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چکیده

Abstract
Spiritual Intelligence (SI) is an intelligence

 هوشی است که تمامی ابعاد دیگر،هوش معنوی

that integrates all dimensions of human

 هدف از این.هوش انسانی را یکپارچه میکند

intelligence. The aim of this cross-sectional

 بررسی مقایسهای هوش معنوی،پژوهش مقطعی

study was to comparatively examine the SI
of university and seminary students, as well

 و،در میان دانشجویان و طالب حوزه علمیه

as gender differences. The study employed

 در.همچنین بررسی تفاو های جنسیتی بود

the Islamic Questionnaire of Spiritual

این مطالعه از ابزار سنجشی پرسشنامه اسالمی

Intelligence (IQSI) which is developed

) استفاده شده که بر پایهIQSI( هوش معنوی

based on Islamic views on common

دیدگاههای اسالمی از مؤلفههای مهم هوش

components of SI. The sample consisted of

 نمونه این پژوهش.معنوی طراحی شده است
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شامل  ۴۳۶تن از دانشجویان و طالب حوزه

306 students whose age ranged between 18

علمیه بود که در محدوده سنی  ۵۶تا  ۲۷سال

and 25, and were selected using clustering

قرار داشتند ،و به روش خوشهای از میان
دانشکدههای دانشگاه تهران و حوزههای علمیه

from University of

method

sampling

Tehran’s faculties, and male and female
seminaries of Tehran. The results showed

برادران و خواهران تهران انتخاب شدند .نتایج

significant difference between seminary

نشان داد که به طور کلی هوش معنوی در طالب

and university students in SI, seminary

و دانشجویان متفاو است ،به طوری که طالب

students showed better spiritual experiential

از توانمندیهای تجربهای معنوی بیشتری

no

abilities.

برخوردارند .اما تفاو معنادار جنسیتی در هوش

significant differences between the sexes.

معنوی وجود ندارد .نتایج این مطالعه نشان

spiritual

These

میدهد که ظرفیتهای معنوی را بیش از همه
ً
میتوان در بافت طالب حوزه علمیه عمیقا

capabilities are more likely to be captured

بررسی کرد .بر این اساس الزم است همراه با

were

there

that

However,

indicate

results

in the context of seminary students for
deeper investigations. Thus, it seems that
explanatory and predictive research along

مشارکت این قشر ،پژوهشهای تبیینی و

with the respectful collaboration of this

پیشبینیکننده در این حیطه در دستور کار قرار

class is essential in the field.

گیرد.
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سیر تحول پژوهشهـای نظـری و تجربـی بـر سـازه معنویـت در دهـههای گذشـته در ویطـه
روانشناسی چشمگیر بوده است .نوی

1

ـندگان اولیـه در یـرب (بک 0311 ،؛ الکینکز و همککاران،
2

 ،)0311و در ایران (قربانی0919 ،؛ سهرابی )0911 ،در تالش برای تفهیم سازه معنویت و تمایز آن
از دینداری سهم مهمی در زمینهسازی برای گ ترش تجربی این سازه به خرج دادند .در میان
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تمامی پژوهشهای ووزه معنویت ،سازه هوش معنوی به عنوان یکی از ابعاد منحصر بـه فـرد
هــوش کــه تمــامی انــواع هوشهــای ان

ــانی را ادیــام میکنــد (سیسکک

نظریهپردازانی چون امـونز )0111( 2و زوهـر و مارشـال

3

()0110

 ،)0110 1،دیدیــه

ـرار گرفـت و دـی یـک دهـه

گذشته جایگاه مهمی در پژوهشهای ووزه روانشناختی به دست آورد.
به صورت نظـری ،نقـش هـوش معنـوی در زنـدگی فـرد و جامعـه بـه پیامـدهایی همچـون
عملکرد و سازگاری بهتر (امونز ،)0111 ،مدیریت بر اعمال و زندگی (زهر و مارشال ،)0110 ،پیونـد
با جهان (ولمکن ،)0110 ،خودآگـاهی عمیـق از ابعـاد وجـودی خـود (سیسک
4

 ،)0110 ،ابلیـت

کنکاش در م ائل وجودی و تجربیات سطوم متعالی هوشیاری (وگان )0110 5،میانجامد .اما
از میان وجم چشمگیری از پژوهشهای تجربی بر روی شر جوان دانشجو) ،نقـش هـوش
معنــوی در ســالمت عمــومی (رسککتمی و همکککاران )0939 ،و بهزی

ــتی روانشــناختی (حیککدری و

همکاران ،)0932 ،رفتارهای پرخطر (معلمکی ،)0102 ،اف ـردگی (امینکی جاویکد و همککاران،)0939 ،
تابآوری (حمید و همکاران )0930 ،و سبکهای دلب ـتگی (حقشناس و همککاران )0913 ،م ـتند
شده اسـت .بـر ایـن اسـاس پیگیـری و مطالعـه هـوش معنـوی نـهتنها در بدنـه پژوهشهـای
روانشناختی ضروری است ،بلکه بهشدت میتواند در توسعه سالمت نیز نقش ایفا کند (بیرامی

و همکاران.)0932 ،
ً
تعاریف مختلفی برای هـوش معنـوی در ادبیـات پژوهشـی یربـی وجـود دارد .مـ ال امـونز
( ،)0111بر اساس تعریف گاردنر از هوش پیش میرود و استدالل میکند که معنویت میتواند
به عنوان شکلی از هوش دیده شود .زیرا عملکرد و سازگاری را پیشبینی ،و ابلیتهـای الزم
برای توانمندکردن مردم در ول مشکالت و دستیابی به اهـداف را عرضـه میکنـد .در بررسـی
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معنویت از نگاه هوش ،امونز ( )0111مینوی د «هوش معنوی چارچوبی است برای شناسایی
و تشخی،دادن مهارتها و ابلیتهـای الزم بـرای اسـتفاده سـازگارانه از معنویـت» .زوهـر و
مارشال ( )0110میگویند ما با وجود هوش معنوی میتوانیم اعمال و زندگی خـود را در بـافتی
معنادارتر ،وسیعتر و ینیتر مدیریت کنیم؛ هوشی که با آن میتوانیم به آن مروله از عمل یا راه
زندگی دست پیدا کنیم که ب یار معنادارتر است (زوهکر و مارشکال .)0110 ،بـه نظـر مـکهـاوک

1

( )0110هوش معنوی آن بخش از فرد است که وی را ادر میسازد عوا ب کار خـود را ببینـد،
هدفی را برای زندگی خود رار دهد ،مرزها را تغییر دهد ،از «چرایی» وانین مشخ ،بپرسـد،
و اوتمال اینکه شخ ،،معنایی را در زنـدگی داشـته باشـد بیشـتر مـیکنـد .بنـابراین ،هـوش
معنوی پایین به این معنا است که فرد خطاهای ب یاری در ضاوت راجع به ک انی که با آنهـا
ارتباط دارد یا معامله میکند خواهد کرد (م هاو

 .)0110 ،ولمن ( )0110نیـز هـوش معنـوی را

اینگونه توصیف میکند که ظرفیت ان ان در ک ب یک مفهوم از زندگی است و همزمـان مـا
را ادر میسازد بین خود و جهانی که در آن زندگی میکنیم پیوند من جمی را تجربه کنیم .از
نظر سی ک ( ،)0110هوش معنوی میتواند به عنوان نوعی خودآگاهی عمیق تعریف شود که
در آن فرد بیش از پیش از ابعاد خویشتن ورای بعد بـدنی) آگـاه مـیشـود .وگـان ( )0110نیـز
هوش معنوی را ظرفیت فهم عمیق پرسشهای وجودی و بیـنش راجـع بـه سـطوم چندگانـه
هوشیاری تعریف میکند .هوش معنوی در برگیرنده آگاهی از روابطمان ،دیگران ،زمین و همه
موجودات است (وگان.)0110 ،
با این وال ،آنچه در ووزه پژوهشهای مرتبی با معنویت ،بهخصوص سازه هوش معنـوی،
ً
تا ودی خأل ایجاد کرده است ،به این وا عیت برمیگردد که اوال مبانی معنوی دیـن اسـالم در
رشد سازه معنویت کمتر نقش داشته است (مهرابی)0930 ،؛ همچنین نقـش بافـت دینـداری در
تجربه معنوی ،بهخصوص در جمعیتهای دینمدار اسالمی نادیده گرفته شده است (سهرابی و

ناصری .)0911 ،این نکته از آنرو مهم است که محققان اذعان کردهاند کـه معنویـت اگرچـه بـا
1. MacHovec, F.
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دینداری ن بت کـل بـه جـزء داشـته (حسکین ،)0100 ،امـا بـروز و ظهـور تجربیـات معنـوی در
جمعیتهای دیندار ،با مبانی دینی ایشان گره خورده است (سهرابی و ناصری .)0911 ،از آنجـایی
که دین به م

ابه بافت فرهنگی اصیل معنویـت در دـول تـاریخ بـوده اسـت (الکینکز و همککاران،

 )0311باید به نقش بافت دینی افراد در تجربیات معنوی ایشان اهمیت بخشید.
بک ( )0311معتقـد اسـت معنویـت بـه دینـدار بودن یـا دینـدارنبودن مـرتبی نی ـت و همـه
ان انها از آن برخوردارند ،اما در عین وال ویژگیهایی را در ارتبـاط بـا معنویـت افـراد دینـدار
مطرم کرده است بینش و درک؛ درک مو عیت و دورنما؛ آگاهی از ارتباط بین اشیا ،از وودت
در تنوع و از الگوهای یک کل؛ یکپارچگی ج م ،روان ،جان ،روم و ابعـاد و وظـایف مختلـف
ویات آنها؛ او اس ّ
تحیر ،اسـرارآمیزبودن ،محبـت بـه موجـود متعـالی در زنـدگی؛ ـدردانی،
خرسندی ،و فروتنی به همراه اوترام به خوبیهای زندگی؛ امیدواری و خوشبینـی؛ رویکـردی
شجاعانه و پرشور به زندگی؛ توانمنـدی؛ اسـتقالل رأی؛ پـذیرش امـور اجتنابناپـذیر؛ عشـق و
«خصوصیت بینظیر معنوی»؛ مالدفت و مهربانی ،رویکردی و اس ،فکورانه ،مرا بتی ،بـه
دیگران ،خود شخ ،،و کل جهان به دور کلـی (بک

 .)0311 ،اسـتیونز )0331( 1نیـز میگویـد

هوش معنوی فرد م یحی بنا بر ماهیت اعتقـاد وی بـه خداونـد تحـت تـأثیر درکـی بیرونـی از
خویشتن رار میگیرد ،و هوش معنوی عصر جدید را که بیشـتر فردگرایانـه و درونگـرا اسـت،
متفاوت میپندارد .لذا توانمنـدیهای مطـرمشـده ذیـل هـوش معنـوی میتوانـد تحـت تـأثیر
جهتگیری متفاوت تمایل و عالیق معنوی افراد وا ع شود (استیونز.)0331 ،
برخی پژوهشگران ایرانی ،مانند ناروئی ( ،)0912معنویت اسالم را متفاوت با تعریف معنویت
معاصر میدانند .معنویت برای فرد دیندار از نظر دین اسالم چنین توصیف شده که به واسطه
بهرهگیری عملی از یک برنامه ویژه در مدت زمانی که بر روی کره زمین زندگی میکنیم ،درکی
از ارتباط با وجودی متعالی به دست میآوریم که روزبـهروز شـدت مییابـد و از ان ـان موجـود
خاص میسازد و یاد خدا از تجلیات خـاص چنـین درکـی اسـت (نکارویی .)0912 ،در وـالی کـه
1. Stevens, B.
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ممکن است هوش معنوی به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی دیده شود که به دـور بـالقوه در
همه روشهای مذهبی نمایان میشود ،این اوتمال وجود دارد که معنا و نحـوه ابـراز آن بـین
گروهها و بافتهای مذهبی و معنوی مختلف متفـاوت باشـد (م هکاو

 .)0110 ،بـرای م ـال،

ایمان و باور به تووید و معاد از نظر محمدو ین دبادبـایی جـزء ضـروری معنویـت اسـالمی
است ،بدین معنا که برای گریز از پوچی و خأل معنا در زنـدگی ،بایـد بـه توویـد و معـاد اعتمـاد
داشت (محمدنژاد و دیگران .)0911 ،بر این اساس ،میتوان چنین استنباط کرد که ظرفیت تجربه
متعالی چنین باوری میتواند شاخصهای هوشی در لمرو تجربیات معنوی باشد.
در نهایت ،استرنبرگ ،به عنوان یکی از نظریهپردازان برج

ته هوش (استرنبرگ و گریگورنکو،

1

 )0112مدعی است نقش فرهنگ در سازه هوش اساسی است ،به دوری که «هـوش همـواره
در بافتی فرهنگـی بـروز و ظهـور مییابـد .مطالعـه عـاری از فرهنـگ هـوش موجـب تحمیـل
ً
جهانبینی فرد پژوهنده که معموال یربی است) بر با ی جهان خواهد شد» .چنین تأکیدی بر
بنیادین بودن نقش بافت فرهنگی بر هوش ،در وا ع تأکید مضاعفی بـر ایـن وقیقـت دارد کـه
سازه ترکیبی هوش معنوی میتواند تحت تأثیر بافـت فرهنـگ دینـی افـراد ـرار گیـرد .امـا بـه
منظور مطالعه چنین اوتمالی نیازمند آن خواهیم بود تا ابزارهای در خور فرهنگ دینی ،بهویژه
برای جمعیت م لمان ایران ،در دست داشته باشیم .در این خصوص و ـینچاری و ذاکـری
( )0913معتقدنــد فقــدان ادالعــات مبتنــی بــر ویژگیهــای فرهنگــی در تعریــف معنویــت ،و
«درهمآمیختگــی مقولــههای معنــوی و مــذهبی در جامعــه ایــران» میتوانــد در پژوهشهــا و
پیامدهای این ووزه محدودیت اعمـال کنـد .بـرای م ـال ،مهـم آن اسـت کـه در میـان اک ـر
ایرانیان م لمان ،هوش معنوی با ایمان به خدا و ایجاد رابطهای نزدیک بـا خـدا و اعتقـاد بـه
وضور او در همه جا و همچنین افزایش تابآوری و معنادادن بـه زنـدگی نمایـان میشـود .در
اعتقادی معنویت اسالمی ،تـالش بـرای تجربـه هشـیارانه تقـرب بـه خـدای
زمینه شناختی و
ِ

یگانه ،و تفکر بر جهان پس از مرگ و اندیشیدن به م ائل بنیادی از تظـاهرات اصـلی هـوش

1. Sternberg, R. J.; Grigorenko, E. L.
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معنــوی ه ــتند .همچنــین ،در زمینــه رفتــاری ،کمــک بــه دیگــران ،آزار و اذیــت نرســاندن
بــه دیگــران ،پایمــالنکردن وقــوق دیگــران ،وفــای بــه عهــد ،شــفقت و مهربــانی را میتــوان
از تظاهرات هوش معنـوی دان ـت (درمنککی فراهکانی و همککاران .)0101 ،بـر ایـن اسـاس ،ایـن
پــژوهش از پرســشنامه اســالمی ه ـوش معنــوی  )IQSIهمــان) بهــره گرفتــه اســت کــه
نظریهپردازان آن را با استناد به مفاد اسـالمی و بـر اسـاس مؤلفـههای جهـانی و شناختهشـده
هوش معنوی دراوی کردهاند.
در پرسشنامه  IQSIبرای استخراج مضـامین هـوش معنـوی از کتـب اسـالمی ،از جملـه
کتاب رآن ،نهجالبالغوه ،میواا الحکموة بـه عنـوان منـابع اصـلی ،و از کتـابهـای دیگـری
همچــون مجموعــه آثــار شــهید مطهــری= ،کشــکول شــیخ بهــایی ،مجموعــه آثــار عالمــه
دبادبایی= ،و مجموعه آثار عالمه محمدتقی جعفری نیز به عنوان منابع فرعی استفاده شد.
در تبیین مفاهیم اسالمی که مؤید وجود مفهوم هـوش معنـوی در اسـالم اسـت ،از تفاسـیر و
شروم جمعی از علمای برج ته ووزه اسـتفاده شـد .در نهایـت ،بـا در نظـر گـرفتن ایـن منـابع
اسالمی ،مؤلفههای هوش معنوی مبتنی بر متون مـرتبی روانشـناختی (امکونز0111 ،؛ زوهکر و
مارشال0110 ،؛ سیس

0111 ،0110 ،؛ کینگ و دوچیکو )0113 1،که با مفاد دین اسالم سازگار بودند،

استخراج شد .تعداد  ۱۲مؤلفه اولیه شامل شفقت و مهربانی ،عال ه به پرسش و ج توجوی
پاسخهای بنیادی ،عدالت ،تعهد و م

ئولیت (سیس

0110 ،؛  ،)0111خودآگاهی متعالی ،تفکر

وجــودی انتقــادی ،هشــیاری اوجیافتــه (کینککگ و دوچینکککو ،)0113 ،پرهیــز از آزار و اذیــت،
الهامگرفتن از رؤیا ،و ظرفیت رویارویی با رنج و درد (زوهر و مارشال )0110 ،انتخاب شد و بر روی
جمعیت دانشجویان دانشگاه و دالب وـوزه علمیـه بررسـی شـد .گـزارش جزئیـات دراوـی و
اعتباریابی این پرسشنامه را درمنکی فراهانی و همکاران ( )0101عرضه کردهاند.
دبق تحلیل نهایی این ابزار ،هوش معنوی واوی پنج بعد هشیاری تقربجویانـه 2،آگـاهی
1. King, D. B.: DeCicco, T. L.
2. Approaching Consciousness
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اخال ی 1،خودآگاهی معنـوی 2،تفکـر انتقـادی بنیـادین 3و آگـاهی از معنـای زنـدگی 4اسـت.
هشیاری تقربجویانه ،در رسیدن به «والت تقرب» در نماز و نیایش ،و در تضرعی که فرد را به
سوی خدا میکشاند (انعام  ،)19و ارتباط با خداونـد بـر مبنـای خشـیت (بینکه

 ،)1-1مؤلفـهای

بنیادین در هوش معنوی اسالمی است .پیـامبر اسـالم ۹نمـاز را راهـی بـرای عـروج مـؤمن
شناخته ،و امام رضا ۷آن را وسیله تقرب مؤمن برشـمردهاند (شکهید ثکانی .)0911 ،ایـن معـانی
نشان از آن دارد که فرد مؤمن در نماز و نیایش به ادراکی متعالی در والتی از هشـیاری دسـت
مییابد تا جایی که میتواند به استقالل روم از بدن برسد (مطهکری0911 ،

 .)239/09البتـه بایـد

ذکر شود که این هشیاری سبکرو هم والت تحرک «خـود» را تضـمین ،و از رکـورد و سـکون
پیشگیری میکند ،و هم مانع ازخودبیگانگی میشـود (جعفری )0931 ،کـه دلیـل آن دارابـودن
وجهی متعالی و الهی است.
آگاهی اخال ی یکی از ابعاد هوش معنوی است که گویههای آن واوی شفقت و مهربانی،
بیمیلی به آسیب رساندن به دیگری ،و م ئولیت و عدالت به عنوان ابعاد جهانشـمول هـوش
معنوی میشود (سیس

 ،)0111 ،که بهترتیـب ذیـل صـفات «خلـق نیکـو»« ،خویشـتنداری»،

«شجاعت و مروت» در زمره «مکارم اخالق» در منابع اسالمی و شیعی بر آن تأکید شده است
(کلینی0911 ،

 .)11/0بنا بر آیات

رآن (آل عمران019 ،؛ فتح

 )13داشتن روم ،الفـت و او ـاس

برادری از نعمتهـای الهـی بـرای مؤمنـان برشـمرده شـده اسـت ،بـه دـوری کـه از جنـگ و
آسیبرسانی به یکدیگر جلوگیری میکند .پرهیز از آزارگری در بیان امام سجاد  ۷کمال خرد
و مایه آسایش دو گیتی دان

ته شده اسـت (ابنشکعبه حرانکی0919 ،

 )019تـا آنجـا کـه آزارگـری

دیگران همپای آزاررساندن به نبی اکرم اسالم  ۹برشمرده میشود (محمدی ریشکهری0911 ،

 .)002/0در ادبیــات علمــی ،کینــگ ( )0111معتقــد اســت هــوش معنــوی آگــاهی از وقــایق،
1. Moral Awareness
2. Spiritual Self-awareness
3. Critical Fundamental Thinking
4. Meaning-of-life Awareness
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ارزشها ،اعتبار و اصول اخال ی فرد است.
مؤلفه سوم اسالمی هوش معنوی به خودآگاهی معنـوی در فـرد مـرتبی اسـت ،بـه دـوری
که در آیـات ـرآن کـریم ،رجـوع بـه «نفـس» بـه عنـوان منبعـی اصـلی بـرای ک ـب معرفـت
معنوی ذکر شده است (ذاریات 00؛ فصلت

افزایش رابطه با خویشتن

 .)19هوش معنوی در زندگی فرد میتوانـد منجـر بـه

خودآگاهی) ،دیگران و جهان بـزرگتـر شـود (سیسک

 .)0110 ،ایـن

خودآگاهی در مکتب اسالم به نوعی خودشناسی یعنی ،معرفت نفـس) ادـالق میشـود کـه
دی آن فرد مو عیت خویشتن را در جهان آفـرینش یعنـی آفـاق) تشـخی ،میدهـد و بـدین
صورت نهفقی از خودمرکزگرایی خارج میشود ،بلکه به درک «وقانیت» الهی میرسد (فصکلت

 .)19چنــین معنــایی اشــاره بــه ایــن نکتــه دارد کــه خودشناســی معنــوی گویــای آن نــوعی از
خودآگاهی است که دبـق فرمـایش پیـامبر اسـالم ۹فـرد را از خویشـتن درمیگذرانـد تـا بـه
خداشناسی برساند (ناصری.)0911 ،
همچنین ،تفکر انتقادی بنیادین واصـل جمـع تفکـر انتقـادی وجـودی (کینکگ و دوچیککو،
 ،)0113و تمایل به پرسشگری (سیس

پرسشمدار

 )0111 ،در بافتی دینیاسالمی است که در تمامی آیـات

رآن خود را متجلی میکند (برای مثال ،نم

 )12-11و زمینهای اساسی برای درک

تجربیات معنوی به شمار میرود (درمنککی فراهکانی و همککاران .)0101 ،در کـالم نبـوی ،و ائمـه
ً
ادهار بارها صریحا بر امر به اندیشه تأکید شده است ،به دوری که آن را نوعی عبادت و امری
معنوی برشمردهاند .امام علـی( ۷مجلسکی )902/11 0910 ،و امـام صـادق ( ۷کلینکی0911 ،

 )31/9اندیشیدن را برترین نوع عبادت دان تهاند .این نوع تفکـر درصـدد رفـع واجـات دنیـوی
نی ت ،بلکه بنا بر کالم امام علی ،۷اسالم با هـدفی متعـالی و معنـوی ،یعنـی «بیـدارکردن
دل» به آن توصیه کرده است (همان

.)30/9

در نهایت ،آگاهی از معنای زندگی به عنوان یکی از جنبههای اصلی هوش معنوی با تفکر
انتقادی (کینگ و دوچیککو )0113 ،راجـع بـه ظـواهر زنـدگی دنیـوی ،و ظرفیـت درک درد و رنـج
(سیس  )0111 ،مرتبی شده است (مطابق با آیات حدید 00؛ شوری 91؛ بقره 011؛ بلد

 ،)2و گواهی
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بر منحصر به فرد بودن بافت تجربهای معنای زندگی بر اساس معناگرایی دینی است (درمنکی

فراهانی و همکاران .)0101 ،نگاه انتقادی به ظواهر دنیا از جمله مفاد ب یار برج تهای است کـه
روایات اسالمی بر آن تأکید کردهاند و با معرفت واصـل از تجربـه رنـج و درد در زنـدگی رابطـه
عمیقی دارد .امام علی ۷در بیانی صریح این دنیا را «سرایی بد» میخوانند ،به دوری کـه بـا
اشاره به «بدگمانی» راجع به دنیا ،بر داشتن منظـری انتقـادی تأکیـد دارنـد (نهجالبیغکه ،خطبکه

 .)001ایشان در جایی دیگر با رویکردی انتقادی به زندگی در دنیا میفرماینـد ایـن دنیـا محـل
«آفـات» اسـت (تمیمکی آمکدی0911 ،

 .)019/0ایشـان چنــین آفـاتی را نـهفقـی وامـل ضــرباتی

برمیشمرند که از ادمینان به دنیا ناشی میشوند (همان

 ،)110/2بلکه همین تجربیـات فنـا و

رنج را زمینه عبرتآموزی یعنی ،ک ب معنا) خطاب میکنند (نهجالبیغه ،خطبه  .)002در وا ع،
تنیدگی درد و رنج با معنای زندگی بر مبنای آیات رآن تا بدان ود برج ته شده اسـت کـه هـر
ان انی با تجربه «کدم» و تـالش همـراه بـا محنـت و سـختی بـه مال ـات پروردگـارش راهـی
میشود (انشقاق .)1
ً
در مجموع ،باید گفت مؤلفههای مـذکور هـر یـک بـا دارابـودن محتـوایی صـراوتا رآنـی و
اسالمی ،توانمندی تجربیات معنوی بر مبنای بافت معنوی دین اسالم را بررسی میکنند .این
مؤلفهها ،پیوندی من جم ،و رابطهای متقابل با یکدیگر دارند .همچنین امید داریم که بررسی
بیشتر آنها در پژوهشهای آتی بتواند در گ ترش دانشی بومی راجع بـه سـازه هـوش معنـوی
کمک کند .بدینرو پژوهش واضر با هدف کاربرد پرسشنامه اسالمی هوش معنـوی درصـدد
بود هوش معنوی را در جمعیت دانشجویان دانشگاهی و دالب ووزه عملیه ارزیابی و مقای ه
کند تا تفاوت اوتمالی این ا شار در ابعاد هوش معنوی و تفـاوت اوتمـالی جن ـیت در هـوش
معنوی را بررسی کند .دالب به عنوان افرادی که رابطه بیواسطهای با امـور دینـی و معنـوی
دارند و زندگی خود را و ف تحصیل و ّ
تحصل دینی کردهاند و درصدد ایفای نقش رووانیـت در
جامعهاند ،میتوانند نقش برج ـتهای در مطالعـات روانشناسـی دینـی و بـهخصـوص هـوش
معنوی ایفا کنند .همچنین ،در بهرهگیری عمیق از توانشهای هوشـی آوـاد دانشـجویان بـه
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عنوان جمعیت جوان کشور ،که ظرفیتهای ان انی میهن اسالمی ما را تشکیل میدهند ،نیز
به گنجاندن هوش معنوی در پژوهشهای مرتبی با این شر نیازمندی ویژهای وس میشود.
بر این اساس پرسشهای این پژوهش چنین است  .۱آیا هوش معنوی دالب و دانشـجویان
تفاوت داردو  .۰آیا هوش معنوی بر اساس جن یت تفاوت داردو
روش
جامعه و نمونه

جامعه این پژوهش تمامی دالب و دانشجویان شـایل بـه تحصـیل در تهـران ه ـتند .بـه منظـور
نمونهگیری از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شد .بدین شکل از میان پـنج دانشـکده معـارف و
علوم اسالمی ،دانشکده ادبیات ،دانشکده هنر و دانشکده وقوق و علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران
 ۸۰زن و  ۳۴مرد دانشجو در سه روز متوالی بـه صـورت در دسـترس انتخـاب شـدند .همچنـین ،از
میان ووزه علمیه جامعه امیرالمؤمنین  ۷تعداد  ۸۳مرد ،و از ووزههای علمیه وضرت خدیجـه۳

و وضرت زهرا ۳تعداد  ۶۳زن دلبه به صورت در دسـترس انتخـاب شـدند .در نتیجـه جمـعآوری
دادهها تعداد  ۳۲۶پرسشنامه وارد تجزیه و تحلیل دادهها شدند .دامنه سـنی نمونـه بـین  ۱۸تـا ۰۵
سال بود و این پژوهش در سال تحصیلی  ۱۱-۱۲به عنوان بخشـی از پایاننامـه کارشناسـی ارشـد
نوی نده اول انجام گرفته است.
ابزار گردآوری دادهها

پرسشنامه اسالمی هوش معنوی ( :)IQSIاین پرسشنامه ،که درمنکی فراهانی و همکـاران
( )0101دراوی کردهاند ،ابعاد هوش معنوی را با اسـتناد بـه گزارههـای فرهنـگ دیـن اسـالم
میسنجد .این پرسشنامه واوی  ۶۰گویه بر روی دیف پنجگانه لیکرت ،هـوش معنـوی را در
ابعاد پنجگانـه هشـیاری تقربجویانـه ،آگـاهی اخال ـی ،خودآگـاهی معنـوی ،تفکـر انتقـادی
بنیادین و آگاهی از معنای زندگی میسنجد .هم ـانی درونـی ایـن پرسـشنامه بـا اسـتفاده از
آلفای کرونبای برای مؤلفههای آن بین  ۲.۳۶تا  ۲.۸۸و بـرای کـل پرسـشنامه برابـر بـا ۲.۱۰
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برآورد شده است .روایی همگرای این پرسشنامه با استفاده از برآورد همب تگی با پرسـشنامه
( SISRI-24کینگ و دوچیکو )0113 ،واکی از آن است که مؤلفههای آنها بـین  ۲/۵۴تـا ۲/۳۴
همب تگی نشان میدهند که مطلوب است (درمنکی فراهانی و همکاران.)0101 ،
روش تجزیه و تحلیل دادهها

دادههای این پژوهش با اسـتفاده از نـرم افـزار  SPSS-19تحلیـل شـده اسـت .بـدینمنظور از
آمارههای توصیفی مانند میانگین ،انحراف استاندارد ،و واریانس نمونه ،و آمارههای استنبادی
شامل آزمون  tم تقل در تجزیـه و تحلیـل دادههـا اسـتفاده شـد .تمـامی تحلیلهـا در سـطح
ادمینان ۲/۱۵انجام شده است.
یافتهها

شرکتکنندگانی که وارد مروله تجزیه و تحلیـل شـدند  ۳۲۶نفـر بودنـد کـه از ایـن تعـداد  ۱۵۱نفـر زن
 )۵۰۵و  ۱۴۳نفر نیز مرد  )۴۸۵ه تند .همچنین ۱۵۲ ،نفر از آنها دلبه  )۴۱۵و  ۱۵۶نفر دانشـجو
 )۵۱۵ه ــتند .جــدول  ۱یافتــههــای توصــیفی نمـرات کــل شــرکتکنندگان و جــدول  ۰یافتــههای
توصیفی شرکتکنندگان بر و ب دانشجو/دلبه و زن/مرد را نشان میدهد.
جدول  :۱آمارههای توصیفی هوش معنوی نمونه ( ۳۰۶نفر)
میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

واریانس

هشیاری تقربجویانه

39/40

9/010

0/515

81/19

آگاهی اخالقی

57/34

8/336

0/476

69/50

خودآگاهی معنوی

28/31

6/272

0/358

39/33

تفکر انتقادی بنیادین

28/34

6/463

0/369

41/77

آگاهی از معنای زندگی

28/01

4/961

0/283

24/61

کل

181/41

26/511

1/5155

72/86
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جدول  :۵آمارههای توصیفی هوش معنوی به تفکیک طالب  /دانشجویان و مردان  /زنان

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

28/60

58/14

42/44
29/19

5/605

6/167

7/280

0/50359

6/014

0/59449
0/45764

0/491

28/03
27/53

56/56

6/378

36/49

10/400
7/116

0/569

9/195

0/736
0/510

27/64

0/835

38/69
28/34

6/283

56/10

8/233

8/327
6/185

0/510

28/93

0/679

40/08
58/48

8/293

9/558

0/693
0/518

انتقادی

28/34

تفکر

6/645

معنوی

6/306

خودآگاهی

0/527

اخالقی

0/500

آگاهی

0/657

تقربجویانه

مرد

0/758

طالب

هشیاری

دانشجو

زن

28/98

4/158

0/33956

27/07

5/4794

0/438

28/13

4/997

0/412

27/89

معنای

4/941

آگاهی از

0/392

بنیادین

187/36

22/803

1/861

175/51

28/575

2/295

178/73

25/291

2/093

183/73

27/477

کل

2/179

زندگی

جدول  ۱آمارههای توصیفی کل نمونه را برای هر عامل به صورت جداگانه نشـان میدهـد
که بر دبق آن میانگین هوش معنوی کل نمونه برابر با  )۰۶/۵۱ ۱۸۱/۴۱است .همچنـین،
میانگین نمونه برای هر یک از عوامل در همین جدول آورده شده است.
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آمارههای توصیفی گروههای تحصیلی و جن یتی بهتفکیک در جدول  ۰آورده شده اسـت.
هماندور که مشاهده میشود ،میانگین کل هوش معنوی آزمودنیها بـرای دـالب برابـر بـا
 ،)۰۰/۸۲۳ ۱۸۳/۳۶برای دانشجویان برابر با  ،)۰۸/۵۳۸ ۱۳۵/۵۱بـرای مـردان برابـر بـا
 )۰۵/۰۱۱ ۱۳۸/۰۱۱و برای زنان برابر با  )۰۳/۴۳۳ ۱۸۳/۳۳به دست آمده است.
جدول  :۳آزمون  tمستقل گروههای طالب/دانشجو و مرد/زن

زن/مرد

دانشجو/طالب
تفاوت میانگینها

t

Sig.دوراهه

تفاوت میانگینها

t

 Sig.دوراهه

هشیاری تقربجویانه

-5/96

-6/999

3/3339

9/193

9/126

3/979

آگاهی اخالقی

-9/52

-9/655

3/3973

4/124

4/599

3/394

خودآگاهی معنوی

-3/57

-3/799

3/2493

9/499

9/236

3/374

تفکر انتقادی بنیادین

-9/66

-4/461

3/3423

-3/339

-3/339

3/999

آگاهی از معنای زندگی

-9/93

-1/294

3/39

-3/421

-3/247

3/669

کل

-99/67

-1/929

3/3339

5/33

9/653

3/933

جــدول  ،۳آزمــون  tگروههــای م ــتقل را بــه منظــور مقای ــه نمــرات کــل و عاملهــای
هوش معنوی در میان گروههای دالب/دانشجو و زن/مرد نشـان میدهـد .آزمـون یک ـانی
واریانس لوین نشان داد که واریانس نمونه در جامعه یک ان است .نتایج بهدستآمده واکی از
آن است که میانگین نمرات مردان و زنان فقی در عامـل آگـاهی اخال ـی بـا یکـدیگر تفـاوت
معناداری دارد ( .)t=2.52; p=0.012<0.05همچنین تفاوت میانگینهای دو گروه در کـل
پرسشنا مه معنادار نی ت ،با ایـن وـال میـانگین نمـرات زنـان از مـردان بـاالتر اسـت .نتـایج
بهدستآمده از آزمون  tم تقل واکی از آن است که میانگین نمرات دانشجویان و دـالب در
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نمره کل پرسشنامه ( )t=-3.941; p=0.0001<0.05و عاملهای؛ هشـیاری تقربجویانـه
( ،)t=-6.119; p=0.0001<0.05تفکر انتقادی بنیادین ()t=-2.263; p=0.024<0.05

و آگاهی از معنای زندگی ( )t=-3.412; p=0.01<0.05با یکدیگر تفاوت معناداری دارند.
بحث و بررسی

هدف از این مطالعه بررسی مقای های هوش معنـوی بـین دـالب و دانشـجویان و همچنـین
بررسی تفاوت اوتمالی بین جن ـیت زن و مـرد در هـوش معنـوی ،بـا اسـتفاده از پرسـشنامه
اسالمی هوش معنوی (درمنکی فراهانی و همککاران )0101 ،بـود .نتـایج نشـان داد دانشـجویان و
دالب در هوش معنوی توانمندیهای متفاوتی از خود نشان میدهند .بدینترتیب که هـوش
معنوی دالب به دور کلـی از دانشـجویان بیشـتر اسـت .همچنـین ،ایشـان ایـن تفـاوت را در
مؤلفههای هشیاری تقربجویانه ،تفکر انتقادی بنیادین و آگاهی از معنـای زنـدگی نیـز نشـان
میدهند ،به دوری که ظرفیت هوشی دالب در تمامی این مؤلفههای معنوی از دانشـجویان
بیشتر است .این بدان معنا است که بنا بـر مفـاد اسـالمی مطرمشـده در مؤلفـههای مـذکور،
دالب در گ ترش هشیاری خود در وین عبادات و درک هشیارانه ارتبـاط خـویش بـا خداونـد
بهتر از دانشـجویان عمـل میکننـد .همچنـین ،ایشـان در تفکـر و تأمـل بـر روی موضـوعات
محــوری و بنیــادین وجــودی از منظــر اســالمی راجــع بــه ویــات ،مــرگ ،آخــرت ،و ا ــدام بــه
پرسشگری درباره چراییهای وجودی مربوط به این موضوعات ظرفیـت و تـوانش بیشـتری از
خود نشان میدهند .در نهایت ،آگاهی از معنای زندگی در دالب ن بت به دانشجویان بیشتر
بود ،به دوری که ایشان در معنادهی به زندگی از دریق مفـاهیم مهـم اسـالمی اعـم از درد و
ابتالئات ،و نیز درک کلی معنا در زندگی ،بهتر از دانشجویان عمل کردند.
این نتایج با نتایج پژوهشهای دیگر ،از جمله صبحی راملکی و پرزور ( ،)0939و آ ابابایی و
همکاران ( )0931در باالتر بودن هوش معنوی دالب ن بت به دانشجویان سازگار است .نتایج
صبحی راملکی و پرزور ( )0939نشان میدهد دانشجویان در تفکر انتقـادی وجـودی و تفکـر
درباره وجود فردی ،وا عیت ،مرگ و موضوعات مرتبی دیگر ،ن ـبت بـه دانشـجویان ظرفیـت
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بیشتری دارند که با نتیجه این مطالعه مبنی بر بیشـتر بودن توانـایی دـالب در تفکـر انتقـادی
بنیادین ن بت به دانشجویان همخوان است .این نکته در باره او اس معنا در زنـدگی نیـز بـه
همین ترتیب صدق میکند .در پـژوهش و ـینچاری و ذاکـری ( )0913نشـان داده شـد کـه
دانشجویان و دالب در مؤلفههای گ ترش هوشیاری ،تفاوتهایی دارند که با نتایج پـژوهش
واضر سازگار است ،اما در مؤلفههای معنای زندگی و تفکر انتقادی تفاوت معناداری به دسـت
نیاورند که با نتایج ما ناهمخوان است.
این نتایج را میتوان بـر اسـاس تفـاوت بافتـاری دـالب و دانشـجویان در مواجهـه خـود بـا
موضوعات معنویتمحور تف یر کرد .بـرای م ـال صـبحی راملکـی و پـرزور ( )0939معتقدنـد
نهفقی مواجهه بیشتر دالب بـا موضـوعات خودشناسـی و خداشناسـی میتوانـد تببینکننـده
تفاوتهای هوش معنوی ایشان با دانشجویان باشد ،بلکه سبک مباو های دالب در مواجهه
با موضوعات بنیادین موجب افزایش هوش معنوی ایشان بهخصوص در مؤلفه تفکر انتقـادی
در موضوعات وجودی بنیادین) میشود .با وجود این ،آ ابابایی و همکـاران ( )0931معتقدنـد
فراوانی اشتغال به مناسک دینی نمیتواند توجیهکننـده تفاوتهـای هـوش معنـوی ایشـان بـا
دانشجویان باشد ،چرا که این تفاوت به ظرفیتهای تجربیات معنوی ایشان مـرتبی اسـت ،نـه
خزانه ادالعاتی ایشان .در این زمینه میتوان اشـاره کـرد کـه تفـاوت در گرایشهـای معنـوی
ممکن است موجب افزایش رویآوری برخی افراد به بافتهای معناگرا مانند ووزههای علمیه
شود ،کـه همـین امـر ضـرورت گنجانـدن ابعـاد شخصـیتی ،زمینـهای و رشـد اجتمـاعی را در
مطالعات آتی نشـان میدهـد .جوانـانی کـه بـرای تحصـیل در دانشـگاه یـا وـوزه علمیـه ورود
میکنند ،هـر یـک از پیشـینههای متمـایزی در معنویـت و دینـداری برخوردارنـد کـه میتوانـد
تببینکننــده چرایــی تفاوتهــای مشــاهدهشــده در پژوهشهــا باشــد .همچنــین تفاوتهــای
م تندشده در پژوهشها نشـان میدهـد بافـت ان ـانی وـوزه علمیـه بـه منظـور درک بیشـتر
عملکرد هوش معنوی در زنـدگی ،از ذخـایر ان ـانی سرشـاری برخـوردار اسـت .بـا وجـود ایـن
می توان به این نکته نیز اشاره کرد که بین مفهوم هوشی از معنویت با اشتغال به م ائل دینـی
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و معنوی تفاوت وجود دارد و ابزارهای پژوهشی باید به صورت اختصاصی بتوانند این تمـایزات
را در نظر بگیرند .رسیدگی به این انتقاد نیازمند نقد و بررسی جزئی و مفصلتری است.
همچنین ،هدف دیگر این پژوهش ،بررسـی تفاوتهـای جن ـیتی در هـوش معنـوی بـود.
نتایج نشان میدهد هوش معنوی کلی زنان و مردان تفاوت معناداری بـا هـم نـدارد .بـا وجـود
این ،در خودآگاهی اخال ی با یکدیگر تفاوت نشان میدهند ،به دـوری کـه زنـان در ظرفیـت
برخورداری از خودآگاهی اخال ی ن بت به مردان عملکرد بهتری دارند .این بدان معنـا اسـت
که زنان در شفقتورزی ،مهربانی ،تمایلنداشتن به آسیبرساندن به دیگری ،تمایل بـه وفـظ
وقوق دیگران ،و عدالتدلبی ن بت به مردان آگاهی معنوی بیشـتری دارنـد .ایـن نتیجـه بـا
یافتههای آذربایجانی ( )0910مبنی بـر بیشـتر بودن نمـرات زنـان ن ـبت بـه مـردان در مؤلفـه
اخالق در جهتگیری اسالمی سازگار است .همچنین ،عباسزاده و معینیزاده ( )0939نتـایج
مشابهی را در بررسی تفاوتهای جن یتی در اخالق و ابداری میان زنـان و مـردان دانشـجو
به دست آوردند که نشان میدهد زنان دارای سـطوم بـاالتری از رشـد ،و اسـیت ،گـرایش و
نیت اخال ی ه تند .پژوهش در ووزه تفاوتهای جن یتی راجع به اخالق در یرب و در ایران
نشان میدهد این م ئله هنوز ول نشده است ،اما برخی نظریهپردازان مانند کـارول گیلیگـان
معتقد به تغییرات بنیادین در جهتگیریهای اخال ی میان زنان و مردان ه

تند (جهانگیرزاده،

 .)0931از آنجایی که مفاد پرسشهای این عامل از پرسشنامه بیشتر بـا موضـوعات روابـی بـا
دیگران مرتبی است ،و روویات عطوف و مهروزانه را هدف رار میدهد ،تعجببرانگیز نخواهد
بود که همپا با برخی نظریات مبنی بر رابطهایبودن جهتگیری اخال ی زنان ن بت به مردان
(گیلیگان )0310 ،آگاهی اخال ی ایشان در این عامل نمرات باالتری ک ب کند.
به دور کلی این نتایج با پژوهشهای ینـا و همکـاران ( ،)0930سـادات ر یـب و همکـاران
( ،)0911افروز و همکاران ( ،)0911ومیدی و صـدا ت ( )0930و آ

ابابـایی و همکـاران ()0931

همخوان است ،و با نتایج هروی کریمـوی و همکـاران ( )0939نـاهمخوان .افـروز و همکـاران
( )0911با استفاده از پرسشنامهای با مؤلفههای دینیاسالمی از هوش معنوی نشان دادند که
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اگرچه نمره کل هوش معنوی دختران و پ ران تفاوت معناداری نـدارد ،امـا گـرایش بـه مرکـز
نمرات دختران بیشتر است و هوش معنوی کلی ایشان را باالتر ارزیابی کردند کـه بـا میـانگین
باالتر هوش معنوی زنان در نمونه واضر سازگار است .همچنین ایشـان در مؤلفـههایی ماننـد
راستی عمیق ،وقیقتجویی ،ایمان به خدا ،و کنجکاوی گزارش کردند کـه عملکـرد دختـران
بهتر از پ ران است ،اما در عاملهای خودآگاهی فـردی ،پرسشـگری وجـودی ،هوشـیاری و
معنا ،هیچ تفاوتی به دست نیاوردند .همچنین ،کریموی و همکاران ( )0939نشان دادند هوش
معنوی دختران و پ ران در سطح کیفی با یکدیگر متفاوت اسـت ،بـه دـوری کـه دختـران در
سطح متوسی و پ ران در سطح باال رار دارند .در ادامه نیز آ ابابایی و همکاران ( )0931نشان
دادند زنان و مردان فقی در مؤلفه گ ترش هوشیاری تفاوت معنـادار دارنـد .ایـن نتـایج نشـان
میدهد با توجه به فقدان معناداری آماری در کـل هـوش معنـوی و نیـز مشـاهده تفاوتهـای
خــاص در مؤلفــهها میــان زنــان و مــردان جــوان ،تف ــیر جن ــیتی از هــوش معنــوی نیــاز بــه
پژوهشهای بیشتر دارد و نیز میتوانـد در درک تفاوتهـای جن ـیتی بـر اسـاس زمینـههای
فرهنگی یا سرشتی مؤید ضرورت پیگیری درمهای پژوهشی پیچیدهتری باشد .در این زمینه
بیشتر تف یرها به فقدان تمایزات سرشتی در دینداری ،معنویت و هـوش معنـوی اشـاره دارنـد
(آقابابایی و همکاران )0931 ،و بیش از همه بر تفاوت در نحوه بهرهگیری زنان و مردان از مقوالت
دینی اشاره میکنند (اسپیلکا و همکاران ،0311 ،به نق از

آقابابایی و همکاران .)0931 ،همچنین ،بنـا

بر نظر سادات ر یب و همکاران ( )0911عرصههای مادی و معنـوی بـرای زنـان و مـردان بـه
ً
میــزان برابــری گشــوده اســت و ایشــان عمــدتا بنــا بــر عالیــق ترجیحــی خــود میتواننــد از
بهرهمندیهای متفاوتی برخوردار شوند.
محدودیت اصلی این پژوهش به مقطعیبودن آن باز میگردد کـه بایـد در تعمـیم نتـایج آن
د ت کرد .همچنین ،نمونه این پژوهش از میان دالب و دانشـجویان سـاکن تهـران برگزیـده
شــدند و پژوهشهــای هم ــان در بــین نمونــههای دیگــر نیــز میتوانــد در تأییــد یــا رد نتــایج
بهدستآمده مفید باشد .همچنین ،با وجود نتایج بهدستآمده در این پژوهش ذکـر ایـن نکتـه
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اهمیت دارد که اگرچه تفاوت معناداری بین دـالب و دانشـجویان مشـاهده شـده اسـت ،امـا
سطح معناداری آن در مؤلفههای تفکر انتقادی بنیادین و آگاهی از معنای زندگی پایین است.
این نکته نشان میدهد در تعمیم نتایج بهدستآمـده ،بهخصـوص در بـاره ایـن دو مؤلفـه ،بایـد
محتاط بود .همچنین ،پایینبودن سطح معناداری در تفاوت میان خودآگاهی اخال ی زنـان و
مردان نیز صدق میکند و در نتیجهگیری کلی یا تعمیم آن باید اوتیاط کرد.
از پیامدهای نظری و کاربردی ایـن پـژوهش میتـوان بـه سـهم ایـن مطالعـه در گ ـترش
مطالعات مرتبی اشاره کرد که سعی در شناخت جنبههای مختلـف معنویـت در زنـدگی ان ـان
دارند .همچنین ،با استناد به نتایج این مطالعه و مطالعات هم و میتوان به نیاز برای رسیدگی
به خألها و سرمایهگذاری بر نقاط وت معنـوی جوانـان جامعـه اعـم از دـالب ،دانشـجویان،
مردان و زنان اشاره داشـت کـه ایـن از آنرو مهـمتـر اسـت کـه معنویـت در سـالمت فـردی و
اجتماعی نقش مهمی از خود نشان میدهد (بیرامی و همکاران .)0932 ،اولیای دانشگاه و وـوزه
با استقبال از گ ترش پژوهشهای مرتبی میتوانند شـرایی را بـرای تـدارک پژوهشهـایی بـر
روی اثربخشی مداخالت آموزشی در ووزه افزایش مهارتهای معنوی جوانـان فـراهم کننـد.
همچنین ،پژوهش بر روی مؤلفههای بومی آشـکارکننده ظرفیتهـا و توانشهـای معنـوی در
ایران هنوز نیاز به تداوم و هرفاندیشی متخصصان و پژوهشگران این عرصه دارد .این پژوهش
بر جمعیت جوان دانشجو و دلبه متمرکز بود و بررسی در جمعیتهای میانسال دانشگاهی و
ووزوی و همچنین سالمندان عرصه ووزه و دانشگاه میتواند بـه نتیجـهگیریهای واصـل از
پژوهشهای آتی ینای بیشتری بدهد.
نتیجه

هوش معنوی از جمله مؤلفههای مرتبی با معنویت است که میتواند تحت تأثیر بافت فرهنگی
افراد رار گیرد .از آنجایی کـه زنـدگی ایرانیـان م ـلمان بـا بهرهگیـری از آموزههـای اسـالمی
سرشار از ایدهها و دریافتهای معنـوی اسـت ،پرسـشنامـه اسـالمی هـوش معنـوی )IQSI
میکوشد سهمی در پژوهشهای هوش معنوی در میان ایرانیان م لمان با ترجمانی اسالمی
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ً
ایفا کند .با توجه به اینکه مطالعات مکررا نشان میدهنـد کـه دـالب و دانشـجویان در کلیـت
هوش معنوی و ابعاد آن تفاوت دارند الزم اسـت همـراه بـا مشـارکت ایـن شـر ،پژوهشهـای
تبیینی و پیشبینیکننده در این ویطه در دستور کار رار گیرد تا عوامل مـؤثر بـر بهینـهکـردن
ظرفیتهای تجربه معنویت در افراد شناسایی شود و متخصصان بتوانند جامعه ان انی ایران را
از نتایج م تقیم و ییرم تقیم معنویت در زندگی خود بیشتر بهرهمند کنند.
منابع

قرآن کریم.
آذربایجانی ،مسعود ( .)۸۳۱۰تهیه و ساخ

آزمون جه گیر مذهبی با تأکید بر اسالم ،قم:

پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ( .)۸۳۱۳تحف العقو  ،ترجمه :صادق حسنزاده ،قم :آلعلی.
افروز ،غالمعلی؛ هومن ،حیدرعلی؛ محمودی ،نسرین (« .)۸۳۱۱بررسی عملیبودن ،اعتبار،
ُ
روایی و نرمیابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان» ،در :تحقیقاق روانشناخفی ،ش۸
( ،)۳ص.۰۳-۸
امینی جاوید ،لیال؛ زندیپور ،طیبه؛ کرمی ،جهانگیر (« .)۸۳۳۳اثربخشی آموزش هوش معنوی
بر افسردگی و شادکامی دانشآموزان دختر» ،در :زن و جامعه ،ش ،)۰۰( ۵ص.۱۴-۵۳
آقابابایی ،ناصر؛ فراهانی ،حجتالله؛ فاضلی مهرآبادی ،علیرضا (« .)۸۳۳۲هوش معنوی و
بهزیستی فاعلی» ،در :روانشناسی و دین ،ش ،)۳( ۴ص.۳۵-۱۳
بیرامی ،منصور؛ محمدپناه اردکان ،عذرا؛ فاروقی ،پریا؛ قانعی ،مهدی (« .)۸۳۳۴پیشبینی
اضطراب مرگ بر اساس هوش معنوی در تعدادی از دانشجویان و طلبههای حوزه علمیه اردکان
و میبد» ،در :فرهنگ در دانشها اسالمی ،س ،۵ش ،۸۴ص.۳۵-۰۸
تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( .)۸۳۱۱غرر الحکم و درر الکلم ،قم :دار الکتاب اِلسالمی.
جعفری ،محمد تقی ( .)۸۳۳۲شرح نهج البالغه ،نرم افزار منهجالنور ،قم :مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسالمی.
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جهانگیرزاده ،محمدرضا (« .)۸۳۳۲دیدگاههای شناختی تحولی در رشد اخالقی» ،در :معرف
اخالقی ،س ،۰ش ،۱ص.۸۰۰-۸۲۸
حسینچاری ،مسعود؛ ذاکری ،حمیدرضا (« .)۸۳۱۳تأثیر زمینههای تحصیلی دانشگاهی ،علوم
دینی و هنری بر هوش معنوی ،کوششی در راستای رواسازی و پایاییسنجی مقیاس هوش
معنوی» ،در :انداز گیر تربیفی ،س ،۸ش ،۸ص.۳۳-۱۳
حقشناس ،مرتضی؛ و همکاران (« .)۸۳۱۳بررسی رابطه هوش معنوی و سبکهای دلبستگی
دانشجویان» ،در :اخالق پزشکی ،س ،۴ش ،۸۴ص.۸۱۸-۸۵۱
حمید ،نجمه؛ کیخسروانی ،مولود؛ بابامیری ،محمد؛ دهقانی ،مصطفی (« .)۸۳۳۸بررسی رابطه
سالمت روان و هوش معنوی با تابآوری در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه»،
جنتاشاپیر ،س ،۳ش ،)۱( ۰ص.۳۳۱-۳۳۸
حمیدی ،فریده؛ صداقت ،حسین (« .)۸۳۳۸بررسی مقایسهای هوش معنوی دانشآموزان دوره
متوسطه بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی» ،در :زن در فرهنگ و هنر ،س ،۴ش،)۸۴( ۴
ص.۱۱-۱۵
حیدری ،اعظم؛ کوروشنیا ،مریم؛ حسینی ،سیده مریم (« .)۸۳۳۴رابطه بین هوش معنوی و
شادکامی به واسطه بهزیستی روانشناختی» ،در :روشها و مدلهای روانشناختی ،س،۵
ش ،۰۸ص.۱۵-۱۳
رستمی ،محمد؛ مهربان ،شفیق؛ شریفی ،مهدی؛ و همکاران (« .)۸۳۳۳رابطه هوش معنوی با
سالمت عمومی در دانشجویان» ،در :رفا اجفماعی ،س ،۸۴ش ،۵۳ص.۸۵۳-۸۵۸
سادات رقیب ،مائده؛ احمدی ،سید جعفر؛ سیادت ،سید علی (« .)۸۳۱۱تحلیل میزان هوش
معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیتشناختی» ،در :مطالعاق
روانشناسی تربیفی ،س ،۵ش ،۱ص.۵۵-۳۳
سهرابی اسمرود ،فرامرز (« .)۸۳۱۱هوش معنوی ،هوش انسانی» ،در :روانشناسی نظامی ،س،۸
ش ،۸ص.۵۵-۵۳
سهرابی ،فرامرز؛ ناصری ،اسماعیل (« .)۸۳۱۱بررسی مفهوم و مؤلفههای هوش معنوی و ساخت
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ابزاری برای سنجش آن» ،در :پژوهش در سالم روانشناخفی ،س ،۳ش ،۴ص.۵۳-۱۵
شریف الرضی ،محمد بن حسین ( .)۸۳۱۳نهجالبالغه ،تصحیح :علینقی فیضاِلسالم ،تهران:
مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیضاِلسالم.
شهید ثانی ،زین الدین بن علی ( .)۸۳۱۵اسرار نماز «ترجمه اسرار الصلوة» ،ترجمه :علیاکبر
مهدیپور ،قم :رسالت.
صبحی قراملکی ،ناصر؛ پرزور ،پرویز (« .)۸۳۳۳مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی
دانشجویان و طالب» ،در :فرهنگ در دانشها اسالمی ،س ،۴ش ،)۸۸( ۰ص.۳۸۲-۰۳۱
عاملی (شیخ بهایی) ،محمد بن حسین ( .)۸۳۳۲نرمافزار مجموعه آثار شیخ بهایی ،قم :مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.
عباسزاده ،محمدرضا؛ معینیزاده ،محسن (« .)۸۳۳۳تأثیر جنسیت بر درک اصول اخالقی
دانشجویان حسابداری :بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان» ،در :پژوهشها

تجربی

حسابدار  ،س ،۳ش ،۸۸ص.۱۳-۵۵
غنا سامیه ،مهستی؛ جویباری ،لیال؛ شریفنیا ،سید حمید؛ و همکاران (« .)۸۳۳۸بررسی
همبستگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیتشناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی گلستان» ،در :مدیری ارتقا سالم  ،س ،۰ش ،۸ص.۰۳-۸۱
قربانی ،نیما (« .)۸۳۱۳معنویت :رویآوردی تجربهای ،گوهرشناختی و مدرن به دین یا یک سازه
روانشناختی» ،در :مقاالق و بررسیها ،ش ،۱۵ص.۳۱-۵۳
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)۸۳۵۵الکافی ،تهران :دار الکتب اِلسالمیة.
مجلسی ،محمدباقر ( .)۸۳۵۰بحار االنوار ،تحقیق و تعلیق :سید جواد علوی ،تهران :دار الکتب
اِلسالمیة.
محمدنژاد ،حبیب؛ بحیرایی ،صدیقه؛ حیدری ،فائزه (« .)۸۳۱۱مفهوم هوش معنوی مبتنی بر
آموزههای اسالم» ،در :فرهنگ در دانشها اسالمی ،ش ،۴۰ص.۸۸۵-۳۵
محمدی ریشهری ،محمد ( .)۸۳۱۵میزان الحکمة ،قم :دارالحدیث.
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مطهری ،مرتضی ( .)۸۳۱۱مجموعه آثار ،تهران :صدرا ،چاپ هشتم.
مهرابی ،ابراهیم (« .)۸۳۳۰اقتراحی (پیشنهادی) در متافیزیک هوش معنوی در اسالم» ،در:
انسانپژوهی دینی ،س ،۸۲ش ،۰۳ص.۳۲-۵
ناروئی ،رحیم ( .)۸۳۱۴مبانی نظر مقیاسها دینی ،قم :انتشارات سبحان.
ناصری ،اسماعیل ( .)۸۳۱۱بررسی مفهوم و مؤلفههای هوش معنوی و ساخت ابزاری برای
سنجش آن بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال تحصیلی ،۸۳۱۱-۱۵
پایاننامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،استاد راهنما :فرامرز سهرابی ،استاد مشاور:
محمدرضا فلسفینژاد ،تهران :دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
هروی کریموی ،مجیده؛ رژه ،ناهید؛ شریفنیا ،سید حمید (« .)۸۳۳۳ارتباط بین هوش معنوی و
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