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Abstract
Background and Aims: Faculty members are the most important factor in students’ education because they affect
the thoughts of thousands of people and play an important role in improving quality of education. Faculty members
with high moral intelligence can create trust, commitment, motivation and satisfaction.
Materials and Methods: In the present descriptive-analytic and cross-sectional study, 100 faculty members were
randomly selected through simple random sampling. The data collection tools were two valid questionnaires:
1-Lennick and Kiel questionnaire including 40 questions concerning moral intelligence, and 2- Minnesota
questionnaire (MSQ) including 20 questions to assess job satisfaction which their reliability were measured by
Cronbach’s alpha coefficient of 96% and 79%, respectively. The data were analyzed using SPSS version 16 software.
All research steps were conducted according to the ethical standards of the research.
Results: The mean score of moral intelligence of the faculty members was 75.68. Similarly, the mean score of
satisfaction of studied community was 58.16. About 77% of faculty members revealed a good and higher than good
moral intelligence. Job satisfaction of 76% of members were also good and higher than good. Pearson correlation
coefficient between job satisfaction and moral intelligence equaled 0.556 (P <0.001). This correlation coefficient
was positive in all dimensions of job satisfaction demonstrating a direct relationship between these two variables.
Conclusion: Considering the importance of job satisfaction of faculty members as a fundamental structure of the
higher education system and the effect of moral intelligence on increasing their motivation for effective educating
and training of human resources for health systems, attention to this subject would result in the development of
ethics based on values and believes. This can also increase the level of quality of education and efficiency.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه بهداشت در عرصه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -دانشکده بهداشت و ایمنی
دوره 6شماره ،3پاییز  ،1397صفحات  19تا 26

رابطه هوش اخالقی با رضایت شغلی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 96
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 -1استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3استادیار ،گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران

چكيده
زمینه و اهداف :اساتید مهم ترین عامل درتعلیم و تربیت دانشجویان هستند زیرا براندیشههای هزاران نفرتاثیرمیگذارند لذا دربهبودکیفیت
آموزش نیز نقش مهمی دارند .اساتید با هوش اخالقي باال میتوانند درسازمان اعتماد ،تعهد ،انگیزه و رضایت ايجاد كنند.
موا د و روشها :پژوهش حاضر ،توصیفی تحلیلی و به صورت مقطعی است .تعداد 100نفراز اعضای هیئت علمی ،به روش تصادفی ساده انتخاب
شدند .ابزارجمع آوری اطالعات ،دو پرسشنام ه معتبر 40سوالی هوش اخالقی لنیک وکیل( )lennick&kielوپرسشنامه  20سوالی رضایت
شغلی مینه سوتا ( )MSQمیباشدکه روایی و پایایی آنها به ترتیب با ضریب آلفاي كرونباخ  96و 79درصد سنجیده شده است .نتایج دادهها
با نرم افزار  SPSSنسخه 16جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .تمام مراحل تحقيق با رعايت موازين اخالقي پژوهش انجام گرديد.
یافتهها :میانگین هوش اخالقی و رضایت کلی اساتید به ترتیب  75/68و 58/16بود %۷۷ .اساتید از نظر هوش اخالقی و  %76آنها از نظر رضایت
شغلیدر سطحخوبو باالتر بودند .ضریبهمبستگیپیرسونبین رضایتشغلی و هوشاخالقیبرابر  0/565بود ( ،)P>0/001همچنین این
ضریب همبستگی در همه ابعاد رضایت شغلی با هوش اخالقی مثبت بوده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بیناین دو متغیر میباشد.
نتیجهگیری :با توجه به اهمیت رضایت شغلی اعضاء هیئت علمی به عنوان ساختار اصلی نظام آموزش عالیکشور و تاثیر هوش اخالقی
درافزایش انگیزه آنها جهت تعلیم و تربیت موثر نیروی انسانی براي سیستمهاي بهداشت و درمان  ،توجه به این امر منجر به توسعه اخالق
مداری براساس ارزشها و اعتقادات و افزایشکیفیت آموزشها و بهره وري نیزخواهد شد .لذا ضروری است دانشگاههای علوم پزشکی کشور
برای فرهنگسازیونهادینه ساختن هوش اخالقی در جامعه دانشگاهی برنامه ریزی نموده و همواره این مهم را سرلوحه اهداف خود قراردهند.
کلید واژهها :هوش اخالقی ،رضایت شغلی ،اعضای هیات علمی ،دانشگاه علوم پزشکی

*نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده آموزش پزشکی.
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مقدمه
اساتید ،مهم ترین عامل در تعلیم و تربیت دانشجویان میباشند ،زیرا
آنها بر روي تفکر و اندیشههای هزاران نفر اثر میگذارند و در بهبود
کیفیت آموزش نقش مهمی ایفا میکنند [ .]1اساتید نقش مهمی را
در هدایت فرایندهای آموزش و یادگیری ،انگیزش دانشجویان ،شکل
دهی به تفکر و نیز مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن آنها در مقابل
جامعه بعهده دارند [ .]2لذا جامعه علوم پزشکی به اساتید با انگیزه،
به عنوان یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت نیاز دارد تا با کمک آنها
کیفیت آموزش پزشکی را در راستای بهبود آموزش دانشجویان و
نیز ارتقای بهداشت و درمان جامعه افزایش دهند .یکی ازعوامل مهم
انگیزشی در تدریس اساتید و معلمان ،رضایت شغلی آنها میباشد
که با رفتارخود آن را به دانشجویان و فراگیران نیز منتقل میکنند.
رضایت شغلی بر بسیاري از متغیرهاي مثبت سازمانی نظیر بهره
وري ،دلسوزي نسبت به سازمان ،افزایش کمیت و کیفیت کار،
ارتباطات صحیح ،بهبود روحیه و عالقه به کار تاثیر دارد [ .]3از
این رو فاکتورخیلی مهم و تاثیر گذار بر موفقیت حرفهای ،افزایش
اثربخشی و احساس رضایت اساتید است .از سوی دیگر ،اصول اخالقی
نیزیکی از عوامل اصلی عملکرد موفق درسازمان است که تاثیر قابل
توجهی برفعالیت نیروی انسانی ،مسئولیت پذیری و تعهد او دارد [.]2
لذا یک دانشگاه باید اساتید و دانشجویان خود را ملزم به رعایت اصول
اخالقی و ارتقای هوش اخالقی نماید .تا بتواند موجب سالم سازی
و تضمین بقای جامعه شود و با انگیزه بیشتری به موفقیت و تحقق
اهداف سازمانی و فردی دست یابد [.]4
هوش اخالقی یکی از انواع هوش انسانی است و مرز میان نوع دوستی
و خودخواهی را توصیف میکند .از معروفترین تعاریف هوش اخالقی
از سوی بوربا ( )2005بیان شد که عبارت است از :ظرفيت و توانايي
تشخیص درست از نادرست ،داشتن اعتقادت اخالقي قوي و عمل به
آنها به منظور بروز رفتارهای شرافتمندانه که بر چهار اصل استوار
است :درستکاری ،مسئولیت پذیری ،دلسوزی و عفو و بخشش.
حال به توضیح مختصر این چهار اصل پرداخته میشود :درستکاری
(هماهنگی بین آنچه که ما درباور داریم و آنچه که انجام میدهیم،
انجام آنچه ما میدانیم درست است و گفتن حقیقت در تمام زمانها،
مسئولیت پذیری (کسی که مسئولیت اعمال خود و پیامدهای آنها
را میپذیرد) واشتباه و شکست خود را میپذیرد ،دلسوزی (توجه
به دیگران است که تاثیر بسیار متقابل دارد؛ اگرما مهربان و دلسوز
به دیگران هستیم ،آنها نیز وقتی به آنها نیاز داریم با ما همدردی
میکنند) ،عفو و بخشش (آگاهی از عیوب خود و پذیرش اشتباه
خود و هم چنین آگاهی از عیوب دیگران و بخشش آنها) [ .]5هوش
اخالقی از نظر لنیک وکیل( :)lennick&kielدارای چهاربعد اصلی
درستکاري ،مسؤوليت پذيري ،دلسوزي و بخشش میباشد [ .]6سطح

مطلوب هوش اخالقي اعضاي هيأت علمي و کارکنان ميتواند منجر
به ايفاي مؤثر نقش دانشگاه درتوسعه اخالقی دانشجويان گردد [.]7
با توجه به موارد ذکر شده درخصوص نقش اساتید در امر تربیت
دانشجویان و تاثیر رضایت شغلی آنها بر کیفیت آموزش در دانشگاهها،
بنابراین در این تحقیق ،سطح هوش اخالقی اساتید مورد ارزیابی قرار
گرفت و نتایج برای برنامه ریزی ،مداخله و ارتقاء در اختیار مسئولین
و کمیته توانمندسازی هیئت علمی دانشگاه قرار داده شد .تا در
نهایت موجب افزایش انگیزه و کارایی اساتید و کیفیت تدریس آنها
در راستای بهرهوری بیشتر گردد .لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین
هوش اخالقی و رضایت شغلی اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان و
ارتباط بین این دو متغیر اجرا شد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی کلیه اساتید دانشگاه علوم
پزشکی کاشان در سال  1396انجام گرفت .افراد مورد پژوهش با
استفاده ازروش نمونهگیری طبقهای بر حسب جمعیت اساتید بالینی
و علوم پایه صورت گرفته و انتخاب آنها به صورت تصادفی ساده به
کمک جدول اعداد تصادفی از بین اعضای هیئت علمی دانشکدههای
پزشکی ،پرستاری مامایی ،دندانپزشکی ،بهداشت و پیراپزشکی انجام
شد.
با توجه به مطالعه انجام شده به منظور بررسی ارتباط بین هوش
اخالقی و رضایت شغلی در بین نوجوانان مالحظه شد  ،ضریب
همبستگی بین این دو متغییر برابر  0/345است که با درنظرگرفتن
اطمینان  %95و توان  %95حداقل نمونه الزم برابر  104نفر محاسبه
شد [ .]8که ازبین  265نفر از اساتید انتخاب و پرسشنامه توزیع
شد .تعداد  100نفربه صورت کامل پرسشنامه ها را تکمیل نمودند
(نرخ پاسخگویی  .)%96ابزارجمع اوری اطالعات دو پرسشنامه هوش
اخالقی و رضایت شغلی بود.
الف) پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل(:)lennick&kiel
این پرسشنامه شامل  40سؤال است که به صورت مساوی بین  4بعد
و در هر بعد 10سؤال تقسیم شده ،درستکاری (از سوال 1تا )10
مسؤولیت پذیری (از سوال  11تا ،)20دلسوزی (از سوال  21تا )30
و بخشش (از سوال  31تا  )40می باشد .گزینههای پاسخ پرسشنامه
مطابق با مقیاس لیکرت  5تایی از هرگز (1امتیاز) تا همیشه (5
امتیاز) مرتب شده است .هر پاسخ دهنده از کل  ٤٠سؤال ،امتيازي
بين 40تا  ٢٠٠کسب می نماید .پس از محاسبه امتیازها ،به منظور
تبدیل آنها به حداکثر امتیاز  ،100امتیاز کل بر 2تقسیم گردید.
در آنالیز پرسشنامهها ،براساس میانگین نمره هوش اخالقی ،اگر
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میانگین نمره  90تا  100بود ،وضعیت عالی؛  80تا  ،89وضعیت
خیلی خوب و 70تا  79در وضعیت خوب و کمتر از  ،69ضعیف
تعریف شد [ .]6لنیک وکیل( :)lennick&kielپايايي اين آزمون
با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  ،%96بهرامی  %96برآورد شده،
همچنين روايي صوري محتوايي پرسشنامه ،هماهنگي و همساني
دروني مؤلفههاي آن مورد تأييد قرارگرفته است [.]7،6
ب) پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا ) :(MSQاین پرسشنامه
دارای  20سوال در یک مقیاس  5درجهای به صورت خیلی ناراضیم،
ناراضیم ،تاحدودی راضیم ،راضیم و خیلی راضیم تقسیم بندی شده
است .دامنه نمرات این پرسشنامه بین 20تا  80است وکسب نمره
باالتر به معنی داشتن رضایت شغلی بیشتر بود .همچنین بر طبق
بسیاری از مطالعات ،دو زیر مقیاس برای این پرسشنامه وجود
داشت که رضایت شغلی درونی و بیرونی است .میانگین نمره رضایت
شغلی 77تا ،100رضایت باال و میانگین نمره بین48تا 76رضایت
متوسط و میانگین نمره رضایت بین 20تا  ،47رضایت شغلی پایین
و ضعیف میباشد [ .]9-11رواییو پایایی پرسشنامه رضایت شغلی
مینه سوتا در تحقیقات زیادی بررسی و تایید شده است .از جمله در
پژوهش پاکدل و محمدی ،پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه به ترتیب  %85و  0/86بدست آمد [.]12،8
دادهها پس ازجمع آوری ،وارد نرم افزار SPSS16گردید .برای آمار
توصیفی از میانگین و انحراف معیار ،برای متغیرهای کمی و کیفی
ازدرصد فراوانی ،برای بررسی نرمالیتی دادهها ازآزمون کولموگروف
اسمیرنوف و برای بررسی ارتباط هوش اخالقی با رضایت شغلی
اساتید از آزمون همبستگی استفاده شد .سطح معناداری  0/05در
نظر گرفته شد .هم چنین برای آنالیز چند متغیره از رگرسیون
خطی چند متغیره با روش پس رو ( )back ward metodاستفاده
گردید P>0/1 .به عنوان معیار خروج متغیر در نظر گرفته شده است.
برای رعایت مالحظات اخالقی ،عدم شرکت اساتید در صورت
عدم رضایت ،ارائه توضیحات کامل قبل از شرکت درمطالعه ،حفظ
رازداری و محرمانه بودن اطالعات افراد و بینام بودن پرسشنامه
والبته امانتداری درکلیه مراحل تحقیق لحاظ گردید.

زهره رجبی آرانی و همکاران21/

درصد از افراد شرکت کننده در مطالعه زیر  5سال 20 ،درصد 5-10
سال 32 ،درصد  11-20سال و  27درصد  21-30سال بوده است.
بیشترین سابقه کار در محدوده  11-20سال بوده است.
در بررسی پرسشنامه هوش اخالقی از بین افراد شرکت کننده در
مطالعه 23 ،درصد نمره ضعیف 36 ،درصد نمره خوب 36 ،درصد
نمره خیلی خوب و  5درصد نمره عالی راکسب کردند.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار بعدهای مختلف پرسشنامههای هوش
اخالقی و رضایت شغلی در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان
عنوان

ابعاد

درستکاری
مسئولیت پذیری
هوش اخالقی دلسوزی
بخشش
کل
درونی
رضایت شغلی
بیرونی

میانگین

انحرف معیار

79/98
78/02
75/96
72/78
75/68
61/72

11/78
11/15
11/02
11/03
9/95
13/88

54/60

14/69

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود ،بیشترین نمره در پرسشنامه
هوش اخالقی مربوط به بعد درستکاری با میانگین  79/98و کمترین
نمره مربوط به بعد بخشش با میانگین  72/78بوده است .نمره اساتید
در کل دارای میانگین  75/68میباشد .در پرسشنامه رضایت شغلی
بیشترین نمره مربوط به بعد درونی با میانگین  61/72بوده است.
همچنین نتایج نشان داد که در مردان بیشترین فراوانی هوش
اخالقی مربوط به سطح خیلیخوب بود با  %45/9و در زنان این
عدد  %30/2بود ،ارتباط معنیداری بین جنس اعضای هیات علمی
و هوش اخالقی آنان دیده شد ( .)P=0/015از نظر آماری رابطه
معنیداری بین سمت آموزشی ،سابقه کار و سن اعضای هیات علمی
با هوش اخالقی آنان مشاهده نشد ( .)P<0/2از سوی دیگر ،ارتباط
معنیداری بین جنس اعضای هیات علمی و رضایت شغلی آنان
دیده نشد ( .)P=0/652از نظر آماری رابطه معنیداری بین سمت
آموزشی ،سابقه کار و سن اعضای هیات علمی با هوش اخالقی آنان
مشاهده نشد (.)P<0/293

یافتهها
این مطالعه بر روی تعداد  100نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی
کاشان با هدف بررسی ارتباط بین هوش اخالقی با رضایت شغلی
آنان انجام شد .سن تعداد  38درصد از این افراد زیر  39سال و 62
درصد 40سال و باالتر بود .میانگین و انحراف معیار سن 43/2±9/6
سال بود 37 .درصد از اساتید مرد و بقیه زن بودند .همچنین از میان
اساتید شرکت کننده در مطالعه 11،درصد استاد تمام 28 ،درصد
دانشیار 27 ،درصد استادیار و  34درصد مربی بودند .سابقه کار21
این کار از مجوز ( Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0تبعیت می کند.
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جدول  -2ضریب همبستگی پیرسن بین نمرات هوش اخالقی و رضایت شغلی در اعضای هیات علمی
خرده مقیاس

هوش اخالقی
درستکاری مسئولیتپذیری دلسوزی بخشش

درستکاری
مسئولیتپذیری
هوش دلسوزی
اخالقی بخشش

1
......
......
......

درونی

......

......

......

......

کل

رضایت
شغلی

بیرونی

رضایت شغلی

......

کل

0/760
1
......
......

0/752
0/789
1
......

0/654
0/582
0/727
1

......

......

......

......

......

......

......

همه ضرایب همبستگی ،معنیدارهستند ( ،)p>0/001با بررسی
نتایج به دست آمده در جدول فوق مشاهده میشود که همبستگی
بین رضایت شغلی و هوش اخالقی در همه ابعاد مثبت بوده که نشان
دهنده ارتباط مستقیم بین این دو متغیر میباشد .براساس جدول
فوق ،بیشترین همبستگیها بین بعدهای درونی رضایت شغلی با

......

......

درونی

بیرونی

0/597

0/488

0/898
0/885
0/922
0/835

0/612
0/542
0/520
0/433
1

......

1

0/515
0/407
0/462
0/336

0/834
1

بعد درستکاری هوش اخالقی ( )0/612و نمره کلی هوش اخالقی
( )0/597وکمترین همبستگیها بین بعدهای بیرونی رضایت شغلی و
بعد بخشش هوش اخالقی ( )0/336میباشد .از نظر سایر ابعاد هوش
اخالقی نیز با خرده مقیاسهای رضایت شغلی ،همبستگی مثبت
معنیداری دیده شد.

جدول  -3ضرایب رگرسیون خطی رضایت شغلی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی و هوش اخالقی اعضای هیات علمی دانشگاه
متغیرها
سن
جنس (مرد)
سمت آموزش
سابقه کار
بعد درستکاری هوش اخالقی
بعد دلسوزی هوش اخالقی

ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده
B

خطای معیار B

-0/134

0/156

2/956

2/028

1/458

-1/869

1/027

1/820

0/072

1/026

1/442

0/711

0/479

1/154

0/284

4/059

0/470

0/288

1/632

نتایج مدل رگرسیون خطی چندمتغیره ،نشان دهنده اثرات خرده
مقیاسهای درستکاری و دلسوزی هوش اخالقی بررضایت شغلی
اعضای هیات علمی دانشگاه بود .همچنین جنس و سابقه کار افراد
دارای تأثیر مثبت وسن و سمت آموزشی افراد تأثیر منفی بر رضایت
شغلی داشته است .این مدل از قدرت تبیین باالیی برای پیشگویی
رضایت شغلی برخودار است .به تعبیر دیگر فاکتورهای ذکر شده در
مدل ( ،)Adjusted R Square=0/966تغییرات رضایت شغلی را
تبیین میکند.

بحث

مقدار T

P. Value

این پژوهش بر روی  100نفراز اساتید دانشگاه علوم پزشکی کاشان
با هدف بررسی ارتباط هوش اخالقی با رضایت شغلی اساتید انجام
شد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین هوش اخالقی اساتید

0/862

0/391
0/148

ضريب تعيين تعديل
شده

0/966

>0/001
0/106

دانشگاه  75/68و میانگین رضایت کلی از شغل اساتید نیز 58/16
بود 77 .درصد اساتید از نظر هوش اخالقی و  76درصد آنها از نظر
رضایت شغلی در سطح خوب و باالتر بودند .ارتباط و همبستگی بین
هوش اخالقی و ابعاد آن با رضایت شغلی اساتید و ارتباط مستقیم
بین این دو متغیر میباشد .هرچه هوش اخالقی افراد باالتر باشد،
رضایت شغلی آنها نیز بیشتر میشود؛ ولی بیشترین ارتباط بین بُعد
درستکاری هوش اخالقی با رضایت شغلی بود .این ارتباط در مطالعه
پاکدل ،گودرزی ،پورکیانی و زمانیان نیزاثبات شد [ .]15-13,8در

پژوهشهای موجود ،کمتر به ارتباط هوش اخالقی و رضایت شغلی
به صورت مستقیم پرداخته شده و مطالعات در این مورد بسیارمعدود
میباشد؛ اما در تحقیقات زیادی به صورت غیرمستقیم به عوامل موثر
بر رضایت شغلی و ارتباط آن با هوش اخالقی و ابعاد آن اشاره شده
است [.]16-18
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پژوهشهای متعدد نشان میدهد که رضایت شغلی نقش بسیار
اساسی در عملکرد اساتید دارد و عدم توجه به آن موجب توقف،
رکود نسبی و زوال تدریجی میشود [ .]19از عوامل مهم افزایش
بهره وری ،دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ،تعلق و دلبستگی آنان
به محیط کاروافزایش کمیت و کیفیت کار ،برقراری روابط خوب و
انسانی در محل کار ،عشق و عالقه به کاراست [ .]8ازاین رو ،رضايت
شغلی اساتید و معلمان به عنوان يک شاخص مهم و مؤثر در کیفیت
آموزش است که فداکاری ،عالقه مندی و تعهد در مسئولیتشان را
ممکن میسازد [.]20
رضایت شغلی در سه مفهوم رضایت درونی و رضایت بیرونی و
رضایت کلی مورد سنجش قرار میگیرد .رضایت درونی ،به معنای
این است که افراد در رابطه با ماهیت وظایف شغلیشان چگونه فکر
میکنند و شامل عواملی مانند «فرصت تنها کار کردن ،امنیت شغلی،
پایگاه اجتماعی ناشی از شغل ،شانس ارائه کمک به دیگران و فرصت
بکارگیری تواناییهای فردی» میباشد و به گفته هرزبرگ ،وﻗﺘﯽ اﻓﺮاد
از درون ﺧﻮد اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده
ﻣﯽشود [ . ]21از طرفی ،موفقیتهای سازمانی و شخصی ،نیازمند
رقابت اخالقی است که همان کاربرد فعال هوش اخالقی است،
سازمانها میتوانند ،محیطهایی ایجاد کنند که درآن مسئولیت
پذیری ،درستکاری ،دلسوزی و بخشش به عنوان یک ارزش نهادینه
شود [ .]17از این رو میتوان انتظار داشت فردی که به اخالقیات مقید باشد،
به دلیل فلسفهای که برای کار و فعالیت خود قائل است ،نگرش مثبتی نیز
به شغل خود دارد .در اساتید علوم پزشکی کاشان ،رضایت شغلی و
هوش اخالقی اساتید باال بود و ارتباط بین این دو نیز مشاهده گردید.
لنیک و همكارانش نيز هوش اخالقي را به عنوان عامل مهمي درموفقيت
اقتصادي و مديريتي ميدانند [ .]6رحیمی ،درمطالعه خود به بررسي
ارتباط بين هوش اخالقي واثربخشي سازمانها پرداخته و تأثيرهوش
اخالقي را درپيشرفت سازمانها انکارناپذير ميداند [ .]22هم چنین
کال رکن ارتقاي هوش اخالقي در دانشجويان را سبب ارتقاي وضعيت
دانشگاهها و اجتماع میداند [ .]23مامده ،هوش اخالقی رهبران را
در افزایش کارایی کارکنان و سازمانها موثر میداند [ .]24همچنین
ﮔﯿﺮي و ﮐﻮمارنیزﻧﺸﺎن دادند ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي
ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دارد [.]25
یافتههای پژوهش سیادت وهمکاران ( ،)2009نیز نشان داد که اکثر
اساتید هوش اخالقی وانگیزه پیشرفت باالیی دارند و رابطه معنی
داری بین آنها وجود دارد .بنابراین جامعه دانشگاهی باید بر اصول
اخالقی تأکید داشته باشد .و ارتقای هوش اخالقی در میان استادان به
عنوان یک پیش نیاز مستمر برای رعایت اخالق درمحیط های علمی
وآموزشی مطرح گردد [ .]26سطح مطلوب هوش اخالقي اساتید،
عالوه برايجاد محيط اخالقي مبتني برآموزههاي اسالمي ،ميتواند

زهره رجبی آرانی و همکاران23/

بر توسعه ذهني و اخالقي دانشجويان ،رضايتمندي از آموزش ونيز
يادگيري آنها نیز تأثير مثبت داشته باشد .در بسياري مواقع ،انتظارات
جامعه از نظام آموزشي بيش از آنکه به توسعه حرفهاي افراد توجه
داشته باشد ،به توسعه اخالقي آنها ارتباط دارد [ .]27ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ
رﻫﺒﺮان آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪارس ،اﯾﺠﺎد صفتهایی ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺘﺮام،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي و انگیزه داﻧشجویان را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ وﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ به
دانش آموزان ودانشجویان آﻣﻮﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد .زیرا ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮش
اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در ﻣـﺪارس و ﺟﺎﻣﻌـﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪﺭﻳﺲ شود[.]6
افرادي كه هوش اخالقي را تجربه نكردهاند ،به سبب دارا بودن
حساسيت اخالقي باال و
وجدان سطحي ،ضعف در مهار اميالّ ،
جدي
باورهايي كه به گونهاي نادرست هدايت شدهاند ،درمعرض خطر ّ
قراردارند .]19[ از طرف دیگر؛ دانشگاهها نیز بعنوان تاثیرگذارترین
مراکز اندیشه ورزی و تولید علم در هر جامعهای ،دارای مهم ترین
منابع نیروی انسانیاست که درصورت رفع نیازهایشان و داشتن
انگیزه کافی ،استعداد و مهارت خود را در خدمت موسسه بکارخواهند
گرفت [ .]28از این رو ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ،وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺗـﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ [ .]26زیرا افراد با هوش اخالقي باال ،فعاالنه بر مشكالت
مقابله میکنند و از سالمت و رضايت بيشتري برخوردارند .اين نوع هوش
به مثابه نوعي جهت ياب براي اقدام به عمل درست و تواناييكاربرد اصول
اخالق جهاني درتعامل با ديگران است [.]29
از طرفی در بررسی ارتباط بین هوش اخالقی افراد با خصوصیات
دموگرافیک آنها ،ارتباط معنیداری بین جنس اعضای هیات علمی با هوش
اخالقی در دو گروه خانمها و آقایان مشاهده شد .به عبارتی وضعیت هوش
اخالقی مردان در سطح خیلی خوب و خانمها در سطح خوب بود و رابطه
معنیداری بین سمت آموزشی ،سابقه کار و سن اعضای هیات علمی با
میانگین کلی نمره هوش اخالقی آنان مشاهده نشد .مطالعه باچ()Bauch
،روسینسکی (  )Rucinskiو رحیمی نشان داد که سطح هوش اخالقي
در دو جنس زن و مرد ،تفاوت معنيداري با هم دارند که مشابه نتایج
این مطالعه است [ .]31،30،22در نتایج مطالعه بهرامی بر روی اساتید
و ویماالسیری ( )Wimalasiriرابطه معنيدار آماري در سطح هوش
اخالقي جامعه پژوهش بر اساس متغير جنس مشاهده نشد [.]32 ,7
حافیظه ( ،)2012هم نتیجه گرفت بین هوش اخالقی دختران و پسران
مالزیایی ،اختالف معنیداری وجود ندارد که با پژوهش حاضر همسویی
ندارد [ . ]33با توجه به نتایج متفاوت بدست آمده درتحقیقات مختلف،
میتوان گفت ،احتماال تفاوت به دلیل شرایط محیط کار ،فرهنگ سازمانی،
فرهنگ اجتماع و منطقه جغرافیایی محل زندگی و خصوصیات فردی افراد
مورد مطالعه باشد .میتوان گفت در صورت رضایت افراد از کار خود و در
نتیجه کمک به
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تامین نیازها و سالمت روحی و جسمی کارکنان ،سازمان نیز قادر
خواهد بود با پویایی ،حرکتی مداوم را به سوی رش د و کمال و رسیدن
به سطوح باالتر از بهرهوری که در جهت اهداف اساسی و وجودی
سازمان است ،قدم بردارد[ .]26ﻧﮕـﺎﻣﻮك ( ،)2011ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ،
وﯾﮋﮔی هﺎي اﺧﻼﻗﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي درﺳﺖ را از ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗـﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ[ .]34با
توجه به نقش بزرگ هوش اخالقی در موفقیت سازمان ،اگرچه
سازمانهای دولتی در کشور ما به ندرت وارد مقوله هوش اخالقی
شدهاند؛ لیکن این نقطه قوت وجود دارد که ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ و
هوش اخالقی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻣﻮزش ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮد و با
مهارت آموزی به افزایش آن در سازمان کمک کرد تا در نهایت منجر
به افزایش رضایت شغلی و بهرهوری بیشتر دانشگاهها گرد د[.]18
از محدودیتهای موجود در این مطالعه ،م یتوان به مشغله زیاد و
عدم دسترسی به اعضای هیئت علمی و عدم رغبت به تکمیل
فرم به دلیل کمبود وقت ،زیاد بودن تعداد سواالت و احتمال بروز
خطا در تکمیل آن ( 60سوال) ،کمبود منابع فارسی و انگلیسی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش اخالقی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان اشاره نمود.
نتیجه گیری
این مطالعه ،نشان ارتباط بین رضایت شغلی با هوش اخالقی و

ابعاد آن شامل درستکاری ،مسئولیت پذیری ،بخشش و دلسوزی
بود .با توجه به تاثیر هوش اخالقی در افزایش انگیزه و رضایت
شغلی اعضاء هیئت علمی ،جهت تعلیم و تربیت موثر دانشجویان
براي سیستمهاي بهداشت و درمان ،قطع ًا توجه به این امر باعث
افزایش بهرهوري در سالمت جامعه نیز خواهد شد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش
عالی و ﺑﻬﺮهوري اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ و دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .نظر
به اینکه ﻫﻮﺵ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻮﺩﻩ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ایجاد ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺏ هوش اخالقی بوسیله
ﺁﻣﻮﺯﺵ و مهارت آموزی مستمر در اساتید دانشگاه ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩ.
چه خوب است که دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای نهادینه
ساختن و فرهنگ سازی هوش اخالقی و توسعه اخالق مداری در
جامعه دانشگاهی برنامه ریزی نموده و همواره این مهم را سرلوحه
اهداف دانشگاه قرار دهند.
تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی است که در دانشگاه علوم پزشکي کاشان انجام شد .محققان
از همکاری صمیمانه اعضاي هيأت علمي دانشکدههاي این دانشگاه
قدرداني مينمايند.
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