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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 اسيشنهاي هوش هيجاني و هوش معنوي در بين دانشجويان روانمقايسه بين مولفه

 
 *اعظم پارسايي 

 **فاطمه كارانديش 

 ***زهرا باقري 
 

 مساله و تفكر تاكيد شده،      حل  حافظه،  هاي شناختي آن نظير   اغلب برجنبه   از آغاز مطالعه هوش،   :  مقدمه و هدف  
شخصي واجتماعي مورد     هيجاني،  هاي غير شناختي هوش يعني توانايي عاطفي،       حالي كه امروزه نه تنها جنبه       در

سازگاري درزندگي نيز مورد اهميت واقع شده         بلكه در پيش بيني توانايي فرد براي موفقيت و           گيرد،مي  رارتوجه ق 
از آن به     هيجان است و    زمينه فهم رابطه تعقل و      در   يكي از مفاهيم هوش كه به عنوان جديدترين تحول            .است

هوش .  هيجاني است   مفهوم هوش   شود،د مي چكان يك انقالب بزرگ درزمينه ارتقاي بهداشت رواني يا         عنوان ماشه 
معنوي به عنوان يكي ازمفاهيم جديد هوش، دربردارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است كه باالترين                        

 اين هوش به فرد، ديدي كلي در       .  شودهاي مختلف شناختي، اخالقي، هيجاني شامل مي       حيطه  در  رشد را   سطوح
تفسير مجدد تجارب     سازد تا به چارچوب بندي و      دهد و او را قادر مي      ادها مي رويد  همه تجارب و    مورد زندگي و  

 .خود پرداخته، شناخت و معرفت خويش را عميق كند
اي گيري خوشه باشد ازطريق روش نمونه   پژوهش انجام شده در اين تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي مي              :روش

هاي روانشناسي صنعتي،  عمومي، تربيتي،      رشناسي ارشد رشته   نفر از بين دانشجويان كا     250اي تعداد   چند مرحله 
 .دانشكده انتخاب شدند... مشاوره و

. هوش معنوي وجود دارد     داري بين هوش هيجاني و     اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه مستقيم و معني           :نتايج
هوش   .وي را درك كنند    توانند مسائل معن  توان گفت افرادي كه داراي هوش هيجاني باال هستند بهتر مي               مي

باشد طوري كه افرادي با هوش       هيجاني عامل مهمي در تعيين موفقيت و سالمت روان شناختي در زندگي مي                
هوش .  كنند و از رضايت روانشناختي و فيزيكي بهتري برخوردارند          هيجاني باال فشار رواني كمتري را تحمل مي         
 .بردحيطي باال ميهيجاني توانايي فرد را براي مقابله با فشارهاي م

هاي كنند، وضعيت هاي معنوي و عرفاني را تجربه مي         افرادي كه داراي هوش معنوي هستند و وضعيت            :بحث
 مشكالت معنايي و ارزشي را      توانندهمچنين افراد با بهره مندي از هوش معنوي مي          .كنندشناختي را نيز درك مي    

هوش .باشند مي جاني باال معموالً داراي نگرش معنوي باالتري        حل كرده و به آنها بپردازند افراد داراي هوش هي            
 افراد با هوش معنوي باال       .شودبه يك عامل مخرب اجتماعي تبديل مي         هاي اخالقي، هيجاني باال بدون مرزبندي   

وزانه را دارند كه بخشي از فعاليتهاي ر      ظرفيت تعالي داشته و تمايل بسيار نسبت به هشياري دارند آنها اين ظرفيت              
 .خود را به اعمال معنوي اختصاص بدهند
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