
  
  

   ابدارانتهوش معنوي كتحليل جمعيت شناختي 

  اصفهان شهر هاي دولتي دانشگاه
  

  2آبادي ، زرين زرين1دكتر نجال حريري
  30/9/1390، پذيرش: 6/8/1390دريافت:

  

  چكيده

هاي  در دانشگاهها هاي جمعيت شناختي آن ر حسب ويژگيهدف اين پژوهش تحليل هوش معنوي كتابداران ب هدف:
  دولتي شهر اصفهان است.

ها پرسشنامه هوش معنوي كينگ است. جامعه پژوهش را  روش پژوهش پيمايشي تحليلي و ابزار گردآوري داده روش:
اند و داراي  دهد كه موفق به احراز پست كتابدار شده هاي دولتي شهر اصفهان تشكيل مي نفر از كتابداران دانشگاه 166

هاي توزيع  درصد پرسشنامه100نفر انتخاب شدند كه  115اي به تعداد  پلم هستند؛ از اين تعداد، نمونهحداقل مدرك دي
  شده دريافت شد.

باشد، در حد باال  96توانست  است كه با توجه به حداكثر ميانگين كه مي 6/81ميانگين هوش معنوي كتابداران  ها: يافته
كار،  داري بين جنسيت، مقطع تحصيلي، سن، سابقه اختي، رابطه معنيشن هاي جمعيت شود. از بين ويژگي محسوب مي

  دار بود. وضعيت تأهل با ميزان هوش معنوي بدست نيامد. تنها رابطه بين رشته تحصيلي و ميزان هوش معنوي معني
ه تحصيلي) به شناختي كتابداران ( به جز رشت هاي جمعيت دار هوش معنوي با ويژگي با توجه به عدم رابطه معني نتايج:

تر هوش  هاي جمعيت شناختي در ارتباط باشد. تحليل عميق رسد هوش معنوي با عوامل ديگري فراتر از ويژگي نظر مي
معنوي و شناخت عوامل مرتبط با آن نيازمند مطالعاتي است كه همبستگي عوامل ديگري مانند عوامل فرهنگي و 

  دهد. جامعه شناختي را با هوش معنوي مورد توجه قرار 
  هاي دولتي اصفهان هوش معنوي، تحليل جمعيت شناختي، كتابداران، دانشگاه ها: كليدواژه 
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  مقدمه

انسان موجودي چند بعدي است كه براي رسيدن به كمال و موفقيت در امور كاري و روزمره، 
گيرد. در  هاي مختلفي است كه در آنها قرار مي نيازمند درك همه ابعاد وجودي خود و فهميدن موقعيت

هاي زندگي انسان مؤثر  هاي وجودي و عرصه كه بر بسياري از جنبه "معنويت"اين ميان بعد وسيعي مانند 
كند كه انسان به دنبال خويشتن خود بوده و به تفكر  حالتي را براي فرد ايجاد مي "معنويت" .يابد اي مي است، اهميت ويژه

توان گفت  مي ه دنبال معناي زندگي و هوشياري و آگاهي در سطح متعالي باشد.در اموري فراتر از مسائل روزمره بپردازد و ب
همان هوشي است كه به كمك آن به تجزيه و تحليل مسائل اساسي در زندگي و حل  "هوش معنوي"

دهيم و اعتبار رفتارهاي خود را بررسي كرده،  هاي خود معنا و ارزش مي مشكالت پرداخته، به فعاليت
كنند  كنيم. به عبارتي افراد زماني از هوش معنوي استفاده مي گيري مي رد عملكردمان تصميمآگاهانه در مو

هوش معنوي در  برداري كنند. هاي مهم بهره گيري ها و منابع معنوي براي تصميم كه بخواهند از ظرفيت
  كند. اي ايفا مي هاي افراد نقش عمده ها و ديدگاه ايجاد ارزش

ه بتوان گفت هوش معنوي توانايي  عنوي وجود دارد. اما، به طور ساده ميتعاريف متعددي از هوش م
اي كه بتواند كاركرد روزانه و آسايش  هاي معنوي است، به گونه و كيفيت هاو بروز منابع، ارزش كارگيري

به اعتقاد  و كند هاي معنويت و هوش را درون يك سازه تركيب مي هوش معنوي سازهفكري را ارتقا دهد. 
هاي حل مشكل با استفاده از معنويت در واقع كاربردهاي سازگارانه  راهبردهاي مقابله و تكنيك 1نگكي

 ثيرات معنويت و تركيبي از معنويت و هوش استأميانجي تاين ويژگي در واقع  هستند.هوش معنوي 

ماوراء فرد معنوي چيزي بيش از توانايي ذهني فرد است و فرد را به  هوش  ).1389 ،و ديگران (معلمي

كند. عالوه بر اين، هوش معنوي فراتر از رشد روانشناختي متعارف است. بدين جهت  مرتبط مي

شود. هوش  خودآگاهي شامل آگاهي از رابطه با موجود متعالي، افراد ديگر، زمين و همه موجودات مي

  ). Vaugan, 2003سازد ( مرتبط مي 2معنوي ذهن را روشن و روان انسان را با بستر زيربنايي وجود
، بسط 4آگاهي متعالي، 3معناي شخصي ) چهار بعد هوش معنوي را شامل توليد2008كينگ (

معناي  توليد"كند.  داند و هر يك از اين ابعاد را به شرح زير تعريف مي مي 6تفكر وجوديو  5هوشياري
است و توانايي  توانايي استفاده از تجارب فيزيكي و روحي جهت ايجاد معنا و هدف شخصي "شخصي

                                                        
1-  King 
2- Underlying Ground of Being 
3- Personal Meaning Production 
4- Conscious State Expansion 
5- Transcendental Awareness 
6- Critical Existential Thinking 
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هاي متعالي  توانايي شناسايي جنبه "آگاهي متعالي"دهد.  بردن از تجارب معنوي را به انسان مي بهره
هاي  توانايي ورود به موقعيت "بسط هوشياري". است ديگران و جهان با استفاده از هوشياري خويشتن،

دهد و امكان تعالي معنوي را فراهم  يرا به انسان ممعنوي باالتر از جمله تفكر عميق، نيايش و مراقبه 
متافيزيك  از و ظرفيت تفكر انتقادي نسبت به مباحث مربوط به هستي عبارت از  "تفكر وجودي" سازد. مي

  نظاير آن است. جمله حقيقت، جهان و
هاي زندگي در جهان پيچيده امروز و لزوم برخورداري انسان از  با دشوارتر شدن چالش

هاي معنوي كه ياريگر وي در مسير شناخت خويشتن واقعي خود باشد،  و ظرفيتهاي روحي  توانمندي
ها در  مطالعات هوش معنوي در دهه اخير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تاكنون برخي پژوهش

). 1388؛ و فرامرزي، 1387؛ احمدي و كجباف، 1387مورد هوش معنوي در ايران اجرا شده است(رقيب،
ها جامعه دانشگاهي به ويژه دانشجويان بوده است. مطالعه هوش معنوي در  بيشتر اين پژوهشكانون توجه 

ها كه هدف غايي آنها  ها نيز با توجه به اهميت اين سازمان هاي مختلف دانشگاه بين كاركنان بخش
ن بين از هاي دانشگاهي در اي يابد. كتابخانه اي مي سازي در همه ابعاد وجودي است، ضرورت ويژه انسان

رشد و  يكي از عواملعلمي و  موقعيت ويژه و منحصر به فردي برخوردارند و در واقع كانون توليدات
اي هستند و نقش كليدي  تابخانههاي كشوند. كتابداران عاملين فعاليت دانشگاهي محسوب مي توسعه جامعه

ر از يك سو و اهميت هوش اي و تعامل مستمر با جامعه علمي كشو ها در موفقيت خدمات كتابخانهآن
هاي معنوي انسان از  كارگيري ظرفيته بمحوري آن در معنوي در شناخت خويشتن وجودي انسان و نقش 

كند. به همين  سوي ديگر، مطالعه هوش معنوي در كتابداران را به عنوان زمينه پژوهشي مهمي مطرح مي
پردازد  مي در بين كتابداران شناختي آن هوش معنوي به ويژه تحليل جمعيت دليل پژوهش حاضر به بررسي

هاي جمعيت شناختي مانند سن، جنس،  هاي هوش معنوي بر حسب ويژگي كند با تحليل تفاوت و تالش مي
ميزان تحصيالت، سابقه كار، رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و نوع فعاليت كاري، اطالعات سودمندي در 

  ش معنوي در كتابداران حاصل نمايد.جهت شناسايي عوامل جمعيت شناختي مرتبط با هو
  

  سؤاالت پژوهش

 هاي دولتي شهر اصفهان چگونه است؟ وضعيت هوش معنوي و هر يك از ابعاد آن در كتابداران دانشگاه .1

هاي جمعيت شناختي كتابداران چگونه  هاي دولتي شهر اصفهان برحسب ويژگي هوش معنوي كتابداران دانشگاه .2
  است؟
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  پيشينه پژوهش

بررسي ميزان هوش معنوي دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با  )در پژوهشي به1387رقيب (
است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل كليه دانشجويان دانشگاه  پرداختهمتغيرهاي جمعيت شناختي 

ار و مورد مطالعه قراي انتخاب  گيري خوشه با روش نمونهرا نفر  97 وي بود كه 87 -88اصفهان در سال 
ها نشانگر هوش   يافته، انجام شد مقياس سنجش هوش معنوي كينگبا استفاده از  كه پژوهش در آن. داد

هاي جمعيت شناختي، ارتباط   از بين ويژگيد. نسبت باال در دانشجويان دانشگاه اصفهان بوبه معنوي 
معنوي به دست نيامد و داري بين متغيرهاي جنسيت، مقطع تحصيلي، دانشكده و سن، با ميزان هوش   معني

دار بود. به عبارتي، ميزان هوش معنوي   ي بين وضعيت تأهل با ميزان هوش معنوي معني تنها رابطه
) نگرش 1387احمدي و كجباف ( داري بيش از دانشجويان مجرد بود.  دانشجويان متأهل به طور معني

ي جمعيت شناختي را مورد بررسي قرار ها معنوي دانشجويان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با برخي ويژگي
يت و ارتباط آن با مذهب هاي آنان، دانشجويان نگرشهاي متفاوتي نسبت به معنو دادند. براساس يافته

داري مشاهده شد؛ اما بين نگرش معنوي و سن، نمره  بين نگرش معنوي و جنسيت رابطه معني داشتند و
داري بدست  لف تحصيلي و وضعيت تأهل رابطه معنيهاي مخت پيشرفت تحصيلي، درآمد خانواده، گروه

 معنويت به رازي پزشكي روان درماني آموزشي پرستاران مركز نگرش )1387نيامد. مظاهري و ديگران (

 معنوي در مراقبت و معنويت به نگرش كه بود آن از حاكي معنوي را بررسي كردند و نتايج مراقبت و

 به نگرش بين قرار دارد و بااليي و مثبت سطح در رازي زشكيپ روان درماني آموزشي مركز پرستاران

  .ندارد وجود دار معني ارتباط كار، سابقه و ميزان تحصيالت و معنوي مراقبت
) در پژوهشي به سنجش رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه 1388فرامرزي (

نفر بود  450نمونه مورد مطالعه برابر با همبستگي و حجم  –اصفهان پرداخت. روش پژوهش وي توصيفي 
گيري شامل دو   ي انتخاب شدند. ابزار اندازها  اي چند مرحله  ري تصادفي خوشهگي كه به روش نمونه

)، و پرسشنامه هوش معنوي محقق 2003( 1هاي هوش هيجاني پيترايدز و فارنهام پرسشنامه سنجش ويژگي
ها وي نشان داد كه بين   گانه استفاده شد. يافته آماري رگرسيون چندها از روش  ساخته بود. براي تحليل داده

داري وجود دارد و اين ارتباط در ابعاد مختلف هوش معنوي  هوش معنوي و هوش هيجاني رابطه معني
  شود.  شد. به عبارتي، با افزايش هوش معنوي، هوش هيجاني نيز بيشتر مي مشاهده 

) مورد 1389ر افراد معتاد و غير معتاد، را معلمي و ديگران (مقايسه هوش معنوي و سالمت روان د

                                                        
1- Petrides and Furnham  
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نفر غير معتاد) بود كه به شيوه  80نفر معتاد به مواد مخدر و  80نفر ( 160مطالعه قرار دادند. حجم نمونه 
گيري در دسترس در شهر زاهدان انتخاب نمودند. دو گروه از نظر سن و جنس شرايط يكساني   نمونه

 1ي سالمت عمومي گلدبرگ  سؤالي پرسشنامه 28پرسشنامه خودگزارشي هوش معنوي و فرم  داشتند. از دو
دان روان معتادان و غير معتا  هاي هوش معنوي و سالمت  ) استفاده نمودند. آنان دريافتند كه بين نمره1979(

تري   واني پايينطوري كه معتادان به مواد مخدر از هوش معنوي و سالمت رتفاوت معناداري وجود دارد به
روان   نسبت به گروه افراد عادي برخوردار بودند. همچنين در هر دو گروه بين هوش معنوي و سالمت

) در بررسي اعتقادات معنوي پرستاران به اين نتيجه رسيد كه 2001( 2دار مشاهده شد. ونس  همبستگي معنا
دار بين  دارد. در اين پژوهش، عدم رابطه معنيدار وجود  بين مراقبت معنوي و پيامدهاي باليني ارتباط معني

ديدگاه  5) با بررسي 2002( 3معنويت و مراقبت معنوي با آموزش و سابقه كار نيز نشان داده شد. فيرهلم
مختلف در زمينه رهبري به مطالعه رهبري معنوي پرداخته و نشان داد كه تفاوت معناداري بين رهبري 

ساله با  35هاي يك رهبر  . وي با تأكيد بر رشد فردي و مقايسه واكنشمعنوي در سنين مختلف وجود دارد
گيرد كه افراد در سلسله مراتب رشد، حاالت متفاوتي دارند و رهبري معنوي  ساله نتيجه مي 60يك رهبر 

 در سنين مختلف مشابه نيست.

اي هوش ه هاي هوش معنوي پرداخت و مهارت ) در پژوهشي به بيان مهارت2004( 4ويگلس ورث 
مؤلفه بيان كرد. وي معتقد است كه رشد هوش معنوي نه تنها براي فرد سودمند  21بعد و  4معنوي را در 

هايي كه فرد در آنها مشغول به كار است مفيد خواهد بود. نتايج  است بلكه براي جامعه و حتي سازمان
 روند.    هاي هوش معنوي مي رتپژوهش فوق بيانگر آن است كه افراد با افزايش سن بيشتر به دنبال مها

) با بررسي كاربرد عملي هوش معنوي در محيط كار، اهميت هوش معنوي را در 2006( 5جورج
امنيت شخصي، چگونگي تأثيرگذاري بر شخصيت، روابط بين فردي، مديريت تغيير و از بين بردن هاي  عرصه

گيري آن پرداخت. وي براي   ئه مدل اندازه) نيز به بررسي هوش معنوي و ارا2008كينگ ( موانع نشان داد.
ارائه مدل هوش معنوي كه شامل ابعاد تفكر انتقادي، توليد معناي شخصي، بسط هوشياري و آگاهي متعالي 

ين مؤلفه  84اي شامل  بود، ابتدا سياهه ب و  دوره  619تنظيم  ان  نشجوي ز دا ا فر  كارشناسي توزيع ن
 305مؤلفة باقي مانده به  42داراي همپوشاني حذف شدند و هاي   نمود و پس از تحليل دادها، مؤلفه

                                                        
1 - Goldenberg 
2 -Vance 
3- Fairholm 
4 - Wiggles worth 

5 - Georg 
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هاي ديگري  دانشجوي مقطع كارشناسي ارائه كرد كه نتيجه تجزيه و تحليل مجدد منجر به كاهش مؤلفه
مؤلفه با  24هاي هوش معنوي است با   را كه مدلي خودگزارشي در پژوهش  SISRIشد. در نهايت مدل

  حقيقات آينده پيشنهاد نمود.قابليت اطمينان مناسب براي ت
 .كسب و كار پرداخت هوش عاطفي و معنوي در رهبري مؤثر) به بررسي سهم 2009( 1آمرام

گزارشي بودند. ابزار پژوهش به صورت خود عضو هيئت مديره 210مدير اجرايي و  42شركت كنندگان 
شد. ميزان هوش هيجاني رسي بود و ابعاد شخصيت، هوش هيجاني، هوش معنوي، هوش عاطفي در آنها بر

داري نشان داد و در  بطه معنيگزارش شده از سوي مديران با ارزيابي كاركنان از اثربخشي رهبري راخود
ها  داري مشاهده گرديد. در ارزيابي گزارشي از هوش معنوي و هوش هيجاني در مديران رابطه معنيخود

خش نقش مؤثري دارند. همچنين ميزان مشاهده شد كه ابعاد شخصيتي و هوش معنوي در مديريت اثرب
  هوش هيجاني و هوش معنوي در مديريت مؤثر نقش مهمي دارد.

شود كه مطالعه هوش معنوي  به طور كلي، با نگاه به پيشينه نظري مربوط به هوش معنوي مشاهده مي 
جويان، و ها در زمينه هوش معنوي دانش برخي پژوهشهاي علمي مورد توجه بوده است،   در برخي زمينه

نقش هوش معنوي در سالمت . هاي ديگري بر روي جامعه پرستاران و مديران انجام شده است پژوهش
هاي معتبر به ويژه پرسشنامه   ها از آزمون روان نيز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در اكثر پژوهش

دهد.   پرداختن به آن را نشان ميكينگ استفاده شده است. توجه روز افزون به بررسي هوش معنوي، اهميت 
هاي حاصل   با توجه به اينكه پژوهشي در مورد هوش معنوي در بين كتابداران ايران انجام نشده است، داده

 از پژوهش حاضر اطالعات مفيدي در اين زمينه ارائه خواهد داد.

  
  روش پژوهش

 كل كتابداراني شاملوهش جامعه پژ استفاده شده است.پيمايشي تحليلي در اين پژوهش از روش 
هاي دولتي شهر  دانشگاه هايدر كتابخانهديپلم با داشتن حداقل مدرك كه در زمان انجام تحقيق  بود

به  اصفهان (شامل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي اصفهان) مشغول
دفي به اي تصا  كه نمونه نفر بودند 166نشگاه اين سه داهاي   تعداد كل كتابداران كتابخانهخدمت بودند. 

سؤال جمعيت شناختي  7وري اطالعات، عالوه بر به منظور گردآها انتخاب شد. نفر از بين آن 115تعداد 
در مورد جنس، سن، سابقه كار، ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، وضعيت تأهل و بخش محل خدمت 

                                                        
1- Amram 



  35    ...ابدارانتهوش معنوي كتحليل جمعيت شناختي                                 1390، پاييز و زمستان  2سال اول، شماره  

) استفاده گرديد. اين مقياس يك ابزار 2008كينگ ( 1يمقياس خودارزيابي هوش معنوكتابداران، از 
گيري مربوط به سنجش هوش معنوي با چهار زير مقياس (تفكر انتقادي، توليد معناي شخصي،  اندازه

ايِ ليكرت با   براساس طيف پنج گزينه گويه است. مقياس 24و داراي  بسط هوشياري و آگاهي متعالي)
تا حدودي در مورد "، "در مورد من خيلي درست نيست"، "ست نيستدر مورد من در اصالً"هاي  گزينه

 ، تنظيم شد."در مورد من درست است كامالً"و  "خيلي در مورد من درست است"، "من درست است
باشد كه نمره باال نشان دهنده ميزان  96تواند بين صفر تا نمره كلي مقياس يعني نمره هوش معنوي مي

هاي  ، گويهمربوط به تفكر انتقادي 1، 3، 5، 9، 13، 17، 21هاي   گويه د است.باالي هوش معنوي در افرا
مربوط به بسط  2، 6، 10، 14، 18، 20، 22هاي  ، گويهمربوط به توليد معناي شخصي 7، 11، 15، 19، 23

. در بعد تفكر انتقادي نمره كل مربوط به آگاهي متعالي است 4، 8، 12، 16، 24هاي  گويههوشياري و 
، در بعد بسط هوشياري بين صفر تا 20، در بعد توليد معناي شخصي بين صفر تا 28 تواند بين صفر تا  يم

  باشد. 20و در بعد آگاهي متعالي بين صفر تا  28
هاي معتبر ديگري مانند مقياس  ) به منظور سنجش روايي، اين مقياس را با پرسشنامه2008كينگ (

ايسه قرار داد و و مقياس دينداري دروني و بيروني مورد مق 3، مقياس عرفان2خود تفسيري فراشخصي
به دست آمد. پايايي اين مقياس نيز در مطالعات  58/0و  63/0، 67/0ها به ترتيب ضريب همبستگي آن

تأييد شد. در پژوهش حاضر روايي صوري و محتوايي پرسشنامه  95/0) با ضريب آلفاي 2008كينگ (
نفر از جامعه  30د و با اجراي يك مطالعه مقدماتي و توزيع پرسشنامه بين براساس نظر متخصصان تأييد ش

، بسط 78/0، توليد معناي شخصي76/0پايايي ابعاد هوش معنوي به ترتيب تفكر انتقادي  پژوهش،
 91/0كل پرسشنامه نيز با آلفاي كرونباخ  به دست آمد. پايايي 804/0متعالي و آگاهي  72/0هوشياري

نرم  16ها با استفاده از نسخه   انجام شد و داده 1390ها در بهار  ر گرفت. گردآوري دادهمورد تأييد قرا
  مورد تحليل قرار گرفت. SPSSافزار اماري 

   

  ها يافته

هاي توزيع شده پاسخ  كتابدار) به پرسشنامه 115كليه كتابداران انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش (
  گرديد.  ها دريافت دادند و تمام پرسشنامه

                                                        
1 -The Spritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) 
2 - Metapersonal Self-Construl Scale (MSC; DeCicco & Stroink,2003) 
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دهند.  درصد كتابداران را زنان تشكيل مي 43/70هاي جمعيت شناختي نشان داد كه  بررسي ويژگي
درصد  27سال با  30درصد و كمترين رده سني كمتر از  3/44سال با   30-39بيشترين رده سني كتابداران 

درصد)  7/21سال (با  5كمتر از درصد) بيشترين تعداد، و سابقه كار  4/30سال (با  5-9باشد. سابقه كار  مي
درصد، بيشترين و با  2/52كمترين تعداد را به خود اختصاص داد. تعداد كتابداران با مدرك كارشناسي با 

 80درصد، كمترين ميزان را نشان داد. در توزيع فراواني رشته تحصيلي مشاهده شد  9/0مدرك دكتري با 
اند. از نظر   هاي غير كتابداري تحصيل كرده رصد در رشتهد 56/9درصد كتابداران در رشته كتابداري و 

درصد متأهل بودند. همچنين توزيع فراواني بخش  26/58درصد كتابداران مجرد و  78/34وضعيت تأهل، 
درصد كتابداران بخش محل  47/43محل خدمت يعني نوع فعاليت كتابداران نيز حاكي از اين بود كه 

  يك مورد تا كليه امور كتابخانه بوده است. خدمت( نوع فعاليتشان) بيش از
هاي دولتي شهر اصفهان و هر يك از   هاي مربوط به وضعيت هوش معنوي كتابداران دانشگاه يافته

  منعكس شده است. 1ابعاد آن در جدول
 

  هاي دولتي شهر اصفهان دانشگاه . شاخصهاي آماري هوش معنوي كتابداران1جدول
انحراف  رينكمت بيشترين  دامنه تغييرات

 معيار

  ابعاد  ميانگين

 هوش معنوي

 تفكر وجودي 8/24 1/4 7/11 34  35-7

 توليدمعناي شخصي 7/16 5/2 12 25  25-5

 آگاهي متعالي 6/16 1/3 10 25  25-5

 بسط هوشياري 4/23 7/3 12 35  35-7

 جمع  6/81 6/11 46 119  24- 120

  

با ميانگين  "بسط هوشياري"، 8/24با ميانگين  "تفكر وجودي"شود،   مشاهده مي 1كه در جدولچنان
با در نظر گرفتن  6/16با ميانگين  "آگاهي متعالي"و  7/16با ميانگين  "توليد معناي شخصي"، 4/23

باشد، در سطح  28و  20، 20، 28توانست   هاي ممكن در هر يك از ابعاد كه به ترتيب مي حداكثر ميانگين
هاي دولتي شهر اصفهان با ميانگين  ي نيز هوش معنوي كتابداران دانشگاهبااليي قرار دارند. در حالت كل

  شود.  در سطح باال برآورد مي 6/81
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هاي دولتي شهر اصفهان را به  هاي مربوط به هوش معنوي كتابداران دانشگاه  يافته 8الي 2هاي جدول
  دهد.   هاي جمعيت شناختي نشان مي  تفكيك هر يك از ويژگي

  هاي آماري هوش معنوي كتابداران برحسب جنسيت   . شاخص2جدول

  tنتايج آزمون
  زن مرد

  جنس
 ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار

t P-value 
  هوش معنوي 6/82 9/12 3/79 7/6

71/1  09/0  

در  3/79ميانگين  نسبت به 6/82، كتابداران زن با ميانگين 2با توجه به يافته هاي مندرج در جدول 
كتابداران مرد از هوش معنوي بيشتري برخوردارند. مقايسه ميانگين هوش معنوي در زنان و مردان نشان داد 

دار  كه با وجود برتري ظاهري ميانگين هوش معنوي زنان نسبت به مردان، اين تفاوت از نظر آماري معني
   .)P-value=0.09نيست (

  نوي كتابداران برحسب سن هاي آماري هوش مع شاخص .3جدول

  نتايج آزمون آناليز واريانس
  

 سال 30كمتر از 30- 39 سال و باالتر 40

انحراف   سن
 معيار

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين

P-Value F 
27/13 82/84 54/11 3/80 1/9 7/79 

هوش 
13/0  معنوي  05/2  

سال و باالتر، بيشترين مقدار هوش معنوي (ميانگين  40وه سني دهد كه در گر  نشان مي 3جدول
شود. نتايج   ) هوش معنوي مشاهده مي7/79سال كمترين ميانگين ( 30) و در گروه سني كمتر از 82/84

متغيرهاي هوش معنوي بر حسب سن كتابداران شاغل در  واريانس نشان داد كه هيچكدام از آناليز
  .(P-Value=0.13)داري ندارد  ي دولتي شهر اصفهان تفاوت آماري معنيها  هاي دانشگاه كتابخانه

  
  هاي آماري هوش معنوي كتابداران برحسب سابقه كار  : شاخص4جدول 

نتايج آزمون آناليز 
 واريانس

 سال 5كمتراز  سال 9تا 5  سال 14تا  10  سال و باالتر 15
سابقه 

  كار
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين

F P-
Value 73/15 23/86 38/8  14/80  74/10 15/82 1/9 16/77 

هوش 
98/2  معنوي  35/0  
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سال و  15در بين افراد با سابقه كار  23/86دهد كه بيشترين ميانگين هوش معنوي   نشان مي 4جدول
سال مشاهده شده است. نتايج آناليز  5در بين افراد با سابقه كمتر از  16/77باالتر و كمترين ميانگين برابر با 

واريانس نشان داد كه ميانگين هيچ يك از متغيرهاي هوش معنوي بر حسب سابقه كار كتابداران شاغل در 
  ).P value=0.35(دار ندارد  اصفهان تفاوت آماري معني هاي دولتي شهر هاي دانشگاه  كتابخانه

 
  كتابداران برحسب ميزان تحصيالت هوش معنوي هاي آماري  ص:شاخ5جدول 

 نتايج آزمون آناليز واريانس

كارشناسي ارشد 

  ودكتري
 ديپلم كارشناسي

انحراف   تحصيالت
 معيار

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 ميانگين

F P-Value 
7/8  28/81  6/12 78/82 37/12 27/79 

هوش 
83/0  معنوي  44/0  

  

دهد كه بيشترين ميانگين هوش معنوي بر حسب مقاطع تحصيلي به ترتيب مربوط   نشان مي 5جدول 
) است و مقايسه ميانگين هوش 27/79) و ديپلم (28/81)، كارشناسي ارشد و دكتري (78/82به كارشناسي (

ر مقطع كارشناسي كه با وجود اينكه ميانگين هوش معنوي د معنوي در سطوح مختلف تحصيلي نشان داد
  . )P-Vallue=0.44(دار نيست اين تفاوت از نظر آماري معنيبيشتر است، 

  
  هاي آماري هوش معنوي كتابداران بر حسب رشته تحصيلي   : شاخص 6جدول 

  tنتايج آزمون
  كتابداري غيركتابداري

  ميانگين انحراف معيار  رشته تحصيلي
 

 ميانگين انحراف معيار

t P-Value 65/9 12/89 118/11 5/80 هوش معنوي  
33/2  022/0  

  

باشد كه نسبت به ميانگين   مي 12/89، ميانگين هوش معنوي در رشته غيركتابداري 6بر اساس جدول 
هاي كتابداري و  رشته بيشتر است. مقايسه ميانگين هوش معنوي در 5/80هوش معنوي در رشته كتابداري 

-Pدار است ( نشان داد كه اين تفاوت ازنظرآماري معني tن غيركتابداري با استفاده از آزمو

Value=0.022(.  
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  هاي آماري هوش معنوي كتابداران برحسب وضعيت تأهل   : شاخص 7جدول
  مجرد متأهل  tنتايج آزمون

 ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار  وضعيت تأهل

t P-Value 
65/12 89/82 88/8 93/79 

  هوش معنوي
3/1  2/0  

  

است.  93/79و افراد مجرد  89/82شود كه ميانگين هوش معنوي افراد متأهل  مشاهده مي 7در جدول 
دار  نشان داد كه اين تفاوت از نظر آماري معني tمقايسه ميانگين هوش معنوي اين دو گروه از راه آزمون 

  ).P-Value=0.2نيست (
 اران برحسب نوع فعاليت هاي آماري هوش معنوي كتابد  . شاخص8جدول

 تينوع فعال نيانگيم اريانحراف مع واريانس زيج آزمون آنالينتا

F P-value 
 خدمات عمومي 75/80 6/10

 فني خدمات 12/83 8/16

669/0 776/0 
 مديريت 15/85 3/13

 خدمات تركيبي* 36/82 15/9

انه مانند انجام خدمات عمومي و هاي كتابخ  تواند تركيبي از برخي فعاليت * خدمات تركيبي مي
  خدمات فني يا مديريت توسط يك كتابدار باشد.

  

ها  باالتر از ساير شاغلين كتابخانه 15/85دهد كه هوش معنوي در مديران با ميانگين  نشان مي 8جدول
ر هاي مختلف از نظ  است ولي نتايج آناليز واريانس نشان داد كه بين ميانگين نمره هوش معنوي فعاليت

  ).P-Value=0/776دار وجود ندارد ( آماري تفاوت معني
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  گيري نتيجه

هاي  در پاسخ به پرسش اول پژوهش مبني بر چگونگي وضعيت هوش معنوي در كتابداران دانشگاه
در مقايسه با باالترين  6/81ها نشان داد كه هوش معنوي كتابداران با ميانگين  دولتي شهر اصفهان، يافته

، در سطح بااليي قرار دارد. نتايج تحقيقات 96پرسشنامه پژوهش حاضر يعني ميانگين  ميزان ممكن در
) نيز حاكي از اين بود كه هوش معنوي در بين دانشجويان و مديران 1389) و رضازاده (1387رقيب (

يت در ) نيز معنو1387در پژوهش لواساني و ديگران ( .دانشگاهي در حد باال و متوسط رو به باال قرار دارد
) در بررسي هوش معنوي در جامعه مديران، ميزان 2009بين پرستاران در سطح بااليي بوده است و آمرام (

اي مذهبي و متمايل  هوش معنوي را عامل مهمي در مديريت قلمداد نموده است. براي جامعه ما كه جامعه
هاي جامعه كه در  ن و ساير گروهبه ارزشهاي معنوي و انساني است، باال بودن ميزان هوش معنوي كتابدارا

  اي مورد انتظار است.  اند، يافته هاي ديگر مورد مطالعه قرار گرفته  پژوهش
)، در 28) نسبت به حداكثر ميانگين ممكن در اين بعد (ميانگين 8/24ميانگين بعد تفكر وجودي(

كسب كردند  20را از  8/16سطح باال قرار دارد. همچنين، كتابداران از نظر توليد معناي شخصي ميانگين 
) همبستگي مثبت 2005( 2و روزن 1ها مانند مطالعه ماسكارو  كه وضعيت مناسبي است. برخي پژوهش

معنادار بين مقياس معنايابي در زندگي و مقياس اميدواري، و همبستگي منفي بين معنايابي شخصي با 
هاي روزانه و ي شخصي بين استرسگزارش نمودند. همچنين، معناياب 3افسردگي و روان رنجور خويي

هاي زندگي و افسردگي باال افسردگي، نقش ميانجي داشته با كاهش معنايابي شخصي رابطه بين استرس
هاي پژوهش حاضر حاكي از سطح باالي توليد معناي شخصي در كتابداران بود،   رود. از آنجا كه يافته  مي

پيشگفته در رابطه با همبستگي معنايابي با كاهش استرس و هاي   رسد با توجه به نتايج پژوهش به نظر مي
هاي شغلي و عوارض ناشي از آن از   افسردگي، كتابدران مورد مطالعه در اين پژوهش در مقابله با استرس

اي براي نگرش  ظرفيت مناسبي برخوردار باشند و سطح مطلوب توليد معناي شخصي در كتابداران، زمينه
  اي باشد.  هاي حرفه  آينده و تالش براي بهبود فرايند زندگي و فعاليتمثبت و اميدواري به 

كسب كردند كه  28را از  4/23ها نشان داد كه كتابداران ميانگين  در مورد بعد بسط هوشياري، يافته
هاي بسط   ها گزارش شده است كه افرادي كه از تكنيك در سطح مناسبي قرار دارد. برخي پژوهش

كردند، بهبود طولي در كارآيي درمان فشار خون در مقايسه با  شن متعالي استفاده ميهوشياري و مديتي

                                                        
1- Mascaro 
2- Rosen 
3- Neuroticism 
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-يافتند. تعدادي پژوهش كنترل شده نيز تأثير مثبت مديتيشن متعالي را بر سالمتي قلبي گروه كنترل مي
  ).Fields, 2002عروقي، كاهش فشار خون و كم خوني نشان داد است (

، در 20از  6/16ها نشان داد كه كتابداران با كسب ميانگين   يافته در تحليل بعد آگاهي متعالي،
وضعيت مطلوبي قرار دارند. اگرچه هنوز شواهد زيادي در زمينه بعد آگاهي متعالي در دسترس نيست، اما 

پذيري، حس  دار مثبتي بين تعالي شخصي با انعطاف ) رابطه معني2005و ديگران ( 1هاي نيگرن  در پژوهش
و داشتن هدف در زندگي، رشد شخصي، كيفيت زندگي، ارتباط مثبت با ديگران و رضايت  2ييكپارچگ

از زندگي مشاهده شده است. باال بودن ميانگين آگاهي متعالي در كتابداران يافته نويدبخشي است كه به 
ي در محيط تواند آثار خوب  پذيري و ارتباط مثبت با ديگران، مي ويژه با توجه به رابطه آن با انعطاف

  ها، به ويژه در زمينه رفتار كتابداران با مراجعان در پي داشته باشد.  كتابخانه
هاي جمعيت  وضعيت هوش معنوي بر حسب ويژگي در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، مبني بر

ج داري ندارد. نتاي ت نقش معنيها نشان داد جنسي يافته ،هاي دولتي شهر اصفهان كتابداران دانشگاهشناختي 
دار  ) نيز حاكي از اين است كه معنويت با جنسيت ارتباط معني1387)، رقيب (1387تحقيقات لواساني(

داري بيشتر  ) نمره هوش معنوي زنان به طور معني2006ندارد و اين در حالي است كه در پژوهش جورج (
ان نسبت به مردان، به ) نيز در مطالعات خود دريافتند كه زن1387از مردان بوده است و احمدي و كجباف(

تر بوده است. در پژوهش آذربايجاني  معنويت گرايش بيشتري داشته و نگرش زنان به معنويت مثبت
گيري اسالمي نيز ميانگين زنان فقط در بخش اخالق از مردان باالتر بوده است. برخي   ) درباره جهت1382(

) به اين نتيجه رسيدند 9: 1387ي و كجباف، ، نقل در احمد1931( 4و ورنون 3از محققان از جمله آلپورت
هاي پژوهش  ها بيشتر از مردها است. عدم همخواني يافتهكه عاليق زيبايي شناختي، اجتماعي و ديني زن

تواند نشانگر فرصتهاي رشد برابر در بين مردان و زنان جامعه باشد كه   حاضر با برخي از تحقيقات قبلي، مي
توان گفت نگرش ديني و مذهبي رايج   ح بااليي از هوش معنوي دست يابند. ميآنها را قادر ساخته به سط

هاي مادي و معنوي حساس باشند و  دهد كه در مقابل واقعيت  در جامعه، به همه افراد اين فرصت را مي
  معنويت را يكي از اركان محوري در زندگي خود قرار دهند.

ها ندارد. نتايج  داري بر تفاوت ميانگين قش معنيدر تحليل هوش معنوي مشاهده شد كه سن افراد ن
دار ندارد. اما، اين يافته با  ) نيز حاكي از اين بود كه هوش معنوي با سن ارتباط معني1387تحقيقات رقيب (

                                                        
1- Nygren 
2- Sense of Coherence 
3- Allport 
4  - Vernon 
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دار بين سن و ميزان هوش معنوي  ) در وجود ارتباط معني2004( 1نتايج گزارش شده توسط ويگلس ورث
روند   هاي هوش معنوي مي نمود كه افراد با افزايش سن، بيشتر به دنبال مهارت ناسازگار است. وي گزارش

) نيز در مطالعه 2002( 2دارند. فيرهلم و در راستاي رشد و پرورش آن آگاهانه يا غير آگاهانه قدم بر مي
با هاي يك رهبر جوان را   آورد و واكنش خود روي نظريه رهبري معنوي از رشد فردي سخن به ميان مي

كند. وي بر اين عقيده است كه افراد در سلسله مراتب رشد، حاالت متفاوتي  يك رهبر ميانسال مقايسه مي
دارند و رهبري معنوي در سنين متفاوت مشابه نيست. عدم تفاوت هوش معنوي برحسب سن در جامعه 

وه سني در سطح كتابداران در پژوهش حاضر و همچنين اين نكته كه ميانگين هوش معنوي در هر سه گر
سال نيز از هوش معنوي در حد افراد  30دهد كه در جامعه ايران جوانان زير   بااليي قرار دارد، نشان مي

  دهد. ميانسال برخوردارند و اين يافته نويدبخشي است كه رشد معنوي كتابداران جوان را نشان مي
دار  حسب سابقه كار تفاوت معنيهاي پژوهش نشان داد كه هوش معنوي كتابداران بر  همچنين يافته

) مطابقت دارد. 2001( 3) و ونس1387)، رقيب (1387هاي مظاهري و ديگران ( ندارد. اين يافته با گزارش
رسد هوش معنوي ويژگي بنياديني است كه افزايش ميزان تحصيالت تغييري در آن ايجاد   به نظر مي

معنوي در بين افراد با تحصيالت غير كتابداري بيش از  هاي پژوهش نشان داد كه هوش  كند. ساير يافته  نمي
. اين )P-Value=0.022دار است ( كاركنان با تحصيالت كتابداري است و اين تفاوت از نظر آماري معني

تر   اي است كه نيازمند تأمل بيشتر و انجام مطالعات وسيع  هاي پژوهش حاضر نكته غير منتظره  بخش از يافته
كه پژوهش مشابه ديگري در اين زمينه در متون و منابع مالحظه نگرديد، تفسير اين بخش است. از آن جا 

  تر ممكن نخواهد بود.   هاي وسيع  ها بدون انجام پژوهش  از يافته
) بيش از افراد مجرد بود، ولي اين تفاوت از نظر آماري 89/82هوش معنوي در متأهلين با ميانگين (

دار بين متغيرهاي  ) كه حاكي از وجود رابطه معني1387با نتايج پژوهش رقيب (دار نبود. اين يافته  معني
معنويت، مراقبت معنوي، هوش معنوي و وضعيت تأهل بود، مطابق نيست. همچنين، ميانگين هوش معنوي 

ظر هاي ديگر كتابخانه مشغول بودند، اما اين تفاوت نيز از ن  مديران بيش از ساير افرادي بود كه به فعاليت
  دار نبود. آماري معني

هاي جمعيت   دار هوش معنوي با ويژگي هاي پژوهش حاضر در مورد عدم رابطه معني  در تفسير يافته
رسد، هوش معنوي با عوامل ديگري فراتر از   شناختي كتابداران ( به جز رشته تحصيلي) به نظر مي

                                                        
1- Wiggles worth 
2 -Fairholm 
3- Vance 
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ش معنوي و شناخت عوامل مرتبط با آن تر هو هاي جمعيت شناختي در ارتباط باشد. تحليل عميق  ويژگي
نيازمند مطالعاتي است كه همبستگي عوامل ديگري مانند عوامل فرهنگي و جامعه شناختي را با هوش 

  معنوي مورد توجه قرار دهد.  
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