
  123-131/ 1393 / آذر و دي5 شماره، 16مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 
  مقاله پژوهشي

 yahoo.commail: asidmajid-E@، 09133832032 تلفن: - گروه روانشناسي -يپزشك علوم دانشگاه -شهركرد :نويسنده مسئول*

123 

  بررسي رابطه هوش معنوي و رضايت شغلي با سالمت روان در كاركنان 
  دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

 
  3، سيده صغري علوي اشكفتكي*2، سيد مجيد علوي اشكفتكي1، رضا احمدي1محمد قاسمي پيربلوطي

  د، شهركرد، ايران؛ نشگاه علوم پزشكي شهركرداروانشناسي، گروه 2دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهركرد، شهركرد، ايران؛  ،روانشناسي گروه1

  گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران.3
 3/7/93 :پذيرشتاريخ     11/9/92  تاريخ دريافت:

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مقدمه:
پيشرفت سريع علوم مختلف، به ويژه توسعه ي 

ين و علم روانشناسي وكشف اثر بخشي گسترده ي د
معنويت در ابعاد زندگي انسان، به خصوص نقش اساسي 
آن در آرامش و سالمت رواني؛ رشد فزاينده مطالعات 
روانشناسي دين و معنويت در ابعاد مختلف را دامن زده 

 Spiritual( هوش معنوي). 1است ( intelligence( 
توانايي رفتار كردن با دلسوزي و دانايي در حين آرامش 

نظر از پيشامدها و  ني، صرفدروني و بيرو

در حين باال رويدادهاست. افراد با هوش معنوي 
قضاوت، توانايي منصفانه و دلسوزانه رفتار كردن را 

انسان به معناي  دستيابي هوش معنوي زمينه ساز دارند.
 و ارزشمندي ،داري هدف كه از سه جنبه زندگي است

، Gorg هعقيد ). به2تشكيل مي شود ( كاركرد زندگي
 شامل: محيط معنوي در هوش كاربردهاي مهمترين

 بين تفاهم خاطر، ايجاد آرامش ايجاد و امنيت شخصي

 كردن ، مديريتبهبود ارتباطات در محيط كار افراد و

  چكيده:
. پيشرفت كيد دارندأبه عنوان مهم ترين دارايي خود ت بسياري از سازمان ها بر اهميت كاركنان نه و هدف:زمي

و توسعه علم روانشناسي در دهه هاي اخير به ويژه در حوزه هاي سالمت، معنويت و رضايت مندي شغلي، 
ه هوش معنوي و رضايت نقش مهم و اثربخشي را به دنبال داشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابط
  شغلي با سالمت روان در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد طراحي و اجرا شد.

نفر از كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در  364تعداد  تحليلي -توصيفي در اين مطالعه روش بررسي:
وش معنوي، رضايت شغلي به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. پرسشنامه هاي ه 1392سال 

مولفه هايي همچون تفكر كلي، اعتقاد، توانايي مقابله  .و سالمت عمومي در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت
و تعامل با مشكالت، سجاياي اخالقي، خود آگاهي، عشق و عالقه، ماهيت كار، كسالت، ناراحتي هاي پزشكي 

  و سالمت عمومي در كاركنان سنجيده شد.
نتايج نشان داد بين رضايت شغلي و سالمت روان كاركنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد  ا:يافته ه

)112/0r=  ،05/0<P069/0داري وجود ندارد (ي )؛ ولي بين هوش معنوي و سالمت روان رابطه معن- r= ،
05/0>P بدست آمد ). همچنين بين هوش معنوي و ميزان رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معناداري

)33/0r=  ،001/0P= .(  
هاي آموزشي و توجيهي با هدف ارتقاء معنويت و  بر اساس نتايج مطالعه حاضر، برگزاري برنامه يجه گيري:نت

رضايت شغلي، ايجاد فضاي سالم و ايمن به دور از فشارها و تنش ها و ارائه خدمات رفاهي، تفريحي و 
  دي شغلي كاركنان توصيه مي گردد.ورزشي جهت ارتقاء سالمت روان و رضايت من

  
 ، كاركنان.سالمت معنويخودآگاهي،،رضايت شغلي،هوش معنوي :هاي كليدي واژه
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). 3راه مي باشند ( موانع برداشتن ميان از و تغييرات
تعاريف گوناگوني از هوش مطرح شده است؛ اما هسته 

را تمركز بر روي حل مسئله اصلي تمام اين تعاريف 
  .)4براي سازگاري و رسيدن به اهداف مي دانند (

از  حاصل مثبت و عاطفي حالتي شغلي رضايت
 و داراي ابعاد كه است شغلي تجارب يا شغل ارزيابي
 به كه هاي سنتي مدل اغلب است. گوناگون عوامل

 مورد در فرد بر احساس پردازند مي شغلي رضايت

 شكل را شغلي رضايت چه اما آن ؛دارند تمركز شغلش

 كه است انتظاراتي بلكه نيست حرفه ماهيت آن دهد مي
  ).5،6دارد ( شغل از آن فرد

هدف روانشناسان بكارگيري صحيح، تقويت و 
پرورش هوش معنوي در افراد مي باشد؛ زيرا افزايش و 
تقويت معنويت در بين كاركنان، باعث افزايش رضايت 

). در همين راستا 7ي گردد (شغلي و سالمت روان م
بررسي رابطه هوش معنوي، سالمت روان و رضايت از 

سالمند شهر كرج نشان داده است  324زندگي در تعداد 
كه رابطه معني داري بين هوش معنوي و سالمت روان و 

و  Alexander). 8رضايت از زندگي وجود دارد (
همكاران نيز در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه هوش 
معنوي با سالمت روان و رضايت از زندگي، گزارش 
نمودند كه درجات باالتر معنويت و مذهب با احساس 

). در ديگر 9خوب بودن و سالمت روان همراه است (
سخت رويي و مطالعه، بررسي رابطه بين هوش معنوي، 

سالمت روان در بين پرستاران دانشگاه علوم پزشكي 
معنوي و تقويت ويژگي  بوشهر نشان داد كه ارتقاء هوش

شخصيتي سخت رويي مي تواند به افزايش سالمت روان 
  ).10پرستاران كمك كند (

بسياري از سازمان ها بر اهميت كاركنان به 
 منظوركيد دارند و به أعنوان مهم ترين دارايي خود ت

، سازمان خود را كاركنان تعهد احساس و انگيزه كسب
  ارمندان خود ملزم به پرورش ذهن، جسم و روح ك

در واقع رضايت شغلي و سالمت روان، انگيزه  مي كند.
يي كارمندان را در جهت انجام امور محوله و آو كار

برخورد مناسب با ارباب رجوع در پي خواهد داشت. 

نيازهاي معنوي افراد عنصري است كه اغلب ناديده 
گرفته شده است. به تازگي روند رو به رشدي در 

يازهاي معنوي، در سطح بين المللي خصوص تمركز بر ن
كه افراد ما  مشاهده مي شود. سازمان ها عقيده دارند

 ها صراحتاً بسياري از سازمان. مهمترين دارائي ما هستند

. اند كرده انسان وجودي ارزش بر بيشتر كيدأت به شروع
 بر تمركز رسد مي نظر به متفاوت كيدأت اين در كه آنچه
  ).11بود ( معنوي ابعاد

 همهو  است يدگيچيپ و رقابت عصر امروزه
 يدارا و اغلب دارند كار و سر هم با ها سازمان
 ،راه تنها نيبنابرا؛ هستند ينيب شيپقابل  ريغ يرفتارها
در آوردن افراد ترغيب آن ها به توسعه  خدمت

معنوياتشان و همين طور ايجاد زمينه آن توسط رهبران 
هاي منحصر به  ويژگيرهبر معنوي با مي باشد. در واقع 

  فرد خود، چشم اندازي از آينده سازمان ايجاد و به 
گونه اي در كاركنان نفوذ مي كند كه آنان به تحقق 

به اين ترتيب انگيزه  آورند؛چشم انداز سازمان ايمان 
دروني كاركنان را براي تالش بيشتر افزايش مي دهد. 

ي كاركنان معناي واقع شود كه چنين رهبري موجب مي
شغل خود را درك كنند و براي شغلي كه دارند، اهميت 

  ).12(ل شوند ئقا
 بين رابطه زمينه در كه مختلفي تحقيقات نظر به

   گرفته است؛ صورت متعدد متغيرهاي معنويت با
 پيش توجه از بيش در حال رشد، موسسات و ها سازمان

 خالق بارآوردن و توانمندي و معنويت ارتقاء به را خود

 و كاهش معنوي هوش شغلي، رضايت بردن باال و

 و منابع انساني بهسازي منظور به كاركنان شغلي استرس
 اند. در همين داشته معطوف شان كاري عملكرد افزايش

 هاي درماني، فعاليت گسترش به به توجه با و راستا

شهركرد،  علوم پزشكي دانشگاه پژوهشي و آموزشي
 معنوي هاي زشار بر مبتني كارآمد سيستم يك داشتن

 سطح ارتقاء جهت توانمند و سازماني پويا و و اسالمي

 رسيدن براي لذا .است ضروري امر يك علمي دانشگاه

 بايد كه شود مي احساس ضرورت اين اين هدف، به

 هوش خالقيت، توانمندي، سازماني، ميزان معنويت
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 نهايت در و استرس شغلي معنوي، سالمت روان،

 تا گيرد بررسي قرار مورد همجموع اين شغلي رضايت
 به را راهكارهاي الزم آن هاي يافته به استناد با بتوان
 مندي و رضايت خالقيت افزايش توانمندسازي، منظور

 ارائه معنوي و رضايت شغلي سالمت ارتقاء همچنين و

نمود و با برنامه ريزي مشكالت موجود احتمالي را 
رواني را مديريت نمود و روزمرگي و وجود اختالالت 

در بين كاركنان به حداقل رساند. در واقع اين مطالعه با 
هدف بررسي رابطه هوش معنوي و رضايت شغلي با 
سالمت روان در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي 
شهركرد طراحي و انجام شد. همچنين ارزيابي رابطه 
هوش معنوي با رضايت شغلي و نيز ارتباط ويژگي هاي 

، تحصيالت) با هوش معنوي، دموگرافيك (سن، جنس
سالمت روان و رضايت شغلي كاركنان از اهداف فرعي 

  مطالعه بود.

  
  :روش بررسي

تحليلي، حجم جامعه  -در اين مطالعه توصيفي
نفر بود و از آنجا كه امكان اجراي تحقيق  6061آماري 

بر روي كل جامعه آماري ميسر نبود براي تعيين حجم 
رگان و روش نمونه گيري نمونه از جدول كرسجي و مو

طبقه اي استفاده شد. كاركنان دانشگاه علوم پزشكي 
شركتي و قراردادي، پيماني، شهركرد اعم از رسمي، 

طرحي از معاونت هاي مختلف به دو گروه مرد و زن 
درماني، گروه هاي  تقسيم شدند و سپس گروه ها به زير

اساس جدول  اداري تقسيم گرديدند. نهايتاً بربهداشتي و 
كرجسي و مورگان از هر گروه نمونه اي انتخاب شد كه 

نفر  164نفر زن و تعداد  200نفر ( 364حجم نمونه  جمعاً
  مرد) در نظر گرفته شد.

پرسشنامه هاي هوش معنوي، رضايت شغلي و 
سالمت روان تحويل كاركنان در قسمت هاي مختلف 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد شد. پرسشنامه هوش 

و  Amramتوسط  2007معنوي نخستين بار در سال 
Dryer و توسط بديع و همكاران در ايران  )13( ساخته

). در مطالعه حاضر جهت 14هنجاريابي شده است (
ارزيابي هوش معنوي از اين پرسشنامه استفاده شد كه 

سئوال مي باشد در اين پرسشنامه تفكر كلي،  42داراي 
له و تعامل با مشكالت، سجاياي اعتقاد افراد، توانايي مقاب

  آگاهي، عشق و عالقه افراد ارزشيابي  اخالقي افراد، خود
مي شود. در صورتي كه افراد نمره باالتري از اين 

بدست آورند، مشخص مي شود كه داراي  پرسشنامه
هوش معنوي بااليي هستند. محققين مختلف روايي 

آزمون درصد و اعتبار  88تا  72تست هوش معنوي را از 
درصد بدست آورده اند. به عنوان مثال در  95تا  70را از 

تحقيق بديع و همكاران، جهت تعيين پايايي از آزمون 
آلفاي كرونباخ و تنصيف استفاده شدكه براي كل 

 درصد بدست آمد 78و  85پرسشنامه به ترتيب برابر با 
). 14كه بيانگر پايايي قابل قبول پرسشنامه ياد شده است (

تحقيق حاضر نيز پايايي پرسشنامه به روش آلفاي در 
به دست آمد كه با توجه به مقدار  834/0 كرونباخ

بدست آمده، پرسشنامه داراي پايايي مطلوبي است و 
  سواالت همبستگي دروني دارند.

جهت بررسي رضايت شغلي افراد مورد مطالعه 
كه   Stephen Robbinsنيز از پرسشنامه رضايت شغلي

). اين 15سوال مي باشد استفاده شد ( 39حاوي 
پرسشنامه از پنج قسمت تشكيل شده است كه به ترتيب 

سوال)، همكاران  8سوال)، سرپرست ( 10ماهيت كار (
سوال)، پرداخت در  5سوال)، ارتقاء در محل كار ( 10(

سنجد. در تحقيق حاضر با  سوال) را مي 6محل كار (
يي پرسشنامه استفاده از روش آلفاي كرونباخ، پايا

بدست آمد كه نشان مي دهد  899/0رضايت شغلي 
پايايي در حد مطلوب است و سواالت همبستگي دروني 

 با اين پرسشنامه دارند. در ديگر مطالعه در ايران، پايايي
 پرسشنامه كل براي كرانباخ آلفاي ضريب از استفاده

  ).16به دست آمده است ( 95/0
سوالي سالمت  28امه همچنين در اين تحقيق از پرسشن

) General Health Questionnaire=GHQ-28( عمومي
مي باشد، استفاده شد. حداقل نمره  سوال 28كه حاوي 

مي باشد. اين  56در اين پرسشنامه صفر و حداكثر 
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تنظيم شد و  1972پرسشنامه توسط گلدبرگ در سال 
 70زبان دنيا ترجمه شده و در  38تاكنون به حداقل 

كه كسالت، استفاده قرار گرفته است  كشور مورد
يك ناراحتي هاي پزشكي و سالمت عمومي افراد را طي 

 مختلف ). فرم هاي17- 20ماه گذشته محاسبه مي نمايد (

 هستند برخوردار بااليي پايايي روايي و از پرسشنامه اين
 توسط كه تحقيقات متعدد از جمله تحقيقات ارائه شده

بوده  د اين مسئلهويم 1997همكاران در سال  و گلدبرگ
درصد با  95تا  83ها اعتبار اين آزمون را بين  است. آن
). در تحقيق 20درصد گزارش كرده اند ( 88ميانگين 

حاضر نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، ميزان پايايي 
بدست آمد كه نشان مي دهد اين پرسشنامه از پايايي  898/0

  الت همبستگي دروني دارند.سوا و مطلوبي برخوردار است
پرسشنامه هاي مذكور پس از تكميل، جمع آوري 

و آزمون هاي  SPSS گرديدند. داده ها با استفاده از نرم افزار
توصيفي، رسم جدول و نمودار و آزمون هاي  آماري

واريانس و رگرسيون چند  همبستگي پيرسون، آناليز
  متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

  
  :ته هاافي

نفر  200نفر افراد مورد مطالعه،  364از تعداد 
درصد) مرد بودند.  47نفر ( 164درصد) زن و تعداد  53(

 2/41سال با  50تا  43بيشترين رده سني پاسخ دهنده 
سال با  34تا  27درصد و  3/39سال با  42تا  35درصد، 

از نظر ميزان تحصيالت به ترتيب  درصد بوده است. 7/9
درصد) و 8/29درصد)، ليسانس ( 3/35م (فوق ديپل

از نظر  بيشترين فراواني را داشتند. درصد) 7/19ديپلم (
درصد كاركنان رسمي و مابقي  6/72وضعيت شغلي، 

درصد ساير رده ها بودند. از نظر سابقه  4/27يعني 
 20تا  11درصد داراي سابقه خدمت  3/43خدمت، 

درصد  7/18سال و  30تا  21درصد سابقه  38سال، 
  سال بودند. 10تا  1سابقه 

بيشترين گروه شغلي مربوط به گروه بهداشتي، 
درصد و  6/25درصد،  3/55اداري و درماني به ترتيب با 

 8/15درصد ساكن شهر و  2/84درصد بودكه  8/11
درصد نمونه هاي  90درصد ساكن روستا بودند. بيش از 

درصد  6/9هل تشكيل مي دادند و تنها أآماري را افراد مت
  ايشان مجرد بودند.

در خصوص ويژگي هاي دموگرافيك بررسي 
شده در اين مطالعه، آزمون آناليز واريانس يك طرفه، 
بين هوش معنوي، رضايت شغلي و سالمت روان طبقات 

). P<05/0سني مختلف تفاوت معني دار نشان نداد (
همچنين ميزان رضايت شغلي و هوش معنوي در دو 

)؛ اما بين P<05/0داري نداشت ( جنس تفاوت معني
جنس و سالمت روان و نيز تحصيالت و سالمت روان 

 ).P>05/0تفاوت معني داري مشاهده شد (

در اين مطالعه متغيرهاي مستقل هوش معنوي و 
رضايت شغلي به خوبي تغييرات متغير وابسته يعني 

نشان دادند. نتايج  ٪1سالمت روان را در سطح 
نيز نشان داد كه هوش معنوي  رگرسيون چند متغيري

ثيري بر سالمت رواني نداشته؛ اما رضايت شغلي در أت
  ).1تعيين سالمت رواني موثر بوده است (جدول شماره 

 

 ارزيابي اثر متغيرهاي مستقل مورد مطالعه بر سالمت روان كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد :1جدول شماره 

 B Beta  T  P متغيرهاي مستقل

2/9 001/0  -   7/80 ار ثابتمقد
 05/0 - 5/0  - 031/0  - 033/0 هوش معنوي
001/0 - 2/6 - 33/0  - 20/0 رضايت شغلي
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نتايج همچنين نشان داد كه بين هوش معنوي و 
سالمت روان كاركنان دانشگاه از لحاظ آماري ارتباط 

)؛ ولي بين هوش P<05/0معني داري وجود ندارد (
سالمت روان و رضايت معنوي و رضايت شغلي و نيز 

شغلي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از لحاظ 
آماري ارتباط معني داري وجود دارد (به ترتيب 

05/0<P ،001/0=Pثير مثبت أ) و در هر دو رابطه اين ت
  ).2مي باشد (جدول شماره 

 

  كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهركردارتباط بين متغيرهاي هوش معنوي، رضايت شغلي و سالمت روان در  :2جدول شماره 

  تعداد سطح معني داري ضريب همبستگي پيرسون  نوع ارتباط
  364  046/0  112/0 هوش معنوي و رضايت شغلي
  364  223/0  -  069/0 هوش معنوي و سالمت روان

  364  001/0  33/0 سالمت روان و رضايت شغلي

  
  بحث:

در اين مطالعه كه با هدف بررسي رابطه هوش 
معنوي و رضايت شغلي با سالمت روان در كاركنان 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد طراحي و اجرا شد، نتايج 
نشان داد كه با افزايش هوش معنوي و سالمت روان 
كاركنان، رضايت شغلي افزايش مي يابد. نتايج اين 

دار بين هوش معنوي ي تحقيق در زمينه وجود رابطه معن
نشگاه علوم پزشكي و رضايت شغلي كاركنان دا

شهركرد با نتايج تحقيقات نادري و همكاران تحت 
بررسي رابطه هوش معنوي، سالمت روان و "عنوان 

 ) و8( "رضايت از زندگي در سالمندان، در شهركرد
بررسي "و همكاران تحت عنوان   Alexanderمطالعه

رابطه هوش معنوي با سالمت روان و رضايت از 
د. بنابر نتايج مطالعه حاضر )، همسويي دار9( "زندگي

 معنوي رضايت شغلي كاركنان دانشگاه كه داراي هوش

پايين هستند كمتر است؛ لذا مديران اين دانشگاه بايد اين 
 معنوي هوش پرورش با را در نظر بگيرند كه احتمال

  افراد مي توان از نارضايتي شغلي آن ها كاست.
  راي انتخابي درست از ميان ب ،هوش معنوي

تشخيص راه  ،هاي موجود در بحث معنويت و عرفان هرا
كه با اين هوش  است درست از غلط، يا عرفان صحيح

نشده و در دو راهي، تشخيص راه  انسان دچار تشويش
  ).21درست از غلط به انسان را نشان مي دهد (

نتايج اين پژوهش در زمينه عدم وجود رابطه 
كاركنان  دار بين هوش معنوي و سالمت روان دري معن

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با نتايج برخي ديگر از 
 رسد نظر مي ). به22-25 ،9تحقيقات همخواني ندارد (

 به طول روز در را معنوي هوش هاي مؤلفه كه پرسنلي
را  خود احساسات و افكار توانند مي گيرند مي كار

شده و رضايت  فايق خود هاي تنش بر و كرده كنترل
الطبع آن سالمت روان بهتري داشته باشند. شغلي بهتر و ب

همچنين از آنجايي كه افراد با سالمت روان باال درجات 
مي توان نتيجه باالتري از تاب آوري را نشان مي دهند، 

گرفت كه فراهم نمودن عوامل حمايتي (مانند مذهب و 
معنويت) به منظور افزايش سالمت روان و هوش معنوي 

  .ايش تاب آوري گرددمي تواند منجر به افز
معنويت، سالمت روان و رضايت شغلي جنبه هايي 
  اجتناب ناپذير از زندگي سازماني در بين كاركنان 

كه سازمان بتواند در زمينه ارتقاء  در صورتي مي باشند.
سالمت و به ويژه معنويت و ايجاد انگيزه در كاركنان 

يش تالش و فعاليت هايي انجام دهد، اين امر باعث افزا
سطح رضايتمندي، بهبود كيفيت خدمات، جلوگيري از 

خالقيت، كاهش تنش ها و  ركود و خمودگي، ابتكار،
  فشارهاي رواني مي گردد.
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برخورداري  و سالم هاي كاري محيط وجود
كليه ارگان ها به خصوص  در رواني سالمت پرسنل از

 سالمتي مردم وظيفه دانشگاه هاي علوم پزشكي كه خود

كه  صورتي در .است ضروري بسيار، دارند عهده به را
برخوردار  و رضايت شغلي معنوي هوش از پرسنل
 يازهاي آنانن برآوردن مي تواند باعث كار محيط باشند،

 مينأآن ها و سازمان ت رواني و روحي سالمتي و شده

شود. به نظر مي رسد افزايش اميدواري در بين پرسنل با 
مين مالي پرسنل به أتقويت معنويت، توكل به خدا و ت

سالمت رواني آن ها، تصميم گيري بهتر و برخورد 
مناسب تر با ارباب رجوع كمك كند. همچنين عدم 

 شكوفايي هاي فرصت نبودن فراهم عدالت، رعايت

رضايت  غيرمنطق، هاي تبعيض وجود و افراد براي
  را به خطر   روان شغلي كاركنان را كاهش و سالمت

 و سالمت ارتباط درباره اتحليليك فر در مي اندازد.
 سطح كه داد نشان يافت شده شغلي، ارتباطات رضايت

 بر گذاري در اثر مهمي عامل شغلي، رضايتمندي

 تنگاتنگي رابطه اين دو مولفه و است كاركنان سالمت

  ).26دارند ( يكديگر با
در اين مطالعه طبق آزمون آناليز واريانس يك 

معنوي، رضايت شغلي و طرفه بين سن و متغيرهاي هوش 
سالمت روان تفاوت معني داري بدست نيامد؛ اما بين 
جنس و سالمت روان و نيز تحصيالت و سالمت روان 

كه اين يافته ها با نتايج  تفاوت معني داري مشاهده شد
مطالعه باقري و همكاران همخواني دارند. در مطالعه 
مذكور نشان داده شده است كه سن، جنس، عقايد 

ي و سابقه كار در پرسنل علوم پزشكي به خصوص مذهب
پرستاران با نمره كل هوش معنوي رابطه معني داري 

و همكارش نيز در پژوهشي بر روي   Yang).27ندارند (
پرستار شاغل در مراكز درماني مختلف در  524تعداد 

چين و تايوان نتيجه گرفتند كه سيستم هاي اجتماعي بر 
باشند و معنويت در دوران ثيرگذار مي أهوش معنوي ت

كودكي، عقايد و فعاليت هاي مذهبي، پيش بيني كننده 

هوش معنوي هستند. در پرستاران تايواني كه وضعيت 
اجتماعي نامناسب تري داشتند معنويت كمتر بود و در 

  اين پرستاران با بيماران برخوردهاي محيط كار، 
  ).28خصمانه اي داشتند (

  
  :نتيجه گيري

ثير هوش معنوي بر رضايت شغلي أنظر به ت
كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و ارتباط رضايت 

هاي  شغلي با سالمت روان آن ها، برگزاري برنامه
آموزشي و توجيهي با هدف ارتقاء معنويت و رضايت 
شغلي پيشنهاد مي گردد. همچنين با توجه به عدم ارتباط 

اركنان دار بين هوش معنوي و سالمت روان كني مع
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، الزم است در زمينه ارتقاء 
سالمت روان كاركنان از قبيل تهيه و چاپ كتب آموزشي 
و نحوه ارائه آموزش و استفاده از متخصصان مربوطه 
تجديدنظر بعمل آيد. در اين راستا بررسي علل پايين بودن 
  انگيزه كاركنان در خصوص انجام و مشاركت در 

هاي تحقيقاتي و نيز بررسي نقش عوامل شخصيتي پروژه 
هوش معنوي و عوامل فرهنگي و مذهبي و رضايت شغل 
با سالمت روان در كاركنان دانشگاه علوم پزشكي 

  شهركرد براي مطالعات آتي پيشنهاد مي گردد.

  
  تشكر و قدرداني:

اين مقاله حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد 
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Background and aims: Many organizations emphasize importance of personnel as their most 
important asset. Advances and development of psychology science in recent decades, especially 
in health and spirituality and job satisfaction among personnel of organizations, have had an 
important and effective contribution. Present research was designed to examine/the relationship 
between spiritual intelligence and job satisfaction with mental health among personnel in 
Shahrekord University of Medical Sciences (SKUMS). 
Methods: In this descriptive-analytical study, 364 employees of SKUMS were enrolled by 
stratified-random sampling. The questionnaires of spiritual intelligence, job satisfaction, and 
general health questionnaire (GHQ) were given to the participants. Factors such as the general 
thinking, belief, ability to cope, interactions with ethical problems, self-awareness, love 
and interest, the nature of the act, illness, medical problems and public health in the staff 
were measured. 
Results: The results indicated that there was a statistically significant association and positive 
correlation coefficient between job satisfaction and mental health (P<0.005, r=0.112), but there 
was no statistically a significant relationship between mental health and spiritual intelligence 
(P>0.05, r=0.069). The results were indicative of spiritual intelligence´s effect on the personnel´s 
job satisfaction rate with a statistically significant association and positive correlation coefficient 
(r=0.33, P=0.001). 
Conclusion: According to the current study, holding educational and briefing programs with the 
aim of promoting spirituality and job satisfaction, creating a healthy, safe environment free from 
pressures and tensions, providing welfare, recreational, and sports services is recommended to 
enhance mental health and satisfaction in personnel. 
 
Keywords: Spiritual intelligence, Job satisfaction, Consciousness, Mental health, Personnel. 


