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Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine
the relationship between organizational creativity,
emotional intelligence and spiritual intelligence
with efficiency of employees of the Agriculture
Jihad Organization of Golestan province. Methods:
The research method is correlation. The statistical
population of this research was all employees of
Golestan Agricultural Jihad Organization. The
sample size was determined using Cochran
formula. 120 subjects were selected and samples
were selected by simple random sampling method.
Then, using four Randsip organizational creativity
questionnaires, their emotional intelligence - Bar,
Spiritual Intelligence King, and HR - Goldsmith's
human resource productivity were tested. Data
were analyzed using descriptive statistics, path
analysis, structural equation modeling and Pearson
correlation test using AMOS 21 and SPSS22
software. Results: The results showed that the
model is fitted with the data of this research and
predict the efficiency of spiritual intelligence,
emotional intelligence and organizational creativity
of the staff directly. Also, there is a direct and
significant correlation between the dimensions of
spiritual intelligence, emotional intelligence and
organizational creativity among the staff (p <0. 01).
the results show that 31 percent of productivity
changes of Golestan Jihad Organization employees
are explained by emotional intelligence, spiritual
intelligence and organizational creativity.
Conclusion: The results of this research show that
attention to emotional intelligence, spiritual
intelligence and organizational creativity of
employees affect their productivity in the
workplace .
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 گیتی همتی راد،2 ربابه عطاییفر،1سمیرا سادات حسینی
چکیده
،  پژوهش حاض با هدف تعیین رابطه بین خالقیات ساازمان:هدف
هوش هیجان و هوش معنوی با به هوری کارکناان ساازمان جهااد
 روش پاژوهش: روش.کشاورزی استان گلستان انجاام شاده اسات
 جامعه آمااری ایان پاژوهش تماام.حاض از نوع همبستی است
.کارکنان ستادی سازمان جهااد کشااورزی اساتان گلساتان بودناد
 نیا120  تعاداد،حجم نمونه آماری با اساتیاده از ف ماول کاوک ان
تعیین گ دید و نمونهها با روش نمونه گی ی تصادف سااده انتخاا
 سپس با استیاده از چهاار پ سشانامه خالقیات ساازمان.گ دیدند
 هوش معنوی کیناگ و بها هوری، آن-  هوش هیجان بار،رندسیپ
 دادههاا. گلداسمیت مورد آزمون ق ار گ فتند- نی وی انسان ه س
 تحلی مسای از ناوع مادل، با استیاده از شاخصهای آمار توصیی
یاب معادالت ساختاری و آزماون آمااری همبساتی پی ساون باه
 تجزیاه و تحلیاSPSS22  وAMOS 21 وسیله ن م افزارهاای
 یافتههای بدستآمده نشان داد که مدل با دادههاای: یافتهها.شدند
 هاوش هیجاان و،این پژوهش ب ازش مناسب دارد و هوش معنوی
 بها هوری نیا وی،خالقیت سازمان کارکنان باه صاورت مساتقیم
، همچنین بین ابعااد هاوش معناوی.انسان را پیش بین م نمایند
هوش هیجاان و خالقیات ساازمان کارکناان باا بها هوری آنهاا
.(P<0/01)همبستی مستقیم و معنا داری مشااهده ما شاود
 درصاد از تغییا ات31 نتایج به دسات آماده نشاان ما دهاد کاه
به هوری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی اساتان گلساتان توساط
-  هوش معنوی و خالقیت سازمان آنان تبیاین ما، هوش هیجان
 نتایج این پژوهش نشان م دهد کاه توجاه باه: نتیجهگیری.شود
 هوش معنوی و خالقیت سازمان کارکناان با روی، هوش هیجان
.به هوری آنها در محیط کار تأری گذار م باشد
 به ه وری، خالقیت، هوش معنوی،  هوش هیجان:کلید واژهها
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مقدمه
سازمانهای ام وزی به راحت کاالها و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سای سازمانها و کشاورهای
دیی تامین م کنند و تنها منبع که به سهولت در شک ایده آل آن قاب مبادله نیست ،نیا وی
انسان است به طوری که م توان گیت مهمت ین س مایه رقابت یک کشور نی وی انسان کارآمد
آن است (عباسپور .)1391 ،در دنیای پیش فته و اجتماع ام وز ،سازمانها نظامهاای اجتمااع
هستند که منابع انسان  ،مهمت ین عام ار بخش و کارای آنها م باشند .آنها ب ای دساتیاب
به اهداف خود به کارکنان مور با عملک د بهینه نیاز دارند .در این ش ایط ،تاالش با ای بهباود و
توسعه مستم ظ فیتها و توانمندیهاای کارکناان کاه در خادمت ارتقاا مساتم و بها هوری
سازمانها هستند ام ی اجتنا ناپذی است .در حقیقت ،کشف استعدادها و نی وهای خارق العاده
نهیته در منابع انسان و همچنین استخ اج ،به کارگی ی ،تجدید مک ر ،بهبود و توساعه نی وهاای
انسان  ،هن مدی یت و اصل ت ین مسلولیت ه مدی ی است(ذاک ف د ،نوری و سالطان .)1390 ،
به عبارت دیی یک از ارکان اصل و زی بنای در ه سازمان  ،نی وی انساان ساازمان اسات کاه
قطعا بدون توجه به ابعاد ،انییزهها و تمایالت درون افا اد در ساازمان ،نیا باه اهاداف ساازمان
مشک خواهد بود .در این راستا ،سازمانهای موفـ خواهند بود که باه میازان تح یاکپاذی ی و
نقش عوام مختلف در انییزش اف اد و شناخت ابعاد و زوایاای مختلاف رفتاار کارکناان وکشاف
توانای ها و استعدادهای بالقوهی آنها در ع صهی تشکیالت سازمان توجه کاف مبذول نمایناد و
بتوانند آنها را در مسی اهداف کل سازمان ،هادایت و رهبا ی کنناد (ناوران پاور و اکبا زاده،
 .)1390توجه به منابع انسان و توسعه و توانمندسازی آن که ارزشمندت ین س مایههای سازمان
محسو م شوند و محور توانای و دانش افزای در کالس جهان هستند ،مثید این واقعیت است
که انسان ،ش یک راهب دی و تعیین کننده در سازمانها مد نظ ق ار گ فتاه و پا ورش و توساعه
منابع انسان  ،موجب توسعه همه جانبه و متوازن است .بناب این ،اجا ای اقادامات ارزش آفا ین و
تحول گ ایانه در حوزه مدی یت و ابعاد مختلف آن ،همت از با دیی کارک دهاای راهبا دی و ماثر
سازمان ،شایستی های محوری را در فضای کار فا اهم خواهاد آور د(حااج ک یما  ،رضاائیان
وهادی زاده مقدم .)1390 ،یک از مواردی که در مورد نی وی انسان ه سازمان با اهمیت بوده و
مدی ان سع در ارزیاب و بهبود آن دارند ،به هوری شغل اف اد است .به هوری در درجه نخسات،
یک دیدگاه فک ی است که همواره سع دارد آنچه را که هم اکنون موجود است ،بهباود بخشاند.
به هوری مبتن ب این باور است که انسان م تواند کارها و وظااییش را ها روز بهتا و باا اخاذ
نتایج بهت از روز پیش به انجام ب ساند (بوزجان  ،مهدوی و عباس  .)2010 ،بها هوری باه تعبیا
کل معیار سنجش این ام است که مص ف منابع بهعنوان ورودی (نهادهها) ،ب ای تولید خ وجا
(ستادهها) مورد نیاز جامعه در دراز مدت چقدر مور و کارآمد است (سیدی و اکب ی .)1388 ،لذا
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در سالهای اخی نسبت به ب رس عوام تاری گذار ب این متغی مهام ،تحقیقاات مهما صاورت
گ فته است .ح و فص بسیاری از مسائ پیش روی سازمانهاا احتیااج باه توجاه بیشات باه
احساسات ،عواطف و هیجانات نی وی انسان دارد .ط چند دهه گذشته ،میهاوم هاوش هیجاان
به صورت روز افزون در پیشینه نظ ی و تحقیقات روان شناس بهعنوان سازهای که با رفتارهای
متعدد انسان در محیطهای مختلف ارتبا دارد مع فا شاده اسات .هاوش هیجاان ما تواناد
کارب دهای زیادی در وظایف کارکنان سازمان داشته باشد .هاوش هیجاان باه یکا از میااهیم
جدید در مدی یت تبدی شده است و به نظ م رسد بخش گم شدهای است که مدی یت متوسط
را به مدی یت با عملک د عال تبدی م کند (شکاری ،اکبا ی و رافاع .)1391 ،هاوش هیجاان ،
یعن داشتن مهارتهای ب ای شناخت خود و آگاه از افکاار ،عواطاف ،احساساات و پیوساتی
رفتاری .هوشهیجان نوع دیی ی از هوش اسات  .ایان هاوش مشاتم با شاناخت احساساات
خویشتن و استیاده از آن ب ای اتخاذ تصمیمهای مناسب در زندگ اسات .تواناای اداره مطلاو
خل وخوی و وضع روان و کنت ل تنشهاست .عامل است که به هنیام شکست ناشا از دسات
نیافتن به هدف ،در شخص ایجاد انییزه و امید م کند(حسن زاده و سادات کیاده  .)1388 ،باه
عبارت دیی مجموعه مهم که آن را هوش هیجان م نامیم شام توانای های است کاه فا د
بتواند انییزه خود را حی نماید ،در مقاب نامالیمات پایداری نماید و تکانشهای خود را کنت ل
کند ،حاالت روح خود را تنظیم نماید و نیذارد پ یشان خااط  ،قادرت تیکا او را خدشاه دار
سازد ،با دیی ان همدل کند و امیدوار باشد (رنجب دار .)1389 ،در همین راستا ش یی  ،ظ یییان
ییانه و صاب ی ( )1396در پژوهش با عناوان مطالعاه تاأری ابعااد هاوش هیجاان با عملکا د
کارکنان به این نتایج دست یافتند که بین ابعاد هوش هیجان نظی خودآگاه و خاودکنت ل باا
عملک د کارکنان رابطه مثبت و معن داری وجاود دارد .همچناین در مقالاهای کاه نصای ی پاور،
رئیس و کاظمین ( )1391با عنوان رابطه هوش هیجان باا اسات س و عملکا د مادی ان ساتاد
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشک به انجام رساندند ،باه ایان نتیجاه رسایدند کاه هاوش
هیجان بهطور مستقیم ار قوی ب عملک د دارد .یک دیی از عام هاا و متغی هاای کاه ممکان
است در به هوری نی وی انسان در یک سازمان تأری گذار باشد ،خالقیت است .خالقیات هماواره
میهوم اس ار آمیز ،وسیع و بسیار پیچیده باوده اسات .خالقیات را شااید بتاوان ب تا ین ساطح
یادگی ی بش  ،باالت ین توانمندی تیک و محصول نهای ذهن و اندیشه انسان دانست .خالقیات از
دیدگاه روانشناس یک از جنبههای اصل تیک یا اندیشیدن است .خالقیت از دیدگاه ساازمان
یعن ارائه فک و ط ح نوین ب ای بهبود و ارتقای کمیات یاا کیییات فعالیتهاای ساازمان (بهباود
عملک د) .خالقیت با به هوری رابطه مستقیم داشته و موجب بااال رفاتن ساطح عملکا د در یاک
سازمان خواهد شد(آقای فیشان  .)1389 ،با وجود اینکه تحوالت محیط  ،سازمانهاا را در ب ابا
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دو راه خالق بودن یا از بین رفتن ق ار داده اسات ولا آنهاا باه گوناه معماول درک درسات از
عام های مور ب شک گی ی خالقیت نداشته و نمیدانند چیونه کارکنان خود را خالقانه پ ورش
دهند .مهمت ین دلی نیاز به خالقیت ،ب وز چالش است .اما وزه ساازمانهاا در تماام دنیاا باا دو
چالش جهان شدن و رقابت روبهرو هستند و راه غالب شدن ب آنها دستیاب به ایدهها ،ب نامههاا
و شیوههای نوین در رویاروی با آنها م باشد .خالقیت و نوآوری ام ی است که وجود آن همواره
در سازمان احساس م شود .بناب این باید نهادینه شود و بخش از کاار و ف هناگ ساازمان شاود.
ه گاه مدی ان سطوح عال و سیاساتگاذاران ساازمان ،خاود باه خالقیات و ناوآوری باهعناوان
فعالیتهای ض وری و حیات باور نداشته باشند ،هیچ فعالیت در این زمیناه دوام نخواهاد یافات
(خازای و کیزوری .)2014 ،دانشمندان خالقیت را با تعابی متعدد و گوناگون تع یاف کا دهاناد،
بهگونهای که گاه ه تع یف بیانی یک بعد از ابعاد مهم ف آیند خالقیت اسات .خالقیات یعنا
ارائه فک و ط ح نوین ب ای بهبود عملک د و ارتقای کمیت یا کیییت فعالیتهای سازمان  .ب ایان
اساس ،خالقیت ف آیندی ذهن و روانشناخت است ،محصول خالقیت م تواند به شک یک ارا
(اندیشه ،راهح و نظای آن) ظهورکند ،محصول خالقیت پدیدهای نو و بناب این دارای ارزش است
و قاب پ ورش م باشد و با محایط اجتمااع فا د خاالق نیاز رابطاه مساتقیم دارد (سااعتچ ،
 .)1390در همین راستا پژوهشهای آلی  1و چیوا )2011( 2نشان داد که ب ای کارکنان ،اشاتغال
در فضای که سالمت ،ابتکار و خالقیت مورد توجه ق ار م گی د به حتم انییزه و اشتیاق بیشت ی
ب ای انجام وظایف شغل ایجاد ک ده و ادراک و آگاه کارکنان از محیط و پ ورش قدرت ابتکار و
خالقیت آنها رابطه مثبت با کارای و بااال با دن رانادمان کاار و بها هوری آنهاا دارد .همچناین
رحمان س شت ،شاک ی و شک ی ( )1396در پژوهش با عنوان ار ساالمت ساازمان و خالقیات
کارکنان ب به هوری کارکنان به این نتایج دست یافتند که بین خالقیات و ناوآوری کارکناان باا
به هوری کارکنان و ابعاد آن رابطاه مثبات و معنا داری وجاود دارد .یکا دییا از عاما هاا و
متغی های که ممکن است در به هوری نی وی انسان در یاک ساازمان تأری گاذار باشاد ،هاوش
معنوی است .هوش معنوی بهعنوان یاک ساازه جدیاد در حاوزه پاژوهشهاای روانشاناخت در
دهههای اخی اهمیت زیادی یافته است به طوری که میاهیم همچون خدا ،ماذهب ،معنویات و
غی ه که موضوعات خصوص قلمداد م شدند وارد تحقیقات علم و مباحث آکادمیک در حاوزه
علوم انسان شدهاند .از جمله هوشهای که مدی ان را قادر ما ساازد تصامیمات اسات اتژیک در
محیط پیچیده و مبهم دنیای کسب و کار فعل اتخاذ کنند ،هوش معنوی آنهاست .این نوع هوش
پدیده نوظهوری است که بسیاری از صاحبنظ ان حوزه مادی یت و ساازمان و نیاز مادی ان را در
1. Alegre
2. Chiva
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سطوح مختلف به خود جلب ک ده است .بسیاری از آنان هوش معنوی را بهعناوان منبعا پایادار
ب ای سازمانها دانستهاند که م تواند به آنها در زمانهای پا تالطم و آشاو زده یااری رسااند و
تناقض در نظم و ب نظم در سازمان را حا و فصا کناد و باعاث شاناخت ارزش کارکناان در
سازمان و ایجاد مبنای از اعتماد بین کارکنان شود .میهوم هوش معنوی مدی ان به لحااظ شاک
گی ی تغیی ات بنیادی و تأری ات آن در محیط کار ،مزایای علم قاب مالحظاهای دارد بنااب این
سازمانهای که ب ای مدی ان خود ف صتهای ب ای پ ورش هوش معنوی ف اهم م کنند ،نسبت
به سازمانهای دیی موف ت هستند (نادری و رجب پور .)1389 ،تأری فوق العاده هوش معنوی
ب متغی های مهم مدی یت همچاون رهبا ی ،انییازش ،خاودکنت ل  ،قابلیات تغییا  ،ارتباطاات،
عملک د و غی ه و نیز ارتباطش با دیی انواع هوش سبب م شود معنویت و هوش معنوی باه یاک
موضوع مهم در حوزه مدی یت و سازمان تبدی شود .مدی ان که دیدگاه معنوی دارند ،نسبت باه
تغیی  ،پذی ات و به دنبال هدف و معنا ب ای سازمان خود هستند .مدی معناوی باه جاای هادایت
شدن توسط موقعیت ،خودش موقعیت را خل و هدایت م کند (رجای  .)1389 ،در همین راستا
نعمت و بخش ( )1396در پژوهش با عنوان رابطه هاوش معناوی و اخاالق کااری باا عملکا د
شغل به این نتیجه دست یافتند که بین ابعاد هوش معنوی نظی آگاه متعال و توساعه حالات
آگاه با عملک د شاغل رابطاه مثبات و معنا داری وجاود دارد .همچناین گلچاین و سانج ی
( ،)1391پژوهش با عنوان ب رس رابطه بین هاوش معناوی و خودکارآمادی کارکناان ساازمان
آموزش و پ ورش استان گلستان انجام دادند .نتایج نشان داد که میزان همبستی بین دو متغیا
هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان ب اب  0/8م باشد و در نتیجاه رابطاه مثبتا باین هاوش
معنوی و خودکارآمدی کارکنان وجود دارد.
ب همین اساس هدف اصل از پژوهش حاض  ،ب رس ارتبا بین خالقیات ،هاوش معناوی و
هوش هیجان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با به هوری آنها م باشد تا نتاایج
حاص بتواند گام مور در جهت دستیاب به سازمان کارات ب دارد.
روش
این پژوهش از نظ هدف ،کارب دی و از نظ ماهیت ،توصیی و همبستی است که در آن رابطاه
میان متغی های پیش بین خالقیت ،هوش هیجان و هاوش معناوی باا متغیا ماالک بها هوری
نی وی انسان تحلی م گ دد .در این پژوهش جامعه مورد ب رس پ سن ستادی سازمان جهااد
کشاورزی استان گلستان در ساال  1396باودهاناد .باا اساتیاده از ف ماول کاوک ان کاه یکا از
پ کارب دت ین روشها ب ای محاسبه حجم نمونه آمااری اسات ،حجام نموناه ماورد نیااز در ایان
پژوهش تعداد  120نی با سطح خطای  5درصد محاسبه گ دیاد .روش نموناهگیا ی باه صاورت
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نمونهگی ی تصادف ساده در دست س م باشد .مالکهای ورود به پژوهش شام رضایت آگاهاناه
ب ای ش کت در پژوهش و داشتن حکم کارگزین رسام با ای کارکناان ساتادی باوده اسات و
مالک خ وج از پژوهش شام ابتال به اختالالت نورولوژیک (نظی صا ع) باوده اسات .باهمنظاور
رعایت مالحظات اخالق در این پژوهش پیش از ش وع کار ،ش کت کننادگان از موضاوع و روش
اج ای مطالعه مطلع گ دیدند .از اطالعات خصوص و شخص داوطلبین محافظت گ دیده است و
مشارکت در تحقی موجب هیچیونه بار مال ب ای ش کت کنندگان نی دیده است.
ابزار پژوهش
در این پژوهش ،ب ای اندازهگی ی بها هوری نیا وی انساان  ،خالقیات ،هاوش هیجاان و هاوش
معنوی از پ سشنامههای استاندارد استیاده شده است.
الف  -پ سشنامه به هوری نی وی انسان ه س و گلداسمیت :این پ سشانامه ب اسااس مادل
آچیو توسط ه س و گلداسمیت در سال  1980بهمنظور سنجش به هوری نیا وی انساان ارائاه
شده است .پ سشنامه دارای  26پ سش است .ب ای ب رس پایای این پ سشنامه ،ضا یب پایاای
آلیای ک ونباخ ب ای  30نی از اف اد مورد ب رس (که به صاورت تصاادف سااده انتخاا شادند)
محاسبه گ دید و نتیجه ایان ب رسا نشاان داد کاه ضا یب پایاای آلیاای ک ونبااخ با ای ایان
پ سشنامه  0/81م باشد که نشاندهنده پایای ابزار اندازهگی ی در این پژوهش است .در هماین
راستا کثی ی و کمالزاده ( )1395ض یب پایای این پ سشنامه را در تحقی خاود  0/89گازارش
نمودند .ب ای ارزیاب روای این پ سشنامه ،از نظ متخصصان در مورد میزان همااهنی محتاوای
ابزار اندازهگی ی با هدف پژوهش ،استیاده شد که مورد تایید ق ار گ فت .در همین راستا کثیا ی
و کمالزاده ( )1395گزارش نمودند ،روای این پ سشنامه مورد تایید است.
 پ سشنامه خالقیت سازمان رندسیپ :این پ سشنامه توساط رندسایپ در ساال 1979به منظور سنجش خالقیت سازمان ابداع گ دیده است .پ سشنامه دارای  50پ سش اسات .با ای
ب رس پایای این پ سشنامه ،ض یب پایای آلیای ک ونباخ ب ای  30نی از اف اد مورد ب رس (کاه
به صورت تصادف ساده انتخا شدند) محاسبه گ دید و نتیجه این ب رس نشان داد کاه ضا یب
پایای آلیای ک ونباخ ب ای این پ سشنامه  0/78م باشد که نشاندهنده پایای ابزار انادازهگیا ی
در این پژوهش است .در همین راستا ق بان و همکاران ( )1393ض یب پایای این پ سشانامه را
در تحقی خود  0/88گزارش نمودند .ب ای ارزیاب روای این پ سشانامه ،از نظا متخصصاان در
مورد میزان هماهنی محتوای ابزار اندازهگی ی با هدف پژوهش ،استیاده شد که مورد تایید قا ار
گ فت .در همین راستا ق بان و همکاران ( )1393گزارش نمودند ،روایا ایان پ سشانامه ماورد
تایید است.
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پ  -پ سشنامه هوش معنوی کینگ :این پ سشانامه توساط دیویاد کیناگ در ساال 2008
بهمنظور سنجش هوش معنوی سااخته شاده اسات .پ سشانامه دارای  24پ ساش اسات .با ای
ب رس پایای این پ سشنامه ض یب پایای آلیای ک ونباخ ب ای  30نی از اف اد مورد ب رس (کاه
به صورت تصادف ساده انتخا شدند) محاسبه گ دید و نتیجه این ب رس نشان داد کاه ضا یب
پایای آلیای ک ونباخ ب ای این پ سشنامه  0/85م باشد که نشاندهنده پایای ابزار انادازهگیا ی
در این پژوهش است .در همین راستا ش یف نیا و همکاران ( )1394ض یب پایای این پ سشانامه
را در تحقی خود  0/87گزارش نمودند .ب ای ارزیاب روای این پ سشنامه ،از نظ متخصصاان در
مورد میزان هماهنی محتوای ابزار اندازهگی ی با هدف پژوهش ،استیاده شد که مورد تایید قا ار
گ فت .در همین راستا ش یف نیا و همکاران ( )1394گزارش نمودند ،روای این پ سشنامه ماورد
تایید است.
ت  -پ سشنامه هوش هیجان بار  -آن :این پ سشنامه توسط روون بار  -آن در ساال 1980
بهمنظور سنجش هوش هیجان ابداع گ دیده اسات .پ سشانامه دارای  90پ ساش اسات .با ای
ب رس پایای این پ سشنامه ض یب پایای آلیای ک ونباخ ب ای  30نی از اف اد مورد ب رس (کاه
به صورت تصادف ساده انتخا شدند) محاسبه گ دید و نتیجه این ب رس نشان داد کاه ضا یب
پایای آلیای ک ونباخ ب ای این پ سشنامه  0/88م باشد که نشاندهنده پایای ابزار انادازهگیا ی
در این پژوهش است .در همین راستا کیا و حیدری ( )1395ض یب پایای ایان پ سشانامه را در
تحقی خود  0/84گزارش نمودند .ب ای ارزیاب روای این پ سشنامه ،از نظ متخصصان در ماورد
میزان هماهنی محتوای ابزار اندازهگی ی با هدف پژوهش ،اساتیاده شاد کاه ماورد تاییاد قا ار
گ فت .در همین راستا کیا و حیدری ( )1395گزارش نمودند ،روای این پ سشانامه ماورد تاییاد
است.
شیوه اجرای پژوهش
به منظور جمعآوری اطالعات ،با حضور در بین کارکنان ستادی سازمان جهااد کشااورزی اساتان
گلستان (نمونهها) و بیان صحبتهای اولیه ،پ سشانامههاای ماذکور باین آنهاا توزیاع و نحاوه
پاسخیوی به آنها ارائه گ دید .پس از پاسخیوی  ،دادهها جمعآوری و آماده تجزیه و تحلی شد.
تجزیه و تحلی دادههای این پژوهش در دو سطح توصیی و استنباط انجام پذی فت .در ساطح
توصیی  ،درصدهای ف اوان جهت توصیف مشخصات فا دی افا اد ماورد ب رسا از قبیا سان،
جنسیت ،تحصیالت ،سابقه کار و همچنین ب خ پارامت های آماری متغی های پژوهشا از قبیا
بیشینه ،کمینه ،میانیین و انح اف استاندارد مورد تجزیه و تحلی ق ار گ فت .در سطح استنباط
جهت تجزیه و تحلی دادههای به دست آمده ،از روش تحلی مسی از نوع مادل یااب معاادالت
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ساختاری با بکارگی ی ن م افزار ( AMOSنسخه  )21و آزماون آمااری همبساتی پی ساون باا
بکارگی ی ن م افزار ( SPSSنسخه  )22استیاده شد.
یافتهها
ویژگ های جمعیت شناخت  :در پژوهش حاض جنسیت اکث یت نمونههاای ماورد مطالعاه ،ما د
( 91نی معادل  76درصد) م باشد .همچناین سان اکث یات نموناههاای ماورد مطالعاه در ایان
پژوهش بین  41تا  50سال ( 56نی معادل  47درصاد) باوده اسات .ساطح تحصایالت اکث یات
نمونههای مورد مطالعه در این پژوهش لیسانس ( 71نی معادل  59درصد) م باشد و سابقه کاار
اکث یت نمونههای مورد مطالعه در این پژوهش  10سال و کمت ( 44نی معادل  37درصد) است.
ب رس می وضه ن مال بودن توزیع نم ات (آزمون کلموگ اف  -اسمی نوف :)1بهمنظور ب رس
ن مال بودن توزیع نم ات با آزمون کلموگ اف  -اسمی نوف ،ف ض صای مبتنا با اینکاه توزیاع
نم ات ن مال است در سطح خطای  5درصد تست گ دید .جدول شماره  1نشان م دهد که ب ای
تمام متغی ها ،آماره کلموگ اف  -اسمی نوف دارای سطح خطای بیش از  5درصد اسات .لاذا در
این صورت دلیل ب ای رد ف ض صی مبتن ب اینکه توزیع نم ات ن ماال اسات ،وجاود نخواهاد
داشت .به عبارت دیی توزیع نم ات ن مال م باشد.
جدول  :1آزمون کلموگراف  -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
آماره کلموگراف  -اسمیرنوف

سطح معنی داری

متغیر
به ه وری نی وی انسان

1/455

0/129

هوش هیجان

0/936

0/345

هوش معنوی

0/992

0/278

خالقیت سازمان

1/122

0/247

ب رس می وضههای تحلی رگ سیون چند متغی ی (کشیدگ  ،2چولی  ،3ضا یب تحما  4و
تورم واریانس :)5جدول شماره  2نشان م دهد که شاخصهاای م باو باه چاولی و کشایدگ
هیچکدام از متغی ها از م ز  ± 2عبور نک ده است؛ بناب این م توان گیت که توزیاع دادههاا با ای
1. Kolmogorov. Smirnov Test
2. Kurtosis
3. Skewness
4. Tolerance
5. Variance Inflation Factor
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ه یک از متغی های پژوهش ن مال است .همچنین نتایج جدول نشان م دهد که مسلله همخط
بودن نیز در متغی های تحقی رخ نداده است .ض یب تحم  0/1یا کمت نشاندهناده همخطا
بودن است .عام تورم واریانس یک دیی از روشهای تشخیص همخطا باودن اسات کاه اگا
ارزش عام تورم واریانس باالت از  10باشد نشاندهنده همخط بودن است .در پاژوهش حاضا
مقادی بهدست آمده از محاسبه عام تورم واریانس و ض یب تحم نشان داد که پدیده همخطا
بودن در متغی های پژوهش رخ نداده است.
جدول  :2کشیدگی ،چولگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
متغیر
به ه وری نی وی انسان
هوش هیجان

کشیدگی

چولگی

ضریب تحمل

تورم واریانس

- 0/615

- 0/251

متغی مالک

متغی مالک

1/182

0/474

0/607

1/648

هوش معنوی

- 0/959

0/080

0/574

1/744

خالقیت سازمان

- 0/283

0/460

0/600

1/666

بررسی هدف اصلی پژوهش
هدف اصل از پژوهش حاض  ،ب رسا ارتباا باین خالقیات ،هاوش معناوی و هاوش هیجاان
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با به هوری آنها م باشد .در ایان م حلاه با ای
ارزیاب هدف اصال پاژوهش از روش تحلیا مسای از ناوع مادل یااب معاادالت سااختاری باا
بکارگی ی ن م افزار ( AMOSنسخه  )21و آزمون آماری همبستی پی سون باا بکاارگی ی نا م
افزار ( SPSSنسخه  )22استیاده شد.
جدول  :3اثرات مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

به به هوری نی وی انسان :

واریانس تبیین
شده
0/31

از هوش هیجان

*0/243

-

*0/243

از هوش معنوی

*0/220

-

*0/220

از خالقیت سازمان

*0/199

-

*0/199

<0/05*P
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ب اساس مدل نهای پژوهش ،متغی هوش هیجان توانساته اسات باهطاور مساتقیم ،متغیا
به هوری نی وی انسان ( )β=0/243را به صاورت مثبات و معنا دار پایش بینا نمایاد .یعنا
افزایش متغی هوش هیجان با افزایش متغی به هوری نی وی انسان هم اه است .همچنین متغی
هوش معنوی توانسته است بهطور مساتقیم ،متغیا بها هوری نیا وی انساان ( )β=0/220را باه
صورت مثبت و معن دار پیش بین نماید .یعن افزایش متغی هوش معناوی باا افازایش متغیا
به هوری نی وی انسان هم اه است .متغی خالقیت سازمان نیز توانسته اسات باهطاور مساتقیم،
متغی به هوری نی وی انسان ( )β=0/199را به صورت مثبت و معن دار پیش بین نماید .یعن
افزایش متغی خالقیت سازمان نیز با افزایش متغی به هوری نی وی انسان هم اه اسات .در ایان
مدل ض ایب مسی ها (ض یب استاندارد رگ سیون) ب روی فلشهای خارج شده از ها متغیا باه
سمت نشانی های م بو به آن و نیز واریانس خطا در امتداد فلشهای وارده ب متغی نشاان داده
شده است .نتایج به دست آمده نشان م دهد که  31درصد از تغیی ات به هوری کارکنان سازمان
جهاد کشاورزی استان گلستان به صورت مستقیم توسط هوش هیجان  ،هوش معنوی و خالقیت
سازمان آنان تبیین م شود .ار غی مستقیم بین متغی های پژوهش مشاهده نی دید.

نمودار  :1مدل نهایی پژوهش

164

فصلنامه مشاوره شغل و سازمان  /دوره  ،10شماره  / 36زمستان 1397

تعیین رابطه بین خالقیت ،هوش معنوی و هوش هیجان کارکنان با به هوری آنها در...

نتایج ض یب همبستی پی سون نشان م دهد که بین خالقیات ساازمان  ،هاوش هیجاان و هاوش
معنوی کارکنان با به هوری آنها همبستی مستقیم و معن داری مشاهده م شاود (جادول  .)4بنااب این
رابطه بدست آمده معن دار است و با  99درصد اطمینان م توان گیت ه چه خالقیت ،هوش هیجاان و
هوش معنوی کارکنان باالت باشد سطح به هوری سازمان آنهاا نیاز بااالت اسات .یاا در کارکناان دارای
خالقیت سازمان  ،هوش هیجان و هوش معنوی باالت  ،به هوری سازمان بیشت ی نیز مشاهده م شود.
جدول  :4ماتریس همبستگی بین خالقیت ،هوش هیجانی و هوش معنوی با بهرهوری نیروی انسانی
ردیف

میانگین

متغیرها

1

(انحراف معیار)

1

به ه وری نی وی انسان

(2/78)0/62

2

4

3

1
**

1

0/476

2

هوش هیجان

(3/43)0/34

3

هوش معنوی

(3/12)0/41

**

0/473

0/570

4

خالقیت سازمان

(75/22)6/31

**0/457

**0/542

**

1
**0/576

1

<0/01**P

بررسی اهداف فرعی پژوهش
الف .بین ابعاد هوش هیجان کارکنان سازمان جهاد کشااورزی اساتان گلساتان باا بها هوری آنهاا رابطاه
معن داری وجود دارد.
نتایج ض یب همبستی پی سون نشان م دهد که بین ابعاد هوش هیجان کارکنان با بها هوری آن-
ها همبستی مستقیم و معن داری مشاهده ما شاود (جادول  .)5بنااب این در راساتای پاساخیوی باه
ف ضیه ف ع الف پژوهش ،رابطه بدست آمده معن دار است و با  99درصد اطمیناان ما تاوان گیات ها
چه ابعاد هوش هیجان کارکنان باالت باشد سطح به هوری سازمان آنها نیز باالت است.

ردیف

متغیر
به ه وری

(انحرافمعیار)

میانگین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

()0/62
2/78

11

1

جدول  :5ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی با بهرهوری نیروی انسانی

1
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ردیف

متغیر
ح مسلله
شادمان
استقالل
تحم است س
خودشکوفای
خویشتن داری
انعطاف پذی
مسلولیت پذی

(انحرافمعیار)

میانگین

1

2

3

166

4

9

()0/51
3/56

5

8

()0/46
3/27

6

7

()0/50
3/43

7

6

()0/48
3/40

8

5

()0/50
3/48

9

4

()0/50
3/37

10

3

()0/50
3/57

11

2

()0/44
3/62

**

/404
0

1

**

**

/468
0

/533
0

1

**

**

**

/390
0

/479
0

/539
0

1

**

**

**

**

/292
0

/262
0

/375
0

/359
0

1

**

**

**

**

**

/366
0

/504
0

/670
0

/473
0

/295
0

1

**

**

**

**

**

**

/321
0

/442
0

/451
0

/413
0

/487
0

/295
0

1

**

**

**

**

**

**

**

/359
0

/506
0

/594
0

/473
0

/334
0

/516
0

/563
0

1

**

**

**

**

**

**

**

**

/235
0

/609
0

/500
0

/506
0

/268
0

/566
0

/361
0

/417
0

1
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ردیف

متغیر
همدل
خود اب ازی

(انحرافمعیار)

میانگین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

()0/52
3/40

/311
0

/471
0

/419
0

/510
0

/266
0

/379
0

/288
0

/388
0

/498
0

1

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

/344
0

/269
0

/362
0

/321
0

/476
0

/291
0

/483
0

/458
0

/253
0

/366
0

11

10

()0/55
3/55

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

<0/01**P

 .بین ابعاد هوش معنوی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با بها هوری آنهاا رابطاه
وجود دارد.
نتایج ض یب همبستی پی سون نشان م دهد که بین ابعاد هوش معنوی کارکنان با به هوری آنهاا
همبستی مستقیم و معن داری مشاهده م شود (جدول  .)6بناب این در راستای پاساخیوی باه ف ضایه
پژوهش ،رابطه بدست آمده معن دار است و با  99درصد اطمینان م توان گیات ها چاه ابعااد
فع
هوش معنوی کارکنان باالت باشد سطح به هوری سازمان آنها نیز باالت است.
جدول  :6ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با بهرهوری نیروی انسانی
ردیف

متغیر

1

به ه وری نی وی انسان

میانگین

1

(انحراف معیار)
(2/78)0/62

3

2

4

5

1

2

تیک انتقادی وجودی

(3/20)0/45

**

3

تولید معن شخص

(3/09)0/50

**
**

0/420
0/435

1
**

0/615

**

1
**

4

آگاه

(3/10)0/54

0/345

0/596

0/623

5

توسعه حالت آگاه

(3/04)0/50

**0/419

**0/693

**0/645

1
**0/657

1

<0/01**P

پ .بین خالقیت کارکنان سازمان جهاد کشااورزی اساتان گلساتان باا ابعااد بها هوری آنهاا رابطاه
معن داری وجود دارد.
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نتایج ض یب همبستی پی سون نشان م دهد که بین خالقیت سازمان کارکنان باا ابعااد بها هوری
آنها همبستی مستقیم و معن داری مشاهده م شود (جادول  .)7بنااب این در راساتای پاساخیوی باه
ف ضیه ف ع پ پژوهش ،رابطه بدست آمده معن دار است و با  99درصد اطمینان م توان گیت ها چاه
خالقیت سازمان کارکنان باالت باشد سطح ابعاد به هوری سازمان آنها نیز باالت است.
جدول  :7ماتریس همبستگی بین خالقیت سازمانی با ابعاد بهرهوری نیروی انسانی
ردی
ف

میانگین
متغیر

(انحراف

1

2

3

4

5

معیار)

1

خالقیت
سازمان

(/22)6/31
75

1

2

توانای

(3/06)0/90

**0/373

1

3

درک و
شناخت

(2/71)0/79

**0/275

**0/679

1

4

حمایت
سازمان

(2/71)0/86

**0/366

**0/497

**0/535

1

5

انییزش

(2/83)0/96

**0/312

**0/471

**0/408

**0/698

1

6

بازخورد

(2/87)0/75

**0/327

**0/508

**0/352

**0/398

**0/530
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8

1
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ردی
ف

میانگین
متغیر

(انحراف

1

2

3

4

5

6

7

8

معیار)

7

اعتبار

(2/56)0/91

**/413
0

**/552
0

**/398
0

**/453
0

**/445
0

**/548
0

1

8

سازگار
ی

(2/75)0/93

**/279
0

**/352
0

**/294
0

**/289
0

**/262
0

**/271
0

**/419
0

1

<0/01**P

بحث و نتیجهگیری
در خصو ارتبا بین متغی های پیش بین هوش هیجان  ،هوش معناوی و خالقیات باا متغیا ماالک
به هوری نی وی انسان  ،نتایج بدست آمده از این پژوهش را م توان اینیونه تبیین نمود که افا ادی کاه از
هوش هیجان قوی ب خوردارند از نظ اجتماع متعادل ،شاد و س زندهاند و هایچ گ ایشا باه تا س یاا
نی ان ندارند و احساسات خود را بهطور مستقیم بیان و راجع به خود مثبت فک م کنناد .آناان ظ فیات
چشمیی ی ب ای تعهد ،پذی ش مسلولیت و قبول چارچو اخالق دارند و در رابطه خود با دیی ان بسایار
دلسوز و با مالحظهاند و از زندگ غن  ،س شار و مناسب ب خوردارند .آنان همچنین با خود بسایار راحات
ب خورد م کنند .کارکنان که از هوش هیجاان بااالت ی ب خاوردار هساتند نسابت باه دییا ان ،آسایب
پذی ی کم ت ی دارند .همچنین سطح تعهد و خصیصههای تحول در چنین کارکنان بیشات اسات .آنهاا
خواهان دستیاب به نتایج اند که نه تنها ب ای خودشان ،بلکه ب ای دیی ان و سازمانهاا نیاز مییاد باشاد.
اینیونه کارکنان ،در کارهای تیم ار بخش ت عم م کنند و با کسب نتایج کاری بهت  ،بیشات باه نیاع
سازمان هستند .هوش هیجان نقش اساس و م کزی در تعام انسانها با یکدیی دارد و در فعالیاتهاای
م تبط با خانه ،مدرسه ،شغ و دیی موقعیتها تأری گذار م باشد و با توجه به وسیع بودن دامناه هاوش
هیجان باید به روشهای پ دازش و افزایش آن توجه زیادی داشت .همچنین اف اد با هوش هیجاان بااال،
حساسیت بیشت ی به سالمت خود نشان م دهند و در ب اب خط و فشار روان مقاومت بیشات ی دارناد.
بناب این فشار روان کمت ی را تحم م کنناد و از رضاایت روانشاناخت و فیزیکا بهتا ی ب خوردارناد.
پژوهشها نشان دادهاند کاه هاوش هیجاان  ،نقاش عمادهای در خاود شاکوفای افا اد اییاا ما کناد و
خودشکوفای نیز به نوبه خود ،عملک د را در کار و ح فه و بهطور کلا در دساتیاب باه بهزیسات تحات
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تأری ق ار م دهد و ب خودکارآمدی تأری دارد (ف ج  .)1393 ،در همین راستا این نتایج با نتاایج بدسات
آمده از پژوهشهای ذی همخوان داشته و با آنها همسو م باشد .چایدری )2011( 1پژوهش باا عناوان
ب رس رابطه بین هوش هیجان و عملک د کارکنان انجام داد و به این نتیجه رسید که هاوش هیجاان باا
عملک د کارکنان ارتبا مثبت و معناداری دارد .بوی  2و همکاران ( )2010مقالهای باا عناوان رابطاه باین
هوش هیجان و عملک د شغل نیارش ک دند و به این نتیجه رسیدند که هوش هیجان و عملک د باا هام
در ارتباطند .در مقالهای که نصی ی پور و همکاران ( )1391با عنوان رابطه هاوش هیجاان باا اسات س و
عملک د مدی ان ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشک به انجام رساندند ،باه ایان نتیجاه رسایدند
که هوش هیجان بهطور مستقیم ار قوی ب عملک د دارد .تبیینا کاه در رابطاه باا ارتباا خالقیات باا
به هوری م توان بیان داشت این است که خالقیات و پا ورش ف آیناد خاالق حا مسالله و توجاه باه
نوآوریهای اف اد در سازمان م تواند موجب افزایش کیییت محصولهای سازمان گ دیده و باه نوباه خاود
این محصولها بهعنوان اقدامات خالقانه با ورود به بازار کاار و ساازمانهاای ساازنده جامعاه باعاث ارتقاا
سطح به ه وری سازمانهای ذی بط شده و با افزایش بها ه وری نیا وی انساان  ،جامعاه باه سامت رشاد
اقتصادی و توسعه یافتی قدم ب داشته و هماهنگ با تغییا ات جهاان پایش خواهاد رفات .لاذا آماوزش
خالقیت و بکارگی ی آن در سازمانها از نیازهاای اساسا باوده و بایسات در سیاساتیذاریهاای کاالن
آموزش ه سازمان بالنده ای ،این مقوله مد نظ ق ار گ فتاه و جهات ارتقاا آن کوشاش باه عما آیاد.
سازمان که مشوق نو آوری است ،سازمان است که دیادگاههای ناشاناخته باه مساائ یاا راه حا هاای
منحص ب ای ح مسائ را در جهت بهبود به هوری کاار و کارکناان خاود ارتقاا ما دهاد .در حقیقات
خالقیت سازمان ف آیند کسب اندیشه خالق و تبدی به محصول و یک روش عملیات مییاد در ساازمان
م باشد .سازمانهای بالنده ،خالقیت و خالق بودن کارکنان را تشوی م کنند و هم به موفقیتهاا و هام باه
شکستها پاداش م دهند؛ از اشتباهات تج به کسب نموده و کار خود را در جهات بهباود عملکا د اصاالح
م کنند .بناب این در سازمانهاای ناوآور و دارای کارکناان خاالق ،امنیات شاغل در ساطح عاال با ای
کارکنان ف اهم م شود و به اف اد ج ات م دهند که تغییا پاذی باشاند و زماان کاه اندیشاهای جدیاد
تکام م یابد پیشتازان تغیی  ،فعاالنه و با شور و شوق آن را حمایت نموده و ب مشکالت چی ه ما شاوند
و به کارکنان اطمینان م دهند که نوآوری به م حله اج ا در خواهد آمد کاه هماین ب خاورد ساازمان باا
کارکنان خالق خود ،به هوری وظایف سازمان کارکنان را سابب سااز ما گا دد و باعاث ایجااد رضاایت
شغل و به هوری سازمان نیز م گ دد .به عبارت دیی خالقیت از دیدگاه سازمان یعن ارائه فکا و طا ح
نوین ب ای بهبود و ارتقای کمیت یا کیییات فعالیتهاای ساازمان (بهباود عملکا د) .بنااب این خالقیات باا
به هوری رابطه مستقیم داشته و موجب باال رفتن ساطح عملکا د در یاک ساازمان خواهاد شاد (آقاای
1. Chaudhry
2. Boyle
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فیشان  .)1389 ،در همین راستا این نتایج با نتایج بدست آمده از پژوهشهای ذی همخوان داشاته و باا
آنها همسو م باشد .ف یدون ( )2014در پژوهش با عنوان خالقیت ،نوآوری و بها هوری نیا وی انساان
به این نتیجه دست یافت که پ ورش خالقیت و به هم اه آن محصول این ف آیند یعن ناوآوری ،در نهادهاا
موجب باال ب دن سطح ار گذاری و کارآی کارکنان گ دیاده و با اسااس ف آیناد حا خاالق مسالله در
ش ایط ایده آل ،سازمان م تواند با تغیی ات وارده به سیستم هم سو شده و باه هادف بها هوری بایش تا
دست یابد .بابادی و همکاران ( )2014در پژوهش با عنوان خالقیات و ناوآوری ساازمان و ارتباا آن باا
به هوری سازمان به این نتایج دست یافتناد کاه خالقیات و ناوآوری ساازمان و ارتباا آن باا بها هوری
سازمان در ب خ از ابعاد محیط کاری مایه افزایش به هوری است و نیز آموزش خالقیت ما تواناد باعاث
افزایش به هوری سازمان شود .همچنین رحمان س شت و همکااران ( )1396در پژوهشا باا عناوان ارا
سالمت سازمان و خالقیت کارکنان ب به هوری کارکنان به این نتایج دست یافتناد کاه باین خالقیات و
نوآوری کارکنان با به هوری کارکنان و ابعاد آن رابطه مثبت و معن داری وجود دارد .تبیین کاه در رابطاه
با ارتبا هوش معنوی با به هوری کارکنان م توان بیان داشت ایان اسات کاه تاأری فاوق العااده هاوش
معنوی ب متغی های مهم مادی یت همچاون رهبا ی ،انییازش ،خاودکنت ل  ،قابلیات تغییا  ،ارتباطاات،
عملک د و نیز ارتباطش با دیی انواع هوش سبب م شود معنویت و هوش معنوی به یک موضاوع مهام در
حوزه مدی یت و سازمان تبدی شود .اف اد در سلسله م اتب سازمانهای که گ ایش معناوی دارناد ،با ای
توانمندسازی یکدیی تالش م کنند .در موقعیتهای تعارض از راهب دهای همکاری با د – با د اساتیاده
م کنند .مدی معنوی در ب خورد با موقعیتها به جای مداخله در امور ،به ایجااد بصای ت ما پا دازد؛ باه
جای کنت ل ،اعتماد م کند و به جای مطا ح کا دن خاود ،ف وتنا نشاان ما دهاد .او هویات اخالقا
کارکنان خود را بهبود داده و تعهد عمیق در آناان ایجااد ما کناد و باین آنهاا رواباط ساازنده را حااکم
م سازد (رجای  .)1389 ،هوش معنوی را م توان بهعنوان باالت ین هوش وجودی ف د دانست کاه سابب
ایجاد نی ش جدید و مثبت در ف د نسبت به خود ،دیی ان و جهان پی امون او م شود و از ط فا دییا ،
خودکارآمدی اف اد نیز اشاره به اعتقاد ف د به توانای ها و مهارتهای خود دارد .بناب این م توان بیاان نماود
که باال بودن هوش معنوی در ف د سبب م گ دد تا ف د با نیاه مثبت که نسابت باه خاودش باه واساطه
هوش معنوی پیدا م کند بتواند در حین انجام کار نیز مهارتهای خود را به خوب به کار بییا د .و بادین
ت تیب هوش معنوی باال ،خودکارآمدی باال را باه هما اه خواهاد داشات کاه هماین اما باعاث افازایش
به هوری نی وی انسان در ساازمان خواهاد شاد .در هماین راساتا ایان نتاایج باا نتاایج بدسات آماده از
پژوهشهای ذی همخوان داشته و با آنها همسو م باشد .یافتاههاای حیاات ( )1392رابطاه مثبات و
معناداری بین معنویت و به هوری نیا وی انساان را در کارکناان کتابخاناههاا نشاان داده اسات .ناداف و
همکاران ( )1389رابطه مثبت و معناداری باین هاوش معناوی و بها هوری کارکناان شاه ک واحادهای
صنعت نشان دادند .نعمت و بخش ( )1396در پژوهش با عنوان رابطه هوش معنوی و اخالق کااری باا
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عملک د شغل به این نتیجه دست یافتند که بین ابعاد هوش معناوی باا عملکا د شاغل رابطاه مثبات و
معن داری وجود دارد.
منحص بودن نمونه این پژوهش به کارمنادان ساازمان جهااد کشااورزی اساتان گلساتان باه علات
محدود بودن تعداد نمونهها ،پژوهش حاض را با محدودیتهای روب و نموده که در تعمیم یافتهها بایاد ماد
نظ ق ار گی د .ب اساس نتایج بدست آمده ،با توجه به نقش مور هوش هیجان  ،هوش معنوی و خالقیات
سازمان کارکنان ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان گلساتان در بها هوری آنهاا پیشانهاد ما گا دد،
بهمنظور افزایش به هوری نی وی انسان  ،آموزشهای الزم ب ای تقویت هاوش هیجاان  ،هاوش معناوی و
خالقیت کارکنان به م حله اج ا درآورده شود .همچنین بهمنظور ارتقا بها هوری نیا وی انساان ساازمان
جهاد کشاورزی استان گلستان پیشنهاد م گ دد ،ف ایند گزینش و کارمندیاب اصاالح گا دد .باهگوناهای
که هنیام استخدام اف اد به خالقیت ،هوش هیجان و هوش معنوی آنان توجه ویژهای شود.
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