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  چكيده
ي هـا  كتابداران شـاغل در كتابخانـه  شادكامي  ورابطه هوش معنوي  بررسي، اين پژوهش با هدف :هدف

 .انجام شده است دانشگاه تهران 
از ايـن پـژوهش    انجـام بـراي  . باشـد  از نوع همبستگي ميو توصيفي  پژوهشي، حاضر پژوهش : روش

اسـتفاده   )1989( آكسـفورد شادكامي و نيز پرسشنامه ) 1387( ناصري هوش معنوي اسماعيل  پرسشنامه
 هـاي  پرسشـنامه   تصحيح و بازبيني از پس كه شد آوري جمع  محققان توسط پرسشنامه 150  تعداد .شد

 افـزار  نرم از استفاده با ها داده روي بر آماري تحليل سپس و شدند انتخاب نهايي پرسشنامه 132، ناقص
SPSS  شد  انجام.  
 رابطه  كتابدارانشادكامي  و معنوي هوش بيننتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد كه  :ها يافته

بنابراين فرض وجود  ،)836/0و ضريب همبستگي  000/0ي  دار معنابا سطح (، دارد وجود معناداري
همچنين . شوددرصد اطمينان تأييد مي 99ها با بيش از آنشادكامي  و  معنوي كتابداران هوشبين رابطه 
كتابداران بر اساس جنسيت و تاهل   ميهوش معنوي و شادكابين است كه  آني تحقيق حاكي از ها يافته
  .رابطه معني داري وجود ندارد آنها

  .هوش معنوي، ي دانشگاهيها كتابخانه، ي دانشگاهيها كتابداران كتابخانه، يشادكام :واژگان كليدي
  
  



 1390،زمستان 58رساني دانشگاهي، شماره تحقيقات كتابداري و اطالع   _____________________   102

 
   مقدمه 

  1مفهوم هوششناسي از گذشته تاكنون  زا در تاريخ روان يكي از مسائل چالش
است يك جوهره واقعي فاقد كه هوش  عقيده دارندبرخي از نظريه پردازان . است
  گيرند هاي هوش اندازه مي آزمونكه است آن چيزي  يك برچسب براي  و تنها

مجموعه اي  گاردنر عقيده دارند هوش و والترز). 2003 و همكاران ،  2اسميت( 
ها را در  فرد را در حل مشكالتش توانا نموده و اين راه حل كه هاست از توانايي

 4معنوي هوش جمله هوش، از). 2004، 3هايد( دهد مي جاي خاص فرهنگ يك
اشكال  به كدام هر كه است مختلف يها توانايي و ها تمهار مجموعه بيانگر

توجه  ).2000 ،5آمونز( شوند مي ظاهر  تاريخيو   اجتماعي بافتهاي در متفاوت
اي  جهاني به ابعاد معنوي زندگي بشري توسط روانشناسان سراسر دنيا مولد مساله

هوش معنوي تركيبي از عناصر  هوش و . تحت عنوان هوش معنوي است
، معتقدند )2000( 6بر همين اساس زوهر و مارشال .)2000آمونز، (ت است معنوي

هوش معنوي زاينده بينشي عميق در تندباد حوادث روزگار است و شخص را در 
هاي كند، تا از سختي برابر رويدادها و حوادث تلخ و شيرين زندگي آبديده مي

هاي منطقي و راه حلها مقابله نموده و زندگي نهراسد و با صبر و تفكر با آن
 به افراد آن وسيله به كه دانندمي ها بيابد؛ و آن را  هوشيانساني براي آن

 از نوعي معنوي هوش. كنند مي حل را هاآن و پرداخته ارزشي و معنايي مشكالت
 را خود زندگي وها  فعاليت تا شوندمي قادر با استفاده از آن افراد كه است هوش

 عاملي كه باعث گرديده است. تر معنادارتر هدايت كنندغني مسيري عميق تر،  در
تحقيقاتي  شود، نتايج علمي سازي مفهوم هوش در تركيب با  معنويت سازه تا

دهند؛ به كارگيري الگوهاي معنوي و ديني در زندگي روزمره  نشان مي است كه 
 ).2007، 7امرام( شود انسان بهزيستي و سازگاري افزايش موجب تواند بشر مي

تواند  هاي زندگي بشري مي معنويت و در راستاي آن هوش معنوي در همه حوزه
هاي كاري و فعاليتهاي اجتماعي بشر نيز از اين امر مستثني  موثر باشد و حوزه

هاي كاري و سازمانهاي اجتماعي سبب  پياده سازي معنويت در محيط. نيستند
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انه اغلب در جوامع فنĤورانانه افزايش كارايي و بهره وري در آنهاست ولي متاسف
اين واقعيت در مورد انسان و . شود امروزي اين مهم به دست فراموشي سپرده مي

روابط انساني وجود دارد كه بايستي به انسانها به عنوان موجودات انساني، 
بنابراين اينكه افراد . نگريسته شود نه اشيايي براي رسيدن سازمان به اهداف خود

يك رابطه خوب در درون سازمان داشته و چگونه با يكديگر يك چگونه با هم 
، 8؛ نقل در سيسك2004زوهر و مارشال، (اجتماع را خلق كنند، مهم است 

ياري  رفتاري ، به افراد -عنوان يك سازه رواني معنوي، به هوش). 2008
رساند تا به ارزيابي موقعيت كاري خود پرداخته و در خود نسبت به خود  مي

س دلسوزي داشته باشند اين موضوع از آن جهت داراي اهميت است كه احسا
 نشان دلسوزي توانند مي نيز ديگران به نسبت افراد داراي حس خود دلسوزي 

كتابداران  جمله هاي اجتماعي مختلف از حوزه افراد ).2003، 9مولن مك( دهد
و  معنا خود شغل  به) 1 شماره شكل( معنوي هوش يها مولفه رشد با توانند مي

 ).2000، 10نوبل( مفهوم بخشند

  
  هاي هوش معنوي از نظر نوبل و گان مولفه. 1شكل 

  
 11شادكامي يكي ديگر از ويژگيهاي شخصيتي افراد مختلف از جمله كتابداران

غلبه بر استرسها و تواند در زمينه  هاي هوش معنوي مي است كه با همراهي مولفه
  . شدكار مددرسان بافشارهاي ناشي از 
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است  ضروري و حياتيمثبت براي سالم ماندن   مفهوميبه عنوان شادكامي 

را به عنوان يك كل در قالب شادكامي  .)2008، ختي؛ نقل در ب2002كوهن، (
  .) 2004، 12گاوين در نقل؛ 1967، تاتاركيويز( اند رضايتي وسيع و تعريف كرده

هاي عاطفي موقعيتهاي  شادكامي غلبه احساسات مثبت به منفي و تمركز بر كفه
. ) 2008، و همكاران14ختي؛ نقل در ب1984، 13دينر. (زندگي تعريف شده است

حس دروني مثبت، خوشي  در تقارن با را همچنين به عنوان مفهوميشادكامي 
، 15آرگايل(اند  درنظر گرفتهبراي همه رفتارهاي انسان، افزاينده و انگيزه بخش 

  ) .2001، و همكاران 16لو؛ نقل در 1987
شادكامي داراي سه جزء اساسي است كه عبارتند از هيجانات مثبت، رضايت 

روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن ). 2شكل(در زندگي و فقدان عواطف منفي 
داشتن ديگران نيز از ديگر اجزاي شادكامي هستند  زندگي، رشد شخصي و دوست

  ).2001آرگايل، (
به اين نكته پرداخت كه افراد شاد در وجود انجام داد،   17در تحقيقي كه مايرز

ي  گيرند، داراي روحيه تر تصميم مي كنند، آسان خود احساس امنيت بيشتري مي
مايرز، . ( مشاركتي باالتري هستند و احساس رضايت آنها در زندگي باالتر است

2002.(  
ن شادكامي داراي اثرات مثبتي و اثربخشي براي افراد مختلف است، از جمله اي

در اين حالت احساس . اثرات افزايش قدرت تفكر و ارتقاء كيفيت ارتباطات است
اراد شادكام در مشاغل . كنند نوع دوستي افزايش يافته و افراد به ديگران كمك مي

ترند، وظايف خود را بهتر انجام داده و قدرت حل مساله بيشتري  خود موفق
  ).2001آرگايل، (
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 كه حاكي از آن است تحقيقات متفاوتي كه انجام گرفته است نتايج حاصله از
 فرد، باال در را اميد ، سطحاي مالحظه قابل طرز متعادل، به شخصيت و احساسات

. برآيد زندگي آفرين اضطراب موانع پس از تواند مي نتيجه، فرد، بهتر در و برد مي
 و شخصيت با داراي رابطه مستقيم  شادكامي  كه توان نتيجه گرفت بنابراين مي

افراد داراي روحيه شاد، هنگام انجام فعاليتهاي روزمره مثبت .  افراداست روحيه
انديشي  داراي قدرت چاره و دهد مي قرار خود يها فعاليت سرلوحه را انديشي

 به عبارت. بزرگ زندگي هستند و بيشتر هنگام رويارويي با مشكالت كوچك
انسان، داراي احساس رضايت بيشتر  كه شود پديدار مي ادكامي، هنگاميديگر، ش

 نشان مطالعات همچنين .)2008سيسك، (خودهستند  اطراف محيط و خود از
 داراي حس سالم و شاد يها در جوامع متمدن كنوني انسان كه اند داده

 زندگي شاغلين مثبت شادكامي در احساس. بود خواهند پذيري بااليي مسئوليت
شادكام،  افراد .شگرفي داشته و بر عملكرد بهينه و اثربخش آنها موثر است تاثير

 به و هستند خود اطراف رويدادهاي به نسبت مثبت و خوشبينانه داراي نگرشي
 از بهينه استفاده در دنياي خود، سعي اتّفاقات به نسبت منفي هاي سوگيري جاي
   .)2007، 18روجاس( .نمايند وقايع مي اين

شادكامي  به توجه لزوم ايران هاي كنوني جوامع رو به توسعه مانند رگونيدگ 
 صورت به است، اين موضوع كرده ترملموس مثبت هايشاخص عنوان به را

 سالمت با معنوي هوش ارتباط زمينه در انجام گرفته هايساير پژوهش در عيني

 شادكامي

 فقدان عواطف منفي  رضايت از زندگي  هيجانات مثبت

داشتن ديگران دوستهدفمند بودن زندگي روابط مثبت با ديگران    رشد شخصي

  اجزاء شادكامي از نظر آرگايل.2شكل

 اجزاء فرعي

اجزاء اصلي
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ر اساس مطالعه با اين وجود ب .است گرفته قرار بررسي مورد شادكامي  و روان

ميان هوش معنوي با  پيشينه پژوهش در ايران، كمتر پژوهشي به بررسي ارتباط
كتابداران از جمله افرادي هستند كه با . به صورت اخص پرداخته است شادكامي 

اي خود، روزانه به صورت مستقيم و رو در رو با  توجه به ماهيت شغلي و حرفه
 اصلي مسأله بنابراين.  باشند در ارتباط مي از كاربران و مراجعان خيل عظيمي 

شادكامي  با معنوي هوش اساساً آيا كه بوده اين حاضر پژوهش توجه مورد
 اين آيا كند؟مي برقرار هاي دانشگاه تهران ارتباط كتابداران شاغل در كتابخانه

  شود؟مي تعديل تأهل جنسيت و حسب بر رابطه
 و معنوي هوش بررسي به تا است آن بر حاضر راستا، پژوهش همين در  
هاي دانشگاه تهران ايران  شادكامي كتابداران شاغل در كتابخانه با آن ارتباط
  .بپردازد

 سئواالت و فرضيه پژوهش

هاي دانشگاه تهران  شادكامي كتابداران شاغل در كتابخانه و معنوي هوش بين
  .دارد وجود معناداري رابطه
 هوش بين ين سوال كلي است كه آيااين پژوهش درصدد پاسخگويي به ا 

  هاي دانشگاه تهران، رابطه شادكامي كتابداران شاغل در كتابخانه و معنوي
   دارد؟ وجود معناداري

  :شود مي مطرح زير كلي، سواالت سوال اين به توجه با
هاي دانشگاه  كتابداران شاغل در كتابخانه جنسيت و معنوي هوش بين آيا  

  دارد؟ وجود داري معنا رابطهتهران 
هاي  كتابداران شاغل در كتابخانه تاهل وضعيت و معنوي هوش بين آيا  

  دارد؟ وجود معناداري رابطهدانشگاه تهران 
هاي دانشگاه تهران   كتابداران شاغل در كتابخانه جنسيت شادكامي و بين آيا  

  دارد؟ وجود داري معنا رابطه
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هاي دانشگاه  ر كتابخانهكتابداران شاغل د تاهل وضعيت شادكامي و بين آيا  
  دارد؟ وجود داري معنا رابطهتهران 

چگونه هاي دانشگاه تهران   شاغل در كتابخانهميزان هوش معنوي كتابداران   
 است؟

چگونه هاي دانشگاه تهران   شاغل در كتابخانهميزان شادكامي كتابداران   
 است؟

 
  پيشينه پژوهش

روان، شادكامي و اميد  سالمت در پژوهشي به بررسي  1389در سال  مروج
پرداخت و به  اين  در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

باعث افزايش ) مبتني بر انتظار فرج(هاي مذهبي كه آموزه نتيجه دست يافت
  .سالمت روان، شادكامي و اميد گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل شده است

وزش معنويت بر افزايش اميد، رضايت از زندگي به منظور تعيين اثربخشي آم
  و شادكامي در زنان مبتال به سرطان پستان تحت پوشش مركز تحقيقات سرطان

از جمله پژوهشهاي شبه آزمايشي پژوهشي انجام داد كه  )1389(فالح جوشقاني 
نفر به صورت  60آزمون با گروه آزمايش و كنترل است كه  پس - آزمون با پيش
پژوهش ، اثربخشي اين شيوه بر  طبق نتايج اينو . ه در آن انتخاب شدندداوطلبان

زندگي و شادكامي در زنان مبتال به سرطان پستان تحت  افزايش اميد، رضايت از
  .ييد شدأپوشش مركز تحقيقات سرطان ت

هاي سالمت روان  رابطه بين اعمال ديني و شاخص) 2006( 19آلميدا- موريرا
دكامي و عاطفه مثبت را در بيش از صد مطالعه مورد در رضايت از زندگي، شا

دار بين اعمال مطالعه حداقل يك رابطه مثبت و معني  80پژوهش قراردادند، كه 
كنند كه ايشان بيان مي.  ديني و متغيرهاي رضايت از زندگي و شادكامي را نماياند

نوع نژادي هاي مختلف از كشورهاي مختلف كه داراي تاين رابطه مثبت در نمونه
  .باشند، وجود دارد و مذهبي مي
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ي استرس، احساس شادكامي را معتقد است كه تجربه) 2003( 20آلبركستن 

دهد يعني هر چه فرد استرس بيشتري را تجربه نمايد، از ميزان كاهش مي
نقل در (گيرد شود و سالمت رواني مورد تهديد قرار ميشادكامي او كاسته مي

  ).  1386عناصري، 
مطالعه اي با عنوان رابطه بين نگرش  2000در سال  21رانسيس و رابينزف 

و خودشكوفايي بين دانشجويان انجام دادند و به اين نتيجه  مذهبي با شادكامي 
و خودشكوفايي رابطه مثبت و  دست يافتند كه بين نگرش مذهبي و شادكامي 

  .داري وجود دارد معنا
هد از تحقيقات خود اعالم داشتند كه راه نيز ب) 2000( 22ملتباي، لوئيز و دي  

رسيدن به شادكامي و خوشبختي روان شناختي را در پرتو توجه به ارزشها و 
هاي معنوي، نيازهاي بنيادي، معنادار بودن و هدفمندي زندگي، عشق و  هدف

ها شواهد تجربي فراواني وجود دارد كه به نظر آن. دانندعاليق ديني و الهي مي
  . باشدبطه مثبت معنادار بين نگرش ديني و شادكامي ميحاكي از را

  
  نمونه و روش اجراي پژوهش، جامعه آماري

جامعه آماري . باشد تحقيق حاضر يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي
ها و كتابخانه   دانشكده  هاي اين پژوهش شامل كليه كتابداران شاغل در كتابخانه

آوري  جمع براي. گردد نفر مي 132شامل كه هستند تهران دانشگاه مركزي
 طور به را تهيه شده هاي نامه پرسش، كتابخانه هر به مراجعه با محققان، اطالعات

 با  محققان كه بود صورت بدين كار شيوه. دادند قرار كتابداران اختيار در زمان هم
شگاه هاي دان هاي مستقر در سطح دانشكده كتابخانه مركزي و كتابخانه به مراجعه
 بصورت ها داده اينكه و پژوهش اهميت دادن توضيح و گفتگو از پس، تهران

 اختيار در آنها توسط شده تكميل اطالعات اينكه و خواهد شد تحليل گروهي
 پرسشنامه پركردن براي را كنندگان مشاركت عالقه، گرفت نخواهد قرار كسي
 از. گرفت صورت 1390 زمستان سال طول در،  ها داده گردآوري. انگيختند برمي
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 فرد هر نداشت وجود كسي براي پرسشنامه كردن پر در اجباري گونه هيچ كه آنجا
 آوري جمع  محققان توسط پرسشنامه 150  تعداد؛ كرد پر را پرسشنامه داوطلبانه

 نهايي پرسشنامه 132، ناقص هاي پرسشنامه  تصحيح و بازبيني از پس كه شد
  SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده روي بر ريآما تحليل سپس و شدند انتخاب
  .شد  انجام
  

  ابزار سنجش
   :است شده استفاده ابزار 2 از پژوهش اين در

    معنوي هوش گيري اندازه پرسشنامه) الف
 كارشناسي نامه پايان عنوان به) 1387( ناصري اسماعيل توسط پرسشنامه اين
 طباطبايي عالمه دانشگاه مختلف يها هدانشكد دانشجويان بين در  و ساخته ارشد
 رفتارهاي و باورها كه موضوع اين گرفتن درنظر با وي. گرديد يابي هنجار
 دين تاثير تحت بسيار افراد اين غالب فرهنگ كلي طور به و مذهبي و معنوي
.  است نموده پرسشنامه اين ساخت به اقدام، باشد مي قرآن مقدس كتاب و اسالم

 قران كتاب و اسالم دين مباني منبع دو از پرسشنامه يها مولفه نتعيي و تعريف در
   .است نموده استفاده نيز خارجي صاحبنظران معنوي هوش يها پرسشنامه ساير و

، متعالي خودآگاهي  مؤلفه 4 كه باشد مي سوال 97 حاوي معنوي هوش پرسشنامه
 با پرسشنامه ينا روايي و اعتبار. سنجد مي را بخشش و، شكيبايي، معنوي تجارب
 95/0 با برابر آن پايايي ضريب كه است شده سنجيده كرونباخ آلفاي ضريب

 نيز ديگري مقياسهاي مؤلفه اين گيري اندازه براي. )1387، ناصري ( باشد مي
 تواند مي كه خاصي اعتقادات و اسالمي فرهنگ جمله از داليلي به ولي بود موجود

 استفاده پرسشنامه اين از شد داده ترجيح باشد مرتبط ايرانيان معنوي هوش با
  .شود

  )O.H.I( 23پرسشنامه شادكامي اكسفورد) ب
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، پور و نورباال علي( كردند تهيه لو و آرگايل، 1989 سال در را پرسشنامه اين
 را %90 آلفاي ضريب، )2001( آرگايل.دارد ماده 29 آزمون اين نهايي فرم. )1387

 با) 1993( لو و آزمودني 101 با را% 87 آلفاي) 1990( فارنهام ، آزدموني 347 با
 دست به آزمودني 180 با را% 84  آلفاي،  پرسشنامه اين از كوتاهتري فرم

 مقدماتي بررسي منظور به، )1378( باال نور و پور علي كه پژوهشي در.آوردند
 عالمه دانشگاه دانشجوي 101 با آكسفوردشادكامي  پرسشنامه روايي و پايايي
 براي دروني همساني ضريب، دادند انجام) مرد 38و  زن 62( شاهد و اييطباطب
 هفت از پس بازآزمايي اعتبار و 90/0 و 94/0 برابر ترتيب به زنان و مردان گروه
 25 نمونه كي در هفته سه زماني فاصله با بازآزمايي پايايي ضريب و 78/0 هفته
% 92 آزمون كردن نيمه دو ييپايا و% 93 كرونباخ آلفاي، آمد دست به 79/0 نفري
 دانشگاه متخصصان 77 -78 تحصيلي سال در آزمون اين اعتبار تعيين براي. بود

 بررسي  منظور به .اندنموده اعالم آن براي بااليي صوري اعتبار طباطبايي عالمه
 روش از گيريبهره با و شده استفاده عوامل تحليل روش از، عاملي روايي

، زندگي از خشنودي عامل 5 واريماكس چرخش و صليا هايمولفه استخراج
 عوامل. است گرديده مشخص نفس عزت و كارآمدي، سالمتي، مثبت خلق

به شادكامي پايايي آزمون  .كنند تبيين را كل واريانس 57/0 اند توانسته پنجگانه
  .به دست آمده است 92/0روش آلفاي كرونباخ 

  
   شناختي هاي جمعيتتوصيف شاخص؛ هاي تحقيق يافته

درصد در گروه نمونه  61.4، ها با توجه به نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داد
  ).1جدول( .مرد بوده اند، نفر)  81( برابر با درصد 38.6و زن

 كتابدارانجنسيت توزيع فراواني وضعيت  .1جدول 

فراواني  درصد جنسيت
38.6  مرد 51
61.4  81 زن
100  132 كل
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از ) نفر 30( درصد 22.7، هاحاصل از تجزيه و تحليل داده با توجه به نتايج
متأهل ) نفر  102( درصد 77.3مورد بررسي در گروه نمونه مجرد و  كتابداران

  ).2جدول  ( .بودند
  كتابداران تأهلتوزيع فراواني وضعيت  .2جدول 

فراواني درصد وضعيت تأهل
3/77  102 متأهل
7/22  30 مجرد

100  132 كل
  

 و معنوي هوش بين كه فاده از ضريب همبستگي پيرسون نشان داداست 
و  0.000ي  دار معنابا سطح ( دارد وجود معناداري رابطه  كتابدارانشادكامي 

معنوي  هوشبين بنابراين فرض وجود رابطه ، )0. 836ضريب همبستگي
توجه به با . شوددرصد اطمينان تأييد مي 99ها با بيش از آنشادكامي  و  كتابداران

 مستقيمرابطه  گرنشانكه بودن ضرايب همبستگي و شيب خط برازش شده  مثبت
معنوي  گيري نمود كه با افزايش نمره هوشتوان نتيجهمي است اين دو متغيربين 

همچنين ضريب تعيين بين دو . آنها افزايش يافته استشادكامي نمره ،  كتابداران
 هوش درصد تغييرات متغير 0.69بود كه نشان داد ) 2R=0.69( متغير برابر

  ).3جدول ( پيش بيني نمودشادكامي توان به كمك   معنوي را مي
   كتابدارانشادكامي  معنوي و هوشبين پيرسون همبستگي ضريب   .3جدول 

 هوش معنوي

شاد
  كامي

  ضريب همبستگي پيرسن
 0.836**  

  0.000 يدارمعناسطح
R2 0.69  
  132 دتعدا

  
با  كتابدارانوضعيت تأهل  و جنسيت، براي بررسي رابطه هوش معنوي

  .آنها از رگرسيون  گام به گام استفاده شده استشادكامي 
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وضعيت  و جنسيت، بر حسب هوش معنويشادكامي خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام  .4جدول 

  تأهل 

 R  R2  R2  متغير
Adjusted  

ضريب 
غيراستاندارد 

 Bار مقد

ضريب 
استاندارد 

   مقدار 

  
 Tمقدار 

 
سطح 
معني 
  داري

هوش معنوي بر 
 0.697 1.711 0.836 17.391 0.000. 0.836 0.699  شادكامي

 0.8360.6990.6950.1880.009 0.1770.860  جنسيت

 0.8410.7070.7022.2320.087 1.8120.072  وضعيت تأهل

  
وتركيب خطي متغيرهاي ) شادكامي( شدت رابطه بين متغير مالك 4ول جد

بيانگر ميزان ) ضريب رگرسيون چندگانه( MR   . كندپيش بين را گزارش مي
همبستگي خطي بين متغير و يا متغيرهاي با قدرت پيشگويي معنادار جهت متغير 

پس از ورود هر يك از متغيرها در معادله تأثير ورود متغيرها . وابسته است
در قدم اول متغير هوش معنوي وارد . بط اشاره شده استهاي مرتبررسي و آماره
دهنده باشد كه نشانمي R ،0.836مقدار ، در بعد هوش معنوي. معادله گرديد

متغير مذكور ، كندبيني مياست كه هوش معنوي پيششادكامي رابطه بين مقدار 
متغير  در قدم دوم. را تبيين كندشادكامي متغير  ٪699تواند حدود به تنهايي مي

باشد كه مي 0.836 همان ، Rمقدار ، در بعد جنسيت. جنسيت وارد معادله گرديد
است كه توسط هوش معنوي و شادكامي نشان دهنده ميزان رابطه بين مقدار 

- به عبارتي متغير هوش معنوي و جنسيت با هم مي. شودجنسيت پيش بيني مي
دهنده تأثير نداشتن اين متغير  كه نشان. را تعيين كندشادكامي متغير  ٪699توانند 

در ؛ شوددر مدل رگرسيون و ميزان پيش بيني دارد و بنابراين از مدل حذف مي
مقدار ، در بعد وضعيت تأهل، قدم سوم متغير وضعيت تأهل وارد معادله گرديد

R ،0.841بنابراين از  در مدل است و مي تغيرات بسيار ك دهنده  باشد كه نشان مي
توان گفت كه  مي 4در جدول  R2و  Rبا توجه به مقادير .  دشومدل حذف مي
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باشد و بقيه متغيرها از مدل مي مي فقط متغير هوش معنوي پيش بيني كننده شادكا
  .شوندحذف مي

ها با توجه به جنسيت آن كتابدارانهاي هوش معنوي مقايسه ميانگين نمره 
از نمره بيشتر اران مردكتابدنمره هوش معنوي ، نشان داد كه در سطح توصيفي

 )=34.888M ( كتابداراناز ميانگين هوش معنوي  ) =35.431M( هوش معنوي 
 از آزمون   ها با توجه به برابري واريانسو  ها به منظور مقايسه ميانگين. بوده است

t مستقل به روش واريانس ادغام شده استفاده شد و تفاوت معناداري بين دو گروه
 كتابداران مرد و زنهوش معنوي توان گفت بين  يجه ميدر نت .مشاهده نشد

  ). 5جدول  ( تفاوت معني داري وجود ندارد
  

  مرد و زن كتابدارانبراي مقايسه ميانگين هوش معنوي  tي آزمون ها آماره .5جدول 

 N M SD t Df p  جنسيت

 51  مرد
35.431

4 
10.830

06 0.281  106.03
6  0.705 

 81  زن
34.888

9 
10.778

45 

  
با توجه به وضعيت تأهل  كتابدارانهاي هوش معنوي مقايسه ميانگين نمره

 ( متأهل بيشتر كتابدارانها نشان داد كه در سطح توصيفي نمره هوش معنوي آن
35.2843M=(  مجرد كتابداراناز ميانگين هوش معنوي )34.4667M=(  بوده

 از آزمون   ها اريانسبا توجه به برابري وو  ها به منظور مقايسه ميانگين. است
t مستقل به روش واريانس ادغام شده استفاده شد و تفاوت معناداري بين دو گروه

 مجرد و متأهل كتابدارانهوش معنوي توان گفت بين  در نتيجه مي .مشاهده نشد
  ).6جدول  ( تفاوت معني داري وجود ندارد
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  مجرد و متأهل كتابدارانوي ي آزمون ف براي مقايسه ميانگين هوش معنها آماره .6جدول 

 N M SD t Df p  وضعيت تأهل

 102  متأهل
35.284

3 
10.429

75 0.338  42.749 0.737 

 30  مجرد
34.466

7 
11.984

86 

ها نشان با توجه به جنسيت آن كتابدارانشادكامي هاي مقايسه ميانگين نمره 
از  )=M 16.6863(، مرد كتابدارانشادكامي دهد كه در سطح توصيفي نمره مي

به منظور مقايسه  ).=16.2593M( بوده است كتابداران زن كمتر شادكامي ميانگين 
مستقل به روش واريانس t ها از آزمون  با توجه به برابري واريانسها و ميانگين

در نتيجه  .ادغام شده استفاده شد و تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده نشد
 تفاوت معني داري وجود ندارد مرد و زن ابدارانكتشادكامي توان گفت بين  مي

  ) 7جدول (
  مرد و زن كتابدارانشادكامي براي مقايسه ميانگين  tي آزمون ها آماره .7جدول 

 N M SD t Df p  جنسيت

51 16.686  مرد
3 

4.7853
5 0.453  130 0.139 

81 16.259  زن
3 

5.5605
3 

ها با توجه به وضعيت تأهل آن كتابدارانشادكامي هاي مقايسه ميانگين نمره
 بيشتر تاهلم كتابدارانشادكامي دهد كه در سطح توصيفي نمره نشان مي

)16.8235 M=(  مجرد كتابدارانشادكامي از ميانگين )15.0667 M=( بوده است  .
مستقل به t ها از آزمون  با توجه به برابري واريانسها و به منظور مقايسه ميانگين

غام شده استفاده شد و تفاوت معناداري بين دو گروه مشاهده روش واريانس اد
تفاوت معني  مجرد و متأهل كتابدارانشادكامي توان گفت بين  در نتيجه مي .نشد

  .)8جدول  ( داردنداري وجود 
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  مجرد و متأهل كتابدارانبراي مقايسه ميانگين هوش  tي آزمون ها آماره .8جدول 
 N M SD t Df p وضعيت تأهل

 102 16.8235 4.64462 أهلمت
1.618  130 

0.03
1   30 15.0667 6.88293  مجرد

متوسط و پايين  ، ٰباالرده سه  نمرات آن به، هوش معنوينمره براي توصيف 
 6.8( نفر 9 هوش معنوينمره ، مورد بررسي كتابدار  132از بين  .تقسيم گرديد

مي  باال )درصد 43.9( نفر 58 متوسط و )درصد 46.2( نفر 61؛ پايين )درصد
  .باشد

نشان مي دهد كه هوش  )39.953( محاسبات از طريق آزمون كاي دو     
هوش ي مختلف يكسان نيست و با توجه به اينكه ها در رده كتابدارانمعنوي 
در ، ي ديگر استها درصد و بيشتر از رده  2/46در رده متوسط برابر معنوي 

  . )9 جدول( .متوسط است كتابدارانتر هوش معنوي بيش نتيجه مي توان گفت كه
  

  كتابداراندو متغير هوش معنوي  هاي توصيفي و آماره كاي آماره، توزيع فراواني .9جدول 
هوش
 معنوي

فراواني
 مشاهده شده

فراواني
 مورد انتظار

2χ  
 
Df 

 
P  

942.7پايين

39.953  2  000.  
6142.7 متوسط
5842.7 باال
 -128 كل

  
متوسط ، ٰباالرده سه  نمرات آن به، هوش معنوي كتابداراننمره براي توصيف 

 43شادكامي نمره ، دانشجوي مورد بررسي  132از بين  .تقسيم گرديدو پايين  
محاسبات از طريق آزمون . متوسط )درصد  62.1( نفر 82؛ باال )درصد 32.6( نفر

ي مختلف يكسان نيست و ها در رده كتابداراني شادكامكاي دو نشان مي دهد كه 
ي ها درصد و بيشتر از رده   62.1در رده متوسط برابر شادكامي با توجه به اينكه 
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 .متوسط است كتابدارانبيشتر شادكامي  در نتيجه مي توان گفت كه، ديگر است

  . )10 جدول(
  كتابدارانشادكامي غير دو مت هاي توصيفي و آماره كاي آماره، توزيع فراواني .10جدول 

 شادكامي
فراواني
مشاهده 
 شده

فراواني 
  مورد انتظار

  
2χ 

 
df 

 
P  

4362.5 باال
12.1

68  1  000.  
8262.5 متوسط
 -0 پايين
 -125 كل

  
 گيري بحث و نتيجه

 مختلـف  يها توانايي و مهارتها مجموعه بيانگر معنوي هوش جمله از، هوش
 فعـال ، تاريخي، اجتماعي بافتهاي در متفاوتي صورت به آنها از كدام هر كه است

 بـر همـين اسـاس زوهـر و مارشـال      .)2000، آمـونز ( شـوند  مي گذاري ارزش و
شـود كـه فـرد در برابـر رويـدادها و      معتقدند هوش معنوي موجب مي، )2000(

و بـا صـبر و    هاي زندگي نترسـد بينشي عميق بيابد و از سختي، حوادث زندگي
امروزه . ها بيابدهاي منطقي و انساني براي آنها مقابله نموده و راه حلتفكر با آن

ي كـاري اثبـات شـده    هـا  طي تحقيقاتي نقش هوش معنوي در سازمانها و حـوزه 
 ارزيـابي  را خـود  كـاري  موقعيـت  كه كند مي كمك افراد به، معنوي هوش. است
 بـه  نسـبت  كـه  فـردي  زيرا باشند شتهدا دلسوزي احساس خود به نسبت و كنند
 دلسـوزي  توانـد  مـي  نيـز  ديگـران  به نسبت باشد داشته ترحم و و دلسوزي خود
ي شغلي ديگر از ايـن تـاثير مسـتثني    ها كتابداري نيز مانند همه حوزه. دهد نشان
شـادكامي و  . نيز يكي از مباحث اثبـات شـده در زنـدگي اسـت    شادكامي . نيست

از جمله اين كه باعـث تأمـل   ؛ همراه دارد ثرات خوبي به ا، خلق مثبت براي افراد
شـوند و   دوست مي افراد نوع، برد كيفيت ارتباطات را باال مي، شود بيشتر افراد مي
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كننـد و بهتـر    بهتر كار مـي ، عملكرد شغلي بهتري دارند، كنند به ديگران كمك مي
  . شوند قادر به حل مسأله مي

دهـد كـه بـين هـوش      مـي نشـان   3ول نتايج آزمون ضريب همبستگي در جـد 
ي جـدول  هـا  يافتـه . و مستقيم وجـود دارد  دار معنارابطه خطي شادكامي معنوي و 

مذكور نشان دهنده اين اسـت كـه افـرادي كـه از نمـره هـوش معنـوي بـاالتري         
از آنجا كه لذتهاي آنـي  . يابند بيشتري نيز دست ميشادكامي به ، برخوردار هستند

همواره به دنبال لذتهاي پايدارتر بـوده انـد فعاليتهـايي     ها نزود گذر هستند و انسا
از جمله كمك به ديگـران بـراي   ، دهند ميكه افراد براي جستجوي معنويت انجام 

 نقـل در ( نسـليگم همچنـين  ). 2008، شـاو ( شودشادكامي تواند منجر به  ميآنها 
كشـف  ، دهـد گويد اگر آنچه ما را به يك شادي بزرگتر پيونـد   مي) 2004، گاوين

ي شناختي اعتقاد بر اين است كه افـراد  ها در نظريه. ايم رسيدهشادكامي كنيم ما به 
كننـد و   ميشادكام رويدادهاي بيشتري را كه از نظر فرهنگي مطلوب است تجربه 
تـر درنظـر    نيز رويدادهاي خنثي را به صورت مثبت و رويدادهاي مثبت را مثبـت 

از طريـق كنتـرل افكارشـان خوشـبختي ذهنـي و      در واقع افراد قادرنـد  . گيرند مي
براي مثال اين عقيـده كـه در جهـان يـك نيـرو و      . خود را افزايش دهندشادكامي 

افـراد  . افـراد بيافزايـد  شـادكامي  تواند به خوشـبختي و   مي، مقصد واال وجود دارد
بـا ديـد   ، باشـند  مـي افكار و رفتارهايي دارند كه سازگار و كمك كننـده  ، شادكام 
دعا و نيايش دارند و به طور مستقيم براي مسائل خـود  ، نگرند ميي به امور روشن

 شمالي امريكاي در كه مطالعاتي در ).2000، دينر( دهند ميتالش و كوشش نشان 
 بـه  بـااليي  همبسـتگي  معنـوي  فعاليتهاي به پرداختن وشادكامي  بين گرفته انجام
  ).2000، مايرز( است امده دست

 تفـاوت  جنسيت و معنوي هوش بين كه داد نشان  5جدول در  t آزمون نتايج
 مـائو  و و يانـگ ) 2007 ( ناسـل  تحقيق نتيجه با نتيجه اين. ندارد وجود يدار معنا

 يانـگ  كـه  مشـابهي  تحقيـق  بـا   آمده دست به يها يافته. باشد مي همسو) 2007(
 روي بـر  دموگرافيك مشخصات و معنوي هوش بين رابطه خصوص در)  2006(
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 از اسـتفاده  بـا   چينـي  پرستاران روي بر) 2007( مائو و يانگ و تايواني ارانپرست

بـا توجـه بـه    . بـود  همسـو ، دادند انجام) 2001( ولمن رواني ماتريكس پرسشنامه
ي ديگـر  هـا  درصد و بيشتر از رده  2/46اينكه هوش معنوي در رده متوسط برابر 

ابداران متوسـط اسـت و   در نتيجه مي توان گفت كه هوش معنوي بيشتر كت، است
كتابـداران در  شـادكامي  نيز محاسبات از طريق آزمون كاي دو نشان مي دهد كـه  

در رده متوسـط برابـر   شادكامي ي مختلف يكسان نيست و با توجه به اينكه ها رده
در نتيجـه مـي تـوان گفـت كـه      ، ي ديگـر اسـت  هـا  درصد و بيشتر از رده   62.1

  .ستبيشتر كتابداران متوسط اشادكامي 
 و جنسـيت  بـين  رابطـه  تعيـين  بـراي  7 جـدول  در t آزمـون  نتـايج  همچنـين 

، شـادكامي  و شـده  ذكـر  متغييرهـاي  بين كه داد نشانشادكامي  و تاهل، شادكامي
 در) 2005 ( ، بـرون  و مـوكرجي  توسط كه تحقيقي. ندارد وجود يدار معنا رابطه

، دادنـد  انجـام  دنيا كشور 60 بين درشادكامي  و جنسيت، مذهب ارتباط خصوص
 بيشـتري شـادكامي   از كننـد  مـي  كـار  سياسي پارلمانهاي در كه زناني كه داد نشان

   .هستند برخوردار
توان گفت كه معنويت نقش بسزايي در بدين ترتيب با توجه به اين تحقيق مي

گفتار و كردار خود به معيارهاي ، افراد ديندار در افكار؛ كندافراد ايفا ميشادكامي 
كنند كه كردارشان مورد رضايت اي رفتار ميوجه دارند در نتيجه به گونهالهي ت

رذايل اخالقي كه مثل خوره به جان  ميچنين افرادي از تما؛ الهي قرار گيرد
دهند به دورند و در افتند و سالمتي اعصاب او را تحت تأثير قرار ميمي ميآد

دهند ود را از دست ميهنگام مواجهه با مشكالت زندگي صبر و توان مقاومت خ
گردد و از لذا وسايل آرامش خاطر آنها فراهم مي. كنندو به خداي متعال تكيه مي

. مانندهاي رواني نظير اضطراب و افسردگي مصون ميها به انواع بيماريگرفتاري
به همين علت بايد تالش شود تا سطح  معنويت و رشد هوش معنوي افراد ارتقا 

  .پيدا كند
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