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هاي ارتباطی در ي هوش معنوي و قدردانی با بهزیستی ذهنی و مهارتهش بررسی رابطههدف از این پژو

ي این ي توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعهکارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی بود. این پژوهش یک مطالعه

ا توجه به محدود بود که ب 1393-94گاه محقق اردبیلی در سال ) از کارکنان زن دانشN=70نفر ( 70پژوهش شامل

هاي ها از مقیاسآوري دادهبودن حجم آن، کل جامعه به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفت. براي جمع

زاده و همکاران و مقیاس هاي اجتماعی ماتسون، هوش معنوي عبداهللایز و ماگیارمو، مهارتبهزیستی ذهنی کی

هاي ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ها از روشیل دادهکالوف و همکاران استفاده شد. براي تحلقدردانی مک

رگرسیون چندگانه به روش ورود استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد هوش معنوي با بهزیستی 

اجتماعی  بهزیستی )، >05/0pروانی (بهزیستی )،  >p 01/0) و ابعاد آن شامل بهزیستی هیجانی ( >01/0pذهنی (

)01/0 p<01/0مهارت ارتباطی مناسب ( ) وp< ي معنادار داشت. همچنین قدردانی نیز با بهزیستی ذهنی ) رابطه

)01/0p< ) و ابعاد آن از قبیل بهزیستی هیجانی (05/0p< ) روانی ،(05/0p< ) 01/0)، اجتماعیp<  و مهارت (

درصد از واریانس  33رگرسیون نیز ي مثبت معنادار داشت. براساس نتایج تحلیل ) رابطه >01/0p( ارتباطی مناسب

ي متغیرهاي درصد از واریانس مهارت ارتباطی مناسب در کارکنان زن دانشگاه محقق به وسیله 27بهزیستی ذهنی و 

  >05/0pبین بهزیستی ذهنی ( ترین پیششود. قدردانی به عنوان قويهوش معنوي و قدردانی تبیین می

 ) بود. این =270/0و >05/0p(ترین پیش بین مهارت ارتباطی مناسب به عنوان قويهوش معنوي )و =346/0و

توانند در بهبود بهزیستی ذهنی و سالمت روانی کارکنان زن دهند که هوش معنوي و قدردانی میها نشان مییافته

  رد آنان گردند.ارتباطی مناسب در آنان را افزایش داده و موجب بهبود عملک مؤثر باشند. همچنین مهارت

  هاي ارتباطی، هوش معنويمهارت ،بهزیستی ذهنی، قدردانی، کارکنان زن :هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1- 1

توسعه تکنولوژي، باالرفتن سطح  :شغول کار هستندامروزه زنان بسیاري در خارج از خانه م

سو و عالقه زنان به استقالل هاي مختلف و بهبود وضع کار از یکتحصیالت زنان، دستیابی به تخصص

(بابایی گیوي، نظري،  اقتصادي و افزایش عزت نفس از سوي دیگر منجربه افزایش فعالیت زنان شده است

 2010تا  1990ر جهان مشارکت زنان در نیروي کار در دو دهه ). به طور کلی، د1393زاده، محسن

درصد). در مقابل نسبت مشارکت نیروي کار جهانی براي مردان در این  52(نزدیک  ثابت باقی مانده است

درصد رسیده است. با صنعتی شدن جوامع، زن نیز مانند  77درصد به  81دوره کاهش یافته است و از 

 .کندپردازد و به زندگی اقتصادي خانواده کمک میهاي مختلف میکار و فعالیتمرد بیرون از خانه به 

هاي حساس بهداشتی بوده که نسبت به مردان در خطر باالتري براي اکثر اختالالت زنان یکی از گروه

(سپهرمنش،  کندروانی هستند. سالمت روان زنان، سالمت خانواده و متعاقبا جامعه را تضمین می

شارکت زنان در نیروي کار باعث افزایش عالقه به یافتن تأثیر اشتغال بر بهزیستی زنان شده ). م1388

  است. 

شناختی معادل شادي است که در ادبیات مربوطه به جاي یکدیگر واژه روان 1اصطالح بهزیستی ذهنی

 ، جعفري و(مرادي کننده و تاثیرگذار بر عملکرد افراد استروند. این شاخص از عوامل پیشگوییبه کار می

دهد فرد چگونه در ) بیان کردند که سطح بهزیستی نشان می2003( 2یز و واترمن). کی1385 ،عبادي

کند. بهزیستی شود و چگونه براي دیگران احساس مسئولیت میهاي اجتماعی شرکت داده میفعالیت

ي اشتغال، داشتن رد. در زمینهبفردي کارایی فرد را باال می فردي و هم بین ذهنی هم در ابعاد درون

موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیري مناسب مهم است.  3هاي ارتباطیمهارت

هاي آن دارد و این امر در مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامه

ها و خصوصیات فردي و جمعی ها، توانایینند مهارتها بتواپذیر خواهد بود که این سازمانصورتی امکان

ترتیب منظم  ،شود سازمانرو گفته می کارکنان خود را در راستاي اهداف سازمان به کار گیرند. ازاین

   ).1389هاشمی مطلق و مظفري، ( افراد براي دستیابی به اهداف مشخص است

                                                
1 Subjective Well- being 
2 Keyes & Waterman 
3 Communicationl Skills 
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اي مورد توجه مفهومی به طور فزاینده ي موضوعاتشناسی دین و مطالعهي اخیر رواندر دو دهه

است. هوش معنوي شامل  1شناسان قرار گرفته است. یکی از این موضوعات دینی، هوش معنويروان

تواند کارکرد و توانایی براي استفاده از موضوعاتی مانند معنایابی، هشیاري باال و تعالی است که می

گردد. هوش معنوي بیشتر توانایی د و نتایج ارزشمند میسازگاري فرد را پیش بینی کند و منجر به تولی

). 1391ذهنی فردي است و به فرد، روابط بین فردي و روان مربوط است (زارع، پدرام، شیروانیان، 

ي دیگري که به تازگی نظر روانشناسان را به خود جلب کرده و صفت جوهري روانشناسی همچنین سازه

گیري کلی به ). قدردانی جهت2009، 3است (وود، جوزف، لوید، اتکینز 2ینگر قلمداد شده، قدردان مثبت

ي مثبت با شود و از سوي دیگر با رشد شخصی، مقبولیت، و رابطههاي مثبت زندگی خوانده میجنبه

ي این پژوهش بررسی رابطه ). بنابراین هدف از1390(به نقل از آقابابایی و فراهانی،  دیگران همراه است

هاي ارتباطی کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی وي و قدردانی  با بهزیستی ذهنی و مهارتهوش معن

  باشد. می

  

   بیان مسأله - 2- 1

رود که توجه بسیاري از پژوهشگران را کار، در زندگی هر فرد بخش مهمی از حیات وي به شمار می

دادي از نیازهاي آدمی مانند تمرین کردن، تعدرآمد، کار نظر از کسببه خود جلب کرده است. صرف

ارزشمندي، اعتماد به نفس و احساس کفایت و صالحیت را  اجتماعی، احساس روانی، جسمانی، پیوندهاي

دهند که در کشورهاي در حال سوم نیروي کار جهان را تشکیل می سازد. زنان در مجموع یکبرآورده می

  باشد. در و در سایر نقاط جهان، کمتر از یک سوم میدرصد  40توسعه این نسبت باالتر و در حدود 

  حاضر، روي آوردن وسیع زنان به مراکز اشتغال باعث عالقه مندي محققان مختلف از جمله عصر

شناسان به اشتغال زنان شده است و در این راستا شاخص هاي متعدد سالمت روان، مورد توجه قرار روان

  ). 1391(پوربهرام،  گرفته است

ها از یک زندگی سالم مندي آنهایی که به تأمین سالمتی و شادکامی افراد و بهرهی از شاخصیک

هاي شناختی و عاطفی افراد از ذهنی، ارزیابی یا بهزیستی 4ذهنی است. شادکامی کند، بهزیستیکمک می

ینر، اوشی و ). به طور کلی، بر اساس دیدگاه د2008، 5؛ لوکاس و دینر2004زندگی خویش است (لنت، 

  ذهـنی هر آن چیـزي اسـت که مـردم عـادي آن را رضایت یا شادکامی  ) بهزیسـتی2003( 6لوکـاس

                                                
1 Spiritual intelligence 
2 Gratitude 
3 Wood & Joseph & Lloyd & Atkins 
4 Happiness 
5 Lent & lucas & diener 
6 Diener & oishi & lucas 
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مندند در اجتماع نقش بر عهده بگیرند، ذهنی باالیی دارند، بیشتر عالقه نامند. افرادي که بهزیستیمی

کنند، داراي می بیشتر شرکت میهاي عموکنند و در فعالیتوقت فراغت پرشورتري براي خود ایجاد می

اند و از ارزیابی مثبت رویدادهاي در ي مشارکتی بیشتري هستند و عمدتاً داراي هیجانات مثبتروحیه

ذهنی پایینی برخوردارند، شرایط و  کنند، در مقابل، افرادي که از بهزیستیحال وقوع استقبال می

یل هیجانات نامطلوب مثل اضطراب، افسردگی و رویدادها را نامطلوب ارزیابی کرده و به همین دل

ي شغلی ذهنی در زمینه ). بهزیستی2002، 1؛ چیارا2000، دینرکنند (پرخاشگري را بیشتر تجربه می

ها زیربناي سالمت دهند و سالمت آنتواند داراي اهمیت باشد. زنان نیمی از جمعیت را تشکیل میمی

ن بر سالمت جسمی و به ویژه سالمت روان خانواده، جامعه و حتی ها و جوامع است. مشکالت زناخانواده

هاي بعدي تأثیرگذار است. از این رو، مطالعه بهزیستی و سالمت روان زنان حائز اهمیت بوده است. نسل

دهد که زنان شاغل از نظر وضعیت روانی در وضعیتی مناسب قرار هاي پژوهشی نشان میهمچنین یافته

هاي چندگانه و حتی گاهی متضاد توسط آنان براي زنان نان مفید است و ایفاي نقشدارند و اشتغال آ

کند (دهکردي، شکرکن، بیشتر پاداش دهنده است و براي آنان احساس رضایت و عزت نفس فراهم می

کنند که شاغالن و به طور خاص ) بیان می2006( 2). لیندفورس، برنتسون و لوندبرگ1390محتشمی، 

  کند. دار و غیر شاغالن هستند و کار با حقوق از سالمتی حمایت میسالمتر از زنان خانه زنان شاغل،

است. شکی نیست که زندگی  هاي ارتباطیمهارت ، ي شغلییکی از متغیرهاي مهم در زمینه

خواند و پذیرش اجتماعی یک ضرورت قطعی است، همین نیرویی که انسان را به زندگی جمعی فرا می

ریزي و شکل دادن به روابط بین اعضاي جامعه کند، آدمی را به برنامههیل میـراي وي تسـب زندگی را

به کارکنان باعث ارتقاء و بهبود هاي ارتباطی مهارتکند تا نیل به اهداف ممکن گردد. آموزش دعوت می

ایشات اجتماعی از دو تولد، گربهمان  شود. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی، ازها میزندگی شغلی آن

است.  تردهد، تاز نیاز به کسب حمایت و امنیت برطرف شود که این نیازها در زنان برجستهخود نشان می

شود و روابط انسانی مثبت به کسانی روابط انسانی جزء حیاتی زندگی سازمانی و شغلی محسوب می

ها هستند (داتون و و سازمان شود که منبع غنی سازي، سرزندگی و یادگیري براي افرادمربوط می

بر روي ماهیت روابط اجتماعی  و مهارت در آن). روابط انسانی 2008، 4؛ به نقل از کامرون2007، 3راگینز

گذارد و باعث بهبود عملکرد شغلی، افزایش تعهد سازمانی، افزایش سطح انرژي، یادگیري تأثیر می

همچنین بین ارتباطات و رضایت شغلی کارکنان  ).2008شود (کامرون، ها میمشارکتی، کاهش هزینه

ي مستقیم برقرار است، عواملی چون تحریف پیام و ابهام، موجب تضعیف اطمینان (تقویت عدم رابطه

                                                
1 Chiara. 
2 Lindfors & Berntsson & Lundberg 
3 Dutton & rugyns 
4 Cameron. 
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شود. از این رو، بر رضایت کارکنان اثري منفی خواهد گذاشت. بین ارتباطات اثربخش و اطمینان) می

مستقیم و مثبت وجود دارد (به نقل از کشتکاران، حیدري، باستانی،  ايبازدهی یا تولید کارکنان نیز رابطه

ي ) نیز ارتباطات را راهی براي تمرین مدیریت منابع انسانی و از طرفی دغدغه2004( 1). برونتو1390

  داند.کلیدي در ارتقاي تعهد سازمانی می

هوش معنوي است. هوش  هاي ارتباطی ،ذهنی و مهارت یکی از متغیرهاي تأثیرگذار بر بهزیستی

توان به عنوان معنوي عبارت است از میزان فهم افراد از واقعیت زندگی و فهم امور. هوش معنوي را می

). هوش 1389هاي عملی در نظر گرفت (کدخدا، ي موقعیتها و منابع معنوي در زمینهکاربرد ظرفیت

گیرد و شها مورد استفاده قرار میمعنوي براي حل مشکالت و مسائل مربوط به معناي زندگی و ارز

کند. معنویت بر را در ذهن ایجاد می» شود؟آیا شغل من باعث تکامل من در زندگی می«سؤاالتی مانند 

  ). 2000؛  2گذارد (فابریکا، هندلرضامندي کلی زندگی تأثیر می

ی روانی از قبیل در پژوهشی محققین به بررسی ارتباط مذهبی بودن با تعدادي از مؤلفه هاي بهزیست

رضایت از زندگی، عزت نفس، خوش بینی پرداختند و در نتیجه دریافتند که رفتارها و باورهاي مذهبی، 

؛ به 2005، 3ارتباط مثبتی با سطوح رضایتمندي از زندگی، عزت نفس و خوش بینی دارد (استگر و فریز

اند با اند توانستهی معنوي را تجربه کردهاند کارکنانی که زندگ). تحقیقات نشان داده1389نقل از نعمتی، 

هاي سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. با رشد و توسعه معنویت روش

در سازمان میزان خالقیت، صداقت و اعتماد، حس تعامل شخصی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت 

). آرن 1385یابد (فرهنگی، فتاحی و واثق، کارکنان افزایش میشغلی و نیز وجدان کاري و میزان انگیزش 

ي میزان رضایت از زندگی در زنان مذهبی تایوان انجام دادند که ) پژوهشی در زمینه2008( 4و کیتبونکا

ي مثبت و معناداري بین مذهب زنان تایوانی با رضایت از زندگی شان وجود دارد. در نتایج نشان داد رابطه

هاي گروهی مانند سفرهاي دسته جمعی شرکت داشتند، اعی زمانی که زنان مذهبی در فعالیتبعد اجتم

بیشتر لذت می بردند. با توجه به اینکه زنان بیشتر به مذهب و معنویت گرایش دارند، این مسئله بیشتر 

ژوهش خود ) در پ1393قاسمی پیربلوطی، احمدي، علوي، علوي ( ها را بهبود بخشد.می تواند اشتغال آن

نشان دادند که با افزایش هوش معنوي و سالمت روان کارکنان دانشگاه، رضایت شغلی آنان نیز افزایش 

  یابد.می

هاي ارتباطی اثر گذارد، قدردانی یکی از مفاهیم مهم دیگر که می تواند بر بهزیستی ذهنی و مهارت

قدردانی توجه شود. ي آن قلمداد میاست. قدردانی یکی از مفاهیم روانشناسی مثبت است و صفت جوهره

                                                
1 Brunetto 
2 Fabrica & hendel 
3 Stagher & fraier 
4 Aren & kitbonca 
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، 1کالوف، کیل پاتریک، ایمونز، الرسونها و تجارب مثبت زندگی روزانه (مکآگاهانه و فعال به مزایا، ارزش

 ،کالوف(مک)، گرایش کلی براي تأیید و ارائه پاسخ هیجانی مثبت نسبت به خیرخواهی افراد دیگر 2001

 )2005، 3تشکر و قدرشناسی نسبت به زندگی (ایمونز و شلدون) و احساس 2002 ،2ایمونز و تسانگ

  ي بین فردي است و هیجانی است که متوجه یک عامل خارجی قدردانی یک مؤلفه شود.می تعریف

کننده اند تا قدردانی را به عنوان یک یادآوري، مردم اجتماعی شده )1950( 4زیملشود. به اعتقاد می

  بـط متقابل تجربه کنند. و به عبارت دیگر قدردانی نیرویی است که سبب تعـهدات و الـزامات در روا

گیري سودمند اجتماعی را حفظ کند. تحقیقات نشان داده که این هیجان شود روابط اجتماعی جهتمی

 در سمت و سوي شادي است؛ در مقابل هیجاناتی مثل خشم، اضطراب و حسادت قرار دارد (ایمونز،

 وانجامد (فروه ،یورکویز ي منفی و افزایش خلق مثبت مینی به کاهش عاطفه). تمرین قدردا2008

 ،6کند (دون و شوارتزر). قدردانی به ایجاد اعتماد در روابط اجتماعی و ارتباطات کمک می2009 ،5کشدن

). تحقیقات نشان داده که زنان بیشتر از مردان قدردان هستند (کشدن ، 2009فروه و همکاران، ؛ 2005

کننده ) در پژوهش خود نشان داده که قدردانی پیش بینی2013( 8). چان2009، 7میشرا، برن و فروه

) پژوهشی با عنوان اکتشاف نقش قدردانی در تقویت روابط 2014( 9قوي بهزیستی ذهنی است. هولز

علمان و دهد که قدردانی به طور مثبتی در روابط منتایج نشان می است و معلم و شاگرد انجام داده

) در پژوهش خود نشان داد که عزت نفس بین قدردانی و 2015( 10لینچه شاگردها تأثیر داشته است.

ي روزافزونی که هوش معنوي و قدردانی پیدا کرده بهزیستی نقش میانجی دارد. علی رغم اهمیت و عالقه

ذهنی و  ردانی با بهزیستیمعنوي و قداست، تحقیقات بسیار اندکی درباره ارتباط مستقیم متغیرهاي هوش

هاي ارتباطی در زنان شاغل انجام گرفته و پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال کلی مهارت

هاي ارتباطی ذهنی و مهارت است که آیا متغیرهاي هوش معنوي و قدردانی قادر به پیش بینی بهزیستی

  باشند؟   در زنان شاغل می

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

                                                
1 McCullough & Kilpatrick & Emmons & Larson 
2 Tsang 
3 Sheldon 
4 Simmle 
5 froh & yurkewiez & kashdan 
6 dunn & schwartzer. 
7 kashdan & mishra & breen & froh 
8 Chan 
9 Howells 
10 Che Lin 
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با توجه به تحوالت جدید اجتماعی در این سالها در کشور ما نیز نگرش جدیدي مورد توجه قرار 

کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات به گرفته است که بر مبناي آن زن تولیدکننده، مشارکت

در جامعه، بلکه در  باشد. مشارکت و اشتغال زنان در توسعه کشور نه تنهادست آمده در فرایند توسعه می

تا  1365سطح جهان مسئله مهم و قابل توجهی است. شمار زنان شاغل در کشور ما طی سال هاي 

نفر رسیده است، همچنین نسبت زنان به  2782000به  998000نزدیک به سه برابر شده و از  1385

است (مرکز آمار درصد رسیده  1/14به  6/13از  1391تا  1388هاي کل جمعیت شاغل کشور طی سال

). اما با وجود گسترش نسبی اشتغال زنان، هنوز هم کار خارج از خانواده موضوعی مناقشه 1391ایران، 

ها چون حفظ شبکه هاي شغلی، مجبور به ایفاي سایر نقشبرانگیز است. زنان عالوه بر ایفاي نقش

حوري زن در خانواده و جامعه و خانواده، دوستان و فرزندان نیز هستند، بنابراین با توجه به نقش م

هایی که ها در راستاي شاخصپژوهش آورد وسیع زنان به مراکز اشتغال، انجامهمچنین با توجه به روي

سالمت روان زنان را دربر گیرد، ضروري است. تاکنون در مورد اشتغال زنان بر مناسبات درون خانواده 

نکه چه متغیرهایی می تواند بر اشتغال زنان اثر بگذارد، تحقیقات زیادي انجام شده است، اما در مورد ای

 کمتر تحقیق شده است. از جمله متغیرهایی که در راستاي سالمت زنان باید به آن توجه کرد، 

هاي ارتباطی باالیی . زنانی که از بهزیستی ذهنی و مهارتهاي ارتباطی استذهنی و مهارت بهزیستی

هاي ي ایفاي نقشهاي شغلی، اجتماعی و خانوادگی از عهدهد در موقعیتتواننبرخوردار هستند بهتر می

و  توانند نقش بسزایی در سالمترسد این دو متغیر میخود برآیند و با توجه به اینکه به نظر می

تواند داراي اهمیت باشد. و ها میي عوامل مرتبط با آنرضایتمندي زنان ایفا کنند، تحقیق در زمینه

هاي ارتباطی مهارتتوانند در افزایش سطح بهزیستی ذهنی و بهبود امل بسیار زیادي میهمچنین عو

معنوي و قدردانی را می توان نام برد. پژوهش در این زمینه می تواند دخیل باشند که از جمله آن، هوش

ق ثبت به افزایش بهره وري و ارتقاي عملکرد شغلی زنان منجر شود. همچنین با توجه به اینکه تحقی

هاي ارتباطی کارکنان ذهنی و مهارت معنوي و قدردانی بر بهزیستیاي در زمینه بررسی نقش هوششده

زن در داخل کشور صورت نگرفته، به نظر می رسد مطالعات از این دست می تواند منجر به افزایش دانش 

   روانشناسی زنان گردد.

  

    اهدف پژوهش - 4- 1

  اهداف کلی  - 1- 4- 1

ذهنی درکارکنان زن دانشگاه محقق  معنوي و قدردانی با بهزیستیرتباط بین هوش تعیین ا - 

  اردبیلی.
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درکارکنان زن دانشگاه  مناسب ارتباطی معنوي و قدردانی با مهارت تعیین ارتباط بین هوش - 

  محقق اردبیلی. 

در  از طریق هوش معنوي و قدردانی مناسب ارتباطی پیش بینی بهزیستی ذهنی و مهارت - 

  کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.

  اهداف جزئی - 2- 4- 1

  ذهنی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  معنوي و بهزیستی تعیین ارتباط بین هوش - 

  هیجانی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  تعیین ارتباط بین هوش معنوي و بهزیستی - 

  روانی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  یستیتعیین ارتباط بین هوش معنوي و بهز - 

  اجتماعی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  تعیین ارتباط بین هوش معنوي و بهزیستی - 

  ذهنی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  تعیین ارتباط بین قدردانی و بهزیستی - 

  نی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی. هیجا تعیین ارتباط بین قدردانی و بهزیستی - 

  روانی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  تعیین ارتباط بین قدردانی و بهزیستی - 

  اجتماعی در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  تعیین ارتباط بین قدردانی و بهزیستی - 

  ر کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی. د مناسب تعیین ارتباط بین هوش معنوي و مهارت ارتباطی - 

  در کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی.  مناسب تعیین ارتباط بین قدردانی و مهارت ارتباطی - 

معنوي و  ذهنی کارکنان زن دانشگاه محقق اردبیلی از طریق متغیرهاي هوش بینی بهزیستیپیش - 

  قدردانی.    

کنان زن دانشگاه محقق اردبیلی از طریق متغیرهاي هوش کار مناسب ارتباطی بینی مهارتپیش - 

  معنوي و قدردانی. 

  

   سؤاالت اصلی پژوهش - 5- 1

ذهنی کارکنان زن دانشگاه محقق  ، بهزیستییک از متغیرهاي هوش معنوي و قدردانیکدام  - 1

  ؟ و سهم هرکدام چقدر است کندبینی می اردبیلی را پیش

کارکنان زن دانشگاه  مناسب ، مهارت ارتباطیو قدردانی معنوي متغیرهاي هوشکدام یک از  - 2

    کند و سهم هرکدام چقدر است؟بینی می محقق اردبیلی را پیش

  

  فرضیات پژوهش - 6- 1

  ي مثبت وجود دارد. ذهنی درکارکنان زن دانشگاه محقق رابطه معنوي و بهزیستی . بین هوش1 
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ي مثبـت وجـود   درکارکنان زن دانشگاه محقـق رابطـه   هیجانی . بین هوش معنوي و بهزیستی1- 1

  دارد. 

  ي مثبت وجود دارد. روانی درکارکنان زن دانشگاه محقق رابطه . بین هوش معنوي و بهزیستی1- 2

ي مثبـت وجـود   اجتماعی درکارکنان زن دانشگاه محقق رابطـه  . بین هوش معنوي و بهزیستی1- 3

  دارد. 

  ي مثبت وجود دارد. نی درکارکنان زن دانشگاه محقق رابطهذه . بین قدردانی و بهزیستی2

  ي مثبت وجود دارد. هیجانی درکارکنان زن دانشگاه محقق رابطه . بین قدردانی و بهزیستی2- 1

  ي مثبت وجود دارد. روانی درکارکنان زن دانشگاه محقق رابطه . بین قدردانی و بهزیستی2- 2

  ي مثبت وجود دارد. ماعی درکارکنان زن دانشگاه محقق رابطهاجت . بین قدردانی و بهزیستی2- 3

ي مثبت وجـود  در کارکنان زن دانشگاه محقق رابطه مناسب معنوي و مهارت ارتباطی. بین هوش3

  دارد. 

   ي مثبت وجود دارد.در کارکنان زن دانشگاه محقق رابطه مناسب . بین قدردانی و مهارت ارتباطی4

 عملیاتی متغیرها  تعاریف مفهومی و - 7- 1

  هوش معنوي

تعریف مفهومی: هوش معنوي یکی از ابعاد هوش است که از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط 

شود تا فرد بتواند با کشف پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودي و متعالی فرد به زندگی فرد می

باشد به خود و گی آشفته و پراسترس امروز میاي نهفته در زندمنابع پنهان عشق و لذت که به گونه

) معتقد است هوش معنوي در 2006). سانتوس (1386دیگران کمک نماید (غباري بناب و همکاران،

مورد ارتباط با آفریننده جهان است. وي این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و 

  تعریف کرده است.  معنوي) و بنا نهادن زندگی براساس این قوانین

اي است که کارکنان از تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از هوش معنوي، میزان نمره

گیري این متغیر آورند. مقیاس اندازه) بدست می1386زاده و همکاران (پرسشنامه هوش معنوي عبداهللا

  باشد. اي میفاصله

  قدردانی

ها و تجارب مثبت زندگی هانه و فعال به مزایا، ارزشقدردانی به عنوان توجه آگاتعریف مفهومی: 

)، گرایش کلی براي تأیید و ارائه پاسخ هیجانی مثبت نسبت به 2001، و همکاران کالوفروزانه (مک
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) و احساس تشکر و قدرشناسی نسبت به زندگی 2002کالوف و همکاران، خیرخواهی افراد دیگر (مک

   شود. ) تعریف می2005، 1(ایمونز و شلدون

ي اي است که کارکنان از پرسشنامهتعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از قدردانی، نمره

  اي است. گیري این متغیر فاصلهآورند. مقیاس اندازه) بدست می2002کالوف و همکاران (قدردانی مک

  بهزیستی ذهنی 

  شان اطالق فیت زندگیتعریف مفهومی: بهزیستی ذهنی به ارزیابی و درك شخصی افراد از کی

). منظور از بهزیستی ذهنی در این پژوهش بررسی بهزیستی هیجانی، بهزیستی 2007شود (میرزایی،می

  روانی، بهزیستی اجتماعی است. 

اي است که کارکنان از تعریف عملیاتی: دراین پژوهش منظور از بهزیستی ذهنی، میزان نمره

گیري این متغیر آورند. مقیاس اندازه) بدست می2003( 2مویز و ماگیارپرسشنامه بهزیستی ذهنی کی

  باشند. اي میفاصله

  الف) بهزیستی هیجانی 

بهزیستی هیجانی را مواردي همچون هیجانات مثبت و منفی، رضایت از  3تعریف مفهومی: وال

  ).1392، به نقل از مزیدي، رضازاده برفویی، مرتضوي، 2011گیرد (وال،زندگی و شادي در نظر می

است که کارکنان از ابعاد  ايتعریف عملیاتی: دراین پژوهش منظور از بهزیستی هیجانی، میزان نمره

گیري این آورند. مقیاس اندازه) بدست می2003یز و ماگیارمو (پرسشنامه بهزیستی ذهنی کی هیجانی

  باشند.اي میمتغیر فاصله

  شناختی ب) بهزیستی روان

هاي شناختی را تالش براي کمال در جهت تحقق تواناییهزیستی روانب 4تعریف مفهومی: ریف 

داند. دراین دیدگاه بهزیستی به معناي تالش براي استعالء و ارتقاء است که در تحقق بالقوه واقعی فرد می

  ).1995شود (ریف،هاي فرد متجلی میاستعدادها و توانایی

اي است که کارکنان از شناختی میزان نمرهروانتعریف عملیاتی: دراین پژوهش منظور از بهزیستی 

  آورد. مقیاس ) بدست می2003یز و ماگیارمو (شناختی پرسشنامه بهزیستی ذهنی کیابعاد روان

  باشند. اي میگیري این متغیر فاصلهاندازه

  ) بهزیستی اجتماعی ج

  

                                                
1 Sheldon 
2 Keyes & Magyarmo 
3 Wall 
4 Ryff 
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Abstract: 

The purpose of this study was to examine the relationship between spiritual 

intelligence and gratitude with subjective well-being and communicative skills among the 

female staff of University of Mohaghegh Ardabili. The method used in this study was 

descriptive-correlational. The sample of this study was consisted of 70 female staff (N=70) 

of  the University of  Mohaghegh Ardabili in 1393-94 in which for their limited number, 

the whole sample population was studied by Census method. To collect data, subjective 

well-being scales of Keyes and Magyaro, social skills of Matson, spiritual intelligence of 

Abdollah-zadeh et al., gratitude scales of McCullough et al., have been used. Pearson’s 

correlation coefficient and Multiple regression analyze by Enter method were used to 

analysis data. Pearson’s correlation coefficient results showed that there was a significant 

relationship among spiritual intelligence and subjective well-being (P<0.01) and its 

dimensions including emotional well-being (P<0.01), psychological well-being (P<0.05), 

and social well-being (P<0.01) and proper communicative skill (P<0.01). Also there was a 

positive significant relationship among gratitude and subjective well-being (P<0.01) and its 

dimensions including emotional (P<0.05), psychological (P<0.05), and social well-being 

(P<0.01), and proper communicative skill (P<0.01). According to the results from multiple 

regression analysis, variables of spiritual intelligence and gratitude, explain 33 percent of 

subjective well-being variance and 27 percent of proper communicative skill variance 

among female staff of University of Mohaghegh Ardabili. Gratitude was considered as the 

strongest subjective well-being predictor ( 0.346β   and P<0.05) and spiritual intelligence 

was known as the strongest predictor of proper communicative skill ( 0.27β  and P<0.05). 

The findings showed that spiritual intelligence and gratitude can play a critical role in 

improving subjective well-being and psychological health of female staff. Also, they can 

increase staff’s proper communicative skill  and improve their functions and actions. 

Keywords: communicative skills, female staff, gratitude, spiritual intelligence, subjective 

well-being  
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