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  ها بيني هوش معنوي دانشجويان از روي صفات شخصيتي آن پيش
 

  3الهه شيروانيان، 2احمد پدرام ،1حسين زارع
  
   چكيده

. كند هوش معنوي نوعي هوش غايي است كه مسايل معنايي و ارزشي را نشان داده، مسايل مرتبط با آن را حل مي :زمينه و هدف
هاي شخصيتي و هوش معنوي در گروهي از دانشجويان دانشگاه اصفهان به  ويژگي توان بين هدف پژوهش حاضر اين است كه آيا مي

  .يك رابطه آماري دست يافت
نفر از  284نمونه پژوهش . انجام شد 1389-1390تحليلي به روش همبستگي در سال تحصيلي  -اين مطالعه توصيفي :ها مواد و روش

اي  گيري خوشه بودند كه با روش نمونه) زن 154مرد و  130(ه اصفهان دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگا
هاي پژوهش با  داده. نامه شخصيتي نئو و مقياس هوش معنوي مورد ارزيابي قرار گرفتند تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از پرسش

  .و رگرسيون تجزيه و تحليل شدند Pearsonهاي آماري توصيفي، ضريب همبستگي  روش
گرايي،  و متغيرهاي برون) P > 001/0(گرايي با هوش معنوي همبستگي منفي  آزرده  از بين پنج عامل شخصيت، روان :ها فتهيا

جويي و وجداني بودن با  گرايي، توافق همچنين برون. داشتند) P > 001/0(جويي و وجداني بودن با هوش معنوي همبستگي مثبت  توافق
  .)F=  63/16(شتند هوش معنوي همبستگي چندگانه دا

از پنج عامل بزرگ شخصيت . هاي شخصيتي در هوش معنوي دانشجويان است اين مطالعه نشان دهنده نقش ويژگي :گيري نتيجه
بنابراين ارزيابي و توجه به . بيني كننده هوش معنوي است جويي و بيش از همه وجداني بودن پيش گرايي، توافق متغيرهاي برون

  .رسد بيني كننده در افزايش هوش معنوي ضروري به نظر مي ه عنوان يك عامل پيشهاي شخصيتي ب ويژگي
بودن، هوش معنوي، جنسيت، دانشجو،  جويي، وجداني  گرايي، باز بودن به تجربه، توافق گرايي، برون آزرده  روان :هاي كليدي واژه

  .صفت شخصيت
  

  پژوهشي :نوع مقاله
  4/10/90 :پذيرش مقاله  4/4/90 :مقاله دريافت

  
  مقدمه
هاي اخير مفهوم هوش، تنها به عنوان يك توانايي  در سال

هاي ديگري مانند  شود، بلكه حوزه شناختي در نظر گرفته نمي
هوش هيجاني، هوش طبيعي، هوش وجودي و هوش معنوي 

  ). 1(گسترش يافته است 
شناسي دين و مطالعه موضوعات  در دو دهه اخير روان
شناسان قرار  اي مورد توجه روان همفهومي، به طور فزايند

بيشترين مطالعات صورت گرفته در حوزه . گرفته است
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شناسان دين، تحقيقات مربوط به رابطه دين و معنويت با  روان
در اكثر اين مطالعات يك رابطه مثبت . سالمت روان است

بين باورهاي ديني و معنويت با سالمت روان افراد يافت شده 
  ).2-6(است 

ها  گسترش مفهوم هوش به ساير قلمروها، ظرفيتپس از 
هاي انسان و به خصوص مطرح شدن هوش  و توانايي

اقدام ) به نقل از رجايي( Emmonsشناسي،  هيجاني در روان
هوش ": گفت Emmons. به تدوين هوش معنوي نمود

گيري از منابع ديني  ها براي بهره اي از توانايي معنوي مجموعه
هاي هوش و معنويت را  معنوي سازه هوش. و مفهومي است

در يك سازه تركيب نموده است؛ در حالي كه معنويت جستجو 
براي يافتن عناصر مقدس، معنايابي، هشياري باال، تعالي 
است، هوش معنوي شامل توانايي براي استفاده از چنين 

تواند كاركرد و سازگاري فرد را  موضوعات است كه مي
  ). 7( "توليد و نتايج ارزشمندي گرددبيني كند و منجر به  پيش

هوش معنوي به زندگي دروني ذهن و ارتباط آن با هستي 
هوش معنوي توانايي فهميدن . و وجود در جهان مربوط است

هاي چندگانه  عميق سؤاالت معنوي و بينش دروني و از سطح
هوش معنوي هوشياري كامل دروني، آگاهي . هوش است

هوش معنوي . و معنويت استعميق از جسم، ماده، روان 
بيشتر توانايي ذهني فردي است و به فرد، روابط بين فردي و 

نگرش آگاهي از خود، ارتباط با متعالي، . روان مربوط است
مفهوم هوش معنوي . ديگران، زمين و موجودات هستي است

دربردارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسأله است كه 
هاي مختلف شناختي،  هباالترين سطوح رشد را در حيط

شود و فرد را در  شامل مي... اخالقي، هيجاني، بين فردي و 
يابي به  هاي اطرافشو دست جهت هماهنگي با پديده

  ).8(نمايد  يكپارچگي دروني و بيروني ياري مي
دهد، كه برخي  شناسان نشان مي مطالعات جديد عصب

اي  نههاي معنوي همراه است، به گو هاي مغزي با تجربه كنش
يكي . گذارد هاي مغز اثر مي كه معنويت روي برخي از قسمت

هاي گيجگاهي است كه  هاي مغز، بخش لب از اين قسمت
شناسان، اين  دقيقا پشت ناحيه گيجگاهي قرار دارد و عصب

نامند، زيرا با تحريك مصنوعي آن  مي "منطقه خدا"بخش را 
يني، از هاي معنوي، مانند ديدار با خدا، گفتگوي د موضوع

ها پديدار  خودگذشتگي، فداكاري، انسان دوستي و مانند اين
توان معتقد به وجود هوش معنوي در  شود، بنابراين مي مي

  ).9-11(انسان بود 
Vaughan  معتقد است كه هوش معنوي، يكي از انواع

تواند رشد و  هاي چندگانه است كه به طور مستقل مي هوش
هاي مختلف شناخت و  د شيوههوش معنوي نيازمن. توسعه يابد

وحدت زندگي دروني ذهن و روح با زندگي در دنياي هستي 
تواند به وسيله تالش، جستجو و  هوش معنوي مي. است

انسان براي كسب قدرت تشخيص در . تمرين پرورش يابد
هايي كه به رشد سالمت نفس و روان كمك  گيري تصميم

و  McSherry). 12(كند، نيازمند هوش معنوي است  مي
كنند كه هوش معنوي زيربناي باورهاي  همكاران تأكيد مي

شود، به  فرد است كه سبب اثرگذاري بر عملكرد وي مي
هوش . كند بندي مي اي كه شكل واقعي زندگي را قالب گونه

پذيري و خودآگاهي انسان  معنوي باعث افزايش قدرت انعطاف
ي ها شده است؛ به طوري كه در برابر مشكالت و سختي

در واقع، هوش . زندگي، بردباري و صبوري بيشتري دارند
معنوي ظرفيتي براي الهام است و با شهود و نگرش كل نگر 

هاي  به جهان هستي، در جستجوي پاسخي براي پرسش
  ).13(باشد  ها و آداب و رسوم مي بنيادي زندگي و نقد سنت

هوش معنوي را  Emmons: هاي هوش معنوي مؤلفه
  : دانستمؤلفه  5شامل 
  ظرفيت براي تعالي  -1
 هاي هشياري عميق  توانايي براي تجربه حالت -2
توانايي براي خدايي كردن و تقدس بخشيدن به  -3

 امور روزانه 
توانايي براي سود كردن از منابع معنوي براي حل  -4

 مسايل 
تقوي داشتن، گذشت، فداكاري (ظرفيت پرهيزكاري  -5

 ). ها و مانند اين
Emmons هاي  برخي از ويژگي كند كه اشاره مي
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شخصيتي كه اساس زيستي دارند، با معنويت و هوش معنوي 
و  Halamaبه نقل از ( Marshal و Zohar). 14(رابطه دارند 
Strizenec ( مشخصات افرادي كه داراي هوش معنوي باال

پذير  اين افراد انعطاف: اند هستند، را اين گونه ذكر كرده
ت به خويشتن را دارند، هستند، درجه باالي هشياري نسب

توانايي براي رويارويي با مشكالت و دردها و چيره شدن بر 
ها،  ها و بصيرت همچنين الهام از طريق ارزش. ها را دارند آن

گرا، پي بردن به  اجتناب از بد كردن به ديگران، تفكر وحدت
هاي مختلف، جستجو براي پاسخ  روابط بين اشياء و پديده

اساسي، عدم وابستگي به ديگران و هاي  دادن به سؤال
هاي معمول جامعه از  ها و سنت مقاومت در برابر شيوه

هر چند كه تحقيقات ). 15(ها است  هاي ديگر آن ويژگي
زيادي در حيطه رشد و تحول هوش معنوي صورت نگرفته 

توان  است و نيازمند تحقيقات تجربي و كيفي است، ولي مي
راد مختلف متفاوت است و گفت كه استعداد اين هوش در اف

هاي غني كه سؤاالت معنوي را بر  در اثر برخورد با محيط
). 8(گيرد  انگيزاند، به تدريج تحول يافته، شكل مي مي

Emmons  معتقد است كه هوش معنوي ممكن است در
صداقت، دلسوزي، توجه به تمام : هاي زير مشاهده شود قالب

، مبني بر اين سطوح هشياري، همدردي متقابل، وجود حس
تر دارد، بخشش و  كه نقش مهمي در يك كل وسيع

خيرخواهي معنوي و عملي، در جستجوي سازگاري و هم 
سطح شدن با طبيعت و كل هستي، راحت بودن در تنهايي، 

به ( Vaganو  Nobel). 14(بدون داشتن احساس تنهايي 
اي كه نشان  هاي هشت گانه معتقدند كه مؤلفه) Naselنقل از 

نده هوش معنوي رشد يافته هستند، عبارتند از درستي و ده
صراحت، تماميت، تواضع، مهرباني، سخاوت، تحمل، مقاومت 

). 16(و پايداري و تمايل به بر طرف كردن نيازهاي ديگران 
ها است كه  اي از فعاليت در حقيقت، هوش معنوي مجموعه

و  پذيري در رفتار، سبب خودآگاهي عالوه بر طافت و انعطاف
دار نمودن آن  بينش عميق فرد نسبت به زندگي و هدف

اي كه اهداف، فراتر از دنياي مادي ترسيم  شود، به گونه مي
  ). 17(شود  مي

اند كه بين هوش معنوي و  هاي مختلف نشان داده پژوهش
عابدي و سرخي در . شناختي رابطه وجود دارد عوامل روان

صفات  تحقيقي با موضوع رابطه بين هوش معنوي و
در جمعيت ) عاملي 5نامه  با استفاده از پرسش(شخصيتي 

سال نشان دادند كه بين هوش معنوي و  19-50سنين 
بين هوش معنوي . دار وجود دارد نژندي رابطه منفي معني روان

گرايي و با وجدان بودن رابطه  هاي شخصيتي برون و عامل
پذيري  بين هوش معنوي و انعطاف. دار مثبت وجود دارد معني

بوژمهراني ). 18(دار وجود ندارد  و دلپذير بودن رابطه معني
تحقيقي را با موضوع رابطه بين هوش معنوي و اختالالت 

نامه هوش  نامه ميليون و پرسش شخصيت با استفاده از پرسش
نفر از مادران شهرستان علي آباد كتول  110معنوي در بين 

ين هوش در اين پژوهش مشخص شد كه ب. انجام دادند
). 19(معنوي با وابستگي به الكل و بدنمايي رابطه وجود دارد 

تحقيقات خارجي مرتبط با هوش معنوي بسيار زياد است كه 
ها  پژوهش. شود ها اشاره مي به طور خالصه به برخي از آن

اند كه بين معنويت و هدف زندگي، رضايت از  نشان داده
در  Emmons . )20(زندگي و سالمت، همبستگي وجود دارد 

گيري معنوي  پژوهش خود نشان داد كه افراد داراي جهت
دهند و به  هنگام مواجه با جراحت به درمان بهتر پاسخ مي

). 14(آيند  ديدگي كنار مي تري با آسيب شكل مناسب
McDonald )نيز در ) زاده و همكاران به نقل از عبداله

ردگي پژوهش خود دريافت افراد با هوش معنوي باالتر افس
با توجه به جديد بودن سازه ). 21(كنند  كمتر را تجربه مي

هايي كه در رابطه با اين هوش وجود  هوش معنوي و نظريه
برد شناخت از آن، مطالعه رابطه هوش  دارد و براى پيش

تواند  اى چون شخصيت مى هاى شناخته شده معنوي با سازه
سازه  بسيار مفيد باشد و بينش ما را نسبت به روايي آن

از سوي ديگر، فهم هوش معنوي به عنوان . افزايش دهد
تواند محققان را نسبت  تر شخصيت مي بخشي از نظام گسترده

هايي از شخصيت  به اين مسأله احساس كند كه چه بخش
. تواند ارتباط داشته باشد و يا اثرات آن را تعديل نمايد مي

. استساختار شخصيت بر اساس الگوهاى مختلف تبيين شده 
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هاى نظرى، تجربى و  الگوى پنج عاملى شخصيت با پشتوانه
هاى شخصيت  پژوهشى از معتبرترين و مشهورترين مدل

گرايي،  آزرده  از روان  اين عوامل عبارت. شوند محسوب مى
جويي و وجداني بودن  گرايي، باز بودن به تجربه، توافق برون

ه بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي رابط. هستند
هاي شخصيتي به عنوان يكي از عوامل مرتبط و  ويژگي
بيني كننده هوش معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان  پيش
با توجه به اين هدف و با در نظر گرفتن پيشينه پژوهش . است

فرضيه پژوهش حاضر اين است كه بين هر يك از پنج عامل 
ز بودن گرايي، با گرايي، برون آزرده  بزرگ شخصيت شامل روان

جويي و وجداني بودن از يك سو و هوش  به تجربه، توافق
معنوي از سوي ديگر در كل دانشجويان و به تفكيك جنسيت 

هاي شخصيتي  به عبارت ديگر ويژگي. رابطه وجود دارد
تواند سازه هوش معنوي را در كل دانشجويان و به تفكيك  مي

  .بيني نمايد دختر و پسر پيش
  

  ها مواد و روش
تحليلي بود، كه به روش  - مطالعه از نوع توصيفياين 

جامعه پژوهش شامل كليه دانشجويان . همبستگي انجام شد
دختر و پسر مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 

نفر به  284بودند كه  1389-1390دانشگاه اصفهان سال 
دانشكده علوم  4اي تصادفي از ميان  گيري خوشه روش نمونه

پايه، مهندسي و علوم پزشكي به عنوان نمونه  انساني، علوم
از هر دانشكده سه رشته به صورت تصادفي . انتخاب شدند

ها در كالس استاد به صورت گروهي  نامه انتخاب شد و پرسش
هاي  براي تجزيه و تحليل داده. بين دانشجويان توزيع گرديد

هاي آماري نظير فراواني،  ها و روش اين پژوهش از شاخص
و تحليل رگرسيون چندگانه  Pearsonهمبستگي ضريب 
  .استفاده شد 16نسخه  SPSSافزار  تحت نرم

  
  ابزارهاي سنجش

نامه  پرسش): NEO-FFI(نامه شخصيتي نئو  پرسش) 1
و Costa توسط  1992در سال ) NEO(شخصيتي نئو 

McCrae ماده  60نامه شامل  اين پرسش. تهيه و منتشر شد
لي نمرات نئو كه در سال است كه بر اساس تحليل عام

در خصوص ). 22(اجرا شده بود، به دست آمده است  1986
پايايي عوامل نئو نتايج چندين مطالعه حاكي از آن است كه 

و  Costa. هاي نئو همساني دروني خوبي دارند زير مقياس
McCrae  ضريبCronbach's alpha  68/0بين   

را ) گرايي ردهآز براي روان( 86/0تا ) براي توافقي بودن(
نامه نئو در ايران توسط  پرسش). 22(اند  گزارش كرده

نامه با  اعتبار اين پرسش. گروسي هنجاريابي شده است
ماه به ترتيب  3استفاده از روش آزمون باز آزمون به فاصله 

براي عوامل  79/0و  79/0، 80/0، 75/0، 83/0
جربه، جويي، باز بودن نسبت به ت گرايي، توافق آزرده روان
). 23(گرايي و وجداني بودن به دست آمده است  برون

همچنين در تحقيق مالزاده ضريب پايايي آزمون، آزمون 
نفر از فرزندان شاهد به  76روز در مورد  37مجدد در فاصله 

براي  85/0و  79/0، 73/0، 78/0، 83/0ترتيب 
گرايي، گشودگي به تجربه، موافق  گرايي، برون آزرده روان

  ). 24(و با وجدان بودن گزارش شده است بودن 
 29نامه شامل  اين پرسش: نامه هوش معنوي پرسش) 2

زاده و همكاران ساخته و  سؤال است كه توسط عبداله
زاده و  نامه توسط عبداله پايايي پرسش. هنجاريابي شده است
به دست  Cronbach's alpha 89/0همكاران به وسيله 

وه بر روايي محتوايي صوري كه براي بررسي روايي عال. آمد
ها از نظر متخصصان تأييد شد، از تحليل عاملي نيز  سؤال

در . بود 3/0ها باالي  استفاده شد و همبستگي كليه سؤال
عامل  2چرخش به روش واريماكس براي كاهش متغيرها 

درك و «سؤال  12اصلي به دست آمد كه عامل اول با 
 17شد و عامل دوم با  گذاري نام» ارتباط با سرچشمه هستي

آزمون . ناميده شد» زندگي معنوي با هسته دروني«سؤال 
داري بين دختر و پسر نشان داد، كه در هوش  تفاوت معني

معنوي كلي و در عامل اول بين دختران و پسران تفاوت 
داري  داري وجود دارد، ولي در عامل دوم تفاوت معني معني
  .)25(نبود 
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  ها يافته
شناختي نمونه نشان داد كه  هاي جمعيت ويژگينتايج بررسي 

پسر  130و ) درصد 3/54(دختر  154دانشجو  284از مجموع 
و ) درصد 8/89(مورد بررسي اكثريت مجرد ) درصد 8/45(

و مابقي ) درصد 2/66(اغلب داراي مدرك كارشناسي 
بودند، ) درصد 6/11(و دكتري ) درصد 2/22(كارشناسي ارشد 

، علوم پايه )درصد 4/25(علوم انساني رشته  4كه از بين 
انتخاب ) 5/21(و علوم پزشكي ) 5/28(، مهندسي )6/24(

هاي پنج عامل  ميانگين و انحراف معيار نمره 1جدول . شدند
بزرگ شخصيت و هوش معنوي را در كل دانشجويان و به 

  .دهد تفكيك دختر و پسر نشان مي
امل دهد، ميانگين ع نشان مي 1همان طور كه جدول 

و در  89/22و در پسران  20/24گرايي در دختران  آزرده روان

گرايي در  ميانگين عامل برون. است 60/23ها  كل آزمودني
ها به ترتيب  هاي دختر، پسر و در كل آزمودني آزمودني

ميانگين عامل باز بودن به . است 30/29و  55/28، 79/29
هاي پسر  ، در آزمودني22/28هاي دختر  تجربه در آزمودني

ميانگين . است 97/27ها  و در كل آزمودني 68/27
هاي  ، در آزمودني59/30هاي دختر  جويي در آزمودني توافق
ميانگين . است 63/29ها  و در كل آزمودني 50/28پسر 

ها  هاي دختر، پسر و در كل آزمودني وجداني بودن در آزمودني
ين همچنين ميانگ. است 72/31و  93/30، 39/32به ترتيب 

، در دانشجويان 75/114هوش معنوي در دانشجويان دختر 
. باشد مي 70/111ها  و در كل آزمودني 09/108پسر 
ضرايب همبستگي بين پنج  2هاي مربوط به جدول  يافته

  .دهد عامل بزرگ شخصيت و هوش معنوي را نشان مي
  

  ها هاي توصيفي مربوط به مقياس يافته. 1جدول 
  ها آزمودني

  مقياس
  كل  پسر  دختر

  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  انحراف معيار  ميانگين
  N(  20/24  29/8  154  89/22  67/7  130  60/23  03/8  284(گرايي     آزرده روان
  E(  79/29  27/6  154  55/28  86/5  130  22/29  11/6  284(گرايي  برون

  O(  22/28  44/4  154  68/27  71/5  130  97/27  06/5  284(باز بودن تجربه 
  A(  59/30  57/5  154  50/28  79/4  130  63/29  32/5  284(جويي  توافق

  C(  39/32  64/6  154  93/30  90/7  130  72/31  26/7  284(وجدان بودن 
  SQ(  75/114  61/15  154  09/108  18/16  130  70/111  19/16  284هوش معنوي 

  
  عامل بزرگ شخصيت با هوش معنويضرايب همبستگي ساده بين پنج . 2جدول 

  آزمون هوش معنويمقياس                        

  كل   پسر   دختر   

  R P N r P N  r  P N  

  284   > 001/0  25/0  130  =  01/0  21/0  154  001/0  32/0  گرايي آزرده روان

  284   > 001/0  34/0  130   > 001/0  39/0  154  =  001/0  28/0  گرايي برون

  Ns 154  19/0  03/0  =  130  05/0  Ns 284  05/0  باز بودن به تجربه

  284  001/0  28/0  130  =02/0  20/0  154  >001/0  29/0  جويي  توافق

  284  001/0  41/0  130  >001/0  41/0  154  >001  29/0  وجداني بودن
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  به روش ورود مكررپنج عامل شخصيت با هوش معنوي نتايج تحليل رگرسيون چندگانه . 3جدول 

  
نتايج رگرسيون چندگانه به منظور بررسي  3در جدول 

بيني كننده هوش  هاي شخصيتي به عنوان عوامل پيش ويژگي
ظه معنوي در كل دانشجويان و به تفكيك دختر و پسر مالح

  .شود مي
جويي و وجداني  گرائي، باز بودن به تجربه، توافق برون

 R=  49/0بودن با هوش معنوي در كل دانشجويان برابر با 
است  63/16برابر  Fو نسبت  24/0ضريب تعيين برابر . بود

به عبارت ديگر . دار است معني P > 001/0كه در سطح 
) شخصيت عامل بزرگ 5( معادله رگرسيون حاوي اين متغير

از واريانس هوش ) 2R=  24/0(درصد  24تواند حدود  مي
مشاهده مقادير بتاي حاصل . معنوي دانشجويان را تبيين نمايد

دهد كه مقادير بتاي مربوط به  ها نشان مي از كل آزمودني
دار  جويي و وجداني بودن معني گرايي، توافق متغيرهاي برون

گرايي و باز بودن به  دهآزر روان(است و بتاهاي ساير متغيرها 
دار نيست و ضريب متغير وجداني بودن در كل  معني) تجربه

ضريب رگرسيون . دانشجويان از ساير ضرايب باالتر است
گرايي،  آزرده چندگانه براي تركيب خطي متغيرهاي روان

جويي و وجداني بودن با  گرايي، باز بودن به تجربه، توافق برون

. بود R=  42/0دختر برابر با هوش معنوي در دانشجويان 
است كه در  5/7برابر  Fو نسبت  20/0ضريب تعيين برابر 

توان بيان  بر اين اساس مي. دار بود معني P > 001/0سطح 
پنج عامل (داشت كه معادله رگرسيون حاوي اين متغيرها 

از ) R=  20/0(درصد  20تواند حدود  مي) بزرگ شخصيت
. ن دختر را تعيين نمايدواريانس هوش معنوي دانشجويا

دهد  مشاهده مقادير بتاي حاصل از دانشجويان دختر نشان مي
جويي و ضريب  كه مقادير بتاي مربوط به متغيرهاي توافق

بيني هوش معنوي  وجداني بودن سهم بيشتري در پيش
. دار نيستند دختران دارد و مقادير بتاي ساير متغيرها معني

ه تركيب خطي متغيرهاي دهد ك نشان مي 3همچنين جدول 
جويي و  گرايي باز بودن به تجربه، توافق گرايي، برون آزرده روان

 51/0وجدان بودن با هوش معنوي در دانشجويان پسر برابر با 
است  99/8برابر  Fو نسبت به  26/0و ضريب تعيين برابر با 

بر اين اساس . دار است معني P > 001/0كه در سطح 
ه معادل رگرسيون حاوي اين متغيرها توان بيان داشت ك مي

  درصد  26تواند حدود  مي) عامل بزرگ شخصيت 5(
)26/0  =2R ( از واريانس هوش معنوي دانشجويان پسر را

  شاخص  خطاي استاندارد  داري سطح معني  Beta t  بين متغيرهاي پيش  ها آزمودني  متغير مالك
 NP 127/0  49/0 =R  48/0  -03/0  گرايي آزرده روان    هوش معنوي

 P 172/0  32/14  =SE=  01/0  55/2  162/0  گرايي برون  كل
 NP  171/0  63/16 =F  - 8/1  -09/0  باز بودن به تجربه  
 P 175/0  001/0 < P=007/0  69/2  15/0  جويي توافق  
  P  132/0  24/0  =R2>001/0  97/4  0/  29  وجداني بودن  
 NP 17/0  45/0 =R  - 4/1  -13/0  گرايي آزرده روان  دختر

 NP 23/0  41/14 = SE  38/0  03/0  گرايي برون
 NP  26/0  5/7 = F  36/0  -02/0  باز بودن به تجربه

 P 22/0  001/0 < P = 03/0  11/2  17/0  جويي توافق
 R2 = 20/0  2/0  002/0  11/3  26/0  وجداني بودن

 NP 18/0  51/0 = R 15/0 014/0  گرايي آزرده روان  پسر
  P 24/0  32/13 = SE  =  005/0 8/2 26/0  گرايي برون

  P 21/0  99/8 = F=  02/0 - 3/2 -18/0  باز بودن به تجربه
  NP 27/0  001/0< P  9/0  07/0  جويي توافق

  P 17/0  26/0 = R2 > 001/0  56/3  3/0  وجداني بودن
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دهد كه  مشاهده مقادير بتاي حاصل نشان مي. تبيين كند
گرايي، باز بودن به تجربه و  بتاي مربوط به متغيرهاي برون

گرايي سهم بيشتري در  و بروندار است  وجداني بودن معني
بيني هوش معنوي پسران دارد و مقادير بتاي  تعيين پيش

دار  معني) جويي گرايي و توافق آزرده روان(ساير متغيرها 
  .نيستند
  

  گيري بحث و نتيجه
هاي پيشين مقاله اشاره شد، هدف  همان طور كه در قسمت

هاي شخصيتي و  از اين تحقيق بررسي رابطه بين ويژگي
بر . وش معنوي در دانشجويان دانشگاه اصفهان استه

هاي حاصل از اين پژوهش، بين هوش معنوي و  اساس يافته
داري وجود دارد، بين هوش  آزردگي رابطه منفي معني روان

جويي و با  گرايي، توافق هاي شخصيتي برون معنوي و ويژگي
داري وجود دارد و بين هوش  وجدان بودن رابطه مثبت معني

بر . داري وجود ندارد ي و باز بودن به تجربه رابطه معنيمعنو
هاي تحقيق  هاي حاصل، اين نتايج با يافته اساس يافته

گرايي و  آزرده عابدي و سرخي كه ارتباط منفي بين روان
گرايي  گرايي و برون هوش معنوي و ارتباط مثبتي بين وجدان

). 17(با هوش معنوي يافته بودند، همخواني دارد 
هاي پژوهشي در خارج از كشور نيز به نوعي با  ينهپيش
به عنوان . هاي حاصل از تحقيق حاضر همخواني دارد يافته

دريافت كه ) زاده به نقل از عبداله( McDonaldنمونه 
معنويت با بيماري كمتر و ميزان افسردگي كمتر همراه است 

)21 .(Emmons كند كه هوش معنوي در  نيز اشاره مي
داقت، دلسوزي، همدردي متقابل و بخشش و هاي ص قالب

 Marshallو  Zoharهمچنين ). 14(نيز خواص وجود دارد 
كنند كه ديدگاه كل نگر داشتن، درستي و صحت،  بيان مي

هاي هستند كه با هوش  پذيري ويژگي ذهن باز و انعطاف
هاي به دست آمده  با توجه به يافته). 11(معنوي ارتباط دارند 

توان اين گونه بيان داشت  هاي مختلف مي شاز نتايج پژوه
تواند در  هاي فردي و شخصيتي افراد مي كه ويژگي

گيري بهتر از هوش معنوي و در نتيجه سازگاري و حل  بهره

نتايج حاصل از تحليل . مسايل مختلف كمك كننده باشد
رگرسيون چندگانه نشان داد كه در كل دانشجويان 

درصد از  24جويي  افقگرايي، وجداني بودن و تو برون
كنند كه در اين ميان  واريانس هوش معنوي را تبيين مي

بيني كننده بهتري براي هوش معنوي  وجداني بودن پيش
جويي متغيرهاي  گرايي و توافق است و بعد از آن برون

بيني كننده هوش معنوي است، هر چند درصد كمتري  پيش
توان دريافت  به طور كلي، مي. دهند را به خود اختصاص مي

جويي و  گرايي، توافق كه افراد با ويژگي شخصيتي برون
اين نتايج . گرايي از هوش معنوي باالتري برخوردارند وجدان

كند تا با در نظر  شناسان كمك مي به متخصصان و روان
بيني كننده هوش  گرفتن عوامل شخصيتي به عنوان پيش

بدين . دمعنوي اين صفات شخصيتي را در افراد بهبود بخش
هاي خويش را درك كرده، بتوانند  مندي گونه كه افراد ناتوان

گيري از هوش  زا با بهره هاي آسيب در برخورد با موقعيت
  .ها بر آيد معنوي به عملكرد بهتري در مقابله با اين موقعيت

  
  ها محدوديت

رو بوده است كه در  هايي روبه اين پژوهش در اجرا با محدوديت
  :شود ها آورده مي آنزير تعدادي از 

پژوهش حاضر تنها بر روي دانشجويان انجام شده، از اين  - 
 - . رو قابل تعميم به افراد عادي يا با تحصيالت پايين نيست

بيني بوده، هيچ  همچنين تحقيق حاضر از نوع همبستگي و پيش
  . دهد گونه رابطه علي بين متغيرها را نشان نمي

هوش معنوي و تحقيقات با توجه به جديد بودن سازه  - 
شود كه  اندكي كه در رابطه با آن صورت گرفته، پيشنهاد مي

شناختي و نيز  رابطه هوش معنوي با ساير متغيرهاي روان
  .شناختي بررسي گردد متغيرهاي جمعيت

در تحقيقات آتي رابطه هوش معنوي با ساير سطوح  - 
  .چندگانه هوش مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد

هاي  گردد كه در تحقيقات آتي رابطه ويژگي د ميپيشنها - 
ورت جداگانه شخصيت با عوامل مختلف هوش معنوي به ص

  .دمورد بررسي قرار گير
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  سپاسگزاري
از كليه كساني كه ما را در انجام اين تحقيق ياري نمودند، 

هاي گرامي و دانشگاه اصفهان  به خصوص شركت كننده
ي را داشتند تقدير و كه در انجام اين تحقيق نهايت همكار

زاده كه با  همچنين از آقاي دكتر عبداله. نماييم تشكر مي

قرار دادن مقياس هوش معنوي و راهنماي تفسير و اجراي 
هاي فراواني در انجام پژوهش داشتند و  آزمون، كمك

جناب آقاي دكتر نجمي كه در مرحله ويرايش مقاله 
ر و تشكر به دريغي نمودند، نهايت تقدي هاي بي راهنمايي
  .آيد عمل مي
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Prediction of student's spiritual intelligence by their personality 
characteristics 

 
Hossein Zare1, Ahmad Pedram2, Elham Shirvanian3 

Abstract 
Aim and Background: The aim of this study was to determine the statistical correlation between 
personality characteristics and spiritual intelligence in a group of students of Isfahan University, 
Isfahan, Iran. 
Methods and Materials: This descriptive-analytic study was conducted in 2010-2011. A total 
number of 284 (130 males and 154 females) undergraduate, postgraduate and PhD students of 
Isfahan University were selected by cluster random sampling method. The participants were 
evaluated using NEO Personality Inventory and a spiritual intelligence scale. Data was analyzed 
through descriptive statistics, correlation coefficients and regression analysis.  
Findings: Among the five personality factors, neuroticism had a negative correlation with 
spiritual intelligence (P < 0.001). In contrast, spiritual intelligence was positively correlated with 
extraversion, agreeableness, and conscientiousness (P < 0.001). Multiple correlations were also 
found between the three mentioned factors and spiritual intelligence (F = 16.63). . 
Conclusions: This study indicated the role of personality characteristics in spiritual intelligence. 
Among the five personality factors, extraversion, agreeableness and above all conscientiousness 
were predictors of spiritual intelligence. Therefore, personality characteristics need to be 
evaluated as predictors of spiritual intelligence. 
Keywords: Neuroticism, Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness, Spiritual 
intelligence, Sex, Student, Personality characteristic. 
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