فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین علمی  -پژوهشی
ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار
 61و  61اردیبهشت 6931

بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز
مسعود ساعی
دانشجوی دکترای رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کیش ،کیش ،ایران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنووی و هیجوان در دانشوجویان دانشوگاه پیوام نوور نطنوز بوود بودین
منظور 14 ،نفر ( 04دختر و  04پسر) از دانشجویان دانشگاه به عنوان نمونه آماری بوه ووور تصوادفی سواده انتشواد شودند
ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه هوش معنووی و پرسشونامه هیجوان بودنود کوه در اختیوار آزموودنیهوای پوژوهش اورار
گرفت توضیحات الزم در مورد سؤاالت و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامهها در هنگام توزیع آنها به آزمودنیهوا ارایوه
شد برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها از نرم افزار آماری  Spss 16و آزمون ضریب همبستگی پیرسون اسوتفاده و سوطح
معنیداری ( )P>4/40در نظر گرفته شد نتایج تجزیه و تحلیل آماری اوالعات نشان داد که بین هیچ کودام از مؤلفوههوای
هوش معنوی (عامل تفکر انتقادی وجودی ،عامل تولید معنی ششصوی ،عامول آگواهی ،عامول توسوعه حالوت آگواهی) بوا
هیجان رابطه معنیداری وجود ندارد در ضمن رابطه بین هیجان با هوش معنوی منفی و غیرمعنیدار بود
واژههای کلیدی :هوش ،هوش معنوی ،هیجان
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مقدمه

معنوی تأثیرگاار باشند همچنین بعضی از پژوهشوگران،

هوووش معنوووی بووا زنوودگی درونووی سهوون و نف و  6و
ارتبوواآ آن بووا جهووان رابطووه دارد و مرفیووت فهو عمی و

از جمله یونگ ،معتقدند که در زنان این تحور متفواوت
از مردان گورت میگیرد

سوؤاالت وجووودی و بیوونش نسووبت بووه سووطو چندگانووه

براساد تعریف هوش معنویوت ممکون اسوت اموری

هوشیاری را شامل میشود آگواهی از نفو  ،بوه عنووان

شناختی و انگیزشی باشد که مجموعهای از مهوارتهوای

زمینه و بستر بودن یا نیوروی زنودگی تکواملی خوال  0را

سازگاری و منابعی را که حل مساله و دستیابی به هودف

در بر میگیرد هووش معنووی بوه شوکل هشویاری مواهر

را تسهیل میکنند معرفوی موینمایود (سیسو

0440 ،1؛

میشود و به شکل آگاهی همیشوه در حوار رشود مواده،

ولمووون )0446 ،0هووووش معنووووی انجوووام سوووازگارانه و

زندگی ،بدن ،سهن ،نفو

و رو درمویآیود؛ بنوابراین

هوش معنوی چیزی بیش از توانایی سهنی فردی اسوت و

کوواربردی موووارد یادشووده در مواعیووتهووای خوواو و
زندگی روزمره است (نازر)0441 ،

فرد را به ماورای فرد 9و به رو  ،مرتبط میکنود عوالوه

از ورف دیگر ،هیجان در زندگی روزموره بوه وفوور

بر این ،هوش معنوی فراتر از رشد روانشناختی متعوارف

دیده میشود و همه افراد به دفعوات متعودد تحوت توأثیر

است بدین جهت خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه بوا

هیجان ارار میگیرنود و آن را تجربوه مویکننود و واتوی

موجوود متعووالی ،افوراد دیگوور ،زموین و همووه موجووودات

که کسی دچار هیجان شده وارد محیط درد یا دانشگاه

میشود (وگان)0449 ،

می شود معموالً هموه دوسوتان و هو کالسویهوا متوجوه

آمرام معتقد است هوش معنوی شوامل حو
داشتن مأموریت در زندگی ،حو

معنوا و

تقودد در زنودگی،

درک متعادر از ارزش ماده و معتقد بوه بهتور شودن دنیوا
میشود (آمرام)60 :0440 ،

می شوند و در تعامول بوا دیگوران هیجوان فورد بوه آنهوا
سرایت میکند
امروزه هیجان به عنوان مه ترین فواکتور در جواموع
اسووت کووه باع و

جسوومی و

بووه وجووود آموودن اموورا

هر چند که پوژوهشهوای زیوادی در حیطوه رشود و

اختالهووای روانووی در رفتارهووای افووراد مشتلووف اسووت

تحووور هوووش معنوووی گووورت نگرفتووه اسووت و نیازمنوود

هیجان در زندگی انسانها بوه شویوههوای متفواوتی بوروز

پژوهشهای تجربی و کیفی است ،ولی مویتووان گفوت

سوؤار

می کند ،پرخاشوگری ناگهوان در پاسوخ بوه یو

که استعداد این هوش در افراد مشتلف ،متفاوت اسوت و

ساده لوحانه ،سور درد شودید در پایوان یو

در اثر برخورد با محیطهای غنی که سوؤاالت معنووی را

سووشت ،بووروز عصووبانیت بوورای همووین میووزان تحموول

بر میانگیزاند ،به تدریج تحور یافته و شکل میگیرد به

دانشجویان به هیجان نسبت بوه فاکتورهوای ششصویت و

نظر میرسد سن و جنسیت نیز در هوش معنوی اثرگواار

محیط متفاوت است و آنهوا در دوران تحصویل هیجوان

از

را تجربه میکنند گروهی از روانشناسان رفتاری هیجوان

 90سووالگی تیییوورات عموودهای در ناخودآگوواه گووورت

را بیماری شایع ارن نامگااری کردهاند در حالی کوه در

میگیورد کوه ممکون اسوت در رونود معنویوت و هووش

عصر حاضر که در آن هستی عصور هیجوان و فشوارهای

1 Spirit
2 Creative life force of evolution
3 Transpersonal

4 Sisk
5 Wolman

باشند یونگ معتقد است که در بسیاری از افراد پو

روزگواری
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روانی و عصبی است دورهای کوه در آن انسوان بویش از

این تمایز فاگوله میوان دانوش عملوی و دانوش نظوری را

عوامول وجوود هیجوان اورار

مطر میکند لاا نبایود داشوتن دانوش وسویع در موورد

گرفتوه و مسوا ل و مشوکالت بوی شوماری از هور ووورف

مسا ل معنوی و تمرینهای آنها را هو ردیوف دسوتیابی

آنها را احاوه کرده است

بوه هوووش معنوووی از وریو عبووادت و تعمو بوورای حوول

هر زمان دیگری در معر

بوواال مشوواهده موویشووود،

مسا ل اخالاوی دانسوت؛ هرچنود مویتووان گفوت بورای

همووانطور کووه در مباحوو

مطالعات بسیار اندکی در رابطه با هوش معنوی گوورت

بهرهمندی مؤثر از معنویت ،داشتن توأمان دانش نظری و

پایرفته است و کسب اوالعات بیشتر در مورد جنبههای

عملی الزم است

مشتلف آن ،حا ز اهمیت است از ورف دیگر تا کنوون

هر چند که پوژوهشهوای زیوادی در حیطوه رشود و

مطالعه ای در مورد رابطوه میوان هووش معنووی و هیجوان

تحووور هوووش معنوووی گووورت نگرفتووه اسووت و نیازمنوود

گووورت نیایرفتووه اسووت بووه همووین دلیوول ،لووزوم انجووام

پژوهشهای تجربی و کیفی است ،ولی مویتووان گفوت

پژوهشهای هر چه بیشتر در این زمینه احساد میشوود

که استعداد این هوش در افراد مشتلف ،متفاوت اسوت و

لاا ،با توجه به دامنه وسیع شیوع مساله هیجان و از ورف

در اثر برخورد با محیطهای غنی که سوؤاالت معنووی را

دیگر ،عدم شناخت کافی هوش معنوی ،پژوهش حاضر

بر میانگیزاند ،به تدریج تحور یافته و شکل میگیرد به

با هدف بررسی رابطه میوان هووش معنووی و هیجوان در

نظر میرسد سن و جنسیت نیز در هوش معنوی اثرگواار

دانشجویان دانشگاه پیام نورنطنز انجام پایرفت

باشند یونگ معتقد است که در بسیاری از افراد پو

از

 90سووالگی تیییوورات عموودهای در ناخودآگوواه گووورت
فرضیههای پژوهش

میگیورد کوه ممکون اسوت در رونود معنویوت و هووش

فرضیه اگلی

معنوی تأثیرگاار باشند همچنین بعضی از پژوهشوگران،

بین هوش معنوی و هیجوان در دانشوجویان دانشوگاه
پیام نور نطنز رابطه معنی دار وجود دارد

از جمله یونگ ،معتقدند که در زنان این تحور متفواوت
از مردان گورت میگیرد

فرضیههای فرعی

براساد تعریف هوش معنویوت ممکون اسوت اموری

 -6بین هوش معنوی و هیجان در دانشوجویان دختور
دانشگاه پیام نور نطنز رابطه معنی دار وجود دارد
 -0بین هوش معنووی و هیجوان در دانشوجویان پسور
دانشگاه پیام نور نطنز رابطه معنی دار وجود دارد

شناختی و انگیزشی باشد که مجموعهای از مهوارتهوای
سازگاری و منابعی را که حل مساله و دستیابی به هودف
را تسهیل میکنند معرفوی موینمایود (سیسو

0440 ،0؛

ولمووون )0446 ،9هووووش معنووووی انجوووام سوووازگارانه و
کوواربردی موووارد یادشووده در مواعیووتهووای خوواو و

مبانی نظری پژوهش

زندگی روزمره است (نازر)0441 ،

مفهوم هوش معنوی
ادواردز 6معتقد اسوت داشوتن هووش معنووی بواال بوا

به نظر میرسود هووش معنووی از روابوط فیزیکوی و
شناختی فرد با محویط پیراموون خوود فراتور رفتوه و وارد

داشتن اوالعاتی در مورد هوش معنووی متفواوت اسوت
1 Edwards

2 Sisk
3 Wolman
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حیطه شهودی و متعوالی دیودگاه فورد بوه زنودگی خوود

روانی مردم سوهی هسوت ؟» را در سهون ایجواد مویکنود

میگردد این دیدگاه شوامل هموه رویودادها و تجوارد

(ویگلزورث)0441 ،1

نگوواه کلووی اوورار

در وااع این هوش بیشتر مربوآ به پرسویدن اسوت توا

فوورد م ویشووود کووه تحووت تووأثیر ی و

گرفتهاند فرد میتواند از این هوش برای چارچوددهی

پاسخ دادن ،بدین معنوا کوه فورد سوؤاالت بیشوتری را در

و تفسیر مجدد تجارد خود بهره گیرد این فراینود اوادر

مووورد خووود و زنوودگی و جهووان پیرامووون خووود مطوور

است از لحاظ پدیدارشناختی بهرویدادها و تجارد فورد

مولن)0449 ،0

میکند (م

معنا و ارزش ششصی بیشتری بدهد (نازر)0441 ،
هوووش معنوووی بووا زنوودگی درونووی سهوون و نف و  6و
ارتبوواآ آن بووا جهووان رابطووه دارد و مرفیووت فهو عمی و

مفهوم هیجان
در سار  ،6391پروفسوور هوان

سولیه اهول موونترار

سوؤاالت وجووودی و بیوونش نسووبت بووه سووطو چندگانووه

اولووین رسوواله خووود را در مووورد واکوونش دهنووده منتشوور

هوشیاری را شامل میشود آگواهی از نفو  ،بوه عنووان

ساخت ،نامبرده در آوریل و در  6311در مجموعهای از

زمینه و بستر بودن یا نیوروی زنودگی تکواملی خوال  0را

در ژو ون 6304

کنفران هایش در کالج فرانسه و سی

در بر میگیرد هووش معنووی بوه شوکل هشویاری مواهر

در بیمارسوووتان النیووو

میشود و به شکل آگاهی همیشوه در حوار رشود مواده،

( )S.G.Aرا بووا جنبووههووای بیوشوویمیایی و مکانیس و هووای

زندگی ،بدن ،سهن ،نفو

و رو درمویآیود؛ بنوابراین

سوووندرم عموووومی سوووازگاری

هورمونی اش بیان کرد (هییوفیز غدد فوو کلیووی سوینه

هوش معنوی چیزی بیش از توانایی سهنی فردی اسوت و

اند کرشه که بسیاری از پژوهشگران پویش از او اخوتالر

فرد را به ماورای فرد 9و به رو  ،مرتبط میکنود عوالوه

ارگانیس را به هنگام پاسخ بوه تهاجموات محویط خوار

بر این ،هوش معنوی فراتر از رشد روانشناختی متعوارف

بیان کردهاند:

است بدین جهت خودآگاهی شامل آگاهی از رابطه بوا

-نظوور کاریوکالرینوو

مربووووآ بوووه داسوووتین ،وی

موجوود متعووالی ،افوراد دیگوور ،زموین و همووه موجووودات

واکنشهای بافتی مربوآ به واکنشهای هشدار دهنوده را

میشود (وگان)0449 ،

در دستگاه لنفو ید مشاهده کرد:
معنوا و

نظریووه راسوول داپیگووز آموواد منسووو نوورم ،در سووار

تقودد در زنودگی،

 6390کانن «ترشح سریع آدرنالین را به عنوان پاسوخ در

آمرام معتقد است هوش معنوی شوامل حو
داشتن مأموریت در زندگی ،حو

درک متعادر از ارزش ماده و معتقد بوه بهتور شودن دنیوا
میشود (آمرام)60 :0440 ،

برابر ترد و خش » متاکر شود
نوووامبرده در کتووواد خوووود بوووا عنووووان (فوووروتن)

هوش معنوی برای حل مشکالت و مسا ل مربوآ بوه

مکانیسو هووای متفوواوتی را کووه سووبب ثبووات میووزان انوود،

معنای زندگی و ارزشها مورد استفاده ارار مویگیورد و

پروتئینها ،مواد چربی ،کلسی  ،اکسیژن ،حالت خنثوی و

سؤارهایی همانند «آیوا شویل مون باعو تکامول مون در

درجه حرارت خون میشود تحلیل میکند کانن تحلیل

زندگی مویشوود؟» و یوا «آیوا مون در شوادی و آراموش
1 Spirit
2 Creative life force of evolution
3 Transpersonal

سیستماتی

پدیوده هوای سوازگاری را کوه بورای حفو

4 Wigglesworth, C
5 McMullen
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حیات در برخی شرایط ضروری هسوتند ،بنیوان نهواد ،بوا

است الزم باکر است این پژوهش از نظر هدف ،از نوع

این همه سلیه تاکید میکند کانن هرگز نقش هییوفیز یوا

کوواربردی و از منظوور گووردآوری داده ،روشووی علووی –

اشر غدد فو کلیوی را به منظور بررسوی واکونشهوای

مقایسوووهای محسوووود مووویشوووود؛ و روش گوووردآوری

غیوور اختصاگووی سووازگاری در مقابوول هرگونووه تقاشووای

اوالعات نیز میدانی است از نظر هدف مویتووان روش

محیطی و نیز جدا کردن سندرومی کوه در برابور اثورات

پژوهش را بوه روشهوای :تواریشی ،توگویفی و تجربوی

مشتلف آن یکسان است ،مورد مطالعه ارار نداده اسوت

تقسی بندی کرد همچنین پژوهش را از لحاظ ماهیوت و

پوووی ای روکووو

والکسووواندر – جوووی پرسوووین در

انستیوپاستور خاورنشان ساختند کوه در خوکچوه هنودی

روش به سه دسته کلی :بنیادی ،نظری و کاربردی تقسی
بندی میکنند

مبووتال دیفتووری غوودد فووو کلیوووی غالبواً متووورم و دچووار
خونریزی است ،ولی کاوشهوای آن از حودا ایون یافتوه

جامعه آماری ایون پوژوهش شوامل هموه دانشوجویان

فراتر نرفت (کوپر)14 :6919 ،
این پژوهشگراندر مجموع هیجوان را دسوت کو در
برخی از جنبههای آن ،احساد کردنود و بوا آنهوا را بوه
اثبات رسواندند یو

جامعه آماری

فرانسووی بوه نوام ر وی

دانشگاه پیام نور نطنز است کوه تعوداد آنهوا  6904نفور
است المرو زمانی پژوهش در سار  34-36است

در سوار

 ،6319پدیدههای است ،ولی کاوشهوای آن از حوداین

نمونه آماری و روش نمونه گیری

یافته ها فراتر نرفت این پژوهشگران در مجمووع هیجوان

نمونه آماری شامل در پژوهش حاضر شامل  14نفور

را ،دست ک در برخی از جنبههای آن ،احساد کردنود

( 04دختر و  04پسر) است کوه بوه ووور تصوادفی سواده

و یا آنها را بوه اثبوات رسواندند یو

فرانسووی بوه نوام

انتشاد شدهاند

ر یسوووی در سوووار  ،6391پدیووودههوووای واکنشوووی غیووور

روش تصادفی ساده روشی از نمونه گیری است کوه

شر داده اسوت

مساوی بورای انتشواد

اختصاگی را ،با عنوان سندرم تحری

که البته بوا تیییوری متفواوت بوه توضویحات سویله بسویار
نزدی

در آن تمام اعضای جامعه شان
شدن را دارند

است اکتشافهای مه  ،غالباً تصادفی میافتود،

به شوروی کوه بورای دریافوت اووانین پوشویده و بسودت
آوردن حقیقووت ،اضووایای القووا کننووده بووا سهوون تصوومی
دهنده تالای کند (پیرلو 01 :6916 ،و )03

معرفی ابزارهای جمع آوری اطالعات
ابووزار جمووع آوری اوالعووات در پووژوهش حاضوور
عبارتند از :پرسسشنامه های هیجان الزارود و پرسشنامه
هوش معنوی
پرسشنامه هوش معنوی توسط کینگ  kingدر سوار

روش پژوهش
روش های متعددی برای پژوهش بکار برده میشود

 0441وراحی شده است که  01سؤار دارد و بصورت 0

از

گزینهای (لیکورت) اسوت بوا اسوتفاده از تحلیول عواملی

و معموالً پژوهشگران در خصوو تعریوف مشوش

نمونوه  163نفوری از دانشوجویان

انواع روشهای پوژوهش ،اتفوا نظور نداشوته و بور ایون

اکتشوافی در یو

اساد تقسی بنودیهوای متفواوتی از آن بوه عمول آموده

دانشگاه ترنوت کانوادا در سوار  0441آلفوای کرونبوا
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 %30و پایایی از وری تنصیف  %11بوه دسوت آمود .در
ی

مطالعوه دیگور بوا اسوتفاده از روش تحلیول عواملی

لیکرت بین  4تا  9است (دامنه نمره هر حیطه بین گوفر
تا )06

تاییدی آلفای کرونبا  %30و آلفای استاندارد شده نیز
 %30به دست آمده است در مطالعه رایبوی و همکواران

تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیوه و تحلیول امواری دادههوای پوژوهش در

) ( Raghibi .et al,2010ضووریب آلفووای کرونبووا
پرسشنامه  %13ضریب اعتبار پرسشنامه هوش معنوی از

اسوومت آمووار توگوویفی از مقایسووه مسووتقی میووانگین و

نمونه  14نفری به فاگله زمانی

انحراف استاندارد و در اسمت آمار استنباوی از ضوریب

وری بازآزمایی در ی

همبستگی پیرسون استفاده شد سوطح معنواداری آزموون

 0هفته  %11محاسبه شد
پرسشنامه خودشناسی هیجان ،اضطراد و افسوردگی

( )P≥4/40در نظر گرفته شد
فرضیه اول :بوین عامول تفکور انتقوادی وجوودی و

()DASS-21
پرسشنامه  DASS-21ابزار خودسونجی افسوردگی،
اضطراد و هیجان است .این پرسشنامه شامل  06سئوار
و سه بشش مساوی ( 1سوئوالی) راجوع بوه هور یو

از

هیجان دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز رابطه معنوی دار
وجود دارد
برای آزمون فرضیه اور از آزمون ضریب همبستگی

شاخصهای موورد بررسوی اسوت روایوی و پایوایی ایون

پیرسون در سوطح معنوی داری ( )P≥4/40اسوتفاده شود

پرسشنامه توسط گاحبی ،عاابتی ،مرادییناه و همکواران

نتایج این آزمون در جدور  0-1ارایه شده است

تأیید شوده اسوت هور یو

از سوئواالت دارای مقیواد

جدول  -1نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین عامل تفکر انتقادی وجودی و هیجان
دانشجویان
متغیر وابسته

هیجان

متغیر مستقل
عامل تفکر انتقادی وجودی

ضریب همبستگی

-4/041

سطح معنی داری

4/631

درجه آزادی

14

با توجه به نتایج جدور  6مشاهده مویشوود کوه بوین

وجود دارد برای آزمون فرضیه دوم از آزموون ضوریب

عاموول تفکوور انتقووادی وجووودی و هیجووان دانشووجویان

همبسووتگی پیرسووون در سووطح معنووی داری ()P≥4/40

دانشگاه پیام نوور نطنوز رابطوه معنوی داری وجوود نودارد

استفاده شد نتایج این آزمون در جدور  0-1ارایوه شوده

()sig = 4/631؛ بنابراین فرضیه اور پژوهش رد میشود

است

فرضیییه دوم :بووین عاموول تولیوود معنووی ششصووی و
هیجان دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز رابطه معنوی دار

بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز 603 /
جدول  -2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین عامل تولید معنی شخصی و هیجان
دانشجویان
متغیر وابسته

هیجان

متغیر مستقل
عامل تولید معنی ششصی

ضریب همبستگی

-4/611

سطح معنی داری

4/019

درجه آزادی

14

با توجه به نتایج جدور  0مشاهده میشود کوه بوین و

بووورای آزموووون فرضووویه سووووم از آزموووون ضوووریب

هیجوان دانشووجویان دانشوگاه پیووام نوور نطنزرابطووه معنووی

همبسووتگی پیرسووون در سووطح معنووی داری ()P≥4/40

داری وجود ندارد ()sig = 4/019؛ بنوابراین فرضویه دوم

استفاده شد نتایج این آزمون در جدور  9-1ارایوه شوده

پژوهش رد میشود

است

فرضیییه سییوم :بووین عاموول آگوواهی و هیجووان
دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز رابطه معنوی دار وجوود
دارد
جدول  -3نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین عامل آگاهی و هیجان دانشجویان
متغیر وابسته

آگاهی اجتماعی

متغیر مستقل
آگاهی

ضریب همبستگی

-4/000

سطح معنی داری

4/661

درجه آزادی

14

با توجه به نتایج جدور  9مشاهده مویشوود کوه بوین

وجووود دارد بوورای آزمووون فرضوویه چهووارم از آزمووون

کارآفرینی و آگاهی اجتماعی دانشجویان دانشوگاه پیوام

ضوووریب همبسوووتگی پیرسوووون در سوووطح معنوووی داری

نور نطنز رابطه معنی داری وجود نودارد ()sig = 4/661؛

( )P≥4/40استفاده شد نتایج این آزموون در جودور -1

بنابراین فرضیه سوم پژوهش رد میشود

ارایه شده است

فرضیه چهارم :بین عامل توسوعه حالوت آگواهی و
هیجان دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز رابطه معنوی دار
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جدول  -4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین عامل توسعه حالت آگاهی و هیجان
دانشجویان
متغیر وابسته

هیجان

متغیر مستقل
عامل توسعه حالت آگاهی

ضریب همبستگی

-4/630

سطح معنی داری

4/003

درجه آزادی

14

با توجه به نتایج جدور  1مشاهده مویشوود کوه بوین

میتواند به راحتوی بوه چوون و چورا در مسوا ل مشتلوف

کارآفرینی و مدیریت روابوط دانشوجویان دانشوگاه پیوام

بیردازد و بوه عبوارت دیگور تفکور انتقوادی داشوته باشود

نور نطنز رابطه معنوی داری وجوود دارد ()sig = 4/003؛

(رحیمینوژاد )6913 ،بوه نظور مویآیود کوه اگور فوردی

بنابراین فرضیه چهارم پژوهش تأیید میشود

دارای این خصوگویات و فواکتورهوا باشود ،بوا سوهولت
بیشتری میتواند به مقابله با مشکالت احتمالی بیوردازد و

نتیجه گیری

از میزان هیجان کمتوری برخووردار باشود از نتوایج ایون

نتایج تجزیه و تحلیل آماری اوالعات بدسوت آموده

پژوهش میتوان چنین استنباآ نموود کوه هووش معنووی

از پژوهش نشان داد که بین عامل تفکر انتقادی وجودی

هر چند رابطه معکوسی بوا هیجوان دارد ،اموا ایون رابطوه

و هیجان دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنوز رابطوه معنوی

معنی دار نیست و باید ابل از توجه به هوش معنووی ،بوه

داری وجود ندارد نتایج این یافته توا حودودی بوا نتوایج

منظوووور کنتووورر سوووطح هیجوووان دانشوووجویان بایووود بوووه

پووژوهش معلمووی و همکوواران ( )6913متنووااا اسووت

فاکتورهای دیگوری از ابیول اعتمواد بوه نفو  ،سوالمت

مطالعوه بوه مقایسوه

روانی ،تیپهوای ششصویتی و توجوه گوردد از وورف

معلمی و همکاران ( )6913در یو

هوش معنوی و سالمت روان در افراد معتاد و غیر معتواد

دیگوور ،بووا توجووه بووه اهمیووت کنتوورر سووطح هیجووان در

پرداختند یافتهها نشان داد بین نمرههای هوش معنوی و

موفقیت ،لزوم انجام پژوهشهای دیگور در زمینوه رابطوه

سالمت روان معتادان و غیر معتوادان تفواوت معنواداری

هیجان با این فاکتورها احساد میشود

وجود دارد به ووری که معتادان به مواد مشدر از هوش
معنوی و سالمت روانی پایینتری نسبت به گروه عادی

منابع

برخوردار بودند همچنین در هور دو گوروه بوین هووش

 -6اکبری ،مجید؛ نجات ،امیر حسین؛ دسوتورانی ،سوید

معنوی و سالمت روان همبستگی معنوادار مشواهده شود

مهوودی؛ روحووانی ،آرمیتووا ( )6934بررسووی میووزان

کورد بوه

هیجووان دانشووجویان دندانیزشووکی دانشووگاه علوووم

این معنا که واتی فرد بدون چون و چرا ،مفهوم یا عملوی

پزشووکی مشووهد و عواموول موورتبط بووا آن در سووار

را نمویپووایرد و بوورای او سووؤار ایجوواد مویشووود ،بسوویار

تحصوویلی  11-11مجلووه دانشووکده دندانیزشووکی

راحت تر و بهتر میتوانود مسویرهای جدیود و خوالر را

مشهد؛ 601-611 :)9(90

عامل تفکر انتقادی ،نوعی رابطه متقابل فور

جسووت وجووو کنوود و نیووز کسووی کووه تفکوور خ والر دارد

بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز 696 /

 -0الوانی ،سوید مهودی ( )6916فشوارهای عصوبی در

 -66ااسوو زاده ،فریوود ( )6911هیجووان و ریشووه یووابی

سازمان و راههوای مقابلوه بوا آن مودیریت عموومی

عوامل ایجاد کننده و راههای مقابله با آن انتشارات

(چاپ پنج ) ،تهران :نشر نی

پزش

 -9بلورچی ،پروین ( )6911فشار روانی ،مؤلف شوفر
مارتین ،انتشارات درخشش
 -1پوراووانع ،پرنوود؛ شووریفآسر ،ابووراهی ؛ زا وور ثابووت،
فاومه؛ خورسندی ،میتورا ( )6913بررسوی ارتبواآ
اعتقوووادات مووواهبی و میووزان هیجوووان دانشوووجویان

 -60فراموورزی ،سوواالر ،بررسووی رابطووه هوووش معنوووی و
هوووش هیجووانی دانشووجویان ،روانشناسووی و علوووم
تربیتووی ،مطالعووات اسووالم و روان شناسووی ،پوواییز و
زمستان 0 ،6911
 -69کووپر کوواری آر ( )6919فشوار روانووی ،راههووای

دانشووکده پرسووتاری و مامووایی زینووب (د) شوور

شووناخت و مقابلووه ،ترجمووه :مهوودی اراچووه داغووی و

گوویالن در سووار  ،11-11فصوولنامه دانشووکدههووای

ناهید شریعت زاده ،تهران :انتشارات رشد.

پرستاری و مامایی استان گیالن9 ،1 ،
 -0پیرلو و هنری لو ،)6916( ،هیجان دا می ،ترجموه:
عباد اریب ،نشر درخشش
 -1دادسووتان ،پریوور ( )6911تنیووودگی یووا هیجوووان
(استورا) انتشارات رش
 -1رجب پوور ،محمود رضوا ( )6913علول فشوارهای
روانی ،انتشارات کومش

 -61گلمورادی پیلوه رود ،رویووا؛ نقویزاده بواای ،عبوواد؛
احوودی عووالی ،سوویمین ( )6911بررسووی عواموول
هیجانزا و رابطه آن با سالمت عموومی دانشوجویان
پزشکی دانشگاه علووم پزشوکی اردبیول در :اولوین
همایش علمی پژوهشی دانشوجویی دانشوگاه علووم
پزشووکی اردبیوول 3-64 ،شووهریور  ،6911دانشووگاه
علوم پزشکی اردبیل

- -1رحیمووینووژاد ،عبوواد ( )6913بررسووی تحووولی

 -60محمدزاده ،حسن؛ کزازی هاجر ،جواهری؛ کامول،

هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراد

عابدین ( )6911بررسوی منوابع هیجوان ،ارزیوابی و

در دانشووووجویان کارشناسووووی ،رسوووواله دکتووووری

مقابله با آن در بین نیروهوای پلوی  ،توسوعه انسوانی

روانشناسی دانشگاه تربیت مدرد

پلی

آسر و دی .00-16:)01( 1 ;6911

 -3مرضیه ،عالیی ( )6910بررسوی عوامول هیجوان زا

 -61معلمی ،گودیقه؛ رایبوی ،مهووش؛ سواالریدرگوی،

در بین مدیران دورههای تحصیلی مدارد آمووزش

زهره ( )6913مقایسوه هووش معنووی و سوالمت

و پرورش استان ایالم  ،6916مجلوه علموی دانشوگاه

روان در افوراد معتواد و غیور معتواد ،مجلوه علموی

علوم پزشکی ایالم پاییز و زمسوتان 6910؛ -16( 66

پژوهشی دانشگاه علووم پزشوکی شوهید گودوای

00-04 ،)14

یزد ،9 ،61 ،ویژه نامه هموایش رفتارهوای پرخطور،

 -64علیووزاده ،توووران؛ فراهووانی ،محموود نقووی؛ مهرنوواز،
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