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  :نويسنده مسئول
  دكتر نجمه حميد 

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 
  دانشگااه شهيدچمران اهواز 

   ايران-اهواز 
  +98 311 3333609: تلفن 

  :پست الكترونيكي
m.hamid@scu.ac.ir 

  
 هاي شخصيتي با كيفيت زندگي در دانشجويان پزشكي  ابطه هوش معنوي و ويژگير
  

   2مهدي زمستاني   1 دكتر نجمه حميد
  چمران اهواز هيد ش  دانشگاه ، دانشجوي دكتراي روانشناسي 2  ، بالينيدانشيار گروه روانشناسي 1

   347-355 صفحات  92 آبان و مهر  چهارم  شماره هفدهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
اي نسبت به موضوعات معنوي و ارتباط آن با  امروزه در بين متخصصان علوم رفتاري ما شاهد عالقه فزاينده :مقدمه

هاي شخصيتي  هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان هوش معنوي و ويژگي. باشيم شناختي مي هاي روان ساير مولفه
  .شكي دختر و پسر بوده استبا كيفيت زندگي در دانشجويان پز

 نفر از دانشجويان 160جامعه آماري شامل . روش مورد بررسي از نوع طرح علي يا پس رويدادي بود :كاروش ر
ابزار مورد استفاده در . اي تصادفي برگزيده شدند  كه به صورت خوشهباشند مي 1388 -89پزشكي در سال تحصيلي 

، پرسشنامه هوش معنوي و پرسشنامه كيفيت زندگي بود و براي تجزيه و پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملي شخصيت
  .استفاده شد SPSS 16 ها از نرم افزار تحليل داده
هاي شخصيتي با كيفيت زندگي روابط چندگانه مثبت  نتايج حاصل آشكار ساخت كه ميان هوش معنوي و ويژگي :نتايج

همچنين روانژندگرايي  .شترين رابطه مثبت را با كيفيت زندگي داردهوش معنوي بي. )>001/0P (داري وجود دارد معني و
بودن و وجدان گرايي به ترتيب  هاي شخصيتي روان نژندگرايي، دلپذير گيژوي. بيشترين رابطه منفي را با كيفيت زندگي دارد

  .تبيين كيفيت زندگي دارند بيشترين سهم را در
داري  صيتي با كيفيت زندگي روابط چندگانه مثبت و معنيهاي شخ ميان هوش معنوي و ويژگي :گيري تيجهن

  .وجود دارد
   دانشجويان پزشكي-  كيفيت زندگي- هوش :ها كليدواژه

  1/12/91:     پذيرش مقاله4/11/91:      اصالح نهايي28/6/91: دريافت مقاله
  

  : مقدمه
اي نسبت به   فزايندههدر سالهاي اخير، ما شاهد عالق

درماني  معنوي در حوزه روانشناسي و روان/موضوعات مذهبي
هاي  دهد كه باورها، آميزه تحقيقات نشان مي. )1،2 (هستيم

فرهنگي و تعهدات معنوي با پيامدهاي مثبتي مانند سالمت 
روانشناختي و جسماني، رضايت زناشويي، عملكرد مطلوب بين 

  . )3،4 (باشد فردي و كيفيت بهتر زندگي در ارتباط مي
شناسان، معنويت را تالش همواره بشر براي برخي روان

ووگان معتقد ). 5( اند پاسخ دادن به چراهاي زندگي تعريف كرده
 شامل توان (Spiritual Intelligence)است كه هوش معنوي 

بالقوه فرد در درك معني زندگي و هويت وجودي خويش 

 1996مفهوم هوش معنوي براي اولين بار در سال ). 6(باشد  مي
 توسط 1999و بعد در سال ) 7(  استيونز مطرح شدتوسط

هاي معنويت و  هوش معنوي سازه). 8( ايمونز گسترش يافت
 در مفهوم هوش .كند هوش را درون يك سازه جديد تركيب مي

معنوي مفهوم معنويت به معناي جستجوي فرد براي تقدس، 
آگاهي و معني و نيز مفهوم هوش به معناي به كارگيري اين 

 براي سازگاري و باال بردن سطح رفاه انسان با هم مفاهيم
زوهار و مارشال در كتاب خود تحت ). 8(تركيب شده است 

 به مقوله هوش معنوي "هوش غايي: هوش معنوي"عنوان 
هوش هيجاني، آن را به عنوان و  ه هوشپرداخته و در كنار بهر

باشد،  هوش سوم كه باالترين و غايي ترين هوش در انسان مي
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اگر هوش شناختي مربوط به تفكر است و ). 9(گيرند   نظر ميدر
هوش هيجاني مربوط به احساس، در اين صورت هوش معنوي 

در حوزه پزشكي ما ). 10(باشد   مي(being)مربوط به بودن 
هايي را بيابيم و يا حداقل  عادت داريم كه براي مشكالت پاسخ

كه هوش معنوي حالي  هايي باشيم در براي حل آنها دنبال پاسخ
زوهار و مارشال ). 10(ها مربوط است  به سواالتي فراتر از پاسخ

دانند كه انسان در حل مسائل  هوش معنوي را استعداد ذاتي مي
گيرد و زندگي را در پ معنايي و ارزشي خود، آن را به كار مي

هوش معنوي، ). 4،9(دهد  تر از غنا و معنا قرار مي حالتي گسترده
وسط ناسل تعريف شده است، ظرفيت به ظهور همانطور كه ت

رساندن استعدادها و منابع معنوي شخص براي شناخت بيشتر، 
جستجوي معنا و ارائه راه حل براي موضوعات وجودي، معنوي 

اي از  آمرام هوش معنوي را مجموعه). 11(باشد  و تجربي مي
هاي معنوي در  ها و ويژگي ها براي به كارگيري ارزش توانايي

 كند ت افزايش كنش و بهزيستي در زندگي روزانه تعريف ميجه

ها،  كينگ معتقد است هوش معنوي، آگاهي از حقايق، ارزش). 12(
  ).13(اعتبار و اصول اخالقي فرد است 

در اسالم نيز به طور ضمني هوش معنوي مورد توجه 
ثر بر هوش معنوي ؤبراي مثال عوامل م. فراواني قرار گرفته است

سالمي تقوا و پرهيزگاري به همراه تمرينات روزمره از در متون ا
داري، عبادات،  قبيل تدبير در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه

  ). 7(خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آيات قلمداد شده است 
غباري بناب و همكاران در مقاله خود ضمن تشريح كامل 

دارند كه قرآن به  يهوش معنوي، با استناد به قرآن مجيد اظهار م
دهد، كه منظور  افراد با هوش معنوي باال، صفت اولوااللباب مي
هاي  اند و از پرده افرادي هستند كه به جوهر حقيقت پي برده

  ). 14(اند  اوهام عبور كرده
مطالعات زيادي رابطه بين كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه 

 مورد و ساير عوامل مانند شخصيت، سالمتي و محيط را
داري را  يمطالعه چوو رابطه معن ).15،21(اند  بررسي قرار داده

هاي زندگي در دانشجويان  بين رضايت از زندگي و ساير حوزه
وي گزارش كرد كه عاطفه مثبت و منفي . دانشگاه نشان داد

مانند خانواده، اجتماع، معنويت و (ها  صرف شده در ساير حوزه
زندگي و رضايت از زندگي ايفا نقش مهمي را در كيفيت ) هيجان

ساواتزكي و همكاران در يك مطالعه فراتحليلي، ). 19(كند  مي

. رابطه بين معنويت و كيفيت زندگي را مورد بررسي قرار دادند
آنها در تحليل نهايي خود معنويت را به عنوان يك مفهوم مجزا كه 

گ و زولي). 22(نشان دادند  باشد، مي با كيفيت زندگي در ارتباط
دهد، مذهبي  همكاران اظهار داشتند كه مطالعات پيشين نشان مي

  ). 23(داري بر كيفيت زندگي دارند  بودن و معنويت اثر مثبت معني
در تحقيقي نشان داد كه بين كيفيت زندگي،  عبدالخالق

بهزيستي ذهني و مذهبي بودن در دانشجويان مسلمان رابطه 
 مذهبي بودن حتي به وي اظهار داشت كه. مثبتي وجود دارد

عنوان يك مولفه اساسي دخيل در كيفيت زندگي دانشجويان به 
عالوه بر اين، مشاهده شده است كه ابعاد  ).24(آيد  مي شمار

هاي  مختلف معنويت و مذهبي بودن به طور مثبتي با شاخص
مختلف سالمتي يا بيماري رواني و شخصيت در ارتباط 

هاي شخصيتي با تفاوتهاي   ويژگياحتمال دارد كه). 15(باشند  مي
فردي در سازمان دادن و نشان دادن هوش معنوي در ارتباط 

در همين راستا، ماكووك اظهار داشته است كه . )4،25(باشند 
هاي هوش معنوي  هاي شخصيتي با ويژگي گيژبرخي از وي

در تالش براي بررسي ). 26(تر و سازگارتر هستند  هماهنگ
تلفي كه حول محور نظريه شخصيتي هاي شخصيتي مخ نظريه

رسد كه  اند، به نظر مي پنج عاملي مك كري و كاستا بوده
پذيري همان  هاي ثبات هيجاني، دلپذير بودن و تجربه ويژگي
اند كه به طور رايج براي نشان دادن  هاي شخصيتي بوده ويژگي

ها با ماهيت ثابت قدمي،  اين ويژگي. اند هوش معنوي به كار رفته
گرايي، روشنفكري و خالقيت مرتبط با سطح  اني، وجدانمهرب

  ). 4(باشند  باالي رشد هوش معنوي در ارتباط مي
تحقيقاتي كه بر روي رابطه بين مذهبي بودن و مدل سه 

هاي  اند كه جنبه اند نشان داده عاملي شخصيت آيزنك انجام شده
گيري مذهبي، تعداد جلسات  مختلف مذهبي بودن مانند جهت

و ) 27( در كليسا و عبادت شخصي، با روان نژندخويي حضور
در يك مطالعه ). 28(خويي رابطه منفي دارند  پريش روان

پنج عامل "فراتحليلي، ساراوگلو رابطه چشمگيري بين معنويت و 
وي نشان داد كه معنويت با .  شخصيتي پيدا كرد"بزرگ
ابطه پذيري ر گرايي و تجربه گرايي، دلپذير بودن، وجدان برون

در يك ). 29(خويي رابطه منفي دارد  نژند مثبت دارد ولي با روان
فراتحليل جديد هنينگزگارد نيز نتايجي مشابه با فراتحليل 

گرايي،  طوري كه معنويت با برون به. ساراوگلو بدست آوردند
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پذيري رابطه مثبت داشت ولي  گرايي و تجربه دلپذير بودن، وجدان
، چن هاف و اخيراً). 30(ه منفي داشت گرايي رابط نژند با روان

 گزارش HIVهمكاران  نيز نتايج مشابهي را در نمونه بيماران 
هوش   آنها نشان دادند كه ميان ويزگيهاي شخصيت و.اند كرده

داري وجود  اين بيماران رابطه معني كيفيت زندگي در معنوي با
بعاد هرچند كه رابطه بين معنويت، كيفيت زندگي و ا ).31(دارد 

مختلف شخصيتي در تحقيقات مختلف به صورت مجزا مورد 
 اما تعداد محدودي از مطالعات رابطه .بررسي قرار گرفته است

چندگانه اين متغيرها را در بين دانشجويان پزشكي مورد بررسي 
 با هدف بررسي رابطه ساده و ،لذا، پژوهش حاضر. اند قرار داده

صيتي با كيفيت زندگي هاي شخ چندگانه هوش معنوي و ويژگي
  . در دانشجويان پزشكي دختر و پسر انجام شد

  
  :روش كار

رويدادي به منظور  در اين پژوهش از طرح علي يا پس
هاي  بررسي و شناخت روابط بين هوش معنوي و ويژگي

جامعه آماري . شخصيتي با كيفيت زندگي استفاده شده است
 1388-89شامل كليه دانشجويان پزشكي در سال تحصيلي 

از )  پسر80 دختر و 80( نفر 160نمونه آماري متشكل از . بودند
دانشجويان پزشكي جندي شاپور اهواز در سالهاي اول تا پنجم 

اي انتخاب  گيري خوشه پزشكي بود كه با استفاده از روش نمونه
 سال، 25 تا 18مالكهاي ورود شامل داشتن سن بين . شدند

 ابتال به بيماريهاي جسماني و  اقتصادي، عدم- وضعيت اجتماعي
اختالالت هورموني، انجام عمل جراحي طي دو ماه قبل از 

. وهش بوده استژمتغييرهاي موردنظر در پ ساير وهش وژپ
ها را تكميل  اند و يا پرسشنامه افرادي كه فاقد مالكهاي ورود بوده

در نهايت با توجه به مالكهاي .  از نمونه حذف شدند،نكردند
 نفر دانشجوي 80 نفر دانشجوي پزشكي دختر و 80ورود، 

  .  انتخاب شدند،پزشكي پسر كه واجد شرايط پژوهش بودند
 ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پنچ عاملي شخصي 

(BFI)44كه آزمون اصلي اوليور و جان است و داراي  است 
اين پرسشنامه توسط عابدي ترجمه و پس از . باشد سؤال مي

 سؤال 35 سؤال داراي 9 نفر با حذف 100بررسي مقدماتي روي 
بشيري روايي پرسشنامه مذكور را در چند مرحله مورد . شد

بدين منظور ابتدا ضريب همبستگي بين . بررسي قرار داده است

پس از حذف سؤاالت نامناسب . سؤاالت و نمره كل بررسي شد
 نفر نمرات با روش غيرخطي به 500و اجراي آزمون روي 

 Tسپس اين نمرات با تبديل خطي به نمرات .  شد تبديلZنمرات 
در پژوهش ). 1( تبديل گرديد 10 و انحراف معيار 50يا ميانگين 

 به دست آمد كه 85/0حاضر آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه 
دهنده اين است كه پرسشنامه از روايي محتوايي خوبي  نشان

  . برخوردار است
. وش معنوي استپژوهش شامل پرسشنامه ه ديگر ابزار

 توسط باديه 2011اي هوش معنوي در سال   ماده42پرسشنامه 
عامل . باشد  عامل مي4و همكاران ساخته شده است كه داراي 

اند  هايي كه در عامل اول قرار گرفته ماده.  ماده است12اول داراي 
لذا عامل . دهد به وضوح تفكر كلي و اعتقادي افراد را نشان مي

عامل .  نام گذاري گرديد"تفكر كلي و بعد اعتقادي"اول به عنوان 
هايي كه روي عامل دوم قرار  ماده. باشد  ماده مي14دوم داراي 

 به روشني توانايي مقابله و تعامل با مشكالت را نشان ،اند گرفته
توانايي مقابله و تعامل با "دهند و اين عامل به عنوان  مي

. باشد  ماده مي9راي عامل سوم دا. گذاري گرديد  نام"مشكالت
 به روشني سجاياي ،اند هايي كه روي عامل سوم قرار گرفته ماده

از اين رو عامل سوم به عنوان . دهند اخالقي افراد را نشان مي
عامل چهارم داراي . گذاري شد  نام"پرداختن به سجاياي اخالقي"
اند به  هايي كه روي عامل چهارم قرار گرفته ماده. باشد  ماده مي7

دهند و به  روشني خودآگاهي و عشق و عالقه افراد را نشان مي
براي . گذاري گرديد  نام"خودآگاهي و عشق و عالقه"عنوان 

تعيين پايايي پرسشنامه هوش معنوي از دو روش آلفاي كرونباخ 
هاي زوج و فرد در يك  و تنصيف يعني همبستگي بين ماده

امه به ترتيب ، كه براي كل پرسشن)4(پرسشنامه استفاده شد 
باشد، كه بيانگر پايايي قابل قبول   مي78/0 و 85/0برابر با 

همچنين براي تعيين اعتبار پرسشنامه . پرسشنامه ياد شده است
مذكور نمره آن با نمره سؤال مالك همبسته شد و مشخص 

داري بين آنها وجود دارد  گرديد كه رابطه مثبت معني
)0001/0P<  55/0 ؛ r= (دهد پرسشنامه هوش  كه نشان مي

گذاري اين  به منظور نمره. معنوي از اعتبار الزم برخودار است
، " موافقكامالً"اي براي هر يك از پنج گزينه   ماده42مقياس 

، به ترتيب " مخالفكامالً"، "مخالف"، "تاحدودي"، "موافق"
  ). 2( در نظر گرفته شد 1،2،3،4و 5مقادير 
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 SFI)مه كيفيت زندگي شامل پرسشنا ديگر همچنين ابزار

المللي بررسي  اين پرسشنامه توسط سازمان بين.  است(36
 سؤال در دو حيطه جسمي و 36كيفيت زندگي تهيه شده و شامل 

باشد كه هشت خرده مقياس مرتبط با سالمت مانند  رواني مي
عملكرد جسماني، نقش جسماني، درد بدني، عملكرد اجتماعي، 

سر زندگي و سالمت را مورد نقش هيجاني، سالمت عمومي، 
اين پرسشنامه روايي و اعتبار بااليي دارد . دهد سنجش قرار مي

روايي و اعتبار پرسشنامه را براي اولين بار در ايران . )3،4(
 سال به 15 نفر در رده سني 4163منتظري و همكاران بر روي 

ضريب پايايي در . باال ارزيابي كردند كه بيشتر آنها متأهل بودند
بود، به 65/0 به غير از سر زندگي كه 95/0 تا 77/0هشت بعد 

ها نشان داد كه نسخه ايراني اين  در مجموع يافته. مدآدست 
پرسشنامه با روايي و اعتبار باال براي اندازه گيري كيفيت زندگي 

گيري  پس از نمونه. در بين جمعيت عمومي، ابزاري مناسب است
هاي  ري آنها، پرسشنامهو تعيين افراد پژوهش و جلب همكا

 پرسشنامه تعداد 190تحقيق ميان آنها توزيع شد سپس از ميان 
ها به دليل  اند، اما بقيه پرسشنامه  پرسشنامه كامل بوده160

  . ها از نمونه پژوهش حذف شدند ناقص بودن پاسخ

 از SPSSافزار  ها به كمك نرم براي تجزيه و تحليل داده
پيرسون و تحليل رگرسيون ، ضريب همبستگي tآزمونهاي 
  .استفاده شد

  
  :نتايج

 ماتريس همبستگي بين هوش معنوي و 1  شمارهجدول
بر اساس . دهد گيهاي شخصيتي با كيفيت زندگي را نشان ميژوي

گيهاي ژ ميان هوش معنوي و وي1  شمارههاي جدول يافته
 >05/0P داري در سطوح شخصيتي با كيفيت زندگي رابطه معني

همچنين بيشترين رابطه مثبت ميان  .دارد دووج >01/0P و
 >01/0Pسطح  كيفيت زندگي بوده است كه در هوش معنوي و

ندگرايي ژروان ن گيهاي شخصيتي،ژميان وي از .باشد مي دار معني
 سطح بيشترين رابطه منفي را با كيفيت زندگي دارد كه اين رابطه در

01/0P< ندگرايي ژن نروا قدر  هر،به عبارتي ديگر .است دار معني
  .بود خواهد تر  كيفيت زندگي پايين،باشد باالتر

 در مورد متغيرهاي پژوهش در گروه دختران tنتايج آزمون 
   . ارائه شده است2و پسران در جدول شماره 

  
  هاي شخصيتي با كيفيت زندگي  ماتريس همبستگي بين هوش معنوي و ويژگي-1جدول شماره 

  7  6  5  4  3  2  1  متغير
              1  ويهوش معن

            1   **571/0  كيفيت زندگي
          1   **238/0   **387/0  برون گرايي
        1   **386/0   **473/0   **285/0  دلپذير بودن
      1   **-512/0   **318/0   **471/0   *182/0  وجدان گرايي

    1   **-491/0   **-569/0   **-423/0   **-671/0   *-161/0  روان نژند گرايي
  1   **-372/0   **486/0   **548/0   **391/0   **273/0   *158/0  تجربه پذيري

    *01/0P< **         05/0P<  
  

   در مورد متغيرهاي پژوهش در گروه دختران و پسرانt نتايج آزمون -2جدول شماره 
 t P  )80= تعداد (پسر   )80= تعداد (دختر   متغير

 >123/0P  325/0  75/139  89/140  كيفيت زندگي 

 >189/0P  943/0  14/73  34/75  نويهوش مع

 >097/0P  842/1  69/21  20/23  گرايي  برون

 >213/0P  682/0  91/25  18/26  دلپذير بودن

 >012/0P  145/3  75/21  91/27  گرايي  وجدان

 >0578/0P  961/2  20/18  85/15  روان نژندگرايي 

 >000/0P  391/1  18/13  13/24  پذيري  تجربه
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  هاي شخصيتي جهت تبيين هوش معنوي حليل رگرسيون ويژگي نتايج ت-3جدول شماره 
 B ß  t P-value R R2 F P-value  بين متغير پيش

         >001/0P  107/6  392/0  182/2  گرايي برون
  >001/0P< 506/0  257/0  217/23  001/0P  182/3  217/0  915/0  دلپذير بودن

         >001/0P  011/4  253/0  654/0  روان نژندگرايي
         >0041/0P  293/3  26/0  627/0  اييوجدان گر

  
  كيفيت زندگي هاي شخصيتي جهت تبيين   نتايج تحليل رگرسيون ويژگي-4جدول شماره 

 B ß  t P-value R R2 F P-value  بين متغير پيش

          >001/0P  -241/9  -613/0  -372/2  روان نژندگرايي
  >001/0P<  702/0  493/0  648/69  001/0P  271/5  257/0  947/0  گرايي وجدان

          >001/0P  231/4  216/0  725/0  دلپيذر بودن

  
 باشد كه فقط از  بيانگر اين مي،2  شمارههاي جدول يافته

پذيري  و تجربه) >012/0P(گرايي  لحاظ متغيرهاي وجدان
)001/0P<(دار وجود  در گروه دختران و پسران تفاوت معني 

 در دختران بيشتر پذيري گرايي و تجربه يعني ميزان وجدان. دارد
به منظور بررسي اينكه چه مقدار از . از پسران بوده است

واريانس هوش معنوي دانشجويان پزشكي توسط ابعاد 
شود، از روش رگرسيون گام به گام  شخصيتي آنان تبيين مي

بدين منظور متغير هوش معنوي به عنوان متغير . استفاده شد
بين وارد مدل  شمالك و ابعاد شخصيت به عنوان متغير پي

 ارائه شده 3  شمارهنتايج حاصل در جدول. رگرسيون شدند
 .است

نتايج حاصل از مدل رگرسيون نشان داد كه از پنج ويژگي 
گرايي، دلپذير بودن، روان  شخصيتي فقط چهار ويژگي برون

گرايي در مدل رگرسيوني باقي ماندند و اين  نژندگرايي و وجدان
 درصد از 26هاي شخصيتي توانستند فقط حدود  ويژگي

همچنين به منظور . واريانس متغير هوش معنوي را تبيين كنند
بررسي اينكه چه مقدار از واريانس كيفيت زندگي دانشجويان 

شود نيز از روش  پزشكي توسط ابعاد شخصيتي آنان تبيين مي
 بدين منظور، متغير كيفيت. رگرسيون گام به گام استفاده شد
گيهاي شخصيتي به عنوان ژزندگي به عنوان متغير مالك و وي

نتايج حاصل در . بين وارد مدل رگرسيون شدند متغير پيش
  . ارائه شده است4  شمارهجدول

نتايج حاصل از مدل رگرسيون نشان داد كه از پنج ويژگي 
گرايي و  نژندگرايي، وجدان شخصيتي فقط سه ويژگي روان

هاي  سيون باقي ماندند و اين ويژگيدلپذير بودن در مدل رگر
 درصد از واريانس كيفيت زندگي 49شخصيتي توانستند حدود 

  .را تبيين كنند
  

  :گيري بحث و نتيجه
در سالهاي اخير، هوش معنوي به عنوان يكي از مفاهيم جديد 
هوش توجه بسياري از متخصصان علوم رفتاري را به خود 

اي را در  ات گستردهاين حوزه جديد، تحقيق. جلب كرده است
در پژوهش حاضر رابطه . هاي مختلف برانگيخته است زمينه

هاي شخصيتي با كيفيت  ساده و چندگانه هوش معنوي و ويژگي
زندگي در دانشجويان پزشكي دختر و پسر مورد بررسي قرار 

  . گرفت
نتايج حاصل نشان داد كه ميان دانشجويان دختر و پسر 

گرايي، روان نژندگرايي  تي وجدانفقط از لحاظ ويژگيهاي شخصي
يعني ميانگين . داري وجود دارد پذيري اختالف معني و تجربه
پذيري و روان نژندگرايي در دانشجويان دختر باالتر از  تجربه

اما ميانگين روان نژندگرايي در دانشجويان . پسران بوده است
اين يافته همسو با . پسر باالتر از دانشجويان دختر بوده است

توان گفت   در تبيين اين يافته مي).4،26،29(تحقيقات قبلي است 
گرايي بااليي برخوردار هستند، قابل  افرادي كه از ميزان وجدان

 در مقايسه با كساني كه اعتماد، مسئول و كارآمد بوده و معموالً
آورند، نمرات بهتري در  در اين صفت نمره پايين به دست مي

ريزي براي  اين افراد از نظر برنامه. نندك مدرسه و دانشگاه اخذ مي
  ).32(گرا هستند  تر و پيشرفت تر، منضبط هاي آينده منظم هدف
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 افرادي  عموماً،گيرند افرادي كه در اين صفت نمره باال مي
هاي تميزي، آراستگي و مرتب بودن از خود  هستند كه نشانه

ردن  اداره ك"گرايي به معناي  از جهتي وجدان. دهند نشان مي
گرايي به عنوان وظيفه   است و اين جنبه از وجدان"آگاهانه

افرادي كه نمره بااليي در اين مقياس . شناسي قلمداد شده است
شان پايبند بوده و تعهدات   به اصول اخالقي،گيرند مي

از سوي ديگر، . دهند شان را به طور دقيق انجام مي اخالقي
د، دامنه وسيعي از پذيري باال هستن كساني كه از نظر تجربه

اين صفت ). 33(تمايالت عقالني دارند و به دنبال چالش هستند 
هايي مانند تصور فعال، احساس زيبا پسندي، توجه  شامل ويژگي

به احساسات دروني، تنوع طلبي، كنجكاوي ذهني و استقالل در 
كساني كه داراي اين ويژگي شخصيتي هستند . قضاوت است

. هاي متعارف هستند ديد و ارزشمايل به پذيرش عقايد ج
هاي توصيف شده در  اند كه ويژگي تحقيقات قبلي نيز نشان داده

 دختران بيشتر ديده  درپذيري معموالً گرايي و تجربه وجدان
داري بين  همچنين نتايج نشان داد كه رابطه معني. شوند مي

اين يافته .  هاي شخصيتي و هوش معنوي وجود دارد ويژگي
توان  در تبيين اين يافته مي.  است)4،31(قيقات قبلي همسو با تح

گرايي، دلپذير بودن،  هاي شخصيتي برون گفت كه ويژگي
هاي  پذيري در واقع همان ويژگي گرايي و تجربه وجدان

ور رايج براي نشان دادن هوش طشخصيتي هستند كه به 
ها با ماهيت ثابت قدمي،  اين ويژگي. اند معنوي به كار رفته

گرايي، مهرباني، روشنفكري و خالقيت مرتبط با سطح  وجدان
در تحقيق حاضر، . باشند باالي رشد هوش معنوي در ارتباط مي

گرايي به ترتيب سهم  گرايي و وجدان هاي شخصيتي برون ويژگي
 گرايان اصوالً برون. بيشتري در تبيين هوش معنوي داشتند

ايند جو و جسور هستند و هيجانات خوش معاشرتي، مخاطره
گرا بودن، دوست داشتن  جامعه). 34(كنند  بيشتري را تجربه مي

مردم، ترجيح گروههاي بزرگ و گردهمايي، با جرأت بودن، با 
گراهاست كه ما همين  انرژي و خوشبين بودن از صفات برون

گرايي را در افرادي كه  هاي وجدان ها و نيز خصيصه ويژگي
 مشاهده ،آورند نمرات بااليي در هوش معنوي به دست مي

همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ميان  .كنيم مي
گرايي و  گرايي، دلپذيربودن، وجدان ويژگيهاي شخصيتي برون

داري وجود  پذيري با كيفيت زندگي رابطه مثبت و معني تجربه
كيفيت زندگي  اما ميان ويزگي شخصيتي روان نژندگرايي و. دارد

در تبيين اين يافته نيز . )16،21(ري وجود دارد دا رابطه منفي معني
بر سبك  هاي شخصيتي عموماً توان اظهار داشت كه ويژگي مي

گذارند و به تبع آن كيفيت زندگي افراد نيز  زندگي افراد تأثير مي
هاي شخصيتي  افرادي كه در ويژگي. گيرد تحت تأثير قرار مي

گرايي و  گرايي، دلپذير بودن، وجدان خاصي مانند برون
هيجانات مثبت  كنند معموالً پذيري نمرات باالتري كسب مي تجربه

كنند و همين امر كيفيت زندگي آنها را به  بيشتري را تجربه مي
در پژوهش حاضر، تنها بين . دهد طور مثبت تحت تأثير قرار مي

دار وجود  ويژگي شخصيتي روان نژندگرايي رابطه منفي معني
روان نژندگرايي باال هستند به صورت كساني كه از نظر . داشت

. شوند مضطرب، افسرده، تنيده، دمدمي و غيرمنطقي توصيف مي
هاي شخصيتي، كيفيت زندگي را  مشخص است كه اين ويژگي

  . دهند آورند و به طور منفي آن را تحت تأثير قرار مي پايين مي
ي هاهاي پژوهش حاضر تلويحات نظري و كاربرد يافته

د، زيرا هوش معنوي به عنوان زير بناي ندارمهمي را در بر
هاي گوناگون به ويژه  باورهاي فرد نقش اساسي را در زمينه
لذا توجه به هوش . نمايد ارتقاء و تأمين سالمت رواني ايفا مي

معنوي و چگونگي ارتباط آن با كيفيت زندگي و نيز تبيين آن 
حل تواند دانشجويان را بر درك ارزش و معناي زندگي،  مي

 مسلماً. مسائل و در پيوند با خود، ديگران و جهان ياري رساند
پذيري نتايج مستلزم تحقيقات بيشتري در اين زمينه  تعميم
هايي مانند تراكمِ كاري  در اين پژوهش محدوديت. باشد مي

دشواري در جلب همكاري آنها  فراوان دانشجويان پزشكي و
، عدم مشاركت هاي پژوهش جهت پاسخگويي به همه پرسشنامه

ها جهت مقايسه نتايج و اندك بودن حجم  دانشجويان ساير رشته
  .نمونه بوده است

  
  :سپاسگزاري

كليه دانشجويان  شاپور، از دانشگاه علوم پزشكي جندي
همكاري  ما وهش باژانجام اين پ همكاراني كه در ساير پزشكي و

   .شود  صميمانه سپاسگزاري مي،داشتند
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ABSTRACT 
 

Introduction: Spiritual issues and their relationship with other psychological components 
are of interesting subjects for behavioural sciences experts. The aim of this research was 
investigating the relationship between spiritual intelligence, personality traits and quality of 
life in medical students. 

Methods: In this analytic study, a sample of 160 medical students in 2010-11 academic 
years was selected randomly by using cluster sampling method. The data collection 
instruments were spiritual intelligence and quality of life questionnaires. For statistical 
analysis, SPSS 16 Software was used. 

Results: The results revealed that there is a significant correlations between personality 
traits, spiritual intelligence and quality of life (P<0.001). Spiritual intelligence had the most 
positive relation with quality of life, whereas neuroticism had the most negative relation with 
it. It was also revealed that neuroticism, conscientiousness and agreeableness had the highest 
role in predicting quality of life. 

Conclusion: The results of this research showed that there were positive and multiple 
relationships between spirituality intelligence, personality traits and quality of life. Spiritual 
intelligence had the most positive relation with quality of life, whereas neuroticism has the 
most negative relation with it. 
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