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هوش معنوی و ارتباطات
چکیده 

ــته  ــون نوش ــاالت گوناگ ــا، مق ــایر متغیره ــا س ــردی و رابطــه آن ب ــط میان ف ــات و رواب ــوم ارتباط ــورد مفه در م
شــده اســت، امــا هــوش معنــوی )تفکــر وجــود، متعالــی، توســعه حالــت و آگاهــی( عامــل مهــم و اثرگــذار بــر روابــط 
فــردی، اجتماعــی و بــه تبــع آن روابــط میان فــردی در یــک محیــط مشــخص، موضوعــی اســت کــه چنــدان مــورد 

توجــه پژوهشــگران نبــوده اســت، ابــزار جمــع آوری روش کتابخانــه اي اســت. 
ــش  ــی نق ــی فرهنگ ــل اجتماع ــی عوام ــاوت و بررس ــاي متف ــر در حیطه ه ــر حاض ــوالت عص ــه تح ــه ب ــا توج ب
باورهــا، عقایــد، ارزش هــا و اعتقــادات را در تعامــل و همــکاری بــا دیگــران در اثربخشــی هــوش معنــوی را بررســي 
خواهیــم کــرد. پرســش اصلــی آن اســت کــه بیــن هــوش معنــوی افــراد و ارتباطــات میان فــردی رابطــه اي وجــود 
دارد؟ بیــن تفکــر انتقــادی وجــودی و تولیــد معنــای شــخصی و ارتباطــات میان فــردی مــي توانــد رابطــه ای وجــود 

داشــته باشــد؟
در ایــن تحقیــق هــوش معنــوی بــه عنــوان متغیــري مطــرح شــده اســت کــه بتوانیــم روابــط بیــن فــردی افــراد 
را نســبت بــه هــم و جامعــه )ســازمان( مــورد نظــر در جهــت بهبــود عملکــرد کلــی تبییــن نماییــم. در عیــن حــال 
ــدی و  ــه خودکارآم ــی رابط ــردی و بررس ــات میان ف ــوی و ارتباط ــوش معن ــن ه ــه بی ــناخت رابط ــی ش ــدف اصل ه

ــا ایــن فــرض کــه بیــن آگاهــی متعالــی و ارتباطــات میان فــردی رابطــه وجــود دارد.  کیفیــت زندگــی اســت. ب

واژگان کلیدی
هوش، معنویت، ارتباطات میان فردی، خودکارآمدي، کیفیت زندگي. 
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مقدمه
هوش مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش 
و تفحص در مورد ابعاد و ویژگی ها و انواع آن عالقه مند 
به  پیش  از  بیش  جهان  مردم  نیز  امروزه  است.  بوده 
به  نسبت  بیشتری  گرایش  معنوی  مسائل  و  معنویت 
قبل پیدا کرده اند. به همین دلیل بررسی علمی معنویت 
یکی از مباحث مهم و رایج در بهداشت جسمی و روانی 
بینه  آلفرد  بیستم  قرن  اوایل  در  )امونز(  باشد  می تواند 
شناختی  توانایی  یک  عنوان  به  را  هوش  نیز  فرانسوی 
مطرح نمود. اما در چندین دهه اخیر هوش به حوزه های 
هوش  هیجانی،  هوش  عمومی،  هوش  مانند  دیگری 
طبیعی، هوش وجودی و غیره گسترش یافت. هوش به 
عنوان یک توانایی محسوب می شود، ولی در حال حاضر 
هوش مجموعه ای از ظرفیت های گوناگون در نظر گرفته 

می شود )رجایی، 1388: 2(. 
منطقی  مسائل  حل  به  عمومی  هوش  امروزه 
می پردازد و به فرد اجازه می دهد تا خود را در جایگاه 
بهتری قرار دهد و هوش هیجانی به فرد این توانایی را 
با  متناسب  رفتار  و  ارزیابی  را  خود  جایگاه  تا  می دهد 
جایگاه را داشته باشد. عالوه بر آن عامل هوش معنوی 
)SQ( نشان می دهد انسان در مواجهه با مسائل درونی 
 -  3۰  :1387 )سهرابی،  است  اثرگذار  بسیار  بیرونی  و 
23(. هوش معنوی فرد را برمی انگیزد تا به ایجاد یک 
جایگاه برتر وارد شود، اما هوش عمومی به دنبال تحلیل 
برقراری  در  را  ما  هیجانی  هوش  است،  موجود  وضع 
هوش  اما  می کند،  کمک  جهان  با  سازگاری  و  ارتباط 
معنوی باعث می شود تا تفکر و برقرار نمودن ارتباط را 
در سریع ترین زمان ممکن وارد و جهان را آن گونه که 

می خواهیم بسازیم.
حل  انطباق پذیری،  افزایش  باعث  معنوی  هوش 
مسائل وجودی و یافتن معنا و هدف در اعمال، عطوفت 
و  پویایی  و  تالش  سختی ها،  تحمل  بیشتر،  مالیمت  و 
از زندگی، قدرت سؤال  حرکت رو به جلو، درک باالتر 
می شود  تازه  راه های  ابداع  موانع،  شکستن  کردن، 

)گلچین، 1391: 66 - 5۴(. 
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الکینز، مدل خود را به این شکل ارائه می کند: الف( 
تفکر انتقادی وجودی در مورد مسائل مربوط به هستی، 
...(؛ ب( تولید معنی شخص  )حقیقت جهان و مرگ و 
استفاده از تجارب فیزیکی و روحی جهت ایجاد معنا و 
هدف شخصی؛ ج( آگاهی متعالی و شناخت جنبه های 
متعالی خویش، دیگران و جهان با استفاده ازهوشیاری؛ 
د( بسط حالت هوشیاری، توانایی ورود به موقعیت های 

معنوی باالتر )تفکر، نیایش، مراقبه( )کینگ،  2۰۰8(. 
رفع  برای  اجتماعی  موجودی  عنوان  به  انسان 
نیازمند  اجتماعی  و  فردی  معنوی،  و  مادی  نیازهای 
ارتباط و برقراری تعامل با دیگران است و عوامل زیادی 
بر موفقیت او مؤثر است، برای نمونه »خودکارآمدی)1(« 
در  نماید.  هموار  را  موفقیت  مسیر  و  راه  می تواند  که 
فرایند ارتباط در هر سازمان یا گروه کاری افراد در دو 
سطح و الیه ارتباطی به تعامل با دیگران می پردازند. یک 
الیه از آن ارتباطات بین فردی در سطح افقی که معموال 
دیگر  الیه  در  و  می شود  برقرار  خود  هم تراز  سطوح  با 
مجبور  که  کسانی  و  مدیران  به  است.  عمودی  ارتباط 
ارتباط  در  خود  از  باالتر  یا  دست  زیر  افراد  با  هستند 
باشند. در موضوع کارآمدی افراد فراموش نبایدکرد که 
افراد در ابتدا خود را باید باور داشته باشند و برای غلبه 
و  )عبداللهی  انجام دهند  بیشتری  موانع، تالش های  بر 

نوه ابراهیم، 1386: 13۰(. 
ذهنی  و  عینی  دیدگاه  دو  مابین  است  معتقد  لتو، 
می توان یک رویکرد بنام »کل نگر« را هم در نظر گرفت 
چند  مفهومی  زندگی  خود  مانند  زندگی  کیفیت  که 
باید به رویکرد سالمت جسمی، سالمت  بعدی است و 
از  که  زندگی  محیط  آرامش  و  اجتماعی  روابط  روانی، 
)لتو،  کرد  توجه  هستند  زندگی  کیفیت  مهم  الیه های 

 .)816 - 8۰5 :2۰۰5

 عصرحاضر و هوش معنوي
منابع انسانی با ارزش ترین منابع برای هر سازمانی 
)گروه هدفمند( هستند که به تصمیمات، راه حل و در 
نهایت حل مسائل و مشکالت اجتماعی هستند. ایشان 
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اثربخشی معنا  با عینیت بخشی به بهره وری، کارایی و 
زمان  از  عمده ای  بخش  آنان  که  آنجایی  از  می دهند. 
می گذرانند،  فوق  محیط  در  عنوانی  به  را  خود  زندگی 

طبیعی است که توجه به آن ها اهمیت فراوانی دارد. 
نظر  از  زندگی  کیفیت  و  افراد  سالمت  وضعیت 
سازمان جهانی بهداشت، درک افراد از موقعیت خود در 
زندگی از نظر فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی 
می کنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان 
است. بنابراین کامال فردی است و قابل مشاهده توسط 
مختلف  جنبه های  از  افراد  درک  بر  و  نیست  دیگران 
هم  با  صاحب نظران  بیشتر  است.  استوار  زندگی شان 
توافق دارند سازه کیفیت زندگی از عوامل عینی )سطح 
سواد، درآمد، شرایط کار، وضعیت تأهل، امنیت، جایگاه 
کیفیت  ذهنی  شاخصه های  و  اجتماعی(  اقتصادی، 
است  جامعه(  و  خود  از  فرد  رضایت  )شادی،  زندگی 

)نجات، منتظری، هالکویی، 1385، 62 - 57(. 
در کنار این بحث هوش معنوی یکی از جذاب ترین 
و البته بحث برانگیزترین موضوعی است که اندیشمندان 
را به حوزه دین و معنویت سوق می دهد. پیشرفت علم، 
پویایی و پیچیدگی جوامع نوین باعث شد تا بشر امروز 
بیشتری  مادی  برابر خواسته های  در  نیازهای معنویش 
دست  در  دست  زیادی  عوامل  اخیر  دهه های  در  باید. 
هم دادند تا کیفیت زندگی از لحاظ استرس، افسردگی، 
اضطراب و ...؛ تأثیر خود را نسبت به قبل بیشتر نشان 
دهد و به این نتیجه رسیدندکه بین معنویت و کیفیت 
 1۰1 پارکر،:  و  )کندا  دارد  وجود  مثبت  رابطه  زندگی 

 .)1۰7 -
غرب سه نوع دیدگاه درباره انسان مطرح مي کند:

راجرز  و  مازلو  مانند  مردم گرایان  مثبت:  دید   -1
معتقد هستند، انسان استعداد خوب بودن و خوب شدن 
را دارد. از نظر آنان اگر نیازهای اجتماعی در تصمیم های 
می دهد.  نشان  را  خود  خوبی  او  نکنند،  دخالت  انسان 
رمانیست ها مانند روسو معتقد هستند انسان از بدو تولد 
که  بدی  عمل  هر  و  است  طبیعی  خوبی  یک  صاحب 

انجام می دهد، برآمده از اجتماع است. 
2- دید منفی: فرویدگرایان معتقد هستند، انسان 

سرشتی اهریمنی دارد. نیچه انسان را جانوری تو در تو 
و دروغگو که به سبب حیله گری ها و زیرکی هایش برای 

جانوران دیگر ترسناک می داند. 
3- دید خنثی: رفتارگرایان ماند واتسن و اسکینر 
را  او  نیست،  بد  یا  خوب  ذاتا  انسان  هستند،  معتقد 
سارتر  مانند  اگزیستانسیالیست ها،  می سازد.  محیطش 
می گویند که انسان اساسا خوب یا بد نیست. هر عملی 
اثر  انسان  سرشت  جوهر  بر  می دهد  انجام  انسان  که 

می گذارد. 
غرب و دنیای پیشرفته بین دنیای بیرونی و دنیای 
درونی تفاوت قائل شده است. مذهب، معنویت، عرفان، 
راستای  در  و  آن  پرستی  خرافات  و  کلیسا  نفی  خدا، 
آن پیشرفت علم، صنعت، افزایش ظاهری رفاه زندگی، 
آوردهای  از دست  قانون  حاکمیت  و  دموکراسی  ظهور 

آن است.
این تفکر باعث جدایی انسان از واالترین جنبه های 
از  انسان  بی قراری  و  نارضایتی  نوعی  که  بشر  وجودی 
انسان  گرایش  باعث  خال  این  و  آورد  وجود  به  درون 
معنوی  آیین های  و  مذهب  معنویت،  سمت  به  مدرن 
خصوصا آیین های شرقی روی بیاورد )شایگان، 1381: 
انسانی وفادار، تعلق ذهني، رضایت  نیروی   .)31 - 32
سازگار با اهداف و ارزش ها، حتی فراتر از شرح وظایف از 
هر جهت و عاملي مهم در اثربخشی به شکل نامحسوس 
را مشاهده نمود؛ در مقابل فرهنگ بی تفاوتی نسبت به 
منفی خواهد  تأثیر  و همکاران  کار  و محل  کار  محیط 

داشت )کاظمی، 138۴، کنفرانس(. 
و  آنان  رفتار  به  افراد  و احساس  باور  اندیشه،  نحوه 
درجه هوش آدمی باعث می شود تا او در درک و انجام 
جدید  و  مثبت  نگرش  و  باشد  موفق تر  وظایف  درست 
جهان  و  دیگران  به  سپس  و  خود  به  ابتدا  در  فرد  در 
ارتباطات  اندیشمندان،  امروزه  نماید.  پیدا  خود  اطراف 
و  عقالنی  هوش  در  را  نهایی  موفقیت  روانشناسان  و 
محافظی و باالتر از آن ها هوش معنوی مسئولین و مردم 
و  اضطراب  با  همراه  مدرن  و  زندگی صنعتی  می دانند. 
استرس باعث می شود تا در محیط افراد کارایی الزم را 
نداشته باشند و به جای آن اگر تشویق معنویت جایگاه 
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صداقت،  خالقیت،  افزایش  به  منجر  کند  پیدا  را  خود 
مشارکت  تعهد،  رضایتمندی،  و  تکامل  حس  اعتماد، 
با  همراه  عملکرد  الزم،  انگیزه  کاری،  وجدان  و  درونی 

بهره وری باال می شود. 

تعاریف) نظری، علمی(
کیفیت زندگی

بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی، 
درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، 
اهداف،  می کنند،  زندگی  آن  در  که  ارزشی  سیستم 
واقع  در  است،  اولویت هایشان  و  استانداردها  انتظارات، 
قابل  یک موضوع کامال ذهنی است که توسط دیگران 
مشاهده نیست )کینگ و هیندز، 2۰۰3(. ارسطو حدودا 
39۰ سال قبل از میالد »زندگی خوب« یا خوب انجام 

دادن کارها را به معنی شاد بودن در نظر گرفت. 
زندگی  کیفیت  از  مختلف  اشکال  به  اندیشمندان 
سخن گفته اند ولی آنچه را که اکثریت در آن اشتراک 
دارند این است که ابعاد کیفیت زندگی از لحاظ فیزیکی 
ترس،  )اضطراب،   روانی  توانایی(؛  انرژی،  )قدرت، 
دیگران(؛  و  خود  با  فرد  )رابطه  اجتماعی  افسردگی(؛ 
عالئم  آن(؛  معنای  و  هدف  و  زندگی  از  )درک  روحی 
و مشکالت )بیماری( را بیان کرده اند. در ادامه کیفیت 
ابعاد  از  ارتقای سالمت  برای  هم  را  آن  زندگی، سبک 
مختلف جسمانی، تغذیه، رشد روحی، روابط بین فردی 
پیشرفت  باورهای مذهبی،  استرس در کنار  و مدیریت 
نباید  را  خانواده  نقش  و  داشتن  تعلق  حس  شغلی، 

فراموش کرد. 
می تواند  بیکاری  تورم،  اقتصاد،  مانند  مسائلی 
از  که  این  مهم تر  و  باشد  تأثیرگذار  افراد  نگرش  بر 
امام  شد.  غافل  نباید  فرهنگی  و  اعتقادی  ارزش های 
علی )ع( می فرماید »از کسانی مباش که بی عمل امید 
ارتقای   ،)116  :138۰ البالغه،  )نهج  دارند«  آخرت  به 
سالمت، بهداشتی جسمانی و روانی افراد جامعه یکی از 

ارکان مهم شناخت جوامع پیشرفته است.
زندگی مفید برای ساختن جهانی بهتر یکی از همان 
عوامل است و برعکس حس زندگی معنی برای خراب 

حس  که  بیهوده  زندگی  یا  غم  با  همراه  جهان  کردن 
دنبال  را  نابودی  و  مردن  برای  زندگی  و  کردن  پوچی 

کردن از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی است.
نگاه فلسفی هم به شکل عدالت  از  کیفیت زندگی 
باشد که  باید  به گونه ای  نهادها  اجتماعی که قوانین و 
عدالت را انسان ها درک کنند و تصمیم گیرندگان جامعه 
فقط نباید به دنبال سالمت پزشکی جامعه باشند؛ بلکه 
پارامترهای اقتصادی، اجتماعی برای رضایت مندی آحاد 
بر رویکردهای فوق می توان  جامعه فراهم کنند. عالوه 
رویکردهای روانشناختی، جامعه شناختی )مکتب تضاد( 
که برخالف کارکردگراها که اساس جامعه را بر توافق و 
تعادل اجتماعی می دانند، آنان جامعه را عرصه مبارزه و 

تضاد طبقاتی می دانند.
اندیشمندان نظریات و نگاه های متفاوتی به موضوع 
یادگیری  نظریه  نمونه  برای  داشته اند.  زندگی  کیفیت 
)افول  زیمل  نظریه  نمادین،  متقابل  کنش  اجتماعی، 
)ادراک  محور  مخاطب  بوم شناسی،  انسانی(،  روابط 
محیطی مخاطبن بر روابط متقابل(، کارشناسی محور؛ 
عاملیت گرا؛ مطلوبیت گرا)خیر عمومی(، ارزش های عام، 
منطقی و سنجیده؛ نیاز محور، توسعه انسانی )امیدی، 
قابلیتی  رویکرد  انسانی،  نیازهای   .)29  -  33  :1381
به  کدام  هر  که  برد  نام  را می توان  دیالکتیک  نظریه  و 
و  بحث  قابل  زندگی  کیفیت  برای  می توانند  تنهایی 

بررسی باشند )غفاری، 1388(. 

خودکارآمدی
موانعی  و  مشکالت  با  زندگی  مسیر  در  فردی  هر 
به  بستگی  آن  با  برخورد  نوع  که  است،  بوده  مواجه 
همچون  مسائلی  به  نسبت  او  انحصاری  ویژگی های 
که  می بخشد،  معنی  نوعی  به  تجربیات شان  و  باورها 
می تواند در نظام سازماندهی شایستگی و انجام وظایف 
و حتی کسب مهارت ها به شکل ضعیف، متوسط و قوی 
کارآمدی  دهد.  نشان  عکس العمل  موانع  با  برخورد  در 
بنابر نظر کاندورا احساس شایستگی، کفایت و قابلیت در 
کنار آمدن با زندگی است و سطح انگیزه افراد بر اساس 

باورها شکل می گیرد.



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 73

mediamgt.ir

در  را  اندیشی  مثبت  کارآمد  افراد  که  است  معتقد 
ذهن خود مجسم می کنند و برعکس هم می تواند باشد 
او خودکارآمدی  نظر  بنابر   .)6۰ - )هنری، 139۴: 61 
الف(  باشد:  داشته  می تواند  اطالعاتی  منبع  چهار 
تجربیات ماهرانه و موفق)1(؛ ب( الگوبرداری)2(؛ ج(  ترغیب 

اجتماعی)3(؛ د( حالت های عاطفی و فیزیولوژیکی)۴(. 
واسطه  فرایندهای  اطالعاتی  منابع  این  کنار  در 
خودکارآمدی و فرایندهای شناختی، انگیزشی، عاطفی، 
باندورا )1997( می توان ذکر کرد  بنابر نظر  انتخابی را 
)شماعی زاده، 138۴( قابلت های خودکارآمدی می تواند 
الگوبرداری،  و  جایگزینی  دوراندیشی،  رمزگذاری، 
زمینه  در  خوداندیشی  و  انعکاسی  خود  خودتنظیمی، 
مورد  این  در  باشد.  شغلی  عملکرد  و  خودکارآمدی 
تحقیقاتی در خارج کشور و داخل کشور )هنری، 139۴: 

79 - 71( انجام شده است. 

هوش
در  که  است  سازگارانه ای  مسئله  رفتارحل  هوش 
سازگارانه  رشد  و  کاربردی  اهداف  تسهیل  راستای 
جهت گیری شده است که باعث کاهش تعارض درونی 
توانایی  از  مجموعه ای  را  هوش  گاردنر  باشد.  می تواند 
برای حل مسئله و ایجاد محصولی جدید در یک فرهنگ 
ارزشمند می داند. مفهوم هوش در غرب و شرق متفاوت 

است. 

معنویت
و خودشناسی  آگاهی  شامل  انسانیت  ابعاد  از  یکی 
که فراتر از فرو رفتن در زندگی روزمره و یکپارچه شدن 
بیان کرد  معنویت می توان  را  از خودمان  غیر  با کسی 

)غباری بناب و همکاران، 1386: 127 - 135(. 

ارتباطات میان فردی
دیگران  با  را  خود  زندگی  از  عمده ای  بخش  ما 
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سپری می کنیم یا در فکر آن هستیم تا بتوانیم بهتر و 
با  تأثیرگذارتر نسبت به ایشان باشیم. نسبت تعامل ما 
دیگران، میزان صفات انسانی ما را نشان می دهد و همین 
امر انسان را از موجودات دیگر متمایز نموده است. زبان 
مشترک، رفتارها، وسایل، مجاری ارتباط و غیره است که 
وجه تمایز ارتباط موفق انسان ها برای رسیدن به اهداف 
میان فردی  ارتباطات  است.  متقابل  درک  و  نظر  مورد 
اطالعات  و  احساسات  آن  وسیله  به  که  است  فرایندی 
خود را از طریق کالمی و غیر کالمی با دیگران در میان 
دیگران،  از  آگاهی  شفافیت،  و  خودنظمی  می گذاریم. 
و  بازخوردها  قبول  تفاوت ها  و  احساسات  با  آمدن  کنار 
ارزیابی در تقسیم بندی ارتباطات و اهمیت این ارتباط را 

به عنوان نمونه مي توان بیان کرد. 
مناسب  مهارت های  از  افراد  اگر  ارتباطات  عصر  در 
بود  خواهند  وآسیب پذیرتر  ضعیف تر  نباشند،  برخوردار 
ارتباطات  است.  کم تر  دیگران  طرف  از  آنان  پذیرش  و 
یک  طرف  از  دریافت  و  انتقال  فرایند  ارسال  واقع  در 
گیرنده  توسط  آن  درک  و  هدف  مخاطب  به  فرستنده 
هر  و  گویند  را  دوسویه  رابطه  یک  در  شدن  سهیم  و 
چه این درک و در ادامه آن تأثیر آن بیشتر باشد، آن 
 - کمالی، 138۰: 85  )میر  بود  موفق تر خواهد  ارتباط 
کلیه  به  یافتن  برای دست  و جو  ارسطو: »جست   )8۴
وسایل و امکانات موجود برای  ترغیب و اقناع دیگران« 

)محسنیان، 1385: ۴3 - ۴2(. 
با  گفتگو  یا  تماس  کردن  »برقرار  سخن:  فرهنگ 
 :1382 )انوری،  مخصوص«  وسیله ای  طریق  از  کسی 
313(. الندبرگ، شراگ و السن: »انتقال معانی یا پیام 
از طریق نمادهایی چند می دانند« )ساروخانی، 1375: 
19(. ریچموند: »ارتباط فرایندی است که ما را آن گونه 
و  فردترین  به  مقوله منحصر  این  که هستیم می سازد، 
داریم.  ما  از  یک  هر  که  است  ویژگی  فردگرایانه ترین 
برقرار  ارتباط  هم  به  شبیه  دقیقا  ما  از  نفری  دو  هیچ 
در  کوپر  روبرت   .)81  ،1387  ، )ریچموند  نمی کنند« 

هوش معنوی و ارتباطات
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چهار  از  ارتباط  که  است  معتقد  ارتباط  فراگرد  کتاب 
را  نمادی)1(«  یا  »عالمت  که  »تولیدکننده ای«  عنصر 
»درک  او  و  مطرح  »دریافت کننده«  یک  حداقل  برای 
شناسی  ارتباط  کتاب  در  فرد  محسنیان  کند.  معنی« 
انتقال  فراگرد  از  می کند:  تعریف  گونه  این  را  ارتباط 
پیام از سوی فرستنده برای گیرنده پیام مشروط به آن 
نظر  مورد  معنی  با  معنی  مشابهت  پیام  درگیرنده  که 
فرستنده پیام ایجاد شود. به این  ترتیب هر چه معنای 
نظر  مورد  معنای  به  پیام  گیرنده  ذهن  در  شده  ایجاد 
نزدیک تر باشد ارتباط کامل تر است )محسنیان، 1386: 

۴7 و ۴3(. 

ارکان پیام
با  را  پیامی  پیام،  فرستنده  است،  معتقد  کاتر  جان 
آن  به  او  که  می فرستد  پیام  گیرنده  به  خاص  ابزاری 
فراموش  گیرنده(   - پیام   - )فرستنده  می دهد  پاسخ 
پیام،  زمان  پیام،  بازخورد  پیام،  فرستادن  ابزار  نکنیم 
تأثیر پیام، پارازیت های احتمالی پیام، رمز پیام از طرف 
فرستنده و کدخوانی پیام از طرف گیرنده، مجرا و کانال 
ارتباطی آن ها، همگی می توانند از ارکان تأثیرگذار یک 

پیام باشند. 

ارتباطات انسانی
با یکدیگر در  با اشکال مختلف  انسان ها هر روز  ما 
ارتباط هستیم تا اندیشه و احساسات و تمایالت خود را 
به یکدیگر منتقل کنیم. با پیچیده شدن فرایند زندگی 
در  خصوصا  علوم  پیشرفت  کنار  در  جدید  مشکالت  و 
رابطه با ارتباطات، اهمیت بیشتر آن را درک باید کرد. 
آن  گسترش  و  حفظ  برقراری  فرایند  از  انسانی  روابط 
اعضای یک  بین  در  و دوجانبه  پویا  به شکل هدف دار، 
با  که  کارخانه، شرکت  اداره،  مانند  سازمان  یا  سیستم 
تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد سبب ایجاد تفاهم، 
احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان با یکدیگر 

Symbol .  -1
 Interpersonal communication .  -2
 Interpersonal communication .  -3

شده و زمینه را برای رشد و انگیزه در جهت اهداف مورد 
نظر فراهم می سازد. 

محیط  در  افراد  متقابل  مناسبات  به  انسانی  روابط 
اشاره دارد. در قرن بیستم با تحقیقات هاثورن اهمیت 
بیشتری یافت و به عنوان نظریه مدیریت روابط انسانی 
روابط  بودن  حاکم  گردید.  واقع  قبول  مورد  و  مطرح 
انسانی مناسب و دوستانه، در محیط کار زمینه انگیزشی 
و رشد و توسعه را می تواند فراهم سازد و میل به زیستن 
و کار و تالش را که منجر به افزایش مسئولیت پذیری 
و ثمربخشی فرد برای انجام وظیفه را دربرداشته باشد. 
ارتباط انسانی به این دلیل مهم است که یکی از ابزارهای 
تأثیرگذار برای درک محیط خویش و اطراف و استفاده 

بهینه از زندگی از جهات مختلف است. 

انواع ارتباطات انسانی
ارادی یا غیر ارادی، رسمی یا غیر رسمی، کالمی یا 
یا دو  یا غیر مستقیم، یک سویه  غیر کالمی، مستقیم 
سویه، این که کدام ارتباط مهم تر و تأثیرگذارتر است، 

مسلما بستگی به موقعیت دارد. 
بر  مقدمه ای  کتاب  در  همکارانش  و  امری  ادوین 

ارتباط های جمعی ارتباط را بیان می کند: 
ارتباط درون فردی)2(: زمانی که فرد در درون خود 
به دنبال حل مشکالت و تعارضات درونی می پردازد، و با 
فرد ارتباط برقرار می کند. این ارتباط کم تر مورد توجه 
قرار می گیرد، ولی به دلیل فشار ارتباط دیگر از اهمیت 
خاصی برخوردار است. این ارتباط عالوه بر برنامه ریزی 
عملکرد عاطفی و ارزیابی روابط میانی خود و دیگران را 

مورد توجه قرار می دهد )فرهنگی، 1386: 8 - 7(. 
تبادل  که  است  ارتباطی  میان فردی)3(:  ارتباط 
کالمی  پیام های  با  را  مفاهیم  و  احساسات  اطالعات، 
)هاشمی،  می گذارد  میان  در  دیگران  با  کالمی  غیر  و 
139۴: 23( ؛ فراموش نکنیم هر فردی برای بیان پیام 

خود با افراد دیگر شیوه ای خاص دارد. 
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ارتباطات جمعی)1(: ارتباطی که یک فرد با عده ای 
از طریق ساختار، رسمیت  انسان ها می تواند  از  کثیری 
و برنامه ریزی خود برقرار کند. معموال به دنبال هدفی 
و  مخاطب  کثیری  تعداد  برای  نوعی  و  جنس  هر  از 
همچنین ارسال بازخورد سریع برای افراد زیادی را در 
ارتباط جمعی می تواند  یک زمان می تواند شامل شود. 

گروهی و جمعی با تعریف مجزا هم باشد. 
اهمیت ارتباط میان فردی و ارتباطات

در طول تاریخ فقط بشر نبوده که زندگی اجتماعی 
را پیشه کرده است، بلکه موجودات دیگر نیز در ارتباط 
زندگی  از  عمده ای  بخش  انسان ها  هستند.  یکدیگر  با 
خود را در ارتباط با دیگران سپری می کنند یا در فکر 
ارتباطات مؤثرتر و مفیدتری هستند. این موضوع عالوه 
بر زندگی شخصی، در زمینه های کاری و مهارتی بسیار 
کامل  بستگی  روانی  سالمتی  بین  این  در  است.  مؤثر 
به  رابطه  این  اگر  و  دارد  را  روابط  نوع  در  متقابلی  و 
شکل موفق نباشد، اغلب دچار نوعی اضطراب، احساس 
بیهودگی، انزوا، رنج درونی، دوری از محبت به دیگران و 
از دیگران، فراموشی بسیاری از صفات انسانی می شوند. 
الزم به یادآوری است در ارتباط مبانی فردی سه بخش 
هر  هم ردیفان  و  باالدستان  زیردستان،  با  ارتباط  عمده 

کدام به تنهایی جایگاه خاصی را دارا هستند. 

شکل گیری یک ارتباط از ابتدا تا انتها
برای شروع و ادامه )چرخه حیات( یک ارتباط، مارک 
نپ مراحل شکل گیری را از مرحله آغاز؛ آزمون، چفت و 
بند) سفت کردن( چه کالمی و چه غیرد کالمی، ادغام ، 
پیمان بستن، افتراق، محدود کردن، توقف رابطه، پرهیز 
از یکدیگر و مرحله جدایی بیان نموده است )فرهنگی، 

 .)16۴ - 169 :1386

عوامل اثربخشی یک ارتباط میان فردی
1- گشودگی )فرستنده پیام، اشتیاق فرستنده، مبدأ 
واقف  آن  به  فرد  که  تفکرات  و  احساسات  تملک  پیام، 

است(.

 Public communication .  -1

2- همدلی )پرهیز از قضاوت و ارزیابی رفتار طرف 
و  نگرش  و  تجربه  با  عواطف  و  احساسات  مقابل، درک 

احساسات گیرنده پیام نه اندیشه شخص ما(.
3- حمایت گری )فضایی باز و بدون استرس،  ترس 

و تهدید از تهاجم(.
۴- مثبت نگری، مثبت گویی و مثبت اندیشی )ارتباط 
همراه با احترام و احساس مثبت متقابل، توانایی انتقال 
احساس مثبت به طرف مقابل؛ احساس مثبت از طرف 
فرستنده در جهت مشاهده تمایل و اشتیاق مخاطب یا 

مخاطبان برای پیام(.
5- تساوی )افراد هیچ وقت توانایی و خواص برابری 
در  تساوی  ولی  ندارند،  هم  با  گوناگون  جنبه های  در 
شخصیت آنان باید لحاظ شود یا حداقل نقاط مشترک 
آنان تأکید شود که هر دو انسان و موجودی گران بها و 
دارای خصیصه های ارزشمند متفاوت هستند( )فرهنگی، 

 .)12۰ - 112 :138

روش های بهینه سازی در روابط بین فردی
1- کامی: سؤال کردن و جستجو از نکات مبهم و 
تحسین نمودن برای بهتر ارتباط برقرار کردن و تأیید 
کردن کالمی در کنار تعبیر و تفسیر کردن برای نشان 
دادن عالقه و تعامل با دقت به ارتباط کالمی می تواند 

یکی از ابزارها مهارتی کالمی باشد.
2- غیر کامی: تماس از طریق چشمی برای نشان 
دادن توجه و بیان هیجان با حاالت چهره مانند ابرو که 
می تواند نشانه عالقه و تعجب و در عین حال پیگیری 
پیام مخاطب از طرف گیرنده پیام باشد و تکان دادن و 
نوع نشستن و گوش دادن، سرگرم نبودن به کاری جز 
دقت در کالم گوینده و اهمیت دادن، ابراز وجود، احترام 
گذاشتن، از دیگر مصادیق روش های جذابیت در روابط 

بین فردی است. 

عوامل بازدارنده ارتباطات میان فردی 
باشد،  می تواند  ارتباطی  و  فنی  و  ذاتی  علل  شامل 
پیش داوری ها و نظرات کلیشه ای، برچسب زدن، تعمیم 
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حد،  از  بیش  نصیحت  تمسخر،  و  کردن  تهدید  دادن، 
گفتگوی غیر دوستانه و دستوری هم می تواند هر کدام 

برای شکست یک ارتباط باشد. 

الگوهایی در ارتباطات میان فردی
الف( پنجره جوهری

بیشتر سو تفاهم ها از عدم شناخت فرد به عنوان یک 
فرستنده )مدیر( می تواند باشد. در واقع شخصیت فرد از 
تغییر و تفسیر دیگران از رفتارهای نسبتا پایدار او ناشی 
می شود. در این میان شخصیت مدیر را می توان از ابعاد 

مختلف در محیط کار بررسی کرد:
1- ناحیه عمومی: این ناحیه برای همه و خودش 

شناخته شده است.
ناشناخته  مدیر  برای  که  ناحیه ای  ناحیه کور:   -2
ولی دیگران نسبت به آن شناخت دارند به دلیل آن نیز 
عدم توانایی مدیر در دریافت بازخوردهای لفظی و غیر 

لفظی است. 
مدیر  برای  که  ناحیه ای  خصوصی:  ناحیه   -3
شناخته شده ولی برای دیگران ناشناخته است و مایل 
به افشای آن برای دیگران نیست یا دیگران بازخوردهای 

او را دریافت نمی کنند.
ضمیر  در  که  قسمتی  ناشناخته:  ناحیه   -4
می توانند  سختی  به  افراد  و  دارد  قرار  مدیر  خودآگاه 
آن را دریابند و جز با تالش آگاهانه نمی توانند دریابند 
در  می تواند  مدیر  ناشناخته  قسمت  همین  در  و ضمنا 
خود  بازخورد  از  استفاده  با  و  دیگران  بر  نفوذ  جهت 
گشودگی ها در جهت گسترش و استحکام ارتباط یاری 
بگیرد )رضائیان، 1385: 3۰۰ - 297(. مهم ترین فراگرد 
در شناخت شخصیت بازخور است و آن حدی است که 
دیگران روابطشان با مدیر و چگونگی برخورد او و تبادل 
اطالعات را ارزیابی می کنند و مسلما با افزایش یکی از 

نواحی باال مسلما ناحیه دیگر کوچک تر می شود. 

 autonomy & connection .  -1
 openness and protection .  -2

 Novelty & pre dictability .  -3
 contextual Dialectics .  -4

 Publish private dialectic .  -5
 read & Ideal dialectic .  -6

ب( نظر گراهام در ارتباطات میان فردی
خودنظمی  سازی،  خودفاش  و  خود  از  آگاهی  او 
و  بازخورد  کردن  قبول  دیگران،  از  آگاهی  شفافیت،  و 
ارزیابی، کنار آمدن با احساسات و تفاوت ها را از شرایط 

ارتباطات فردی می داند. 
ج( نظریه دیالکتیکی ارتباط

چهار  نظریه  این  برای  همکارانش  و  باکستر  لس 
فرضیه مطرح می کنند:

1- روابط خطی نیستند؛
2- حیات رابطه ای با تغییرات شکل می گیرد؛

3- تقابل و تضاد واقعیتی در زندگی رابطه ای است؛
و گو  و گفت  دادن  مرکز سازمان  در  ارتباطات   -۴

بررسی تضادهای رابطه ای است. 
مردم در جریان روابط به طور مستمر، تقابل نیازهای 
متضاد را احساس می کنند و حیات رابطه همیشه برقرار 
هم  و  ارتباط  هم  و  استقالل  هم  انسان ها  اساسا  است. 
حفظ حریم شخصی، هم تنوع و هم قابلیت پیش بینی 
با یکدیگر دوست دارند؛ در میان همین نیازها گاها  را 
متضاد به دنبال ایجاد سازش هستند، ولی فراموش نکنیم 
که هرگز نیاز خویش به هر دو عنصر از هر جهت متضاد 
را نمی توانند نادیده بگیرند. در ادامه احتمال تنش های 
و  افشایی  ارتباط)1(؛ خود  و  از خودمختاری  را  ارتباطی 
حفاظت)2(، تازگی و پیش بینی پذیری)3(؛جدل های متنی 
عمومی)5(؛  و  خصوصی  حریم  جدل های  محیطی)۴(؛  یا 

جدل های واقعیت و ایده آل ها)6( را بیان می کند. 
د( الگوی تعاملی

برای  افراد  طبایع  شناخت  بر  تعاملی  لفظی  تأکید 
نظر  از  افراد  الگو  بنابراین  است.  ارتباطات  بهتر  ایجاد 
و  بالغ  پدرانه،  روانی و شخصیتی در سه حالت  حاالت 
کودکانه هستند )الوانی، 1388، 19۴ - 193(. هر آدمی 
در هر یک از سه حالت فوق نگرش های متفاوتی نسبت 
به خود و دیگران می تواند داشته باشد )رضائیان، 1385: 



 ماهنامــه علمــی، تخصصی مدیریت رســانه
ــان 1399 ــماره 51، آب ــتم، ش ــال هش س 77

mediamgt.ir

69(. تا ارتباط بهتری بر اساس روحیات و حاالت بتوانیم 
برقرار کنیم. 

ارتباطات سازمانی 
شناخت  سازمانی،  رفتار  اساسی  فرض های  از  یکی 
ویژگی های فردی و ارتباطی افراد در جهت دسترسی به 
اثربخشی، کارآیی و در نهایت بهره وری بیشتر و تحقق 
اهداف مورد نظر است. این موضوع ارتباط تنگاتنگی با 
جنبه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

دارد )نظری و همکاران، 1393، 82 - 67(. 
همان گونه که ارتباطات برای موفقیت فردی امری 
نیز واجب و  و موفقیت  برای شکل گیری  حیاتی است، 
باشد.  می تواند  انسان  تعالی  و  توسعه  عامل  مهم ترین 
نداشته  مؤثر  ارتباط  با هم  افراد  یا سازمانی که  جامعه 
اطالعات  و  دانش  تجربیات،  مبادله  توانند  نمی  باشند، 
هدفمندی،  واقع  در  باشند.  داشته  هم  با  مناسبی 
یک  در  بودن  لحاظ  و  وظیفه مداری  ساختارمندی، 
سازمان نسبت به دیگر ارتباطات بیشتر مورد توجه قرار 
باید بگیرد. ارتباط مانند بدن انسان زنده و پویا است و 
فرایندی است که به وسیله آن سیستمی را برای گرفتن 
مختلف  ارگان های  و  افراد  به  معانی  تبادل  و  اطالعات 
داخلی و خارجی راه اندازی و سیستمی برای هماهنگی 
و ایجاد زمینه های مشترک در جهت بهره وری بیشتر به 

کار گرفته می شود.
اگر اختاللی )مانند بدن انسان( به وجود بیاید و مانع 
جریان آزاد فرستنده، پیام و مخاطب باشد؛ باعث ایجاد 
چرا  شد.  خواهد  اثربخشی  کاهش  و  مشکل  و  اختالل 
که سازمان همان گونه که بیان شد یک موجود زنده و 
اثرگذار و اثرپذیر با یک نظم سلسله مراتبی، وابستگی 
متقابل و البته نفوذپذیر با فرایندهای بازخوردی متفاوت 
نگرش  با  ارتباطات  که  است  ضروری  نکته  این  است. 
فرهنگی مانند ارزش ها، قهرمانان، آداب و رسوم، هویت 

از اهمیت خاصی برخوردار است. 

انواع ارتباطات
1- ارتباطات عمودی 

 ارتباط از باال به پایین یا پایین به باال می تواند باشد. 
دستورات  ابالغ  اطالعات،  درخواست  آموزش،  هدایت، 
مافوق، از اهداف رو به پایین و اهدف رو به باال، گزارش، 
پیشنهاد، ادای توضیحات یا درخواست هستند. اگر یکی 
باعث  امر  این  از دو طرف واکنش منفی را درک کند، 

ایجاد تنش درون سازمانی خواهد شد. 
2- ارتباطات افقی

حل  و  هماهنگی  ایجاد  ارتباط  نوع  این  از  هدف 
که  است،  سازمان  در  مستقیم  کانال  طریق  از  مسائل 
برقرار  مختلف  دوایر  با  گروه  یک  اعضای  بین  معموال 

می شود. 
3- ارتباط مورب

زمانی که امکان رابطه گزارش دهی مستقیم نباشد، 
ارتباطات  البته  برقرار می کنند.  ارتباط  یکدیگر  با  افراد 
سازمانی دیگری مانند رسمی، غیر رسمی، همه جانبه، 

چرخشی، زنجیره ای را نیز بیان کرد. 

پایایی
پایایی )اعتبار( به معنای قابلیت اعتماد، ثبات، دقت 
یا صحت ابزار اندازه گیری بوده تا پژوهشگر به داده های 
»پایایی  واقع  در  یابد.  اطمینان  ابزار  از  آمده  دست  به 
داللت بر آن دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان 
تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد« )نصرتی، 

 .)56 :1393
در  بنیادی  تغییرات  که  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  
یکی  معنویت  و  است  شکل گیری  حال  در  کار  محیط 
از موضوعات اساسی خواهد بود. ایجاد معنویت در کار 
دارای مزایای بسیاری برای مدیریت، کارکنان و سازمان 
در  افراد  می دهد.  تغییر  را  کار  ماهیت  معنویت،  است. 
جستجوی معنا در کارشان هستند، آن ها به دنبال راهی 
هستند که زندگی کاریشان را با زندگی معنویشان پیوند 
بزنند و با بصیرت و هدفی هماهنگ شوند که فراتر از 

دست آوردن پول است.
افراد را در کارشان نیرومند می سازد و به  معنویت 
جوانب  همه  در  متعال  خداوند  با  می دهد  اجازه  آن ها 
معنویت،  از  برخورداری  با  شوند،  مرتبط  زندگیشان 
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مدیران خواهند توانست نه تنها بهره وری را در محیط 
مهم تر  آن  از  بلکه  بخشند،  بهبود  خود  سازمان  یا  کار 
می توانند به آرامش خاطر و رضایت باطن یا یک شادی 
طوالنی دست یابند و محیطی را فراهم آورند تا همکاران 
دوست و دوستان همکارشان نیز از این شادی و رضایت 

باطن برخوردار شوند.
و  سازگاری  نوعی  دربردارنده  معنوی  هوش  مفهوم 
را در  باالترین سطوح رشد  رفتار حل مسئله است که 
بین  هیجانی،  اخالقی،  شناختی،  مختلف  حیطه های 
فردی و ... شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی 
با پدیده های اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و 
بیرونی یاری می نماید. هدف از انجام این تحقیق بررسی 
رابطه بین هوش معنوی و ارتباطات بین فردی است که 
ارتباطات بین فردی  رابطه مثبت بین هوش معنوی و 
وجود دارد. این رابطه را می توان این گونه تبیین نمود: 
هوش معنوی به عنوان باالترین هوش وجودی فرد است 
نسبت  فرد  در  مثبت  و  نگرشی جدید  ایجاد  که سبب 
به خود، دیگران و جهان پیرامون او می شود و فرد مي 
تواند در حین انجام کار نیز با تعامل و توانایی برقراری 
کار  به  خوبی  به  را  خود  مهارت های  مؤثر،   ارتباطات 
بگیرد. بنابراین ضرورت شناخت و آگاهی از مهارت های 
ارتباطی و ارتباطات بین فردی و تبیین روابط بین افراد 
می تواند به بهبود سطح ارتباطات و در نهایت اثربخشی 
عامل  مهم ترین  ارتباطی،  توانایی  شود.  منجر  سازمانی 
از  است.  کار  در  افراد  موفقیت  و  تصمیم گیری سازمان 
و  ارتباطی  مهارت های  و  توانایی ها  بودن  دارا  رو  این 
اهمیت  حائز  بسیار  افراد  بین  در  میان فردی  ارتباطات 

است. 

هوش معنوی
منابع  و  ظرفیت  توانایی،  از  مجموعه ای  بیانگر 
افزایش  موجب  می تواند  روزانه  زندگی  در  که  معنوی 
هدف  و  معنا  یافتن  در  او  نقش  بر  فرد  انطباق پذیری 
از  باشد.  روزمره اش  شخصی  رویدادهای  و  اعمال  در 

The theory of fluid and crystallized intelligence .  -1

 Hebb .  -2

زندگی  اصلی  هدف  و  می رویم  کجا  به  آمده ایم  کجا 
است  معتقد  آمرام  است.  معنوی  هوش  نمودهاي  از 
و داشتن مأموریت  که هوش معنوی شامل حس معنا 
زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش 
ماده و معتقد به بهتر دشن دنیا می شود )آمرام، 2۰۰5(. 

الگوها و نظریه های هوش 
الف( سلسله مراتبی

اختصاصی  هوش  و  عمومی  به  را  هوش  اسپیرمن 
تقسیم می کند. امروزه هوش اختصاصی سلسله مراتبی 

بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. 
ب( نظریه سیلی و تبلوری هوش)1( 

را  آن  بعدها شاگردش جان هورن  و  کاتل  رایموند 
تک  سازه  یک  هوش  که  بودند،  معتقد  نمود  تکمیل 
بعدی نیست، بلکه نسبتا بیش از 1۰۰ نوع توانایی ذهنی 
درجات  با  مختلف  سطوح  افراد  در  که  است  متفاوت 
که  کرد  باید  توجه  کرد.  تقسیم بندی  می توان  متفاوت 
هوش »هب)2(«، »هوش متبلور« و »هوش سیال« قابل 

بررسی است. 
امروزه برای آزمون هوش سنتی از هوش های سیال 
و متبلور استفاده می شود و بنابر نظر هورن و کاتل هوش 

سیال در سلسله مراتب از هوش متبلور باالتر است. 
ج( نظریه سه گانگی هوش انسان

تحلیلی،  توانایی:  سه   )1988( سال  در  استرنبرگ 
خالق و کاربردی را به عنوان تئوری سه گانه هوش در 
توانایی تحلیلی فرد برای ارزیابی مقایسه و تحلیل مطرح 
ارزیابی  ابزارهای  توسعه  با  نظریه  این  اخیرا  که  نمود 
هوش سه گانه بیشتر تحت تأثیر تجربیات کاربردی قرار 

گرفته است )زارعی و همکاران، 139۰؛ 9۴ - 71(.
نمونه نظریات دیگر در رابطه با هوش معنوی نظریه 
نوبل و دگان، آمرام و درایر، بروک لیچفیلد، لوین زهار و 
مارشال، فریدمن و مک دونالد، ایمونز، سیسک و تورنس، 
سانتوس، زهار، ولمن، بوزن، سالریس، ساغروانی، مک 

مولن و مدل کینگ را می توان بیان کرد.
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 در این مقاله سعی کردیم بدون افراط و تفریط در 
حد امکان و توانایی نظریات مختلف را هر چند فقط در 
حد نام آن ها ذکر کنم ولی الزم به ذکر است که تأکید 

بیشتر نگاه کینگز است. 
یک  عنوان  به  را  معنوی  هوش  او  مدل  این  در 
بعد  چهار  دارای  که  ذهنی  ظرفیت های  از  مجموعه 

اساسی است مطرح می کند: 
1- تفکر انتقادی وجودی؛

2- تولد معنا و مفهوم شخصی؛
3- آگاهی متعالی؛

۴- بسط حالت و سطح هوشیاری )زارع و همکاران 
 .)71 - 9۴ :139۰

به  سپس  و  معنوی  هوش  به  کینگ  ادامه  در 
ارتباطات میان فردی مي رسد. 

 انواع هوش
جسمی،  هوش   :)1983  -  1993( گاردنر   -1
کالمی،  تصویری،  فردی،  درون  میان فردی،  حرکتی، 

منطق و ریاضی، تیمی؛
2- ویلیام مورتن ولر )1911(: هوش جمعی؛

3- آلن، متیسون، تورنیک )195۰(: هوش مصنوعی؛ 
۴- هوش پیترالن )1958(: هوش تجاری؛

5- ویلنسکی )1967(: هوش سازمانی؛
6- مایکل پورتر )198۰(: هوش رقابتی؛

7- استنلی کورن )1983(: هوش غریزی؛
8- استرنبرگ )1988(: هوش خالق؛

9- سالوی و مایر )199۰(: هوش عاطفی؛
1۰- دونالد مارچند )1995(: هوش استراتژیک؛
11- زهار و مارشال )1999(: هوش معنوی)1(؛

12- ارلر و انگ )2۰۰3(: هوش فرهنگی. 
و  وایت  افرادی چون  انواع هوش مسلما  تمامی  در 
دیگران در نقد آن ها مباحث فراوانی کرده اند. در میان 
انواع هوش که ذکر شد و هر کدام به تنهایی می تواند 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما ما به هوش معنوی 
بیشتری  تأکید  شد  مطرح  غربیان  توسط  ابتدا  در  که 
امروزه  که  است  مفهومی  معنوی  هوش  کرد.  خواهیم 

 spiritual intelligence .  -1

در حوزه دین و معنویت مورد توجه و عالقه قرار گرفته 
شده است. 

نوعی  واقع  در   »spirity« التین  به  معنویت  واژه 
»دیدن« در زندگی فرد و دادن معنا و روح به زندگی فرد 
اواخر قرن گذشته مفاهیمی همچون اخالق،  است. در 
کاری،  درست  برتر،  نیروی  یا  خدا،  به  ایمان  حقیقت، 
وجدان، راد مردی و گذشت، نوع دوستی، معناجویی در 
کار و کال پارادایمی به نام معرفت ظهور مجدد داشت 

)غیور و ساغروانی، 1388: 3۰(.
و  آگاهی  شامل  انسانیت  ابعاد  از  یکی  معنویت 
می شود.  مطرح  روزمره  زندگی  از  فراتر  و  خودشناسی 
معنویت را نمی توان در زندگی و معرفی به شکل ساده 
تعریف کرد. معنویت در قلب و مغز و پوست و استخوان 
افراد در هر مکانی و هر سنت مذهبی و غیر مذهبی به 
شکلی وجود دارد. یک فرد ممکن است از نظر فیزیکی 
و  مفهوم  باشد.  مرده  معنوی  لحاظ  از  ولی  باشد،  زنده 
و  غایی  هدف  داشتن  تقدس،  احساس  زندگی،  درک 
بتوان  شاید  خود(  از  )فراتر  کل  یک  سوی  به  حرکت 
معنویت را به طور کلی مجموعه نامتناهی از محرک ها، 
بر  که  نگرش های شخصی  و  ارزش ها  تجارب،  رفتارها، 
مبنای جستجو، درک، معناداری، هدف و تعالی وجودی 

بیان کرد. 
در واقع به یک رابطه بین معنویت و هوش معنوی 
می توان پی برد و این که هوش ظاهری بیشتر به حواس 
پنج گانه مربوط می شود، اما هوش باطنی با درک جهان 
پیرامون و ارتباط با جمال الهی به نوعی به دنبال بیداری 
آن است. این هوش تابع اصل وحدت و فاقد گوناگونی 
و  شدن  فعال  با  انسان ها  همه  نگاه  این  از  است،  تنوع 
شدن  بیدار  و  ذهن  بخش  در  کدهایی  دریافت  قابلیت 
هوش  سطح  باالترین  هستند.  هوش  با  نهفته  هوش 
معنوی است که گاردنر بدین شکل در تحقیقات خود 

مطرح کرده است:
1- هوش بدنی )PQ(؛
2- هوش عقالنی )IQ(؛

3- هوش هیجانی )EQ(؛

هوش معنوی و ارتباطات
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دیگران،  و  زاده  )عبداهلل   )SQ( معنوی  هوش   -۴
 .)3۴ :1388

رشد معنوی وسامت روان
اگرتعاریف هوش معنوی روش های دانستن را نتواند 
دربرگیرد، ناقص هستند. افراد در سنین مختلف مفهوم 
برای  فراعقلي)2(.  تا  می دانند  تجربه ای)1(  را  معنویت 
عقلی)۴(  حسی)3(،  روش  نیازبه  معنوی  هوش  پاالیش 
را  معنوی  هوش   .)2  :2۰۰3 )وگان،  است  تأملی)5(  و 
هیجانات  تغییر  توجه،  مختلف،  تمرین های  با  می توان 
و تقویت کردن رفتارهای اخالقی افزایش داد. »وگان« 
معتقد است هوش معنوی از طریق افزایش وسعت نظر 
و گشودگی و داشتن نقطه نظرهای مختلف، حساسیت 
تعالی  حالت  نظیر  واقعیاتی  و  تجارب  به  نسبت  زیاد 
)ماورایی( و موضوع های معنوی، فهم عمیق تر نمادها و 
بازنمایی افسانه ها و کهن الگوهای ناهشیار کشف نشده 

افزایش می یابد )هنری، 139۴: 31(. 
خاصی  آیین  و  دین  یک  به  متعلق  معنوی  هوش 
رشد  مختلف  میزان  به  آن  مختلف  انواع  و  نیستند 
قابل  رشد  آن ها  از  یکی  فرد  یک  در  مثال  می کند، 
نکرده  چندانی  رشد  آن  دیگر  انواع  کند؛  مالحظه ای 
باشد. اگر موضوعات اخالقی یا هیجانی حل نشده باشد 

مسلماً رشد معنوی سست می شود.
هوش  جلوه های  از  یکی  عنوان  به  معنوی  بلوغ 
معنوی شامل درجه ای از بلوغ هیجانی و بلوغ اخالقی)6( 
برای  و خردمندی  دلسوزی  و  اخالقی می شود  رفتار  و 
دیگران صرف نظر از جنسیت، قومیت و نژاد را شامل 
می شود. بلوغ معنوی نگاهی عمیق همراه با آگاهی است 
می سازد.  مرتبط  بیرون  با  را  ذهن  درونی  زندگی  که 
و  رشد  و  مسائل  برای  »چرا«  دنبال  به  معنوی  هوش 
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برقراری ارتباط میان رویدادها است. صداقت، آموختن 
بازشناسی  و  یادگیری  تفکر،  خودآگاهی،  اشتباهات،  از 
معنوی  هوش  افزایش  باعث  پیام ها  به  دادن  گوش  و 

می شود.
نیز  معنوی  بلوغ  رشد  باعث  خودآگاهی  افزایش 
از  رضایت  زندگی،  هدف  و  معنویت  مبانی  می شود. 
بررسی  دارد. طبق  و سالمت همبستگی وجود  زندگی 
طول  و  کم تر  بیماری  می تواند  معنویت  تحقیق  و 
در  افسردگی  میزان  و  بیاورد  ارمغان  به  را  بیشتر  عمر 

بیماری ها و مشکالت کم تر شود. 
و  هیجانی  شناختی،  بدنی،  هوش  چهار  ویلگزوت 
معنوی را بر اساس ترتیب رشد آن ها، به شکل هرمی از 
پایین به باال مطرح نموده است. معتقد است که کودکان 
بدنی(،  )هوش  پیدا می کنند  کنترل  بدن خود  بر  ابتدا 
گسترش  را  خود  مفهومی  و  زبانی  مهارت های  سپس 
مطرح  مدرسه  در  که  شناختی(  یا  )هوشبهر  می دهند 
روابط  گسترش  به  عالقمند  که  زمانی  افراد  می شود. 
می شود  مطرح  هیجانی(  )هوش  می شوند  دیگران  با 
دنبال  به  فرد  که  است  معنوی  مرحله هوش  آخرین  و 
همه  این،  آیا  شبیه:  سؤاالتی  می گردد.  مسائل  معنای 
می نماید  مطرح  را  دارد؟«  وجود  که  است  چیزی  آن 
)ویگلزورت، 2۰۰۴: نقل از: سهرابي، 1385(. مک هاوک 
متمایزکننده،  معنایی،  )اختصاصی،  متعارف  هوش  نیز 
مقابل  در  را  عقل،  مادی،  کمی،  خود،  کنترل کننده 
متحدکننده،  نمادین،  اختصاصی،  )غیر  معنوی  هوش 
شکوفاکننده خود، کیفی، معنوی، شهود( قرار می دهد 

)هنری، 139۴: 38(. 
هوش قرن ها قبل از میالد مورد توجه بوده و باعث 
تمایز انسان نسبت به موجودات دیگر است. اما مفهوم 
اندازه گیری  و  بحث  مورد  قرن2۰  در  هوش)7(  ضریب 
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قرار گرفت. تست های استاندارد کالمی و عددی »آلفرد 
آمریکا  ایاالت متحده  در  باینت)1(« حدودا شصت سال 
مورد توجه و استفاده قرار گرفت، روش او تقسیم سنی 
ضریب  به  آن  حاصل  سپس  و  تقویمی  سن  بر  عقل 

هوشی معروف شد )ساغروانی، 1388: 15 - 1۴(.
بنابر همین موضوع توانایی ذهنی یکی از تفاوت های 
افراد است که بر روی عملکرد آن ها اثر مستقیم دارد. 
زندگی  سازگاری  پیش بینی کننده  یک  می تواند  هوش 
مفهوم  بیشتر  هوش  از  غرب  در  باشد.  نیز  اجتماع  در 
که  در صورتی  می شود،  اطالعات  پردازشی  و  شناختی 
در شرق مؤلفه های گوناگون عملکرد و تجربه انسانی، از 
جمله شناخت، شهود و هیجان در یک ارتباط کامل و 

یکپارچه مورد نظر است )هاشمی، 139۴: ۴2(.
رفتار  و  درونی  تعارضات  کاهش  باعث  هوش 
سازگارانه در راستای اهداف کاربردی و رشد سازگارانه و 
حرکت به سوی هدف مورد نظر، همراه با حل مسائل و 
غلبه بر موانع می شود. تعریف هوش از نگاه فرهنگ های 
نازل،  پیاژه،  گاردنر،  استرنبرگ،  چون  افرادی  و  لغت 
چاپگن، ای جی بورینگ، کینگ و بسیاری دیگر معانی 
گفت  می توان  کلی  طور  به  اما  است.  شده  مختلفی 
برنامه ریزی، خالقیت،  هوش دربرگیرنده ظرفیت تفکر، 
یادگیری  و  تأمل، تصمیم گیری  سازگاری، حل مسئله، 
اطرافش و  از خودش و محیط  انسان  و شناخت دقیق 
تغییرپذیر در  هماهنگ شدن هدفمند در کنار شرایط 

جهت رشد و تعالی فرد در ابعاد گوناگون است. 

تعاریف هوش معنوی
ویگلز فورث هوش معنوی را توانایی رفتار با دلسوزی 
و حکمت همراه با حفظ آرامش درونی و بیرونی قطع 
نظر از عوامل بیرونی می داند )زارعی و همکاران، 139۰: 
از قول آمونز )2۰۰1(  بردزلی )2۰۰۴: 2(   .)71 - 9۴
هوشیاری  تقدس،  مثل  توانایی  یک  را  معنوی  هوش 
باالتر و تعالی برای پیشبرد عملکرد و سازش بیان نموده 
است. زوهار و مایکل می نویسند که هوش معنوی به ما 
کمک می کند تا اعمال و زندگی خود را مفهومی ژرف و 
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عمیق ببخشیم )گنچین و همکاران، 1391: 56 - 5۴(. 
می کند:  تعریف  چنین  را  معنوی  هوش  کینگ 
»مجموعه ای از ظرفیت های عقالنی که کمک به آگاهی، 
یکپارچگی و کاربرد انطباق از جنبه های معنوی و خارج 
از جهان مادی موجودیت شخص است و منجر به تفکر 
و  مافوق  عالم  شناسایی  معنا،  افزایش  عمیق،  وجودی 
سلطه حالت های معنوی می شود« )کینگ، 2۰۰8، 59؛ 
به نقل از زارعی و همکاران، 1391، 92 - 71(. هوش 
و  ارتباط آن هستی  و  زندگی درونی ذهنی  به  معنوی 
وجود در جهان مربوط می شود و توانایی فهمیدن عمیق 
سؤاالت معنوی و بینش درونی است در سطوح چندگانه 

از هوش. 
هوش معنوی آگاهی از معنویت به عنوان زمینه ای 
از وجود و نیرویی خالق برای تکامل همراه با آگاهی از 
جسم، ماده، روان و معنویت و توانایی ذهنی فردی است. 
در کل هوش معنوی با تمرین توسعه می یابد، با قلب باز 
می شود، با ذهن روشن می شود و با روان ملهم می گردد. 
این هوش بیشتر به دنبال پرسیدن است تا پاسخ! هوش 
و  استرس  از  شادی  و  عشق  تفکیک  در  سعی  معنوی 

اضطراب هر روزه است.
یا  بودن  خوب  هنر  درک  دنبال  به  معنوی  هوش 
پدر و مادر خوب بودن نیست در حقیقت هوش معنوی 
نمی خواهد!  را  بودن  چگونه  شد  گفته  که  گونه  همان 
از  بودن است! هوش معنوی حالتی  هوش معنوی چرا 
معنوی  بلوغ  است.  اشتیاق  و  عالقه  تعجب،  در  زندگی 
هوش  الزم  ویژگی  است.  معنوی  هوش  رشد  ادامه  در 
عبارت  دیگر  فعالیت های  و  توانایی  کنار  در  معنوی 
هستند از: دعا، تعمق، رویا، تحلیل رویا، باور، ارزش های 
فهم  و  تفسیر  در  مهارت  و  شناخت  معنوی،  و  دینی 
دنبال  به  شد  بیان  که  طور  همان  یا  مقدس  مفاهیم 
از مرگ، جستجوی  زندگی پس  درباره وجود  سؤاالتی 
معنا در زندگی، عالقمندی به عبادت، حس هدفمندی 
در زندگی، هماهنگی با قدرت برتر و ارتقای خود به یک 
کل برتر و نقش آن در زندگی خود نیز باشد. از دیدگاه 
در  اکنون  که  شود  آگاه  باید  فرد  ابتدا  مارشال  و  زهار 
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انگیزه  تغییر کند؟ نکات  آیا می خواهد  قرار دارد؟  کجا 
آیا  کند!  حل  و  کشف  را  موانع  و  امکانات  چیست؟  او 
می داند  آیا  باشد؟  داشته  مسیر  یک  در  تعهد  می تواند 
راه های بسیار دیگری نیز وجود دارد؟ )هاشمی، 139۴: 
95(. یک مدیر باید اهمیت کارش را به دیگران نشان 
دهد و بینشی فراهم سازد که بشر برای انجام هرکاری 
را  زندگی  دارد.  آن  زمان  در  معنایی  شناخت  به  نیاز 
در متنی بزرگ تر باید دید و آرزوی ما بایستی وقت و 
انرژی خود را صرف اهداف واال و مؤثر قرار دهیم و به 

زندگی مان ارزش خاص دهیم. 

هوش معنوی در اسام
معنوی  هوش  مؤلفه های  مذهبی  متون  اساس  بر 

)جامی، 1381( شامل: 
1- مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ 

2- تشخیص و دریافت پیام های معنوی از پدیده ها 
و اتفاقات؛

3- سؤال و جواب معنوی در مورد مبدأ هستی؛
بر  فردی  بین  روابط  و  هستی  قوام  تشخیص   -۴

فضیلت عدالت انسانی؛
5- به کار عفو و گذشت در روابط بین فردی؛ 

6- تشخیص الگوی معنوی و تنظیم رفتار با آن؛
7- تشخیص کرامت فردی و رشد عملی در رسیدن 

به آن؛
8- تشخیص رشد معنوی و تنظیم عوامل درونی و 

بیرونی در جهت رشد بهینه آن؛
در  و  حیات  به  مرگ  زندگی،  معنای  تشخیص   -9

عین حال از حیث روانی؛ 
1۰- درک حضور خداوندی؛

11- درک زیبایی ها و حس قدردانی؛
12- داشتن ذوق عشق و عرفان که در آن عشق به 

وصال منشأ دانش است نه استدالل و قیاس؛ 
13- داشتن هوش معنوی که فهم آیات قرآنی، کالم 

انبیا و داستان های متون مقدس را بیشتر درک کنند؛
1۴- فهم و پی بردن به جوهره حقیقت و عبور از 

پرده های اوهام. 

و  خلیفه  او  می فرماید:»  انسان  ستودن  در  قرآن 
جانشین من در زمین است، نیمه ملکوتی و نیم مادی، 
دارای فطرتی خدا آشنا، مستقل، امانتدار خدا و مسئول 
خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، 
وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می شود و به سوی قوت 
و کمال سیر می کند و باال می رود، اما جز در بارگاه الهی 
و جز با یاد او آرام نمی گیرد. ظرفیت علمی و عملیش 
نامحدود است. از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار بوده و 
باید همه کماالت بالقوه را به فعلیت برساند، و این خود 
او است که بر اساس اختیاری که دارد سازنده و معمار 

خویشتن باشد. 
در واقع آن چیزی که در اسالم تأکید شده و باعث 
افزایش سازگاری او با هستی می شود، تقوا، پرهیزگاری با 
تمرینات مداوم تدبر در خلقت، آفاق و انفس، روزه داری، 
عبادت، خواندن قرآن و تفکر و تعمق به آیات می تواند 

نقش مؤثری در تقویت هوش معنوی داشته باشد.
هر  زندگی  مراحل  تمامی  در  متعالی  حضور  درک 
انسان از درون و بیرون و فروتنی در برابر عظمت وجود 
حفظ  ملکوتی،  ندای  به  شنوایی  توان  مطلق،  هستی 
کالم  خردمندانه  درک  ایمان،  وفاداری،  تعهد،  آرامش، 
حق، همراه با سازگاری با آن، درک عدالت عملی، عشق، 
وحدت در عین کثرت از ابعاد اساسی معنویت هستند. 

)غباری بناب و همکاران، 1386: 1۴5 - 127(. 

کاربردهای هوش معنوی
امروزه عصر رقابت و پیچیدگی است و همه ارگان ها 
قابل  غیر  که  دارند  کار  و  سر  انسانی  با  سازمان ها  و 
معنوی  هوش  از  که  است  موجودی  تنها  و  پیش بینی 
برخوردار است. غرب بعد از تفکر جدایی دین از سیاست 
و نفی تسلط کلیسا و جدایی امور مانند مذهب، معنویت 
امر  یک  معنویت  که  این  و  دنیوی  فعالیت  از  عرفان  و 
انسانی  شخصی است؛ به نوعی باعث سقوط جنبه های 
و هویت وجودی  روح  پارادایم مدرنیته، سهم  با  و  شد 
غرب  تدریج  به  وجود  این  با  کرد.  فراموش  را  انسان 
که  شدند  متوجه  سازمان ها  و  مدیران  آن  ادامه  در  و 
کمک  می تواند  قسمت ها  از  بسیاری  در  معنوی  هوش 
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آنان باشد.
هوش  و  تصمیم گیری  برای  عقالیی  هوش  اگرچه 
عاطفی برای فهم و کنترل عواطف و احساسات و درک 
در  معنوی  هوش  ولی  است  ضروری  بسیار  دیگران 
بسیاری جهات ضروری تر و کاربردی تر به نظر می رسد. 
داشتن حس هویت در محیط کار، قدرت انعطاف پذیری، 
توانایی تشخیص معنای حقیقی رویدادها و شرایط ایجاد 
کار با معنا، ارزش های شخصی را همراه با هدف درک 
کردن، حفظ ارزش ها و صادق بودن، تمرکز در مواجه با 
بحران ها و آشفتگی ها، آرامش و سالمت روان، خالقیت 
و نوآوری، امید، کل نگری، درک عمیق تر، خودآگاهی، 
آرامش  ایجاد  خالقانه،  استدالل  مسئوالنه،  کنجکاوی 
متقابل  تفاهم  و  درک  دیگران،  بر  آن  تأثیر  و  خاطر 
پویایی  و  تغییرات  برابر  در  ارشد  مدیران  دیگران،  با 

می توانند از عوامل هوش معنوی در محیط باشند. 

نشانه ها و عوامل رشد معنوی
باشیم مثال  ارتباط شروع خوبی داشته  1- در یک 
یا فشردن دست طرف  احوالپرسی گرم  با یک سالم و 

مقابل. 
2- در برقراری ارتباط به شخصیت افراد توجه کنیم 
و متناسب با شخصیت افراد رفتار کنیم مثال نحوه ارتباط 
و  سالخوردگان  بزرگساالن،  همساالن،  کودکان،  با  ما 

بیماران باید متفاوت با یکدیگر باشد. 
را  یکدیگر  هنگام صحبت کردن هرگز سخنان   -3

قطع نکنیم. 
پراکنده گویی  و  پرگویی  از  رابطه  تقویت  برای   -۴

اجتناب کنیم.
نیازمند  که  فعال  دادن  گوش  از  ارتباط  هنگام   -5
کسب مهارت بوده و نیازمند انرژی است، استفاده کنیم. 
دنبال  به  ابتدا  به مکان های جدید  ورود  6- هنگام 
افراد آشنا و سپس افرادی را جستجو کنیم که با آنان 

راحت تر ارتباط برقرار می کنیم.
7- برای ادامه یک ارتباط از تأیید و تحسین مناسب 

و به جا استفاده کنیم.
خودداری  دیگران  تحقیر  و  توهین  تحقیر،  از   -8

کنیم.
مقصر  را  دیگران  تنها  ارتباط  قطع  صورت  در   -9

ندانیم و برای ارتباط مجدد پیش قدم شویم.
مورد  در  قضاوت  از  کردن  صحبت  هنگام   -1۰
گفته های گوینده پرهیز کنیم، مثال به جای استفاده از 
عبارت اگر این را نمی گفتی، تقصیر خودت بود و غیره 
از عبارت بهتر است مسئله را یک بار دیگر مرور کنیم 

استفاده کنیم.
از  افراطی  خجالت  و  کم رویی  با  مقابله  برای   -11
افراد آگاه و متخصص )مشاور و روانشناس خبره( کمک 

بگیریم.
12- با احترام به دیگران احترام به خود را تضمین 

کنیم.
خانواده  در  مفید  و  مؤثر  ارتباط  برقراری  با   -13

الگوی مناسبی برای افراد دیگر باشیم. 
1۴- در صورت رو به رو شدن با نظر مخالف دیگران 
تالش  فردی  بین  رابطه  تداوم  برای  بردباری  و  صبر  با 

کنیم.
15- در مواقع عدم امکان ارتباط حضوری از سایر 
وسایل اتباطی مانند تلفن زدن، پیامک زدن و غیره در 

تقویت ارتباط مناسب خود با دیگران تالش کنیم.
16- با شرکت در مراسم های اجتماعی، تفریحی و 

مذهبی در تقویت ارتباط خود با دیگران تالش کنیم.
روابط  در  دیگران  و  خود  حقوق  از  آگاهی  با   -17
بین فردی از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری کنیم.

را  خود  ارتباطی  مهارت های  و  توانمندی ها   -18
شناخته و آن ها را برجسته نماییم مثال توانایی شوخی و 

طنز به جا و مناسب. 
19- افراد خانواده خود و دیگران را با اسم کوچک و 
صفت های زیبا صدا بزنیم مثل پسرم، عزیزم، دختر گلم، 

همسر خوشگلم و غیره. 
را  باشیم و آن ها  برای دیگران  2۰- شنونده خوبی 

تشویق به گفتگو کنیم. 
معنوی  رشد  عدم  جهت  در  موانعی  مسلما   -21
مادی  بعد  به  توجه  الف(  نمونه:  براي  دارد  وجود  نیز 
و  خودخواهی  معنوی؛ ب(  بعد  به  قلبی  اعتقاد  عدم  و 

هوش معنوی و ارتباطات
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به خواسته های شخصی؛ ج( عدم پذیرش  توجه خاص 
ایده های مخالف )علت اصلی مقاومت در برابر تغییر(. 

راهکار و نتیجه گیري
اما نتایج فرضیه های پژوهش: بین هوش معنوی 
تولید  انتقادی،  تفکر وجودی  و  افراد  میان  ارتباطات  و 
معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری 
قابل تأیید می تواند باشد. بین هوش معنوی و ارتباطات 
میزان  قدر  هر  و  دارد  وجود  معنادار  رابطه  میان فردی 
ارتباطات  بر  بیشتری  تأثیر  یابد،  افزایش  هوش معنوی 
میان فردی  ارتباطات  ارتقای  باعث  و  دارد  میان فردی 

می شود.
معنوی  هوش  میان  مي دهدکه  نشان  پژوهش ها 
روابط  زندگی  کیفیت  با  شخصیتی  ویژگی های  و 
افرادی  و  داشته  وجود  معنی داری  و  مثبت  چندگانه 
باالتر  زندگی  کیفیت  با  دارند  باالیی  معنوی  که هوش 
و  داشته  موفق تر  و  فردی سالم تر  بین  روابط  می توانند 
شواهد  صبق  همچنین  کنند.  جلب  را  دیگران  رضایت 
مدیریت  و  اجتماعی  آگاهی  مدیریتی،  خود  مؤلفه های 
رابطه و عملکرد، سالمت روان و رضایت از زندگی ناشی 
دارد.  معناداری  و  مثبت  رابطه  و  است  خودشناسی  از 
خودشناسی  و  معنوی  هوش  بین  موجود  همبستگی 
افرادی  برای  تا  کند  متخصصان کمک  به  است  ممکن 
که از مشکالت شخصیتی رنج می برند با تکیه بر هوش 

معنوی، این مشکل را مرتفع نمایند.
در این صورت افراد توانایی خویش را درک نموده 
بهتری  ... عملکرد  و  با مشکالت، تنش ها  برخورد  و در 
با  ارتباط  برقراری  در  فردی  چنین  داشت.  خواهند 
سایرین پسندیده عمل می کند ارزش و احترام ویژه او 
در درجه اول برای شخصیت افراد است نه جایگاه و مقام 
افراد، هر چند که احترام به صاحبان مقام حائز اهمیت 
است. معلمی که جایگاه خود را می شناسد در هر محفلی 
که حضور یابد ادب، نزاکت، ارج و قرب او پیش تر از وی 
خود  از  کافی  شناخت  اگر  بالعکس  و  شد  خواهد  وارد 
خواهد  حاضرین  اذهان  در  مخربی  تأثیر  باشد  نداشته 
گذاشت. همچنین این معلم به جای این که به معنا و 

باطن قضایا پی برد و درست تصمیم بگیرد که در نهایت 
منجر به تولید نیروی انسانی اصلح خواهد شد، با ظواهر 
فریب خورده، بی راهه را انتخاب نموده و در جا می زند. 
نامحدود  ویژگی  که  است  معتقد   )2۰۰۴( نازل 
هوش  در  از سمبل ها  استفاده  و  کل نگر  ماهیت  بودن، 
معنوی باعث می شود تا ادراک فرد از خود و اطرافیان 
تجربه  را  محیط  در  معنویت  که  افرادي  شود.  عمیق 
می کنند، وفاداتر، رضایت بیشتر، استرس کم تری داشته 
و عملکرد، رشد، توسعه، خالقیت، بهره وری و اثربخشی 
با  افراد  انتقادی  وجودی  تفکر  بین  است.  زیادتر  آن ها 
ارتباطات میان فردی آنان رابطه معنادار وجود دارد و هر 

قدر میزان تفکر وجودی انتقادی افزایش یابد.
و  داشته  میان فردی  ارتباطات  بر  بیشتری  تأثیر 
باعث ارتقا می شود. هوش معنوی به شکل تفکر وجودی 
انتقادی ظاهر می شود افراد با هوش معنوی باال توانایی 
ایده ها،  سازماندهی  و  خلق  حقایق،  تحلیل  و  تجزیه 
حمایت از عقاید، قیاس کردن، استنباط کردن، ارزیابی 
ابداع  و  موانع  با شکستن  را  و حل مشکالت  مکالمه ها 

راه های تازه دارا هستند. 
همچنین هوش معنوی بازتاب مجموعه بی همتایی 
افراد  همه  که  است  انسانی  ظرفیت های  و  تجزیه ها  از 
تحول  اما  برخوردار هستند.  آن  از  مختلفی  درجات  به 
توانایی های معنوی همانند هر  و  بینش  پیشرفت در  و 
هوش  و  است  متفاوت  افراد  بین  در  دانش  از  بخشی 
معنوی نیز در بین افراد مختلف به شیوه ها و اندازه های 

متفاوتی آشکار می گردد. 
اصلی  مزیت های  که  دریافتند  »نک«  و  »کومار« 
و  صداقت  خالقیت،  بردن  باال  علت  معنوی  تقویت 
نشان  تعهد مشخص می شود. همچنین  و  اجرا  اعتماد، 
می دهد که بین تولید معنای شخصی افراد )کارکنان( با 
ارتباطات میان فردی آنان رابطه معنادار وجود داشته و 
هر قدر میزان تولید معنای شخصی ایشان افزایش یابد؛ 
باعث  و  داشته  میان فردی  ارتباطات  بر  بیشتری  تاثیر 
 139۴ )هاشمی،  می شود  میان فردی  ارتباطات  ارتقا 

.)165 - 163:
ارتباطات  یا  کارکنان  هوشیاری  حالت  بسط  بین 
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قدر  هر  و  دارد  وجود  معنادار  رابطه  آنان  میان فردی 
تأثیر  یابد،  افزایش  کارکنان  هوشیاری  حالت  میزان 
ارتقا  باعث  و  داشته  میان فردی  ارتباطات  بر  بیشتری 
ارتباطات میان فردی می شود. در ساده ترین حالت خود 
مشاهده درک یا احساس می شود، اما هوشیاری عموما 
آگاهی  هوشیاری،  دارد.  پیچیده تری  حالت  به  اشاره 
مدل بندی شده در ساختار مغز است. هوشیاری، آگاهی 
نسبت به محیط و وقایع شناختی مثل مناظر و اصوات 
حواس   ... و  احساسات  تفکرات،  حافظه،  توسط  جهان، 

پنجگانه شخص است.
ریشه دار  عمیقا  جنبه های  هوشیاری  باالی  سطوح 
مذهبی و معنوی هستند، امروزه تجارب هوشیاری باال 
معموال به عنوان معنویت یا روانی معنوی اشاره دارد و 
اغلب به عنوان مؤلفه های مهم تعصب مذهبی یا معنویت 
یک فرد به کار برده می شود. به همین صورت مالحظه 
این  بالقوه که ممکن است زمینه تجربه  توانایی ذهنی 
دیگر  مانند  معنوی  است. هوش  الزم  باشد  باال  سطوح 
این است  قابل توجه  نکته  قابل پرورش است.  هوش ها 
که پرورش هوش معنوی تا حدود زیادی فرایندی فردی 
است و مدیران بایدمحیطی معنوی تر در سازمان ایجاد 
آن ها  عقیده  به  شده  قائل  ارزش  افراد  برای  و  نمایند 
بردن  باال  جهت  آموزش  با  هم چنین  بگذارند.  احترام 
مبادرت  فکری  نگرش های  و  معنوی  باورهای  سطح 
نیز عامل  ارتباطات میان فردی  از آن جایی که  نمایند. 
مهمی در ایجاد تعامل و همکاری و انجام درست کارها 
مواردی  می توان  آن  کارگیری  به  نحوه  مورد  در  است، 
فوق،  نتیجه گیری های  مبنای  بر  لذا  داد.  پیشنهاد  را 
سازمان ها  و  مسئولین  حاکمیت،  به  زیر  پیشنهادهای 

توصیه می شود: 
ارتباطات  و  معنوی  هوش  بین  که  آنجا  از   -1
میان فردی رابطه وجود دارد، به ایشان پیشنهاد می شود 
نگرانه  کلی  تفکری  می توانند  معنوی  بعد  افزودن  با 
کنند  رفتار  مسئوالنه  کردن  قضاوت  در  باشند،  داشته 
و رفتار اخالقی بهتری داشته باشند، جهان بینی و نقطه 
نظر خود را واضح تر بیاموزند و جایگاهشان را به شکلي 
در نظر بگیرند که نه تنها تنوع شخصیت و هویتشان را 

می سازد، بلکه بر دیگرانی که با آن ها ارتباط و همکاری 
می کنند نیز تأثیر می گذارند. 

و  بودن  هدفدار  و  معنویت  بین  که  نجا  آ  از   -2
ارتباطات میان فردی رابطه وجود دارد، پیشنهاد می شود 
نمایند.  فراهم  را  زمینه  این  معنوی  رهبران  قالب  در 
رهبری معنوی موجب می گردد که افراد معنای واقعی 
اهمیت  دارند  که  موقعیتي  برای  و  کرده  را درک  خود 
قائل شوند. یعنی اهمیت و معناداری رفتار از دید افراد 
باعث می شود که شناخت بیشتری نسبت به اطراف خود 
و  فعلی  موقعیت  و  شرایط  تحلیل  قدرت  باشند  داشته 
آتی را افزایش دهند و برای پذیرش مسئولیت های باالتر 
آمادگی بیشتری داشته باشند که این امر منجر به رفتار 

بهتر و تعهد بیشتر افراد می گردد. 
ارتباطات  و  معنوی  تعالی  بین  که  آنجا  از   -3
رفتن  فراتر  با  باید  افراد  دارد،  وجود  رابطه  میان فردی 
خدا  به  که  هر  شوند.  نزدیک تر  خدا  به  خود  جسم  از 
نزدیک تر است از نیروی عشق ورزی بیشتری برخوردار 
نیروی عشق ورزی بیشتری برخوردار  از  است و هر که 
باشد، امید نزدیک شدن او به خداوند بیشتر است. زمانی 
او اشتیاق  به  به کسی عشق می وزرد نسبت  انسان  که 
و محبت توأم با لذت و شادی و رضایت دارد و همین 
امر سبب می شود وی گرایش و میل بیشتری به داشتن 

ارتباط صمیمانه بادیگران بیابد. 
۴- از آنجا که هوش معنوی یکی از عوامل تأثیرگذار 
به  که  می شود  پیشنهاد  است،  میان فردی  ارتباطات  بر 
این عامل مهم توجه بیشتری شود. هر قدر روابط بین 
افراد کم تر باشد، روحیه و عملکرد تیمی نیز ضعیف شده 
بهره وریي  و  کاهش سود  نهایتا  و  عملکرد  کاهش  به  و 

منجر خواهد شد. 
برای  و  تحقیق  اصلی  فرضیه  نتایج  به  توجه  با   -5
افزایش ارتباطات میان فردی توصیه می شود، کارگزاران 
قرار  اولویت  در  خود  سیاست های  در  را  معنوی  هوش 
مقوله  سازمانی،  کالن  استراتژی های  تدوین  در  دهد. 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  سازمان  معنوی  استراژی های 
ارتقا  و  انتخاب  فرایند  در  افراد  معنوی  هوش  میزان 
مدیریتی لحاظ شود و بر مبني یافته های پژوهش حاضر 
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باالیی  معنوی  هوش  دارای  که  افرادی  کارگیری  به 
هستند در مناسب راهبری و هدایت سازمان ها که نیاز 

به روابط عمومی باال و ارتباطات بیشتری دارد. 

چالش ها و دغدغه ها
و  می گیرد  درافراد شکل  چگونه  معنوی  هوش   -1
چگونه تحول می یابد. مراحل اساسی تحول این هوش 

چگونه است؟ 
2- تا چه اندازه می توان پایه های تکاملی را در تحول 
هوش معنوی مورد بررسی و آزمون قرار داد و چگونه 
می توان محیطی ایجاد کرد که مجال رشد معنوی را به 

افراد بدهد؟ 
فرهنگی،  بافت  چه  تا  معنوی  هوش  تحول  در   -3
نوع  و  مدیران  همکاران،  دوستان،  خانواده،  محیطی، 
مذهبی که فرد به آن پایبند است. تجربیات مذهبی و 

معنوی در طول زندگی و ... تأثیر می گذارد؟ 
سازی  مفهوم  می توان  چگونه  را  معنوی  هوش   -۴
نمود و نظریه منسجمی که اعتبار درونی داشته و برای 

تحقیقات و ابزارسازی کارا باشد، ارائه داد؟ 
منسجم  نظریه  از  استفاده  با  می توان  چگونه   -5
بردن گروه های  باال  روایی  با  معتبر  و  مناسب  ابزارهای 
مختلف سنی، جنسی، گروه های عادی و استثنایی تهیه 

کرد و اعتبار تجربی آن را به دست آورد؟ 
6- چه ابزاری برای اندازه گیری ارتباطات میان فردی 
کارکنان، منطبق با ویژگی های بافتی و فرهنگی حاکم 
و  پایایی  از  که  ساخت  می توان  کشور  سازمان های  بر 

روایی الزم برخوردار باشد. 

پیشنهاد و راهکارهاي احتمالي
با توجه به اهمیت موضوع خودشناسی و ارتباط آن 
با تمامی زمینه های زندگی )فردی، اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی( بهتر است در جوامع آماری مختلف اجرا گردد؛ 
انجام پژوهش در راستای تحول و خودشناسی در بین 
بحث  ایجاد فضای  دولتی و خصوصی؛  ارگان های  افراد 
و تبادل نظر افراد و گروه ها با افکار مختلف در جامعه، 
فضاي مجازي، صدا و سیما، رسانه ها دانشگاه ها، مدارس 

جهت آشنایی راه های رسیدن به تحول و خودشناسی؛ 
اجرای آزمون های واقعي خودشناسی، هوش معنوی و ... 
جهت جذب نیروی اصلح و حمایت از طرح های آموزشی 

تحول و خودشناسی؛
به دلیل تفاوت های فرهنگی بهتر است در پژوهش ها 
همین  در  شود.  استفاده  بومي  هیجانی  هوش  مقیاس  از 
مي شود:  پیشنهاد  موضوعات  این  پژوهشگران  به  راستا 
بررسی رابطه بین هوش معنوی و استرس؛ بررسی رابطه 
هوش  بین  رابطه  بررسی  وجدان؛  و  معنوی  هوش  بین 
معنوی و خالقیت؛ بررسی تأثیر هوش معنوی بر فرهنگ؛ 
و  مادي  زندگي  بین  شکاف  بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی 
با  اجتماعي  و  فردی  متغیرهای  رابطه  بررسی  معنوی؛ 
میان فردی  ارتباطات  رابطه  بررسی  میان فردی؛  ارتباطات 

و عملکرد آنان در جامعه.
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