A, R B, Elmee N, Goran M, . . Structural 
equation modeling for the relationship between cultural 
intelligence and entrepreneurial orientation. Manage Res. 
2014;7(23):89-106.  

23. King DB, DeCicco TL. A Viable Model and Self-Report 
Measure of Spiritual Intelligence. Int J Transpersonal 
Stud. 2009;28(1):68-85. doi: 10.24972/ijts.2009.28.1.68  

24. Hariri N, Abadi Z, M.A. Examining the relationship 
between the Spiritual Intelligence and Career 
Commitment among Librarians in Government 
Universities of Isfahan. Stud Library Info Sci. 
2012;19(2):79-96.  

25. Kanungo RN. Measurement of job and work involvement. 
J Appl Psychol. 1982;67(3):341-9. doi: 10.1037/0021-
9010.67.3.341  

26. Zabani Shadabad MH, Ghasemzade M. The relationship 
between Job engagement & job propriety with 
professional ethics & intent to leave. Ethics Sci Technol. 
2017;12(2):77-84.  

27. Ngirande H, Timothy HT. The Relationship between 
Leader Emotional Intelligence and Employee Job 
Satisfaction. J ModThoughts Educ. 2014. doi: 
10.5901/mjss.2014.v5n6p35  

http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.84.2.265
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.84.2.265
http://dx.doi.org/10.4103/1735-9066.170002
http://dx.doi.org/10.4103/1735-9066.170002
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26793250
http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000731
http://dx.doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000731
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27682208
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.12.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.12.005
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19162265
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rme.6.1.40
http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rme.6.1.40
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2004.03.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2004.03.002
http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15288798
http://dx.doi.org/10.1111/j.1740-8784.2007.00082.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1740-8784.2007.00082.x
http://dx.doi.org/10.24972/ijts.2009.28.1.68
http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.67.3.341
http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.67.3.341
http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n6p35
http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n6p35


 و همکاران یبهرام

56 

28. Ahmadi S, editor The Relationship between Spiritual 
Intelligence and job involvement in Isfahan Sport 
Managers. The 6th Scientific Research Conference on 
Educational Sciences and Psychology. Social and Cultural 
Dangers in Iran 1397; 1397; Iran. 

29. Emamverdi S, Andam R, Bagheri H. The role of spiritual 
intelligence and identity styles on work involvement of 
sports volunteers. J Res Sport Manage Motor Behav. 
2018;8(16):113-23.  

30. Yseminejad P, Golmohammadian M, Yosefi N. Study the 
relationship of spiritual health and job Involvement in 
academic staff. J Career Orga Consult. 2011;3(8):110-7.  

31. Shafii M, Dehghan Muriabadi A, Askari R, Khanjankhani 
K. The Relationship between Spiritual Leadership and 
Employee Involvement in the Selected Teaching 
Hospitals Affiliated with Shahid Sadoughi University of 
Medical Sciences, Yazd. J Health Based Res. 
2016;2(3):249-58.  

32. Avolio BJ, Gibbons TC. Developing transformational 
leaders: A life span approach. Jossey-Bass; 1988. p. 276–
308.  

33. Hassani M, Badalian A. A study of relationship between 
cultural intelligence with job adjustment and 
organizational trust. Q J Career Organ Couns. 
2014;5(17):75-88.  

34. Yarmohammadzadeh P, Dadashzadeh M. Study the role 
of cultural intelligence and social capital in teachers Job 
compatibility: Testing mediating role of social capital. 
Educ Approac. 2015;10(1):41-66.  

35. Naeiji M, Ali Zadeh M. Cultural intelligence and its 
relation with entrepreneurial characteristics of the 
managers of non-governmental organizations in Iran. Dev 
Entrepreneurs. 2011;3(12):27-44.  

36. Amir mazaheri A, Navidnia M, Jamedan A. Investigating 
the relationship between cultural intelligence and 
performance of darolhadith scientific and cultural 
institute staff. ann J Relig Cult Policy. 2017;4(8):65-87. 

 


	jne-08-06-07-EN
	jne-08-06-07-PE

