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Abstract 

Introduction: Elementary school teachers, compared to other teachers, deal with students 

who are in a special and sensitive stage of development in terms of physical, moral, social, 

etc., due to the role and high position of the teacher in the teaching process and Educating 

students and considering that spirituality, mental health and job satisfaction are inevitable 

aspects of organizational life among employees. 

Aim: The purpose of this study was to predict the job satisfaction of elementary teachers 

based on the motivation for development and spiritual intelligence of elementary teachers. 

Method: The present study was quantitative, descriptive and correlational. The sample size of 

the study was 322 primary school teachers in District 3 who were randomly selected. The 

collection tools used in the study included the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, the 

King Spiritual Intelligence Questionnaire, and the Hermans Progress Motivation 

Questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software version 23.  

Results: The results showed that there is a significant relationship between job satisfaction 

and teachers 'spiritual intelligence and there is a significant relationship between achievement 

motivation and teachers' job satisfaction. 

Conclusion: it is possible to predict the job satisfaction of primary school teachers based on 

the motivation for development and spiritual intelligence of primary school teachers in 

Isfahan. 
 

Keywords: Job Satisfaction, Achievement Motivation, Spiritual Intelligence, Primary 

Teachers. 
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 چکیده

قی، اجتماعی و... در الرشد جسمی، اخ ظآموزانی سروکار دارند که ازلحابادانش  معلمان، سایر با مقایسه در ابتداییی  معلمان دوره مقدمه:

، با توجه به نقش و جایگاه واالی معلم در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان و با عنایت دارند قرار رشد مراحل از خاص و حساسی ی مرحله
 .باشند ناپذیر از زندگی سازمانی در بین کارکنان می هایی اجتناب مت روان و رضایت شغلی جنبهالس معنویت،به این موضوع که 

 یت شغلی معلمان ابتدایی بر مبنای انگیزش پیشرفت و هوش معنوی معلمان ابتدایی بود. بینی رضا هدف از پژوهش حاضر پیش هدف:

صورت  بود که به 7نفر از معلمان ابتدایی ناحیه  722 پژوهش یحجم نمونه پژوهش حاضر کمی، توصیفی و از نوع همبستگی بود.  روش:

پرسشنامه هوش معنوی کینگ و  سوتا،پرسشنامه رضایت شغلی مینهشامل  ابزار گردآوری استفاده شده در پژوهشتصادفی انتخاب شدند. 
 انجام شد.  27نسخه spss ها با استفاده از نرم افزار آماریبود. تجزیه وتحلیل داده پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

تایج نشان داد که بین رضایت شغلی با هوش معنوی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد و بین انگیزه پیشرفت با رضایت شغلی  یافته ها:

 معلمان رابطه معنی داری وجود دارد. 

ان پیش میتوان رضایت شغلی معلمان ابتدایی را بر مبنای انگیزش پیشرفت و هوش معنوی معلمان ابتدایی در شهراصفه نتیجه گیری:

 بینی کرد.
 

 ی.معنو هوشی، معلمان، شغل تیرضا ابتدایی، واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

سرمایه  ،فرایند تعلیم و تربیت عامل بنیادین و رکن اصلیدر 
عنوان نیرو و سرمایه انسانی برای  معلمان به .[0] باشد انسانی می

ای فراتر از سایر افراد  اجرای بایدها و نبایدهای اخالقی وظیفه
و  به دلیل زیر بنایی بودن آموزشی ابتدایی  دوره .[2] دارند

و با عنایت به این   های خاص کودکان در این دوره ویژگی
 معلمان، سایر با مقایسه در ابتداییی  معلمان دورهموضوع که 

قی، الرشد جسمی، اخ ظآموزانی سروکار دارند که ازلحابادانش 
 قرار رشد مراحل از خاص و حساسی ی اجتماعی و... در مرحله

ین  با توجه به نقش و همچن. یابد ای می اهمیت ویژه [7] دارند
جایگاه واالی معلم در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان و 

تردید  مؤثرترین عنصر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت، بی
میزان سالمت روان و رضایت شغلی معلمان در امر مهم تربیت 
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دانش آموزان یک امر مهم و اثرگذار در نظام آموزشی محسوب 
  .[0] شود می

در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق درك عواملی  گاماولین 
ها مؤثر است. یکی از این  که بر کیفیت فعالیت آن باشد می

رضایت شغلی . [2]کارکنان است  0عوامل، رضایت شغلی
آن  ،دهنده حدّی است که افراد از شغل خود راضی هستند نشان

عنوان  را بهبرند و آن  از کار خود لذت می ،دارند را دوست می
در رضایت شغلی  . [0]نمایند زندگی خود تلقی می ساسیمحور ا

 یدر عرصه رهبر یهای اساس از جنبه یکیمعلمان مدارس  نیب
تری را فردریک هرزبرگ نظریه وسیع. [6] شود می یتلق یآموزش

یا « »دوعاملی»در خصوص رضایت به کاربرد که به تئوری 
عوامل انگیزشی عواملی معروف شد. « انگیزشی -بهداشتی 

اد از شغل خود احساس رضایت شود تا افر هستند که موجب می
حائز اهمیت های اجتماعی  ، از انگیزه2پیشرفت-انگیزش. [3]کنند
 زهیانگ [8] کار معلمان دارد ای با ارتباط ویژه باشد که می

همه  شهیشود که هم معلم می لیمعلم منجر به تما شرفتیپ
ویژه آموزش دارد،  ، بهفیهایی را که ازنظر انجام وظا کاستی

 لیروش ناموفق باشد، معلم همچنان م کی گربهبود بخشد. ا
کند تا  دایپ یریادگی یتری را برا روش مناسب ایدارد که روش 

گیج و برالینر انگیزه پیشرفت را  .[2]تر شوند  ن موفقدانش آموزا
به موفقیت کسی یا کسب  صورت یک میـل یـا عالقه به

 7مانونتان [01] اند فعالیت حاضر تعریف کرده یموفقیت درزمینه
معلم نشان داد که  222با انجام پژوهشی بر روی  [00]

تواند بر رضایت  سازمانی و انگیزش پیشرفت معلم می فرهنگ
یی البا مدیر انگیزشوقتی یک شغلی تأثیر بسزایی داشته باشد. 

سبب  دارد، کارآیی بیشتری خواهد داشت وبرای پیشرفت 
به ، آن درنتیجه که شود میکارآمدی سازمان  میزان بهبودی

تراز  درنتیجهو  رسد می بازخوردهای مادی و غیرمادی بیشتری
را به شغل  یابد و این خشنودی رضایت شغلی کارکنان فزونی می

بنابراین جهت  .[02] دهد و کار خویش نیز بسط و تعمیم می
توان انگیزه پیشرفت را  زایش رضایت شغلی کارکنان میاف
 . [07] عنوان یک عامل محرك با آن ترکیب نمود به

توسط  0226مفهوم هوش معنوی برای اولین بار در سال 
 .[00]شدمطرح  0ایمونزتوسط  0222ز و بعد در سال استیون

که هوش معنوی چارچوبی برای شناسایی و بیان نمود ایمونز 
ای که  گونه زم است؛ بهالهای ها و توانمندیدهی مهارت سازمان

یابد  پذیری فرد افزایش می با استفاده از معنویت میزان انطباق
مهم  باهوش باشند یکه معلمان ازنظر معنواین موضوع .[00]

-استیسراهنمایی برای  توانند ها می آن رایز شود محسوب می

 یهار رابطه با محتوا و روشرا دو اصالحات  ندهیآ یآموزش یها
معنا شود  باعث می یافراد روشن کنند. هوش معنو یرشد کل

حل مشکالت  یو نگرش مثبت برا قیبر اساس درك عم یساز
ها  شود که آن و سبب میآورد  را در معلمان به وجود می

بنابر نتایج پژوهش   .[02]طورکلی از کارشان راضی باشند به
 ی درو هوش معنو یشغل تیرضا ارتباطبا بررسی  [06]  2ورما
در  ییتأثیر بسزا یهوش معنو نشان دادند استاد دانشگاه، 221
 دارد. یشغل تیرضا

با توجه به نقش تأثیرگذار معلمان ابتدایی در این مقطع حساس و 
مت روان و رضایت الس معنویت،با عنایت به این موضوع که 

ازمانی در بین کارکنان ناپذیر از زندگی س هایی اجتناب شغلی جنبه
مت الی ارتقاء س که سازمان بتواند درزمینه درصورتیو  باشند می

ش و الویژه معنویت و ایجاد انگیزه در کارکنان ت و به
 آنان مندیاین امر باعث افزایش رضایت هایی انجام دهد، فعالیت

 شده در پژوهش این است که آیا  هدف سؤال مطرح، گردد می
 زشیانگ یبر مبنا توان یی را میمعلمان ابتدا یشغل تیرضا

 بینی کرد؟ پیشی و هوش معنو شرفتیپ
 

 روش
ازنظر هدف کاربردی و روش آن از نوع  حاضر  پژوهش

 همبستگی است. 
 

 نیا یجامعه آمار امعه، نمونه و روش نمونه گیری:ج

شهر اصفهان بود که  7 هیناح ییمعلمان ابتدا ی هیپژوهش کل
که با روش نمونه گیری خوشه  بود ییمعلم ابتدا 2111شامل 

 یینفر از معلمان ابتدا 722تعداد پژوهش به  یحجم نمونه ای، 
برای جمع آوری  انتخاب شدند. یصورت تصادف به 7 هیناح

 اطالعات از پرسشنامه های زیر استفاده شد:
 

پرسشنامه  (:(MSQسوتا مینه شغلی رضایت پرسشنامه

از   تهیه گردید و [0263] 6توسط ویسرضایت شغلی مینه سوتا
خرده مقیاس به منظور سنجش رضایت شغلی بکار  6گویه و  02
بصورت  پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا مره گذارین .رود می

 پرسشنامه پایایی .[03].باشد میپنج درجه ای طیف لیکرت 
 /.86 کرونباخ آلفای آزمون از استفاده با سوتا مینه شغلی رضایت
 فرمول طریق از پرسشنامه پایایی ضریب. [08] است آمده بدست
 اندازه باالی پایایی ی نشانه که آمد بدست 22/1 کرونباخ آلفای
  .باشد می پژوهش این در استفاده مورد گیری

 

7پرسشنامه هوش معنوی کینگ
پرسشنامه : )2002(

توسط کینگ طراحی و  (2118 ) (SISRI) هوش معنوی کینگ
طیف نمره دهی گویه است.  20این پرسشنامه دارای  ساخته شد.

ای بوده است. در پژوهش رقیب  آن بر اساس لیکرت پنج گزینه
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پایایی این مقیاس  [02] [0782]،سیادت، حکیمی نیا و  احمدی 
برآورد شد. روایی  88/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

شناسی مورد  صوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان روان
 تایید قرار گرفت. 

 

: (A.M.T) پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
یکی از  (0233) 8نسانگیزه پیشرفت هرم پرسشنامه
  .برای سنجش نیاز به پیشرفت است پرسشنامه رایجترین
 0سؤال پرسشنامه  22برای هر  .استسؤال  22دارای  پرسشنامه

پرسشنامه انگیزه پیشرفت اعتبار  است. گزینه نوشته شده
انی درونی و تحلیل عاملی بدست آمده سهرمنس با دو روش هم

./و به روش بازآزمایی  80بود و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 
 .[21] بودبدست آمده /. 30

 

 جرا:اروش 
ابتدا با مراجعه به آموزش و پروش تعداد معلمان مشخص شد و 

. سپس بر اساس فرمول کوکران مشخص شد تعداد نمونه را
صورت آنالین آماده شدند و برای معلمان  پرسشنامه ها به

صورت تصادفی فرستاده شد و پس از به حد نصاب رسیدن  به
 spssپژوهش با استفاده از نرم افزار آماریتعداد نمونه اطالعات 

مورد تجزیه و ،در دوسطح آمار توصیفی واستنباطی 27نسخه
  .رار گرفت.تحلیل ق

 نتایج

 تحصیالت شرکت کننده در پژوهش. 0جدول

 
 [همبستگی چندمتغیری]تحلیل رگرسیون . 2جدول

 معنی داری استاندارد برآوردخطای  مجذور همبستگی همبستگی چندگانه

 ٭٭110/1 23/7 776/1 281/1

 
همبستگی بین مولفه رضایت شغلی معلمان ابتدایی از یک طرف 

با هوش معنوی و  انگیزه پیشرفت  از طرف دیگر برابر با  
281/1R=  محاسبه گردیده است. این همبستگی از نظر آماری

 .  (=110/1P)معنی دار است 
 

 همبستگی بین مولفه رضایت شغلی با مولفه های هوش معنویضریب . 7جدول

 میزان اشتراك  به درصد میزان معنی داری ضریب همبستگی تعداد متغیر های پژوهش 

 با
لی

شغ
ت 

ضای
ه ر

بط
را

 

 8/03 **110/1 002/1 722 تفکر وجودی انتقادی

 60/2 **110/1 701/1 722 تولید معنای شخصی

 00/78 **110/1 621/1 722 آگاهی متعالی

 36/8 **110/1 226/1 722 بسط حالت هشیاری

 62/71 **110/1 220/1 722 هوش معنوی

 
رضایت شغلی با هوش معنوی معلمان  ضریب همبستگی بین

می باشد. که این میزان از نظر آماری معنی دار   220/1ابتدایی 
تائید می شود  (10/1)در سطح لذا فرضیه (  .>10/1p)می باشد 

رضایت شغلی با هوش  واین نتیجه حاصل می شود که بین
رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه فوق نشان معنوی معلمان 

درصد 62/71درصد می توان گفت  22می دهد که با اطمینان 
است.  با هوش معنوی واریانس رضایت شغلی ناشی از عامل 

 ن گفت با افزایشتوجه به  مثبت بودن جهت همبستگی می توا
 نیز افزایش می یابد. هوش معنوی رضایت شغلی، 

 

 بحث 
میتوان رضایت شغلی معلمان یافته های این پژوهش، براساس 

ابتدایی بر مبنای انگیزش پیشرفت و هوش معنوی معلمان 
ج این پژوهش پیش بینی کرد. نتای را ابتدایی در شهراصفهان

 کل فوق لیسانس و باالتر لیسانس آماره گروه

 تحصیالت

 722 07 232 فراوانی

 011 72/07 62/86 درصد

 - 011 62/86 درصد تراکمی

https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
https://ravanrahnama.ir/index/test/
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 ی،بخشان و انصاری شریفی، کالتی، اربابیهمسو با پژوهش 
میباشد که بیان کرده  نگالیکولکشتا و سو  ، ویدودو و چاندراتی

اند رضایت شغلی با هوش معنوی و انگیزش پیشرفت کارکنان 
به طوری که انگیزش باال رضایت  .[22، 20، 02]رابطه دارد

در تبیین یافته های پژوهش . [27] شودیمباال را منجر شغلی 
فـرد را  هه عنوان فرایندی تعریف کرد کب میتوان انگیزش کار را

بخشد و به حرکت در می در راسـتای دستیابی به هدف نیرو می
 رضایت شغلی نیز نوعی احساس خشنودی است که در. آورد

آید . اگر خشنودی  ت می، بدسانتیجـه ی دسـتیابی بـه هدف ه
یا رضایت از زندگی را بـه یک رودخانه ی بـزرگ تشبیه کنیم ، 

شود ، به این رودخانه از رودهای کوچک متعددی تأمین می آب
گوید دارای رضایت بیان دیگر هنگامی که یک شخص می

شغلی باالیی است ، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را 
دوست دارد، احساسات خوبی دربارة کارش دارد و برای شغلش 

غلی را . بنابراین میتوان رضایت شارزشی بسیار قائل است
ها، فرصت های براساس نظام پرداخت، سبک رهبری در سازمان

 پیشرفت کارکنان پیش بینی کرد.
انگیزش شغلی مهمترین عامل موثر در موفقیت و شکست 
سازمان ها تلقی میشود و غفلت از آن موجب هدر رفتن منابع 

دردنیای پیشرفته امروز، در هر سازمانی  .[20]است انسانی 
عمده ترین سرمایه و یکی از عوامل تاثیرگذار در  نیروی انسانی

. انگیزش پیش [22]شود تحقق اهداف هر سازمان محسوب می
باید توجه داشت  .[26]است بینی کننده مهمی از رضایت شغلی 

انگیزش شغلی و رضایت شغلی دو عامل بسیار مهم برای تداوم 
 حیات سازمانی است.

رابطه معنی داری ان رضایت شغلی با هوش معنوی معلم بین
 وجود دارد، این نتیجه همسو با پژوهش های اربابی

 وانا مک سینگال، و کولکشتا، یبخشان و کالتی،انصاری،شریفی
ها میتوان گفت یکی از راه . درتبیین یافته[02،20،23]باشدمی

های به خدمت در آوردن افراد، ترغیب آنها به توسعه معنویتشان 
و ایجاد زمینه آن توسط رهبران میباشد. این نوع هوش، پدیده 

آن را بعنوان ی نوظهوری است که بسیاری از صاحب نظران 
تواند به آنها در  سازمان ها دانسته اند که می منبعی پایدار برای

های پرتالطم و آشوب زده، یاری رساند و تناقض در نظم  زمان
 .و بی نظمی در سازمان را حل و فصل کند

از آنجایی که هیچ پژوهشی خالی از محدودیت نیست، این 
 هایست که از جمله آنمطالعه نیز ازاین محدودیت ها مستثنی ن

ها در ایام طالعه در یک استان، گردآوری دادهتوان به انجام ممی
پاندمی کروناویروس و عدم تمایل تعدادی از معلمان در شرکت 
در مطالعه اشاره نمود. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آتی به 

انجام مطالعه در مناطق جغرافیایی دیگر و همچنین به بررسی 
 توجه شود.جو سازمانی موردنظر نیز 

 

 نتیجه گیری نهایی
جه به کلیدی بودن نقش معلمان، وپرورش با تو در نظام آموزش

بخصوص در مقطع ابتدایی که زمانی حساس برای دانش آموزان 
راساس یافته های حاصل از پژوهش بشود،  در نظر گرفته می
ها امری  معلمان و رضایت شغلی آن عملکردنتیجه می گیریم 

شود. هوش معنوی اگربا زندگی  حیاتی در آموزش محسوب می
شود که بخورد نیروی قدرتمندی حاصل میکاری معلمان پیوند 

افراد تقریبا با هزاران ساعت کارمیتوانند لحظات لذت بخش تر، 
متوازن تر و معنادارتری را تجربه کنند و معلمان با یافتن چرایی 

-کارخود، تمامی وجودشان را به سازمان می آورند و کار رابه

صداقت  عنوان یک ماموریت پنداشته و موجب افزایش خالقیت،
و اعتماد، افزایش حس تکامل شخصی، تعهدسازمانی، بهبود 

 .نگرش های شغلی آنان میگردد
 

 تشکر و قدردانی
و سازمان آموزش و  مشارکت کننده در پژوهش معلماناز کلیه 

 اریم.هر اصفهان کمال تشکر و سپاس را دش 7پرورش ناحیه 
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