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فخرالسادات نصیری ولیکبنی * ،محمدرضا اردالن  ،احترام میرزاخانی

 .1دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران
 .2کارشناسارشد مدیریت آموزشی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران

(تاریخ دریافت0131/01/10 :؛ تاریخ پذیرش)0131/10/13 :

چكيده
سازمانها همواره به دنبال استفاده از همة امكانات براي رسیدن به موفقیت و اثربخشی اند و براي تحقق این هدف عالوه بر دستیابی به
عوامل مختلف ،بحث به کارگیري افرادي با ویژگیهاي خاص ذهنی و مهارت بیشتر ،مورد توجه قرار گرفته است .یكى از این ضرورتهاا
در عرصة انسانشناسى ،توجه به بعد معنوى انسان از دیدگاه دانشمندان ،بهویژه کارشناسان سازمان بهداشت جهانى است .با ایان وصاف،
هدف از این پژوهش بررسی رابطة هوش معنوي با مهارتهاي ارتباطی کارکنان در دانشگاه لرستان باود .ایان تحقیاق از ناو مطالعاات
توصیفی پیمایشی -همبستگی است و جامعة آماري آن را همة کارکنان دانشگاه لرستان تشكیل دادند که با روش نموناهگیاري تصاادفی
طبقهاي 001نفر انتخاب شدند .براي بررسی روایی پرسشنامهها روش محتوایی و صوري بهکار گرفته شد و باراي بررسای پایاایی آلفااي
کرونباخ محاسبه شد .نتایج نشان داد وضعیت هر دو متغیر در جامعة مورد مطالعه باالتر از میانگین آماري است .همچنین ،بین هر یاک از
مؤلفه هاي هوش معنوي با مهارت هاي اجتماعی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد .کارکنان مرد هوش معنوي باالتري نسبت به کارکناان
زن دارند ولی مهارتهاي ارتباطی و هوش معنوي کارکنان در گروههاي مختلف سنی ،تحصیلی و سابقة خدمت یكسان است.

کليدواژگان
دانشگاه لرستان ،مؤلفههاي هوش معنوي ،مهارت ارتباطی ،هوش.

* نویسندة مسئول ،رایانامهfsnasiri2002@yahoo.com :
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مقدمه و بيان مسئله
هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینهه مطهر شهد ،امها در دو
دهة اخیر مفهوم هوش به حوزههای دیگری مانند هوش طبیعی ،هوش هیجهانی ،ههوش ووهودی،
هوش معنوی و وز آن گسترش یافته است که البته مفهوم هوش دیگر به عنوان یک توانهایی کیهی
محسوب نمیشود ،بیکه به عنوان مجموعهای از ظرفیهتههای گونهاگون در نرهر گرفتهه مهیشهود
(روایی ،9831 ،ص .)22هر چند زمان دقیق چگونگی پیدایش هوش معنهوی و اینکهه توسهط چهه
کسی اختراع شده است ،مشخص نیست (کدخدا ،9831 ،ص ،)2کاربرد این اصطال بعهد از سهال
 9111مرسوم شد و بدین ترتیب ،هوش معنوی در پرتو تووه و عالقة وهانی روانشناسان به حوزة
دین و معنویت وارد شد و توسعه یافت .هوش معنوی سازههای معنویت و هوش را در یهک سهازة
ودید ترکیب میکند ( .)Emmons, 1999به اعتقاد کریچتهون ( )2003ههوش معنهوی رویکهردی
ودید نسبت به زندگی و دیدن زندگی به صورت یک نرام پیوسته و نراممند است کهه شهامل ابعهاد
روحی انسان میشود (زارعیمتهین و همکهاران ،9819 ،ص .)51کینه

( )2003ههوش معنهوی را

توانایی ذاتی ،تفکر و درك پدیدههای معنوی میداند که رفتار روزانة افراد را با ایهدوولويی معنهوی
هدایت میکند .کین

مینویسد :هوش معنوی مجموعهای از ظرفیتهای عقیی است که به آگهاهی

کامل و کاربرد انطباقی ونبههای معنهوی و وههان مهافو ووهودی شهخص کمهک مهیکنهد و بهه
خروویهایی مانند تفکر ووودی عمیق ،افزایش معنا ،شناسایی عهالم مهافو و سهیطة حالهتههای
معنوی منجر میشود ( .)King, 2008, p.52از سویی ،یکی از فرضههای اساسهی رفتهار سهازمانی،
شناخت ویژگیهای فردی و ارتباطی افراد در وهت دسترسی به بهرهوری و تحقق اهداف سهازمانی
است (رابینز ،9853 ،ص .)83از این رو ،تالش در وهت تبیین رفتارهای انسان ،با تووه به پیچیدگی
و گستردگی روابط انسانی و ماهیت پیچیدة محیط کار و ویژگهیههای منحصهربهفهرد دغدغههههای
مدیران وهت شناخت نقاط پیدا و پنهان عوامل موفقیت سازمان محسوب مهیشهود (نرهری،9810 ،
1. Crichton
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ص .)81همچنین ،مهارتهای ارتباطی مؤثر ،مههارتههای اساسهی ارتبهاط و چهارچوب آن بهرای
داشتن درك کیی از فرایند ارتباط است .لذا مهارتهای ارتباطی ،ابزارههاییانهد کهه افهراد آنهها را
برای برطرفکردن موانع ارتباط اثربخش بهکار میگیرند

(2010, p.80

 .)Pheat,مهارتهای ارتباطی

را میتوان به عنوان یادگیری رفتارهایی تعریف کرد که فرد را برای ایجهاد روابهط راهایتبخهش،
دریافت پاسخهای مثبت از دیگران ،آسانکهردن زنهدگی اوتمهاعی قهادر مهیکنهد (کرمهی،9810 ،
ص .)81طر مواوع معنویت و مذهب ،بهویژه هوش معنوى ،از وهات گوناگون در عصر ودید
اهمیت و ارورت دارد .یکى از این ارورتها در عرصة انسانشناسى ،تووه به بعد معنوى انسان
از دیدگاه دانشمندان ،بهویژه کارشناسان سازمان بهداشت وهانى است که اخیراً انسان را مووهودى
زیستى ،روانى ،اوتماعی و معنوى تعریف مىکنند .ارورت دیگر طر این مواوع ظهور کشهش
معنوی و نیز وستوووی درکی روشنتر از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانة افهراد اسهت کهه
مووب استفادة عمیق از منابع درونهی فهرد بهه واسهطة بها بردن ظرفیهت تووهه ،قهدرت تحمهل و
تطبیقپذیری ،تشخیص و تنریم ارزشهای شخصی با درك روشن از هدف ،توانایی سالممانهدن در
هنگام مواوهه با بحران و هرجومرج ،نگرش نوعدوستانه در ارتباط با دیگران ،داشتن افکاری روشن
و چشماندازی امیهدبخش در زنهدگی مهیشهود ( .)Sisk, 2008, p.210بنهابراین ،معنویهت یکهی از
نیازهای درونی انسان است که برخی صاحبنرران آن را متضمن با ترین سهطو رشهد شهناختی-
اخالقی و تالش هموارة آدمی برای معنابخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهای زندگی مهیداننهد و
هوش معنوی ،به منزلة زیربنای باورهای فرد ،نقش اساسی را در این زمینه و بهویژه بهرای ارتقها و
تأمین سالمت روانی ،ایفا میکند .بنابراین،لزومتووهبههایهن نیهاز ذاتهی و پهرورش آن در دنیهای
پیچیده با روابط تکنولويیک ،بسیار دغدغهآور به نرر میرسد لذا با تووه به تعریفها و توایحها،
هدف اصیی تحقیق بررسی همبستگی هوش معنوی با مهارتهای ارتباطی است .به عبارتی ،محقق
درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین هوش معنوی و مهارتهای ارتبهاطی کارکنهان در
دانشگاه لرستان رابطه ووود دارد؟
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مبانی نظری تحقيق
هوش معنوی

هوش معنوی دربردارندة نوعی سازگاری و رفتار حل مسئیه است که بها ترین سهطو رشهد را در
حیطههای مختیف شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،بینفردی و غیره شامل مهیشهود و فهرد را در وههت
هماهنگی با پدیدههای اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری میکند (غباری بناب
و همکاران ،9833 ،ص .)980ایمونز هوش معنوی را مجموعهای از تواناییها بهرای بههرهگیهری از
منابع دینی و معنوی با تمرکز بر حل مسئیه برای سازگاری و رسیدن بهه اههداف مهیدانهد (روهایی،
 ،9831ص .)81هوش معنوی نشاندهندة مجموعهای از تواناییها ،ظرفیتها و منابع معنوی اسهت
که کاربست آنها مووب افزایش انطبا پذیری و در نتیجه سهالمت روان افهراد مهیشهود (
p.38

King,

 .)2008,هوش معنوی از نرر ولمن ( )2009ظرفیتی است بهرای پرسهیدن سهؤالههای غهایی

دربارة معنای زندگی بهکار گرفته میشود و ظرفیتی است برای تجربهکردن ارتباطات یکپارچه بهین
انسان و وهانی که در آن زندگی میکنید .به عقیدة ایمونز ( )2000هوش معنوی ،چهارچوبی بهرای
شناسایی و سازماندهی مهارتها و توانمندیهای مورد نیاز اسهت ،بههطهوری کهه بها بههکهارگیری
معنویت میزان انطبها پهذیری فهرد افهزایش مهییابهد .آمهرام ( ) 2005ههوش معنهوی را توانهایی
بهکارگیری منابع ،ارزشها و کیفیتهای معنوی میداند بهطوری که بتواند کارکرد روزانه و آسایش
(سالمت وسمی و روحی) را ارتقا دهد (قربانزاده ،2098 ،ص .)8کین

( )2003هوش معنهوی را

مجموعه ظرفیتهای روانی میداند که با آگاهی ،انسهجام ،کهاربرد سهازوکار ونبههههای متعهالی و
معنوی و غیرمادی ووود فرد سروکار دارد و به پیامدهایی مانند بازتهاب عمیهق ووهودی ،افهزایش
معنا ،بازشناسی خود متعالی و تسیط ویژگیهای معنوی میانجامد .مؤسسة آگهاهیسهنجی پرودیهو
( )2001در آمریکا نیز شش مهارت برای هوش معنوی تعریف کرده اسهت .ایهن مههارتهها شهامل
دلسوزی برای دیگران ،احساس میکوتی ،خردورزی ،توانایی اوتماعیبودن و گوشدادن ،توکهل بهر
1. Amram
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خدا ،تعهد و ایمان است .همچنین ،ولمن ادراك فراحسی را مهارت اساسی ههوش معنهوی معرفهی
مهیکنهد .در حقیقهت ،ههوش معنهوی مجموعههای از فعالیهتهها اسهت کهه عهالوه بهر لطافهت و
انعطافپذیری در رفتار ،سبب خودآگاهی و بینش عمیق فهرد نسهبت بهه زنهدگی و هدفهدارکردن آن
میشود ،طوری که اهداف ،فراتر از دنیای مادی ترسیم شده و همین فرایند مووب سازگاری فرد بها
محیط به دلیل خشنودی و راایت دیگران میشود ،زیرا وی با این سازگاری در صدد ویب راایت
خداوند متعال است ( .)Wolman, 2001, p.45بروس لیچیفیید ( )9111مشخصات هوش معنهوی را
به این شر مطر میکند .9 :آگاهی از تفاوتهها .2شهگفتی ،حهم مهاورا الطبیعهه و تقهدس .8
حکمت و خرد  .8آگاهی و دوراندیشی توان گوشدادن  .1هنگام آشفتگی و تناقض و دوگهانگی
آرامبودن  .3تعهد ،فداکاری و ایمان.
مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی مجموعهای از فعالیتها و تعهامالت اسهت کهه مووهب تهأمین نیازههای افهراد
میشود و به عنوان نیازی انسانی بین انسانهایی که با هم زندگی میکنند ،پدیدار میشهود .در نتیجهه،
برقراری روابط انسانی پم از تأمین نیازها ،زمینههای پیدایش انگیزش ،رشهد ،احسهاس سهودمندی،
راایت ،درك متقابل و اعتماد فراهم میشود .شواهد مووود نشان میدههد بهین ارتباطهات مهؤثر و
میزان تولید یا بازدهی افراد رابطة مستقیم ووود دارد (رابینز ،9810 ،ص .)395مهارتهای ارتبهاطی
مهارتهایی است که به واسطة آنها افراد میتوانند درگیر تعاملهای بهینفهردی و فراینهد ارتبهاط
شوند ،یعنی فرایندی که افراد طی آن ،اطالعات ،افکار و احساس خود را از طریق مبادلة کالمهی و
غیرکالمی با یکدیگر در میان میگذارند ( .)Hargie & Dickson, 2004, p.66مههارتههای ارتبهاطی
شامل مهارتهای متفاوتیاند که مهمترین آنها مهارتهای کالمهی ،گهوشدادن مهؤثر و بهازخورد
است (چاری و د ورپور ،9835 ،ص .)920مههارت کالمهی ،یعنی گفتوگهو با کارکنان به صورت
فردی یا گروهی ،و برگزاری نشسهههتههههای مؤثر گهههوشدادن ،یعنی توانایی فهههرد در تووه به
صههحبتهههای دیگران و درك آنههها (ریههاحی و همکههاران ،9819 ،ص )2و در نهایههت ،مهههارت
بازخورد عبارت است از برگشت نتیجة پیام به طوری که فرستنده از واعیت ارسهال پیهام و نحهوة
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دریافت و درك آن آگاه شود (چاری و د ورپور ،9835 ،ص .)929آلیسون ( )2090بر شکلگیهری
حمایت اوتماعی و روابط بینفردی مناسب از طریق دین و معنویت تأکیهد کهرده اسهت (
p.1640

Alison,

 .)2010,دین ،که به پرورش مهارتهای ارتباطی کمک میکند ،ووود آمهوزهههایی خهاص

برای فراهم کردن حمایت اوتماعی از طریق گروهها ،برقراری رابطة برابر پذیرش عاری از قضاوت
را فراهم میکند (.)Sanchez & Nappo, 2008, p.657
پيشينة تحقيق
اگرچه مواوع ارتباطات و مهارتهای مرتبط به آن بسیار مورد تووه نرریهپهردازان و دانشهمندان
بوده است و قدمت چندساله دارد ،هوش معنوی سازهای ودید است که تحقیقات تجربهی مووهود
در این زمینه اندك است .البته بهتازگی در زمینهة اثهر متقابهل معنویهت و متایرههای روانشهناختی،
تحقیقات بهطور چشمگیری افزایش یافتهه اسهت ( .)Rosemarin & Robb, 2010, p.344مطالعهات
روس ( ،)9118تامپسون ،)2002( 9اوسوالد ،)2008( 2و وان لیوین و کاسولر ( )2008نشان میدهد
بین هوش معنوی ،هوش هیجانی ،صالحیتهای شخصی و سالمت ذهن ،همبستگی بها یی ووهود
دارد (فرامرزی و همکاران ،9833 ،ص .)99تاچمن ( )2001بر مبنای یک برنامة پنجمرحیهای نشان
داد درمان معنوی از طریق بهکارگیری فنون مقابیة مذهبی ،در آموزش ارتباطات ،یکیکردن مفهاهیم
و مهارتهای آموختهشده ،تووه به مهارتهای ارتباطی و مهارتههای حهل مسهئیه و در نهایهت،
حمایت ارتباطی اعضهای خهانوادهههای دارای فهرد اسهکیزوفرنی ،مهؤثر

اسهت ( Tachman, 2009,

 .)p.655کریمی مونقی و همکاران در پژوهشی با عنوان «ارتباط هوش معنوی با توانمندی تهدریم
در اعضای هیئت عیمی» به این نتیجه رسیدند کهه ههوش معنهوی اعضهای هیئهت عیمهی در حهد
متوسط است و ارتباطی مثبت بین هوش معنوی و توانمندی تدریم ووود دارد (کریمی مهونقی و
همکاران ،9819 ،ص .)132همچنهین ،بهاقری و همکهاران ( )2090و کرمهی ( )9810نشهان دادنهد
1. Thompson
2. Oswald
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ارتقای هوش معنوی از طریق آموزشهای دینهی بهه درك الگوههای زنهدگی ،دسهتیابی بیشهتر بهه
مهارتهای ارتباطی ،تشخیص معنای واقعی حهواد

و احسهاس تسهیط در ههدفگهذاری منجهر

میشود .در تحقیقی نشان داده شد بین هوش معنوی و سبک یادگیری فردی رابطة معنهادار ووهود
دارد (غفاری و همکاران ،9831 ،ص .)991بادی و یوهانا ( )2001در پژوهش خود در زمینة تهأثیر
ونسیت بر مهارتهای ارتباطی به این نتیجه رسیدند که بین میانگین نمرههای مهارتهای ارتبهاطی
مدیران زن و مرد تفاوت معناداری ووود ندارد و سطح مهارتهای مهدیران راهایتبخهش اسهت
(.)Boddy & Yohannan, 2005, p.8
فرضيهها و سؤالهای پژوهش

سؤال :واعیت هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان چگونه است؟
فرضیة اصلی :بین هوش معنوی با مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرسهتان رابطهه ووهود
دارد.
فرضيههای فرعی

فرایههای فرعی پژوهش به شر زیر است:
 .9بین مؤلفههای هوش معنوی (تفکر انتقادی ووودی ،تولید معنی شخصی ،آگهاهی و توسهعة
حالت آگاهی) و مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان رابطه ووود دارد.
 .2بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنهان دانشهگاه لرسهتان از لحهاژ ویژگهیههای
ومعیتشناختی (ونم ،سن ،سنوات خدمت و میزان تحصیالت) تفاوت ووود دارد.
 .3مؤلفههای هوش معنوی توان پیشبینی میزان مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان را
دارند.
روش پژوهش
پژوهش حاار از نرر ههدف ،کهاربردی و از نرهر نحهوة گهردآوری دادههها توصهیفی و در دسهتة
پیمایشی و همبستگی قرار میگیرد .وامعة آماری تحقیق را همة کارکنان دانشگاه لرستان بهه تعهداد
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 120نفر ( 250مرد و  210زن) در سال تحصییی  9812 -9818تشکیل دادهاند و بها بههکهارگیری
نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب 220نفر ( 998مرد و  903زن) مطهابق بها وهدول کروسهی و
مورگان انتخاب شدند .وهت گهردآوری دادهههای مهورد نیهاز دو پرسشهنامه بههکهار گرفتهه شهد:
پرسشنامة هوش معنوی هیید برانت ( )2099که  28سؤال در طیهف پهنجدروههای لیکهرت دارد و
براساس مدل هوش معنوی کین

( )2003در چهار بعهد (تفکهر انتقهادی ووهودی ،تولیهد معنهای

شخصی ،آگاهی و توسعة حالت آگاهی) تهیه شده است ،و پرسشنامة مهارتهای ارتبهاطی بهارتون
( )9110که شامل  93سؤال در طیف پنجدروهای لیکرت است و سه نوع مهارت ارتباطی (مههارت
کالمی ،مهارت شهنود و مههارت بهازخورد) را در پاسهخگویان سهنجش مهیکنهد (مقیمهی،9810 ،
ص .)891برای بررسی روایی پرسشنامهها روش روایهی محتهوایی و صهوری بههکهار گرفتهه شهد.
اریب پایایی محاسبهشده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب ،برای پرسشهنامههها  ،0/33و0/30
بهدست آمد .وهت تجزیهوتحییل دادهها روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی ،درصهد میهانگین و
انحراف معیار ،و آمار استنباطی مانند آزمون کیمهوگروف-اسهمیرنوف ،آزمهون تهی تهکنمونههای،
اریب همبستگی پیرسون و تحییل رگرسیون گام بهگام بهکار گرفته شده است.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،حهداقل و حهداکثر نمهرههها)
نشان داد اکثر کارکنان ( 19/5درصد) را مردان و  83/8درصد آنها را زنان تشکیل دادند .همچنهین،
اکثر کارکنان ( 88/1درصد) بین  89تا  80سال ،و  1نفر از آنها بیشتر از  19سال داشتند .بها تووهه
به نتایج ،بیشترین کارکنان ( 80/2درصد) بین  9تا  1سال سهابقة خهدمت داشهته و کمتهرین (99/2
درصد)  93تا  20سال سابقة خدمت داشتند .در نهایت ،اکثر کارکنان ( 83/8درصد) لیسانم بوده و
 1نفر ( 8/8درصد) ،میزان تحصیالت خود را دیپیم گزارش کردهاند.
1. Hildbrant
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تجزیهوتحليل سؤالهای پژوهش
سؤال :وایعت هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان چگونه است؟
جدول .1بررسی وضیعت هوش معنوی ومهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان

درجة

میانگین

سطح

تفاوت

آزادی

آماری

معناداری

میانگین

91/38

209

8

0/000

0/11

تفکر انتقادی ووودی

25/08

209

8

0/000

9/29

تولید معنای شخصی

93/28

209

8

0/000

9/90

آگاهی

93/83

209

8

0/000

0/11

توسعة حالت آگاهی

88/05

209

8

0/000

2/08

20/13

209

8

0/000

0/38

مهارت کالمی

23/311

209

8

0/000

0/13

مهارت شنود

8/83

209

8

0/009

0/93

بازخورد

91/22

209

8

0/000

0/51

ابعاد

متغیر
هوش معنوی

مهارت ارتباطی

آمارة تی

اطالعات ودول  9نشان میدهد با تووه به معنهاداری (آمهارة تهی در سهطح  ،)91/38میهانگین
هوش معنوی نمونه با میانگین آماری تفاوت معنادار دارد .بنابراین ،مهیتهوان نتیجهه گرفهت میهزان
هوش معنوی کارکنان با تر از میانگین است .همچنین ،با مقادیر تی مشاهدهشده ،میزان مؤلفهههای
هوش معنوی نیز در کارکنان در حد زیاد و با تر از میانگین اسهت .همچنهین ،در رابطهه بها متایهر
مهههارتهههای ارتبههاطی ( )20/13بهها درو هة آزادی  209معنههادار اسههت ( ،)P>0/01لههذا واههعیت
مهارتهای ارتباطی کارکنان هم با تر از میانگین است .همچنهین ،میهزان ههر یهک از مؤلفههههای
مهارت ارتباطی (مهارت کالمی ،شنود و بازخورد) در کارکنان هم با تر از میانگین است.
فرضيههای پژوهش
فرضیة اصلی :بین هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان رابطه ووود دارد.
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جدول  .2ضریب همبستگی هوش معنوی با مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان

متغیر

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

رابطة هوش معنوی با مهارتهای ارتباطی

202

0/91

0/08

با تووه به اطالعات ودول  2مهیتهوان بها اطمینهان  11درصهد گفهت بهین ههوش معنهوی و
مهارتهای ارتباطی کارکنان رابطة مثبت معنادار ووود دارد ( .)r=0/91به عبارت دیگهر ،مهیتهوان
ادعا کرد هر چه کارکنان هوش معنوی با تری داشهته باشهند ،مههارتههای ارتبهاطی آنهها بهبهود
مییابد.
فرضيههای فرعی

بین مؤلفههای هوش معنوی (تفکر انتقادی ووودی ،تولید معنی شخصی ،آگاهی و توسهعة حالهت
آگاهی) و مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان رابطه ووود دارد.
ادامة جدول .3رابطة همبستگی مؤلفههای هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی

شاخص

میزان همبستگی

سطح معناداری

مهارت کالمی

0/88

0/000

تفکر انتقادی

مهارت شنود

0/01

0/93

ووودی

مهارت بازخورد

0/93

0/02

مهارتهای ارتباطی

0/91

0/08

مهارت کالمی

0/88

0/000

تولید معنای

مهارت شنود

-0/03

0/21

شخصی

مهارت بازخورد

0/98

0/05

مهارتهای ارتباطی

0/98

0/08

مهارت کالمی

0/28

0/09

مهارت شنود

-0/95

0/09

مهارت بازخورد

0/09

0/91

متغیرها

میزان آگاهی
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ادامة جدول .3رابطة همبستگی مؤلفههای هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی

شاخص

میزان همبستگی

سطح معناداری

مهارتهای ارتباطی

0/01

0/19

مهارت کالمی

0/81

0/000

توسعة حالت

مهارت شنود

-0/03

0/83

آگاهی

مهارت بازخورد

0/91

0/001

مهارتهای ارتباطی

0/93

0/09

متغیرها

وهت بررسی فرایههای فرعی آزمون همبستگی پیرسون اوهرا شهد .بها تووهه بهه اطالعهات
ودول  ،8میتوان با اطمینان  11درصد گفت بین تفکر انتقادی ووهودی و مههارتههای ارتبهاطی
رابطة مثبت معنادار ووود دارد ( .)r=0/91همچنین ،دربارة رابطة تفکر انتقادی ووودی با مؤلفههای
مهارتهای ارتباطی ،میتوان گفت این متایر با مهارت کالمی و مههارت بهازخورد کارکنهان رابطهه
دارد ،اما با مهارت شنود ارتباط معناداری ندارد .دربارة مؤلفة تولید معنای شخصی نیز رابطة مثبهت
و معنادار با مهارتهای ارتباطی کارکنان تأیید شد .همچنین ،نتایج نشان داد تولید معنهای شخصهی
با مهارت کالمی کارکنان رابطة معنادار دارد ،امها بهین تولیهد معنهای شخصهی بها مههارت شهنود و
بازخورد ارتباط معناداری مشاهده نشد .نتایج همچنین نشان داد بین میهزان آگهاهی و مههارتههای
ارتباطی کارکنان رابطة معنادار ووود ندارد ( .)r=0/01دربارة رابطهة میهزان آگهاهی بها مؤلفههههای
مهارتهای ارتباطی ،میتوان گفت آگاهی با مهارت کالمی و مهارت شنود کارکنان رابطهة معنهادار
دارد .اما آگاهی با مهارت بازخورد ارتباط معنادار ندارد .در نهایت ،اطالعات ودول  ،8نشاندهنهدة
رابطة مثبت و معنادار توسعة حالت آگاهی و مههارتههای ارتبهاطی کارکنهان اسهت ( .)r=0/93بهه
عبارت دیگر ،میتوان ادعا کرد ههر چهه کارکنهان توسهعة حالهت آگهاهی بها تری داشهته باشهند،
مهارتهای ارتباطی آنها بهبود مییابد .همچنین ،دربارة رابطة توسعة حالت آگاهی بها مؤلفههههای
مهارتهای ارتباطی ،میتوان گفت بین توسعة حالت آگاهی با مهارت کالمهی و مههارت بهازخورد
رابطة معنادار ووود دارد ،اما با مهارت شنود ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 676

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،31شمارة  ،1پایيز 3114

 .2بین میزان هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان از لحاژ ویژگیههای
ومعیتشناختی (ونم ،سن ،سنوات خدمت و میزان تحصیالت) تفاوت ووود دارد.
جدول .4نتایج آزمون تی جوامع مستقل جهت مقایسة هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان (زن و مرد)

شاخص

انحراف

تعداد

میانگین

مرد

901

13/23

90/53

زن

15

19/23

20/30

مهارتهای

مرد

903

38/58

5/39

ارتباطی

زن

13

33/05

5/13

متغیر /جنسیت
هوش معنوی

معیار

درجة

سطح

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگین

8/015

200

0/008

3/11

-9/22

200

0/222

-9/82

آمارة تی

با تووه به مقدار تی (برابر با  )8/015و دروة آزادی  200در ودول  ،8بین کارکنان زن و مهرد
تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)P>0/01به عبارت دیگهر ،نتهایج نشهان داد کارکنهان مهرد ههوش
معنوی با تری نسبت به کارکنان زن دارند .همچنین ،با تووه به مقدار آمارة تی (برابر با  )-9/22و
دروة آزادی  200تفاوت معناداری بین کارکنان زن و مهرد مشهاهده نشهد ( .)P<0/01بهه عبهارت
دیگر ،نتایج نشان داد کارمندان مرد و زن مهارتهای ارتباطی برابر دارند و تفاوت مشاهدهشهده در
میانگین نمرههای مهارتهای ارتباطی آنها ناشی از خطای نمونهگیری و تصادفی است.
ادامة جدول .5تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسة هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان

شاخصهای آماری

مجموع

منابع تاییرات

مجذورات

هوش معنوی

سن

تحصیالت

دروة آزادی

بینگروهی

9219/91

8

درونگروهی

18000/58

913

کل

81219/33

209

بینگروهی

932/20

8

درونگروهی

18332/82

913

کل

18338/32

911

میانگین
مجذورات
880/83
252/58

30/58
253/11

آمارة

F

9/13

0/22

سطح معناداری

0/20

0/33
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ادامة جدول .5تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسة هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان

شاخصهای آماری

مجموع

منابع تاییرات

مجذورات

سابقة
خدمت

بینگروهی

2128/11

8

درونگروهی

19500/98

935

کل

18221/92

919

بینگروهی
سن

دروة آزادی

درونگروهی
کل

983/98
91185/89

8
913
209

مهارتهای ارتباطی

بینگروهی

213/9

8

سابقة

درونگروهی

99901/85

935

خدمت

کل

99805/35

919

بینگروهی

51/30

8

درونگروهی

99191/2312

913

کل

99111/92

911

تحصیالت

میانگین
مجذورات
389/21
253/85

83/59
11/11

58/511
11/89

23/18
13/55

آمارة

F

2/23

0/32

9/21

0/81

سطح معناداری

0/03

0/83

0/21

0/59

مطابق با ودول  ،1نتایج تحییل واریانم یکطرفه ( )ANOVAنشان میدههد تفهاوت میهانگین
هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی در هیچیک از گروههای مختیهف سهنی ،تحصهیالت و سهابقة
خدمت معنادار نیست .به عبارت دیگر ،میانگین ههوش معنهوی و مههارتههای ارتبهاطی در افهراد
مختیف با گروههای سنی ،تحصیالت و سابقههای خدمت متفاوت یکسان است.
 .8مؤلفههای هوش معنوی توان پیشبینی میزان مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان را
دارند.
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جدول . 6خالصة نتایج مقدار واریانس تبیینشده و معناداری مدل

شاخص
روش
همزمان

R

R2

 R2تعدیلشده

0/28

0/01

0/08

آمارة

F

2/51

سطح معناداری
0/08

در این بخش از رگرسیون چندگانه که اوازه میدهد نمرة یک فهرد در یهک متایهر بهر اسهاس
نمرههای او در چندین متایر دیگر پیشبینی شود ،بهره گرفته شد .به این ترتیب که متایرهای تفکر
انتقادی ووودی ( ،)X1تولیهد معنهای شخصهی ( ،)X2آگهاهی ( ،)X3توسهعة حالهت آگهاهی (،)X4
متایرهای پیشبین و مهارتهای ارتباطی ( )Yمتایر مالك را تشکیل میدهند .در ودول  3خالصة
نتایج مقدار واریانم تبیینشده و معناداری مدل به روش همزمان نشان داده شده اسهت .آمهارة  Fو
سطح معناداری آن نشاندهندة اثر معنادار متایرها در معادلة رگرسهیون اسهت .در ایهن مرحیهه اثهر
رگرسیون  F = 2/51به دست آمد که در سطح  0/01معنادار است و  R2محاسبهشده بر اسهاس ایهن
چهار متایر  0/01است .یعنی این چهار متایر با هم فقط  0/01درصد از واریانم متایر مهارتهای
ارتباطی را تبیین میکنند کهه معنهادار اسهت .ورود متایرههای پهیشبهین در تحییهل رگرسهیون بهه
شههیوههههای گونههاگون انجههام مههیگیههرد ،الههف) روش همزمههان ب) روش گههامبهههگههام ج) روش
سیسیهمراتبی.
در روش همزمان همة متایرهای پیشبین با هم وارد تحییل میشود.
در روش گامبهگام اولین متایر پیشبین بر اساس با ترین اهریب همبسهتگی صهفر مرتبهه بها
متایر مالك وارد تحییل می شود .از آن پم همة متایرهای پیشبین بر حسهب اهریب همبسهتگی
نیمهوزوی) در تحییل وارد می شوند .در ایهن روش پهم از ورود
تفکیکی (وزوی) و نیمهتفکیکی ( 
هر متایر ودید اریب همبستگی نیمهتفکیکی یا تفکیکی ،همة متایرهایی که قهبالً در معادلهه وارد
شدهاند ،به عنوان آخرین متایر ورودی بازبینی می شوند و اگر با ورود متایر ودید معناداری خهود
را از دست داده باشند ،از معادله خارج می شهوند .بههطهورکیی در روش گهامبههگهام ترتیهب ورود
متایرها در دست محقق نیست .در روش سیسیهمراتبی ترتیب ورود متایرها به تحییهل بهر اسهاس
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یک چارچوب نرری یا تجربی مورد نرر محقق انجام می گیرد .به عبارت دیگر ،پژوهشگر شخصهاً
دربارة ترتیب ورود متایرها به تحییل تصمیمگیری میکند.
جدول  .7ضرایب رگرسیون به روش همزمان متغیرهای پیشبینیکنندة مهارتهای ارتباطی

ضرایب استانداردنشده

مدل

همزمان

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

13/32

8/33

ضرایب استانداردشده
Beta

آمارة

سطح
معناداری

91/01

0/000

تفکر انتقادی ووودی

-0/01

0/85

-0/021

-0/98

0/319

تولید معنای شخصی

0/10

0/21

0/21

9/13

0/081

آگاهی

0/91

0/21

0/013

0/391

0/185

توسعة حالت آگاهی

0/11

0/80

0/82

9/83

0/980

نتایج ودول  5نشان میدهد متایر تولید معنای شخصی پیشبینهیکننهدة معنهادار مههارتههای
ارتباطی است .میتوان گفت تولید معنای شخصی  0/01واریانم متایر میزان مهارتههای ارتبهاطی
را تبیین میکند .فقط این متایر عامل پهیشبینهیکننهدة مههارتههای ارتبهاطی اسهت و متایرههای
پیشبینیکنندة معنادار این متایر نیستند.
Y= a+b9x9

(تولید معنای شخصی) ( = 13/32 + )0/21مهارتهای ارتباطی
با توایح اینکه در صورت ثابت نگاهداشتن شرایط دیگر ،هر اندازه میزان تولید معنای شخصی
افزایش یابد ،میزان مهارتهای ارتباطی کارکنان بهبود خواهد یافت.
بحث و نتيجهگيری
از ومیه مواوعهایی که امروزه بههطهور وسهیع ،در پاسهخ بهه محهیطههای مهتالطم و پیچیهده در
سازمانها به آن تووه میشود ،معنویت و اخال است .ههوش معنهوی خهاص انسهان اسهت و از
طریق آگاهی از یک بعد متعالی میآید ،هوشی تحولپذیرکه به او قدرت میبخشد تا خال باشد و
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قوانین و نقشها را دستخوش تاییرات خود کند ،قادر به انجهامدادن اصهالحات بهیشهمار شهود و
بتواند شرایط را به بهترین شکل متحول کند .با این وصف ،هدف از پژوهش حاار بررسی رابطهة
بین معنوی با مهارتهای ارتباطی کارکنان ،و بررسی واعیت ههر یهک در دانشهگاه لرسهتان بهود.
بررسیها نشان داد واعیت هر دو متایهر در وامعهة مهورد مطالعهه در حهد زیهاد اسهت .میهانگین
بهدستآمده از واعیت هوش معنوی در این مطالعه با میزان بهدسهتآمهده در برخهی پهژوهشهها
مشابه است (از ومیه تحقیقات بابالحواوجی ،9810 ،ص 995یعقوبی ،9833 ،ص 50زارعیمتین
و همکاران ،9810،ص 18رقیب و همکاران ،9835 ،ص 11رقیب ،9810،ص .)983ولی با نتهایج
تحقیقهای برخی محققان مشابه نیست (از ومیه تحقیقات غنا و همکاران ،9819 ،ص 95کریمهی
مونقی و همکاران ،819 ،ص .)181زوهر و مارشال ( )2002معتقدند هوش معنوی مووب میشهود
فرد در برابر رویدادها و حواد زندگی ،بینشی عمیق بیابد و از سختیهای زندگی نترسند و با صبر
و تفکر با آنها مقابیه کند و راهحلهای منطقی و انسانی برای آنها بیابد

( Zohar & Marshal, 2002,

 .)p.4امروزه طی تحقیقاتی نقش هوش معنوی در سازمانها و حوزههای کاری ثابهت شهده اسهت.
هوش معنوی به افراد کمک میکند موقعیت کاری خود را ارزیابی کنند و نسبت بهه خهود احسهاس
دلسوزی داشته باشند زیرا فردی که نسبت به خود دلسوزی و ترحم داشته باشد ،نسبت به دیگران نیز
میتواند دلسوزی نشان دهد .همچنین ،در زمینة مهارتهای ارتباطی میانگین مشهاهدهشهده در ایهن
مطالعه با میزان بههدسهتآمهده در برخهی مطالعهات همخهوانی دارد (از ومیهه مطالعهات ترابهی و
همکاران ،9833 ،ص 58درامامی ،9819 ،ص 22و ریاحی و همکاران ،9819 ،ص.)1
نتایج فرایة اصیی نشان داد بین هوش معنوی و مهارتهای ارتبهاطی رابطهة مثبهت و معنهادار
ووود دارد .این یافته با نتایج برخی تحقیقات همسو است (از ومیهه تحقیقهات
Bagheri et al., 2010, p.1557 Fry, 2005, p.231 p.558

Tuchman, 2009,

کرمی ،9810 ،ص 918فتهاحی،9833 ،

ص .)953همچنین ،نتایج پژوهشههای مهرتبط از ومیهه پهژوهشههای نصراصهفهانی و اعتمهادی
( ،)9819ریاحی و همکاران ( ،)9810معیمی و همکاران ( ،)9831یعقهوبی ( )9833نشهان داد بهین
هوش معنوی و اکثر متایرهای روانشناختی رابطة معنادار ووهود دارد .تهاچمن ( )2001بهر مبنهای
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یک برنامة پنجمرحیه ای نشان داد درمان معنهوی از طریهق بههکهارگیری فنهون مقابیهة مهذهبی ،در
آموزش ارتباطات ،یکیکردن مفاهیم و مهارتهای آموختهشده ،تووه بهه مههارتههای ارتبهاطی و
مهارتهای حل مسئیه و در نهایت ،حمایت ارتباطی اعضای خانوادههای دارای فرد اسهکیزوفرنی،
مؤثر است .همچنین ،باقری و همکاران ( )2090و کرمی ( )9810نشان دادند ارتقای هوش معنهوی
از طریق آموزشهای دینی به درك الگوهای زنهدگی ،دسهتیابی بیشهتر بهه مههارتههای ارتبهاطی،
تشخیص معنای واقعی حواد

و احساس تسیط در هدفگذاری منجر میشود .با تووه بهه یافتهة

پژوهشگران ،میتوان گفت تأثیر فو العاده هوش معنوى بر متایرهایهی ماننهد رهبرى ،انگیهههزش،
خودکنترلى ،قابییت تاییر ،ارتباطات ،عمیکرد و وز آن ،و نیز ارتباطش با انواع دیگر هوش سههبب
مىشود معنویت و هوش معنوى به یک مواوع مهم در سازمان تبدیل شود .کارکنهههانی که دیدگاه
معنوى دارند ،نسبت به تاییر پذیراترنهههد و به دنبال هدف و معنا براى سازمان خود هستند .اهمیت
اتصال به یک کل بزرگتر را مىفهمند ،ادراك و بیانى فردى از معنویت خود دارند .این افراد درك
ذهنی با و زیادی دارنهد .یعنى باور دارند منابع کافى براى همه ووود دارد و نیاز به رقابت نیست.
در نتیجه ،افراد راحتتر به یکدیگر اعتماد مىکنند ،اطالعات و کارشان را به مشههارکت مىگذارند
و با همکاران و اعضاى گروهشهههان هماهن

مىشوند تا به اهداف نهایى خود برسند .همچنهههین،

نتایج فرایههای فرعی نشاندهندة ارتباط مثبت و معنادار بین هر یک از مؤلفههای ههوش معنهوی
با مهارتهای اوتماعی است .البته دربارة ارتباط بین هر یک از مؤلفههههای ههوش معنهوی (تفکهر
انتقادی ووودی ،تولید معنای شخصی ،آگاهی و توسعة حالت آگاهی) بها مههارتههای اوتمهاعی
پژوهشههی یافههت نشههد ،ولههی بهها یافتههههههای زارعههیمتههین و همکههاران ( ،)9810فتههاحی (،)9833
نصراصفهانی و اعتمادی ( ،)9819فرای ( )2001مشابه است .آنهها در پهژوهش خهود مؤلفههههای
هوش معنوی در محیط کار را بررسی کردند ،شناخت و باور به ربوبیت خداوند ،توانهایی پرسهیدن
سؤالهای اساسی ،تووه به ارزشهای معنوی ،تفکر سیستمی ،داشتن بصهیرت و وهز آن از ومیهه
مؤلفههای هوش معنویاند و تفکر انتقادی ووودی همان تفکر دربارة خداونهد ،واقعیهت ،مهرگ و
هستی است .ون

و همکاران ( )2090به این نتیجه رسیدند کهه هرچهه تولیهد معنهای شخصهی و
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گرایشهای معنوی افراد بیشتر باشد ،پاسخهای بهتری به موقعیت اسهترسزا مهیدهنهد و موقعیهت
تولیدکنندة فشار را بهتر اداره میکنند و ارتباط بهتری با دیگران برقهرار مهیکننهد .نصراصهفهانی و
اعتمادی ( )9819در پژوهش خود دریافتند که افزایش ههوش معنهوی افهراد باعهج ایجهاد روابهط
سالمتر و موفقتر خواهد شد.
نتایج بعدی نشان داد ،مردان هوش معنوی با تری نسبت به زنان دارند و نتایج تحییل واریانم
یکطرفه هم نشان داد هوش معنوی کارکنان در گروههای مختیف سنی ،تحصییی و سابقة خهدمت
متفاوت نیست .البته نتیجة این پژوهش مبنی بر تفاوت هوش معنوی در بین کارکنان زن و مهرد بها
نتیجة پژوهش یعقوبی ( )9833و غنا و همکهاران ( ،)9819بهاقری و همکهاران ( ،)2090رقیهب و
همک هاران ( )9835و بههابالحههواوجی و همکههاران ( )9819همسههو اسههت .همچنههین ،نتههایج آخههر
نشاندهندة این است که کارکنان زن و مرد مهارتهای ارتباطی برابر دارنهد کهه بها یافتهة پهژوهش
یوسفی ( )9831و بادی و یوهانان ( )2001همسو است .همچنین ،نتایج آزمون این فرایه نشان داد
بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان رابطهای با سن ،میزان تحصیالت و سهابقة کهاری آنهها نهدارد.
آنها در هر سنی و با هر تحصیالتی ،زن یا مرد که باشند ،میدانند ارتباط تاروپود سازمان را به ههم
پیوند میدهد و مووب یکپارچگی و وحدت سازمانی

میشود.

با تووه به پژوهشهای انجامگرفته و نتایج آزمون فرایههای تحقیق ،پیشنهاد میشود کارکنان با
منابع معنوی که دارنهههد و ممکن است از آن آگاهی نداشته باشند ،آشهههنا شهههوند و بههههآنهههها در
بهکارگیری آن را در وهت حل مساول زندگی کاری و شخصی کمک شود ،به کارکنان برای یهافتن
معنا و هدف زندگی خود و با بردن سطح تولید معنای شخصی کمهک بیشهتر شهود .همچنهین ،بها
تووه به با بودن سطح هوش معنوی و مهارتهای ارتباطی کارکنان ،بهتر است برای تقویت بیشتر
این متایرهای ارزشی در افراد تالش شود و از این پتانسیلههای ارزشهمند در وههت اثربخشهی و
سالمت بهتر سازمان بهره وست .هر چند برخی یافتههای این مطالعه مؤید نتهایج سهایر مطالعهات
است ،پژوهشگر با برخی محدودیتها نیز روبهرو بوده است .در این تحقیق صرفاً تعهدادی نیهروی
انسانی مد نرر قرار گرفته است و به کیفیت نیروی انسانی ،مانند سطح تحصیالت ،تجربه ،تواناییهها
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تووه نشده است .همچنین ،عمدهترین محدودیت ،نگرانی آزمودنیهها از ارزیهابی بهود .بها ووهود
اعتمادسازی که قبل از پاسخگویی به پرسشنامهها انجام میگرفت ،ولی باز هم افراد تا حدودی نگران
ارزیابی خود بودند و سعی کردند واعیت را بهتر از چیزی که هست ،ویوه دهند .همچنین ،با تووه
به محدودیتهای زمانی ،در این بررسی فقط کارکنان دانشگاه لرستان ارزیهابی شهدند کهه بهه نرهر
میرسد وهت تکمیل نتایج تحقیق و برای انجامدادن مقایسه ،اعضای سازمانهای مشابه دیگهر نیهز
بررسی شوند.
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 .8درامامی ،فاطمه (« .)9819رابطة سبک رهبری با مهارتهای ارتباطی مهدیران بها سهالمت روان
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