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 چکیده:

خواهان کارکنانی  هاسازمان؛ مدیران رودیمهوش کارکنان متغیری مهم در فضای سازمان به شمار  سابقه و هدف:

 هقرارگرفتو تمرکز جامعه علمی جهان  موردبحث راًیاخکه  هاهوشهستند که از هوش باالتری برخوردار باشند. یکی از انواع 

ز نقش بسزایی در برو یاحرفه. عالوه بر این، با توجه به شرایط خاص محیط بیمارستان، اخالق باشدیماست هوش معنوی 

در  وصاًخصرفتارهای مثبت و عدم بروز رفتارهای مخرب در فضای بیمارستان دارد. یکی از رفتار مخرب فضای بیمارستان، 

مستقیم به ارائه خدمات مشغول هستند، رفتارهای پرخاشگرانه است. لذا پس از مرور پیشینه  صورتبهستارانی که مورد پر

هوش معنوی بر رفتارهای پرخاشگرانه با توجه به نقش میانجی  ریتأثصورت گرفته، پژوهش حاضر بر آن است  یهاپژوهش

 قرار دهد. یموردبررس ۸۹۳۱را در بیمارستان امام علی )ع( استان البرز در سال  یاحرفهاخالق 

ش استاندارد هو یهاپرسشنامه. بدین منظور از باشدیممطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی  :روش کار

ش )به رو هاآنو رفتارهای پرخاشگرانه پس از بررسی روایی )به روش روایی محتوا و سازه( و پایایی  یاحرفهمعنوی، اخالق 

 یهادادهنفر از پرستاران بیمارستان امام علی )ع( البرز مبادرت شد.  ۸۸11از  ازیموردن یهاداده یآورجمع( جهت باخ کرونآلفای 

میانگین و مدل معادالت ساختاری مورد  یهاآزمونو  LISREL 8.8و  SPSS 16 یافزارهانرمبا کمک  شدهیآورجمع

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجز

 قبولابلقاست که پرستاران بیمارستان امام علی )ع( البرز از سطح  آننتایج حاصل از آزمون میانگین حاکی از  :هاافتهی

. عالوه بر این، پرستاران این بیمارستان رفتارهای پرخاشگرانه باشندیمبرخوردار  یاحرفههوش معنوی و نیز رعایت اخالق 

 مثبت و معناداری ریتأث، نتایج مدل معادالت ساختاری حاکی از آن است که هوش معنوی ضمناً. دهندیماندکی را از خود بروز 

داری بر رفتارهای پرخاشگرانه منفی ولی معنا ریتأث، هر دو یاحرفهپرستاران دارد؛ هوش معنوی و اخالق  یاحرفهبر اخالق 

در رابطه بین هوش معنوی و رفتارهای پرخاشگرانه مورد تائید  یاحرفهاینکه نقش میانجی اخالق  تاًینهاران دارند؛ اپرست

 است. قرارگرفته

 است و موجب مؤثردر بیمارستان  یاحرفهو متغیر هوش معنوی در بهبود اخالق  هاشاخصتقویت  :یریگجهینت

 هوش معنوی بر کاهش بروز ریتأثپرستاران،  یاحرفه. رعایت اخالق شودیمکاهش بروز رفتارهای پرخاشگرانه بیمارستان 

 .دینمایمعاملی میانجی ایفای نقش  عنوانبهو  کندیمرفتارهای پرخاشگرانه را تسهیل 

 

 .یاحرفهرفتار پرخاشگرانه، اخالق  ،یهوش معنو :یدیکلمات کل

  



Abstract 

Background and purpose: Employee intelligence is an important variable in an 

organization's environment; managers of organizations want employees who have higher 

intelligence. One of the types of intelligence that has recently been the focus of the world's 

scientific community is spiritual intelligence. In addition, due to the specific circumstances of 

the hospital environment, professional ethics plays an important role in the emergence of 

positive behaviors and non-destructive behaviors in the hospital environment. One of the 

destructive behaviors of the hospital environment, especially for nurses who directly provide 

services, is aggressive behaviors. Therefore, after reviewing the background of researches, the 

present study aims to investigate the effect of spiritual intelligence on aggressive behaviors 

regarding the mediating role of professional ethics in Imam Ali Hospital in Alborz province in 

1398. 

 Material and Methods: This is a descriptive correlational study. For this purpose, 

standard questionnaires of spiritual intelligence, professional ethics, and aggressive behaviors 

after evaluating their validity (content and construct validity) and their reliability (Cronbach's 

alpha method) were used to collect the required data from 1100 nurses of Imam Ali (AS) 

Hospital in Alborz. Collected data were analyzed using SPSS 16 and LISREL 8.8 software by 

one sample t test and structural equation modeling. 

Results: The results of the mean test indicated that nurses at Imam Ali Hospital in Alborz 

had acceptable level of spiritual intelligence and professional ethics. In addition, nurses at the 

hospital exhibit low aggressive behaviors. Meanwhile, the structural equation modeling results 

indicate that spiritual intelligence has a positive and significant effect on nurses' professional 

ethics; both spiritual intelligence and professional ethics have negative but significant effects 

on aggressive behaviors of nurses; ultimately, the mediating role of professional ethics on the 

relationship between spiritual intelligence and aggressive behaviors has been confirmed 

Conclusion: Strengthening of spiritual intelligence indicators and variable are effective 

in improving professional ethics in hospital and decrease the incidence of aggressive behaviors 

in hospital. Further, nurses' professional ethics facilitate the impact of spiritual intelligence on 

reducing aggressive behaviors and act as a mediating factor. 
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