
 

 

 

 کتابداران شاغل هوش معنوی و سالم  روان در 

 های دانشگاهیدر کتابخانه
 1الدینیاورانوس تاج

 2علی سادات موسوی

 3مهدی علیزاده
 شناسیمطالعات دانش

 112تا  61ص ، 69 تابستان، 11شماره ، سال سوم

 22/20/61تاريخ دريافت: 

 11/20/69تاريخ پذيرش:
 چکيده

های کتابداران شاغل در کتابخانه بین در روانی سالمت با معنوی هوش اين پژوهش با هدف سنجش رابطه
 وهش. جامعه آماری اين پژودبپیمايشی  -پژوهش حاضر يک تحقیق توصیفی ام شده است. انج دانشگاهی

 هایهداد. ودندب تهران شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هاینفر از کتابداران شاغل در کتابخانه 012کلیه 
 یعموم تسالم و معنوی هوش هایپرسشنامه هایسؤال به کتابداران پاسخ طريق از پژوهش اين یازموردن

های اين پژوهش بین هوش معنوی و سالمت روان رابطه معناداری به لحاظ طبق يافته .آمده استدستبه

درصد از تغییرات  11 ( بود که نشان داد2R=11/2) ضريب تعیین بین دو متغیر برابر .اشتدآماری وجود 
 و همچنین تفاوت آماری چندانی بین میزان کردنی بیمعنوی پیش هوش توان به کمکسالمت روان را می

ز در وضعیت تأهل نی ی يافت نشد. اين تفاوتموردبررسهای هوش معنوی زنان و مردان شاغل در کتابخانه
 هانآهای سالمت روان کتابداران با توجه به جنسیت مقايسه میانگین نمرهمورد سالمت روان  در ديده نشد.

سالمت روان  از میانگین بیشتر، (99مرد ) کتابدارانتوصیفی نمره سالمت روان دهد که در سطح نشان می
ر د بوده است اما اين تفاوت چندان نبوده است که بتوان به لحاظ آماری آن را تأيید کرد. (91زن ) کتابداران

 هک ستا جهت حفظ معنويات خود نیازمند عاملی به دنیای امروزی انسان برای ادامه زندگی انسانی خود
 سازه يک عنوانبه يیگرا یمعنو موج تأثیر تحت معنوی هوششدن مطرح شود.خوانده می معنوی هوش

آورد که اين موضوع در حفظ کرامات انسانی در  فراهم دين شناسیروان در را جديد هایتواند ظرفیتمی
 شود.گرايی امروزی امری حیاتی محسوب میتقابل با مادی

 هوش معنوی، کتابداران، های دانشگاهیکتابخانه، مت روانیسالهای کليدی: واژه
                                                                                                                                        

 tajedini.o@gmail.com. . استاديار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان1

0. آوری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران.کارشناس معاونت تحقیقات و فن 
moosavi56@gmail.com 

 alizadeh_j_m@yahoo.com. واحد زرند -اسالمی . مربی گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد3

mailto:moosavi56@gmail.com
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 مقدمه

 روزافزون توجه یبه صورت گذشته دهه چند در، انسان در معنوی رشد و 1معنويت اهمیت

 پیشرفت علم. است کرده جلب خود به را روانی بهداشت متخصصان و روانشناسان

 ستا باعث شده، ديگر سوی از يننو جوامع پیچیده و پويا ماهیت و سويک از شناسیروان

 شتریبی و اهمیت کنند علم قد مادی نیازهای و هاخواسته برابر در بشر معنوی نیازهای که

، سمانیج ابعاد وجودی انسان به ابعاد تعريف در جهانی بهداشت سازمان کهطوریبه. يابند

 و رشد در نیز را بعد معنوی يعنی چهارم بعد و کندمی اشاره 0معنوی و اجتماعی، روانی

 هنوز، انانس رشد معنوی بعد بر روزافزون دانشمندان تأکید رغمعلی اما؛ کندمی مطرح انسان

(. 1312 ،)يعقوبی است نشده ارائه، باشد تمامیت معنويت دربرگیرنده که واحدی تعريف

 مشتق نفس معنای به spiritus التین کلمه از( معنويت« )spirituality» لغوی واژه ازنظر

 در. شودمی مشتق کشیدن نفس يا دمیدن معنای به« spirare» از خود نیز آن که شده

 که شودمی گفته کسی به «معنوی شخص يا spiritulitus» جديد عهد التین هایترجمه

 وايلا از حداقل اين واژه. دهدمی قرار تأثیر تحت يا، بخشدمی نظم القدسروح را او زندگی

. است هدکر حفظ را مقدس کتب از ناشی معنای همین طوالنی مدت و کار رفتهبه نجمپ قرن

 تگرف خود به روانی واقعی کارکرد با ضمنی معنای آرامآرام واژه اين، دوازدهم قرن آغاز از

 .(1611، همکاران و 3الکینز) داشت قرار ماديت يا جسمانیت مقابل در که

 شناسان بهدر پرتو توجه و عالقه جهانی روان کههوش معنوی يکی از مفاهیمی است 

های هوش و مطرح شده و توسعه پیدا کرده است. هوش معنوی سازه، حوزه دين و معنويت

بر همین اساس زهر و  .(0222، 2کند )امونزمعنويت را درون يک سازه جديد ترکیب می

رويدادها و حوادث  شود که فرد در برابرمعتقدند هوش معنوی موجب می، (0222) 1مارشال

ه کردمقابله  هانآهای زندگی نترسد و با صبر و تفکر با بینشی عمیق يافته و از سختی، زندگی

                                                                                                                                        

1. spirituality 

2. biopsychosociospiritual 

3. Elkins 

4. Emmons 

5. Zohar & Marshal 



97 

 ... و سالمت روان در کتابداران شاغل یهوش معنو 

 

 لسا
وم

س
، 

ره 
ما

ش
11، 

ن 
ستا

تاب
69

 

 

 هوشی بیابد و اين پژوهشگران هوش معنوی را هاآنهای منطقی و انسانی برای حلو راه

. کنندمی حل ار هاآن و پرداخته ارزشی و معنايی مشکالت به افراد آن وسیلهبه که دانندمی

 تا شوندمی قادر افراد آن طريق از که است هوش از نوعی معنوی هوش، ديدگاه اين در

 کنند نتعیی و داده قرار بامعناتر و تروسیع، ترغنی فضايی در را خود زندگی و هافعالیت

 دارند. بیشتری معنای زندگی هایروش از يککدام

توان از سالمت روانی نام برد. حول انسان میاز ديگر ارکان محوری در جريان رشد و ت

 است عبارت نآ وسیع معنی به پیشگیری و روانی هایبیماری از پیشگیری يعنی روان سالمت

 و ستا بهنجار و سالم زندگی کنندهتکمیل درواقع که شرايطی و عوامل آوردن وجود به از

 مثبت مفاهیم از يکی. است عالیتف اين از جزئی نیز روانی هایاختالل درمان دلیل همین به

 ندگیز از مندیرضايت و منفی عواطف فقدان معنای به که است بهزيستی، روانی سالمت

 صورتهب پژوهشی متون در اغلب و هستند جايگزين قابل شادمانی و بهزيستی واژه. است

ئم بیماری سالمت روان چیزی فراتر از نداشتن عال. (1311، 1آيزنگ) روندکار می به مترادف

وخو خلق ،سالمت روان يعنی اينکه فرد بتواند عملکرد موفق و عالی ازنظر تفکر روانی است.

ت با ديگران روابط مثب، های مفیدی در جامعه داشته باشدهمچنین فعالیت، و رفتار داشته باشد

 به یمانشاد مقابله کند. همچنین ها و ناماليمات زندگیبا مشکالت و استرس، برقرار کند

 ديگرعبارتبه، شودمی اطالق زندگی کیفیت مطلوبیت میزان اي درجه از فرد قضاوت

 .(0212، 0برد )وينهوونمی لذت خود زندگی از چقدر فرد که معناست اين به شادمانی

هاست که تجربه 2سازی مجددو زمینه 3دهیهوش معنوی دربرگیرنده توانايی باز شکل

استفاده از مطالب  برای مثال، (3022، 1)واگن شودمی هاآنای از معن منجر به درک دگرگون

تواند به افراد کمک کند تا درک خودشان را از ها و موانع میو تفاسیر مقدس چالش

موازات توسعه ساختار هوش به .(0222، 9های سخت و شرايط دشوار تغییر دهند )مايرموقعیت

                                                                                                                                        

1. Aizeng 

2. Veenhoven 

3. reframe 

4. re-contextualize 

5. Vaughan 

6. Mayer 
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ه هاست کای از توانمندیمجموعه گیرندهدربرکه  گرفتهشکل (SI)هوش معنوی ، هیجانی

افراد از آن برای بازدهی خوب در زندگی و سالمت روانی  و برخاسته از معنويت هستند

سط ب، آگاهی متعالی، تولید معنای شخصی کنند و شامل پنج قلمرو است:استفاده می

لب رغم شکاکیت جريان غاعلی (.1102، 1)امرم و درير تفکر وجودی.، هوشیاری

رابطه میان مذهب يا معنويت با سالمت  دهندها نشان مینتايج بسیاری از پژوهش، شناسیروان

پیچیده بوده و ناظر بر تأثیر بسیار سودمند مذهب و معنويت بر سالمت جسمی و روانی است 

ويژه که برای پیوند مستحکم بین عاليق معنوی و بهزيستی شخصی شواهد (. به2102 0)ناسل

 (.2102، نقل از ناسل 1666، 3الرسون و آلن، یدا شده است. )گارتنرتجربی پ

 تسالم متولیان مهم هایدغدغه از روانی بهداشت، کشورها ساير مانند نیز ما کشور در 

 وانر سالمت به توجه لزوم ايران رشد به رو جامعه در روزافزون تحوالت. است بوده کشور

 هایپژوهش در عینیصورت به که امری، است کرده ترملموس مثبت هایشاخص عنوانبه را

 .است هگرفت قرار موردبررسی روان سالمت با معنوی هوش و معنويت ارتباط زمینه در قبلی

ان کمتر پژوهشی به بررسی رابطه می، وجود بر اساس مطالعه پیشینه پژوهش در ايرانينباا

دار مها دو نهاد خدمتها و دانشگاههوش معنوی با سازه سالمت روان پرداخته است. کتابخانه

از سويی با وضعیت روانی و سالمتی  هاآنای هستند که میزان بازدهی خدمات در هر جامعه

به  افرادی هستند که با توجه ازجملهرابطه مستقیم دارد. کتابداران هر جامعه  هاآنکارکنان 

 با خیل عظیمی از کاربران رورودرصورت مستقیم و روزانه به، ای خودماهیت شغلی و حرفه

 آيا که ودهب اين حاضر پژوهشموردتوجه  اصلی مسئله بنابراين ین در ارتباط هستندمراجعو 

 برقرار اطارتب های دانشگاهیکتابداران شاغل در کتابخانه روان سالمت با معنوی هوش اساساً

  شود؟می تعديل تأهل جنسیت وبرحسب  رابطه اين آيا کند؟می

                                                                                                                                        

1. Amram & Dryer 

3. Nasel1 

3. Gartner, Larson & Allen 
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 پژوهش از قرار زير است: هایفرضیه

 .دارد وجود معناداری رابطه کتابداران روان سالمت با معنوی هوش بین .1

 است. متفاوت جنسیتبرحسب  کتابداران معنوی هوش .0

 است. وضعیت تأهل متفاوتبرحسب  کتابداران معنوی هوش .3

 است. متفاوت جنسیتبرحسب  سالمت روان کتابداران .2

 .است متفاوت وضعیت تأهلبرحسب  کتابداران روان سالمت .5

هدف بررسی رابطه هوش معنوی و سالمت ( در مطالعه خود با 1362سمیاری و همکاران )

 تحلیلی -روش مقطعیبا شهر تهران  هایدانشگاهپزشکی عمومی در دانشجويان دندان

ای تعیین بر« بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سالمت عمومی دانشجويان» ای با عنوانمطالعه

های دموگرافیک از آزمون تفاوت نمرات هوش معنوی و سالمت عمومی با توجه به متغیر

و همچنین جهت بررسی رابطه بین اجزاء سالمت  طرفهيکتی مستقل و آنالیز واريانس 

ن هوش معنوی دانشجويا. عنوی از ضرايب همبستگی پیرسون استفاده شدعمومی و هوش م

پزشکی در سطح متوسطی قرار دارد و تفاوتی بین زن و مرد ديده نشد. بین هوش معنوی دندان

 .دار و مثبتی وجود داشتیابعاد رابطه معن یصورت کلی و در همهو سالمت عمومی به

نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در »عنوان ( در پژوهشی با 1363امانی و همکاران )

نفری  032 بر روی نمونه، انجام شدهمبستگی که با روش « بخشودگی دانشجويان بینییشپ

رسشنامه پ، مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی شوتيان دانشگاه محقق اردبیلی و با دانشجو

 هبه مطالع و مقیاس بخشودگی والکر و گورسوچ خودگزارشی هوش معنوی کینگ

طور به 02/2. نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی با ضريب بتای پرداختند

ی نتايج نشان داد که هوش هیجان، همچنینکند. یبینی مداری بخشودگی خود را پیشمعنی

نوی اما هوش مع، بینی کردیشپداری معنی طوربه/. بخشودگی ديگران را 23با ضريب بتای 

داری در بخشودگی خود و بخشودگی ديگران نبود. با توجه به نتايج و عنیکننده مبینیپیش

 هوش معنوی متغیری متفاوت از معنويت است.، بحث

http://www.ijpn.ir/files/site1/user_files_38e7a3/admin-A-10-1-50-ca9f1b6.pdf
http://www.ijpn.ir/files/site1/user_files_38e7a3/admin-A-10-1-50-ca9f1b6.pdf
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ی هوش معنوی با افسردگی و تأثیر رابطه ( در پژوهشی با عنوان1362عزتی و همکاران )

گران ادند. پژوهشی انجام دامقابله درمانگری بر هوش معنوی و افسردگی و راهبردهای مقابله

ه درمانی مقابل ییوهش یریکارگسنجیده و با بهرا هوش معنوی با افسردگی ی رابطه

 ار ایافسردگی و هوش معنوی راهبردهای مقابله، تأثیر آن بر هوش معنوی، درمانگری

که  ی تحلیل عوامل نشان دادندنتیجه، همقیاس هوش معنوی اعتبارسنجی شد د.نردک بررسی

 لفایآکند و با استفاده از درصد از تغییرات کل را تبیین می 16/11آمده دستبه پنج قلمرو

برای  آمده که از پايايی مطلوبی برخوردار است.دستبه 16/2سطح آلفای آن ، کرونباخ

آزمون یشپس از اجرای پ آزمون استفاده شد.پس-آزمونقسمت دوم از طرح پیش

جلسه  1، آزمودنی 32روی  (1ای و افسردگی بکابلهراهبردهای مق، )پرسشنامه هوش معنوی

ای آزمون اجرا شد. نتايج نشان دادند دو راهبرد مقابلهآموزش و مقابله درمانگری شدند و پس

وه ثیری روی هوش معنوی افراد افسرده گرأولی ت اجتناب تغییر کردند-دوری جويی و گريز

 آزمايش نداشت.

 سالمت با معنوی هوش بررسی و مقايسه هدف ( با1311معلمی ) و درگی ساالری، رقیبی

 یرغ افراد نفر 12 و مخدر مواد به معتاد نفر 12 شامل اینمونهمعتاد  یرغ و معتاد افراد روان

 زاهدان هرش درمان مراکز از دسترس در گیرینمونه شیوه به معتاد ند. افرادکردانتخاب معتاد 

 سؤالی 01 و کینگ سؤالی 06 معنوی هوش پرسشنامه توسط هاآزمودنی، شدند انتخاب

 هوش هاینمره بین داد نشان هاافتهي، گرفتند قرارموردسنجش  گلدبرگ عمومی سالمت

 ادانمعت کهطوریبه دارد وجود معناداری تفاوت معتادان غیر و معتادان روان سالمت و معنوی

 برخوردار عادی هگرو به نسبت تریپايین روان سالمت و معنوی هوش از مخدر مواد به

 دهمشاه معنادار همبستگی روان و سالمت معنوی هوش بین گروه دو هر در همچنین، بودند

 .شد

                                                                                                                                        

1. Beck 
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های ( در پژوهش خود اين نکته را بیان کرد که هوش معنوی جنبه0212) 1آشارلوس

 در فرد ايجاد ایالعادهکند و ظرفیت فوقهای درونی معنويت تلفیق میبیرونی هوش را با جنبه

 قرار دهد. مورداستفادهتا معنويت را به شکلی کاربردی  کندمی

 در پرستار 132 معنوی هوش، ساده گیرینمونه روش به یپژوهشدر ، (0210) 0يانگ

 مطالعه روش به را چین در بیمارستان شانزده و استان هفت در درمانی مراکز خدمات

 ارزش که داد ژوهش نشانکرد. نتايج اين پ بررسی بخشی میان استنباطی -توصیفی

 همچنان اما شناختی بودجمعیت هایمتغیر ساير بیش از تأهل وضعیت نسبی کنندهبینیپیش

 .بود پرستاران معنوی هوش نسبی کنندهبینیپیش بهترين مذهبی اعتقادات

 سازگاری با معنوی هوش و هیجانی هوش، هوشی ضريب ابطه( ر0212) 3آنیماساهئون

 تصادفی صورتبه زندانیان. است کرده بررسی را نیجريه هایزندان در نیانزندا میان زندانی

 هافرضیه همبستگی و چندگانه رگرسیون از استفاده با شدند گیرینمونه کشیقرعه نوع از

 زندانی سازگاری و مستقل هایمتغیر بین که است آن از حاکی هايافته شدند آزمون

 .ددار وجود مثبتی و معنادار همبستگی

ی از دهد که هوش معنودر اين حیطه نشان می صورت گرفتههای بررسی پیشینه پژوهش

قرار گرفته است ولی توجه به اين موضوع در علم اطالعات و  موردتوجههای متفاوتی نگاه

ا يکی ههای خدماتی مربوط به آن مهجور مانده است و با توجه به اين مهم که کتابخانهحوزه

رتباطات فردی مهم در اجتماع است و کتابداران آن از ارکان اصلی ارائه های ااز پايگاه

ه توجه به هوش معنوی در راستای ارائ، گیری بهینه ارتباطات هستندصحیح خدمات و شکل

تر جهت کارکنان و سالمت روان در اين آوری محیط کاری مناسبخدمات بهتر و نیز فراهم

اشد. تواند فتح بابی در اين خصوص با اين پژوهش میای بسیار اساسی است؛ لذمراکز نکته

 نظرمورد هایمؤلفه ديگر با آن ارتباط و معنوی هوش وضعیت درباره شدهانجام هایپژوهش

 که حالی است در اين است. محدود بسیار ايران در روانی سالمت ازجمله پژوهش اين

                                                                                                                                        

1. Asharlus 

2. Yang 

3. Animasahun 
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نیز مراحل ابتدايی خود را  کشور از خارج در معنوی هوش با مرتبط هایپژوهش تاريخچه

 یهابررسی، نهیزم نيا دری قبلی هاپژوهش اديزچندان ی نهفراوان بر افزونگذراند. می

 معنوی کشور فقط نگرش داخلی هاپژوهش در معدود که دهدمی نشان شدهانجام

 یزانم وضعیت مورد در و شدهيابیارز روان سالمت بر آن تأثیر و گرفته قرارموردسنجش 

ی الح در نيا .است نیامده میان به بحثی روان سالمتی بر رو آنی کارکردها و معنوی شهو

ات تر ادبیهای دقیقبررسی. است معنوی هوش از متفاوتی کامالً معنو نگرش که است

دهد که سازه هوش معنوی چه در ايران و چه در خارج کشور در مراحل پژوهش نشان می

یرد های بیشتر بايد کارهای دقیق تجربی صورت گکشف مؤلفه ابتدايی کار قرار دارد و برای

 بنابراين ؛های ديگر مشخص گردندبا مؤلفه هاآنتا ابعاد مختلف هوش معنوی کشف و رابطه 

 مسائل با آن رابطه و افراد معنوی هوش کردن مشخص جهت زمینه اين در یپژوهش انجام

 .رسدنظر می به ضروری افرادی انرو سالمت با آن ارتباط ازجمله بهزيستی و روانی

 روش پژوهش

غل کلیه کتابداران شا پژوهش حاضر يک پژوهش پیمايشی است. جامعه آماری اين پژوهش

 الزم است؛، هستند نفر 012 شامل تهران که شهر دولتی هایدانشگاه مرکزی هایدر کتابخانه

 ،علوم وزارتش تحت پوش مستقیم طوربه مذکور هایدانشگاه که است يادآوری به

 دانشگاه ،شريف صنعتی دانشگاه از اندعبارت هادانشگاه اين. دارند قرار فناوری و تحقیقات

 دانشگاه، نعتص و علم دانشگاه، طوسی نصیرالدينخواجه صنعتی دانشگاه، امیرکبیر صنعتی

 و رالزها دانشگاه، طباطبائی عالمه دانشگاه، شاهد دانشگاه، تهران دانشگاه، بهشتی شهید

 های دو دانشگاه شاهد و علم وها کتابخانهمدرس که از بین اين دانشگاه تربیت دانشگاه

 صنعت به دلیل عدم همکاری حذف شدند.

 هب مربوط استاندارد نامهپرسش دو از متغیرها گیریاندازه و اطالعات آوریبرای جمع

 هب کتابداران پاسخ ريقط ازپژوهش  اين موردنیاز هایداده .است شده استفاده یرهامتغ
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( 0221، 0)سیسک 1عمومی سالمت و (1312) ناصری معنوی هوش پرسشنامه هایسؤال

 3آزمون آلفای کرونباخ ها ازدر اين پژوهش برای سنجش پايايی داده .آمده استدستبه

 213/2ب ترتیعمومی به سالمت و معنوی هوشگويه استفاده شده است و نتايج حاصله در دو 

 تعیین شد. 111/2و 

پرسشنامه نهايی انتخاب شدند و سپس  120، هاپرسشنامه و تصحیح آوریپس از جمع

 .شدانجام  SPSS 18 افزارنرم از استفاده با هاداده روی بر آماری تحلیل

صل با توجه به نتايج حاهای عمومی(. های جمعیت شناختی )بررسی ويژگیتوصیف شاخص

. اندبودهنفر زن  01/90نفر معادل  122و  درصد مرد 26/32نفر معادل  91، هادادهوتحلیل از تجزيه

 (.0جدول )

 یموردبررسجنسیت کتابداران توزیع فراوانی وضعیت  .2جدول 

 جنسیت فراوانی درصد

 مرد 91 26/32

 زن 122 01/90

 کل 120 122

 کتابداران نفر( از 21درصد ) 09، هاوتحلیل دادهبا توجه به نتايج حاصل از تجزيه

 (.3جدول )( متأهل بودند. نفر 102درصد ) 23و ی در گروه نمونه مجرد موردبررس

 کتابداران تأهلتوزیع فراوانی وضعیت  .3جدول 

 وضعیت تأهل فراوانی درصد

 مجرد 21 19/09

 متأهل 102 12/23

 کل 120 122

 .دارد وجود ریمعنادا رابطه کتابداران روان سالمت با معنوی هوش فرضیه اول: بین

0H :ندارد وجود معناداری رابطه کتابداران روان سالمت با معنوی هوش بین. 

                                                                                                                                        

1. GHQ- 28 

2. Sisk 

3. Cronbach coefficient 
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 .دارد وجود معناداری رابطه کتابداران روان سالمت با معنوی هوش بین: 

 سالمت و کتابداران معنوی هوش بین که داد نشان پیرسون همبستگی ضريب از استفاده 

 163 یهمبستگ ضريب و 221/2 داریمعنی سطح با)، دارد وجود معناداری رابطه آنان روان

 درصد 61 زا بیش با کتابداران روان سالمت و معنوی هوش بین رابطه وجود فرض بنابراين( 2/

 نشانگر که دهش برازش خطیبش و همبستگی ضرايب بودن منفی به توجه با. شد تأيید اطمینان

 معنوی هوش مرهن افزايش با که کرد گیرینتیجه توانمی است متغیر دو اين بین معکوس رابطه

 المتس آزمون در که است ذکر به الزم) است يافته کاهش هاآن روان سالمت نمره، کتابداران

 فرد نآ بیشتر روان سالمت دهندهنشان باشد ترپايین فرد ینمره هرچه( روان بهداشتروان )

 تغییرات از درصد 11 داد نشان که بود=( 11/2) برابر متغیر دو بین تعیین ضريب همچنین(. است

 (.2 جدول) کرد بینیپیش معنوی هوش کمک به توانمی را روان سالمت

 کتابداران روان سالمت معنوی و هوشبین پیرسون همبستگی ضریب  .4جدول 

 هوش معنوی

سالمت 

 روان

163/2 نوضريب همبستگی پیرس  

 221/2 داریسطح معنی

تعداد
 

120 

 معنوی بر هوشزمان متغیرهای مستقل . میزان تأثیر هم5جدول 
Adjusted R 

square R2 R Model 

12/2 11/2 21/2 1 

 .است متفاوت جنسیت برحسب کتابداران معنوی فرضیه دوم: هوش

0H :يکسان است، زن و مرد کتابدارانهوش معنوی  میانگین. 

1H:  يکسان نیست، زن و مرد کتابدارانهوش معنوی میانگین. 

اد که نشان د هاآنهای هوش معنوی کتابداران با توجه به جنسیت مقايسه میانگین نمره

( و همچنین میانگین هوش معنوی 22)، مرد کتابداراننمره هوش معنوی ، در سطح توصیفی

ها با توجه به برابری واريانسها و ظور مقايسه میانگینمنبوده است. به (22نیز ) زن کتابداران

1H
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استفاده شد و تفاوت معناداری بین دو گروه  شدهادغامبه روش واريانس  مستقل t از آزمون

داری نیتفاوت معهوش معنوی کتابداران زن و مرد توان گفت بین یجه میدرنت مشاهده نشد.

 (.9 وجود ندارد و فرض صفر تأيید شد )جدول

 زن و مرد برای مقایسه میانگین هوش معنوی کتابداران tهای آزمون . آماره6جدول 

 N M t Df p جنسیت

 6216/22 91 مرد
163/2 121 112/2 

 0303/22 122 زن

 است. وضعیت تأهل متفاوتبرحسب  کتابداران معنوی هوشفرضیه سوم: 

:میانگین هوش معنوی کتابداران مجرد و متأهل، يکسان است.
 0H  

1H:  يکسان نیست.، هوش معنوی کتابداران مجرد و متأهلمیانگین 

نشان داد  هاآنهای هوش معنوی کتابداران با توجه به وضعیت تأهل مقايسه میانگین نمره

ش معنوی از میانگین هو ( بیشتر11متأهل )که در سطح توصیفی نمره هوش معنوی کتابداران 

ها با توجه به برابری واريانسها و منظور مقايسه میانگینبوده است. به (12) کتابداران مجرد

استفاده شد و تفاوت معناداری بین دو گروه  شدهادغامبه روش واريانس  مستقل t از آزمون

اوت تف هوش معنوی کتابداران مجرد و متأهلتوان گفت بین یجه میدرنت مشاهده نشد.

 (.2 داری وجود ندارد و فرض صفر تأيید شد )جدولیمعن

 متأهل و مجرد کتابداران معنوی هوش میانگین مقایسه برای تی آزمون های. آماره7جدول 

 N M t Df p وضعیت تأهل

 6231/11 21 متأهل
612/2 169 399/2 

 1202/12 102 مجرد

 .است تمتفاو جنسیتبرحسب  سالمت روان کتابدارانفرضیه چهارم: 
: میانگین سالمت روان کتابداران زن و مرد، يکسان است.

 0H  

1H:  يکسان نیست.، زن و مرد کتابدارانسالمت روان میانگین 
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دهد می نشان هاآنکتابداران با توجه به جنسیت  سالمت روانهای مقايسه میانگین نمره

سالمت روان  از میانگین ( بیشتر99)، مرد کتابداران سالمت روانره که در سطح توصیفی نم

بهداشت روان ))الزم به ذکر است که در آزمون سالمت بوده است.  (91زن ) کتابداران

منظور هب دهنده سالمت روان بیشتر آن فرد است(.تر باشد نشانروان( هرچه نمره فرد پايین

مستقل به روش واريانس  t ها از آزمونبری واريانسبا توجه به براها و مقايسه میانگین

ن گفت توایجه میدرنت استفاده شد و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. شدهادغام

داری وجود ندارد و فرض صفر تأيید شد معنی مرد تفاوتکتابداران زن و  سالمت روانبین 

 (.1 )جدول

 مرد و زن کتابداران روان سالمت میانگین همقایس برای تی آزمون های. آماره8جدول 

 N M T Df p جنسیت

 1110/99 91 مرد
111/2 132 921/2 

 1691/91 122 زن

 .است متفاوت تأهل وضعیتبرحسب  فرضیه پنجم: سالمت روان کتابداران

: میانگین سالمت روان کتابداران مجرد و متأهل، يکسان است.
0H  

1H: يکسان نیست.، سالمت روان کتابداران مجرد و متأهل میانگین 

نشان  اهآنکتابداران با توجه به وضعیت تأهل  سالمت روانهای مقايسه میانگین نمره

میانگین  کمتر از (91متأهل )کتابداران  سالمت رواندهد که در سطح توصیفی نمره می

)الزم به ذکر است که در آزمون سالمت بوده است  (99مجرد ) کتابداران سالمت روان

دهنده سالمت روان بیشتر آن فرد تر باشد نشانبهداشت روان( هرچه نمره فرد پايینروان )

به روش  مستقل t ها از آزمونبا توجه به برابری واريانسها و منظور مقايسه میانگینبهاست(. 

توان جه مییدرنت اداری بین دو گروه مشاهده نشد.استفاده شد و تفاوت معن شدهادغامواريانس 

داری وجود ندارد و فرض تفاوت معنی کتابداران مجرد و متأهل سالمت روانگفت بین 

 (.1صفر تأيید شد )جدول 
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 متأهل و مجرد کتابداران روان سالمت میانگین مقایسه برای تی آزمون های. آماره8جدول 

 N M t Df p وضعیت تأهل

 2322/99 21 مجرد
312/2 132 220/2 

 0000/91 102 متأهل

 گيریبحث و نتيجه

 نتیجه اين به هوش و يادگیری باب در نظرانصاحب و پردازاننظريه، اخیر دهه طی در

 هم هوش از ديگری جنبه( EQ) هیجانی هوش و( IQ) یکل هوش دو بر عالوه که اندرسیده

 EQ و IQ که شودمی گفته امروز درواقع. است سانیان و فردمنحصربه کامالً که دارد وجود

 که است مندنیاز ديگری عامل به انسان بلکه. نیستند مؤثر واقعاً و نبوده یزچهمه پاسخگوی

، نقل از رقیبی و همکاران 0222، 1چرين) شودمی نامیده SQ اختصاربه يا معنوی هوش

 ،شناسیروان علوم از شواهد و دارکم از ایمجموعه بیستم قرن پايانی هایسال در(. 1311

 دهندمی نشان که گذاشتند وجود عرصه به پا شناختی علوم و شناسیانسان، شناسیعصب

 هوش از ارتباطين( درا0222) گويلن. است مطرح معنوی هوش نام به هم سومی هوش

 و منطق، راث و توده، زمان و فضا تنها آيا کنیمی نگاه دنیا به وقتی: گويدمی سخن معنوی

 رمز و ايمان ،معنی و هدف، طراحی و( ارتباط) پیوستگی آن بر عالوه اينکه يا بینی؟می دلیل

 بینی؟می هم را اسرار راز و

تواند می سازه يک عنوانبه يیگرا یمعنو موج اين تأثیر تحت معنوی هوششدن مطرح

 که کندمی عنوان( 0222) ايمونز. آورد فراهم دين شناسیروان در را جديد هایظرفیت

 و کند يکپارچه را معنويت و ينخصوص د در پراکنده مطالعات تواندمی هوش معنوی

در اين پژوهش به اين نکته  .آورد فراهم رفتار معنوی پايه مورد در جديدی را هایپژوهش

 ،دست يافتیم که بین هوش معنوی و سالمت روان رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود دارد

ن موضوع به اين معناست که توجه به ابعاد هوش معنوی بر تغییرات سالمت روانی اي

( بود که نشان 2R=11/2) ضريب تعیین بین دو متغیر برابر ی مؤثر است.موردبررسکتابداران 

                                                                                                                                        

1. Cherin 
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. ردکبینی معنوی پیش هوش توان به کمکدرصد از تغییرات سالمت روان را می 11 داد

( نیز در اين مورد به نتايج مشابهی انجامیده و 1362( و سمیاری )1362های عزتی )پژوهش

هوش معنوی را با سالمت افراد مرتبط دانستند. نتايج اين پژوهش همچنین حاکی از عدم 

زنان و مردان شاغل در  هوش معنوی و سالمت روان تفاوت آماری چندانی بین میزان

در  مچنین اين تفاوت در وضعیت تأهل نیز ديده نشد.های موردبررسی است و هکتابخانه

 هانآکتابداران با توجه به جنسیت  سالمت روانهای مقايسه میانگین نمرهمورد سالمت روان 

 از میانگین ( بیشتر99)، مرد کتابداران سالمت رواندهد که در سطح توصیفی نمره نشان می
ين تفاوت چندان نبوده است که بتوان به بوده است اما ا (91زن ) کتابدارانسالمت روان 

بهداشت روان ))الزم به ذکر است که در آزمون سالمت  لحاظ آماری آن را تأيید کرد.

ين موضوع ا دهنده سالمت روان بیشتر آن فرد است(.تر باشد نشانفرد پايین هروان( هرچه نمر

در  و وضعیت تأهل افراد و درک است زيرا جنسیت تأملقابلنیز  انسان شناسانهاز ديدگاه 

امانی و همکاران ، (0212) آشارلوسهای مبین وضعیت روانی ايشان باشد. پژوهش تواند یتم

( نیز در اين مورد به نتايج مشابهی داللت 1311معلمی ) و درگی ساالری، رقیبی( و 1363)

شان معنوی( وضعیت تأهل افراد را بر هوش 0212) آنیماساهئونه است اما نتیجه پژوهش کرد

 داند.مؤثر می

 منابع

 معنوی هوش و هیجانی هوش (. نقش1363) سعید، رجبی و اسماعیل، شیری؛ مالحت، امانی

 .12-23، (23)11، 1363بهار  دانشجويان. بخشودگی بینیپیش در

اهلل بهادری و فیس. )ترجمه شناختی مغزکارکردهای روان(. 1311مايکل. )، آيزنگ

 اسالمی. آزادی شمسايی(. رودهن: دانشگاه محمدمهد

بررسی نقش و جايگاه (. 1311). یعل دیس، و سیادت جعفر دیس، احمدیسادات؛ مائده، رقیبی

اداره کل امور ، یزندگ یمعنادار یمل يشهما .هوش معنوی در معناداری زندگی

 .اصفهان، دانشگاه اصفهان یفرهنگ

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=56765
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=56765
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=133051
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=48318
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و  معنوی هوش مقايسه(. 1311) صديقه.، معلمی و زهره، درگی ساالریمهوش؛ ، رقیبی

 یپزشک علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله. معتاد غیر و معتاد افراد روان سالمت
 .020-032، (11)3، زدي صدوقی شهید

بررسی (. 1362ملیحه. )، عربی وملیحه ، نصیری ؛مجیده، هروی کريموی؛ حسن، سمیاری 

، (1)3، یروان پرستارنشريه . اط بین هوش معنوی و سالمت عمومی دانشجويانارتب

22-11. 

ی هوش معنوی با افسردگی رابطه (.1362احمد. )، و علیپور علیرضا، زولیا؛ آقا يوسفی، عزتی
 .ایبر هوش معنوی و افسردگی و راهبردهای مقابله یو تأثیر مقابله درمانگر

 .دانشگاه پیام نور تهران. شناسیروانرشته ، ی کارشناسی ارشدنامهيانپا

نامه . پايانمعنوی هوش پرسشنامه يابیهنجار و ساخت(. 1312اسماعیل. )، ناصری

 طباطبائی. عالمه دانشگاه، تربیتی علوم و دانشکده روانشناسی، ارشد کارشناسی

(. 1312سین. )ح، حسن و محققی، محمدرضا؛ عبداله زاده، ابوالقاسم؛ ذوقی پايدار، يعقوبی

رابطه بین هوش معنوی و بهداشت روانی دانشجويان دانشگاه بوعلی سینا همدان در 

در چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی  شدهارائهمقاله ، 19-12سال تحصیلی 
 دانشگاه شیراز.، دانشجويان

Amram, Y & Dryer, C. (2015). The Development and integrated spiritual 
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