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هاي آموزشي دانشگاه  تحليل ميزان هوش معنوي مديران گروه

  شناختي هاي جمعيت و ارتباط آن با ويژگي اصفهان
 

  *سادات رقيب مائده

  **سيدعلي سيادتدكتر 

  چكیده

هـای آموزشـی دانشـگاه     هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان هـوش معنـوی مـدیران گـروه    
شناختی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه شـامل   اصفهان و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت

بود. در پژوهش حاضـر از روش   88ـ87های آموزشی دانشگاه اصفهان در سال  همه مدیران گروه
گیری  ستگی استفاده شده است. به علت محدود بودن تعداد مدیران گروه، از نمونههمب ـ توصیفی

ها بـا اسـتفاده از مقیـاس سـنجش هـوش معنـوی كینـگ         در دسترس استفاده شد. گردآوری داده
(SISRI-24) افـزار  آمده به وسـیله نـرم   دست های به انجام شده است. داده SPSS-15   تجزیـه و

ها نشان داد كه میان متغیر سابقه مدیریت با میزان هـوش معنـوی    دهتحلیل آماری شد. تحلیل دا
ـ داری وجود ندارد و رابطه میان سن و سابقه خدمت با میزان هـوش معنـوی   اارتباط معن  دارامعن
هـای آموزشـی    ها نشانگر میزان هوش معنوی نسبتاً بـاالی مـدیران گـروه    طور كلی یافته است. به

  دانشگاه اصفهان است.
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  مقدمه

ها و انـواع آن   هوش مفهومی است كه از دیرباز آدمی به تفحص و پژوهش در مورد ابعاد، ویژگی
آید؟ و چگونه رشـد   هایی مانند: هوش چیست؟ از كجا می مند بوده است. همواره پرسش عالقه
عریـف سـاده، هـوش را توانـایی یـادگیری، مجموعـه دانـش        كند؟ مطرح بوده است. یك ت می

) هـوش را  2002( 2). گـاردنر 2005 1كند (آمرام، اطالعات و توانایی سازگاری با محیط بیان می
داند كه برای حل مسئله و ایجاد محصوالت جدید كه در یك فرهنگ  هایی می مجموعه توانایی
گانه هوش: هوش زبـانی، موسـیقایی،    وی انواع نُهرود. از نظر  شوند، به كار می ارزشمند تلقی می

فـردی)    فـردی و میـان   های فـردی (هـوش درون   منطقی، ریاضی، فضایی، بدنی، حركتی، هوش
هوش طبیعی و هوش وجودی (كه شامل ظرفیت مطرح نمودن سؤاالت وجـودی اسـت) (بـه    

های چندگانـه   توانند هوش تنها می افراد نه«) معتقد است: 1997). گاردنر (2005 3نقل از: آمرام،
هـای   پـذیری و تـأثیر بـر نقـش     توانند انواع هوش را با انعطاف خود را تشخیص دهند، بلكه می

هـای اخیـر،    ). در دهـه 4(ص» انـد بـه كـار بگیرنـد     انسانی كه در جوامع مختلـف خلـق شـده   
یـن  انـد از جملـه ا   های متفـاوتی از هـوش مطـرح نمـوده     پردازان تئوری نظران و نظریه صاحب
  اند. ها انواع هوش مانند هوش عاطفی، عملی، اجتماعی و هوش معنوی را معرفی نموده تئوری

اشتنربرگ از سه نوع هوش، شامل، هوش تحصیلی، هوش خـالّق و هـوش عملـی بحـث     
هـای خـالق و    های ذهنی را بیشتر بـه جنبـه   كند. او تالش نمود تا توجه پژوهشگران توانایی می

). در ایـن میـان، یكـی از    1384(به نقل از: غباری بناب و همكاران،  كاربردی هوش جلب كند
هایی است كه تحقیقات چندان منسجم و  جزء عرصه SQ«4هوش معنوی یا «ابعاد هوش به نام 

هـایی آن در حـد و انـدازه دیگـر انـواع       ها و مؤلفـه  مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی نظام
تصور كامل هوش انسانی اسـت كـه قـادر اسـت      هوش صورت نپذیرفته است. هوش معنوی،

هشیاری یا احساس پیوند با یك قدرت برتر یا یك وجود مقدس را تسهیل كند یا افزایش دهـد  
). اگر سیر تكاملی زنـدگی را از هیـوالیی (تخیلـی) بـه سـمت نبـاتی،       2000 5(زوهر و مارشال،

ـ   ر از یـك فرآینـد تصـادفی    حیوانی و هستی انسان در نظر بگیریم، شكل خاصی از هـوش، فرات
). هـوش معنـوی بـه عنـوان نمـود      2003 6تواند هوش معنوی نامیده شـود (وگـان،   خالص می

  ).2000 7شود (امنز، هشیاری در درون آگاهی عمیق از جسم، ذهن، روح و روان پدیدار می
                                                           

1. Amram 2. Gardner 
 

3. Amram 4. Spiritual Intelligence  
5. Zohar & Marshall 6. Vaughan 
 

7. Emmons 
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هـایی   هـا در كـنش   هوش معنوی زیربنای باورهای فرد و نقشی است كه این باورها و ارزش
كند. به سخن دیگر، هوش معنـوی   دهد، ایفا می دهد و به زندگی خود شكل می رد انجام میكه ف

تواند به انسان توان تغییـر و تحـول دهـد (صـمدی،      به دلیل پیوندش با معنا، ارزش و تخیل می
) افراد با هـوشِ معنـوی بـاال را چنـین توصـیف كـرده اسـت:        2000( 1). ویگلس ورث1385
جو، باجرأت، درستكار، سخاوتمند، باایمان، صـادق،   هربان، بخشنده، صلحهایی دلسوز، م انسان

  گیرند. های بالقوه خودشان و دیگران را در نظر می خردمند، امیدوار و امیدبخش كه توانایی
در این پژوهش، به دلیل اختالف نظر درباره تعریف و مشخصات هـوش معنـوی سـعی    

معنوی اسـتفاده شـود. ایـن مـدل در سـال      شده است از یك مدل معتبر برای سنجش هوش 
بار بازنگری شده است. در مدل جاری، هوش معنوی  ارائه و چندین 2م، از سوی كینگ2007

هـای غیـر ذهنـی و متعـالی از      های ذهنی منعطف، كه بر جنبه ای از توانایی به عنوان مجموعه
و حالـت   واقعیت مبتنی است و با ماهیـت وجـودی یـك فـرد، معنـاداری شخصـی، تعـالی       

هـای هـوش معنـوی از نظـر      یافته معناداری مربوط است، تعریف شده است. مؤلفه گسترش
  ) شامل این موارد است:2007كینگ (

موضوعاتی مانند: معناداری،  ۀتوانایی برای اندیشیدن نقادانه دربار 3تفكر وجودی انتقادی:
هـا یـا    رویارویی با استنتاجهدف، وجود فراتر از وجود (واقعیت، مرگ، هستی)، توانایی برای 

های اصیل وجود، همچنین توانایی برای اندیشیدن راجع به موضوعات غیر وجودی از  فلسفه
  یك دیدگاه وجودی؛

توانایی برای هـدایت معنـاداری شخصـی و اهـداف، در همـه       4نتیجه معناداری شخصی:
  ؛های مادی و فیزیكی و دربرگیرنده توانایی خلق هدف برای زندگی تجربه

های متعالی از خود (تحول درونـی   توانایی برای شناخت ابعاد و قابلیت 5هشیاری متعالی:
  6گرایانه)؛ نگری و غیر مادی و بیرونی)، از دیگران و جهان مادی (كل

توانایی برای ورود به مراحل سطح بـاالی معنـوی (هوشـیاری،     7گسترش حالت هشیاری:
  شعور كیهانی، اتحاد، وحدت و یكپارچگی).

نظـران و   هوش معنوی، موضوع جالب و جدیـدی اسـت كـه نظـر بسـیاری از صـاحب      
م بـر روی  2004و  2003محققان را به خود جلب كرده است. از جملـه تحقیقـاتی در سـال    

                                                           
1. Wiggles Worth 2. King  
3. critical existential thinking 4. personal meaning production  
5. transcendental awareness 6. non materialism  
7. conscious state expansion 
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نفر از مردم سرتاسر جهان انجام گرفت نشان داد كه یك همبستگی قوی میـان   490هزار و  5
معنـا نیسـت كـه دسـتیابی بـه       رد. ایـن بـدان  عملكرد هوش معنوی و سـن افـراد وجـود دا   

گیـرد، بلكـه    خود و با افزایش سـن صـورت مـی    های هوش معنوی به صورت خودبه مهارت
های هوش معنوی را انتخـاب كننـد    توانند مهارت گویای آن است كه افراد، با افزایش سن می

نند به سطوح بـاالتری  توا و فراگیرند. به دیگر سخن، با گذشت زمان و باال رفتن سن، افراد می
دهد كه زنـان نسـبت بـه مـردان نمـره       دست یابند. همچنین نتایج تحقیقات نشان می SQاز 

 SQهـا از   هـا نسـبت بـه كاتولیـك     باالتری برای هوش معنوی دارند و مسیحیان و پروتسـتان 
 هـای  طور سفیدپوستان در مقایسه با نژادهای دیگـر دارای نمـره   باالتری برخوردارند و همین
  ).2004بهتری بودند (ویگلس ورث، 

اند كه میان هوش معنـوی و هـدف زنـدگی، رضـایت از      های مختلف نشان داده پژوهش
) در بررسی تحقیقـات  2000زندگی و سالمت همبستگی باالیی وجود دارد. زوهر و مارشال (

ی كمتـر و  دریافتند كه معنویت، با بیمار» اثرات معنویت بر سالمت فرد«انجام گرفته در مورد 
گیری معنوی هستند، هنگام مواجهه بـا   طول عمر بیشتر همراه است و افرادی كه دارای جهت

دیدگی و نقـص عضـو    تری، آسیب دهند و به شكل مناسب جراحت، به درمان، بهتر پاسخ می
  پذیرد. را می

دهنـده بعضـی از    هـای معنـوی، افـزایش    دهنـد كـه تمـرین    همچنین شواهد نشـان مـی  
اند  ها عبارت گیری از هوش معنوی مفیدند. این ویژگی ردی هستند كه برای بهرههای ف ویژگی

نگــر داشــتن، ذهــن بــاز و  از: خردمنــدی، تمامیــت (كامــل بــودن)، دلســوزی، دیــدگاه كــل
بیمـار   603) تحقیقی را بـر روی  2001). كونیك و همكاران او (2000 1پذیری (مایر، انعطاف

ژه قرار داشتند انجام دادند و به این نتیجـه رسـیدند كـه    سرطانی كه تحت درمان و مراقبت وی
افراد دارای هوش معنوی و اعتقادات مذهبی با بیماری خود بهتـر مـدارا كـرده بودنـد و آن را     

  های دیگر بود. تر از گروه های مقابله در آنها قوی پذیرفته بود و روش
دریافـت  » وی در محل كاراستفاده علمی از هوش معن«) در پژوهشی با نام 2006( 2جورج

توانند روش متفاوتی برای اداره كردن افراد و هـدایت آنهـا    كه مدیران با هوش معنوی باال می
اتخاذ كنند. او مشخصـات مهـم هـوش معنـوی را اطمینـان فـردی، تأثیرگـذاری، برقـراری         

عتقـد  فردی، اداره تغییرات و حركت از مسـیرهای دشـوار برشـمرد. او م     ارتباطات، درك میان
هـای مهـم و    گیـری  است استفاده از هوش عقالنی، منطق و تجزیه و تحلیل به منظور تصمیم

                                                           
1. Mayer 2. George 
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كارگیری هوش هیجانی به منظور درك و كنترل هیجانـات و احساسـات فـردی و     همچنین به
  احساسات دیگران نیز الزامی است.

ـ 1999( 1پریش ذهبی و ده ) در مطالعه كیفی خود بر روی بیست رهبر آموزشی، ده رهبر م
درصـد از رهبـران    75های رهبری اثربخش، دریافت كـه   رهبر سیاسی، برای تشخیص سبك
دانسـتند. البتـه    های كاری، به عالوه رهبری، حائز اهمیت می نفوذ معنویت را در همه فعالیت

  دانستند. شان را مبتنی بر معنویت نمی درصد از رهبران نیز رهبری 25
هـای رهبـران و    ات رهبران معنوی از افـراد دربـاره ویژگـی   ) برای درك صف2005( 2دافی

هـا در میـان    الگوهای برجسته معنوی آنها تحقیق كـرده اسـت. او دریافـت كـه ایـن ویژگـی      
هـا و   هـا، درد  ها شـامل قـدرت مقابلـه بـا سـختی      های مختلف مشابه است. این ویژگی گروه

های زندگی، اسـتواری و ایمـان    ها، خودآگاهی باال، توانایی ایجاد فرصت از دشواری شكست
صرف نظر از شرایط، پرداختن به سجایای اخالقی و اهمیت دادن به آنها و توانمنـد بـودن در   

  برخورداری و كنترل خویشتن است.
) در پژوهشی، نگرش معنوی دانشجویان دانشـگاه اصـفهان و   1387احمدی و كجباف (
رسی كردند. آنهـا دریافتنـد دانشـجویان    شناختی را بر های جمعیت ارتباط آن با برخی ویژگی

به معنویت و ارتباط آن با مذهب دارند. نتایج این پـژوهش نشـان    تهای متفاوتی نسب نگرش
ی وجود دارد؛ یعنی، زنان نسـبت  دارامعنداده است كه میان نگرش معنوی و جنسیت ارتباط 

نـوی بـا سـن، نمـره     به مردان از نگرش معنوی باالتری برخوردارند. همچنین میان نگرش مع
هـای مختلـف تحصـیلی و وضـعیت تأهـل رابطـه        پیشرفت تحصیلی، درآمد خانواده، گـروه 

  ی به دست نیامده است.دارامعن
های معنوی، مذهبی و عرفـانی   ) به منظور سنجش تجربه1384غباری بناب و همكاران او (

های مختلـف   در گروههای معنوی  همچنین بررسی ارتباط میان معنایابی، سالمت روان و تجربه
نمودند. آنان شش مؤلفـه،  » تجربه معنوی«جامعه، اقدام به طراحی و ساخت ابزاری معتبر به نام 

های عرفـانی،   از جمله: معناداری زندگی، تأثیر ارتباط با خدا، شكوفایی و فعالیت معنوی، تجربه
  اند. ظر گرفتههای اجتماعی مذهبی را برای این مقیاس در ن های سلبی و فعالیت تجربه

  روش

هـای آموزشـی دانشـگاه اصـفهان و      هدف پژوهش، بررسی میزان هوش معنوی مدیران گروه
هـای   شـناختی بـوده اسـت. روش پـژوهش از نـوع پـژوهش       ارتباط آن با متغیرهای جمعیت

                                                           
1. Parish 2. Duffy  
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توصیفی و تحلیلی و از روش همبستگی است. پژوهشگر درصـدد توصـیف واقعـی و عینـی     
روش پژوهش او توصیفی بوده است. همچنین همبستگی رابطـه میـان    رابطه میان دو متغیر و

نمایـد. درجـه ایـن رابطـه بـه وسـیله ضـریب         دو یا چند مجموعه از متغیرها را بررسـی مـی  
شود. ضریب همبستگی وسیله سنجش میزان ارتباط میـان دو كمیـت    همبستگی سنجیده می

  ).1385است (نادری، سیف نراقی، 
های آموزشی دانشگاه اصفهان بود كـه در سـال    مه مدیران گروهجامعه آماری پژوهش، ه

انـد. بـه علـت محـدود بـودن تعـداد مـدیران، از         نفر بوده 37شامل  1388ـ1387تحصیلی 
 مورد تجزیه و SPSS-15افزار آماری  ها به وسیله نرم گیری در دسترس استفاده شد. داده نمونه

  تحلیل قرار گرفت.
بـرای گـردآوری    1:(SISRI-24)قیاس خودارزیـابی هـوش معنـوی    ها: م ابزار گردآوری داده

به كار برده شد. این مقیاس یـك ابـزار    (SISRI-24)ها مقیاس خودارزیابی هوش معنوی  داده
گیری مربوط به سنجش هوش معنـوی بـا چهـار زیرمقیـاس، شـامل: تفكـر وجـودی         اندازه

كدام  هشیاری متعالی است. هرانتقادی، ایجاد معناداری شخصی، هشیاری متعالی و گسترش 
 24طور كلـی ایـن مقیـاس دارای     ، گویه هستند، به7، 5، 7، 5ها به ترتیب دارای  از زیرمقیاس

= نظـری نـدارم،   0ها پاسخ خود را به هر گویـه بـر روی یـك پیوسـتار (     گویه است. آزمودنی
ی بنـد  = كـامالً درسـت) رتبـه   4= خیلـی درسـت،   3= تا حدی درست،2درست نیست،  =1

در نوسان باشد، كه نمره بـاال   96تواند میان صفر تا  ترتیب نمره این مقیاس می نمودند. بدین
  دهنده میزان باالی هوش معنوی در افراد است. نشان

) به منظور سنجش روایی، ایـن مقیـاس را بـا چنـدین پرسشـنامه معتبـر از       2007كینگ (
 4قیاس دینداری درونی و بیرونـی و م 3مقیاس عرفان 2جمله مقیاس خودتفسیری فراشخصی،

بـه   58/0و  63/0، 67/0مورد مقایسه قرار داده است و ضریب همبستگی آنهـا را بـه ترتیـب    
نفـر از دانشـجویان    619دست آورده است. پایایی این مقیاس نیز در مطالعات كینگ بر روی 

و آلفـای   گزارش شده اسـت  95/0م براساس ضریب آلفا 2007دانشگاه ترنت كانادا در سال 
، 87/0، ایجـاد معنـاداری شخصـی    88/0های آن از جمله تفكر وجودی انتقـادی   زیرمقیاس

  بیان شده است. 94/0و گسترش هشیاری متعالی  89/0هشیاری متعالی 
                                                           

1. the Spiritual Intelligence Self-Report Inventory 

2. metapersonal self-construal scale (MSC; DeCicco & Stroink, 2003) 

3. mysticism scale-research form D. (MSD; Hood, 2000) 

4. Age Universal Intrinsic-Extrinsic Religiosity Scale (AUIE; Gorsuch & Venable, 1999) 
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این مقیاس در جامعه ایرانی از سوی رقیب و همكاران او اعتباریابی شده و ضریب همبسـتگی  
به دسـت آمـده اسـت. همچنـین ضـریب       66/0غباری بناب این مقیاس با مقیاس تجربه معنوی 

  به دست آمده است. 86/0آلفای كرونباخ آن در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان 

  های تحقیق یافته

درصد آنها دارای مرتبه علمـی   3/33درصد مدیران گروه استادیار،  6/63ها نشان داد كه  یافته
به علمی استادی بودند. این نتایج به تفكیك مرتبه درصد آنها دارای مرت 3/0دانشیاری و فقط 

شـده،   پرسشنامه توزیع 37نشان داده شده است. گفتنی است كه از  1علمی در جدول شماره 
  پرسشنامه تجزیه و تحلیل شدند. 33پرسشنامه به دلیل ناقص بودن حذف و  4

ـ  آمده: دست های به آزمون نرمال بودن نمره مؤلفه هـای   ودن نمـره مؤلفـه  برای آزمون نرمال ب
اسمیرنوف استفاده شـده اسـت. نتـایج ایـن آزمـون در       ـ آمده از آزمون كولموگروف دست به

  نشان داده شده است. 1جدول شماره 
  اسميرونوف ـ : نتايج حاصل از آزمون كولموگروف1جدول 

گسترش حالت 

 هشیاری
 هشیاری متعالی

نتیجه معناداری 

 شخصی

تفكر وجودی 

 انتقادی
  نویهوش مع

2/0 2/0 016/0 026/0 2/0 sig 
  

ی همه عوامل جز نتیجه معناداری شخصـی و تفكـر   دارامعنسطح  با توجه به جدول یادشده،
توان گفت كـه توزیـع عوامـل نرمـال      رو می بوده است، از این 05/0وجودی انتقادی بیشتر از 

ری از آمـار پارامتریـك   های آما است، به همین دلیل برای آزمون سؤاالت و انجام دیگر آزمون
  استفاده شده است.

  هاي آن : ميانگين و انحراف معيار ميزان هوش معنوي و مؤلفه2جدول 

 انحراف معیار میانگین دامنه تغییرات بیشترین كمترین ها تعداد گویه ها مؤلفه

 11/4 20 19 28 9 7 . تفكر وجودی انتقادی1

 17/3 14 13 19 6 5 . ایجاد معناداری شخصی2

 09/5 18 23 28 5 7 . هشیاری متعالی3

 39/3 15 14 20 6 5 . گسترش حالت هشیاری4

 97/13 64 68 94 26 24 نمره كل مقیاس هوش معنوی
  

دهد، میانگین و انحراف معیـار نمـره كـل هـوش معنـوی       نشان می 2چنان كه جدول شماره 
ـ   97/13و  64مدیران گروه به ترتیب  ودی انتقـادی و ایجـاد   است. همچنین مؤلفه تفكـر وج

  معناداری شخصی به ترتیب دارای بیشترین و كمترین میانگین هستند.
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برای بررسی ارتباط میزان هوش معنوی مدیران گروه با متغیر سن، از ضـریب همبسـتگی   
  مشخص شده است. 3پیرسون استفاده شده است كه نتایج آن در جدول 

  عنوي با متغير سنهاي هوش م : ضريب همبستگي ميان مؤلفه3جدول 

 
نمره هوش 

 معنوی

تفكر وجودی 

 انتقادی

ایجاد معناداری 

 شخصی

هشیاری 

 متعالی

گسترش حالت 

 هشیاری

 سن
r *352/0 284/0 *437/0 328/0 213/0 

p 044/0 11/0 011/0 062/0 235/0 

* P<0/05                
**P<0/01  

همبستگی نمره هـوش معنـوی بـا     دهد كه، ضریب نشان می 5نتایج حاصل از جدول شماره 
است. همچنین ضـریب همبسـتگی میـان مؤلفـه      دارامعن p> 05/0جهت و در سطح  سن هم

  دهد. ی را نشان میدارامعنایجاد معناداری شخصی و سن رابطه مثبت و 

  هاي هوش معنوي با متغير سابقه خدمت : ضريب همبستگي ميان مؤلفه4جدول 

 
نمره هوش 

 معنوی

تفكر وجودی 

 تقادیان

ایجاد معناداری 

 شخصی
 هشیاری متعالی

گسترش حالت 

 هشیاری

سابقه 

  خدمت

r **568/0  *465/0 *485/0 **524/0 **543/0 

p 001/0 006/0 004/0 002/0 001/0 

* P<0/05                
**P<0/01  

تغیـر سـابقه خـدمت را نشـان     هـای هـوش معنـوی بـا م     رابطه میان مؤلفـه  4جدول شماره 
) اسـت، كـه در   r=568/0ضریب همبستگی میان هوش معنوی با سـابقه خـدمت (   .دهد می

ــP > 01/0ســطح  ــین ضــری دارامعن ــان ســابقه خــدمت و  اســت. همچن ب همبســتگی می
ـ های هوش معنوی رابطه مثبت و  مؤلفه همه دهـد. بـاالترین ضـریب     ی را نشـان مـی  دارامعن

) اسـت، كـه در   r=543/0همبستگی میان مؤلفه گسترش حالت هشیاری با سـابقه خـدمت (  
  است. دارامعن P > 01/0سطح 

  هاي هوش معنوي با متغير سابقه مديريت : ضريب همبستگي ميان مؤلفه5جدول 

 
نمره هوش 

 معنوی

تفكر وجودی 

 انتقادی

ایجاد معناداری 

 شخصی
 هشیاری متعالی

گسترش حالت 

 هشیاری

سابقه 

 مدیریت
r 31/0 172/0 281/0 264/0 *415/0 

p 079/0 337/0 113/0 138/0 016/0 

* P<0/05         
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دهد، ضریب همبستگی میان نمـره هـوش معنـوی بـا      نشان می 5چنان كه جدول شماره 
دهد. تنها  ی را نشان نمیدارامعنجهت، ولی  ای هم ) است، كه رابطهr= 31/0سابقه مدیریت (

) اسـت،  r=415/0ضریب همبستگی میان مؤلفه گسترش حالت هشیاری و سابقه مـدیریت ( 
  است. دارامعنp > 05/0كه در سطح 

بین نمره هوش معنوی در مدیران گـروه   های پیش یك از متغیر برای تعیین سهم نسبی هر
آمـده در جـدول    دست گام استفاده شد. نتایج به به آموزشی، از رگرسیون چندگانه به روش گام

 آمده است. 6شماره 

  هاي آموزشي ون براي تبيين نمره هوش معنوي مديران گروه: اطالعات مربوط به مدل رگرسي6جدول 

 R R2 F sig B Beta t sig متغیرها گام

 04/0 09/2 35/0 72/0 044/0 39/4 124/0 35/0 سن گام اول

 گام دوم
  سن

 سابقه مدیریت
37/0 14/0 50/2 09/0 

53/0  

92/0 

26/0  

16/0 

277/1  

81/0 

21/0  

42/0 

 گام سوم

  سن

  سابقه مدیریت

 قه خدمتساب

56/0 32/0 62/4 00/0 

046/0  

06/0  

21/1 

02/0  

012/0  

54/0 

11/0  

063/0  

78/2 

913/0  

95/0  

00/0 
  

بین وارد معادله شـده و متغیـری كـه بیشـترین سـهم را در       ترتیب در هر گام متغیرهای پیش بدین
تبیین نمره هوش معنوی داشت، مشخص گردید. بر ایـن اسـاس، در گـام سـوم مقـدار ضـرایب       

اسـت و   56/0بین و متغیر مالك هـوش معنـوی برابـر بـا      ستگی چندگانه میان سه عامل پیشهمب
درصد از تغییرات متغیر مالك بـه وسـیله    32/0است. به عبارتی  32/0مقدار ضریب تعیین برابر با 

بیشـترین سـهم را در    54/0گردد كه از این سه عامل، سابقه خدمت با بتای  این سه عامل تبیین می
تـوان معادلـه    آمـده از ایـن تحلیـل، مـی     دسـت  نمره هوش معنوی دارد. با توجه به نتایج بـه  تبیین

برابر بـا نمـره    Yرگرسیون نمره هوش معنوی مدیران گروه را به صورت ذیل نوشت، در این معادله 
  متغیر سابقه خدمت است: X3و متغیر سابقه مدیریت X2متغیر سن،  X1هوش معنوی، 

Y  =02/0 X1012/0 + X254/0  +X3  

  گیری بحث و نتیجه

های آموزشی دانشگاه اصفهان  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هوش معنوی مدیران گروه
پرسش اول، مبنی بر بررسـی   راستای شناختی بوده است. در و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت
 آن بیانگر دهآم دست های آموزشی دانشگاه اصفهان، نتایج به میزان هوش معنوی مدیران گروه

طوری كـه میـانگین    باالیی برخوردارند، به مدیران گروه از میزان هوش معنوی نسبتاً كه است
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نزدیك به حداكثر نمـره در   ها آن از مؤلفه یك و در هر نمره هوش معنوی آنان به صورت كلی
 است. مقیاس هوش معنوی كینگ بوده

میـزان هـوش معنـوی مـدیران گـروه بـا       در راستای سؤال دوم تحقیق، مبنی بر بررسی ارتبـاط  
دهند كه ضریب همبستگی میـان هـوش    آمده نشان می دست نتایج به شناختی، متغیرهای جمعیت
) در 2004ی دارد. این یافته تحقیق با نتـایج پـژوهش ویگلـس ورث (   معنادارمعنوی با سن، رابطه 

ج پـژوهش، بیـانگر آن   ی میان سن و میزان هوش معنوی همسـو اسـت. نتـای   معناداروجود ارتباط 
روند و در راسـتای رشـد    های هوش معنوی می است كه افراد با افزایش سن بیشتر به دنبال مهارت

) نیـز در مطالعـه خـود بـر روی     2003( 1دارند. فـری  و پرورش آن آگاهانه یا غیر آگاهانه قدم برمی
سـاله را بـا   35رهبـر  های یـك   آورد و واكنش نظریه رهبری معنوی از رشد فردی سخن به میان می

مراتـب سـازمان بـه     كند. او بر این عقیده اسـت كـه افـراد در سلسـله     ساله مقایسه می رهبر شصت
  كنند و رهبری معنوی در سطوح متفاوت سازمان، مشابه نیست. صورت متفاوت رشد می

) r= 437/0همچنین ضریب همبستگی میان مؤلفه ایجـاد معنـاداری شخصـی بـا سـن (     
تـوان گفـت انسـان بـا افـزایش سـن، زنـدگی         است. می دارامعنP > 05/0است كه در سطح 

) معتقـد اسـت، توانـایی بـرای     2007گونـه كـه كینـگ (    كند و همان معنادارتری را تجربه می
  شود. های مادی و معنوی زندگی را دارا می استنباط معناداری و هدف در همه تجربه

میزان هوش معنوی مدیران گـروه بـا   دهد كه ضریب همبستگی میان  نتایج حاصل نشان می
است. در ایـن مطالعـه مـدیرانی     معنادارP > 01/0است، كه در سطح  r= 568/0سابقه خدمت 

های هوش معنوی  كه دارای سابقه خدمت بیشتری بودند به صورت قابل توجهی در همه مؤلفه
تواند نشـانگر   قیق میتح ۀنسبت به افراد دیگر از هوش معنوی باالتری برخوردار بودند. این یافت

انـد بـه آن دسـت     های رشد هوش معنوی در محیط دانشگاه باشد، كه مدیران توانسـته  فرصت
) در مطالعه معنویت در محـیط كـار همسـو اسـت. وی     2006یابند. این یافته با تحقیق جورج (

هـا در فرهنـگ سـازمانی اسـت كـه       معتقد است معنویت در سازمان چارچوبی از نمـود ارزش 
ای از تعالی یافتن در جریان كار و احساس یكپارچگی با دیگران، در راهـی از تمامیـت و    هتجرب

سازد. اعتقاد بر این است كه معنویت در افزایش یـادگیری سـازمانی، اتحـاد و     كمال را فراهم می
  های سازمانی، ایجاد نیاز برای ارتباط با دیگران در كار مؤثر است. ساخت گروه
تـر، درسـتكارتر،    های معنـوی، خـالق   كند كه كارمندان در سازمان بیان می) 2000( 2كاچیپو

كنـد كـه    تر و موجودات انسانی دلسوز و مهربـانی هسـتند. وی اسـتنتاج مـی     تر، منعطف شجاع
                                                           

1. Fry  2. Cacioppe   
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معنویت در سازمان فقط برای شغل و انجام وظیفه خوب نیست. بلكـه تنهـا روشـی اسـت كـه      
هـای   ) با استفاده از نظریـه 2001( 1دد. كینگ و نیكلگر ها می موجب موفقیت رهبران و سازمان

هایشـان جـای    شـان در نقـش   كنند كه افرادی كه متناسب بـا اسـتعداد بـالقوه    سازمانی بیان می
شـان را تكمیـل    آورند، لذا جستجوی معنـوی  اند، ظرفیت و استعداد كاملی را به دست می گرفته
زمان درنتیجـه سـطح جدیـد معنویـت را بـاال      كنند. به عالوه این رشد سالمتی و كارآیی سـا  می
تنها اثری مثبت بر روی زندگی فردی فرد  های معنوی نه ها و نگرش برد. ادعا كردند كه ارزش می

  دهد. دارد، بلكه به كارآیی شغلی افراد هم مؤثر است و درنتیجه اثربخشی سازمان را نیز ارتقا می
رسـید   ی به دست نیامد، البته به نظر میاردامعنمیان هوش معنوی با سابقه مدیریت رابطه 
ـ كه میان این متغیر و هـوش معنـوی ارتبـاط     ی وجـود داشـته باشـد. شـاید یكـی از      دارامعن

بوده و میـانگین آن چهـار    12تا  1های این امر در مطالعه حاضر دامنه سابقه مدیریت از  علت
هـا در   و معموالً تواناییسال بیان شده است، لذا دامنه سابقه مدیریت در حد محدودی است 

  ی قابل تغییر نیست.دارامعناین دامنه به صورت 
تواننـد موجـب    های آموزشـی مناسـب و غنـی مـی     ها نشان داد كه محیط درنهایت، یافته

جانبـه مـدیران در    پرورش هوش معنوی شوند. همچنین باید با توجه به اهمیـت رشـد همـه   
هـای   ن یك قابلیت مهـم و اساسـی در محـیط   دانشگاه و در نظر گرفتن هوش معنوی به عنوا

هـای آموزشـی مسـتمر     ریزی نمود. با برگزاری كارگاه آموزشی، برای رشد و پرورش آن برنامه
های هوش معنوی به مدیران و كاركنان در سـطوح مختلـف    برای معرفی و شناساندن مهارت

ن تحقیقـات  توان به گسترش معنویت در محیط دانشـگاه كمـك نمـود. همچنـی     دانشگاه می
توان برای گزینش، آموزش و رشد مدیران آینده به كار بسـت تـا آنـان بـا      هوش معنوی را می

ای بـرای رشـد،    استفاده از سطح هوش معنوی بـاال و مقتضـیات محیطـی، فرصـت و زمینـه     
  شكوفایی و تعالی كاركنان خود فراهم نمایند.

هـا را   یافته گاه اصفهان تعمیمِ های آموزشی در دانش محدود بودن پژوهش به مدیران گروه
هـای مشـابهی در    شود كه پـژوهش  كند. بنابراین، پیشنهاد می های دیگر، محدود می به جامعه
های شغلی یا متغیرهای سن، تحصـیالت و سـطح درآمـد     های متفاوت برحسب گروه جامعه

مختلـف   هایی برای رشد هوش معنوی افراد در نواحی خانواده انجام شود. همچنین، پژوهش
هـای مـذهبی در    های دینـی یـا اقلیـت    های مختلف برحسب گروه كشور با توجه به فرهنگ

    تواند انجام شود. مشاغل مختلف می
                                                           

1. King & Nicol 
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 تحليل نسبة الذكاء المعنوي لدى رؤساء الفروع التعليمية
 فR جامعة أصفهان وعالقته بخصائص علم االجتماع

 *سادات رقيب مائدة
 **سيادت سيد علRالدكتور 

 Ôقياس نسبة الذكاء المعنـوي لـدى رؤسـاء الفـروع التعليميـة فـ Ôإليها هذا البحث ه Ôيرم Ôالغاية األساسية الت
علم دراسة المجموعـات البشـرية. كانـت المجموعـة اإلحصـائية التـÔ عالقة ذلك بمتغيmرات  جامعة أصفهان و

م. ۲۰۰۹ـÔ۲۰۰۸ العـام الدراسـÔ شملها البحـث هـÔ جميـع رؤسـاء الفـروع التعليميـة فـÔ جامعـة أصـفهان فـ
نظرًا إل¼ قّلة عدد رؤساء األقسـام فقـد  واالسلوب الذي اّتبع فÔ هذا البحث هو االسلوب التوصيفÔ الترابطÔ. و

جرى جمع المعطيات من خالل االستفادة من مقياس الذكاء  وقع االختيار عل¼ العيmنات التÔ فÔ متناول اليد. و
 طةأخضــعت المعطيــات التــÔ تــم الحصــول عليهــا للتحليــل اإلحصــائÔ بواســ . و(SISRI-24)المعنــوي كينــغ 

 قد أظهر تحليل المعطيات عـدم وجـود عالقـة ذات معنـ¼ بـين متغيmـر سـوابق المديريـة و . وSPSS-15 برنامج
ي. بين نسبة الذكاء المعنو سوابق الخدمة، و عالقة ذات معن¼ بين السن و إنّما هناك نسبة الذكاء المعنوي، و بين

عل¼ العموم فقط أظهرت النتائج وجود نسبة عاليـة مـن الـذكاء المعنـوي لـدى رؤسـاء األقسـام التعليميـة فـÔ  و
 جامعة أصفهان.

 
 لمعنوي، رؤساء األقسام التعليمية: الذكاء، المعنوية، الذكاء المصطلحات الرئیسیةا
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