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مقاله پژوهشی

رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با رویکرد اخالق حرفهای
شعله زکیانی

*1

2

 ،سعید غفاری

 .1گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،مشهد ،ایران.
 .2گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه پیام نور ،قم ،ایران.

اطالعات مقاله

چکیده

تاریخ دریافت97/06/24 :

زمینه و هدف :ارتقای هوش معنوی و پایبندی به اصول اخالقی ،موجب خدمت رسانی با کیفیت

تاریخ پذیرش98/02/16 :

بهتر ،کارایی و اثربخشی باالتر میگردد .پژوهش حاضر با بررسی رابطه هوش معنوی کتابداران
وکیفیت خدمات در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخالق حرفهای
انجام شد.

اخالق حرفهای

مواد و روشها :روش پژوهش توصیفی-همبستگی و با هدف کاربردی بود .جامعه آماری 180 ،نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

از کتابداران شاغل در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود .برای گردآوری اطالعات
از دو پرسشنامه کینگ و رداد استفاده شد .تحلیل اطالعات با روشهای استنباطی و آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف انجام شد .اطالعات بهدست آمده توسط نرم افزار  spssنسخه  22تجزیه و
تحلیل شد.

*نویسنده مسئول:

مالحظات اخالقی :در این پژوهش ،تمامی اصول اخالق در پژوهش رعایت شده است.

تاریخ انتشار98/05/27 :

واژگان کلیدی

کیفیت خدمات
هوش معنوی

شعله زکیانی
آدرس پستی :ایران ،تهران ،ستارخان ،خیابان
کاشانی،کوچه محرم نژاد ،پالک  .30کد پستی:

.1454973323
نمابر+98 21 8145 5199 :
E-mail: zakiani2004@gmail.com

یافتهها :نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (تفکر وجودی انتقادی ،تولید معنای شخصی،
آگاهی متعالی ،بسط حالت هوشیاری) با کیفیت خدمات در کتابخانههای مورد مطالعه رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :نتیجه پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و ارائه کیفیت خدمات در
کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخالق حرفهای رابطه وجود دارد ،بنابراین
میتوان با آموزش استفاده از هوش معنوی ،کیفیت خدمات در کتابخانههای مورد مطالعه را افزایش
داد.
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 .1مقدمه
هوش معنوی یکی از ابعاد هوش است که در دهههای اخیر مورد
توجه روان شناسان و متخصصین اخالق و دین قرار گرفته است.
به زعم بوزان هوش معنوی بر جوامع انسانی و فرهنگهای آنان
تاثیر مستقیم میگذارد ( .)1هوش معنوی یک تصویر کامل از
هوش انسانی است که توانایی انسان را برای اتصال به یک قدرت
باالتر و یک موجود مقدس افزایش میدهد (.)2
به عقیده ایمونز ،معنویت و اخالق شکلی از هوش است که

شکل  .1هرم نمایشگر سطوح هوش

عملکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کرده و در حل بسیاری از
مسائل با تکیه بر اصول اخالقی یاری میدهد ( .)3از جمله

این هرم نشاندهنده این مساله است که وقتی یک نوزاد به دنیا

عوامل موثر بر هوش معنوی ،تقوی ،پرهیزگاری ،تدبر در خلقت،

میآید ابتدا بر روی کنترل بدن خود ،یعنی  PQتمرکز میکند،

آفاق و انفس است .پژوهشهای مختلف نشان داد که میان

سپس مهارتهای عقالیی و مفهومی او توسعه مییابند ( )IQو

معنویت و هدف زندگی ،رضایتمندی و عملکرد همبستگی

تمرکز اصلی در مدرسه بر روی همین نوع از هوش است؛ اما

وجود دارد و در افرادی که جهتگیری معنوی داشته و اصول

بعد از مدتی که افراد پی بردند که نیاز به بهبود روابط عاطفی

اخالقی را رعایت میکنند ،عملکرد و خدمت رسانی در سطوح

و ارتباط با دیگران دارند ،هوش عاطفی پر رنگ میشود و در

باالتر است ( .)4طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سالمتی

نهایت  SQیا هوش معنوی زمانی مورد توجه قرار میگیرد که

نه تنها نبود بیماری ،بلکه تلفیق و هماهنگی بین عوامل فیزیکی،

فرد به جستوجوی معنا و مفهوم زندگی خویش میپردازد .به

عاطفی ،اجتماعی و معنوی است (.)5

عبارت دیگر درجهای از خودآگاهی عاطفی و همدلی پایه و

در فرهنگ اصیل اسالمی با رویکرد اخالقی ،بهطور ضمنی هوش

اساس مهمی برای رشد هوش معنوی است که منجر به آشکار

معنوی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است .عوامل مؤثر در

شدن و تقویت آن میشود و تقویت هوش معنوی نیز منجر به

هوش معنوی که در متون اسالمی تقوا و پرهیزگاری قلمداد

تقویت و رشد بیشتر هوش عاطفی میشود (.)7

شده است ،به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت،

امروزه روانشناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان

تدبر در آفاق و انفس ،روزهداری ،عبادات ،خواندن قرآن و تدبر

بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد ،هر

صادقانه در آیات آن میتوانند نقش اساسی در تقویت هوش

چند که هوش عقالنی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت

معنوی داشته باشند .آگاهی هوشیارانه و سازگاری با وقایع و

را تضمین میکند.

هوش معنوی فهم مسایل دینی و

تجارب زندگی و پرورش خودآگاهی از جمله عوامل اصلی رشد

استنباطهای درست فقهی را تسهیل مینماید .بهعالوه ،هوش

هوش معنوی تلقی میشوند .میتوان گفت بلوغ معنوی دید

معنوی میتواند در فهم مسایل اخالقی و ارزش آنها به افراد

عمیق و گستردهای است که با آگاهی همراه است و شامل

یاری نماید ( .)8ساغروانی در تحقیق خویش مدلهای هوش

ارتباط زندگی درونی ذهن با زندگی بیرونی میشود (.)6

معنوی را چنین بیان کرده است:

میتوان سطوح مختلف هوش را در یک هرم بهصورت زیر نشان

مدل وگان

داد:

وگان ،جهت تشریح هوش معنوی ،مدلی را ارائه میدهد که
بیشتر بر درک معنای زندگی تکیه دارد .وی معتقد است که

71

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک ،سال بیست و دو ،شماره سه ،مرداد و شهریور 1398

زکیانی و همکاران

هوش معنوی مانند سایر هوشها جهت حل مسئله کاربرد دارد

دریابند که بقا و توسعه آنها در آینده بدون توجه به مقوله

و مبتنی بر آگاهی فرد است.

کیفیت بی تردید امکانپذیر نیست (.)11

مدل بروس لیچفیلد

بدون شک در جو رقابتی سازمانهای عصر حاضر ،تنها

لیچفیلد به بعد آگاهی اشاره میکند ،اما توجه او بیشتر بر کاربرد

سازمانها و موسساتی میتوانند به ادامه حیات و توسعه

درونی هوش معنوی است ،از جمله داشتن آرامش .عالوه بر این،

روزافزون دست یابند که محور اساسی فعالیتهایشان را مبتنی

او جنبههای اخالقی این هوش را مورد توجه قرار میدهد.

بر کیفیت صحیح و شایسته خدمات و محصوالت خود که

مدل ایمونز

رضایت مشتری و ارباب رجوع را به دنبال داشته باشد ،بنیان

ایمونز معتقد است که هوش معنوی ،جنبههای بیرونی هوش را

نهند .در این تحقیق سعی شده با طرح مقوله کیفیت و مدیریت

با جنبههای درونی معنویت ،تلفیق میکند و بدین ترتیب

کیفیت جامع ،در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید

ظرفیت خارقالعاده ای در فرد ایجاد میکند ،به گونهای که

بهشتی نقش و ابعاد و تنگناهای کیفیت بهصورت کاربردی مورد

می تواند معنویت را به شکلی کاربردی مورد استفاده قرار دهد.

بررسی گردد .برای درک مفهوم ارزشیابی عملکرد بایستی ابتدا

مدل کینگ

مفهوم عملکرد را دریابیم .عملکرد به درجه انجام وظایفی که

کینگ معتقد است که هوش معنوی ،ظرفیت و توانایی منحصر

شغل یک کارمند را تکمیل میکند اشاره دارد و نشان میدهد

به فردی را در شخص ایجاد میکند ،تا معنا را در زندگی درک

که چگونه یک کارمند الزامات یک شغل را به انجام میرساند.

کند و به موقعیتهای معنوی باالتر راه یابد.

عملکرد اغلب با تالش که اشاره به صرف انرژی دارد یکسان

مدل سیسک

تلقی میشود ،اما عملکرد براساس نتایج فعالیتها اندازهگیری

سیسک در مدل خود ،طبقه بندی تقریبا جامعی را ارائه میدهد.

میشود .برای مثال یک دانشجو ممکن است تالش زیادی را در

وی با ارائه مولفههای هوش معنوی ،بر ویژگیهای منحصر به

آماده شدن برای آزمون بهکار گیرد ،اما نمره کمی دریافت کند.

فرد این هوش صحه میگذارد (.)9

در این مورد تالش زیادی صورت گرفته ،اما عملکرد پایین بوده

بریسون معتقد است در راستای رسیدن به کیفیت به عنوان یک

است .عملکرد افراد در یک موقعیت میتواند به عنوان نتیجه

فرهنگ و اصل سازمانی سیستمهای مدیریت کیفیت پا به

ارتباط متقابل بین تالش ،تواناییها و ادراکات نقش تلقی شود.

عرصه گذاشته و کیفیت را به عنوان یک فرآیند درگستره کل

تالش که از برانگیختگی نشأت میگیرد اشاره به میزان انرژی

سازمان دنبال مینماید .حال آنکه کیفیت و مدیریت آن

فیریکی یا ذهنی که یک فرد در انجام وظیفه استفاده میکند

محدود به یک بخش نیست و در تمام سازمانهای جامعه اعم

دارد .تواناییها ،ویژگیهای شخصی مورداستفاده درانجام یک

از خصوصی و دولتی دنبال میگردد که البته موفقیت بخش

شغل هستند و ادراکات نقش به مسیرهایی که افراد باور دارند

خصوصی در این زمینه چشمگیرتر بوده است ( .)10اما بخش

بایستی تالشهایشان را در جهت انجام شغل شان هدایت کنند،

دولتی نیز این نیاز مبرم را در خود درک کرده که دستیابی به

اشاره میکند (.)12

کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان سازمانهای خود که عموم

نوئی و همکاران عملکرد را ناشی از ویژگیهای شخصی،

مردم و شهروندان جامعه میباشد ،امری الزم و اجتنابناپذیر

مهارتها و نظیر آن میدانند و نشان میدهند این ویژگیها از

است .انتظارات شهروندان از کیفیت خدمات دولت روز به روز

طریق رفتار کارکنان به نتایج عینی تبدیل میشوند .در واقع

فزونی مییابد و سازمانهای دولتی با انبوهی از خواستهها و

کارکنان تنها در صورتی که دانش ،مهارتها ،تواناییها و سایر

نیازهای جدید و متفاوت ارباب رجوعان خود روبهرو هستند و

ویژگیهای ضروری برای انجام یک شغل را داشته باشند

این باعث گردیده که سازمانهای دولتی این نیاز را در خود

میتوانند رفتارشان را نشان دهند (.)13
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النگنکر و همکاران بیان کردهاند که سیستم ارزشیابی عملکرد،

این دیدگاه شامل همه رویدادها و تجارب فرد میشود که تحت

بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود عملکرد کارکنان

تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفتهاند .فرد میتواند از این هوش برای

فراهم آورده ،الزامات کارآموزی کارمند را معین و زمینه توسعه

چارچوبدهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد .این فرآیند

کارکنان را فراهم و تسهیل کرده ،بین نتیجهگیری پرسنلی و

قادر است از لحاظ پدیدارشناختی به رویدادها و تجارب فرد

عملکرد ارتباط نزدیکی برقرار نموده و نهایتا انگیزش و بهرهوری

معنا و ارزش شخصی بیشتری دهد (.)18

کارکنان را افزایش میدهد (.)14

هوش معنوی با زندگی درونی ذهن و نفس و ارتباط آن با جهان

رابرتس و پاوالک معتقدند که ارزشیابی عملکرد برای مقاصد

رابطه دارد و ظرفیت فهم عمیق سؤاالت وجودی و بینش نسبت

متعدد سرپرستی و توسعهای از جمله ارزشیابی عملکرد فردی

به سطوح چندگانه هوشیاری را شامل میشود .آگاهی از نفس،

بر حسب نیازهای سازمانی ،پیشبینی بازخورد به کارکنان در

به عنوان زمینه و بستر ،نیروی زندگی تکاملی خالق را در بر

جهت اصالح یا تقویت رفتار آنها و تخصیص پاداش و ارتقای

میگیرد .هوش معنوی به شکل هوشیاری ظاهر میشود و به

شغلی افراد مورد استفاده قرار میگیرد (.)15

شکل آگاهی همیشه در حال رشد ماده ،زندگی ،بدن ،ذهن،

به زعم زوهار و مارشال ،هوش معنوی یک بعد جدید از هوش

نفس و روح درمیآید .بنابراین هوش معنوی چیزی بیش از

انسانی و به نظر آنها « هوش نهایی» است و برای حل مسائل

توانایی ذهنی فردی است و فرد را به ماورای فرد و به روح مرتبط

مفهومی و ارزشی استفاده میشود (.)16

میکند (.)19

کینگ ،هوش معنوی را به عنوان مجموعه ظرفیتهای روانی

آمرام معتقد است هوش معنوی توانایی بهکارگیری و بروز منابع،

که با آگاهی ،انسجام ،کاربرد سازوار جنبههای متعالی و معنوی

ارزشها و کیفیتهای معنوی است ،بهگونهای که بتواند کارکرد

و غیرمادی وجود فرد سروکار دارد ،تعریف میکند که به

روزانه و آسایش (سالمت جسمی و روحی) را ارتقا دهد .مانند

پیامدهایی همچون بازتاب عمیق وجودی ،افزایش معنا،

داشتن حس معنا و مأموریت در زندگی ،حس تقدس در زندگی،

بازشناسی خود متعالی و تسلط ویژگیهای معنوی میانجامد

درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا (.)20

(.)3

درواقع ،این هوش بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن؛

به نقل از قربانزاده ،ادواردز معتقد است داشتن هوش معنوی

بدین معنا که فرد سؤاالت بیشتری را در مورد خود و زندگی و

باال با داشتن اطالعاتی در مورد هوش معنوی متفاوت است .این

جهان پیرامون خود مطرح میکند ( .)21جورج کاربردی عملی

تمایز فاصله میان دانش عملی و دانش نظری را مطرح میکند.

از هوش معنوی در محل کار را ارائه کرد که میگوید :هوش

بنابراین نباید داشتن دانش وسیع در مورد مسائل معنوی و

جدید و عمیقتر برای کمک به یک مدیر برای مدیریت بهتر و

تمرینهای آنها را همردیف دستیابی به هوش معنوی از طریق

یک رهبری مؤثرتر نیاز است ،زیرا هوش معنوی باعث مدیریت

عبادت و تعمق برای حل مسائل اخالقی دانست (.)17

بهتر و کار مؤثرتر کارمندان میشود ( .)22پورافکاری و همکاران

ناسل معتقد است که در بسیاری از افراد پس از  35سالگی

در تحقیقی بیان کردند که هوش معنوی ارتباط مستقیم با

تغییرات عمده ای در ناخودآگاه صورت میگیرد که ممکن است

سابقه خدمت دارد ( .)23نصیری طی تحقیقی به بررسی تأثیر

در روند معنویت و هوش معنوی تأثیرگذار باشند .همچنین

هوش معنوی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان

بعضی از محققان معتقدند که در زنان این تحول متفاوت از

پرداخت و نشان داد که هوش معنوی افراد بر این مهارتها تاثیر

مردان صورت میگیرد .به نظر میرسد هوش معنوی از روابط

مثبت دارد (.)24

فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد

مرزآبادی در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین هوش معنوی

حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود میگردد.

و خالقیت و استرس شغلی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد
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( .)25نتایج پژوهش رحیمی و همکاران با عنوان«رابطه بین

 .2مواد و روشها

هوش معنوی با خالقیت دانشجویان علوم پزشکی کاشان» نشان

تحقیق حاضر به روش توصیفی-همبستگی و بهصورت کاربردی

داد که ه وش معنوی باالتر با خالقیت بیشتر همراه است .از

انجام شد .جامعه آماری پژوهش را کتابداران کتابخانههای

طریق توجه به رشد ابعاد هوشهای معنوی ،میتوان زمینههای

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشکیل دادهاند که تعداد

پرورش خالقیت در دانشجویان را فراهم آورد تا آنها بتوانند

آنها  180نفر میباشد .جهت انتخاب نمونه با توجه به کوچک

نقش خود را به عنوان دانشجویانی خالق و نوآور در رشد و

بودن جامعه آماری ،حجم نمونه برابر با جامعه آماری گرفته شد.

پیشرفت جامعه ایفا نمایند ( .)26مومنی و همکاران در تحقیق

جهت نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده

خود تحت عنوان «رابطه بین خالقیت و هوش معنوی با

است .جهت گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد.

سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان آزاد اسالمی تهران»

پرسشنامه هوش معنوی کینگ ( )SISRIکه در سال 2008

نشان دادند که بین متغیرهای هوش معنوی و خالقیت با سبک

توسط وی طراحی و ساخته شد .این پرسشنامه  24مقیاس و

مسالهمدار رابطه مثبت و دو سبک هیجانمدار و اجتنابمدار

چهار زیر مقیاس دارد :تفکر وجودی انتقادی ،تولید معنای

رابطه منفی و معنادار وجود دارد .برای متغیر خالقیت با هوش

شخصی ،آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری .هر چه فرد

معنوی و مولفههای آن رابطه مثبت و معنادار نشان داده شده

نمره باالتری در این پرسشنامه بگیرد ،دارای هوش معنوی

است و بیشترین شدت رابطه را به ترتیب با مولفه تفکر وجودی

بیشتری است .پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ

انتقادی ،گسترش حالت هوشیاری ،آگاهی متعالی و ارائه مفهوم

 0/89بود .برای سنجش کیفیت خدمات از پرسشنامه

شخصی دارا بوده است .همچنین روابط بین مولفههای هوش

محققساخته توسط ایرج رداد با اقتباس از پرسشنامه استاندارد

معنوی و مولفههای خالقیت با سبک مسالهمدار مثبت و برای

الیب کوال با ضریب آلفای کرونباخ 0/90استفاده شده که برای

سبکهای هیجانمدار و اجتنابمدار منفی و معنادار بوده است.

هر بعد پنج سوال طراحی شده است .روش نمرهگذاری طبق

نهایتا هوش معنوی و خالقیت به عنوان متغیرهای پیشبین

طیف لیکرت میباشد ( .)28روایی هر دو پرسشنامه از طریق

برای انتخاب نوع سبکهای مقابلهای نقش مهمی برای

روش روایی صوری تعیین شد ،بدینصورت که پس از اصالحات

کنارآمدن با استرسهای روزانه در زندگی دارند (.)27

پیشنهادی توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

یکسری مشکالت خاصی در سازمان وجود دارد که حلنشده

مورد تایید قرار گرفت .اطالعات بهدستآمده توسط نرمافزار

ماندهاند ،در حالی که معضالتی که توسط حلقههای کیفیت،

 SPSSنسخه  22تجزیه و تحلیل شد.

شناسایی شدهاند و فعالیتهایی هم که اجرا گردیدهاند با
نیازمندیهای سازمان متفاوت هستند؛ از نظر محقق در کتابخانه

 .3مالحظات اخالقی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سطح کیفی رضایت بخش

در این پژوهش ،تمامی اصول اخالق در پژوهش رعایت شده

نیست و ارائه خدمات توسط کتابخانهها از نظر مراجعین کاهش

است.

یافته و دغدغه محقق در این پژوهش بررسی عوامل موثر در
کاهش سطح کیفیت خدمات کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی

 .4یافتهها

شهید بهشتی میباشد و مساله اصلی محقق طرح این سوال

جهت اثبات نرمالبودن تمامی متغیرهای تحقیق از روش تحلیل

میباشد که آیا بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات

استنباطی و آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد.

در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رابطه وجود

نتیجهگیری در مورد آزمون گولموگروف – اسمیرنوف با استفاده

دارد؟

از سطح معنیداری آزمون میباشد .چنانچه سطح معنیداری
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آزمون کمتر از  0/05باشد ،فرضیه صفر رد میشود و چنانچه

فرض  H1تایید میشود .یعنی بین متغیرهای هوش معنوی با

سطح معنیداری آزمون بزرگتر از  0/05باشد فرضیه صفر تأیید

کیفیت خدمات رابطه معناداری وجود دارد.

میشود .همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،سطح

تحلیل فرضیههای فرعی

معناداری این آزمون برای متغیرها  p <0/05بهدست آمده

 -1بین تفکر وجودی انتقادی کتابداران با کیفیت خدمات در

است ،پس میتوان دادهها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد.

کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد

با توجه به نرمال بودن متغیرها جهت آزمون فرضیهها از آزمون

اخالق حرفهای رابطه وجود دارد.

پارامتریک باید استفاده کرد.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شده است که نتایج آن به شرح جدول  3میباشد:

جدول  .1آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نرمال بودن متغیرهای پژوهش
درجه
نتیجه
متغیرها
ردیف
p
آزادی
نرمال
0/200
180
هوش معنوی
1
نرمال
0/051
180
تفکر وجود انتقادی
1-1
نرمال
0/154
180
 1-2تولید معنای شخصی
نرمال
0/106
180
آگاهی متعالی
1-3
نرمال
0/200
180
 1-4بسط حالت هوشیاری
نرمال
0/200
180
کیفیت خدمات
2
فرضیه صفر :متغیر نرمال استH0 :
فرضیه یک :متغیر نرمال نیستH1 :

جدول  .3آزمون ضریب همبستگی بین تفکر وجودی انتقادی با کیفیت خدمات
آزمون ضریب همبستگی پیرسون
کیفیت خدمات
تفکر وجودی انتقادی
0/453
1
ضریب همبستگی
0/006
p
180
180
تعداد
فرضیه صفر :بین تفکر وجودی انتقادی با کیفیت خدمات رابطه وجود نداردH0 :
فرضیه یک :بین تفکر وجودی انتقادی با کیفیت خدمات رابطه وجود داردH1 :

با توجه به آزمون گرفته شده ،ضریب همبستگی  0/453بهدست
تحلیل فرضیهها

آمد که با توجه به سطح معناداری  p= 0/ 006و با توجه به

فرضیه اصلی :بین هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در

اینکه مقدار بهدست آمده از ضریب خطا یعنی  0/01کمتر

کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد

میباشد ( ،)p<0/01فرضیۀ  H1مورد تأیید قرار میگیرد و فرض

اخالق حرفهای رابطه وجود دارد.

 H0رد میشود.

برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون

 -2بین تفکر معنای شخصی کتابداران با کیفیت خدمات در

استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول  2میباشد.

کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد
اخالق حرفهای رابطه وجود دارد.

جدول  .2آزمون ضریب همبستگی بین هوش معنوی با کیفیت خدمات
ارتباط
کیفیت خدمات
هوش معنوی
0/493
1
ضریب همبستگی
وجود ارتباط
0/003
p
180
180
تعداد
فرضیه صفر :بین هوش معنوی کتابداران با کیفیت خدمات رابطه وجود نداردH0 :
فرضیه یک :بین هوش معنوی کتابداران با کیفیت خدمات رابطه وجود داردH1 :

با توجه به آزمون گرفته شده ضریب همبستگی  0/493بهدست
آمد که با توجه به سطح معناداری p= 0/ 003و با توجه به
اینکه مقدار بهدستآمده از ضریب خطا یعنی  0/01کمتر
میباشد ( ،)p<0/01فرضیۀ  H0مورد تأیید قرار نمیگیرد و

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شده است که نتایج آن به شرح جدول  4میباشد.
جدول  .4آزمون ضریب همبستگی بین تولید معنای شخصی با کیفیت خدمات
آزمون ضریب همبستگی پیرسون
کیفیت خدمات
تفکر معنای شخصی
0/594
1
ضریب همبستگی
0/000
p
180
180
تعداد
فرضیه صفر :بین تفکر وجودی انتقادی با کیفیت خدمات رابطه وجود نداردH0 :
فرضیه یک :بین تفکر وجودی انتقادی با کیفیت خدمات رابطه وجود داردH1 :
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با نظر به آزمون گرفته شده ،ضریب همبستگی  0/594بهدست

 -4بین بسط حالت هوشیاری با کیفیت خدمات درکتابخانههای

آمد که با توجه به سطح معناداری p= 0/ 000و با توجه به

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخالق حرفهای

اینکه مقدار بهدست آمده از ضریب خطا یعنی  0/01کمتر

رابطه وجود دارد.

میباشد ( ،)p<0/01فرضیۀ  H1مورد تأیید قرار میگیرد و فرض

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده

 H0رد میشود.

شده است که نتایج آن به شرح جدول زیر میباشد.

-3بین آگاهی متعالی با کیفیت خدمات درکتابخانههای
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخالق حرفهای
رابطه وجود دارد.
برای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شده است که نتایج آن به شرح جدول  5میباشد.
جدول  .5آزمون ضریب همبستگی بین آگاهی متعالی با کیفیت خدمات
آزمون ضریب همبستگ پیرسون
کیفیت خدمات
آگاهی متعالی
0/325
1
ضریب همبستگی
0/057
p
180
180
تعداد
فرضیه صفر :بین آگاهی متعالی با کیفیت خدمات رابطه وجود نداردH0 :
فرضیه یک :بین آگاهی متعالی با کیفیت خدمات رابطه وجود داردH1 :

جدول  .6آزمون ضریب همبستگی بین بسط حالت هوشیاری با کیفیت خدمات
آزمون ضریب همبستگ پیرسون
کیفیت خدمات
بسط حالت هوشیاری
0/338
1
ضریب همبستگی
0/047
p
180
180
تعداد
فرضیه صفر :بین بسط حالت هوشیاری با کیفیت خدمات رابطه وجود نداردH0 :
فرضیه یک :بین بسط حالت هوشیاری با کیفیت خدمات رابطه وجود داردH1 :

با توجه به آزمون گرفته شده ضریب همبستگی  0/338بهدست
آمد که با توجه به سطح معناداری p= 0/ 047و با توجه به
اینکه مقدار بهدست آمده از ضریب خطا یعنی  0/05کمتر
میباشد ( ،)p<0/05فرضیۀ  H1مورد تأیید قرار میگیرد و فرض
 H0رد میشود.

با توجه به آزمون گرفته شده ضریب همبستگی  0/325بهدست

برای بررسی ارتباط موجود بین ابعاد هوش معنوی به تفکیک

آمد که با توجه به سطح معناداری p= 0/ 057و با توجه به

با کیفیت خدمات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده

اینکه مقدار بهدست آمده از ضریب خطا یعنی  0/05بیشتر

است که نتایج آن به شرح جدول  7میباشد.

میباشد ( ،)p<0/05فرضیۀ  H1مورد تأیید قرار نمیگیرد و
فرض  H0تایید میشود.
جدول  .7آزمون ضریب همبستگی بین ابعاد هوش معنوی با کیفیت خدمات
ارتباط
ضریب همبستگی با کیفیت خدمات
ابعاد هوش معنوی
p
وجود ارتباط
0/006
0/453
تفکر وجودی انتقادی
وجود ارتباط
0/000
0/594
تفکر معنای شخصی
عدم ارتباط
0/057
0/325
آگاهی متعالی
وجود ارتباط
0/047
0/338
بسط حالت هوشیاری

طبق نتایج جدول  ،7ضریب همبستگی بین تفکر وجودی

آن است که بین این دو ارتباط معنی داری وجود دارد .در مورد

انتقادی با کیفیت خدمات  0/453بهدست آمده است که با توجه

ارتباط بین تفکر معنای شخصی با کیفیت خدمات ،ضریب

به سطح معناداری  p=0/006و اینکه مقدار بهدست آمده از

همبستگی 0/594بهدست آمد که با توجه به سطح معناداری

ضریب خطا یعنی  0/01کمتر است ( ،)p >0/01نتایج نشانگر
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 p=0/000و کمتر بودن این مقدار از ضریب خطا یعنی 0/01

تحقیق حریری و زرین آبادی ( )1391جهت اثبات رابطه مثبت

( ،)p > 0/01این ارتباط وجود دارد.

و قوی بین هوش معنوی و تعهد شغلی کارکنان ،همراستا است.

اما ارتباط بین آگاهی متعالی با کیفیت خدمات بهدلیل آنکه

نتیجه پژوهش حاضر با تحقیق استبرگ ( )2006که نشان داد

ضریب همبستگی  0/325بهدست آمد و سطح معناداری

هوش معنوی بر خالقیت تاثیر مثبت دارد و همچنین با نظریه

 p= 0/057بوده و با توجه به اینکه مقدار بهدست آمده از

جرج ( )2006که میگوید :هوش جدید و عمیقتر برای کمک

ضریب خطا یعنی 0/05بیشتر میباشد ( ،)p >0/05ارتباطی

به یک مدیر برای مدیریت بهتر و یک رهبری مؤرتر نیاز است،

بین این دو گزارش نشد.

زیرا هوش معنوی باعث مدیریت بهتر و کار مؤثرتر کارمندان

ضریب همبستگی بین بسط حالت هوشیاری با کیفیت خدمات،

میشود همسو میباشد .همچنین نتیجه پژوهش با تحقیقهای

 0/338بدست آمد که با توجه به سطح معناداری p= 0/047

داخلی همچون کریمی مونقی ،گازران ،واقعی ،غالمی،

بوده و با توجه به اینکه مقدار بهدست آمده از ضریب خطا یعنی

صالحمقدم و آشوری ( )1390که به این نتیجه رسیدند که

 0/05کمتر میباشد ( ،)p >0/05نشان داد که ارتباط بین این

رابطهای معنادار و مثبت میان هوش معنوی با صالحیت بالینی

دو وجود دارد.

پرستاران وجود دارد و نتیجه پژوهش ساغروانی ( )1389که
نتایج نشان داد هوش معنوی با خالقیت رابطه مثبت دارد و

 .5بحث

خالقیتی را به افراد میدهد که با آن میتوانند قوانین را تغییر

تحقیق حاضر ،رابطه بین هوش معنوی با کیفیت خدمات

دهند و موقعیت را دگرگون کنند همسو میباشد.

کتابداران را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بررسی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش نشان داد که

میکند .تمامی اطالعات و پاسخنامهها بهصورت محرمانه بایگانی

بین ابعاد هوش معنوی از جمله تفکر وجودی انتقادی ،تفکر

و به جامعه تحقیق این موضوع توضیح داده شده است.

معنای شخصی و بسط حالت هوشیاری با کیفیت خدمات ارتباط

همان گونه که نتایج نشان داد بین هوش معنوی کتابداران و

معنیداری وجود دارد .اما ارتباطی بین آگاهی متعالی و کیفیت

کیفیت خدماتی که ارائه میدهند ،رابطه معناداری وجود دارد.

خدمات دیده نشد .بنابراین کتابداران بایستی به تقویت این بعد

به بیان دیگر ،با افزایش هوش معنوی کتابداران ،کیفیت خدمات

از هوش معنوی اقدام نمایند و خدمترسانی را جهت تعالی خود

آنها نیز افزایش یافته است .این یافتهها با نتایج حاصل از

و سازمانشان در صدر اهداف قرار دهند.

تحقیق جواهری و دیگران ( )2013که ثابت کرده بودند هوش
معنوی کارکنان بر کیفیت خدمات آنها تاثیر مثبت دارد ،همسو

 .6نتیجهگیری

است .یافته های این مطالعه با نتایج حاصل از تحقیق رداد

نتایج نشان داد که افراد با هوش معنوی باال هرگز دیگران را

( )2016کامال همسو است .وی نشان داد که بین هوش معنوی

برای هر چیزی سرزنش نمیکنند و همیشه مسئولیت اعمالشان

کتابداران و کیفیت خدمات آنها رابطه مثبت و معنیداری

را میپذیرند ،چیزی را برای از دست دادن ندارند ،درک کردهاند

وجود دارد .عالوه بر آن بین ابعاد هوش معنوی کتابداران شامل

که نمیتوانند مالک هر چیزی باشند و برای این که حس خوبی

خوبی ،جهت گیری درونی ،معنا و مفهوم ،حقیقت و صداقت و

در مورد خودشان داشته باشند نیازی به تأیید دیگران ندارند.

تمامیت و کلیت با کیفیت خدمات نیز رابطه مستقیم و

کارکنان با هوش معنوی باال دوست دارند که به دیگران خدمت

معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج تحقیق حاضر با نتایج

کنند و دریافتهاند که تنها راه برای توسعه تواناییهای

پژوهش اسهرلوس و داداشی خاص ( )1391در خصوص اثبات

شخصیشان استفاده از آنها در خدمت به دیگران است .ارتباط

رابطه مثبت بین هوش معنوی و عملکرد شغلی کارکنان و

خوبی با ارباب رجوع و همکاران برقرار میکنند .هرگز به واسطه
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تغییرات پیرامون خود مضطرب نمیشوند ،چون که آن را چیزی

 .7تقدیر و تشکر

طبیعی میدانند و در برابر تغییرات سازمانی مقاومت نمیکنند،

این مطالعه هیچگونه حامی مالی نداشته است .نویسندگان از

با توجه به نتایج حاصله چنین میتوان نتیجه گرفت که کارکنان

تمام کسانی که در انجام این تحقیق صمیمانه یاری رساندند،

با هوش معنوی باال خدماتی بهتری را ارائه میدهند .در انتها

کمال تشکر و سپاسگزاری را دارند.

پیشنهاد میشود که مدیران سازمانها به ارتقای هوش معنوی
با تاکید بر اصول اخالقی اهمیت بیشتری داده و جهت نیل به

 .8سهم نویسندگان

اهداف سازمانی و خدمترسانی بهتر این مهم را در دستور کار

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس

خود قرار دهند .همچنین پیشنهاد میشود برگزاری کارگاههای

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا

آشنایی با مولفه های هوش معنوی و ارتقای آن ،تقویت اصول

بودند.

اخالقی برای کتابداران و تمامی کسانی که خدماتی را به دیگران
ارائه میدهند ،از راه کارهای اساسی و عملی بوده و گام مهمی

 .9تضاد منافع

در راه نیل به اهداف سازمانی و رضایت مراجعین خواهد بود.

نویسندگان اعالم میدارند که هیچگونه تضاد منافعی در پژوهش
حاضر وجود ندارد.
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