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ABSTRACT
Introduction and purpose: Spiritual intelligence is obtained from a set of 
spiritual abilities and interests, personality traits, special cognitive abilities, and 
neurological processes. Emotional intelligence is a revolutionary development 
in understanding the relationship between intellection and emotion. This study 
was carried out to investigate the relationship between emotional intelligence 
and spiritual intelligence in undergraduate nursing students of Abadan School of 
Medical Sciences.
Methods: This descriptive correlational study was conducted on a total of 
125 subjects. The sampling technique was simple random sampling. The data 
were collected utilizing the Bar-On emotional intelligence and King spiritual 
intelligence questionnaires. The validity and reliability of both questionnaires 
were approved. Eventually, the data were analyzed using Pearson correlation 
coefficient and regression tests by SPSS 16.
Results: There was a positive and significant relationship between emotional 
intelligence and spiritual intelligence among students (P<0/05). Moreover, 
there was a significant correlation between interpersonal scales, adaptation, 
and temperament with spiritual intelligence (P<0/05). However, there was no 
meaningful relation between intrapersonal scales and stress management with 
spiritual intelligence  (P>0/0). It should be noted that all the components of 
emotional intelligence were able to predict spiritual intelligence.
Conclusion: Through the enhancement of emotional intelligence in students, 
spiritual intelligence can be strengthened and improve the spiritual atmosphere 
and positive attitudes of students. Therefore, the educational staff of Abadan 
School of Medical Sciences can help students with providing necessary trainings 
regarding the increase of spiritual and emotional intelligence.
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مقاله پژوهشی  

بررسی ارتباط میان هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی 
آبادان

معنوی، ویژگی های شخصیتی،  هوش معنوی از مجموعه ای از توانایی ها و عالیق  هدف:  و  مقدمه 
توانایی های شناختی خاص و فرایندهای عصب شناختی به دست می آید. هوش هیجاني جدیدترین تحول در 
زمینه فهم رابطه میان تعقل و هیجان است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین هوش 

هیجاني و هوش معنوي دانشجویان كارشناسي رشته پرستاري دانشكده علوم پزشكي آبادان انجام شد.
روش  شد.  برآورد  نفر   125 معادل  نمونه  حجم  حاضر  همبستگي  توصیفی-  پژوهش  در  کار:  روش 
اطالعات توسط پژوهشگر و با استفاده  بود.  ساده  تصادفی  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  نمونه گیری 
از پرسشنامه هاي هوش هیجاني Baron و هوش معنوي King جمع آوري گردیدند. باید عنوان نمود كه 
روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و 

آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تحلیل شدند. 
 .)P<0/05( یافته ها: بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت
آمد   به دست  معناداری  رابطه  نیز  معنوی  هوش  با  عمومی  خلق  و  سازگاری  فردی،  بین  مقیاس های  بین 
)P<0/05(؛ اما بین مقیاس های درون فردی و مدیریت استرس با هوش معنوی رابطه معناداری وجود نداشت  

)P>0/0(. شایان ذكر است كه تمامی مؤلفه های هوش هیجانی قادر به پیش بینی هوش معنوی بودند. 
تقویت كرد و  تقویت هوش هیجانی در دانشجویان می توان هوش معنوی را در آن ها  با  نتیجه گیري: 
ارتباط، مسئوالن آموزشی دانشگاه  این  نمود. در  بهبود جو معنوی و نگرش مثبت دانشجویان كمک  به 

می توانند با ارائه آموزش های الزم به تقویت هوش معنوی و هیجانی دانشجویان كمک كنند. 

کلمات کلیدی: دانشجوی پرستاری، سالمت روان، هوش معنوی، هوش هیجانی
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مقدمه

براي حل  كه  می شود  گفته  توانایی هایي  مجموعه  به  مسأله و ایجاد محصوالت جدیدي كه در یک فرهنگ اندیشمند هوش 
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تلقي می شوند، به كار مي روند ]1[. همه اقداماتي كه براي سنجش 
است،  گرفته  صورت  روان شناسي  تاریخ  اولیه  ادوار  هوش در 
تالش هایي براي روشن سازي و سازماندهي تفاوت هاي بین فردي 

و درون فردي از نظر عملكرد ذهني و شناختي می باشند ]2[.
معنوی،  هوش معنوی از مجموعه ای از توانایی ها و عالیق 
فرایندهای  ویژگی های شخصیتی، توانایی های شناختی خاص و 
هوش برای حل  نوع  این  عصب شناختی به دست می آید. از 
براساس   .]3[ استفاده می شود  و ماورایی  نگرانی های وجودی 
تعریف هوش معنوي، هوش ممكن است امري شناختی- انگیزشي 
باشد كه مجموعه اي از مهارت هاي سازگاري و منابعي را كه حل 
مسأله و دستیابي به هدف را تسهیل می كنند، معرفي می نماید ]4[. 
هسته اصلی تمامی تعاریف هوش معنوی تمركز بر حل مسأله برای 
]5[. هوش معنوي با تقویت  است  اهداف  به  رسیدن  و  سازگاری 
می شود و فرد به سوي  صفات پسندیده  معنویت موجب ثبات 

پیشرفت و رسیدن به كمال حركت می كند ]6[.
هوش هیجاني جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه میان تعقل 
و هیجان است و از آن به عنوان ماشه چكان انقالب بزرگ در زمینه 
ارتقای بهداشت رواني یاد می شود ]7[. هوش هیجاني با پیامدهاي 
افراد با هوش  مؤثر است.  دارد در رشد انسان  كه  مثبت بسیاري 
با خواسته ها و چالش ها در زندگي  از توانایي مقابله  هیجاني باال 
هیجاني برخوردار  افرادی كه از هوش   .]8[ هستند  برخوردار 
و بین  می  توانند عواطف خود و دیگران را كنترل كنند  هستند 
پیامدهاي مثبت و منفي عواطف تمایز قائل شوند ]4[. سطح باالیي 
حرفه و زندگي  از هوش هیجاني اجازه دستیابي به موفقیت در 
را می دهد ]9[. هوش معنوی یكی از پایه های مهم برای عملكرد 
مؤثر هوش هیجانی می باشد؛ در نتیجه افرادی كه از هوش معنوی 
باالیی برخوردار هستند ، هوش هیجانی خوبی دارند. هوش معنوی 
و هیجانی با آموزش تقویت می شوند و با استفاده از آن ها می توان 
معنوی و  از آسیب های اجتماعی جلوگیری كرد ]10،11[. هوش 
زندگی  سالم سازی  جهت  در  یكدیگر  مكمل  می توانند  هیجانی 

باید خاطرنشان ساخت كه هوش معنوی و هیجانی در  باشند ]6[. 
زنان بیشتر از مردان است و ارتباط آماری معناداری بین هوش 
به طوری كه تقویت هوش معنوی  هیجانی وجود دارد؛  معنوی و 
باعث بهبود هوش هیجانی می شود؛ بنابراین هوش هیجانی به دلیل 
مرتبط بودن با مهارت های مهم زندگی شخصی و اجتماعی، نقش 
از سوی دیگر، هوش   .]3[ دارد  فرد  مهمی در موفقیت و هدایت 
فرد  رفتار  می تواند  می گذارد،  فرد  بر  كه  تأثیری  لحاظ  به  معنوی 
دانشجویان كه  برای  فرایند  این  موفقیت هدایت كند.  به سوی  را 
آینده سازان كشور هستند، بسیار ضروری می باشد؛ بنابراین مطالعه 
در زمینه تأثیر هوش معنوی بر هوش هیجانی ، راه كارهای آموزشی 
دو هوش مذكور را برای مدیران دانشگاه روشن خواهد نمود ]12[. 
در این زمینه، توان و همكاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند 
كه هوش معنوی و هیجانی در زنان بیشتر از مردان می باشد و ارتباط 
آماری معناداری بین هوش معنوی و هیجانی وجود دارد؛ به طوری 
 .]3[ كه تقویت هوش معنوی باعث بهبود هوش هیجانی می شود 
بین هوش معنوی  نشان داد كه  نیز  فرامرزی و همكاران  یافته ها ی 
و هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد و این ارتباط در ابعاد 
مختلف هوش معنوی و هیجانی مشاهده می شود. به عبارت دیگر، 
هوش معنوی بیشتر منجر به هوش هیجانی بیشتر می  گردد ]13[. از 
سوی دیگر، نتایج مطالعه عرفان و همكاران حاكی از آن بود كه 
دارد  وجود  معناداری  ارتباط  معنوی  هوش  و  هیجانی  هوش  میان 
كمبودهای  رفع  به  می تواند  زمینه  این  در  مربوطه  آموزش های  و 
مهارت های الزم در پرستاران برای سازگاری موفقیت آمیز با دنیای 
كاری كمک كند ]6[. با توجه به مطالب بیان شده، پژوهش حاضر 
با هدف سنجش رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان 

پرستاری دانشكده علوم پزشكی آبادان در سال 1396 انجام شد.

روشکار

در پژوهش توصیفی- همبستگي حاضر هوش معنوي به عنوان 
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به عنوان متغیرهاي  متغیر مالك و مقیاس هاي هوش هیجاني 
پیش بین مورد مطالعه قرار گرفتند. جامعه آماري پژوهش را كلیه 
طی سال هاي  رشته پرستاري كه  مقطع كارشناسي  دانشجویان 
1393 تا 1396 به دانشكده علوم پزشكي آبادان وارد شده بودند، 
سرانگشتی  قاعده  از  استفاده  نمونه با  افراد  تعداد  تشكیل دادند. 
)Rule of Thumb( كه در آن به ازای هر متغیر پیش بین حداقل 
نفر   125 می شود،  گرفته  نظر  در  نمونه  حجم  به عنوان  نمونه   10
برآورد گردید. بدین ترتیب، پنج متغیر پیش بین در مطالعه وجود 
هر  ازای  به  نتایج،  اعتبار  افزایش  به منظور  پژوهشگران  و  دارد 
برآورد R كه  زیرا  گرفتند؛  نظر  در  را  نمونه   25 پیش بین،  متغیر 
حجم  )k( و  پیش بین ها  تعداد  به  می آید،  به دست  رگرسیون  از 
نمونه )n( وابسته است. روش نمونه گیري در این پژوهش از نوع 
طبقه اي بود. ورودي هاي هر سال، طبقات را تشكیل دادند و از هر 
طبقه به صورت تصادفي و براساس شماره دانشجویي، 20 درصد 
از دانشجویان براي شركت در مطالعه انتخاب شدند. شایان ذكر 
است كه اطالعات توسط پژوهشگر و با استفاده از پرسشنامه هاي 
شد.  جمع آوري   King و هوش معنوي Baron هوش هیجاني
به تحصیل در  اشتغال  از:  بودند  مطالعه عبارت  به  معیارهای ورود 
 ،1396 تا   1393 سال های  طی  دانشگاه  به  ورود  پرستاری،  رشته 
به  تمایل  و  آبادان  پزشكی  علوم  دانشكده  در  تحصیل  به  اشتغال 
فاقد  افراد  دارد كه  نكته ضرورت  این  مطالعه. ذكر  در  مشاركت 
شدند. پرسشنامه هوش  گذاشته  كنار  مطالعه  از  فوق  معیارهای 
هیجاني Baron در سال 1997 توسط Baron طراحی گردید. این 
عملكرد پاسخ دهندگان در  90 سؤال می باشد و  دارای  پرسشنامه 
كار و زندگي را در 15 خرده مقیاس كلیدي هوش هیجاني ارزیابی 
این خرده مقیاس ها در پنج مقیاس كلي گنجانده شده اند  می كند. 
كه عبارت هستند از: مقیاس درون فردي شامل: خرده مقیاس هاي 
خودآگاهي هیجانی )Emotional Self-Awareness(، خودابرازي 
استقالل   ، )Self-Regard( احترام به خود   ،)Assertiveness(
)Self-Actualization(؛  و خودشكوفایي   )Independence(

 ،)Empathy( مقیاس بین فردي شامل: خرده مقیاس های همدلي 
مسئولیت پذیري اجتماعي )Social Responsibility( و رابطه بین 
فردي )Interpersonal Relationship(؛ مقیاس مدیریت استرس 
 )Stress Tolerance( تحمل استرس  شامل: خرده مقیاس های 
و كنترل تكانه )Impulse Control(؛ مقیاس سازگاري شامل: 
خرده مقیاس هاي واقع گرایي )Reality Testing(، انعطاف پذیري 
مقیاس  )Problem Solving(؛  و حل مسأله   )Flexibility(
شامل: خرده مقیاس هاي خوش بیني و شادماني  خلق عمومي 

.)Optimism and Happiness(
 از آنجایی كه گزینه ها بر مبنای یک طیف پنج درجه اي لیكرت 
تنظیم شده اند، نمره گذاري از 5 به 1 )از كاماًل موافقم= 5 تا كاماًل 
مخالفم= 1( و در برخی از سؤاالت با محتواي منفي یا معكوس 
از 1 به 5 )از كامالً موافقم= 1 تا كامالً مخالفم=5 ( صورت می گیرد. 
پرسشنامه 90 سؤالي Baron به فارسي ترجمه شده و از نظر روایي 
این پرسشنامه 15 معیار ذكرشده  ارزیابي گردیده است.  و پایایي 
و  از این رو بیشترین  با شش سؤال مورد سنجش قرار می دهد؛  را 
و در  بوده   90 كمترین نمره حاصل از پرسشنامه به ترتیب 450 و 
نمرات  30 و 6 می باشد.  مورد هریک از خرده مقیاس ها به ترتیب 
براساس نمره  خام به دست آمده از هریک از خرده مقیاس ها 
انحراف معیار 15 به عنوان هوش بهر  از 100 محاسبه گشته و با 
هیجاني افراد در نظر گرفته می شود. شایان ذكر است كه نمرات 
میانگین نشان دهنده عملكرد مطلوب فرد  بیشتر از  یا  مساوي و 
اجتماعي بوده و هرچه این نمره باالتر باشد،  از نظر هیجاني و 
بهتري در برخورد با نیازها و چالش هاي زندگي  فرد عملكرد 
روزانه خواهد داشت. نمرات كمتر از میانگین نیز به احتمال زیاد 
بوده و بیانگر احتمال  نشان دهنده ناكارآمدي فرد در این زمینه 
وجود مشكالت هیجاني، اجتماعي و یا رفتاري می باشد ]14،15[. 
باید خاطرنشان ساخت كه این پرسشنامه از اعتبار و روایي باالیي 
برخوردار است و براي استفاده در ایران استاندارد شده و پایایي 
 .]16،17[ می باشد   0/93 معادل  آن براساس آلفاي كرونباخ 
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كرونباخ  همكاران پایایي به روش آلفاي  و  عرفان  مطالعه  در 
مدیریت استرس،  براي مقیاس هاي درون فردي، بین فردي، 
معادل  به ترتیب  كل  سازگاري، خلق عمومي و هوش هیجاني 
0/58، 0/60، 0/62، 0/70، 0/75 و 0/78 گزارش شده است ]6[. 
 2008 به نقل از رقیبي، پرسشنامه هوش معنوي King در سال 
این پرسشنامه دارای 24 سؤال و چهار  توسط King ساخته شد. 
انتقادي وجودي، معناسازي شخصي، آگاهي  خرده مقیاس تفكر 
متعالي و گسترش خودآگاهي می باشد. سؤاالت این پرسشنامه بر 
مبنای یک طیف پنج درجه اي لیكرت )از كاماًل مخالفم تا كاماًل 
نمره هر خرده مقیاس برابر با مجموع  موافقم( تنظیم شده است. 
نمرات هریک از سؤاالت آن خرده مقیاس و نمره كل پرسشنامه 
معادل مجموع نمرات خرده مقیاس ها می باشد. باید عنوان نمود كه 
در این پژوهش نمره كل پرسشنامه در نظر گرفته خواهد شد كه 
نمرات باال نشان دهنده هوش معنوي باال و یا وجود چنین ظرفیتي 
ضریب پایایي كل این پرسشنامه را براساس   King می باشند. 
 .]18[ است  گزارش كرده   0/95 معادل  ضریب آلفاي كرونباخ 
در ایران نیز چاري و همكاران روایي و اعتبار این مقیاس را در 
حد مطلوب گزارش كرده اند ]19[. در پژوهش عرفان و همكاران 
آمده  به دست   0/75 معادل  پرسشنامه  این  ضریب آلفاي كرونباخ 
است ]6[. براي گردآوري داده هاي پژوهش با مراجعه به دانشكده 
پرستاری دانشكده علوم پزشكي آبادان، اطالعات الزم در مورد 
اهداف پژوهش با تأكید بر آنالیز پرسشنامه ها به صورت گروهي 
شد. پس از  دانشجویان ارائه  به  و بدون ذكر مشخصات فردي 
پرسشنامه ها به صورت گروهي در  جلب رضایت دانشجویان، 
پایان هر كالس درس در اختیار افراد نمونه قرار گرفت و از آن ها 
خواسته شد كه در صورت تمایل به پاسخ گویي، آن ها را با دقت 
تكمیل كنند. در مرحله بعد، داده هاي به دست آمده از پرسشنامه ها 
و با استفاده  SPSS شدند  كدگذاري گردیده و وارد نرم افزار 
از ضریب همبستگي Pearson و رگرسیون تحلیل گردیدند. 
آموزشی  معاونت  از  الزم  مجوز  كسب  كه  است  ذكر  شایان 

از  پژوهش  اخالق  كد  كسب  آبادان،  پزشكی  علوم  دانشكده 
دانشكده  مسئوالن  از  اجازه  كسب  دانشكده ،  آموزشی  معاونت 
و محرمانه ماندن محتوای پرسشنامه ها از جمله مالحظات اخالقی 

این پژوهش بودند. 

یافتهها
 
پسر  نفر   48 پژوهش،  در  شركت كننده  دانشجوی   125 از 
)38/1 درصد( و بقیه دختر بودند. همچنین 107 نفر )84/9 درصد( 
بیشتر دانشجویان  بقیه متأهل بودند. شایان ذكر است كه  مجرد و 
تحت مطالعه به تعداد 27 نفر )21/4 درصد( 22 سال سن داشتند. 
هوش  با  هیجانی  هوش  بین  رابطه  بررسی  جهت  اول  مرحله  در 

معنوی از ضریب همبستگی Pearson استفاده شد. 
و  هیجانی  هوش  بین  كه  می دهند  نشان   1 جدول  در  یافته ها 
دارد   وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  دانشجویان  معنوی  هوش 
عمومی  و خلق  سازگاری  فردی،  بین  مقیاس های  بین   .)P<0/05(
)P<0/05(؛  می شود  مشاهده  معناداری  رابطه  نیز  معنوی  هوش  با 
اما بین مقیاس های درون فردی و مدیریت استرس با هوش معنوی 

 .)P>0/05( رابطه معناداری وجود ندارد

انحراف معیار±میانگینمتغیر
هوش معنوی

rسطح معناداری

14/410/0940/2±83/14درون فردی

8/500/2970/001±37/88بین فردی

7/680/0770/3±33/82مدیریت استرس

7/570/1570/04±47/26سازگاری

4/750/2280/01±31/07خلق عمومی

31/330/2170/01±228/83هوش هیجانی )کلی(

جدول 1: ضرایب همبستگی متقابل هوش هیجانی و مقیاس های آن با 
هوش معنوی
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پایه  بر  معنوی  هوش  پیش بینی  دوم به منظور  مرحله  در 
شد  استفاده  گام  به  گام  رگرسیون  از  هیجانی  هوش  مقیاس های 
كه نتایج آن در جدول 2 ارائه شده است. براساس یافته های این 
بین هوش معنوی و هوش هیجانی را  جدول، R همبستگی ساده 
با 0/43 می باشد،  R برابر  اینكه مقدار  به  با توجه  نشان می دهد و 
همچنین  می شود.  برآورد  خوبی  حد  در  متغیر  دو  بین  همبستگی 
R2 نشان می دهد كه چه مقدار از متغیر وابسته یعنی هوش  مقدار 
معنوی می تواند توسط متغیر مستقل یعنی هوش هیجانی تبیین شود؛ 
از این رو، هوش هیجانی در این مرحله می تواند 12 درصد از تغییرات 
معناداری  میزان  كه  نمود  عنوان  باید  كند.  تبیین  را  معنوی  هوش 
معناداربودن مدل رگرسیونی  بیانگر  این جدول  از 0/05 در  كمتر 
مورد استفاده می باشد. به عبارت دیگر، مدل رگرسیونی می تواند 
به  صورت معنادار و مناسبی تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی كند. 
معناداربودن مقدار F در سطح معناداری 0/0001 نیز نشان می دهد 

كه مدل رگرسیونی خطی از برازش مطلوبی برخوردار است.

تنها  هیجانی  هوش  مؤلفه های  بین  از   3 جدول  با  مطابق 
مؤلفه های بین فردی، سازگاری و خلق عمومی قادر به پیش بینی 
هیجانی  هوش  مؤلفه های  بین  از  همچنین  بوده اند.  معنوی  هوش 
به ترتیب مؤلفه درون فردی با مقدار β )0/68(، سازگاری با مقدار 
با  استرس  مدیریت   ،)0/23(  β مقدار  با  عمومی  خلق   ،)0/37(  β
مقدار β )0/18( و مؤلفه بین فردی با مقدار β )0/093( از بیشترین 

توان پیش بینی هوش معنوی برخوردار هستند. 

نتیجهگیری بحثو
 
و هوش  هیجانی  رابطه هوش  تعیین  با هدف  پژوهش حاضر 
معنوی دانشجویان رشته پرستاری دانشكده علوم پزشكی آبادان 
و  هیجانی  كلی هوش  نمرات  بین  كه  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام 
دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  دانشجویان  معنوی  هوش 
افزایش هوش هیجانی دانشجویان، هوش معنوی  با  بدین معنا كه 

جدول 2: خالصه نتایج مدل رگرسیون گام به گام هوش معنوي بر حسب مقیاس هاي هوش هیجاني

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتRR2dfمجموع مجذوراتمدل

121364/384524272/877رگرسیون

229/6780/430/121191/93012576/2030/0001خطا

121594/064124کل

جدول 3: نتایج ضرایب رگرسیون جهت پیش بیني هوش معنوي

مدل
ضرایب استانداردضرایب غیراستاندارد

TSig
BStd. ErrorBeta

1/678/860/09365/40/0001بین فردی

0/6230/380/6853/150/13درون فردی

0/7310/350/1841/80/23مدیریت استرس

0/8350/440/3737/70/0001سازگاری

0/1630/220/2326/90/0001خلق عمومی
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می توان گفت  یافته  این  تبیین  در  پیدا می كند.  افزایش  نیز  آن ها 
از  اطاعت پذیری  همان  در حقیقت  كه  معنوی  تقویت هوش  كه 
عواطف  به  احترام  اجتماعی،  رفتار  بهبود  موجب  است  خداوند 
عبارت  به  می شود.  آن ها  رعایت حقوق  و  دیگران  احساسات  و 
هوش  تقویت  و  بهبود  موجب  معنوی  هوش  تقویت  دیگر، 
حاجیان  مطالعات  نتایج  با  یافته  این   .]12[ می گردد  هیجانی 
همكاران،  و  فراهانی  شهرابی  همكاران،  و  عرفان  همكاران،  و 
و  قره چاهی  و  رقیبی  همكاران،  و  توان  همكاران،  و  فرامرزی 
گل میمی همخوانی دارد ]20 ،3،6،7،12،13،18[. در مطالعه حاضر 
بین مقیاس های بین فردی، سازگاری و خلق عمومی با هوش معنوی 
و  فردی  درون  مقیاس های  بین  اما  داشت؛  وجود  معناداری  رابطه 
مدیریت استرس با هوش معنوی رابطه معناداری به دست نیامد. در 
این ارتباط، در مطالعه عرفان و همكاران بین مقیاس های درون فردی 
و خلق عمومی با هوش معنوی رابطه معناداری مشاهده نشد كه این 
یافته به لحاظ مقیاس درون فردی با نتایج مطالعه حاضر همسویی 
دارد؛ اما از نظر مقیاس خلق عمومی با آن متفاوت می باشد ]6[. در 
پرستاری  رشته  دانشجویان  كه  گفت  می توان  مغایرت  این  تبیین 
همواره  و  دانسته اند  بی تأثیر  خود  معنویت  بر  را  استرس  آبادان، 
معنویت را مقوله ای جداگانه در زندگی خود دانسته اند. در مطالعه 
رقیبی و همكاران هوش معنوی با مهارت های درون فردی شامل: 
خودشكوفایی،  خود،  به  احترام  خودابرازی،  هیجانی،  آگاهی 
استقالل و مقابله با فشار كه شامل: تحمل استرس و كنترل تكانه 
مؤلفه های  سایر  با  اما  داشت؛  معناداری  و  منفی  رابطه  می باشد، 
هوش هیجانی ارتباط معناداری نداشت ]18[. در توضیح مغایرت 
این قسمت از نتایج می توان گفت كه مقیاس های درون فردی از 
ندارد  معنوی  هوش  بر  تأثیری  بررسی  مورد  دانشجویان  دیدگاه 
همچون  مواردی  دانشجویان  كه  باشد  امر  این  از  ناشی  شاید  كه 
استقالل، خودشكوفایی و احترام به خود را ناشی از عزت نفس و 
شخصیت وجودی خود دانسته و مقوله معنویت را در دست یابی 
بین  همكاران  و  عرفان  مطالعه  در  می دانند.  بی تأثیر  موارد  این  به 

با هوش  و مدیریت استرس  سازگاري  فردي،  مقیاس هاي بین 
معنوي رابطه مثبت و معناداري وجود داشت؛ اما بین مقیاس هاي 
معنوی رابطه معناداری  درون فردي و خلق عمومي با هوش 
بین هوش  نیز  نیامد ]6[. در مطالعه گل میمی و همكاران  به دست 
بعد آگاهي اجتماعي خودمدیریتي و بعد خودآگاهي  معنوی با 
بین  اما  شد؛  مشاهده  معناداری  رابطه  هوش هیجاني دانشجویان 
هوش معنوی و بعد مدیریت رابطه هوش هیجاني ارتباط معناداری 
و  فراهانی  شهرابی  مطالعه  در  عالوه براین،   .]20[ نداشت  وجود 
خودآگاهي، همدلي،  هوش معنوي و مؤلفه های  بین  همكاران 
مهارت هاي ارتباطي هوش هیجاني دانش آموزان  و  خودانگیزي 
دختر رابطه معناداري به دست آمد؛ اما بین هوش معنوي و مؤلفه 
هوش هیجاني دانش آموزان دختر رابطه معناداري  خودكنترلي 
بین مؤلفه  نیز  همكاران  و  رقیبی  مطالعه  ]7[. در  وجود نداشت 
مهارت هاي درون فردي در زوج هاي سازگار با هوش معنوي 
نتایج  با  منظر  این  از  كه  شد  ارتباط مثبت و معناداري مشاهده 
پژوهش حاضر ناهمخوان می باشد ]18[. فردي كه از خودآگاهي 
توانایي تشخیص  یا به عبارت دیگر  و  باالیي برخوردار است 
افكار، باورها، هیجانات، صفات و ارزش هاي شخصیتي، عادت ها، 
نیازهاي روان شناختي  سوگیری ها، توانمندی ها، ضعف ها و 
توانایي  كه رفتار آدمي را برمی انگیزانند دارد، می تواند از 
منابع معنوي و ارزش ها و چگونگي ابراز هیجانات  به كارگیري 
خود در برقراري رابطه با دیگران در جهت بهبود زندگي روزانه 
برخوردار باشد و به طور مؤثرتري عمل كند ]7[. در این ارتباط، 
در مطالعه شهرابی فراهانی و همكاران بین مؤلفه خودكنترلی )كه 
هوش  با  می باشد(  فردی  درون  مقیاس  همان  حاضر  پژوهش  در 
معنوی رابطه معناداری مشاهده نشد ]7[. محمد تبار نیز در مطالعه 
خود بین مقیاس خودكنترلی هوش هیجانی و هوش معنوی رابطه 
به دست آمده  نتایج  به  توجه  با   .]21[ نكرد  گزارش  را  معناداری 
می توان  استرس  مدیریت  و  فردی  درون  مقیاس های  زمینه  در 
گفت دانشجویانی كه هوش معنوی باالیی دارند، آگاهي هیجاني، 
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خودابرازي، احترام به خود، خودشكوفایي، استقالل، تحمل استرس 
و كنترل تكانه نیز در آن ها باال بوده و توان تحمل تنیدگی ها، استرس 
خالف  بر  می باشد.  بیشتر  آن ها  در  زندگی  سختی های  با  مقابله  و 
رابطه  معنوی  استرس و هوش  بین مدیریت  مطالعه كه در آن  این 
معناداری وجود نداشت، این ارتباط در چندین مطالعه معنادار بوده 
است ]25-22[. شهرابی فراهانی و همكاران در مطالعه خود بین مؤلفه 
همدلی كه از مقیاس های مؤلفه بین فردی  است با هوش معنوی، 
نیز   )2007( Wiggeleworth نمودند.  گزارش  را  معناداری  رابطه 
شروع یک مسیر معنوي  كه  است  كرده  اشاره  موضوع  این  به 
به ویژه خودآگاهي  دارد.  نیاز  موفق به درجاتي از هوش هیجاني 
هیجاني و همدلي كه از سازه هاي اساسي هوش هیجاني محسوب 
مي شوند، شالوده هاي استواری را براي ورود به رشد معنوي فراهم 
رو پیش از آنكه رشد معنوي در فرد آشكار  این  از  مي نمایند؛ 
است مهارت هاي هوش هیجاني در وي تقویت شده  گردد الزم 
باشند تا بتوانند رشد مهارت هاي هوش هیجاني را تقویت نمایند. 
رشد هوش هیجاني به رشد معنویت كمک می كند و رشد هوش 
معنوي سبب رشد هوش هیجاني می شود ]7[. در بعد سازگاری با 
توجه به معناداربودن رابطه آن با هوش معنوی می توان گفت كه 
و  دانشگاه  محیط  در  دانشجویان  سازش  توانایی  بر  معنوی  هوش 
خوبی  به  معنوی  هوش  با  دانشجویان  و  است  تأثیرگذار  خوابگاه 
می توانند خود را با محیط خوابگاه و دانشگاه وفق دهند و توانایی 
حل مشكالت پیش روی خود را داشته باشند. از آنجایی كه فرد 
با ایمان داراي ارتباطات و باورهاي معنوي است، كمتر احساس 
حقیقت، هوش معنوي  در  رهاشدگي، پوچي و تنهایي می كند. 
دسترسي انسان به معنا، ارزش و استفاده از آن ها در شیوه اندیشیدن 
و تصمیم گرفتن را فراهم می سازد ]18[. نتایج مطالعه Derksen و 
كه آموزش  در زمینه آموزش هوش هیجاني نشان داد  همكاران 
مؤلفه هاي هوش هیجاني به ویژه خودتنظیمي خلق و خو و همدلي 
نقش تعیین كننده اي در كاهش استرس افراد دارد و سازگاري 
آن ها نسبت به محیط را افزایش می دهد. با توجه به وجود ارتباط 

اظهار  می توان  معنوی  هوش  و  عمومی  خلق  مؤلفه  بین  معنادار 
داشت كه افزایش معنویت می تواند به نوعی احساس خوش بینی و 
شادمانی را در فرد به وجود آورد ]Bastian .]26 و همكاران در 
پژوهشی نشان دادند كه هوش هیجاني باالتر با راهبرد مسأله مدار 
كارآمدتر، رضایت از زندگي باالتر و اضطراب كمتر در ارتباط 
نتایج مطالعات آن ها حاكي از وجود خالقیت،   .]27[ می باشد 
درستكاري، موفقیت شخصي و تعهد به عنوان مزایاي  اعتماد و 
برخورداري از یک گرایش   .]27[ معنویت در محیط كار بود 
از رفتارهاي ناسازگار و نامطلوب مانند  زندگي  نسبت به  معنوي 
می كند؛ زیرا  رفتارهاي مخرب شخصي و اجتماعي جلوگیري 
گرایش به مفاهیم بنیادین زندگي موجب یكپارچگي شخصیت و 
هدفمندي در زندگي می شود. در حقیقت، هوش معنوي منجر به 

انعطاف در رفتار و هیجانات فرد می  گردد ]7[.
از آنجایي كه هوش معنوي و هیجاني تحت تأثیر آموزش 
توجه به آموزش مهارت هایي كه  قابل ارتقا و تغییر مي باشند، 
تأثیر مثبتی بر این ویژگي ها دارند مي تواند در سطوح دبیرستان و 
دانشگاه در راستای پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی مورد توجه 
دانشجویان مجرد و متأهل از جمله موارد  آموزش  قرار بگیرد. 
قابل بحث در ارتقای سطح هوش هیجاني و هوش معنوي است. 
با توجه به آمار رو به افزایش طالق و آسیب هاي ناشي از آن، این 
موضوع در اولویت هاي برنامه ریزي آموزشی دانشگاه قابل بررسي 
پرستاری  رشته  ماهیت  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از   .]18[ مي باشد 
بیماران خواهند داشت، به نظر  با  و تعاملی كه پرستاران در آینده 
بهتر  تعامل  به  آن ها  هیجانی  و  معنوی  هوش  افزایش  كه  می رسد 
آن ها با بیماران كمک شایانی می كند و بیماران از افزایش هوش 
معنوی پرستاران در زمینه نحوه رسیدگی مناسب بهره خواهند برد؛ 
بنابراین، برگزاری كارگاه ها و دوره های آموزشی مناسب در زمینه 
تقویت هوش معنوی این دانشجویان در دوران تحصیل ضروری به 
نظر می رسد. در پایان، در ارتباط با محدودیت های پژوهش حاضر 
درنظرنگرفتن  و  معنوی  هوش  مؤلفه های  بررسی  عدم  به  می توان 
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جمشید بهمئی و همکاران  /55

تمامی دانشجویان رشته های مختلف در پژوهش اشاره كرد. 

قدردانی

مقاله حاضر حاصل یک طرح تحقیقاتی دانشجویی مصوب در 

دانشكده علوم پزشكی آبادان با كد طرح st-0142 96 و كد اخالق 
از  بدین وسیله  می باشد.   IR.ABADANUMS.REC.1396.227

تمامی دانشجویان رشته پرستاری تحت مطالعه كه با قبول زحمت 
و با وجود سؤاالت زیاد پرسشنامه در این مطالعه شركت نمودند، 

تشكر و قدردانی می گردد.
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