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Introduction: Given the importance of enhancing the teaching ability of faculty members and the influential factors and
considering the limited resources in this regard, the present study was conducted to evaluate the spiritual intelligence and its
association with teaching ability in the faculty members of the dentistry school at Islamic Azad University in 2015.
Materials and Methods: In this analytical-correlational study, the spiritual intelligence of the faculty members was assessed
using the Persian version of the standard King's health questionnaire (KHQ), the validity and reliability of which were confirmed.
Moreover, the teaching ability of the participants was evaluated using the Persian version of the Alabama standard questionnaire
with proper validity and reliability. In the KHQ, spiritual intelligence was scored based on a five-point Likert scale, and teaching
ability in the Alabama inventory scale was scored based on a four-point Likert scale. Influential factors, such as age and gender,
were also reviewed. Data analysis was performed using the Chi-square and Spearman tests.
Results: In total, 132 questionnaires were distributed among the faculty members of the Dentistry Unit at Islamic Azad
University, 96 of which were collected. Mean scores of spiritual intelligence and teaching ability were 58.8±15.4 and 92.1±17.3,
respectively. The correlation between the spiritual intelligence and teaching ability of the faculty members was estimated at
0.301. Spiritual intelligence was observed to be higher in the female participants (P<0.005) with more teaching experience
(P<0.05) and stable employment (P<0.01). In addition, teaching ability increased significantly in the married women (P<0.005)
with stable employment (P<0.01).
Conclusion: According to the results, spiritual intelligence and teaching ability had low correlation in the field of dentistry.
Women with a broad teaching background and stable employment were observed to have higher spiritual intelligence, while
teaching ability was higher in the married faculty members with stable employment.
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چکيده
 با توجه به اهميت ارتقاي توانمندي تدریس در اعضاي هيات علمی و بررسی عوامل مرتبط با آن و با عنایت به منابع كم موجود در این:مقدمه
 تحقيق حاضر با هدف بررسی هوش معنوي و ارتباط آن با توانمندي تدریس در اعضاي هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد،زمينه
. انجام شد1394 دندانپزشکی در سال
ً هوش معنوي با نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد كينگ كه قبال. از نوع همبستگی انجام شد، تحقيق حاضر به روش تحليلی:مواد و روشها
 پرسشنامه.روایی و پایایی آ ن به اثبات رسيده بود و نيز توانمندي تدریس با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد آالباما بررسی شد
 عوامل. درجه ليکرت امتيازگذاري شدند4  درجه ليکرت و پرسشنامه توانمندي تدریس آالباما در مقياس5 هوش معنوي كينگ در مقياس
.دو و اسپيرمن استفاده شد- جهت تحليل یافته ها از آزمون آماري كاي.مرتبط مثل سن و جنس نيز بررسی شدند

-----------------------------------------------------021-22763460 : تلفن، واحد دندانپزشکی،  دانشگاه ازاد اسالمی، ،10  نیستان، خیابان پاسداران، تهران: نشانی،* مولف مسؤول
E-mail: donia1351@yahoo.com
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یافته ها :تعداد 132عدد پرسشنامه بين اعضاي هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دندانپزشکی پخش شد كه از این تعداد 96 ،عدد
پرسشنامه جمع آوري شد .ميزان نمره هوش معنوي  58/8 ±15/4و ميانگين نمره توانمندي تدریس  . 92/1 ±17/3ميزان همبستگی بين
هوش معنوي با توانمندي تدریس اعضاي هيات علمی برابر با  r =0/301گزارش شد ) ،)p=0.01افراد مونث ) ،)p=0.005سابقه تدریس
بيشتر) ،)p=0.05وضعيت استخدامی با ثبات ) ،)p=0.01هوش معنوي باالتري داشتند .توانمندي تدریس در متاهلين ) ،)p=0.005وضعيت با
ثبات استخدامی به طور معنی داري افزایش داشت.
نتيجه گيری :به نظر می رسد همبستگی هوش معنوي با توانمندي تدریس در حوزه دندانپزشکی در حد كم می باشد .افراد مونث با سابقه
تدریس بيشتر و وضعيت استخدامی با ثبات هوش معنوي بيشتر و متاهلين با ثبات استخدامی از توانمندي تدریس باالتري برخوردار بودند.
کلمات کليدی :هوش معنوي ،توانمندي تدریس ،اعضاي هيات علمی ،دانشکده دندانپزشکی.
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مقدمه

شگفتانگیزی آشكار كرده و ايشان را در انجام

اعضای هیأت علمی ،مهمترين منابع دانشگاهها و

مسئولیتهای اجتماعی ياری دهد )5،6(.مفهوم هوش معنوی

مسوول تربیت نیروی انسانی نظام بهداشتی درمانی كشور

برای اولین بار در سال  1996توسط  Stevensو بعدها در

()1

هستند.

ارتقای توانمنديهای ايشان می تواند موجب

()7

سال  1999توسط  Emonesمطرح شد.

هوش معنوی

ارتقای آموزش دانشجويان علوم پزشكی و نظام سالمت

توانايی بكارگیری و بروز منابع ،ارزشها و كیفیتهای

افزايش توانمندی تدريس در اعضای

معنوی است ،به گونه ای كه بتواند كاركرد روزانه و

()2

كشور گردد.

هیات علمی حوزه علوم پزشكی ،موضوع پژوهشهای

()8

سالمت جسمی و روحی را ارتقا دهد.

مختلفی بوده است و مطالعات نشان می دهد احترام به

افزايش خالقیت ،خوشبینی ،اعتماد به نفس و

دانشجو ،علم به موضوع تدريس ،وجود طرح درس،

ارزشهای واالی انسانی از نتايج ارتقای هوش معنوی

اعتقادات مذهبی و رعايت عدالت از بهترين ويژگیهای

است كه در نهايت می تواند موجب ارتقای عملكرد

()3

يک استاد خوب از ديد دانشجويان می باشد.

بسیاری

()9

اساتید علوم پزشكی در حوزه آموزش و درمان شود.

از دانشجويان توانايی برقراری ارتباط مناسب استاد با

با اين پیش فرض كه افزايش هوش معنوی میتواند

دانشجو را يكی از عوامل بسیار مهم در افزايش توانمندی

موجب ارتقای عوامل انگیزشی در اعضای هیات علمی

هوش در تعريف ،ظرفیت

شده و با كاهش اضطراب و افزايش شادكامی موجب

يادگیری و بكارگیری دانش كسب شده و توانايی تطبیق

تسهیل ارتباط استاد و دانشجو شود( ،)10اين پژوهش با

با محیط است و نظريه های مختلفی در خصوص انواع آن

هدف شناسايی همبستگی هوش معنوی با توانمندی

هوش كلی ) ،(IQهوش هیجانی ) (EQو

تدريس در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

هوش معنوی ) (SQسه شكل تعريف شده از هوش

واحد دندانپزشكی دانشگاه آزاد تهران در سال 1394

هستند .بررسیها نشان میدهد هوش كلی ) (IQرا در

انجام شد.

()3،4

تدريس بیان كرده اند.

()5

وجود دارد.

رايانهها نیز میتوان جستجو كرد .هوش هیجانی ) (EQدر
پستانداران عالی نیز وجود دارد و هوش معنوی يا

مواد و روشها

)(SQ

تحقیق به صورت تحلیلی از نوع همبستگی انجام

منحصر به انسان است .هماهنگی در كاربرد سه نوع

شد .با مراجعه به كارگزينی هیات علمی مشخص شد كه

هوش میتواند نیروهای درونی انسانها را به طرز

تعداد اعضای هیأت علمی واحد دندانپزشكی در سال
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 132 ، 1394نفر می باشند .روش نمونه گیری به صورت
سرشماری انجام گرفت.
در اين مطالعه از دو پرسشنامه معتبر به نامهای هوش

نمره صفر كامالً نادرست ،نمره  1نادرست ،نمره 2
تا حدودی درست ،نمره  3بسیار درست و نمره  4كامالً
درست در نظر گرفته می شد.

معنوی كینگ ( )SISRTدر مقیاس  5درجه لیكرت و

در نهايت نمره فرد در مقیاس  0تا  96قرار می گرفت

پرسشنامه توانمندی تدريس آالباما در مقیاس  4درجه

()12

كه نمره باالتر نشان دهنده هوش معنوی بیشتر بود.

لیكرت استفاده شد كه پايايی و روايی آنها در مطالعات

اعداد مساوی و باالتر از میانگین بدست آمده هوش

()8،11

داخلی تايید شده بود.

پرسشنامه آالباما  29سوالی و دارای  8حیطه بود كه
شامل اين موارد می باشد:
.1آمادگی (برنامهريزی) پیش از تدريس ،تدريس بر

معنوی مطلوب در نظر گرفته شد و پايینتر از آن نامطلوب
در نظر گرفته شد .به عالوه سن ،جنس ،سابقه تدريس،
رتبه علمی ،وضعیت تاهل و وضعیت استخدامی اعضای
هیات علمی نیز ثبت گرديد.

اساس برنامه درسی سازمان يافته ،سنجش عملكرد

در انتها اطالعات استخراج شده از دو پرسشنامه

دانشجويان قبل ،حین و پس از تدريس ،مديريت كالس

تحت آزمون آماری كای– دو و اسپیرمن مورد قضاوت

درس ،جو مساعد يادگیری ،ارتباط ،توسعه حرفه ای و

آماری قرار گرفت.

رهبری و نحوه عملكرد مسوولیت های حرفه ای.

یافته ها

نمره دهی از شماره  1تا  4بود كه نمره  1به عملكرد

تعداد  132عدد پرسشنامه بین اعضای محترم هیات

نامناسب ،نمره  2به اصالح عملكرد  ،نمره  3به عملكرد

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دندانپزشكی پخش شد

قابل قبول و نیاز به فعالیت بیشتر و نمره  4به رضايت از

كه از اين تعداد 96 ،عدد پرسشنامه جمع آوری شد.

عملكرد تعلق گرفت .سقف عدد توانمندی با ضرب

 36نفر از تكمیل فرمهای اطالعاتی خودداری كرده و از

كردن تعداد سواالت پرسشنامه توانمندی به نمره 4

مطالعه خارج شدند.

بدست آمد كه  116می باشد و كف عدد توانمندی با

از  96نفر عضو هیات علمی 48 ،درصد مذكر و 52

ضرب كردن تعداد سواالت به نمره  1بدست آمد كه 29

درصد مونث بودند .محدوده سنی اعضای هیات علمی

میباشد .اعداد مساوی و باالتر از میانگین بدست آمده

بین  29تا  82سال بود كه میانگین سن آنها  43/08سال

توانمندی تدريس مطلوب در نظر گرفته شد و پايینتر از

بود.

آن نامطلوب.
پرسشنامه هوش معنوی كینگ  24سوالی است و
دارای  4حیطه می باشد كه عبارتند از:
تفكر وجودی انتقادی با  7آيتم ،تولید معنای شخصی
با  5آيتم ،آگاهی متعالی با  7آيتم ،بسط حالت هوشیاری
با  5آيتم.
نمره دهی از  0تا  4و شامل موارد ذيل بود:

طبق پرسشنامه جمع آوری شده 3 ،نفر استاد
( 3/11درصد) 10 ،نفر دانشیار ( 10/4درصد) 67 ،نفر
استاديار (69/8درصد) و  16نفر مربی ( 16/7درصد)
بودند.
همه اعضای هیات علمی عالقهمند به شغل
يات علمی بودند .میانگین سابقه كار  12/8سال بود .از
 96نفر عضو هیات علمی  80نفر متاهل و  16نفر مجرد
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بودند .در بررسی وضعیت استخدام اعضای هیات علمی،

میزان نمره توانمندی تدريس 92/1±17/3بود .مساوی

 51نفر رسمی 18 ،نفر قراردادی 13 ،نفر پیمانی و  14نفر

و باالتر از آن مطلوب در نظر گرفته شد و پايینتر از

حق التدريس بودند.

آن نامطلوب .بیشترين نمره توانمندی تدريس در بین
اعضای هیات علمی  116و كمترين  38بود( .جدول )2

در ادامه و بررسی همبستگی اعضای هیات علمی
مشخص شد ،میزان نمره هوش معنوی ايشان

میزان همبستگی بین هوش معنوی با توانمندی

 58/8 ±15/4بود ،مساوی و باالتر از آن مطلوب در

تدريس اعضای هیات علمی برابر با  0/301بدست آمد

نظر گرفته شد و پايینتر از آن نامطلوب .بیشترين نمره

كه نشان دهنده همبستگی كم بین هوش معنوی با

هوش معنوی در بین اعضای هیات علمی  94و كمترين

توانمندی تدريس اعضای هیات علمی است.

 30بود (.جدول )1

جدول  .1توزيع فراوانی اعضای هیات علمی بر حسب هوش معنوی به تفكیک عوامل مرتبط
عوامل مرتبط
مونث
جنس
مذكر
كمتر از 43
سن
بیشتر از 43
كمتر از 13
سابقه تدريس
بیشتر از 13
مربی و استاديار
رتبه علمی
دانشیار و استاد
متاهل
تاهل
مجرد
پیمانی و رسمی
وضعیت استخدام
حق التدريس و قراردادی
داده ها بوسیله (درصد) تعداد توصیف شده است

مطلوب

نامطلوب

N=64

N=32

(42 )65/6

(10 )31/3

(22 )34/4

(22 )68/7

(39 )61

(18 )56/3

(25 )39

(14 )43/7

(43 )67/2

(14 )43/8

(21 )32/8

(18 )56/2

(55 )86

(28 )87/5

(9 )14

(4 )12/5

(53 )83

(28 )87/5

(11 )17

(4 )12/5

(49 )77

(15 )47

(5 )23

(17 )53

نتیجه آزمون

P=0/005

P=0/9

P=0/05

P=0/97

P=0/1

P=0/01
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جدول  .2توزيع فراوانی اعضای هیات علمی بر حسب توانمندی تدريس به تفكیک عوامل مرتبط
عوامل مرتبط
مونث
جنس
مذكر
كمتر از 43
سن
بیشتر از 43
كمتر از 13
سابقه تدريس
بیشتر از 13
مربی و استاديار
رتبه علمی
دانشیار و استاد
متاهل
تاهل
مجرد
پیمانی و رسمی
وضعیت استخدام
حق التدريس و قراردادی

مطلوب

نامطلوب

N=68

N=28

(37 )54/5

(13 )46/5

(31 )45/5

(15 )53/5

(41 )60/3

(16 )57/2

(37 )39/7

(12 )42/8

(49 )57/4

(18 )64/3

(29 )42/6

(10 )35/7

(56 )82/4

(27 )96/4

(12 )17/6

(1 )3/6

(62 )91/2

(18 )64/3

(6 )8/8

(10 )35/7

(54 )79/5

(10 )35/7

(14 )20/5

(18)64/3

نتیجه آزمون

P=0/1

P=0/95

P=0/1

P=0/1

P=0/005

P=0/01

داده ها بوسیله (درصد) تعداد توصیف شده است

بحث

()12

نتايج مطالعه كريمی مونقی و همكاران

نیز كه در

نتايج اين پژوهش نشان داد كه همبستگی بین هوش

دانشكده پزشكی مشهد انجام شد نشان داد كه هوش

معنوی با توانمندی تدريس اعضای هیات علمی دانشگاه

معنوی اعضای هیات علمی در حد كم تا متوسط است.

آزاد اسالمی واحد دندانپزشكی در حد كم میباشد .افراد

اين مطالعه از لحاظ بررسی همبستگی بین هوش معنوی و

مونث با سابقه تدريس بیشتر و وضعیت استخدامی با

توانمندی تدريس اعضای هیات علمی مشابه مطالعه ما

ثبات هوش معنوی باالتری داشتند كه اين امر در راستای

می باشد .در اين مطالعه تفاوت معنیداری بین هوش

مطالعه قاسمی و همكاران( )13می باشد.

معنوی برحسب برخی از مشخصات فردی از جمله تاهل،
گروه سنی ،جنسیت و آخرين مدرک تحصیلی مشاهده
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شد .جنس مونث بطور معنیداری هوش معنوی باالتری

درونی يكی از راهكارهای مهم در افزايش توانمندسازی

داشت و افراد متاهل دارای هوش معنوی و توانمندی

اعضای هیات علمی بوده و بهبود عوامل انگیزشی،

در مطالعه حاضر ،تفاوت

باالترين رتبه را در اين خصوص به خود اختصاص داده

معنیداری بین میانگین نمره هوش معنوی اعضای هیات

است .افزايش هوش معنوی اعضای هیات علمی

علمی با مشخصات فردی از جمله جنس ،سابقه تدريس

می تواند از اين طريق بر توانمندسازی ايشان موثر باشد.

()12،13

تدريس باالتری بودند.

و وضعیت استخدام مشاهده شد .در اين مطالعه نشان داده

مطالعه مظلومی و همكاران( )18نشان داد ارتقای هوش

شد كه اعضای هیات علمی مونث هوش معنوی باالتری

معنوی با اثر بر روی قدرت رهبری و مديريت اساتید

دارند .هر چه سابقه تدريس كمتر بود ،هوش معنوی

علوم پزشكی میتواند در افزايش توانمندی تدريس از

اعضای هیات علمی باالتر بوده

طريق كنترل مناسب كالس درس موثر باشد.

است.

در بررسی توانمنديهای تدريس اعضای هیات علمی

()19

 Buchelو همكاران

نیز با بررسی نظرات

با مشخصات فردی مشخص شد كه تفاوت معناداری با

دانشجويان و دستیاران تخصصی در خصوص مشخصات

تاهل و وضعیت استخدام وجود داشتند .افراد متاهل به

يک استاد بالینی مطلوب به اين امر تاكید كردند كه از

طور معناداری توانمندی تدريس باالتری داشت كه بخاطر

نظر ايشان استاد بالینی با توجه به نقش الگويی كه برای

مسولیت پذيری و همدلی بیشتر آنها بوده است.

دانشجويان دارد با رفتار احترام آمیز خود با بیمار و صبر

افرادی كه وضعیت استخدام آنها پیمانی -رسمی بوده

و آرامش در درک وضعیت بیماران می تواند جايگاه

است ،توانمندی تدريس باالتری داشتهاند كه میتواند

آموزش بالینی را در سايه كوريكولوم پنهان ارتقاء دهد.

ناشی از كاهش اضطراب از دست دادن شغل باشد؛ اين

نتايج ساير مطالعات در اين زمینه نشان داده است افزايش

(15و)14

هوش معنوی میتواند با افزايش توانايیها و ظرفیتهای

و رئیسی و

فردی ،گسترش روابط بین فردی و فضايلی چون

نشان داد كه ارتباط معكوس و معناداری بین

شكیبايی و بخشندگی ،محیط آموزش بالینی علوم پزشكی

امر در مطالعات ديگری نیز تايید شده است.
()16

مطالعات خرمیراد و همكاران
()17

همكاران

هوش معنوی با اضطراب وجود دارد .افراد با هوش

(16و15و)13

را متاثر كند.

معنوی باالتر شادكامی بیشتری را تجربه می كنند و در

انجام فعالیتهای معنوی چون خلوت كردن با خود،

نهايت معنويت ،سالمت ذهنی افراد را بهبود بخشیده و

دعا و عبادت ،تمريناتی چون يوگا و مراقبه ،حضور در

با نتايج مثبتی از قبیل افزايش اعتماد به نفس و كاهش

طبیعت و درک هنرهای تجسمی (نقاشی ،موسیقی و

اضطراب همراه است .به نظر می رسد توانمندی تدريس

نوشتههای خالقانه) و رفتار همدالنه با همنوعان از

در حوزه آموزش بالینی و ارتباط موثر پزشک– بیمار
می تواند تحت تاثیر اين عوامل باشد.
()14

صدری و همكاران

()8

راهكارهای ارتقای هوش معنوی می باشند.

ارتقای هوش معنوی در اساتید علومپزشكی

در مطالعه ای كه در خصوص

میتواند موجب ارتقای رضايت شغلی ،سالمت روان و

روشهای توانمندسازی اعضای هیات علمی دندانپزشكی

كاهش اضطراب بوده و ارتباط موثر استاد و دانشجو را

انجام شد ،نشان دادند ايجاد انگیزه از طريق پاداشهای

بهبود بخشد و از اين منظر میتواند موجب ارتقای
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)16،15(

مونث با سابقه تدريس بیشتر و وضعیت استخدامی با

اما افزايش توانمندی

.توانمندی تدريس باشد

ثبات هوش معنوی بیشتر و متاهلین با ثبات استخدامی از

 وابسته به عوامل ديگری چون آشنايی،تدريس در اساتید

.توانمندی تدريس باالتری برخوردار بودند

، اصول آموزش پزشكی،با روشهای نوين تدريس
 انجام مطالعات.روشهای نوين ارزشیابی نیز می باشد
مشابه در خصوص ارتباط هوش معنوی با توانمندی

تقدیر و تشکر

.تدريس بالینی و كیفیت درمان بیماران توصیه می گردد

بدينوسیله از همكاری اساتید محترم واحد دندانپزشكی

نتيجه گيری

.دانشگاه آزاد اسالمی تقدير میگردد

به نظر می رسد همبستگی هوش معنوی با توانمندی
 افراد.تدريس در حوزه دندانپزشكی در حد كم می باشد
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