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Background and Objectives: Teachers 'job satisfaction is associated with various factors and the 
present study was conducted to investigate the relationship between moral, spiritual, and 
emotional intelligence with teachers' job satisfaction. 
Methods: The method of the present study is cross-sectional descriptive-analytical and 
correlational. The statistical population of the study consisted of all teachers working in education 
in Kalat city (700 people). Cochran's formula was used to determine the sample size and 248 people 
were selected as the sample who were selected using simple random sampling method. 
Findings: Data were collected based on four ethical intelligence questionnaires by Link and Kiel 
(2005), King spiritual intelligence (SISRI.2008), Siberian emotional intelligence (2001) and Barati 
(2006) job satisfaction (Cronbach's alpha coefficient) 0.86, 0.88, 0.85 and 0.82 were obtained and 
their face and content validity were confirmed by experts. Data analysis was performed using SPSS 
software. 
Conclusion: The results showed that there is a significant correlation between spiritual, moral and 
emotional intelligence with job satisfaction. The results of regression analysis also indicated that 
moral intelligence can predict job satisfaction. 

 

University Of Tabriz 

Abstract 

Keywords: Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence, Moral Intelligence, Job 
Satisfaction, Teachers 



 CIPJ. Vol .1, No. 3 (Autumn 2021)                                       75                           3شماره  **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

 

 

  پژوهشی مقاله 

با رضایت شغلی   بررسی رابطه هوش اخالقی، هوش هیجانی و هوش معنوي 

  معلمان

  *3، سید محسن اصغري نکاح 2، مرتضی جباریان1سمانه صاحبی

  ریزي درسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه فردوسی مشهد، ایران  دانشجوي دکتري برنامه 1

  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران   2
    دانشیار گروه آموزشی روانشناسی مشاوره و تربیتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه فردوسی مشهد، ایران،  *3

  14/12/1400انتشار:    03/12/1400پذیرش:  21/11/1400دریافت:  Asghari-n@um.ac.ir *نویسنده مسئول:

  

  

  

  

    

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رضایت شغلی معلمان با عوامل مختلفی پیوند خورده است و پژوهش حاضر با هدف  پیشینه و اهداف:  

  بررسی رابطه هوش هاي اخالقی، معنوي، و هیجانی با رضایت شغلی معلمان انجام گردید.

باشد. جامعه آماري پژوهش  ی و همبستگی میمقطع  یل یتحلروش پژوهش حاضر از نوع توصیفی  روش ها:  

دادند. براي  نفر) تشکیل می  700کلیه کارکنان و معلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کالت (را  

عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش  نفر به   248تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد  

  .ها با استفاده از روش تصادفی ساده صورت گرفتآن

ها:   دادهجمع یافته  لینک   هاآوري  اخالقی  هوش  پرسشنامه  چهار  معنوي  2005کیل( وبراساس  هوش   ،(

صورت گرفت که  ) 1385( و رضایت شغلی براتی )  2001(  هوش هیجانی سیبریا شرینگ ،)٢٠٠٨(  کینگ

به دست آمد و روایی صوري و محتوایی     0/ 82و    85/0،   88/0،  86/0ها به ترتیب  ضریب آلفاي کرونباخ آن 

با  آن تایید شد. تجزیه و تحلیل دادهها  از نظر متخصصان  به کمک نرماستفاده  افزار اس پی اس اس   ها 

  صورت پذیرفت. 

گیري:    هوش   نتایجنتیجه  بین  داد:  نشان  و  پژوهش  اخالقی   معنوي،  شغلی جای ههاي  رضایت  با  نی 

تواند رضایت  هوش اخالقی می همبستگی معناداري وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر این بود که  

 کند.   بینیشغلی را پیش

 چکیده 

هوش اخالقی، هوش معنوي، هوش هیجانی، رضایت شغلی، معلمان  کلمات کلیدي:  
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  مقدمه 

وري بهینه است. عوامل کارآمد در  باالترین سطح ممکن بهرهمهمترین هدف هر سازمان دستیابی به  

شک نیروي انسانی اخالق مدار، ماهر،  هاي انجام کار و نیروي انسانی. بیوري عبارتند از: سرمایه، ابزار، روش بهره

یک  کارآمد، آموزش دیده، باانگیزه و متعهد از مهمترین ابزارهاي رسیدن به اهداف مطلوب سازمانی است. اگر  

سازمان بیشترین سرمایه و بهترین فناوري را در اختیار داشته باشد اما نیروي انسانی اخالق مدار و کارآمدي  

را در اختیار نداشته و یا آن نیروي انسانی از امنیت خاطر و انگیزه کافی برخوردار نباشد هرگز به اهداف مدنظر  

  ). 2012؛ پدرام نیا، 1399؛تفرشی، 2008گر، کوشتهرضاییان و ؛  1395(نقوي و همکارن،  رسید. خود نخواهد 

اي شده  رضایت شغلی از مسائلی است که در دهه هاي اخیر و در تمامی سطوح به آن توجه ویژه     

وري  ها براي باال بردن سطح بهره در حال حاضر تالش سازمان ).2018، 1فر، کورتینا و مارچیوندو -است (کابات

باشد نه فقط استفاده از فناوري  اعتماد به نفس و تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان میدر جهت افزایش  

مانند اما عامل ماندن آنها اجبار است نه رضایت، در این  جدید. چه بسا افرادي که سال ها در یک سازمان می

بر دوش سازمان هم باشند    دارند بلکه ممکن است باريصورت این کارکنان نه تنها باري از دوش سازمان برنمی 

مسئولیت مدیران    دشوارترین  و  ترینپیچیده  انسانی  منابع   ). در عین حال مدیریت 2002،  2(جوردن و همکاران 

  ).2016(کیمیایی و دریایی،  سازمانی 

می تجربه  شغلی  ارزیابی  نتیجه  در  که  است  مثبتی  حس  شغلی  همکارانرضایت  و  (مولکی  ،  3کنیم 

هایی که وظایف مهمی به عهده دارند، مانند آموزش و پرورش،  ). در سازمان2018،  4نوا ؛مرهالک و کاجا2006

برخوردار می اهمیت مضاعفی  از  روبینز 2019،  5باشد (دیک و همکاران رضایت شغلی کارمندان  ).  2009،  6؛ 

رضایت شغلی یک واکنش عاطفی و    "کنند:  ) رضایت شغلی را اینگونه تعریف می2008(  7گلباسی و همکاران 

اظهارات رفتاري است که در نتیجه ارزیابی شخصی از پیشرفت در کار، محیط کاري و زندگی کاري حاصل می  

    "شود.

بهرهرضایت افزایش  در  مهمی  عامل  تعلق خاطشغلی  احساس  سازمان،  با  کارکنان  ، همدلی  و  وري  ر 

دلبستگی به محل کار، کیفیت و کمیت کار، روابط انسانی و مطلوب در محیط کار، ارتباطات صحیح و روحیه  

دهد از طرفی کاهش رضایت شغلی منجر به غیبت  باشد و همچنین استرس شغلی را کاهش می و اشتیاق می 

 ). 2020؛ تکدیر و همکاران، 2015شود (زمانی و کریمی، زیاد، کارآیی پایین و انتقال و جابجایی کارکنان می

و به    فردي عملکرد بر بهبود مؤثر عوامل معنوي و هیجانی از  ، اخالقی هوش هاي از سوي دیگر امروزه،

  ).  2020؛ 8؛ راتور و راتور و مهدي 1396طبع آن عملکرد سازمانی است (شهنازي و رهگذر، 
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جهات مختلفی با رفتارهاي شغلی و سازمانی پیوند  در این میان هوش اخالقی از سازه هایی است که از 

،  1) معتقدند هوش اخالقی چهار بعد اصلی دارد؛ درستکاري 2005خورده است، نظیر آن که لینک و کیل (

که به ده زیر مجموعه انسجام، صداقت، شجاعت، رازداري، انجام تعهدات    4و دلسوزي   3، بخشش 2پذیري مسئولیت

از دیگران، درك احساسات دیگران و درك  فردي، خودکنترلی و خود  محورسازي، کمک به دیگران، مراقبت 

  نیازهاي روحی خود تقسیم می شود.  

هوش اخالقی را ظرفیت و توانایی درك درست از نادرست،   5در مفهوم یابی دیگري از هوش اخالقی، بوربا 

کند (تابان، شریفی، ویسه  ب تعریف می داشتن اعتقاد اخالقی قوي و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و صوا

شیري؛   و  1393و  فتحی  (یعقوبی،  دارد  پیوند  اخالقی  اصول  رعایت  و  درست  کار  انجام  با  اخالقی  ). هوش 

باشد با گذشت زمان و پیشرفت افراد هوش اخالقی آنان  ) و چون مبناي آن رشد اخالقی می1397محمدزاده؛  

  . )2013، 6یابد (لنیک و کیلنیز رشد می

قانونپژوهش با  اخالقی  هوش  داده  نشان  (مرتضایی،  ها  و    )1397مداري  (رحیمی  پذیري  مسئولیت 

و همکاران،  2015رهبري تیمی، سالمت روان و بهزیستی (فرامرزي و همکاران،    )1394همکاران،   ؛ ستوده 

امینی،  1395 ربیعی م  اجتماعی (عطااللهی،  نوع 2015) سرمایه هاي  و  )  (خالقی  و    )1395چناري،  دوستی 

  ) رابطه مستقیم و معنادار دارد. 1396اعتماد سازمانی (شهبازي و رهگذر، 

مندي (تیزرو، موسازاده و  پذیري، سازگاري و قانوناز طرفی هوش معنوي در باالبردن حس مسئولیت 

شهمرادي،    ) و خودپنداره مثبت (رجبی اسالمی، سلیمی و 1396)، نوع دوستی (پیام و همکاران،  2020کاظمی،  

زندگی است.    بودن   مقدس   حس  معنا در زندگی و   حس  معنوي  هوش   است   معتقد   7باشد. آمرام موثر می  )2020

کاربرد اصلی هوش معنوي در محیط عبارتست از؛ امنیت و آرامش خاطر، ارتقا و بهبود روابط کاري، مدیریت  

  هاارزش   و   زندگی  معناي  به  مربوط  مشکالت  حل  براي  معنوي  ). هوش 2006،  8تغییرات و حل مسائل (جورج 

می قرار  استفاده  شغل  اینکه   مثالً   کند، می   ایجاد   ذهن   در   را  سؤاالتی   و  گیرد مورد  تکامل   آیا  باعث  من    من 

منظر    از  ).2004،  9گذارم؟(ویگلس ورثمی  به اشتراك   مردم   با   را  خود   روانی   آرامش  و   خوشبختی   آیا   یا   شود؟ می

 از انطباقی کاربرد و آگاهی به که هاي روانشناختی استظرفیت از ايمجموعههوش معنوي  )  2008(  کینگ 

 وجودي تفکر  پیامدهایی مانند   منجر به  و  کند می  کمک  شخص وجودي  و امور غیر مادي معنوي هايجنبه

  انتقادي، تولید   وجودي  و تفکر  شودمی معنوي هايحالتدریافت   و درك امور غیر مادي   معنا،  افزایش عمیق،

  هوش معنوي است.  اساسی بعد  آگاهی چهار متعالیه، نهایت  آگاهی  شخصی، معنی
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دهد افرادي که داراي هوش معنوي باالتري هستند از رضایت شغلی و توانمندي  ها نشان میپژوهش

  ). 2015، 3، مکوانا 2020، 2؛ حکیم و پرستیکا2016، 1باالتري نیز برخوردارند( تازیکی و همکاران

و   و دیگران دارد  توانایی سازماندهی احساسات خود  به  اشاره  تواناییهوش هیجانی    هایی مثلشامل 

انداختن    رفتارهاي تکانشی،  دادن به خود، پشتکار در شرایط دشواري و سرخوردگی، کنترل انگیزه به تأخیر 

با دیگران و امیدواري   همدلی   ،بر قدرت فکر کردن  استرس   يها، تنظیم هیجانات، جلوگیري از غلبه خواسته

امروزه در اکثر    ).2005ها بوده و بسیار کاربردي است (گلمن،  پنجره جدیدي به فرصتو    )2000،  4(گلمن  است

در  زیرا پژوهشگران معتقدند هوش هیجانی باال،   مالك استخدام افراد، هوش هیجانی است  کشورهاي پیشرفته

افراد  مایر  موفقیت  و  دریایی،    )1990،  5(سالوي  و  (کیمیایی  آنان  و  2016عملکرد  اوتامی  کریشنابودي،  ؛ 

؛  2018(نامی و همکاران،    شانتوانایی آنان در دستیابی به مقاصد و تحقق اهداف بالقوه)  2020،  6سودارسیه 

د. همچنین هوش هیجانی اثر مثبت و مستقیم بر رضایت شغلی دارد  تاثیر فراوان دار   )2004،  7زوهار و مارشال

دارد که  از طرفی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنادار وجود  ).2000،  8(بارون و پارکر 

شده که   ثابت  ).2020، 9است (تاکور، الخانی و مانیر مردان گزارش شدهدرصد این رابطه در بین زنان بیشتر از 

ترین عامل حفظ و بهبود رفتارهاي مثبت  هوش هیجانی تاثیرات مثبتی بر عملکرد انسان دارد و به عنوان اصلی

  ).  2018، 10است (دو و همکاران انسان شناخته شده

  پیشینه پژوهش 

نگرشی به عالم و آدم است که به انسان آرامش، شادي و امید بدهد  زندگی معنوي به معناي داشتن  

  همراه   هیجانی  هوش   با  و   شود  سالمتی  مثبت  رفتارهاي  تقویت  باعث  تواند می   معنوي  هوش   ).2017(ملکیان،  

  مورد   در   مهمی  پیامدهاي  ها  داده   این .  است  سودمند   بهداشتی  رفتارهاي  به  مربوط  و در خودکارآمدي   است

و همکاران،    عالی  آموزش   مؤسسات  براي  ویژه  به   سیاست  و  بهداشتی  اقدامات (دو  و    ).2018دارند  قاسمی 

با عنوان 2014همکاران (  در  روان  سالمت با شغلی رضایت و  معنوي هوش  رابطه بررسی   ") در پژوهشی 

به این نتیجه رسیدند که بین هوش معنوي و رضایت شغلی ارتباط    "شهرکرد پزشکی علوم کارکنان دانشگاه

  معناداري وجود دارد.  

و   سوپرامانیان  بود.  سازمانی موثر خواهد  و عملکرد  بردن سطح رضایت شغلی  باال  هوش هیجانی در 

ریت دولتی  هوش هیجانی، رضایت شغلی و عملکرد سازمانی در مدی") در پژوهشی با عنوان  2020سینگاراولو (

با روش    "مالزي بر    حداقل مربعات جزییکه  اثر مثبت و مستقیم  انجام گرفت، دریافتند که هوش هیجانی 
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رضایت شغلی داشته و رضایت شغلی اثر مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد (سوپرامانیان و سینگارا 

معنوي و رضایت شغلی ماسیتو و سودارما    ). همچنین  در مقاله دیگري در رابطه با هوش هیجانی،2020، 1ولو 

) به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی و معنوي اثر مثبت و مستقیمی بر رضایت شغلی و عملکرد  2019(

  ).  2019، 2کارمندان دارد (ماسیتو و سودارما

مدار  یراخالقمدار یا غکند که افراد به صورت ذاتی اخالقاز منظر تحولی هوش اخالق به این امر اشاره می 

گیرد که چگونه خوب باشد. با استفاده از هوش اخالقی عمل هوشمندانه را  شود، بلکه انسان یاد میمتولد نمی

دهیم.  تر شده و کار را درست انجام می بینرسانیم، نسبت به نتایج خوش گیریم، خطرات را به حداقل مییاد می

انسان، اصول جهان شمول انسانی را به ارزشها، اهداف و    دهد که چگونه ظرفیت ذهنی این نوع هوش نشان می 

کند و در نهایت هوش اخالقی با ترسیم مرز میان خودپرستی و نوع دوستی ، فرد و  اقدامات خود مرتبط می

الپوینته  و  (النگلویس  زند  می  پیوند  به هم  را  سازمان  و  (  ).2014،  3همکاران  و همکاران  در  2014امامی   (

از زندگی در    "تحقیقی با عنوان   تحلیل مسیر اثر هوش معنوي و هوش اخالقی بر خودشکوفایی و رضایت 

ولی  دریافتند که هوش اخالقی بر خودشکوفایی و رضایت شغلی تاثیر معناداري دارد   "سالمندان شهر اصفهان

   ).1396مامی، مولوي و کالنتري، (ا  اثر هوش معنوي بر این دو متغیر معنادار نبود

هاي اخالقی، معنوي و هیجانی باعث ارتقا سطح ضایت شغلی و به تبع آن عملکرد سازمانی می شود.  ارتقا هوش 

  بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ پرسشهاي زیر می باشد.

 بین هوش اخالقی و رضایت شغلی رابطه معناداري وجود دارد.  -١

 هیجانی و رضایت شغلی رابطه معناداري وجود دارد. بین هوش  -٢

 بین هوش معنوي و رضایت شغلی رابطه معناداري وجود دارد.   -٣

  هر یک از این سه هوش قابلیت پیش بینی رضایت شغلی را دارند.  -۴

  پژوهش روش

است . جامعه آماري پژوهش حاضر تمامی    4تحلیلی مقطعی   - روش پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی

شرقی استان خراسان رضوي اما به  اي در شمالمعلمان شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کالت (منطقه

لهجه با  دالیلی کم جمعیت و داراي چندین فرهنگ و  بودند که بر اساس برآورد حجم نمونه  هاي مختلف) 

زن) از میان معلمان با روش نمونه گیري تصادفی  100مرد  و    148  نفر (   248استفاده از فرمول کوکران تعداد  

ساده و انتخاب شدند. ابتدا لیست تمام معلمان شاغلِ فعالِ رسمی استخراج گردید و در ادامه به هر شخص  

یک کد اختصاص داده شده و در آخر با نرم افزار کد افراد مورد نیاز مشخص شدند. سپس از تمامی آنها خواسته  

  ها را تکمیل نمایند. تا پرسشنامهشد 

 
1 - Supramaniam & Singaravelloo 
2 - Masitoh, & Sudarma 
3 - Langlois & Lapointe 
4- cross-sectional descriptive-analytic study 
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  ابزارها 

)توسط لینک و کیل ساخته  2005پرسشنامه هوش اخالقی لینک و کیل (   :پرسشنامه هوش اخالقی 

سوال است که    40شده است. داراي چهار مولفه است و بر اساس طیف لیکرت نمره گذاري شده است. داراي  

  1390این پرسشنامه در ایران توسط آراسته و همکاران در سال  کند.  عامل تبیین می  10هوش اخالقی را با  

و همچنین ضریب آلفاي کرونباخ    0.86هنجاریابی شد. پایایی کل پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  

  r=0.94می باشد که نشان می دهد از پایایی باالیی برخوردار است. این پرسشنامه با    0.70عوامل آن نیز باالي  

است   گرفته  قرار  تایید  آن توسط متخصصان مورد  ها  مولفه  درونی  هماهنگی  و  و محتوایی  روایی صوري  و 

  ). 2014پور و همکاران، (گلی

معنوي: هوش  معنوي  پرسشنامه  پرسشنامه  هوش  دهی  کینگ  SISRI(  ١خودگزارش  توسط  )که  

  تولید   -2انتقادي    وجودي  تفکر  -1گویه و چهار زیر مقیاس    24) طراحی و ساخته شد و که داراي  2008(

آگاهی می باشد.  نمره باال در این پرسشنامه به معناي داشتن    نهایت  -4متعالیه    آگاهی  - 3شخصی    معنی

دهی شده است. رقیب و  اي نمره هوش معنوي باالتر می باشد. این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه

برآورد نمودند. متحصصان    0.88استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ،    ) پایایی این مقیاس را با2010همکاران (

    اند.روانشناسی روایی صوري و محتوایی آنرا تایید نموده

هیجانی: هوش  شرینگ پرسشنامه  پرسشنامه  سیبریا  هیجانی  داراي  2001(  ٢)SSEIQ(هوش   (5  

سوال)، هوشیاري اجتماعی یا    7سوال)، خودکنترلی (  8) سوال، خودآگاهی (7زیرمقیاس است: خودانگیزي (

این پرسشنامه توسط    .باشدسوال می   33سوال) و در کل داراي    5هاي اجتماعی (سوال). مهارت   6همدلی ( 

) تهر1380منصوري  شهر  دولتی  هاي  دانشگاه  دانشجویان  روي  بر  کرونباخ  )  آلفاي  از ضریب  استفاده  با  ان 

  است. بوده 0.85اعتباریابی شده که نتیجه حاصله برابر با 

براتی در سال  پرسشنامه رضایت شغلی:   براساس سه    1385پرسشنامه رضایت شغلی توسط محمد 

این پرسشنامه  مندي پوتر ساخته شده است.  سوتا و نیاز رضایتمندي مینهرضایت)،  JDI(  شاخص توصیف شغل

ها شامل:  است. مولفهگذاري شدهباشد که براساس طیف لیکرت نمره ي کلی میمولفه   5سوال در    32داراي  

باشد. پایایی کل پرسشنامه با استفاده از  هاي ترفیع و حقوق و مزایا میمافوق، همکاران، ماهیت شغل، فرصت

  ). 2006است ( براتی، خصصان مورد تائید قرارگرفتهباشد و روایی آن توسط مت می  0.82ضریب آلفاي کرونباخ 

شد بعد از تکمیل  شد و از آنان خواسته میها به مشارکت تحویل داده میبراي تکمیل ابتدا پرسشنامه

  ها، آنها را به مکان خاصی که در نظر گرفته شده بود تحویل نمایند.  پرسشنامه

  یافته ها

جدول شماره یک، میانگین و انحراف استاندارد و ضریب پیرسون بین هوش  اخالقی، هوش معنوي ،  

  298/0دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که هوش اخالقی به میزان  هوش هیجانی با رضایت شغلی را نشان می 

باالترین رابطه همبستگی با رضایت شغلی را دارد. رابطه همبستگی بین هوش معنوي    0/ 00سطح معناداري  در  

 
1 -The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory 
2 . Siberia Schering’s Emotional Intelligence Questionnaire. 
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بین هوش  باشد. یافتهمی  0/ 004در سطح معناداري    0/ 181با رضایت شغلی   ها نشان دادند که همبستگی 

  ). =113/0rو  =p 075/0(باشد هیجانی و رضایت شغلی به لحاظ آماري معنادار نمی

  ، هوش معنوي ، هوش هیجانی و رضایت شغلی  ؛ میانگین و انحراف استاندارد و رابطه بین هوش اخالقی 1جدول

  رضایت شغلی  هوش هیجانی   هوش اخالقی  هوش معنوي  انحراف استاندارد   میانگین  تعداد   

  **0.298  0.099  ---  **0.577  17.71  165.01  248  هوش اخالقی

  **0.181  0.039  **0.577  ---  13.64  70.25  248  سطح معناداري 

  0.004  0.538  0.000          هوش معنوي

  *0.113  ---  0.099  0.039  6.16  99.87  248  سطح معناداري 

  0.075    0.119  0.538        هوش هیجانی 

  ---  *0.113  **0.298  **0.181  12.29  132.22  248  سطح معناداري 

    0.075  0.000  0.004        رضایت شغلی

  **0.181  0.039  **0.577  ---  13.64  70.25  248  معناداري سطح 

  

  0.05*. سطح معناداري در         0.01**. سطح معناداري در  

ي خط رگرسیون بین هوش اخالقی ، هوش معنوي و هوش هیجانی با رضایت شغلی در جدول  رابطه

بررسی   Durbin-Watsonي آزمون  بوسیله است. در این پژوهش، فرضیه استقالل خطاها  نشان شده    2 يشماره

شود. نتایج  بود که بیانگر این امر است که فرضیه استقالل خطاها پذیرفته می  1/ 55ها  شد که در تمام هوش 

براي پژوهش در متغیر هوش اخالقی معنادار بوده   ارائه شده  و  )  p=00/0(آماري پژوهش نشان داد که مدل 

عدم وجود رابطه    05/0در تمامی حاالت از  tolerance باتوجه به باالتر بودن مقادیر بنابراین مدل خطی است.

بیانگر رضایت   y،  2شود. در روابط رگرسیون ذکر شده در جدول شماره  ي هم خطی در پژوهش حاضر تائید می

  معادل هوش اخالقی است.   x وشغلی 

 اخالقی، هوش معنوي و هوش هیجانی ي خط رگرسیون بین رضایت شغلی با هوش  ؛ رابطه2جدول 

  
 

Y = 0/281 X + 82/210  

 

  گیرينتیجهبحث و 

با سطح معناداري     1ينتایج این پژوهش نشان داد که تمام ضرایب همبستگی ذکر شده در جدول شماره

p=0.05  رضایت  ي همبستگی بین  شود، بیشترین رابطه به لحاظ آماري معنادار بودند. همانطور که مشاهده می

با هوش اخالقی بوده و کمترین رابطه ي همبستگی نیز بین رضایت شغلی با هوش معنوي است. در  شغلی 

ي بین رضایت شغلی و هوش معنوي، هوش اخالقی و هوش هیجانی بصورت مجزا بیان  مطالعات پیشین رابطه

)،  2020مانیان و سینگاراول (معنادار بین هوش هیجانی و رضایت شغلی؛ سوپرا  است. از جمله وجود رابطهشده

).  2006) و مارتوس و همکاران(2019)، نعامی و همکاران (2000)، باران و پارکر ( 2020تاکور و همکاران ( 

) و پورکیانی  2018ي معنادار میان هوش اخالقی و رضایت شغلی توسط اکبري، رجبی و اکبري (وجود رابطه

هاي  ي معنادار میان هوش معنوي و رضایت شغلی در یافتهه ) بیان شده بود. ازسوي دیگر وجود رابط2016(
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)، نقوي و همکاران  2014)، قاسمی و همکاران (2019)، ذولکفیلی و موحد هاشم (2016معلمی و همکاران (

)،  2012زاده و لطفی ()، یحیی2016)، تازیکی و همکاران (2015)، مکوانا (2018زاده ()، صدري و حسن2016(

است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد  ) تصریح شده2020) و حکیم و پریستیکا ( 2015(زمانی و کریمی  

که هوش اخالقی قابلیت پیش بینی رضایت شغلی را دارد. این نتیجه همراستا با پژوهش زمانیان و شهریاري  

نیرو و همچنین  ) می باشد. این نتایج بیانگر آن است که مدیران آموزش و  پرورش می توانند در جذب  2015(

  هاي زیادي بردارند.  هاي بیان شده، به منظور باال بردن عملکرد کارمندان خود، قدمارتقا سطح هوش 

دهند، نسبت  تر دارند معموال امور خود را با دقت و ظرافت انجام میافرادي که سطح هوش اخالقی باال

توان انتظار داشت که  آید در نتیجه میها میبه سازمان خود متعهدتر بوده و مخاطرات شغلی کمتر به سراغ آن

باالتر باشد. النگلویس و الپوینت آنان نیز  نیز در پژوهشی نشان دادند هوش  2014(1سطح رضایت شغلی   (

تر خواهد کرد. از سوي دیگر با ارتقا سطح  بیناخالقی باال منجر به عمل هوشمندانه خواهد شد و انسان را خوش 

تر  ین یک سازمان قدرت کنترل هیجانات باال رفته و مدیریت کردن عواطف آسانهوش هیجانی در مستخدم

تر و به طبع آن رضایت شغلی خواهد بود. برادبري و گریورز به  گردد که این به منزله عملکرد بهتر و قوي می

فرد در    بینی عملکرد) نیز معتقدند؛ هوش هیجانی به تنهایی بزرگترین عامل براي پیش2019نقل از گنجی (

 دلسوزي  با کردن رفتار یعنی توانایی   2معنوي  ترین نیرو براي رهبري و موفقیت است. هوش محیط کار و قوي

 باال معنوي هوش  با و رویدادهاست. افراد  پیشامدها از نظر صرف بیرونی، و آرامش درونی حین در دانایی و

توان با باال بردن  ). پس می 2006را دارند (صمدي،   کردن  رفتار  دلسوزانه  و  منصفانه  توانایی  حین قضاوت، در

سطح هوش معنوي در کارمندان و مستخدمین یک سازمان این انتظار را داشت که آنان با تمام توان وظیفه  

خود را به درستی انجام دهند که این خود منجر به رضایت سازمان و ارباب رجوع شده و آن نیز تاثیر مثبت بر  

  خواهد داشت.رضایت شغلی فرد 

هوش اخالقی، معنوي و  هیجانی از جنبه هاي اجتناب ناپذیر در زندگی شخصی و به ویژه شغلی است.  

ها بتوانند در زمینه ارتقا این هوش ها اقدامات موثري انجام دهند، این امر باعث  در صورتی که نهادها و سازمان

ه وري آنان و همچنین باال رفتن سطح رضایتمندي،  افزایش انگیزه مستخدمین، باال رفتن راندمان کاري و بهر

  ها در آنان می شود. مداري و کاهش اهمال کاري، خمودگی و افسردگی و تنشخالقیت، اخالق 

تر و درستکارتر هستند، همچنین افراد  افراد داراي هوش اخالقی باال مسئولیت پذیرتر، دلسوزتر، بخشنده

کنند و به سادگی دچار  اسات خود و حتی دیگران را هم کنترل میبا سطح هوش هیجانی باال به راحتی احس

شوند از سوي دیگر کسانی که از نظر هوش معنوي در سطح باالیی هستند سازگارتر،  خمودگی و تنش نمی

وري  تر هستند. رضایت شغلی نیز باعث ارتقا بهره اندیشتر و مثبتمسئولیت پذیرتر، قانون مندتر، نوع دوست

دهد.  شود و کارایی و اثربخشی را افزایش می ها شده و منجر به باال رفتن کیفیت و کمیت کارها میدر سازمان

هاي بیان شده قرار داشته و یا قرار بگیرند  در صورتی که مستخدمین آموزش و پرورش در سطح باالیی از هوش 

 نتیجه آن باال رفتن رضایت شغلی و به طبع باال رفتن راندمان خواهد شد.

 
1 - Langlois & Lapointe, 
2 - Spiritual intelligence 
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باشد،  هاي بیان شده در این پژوهش مخصوصا هوش اخالقی، اکتسابی نیز میا توجه به اینکه هوش ب

شود مدیران آموزش و پرورش عالوه بر ایجاد سازوکارهایی براي استخدام افراد داراي هوش اخالقی،  توصیه می

مستخدمین خود    ها برايهوش   هاي آموزشی ویژه نیز در جهت باال بردن سطح انواعهیجانی و معنوي باال، دوره

هاي سازمانی را به  توانند هدفبرگزار نمایند. زیرا معلمانی که هوش اخالقی باالیی دارند عالوه بر اینکه می

آموزانی با  بهترین نحو محقق نمایند قادر خواهند بود هم به عنوان الگو و هم به عنوان آموزش دهنده دانش

باال نیازمند اشخاصی است که خود این  ها تربیت کنند. تربیهمین ویژگی با سطح هوش هیجانی  افرادي  ت 

ویژگی را دارا باشند پس باید تالش شود تا معلمانی با سطح هوش هیجانی باال در استخدام آموزش و پرورش  

زمانی  اي که پیامبر اسالم (ص) در  قرار گیرند. در دین ما نیز توجه ویژه اي به الگو و الگوگیري شده است بگونه

که خود رطب خورده بودند، منع رطب نکردند، لذا داشتن آرامش درونی و بیرونی در معلمان به هنگام رفتار  

  تواند ناشی از هوش معنوي شخص باشد،  بسیار راهگشا خواهد بود. دلسوزانه، که می

جغرافیایی وسیع منطقه کار را  هاي زیادي انجام گرفت اما موقعیت  اگرچه براي انجام این پژوهش تالش 

رفت. پژوهش حاضر از نوع  تر کرد. همچنین کوچک بودن جامعه نیز یکی از محدودیت ها به شمار میمشکل

شود با روش آزمایش نیز این پژوهش انجام گیرد، تا اثر آموزش و اکتسابی  همبستگی است اما پیشنهاد می

  ها بیشتر مشخص شود. بودن در هوش 

  ندگانمشارکت نویس

ته اند، جناب آقاي   رکار خانم صـاحبی به عنوان نویسـنده اول مقاله که در تمام مراحل پژوهش مشـارکت فعال داـش ـس

ن   ید محـس ت. جناب آقاي ـس ته اـس ارکت کامل داـش نده دوم که در تمام امور مـش ی جباریان گرو به عنوان نویـس مرتـض

ئول ک نده مـس وم و نویـس نده ـس غري نکاح نیز به عنوان نویـس ان  اـص ته و کار زیر نظر ایـش ارکت داـش ه در تمامی امور مـش

  انجام گرفته است.

  تقدیر و تشکر

از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش یاریگر ما بوده اند تقدیر و تشکر می نماییم. این پژوهش به صورت علمی و  

 با هزینه شخصی محققین انجام گرفته است. 

  تعارض منافع

 » منافع توسط نویسندگان بیان نشده استگونه تعارض هیچ«
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