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بررسی رابطه هوش های چندگانه و رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی 

 شهرستان اهواز

 .آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران ، گروهعضو هیات علمی مجید حمدانی:
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های بهداشتی در سراسر کشورها با نیاز روزافزون تقاضا برای خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت نظام چكیده:

های یی خدمات بهداشتی و درمانی نیز در گرو عواملی همچون کیفیت نیروی انسانی، فناوریباشند. ارائهروبرو می

ز ها را نیین بخش نیروی انسانی در این نظامتربکار گرفته شده، دانش جاری در سازمان و ... مرتبط است. عمده

باشند. در این مطالعه، به بررسی رابطه دهند که هر ساله با ریزش و استخدام نیرو مواجه میپرستاران تشکیل می

های آموزشی اهواز که به صورت نمونه پرستار شاغل در بیمارستان 222های چندگانه و رضایت شغلی بین هوش

های چندگانه و رضایتمندی شغلی نتخاب شدند پرداخته شد تا در صورت وجود رابطه بین هوشگیری در دسترس ا

های پیشنهادی انتخاب دانشجویان رشته پرستاری و بکارگیری پرستاران، از این روش به عنوان یکی از شاخصه

گانه و از پرسشنامه شتهای هسؤالی هوش 08نیروهای جدید استفاده گردد. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد 

گانه و رضایت شغلی های هشتها نشان داد که بین هوشاستفاده گردید. نتایج بررسی  JDIاستاندارد رضایت شغلی

ها که شامل هوش کالمی نوع از هوش 2درصد رابطه مثبتی وجود دارد اما صرفاً  5پرستاران در سطح معناداری 

(880/8P=(هوش میان فردی ،)880/8P= ،)(880/8هوش درون فردیP=( و هوش طبیعت گرایانه )880/8P= )

ی بدست آمده تحت تأثیر سن و تحصیالت نیز تغییری نداشته رابطه دارند. را رضایت شغلی بینی پیش قابلیت

 است. 

 .های نه گانه، رضایت شغلی، پرستاران، بیمارستان آموزشی، اهوازهوشواژگان کلیدي: 

 
 

 
 
 

Email: hamdani.majid@gmail.com 
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 مقدمه

ی یگرامر دمقایسه با هر اد در فرطبیعی است که ا     

ف حرفه یا صری را بیشترن مادر طول شبانه روز، ز

جا که داشتن یک شغل مهم نند. از آنمیکد شغل خو

تواند حس شادابی و طراوت به زندگی انسان است و می

توان به اهمیت و تأثیر شغل بر کیفیت زندگی دهد می

توان عنوان ادامه، می انسان دست یافت. همچنین در

کرد که میزان عالقه افراد به شغلشان و میزان رضایتی 

شود هم از که انجام دادن کار در انسان موجب می

 بهاهمیت فوق العاده ی برخوردار است. به صورتی که 

شغل از ضایت از آن رمهمتر و شتن شغل داسد رنظر می

باشد. اد میفرروان در اصلی سالمت امل اعواز نظر رد مو

توان یک متغیر کلی است که آن را میضایت شغلی ر

اد فرامثبت ش نگررات و نتظا، اها، ارزشهازشامل نیا

ر محیط کاازمتأثر غلشان دانست که این امر نسبت به ش

از طرف فعالیت میکنند. در آن ست که افضایی و 

ده ها بونمازسای در عناصر کلیداز ضایت شغلی دیگر، ر

د میشون کنارکاء بقاروری و با، لیدفزیش تواموجب و 

 (. 2805)عیدی و همکاران، 

باشد که بین شغل و داشتن ذکر این نکته مهم می

د شغل خود از که فرو همچنین نگرشی ضایت شغلی ر

دارد رابطه وجود دارد و این امری است که در تحقیقات 

مختلف نشان داده شده است )اوردونز پابلوس و 

مل مهم اعواز یت شغلی یکی ضا(. ر2802تنیسون، 

س حساو ایی بیشتر راموجب کاو ست اموفقیت شغلی 

د )بهالندر و همکاران، شومیدشخود از ضایت فرر

یی راکا، نددارضایت د رشغل خواز که ادی فر(. ا2808

شغل ه ـکد دارد جوی وبیشترل حتمای داشته و ابیشتر

ند چ ی و امید بیشتری دنبال نمایند. هرخود را با عالقه

مقوله رضایت شغلی مفهومی پیچیده است که عوامل 

مختلفی همچون وضعیت شناختی، روحی، روانی ، 

جسمی و اجتماعی در آن تأثیرگذار است )صافی و 

توان از دو منظر (. رضایت شغلی را می2805همکاران، 

درونی و بیرونی بررسی کرد. منظر درونی آن احساسی 

قیت دارد که این است که فرد در کسب لذت و موف

باشد. از سوی دیگر منظر نیازمند پیشرفت در کار می

و از نظر منظر بیرونی رضایت شغلی به دستمزد، روابط 

انسانی حاکم بر سازمان و همچنین شرایط محیطی 

کند. البته که پر واضح است عوامل بیرونی اشاره می

رضایت شغلی نیز تحت تأثیر نوع نگرش افراد و شیوه 

ها از موقعیت و شرایط قرار دارد )خزعلی و آن تفسیر

 (.2805جووری، 

ی رضایت شغلی پرستاران برای درک و پژوهش درباره

باید اشاره نمود که این شغل، ناخواسته برای افرادی 

اند استرس زاست. به همین که آن را انتخاب کرده

دلیل، سالمت روانی افراد و داشتن رضایت شغلی در 

است چون این حرفه به طور مستقیم با  آن بسیار مهم

هایی که به تر از آن انسانها سروکار دارد و مهمانسان

دالیلی بیمارند و ضعف جسمانی و روانی دارند و این 

نکته اهمیت سالمت روحی و روانی و داشتن 

رضایتمندی در پرستاران را برای باالبردن کارایی، بهتر 

نشان از آن دارد  دهد. تحقیقات و مطالعاتنشان می

ری کای فضاس در ستران اخیر میزی اهالساکه در 

ع ین موضویافته و ایش افزاد جامعه افراز این قشر ا

ار تحت تأثیر قرران را بیماران و یمنی پرستاو اسالمت 

(. از جمله 2802)اوشک سرایی و همکاران، هد دمی

ران، ئمی با بیماتوان به مواجهه دازا میعوامل استرس

محیط ر در کار، بیمااد فرابر ابردر ولیت ؤمسحس 

زم الت مکانام اعدگ، مرل حاران در بیمان ید، دبالینی

از برخی دن غیر قابل پیشبینی بور، کای فضادر 

موجب تواند زا میسسترامل ایگر عوو دموقعیتها 

در شغل از ضایت ها و ره آننایی بالقواکاهش تو

 د.شوران پرستا

ها ستاران و رضایت شغلی آنچه در موفقیت پر آن

اهمیت دارد ماهیت کار پرستاری، وضعیت مقامات 

ها با مافوق و شیوه تعامل شناختی و عاطفی آن

های ارتباطی و کسب اطالعات از پرستاران، شیوه
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 همکاران، میزان دستمزد دریافتی در برابر زحمات

 باشد)گتچل و شولتز،انجام شده و ترفیع پرستاران می

2802.)  

از سوی دیگر، جز وضعیت روحی و روانی افراد، شیوه 

ها از موقعیت شغلی نیز بر احساس رضایت تفسیر آن

ها تأثیر دارد. این تفسیر از شیوه و شرایط شغلی، به آن

ی های ذهنی شناختی افراد باز گشته و توانمندیحیطه

نماید. در حقیقت، نوع تحلیل افراد، ها را درگیر میآن

ی کسب نگریستن افراد به شغل، شیوهی شیوه

ها و ... ی تحلیل آناطالعات از محیط شغلی، شیوه

های ذهنی، گردد که این موارد به تمامی، جنبهبرمی

کند )مارتین، هوشی و شناختی افراد را درگیر می

(. بیشتر تحقیقات در خصوص رضایت شغلی، به 2880

د و این در نماینها و باورهای کارکنان توجه مینگرش

حالی است که اگر اهمیت فرآیندهای شناختی و ذهنی 

از باورها و نگرش ها بیشتر نباشد از آنها کمتر نخواهد 

 (2880بود )فورنهام، 

ها و های ذهنی و هوشی، نظریهبرای بررسی جنبه

های مختلفی در طول تاریخ ارائه شده است. مدل

های اخیر های مربوط به هوش معنوی در سالنظریه

های اند و با توجه به پیچیدگیرشد قابل توجهی داشته

های هوش انسان بسیاری مغز و در راستای آن قابلیت

های اند که نظریهبوده از پژوهشگران این حوزه بر آن

ها کاربردی و به روزتری را ارائه دهند. برخی نظریه

هایی خاص سنجیده و به آن هوش را بر اساس آزمون

بخشند و بدین ترتیب بین هوش افراد و امتیازی می

ر نمایند. دها ارتباط ایجاد میهای تحلیلی آنتوانمندی

توان به میهای مهم در این حوزه همین راستا از نظریه

ی وکسلر اشاره کرد که این نظریه هوش را شامل نظریه

توانایی افراد برای اقدام هدفمندانه ، تفکر منطقی و 

معقول و همچنین سازش یا عدم سازش فرد با محیط 

ی مهم این نظریه این باشد کند، شاید نکتهمعرفی می

که وکسلر هوش را یک متغیر قابل اندازه گیری، وراثتی 

داند )اهرمی و همکاران، مچنین غیرقابل تغییر میو ه

2802.) 

های گذشته بیشتر مطالعات ولی توجه به اینکه در سال

در حوزه هوش معطوف بر آن بوده که هوش را یک 

آن را  ی ابعادتوانایی کالمی و منطقی بیان کند و بقیه

نادیده بگیرد اما امروزه با توجه به گستردگی مطاالت 

توان ابزار مهمی دانست، در ،هوش را می و پژوهش ها

رابطه فرد با محیط و همچنین حل مشکالت انسان در 

های کاربردی و چند توان از نظریهجهان هستی که می

داند و تعریف وجهی که هوش را دارای چند قابلیت می

دهد)رضایی و همکاران، عمیقی از هوش ارائه می

2803.) 

 هایه جای بررسی ویژگیاما گاردنر در بررسی هوش، ب

ذهن، به کارکرد و کاربرد ذهن در محیط پرداخت. 

ه ی گاردنر این است کی نظریهترین نکتهشاید اساسی

داند او هوش را تحت تأثیر یک موقعیت فرهنگی می

کند. و به همین منظور که برای حل مسئله کمک می

توانست هشت نوع هوش را مورد شناسایی قرار دهد 

ی هوشی، ها توسط این نه جنبهقیقت، انسانکه در ح

اقدام به شناخت محیط پیرامونی، کسب اطالعات از 

محیط و تجزیه و تحلیل اطالعات کسب شده 

 (.2802پردازند)پاشاشریفی و همکاران، می

ها ترکیبی از این هوش وی معتقد است که همه انسان

فاوت ها در افراد مترا دارند ولی ترکیب هر کدام از این

شود افراد برای حل است که همین امر باعث می

مسائل، رویکردهای متفاوتی داشته باشند. بر اساس 

؛ 2808نظریات گاردنر و همکارانش )لنگورث و گاردنر، 

های ( وجهه 2888و گاردنر،  2887چن و همکاران، 

 شود:ها در ادامه معرفی میمختلف هوش

زبان و هر نوع توانایی  هوشی که شامل :هوش کالمی

شود. این هوش اغلب در میمرتبط با خواندن و نوشتن 

نگاران و ها روزنامهوکالً شاعران نویسندگان سخنرآن

 دشومجریان تلویزیونی مشاهده می
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هوش به معنای نوع این  :هوش منطقی ریاضی

استفاده از قوانین ریاضی برای استدالل طبیعی این 

 ها حل مسئله از طریقطقی بین آنها و روابط منپدیده

این نوع هوش در  الًوعمم؛ باشدطراحی و مدلسازی می

 شود.مشاهده میمنتقدان و دانشمندان  ،هاناریاضید

بر ادراک جهان بیرونی به  ی کهوشه :هوش فضایی

اشاره صورت بصری و مکانی و توانایی دخالت در آن 

 ،هاناخلب ،هوش عمومی در شطرنج بازان .دارد

جراحان و مهندسان ترابری قابل مشاهده  ،دریانوردان

 .است

این نوع هوش به توانایی  :ش حرکتی جنبشیهو

کنترل حرکات بدن انجام کارهای ماهرانه و استفاده از 

قسمتی از بدن برای حل مسائل روزمره و تعامل  بدن یا

این نوع  .گیردبا فضای بیرونی مورد استفاده قرار می

مهندسان مکانیک ، گانهنرپیشه ،ورزشکارانهوش در 

 دیده می شود.و غیره 

این هوش دارای قابلیتی است که  :هوش موسیقایی

و از تکرار موسیقی و آواز برند میاز موسیقی لذت افراد 

نمایند این نوع هوش در نوازندگان استقبال می

 .ها و خوانندگان نمود بیشتری داردناموسیقید

مل استعداد عاهوش این نوع از  :هوش درون فردی

 ،هارضاتع ،درک احساسات ،فرد برای شناخت خود

افراد دارای این هوش از  .باشدها و رفتار خود میانگیزه

حاالت درونی خود تمایالت و رفتارهای خود آگاهی 

ک ادر این افراد انضباط فردی و ادر. بیشتری دارند

ن توادر زمره این افراد می .شودمشاهده می

 .روانشناسان را نام برد

افراد بر  این نوع هوش بر توانایی :هوش میان فردی

ها اشاره دارد این افراد درک دیگران و ایجاد رابطه با آن

 .توانایی درک حاالت روحی مخاطبان را دارا هستند

 ،سیاستمداران ،این هوش اغلب در فروشندگان

 .شودو غیره مشاهده می مشاوران ،معلمان

: افراد دارای این نوع هوش طبیعت گرایانههوش 

گیاهان و مند به زندگی و کارهای مربوط به عالقه

 ،زمین شناسان ،طبیعت شناسان .باشندجانوران می

توان در را میدامداران و ها ناباغب ،مهندسان کشاورزی

 .دبندی نمواین گروه طبقه

ش افراد از ع هو: در این نوهوش هستی شناسانه

 .برندلذت می رباره تاریخ و فرهنگ و ادیانگفتگو د

فالسفه و عرفا قابل مشاهده  ،این هوش در روحانیون

 .است

های چندگانه دست به ی هوشمحققان زیادی درباره

پژوهش برده و موارد مختلفی را مورد بررسی قرار 

های اند. عمده تحقیقات در این خصوص به محیطداده

 هایتحقیقات از جنبه گردد اما بعضیآموزشی بازمی

ها نیز به بررسی این نظریه متفاوت و در سایر محیط

اند و در هر دو جهت تأیید رابطه بین پرداخته

های چندگانه و عوامل مورد بررسی یا عدم وجود هوش

توان به اند. از این میان میرابطه اظهار نظر کرده

 ای بین ارزش( اشاره نمود که رابطه2887بلومبرگ )

های چندگانه پیدا ننموده گذاری و قضاوت با هوش

ای کامالً قوی بین ( رابطه2805است. در مقابل کول )

های فیزیکی افراد را رصد های چندگانه و فعالیتهوش

( در بررسی کیفیت 2802نموده است. همچنین تونیا )

 های فروش،عملکرد و رضایت شغلی مدیران بخش

دریافت که بین  سیمهند مدیران و انسانی منابع

ها های چندگانه و عملکرد و رضایت شغلی آنهوش

های ارتباط مثبتی وجود دارد. هر یک از مدیران بخش

مهندسی به ترتیب با  مدیران و انسانی منابع فروش،

هوش  فردی و هوش درون فردی، داشتن هوش درون

ریاضی به رضایت باالتر و عملکرد شغلی بهتر  منطقی

( نیز در 2809اند. در همین راستا مور )دست یافته

بررسی کارکنان دولت دریافت که هوش افراد بر 

ها تأثیر گذار است. همچنین رضایتمندی شغلی آن

( در بررسی رابطه بین 2809علیپور و فریبرزی )
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لی های چندگانه و خودکارآمدی و رضایت شغهوش

های چندگانه معلمان شهر مشهد دریافت که بین هوش

و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود ندارد اما بین 

های چندگانه رابطه رضایت شغلی معلمان و هوش

 معناداری قابل مشاهده است.

 

 روش کار

 مطالعات نوع از تحلیلی توصیفی حاضر پژوهش

ی پیش رو همانطور که مطالعه .است همبستگی

ی سنجش بین میزان رضایت شغلی در است دربارهپید

پردازد و جامعه آماری خود را از بین بین پرستاران می

های آموزشی انتخاب پرستاران شاغل در بیمارستان

ی پژوهش از روش کرده است. جهت انتخاب نمونه

نمونه گیری در دسترس استفاده گردید چرا که 

 در مطالعه و بسیاری از پرستاران تمایلی به مشارکت

پاسخگویی به سؤاالت نداشتند. تعداد پرستاران 

نفر بودند که  222مشارکت کرده در این طرح شامل 

نفر زن اقدام به  008نفر مرد بوده و  32از این میان 

پاسخگویی نموده اند. توزیع نمونه براساس جدول زیر 

 .می باشد

 ی پاسخ دهندگان براساس محل خدمت. حجم نمونه1جدول 

 کل زن مرد نام بیمارستان

بیمارستان امام 

 خمینی )ره(
9 50 25 

 20 50 08 بیمارستان گلستان

 25 07 2 بیمارستان شفا

 33 29 2 بیمارستان ابوذر

 38 25 5 بیمارستان رازی

 222 008 32 کل

گانه های هشتبه منظور سنجش هر یک از مؤلفه

های سؤالی سنجش هوش 08نامه هوش، پرسش

 5 (، بر اساس طیف لیکرت0302 )آذرفر، چندگانه

در هشت مؤلفه و  خیلی زیاد تا از خیلی کم ایگزینه

مورد بررسی قرار  باشدگویه می 08که هریک دارای 

 28پایایی این پرسشنامه پس از بررسی  گرفت.

ها با ضریب آلفای کرونباخ پاسخنامه برای کل مولفه

بر طبق اهداف این بدست آمد. در ادامه  73/8برابر 

ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت پژوهش یکی از رایج

( مورد JDIشغلی، یعنی شاخص توصیف کننده شغل )

استفاده قرار گرفت. این مقیاس که توسط اسمیت، 

تحقیق به  288کندال و هالین ساخته شده در بیش از 

( برای تعیین رضایت از پنج JDIکار گرفته شده است. )

غلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و جنبه ش

( JDIرود. ماهیت مقیاس)های ترفیع به کار میفرصت

بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با 

های جایگزینی که در دسترس وی ادراک فرد از شغل

گیرد که تناسب قرار دارد، مورد قضاوت قرار می

اشته است. تنگاتنگی با موضوع مورد بررسی د

باشد که در سؤال بسته پاسخ می 92پرسشنامه حاوی 

دانم، وجود دارد. مقابل هر یک سه گزینه، بله، نه، نمی

 2، 0که به گونه معمول امتیاز این مقیاس به جای آن

های سه امتیازی در نظر را مانند دیگر مقیاس 3و 

ی بگیرد، به پاسخ )آری و نه( با توجه به پاسخ، نمره

دهد. دانم( یک نمره مییا صفر و به پاسخ )نمی سه

که دانم( بیشتر از آنبدیهی است که پاسخ )نمی

شاخص رضایت شغلی باشد، شاخص نارضایتی است 

ی مذکور پنج (. پرسشنامه0309)بهروزی و همکاران، 

گیرد که شامل، سطح از رضایت شغلی را اندازه می

ل(، سؤا 00سؤال(، سرپرست ) 00ماهیت کار )

 7سؤال( و ترفیع ) 7سؤال(، دستمزد ) 00همکاران )

سؤال( است. پایایی این پرسشنامه نیز پس از بررسی 

ها با ضریب آلفای پاسخنامه برای کل مؤلفه 28

 بدست آمد. 00/8کرونباخ برابر 
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 هایافته

دهد که میانگین ( نشان می2بررسی نتایج جدول )     

از حد متوسط کمی گانه در پرستاران های هشتهوش

باالتر بوده و پراکندگی نسبتاً خوبی نیز دارا است. البته 

های فضایی، طبیعت گرایانه و به صورت مشخص هوش

ها دارای میانگین درون فردی نسبت به بقیه هوش

 ریاضی موسیقایی و منطقیهای باالتری بوده و هوش

 تریپایین میانگین دارای هاهوش بقیه به نسبت

 رضایت به گرفته تعلق نمره دیگر سوی از اند.بوده

ایین پرضایت  یدهنده به طور کلی نشان شغلی

 . پرستاران از وضعیت شغلی خود بوده است

 . انحراف معیار و میانگین متغیر های تحقیق2جدول

222   n= 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 11/0 22/2 ریاضی - منطقی هوش

 57/0 11/2 فضایی هوش

 17/0 12/2 کالمی - زبانی هوش

 77/0 71/2 جنبشی - بدنی هوش

 12/0 21/2 فردی میان هوش

 52/0 12/2 فردی درون هوش

 12/0 77/2 موسیقیایی هوش

 52/0 15/2 گرایانه طبیعت هوش

 21/1 17/50 رضایت شغلی

 81/0 2/27 سن

جهت بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین 

رستاران پگانه و رضایت شغلی های هشتهوش

های آموزشی شهرستان اهواز فوق ابتدا به بیمارستان

وسیله ضریب همبستگی پیرسون رابطه خط را بررسی 

کرده و سپس برای پاسخگویی به فرضیه فوق از روش 

رگرسیون چندگانه مدل همزمان استفاده و خالصه 

 ( ترتیب ارائه شده است. 3شماره )

 گانه بارضایت شغلی و سنهای هشتنتایج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان هوش .2جدول

 متغیرها
 سن                     رضایت شغلی

r Sig r sig 

 771/0 012/0 121/0 272/0 ریاضی - منطقی هوش

 271/0 12/0 111/0 181/0 فضایی هوش
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 222/0 175/0 001/0 717/0 کالمی - زبانی هوش

 221/0 171/0 208/0 15/0 جنبشی - بدنی هوش

 151/0 151/0 001/0 252/0 فردی میان هوش

 282/0 121/0 001/0 210/0 فردی درون هوش

 112/0 202/0 172/0 21/0 موسیقیایی هوش

 722/0 012/0 001/0 252/0 گرا طبیعت هوش

 =P=     718/0 R 001/0 1مدل

 85/8* معناداری حتی در سطح 

های دهد که بین همه هوشجدول فوق نشان می

با  گانه و رضایت شغلی رابطه مثبت وجود دارد وهشت

هوش  توجه به ضرایب رگرسیون فقط هوش کالمی،

هوش طبیعت گرایانه  درون فردی وهوش  میان فردی ،

مدل  در و دارند را رضایت شغلی بینیپیش قابلیت

 گیرند.می قرار ورودی رگرسیون

از سوی دیگر و جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق مبنی 

گانه و رضایت شغلی های هشتبر وجود رابطه بین هوش

رستاران نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پو سن 

بین بین  85/8ا سطح معنی داری باالتر از نشان داد که ب

گانه و رضایت شغلی و سن رابطه معنی هوش هشت

( آمده 3شود. نتایج در جدول شماره )داری مشاهده نمی

 است.

در ادامه و جهت بررسی فرضیه سوم تحقیق مبنی بر 

گانه و رضایت شغلی و های هشتوجود رابطه بین هوش

انکوا نشان داد که با رستاران نتایج آزمون مپجنسیت 

( و سطح معنی داری 025/8)ویلکز المبدای آزمونمقدار 

 گانهبین پرستاران زن و مرد از لحاظ هوش هشت 850/8

شود. از و رضایت شغلی تفاوت معنی داری مشاهده نمی

ی هاکه هوشدر بررسی فرض تحقیقی اینسوی دیگر، 

 تگانه بر رضایت شغلی افراد نمونه با تحصیالهشت

نتایج آزمون مانکوا نشان دادکه با  مختلف تفاوت دارد

(و سطح معنی داری 992/8)ویلکز المبدای آزمونمقدار 

بین افراد با تحصیالت مختلف از لحاظ  220/8

گانه ورضایت شغلی تفاوت معنی داری های هشتهوش

 شود.مشاهده نمی

 گانه با رضایت شغلی در جنسیت و تحصیالت. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره مانکوا روی هوش هشت2جدول

 F df آزمون مقدار آزمون نام

 درجه

 آزادی

 خطا

 معناداری سطح

 071/0 12 8 871/1 157/0 )جنسیت( پیالیی اثر

 071/0 12 8 871/1 127/0 )جنسیت(ویلکز المبدای آزمون

 071/0 12 8 871/1 212/0 )جنسیت(هلتینگ اثر آزمون

 071/0 12 8 871/1 212/0 )جنسیت(روی ریشه بزرگترین آزمون

 222/0 111 11 220/1 227/0 )تحصیالت(پیالیی اثر
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 222/1A 11 112 221/0 551/0 )تحصیالت(ویلکز المبدای آزمون

 228/0 112 11 227/1 252/0 )تحصیالت(هلتینگ اثر آزمون

 152/1B 8 12 015/0 202/0 )تحصیالت(روی ریشه بزرگترین آزمون

 85/8* معناداری حتی در سطح 

 بحث و نتیجه گیری

های بین هوش این پژوهش به بررسی رابطه     

چندگانه و رضایت شغلی پرستاران شهرستان اهواز 

دهد که بین ها نشان مینتایج بررسی .پرداخته است

رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد و از  وها هوش

هوش  ،هوش کالمیچهار  میان هشت هوش مختلف

هوش درون فردی و هوش طبیعت گرایانه  ،میان فردی

 . با رضایت شغلی ارتباط تنگاتنگی دارند

رسد داشتن هوش کالمی به این دلیل با به نظر می 

رضایت شغلی ارتباط دارد که مهارت ارتباطی پرستاران 

ن یبدنماید تسهیل می عوجرا با بیماران و سایر ارباب ر

های باالتری مهارتبا معنی که پرستاران به راحتی و 

و یا هم کالم شده ها همراهان آن وتوانند با بیماران می

د. اینتری برقرار نمبا همکاران خود ارتباط کاری مناسب

از سوی دیگر هوش میان فردی در تکمیل هوش کالمی 

د افراتواند مورد توجه واقع شود بدین معنا که می

 طشرای و کرده تصور دیگران جایگاه در را خود توانندمی

 شغلی شرایط با توانمندی این نماید. درک را هاآن

از سوی دیگر و در دارد.  باالیی هماهنگی نیز پرستاران

درک  ،خود شناخت فردافرد به  ،هوش درون فردی

اقدام خود های رفتاری احساسات خود و تقابل با تعارض

توانمندی باعث ایجاد انضباط فردی  این .ورزدمی

 پرستاران که رسدمی نظر بهبه همین سبب  .شودمی

 منظم سایر پرستاران نسبت به هوش از نوع این دارای

 ار بیشتری موفقیت احساسد خو کار در و اندشده تر

 اب گرایانه طبیعت هوش نیز نهایت در کنند.می تجربه

 نای از دارد. باالیی تناسب درمانی و بهداشتی شرایط

 ندهست گرایانه طبیعت هوش دارای که کسانی که منظر

 لتع همین به بالقوه دانست. شناسانی زیست توانمی را

 دتواننمی هوش دارای این نوع پرستاران رسدمی نظر به

ه خو گرفت ،به راحتی با شرایط شغلی خود از دید علمی

این . نتایج های خود را بهتر نشان دهندو توانمندی

 روم(، 2805(، کول )2802)تحقیق با تحقیق تونیا 

وجود ر مبنی ب (2809) و علیپور و فریبرزی (2809)

های چندگانه و رضایت شغلی همخوان رابطه بین هوش

( 2887) بلومبرگ هایگزارش بااما این نتایج ت، اس

 .باشدمی ناسازگار

تواند به تصمیم گیرندگان نظام تحقیق مینتایج این 

پرستاران بهداشتی و درمانی در خصوص بکارگیری 

شود بر اساس نتایج این تحقیق پیشنهاد می .کمک نماید

در هنگام پذیرش دانشجویان پرستاری و همچنین 

بکارگیری پرستاران در نظام بهداشتی، از افراد دارای این 

 تاًقاعدی بیشتری صورت گیرد. چهار نوع هوش استفاده

یید قطعی این نظر که دارندگان این چهار نوع هوش أت

صورت شخصی احساس موفقیت  به هم وانندتمی

ی که به صورت سازماناینبیشتری کسب نمایند و همین 

توانمندی کار باالتری دارند نیازمند تحقیقات بیشتر و 

 .وش بر رضایت شغلی داردهبررسی تأثیر گذاری این نوع 

 ارانپرست که نمود توصیه گونهاین توانمیبه هر شکل 

تر بکارگیری سریع توانمی را چهار هوش این دارای

ی کنونی بر اساس نموده و یا از افراد بکارگرفته شده

 نظام تر دریا پر تنش ترمهمجای همین نتایج، در

 نمود. استفاده درمانی و بهداشتی
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Abstract:  Health systems across the countries are in the deep request for quality 

healthcare and treatment services. These services are related to and influenced by various 

factors such as human resources, technology, flow knowledge in the organization, and etc. 

Nurses constitute the main part of human resource management in these systems, which 

each year faces the loss and repeatedly recruitment of human resource. In current study, the 

relationship between multiple intelligence and job satisfaction of 224 nurses that worked 

in Ahvaz educational hospitals was investigated; to understand if there is a relationship 

between multiple intelligence and job satisfaction of nurses, hence, checking multiple 

intelligence can be suggested as an indicator of student submission in this field and their 

employment. According to the limitations, the sample was selected by 

convenience sampling method. For the research purpose, the standard questionnaire was 

80 questions to measure multiple intelligence in eight items and besides, JDI job 

satisfaction questionnaire have been adopted. The results of this study showed that there 

was a positive relationship between Eight Intelligences and nurses' job satisfaction at a 

significant level of 5% even though only 4 types of intelligence were statically important 

including verbal intelligence (P= 0/001), interpersonal intelligence (P= 0 / 001), 

intrapersonal intelligence (P= 0/001) and naturalistic intelligence (P= 0/008) those were 

capable of job satisfaction predict. It is mentioned the founded relationship was not affected 

by age and educational level of respondents. 

Keywords: multiple Intelligence, Job Satisfaction, Nurses, Educational Hospitals, Ahvaz. 
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