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 چکیده
هوش معنوی، هوشی است که تمامی ابعاد دیگر 

کند. هدف از این رچه میهوش انسانی را یکپا

ای هوش معنوی پژوهش مقطعی، بررسی مقایسه

در میان دانشجویان و طالب حوزه علمیه، و 

های جنسیتی بود. در همچنین بررسی تفاو 

نامه اسالمی این مطالعه از ابزار سنجشی پرسش

( استفاده شده که بر پایه IQSIهوش معنوی )

هوش  های مهمهای اسالمی از مؤلفهدیدگاه

معنوی طراحی شده است. نمونه این پژوهش 

Abstract 

Spiritual Intelligence (SI) is an intelligence 

that integrates all dimensions of human 

intelligence. The aim of this cross-sectional 

study was to comparatively examine the SI 

of university and seminary students, as well 

as gender differences. The study employed 

the Islamic Questionnaire of Spiritual 

Intelligence (IQSI) which is developed 

based on Islamic views on common 

components of SI. The sample consisted of 
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تن از دانشجویان و طالب حوزه  ۴۳۶شامل 

سال  ۲۷تا  ۵۶علمیه بود که در محدوده سنی 

ای از میان قرار داشتند، و به روش خوشه

های علمیه های دانشگاه تهران و حوزهدانشکده

برادران و خواهران تهران انتخاب شدند. نتایج 

طور کلی هوش معنوی در طالب  هنشان داد که ب

طوری که طالب و دانشجویان متفاو  است، به 

ای معنوی بیشتری های تجربهاز توانمندی

برخوردارند. اما تفاو  معنادار جنسیتی در هوش 

معنوی وجود ندارد. نتایج این مطالعه نشان 

های معنوی را بیش از همه دهد که ظرفیتمی

 توان در بافت طالب حوز می
ً
ه علمیه عمیقا

بررسی کرد. بر این اساس الزم است همراه با 

های تبیینی و مشارکت این قشر، پژوهش

کننده در این حیطه در دستور کار قرار بینیپیش

 گیرد.

نامه : هوش، هاوش معناوی، پرساشهاکلیدواژه

اسااالمی هااوش معنااوی، دانشااجویان، طااالب، 

 .جنسیت

306 students whose age ranged between 18 

and 25, and were selected using clustering 

method sampling from University of 

Tehran’s faculties, and male and female 

seminaries of Tehran. The results showed 

significant difference between seminary 

and university students in SI, seminary 

students showed better spiritual experiential 

abilities. However, there were no 

significant differences between the sexes. 

These results indicate that spiritual 

capabilities are more likely to be captured 

in the context of seminary students for 

deeper investigations. Thus, it seems that 

explanatory and predictive research along 

with the respectful collaboration of this 

class is essential in the field. 

Keywords: intelligence, spiritual intelligence, 

Islamic Questionnaire of Spiritual Intell-

igence, university students, seminary 

students, gender. 

 مقدمه

ای گذشـته در ویطـه ههـای نظـری و تجربـی بـر سـازه معنویـت در دهـهسیر تحول پژوهش
)بک ،سی چشمگیر بوده است. نوی ـندگان اولیـه در یـرب شناروان

1
 و همککاران، 2؛ الکینکز0311 

در تالش برای تفهیم سازه معنویت و تمایز آن  (0911؛ سهرابی، 0919)قربانی، ، و در ایران (0311
دادند. در میان خرج  سازی برای گ ترش تجربی این سازه بهدر زمینه مهمیدینداری سهم  از
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فـرد  بـه عنوان یکی از ابعاد منحصر های ووزه معنویت، سازه هوش معنوی بهتمامی پژوهش
ــواع هوش ــامی ان ــه تم ــوش ک ــام میه ــانی را ادی ــای ان  ــد ه ــه (0110 1)سیسکک ،کن ، دیدی

 ـرار گرفـت و دـی یـک دهـه  (0110) 3و زوهـر و مارشـال (0111) 2پردازانی چون امـونزنظریه
 دست آورد.ه ختی بشناروانهای ووزه اه مهمی در پژوهشگذشته جایگ

صورت نظـری، نقـش هـوش معنـوی در زنـدگی فـرد و جامعـه بـه پیامـدهایی همچـون  به
، پیونـد (0110)زهر و مارشال، عمال و زندگی بر ا ، مدیریت(0111)امونز، عملکرد و سازگاری بهتر 

گـاهی عمیـق (0110 4)ولمکن،با جهان  ،  ابلیـت (0110)سیسک ، جـودی خـود ابعـاد و از، خودآ
اما  انجامد.می (0110 5)وگان،کنکاش در م ائل وجودی و تجربیات سطوم متعالی هوشیاری 

های تجربی بر روی  شر جوان  دانشجو(، نقـش هـوش از پژوهش چشمگیریاز میان وجم 
و  )حیککدریختی شــناروانو بهزی ــتی  (0939)رسککتمی و همکککاران، معنــوی در ســالمت عمــومی 

، (0939جاویکد و همککاران،  )امینکی، اف ـردگی (0102)معلمکی، رفتارهای پرخطر  ،(0932همکاران، 
م ـتند  (0913شناس و همککاران، )حقهای دلب ـتگی و سبک (0930)حمید و همکاران، آوری تاب

هـای تنها در بدنـه پژوهششده اسـت. بـر ایـن اسـاس پیگیـری و مطالعـه هـوش معنـوی نـه
)بیرامی تواند در توسعه سالمت نیز نقش ایفا کند شدت می، بلکه بهضروری است ختیشناروان

 .(0932و همکاران، 
مـونز ا مـ الً وجـود دارد.  در ادبیـات پژوهشـی یربـی برای هـوش معنـوی مختلفیتعاریف 

 تواندمیکه معنویت  کندمیرود و استدالل اساس تعریف گاردنر از هوش پیش می ، بر(0111)
الزم  هـای ابلیتو  ،بینیزیرا عملکرد و سازگاری را پیش .شکلی از هوش دیده شودبه عنوان 

در بررسـی  .کنـدعرضـه میکردن مردم در ول مشکالت و دستیابی به اهـداف را برای توانمند 
                                                      
1. Sisk, D. A. 

2. Emmons, R. A. 

3. Zohar, D.: Marshall, I. 
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ارچوبی است برای شناسایی هوش معنوی چ»  نوی دمی (0111)ز مونامعنویت از نگاه هوش، 
زوهـر و  .«از معنویـتاسـتفاده سـازگارانه بـرای  الزمهـای  ابلیت ها ودادن مهارتو تشخی،

 بـافتیتوانیم اعمال و زندگی خـود را در می معنویبا وجود هوش ما  دگوینمی (0110)مارشال 
به آن مروله از عمل یا راه  توانیممیهوشی که با آن  ؛تر مدیریت کنیمتر و ینیوسیع تر،معنادار 

 1هـاوکمـکبـه نظـر  .(0011)زوهکر و مارشکال، ب یار معنادارتر است  زندگی دست پیدا کنیم که
 ،عوا ب کار خـود را ببینـد سازدمیرا  ادر  ویفرد است که هوش معنوی آن بخش از  (0110)

 بپرسـد، ن مشخ،یانو   «چرایی»از هدفی را برای زندگی خود  رار دهد، مرزها را تغییر دهد، 
هـوش  ،د. بنـابراینکنـمـی بیشـتر زنـدگی داشـته باشـد معنایی را درشخ،، و اوتمال اینکه 

با آنهـا  ک انی کهراجع به در  ضاوت  ب یاریاست که فرد خطاهای  ابه این معن معنوی پایین
هـوش معنـوی را  نیـز (0110)من لو   .(0110هاو ، )م  کند خواهد کردارتباط دارد یا معامله می

مـا  زمـانهمو  است زندگی از یک مفهوم ب ککند که ظرفیت ان ان در گونه توصیف میاین
از  م.کنیرا تجربه  یپیوند من جم کنیمو جهانی که در آن زندگی می خودبین سازد را  ادر می

گاهی عمیق تعریف نوعی خبه عنوان  تواندمیهوش معنوی  ،(0110)نظر سی ک  که  شودودآ
گـ  ورای بعد بـدنی( در آن فرد بیش از پیش از ابعاد خویشتن  نیـز (0110)شـود. وگـان اه مـیآ

بـه سـطوم چندگانـه  راجـعوجودی و بیـنش های پرسشهوش معنوی را ظرفیت فهم عمیق 
گاهی از روابطمان، دیگران، زمین و همه  برگیرنده. هوش معنوی در کندمیهوشیاری تعریف  آ

 .(0110)وگان، است موجودات 
 ،خصوص سازه هوش معنـویبه ،های مرتبی با معنویتبا این وال، آنچه در ووزه پژوهش

گردد که اواًل مبانی معنوی دیـن اسـالم در ودی خأل ایجاد کرده است، به این وا عیت برمی تا
همچنین نقـش بافـت دینـداری در ؛ (0930)مهرابی، تر نقش داشته است رشد سازه معنویت کم

)سهرابی و ست مدار اسالمی نادیده گرفته شده اهای دینخصوص در جمعیتهتجربه معنوی، ب

اند کـه معنویـت اگرچـه بـا که محققان اذعان کرده رو مهم استاز آن نکتهاین  .(0911ناصری، 
                                                      
1. MacHovec, F. 
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، امـا بـروز و ظهـور تجربیـات معنـوی در (0100)حسکین، دینداری ن بت کـل بـه جـزء داشـته 
یی . از آنجـا(0911)سهرابی و ناصری، های دیندار، با مبانی دینی ایشان گره خورده است جمعیت

)الکینکز و همککاران،  اسـت که دین به م ابه بافت فرهنگی اصیل معنویـت در دـول تـاریخ بـوده

 به نقش بافت دینی افراد در تجربیات معنوی ایشان اهمیت بخشید.د بای (0311
و همـه  ی ـتنبودن مـرتبی ندار بودن یـا دینـدار معتقـد اسـت معنویـت بـه دینـ (0311)بک 

دار ینـهایی را در ارتبـاط بـا معنویـت افـراد دا در عین وال ویژگیند، امر ها از آن برخورداان ان
گاهی از ارتباط بین اشیاو د مو عیتطرم کرده است  بینش و درک؛ درک م ، از وودت ورنما؛ آ

در تنوع و از الگوهای یک کل؛ یکپارچگی ج م، روان، جان، روم و ابعـاد و وظـایف مختلـف 
دن، محبـت بـه موجـود متعـالی در زنـدگی؛  ـدردانی، بور، اسـرارآمیز یات آنها؛ او اس تحیّ و

بینـی؛ رویکـردی های زندگی؛ امیدواری و خوشخوبی خرسندی، و فروتنی به همراه اوترام به
ناپـذیر؛ عشـق و اسـتقالل رأی؛ پـذیرش امـور اجتناب شجاعانه و پرشور به زندگی؛ توانمنـدی؛

و اس، فکورانه، مرا بتی، بـه رویکردی  ،؛ مالدفت و مهربانی«نظیر معنویخصوصیت بی»
گویـد نیـز می (0331) 1. اسـتیونز(0311)بک ، دیگران، خود شخ،، و کل جهان به دور کلـی 

هوش معنوی فرد م یحی بنا بر ماهیت اعتقـاد وی بـه خداونـد تحـت تـأثیر درکـی بیرونـی از 
را اسـت، گـگیرد، و هوش معنوی عصر جدید را که بیشـتر فردگرایانـه و درونخویشتن  رار می

توانـد تحـت تـأثیر شـده ذیـل هـوش معنـوی میهای مطـرمپندارد. لذا توانمنـدیمتفاوت می
 .(0331)استیونز، گیری متفاوت تمایل و عالیق معنوی افراد وا ع شود جهت

معنویت اسالم را متفاوت با تعریف معنویت  ،(0912)مانند ناروئی  ،برخی پژوهشگران ایرانی
 هواسطه یت برای فرد دیندار از نظر دین اسالم چنین توصیف شده که بدانند. معنومعاصر می

کنیم، درکی گیری عملی از یک برنامه ویژه در مدت زمانی که بر روی کره زمین زندگی میبهره
یابـد و از ان ـان موجـود روز شـدت میآوریم که روزبـهه دست میاز ارتباط با وجودی متعالی ب

. در وـالی کـه (0912)نکارویی، تجلیات خـاص چنـین درکـی اسـت  سازد و یاد خدا ازخاص می
                                                      
1. Stevens, B. 
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دـور بـالقوه در ه ممکن است هوش معنوی به عنوان یک ویژگی آشکار جهانی دیده شود که ب
 شود، این اوتمال وجود دارد که معنا و نحـوه ابـراز آن بـینهای مذهبی نمایان میهمه روش

. بـرای م ـال، (0110هکاو ، )م وت باشـد ی و معنوی مختلف متفـاهای مذهببافت ها وگروه
دبادبـایی جـزء ضـروری معنویـت اسـالمی  محمدو ینایمان و باور به تووید و معاد از نظر 

توویـد و معـاد اعتمـاد  که برای گریز از پوچی و خأل معنا در زنـدگی، بایـد بـه ا، بدین معناست
د که ظرفیت تجربه کر استنباط  توان چنین. بر این اساس، می(0911)محمدنژاد و دیگران، داشت 

 تجربیات معنوی باشد. مروای هوشی در  لتواند شاخصهمتعالی چنین باوری می

 1)استرنبرگ و گریگورنکو،پردازان برج ته هوش عنوان یکی از نظریه به ،در نهایت، استرنبرگ
هـوش همـواره »دوری که  به است،مدعی است نقش فرهنگ در سازه هوش اساسی  (0112

یابـد. مطالعـه عـاری از فرهنـگ هـوش موجـب تحمیـل در بافتی فرهنگـی بـروز و ظهـور می
چنین تأکیدی بر «. بینی فرد پژوهنده  که معمواًل یربی است( بر با ی جهان خواهد شدجهان

بودن نقش بافت فرهنگی بر هوش، در وا ع تأکید مضاعفی بـر ایـن وقیقـت دارد کـه بنیادین
گیـرد. امـا بـه افـت فرهنـگ دینـی افـراد  ـرار تواند تحت تأثیر بمی سازه ترکیبی هوش معنوی

ویژه خور فرهنگ دینی، به منظور مطالعه چنین اوتمالی نیازمند آن خواهیم بود تا ابزارهای در
چاری و ذاکـری و ـین. در این خصوص برای جمعیت م لمان ایران، در دست داشته باشیم

ــد فقــدان ادالعــات مبتنــی (0913) ــر ویژگی معتقدن ــت، و ب هــای فرهنگــی در تعریــف معنوی
هــا و توانــد در پژوهشمی« های معنــوی و مــذهبی در جامعــه ایــرانآمیختگــی مقولــهدرهم»

اسـت کـه در میـان اک ـر  بـرای م ـال، مهـم آنپیامدهای این ووزه محدودیت اعمـال کنـد. 
عتقـاد بـه اخـدا و  ک بـاای نزدیهوش معنوی با ایمان به خدا و ایجاد رابطه ایرانیان م لمان،

در  .شـودیآوری و معنادادن بـه زنـدگی نمایـان موضور او در همه جا و همچنین افزایش تاب
خـدای  معنویت اسالمی، تـالش بـرای تجربـه هشـیارانه تقـرب بـه زمینه شناختی و اعتقادِی 

ش اندیشیدن به م ائل بنیادی از تظـاهرات اصـلی هـوو  جهان پس از مرگ تفکر برو  ،یگانه
                                                      
1. Sternberg, R. J.; Grigorenko, E. L. 
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ــین .ه ــتندمعنــوی  ــاری، ،همچن ــه رفت ــه دیگــران، در زمین ــت  کمــک ب  نرســاندنآزار و اذی

 تــوانمی را مهربــانی شــفقت و وفــای بــه عهــد، کردن وقــوق دیگــران،نپایمــال دیگــران،بــه 

بـر ایـن اسـاس، ایـن . (0101)درمنککی فراهکانی و همککاران، دان ـت از تظاهرات هوش معنـوی 
ــژوهش از  ــشپ ــ نامهپرس ــالمی ه ــوی  اس ــه IQSIوش معن ــت ک ــه اس ــره گرفت ــان( به (  هم

 شـدهشناختههای جهـانی و پردازان آن را با استناد به مفاد اسـالمی و بـر اسـاس مؤلفـهنظریه
 .اندهوش معنوی دراوی کرده

از جملـه  ،هـوش معنـوی از کتـب اسـالمی مضـامیناستخراج  برای IQSIنامه در پرسش
هـای دیگـری از کتـاب، و بـه عنـوان منـابع اصـلی ةموالحکمیواا ، البالغوهنهج کتاب  رآن،

ــار شــهید مطهــری ــار عالمــه شــیخ بهــایی کشــکول، =همچــون مجموعــه آث ، مجموعــه آث
 به عنوان منابع فرعی استفاده شد.، و مجموعه آثار عالمه محمدتقی جعفری نیز =دبادبایی

از تفاسـیر و  ،اسـتدر تبیین مفاهیم اسالمی که مؤید وجود مفهوم هـوش معنـوی در اسـالم 
 بـا در نظـر گـرفتن ایـن منـابع ،شروم جمعی از علمای برج ته ووزه اسـتفاده شـد. در نهایـت

؛ زوهکر و 0111)امکونز، شـناختی بر متون مـرتبی روان های هوش معنوی مبتنیلفهاسالمی، مؤ 

بودند، که با مفاد دین اسالم سازگار  (0113 1؛ کینگ و دوچیکو،0111، 0110؛ سیس ، 0110مارشال، 
جوی وعال ه به پرسش و ج ت لفه اولیه شامل شفقت و مهربانی،مؤ  ۱۲تعداد  .شداستخراج 

گاهی متعالی، تفکر (0111؛ 0110)سیس ، های بنیادی، عدالت، تعهد و م ئولیت پاسخ ، خودآ
ــیاری اوج ــادی، هش ــودی انتق ــه وج ــت، ، (0113)کینککگ و دوچینکککو، یافت ــز از آزار و اذی پرهی

و بر روی  انتخاب شد (0110)زوهر و مارشال، از رؤیا، و ظرفیت رویارویی با رنج و درد  گرفتنالهام
د. گـزارش جزئیـات دراوـی و بررسـی شـجمعیت دانشجویان دانشگاه و دالب وـوزه علمیـه 

 .اندعرضه کرده (0101)درمنکی فراهانی و همکاران را نامه اعتباریابی این پرسش

2،جویانـههوش معنوی واوی پنج بعد هشیاری تقربدبق تحلیل نهایی این ابزار، 
گـاهی   آ

                                                      
1. King, D. B.: DeCicco, T. L. 

2. Approaching Consciousness 
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گاهی معنـوی 1،اخال ی گـاهی از معنـای زنـدگی 3تفکـر انتقـادی بنیـادین 2،خودآ . اسـت 4و آ
در نماز و نیایش، و در تضرعی که فرد را به « والت تقرب»جویانه، در رسیدن به هشیاری تقرب
ای لفـه، مؤ (1-1)بینکه  اونـد بـر مبنـای خشـیت ط با خد، و ارتبا(19)انعام  کشاند سوی خدا می

نمـاز را راهـی بـرای عـروج مـؤمن  ۹بنیادین در هوش معنوی اسالمی است. پیـامبر اسـالم
. ایـن معـانی (0911)شکهید ثکانی، اند آن را وسیله تقرب مؤمن برشـمرده ۷شناخته، و امام رضا

الی در والتی از هشـیاری دسـت نشان از آن دارد که فرد مؤمن در نماز و نیایش به ادراکی متع
. البتـه بایـد (09/239  0911)مطهکری، تواند به استقالل روم از بدن برسد یابد تا جایی که میمی

رکـورد و سـکون و از  ،را تضـمین« خـود»والت تحرک هم  رواین هشیاری سبکذکر شود که 
بـودن دلیـل آن داراکـه  (0931)جعفری، شـود میخودبیگانگی و هم مانع از کند، گیری میپیش

 است. الهیوجهی متعالی و 
گاهی اخال ی یکی از ابعاد هوش معنوی است که گویه های آن واوی شفقت و مهربانی، آ

شـمول هـوش عنوان ابعاد جهان آسیب رساندن به دیگری، و م ئولیت و عدالت به میلی بهبی
، «داریخویشـتن» ،«خلـق نیکـو»ترتیـب ذیـل صـفات ، که به(0111)سیس ، شود عنوی میم
بر آن تأکید شده است منابع اسالمی و شیعی در « مکارم اخالق» زمرهدر  «شجاعت و مروت»

داشتن روم، الفـت و او ـاس  (13؛ فتح  019)آل عمران، ر آیات  رآن ب . بنا(0/11  0911)کلینی، 
 دـوری کـه از جنـگ و ن برشـمرده شـده اسـت، بـهابـرای مؤمنـ الهـیهـای برادری از نعمت

کمال خرد  ۷آزارگری در بیان امام سجاد پرهیز از کند. رسانی به یکدیگر جلوگیری میآسیب
جـا کـه آزارگـری تـا آن (019  0919شکعبه حرانکی، )ابنشده اسـت دان ته و مایه آسایش دو گیتی 

  0911شکهری، )محمدی ریشود برشمرده می ۹رساندن به نبی اکرم اسالم دیگران همپای آزار 

گــاهی از وقــایق،  (0111) در ادبیــات علمــی، کینــگ. (0/002 معتقــد اســت هــوش معنــوی آ
                                                      
1. Moral Awareness 

2. Spiritual Self-awareness 

3. Critical Fundamental Thinking 

4. Meaning-of-life Awareness 
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 ت.، اعتبار و اصول اخال ی فرد اسهاارزش
گاهی معنـوی در فـرد مـرتبی اسـتمؤ   دـوری بـه ،لفه سوم اسالمی هوش معنوی به خودآ

 اصـلی بـرای ک ـب معرفـت یعنـوان منبعـ بـه« نفـس» که در آیـات  ـرآن کـریم، رجـوع بـه

منجـر بـه  توانـدمیهوش معنوی در زندگی فرد . (19؛ فصلت  00)ذاریات  شده است  معنوی ذکر
گاهی( . ایـن (0110)سیسک ،  شـود تـردیگران و جهان بـزرگ ،افزایش رابطه با خویشتن  خودآ

گاهی در مکتب اسالم به نوعی خودشناسی  یعنی،  شـود کـه ( ادـالق مینفـس فتمعر خودآ
دهـد و بـدین میتشـخی،  آفـاق(  یعنـی جهان آفـرینشیت خویشتن را در  عمودی آن فرد 

)فصکلت  رسد می الهی« وقانیت»شود، بلکه به درک از خودمرکزگرایی خارج میفقی صورت نه

از دارد کــه خودشناســی معنــوی گویــای آن نــوعی  نکتــه. چنــین معنــایی اشــاره بــه ایــن (19
گاهی است که دبـق فرمـایش پیـامبر اسـالم گذرانـد تـا بـه ن درمیفـرد را از خویشـت ۹خودآ

 .(0911)ناصری، خداشناسی برساند 
)کینکگ و دوچیککو، تفکر انتقادی بنیادین واصـل جمـع تفکـر انتقـادی وجـودی  ،همچنین

اسالمی است که در تمامی آیـات در بافتی دینی (0111)سیس ، ، و تمایل به پرسشگری (0113
ای اساسی برای درک و زمینه (12-11 )برای مثال، نم  کند مدار  رآن خود را متجلی میپرسش

ائمـه  . در کـالم نبـوی، و(0101)درمنککی فراهکانی و همککاران، رود شمار می تجربیات معنوی به
دوری که آن را نوعی عبادت و امری  به ،استتأکید شده امر به اندیشه صریحًا بر ادهار بارها 

  0911)کلینکی،  ۷و امـام صـادق  (11/902  0910)مجلسکی،  ۷اند. امام علـیمعنوی برشمرده

 اند. این نوع تفکـر درصـدد رفـع واجـات دنیـویاندیشیدن را برترین نوع عبادت دان ته (9/31
کردن بیـدار »، یعنـی اسالم با هـدفی متعـالی و معنـوی ،۷بر کالم امام علی ، بلکه بنانی ت

 .(9/30)همان  است کرده توصیه به آن « دل
گاهی از معنای ز  های اصلی هوش معنوی با تفکر عنوان یکی از جنبه ندگی بهدر نهایت، آ

بـه ظـواهر زنـدگی دنیـوی، و ظرفیـت درک درد و رنـج  راجـع (0113)کینگ و دوچیککو، انتقادی 
، و گواهی (2؛ بلد  011؛ بقره  91؛ شوری  00)مطابق با آیات حدید  مرتبی شده است  (0111)سیس ، 
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)درمنکی  استای معنای زندگی بر اساس معناگرایی دینی فرد بودن بافت تجربه به بر منحصر

است کـه  ایبرج تهب یار  . نگاه انتقادی به ظواهر دنیا از جمله مفاد(0101فراهانی و همکاران، 
اند و با معرفت واصـل از تجربـه رنـج و درد در زنـدگی رابطـه کردهتأکید بر آن روایات اسالمی 

دوری کـه بـا  به ،خوانندمی« سرایی بد»ریح این دنیا را در بیانی ص ۷عمیقی دارد. امام علی
، خطبکه البیغکهنهج)منظـری انتقـادی تأکیـد دارنـد  به دنیا، بر داشتن راجع« بدگمانی»اشاره به 

ایـن دنیـا محـل  فرماینـدی به زندگی در دنیا می. ایشان در جایی دیگر با رویکردی انتقاد(001
وامـل ضــرباتی  فقـی. ایشـان چنــین آفـاتی را نـه(0/019  0911)تمیمکی آمکدی، اسـت « آفـات»

، بلکه همین تجربیـات فنـا و (2/110)همان  شوند شمرند که از ادمینان به دنیا ناشی میبرمی
. در وا ع، (002طبه خ، البیغهنهج)کنند آموزی  یعنی، ک ب معنا( خطاب میرنج را زمینه عبرت

نای آیات  رآن تا بدان ود برج ته شده اسـت کـه هـر مب تنیدگی درد و رنج با معنای زندگی بر
و تـالش همـراه بـا محنـت و سـختی بـه مال ـات پروردگـارش راهـی « کدم»ان انی با تجربه 

 .(1)انشقاق  شود می
بـودن محتـوایی صـراوتًا  رآنـی و های مـذکور هـر یـک بـا دارامؤلفه باید گفت ،در مجموع

این  کنند.را بررسی میی بافت معنوی دین اسالم مبنا اسالمی، توانمندی تجربیات معنوی بر
ای متقابل با یکدیگر دارند. همچنین امید داریم که بررسی و رابطه ،پیوندی من جم ،هالفهمؤ 

بـه سـازه هـوش معنـوی  راجعهای آتی بتواند در گ ترش دانشی بومی بیشتر آنها در پژوهش
نامه اسالمی هوش معنـوی درصـدد رو پژوهش واضر با هدف کاربرد پرسشکمک کند. بدین

ارزیابی و مقای ه دانشگاهی و دالب ووزه عملیه  در جمعیت دانشجویانرا بود هوش معنوی 
ا تفاوت اوتمالی این ا شار در ابعاد هوش معنوی و تفـاوت اوتمـالی جن ـیت در هـوش کند ت

ر دینـی و معنـوی ای با امـوواسطهعنوان افرادی که رابطه بی معنوی را بررسی کند. دالب به
در  رووانیـتاند و درصدد ایفای نقش دارند و زندگی خود را و ف تحصیل و تحّصل دینی کرده

خصـوص هـوش هسـی دینـی و بـشناروانای در مطالعـات توانند نقش برج ـتهند، میاجامعه
های هوشـی آوـاد دانشـجویان بـه گیری عمیق از توانشدر بهره ،معنوی ایفا کنند. همچنین
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نیز دهند، های ان انی میهن اسالمی ما را تشکیل میکه ظرفیت ،ن جمعیت جوان کشورعنوا
شود. ای وس میویژههای مرتبی با این  شر نیازمندی به گنجاندن هوش معنوی در پژوهش

آیا هوش معنوی دالب و دانشـجویان  .۱است   چنیناین پژوهش  هایپرسشبر این اساس 
 نوی بر اساس جن یت تفاوت داردوآیا هوش مع .۰تفاوت داردو 

 روش

 جامعه و نمونه

منظـور جامعه این پژوهش تمامی دالب و دانشجویان شـایل بـه تحصـیل در تهـران ه ـتند. بـه 
ای استفاده شد. بدین شکل از میان پـنج دانشـکده معـارف و گیری خوشهگیری از روش نمونهنمونه

دانشـگاه تهـران  دانشکده وقوق و علـوم سیاسـیعلوم اسالمی، دانشکده ادبیات، دانشکده هنر و 
صـورت در دسـترس انتخـاب شـدند. همچنـین، از مرد دانشجو در سه روز متوالی بـه  ۳۴زن و  ۸۰

 ۳های علمیه وضرت خدیجـهمرد، و از ووزه ۸۳تعداد  ۷میان ووزه علمیه جامعه امیرالمؤمنین 
آوری ب شـدند. در نتیجـه جمـعزن دلبه به صورت در دسـترس انتخـا ۶۳تعداد  ۳و وضرت زهرا

 ۰۵تـا  ۱۸ها شدند. دامنه سـنی نمونـه بـین نامه وارد تجزیه و تحلیل دادهپرسش ۳۲۶ها تعداد داده
نامـه کارشناسـی ارشـد عنوان بخشـی از پایان به ۱۱-۱۲سال بود و این پژوهش در سال تحصیلی 

 نوی نده اول انجام گرفته است.

 هاگردآوری داده ابزار

رمنکی فراهانی و همکـاران دکه  ،مهناپرسشاین  :(IQSIامه اسالمی هوش معنوی )نپرسش
هـای فرهنـگ دیـن اسـالم ابعاد هوش معنوی را با اسـتناد بـه گزاره اند،کردهدراوی  (0101)
گانه لیکرت، هـوش معنـوی را در پنجگویه بر روی دیف  ۶۰مه واوی ناپرسش. این دسنجیم

گـاهی معنـوی، تفکـر انتقـادی  جویانـه،ربگانـه هشـیاری تقپنجابعاد  گـاهی اخال ـی، خودآ آ
گاهی از معنای زندگی می اسـتفاده از مه بـا ناپرسـشسنجد. هم ـانی درونـی ایـن بنیادین و آ

 ۲.۱۰مه برابـر بـا ناپرسـشو بـرای کـل  ۲.۸۸تا  ۲.۳۶های آن بین لفهآلفای کرونبای برای مؤ 
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مه ناپرسـشمه با استفاده از برآورد همب تگی با ناپرسشبرآورد شده است. روایی همگرای این 
SISRI-24  ،۳۴/۲تـا  ۵۴/۲ های آنها بـینلفهواکی از آن است که مؤ  (0113)کینگ و دوچیکو 

 .(0101)درمنکی فراهانی و همکاران،  استدهند که مطلوب همب تگی نشان می

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

منظور از . بـدیناسـت تحلیـل شـده SPSS-19رم افـزار های این پژوهش با اسـتفاده از نـداده
های استنبادی های توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد، و واریانس نمونه، و آمارهآماره

هـا در سـطح هـا اسـتفاده شـد. تمـامی تحلیلتجزیـه و تحلیـل داده درم تقل  tشامل آزمون 
 است. شدهانجام ۱۵/۲ادمینان 

 هایافته

زن نفـر  ۱۵۱ از ایـن تعـدادنفـر بودنـد کـه  ۳۲۶تجزیه و تحلیـل شـدند  مرولهدگانی که وارد کننشرکت
دانشـجو نفر  ۱۵۶و  (۴۱۵  دلبه نفر از آنها ۱۵۲همچنین،  .ه تند (۴۸۵نیز مرد  نفر  ۱۴۳ و (۵۰۵ 
های یافتــه ۰کنندگان و جــدول کــل شــرکتهــای توصــیفی نمــرات یافتــه ۱جــدول  ند.( ه ــت۵۱۵ 

 دهد.کنندگان بر و ب دانشجو/دلبه و زن/مرد را نشان میکتتوصیفی شر 

 نفر( ۳۰۶های توصیفی هوش معنوی نمونه ): آماره۱جدول 

 واریانس خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین 

 19/81 515/0 010/9 40/39 جویانههشیاری تقرب

 50/69 476/0 336/8 34/57 آگاهی اخالقی

 33/39 358/0 272/6 31/28 معنویخودآگاهی 

 77/41 369/0 463/6 34/28 تفکر انتقادی بنیادین

 61/24 283/0 961/4 01/28 آگاهی از معنای زندگی

 86/72 5155/1 511/26 41/181 کل
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 های توصیفی هوش معنوی به تفکیک طالب / دانشجویان و مردان / زنان: آماره۵جدول 

 
دهـد های توصیفی کل نمونه را برای هر عامل به صورت جداگانه نشـان میآماره ۱جدول 

 ،. همچنـیناست( ۵۱/۰۶ ۴۱/۱۸۱دبق آن میانگین هوش معنوی کل نمونه برابر با  که بر
 میانگین نمونه برای هر یک از عوامل در همین جدول آورده شده است.

 

 زن  مرد  دانشجو  طالب
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آورده شده اسـت.  ۰فکیک در جدول تهای تحصیلی و جن یتی بهیفی گروههای توصآماره
ها بـرای دـالب برابـر بـا شود، میانگین کل هوش معنوی آزمودنیدور که مشاهده میهمان

(، بـرای مـردان برابـر بـا ۵۳۸/۰۸  ۵۱/۱۳۵ (، برای دانشجویان برابر با۸۲۳/۰۰  ۳۶/۱۸۳
 دست آمده است.ه ( ب۴۳۳/۰۳  ۳۳/۱۸۳ ( و برای زنان برابر با۰۱۱/۰۵  ۰۱۱/۱۳۸
 

 های طالب/دانشجو و مرد/زنمستقل گروه t: آزمون ۳ جدول

 

 زن/مرد دانشجو/طالب 

 دوراهه .t Sig هاتفاوت میانگین دوراهه.t Sig هاتفاوت میانگین

 979/3 126/9 193/9 3339/3 -999/6 -96/5 جویانههشیاری تقرب

 394/3 599/4 124/4 3973/3 -655/9 -52/9 آگاهی اخالقی

 374/3 236/9 499/9 2493/3 -799/3 -57/3 هی معنویخودآگا

 999/3 -339/3 -339/3 3423/3 -461/4 -66/9 تفکر انتقادی بنیادین

 669/3 -247/3 -421/3 39/3 -294/1 -93/9 آگاهی از معنای زندگی

 933/3 653/9 33/5 3339/3 -929/1 -67/99 کل

 
ــهگروه tآزمــون  ،۳ جــدول  هــایی ــه نمــرات کــل و عاملمقا منظــور هــای م ــتقل را ب

 دهـد. آزمـون یک ـانیهای دالب/دانشجو و زن/مرد نشـان میهوش معنوی در میان گروه

واکی از  آمدهدستهنتایج بواریانس لوین نشان داد که واریانس نمونه در جامعه یک ان است. 
گـاهی اخال ـیدر عامـل  فقیزنان  آن است که میانگین نمرات مردان و گر تفـاوت بـا یکـدی آ

کـل  های دو گروه در. همچنین تفاوت میانگین(t=2.52; p=0.012<0.05) دمعناداری دار 
نتـایج  مه معنادار نی ت، با ایـن وـال میـانگین نمـرات زنـان از مـردان بـاالتر اسـت.ناپرسش

است که میانگین نمرات دانشجویان و دـالب در  آنواکی از  م تقل tآمده از آزمون دستهب
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جویانـه ؛ هشـیاری تقربهایو عامل (t=-3.941; p=0.0001<0.05) مهناپرسشنمره کل 
(t=-6.119; p=0.0001<0.05) ، تفکر انتقادی بنیادین(t=-2.263; p=0.024<0.05) 

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

 بحث و بررسی

ای هوش معنـوی بـین دـالب و دانشـجویان و همچنـین قای ههدف از این مطالعه بررسی م
 مهناپرسـشبـا اسـتفاده از  بین جن ـیت زن و مـرد در هـوش معنـوی،اوتمالی  تفاوتبررسی 

. نتـایج نشـان داد دانشـجویان و بـود (0101)درمنکی فراهانی و همککاران، اسالمی هوش معنوی 
ترتیب که هـوش دهند. بدینان میهای متفاوتی از خود نشش معنوی توانمندیدالب در هو

ایشـان ایـن تفـاوت را در  ،دور کلـی از دانشـجویان بیشـتر اسـت. همچنـین معنوی دالب به
گاهی از معنـای زنـدگی نیـز نشـان های هشیاری تقربلفهمؤ  جویانه، تفکر انتقادی بنیادین و آ

از دانشـجویان های معنوی لفهظرفیت هوشی دالب در تمامی این مؤ  دوری که دهند، بهمی
های مـذکور، لفـهشـده در مؤ مبـر مفـاد اسـالمی مطر  بیشتر است. این بدان معنا است که بنا

یارانه ارتبـاط خـویش بـا خداونـد هشدالب در گ ترش هشیاری خود در وین عبادات و درک 
کننـد. همچنـین، ایشـان در تفکـر و تأمـل بـر روی موضـوعات بهتر از دانشـجویان عمـل می

ویــات، مــرگ، آخــرت، و ا ــدام بــه  راجــع بــهدین وجــودی از منظــر اســالمی محــوری و بنیــا
ی از یشـتر این موضوعات ظرفیـت و تـوانش بمربوط به های وجودی چرایی دربارهپرسشگری 

گاهی از معنای زندگی در دالب ن بت به دانشجویان بیشتر  ،دهند. در نهایتخود نشان می آ
اسـالمی اعـم از درد و  مهـمندگی از دریق مفـاهیم دوری که ایشان در معنادهی به ز  به ،بود

 ابتالئات، و نیز درک کلی معنا در زندگی، بهتر از دانشجویان عمل کردند.
بایی و ، و آ ابا(0939) راملکی و پرزور از جمله صبحی  ،های دیگراین نتایج با نتایج پژوهش

یان سازگار است. نتایج بودن هوش معنوی دالب ن بت به دانشجودر باالتر  (0931)همکاران 
دانشجویان در تفکر انتقـادی وجـودی و تفکـر  دهدنشان می (0939)کی و پرزور  راملصبحی 

وجود فردی، وا عیت، مرگ و موضوعات مرتبی دیگر، ن ـبت بـه دانشـجویان ظرفیـت  درباره
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ادی بودن توانـایی دـالب در تفکـر انتقـیشـتر یجه این مطالعه مبنی بر بنتبیشتری دارند که با 
معنا در زنـدگی نیـز بـه او اس  بارهدر نکته بنیادین ن بت به دانشجویان همخوان است. این 

نشـان داده شـد کـه  (0913)چاری و ذاکـری کند. در پـژوهش و ـینهمین ترتیب صدق می
ند که با نتایج پـژوهش هایی دار های گ ترش هوشیاری، تفاوتلفهانشجویان و دالب در مؤ د

دسـت ه های معنای زندگی و تفکر انتقادی تفاوت معناداری بلفهما در مؤ است، اواضر سازگار 
 نیاورند که با نتایج ما ناهمخوان است.

خـود بـا  مواجهـهتوان بـر اسـاس تفـاوت بافتـاری دـالب و دانشـجویان در این نتایج را می
معتقدنـد  (0939) راملکـی و پـرزور صـبحی د. بـرای م ـال کر محور تف یر موضوعات معنویت

کننـده ینتببتوانـد بیشتر دالب بـا موضـوعات خودشناسـی و خداشناسـی میمواجهه  فقینه
مواجهه ای دالب در های هوش معنوی ایشان با دانشجویان باشد، بلکه سبک مباو هتفاوت

تفکر انتقـادی  لفهؤ مخصوص در هبا موضوعات بنیادین موجب افزایش هوش معنوی ایشان ب
معتقدنـد  (0931)آ ابابایی و همکـاران  وجود این،شود. با ین( میدر موضوعات وجودی  بنیاد

هـای هـوش معنـوی ایشـان بـا کننـده تفاوتیهتوجتواند فراوانی اشتغال به مناسک دینی نمی
نـه تجربیات معنوی ایشان مـرتبی اسـت، های که این تفاوت به ظرفیتچرا دانشجویان باشد، 

معنـوی  هـایتوان اشـاره کـرد کـه تفـاوت در گرایشادالعاتی ایشان. در این زمینه می خزانه
های علمیه ی معناگرا مانند ووزههاآوری برخی افراد به بافتممکن است موجب افزایش روی

ای و رشـد اجتمـاعی را در شود، کـه همـین امـر ضـرورت گنجانـدن ابعـاد شخصـیتی، زمینـه
علمیـه ورود  وـوزهه یـا دهـد. جوانـانی کـه بـرای تحصـیل در دانشـگامطالعات آتی نشـان می

توانـد معنویـت و دینـداری برخوردارنـد کـه می درهای متمـایزی کنند، هـر یـک از پیشـینهمی
هــای هــا باشــد. همچنــین تفاوتشــده در پژوهشهــای مشــاهدهکننــده چرایــی تفاوتینتبب

 بیشـترمنظـور درک  علمیـه بـه وـوزهدهـد بافـت ان ـانی ها نشـان میم تندشده در پژوهش
ایـن د هوش معنوی در زنـدگی، از ذخـایر ان ـانی سرشـاری برخـوردار اسـت. بـا وجـود عملکر 

توان به این نکته نیز اشاره کرد که بین مفهوم هوشی از معنویت با اشتغال به م ائل دینـی می
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صورت اختصاصی بتوانند این تمـایزات  به دایبو معنوی تفاوت وجود دارد و ابزارهای پژوهشی 
 تری است.ی و مفصلجزئد. رسیدگی به این انتقاد نیازمند نقد و بررسی را در نظر بگیرن

بـود. هـای جن ـیتی در هـوش معنـوی بررسـی تفاوت ، هدف دیگر این پژوهش،همچنین
وجـود وت معناداری بـا هـم نـدارد. بـا دهد هوش معنوی کلی زنان و مردان تفانشان می نتایج
گاهی اخال ی با یکدیگر تفاوت ناین،  دـوری کـه زنـان در ظرفیـت  به ،دهندشان میدر خودآ

گاهی اخال ی ن بت به مردان عملکرد بهتری دارند. این بدان معنـ اسـت  ابرخورداری از خودآ
رساندن به دیگری، تمایل بـه وفـظ نداشتن به آسیبورزی، مهربانی، تمایلکه زنان در شفقت

گاهی معنوی بوقوق دیگران، و عدالت دارنـد. ایـن نتیجـه بـا  شـترییدلبی ن بت به مردان آ
 لفـهؤ مزنـان ن ـبت بـه مـردان در نمـرات بودن یشـتر مبنی بـر ب (0910)های آذربایجانی یافته

نتـایج  (0939)زاده زاده و معینیعباس ،گیری اسالمی سازگار است. همچنیناخالق در جهت
ن دانشـجو های جن یتی در اخالق و ابداری میان زنـان و مـردامشابهی را در بررسی تفاوت

دهد زنان دارای سـطوم بـاالتری از رشـد، و اسـیت، گـرایش و دست آوردند که نشان میه ب
ق در یرب و در ایران اخال راجع بههای جن یتی تفاوت ووزهنیت اخال ی ه تند. پژوهش در 

پردازان مانند کـارول گیلیگـان د این م ئله هنوز ول نشده است، اما برخی نظریهدهنشان می
)جهانگیرزاده، یان زنان و مردان ه تند های اخال ی مگیریبه تغییرات بنیادین در جهتمعتقد 

مه بیشتر بـا موضـوعات روابـی بـا ناپرسشاین عامل از  هایپرسش. از آنجایی که مفاد (0931
برانگیز نخواهد دهد، تعجبدیگران مرتبی است، و روویات عطوف و مهروزانه را هدف  رار می

گیری اخال ی زنان ن بت به مردان بودن جهتایبر رابطه یات مبنینظر با برخی  بود که همپا
گاهی اخال ی ایشان در این عامل نمرات باالتری ک ب کند. (0310)گیلیگان،   آ

، سـادات ر یـب و همکـاران (0930)های ینـا و همکـاران دور کلی این نتایج با پژوهش به
 (0931)و آ ابابـایی و همکـاران  (0930)یدی و صـدا ت ، وم(0911)، افروز و همکاران (0911)

نـاهمخوان. افـروز و همکـاران ( 0939)کریمـوی و همکـاران هروی با نتایج  وهمخوان است، 
سالمی از هوش معنوی نشان دادند که اهای دینیلفهای با مؤ نامهپرسشبا استفاده از  (0911)
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معناداری نـدارد، امـا گـرایش بـه مرکـز  کل هوش معنوی دختران و پ ران تفاوت نمرهاگرچه 
نمرات دختران بیشتر است و هوش معنوی کلی ایشان را باالتر ارزیابی کردند کـه بـا میـانگین 

هایی ماننـد لفـهر سازگار است. همچنین ایشـان در مؤ واض نمونهباالتر هوش معنوی زنان در 
ند کـه عملکـرد دختـران کردجویی، ایمان به خدا، و کنجکاوی گزارش راستی عمیق، وقیقت

گاهی فـردی، پرسشـگری وجـودی، هوشـیاری و  یهاعاملاز پ ران است، اما در  هترب خودآ
نشان دادند هوش  (0939)کریموی و همکاران  ،دست نیاوردند. همچنینه معنا، هیچ تفاوتی ب

دـوری کـه دختـران در  بـه ،معنوی دختران و پ ران در سطح کیفی با یکدیگر متفاوت اسـت
نشان  (0931)متوسی و پ ران در سطح باال  رار دارند. در ادامه نیز آ ابابایی و همکاران  سطح

نـد. ایـن نتـایج نشـان دار گ ترش هوشیاری تفاوت معنـادار  لفهؤ مدر  فقیدادند زنان و مردان 
هـای تفاوت مشـاهدهدر کـل هـوش معنـوی و نیـز آماری معناداری به فقدان دهد با توجه می
ها میــان زنــان و مــردان جــوان، تف ــیر جن ــیتی از هــوش معنــوی نیــاز بــه لفــهص در مؤ خــا

های هـای جن ـیتی بـر اسـاس زمینـهتوانـد در درک تفاوتهای بیشتر دارد و نیز میپژوهش
تری باشد. در این زمینه های پژوهشی پیچیدهفرهنگی یا سرشتی مؤید ضرورت پیگیری درم

در دینداری، معنویت و هـوش معنـوی اشـاره دارنـد تمایزات سرشتی  فقدانتف یرها به  بیشتر
گیری زنان و مردان از مقوالت بهره نحوهو بیش از همه بر تفاوت در  (0931)آقابابایی و همکاران، 

 بنـا ،. همچنین(0931، به نق  از  آقابابایی و همکاران، 0311)اسپیلکا و همکاران، کنند دینی اشاره می
 بـههای مادی و معنـوی بـرای زنـان و مـردان عرصه (0911)ن بر نظر سادات ر یب و همکارا

ــان  ــت و ایش ــوده اس ــری گش ــزان براب ــدتاً می ــا عم ــود می بن ــق ترجیحــی خ ــر عالی ــد از ب توانن
 های متفاوتی برخوردار شوند.مندیبهره

گردد کـه بایـد در تعمـیم نتـایج آن بودن آن باز میاصلی این پژوهش به مقطعیمحدودیت 
این پژوهش از میان دالب و دانشـجویان سـاکن تهـران برگزیـده  نمونه ،ند. همچنیکر د ت 

توانــد در تأییــد یــا رد نتــایج های دیگــر نیــز میهــای هم ــان در بــین نمونــهشــدند و پژوهش
آمده در این پژوهش ذکـر ایـن نکتـه دستهبا وجود نتایج ب ،د. همچنینآمده مفید باشدستهب
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ه اسـت، امـا اری بین دـالب و دانشـجویان مشـاهده شـداهمیت دارد که اگرچه تفاوت معناد
گاهی از معنای زندگی پایین است. لفهسطح معناداری آن در مؤ  های تفکر انتقادی بنیادین و آ

بایـد  ،مؤلفـهایـن دو  بـارهخصـوص در به ،آمـدهدستهدهد در تعمیم نتایج باین نکته نشان می
گاهی اخال ی زنـان و بودن سطح معناداری د، پایینمحتاط بود. همچنین ر تفاوت میان خودآ

 گیری کلی یا تعمیم آن باید اوتیاط کرد.کند و در نتیجهمردان نیز صدق می
تـوان بـه سـهم ایـن مطالعـه در گ ـترش از پیامدهای نظری و کاربردی ایـن پـژوهش می
ان های مختلـف معنویـت در زنـدگی ان ـمطالعات مرتبی اشاره کرد که سعی در شناخت جنبه

توان به نیاز برای رسیدگی با استناد به نتایج این مطالعه و مطالعات هم و می ،د. همچنینارند
نقاط  وت معنـوی جوانـان جامعـه اعـم از دـالب، دانشـجویان،  برگذاری به خألها و سرمایه

تـر اسـت کـه معنویـت در سـالمت فـردی و مهـم رومردان و زنان اشاره داشـت کـه ایـن از آن
دانشگاه و وـوزه  . اولیای(0932)بیرامی و همکاران، دهد از خود نشان میهمی ماجتماعی نقش 

هـایی بـر توانند شـرایی را بـرای تـدارک پژوهشهای مرتبی میبا استقبال از گ ترش پژوهش
نـد. کنهای معنوی جوانـان فـراهم افزایش مهارت ووزهروی اثربخشی مداخالت آموزشی در 

هـای معنـوی در هـا و توانشظرفیت آشـکارکنندهای بومی هلفه، پژوهش بر روی مؤ همچنین
این پژوهش  ژوهشگران این عرصه دارد.ن و پااندیشی متخصصایران هنوز نیاز به تداوم و هرف

سال دانشگاهی و های میانبر جمعیت جوان دانشجو و دلبه متمرکز بود و بررسی در جمعیت
های واصـل از گیریتواند بـه نتیجـهمیووزه و دانشگاه  عرصهووزوی و همچنین سالمندان 

 های آتی ینای بیشتری بدهد.پژوهش

 نتیجه

تواند تحت تأثیر بافت فرهنگی های مرتبی با معنویت است که میلفهؤ هوش معنوی از جمله م
هـای اسـالمی گیـری از آموزهافراد  رار گیرد. از آنجایی کـه زنـدگی ایرانیـان م ـلمان بـا بهره

( IQSIاسـالمی هـوش معنـوی   نامـهشسـپر های معنـوی اسـت، ا و دریافتهسرشار از ایده
با ترجمانی اسالمی  های هوش معنوی در میان ایرانیان م لمانسهمی در پژوهش کوشدمی
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دهنـد کـه دـالب و دانشـجویان در کلیـت نشان می مکرراً ایفا کند. با توجه به اینکه مطالعات 
هـای زم اسـت همـراه بـا مشـارکت ایـن  شـر، پژوهشال دارند هوش معنوی و ابعاد آن تفاوت 

کـردن بـر بهینـه مـؤثرکننده در این ویطه در دستور کار  رار گیرد تا عوامل بینیتبیینی و پیش
ن بتوانند جامعه ان انی ایران را او متخصص ودمعنویت در افراد شناسایی ش تجربههای ظرفیت

 ند.کنمند خود بیشتر بهره از نتایج م تقیم و ییرم تقیم معنویت در زندگی

 منابع

 قرآن کریم.
کید بر اسالمتهیه و ساخ  آزمون جه (. ۸۳۱۰آذربایجانی، مسعود ) ، قم: گیر  مذهبی با تأ

 پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 علی.زاده، قم: آل، ترجمه: صادق حسنتحف العقو (. ۸۳۱۳شعبه حرانی، حسن بن علی )ابن

بودن، اعتبار، بررسی عملی(. »۸۳۱۱درعلی؛ محمودی، نسرین )علی؛ هومن، حیافروز، غالم
 ۸، ششناخفیتحقیقاق روان، در: «نامه هوش معنوی در دانشجویانیابی پرسشروایی و ُنرم

 .۰۳-۸(، ص۳)
اثربخشی آموزش هوش معنوی (. »۸۳۳۳پور، طیبه؛ کرمی، جهانگیر )امینی جاوید، لیال؛ زندی

 .۱۴-۵۳(، ص۰۰) ۵، شزن و جامعه، در: «آموزان دختربر افسردگی و شادکامی دانش
 و معنوی هوش(. »۸۳۳۲رضا )الله؛ فاضلی مهرآبادی، علیآقابابایی، ناصر؛ فراهانی، حجت

 .۳۵-۱۳(، ص۳) ۴، ششناسی و دینروان، در: «فاعلی بهزیستی
 بینییشپ(. »۸۳۳۴بیرامی، منصور؛ محمدپناه اردکان، عذرا؛ فاروقی، پریا؛ قانعی، مهدی )

 اردکان حوزه علمیه هایطلبه و از دانشجویان در تعدادی معنوی هوش اساس بر مرگ اضطراب
 .۳۵-۰۸، ص۸۴، ش۵، ساسالمی دانشها  در فرهنگ، در: «میبد و

 ، قم: دار الکتاب اِلسالمی.غرر الحکم و درر الکلم(. ۸۳۱۱تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )
النور، قم: مرکز تحقیقات ، نرم افزار منهجح نهج البالغهشر(. ۸۳۳۲جعفری، محمد تقی )

 کامپیوتری علوم اسالمی.
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معرف  ، در: «اخالقی رشد در تحولی شناختی هایدیدگاه(. »۸۳۳۲جهانگیرزاده، محمدرضا )
 .۸۰۰-۸۲۸، ص۱، ش۰، ساخالقی

، علوم های تحصیلی دانشگاهیتأثیر زمینه(. »۸۳۱۳چاری، مسعود؛ ذاکری، حمیدرضا )حسین
سنجی مقیاس هوش دینی و هنری بر هوش معنوی، کوششی در راستای رواسازی و پایایی

 .۳۳-۱۳، ص۸، ش۸، سگیر  تربیفیانداز ، در: «معنوی
های دلبستگی بررسی رابطه هوش معنوی و سبک(. »۸۳۱۳شناس، مرتضی؛ و همکاران )حق

 .۸۱۸-۸۵۱، ص۸۴، ش۴، ساخالق پزشکی، در: «دانشجویان
بررسی رابطه (. »۸۳۳۸، مولود؛ بابامیری، محمد؛ دهقانی، مصطفی )کیخسروانی؛ حمید، نجمه

، «در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهآوری سالمت روان و هوش معنوی با تاب
 .۳۳۱-۳۳۸(، ص۱) ۰، ش۳، سجنتاشاپیر

آموزان دوره ای هوش معنوی دانشبررسی مقایسه(. »۸۳۳۸حمیدی، فریده؛ صداقت، حسین )
(، ۸۴) ۴، ش۴، سهنر و فرهنگ در زن، در: «متوسطه بر اساس جنسیت و پایه تحصیلی

 .۱۱-۱۵ص
رابطه بین هوش معنوی و (. »۸۳۳۴نیا، مریم؛ حسینی، سیده مریم )حیدری، اعظم؛ کوروش

، ۵شناختی، سهای روانها و مدل، در: روش«شناختیشادکامی به واسطه بهزیستی روان
 .۱۵-۱۳، ص۰۸ش

 با معنوی هوش رابطه(. »۸۳۳۳همکاران )رستمی، محمد؛ مهربان، شفیق؛ شریفی، مهدی؛ و 
 .۸۵۳-۸۵۸، ص۵۳، ش۸۴، ساجفماعی رفا ، در: «دانشجویان عمومی در سالمت

تحلیل میزان هوش (. »۸۳۱۱احمدی، سید جعفر؛ سیادت، سید علی ) سادات رقیب، مائده؛
عاق مطال، در: «شناختیهای جمعیتمعنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی

 .۵۵-۳۳، ص۱، ش۵، سشناسی تربیفیروان
، ۸، سشناسی نظامیروان، در: «هوش معنوی، هوش انسانی(. »۸۳۱۱سهرابی اسمرود، فرامرز )

 .۵۵-۵۳، ص۸ش
های هوش معنوی و ساخت بررسی مفهوم و مؤلفه(. »۸۳۱۱سهرابی، فرامرز؛ ناصری، اسماعیل )
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 .۵۳-۱۵، ص۴، ش۳، سشناخفیانپژوهش در سالم  رو، در: «ابزاری برای سنجش آن
اِلسالم، تهران: نقی فیض، تصحیح: علیالبالغهنهج(. ۸۳۱۳شریف الرضی، محمد بن حسین )

 اِلسالم.مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض
اکبر ترجمه: علی ،«ترجمه اسرار الصلوة»اسرار نماز (. ۸۳۱۵شهید ثانی، زین الدین بن علی )

 پور، قم: رسالت.مهدی
مقایسه هوش معنوی و هوش هیجانی (. »۸۳۳۳قراملکی، ناصر؛ پرزور، پرویز )صبحی 

 .۳۸۲-۰۳۱(، ص۸۸) ۰، ش۴، سفرهنگ در دانشها  اسالمی، در: «دانشجویان و طالب
قم: مرکز  افزار مجموعه آثار شیخ بهایی،نرم(. ۸۳۳۲عاملی )شیخ بهایی(، محمد بن حسین )

 تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.
تأثیر جنسیت بر درک اصول اخالقی (. »۸۳۳۳زاده، محسن )زاده، محمدرضا؛ معینیعباس

ها  تجربی پژوهش، در: «دانشجویان حسابداری: بررسی تطبیقی در ایران و انگلستان
 .۱۳-۵۵، ص۸۸، ش۳، سحسابدار 

بررسی (. »۸۳۳۸نیا، سید حمید؛ و همکاران )غنا سامیه، مهستی؛ جویباری، لیال؛ شریف
شناسی و آموزشی در دانشجویان دانشگاه تگی هوش معنوی با برخی از عوامل جمعیتهمبس

 .۰۳-۸۱، ص۸، ش۰، سمدیری  ارتقا  سالم ، در: «علوم پزشکی گلستان
ای، گوهرشناختی و مدرن به دین یا یک سازه آوردی تجربهمعنویت: روی(. »۸۳۱۳قربانی، نیما )

 .۳۱-۵۳، ص۱۵ش ،هامقاالق و بررسی، در: «شناختیروان
 ، تهران: دار الکتب اِلسالمیة.الکافی(. ۸۳۵۵کلینی، محمد بن یعقوب )

، تحقیق و تعلیق: سید جواد علوی، تهران: دار الکتب بحار االنوار(. ۸۳۵۰مجلسی، محمدباقر )
 اِلسالمیة.

مفهوم هوش معنوی مبتنی بر (. »۸۳۱۱محمدنژاد، حبیب؛ بحیرایی، صدیقه؛ حیدری، فائزه )
 .۸۸۵-۳۵، ص۴۰، شفرهنگ در دانشها  اسالمی، در: «های اسالموزهآم

 ، قم: دارالحدیث.میزان الحکمة(. ۸۳۱۵شهری، محمد )محمدی ری
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 تهران: صدرا، چاپ هشتم. مجموعه آثار،(. ۸۳۱۱مطهری، مرتضی )
، در: «اقتراحی )پیشنهادی( در متافیزیک هوش معنوی در اسالم(. »۸۳۳۰مهرابی، ابراهیم )

 .۳۲-۵، ص۰۳، ش۸۲، سپژوهی دینیسانان
 ، قم: انتشارات سبحان.ها  دینیمبانی نظر  مقیاس(. ۸۳۱۴ناروئی، رحیم )

های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای (. بررسی مفهوم و مؤلفه۸۳۱۱ناصری، اسماعیل )
، ۸۳۱۱-۱۵سنجش آن بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال تحصیلی 

شناسی عمومی، استاد راهنما: فرامرز سهرابی، استاد مشاور: نامه کارشناسی ارشد روانپایان
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.نژاد، تهران: دانشکده روانمحمدرضا فلسفی

ارتباط بین هوش معنوی و (. »۸۳۳۳نیا، سید حمید )هروی کریموی، مجیده؛ رژه، ناهید؛ شریف
مجله ایرانی آموزش در علوم ، در: «۸۳۳۸ومی دانشجویان پرستاری شهر تهران سالمت عم

 .۸۴-۸، ص۸، ش۸۴س پزشکی،

Beck, C. (1986). "Education for Spirituality", in: Interchange, 17 (20):148-

56. 

Dermanaki Farahani, S.; Sohrabi, F.: Azarbayejani, M. (2016). 

"Development and Validation of Islamic Questionnaire of Spiritual 

Intelligence", in: Health Spiritual Med Ethics, 3 (3): 4-11. 

Elkins, D.; Hedstrom, J.: Hughes, L.: Leaf, A.: Saunders, C. (1988). 

"Toward a humanistic-phenomenological spirituality", in: Journal of 

Humanistic Psychology, 28 (4): 5-18. 

Emmons, R. A. (2000). "Spirituality and Intelligence: Problems and 

Prospects", The International Journal for the Psychology of Religion, 10 

(1): 57-64. 

Gilligan, C. (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and 

Women's Development, Harvard. 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 پنجم شماره /۹۵ زمستان/ دوم / سال     90

Hussain, D. (2011). "Spirituality, Religion, and Health: Reflections and 

Issues", in: Europe's Journal of Psychology, 7 (1): 187-97. 

King, D.B. (2008). Rethinking Claims of Spiritual Intelligence: A 

Definition, Model, & Measure, Unpublished Master's Thesis, Ontario, 

Canada: Trent University, Peterborough. 

King, D. B.; DeCicco, T. L. (2009). "A Viable Model and Self-Report 

Measure of Spiritual Intelligence", in: The International Journal of 

Transpersonal Studies, 28 (1): 68-85. 

MacHovec, F. (2002). Spiritual Intelligence, the Behavioral Sciences and the 

Humanities, Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press. 

Moallemi, S. (2014). "Spiritual Intelligence and High Risk Behaviors", 

International Journal of High Risk Behaviors and Addiction, 3 (1): 

e18477. 

Sisk, D. (2008). "Engaging the Spiritual Intelligence of Gifted Students to 

Build Global Awareness in the Classroom", in: Roeper Review, 30 (1): 24-

30. 

Sisk, D. A. (2002). "Spiritual intelligence: The tenth intelligence that 

integrates all other intelligence", in: Gifted Education International, 16 

(3): 208-12. 

Sternberg, R. J.; Grigorenko, E. L. (2004). "Intelligence and Culture: How 

Culture Shapes What Intelligence Means, and the Implications for a 

Science of Well-being", in: PhilosTrans R Soc Lond B Biol Sci, 359 

(1449): 1427-34. 

Stevens, B. (1996). "What about Spiritual Intelligence?", in: St. Mark’s 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 91 ...یانبالب و دانشجو  یهوش معنو یانم یسهمقا

Review, 167:19-22. 

Vaughan, F. (2002). "What is Spiritual Intelligence?", in: Journal of 

Humanistic Psychology, 42 (2): 16-33. 

Wolman, R. N. (2001). Thinking With Your Soul: Spiritual Intelligence and 

Why It Matters, New York: Harmony Books. 

Zohar, D.; Marshall, I.(2001). SQ: Connecting with Our Spiritual 

Intelligence, New York: Bloomsbury Publishing. 
 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir

