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 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی 
در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان ایالم

سید علی مرعشی1، *طاهره محرابیان2، مهسا مسلمان3

چكيده
مقدمه:یکی از شاخص های بهداشت روانی میزان رضایت از زندگی است. مراد از رضایت از زندگی، نگرش فرد، ارزیابی 
عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است. 
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت 

صنعتی در استان ایالم انجام شد.
موادوروشها:در این پژوهش که در سال 1393 اجرا شده است، تعداد 115 نفر از کارکنان آن شرکت به صورت در 

دسترس انتخاب شدند و 3 پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی و رضایت از زندگی را تکمیل نمودند. طرح 
با ضریب همبستگی  از نوع همبستگی است که در زمره تحقیقات توصیفی قرار می گیرد و داده های پژوهش  پژوهش 

پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها:یافته های پژوهش نشان داد که کارکنان با روان رنجوری پایین تر، رضایت از زندگی باالتری دارند. همچنین کارکنان 
با برون گرایی باالتر، توافق پذیری باالتر، وجدان باالتر و هوش معنوی باالتر، رضایت از زندگی بیشتری دارند. باالترین ضریب 
همبستگی مربوط به برون گرایی است )r= 0/64( که در تحلیل رگرسیون نیز مهم ترین متغیر پیش بین رضایت از زندگی 
در این پژوهش می باشد. بین تجربه گرایی و رضایت از زندگی رابطه ی معنی داری یافت نشد )P> 0/05(. ضرایب تحلیل 
رگرسیون با روش ورود  مکرر برای ترکیب خطی متغیر های ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در 

سطح کمتر از 0/01 معنی دار بود.
بحثونتيجهگيری:با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که اصالح و تعدیل صفات شخصیتی افراد و 

نیز افزایش هوش معنوی آن ها می تواند باعث افزایش رضایت از زندگی آن ها شود.
کلماتکليدی:رضایت از زندگی، کارکنان شرکت نفت، ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی.
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مقدمه
از دیدگاه روانشناسی، رضایت از زندگی، یکی از مؤلفه های مهم 
آن  با  می توانند  زیادی  متغیرهای  که  می باشد  روانی  سالمت 
ارتباط داشته باشند. این پژوهش درصدد است از یک سو ارتباط 

ویژگی های شخصیتی را )به لحاظ ثبات این ویژگی ها و اهمیت 
شناخته شده ی آن ها( و از سوی دیگر ارتباط هوش معنوی را )به 
لحاظ جدید بودن این سازه و هم پوشی نظری آن با پایبندی های 

دینی( با رضایت از زندگی بررسی نماید.
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با رسیدن به یک هدف پدید  رضایت حالتی، هیجانی است که 
می آید )1(. رضایت از زندگی عبارت از ارزیابی شناختی ـ عاطفی 
از زندگی خود است. این ارزیابی ها از واکنش های احساسی نسبت 
به وقایع به عالوه قضاوت های شناختی از رضایت و برآورده شدن 
خواسته ها تشکیل شده اند )2(. رضایت از زندگی به عنوان نشانه ای 

بارز از سازگاری، در ابعاد مختلف زندگی افراد است )3(.
نظری اجمالی به تعاریف مختلف شخصیت نشان می دهد که تمام 
بلکه  یافت،  نظریه ی خاص  نمی توان در یک  را  معنی شخصیت 
در  حقیقت تعریف شخصیت بستگی به نوع تئوری هر دانشمند 
دارد، به طور مثال کارل راجرز (Carl Rojers) شخصیت را یک 
خویشتن سازمان  یافته دائمی می داند که محور تمام تجربه های 
وجودی ماست. آلپورت (Allport) شخصیت را عبارت از مجموعه ی 
عوامل درونی که تمام فعالیت های فردی را جهت می دهد می داند. 
روانشناسان  از  یکی   (George Kelly) کلی  جورج  همین طور 
جستجو  در  فرد  هر  خاص  روش  را  شخصیت  معاصر،  شناختی 

برای پیدا کردن و تفسیر معنای زندگی می انگارد )4(.
یکی از رویکردهایی که امروزه در روانشناسی شخصیت مورد توجه 
 (Costa & است، الگوی پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری
(Mccrey است که در اواخر دهه 80 میالدی در ایاالت متحده 

مطرح شد. طبق این الگو که به 5 بعد بزرگ هم معروف است، 
برون گرایی،  روان رنجوری،  اصلی  بعد   5 از  انسان  شخصیت 
تجربه گرایی، توافق پذیری و وجدانی بودن تشکیل شده است )5(. 
بین  که  دادند  نشان  پژوهشی  در  همکاران  و   (Batvin) باتوین 
عوامل شخصیت و رضایت مندی زناشویی مردان رابطه ی معناداری 
وجود دارد، به این ترتیب که روان آزردگی، خود را به جای دیگران 
قراردادن، گشودگی و توافق با رضایت مندی زناشویی در مردان 
مرتبط بوده است. نخستین عامل همبستگی منفی و سه عامل 

بعد، همبستگی مثبت داشته است )6(.
هوش  مؤثر  عملکرد  برای  ضروری  اساس  و  پایه  معنوی  هوش 
منطقی و هوش هیجانی می باشد. کینگ (King) هوش معنوی را 
مجموعه ظرفیت های سازگاری در ذهن بر مبنای جنبه های غیر 
 (Zohar زوهر و مارشال .)جسمانی و متعالی واقعیت، می داند )7
(and Marshall نیز هوش معنوی را استعداد ذاتی می دانند که 

و  می گیرد  کار  به  خود  ارزشی  و  معنوی  مسائل  در حل  انسان 

زندگی را در حالتی گسترده از غنا و معنا قرار می دهد. از دیدگاه 
با معنا و هدف مند  را  باال، زندگی  با هوش معنوی  افراد  نظری، 
تلقی می کنند و از آنجا که اتفاقات را در پرتو معنای کلی زندگی 
تفسیر کرده، هنگام مواجهه با ناسازگاری های زندگی کمتر دچار 

یأس شده و راحت تر با آن ها کنار می آیند )8(.
درک  مبانی عصب ـ روان شناختی هوش معنوی در پذیرش آن به 
 (Selman) عنوان نوع مستقلی از هوش مؤثر است. به اعتقاد سلمن
و همکاران، مغز انسان برای هریک از هوش های سه گانه )هوش 
تشکیالت  یا  نورون ها  معنوی(  هوش  و  هیجانی  هوش  منطقی، 
نورونی جداگانه ای دارد. از این دیدگاه هوش معنوی یک فرآیند 
است که سایر فعالیت های مغز را در هردو نیمکره ی راست و چپ 
معنای  درباره ی  که  می سازد  قادر  را  انسان  و  می کند  یکپارچه 
هر موقعیت پرسش نماید. آن ها به پژوهش های نورو فیزیولوژیک 
 (Persinger) که ابتدا توسط نورو سایکولوژیستی به نام پرسینگر
نام  به  نورولوژیستی  توسط  بعداً  و  آنتالیا  لورنسیای  دانشگاه  از 
راماچاندران (Ramachandran) از دانشگاه کالیفرنیا در سال های 
دهه ی 1990 انجام شد و منجر به ایجاد حوزه ی علمی جدیدی 
به نام »نورو تئولوژی« شد، اشاره می کنند که رابطه ی پیچیده ی 
معنویت و مغز انسان را تبیین می کند، آن ها موفق به یافتن ناحیه ای 
به نام »منطقه ی خدا« یا »محدوده ی خدا« در لوب گیجگاهی 
مغز انسان شدند که مسئول جهت یابی، حضور و تجارب خدایی 
است. اسکن هایی که با اشعه ی پوزیترون از مغز گرفته شد نشان 
داد که هرگاه موضوعات معنوی و دینی مورد بحث قرار می گیرند، 

این نواحی نورونی روشن تر می شوند )7(.
در زمینه رابطه هوش معنوی و رضایت از زندگی، پژوهش های 
زیادی بر ارتباط مثبت و معنادار بین این دو مؤلفه تأکید دارند. 
اکبری و همکاران رابطه مثبت و معناداری را بین هوش معنوی 
و کیفیت زندگی در زنان معتاد در حال ترک رشت یافتند )9(. 
بین  که  یافتند  خود  پژوهش  در  همکاران  و   (Robbert) رابرت 
سالمت معنوی و رضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد 
)10(. بابانظری و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که بین 
هوش معنوی و شادکامی رابطه مثبت معناداری وجود دارد )11(. 
پرستاران  پژوهش خود که روی  و همکاران در  ترابی  همچنین 
بیمارستان شهید فقیهی انجام دادند، نشان دادند که بین هوش 
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معنوی و توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت معنی داری وجود 
دارد )12(. بل (Bell) و همکاران در تحقیقاتشان به تأثیر معنویت 
بر رضایت از زندگی و کلن (Chlan) و همکاران بر تأثیر معنویت 

در مقابله با بیماری تأکید دارند )13، 14(.
با توجه به این مسئله که مؤلفه ی رضایت از زندگی، یکی از مفاهیم 
مهم و مؤثر بر سایر جنبه های زندگی افراد است و اینکه ممکن 
دشوار  موقعیت  و  شرایط  خاطر  به  نفت،  شرکت  کارکنان  است 
کاری آن ها، آسیب پذیر شوند و بازدهی کاری آن ها را تحت تأثیر 
قرار دهد، پژوهش حاضر در پی این مسئله است که مشخص کند 
آیا بین ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی با رضایت از زندگی 
در کارکنان یک شرکت صنعتی در استان ایالم رابطه ی معناداری 

وجود دارد؟

موادوروشها
زمره ی  در  که  است  همبستگی  نوع  از  پژوهش  این  کلی  طرح 
تحقیقات توصیفی به شمار می رود. جامعه ی پژوهش مورد نظر 
کلیه ی کارکنان مرد )رسمی، پیمانی و قراردادی، شب کار و روز 
در سال 1393  در یک شرکت صنعتی  مختلف  واحدهای  کار( 
استان ایالم هستند که تقریباً 150 نفر می باشند. با توجه به طرح 
پژوهش که از نوع همبستگی است و با توجه به جدول مورگان، 
در  نمونه گیری  روش  به  کارکنان  از  نفر   115 پژوهش  این  در 
دسترس انتخاب شدند، با توجه به شرایط شغلی و محیط کاری 
شرکت کنندگان، افرادی در پژوهش شرکت کردند که قادر و مایل 
به شرکت در پژوهش و پر کردن پرسشنامه ها بودند. شرایط ورود به 
پژوهش عبارت بود از: کارکنان شرکت نفت باشند، وابسته به مواد 
مخدر نباشند، دارای عالئم مانیا یا سایکوز نباشند. محدوده ی سنی 
نمونه ی پژوهش بین 21 تا 55 سال است و دامنه ی تحصیلی آن ها 
از ابتدایی تا دکتری متغیر است. به هرکدام از آن ها پرسشنامه های 
ویژگی های شخصیتی، هوش معنوی و رضایت از زندگی داده شد.

 :(NEO_Five Factor Inventory)1(پرسشنامهشخصيتینئو

در پژوهش حاضر برای سنجش ویژگی های شخصیتی افراد 
استفاده  است  سؤال   60 دارای  که  نئو  آزمون  کوتاه  فرم  از 
شده است. این آزمون را اولین بار مک کری و کاستا تدوین 
نمودند. این آزمون پنج مورد از ویژگی های شخصیتی افراد 

روان رنجوری  از:  عبارتند  که  می دهد  قرار  سنجش  مورد  را 
تجربه گرایی   ، (Extraversion)برون گرایی  ،(Neuroticism)

(Openness)، توافق پذیری (Agreeableness) و وجدانی بودن 

(Conscientiousness). روایی این پرسشنامه در ایران به روش 

همبستگی مقیاس های آن با پرسشنامه ی تجدید نظر شده ی 
آیزنک ـ فرم کوتاه در عامل روان رنجوری 0/72 و در عامل 
برون گرایی 0/70 و همبستگی مقیاس های توافق پذیری و با 
وجدانی بودن با مقیاس روان پریش خویی، 0/32 و همبستگی 
انعطاف پذیری با عامل برون گرایی، 0/22 گزارش شده است 
)20(. ضریب پایایی با روش آلفا برای عوامل روان رنجوری، 
به  بودن  باوجدان  و  توافق پذیری  تجربه گرایی،  برون گرایی، 
بوده   )p< 0/05( 0/79 ترتیب 0/83، 0/75، 0/80، 0/79 و

است )15(.
 (spiritual intelligence self-Reportمقياسهوشمعنوی)2

(inventory-24: در این پژوهش برای سنجش هوش معنوی از 

مقیاس هوش معنوی کینگ )2008( استفاده شد. این مقیاس 
حاوی 24 ماده و 4 خرده مقیاس است که شامل تفکر وجودی 
با 7 ماده، تولید معنای شخصی با 5 ماده، آگاهی متعالی با 7 
ماده و گسترش وضعیت هوشیاری با 5 ماده می باشد. اعتبار و 
پایایی هوش معنوی در ایران توسط رقیب و همکاران سنجیده 
شد. برای روایی از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه ی اول استفاده 
شد که در سطح )p< 0/01( ضریب همبستگی 0/66 به دست 
سطح  در  کرونباخ  آلفای  طریق  از  هم  پایایی  و  است  آمده 

)p< 0/05( 0/88 برآورد شده است )7(.
:(Satisfaction with life scale)3(پرسشنامهرضایتاززندگی

پرسشنامه رضایت از زندگی توسط داینر (Dinner) و همکاران 
)2006( تدوین شد. این مقیاس در ابتدا شامل 48 سؤال بود که 
بعد از تحلیل عاملی به 10 سؤال کاهش یافت. به خاطر شباهت 
معنایی بین 10 سؤال نسخه ی نهایی این مقیاس، به 5 سؤال 
کاهش یافت )16(. برای اولین بار سامانی و همکاران این آزمون 
را برای استفاده در ایران آماده کردند و ضریب آلفای کرونباخ 
این آزمون را برابر 85% و پایایی با روش بازآزمایی این آزمون 
را برابر 84% به دست آوردند )17(. در این پژوهش از نسخه ی 
5 سؤالی این مقیاس استفاده شده است. شیخی و همکاران 
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در پژوهشی با هدف بررسی مشخصه های روان سنجی مقیاس 
رضایت از زندگی، نشان دادند که همسانی درونی این مقیاس 
برابر با 0/85 و پایایی بازآزمایی آن برابر با 0/77 است )18(.

رضایت شرکت کنندگان در مطالعه به طور شفاهی جلب شد و با 
توجه به نوع مطالعه نیازی به گرفتن تأییدیه رسمی کمیته اخالق 
دانشگاه نبود. از جمله موارد رعایت شده عبارت از عدم نیاز به ذکر 
نام و نام خانوادگی در پرسشنامه ها، مطلع کردن شرکت کنندگان 
از اهداف پژوهش، اختیاری بودن شرکت در مطالعه بودند. سپس 
نمرات آن ها در این آزمون ها محاسبه و با روش ضریب همبستگی 
شد.  تحلیل  و  تجزیه  چندمتغیری  رگرسیون  تحلیل  و  پیرسون 
SPSS نسخه  نرم افزار  از  برای تجزیه و تحلیل داده ها  همچنین 

18 استفاده شد.

یافتهها
مطابق با جدول 1، ضریب همبستگی بین روان رنجوری و رضایت 
 .)p< 0/0  1 و   r= -0/60( می باشد  معنی دار  و  منفی  زندگی  از 

 ،)p< 0/0 1 و r= 0/64( رابطه بین برون گرایی و رضایت از زندگی
بین تجربه گرایی و رضایت از زندگی )r= 0/16 و p= 0/08(، بین 
توافق پذیری و رضایت از زندگی )r= 0/22 و p= 0/01(، بین وجدانی 
بودن و رضایت از زندگی )r= 0/50 و p< 0/01( همچنین بین هوش 

معنوی و رضایت از زندگی )r= 0/46 و p< 0/01( به دست آمد.
برون گرایی،  روان رنجوری،  چندگانه ی  روابط   2 جدول  در 
تجربه گرایی، توافق پذیری، وجدانی بودن و هوش معنوی با رضایت 
از زندگی از طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیری ارائه شده است. 
چنان که در جدول مالحظه می شود ضریب تعیین با روش ورود 
برون گرایی،  روان رنجوری،  متغیرهای  خطی  ترکیب  برای  مکرر 
تجربه گرایی، توافق پذیری، وجدانی بودن و هوش معنوی با رضایت 
از زندگی برابر با 0/48 می باشد، در واقع متغیرهای پیش بین در 
پژوهش حاضر توانستند 48% واریانس رضایت از زندگی را تبیین 
کنند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که از میان متغیرهای 
ویژگی های شخصیتی و هوش معنوی به عنوان متغیرهای پیش بین 
رضایت از زندگی به ترتیب متغیرهای برون گرایی، روان رنجوری 

بينمتغير پيش  متغير مالك   داريسطح معني  ضريب همبستگي 
r P 

  رضايت از زندگي

رنجوريروان  60/0-  01/0 <p  
گراييبرون  64/0  01/0 <p  
گراييتجربه  16/0  01/0 >p  
پذيريتوافق  22/0  05/0 <p  

بودنوجداني  50/0  01/0 <p  
  p> 01/0  46/0 هوش معنوي

 

جدول1-ضرایبهمبستگیمتغيرهایپژوهش

  متغير مالك (رضايت از زندگي)  بينمتغير پيش
R2  F SE B  ß  

  *46/0  14/0  02/0  69/30  21/0  هوش معنوي
  **-49/0  -27/0  04/0  05/39  41/0  رنجوريروان
  **37/0  25/0  07/0  26/33  47/0  گراييبرون
  03/0  04/0  08/0  83/24  47/0  ييگراتجربه
  -12/0  -07/0  05/0  59/20  48/0  پذيريتوافق

  -04/0  -02/0  07/0  04/17  48/0  وجداني بودن
 

Enterجدول2-خالصهنتيجهرگرسيونهوشمعنویوویژگیهایشخصيتیبررضایتاززندگیباروش

*معنی داری در سطح 0/05     **معنی داری در سطح 0/01
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و هوش معنوی بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس رضایت از 
زندگی داشته اند.

بحثونتيجهگيری
می دهد  نشان   ،1 جدول  نتایج  طبق  حاضر،  پژوهش  یافته های 
معنی داری  منفی  رابطه   زندگی  از  رضایت  با  روان رنجوری  که 
پایین تری داشته  به عبارت دیگر کسانی که روان رنجوری  دارد. 
باشند، رضایت از زندگی آن ها بیشتر است. این یافته با یافته های 
پژوهش های پیشین از جمله شغابی، عسگری و همکاران، محرابیان 
زندگی  از  و رضایت  روان رنجوری  بین  دادند  نشان  ارندان که  و 
رابطه منفی معناداری وجود دارد، هماهنگی دارد )1، 19، 20(. در 
راستای تبیین این یافته می توان گفت که روان رنجوری )بی ثباتی 
هیجانی( یک ویژگی شخصیتی است که ارتباط تنگاتنگی با رضایت 
از زندگی دارد و با عدم ثبات عاطفی و عواطف منفی چون ترس، 
غم، برانگیختگی، عصبانیت، خشم، احساس  گناه و نفرت همراه 
است. افرادی که در این بعد شخصیتی نمرات باالتری می آورند، 
احتمال دارد در هنگام رویارویی با فشارهای روانی، سازوکارهای 
مقابله ای ناکارآمدی مانند واکنش های پرخاشگرانه و خودسرزنشی 

را به کار گیرند )1(.
از زندگی  طبق نتایج جدول 2 بین عامل برون گرایی و رضایت 
رابطه ی مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کسانی که برون گراتر 
یافته های  با  یافته  این  دارند.  باالتری  زندگی  از  رضایت  باشند، 
ارندان  و  محرابیان  همکاران،  و  عسگری  شغابی،  پژوهش های 
بین  معنادار  رابطه ی  تبیین  در   .)20  ،19  ،1( دارد  هماهنگی 
برون گرا،  افراد  گفت  می توان  زندگی  از  رضایت  و  برون گرایی 
مردم گرا بوده، فعال و پرحرف به نظر می رسند و مایلند که بشاش 
و سرحال باشند. همچنین دارای خوش بینی، سرخوشی و انرژی 
زیاد می باشند و در فعالیت های اجتماعی، اهل همکاری و خوش 
و بش هستند. همچنین این افراد ممکن است بتوانند حمایت های 
اجتماعی بیشتری را به خود جلب نمایند. ویژگی های این افراد با 
رضایت از زندگی رابطه دارد، به طوری که هم تعامالت اجتماعی 
و هم پرانرژی و بشاش بودن آن ها می تواند رضایت از زندگی آن ها 

را باال ببرد )20(.
معنی داری  رابطه ی  زندگی  از  رضایت  و  تجربه گرایی  عامل  بین 

همکاران  و  پژوهش عسگری  یافته های  با  یافته  این  نشد.  یافت 
)19( هم خوان است، اما با نتایج پژوهش محرابیان و ارندان )20( 
همسو نمی باشد، شاید بتوان تفاوت در نتایج پژوهش ها را از طریق 
تفاوت در جامعه های پژوهشی مورد نظر توجیه کرد که پژوهش 
حاضر در بین دانشجویان انجام گرفته است، اما پژوهش عسگری 
و همکاران در بین جامعه معلمان اجرا شده است و انتظار می رود 
که با افزایش سن، میزان تجربه گرایی افراد کاهش یابد. به نظر 
می رسد افرادی که می خواهند همه چیز را خودشان تجربه کنند 
خود را در مهلکه های زیادی می اندازند و چیزهای زیادی را در 

زندگی از دست می دهند.
بین عامل توافق پذیری و رضایت از زندگی رابطه ی مثبت وجود 
باشند،  داشته  بیشتری  توافق پذیری  افراد  هرچه  یعنی  دارد، 
یافته های پژوهش  با  یافته  این  باالتری دارند.  از زندگی  رضایت 
شغابی، عسگری و همکاران، محرابیان و ارندان که نشان دادند 
بین توافق پذیری و رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداری وجود 
دارد، هماهنگی دارند )1، 19، 20(. در راستای تبیین این یافته 
می توان گفت این افراد دارای ویژگی هایی از قبیل اعتماد، رک گویی، 
نوع دوستی، همراهی، تواضع و دلسوز بودن هستند. همچنین این 
افراد دارای ویژگی های کمک کردن و حس همدردی هستند و 
دیگران را نیز همچون خود می بینند و پیوندشان با دیگران، زود 
جوش می خورد. این ویژگی ها شاید به دلیل سازگارتر کردن این 

افراد رضایت از زندگی آن ها را تحت  تأثیر قرار می دهد )20(.
و  عامل وجدانی بودن  بین  آمده،  به دست  نتایج  همین طور طبق 
رضایت از زندگی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. به عبارت 
زندگی  از  رضایت  باشد  باالتر  افراد  وظیفه شناسی  هرچه  دیگر 
آن ها نیز باالتر است. این یافته با یافته های پژوهش های پیشین 
از جمله شغابی، عسگری و همکاران، محرابیان و ارندان هماهنگی 
دارد )1، 19، 20(. در راستای تبیین وجود رابطه ی معنادار بین 
وجدانی بودن و رضایت از زندگی می توان گفت این افراد دارای 
ویژگی هایی از قبیل کفایت، نظم و ترتیب، وجدانی بودن، تالش 
تصمیم گیری  در  بودن  محتاط   و  خویشتن داری  موفقیت،  برای 
با مشکالت عقب نشینی نمی کنند  هستند. آن ها هنگام مواجهه 
و سعی می کنند تنش های خود را در جهت رسیدن به موفقیت 
ویژگی های مذکور  واجد  افرادی که  مراتب  به  کاهش دهند که 
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باشند، رضایت از زندگی باالتری دارند )20(.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت 
از زندگی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت افراد با هوش معنوی باالتر، از رضایت زندگی بیشتری 
پژوهشی درباره  زمانی و همکاران در  برخوردار هستند. صاحب 
پرستاران نشان دادند که بین هوش معنوی و هدف داری زندگی 
و رضایت و سالمت روانی آنان رابطه معناداری وجود دارد )21(. 
کاورر و سیق (Kaur & Singh) در پژوهشی بر روی معلمان در 
حال آموزش نشان دادند که بین هوش معنوی و رضایت از زندگی 
ارتباطی مثبت و قوی وجود دارد )22(. در پژوهشی که توسط 
هوش  و  معنوی  هوش  بین  ارتباط  درباره ی  همکاران  و  نادری 
هیجانی با رضایت از زندگی در سالمندان انجام شد، نتایج نشان 
داد که بین هوش معنوی و رضایت از زندگی، همچنین بین هوش 
هیجانی و رضایت از زندگی رابطه ی معنی داری وجود دارد )23(. 
مرعشی در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی 
بر بهزیستی روان شناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در 
دانشجویان دانشکده ی نفت اهواز نشان داد که بین تمام مؤلفه های 
بهزیستی روانشناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در دو 
گروه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر نتایج نشان داد 
آموزش هوش معنوی باعث بهبود در همه ی مؤلفه های بهزیستی 
روان شناختی، افزایش هوش معنوی و کاهش اضطراب وجودی، 
در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است. همچنین آموزش 
هوش معنوی می تواند به بهبود وضعیت روان شناختی افراد، کنار 
آمدن با تهدیدهایی مانند مرگ و به طور کلی سعادت، سالمت 
و موفقیت آن ها کمک کند )8(. این یافته با نتایج پژوهش های 
ذکر شده همسو می باشد. در تبیین این یافته می توان گفت در 
حالی که معنویت، جستجو برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، 
برای  توانایی  شامل  معنوی  هوش  است،  تعالی  و  باال  هوشیاری 
استفاده از چنین موضوعاتی است که می تواند کارکرد و سازگاری 
فرد را پیش بینی کند و منجر به تولید عناصر ارزشمندی شود 
)24(. همچنین می توان گفت افراد با هوش معنوی باال، از حد 
جسم و ماده فراتر رفته، حاالت اوج هوشیاری را تجربه می کنند و 
از منابع معنوی برای حل مسائل استفاده می کنند و خصوصیاتی 
همچون تواضع، بخشش، حق شناسی، ترحم یا گذشت را در آنان 

می توان دید. با دارا بودن این ویژگی ها و دید مثبت نسبت به دنیا 
این افراد از زندگی خود رضایت دارند و برای بهبود آن می کوشند 
)23(. بدیهی است این گونه جنبه های مفید هوش معنوی را به 
وفور می توان در آموزه های اسالمی مشاهده کرد، لذا، پایبندی های 
عمیق اسالمی می توانند در جهت رضایت از زندگی سودمند باشند.

متغیرهای  که  داد  نشان   2 جدول  به  مربوط  نتایج  همچنین، 
پیش بین مورد بررسی، 48 درصد از واریانس رضایت از زندگی را 
تبیین می کند. این موضوع بیان گر اهمیت این متغیرها می باشد که 
حدود نیمی از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می کنند. نتایج 
تحلیل رگرسیون مرحله ای که در جدول 2 ارائه شده است نشان 
می دهد که از بین متغیرهای پیش بین، برون گرایی، روان رنجوری 
و هوش معنوی بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس رضایت از 
زندگی دارند. با آن که توافق پذیری و وجدانی بودن به طور جداگانه، 
همبستگی ساده و مثبت با رضایت از زندگی نشان دادند، اما در 
تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام، این دو متغیر 
با توجه به جدول 2 ارتباط معکوسی با رضایت از زندگی نشان 
دادند و این مبین آن است که توافق پذیری و وجدانی بودن در 
کنار سایر متغیرها ممکن است ماهیت دیگری از خود نشان دهند؛ 
به عبارت دیگر توافق پذیری شاید در بدو امر به عنوان یک عامل 
سازگاری شناخته شود اما در کنار سایر متغیرها ممکن است به 
بودن  وجدانی  همچنین  نماید.  جلوه  استقالل  در  ضعف  معنای 
ممکن است به معنای عدم رضایت از بی انصافی های ادراک شده 
موجود در پیرامون فرد جلوه نماید. مهم ترین متغیر پیش بین در 
می تواند  برون گرایی  واقع  در  می باشد،  برون گرایی  تحقیق،  این 
بهداشت روانی و رضایت از زندگی کارکنان را تحت  تأثیر قرار دهد.

امروزه با توجه به اینکه رضایت از زندگی بر سالمت و بهداشت 
روان افراد تأثیر باالیی دارد، پس بررسی متغیرهای مرتبط با این 
سازه ضروری به  نظر می رسد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و 
همچنین نتایج پژوهش های مشابه قبلی که مبتنی بر وجود ارتباط 
قوی بین هوش معنوی و اعتقادات دینی با رضایت از زندگی بوده اند، 
شاید بتوان گفت با افزایش هوش معنوی افراد، می توان رضایت از 
زندگی آن ها را نیز افزایش داد، به طوری که پژوهش های مختلف 
هم در ایران و هم در خارج از کشور ازجمله کاورر و سیق )22(، 
صاحب زمانی )21(، بل (Bell) و همکاران )13(، کلن و زبراکی 
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(Chlan & Zebracki) )14( همچنین اکبری و همکاران )9( بر 

نقش هوش معنوی و نگرش های مذهبی بر سالمت و بهداشت 
روان، بهزیستی روانشناختی و مقابله با بیماری تأکید می کنند. 

عالوه بر این در کارهای مشاوره و درمانی نیز می توان جهت افزایش 
رضایت از زندگی و کیفیت زندگی، این متغیرهای پیش بینی کننده 

را نیز مد نظر قرار داد.
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The Relationship of Personality Traits and Spiritual 
Intelligence with Life Satisfaction in an  

Industrial Company in Ilam, Iran
Marashi. SA1, *Mehrabiyan. T2, Mosalman. M3

Abstract

Introduction: One of the indicators of mental health is satisfaction of life. The meaning of life is satisfaction, 

attitudes, public assessment of the totality of life or some aspects of life such as family and educational experience. 

Objective: The Aim of this study was to investigate the relationship of personality traits and spiritual intelligence 

with life satisfaction among the personnel of an industrial company in Ilam province, Iran.

Materials and Methods: In this study which was implemented in 2014, 115 personnel of a company were selected 

using convenience sampling and completed three questionnaires of personality traits, spiritual intelligence and life 

satisfaction. The research design was correlational, which is a descriptive design, and data were analyzed with Pearson’s 

correlation coefficient and multiple regression analyzes.

Results: The results showed that people with lower neuroticism had higher life satisfaction. In addition, the ones 

with higher extraversion, agreeableness, conscientiousness and spiritual intelligence had greater life satisfaction. The 

highest correlation was related to extraversion (r = 0.64), which was also the most important predictor variable in this 

study. There was no significant relationship between openness to experience and life satisfaction (P > 0.05). Coefficients 

of linear regression analysis repeatedly to combine personality and spiritual intelligence with life satisfaction variables 

were significant in less than 0.001.

Discussion and Conclusion: Modification and adjustment of personality traits as well as increase of spiritual 

intelligence can lead to increased life satisfaction.

Keywords: Personality Traits, Spiritual Intelligence, Life Satisfaction.
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