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  و بيان مسئله قدمهم

مطهر  شهد، امها در دو     بینهه  هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد

ههوش ووهودی،    دیگری مانند هوش طبیعی، هوش هیجهانی، های  اخیر مفهوم هوش به حوزه ةده

که البته مفهوم هوش دیگر به عنوان یک توانهایی کیهی    ه استگسترش یافتوز آن  هوش معنوی و

شهود   مهی  گونهاگون در نرهر گرفتهه   ههای   ای از ظرفیهت  بیکه به عنوان مجموعه ،شود محسوب نمی

 چهه  توسهط  اینکهه  معنهوی و  چگونگی پیدایش هوش دقیق زمان چند هر(. 22، ص9831روایی، )

سهال  کاربرد این اصطال  بعهد از  ، (2ص ،9831 کدخدا،) تنیس مشخص ،است شده اختراع کسی

 زةحو به شناسان روان وهانی ةعالق و تووه پرتو در معنوی هوش ،مرسوم شد و بدین ترتیب 9111

 ةسهاز  یهک ر د را هوش و معنویت های سازه هوش معنوی. یافت توسعه ووارد شد  معنویت و دین

 ههوش معنهوی رویکهردی   ( 2003)  کریچتهون قاد به اعت .(Emmons, 1999) کند می ترکیب ودید

ابعهاد   شهامل  کهه  است مند نرام پیوسته وصورت یک نرام  به زندگی دیدن و زندگی به نسبت ودید

ههوش معنهوی را    (2003) ینه  ک. (51ص ،9819 همکهاران،  و متهین یزارع)شود  می انسان روحی

 معنهوی  ایهدوولويی  با افراد را ةروزان رداند که رفتا می معنوی های پدیده درك و تفکر ذاتی، توانایی

آگهاهی   به است که عقییهای  از ظرفیت ای هوش معنوی مجموعه: نویسد میکین  . کند هدایت می

 بهه  و کنهد  مهی  کمهک  شهخص  ووهودی  وههان مهافو    و معنهوی های  ونبه انطباقی و کاربرد کامل

ههای   حالهت  ةسهیط  و مهافو   شناسایی عهالم  افزایش معنا، ووودی عمیق، تفکر مانند هایی خرووی

 سهازمانی،  رفتهار  اساسهی ههای   فرض از یکی ،از سویی (.King, 2008, p.52)شود  می منجر معنوی

 سهازمانی  اهداف تحقق و وری بهره به دسترسی هتو در افراد ارتباطی و فردیهای  ویژگی شناخت

 پیچیدگی به تووه با ن،انسا رفتارهای تبیین وهت در تالش ،رو این از(. 83ص ،9853 رابینز،) است

ههای   دغدغهه  فهرد  بهرمنحصه ههای   ویژگهی  و کار محیط ةپیچید ماهیت و انسانی روابط گستردگی و

، 9810 ،نرهری ) شهود  محسوب مهی  سازمان موفقیت عوامل پنهان و پیدا نقاط شناخت وهت مدیران

                                                           
1. Crichton  
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بهرای   اساسهی ارتبهاط و چهارچوب آن   ههای   ثر، مههارت ؤارتباطی مهای  مهارت ،همچنین(. 81ص

هها را    آن فهراد کهه ا  انهد  های ارتباطی، ابزارههایی  مهارتلذا . داشتن درك کیی از فرایند ارتباط است

ارتباطی های  مهارت(. Pheat, 2010, p.80)گیرند  کار می کردن موانع ارتباط اثربخش به برای برطرف

بخهش،   د روابهط راهایت  برای ایجها را توان به عنوان یادگیری رفتارهایی تعریف کرد که فرد  می را

 ،9810 کرمهی، )کنهد   مهی  زنهدگی اوتمهاعی قهادر    کهردن  مثبت از دیگران، آسانهای  دریافت پاسخ

ویژه هوش معنوى، از وهات گوناگون در عصر ودید  طر  مواوع معنویت و مذهب، به(. 81ص

انسان  شناسى، تووه به بعد معنوى ها در عرصة انسان یکى از این ارورت. دارد اهمیت و ارورت

ویژه کارشناسان سازمان بهداشت وهانى است که اخیراً انسان را مووهودى   از دیدگاه دانشمندان، به

ارورت دیگر طر  این مواوع ظهور کشهش   .کنند زیستى، روانى، اوتماعی و معنوى تعریف مى

کهه  ت تر از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانة افهراد اسه   روشن یوووی درک نیز وستمعنوی و 

 و تحمهل  قهدرت  ،تووهه  ظرفیهت  بردنبها   ةواسهط  بهه  فهرد  درونهی  منابع از عمیق ةاستفادمووب 

 در مانهدن  مسال توانایی، هدف از روشن درك با های شخصی ارزش تنریم و تشخیص، پذیری تطبیق

 روشن افکاری داشتن دیگران، با ارتباط در دوستانه نوع نگرش ومرج، هرج و بحران با مواوهه هنگام

بنهابراین، معنویهت یکهی از    (. Sisk, 2008, p.210)شهود   مهی  زنهدگی  در امیهدبخش  اندازی چشم و

 -نیازهای درونی انسان است که برخی صاحبنرران آن را متضمن با ترین سهطو  رشهد شهناختی   

داننهد و   اخالقی و تالش هموارة آدمی برای معنابخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهای زندگی مهی 

ویژه بهرای ارتقها و    فرد، نقش اساسی را در این زمینه و به به منزلة زیربنای باورهای هوش معنوی،

نیهاز ذاتهی و پهرورش آن در دنیهای      ایهن بهه تووهلزوم،بنابراین. کند می مین سالمت روانی، ایفاأت

، ها حو توای ها ریفلذا با تووه به تع رسد می نرره آور ب پیچیده با روابط تکنولويیک، بسیار دغدغه

محقق  ،به عبارتی. است های ارتباطی هدف اصیی تحقیق بررسی همبستگی هوش معنوی با مهارت

در های ارتبهاطی کارکنهان    مهارت وبین هوش معنوی  ال است که آیاؤدرصدد پاسخگویی به این س

 رابطه ووود دارد؟دانشگاه لرستان 
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 مبانی نظری تحقيق

 هوش معنوی

 در را رشهد  سهطو   بها ترین  که است یهئمس حل رفتار و سازگاری نوعی دربردارندةهوش معنوی 

 وههت  در را فهرد  و شهود  مهی  شامل غیره و فردی بین هیجانی، اخالقی، شناختی، مختیفهای  حیطه

 بناب غباری)کند  می یاری بیرونی و درونی یکپارچگی به دستیابی و اطرافشهای  پدیده با هماهنگی

 از گیهری  بههره  بهرای ها  توانایی از ای مجموعه را معنوی هوش نزایمو(. 980، ص9833 همکاران، و

، روهایی ) دانهد  مهی  اههداف  بهه  رسیدن و سازگاری برای یهئمس حل بر تمرکز با معنوی و دینی منابع

و منابع معنوی اسهت  ها  ظرفیت ها، توانایی ازای  مجموعه دهندة نشانهوش معنوی . (81، ص9831

 ,King) شهود  مهی  پذیری و در نتیجه سهالمت روان افهراد   انطبا  مووب افزایشها  که کاربست آن

2008, p.38.)  غهایی  ههای   ؤالظرفیتی است بهرای پرسهیدن سه   ( 2009)هوش معنوی از نرر ولمن

 کردن ارتباطات یکپارچه بهین  ظرفیتی است برای تجربهشود و  کار گرفته می بهمعنای زندگی  بارةدر

چهارچوبی بهرای    هوش معنوی، (2000) ایمونزة به عقید. دکنی می و وهانی که در آن زندگی انسان

 کهارگیری  بهه کهه بها   طهوری   بهه  ،مورد نیاز اسهت  یها و توانمندیها  شناسایی و سازماندهی مهارت

توانهایی   را ههوش معنهوی  (  2005) آمهرام . یابهد  مهی  پهذیری فهرد افهزایش    معنویت میزان انطبها  

 آسایش که بتواند کارکرد روزانه وطوری  داند به میمعنوی های  و کیفیتها  ارزش نابع،مارگیری ک به

هوش معنهوی را  ( 2003) کین  .(8، ص2098قربانزاده، ) را ارتقا دهد (روحیسالمت وسمی و )

ههای متعهالی و    ار ونبهه ککهاربرد سهازو   انسهجام،  که با آگاهی، داند می های روانی مجموعه ظرفیت

افهزایش   بازتهاب عمیهق ووهودی،   مانند به پیامدهایی  و معنوی و غیرمادی ووود فرد سروکار دارد

 پرودیهو  سهنجی  آگهاهی  سسةؤم. انجامد می معنویای ه    و تسیط ویژگی بازشناسی خود متعالی معنا،

 شهامل هها   مههارت  ایهن . اسهت  تعریف کرده معنوی هوش برای مهارت شش نیز آمریکا در (2001)

 بهر  توکهل  دادن، گوش و بودن توانایی اوتماعی ،خردورزی میکوتی، احساس دیگران، برای دلسوزی

                                                           
1. Amram  
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 معرفهی  معنهوی  ههوش  اساسی مهارت را فراحسی ادراك همچنین، ولمن. است ایمان و تعهد خدا،

 و لطافهت  بهر  عهالوه  کهه  اسهت هها   فعالیهت  از ای در حقیقهت، ههوش معنهوی مجموعهه    . کنهد  مهی 

 آن کردنهدفهدار  و زنهدگی  هبه  نسهبت  فهرد  عمیق بینش و خودآگاهی سبب رفتار، در پذیری انعطاف

 بها  فرد سازگاری مووب ینداهمین فر و شده ترسیم مادی دنیای از فراتر اهداف، ، طوری کهشود می

 راایت ویب صدد در یرسازگا این با وی ، زیراشود می دیگران راایت و خشنودی دلیل به محیط

خصات هوش معنهوی را  مش( 9111) بروس لیچیفیید(. Wolman, 2001, p.45)است  متعال خداوند

 .8الطبیعهه و تقهدس     شهگفتی، حهم مهاورا    .2هها    آگاهی از تفاوت .9: کند می مطر به این شر  

هنگام آشفتگی و تناقض و دوگهانگی  . 1دادن   آگاهی و دوراندیشی  توان گوش .8حکمت و خرد  

 .تعهد، فداکاری و ایمان. 3بودن   آرام

 ارتباطیهای   مهارت

 نیازههای افهراد   مینأته  مووهب  کهه  اسهت  تعهامالت  و ها  فعالیت ازای  مجموعه اطیارتبهای  مهارت

 ،نتیجهه  در .شهود  می پدیدار ،کنند می زندگی هم با که هایی انسان بین انسانی ینیاز عنوان به و شود  می

 سهودمندی،  رشهد، احسهاس   انگیزش، پیدایشهای  زمینه نیازها، مینأت از پم انسانی روابط برقراری

 و مهؤثر  ارتباطهات  بهین  دههد  می نشان مووود شواهد. شود می فراهم اعتماد و متقابل ت، دركراای

های ارتبهاطی    مهارت(. 395ص ،9810 رابینز،) دارد ووود مستقیمة رابط داافر بازدهی تولید یا میزان

ارتبهاط  ینهد  افر فهردی و  های بهین  توانند درگیر تعامل می ها افراد آن ةهایی است که به واسط مهارت

کالمهی و   ةافکار و احساس خود را از طریق مبادل یندی که افراد طی آن، اطالعات،ایعنی فر ،شوند

ارتبهاطی   ههای  مههارت . (Hargie & Dickson, 2004, p.66)گذارند  می غیرکالمی با یکدیگر در میان

 ر و بهازخورد ثؤدادن مه  کالمهی، گهوش  های  ها مهارت ترین آن که مهم اند متفاوتیهای  شامل مهارت

با کارکنان به صورت  وگهو  تیعنی گف ،مههارت کالمهی   (.920، ص9835چاری و د ورپور، ) است

در تووه به فهههرد یعنی توانایی  ،دادن گهههوش  مؤثر ههههای شسهههتنو برگزاری ، فردی یا گروهی

  و در نهایههت، مهههارت (2، ص9819ریههاحی و همکههاران، )ههها  ندرك آدیگران و هههای  صههحبت

طوری که فرستنده از واعیت ارسهال پیهام و نحهوة     رت است از برگشت نتیجة پیام بهبازخورد عبا
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گیهری   بر شکل( 2090) آلیسون(. 929، ص9835چاری و د ورپور، )دریافت و درك آن آگاه شود 

 ,Alison)فردی مناسب از طریق دین و معنویت تأکیهد کهرده اسهت     حمایت اوتماعی و روابط بین

2010, p.1640 .)،ههایی خهاص   کند، ووود آمهوزه  های ارتباطی کمک می که به پرورش مهارت دین

ها، برقراری رابطة برابر پذیرش عاری از قضاوت  کردن حمایت اوتماعی از طریق گروه برای فراهم

  (.Sanchez & Nappo, 2008, p.657)کند  را فراهم می

 تحقيق ةپيشين

پهردازان و دانشهمندان    بسیار مورد تووه نرریه مرتبط به آنهای  مواوع ارتباطات و مهارت اگرچه

 مووهود  تجربهی  تحقیقاتکه  است ودید ای سازه معنوی هوش د،و قدمت چندساله دار است بوده

شهناختی،   تازگی در زمینهة اثهر متقابهل معنویهت و متایرههای روان      البته به. استاندك  زمینه این در

 مطالعهات . (Rosemarin & Robb, 2010, p.344)طور چشمگیری افزایش یافتهه اسهت    تحقیقات به

 دهد می نشان( 2008)کاسولر  و لیوین ، و وان(2008) 2، اوسوالد(2002) 9، تامپسون(9118) روس

 ووهود  بها یی  همبستگی ذهن، سالمت و شخصیهای  صالحیت هیجانی، معنوی، هوش هوش بین

نشان ای  مرحیه پنج ةیک برنام یبر مبنا( 2001)تاچمن (. 99، ص9833فرامرزی و همکاران، )دارد 

کردن مفهاهیم   مذهبی، در آموزش ارتباطات، یکی ةکارگیری فنون مقابی داد درمان معنوی از طریق به

 ،یه و در نهایهت ئحهل مسه  ههای   ارتباطی و مهارتهای  شده، تووه به مهارت آموختههای  و مهارت

 ,Tachman, 2009) اسهت ثر ؤ، مه دارای فهرد اسهکیزوفرنی  ههای    حمایت ارتباطی اعضهای خهانواده  

p.655.) ارتباط هوش معنوی با توانمندی تهدریم  »در پژوهشی با عنوان  کریمی مونقی و همکاران

ت عیمهی در حهد   ئه به این نتیجه رسیدند کهه ههوش معنهوی اعضهای هی     «ت عیمیئدر اعضای هی

یمی مهونقی و  کر) مثبت بین هوش معنوی و توانمندی تدریم ووود دارد یمتوسط است و ارتباط

نشهان دادنهد   ( 9810) کرمهی  و( 2090)و همکهاران   بهاقری  ،همچنهین (. 132ص ،9819 ،همکاران

                                                           
1. Thompson  

2. Oswald  
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دینهی بهه درك الگوههای زنهدگی، دسهتیابی بیشهتر بهه        های  هوش معنوی از طریق آموزش یارتقا

 منجهر  گهذاری  ارتباطی، تشخیص معنای واقعی حهواد  و احسهاس تسهیط در ههدف    های  مهارت

معنهادار ووهود    ةبین هوش معنوی و سبک یادگیری فردی رابطه شد قیقی نشان داددر تح. شود می

ثیر أته  ةدر زمیندر پژوهش خود ( 2001)بادی و یوهانا  (.991ص ،9831 و همکاران، غفاری) دارد

ارتبهاطی  های  مهارت های هارتباطی به این نتیجه رسیدند که بین میانگین نمرهای  ونسیت بر مهارت

اسهت   بخهش  های مهدیران راهایت   و سطح مهارت مرد تفاوت معناداری ووود نداردمدیران زن و 

(Boddy & Yohannan, 2005, p.8).  

 پژوهش های ل اؤسو ها   فرضيه

 لرستان چگونه است؟ ارتباطی کارکنان دانشگاههای   ت هوش معنوی و مهارتیواع: سؤال

نان دانشگاه لرسهتان رابطهه ووهود    ارتباطی کارکهای  بین هوش معنوی با مهارت :اصلی ةفرضی

 .دارد

 فرعیهای   فرضيه

 :های فرعی پژوهش به شر  زیر است فرایه

 ةتفکر انتقادی ووودی، تولید معنی شخصی، آگهاهی و توسهع  ) هوش معنویهای  لفهؤبین م. 9

 .لرستان رابطه ووود دارد ارتباطی کارکنان دانشگاههای   مهارت و( حالت آگاهی

ههای   ارتباطی کارکنهان دانشهگاه لرسهتان از لحهاژ ویژگهی     های  نوی و مهارتبین هوش مع. 2

 .تفاوت ووود دارد( ونم، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیالت) شناختی ومعیت

ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان را های  بینی میزان مهارت های هوش معنوی توان پیشلفهؤم .3

 .دارند

 روش پژوهش

در دسهتة   و توصهیفی  هها  دف، کهاربردی و از نرهر نحهوة گهردآوری داده    رر هه ن حاار از پژوهش

 کارکنان دانشگاه لرستان بهه تعهداد   تحقیق را همة آماری ةوامع .گیرد قرار می همبستگیو  پیمایشی
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 کهارگیری  بهه  و بها  اند هتشکیل داد 9812 -9818در سال تحصییی  (زن 210مرد و  250) نفر 120

وهدول کروسهی و    بها  مطهابق ( زن 903مرد و  998)نفر  220متناسب ای گیری تصادفی طبقهنمونه

: کهار گرفتهه شهد    بهه ههای مهورد نیهاز دو پرسشهنامه     وهت گهردآوری داده . مورگان انتخاب شدند

 و دارد لیکهرت ای  دروهه  پهنج ال در طیهف  ؤس 28که ( 2099) هوش معنوی هیید برانت ةپرسشنام

 ایتفکهر انتقهادی ووهودی، تولیهد معنه     ) بعهد  در چهار( 2003) براساس مدل هوش معنوی کین 

ارتبهاطی بهارتون   های  مهارت ةپرسشنامو  ،تهیه شده است (حالت آگاهی ةشخصی، آگاهی و توسع

مههارت  ) و سه نوع مهارت ارتباطی است ای لیکرت دروه ال در طیف پنجؤس 93شامل که  (9110)

، 9810 ،مقیمهی )کنهد   مهی ش را در پاسهخگویان سهنج   (مههارت بهازخورد   و مهارت شهنود  ،کالمی

. کهار گرفتهه شهد    بهه ها روش روایهی محتهوایی و صهوری    روایی پرسشنامه بررسیبرای . (891ص

 30/0، و33/0هها   ، برای پرسشهنامه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب اریب پایایی محاسبه

 و نی، درصهد میهانگین  های آمار توصیفی مانند فراواها روشوتحییل داده وهت تجزیه. دست آمد به

ای،  نمونهه  تهک تهی  اسهمیرنوف، آزمهون   -آزمون کیمهوگروف  مانند و آمار استنباطی ،انحراف معیار

 .شده است کار گرفته بهگام  اریب همبستگی پیرسون و تحییل رگرسیون گام به

 پژوهشهای   یافته

( هها  هقل و حهداکثر نمهر  فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، حهدا ) توصیفی مارآنتایج 

 ،همچنهین  .ها را زنان تشکیل دادند درصد آن 8/83را مردان و ( درصد 5/19) نشان داد اکثر کارکنان

بها تووهه   . داشتندسال  19ها بیشتر از  نفر از آن 1 و ،سال 80تا  89 بین( درصد 1/88) کارکنان اکثر

 2/99)خهدمت داشهته و کمتهرین     ةسهابق سال  1تا  9بین ( درصد 2/80) بیشترین کارکنان ،به نتایج

لیسانم بوده و  (درصد 8/83) اکثر کارکناندر نهایت، . سابقة خدمت داشتندسال  20تا  93( درصد

 .اند گزارش کردهمیزان تحصیالت خود را دیپیم ، (درصد 8/8) نفر 1

                                                           
1. Hildbrant  
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 پژوهش های لوتحليل سؤا تجزیه

 لرستان چگونه است؟ ان دانشگاهارتباطی کارکنهای   وایعت هوش معنوی و مهارت: سؤال
 

 ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستانهای  بررسی وضیعت هوش معنوی ومهارت .1جدول

 آمارة تی ابعاد متغیر
درجة 

 آزادی

میانگین 

 آماری

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 11/0 000/0 8 209 38/91  هوش معنوی

 29/9 000/0 8 209 08/25 تفکر انتقادی ووودی 

 

 90/9 000/0 8 209 28/93 شخصی ایولید معنت

 11/0 000/0 8 209 83/93 آگاهی

 08/2 000/0 8 209 05/88 حالت آگاهی ةتوسع

 38/0 000/0 8 209 13/20  یارتباط مهارت

 13/0 000/0 8 209 311/23 مهارت کالمی 

 
 93/0 009/0 8 209 83/8 شنود مهارت

 51/0 000/0 8 209 22/91 بازخورد

میهانگین   ،(38/91در سهطح   آمهارة تهی  )داری ادهد با تووه به معنه  می نشان 9 اطالعات ودول

تهوان نتیجهه گرفهت میهزان      ، مهی بنابراین .هوش معنوی نمونه با میانگین آماری تفاوت معنادار دارد

ههای   لفهؤمیزان م ،شده مشاهدهتی  با مقادیر ،همچنین. است از میانگین هوش معنوی کارکنان با تر

در رابطهه بها متایهر     ،همچنهین . از میانگین اسهت  هوش معنوی نیز در کارکنان در حد زیاد و با تر

لههذا واههعیت  ،(P<01/0)اسههت  معنههادار 209آزادی  ةبهها دروهه( 13/20) ارتبههاطیهههای  مهههارت

ههای   لفهه ؤیهک از م  میهزان ههر   ،همچنهین . است از میانگین ارتباطی کارکنان هم با ترهای  مهارت

 .از میانگین است در کارکنان هم با تر( مهارت کالمی، شنود و بازخورد) ت ارتباطیمهار

 پژوهش های   فرضيه

 .ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان رابطه ووود داردهای  مهارت وبین هوش معنوی : اصلی ةفرضی
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 لرستان ارتباطی کارکنان دانشگاههای  ضریب همبستگی هوش معنوی با مهارت .2 جدول

 سطح معناداری همبستگی ضریب تعداد متغیر

 08/0 91/0 202 های ارتباطی رابطة هوش معنوی با مهارت

درصهد گفهت بهین ههوش معنهوی و       11تهوان بها اطمینهان     مهی  2 با تووه به اطالعات ودول

تهوان   ، مهی به عبارت دیگهر (. r=91/0) مثبت معنادار ووود دارد ةارتباطی کارکنان رابطهای  مهارت

 هها بهبهود   ارتبهاطی آن ههای   مههارت  ،ا کرد هر چه کارکنان هوش معنوی با تری داشهته باشهند  ادع

 .یابد می

 های فرعیفرضيه

 حالهت  توسهعة و  یآگاه ،یشخص یمعن دیتول ،یووود یانتقاد تفکر) یمعنو هوش یها لفهؤم نیب

 .دارد ووود رابطه لرستان دانشگاه کارکنان یارتباط یهامهارت و( یآگاه
 

 ارتباطیهای  هوش معنوی و مهارتهای  همبستگی مؤلفه ةرابط .3جدولادامة 

 شاخص

 متغیرها
 سطح معناداری میزان همبستگی

تفکر انتقادی 

 ووودی

 000/0 88/0 مهارت کالمی

 93/0 01/0 شنود مهارت

 02/0 93/0 بازخورد مهارت

 08/0 91/0 یارتباطهای  مهارت

 ایتولید معن

 شخصی

 000/0 88/0 میمهارت کال

 21/0- 03/0 شنود مهارت

 05/0 98/0 بازخورد مهارت

 08/0 98/0 یارتباطهای  مهارت

 میزان آگاهی

 09/0 28/0 مهارت کالمی

 09/0- 95/0 شنود مهارت

 91/0 09/0 بازخورد مهارت
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 ارتباطیهای  هوش معنوی و مهارتهای  همبستگی مؤلفه ةرابط .3جدولادامة 

 شاخص

 متغیرها
 سطح معناداری میزان همبستگی

 19/0 01/0 یارتباطهای  مهارت

حالت  ةتوسع

 آگاهی

 000/0 81/0 مهارت کالمی

 83/0- 03/0 شنود رتمها

 001/0 91/0 بازخورد مهارت

 09/0 93/0 یارتباطهای  مهارت

بها تووهه بهه اطالعهات      .اوهرا شهد  فرعی آزمون همبستگی پیرسون  های وهت بررسی فرایه

ارتبهاطی  ههای   درصد گفت بین تفکر انتقادی ووهودی و مههارت   11توان با اطمینان  ، می8 ودول

های  لفهؤتفکر انتقادی ووودی با م ةرابط بارةدر ،همچنین(. r=91/0) دارد مثبت معنادار ووود ةرابط

توان گفت این متایر با مهارت کالمی و مههارت بهازخورد کارکنهان رابطهه      ، میارتباطیهای  مهارت

مثبهت   ةشخصی نیز رابط ایتولید معن ةلفؤم بارةدر. ندارداما با مهارت شنود ارتباط معناداری ، دارد

ی شخصهی  اتولید معنه نتایج نشان داد  ،همچنین. تأیید شدارتباطی کارکنان های  با مهارت و معنادار

ی شخصهی بها مههارت شهنود و     ا، امها بهین تولیهد معنه    رابطة معنادار داردبا مهارت کالمی کارکنان 

ههای   نتایج همچنین نشان داد بین میهزان آگهاهی و مههارت   . بازخورد ارتباط معناداری مشاهده نشد

ههای   لفهه ؤمیهزان آگهاهی بها م    ةرابطه  بارةدر(. r=01/0) معنادار ووود ندارد ةی کارکنان رابطارتباط

معنهادار   ةتوان گفت آگاهی با مهارت کالمی و مهارت شنود کارکنان رابطه  ، میارتباطیهای  مهارت

 دهنهدة  ، نشان8 اطالعات ودول در نهایت،. ندارداما آگاهی با مهارت بازخورد ارتباط معنادار . دارد

بهه  (. r=93/0) ارتبهاطی کارکنهان اسهت   ههای   حالت آگاهی و مههارت  ةمثبت و معنادار توسع ةرابط

 ،حالهت آگهاهی بها تری داشهته باشهند      ةتوان ادعا کرد ههر چهه کارکنهان توسهع     ، میعبارت دیگر

ههای   لفهه ؤحالت آگاهی بها م  ةتوسع ةرابط، دربارة همچنین. یابد می ها بهبود ارتباطی آنهای  مهارت

حالت آگاهی با مهارت کالمهی و مههارت بهازخورد     ةتوان گفت بین توسع ، میارتباطیهای  مهارت

 .اما با مهارت شنود ارتباط معناداری مشاهده نشد، معنادار ووود دارد ةرابط
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ههای   ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان از لحاژ ویژگیهای  بین میزان هوش معنوی و مهارت. 2

 .تفاوت ووود دارد( ونم، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیالت)شناختی  ومعیت
 

 (زن و مرد)کارکنان  ارتباطیهای   هوش معنوی و مهارت ةمقایس تی جوامع مستقل جهتنتایج آزمون  .4جدول

 شاخص

 جنسیت/ متغیر
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 آمارة تی

 درجة

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 هوش معنوی
 53/90 23/13 901 مرد

015/8 200 008/0 11/3 
 30/20 23/19 15 زن

های  مهارت

 ارتباطی

 39/5 58/38 903 مرد
22/9- 200 222/0 82/9- 

 13/5 05/33 13 زن

بین کارکنان زن و مهرد   ،8 در ودول 200آزادی  ةو درو (015/8 برابر با)تی  با تووه به مقدار

به عبارت دیگهر، نتهایج نشهان داد کارکنهان مهرد ههوش       (. P<01/0) معناداری مشاهده شدتفاوت 

و ( -22/9برابر با )همچنین، با تووه به مقدار آمارة تی . معنوی با تری نسبت به کارکنان زن دارند

بهه عبهارت   (. P>01/0)تفاوت معناداری بین کارکنان زن و مهرد مشهاهده نشهد     200دروة آزادی 

شهده در   و تفاوت مشاهده دارندارتباطی برابر های  مهارت ندان مرد و زندیگر، نتایج نشان داد کارم

 .گیری و تصادفی است ها ناشی از خطای نمونه ارتباطی آنهای  مهارت های همیانگین نمر

 

 کارکنان  یارتباط یها و مهارت یهوش معنو سةیمقاجهت  طرفه کی انسیوار لیتحل. 5جدولادامة  

 آماریهای   شاخص

 تاییراتمنابع 

مجموع 

 مجذورات
 آزادی ةدرو

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری Fآمارة 

ی
نو
مع
ش 

هو
 

 

 سن

 گروهی بین

 گروهی درون

 کل

91/9219 

58/18000 

33/81219 

8 

913 

209 

83/880 

58/252 
13/9 20/0 

 التیتحص

 یگروه نیب

 یگروه درون

 کل

20/932 

82/18332 

32/18338 

8 

913 

911 

58/30 

11/253 
22/0 33/0 



 676                                                                   ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستانهای  مهارت وهوش معنوی  ةرابط  

 

 کارکنان  یارتباط یها و مهارت یهوش معنو سةیمقاجهت  طرفه کی انسیوار لیتحل. 5جدولادامة  

 آماریهای   شاخص

 تاییراتمنابع 

مجموع 

 مجذورات
 آزادی ةدرو

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری Fآمارة 

 ةسابق

 خدمت

 یگروه نیب

 یگروه درون

 کل

11/2128 

98/19500 

92/18221 

8 

935 

919 

21/389 

85/253 
23/2 03/0 

ت
هار

م
 

طی
تبا
 ار
ی
ها

 

 

 سن

 

 گروهی بین

 گروهی درون

 کل

98/983 

89/91185 

8 

913 

209 

59/83 

11/11 
32/0 83/0 

 

 ةسابق

 خدمت

 یگروه نیب

 یگروه درون

 کل

9/213 

85/99901 

35/99805 

8 

935 

919 

511/58 

89/11 
21/9 21/0 

 التیتحص

 یروهگ بین

 یگروه درون

 کل

30/51 

2312/99191 

92/99111 

8 

913 

911 

18/23 

55/13 
81/0 59/0 

تفهاوت میهانگین    دههد  نشان می( ANOVA)طرفه  یکنتایج تحییل واریانم ، 1 ودول با مطابق

 ةمختیهف سهنی، تحصهیالت و سهابق    های  از گروهیک  ارتباطی در هیچهای  هوش معنوی و مهارت

ارتبهاطی در افهراد   ههای   میانگین ههوش معنهوی و مههارت    ،به عبارت دیگر. خدمت معنادار نیست

 . خدمت متفاوت یکسان استهای  سنی، تحصیالت و سابقههای  مختیف با گروه

لرستان را  های ارتباطی کارکنان دانشگاه بینی میزان مهارت های هوش معنوی توان پیشمؤلفه. 8

 .دارند



666                                                                   3114 پایيز ،1 ، شمارة31دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 
 

 شده و معناداری مدل نتایج مقدار واریانس تبیین ةخالص . 6جدول

یک فهرد در یهک متایهر بهر اسهاس       ةدهد نمر می در این بخش از رگرسیون چندگانه که اوازه

به این ترتیب که متایرهای تفکر . بینی شود، بهره گرفته شد ن متایر دیگر پیشاو در چندیهای  نمره

، (X4)حالهت آگهاهی    ة، توسهع (X3)، آگهاهی  (X2)ی شخصهی  ا، تولیهد معنه  (X1)انتقادی ووودی 

 ةخالص 3در ودول . دنده می متایر مالك را تشکیل (Y) ارتباطیهای  بین و مهارت متایرهای پیش

و  F آمهارة . نشان داده شده اسهت شده و معناداری مدل به روش همزمان  تبییننتایج مقدار واریانم 

در ایهن مرحیهه اثهر    . رگرسهیون اسهت   ةاثر معنادار متایرها در معادل دهندة نشانسطح معناداری آن 

Rو  استمعنادار  01/0دست آمد که در سطح ه ب F=  51/2رگرسیون 
شده بر اسهاس ایهن    محاسبه 2

های  درصد از واریانم متایر مهارت 01/0 فقطیعنی این چهار متایر با هم  .تاس 01/0چهار متایر 

 بهه  رگرسهیون  تحییهل  در بهین  پهیش  متایرههای  ورود .اسهت  کنند کهه معنهادار  ارتباطی را تبیین می

 روش( ج  گههامبههه گههام روش (ب  همزمههان روش( الههف ،گیههرد مههی انجههام گونههاگونهههای  شههیوه

 .مراتبی سیسیه

 . شود می تحییل وارد هم با بین پیش متایرهای همة همزمان روش در

 بها  مرتبهه  صهفر  همبسهتگی  اهریب  با ترین اساس بر بین پیش متایر اولین گام به گام روش در

 همبسهتگی  اهریب  حسهب  بر بین پیش یمتایرها همة پم آن از. شود می تحییل وارد مالك متایر

 ورود از پهم  روش ایهن ر د. دنشو می وارد تحییل در( وزوینیمه) تفکیکی نیمه و( وزوی) تفکیکی

 وارد معادلهه  در قهبالً  که متایرهایی همة تفکیکی، یا تفکیکی هنیم همبستگی اریب ودید متایر هر

 خهود  داریامعن ودید متایر ورود بااگر  و شوند می بازبینی ورودی متایر آخرین عنوان به ،اند شده

 ورود ترتیهب  گهام  بهه  گهام  روش در طهورکیی  بهه . دنوشه  می خارج معادله از د،نباش داده دست از را

 اسهاس  بهر  تحییهل  به متایرها ورود ترتیب مراتبی سیسیه روش در. نیست محقق دست در متایرها

 شاخص

 روش
R R2 R2 آمارة  شده تعدیلF سطح معناداری 

 08/0 51/2 08/0 01/0 28/0 همزمان
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 شخصهاً  پژوهشگر ،دیگر عبارت به. گیرد می انجام محقق نرر مورد تجربی یا نرری چارچوب یک

 .کند می گیری تصمیم تحییل به متایرها ورود ترتیب ةدربار
 

 ارتباطیهای   مهارت ةکنند بینی ضرایب رگرسیون به روش همزمان متغیرهای پیش. 7 جدول

ههای   معنهادار مههارت   کننهدة  بینهی دهد متایر تولید معنای شخصی پیشنشان می 5ودول نتایج 

ارتبهاطی  ههای   میزان مهارت واریانم متایر 01/0نای شخصی توان گفت تولید مع می. ارتباطی است

 یارتبهاطی اسهت و متایرهها   ههای   مههارت  ةکننهد  بینهی  این متایر عامل پهیش  فقط. کند می را تبیین

    .معنادار این متایر نیستند ةکنند بینی پیش

Y= a+b9x9 

 ارتباطیهای  مهارت=  32/13( + 21/0( )ی شخصیاتولید معن)

ی شخصی امیزان تولید معناندازه هر  ،دیگر داشتن شرایط که در صورت ثابت نگاهبا توایح این

 .ارتباطی کارکنان بهبود خواهد یافتهای  میزان مهارت ،افزایش یابد

 گيری بحث و نتيجه

مهتالطم و پیچیهده در   ههای   طهور وسهیع، در پاسهخ بهه محهیط      که امروزه بهه  هایی از ومیه مواوع

و از  اسهت ههوش معنهوی خهاص انسهان     . معنویت و اخال  است ،شود یم به آن تووهها  سازمان

بخشد تا خال  باشد و  می پذیرکه به او قدرت هوشی تحول آید، می طریق آگاهی از یک بعد متعالی

 مدل
 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده

 آمارة
سطح 

 Beta خطای استاندارد B معناداری

 

 همزمان

 000/0 01/91  33/8 32/13 مقدار ثابت

 319/0 -98/0 -021/0 85/0 -01/0 یووود یانتقاد تفکر

 081/0 13/9 21/0 21/0 10/0 ی شخصیاتولید معن

 185/0 391/0 013/0 21/0 91/0 آگاهی

 980/0 83/9 82/0 80/0 11/0 حالت آگاهیة توسع
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د و شهو شهمار   اصهالحات بهی   دادن ، قادر به انجهام کندها را دستخوش تاییرات خود  قوانین و نقش

 ةحاار بررسی رابطه  هدف از پژوهش وصف،با این  .متحول کند بتواند شرایط را به بهترین شکل

. دانشهگاه لرسهتان بهود    واعیت ههر یهک در   ، و بررسیارتباطی کارکنانهای  معنوی با مهارتبین 

میهانگین  . مهورد مطالعهه در حهد زیهاد اسهت      ةنشان داد واعیت هر دو متایهر در وامعه  ها  بررسی

هها   در برخهی پهژوهش  آمهده   دسهت  همطالعه با میزان بآمده از واعیت هوش معنوی در این  دست هب

متین  زارعی  50ص ،9833، یعقوبی  995ص ،9810، الحواوجی باباز ومیه تحقیقات )مشابه است 

با نتهایج   ولی. (983ص ،9810،رقیب  11، ص9835 ،رقیب و همکاران  18ص ،9810،و همکاران

کریمهی    95، ص9819، و همکاران غنا از ومیه تحقیقات)های برخی محققان مشابه نیست  تحقیق

 شهود  می مووب معنوی هوش معتقدند (2002)مارشال  زوهر و. (181، ص819، مونقی و همکاران

 صبر با و نترسند زندگیهای  سختی از بیابد و عمیق بینشی زندگی، حواد  و رویدادها برابر در فرد

 ,Zohar & Marshal, 2002) بیابد ها آن برای یانسان و منطقی های حل راه وکند  مقابیه ها آن با تفکر و

p.4). شهده اسهت   تبه اث کاریهای  حوزه و ها سازمان در معنوی هوش نقش تحقیقاتی امروزه طی. 

 احسهاس  خهود  بهه  نسبت و ارزیابی کنند را خود کاری موقعیت کند می کمک افراد به معنوی هوش

 نیز دیگران به نسبت ،باشد داشته ترحم و یدلسوز به خود نسبت که فردی زیرا باشند داشته دلسوزی

شهده در ایهن    ارتباطی میانگین مشهاهده های  مهارت ةدر زمین ،همچنین. دهد دلسوزی نشان تواند می

مطالعهات ترابهی و   از ومیهه  )برخهی مطالعهات همخهوانی دارد    آمهده در   دسهت  همطالعه با میزان به 

 .(1ص ،9819، همکاران و و ریاحی  22ص ،9819، درامامی  58ص ،9833، همکاران

های ارتبهاطی رابطهة مثبهت و معنهادار      اصیی نشان داد بین هوش معنوی و مهارت ةنتایج فرای

 ,Tuchman, 2009از ومیهه تحقیقهات   )این یافته با نتایج برخی تحقیقات همسو است . ووود دارد

p.558  Fry, 2005, p.231  Bagheri et al., 2010, p.1557 ،9833  فتهاحی،  918، ص9810  کرمی ،

نصراصهفهانی و اعتمهادی    ههای  وهشژمهرتبط از ومیهه په   ههای    شنتایج پژوههمچنین، (. 953ص

نشهان داد بهین   ( 9833)، یعقهوبی  (9831)، معیمی و همکاران (9810)، ریاحی و همکاران (9819)

مبنهای   بهر  (2001) تهاچمن . معنادار ووهود دارد  ةشناختی رابط هوش معنوی و اکثر متایرهای روان
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مهذهبی، در   ةکهارگیری فنهون مقابیه    نشان داد درمان معنهوی از طریهق بهه   ای  مرحیه پنج ةیک برنام

ارتبهاطی و  ههای   شده، تووه بهه مههارت   آموختههای  کردن مفاهیم و مهارت آموزش ارتباطات، یکی

رنی، دارای فرد اسهکیزوف های  حمایت ارتباطی اعضای خانواده ،یه و در نهایتئحل مسهای  مهارت

هوش معنهوی   ینشان دادند ارتقا( 9810)کرمی  و( 2090)و همکاران  باقری ،همچنین. استثر ؤم

ارتبهاطی،  ههای   دینی به درك الگوهای زنهدگی، دسهتیابی بیشهتر بهه مههارت     های  از طریق آموزش

 ةبا تووه بهه یافته  . شود منجر می اریذگ تشخیص معنای واقعی حواد  و احساس تسیط در هدف

، زشههه انگی، رهبرى ماننهد  ییه متایرها بر معنوى هوش فو العاده ثیرأتتوان گفت  ، میانپژوهشگر

 ببههس هوش دیگر انواع با ارتباطش نیز و وز آن، و عمیکرد، ارتباطات، تاییر قابییت، خودکنترلى

 دیدگاه که کارکنهههانی. شود تبدیل سازمان در مهم مواوع یک معنوى به هوش و معنویت مىشود

 اهمیت .هستند خود سازمان معنا براى و هدف دنبال و به نهههدتاییر پذیراتر نسبت به، رنددا معنوى

درك این افراد  .دارند خود معنویت فردى از بیانى و ادراك ،مىفهمند را تر گکل بزر یک تصال بها

 .نیست رقابت به نیاز و دارد ووود همه براى کافى منابع دارند یعنى باور .ذهنی با  و زیادی دارنهد 

 مىگذارند ارکتههمش به را کارشان و اطالعات، مىکنند اعتماد یکدیگر به تر راحت افراد ،نتیجه در

 ،همچنهههین .برسند خود تا به اهداف نهایى شوند مى هماهن  هشهههانگرو اعضاى و همکاران با و

معنهوی   ههوش های  لفهؤارتباط مثبت و معنادار بین هر یک از م دهندة نشانفرعی های  نتایج فرایه

 تفکهر )ههوش معنهوی   ههای   لفهه ؤارتباط بین هر یک از م بارةالبته در. است اوتماعیهای  با مهارت

اوتمهاعی  ههای   بها مههارت  ( حالت آگاهی ةی شخصی، آگاهی و توسعامعن انتقادی ووودی، تولید

، (9833)، فتههاحی (9810)متههین و همکههاران  زارعههیهههای  ولههی بهها یافتههه، پژوهشههی یافههت نشههد

ههای   لفهه ؤهها در پهژوهش خهود م    آن. مشابه است( 2001) فرای ،(9819) اعتمادی انی واصفهنصر

به ربوبیت خداوند، توانهایی پرسهیدن    ، شناخت و باوررا بررسی کردندهوش معنوی در محیط کار 

از ومیهه  وهز آن   معنوی، تفکر سیستمی، داشتن بصهیرت و های  اساسی، تووه به ارزش های ؤالس

 مهرگ و ، واقعیهت  د،خداونه  بارةو تفکر انتقادی ووودی همان تفکر در اند ویهوش معنهای  لفهؤم

ی شخصهی و  اکهه هرچهه تولیهد معنه    ند به این نتیجه رسید( 2090) همکاران ون  و. است هستی
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دهنهد و موقعیهت    مهی  زا بهتری به موقعیت اسهترس های  پاسخ بیشتر باشد،معنوی افراد های  گرایش

اصهفهانی و  نصر. کننهد  مهی  کنند و ارتباط بهتری با دیگران برقهرار  می ارهبهتر اد فشار را ةتولیدکنند

ههوش معنهوی افهراد باعهج ایجهاد روابهط        افزایشدر پژوهش خود دریافتند که ( 9819) اعتمادی

 . تر خواهد شد موفق تر و سالم

یانم و نتایج تحییل وار دارندنتایج بعدی نشان داد، مردان هوش معنوی با تری نسبت به زنان 

خهدمت   ةمختیف سنی، تحصییی و سابقهای  کارکنان در گروه هم نشان داد هوش معنوی طرفه یک

این پژوهش مبنی بر تفاوت هوش معنوی در بین کارکنان زن و مهرد بها    ةالبته نتیج. یستمتفاوت ن

، رقیهب و  (2090) و همکهاران ، بهاقری  (9819) و غنا و همکهاران ( 9833) پژوهش یعقوبی ةنتیج

نتههایج آخههر  ،همچنههین .اسههت همسههو( 9819) الحههواوجی و همکههاران و بههاب( 9835) ارانهمکهه

پهژوهش   ةکهه بها یافته    دارنهد های ارتباطی برابر  مرد مهارت کارکنان زن وست که ا این دهندة نشان

فرایه نشان داد  آزمون ایننتایج  ،همچنین .است همسو( 2001) یوهانان و بادی و( 9831) یوسفی

 .هها نهدارد   کهاری آن  ةبا سن، میزان تحصیالت و سهابق ای  ارتباطی کارکنان رابطههای  بهبود مهارت

 ههم  به را سازمان ودروپتا دانند ارتباط ، میها در هر سنی و با هر تحصیالتی، زن یا مرد که باشند آن

  .شود  می وحدت سازمانی و یکپارچگی مووب و دهد می پیوند

 با نکنارکا شود می پیشنهاد تحقیق، های هفرای آزمون نتایج و هگرفت مانجاهای  پژوهش به با تووه

هههها در  آن بهههه و ، آشهههنا شهههوندباشند شتهاند گاهیآ آن از ستا ممکن دارنهههد وکه  یمعنو منابع

به کارکنان برای یهافتن   کمک شود، شخصی و ریکا ندگیز مساول حل وهت در را آن کارگیری به

بها   ،همچنهین . شخصی کمهک بیشهتر شهود    ایطح تولید معنو با بردن س و هدف زندگی خود امعن

بهتر است برای تقویت بیشتر  ،ارتباطی کارکنانهای  سطح هوش معنوی و مهارت بودنتووه به با 

ارزشهمند در وههت اثربخشهی و    ههای   و از این پتانسیل ودارزشی در افراد تالش شهای  این متایر

 سهایر مطالعهات   نتهایج  یدؤم مطالعه این هاییافتهبرخی  هر چند. سالمت بهتر سازمان بهره وست

 نیهروی  یتعهداد  صرفاً تحقیق این در .است بوده رو نیز روبهها  محدودیت برخی با پژوهشگر است،

هها   توانایی تجربه، تحصیالت، سطح مانند انسانی، نیروی تکیفی به و است گرفته قرار نرر مد انسانی
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 ووهود  بها  .بهود  ارزیهابی  هها از آزمودنی نگرانی حدودیت،م ترینعمده، همچنین. است نشده تووه

 نگران حدودی تا افراد هم باز ولی گرفت،می انجام هاپرسشنامه به گوییپاسخ از قبل که اعتمادسازی

 تووه با ،همچنین .ویوه دهند هست، که چیزی از را بهتر و سعی کردند واعیت بودند خود ارزیابی

 بهه نرهر   کهه  شهدند  ارزیهابی دانشگاه لرستان  کارکنانفقط  بررسی ینا در زمانی، های محدودیت به

 نیهز دیگهر  های مشابه سازمان اعضای ،مقایسه دادن برای انجامتحقیق و  نتایج تکمیل وهت رسد می

 .شوند بررسی
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 و مآخذ منابع

بررسهی  ». (9819) نسهب، فخرالسهادات   هاشهمی   نسب، عباسعیی رستمی  الحواوجی، فهیمه باب .9
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