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تی درمانی کشور ها و مسئول تربیت نیروي انسانی نظام بهداشمنابع دانشگاه ترینمهم اعضاءهیئت علمی مقدمه:
هوش  گردد.مندي ایشان سبب ارتقاي آموزش در دانشجویان و نظام سالمت کشور میو ارتقاي رضایت هستند

و مت جسمیه و سالاي که بتواند کارکرد روزانمعنوي است به گونههاي ها و کیفیتمعنوي توانایی بکارگیري ارزش
و کاهش ت علمی تواند با ارتقاء انگیزه اعضاي هیئرسد افزایش هوش معنوي میبه نظر می. روحی را ارتقا دهد

ناسایی اضر جهت شحالعه اضطراب باعث بهبود رابطه استاد و دانشجو و نهایتاً افزایش رضایت شغلی شود. بنابراین مط
 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طراحی شد.ئت علمیهمبستگی هوش معنوي با رضایت شغلی اعضاي هی

طالعه اعضاي انجام شد و جامعه مورد م 1398مقطعی است که در سال  پژوهش حاضر، مطالعه تحلیلی روش کار:
و  SISRIینگ کها پرسشنامه هوش معنوي ابزار جمع آوري داده دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بودند.هیئت علمی

 بود. SPSS 16تحلیل آمار  م افزار تجزیه ونر و JDIرضایت شغلی 

علوم پایه و ت علمینفر هیئ 67مورد بررسی قرار گرفت که نفر عضو هیئت علمی 100در مطالعه حاضر تعداد  نتایج:
سال بود. بین 10 /74 ± 7/4هادر مطالعه حاضر میانگین سابقه کار شرکت کنندهعلوم بالینی بودند. نفر هیئت علمی 33

ره کلی ي ونمنوي و رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه ما ارتباط وجود نداشت. بین نمره هوش معنوهوش مع
یانگین هوش معلوم پایه و علوم بالینی تفاوت معناداري وجود داشت. رضایت شغلی در بین اعضاي هیئت علمی

 علوم پایه بیشتر بود.معنوي و رضایت شغلی در بین اعضاي هیئت علمی

شتر بود. اما علوم پایه بیهر چند میانگین هوش معنوي و رضایت شغلی در بین اعضاي هئت علمی ري:نتیجه گی
 هوش معنوي بر رضایت شغلی تاثیر قابل توجهی نداشت.

ع به  جا ر ا حوه  ین ها  ن مقال

Arbabi Kalati F, Sharifi S E, Ansari H, Bakhshani N. Evaluation of  relationship between spiritual intelligence and job satisfaction 
among faculty professor of zahedan university of medical sciences. Horizon of Medical Education Development. 2020;10(2):1-8. 

 مقدمه
مختلفی بر عهده هاي و مراکز آموزش عالی ماموریتها دانشگاه

ی آموزش، پژوهش و خدمات دارند. اما سه ماموریت اصل
شئونات و عملکرد استادان و  ها تأییدتخصصی براي دانشگاه

گردد. میبر اساس این سه محور ارزیابی میاعضاءهیئت عل
و مسئول تربیت ها مهمترین منابع دانشگاهمیاعضاءهیئت عل

).  ارتقاي 1نیروي انسانی نظام بهداشتی درمانی کشور هستند(
سبب ارتقاي آموزش در دانشجویان و رضایت مندي ایشان 

mailto:arbabi@zaums.ac.ir
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مختلف نشان هاي ). پژوهش2گردد(مینظام سالمت کشور 
داده است احترام به دانشجو، علم به موضوع تدریس، وجود 

استاد خوب از نظر هاي طرح درس و رعایت عدالت معیار
). هوش در تعریف ظرفیت یادگیري و 3و4دانشجویان است(

و توانایی تطبیق با محیط است و بکار گیري دانش کسب شده 
). هوش 5مختلفی در خصوص انواع آن وجود دارد(هاي نظریه

کلی، هوش هیجانی که در پستانداران عالی وجود دارد و هوش 
). هوش معنوي توانایی 5معنوي که مختص انسان است(

که اي معنوي است به گونههاي ها و کیفیتبکارگیري ارزش
و روحی را ارتقا میه و سالمت جسبتواند کارکرد روزان

 ). 6دهد(
افزایش خالقیت، خوش بینی و اعتماد به نفس و ارزشهاي 

). به نظر 7واالي انسانی از نتایج ارتقا هوش معنوي است(
تواند با ارتقاء انگیزه اعضاي میرسد افزایش هوش معنوي می

و کاهش اضطراب باعث بهبود رابطه استاد و میهیئت عل
که اي ). مطالعه8و9نهایتاً افزایش رضایت شغلی شود( دانشجو و

به بررسی اثر هوش معنوي بررضایت شغلی اعضاي هیئت 
که برروي اي پرداخته باشد یافت نشد اما در مطالعهمیعل

رضایت شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان انجام شده بود، 
بین هوش معنوي و رضایت شغلی وتعهد سازمانی ارتباط 

تواند پیشگویی کننده رضایت شغلی میدار وجود دارد و معنا
 ).10باشد(

در مطالعه دیگري نشان داده شده که بین هوش معنوي و  
رضایت شغلی با سالمت روان کارکنان علوم پزشکی شهرکرد 

).  بنابراین 11رابطه معنادار و همبستگی مثبت وجود دارد(
با  مطالعه حاضر جهت شناسایی همبستگی هوش معنوي

دانشگاه علوم پزشکی میرضایت شغلی اعضاي هیئت عل
 زاهدان طراحی شد.

 روش کار

در سال  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی انجام شده
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی  تأییداست که به  1398

واجد شرایط و مایل میزاهدان رسیده است. اعضاي هیات عل
دند. معیارهاي ورود به مطالعه به شرکت، در مطالعه وارد ش

سال  20سال و کمتر از 5با سابقه ي بیش از میاعضاي هیئت عل
 بود.میپیمانی یا رسمیو با وضعیت استخدا

هدف  مطالعه براي افراد توضیح داده شد و در صورت موافقت 
پرسشنامه هوش معنوي و رضایت شغلی میعضو هیئت عل

یایی نسخه فارسی پرسشنامه توسط افراد پر گردید. روایی و پا
) توسط پژوهش رقیب و SISRIهوش معنوي کینگ (

)و همچنین روایی و پایایی 12شده است ( تأییدهمکارانش 
شده  تأیید) JDIنسخه فارسی پرسشنامه رضایت شغلی (

 .)13است(
تکمیل گردید میکه توسط اعضاي هیئت علاي پرسشنامه

 شامل سه قسمت بود:
ل سن، جنسیت،وضعیت تأهل، سابقه . مشخصات: که شام1

 بود. میکار، علوم پایه یه بالینی، مدرك تحصیلی و  مرتبه عل
این پرسشنامه در سال  JDI. پرسشنامه رضایت شغلی 2

توسط اسمیت، کندال وهیولین ساخته شده است. یکی از 1969
رایج ترین و دقیق ترین ابزارهاي ارزیابی رضایت شغلی است. 

 22آیتم ماهیت شغل ( 6وال داشته و شامل س 70این آزمون 
 11سوال)، همکار ( 14سوال)، مسئول مستقیم یا سرپرست (

سوال)، شرایط کار  9سوال)، حقوق و مزایا ( 7سوال)، ارتقاء (
هاي سوال) است. در این پرسشنامه به پاسخ 7در محیط فعلی (

اده د 5تا 1بین اي داده شده به هر عبارت، در طیف لیکرت نمره
ها را جمع شد. تنها کافی بود که براي هر آیتم نمرات ماده

نماییم تا نمره آن آیتم بدست آید. همچنین پرسشنامه داراي 
یک نمره کل نیز بود که با جمع بندي نمرات تمام سواالت 

 باشد.می 350و حداکثر آن  70بدست آمد.حداقل نمره 
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ده و هدف ماده بو 24.پرسشنامه هوش معنوي کینگ داراي 3
 آن سنجش میزان هوش معنوي از ابعاد مختلف (تفکر وجودي

ی انتقادي، تولید معناي شخصی، بسط حالت هوشیاري و آگاه
باشد. طیف نمره دهی آن براساس لیکرت پنج میمتعالی) 

 ط به هرها و امتیاز مربوبوده که در جدول زیر گزینهاي گزینه
 گزینه ارائه گردیده است.  

ک آوردن نمره ي هوش معنوي امتیاز مربوط به ت براي بدست
کثر و حدا 24تک سواالت را با هم جمع کردیم.حداقل امتیاز 

 است. 120

ها: ه  د دا ل و توصیف  ش تحلی  SPSSدر نرم افزار ها داده رو

براي  ANOVAاز آزمونهاي تی مستقل و  .ثبت گردید 16
و  مقایسه گروهها و جهت بررسی  ارتباط بین رضایت شغلی

هوش معنوي از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.سطح 
 در نظر گرفته شد. 0,05معنی داري کمتر از 

 نتایج
مورد بررسی مینفر عضو هیئت عل 100در مطالعه حاضر تعداد 

نفر هیئت  33علوم پایه و مینفر هیئت عل 67قرار گرفت که 

مورد  اطالعات کلی افراد 1علوم بالینی بودند. جدول میعل

میانگین سابقه کار  در مطالعه حاضر دهد:میبررسی را نشان 

است. حداقل نمره هوش سال 74/10±7/4ها شرکت کننده

 ±17/9يمیانگین نمره هوش معنو و 87حداکثر  و 33معنوي 

 و 338حداکثر  و156حداقل نمره رضایت شغلی  است. 63/58

 است. 67/254 ±2/28میانگین نمره رضایت شغلی 

 اطالعات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه -1لجدو

 درجه علمی مدرك تحصیلی مقطع وضعیت تاهل جنسیت 

 
 استاد دانشیار استادیار مربی تخصص phd کارشناسی ارشد بالینی پایه متاهل مجرد مرد زن

 تعداد

 و درصد
53 47 13 87 67 33 17 61 22 17 64 15 4 

مستقل بدست آمده نشان  t آزمونبا استفاده از  که 2جدول 
نمره کلی رضایت شغلی  دهد: که بین نمره هوش معنوي ومی

علوم پایه و علوم بالینی تفاوت میدر بین اعضاي هیئت عل
میانگین هوش معنوي و رضایت شغلی  معناداري وجود دارد.

این جدول  علوم پایه بیشتر است.میدر بین اعضاي هیئت عل
آیتم  کیفیت شغلی رضایت شغلی و آیتمدهد میهمچنین نشان 

سرپرست مستقیم رضایت شغلی در بین اعضاي هیئت 
علوم پایه و علوم بالینی تفاوت معناداري وجود میعل

آیتم در بین اعضاي هیئت  میانگین هر دو). p=01/0(دارد
 علوم پایه بیشتر است.میعل

ن استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده نشا
د: بین هوش معنوي و رضایت شغلی کلی هیئت دهمی
 .)p= 061/0(علوم پایه ارتباط معناداري وجود نداردمیعل

نشان  آمدهاستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست 
رضایت شغلی کلی هیئت  دهد: بین هوش معنوي ومی
 ).p=078/0( علوم بالینی ارتباط معناداري وجود نداردمیعل
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 قایسه هوش معنوي و رضایت کلی در بین اعضاي هیات علمیم -2جدول
 P value انحراف معیار±میانگین  علوم یایه یا بالینی 

 رضایت شغلی
  22/260 ± 937/29 پایه

 39/243 ± 408/35 بالینی 015/0

 هوش معنوي
  60/57 ± 232/11 پایه

 54/70 ± 949/8 بالینی 010/0

 ANOVAو  مستقل  tآزمون با استفاده از که  3جدول 

مدرك  ،وضعیت تاهل ، بین جنسیت :دهدمینشان بدست آمده 

  وجود ندارد. تفاوت و رضایت شغلی  تحصیلی

 مقایسه عوامل موثر بر رضایت شغلی -3جدول
 P value رضایت شغلی  متغیر

 جنسیت
 51/0 64/252 ± 288/36 زن
 96/256 ± 204/28 مرد

 وضعیت تاهل
 12/0 62/241 ± 897/35 مجرد
 62/256 ± 901/31 متاهل

 مدرك تحصیلی
 067/0 676/252 ± 620/30 کارشناس ارشد

PhD 780/31 ± 02/260 

 32/241 ± 951/33 تخصص

 092/0 76/252 ± 620/30 مربی مرتبه علمی
 17/250 ± 136/30 استادیار

 47/272 ± 587/40 دانشیار

 00/268 ± 833/33 استاد

 ANOVAو  مستقل  tبا استفاده از آزمون که  4جدول 

مدرك  ،وضعیت تاهل ، بین جنسیت :دهدمینشان بدست آمده 

 وجود ندارد. هوش معنوي تفاوت و  تحصیلی

 مقایسه عوامل موثر بر هوش معنوي -4جدول

 P value هوش معنوي  متغیر

 45/0 40/59 ± 177/12 زن جنسیت

 
  77/57 ± 178/9 مرد

 10/0 23/63 ± 767/13 مجرد وضعیت تاهل
  94/57 ± 264/10 متاهل 
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 061/0 82/62 ± 708/13 کارشناس ارشد مدرك تحصیلی

 

PhD 124/10 ± 90/58  

  64/54 ± 363/9 تخصص

 289/0 82/62 ± 708/13 مربی مرتبه علمی
  53/57 ± 360/10 استادیار 

 
  60/57 ± 318/9 دانشیار

  25/62 ±617/8 استاد 

که با آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده  5جدول 

دهد: بین سن و سابقه کار با رضایت شغلی میاست نشان 

 ولی بین این دو متغیر و معنادار ومثبت وجود دارد همبستگی

  وجود ندارد. همبستگی معنی داريهوش معنوي 

 عنويارتباط سن و سابقه کار بر رضایت شغلی و هوش م -5جدول 

   رضایت شغلی هوش معنوي

 122/0- 270/0 Correlation coefficient  
 P value 007/0 228/0 سن

004/0- 399/0 Correlation coefficient  
 P value 001/0> 970/0 سابقه کار

 و نتیجه گیري بحث
 مطالعه حاضر نشان داد که بین هوش معنوي و رضایت شغلی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان میدر بین اعضاي هیئت عل
 تفاوت آماري معناداري وجود ندارد.

ر مطالعاتی که ارتباط بین هوش معنوي و رضایت شغلی را د
 گروه پزشکی بررسی کرده باشد محدود است.

رد در شهرک 1393پیربلوطی و همکاران در سال میمطالعه قاس
ت ضایرنشان داد که در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بین 

 شغلی و هوش معنوي ارتباط معنی دار وجود دارد و هر چه
ه کهوش معنوي باالتر باشد میزان رضایت شغلی باالتر است 

 مغایر با نتایج مطالعه حاضر است البته وي رضایت شغلی
را به صورت جداگانه میوهوش معنوي اعضاي هیئت عل

 ).11گزارش نکرده است(

لعه حاضر نیز بین دو جنس از مشابه نتایج مطالعه وي در مطا
لحاظ هوش معنوي و رضایت شغلی ارتباط کلی وجود ندارد. 
وي سالمت روان افراد را نیز بررسی کرده است و نشان داده 
است که بین سالمت روان و رضایت شغلی ارتباط وجود دارد 

 که این متغیر در مطالعه ما بررسی نشده است.
در  2017در مطالعه دیگري که حیدري و همکاران در سال 

ین شهرمشهد انجام دادند. هوش معنوي و رضایت شغلی را درب
پرستاران شاغل در بیمارستان بیمارریهاي روانی بررسی 

هفته یک ماه هر 2اند. آنها به گروهی از پرستاران به مدت کرده
 2ند و در خصوص هوش معنوي آموزش داداي دقیقه 90جلسه 

 را ماه پس از پایان آموزش، هوش معنوي و رضایت شغلی آنها
ش زایبا گروهی که آموزش ندیده بودند به طور قابل توجهی اف

 ).14یافته بود(



 فاطمه اربابی کالتی و همکاران
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که هوش معنوي را در بین اعضاي هیئت اي مطالعه
 1397سنجیده باشد مطالعه صدري و همکاران در سال میعل
تدریس را هاي و توانایی باشد که رابطه بین هوش معنويمی

هاي بررسی رده است و نشان دادکه بین هوش معنوي و توانایی

 وجود دارد.میتدریس ارتباط ك
را به عنوان هوش  8/58±15/4وي هوش معنوي کمتر از 

معنوي نامطلوب توصیف کرده بود که براین اساس متوسط 
دانشگاه علوم پزشکی در میهوش معنوي اعضاي هیئت عل

 یت مطلوب قرار دارد.وضع
زن و متأهل داراي هوش میدر مطالعه وي اعضاي هیئت عل

در  ست.امعنوي باالتري بودند که مغایر با نتایج مطالعه حاضر 
لبته . امطالعه حاضر این دو متغیر در هوش معنوي تأثیري نداشت

دندانپزشکی را مینفر عضوهیئت عل 96صدري و همکاران 
 ن است این مغایرت به علت تفاوتبررسی کرده اند که ممک

هاي مختلف اعضاي هیئت حجم نمونه و عدم شرکت گروه
 باشد.میمی عل

مشابه نتایج مطالعه حاضر در مطالعه صدري نیز بین درجه 
وهوش معنوي تفاوت آماري معنی دار وجود ندارد. در میعل

با ثبات هوش معنوي میمطالعه وي افراد داراي وضعیت استخدا
داشتند ،در مطالعه حاضر همه افراد مورد بررسی داراي  باالتر

تواند میو پیمانی) بودند که میبا ثبات (رسمیوضعیت استخدا

توضیح دهنده عدم وجود تفاوت بین هوش معنوي در اعضاي 
 ).9باشد(میمی هیئت عل

ود در این مطالعه بین سابقه کار و هوش معنوي ارتباطی وج
ه ابقسي افراد با هوش معنوي بیشتر نداشت اما در مطالعه صدر

کاري کمتري داشتند که علت تفاوت ممکن است در حجم 
 ).9نمونه و گروه مورد مطالعه باشد(

 مطالعات مختلفی نشان داده است که هوش معنوي بر سالمت
روان و کاهش اضطراب موثر است که در مطالعه ما مورد 

 بررسی قرار نگرفته است.
ت شان داد که بین هوش معنوي و رضاینتایج مطالعه حاضر ن

با ثبات میبا وضعیت استخدامیشغلی در اعضاي هیئت عل
د ها ماننوجود ندارد. اما ممکن است بر روي سایر متغیراي رابطه

و هوش اخالقی میتوانایی تدریس، میزان اضطراب، شادکا
 باشد.مؤثر باشد که نیازمند بررسی بیشتر می

 تشکر و قدردانی
بررسی تاثیر "اله حاصل طرح تحقیقانی تحت عنوان این مق

دانشگاه میهوش معنوي بر رضایت شغلی اعضاي هیئت عل
مصوب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  "علوم پزشکی زاهدان

 .باشدمی 2559به کد  1397در سال 
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Introduction: Faculty members are the most important resources of universities 
and responsible for training human resources in the health system and Promoting 
their satisfaction will improve the education of students and the health system of 
the country. Spiritual intelligence is the ability to apply spiritual values and 
qualities in a way that promotes daily functioning and physical and mental health. 
Increasing spiritual intelligence seems to improve faculty-student relationships 
and, ultimately, job satisfaction by enhancing faculty motivation and reducing 
anxiety. Therefore, the present study was designed to determine the correlation 
between spiritual intelligence and job satisfaction of faculty members of Zahedan 
University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: The present study was an analytical cross-sectional study 
and the study population was faculty members of Zahedan University of Medical 
Sciences. Data were collected using King's Spiritual Intelligence Questionnaire 
and JDI Job Satisfaction Questionnaire and the statistical analysis software was 
SPSS 16. 
Results: In this study, 100 faculty members were studied, 67 of which were basic 
science faculty members and 33 were clinical science faculty members. in this 
study an average work experience were 10.74 years.. There was no relationship 
between spiritual intelligence and job satisfaction in our study population. There 
was a significant difference between spiritual intelligence score and overall job 
satisfaction score between faculty members of basic sciences and clinical 
sciences. The mean score of spiritual intelligence and job satisfaction was higher 
among faculty members of basic sciences. 
Conclusion: However, the average spiritual intelligence and job satisfaction were 
higher among the faculty members of the basic sciences. But spiritual intelligence 
did not have a significant effect on job satisfaction. 
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