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 چکیده :

ستتتان ،  این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت مشتریان در بانک مسکن استان کرد

یتتق  ستتتر روش تحق از نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی و روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته ا

ستتا   2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد  بتتر ا نتتان،  نفری کارک

صتتادفی   322جدول کوکران و نمونه آماری تحقیق شامل  صتتورت ت نفر که در چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و به 

بتتا  یتتز  یتتایی آن ن گتتان و پا ساده انتخاب شده استر ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبر

مورد تایید قرار گرفتر برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه های تحریک احساسات،  %821خ و به مقدار ضریب آلفای کرونبا

فتتزار  نتترم ا بتتا   SPSSتداعی خاطرات و جلب اعتماد در نظر گرفته شده استر نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و 

صتتبی در مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک یتتابی ع ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی بازار

یتتابی رضایت ستتات بازار یتتک احسا مندی مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارندر همچنین نتایج تحقیق نشان داد، مولفه تحر

شتتتریان عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوالت نوین بانک دارا می باشدر و در نهایت برای ارائه خدمات مط لوب به م

 با تمرکز بر بازاریابی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردیدر
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Review  
      Abstract : 

Two important factor affect a job person based on literature 

on job satisfaction is emotional intelligence and spiritual 

intelligence. Emotional intelligence discuss about the ways to 

control and mange feelings and spiritual intelligence discuss 

about the human vision to the world around. To examine the 

relation and effects between these two variable, we selected 

three hundred personals of ansar bank. According to the simple 

random sampling, we spread out the emotional and spiritual 

intelligence and job satisfaction questionnaires. All of the 

questionnaires showed good reliability. The result revealed that 

emotional intelligence and spiritual intelligence and job 

satisfaction were significantly correlated with each other. 

According to the normality of hidden variables defined in the 

model, maximum likelihood method was used to estimate 

Structural equation modeling indicated that emotional 

intelligence and spiritual intelligence can significantly 

influence job satisfaction. Also, the impact of emotional 

intelligence on job satisfaction is more than spiritual 

intelligence 
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 در کارکنان بانک انصار یشغل تیبر رضا یو هوش معنو یاثر هوش عاطف
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 چکیده :

عااا   یشغل تیرضا یبر رو ینظر اتیکه بر اساس ادب یدو فاکتور مهم فرد نااو یاثرگذارند، هوش  هااوش مو ساات   یو  ا

بااه دن رامونیپ یکند و هوش مونو یاحساسات بحث م تیریکنترل و مد رامونیپ یهوش عا   سااان  گاااه ان مااونیپ یایاان  را

صااار ان ییتا صدیک نمونه سی ر،یدو متغ نیا یاست  به منظور سنجش ارتباط و اثر گذار شیخو خااا  از کارکنان بانک ان ت

خااش  یو هوش مونو یشغل تیو رضا یهوش عا   یآنان پرسشنامه ها نیساده، ب یتصادف یریشد و بر اساس نمونه گ پ

ساااس ادب یبودند   پس از مدل ساز ییباال ییایپا یپرسشنامه ها دارا یشد  تمام ظاار اتیاابر ا ساات اده از  ین بااا ا پااهوهش، 

ماادل،  فیااپنهان تور یرهایو با توجه به نرمال بودن متغ یعامل لیمدل و انجام محاسبات و تحل یساختار لیتحل شااده در 

بااه  یشغل تیبر رضا یو هوش مونو یتابع تضاد انتخا  شد  مشخص شد که هوش عا   یبرا ییروش حداکثر درستنما

 باشد  یم یاز هوش مونو شیب یشغل تیبر رضا یهوش عا   یاثر گذار ن،یاثر گذارند همچن یدار ی رز مون

 بانک انصار ،یشغل تیرضا ،یهوش معنو ،یهوش عاطفگان: کلید واژ

 

 

 :مقدمه 

پيچيده، از تک پارادايم به پارادايم تحقيقات علوم سازماني در دو دهه اخير از سيستم هاي بسته به سيستم هاي سازگار 

تعادل بين سود، کيفيت در مديريت شامل تغيير و حرکت از تمرکز اقتصادي به هاي چند گانه تغيير کرده اند. اين تغيير 

فردي که مورد توجه قرار گرفته است، هوش چندگانه است.  از فاکتور هاي انساني و. ، معنويت و مسئوليت بوده استزندگي

لين بار هوش چندگانه را معرفي کرد. تحقيقات وي نشان داد انواع مختلف هوش ان محققان هاوارد گاردنر براي اودر مي

هوش  نظريه گاردنر يکي از با نفوذترين و گسترده ترين نظريه هاي هوش چندگانه است.. م هستندداراي ريشه مستقل از ه

شده است. اين هوش بر روي روابط زن  ه بر روي آن بسيار مطالعهي باشد که در سالهاي گذشتعاطفي يکي از انواع هوش م

هوش عاطفي يکي از فاکتور هاي  .(Goleman,1996, p. 49-50)غلي تاثير گذار استو مرد، ارتباطات و موقعيت ش
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ردي جهت ادراک، فشخصيتي است که نزديکي بسياري با رضايت شغلي دارد. هوش عاطفي به توانايي هاي شخصيتي و 

. هوش عاطفي که  (Ouyang, et al., 2015, p. 147-152  ) دکنارزشيابي، ابرازکردن و مديريت احساسات اشاره مي 

ما از هوش عاطفي براي خودشناسي جهت شناخت  پذير و تطابق پذير است. ي شده است، اساسا سازشرفمعگلمن  توسط

-ماير و سالووي هوش. مي کنيم طور واقعي رفتار ما را جهت دهي مي کند استفادهکه به  هاو درک انگيزه ها و محرک 

عنوان راهنماهاي استفاده از اين احساسات بهچنين همعنوان توانايي درک احساسات در خود و ديگران و هيجاني را به

ش انجام شده بر آن شديم که مسئله هو ات. در اين پژوهش با توجه به مطالعاطالعاتي براي تفکر و عمل معرفي نمودند

.. .ورضايت شغلي، کنترل احساسات به چه ميزان بر رسي اينکهيرهايي در جهت برجاني و هوش عاطفي را به عنوان متغهي

بر آن شديم اين موضوع را در بين نماييم لذا  را در بين مشاغلي که با عموم مردم سرکار دارند بررسيمي باشد  موثر

  .(Salovey & Mayer,1990, p. 185-211 )سي کنيم.يک موضوع پايلوت بررنک انصار به عنوان باکارکنان 

 

 اهداف و سواالت پژوهش

ارتباط صحتِ  بررسي وضايت شغلي در بانک انصارا رهدف اين پژوهش، بررسي ارتباط بين هوش عاطفي و هوش معنوي ب

 هاي پر يطمحبدين صورت که آيا مجموعه هايي که کارکنان آنان در  . ر رضايت شغلي استهوش معنوي و هوش عاطفي ب

ت واالبه چه اندازه بايد به اين دو معقوله نگاه داشته باشند .بنابراين س، سازمان هاي آنان کنند رس کار ميتساتردد و پر 

  مدنظر را مي توان به صورت زير بين نمود که:

 ؟و هوش معنوي چيستارتباط بين هوش عاطفي  (1

 ثر است؟آيا هوش معنوي و هوش عاطفي بر رضايت شغلي کارکنان مو (2

 ورهاي هوش عاطفي کدامند؟کتفا (3

 ساسات در محيط کار چيست؟ارتباط هوش معنوي و عاطفي با اح (4

 

 پژوهشنظری پیشینه 

خودو ديگران است براي  هوش اجتماعي است که شامل توانايي ديدن احساسات و عواطف زير مجموعه ازيک  هوش عاطفي

 & Salovey )و فعاليت هاي او استش بردن تفکر انسان پيات براي ين اطالعتفاوت قائل شدن بين آنها و استفاده از ا
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211-.185p90, 19,Mayer). پيامد مطالعات موثر و  و ،1معني دار و کليدي در سازمان يهوش عاطفي يک پيش بين

است اما  2يرفته شده است که احساسات يک بخش ذاتي از محل کارنين به طور عمومي پذهمچيت است. در مدير بيانقال

. هوش (Sony & Mekoth,2016, p.20-32 )اخته استباط با آن داراي شاخه هاي ناشنارت همچنان شغل و مسائل در

-Ouyang, et al., 2015, p. 147 ).دارداست که ارتباط نزديکي با رضايت شغلي ردي عاطفي يک فاکتور شخصيتي و ف

پيرامون است. معنويت ا دنياي ارتباط بدر دروني و روحي و ذهني فرد صي و هوش معنوي مربوط به زندگي شخ( . 152

يار، رشديافته يا غير ناهش ممکن است هشيار يا .ردهاي مختلفي داامري همگاني است و همانند هيجان، درجات و جلوه

فهم عميق  براي به ظرفيتيهوش معنوي همچنين  ديافته، سالم يا بيمارگونه، ساده يا پيچيده و مفيد يا خطرناک باشد.رش

عنوي همچون يک هوشياري و اشاره دارد. هوش م( آگاهي روحي ) گاهيين و بينشي از سطح مختلف آواالت بنياداز س

هوش معنوي چيزي بيش از يک توانايي زندگي جسم و ذهن، روح و معنويت است بنابراين اده، آگاهي کامل و عميق از م

به معناي عميق و  ت که اجازه مي دهدي اسهوش معنوي هوش .(Vaughan, 2019, p. 16-33)  ي و ذهني استروح

هوش عاطفي  لذا داشته باشيمترسي ند تفکر خود دسآيبنيان هاي ارزشي و حس پايدار هدف در زندگي و برنامه ها و فر

رک ها که به ما از هوش عاطفي براي خودشناسي جهت درک انگيزه ها و محو . ستااساسا يک هوش سازگار و تطابق پذير 

يافته هاي محققان (.  .Zohar & Marshall, 2020,p 15) استفاده مي کنيمرها را جهت دهي مي کنندرفتاطور واقعي 

اکثر شرايط خيلي سريع سازگار مي شوند، اما ما معموال مي گوييم من اين شرايط را دوست  دم درنشان داده است که مر

ر وضعيت موجود مي کنيم. وقتي اين کار را مي کنيم تغيي م بهو فرق داشته باشد و بعد از آن اقداندارم، مي تواند بهتر شود 

. هوش معنوي يک هوش متحول کننده است که به ( Diener,2000, p. 34)ما در حال استفاده از هوش معنوي هستيم

معنويت شامل باالترين سطح از تمام مسير  پارادايم ديگري را جايگزين کنيم.ه و ما اجازه مي دهد پارادايم ها را شکست

دي و عشق ورزيدن که شما يک سطحي از آن را دارا ش است مثل آزاک نگرمعنويت يلذا هاي تکاملي و پيشرفت است. 

آمرام معتقد است . (Wilber, 2000, p. 13 )نه مرحله اي و سطحي ،معنويت اساسا شامل يک تجربه اوج است و هستيد.

و معتقد  موريت در زندگي، حس تقدس در زندگي، درک متعادل از ارزش مادهأهوش معنوي شامل حس معنا و داشتن م

با پيشرفت روان رضايت شغلي در دنياي جديد از جهات گوناگوني مورد توجه قرار گرفته است. شودبه بهتر شدن دنيا مي

  .( p, 2017, mAmra. 35-39)يا شادي غير عيني بر زندگي افزايش يافته است 3شناسي مثبت، توجه به رفاه غير عيني

اين رفاه غير عيني نمي تواند ارتباط خود را از اثر گذاري و شناختي که در محل کار بخاطر قرار گيري شخص در موقعيت 

هاي با معني و مهم است که در کنترل و تنظيم  به وجود مي آيد، قطع کند چرا که شغل انسان يکي از بنيان ختلفماي ه

رضايت شغلي به وسيله احساسات شرح داده مي شود يا تاثير گذاري احساسات بر موقعيت بنابراين . سات نقش دارداحسا

قيقات اخير توجه خود را به اثرگذاري فاکتور هاي فردي و تح . درصد زيادي ازشغلي و ارزش شغلي فرد يا موقعيت شغلي

تعاريف موجود حول هوش هاي  .(Zhang, et al, 2014, p. 809-822 )انساني بر رضايت شغلي معطوف ساخته اند

 
1 Organization 

2 Work place 

1 Subjective well-being 
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شان از آن دارد که اين فاکتور هاي شخصيتي بسيار در زندگي کاري و روزمره انسان تاثير گذار است. وي نعنعاطفي و م

نوي مجموعه بر روي کارکرد و ساختار موجود در محيط کار بيانديشد و هوش مع هوش عاطفي به انسان اجازه مي دهد که

در واقع اين فاکتورها داردتمرکز داشته کمک مي کنداري زگيکپارچگي و سا اي از استعداد ها و ظرفيت ها که به آگاهي و

ارتباط هوش صحتِ  بنابراين هدف اين پژوهش، بررسي .(Chin, et al 2011,p. 15-22 )بر رضايت شغلي اثرگذارند

 : ي باشدبه شرح زير م وهشرض اصلي پژبدين منظور دو ف ر رضايت شغلي است.معنوي و هوش عاطفي ب

 لي تاثير گذار است.هوش معنوي بر رضايت شغ .1

 هوش عاطفي بر رضايت شغلي تاثير گذار است. .2

 شود. رسيم ميمدل ساختاري به شکل زير تطالعات پيشين بر اساس ادبيات نظري پژوهش، و بر اساس م

 

 

 

 

 

 مدل نظری .1شکل 

و پنهان است، باال نمايش داده شد، چون مدل داراي متغير آشکار ل ر شکه منظور بررسي و تحليل اين ارتباط ها که دب

هان ) هوش عاطفي و ر پنغيمتمدل داراي سه  روش تحليل عاملي تاييدي براي بررسي درستي اين ارتباط انتخاب شد. اين

بل معرفي ق بخش هوش معنوي و رضايت شغلي ( است که هر کدام از اين متغير هاي پنهان، آيتم هاي خاص خود را که

پژوهش شدند، دارا هستند. اين آيتم ها متغيرهاي آشکار مدل هستند که متغيرهاي پنهان را اندازه گيري مي کنند. مدل 

 :ير مي باشدبه شرح ز

 

 

 

 

 

 هوش عاطفی

 معنویهوش 

 رضایت شغلی
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 مدل نهایی پژوهش .2شکل

 

 پژوهش یتجرب یشینهپ

مطالعات موثر و که پيامد  را دارا مي باشدمان کليدي در سازو معني دار  يهوش عاطفي يک پيش بينطبق مطالعات سوني 

هوش محل کار است  انقالبي در مديريت است. همچنين به طور عمومي پذيرفته شده است که احساسات يک بخش ذاتي از

. توانايي (Sony,2016,p. 20-32)عاطفي يک فاکتور شخصيتي و فردي است که ارتباط نزديکي با رضايت شغلي دارد

ساسات در سختي هاي شغلي، همگي از ف و احانايي کنترل عواطتو اجتماعي، تمالاجتماعي و تعا برقراري ارتباط

ه هر کدام از اين فاکتور ها که در فاکتورهاي هوش عاطفي است که تمام انسان ها با آن درگير هستند. پر واضح است ک

 )وهش هاي و پژ زتحقيق باا صلآورد. نتايج حاانسان داراي نمره بااليي باشد، مي تواند موجبات رضايت شغلي را فراهم 

Ouyang, et al., 2015, p. 147-152)  و( Wong &Law,2002, p. 243-275)  و( Güleryüz, et al, p. 

نتايج همخواني دارد.  (Bar-On & Parker, 2000,p. 15-20 )و  (Goleman, 1998, p. 49-50 ) و (1625-1635

فردي آن، موجب بهبود روابط فردي و اجتماعي  هوش معنوي و پارامترهايد که تحقيقات آشموس و دوچان نشان مي ده

د مي شود. واين هوش موجب هماهنگي انسان با پديده هاي اطراف خود، قابليت حل مساله و تفسير تجارب خ مي شود.

يکي از ابعاد اساسي و بنيادين هوش  .سان بازي مي کندراتب نيازهاي انمي بنيادين و محوري در سلسله اين هوش نقش

. از منظر اين بُعد، معنويت در سازمان تنها اين نيست معنوي در سازمان، احساس معنادار بودن و هدف داشتن در کار است
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 مثل رضايت عميق شغليتر در کار وجوي معنا و هدفي عميقتباشد، بلکه بايد در جس برانگيزکه کار مورد عالقه و چالش

 (Karakas,2010, p. 89-106 )همچنين نتيجه بدست آمده با مطالعات  .(Ashmos & Duchon, 2016, p. 134)بود

 وري خود اشاره مي کند که، معنويت و تشويق معنوي بر شغل افراد تاثير گذار است، همخواني دارد.مر که در مقاله

 )ي اين مدل با مقاله و همانطوري که در سطور باال اشاره شد، هوش عاطفي و معنوي، هر دو بر رضايت شغلي اثر گذارند. 

Tischler, et al, 2002, p. 203-218)  ي دارد. هوش کند، همخوانکه به اثر گذاري هر دو هوش بر شغل افراد اشاره مي

هر دو فاکتور هاي شخصيتي و فردي هستند. يکي از عناصر اصلي هر دو هوش، خود شناسي فردي  معنوي عاطفي و هوش

سان و محيط پيرامون خود و درک خود از جهان اطرافش موثر باشد. انسان با درک و است که مي تواند بر تعامالت ان

خود قدرت مي بخشد. بدين ترتيب در مواجه با  شکالت را درمساله و حل متوانايي حل شناختي که از خود پيدا مي کند، 

  مسائل شغلي، از توانايي هاي خود بهره مي برند.

 حدوده و قلمرو ی مورد مطالعهم .1

نفر از کارکنان بانک انصار مي باشد که بر اساس نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه  1000جامعه آماري پژوهش تعداد 

 300کنندکان در پژوهش تعداد شرکت بدست آمد.  300کوکران حجم نمونه تقريبا ه از فرمول د. با استفاديري انجام شگ

ميانگين  مي باشند. سال 11تمامي شرکت کنندگان مرد با ميانگين سابقه خدمت   نفر از اعضاي بانک انصار مي باشند.

 ( هستند. از آناننفر  161يسانس ) رک تحصيلي لاغلب شرکت کنندگان داراي مد .استسال  36سني آنان 

 یقوش و ابزار تحقر .2

 هوش عاطفی پرسشنامه ی 

ارزيابي خود ، پرسشنامه شامل چهار بعد ن: اي(Wong &Law,2002, p. 243-275 )هوش هيجاني وانگ و الوپرسشنامه 

به معناي توانايي فرد براي فهم عميق عواطف و قادر به بيان اين عواطف به صورت  :خود احساسي يا (EM1) عاطفي

به معناي توانايي فرد براي درک و فهم عواطف افراد پيرامون خود مي  :(EM2) ديگري عواطفارزيابي  طبيعي مي باشد.

استفاده از عواطف در جهت هدايت آنها به سمت فعاليت هاي انايي فرد براي به معناي تو :(EM3) ي عواطفبکارگير شد.با

به معناي توانايي فردي شخص براي نظم دهي به عواطفش مي  :(EM4) تنظيم عواطف. سازنده و عملکرد شخصي مي باشد

 ت.بدست آمده اس 867/0اساس شاخص آلفاي کرونباخ يايي آن بر اين پرسشنامه به زبان فارسي برگردانده شد و پا باشد.

 هوش معنوی  پرسشنامه ی

جمله ابزارهايي است که براي سنجش هوش از  (King & DeCicco, 2009, p. 68-85) پرسشنامه هوش معنوي کينگ

هر چه فرد نمره باالتري و   گويه است 24توسط کينگ طراحي و ساخته شد. اين پرسشنامه داراي  2008در سال ي معنو

 عبارتند از:ه ک رداين پرسشنامه در مجموع چهار زير مقياس دا .در اين پرسشنامه بگيرد داراي هوش معنوي بيشتري است
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اين  .(SE4) بسط حالت هشياري، (SE3) يگاهي متعالآ ،(SE2)ي شخصياتوليد معن ،(SE1) انتقادي فکر وجوديت

 بدست آمد. 922/0پرسشنامه به زبان فارسي برگردانده شد و مقدار پايايي آن بر اساس آلفاي کرونباخ 

 پرسشنامه ی رضایت شغلی 

ک ( تا خيلي ه صورت خيلي ناراضيم ) با امتياز ياست. ب ايدرجه 5 که در يک مقياسماده است  20اين پرسشنامه داراي 

است و کسب نمره باالتر به معني  100تا  20شود. دامنه نمرات اين پرسشنامه بين گذاري ميراضيم ) با امتياز پنج ( نمره

ود دارد که رسشنامه وجياس براي اين پداشتن رضايت شغلي بيشتر است. همچنين بر طبق بسياري از مطالعات دو زيرمق

اين پرسشنامه به زبان  .(2012و پرومکا، ين)مارت (JS2)2و رضايت شغلي بيروني (JS1) 1عبارتند از: رضايت شغلي دروني

 بدست آمد 920/0آلفاي کرونباخ  آن بر اساسقدار پايايي م فارسي برگردانده شد و

 داده ها یللو تح یهتجز .3

 1جدول در ابتدا بايد نگاهي به توزيع آماري داده هاي موجود داشته باشيم تا روش مناسبي براي برآورد انتخاب شود. 

  .شاخص هاي آمار توصيفي براي هر يک ازمولفه هاي پرسشنامه را نشان مي دهد

 صیفیمار توشاخص های آ .1لجدو

 متغير

 متغير
 کشيدگي چولگي انحراف معيار ميانگين عنوان مولفه عالمت در مدل

ش 
هو

ي
نو

مع
 

SE 1 53/0 -07/0 67/0 54/2 تفکر وجودي انتقادي- 

SE 2 07/0 02/0 61/0 69/2 توليد معناي شخصي 

SE 3 08/0 00/0 60/0 41/2 آگاهي متعالي- 

SE 4 40/0 -19/0 75/0 10/2 ياريبسط حالت هش- 

ي
طف

 عا
ش

هو
 

EM 1 29/0 -25/0 53/0 83/3 خود احساسي 

EM 2  33/0 -13/0 54/0 76/3 ديگريارزيابي عواطف 

EM 3 63/0 -14/0 54/0 87/3 بکارگيري عواطف 

EM 4 40/0 -48/0 68/0 76/3 تنظيم عواطف 

 
1 Intrinsic 
2Extrinsic 
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ي
غل

 ش
ت

ضاي
ر

 

JS 1 08/3 -25/1 64/0 88/3 رضايت دروني 

JS 2 12/0 -63/0 71/0 53/3 يرونيرضايت ب- 

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده مي کنيد، چولگي و کشيدگي تقريبا تمام متغير ها در ها،  آناليز نرمال بودن متغيربا 

ونه گيري بر نمضمنا از آنجا که  ( مي باشد و اين يعني مي توانيم توزيع داده ها را نرمال در نظر بگيريم.-96/1و96/1بازه )

همچنين با توجه  بين مشاهدات رعايت شده است. نه گيري تصادفي ساده انجام شده است، فرض استقاللاس روش نمواس

براي تخمين ضرايب  (ML)به نرمال بودن داده ها و اينکه حجم نمونه بيش از صد مي باشد، از روش درستنمايي ماکسيمم

انس محور که از توزيع نرمال براي رد و يا تائيد فرضيات هاي کواري بنابراين مي توانيم از نرم افزار .ستفاده مي شودمسير ا

استفاده شده  AMOS 24د، استفاده کنيم. در اين پژوهش براي آزمون معادالت ساختاري از نرم افزار نناستفاده مي ک

 اما پس از بررسي توزيع متغير هاي پژوهش به برررسي ماتريس همبستگي آنها مي پردازيم.  است.

توجه به نرمال بودن  )توجه شود که با هده شده در تحقيق را نشان مي دهدماتريس همبستگي بين متغير هاي مشا جدول 

 ير از ضريب همبستگي پيرسون در اين ماتريس استقاده شده است(متغ

 ماتریس همبستگی. 2جدول 

S2 JS1 SE4 SE3 SE2 SE1 EM4 EM3 EM2 EM1  متغير 

  متغير

         000/1 

ضريب 

 همبستگي
EM1 

 سطح معني

 داري

        000/1 

ضريب  609/0

 همبستگي
EM2 

000/0 
معني سطح 

 داري

       000/1 
575/0 646/0 

ضريب 

 همبستگي
EM3 

معني سطح  000/0 000/0

 داري

      000/1 

498/0 459/0 589/0 
 ضريب

 همبستگي
EM4 

000/0 000/0 000/0 
معني سطح 

 داري
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     000/1 

375/0 450/0 489/0 440/0 
ضريب 

 همبستگي
SE1 

000/0 000/0 000/0 000/0 
معني سطح 

 داري

    000/1 
704/0 369/0 512/0 378/0 415/0 

ضريب 

 همبستگي
SE2 

سطح معني  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 داري

   

000
/1

 

659/0 782/0 367/0 415/0 530/0 437/0 
ضريب 

 همبستگي
SE3 

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
معني سطح 

 داري

  

000
/1

 

**
662
/0

 

546/0 642/0 353/0 297/0 395/0 330/0 
ضريب 

 همبستگي
SE4 

000
/0

 

عني مسطح  000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

 داري

 

000
/1

 

164
/0

 

150
/0

 

191/0 210/0 285/0 370/0 354/0 418/0 
ضريب 

 يهمبستگ
JS1 

004/0 009/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 
معني سطح 

 داري

000
/1

 

718
/0

 

192
/0

 

050
/0

 

160/0 187/0 346/0 225/0 217/0 286/0 
ضريب 

 همبستگي
JS2 

000
/0

 

001
/0

 

390
/0

 

005/0 001/0 000/0 000/0 000/0 000/0 

سطح معني 

 داري

 پژوهش هاییافته .4

که شاخصي براي سنجش ميزان مناسب بودن  CMIN/dfاگر مقدار کنيم. مي زش مدل را بررسي برا ابتدا شاخص هاي

ست که مدل خوب و اگر کمتر از سه باشد بسيار خوب ا کمتر از پنج باشد برازشبرازش مدل به داده هاي نمونه اي است، 

 ين مربعات خطايييانگشاخص ريشه م ،CFIشاخص برازش مقايسه اي  گزارش شده است. 575/2ين مدل مقدار آن در ا

RMSEA ،NNFI ا يTLI براي بررسي لذا  دهد مدل نسبت به مدل استقالل تا چه حد مناسب تر مي باشد، که نشان مي

 برازش مدل را نشان مي دهد:شاخص هاي 3جدول  برازش مدل کافي هستند.

 . شاخص های برازش3جدول

 نتيجهمقدار مقدار  نماد ش مدلبرازشاخص  شاخص    
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 شدهمشاهده  مطلوب فدير

1 
شاخص نسبت خي دو به 

 درجه آزادي
CMIN/DF <3 575/2 

برازش مطلوب 

 مدل

 P-Value <05/0 000/0 مقدار احتمال 2
وب برازش مطل

 مدل

 GFI >9/0 929/0 (برازندگي شاخص) 3
برازش مطلوب 

 مدل

 CFI >9/0 950/0 تطبيقي( )شاخص برازش 4
ش مطلوب براز

 مدل

6 
)خطاي ريشة ميانگين 

 مجذورات تقريب(
RMSEA <08/0 073/0 

برازش مطلوب 

 مدل

 NFI >9/0 950/0 )شاخص نرم شدۀ برازندگي( 7
برازش مطلوب 

 مدل

ار با اجراي مدل در نرم افزقرار دارد.  ده مي شود تمامي شاخص هاي برازش مدل، در محدوده ي مطلوبهمانطور که مشاه

مي 4جدول در  نتايج  تخمين مدل به شرح زير که هر دو هوش عاطفي و معنوي بر رضايت شغلي اثر گذارند.مشخص شد 

 باشد :

 یر مدل. ضرایب مس4جدول

 عنوان        

  فرضيه
 مسير ساختاري

ضريب 

 (β)مسير

سطح 

 معناداري

نتيجه 

 آزمون

 قبول 028/0 -19/0 رضايت شغلي  ----->  معنويهوش  اول

 قبول 000/0 84/0 رضايت شغلي  ---->  هوش عاطفي دوم

که مشاهده مي کنيد، همانطور رند.هر دو متغير هوش عاطفي و معنوي بر رضايت شغلي تاثير گذا ،با توجه به جدول فوق

درصد،  95( در سطح اطمينان P-Value=028/0ي )و معنادار( β =-19/0) منفيرابطه  رضايت شغليهوش معنوي وبين 

 در ارتباط اين دو متغيرمي توان گفت  کمتر مي باشد و نتيجتاً 05/0ه از عدد زيرا سطح معناداري مشاهد وجود دارد.

 مثبت شديدرابطه  رضايت شغليهوش عاطفي و بين ضمنا قرار مي گيرد.  يه اول پژوهش مورد تاييدفرض بنابراين و هستند

(84/0+= β ) قوياً و( 000/0معناداري=P-Value در سطح اطمينان )زيرا سطح  ، وجود دارد.(درصد 99)و حتي  درصد 95
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بنابراين فرضيه  و مي باشند در ارتباط دو متغير اينمي توان گفت  کمتر مي باشد و نتيجتاً 05/0معناداري مشاهده از عدد 

 رد حداکثر درستنمايي ضرايب مسير نمايش داده مي شود.وآرب 5جدول در  پژوهش مورد تاييد قرار مي گيرد. دوم
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 001/0سطح معنی داری ضرایب مسیر .5لجدو

      عنوان

 مسيرساختاري
 P نسبت بحراني انحراف استاندارد تخمين

JS <--- SE 185/0- 084/0 194/2- 028/0 

JS <--- EM 839/0 129/0 522/6 *** 

SE4 <--- SE 899/0 060/0 962/14 *** 

SE3 <--- SE 869/0 043/0 293/20 *** 

SE2 <--- SE 785/0 048/0 515/16 *** 

SE1 <--- SE 000/1    

EM4 <--- EM 000/1    

EM3 <--- EM 925/0 083/0 201/11 *** 

EM2 <--- EM 883/0 081/0 914/10 *** 

EM1 <--- EM 967/0 082/0 793/11 *** 

JS1 <--- JS 000/1    

JS2 <--- JS 795/0 101/0 897/7 *** 

ه مي شود که تمامي مقادير نسبت بحراني بر اساس محاسبات انجام شده و خروجي نرم افزار براي نسبت بحراني، مشاهد

شکل زير مدل ساختاري  صفر مي باشند.مخالف  05/0ها در سطح معني داري  است، بنابراين تمامي پارامتر 96/1بيش از 

 .ير نشان مي دهدمس نهايي را با ضرايب
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 . مدل ساختار نهایی3شکل 

 

 نتیجه گیری .5

ايت شغلي ل ساختاري و محاسبات انجام شده، هوش عاطفي ارتباط مثبت و به شدت معناداري با رضبا توجه به نتيجه مد

قدار شاخص نيکويي شغلي دارد. با توجه به م ايتمعناداري و با مقدار ضريب مسير منفي، با رض دارد و هوش معنوي ارتباط

 .ظر سازگاري خوبي دارداست، مدل با داده هاي مورد ن 929/0که برابر با  GFIبرازش مدل يا 

 اتپیشنهاد .6

اصلي هر دو هوش، خود  يکي از عناصرلذا ي و فردي هستند. و هوش عاطفي هر دو فاکتور هاي شخصيت معنويهوش 

يط پيرامون خود و درک خود از جهان اطرافش موثر باشد. انسان با سان و محند بر تعامالت انشناسي فردي است که مي توا

رتيب در خود پيدا مي کند، توانايي حل مساله و حل مشکالت را در خود قدرت مي بخشد. بدين تدرک و شناختي که از 

هاي اطراف خود،  ب هماهنگي انسان با پديدهاين هوش موجلذا توانايي هاي خود بهره مي برند. مواجه با مسائل شغلي، از 

راتب نيازهاي انسان بازي مو محوري در سلسله قابليت حل مساله و تفسير تجارب خود مي شود. اين هوش نقشي بنيادين 

. از عنادار بودن و هدف داشتن در کار استدين هوش معنوي در سازمان، احساس ميکي از ابعاد اساسي و بنياو مي کند.
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نا و وجوي معبرانگيز باشد، بلکه بايد در جستن تنها اين نيست که کار مورد عالقه و چالشين بُعد، معنويت در سازمامنظر ا

 .تر در کار بودهدفي عميق
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