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 هایبر اساس ویژگی تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی

 1شخصیتی و بهزیستی ذهنی

 4ینورعلی فرخ، 3دالور علی، 2رقیه اسدی

 03/30/09تاریخ دریافت: 

 51/30/01تاریخ پذیرش: 

 چکیده
هت معنوی ج بینی هوشپیشهدف پژوهش حاضر بررسی روابط صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در 

دانشجو در سه مقطع  223 حجمای به بود. نمونه امیرکبیرتدوین مدل ساختاری در دانشجویان دانشگاه صنعتی 

 وی کینگمعنای منظم انتخاب و به سه پرسشنامه هوش کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به روش طبقه

 NEO-FFI شخصیته پنج عامل بزرگ ( و فرم کوتاه پرسشنام5001) کیز(، مقیاس جامع بهزیستی 2330)

ابی یگیری شده در الگوی مفهومی، از مدلارزیابی روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه منظوربهدادند.  پاسخ

معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که نمرات باال در هوش معنوی از طریق نمرات پایین در 

تی بینی شد. در این الگو متغیرهای بهزیسگرایی و وجدانی بودن پیشرونرنجورخویی و نمرات باال در بروان

ری گبا میانجی وجدانی بودنگرایی و رنجورخویی، بروننقش متغیر میانجی را به عهده داشتند و روان

ی مربوط به های رگرسیونبینی کنند. در این مدل وزنهوش معنوی را پیش بهزیستی ذهنی توانستند تغییرات

نادار بودند و کل متغیرها مع غیرمستقیمهای رگرسیونی مربوط به اثرات ات مستقیم معنادار نبودند اما وزناثر

از واریانس هوش معنوی را تبیین کردند نتایج پژوهش حاضر نقش  %21بینی کننده الگو و متغیرهای پیش

 دهد.قرار می تأکیدذهنی و هوش معنوی مورد  های شخصیتی را در بهزیستیویژگی

                                                           
 .استکارشناسی ارشد  نامهپایاناین مقاله برگرفته از  .5

 rasadi136@yahoo.comی )نویسنده مسئول( طباطبائ عالمه دانشگاه گیری،اندازه و سنجش ارشد . کارشناسی2

 یطباطبائ عالمه دانشگاه گیری،اندازه و گروه سنجش استاد .0

 یطباطبائ عالمه دانشگاه گیری،اندازه و . دانشیار گروه سنجش9
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 هوشهای شخصیتی، سازی معادالت ساختاری، ویژگیبهزیستی ذهنی، مدلواژگان کلیدی: 

 معنوی

 مقدمه

در حال حاضر شاهد آن هستیم که از یکسو بنیادگرایی در سراسر جهان جانی تازه گرفته و 

را  25افزایش یافته است تا جایی که سلیگمن قرن  بارهیکبهاز دیگر سو عالقه به معنویت 

شناسی روان در چارچوبو به طرح مسائل معنوی  داندشناسی میقرن آشتی دین و روان

(. تحقیقات تجربی نشان 5005به نقل از سهرابی و ناصری، ؛ 5011کالنتری، ) پردازدمثبت می

 یم جسمی، عاطفی و اجتماعی رابطهمذهبی معمولی با عملکرد سال و تعهدایمان  اند کهداده

(. بر این اساس سازمان جهانی 5005به نقل از سهرابی و ناصری،  ؛5001، 5برگین) دارندمثبت 

- یکیفیز دوبعدیتعریف سالمتی را توسعه داد و بر تعریف ساده و  5091بهداشت در سال 

 نعنوابهمعنویت  شدنمطرحرا نیز افزود. پس از  "های اجتماعیاخالق و ارزش"روانی بعد 

ی مجدد جامعه روی آوردی درباره( 2333) 2بعد چهارم سالمتی انسان، زوهرو مارشال

های اخیر به دین و معنویت، در مورد در دهه ویژهبهپایانی قرن بیستم،  هایاز سالانسانی 

معنویت، هوشی است که ما توسط آن  دارند کهمیضرورت پرداختن به معنویت بیان 

یم و با کنارزشمندمان را حل می و بامعنامشکالت  کنیم ونیازهایمان را شناسایی و بیان می

تر غنی معنادهی ازلحاظمان را در بافتی که توانیم اعمال و کیفیت زندگیاستفاده از آن می

ها اهها و روش از دیگر روشسنجیم که یک رتر باشد، قرار دهیم و به کمک آن میو وسیع

 بامعناتر و هدفمندتر است.

( معنویت یکی 5003) 0معنویت یکی از نیازهای عالی درونی انسان است. به اعتقاد مزلو

ان نیازهای انس مراتبسلسلهاز واالترین نیازهای انسان است و نقشی بنیادی و محوری در 

ابی و به نقل از سهرکند )یاد می« کوفاییخودش»کند. مزلو از این نیاز تحت عنوان بازی می

های مختلفی دارد. (. معنویت امری همگانی و همانند هیجان، درجات و جلوه5005 ناصری،

                                                           
1. Bergin 

2. Zohar. & Marshall 

3. Maslow 
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ا پیچیده ، سالم یا بیمارگونه، ساده یرشد یافتهممکن است هشیار یا ناهشیار، رشد یافته یا غیر 

 (.5005به نقل از ناصری و سهرابی،  ؛2332، 5وگانباشد )و مفید یا خطرناک 

از آن ابعاد دارای دوقطب  هرکدامبعد است که  0( معنویت دارای 2330) 2از دیدگاه بیکر

 یابند.هستند و به شکل فردی یا جمعی نمود می

کودک به محیط اطراف و ادراک : این بعد نمایانگر دیدگاه یک 0فرا روندگی بعد .5

واند تهمچنین این بعد نشانگر وجود نیازی برای معناست که میآمیز آن از دنیاست. حیرت

 مذهبی یا فلسفی داشته باشد. هایمؤلفه

: این بعد اشاره به دیدگاه و نظر فرد نسبت به خود و دیگران از منظر یک 9فرا فردی بعد .2

 تشکیل شده است. 1و بین فردی 1درون روانی یمؤلفهبالغ دارد. این بعد از دو 

القیات، ها، اخگیرد که باید ارزشانتقال: در این بعد فرد در جایگاه یک والد قرار می بعد .0

 هددهایی را که خود در طول زندگی کسب کرده است به نسل بعد انتقال دانش و مهارت

 (5005به نقل از ناصری و سهرابی، )

 ششناختی آدمی. به سخن دیگر، هواست نه یک خصلت عصب 0هوش یک سازه فرضی

سیف، ) دانشناسان آن را برای سهولت ارتباط ابداع کردهیک مفهوم ساختگی است که روان

 :اندگرفتهدر یکی از این سه طبقه جای  (. در سالیان اخیر تعاریف هوش عمدتا5013ً

ای جدید و ظرفیت هدارند، یعنی تطبیق با موقعیت تأکید با محیطتعاریفی که بر سازگاری  -5

 های مختلف.آمدن با موقعیتتحمل و کنار 

ای عام آن به معن آموزش پذیریتعاریفی که بر توانایی یادگیری متمرکزند، یعنی بر  -2

 دارند. تأکید

                                                           
1. Vaghan 

2. Biker 

3. transcendent 

4. transpersonal 

5. intrapsychic 

6. interpersonal 

7. hypothetical construct 
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اهیم و ورزند، یعنی توانایی استفاده از نمادها و مفمی تأکیدتعاریفی که بر تفکر انتزاعی  -0

 (.5012، ترجمه فیروزبخت، 2233، 5فیرس و ترال) عددیاستفاده از نمادهای کالمی و 

قات اجتماعی است. طب هنجارهای فرهنگی یا تأثیررفتار هوشمندانه تا حد زیادی تحت 

، چند مورد از این تعاریف باوجوداینالجمع نیستند. عاریف خاص هوش مانعةو ت شدهمطرح

نکته، های اجتماعی و عناصر انگیزشی دارند. اما جدای از این اشارات مشخصی با ارزش

های هوش ون. آزماندفایدهبی اند که تقریباًقدر کلی یا گستردهبسیاری از تعاریف هوش آن

این  تیجهدرناز بسیاری جهات یک تشابه کلی دارند که با تنوع تعاریف هوش منافات دارد. 

 آیا و اندمتفاوتدهند ها که نشان میقدرآن آید که آیا این تعاریف واقعاًتردید پیش می

هایی را است که طی آن ماده غیر نظریهای بهره هوشی یک کار عملی و ساخت آزمون

 اشندبمثل نمرات درسی( همبستگی داشته ) خارجیکنیم با این امید که با مالکی تدوین می

 (.5012ترجمه فیروزبخت،  ؛2332فیرس و ترال، )

شناسی برای اولین بار در رسد مفهوم هوش معنوی در ادبیات دانشگاهی روانبه نظر می

شناسی امر غایی: توسط امونز در کتاب روان 5000و بعد در سال  2توسط استیونز 5011سال 

( هوش معنوی کاربرد انطباقی 2333امونز )مطرح شد. ازنظر  0انگیزش و معنویت در شخصیت

خ . از این تاریاستاطالعات معنوی با هدف تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابی به هدف 

 ؛2333 ،1نوبل ؛3332، 9برای مثال زوهر و مارشالپژوهشگران )و  مؤلفانبه بعد گروهی از 

، 55امرام ؛2339، 53ناسل ؛2332، 0واگن ؛2335 ،1ولمن ؛2335، 0سیسک ؛2335، 1بوزن

تا مفهوم هوش معنوی را با توجه به مبانی  برآمدند( در صدد آن 2330، 52کینگ ؛2330
                                                           
1. Phares & Trull 

2. Stevens 

3. The Psychology Of Ultimate Concern: Motivation And Spirituality In Personality 

4. Zohar & Marshall 

5. Noble 

6. Buzan 

7. Sisk 

8. Wolman 

9. Vaughan 

10. Nasel 

11. Amram 

12. King 
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ر این جریان، گروهی دیگ موازاتبههای آن را مشخص کنند. ، تعریف و مؤلفهنظری متفاوت

( مفهوم هوش معنوی 5005به نقل از سهرابی و ناصری،  ؛5000، 5رمثل گاردنشناسان )از روان

و بررسی قرار دادند و پذیرش این مفهوم ترکیبی از معنویت و  موردنقدرا در ابعاد مختلف 

کاربرد  عنوانبهتوان پیدایش سازه هوش معنوی را می طورکلیبه هوش را به چالش کشیدند.

های عملی در نظر گرفت. افراد زمانی هوش ها و موقعیتها و منابع معنوی در زمینهظرفیت

های مهم و گیریها و منابع معنوی برای تصمیمبرند که بخواهند از ظرفیتمعنوی را بکار می

امونز، کنند )روزانه استفاده یا تالش در جهت حل مسائل  2اندیشه در موضوعات وجودی

(. بنابراین هوش معنوی موضوعات ذهنی معنویت را با تکالیف 2333زوهر و مارشال،  ؛2333

 (.5005به نقل از ناصری و سهرابی،  ؛2335ولمن، کند )بیرونی جهان واقعی ادغام می

 یانسانهای ( و توانایی0مثل تعالیها )همتایی از تجربههوش معنوی بیانگر مجموعه بی

که همه افراد  استمثل توانایی برقراری پیوندهای معنادار و مهم بین رویدادهای مجزا( )

(. هوش معنوی 2333 زوهر و مارشال، ؛2333نوبل، هستند )مند از آن بهره ایاندازهبه

زایش در جهت اف معنوی که از منابع استهایی ها و ظرفیتای از تواناییمجموعه دربرگیرنده

 (.5011ناصری، کند )پذیری فرد استفاده میبهزیستی و انطباق

ت کند که معنویکند و استدالل می( از تعریف گاردنر از هوش استفاده می2333) 9امونز

نش بینی کننده کپیش چراکهیک شکلی از هوش در نظر گرفته شود  عنوانبهتواند می

ازد تا مسائل سکه افراد را قادر می استهایی ظرفیت پیشنهادکنندهو  استاثربخش و تطابق 

کند ینتایج با ارزش م هایی که تولید، معنویت روی تواناییدیگرعبارتیبهرا حل کنند. 

 ریزی شده است.پایه

ا و منابع هها، ظرفیتبر توانایی نظرانصاحبدر تعاریف و الگوهای پیشنهادی هر یک از 

 با فرد اختیشن و فیزیکی روابط از معنوی هوش رسدمی نظر هشده است. ب یدتأکگوناگونی 

 خود یزندگ به فرد دیدگاه متعالی و شهودی حیطه وارد و رفته فراتر خود پیرامون محیط

                                                           
1. Gardner 

2. existential matters 

3. transcendence 

4. Emmons 
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 گاهن یک تأثیر تحت که شودمی فرد تجارب و رویدادها یهمه شامل دیدگاه این گردد.می

 جاربت مجدد تفسیر و چارچوب دهی برای هوش این از تواندمی فرد. اندگرفته قرار کلی

 معنا ردف تجارب و به رویدادها پدیدارشناختی ازلحاظ است قادر فرایند این گیرد. بهره خود

 (.2339نازل، ) بدهد بیشتری شخصی ارزش و

و  2شهود ،یکپارچگی ،5شجاعت مانند هاییارزش است معتقد (2330) مولن مک

به نقل از ناصری و سهرابی،  ؛2330) کینگهستند.  معنوی هوش هایمؤلفهاز  0دلسوزی

 کند:( چهار توانایی یا ظرفیت اصلی را برای هوش معنوی فرض می5005

: ظرفیت تأمل نقادانه ماهیت هستی، واقعیت، جهان، فضا، زمان و 9تفکر وجودی انتقادی

 دیغیر وجودیگر موضوعات وجودی و متافیزیکی؛ همچنین ظرفیت تأمل در موضوعات 

 از یک دیدگاه هستی گرایانه( مثالً) فرددر ارتباط با هستی 

دی و های ما: توانایی استخراج معنا و هدف شخصی از همه تجربه1تولید معنای شخصی

 ظرفیت خلق و اختیار یک هدف زندگی ازجملهروانی 

 فرا فردین خویشت مثالً) خویشتنظرفیت تشخیص ابعاد/ الگوهای متعالی  :1آگاهی متعالی

های طبیعی هوشیاری، همراه با ظرفیت یا متعالی(، دیگران و جهان مادی در خالل حالت

 .ها با خویشتن فرد و طبیعتتشخیص روابط آن

 مثالًهای اوج یافته هوشیاری )به حالت توانایی ورود: 0لت هوشیاریگسترش حا

 مثالً) دفرهای جذبه به اختیار هوشیاری مطلق و نامتناهی، اتحاد و یکی شدن و دیگر حالت

 کند.، مراقبه و نماز(( را برای هوش معنوی فرض می1عمیق تأمل

الگوهای متمایز و اختصاصی تفکر، هیجان و رفتار توصیف  عنوانبهتوان شخصیت را می

که از  کند. زمانیکرد که سبک تعامل شخص با محیط فیزیکی و اجتماعی را مشخص می

                                                           
1. Courage 

2. intuition 

3. compassion 

4. critical existential thinking 

5. personal meaning production 

6. transcendental awareness 

7. conscious state expansion 

8. deep contemplation 
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نیم که با کهایی استفاده میاز واژه معموالًشود شخصیت فرد را تعریف کنیم، ما خواسته می

عی شناسان شخصیت ساوجدان و...(. روانگرا، بصفاتی از قبیل برون -صفات او رابطه دارد

گیری شخصیت تنظیم کنند که از سه جهت، های رسمی برای توصیف و اندازهاند روشکرده

ها با کاهش مجموعه های صفات، متفاوت است. نخست آنبا استفاده متعارف ما از واژه

انسانی  ع شخصیتهستند که، در آن تنو گیریاندازهقابلبالقوه صفات، به دنبال مجموعه 

گیری صفات ها برای اندازهکنند اطمینان دهند ابزارهای آنلحاظ شود. دوم، سعی می

های تجربی بتوانند روابط بین شخصیت، دارای روایی و ثبات است. و سرانجام پژوهش

 و رابطه بین صفات و رفتارهای خاصی را کشف کنند. طرفازیکصفات 

 عد صفاتبدر بین پژوهشگران صفات بر سر پنج  نظرقاتفا، یک نظرهااختالفبا وجود 

 اصطالحاً و -شودایجاد شده است که حاوی بیشترین عواملی است که از شخصیت منظور می

-نامیده شده است. هرچند پنج عامل از طریق تحلیل عاملی فهرست آلپورت« 5پنج بزرگ»

اودبرت، استخراج شده است، همان پنج عامل از طریق انواع مختلفی از آزمون شخصیت نیز 

است  OCEANبه دست آمده است. یک راه منطقی برای تلخیص آن استفاده از سرواژه 

شناسی یا برای وظیفه Cای تجربه کردن، بر باز بودنبرای پذیرش،  Oکه در آن؛ حرف 

برای  Nبرای سازگاری یا موافق بودن و حرف  Aگرایی، حرف برای برون Eباوجدان بودن، 

شناسان شخصیت، کشف و رنجورخویی آورده شده است. بیشتر روانگرایش به روان

رویکرد  ان اینکردند. طرفدارترین اتفاقات معاصر تلقی میاعتباریابی پنج عامل را از مهم

توسط  دقتبهکه -کنند که این صفات اصلی شخصیت، خصوصیات شخصیت راادعا می

ه ورزند کها اصرار میدهند. به کالم دیگر آنسازمان می-بوده است موردتوجه پژوهشگران

ن، اسمیت و همکارادارند )رار ق« پنج بزرگ» یرمجموعهز عنوانبههای شخصیت تمامی جنبه

 (.5011بهزاد و همکاران، ترجمه  ؛2330

ابعاد گسترده شخصیت، مقایسه سازگاری، ثبات عاطفی فرد، ناسازگاری و  ازجمله

ای هرنجوری است. اگرچه متخصصان امور بالینی، بسیاری از انواع ناراحتیعصبیت یا روان

                                                           
1. big five 
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راری است( قنوعی از افسردگی که توأم با بی) ییجیتهاجتماعی، افسردگی  از ترسهیجانی 

 موردبحث هایاند، اما بسیاری از مطالعات در این زمینه، جنبهتوزی را تفکیک کردهتا کینه

(. داشتن احساسات منفی همچون ترس، 5002 ،5کاستا و مک ریاند )دیگری را نیز نشان داده

غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کالفگی دائمی و فراگیر، مبنای مقایسه 

ی پذیردربرگیرنده عناصری بیش از آسیب N درهرصورتدهند. کیل می( را تشN) یتعصب

 است. 2شناختیرواناحوالی به ناخوش

ن افراد های ایگراها افرادی اجتماعی هستند، اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگیبرون

است. افزون بر این دوستدار دیگران بودن و  NEO PI-Rگرایی آزمون در شاخص برون

 یا اهل و حرافافراد در محل قاطع، فعال  ینا ها،ه شرکت در اجتماعات و میهمانیتمایل ب

، این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در وگو هستندگفت

 (.5011شناس، به نقل از حق ؛5019، اندهولی و کاستا، مک کرباشند )آینده امیدوار 

که در ند، نه ایناداشتنی نباشند، مستقلکارند، اما نه اینکه دوستگرایان افرادی محافظهدرون

جالتی و خ معموالًگرایان هستند، اما تنبل و کند نیستند. درون روتکجمع شاخص نباشند و 

طراب ها دارای اضدر جایی که ترجیح بدهند، تنها هستند. این نکته بدان معنا نیست که آن

ایان نیستند، گرگرایان به سرخوشی و فعالی برونهرچند درون اجتماعی هستند. سرانجام اینکه

ین های برجسته این افراد، کنجکاوی است. ااما افراد ناخشنودی نیز نیستند. یکی از ویژگی

ط های متعدد و مرتبگرایان( عالقه زیادی به پژوهش دارند. این یافته در پژوهشدرونافراد )

کری و مک  ؛5013کاستا و مک کری،است )ه شده داد با طرح پنج عاملی شخصیت نشان

 (.5011شناس، به نقل از حق ؛5010کاستا، 

های ، توجه به تجربه9، حساسیت به زیبایی0تصورات فعال) یرشپذ دهندهتشکیلعناصر 

 توجهیقابلها و ارزیابی شخصیت نقش (، اغلب در نظریه1، و داوری مستقل1عاطفی درونی

                                                           
1. Costa & McCrae 

2. psychological distress 

3. active imaginations 

4. aesthetic sensitivity 

5. attentiveness to inner feeling 

6. independence of judgment 
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قرار گرفته است.  موردنظرها در یک شاخص لب وحدت این ویژگیاند و اغرا بازی کرده

است که بسیار  یکی از موضوعاتی احتماالً NEO PI-Rشاخص باز بودن در آزمون 

 (.5011ری،ککاستا و مکاست )گرفته قرار موردپژوهش

 ساساًادارد. فرد سازگار،  تأکید بین فردیشاخص سازگاری بر گرایش به ارتباط 

ها بوده و کند و مشتاق به کمک به آنمی همدردیدوست است، با دیگران احساس نوع

، 5اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند. در مقایسه، شخص ناسازگار

کاستا ) یهمکارمحور، به قصد و نیت دیگران مظنون است و بیشتر اهل رقابت است تا خود

 (.5011، شناسحقبه نقل از  ؛5003کری، و مک 

وع ، موضروان پویاییدر نظریه  ویژهبههای مهم یک نظریه شخصیت و یکی از موضوع

 هاونه کششچگ آموزند کهمیروند تکوین و رشد فردی، بیشتر افراد  در هاست.کنترل تکانه

 N هندهدها و تمایالت، نشان، ناتوانی در برابر تکانهطورکلیبههای خود را اداره کنند. نیاز

ی، تواند به فرآیند فعال طراحباال در افراد بالغ است. از سوی دیگر، کنترل خویشتن می

ی در این زمینه مبنای شاخص های فردو اجرای وظایف نیز گفته شود و تفاوت دهیسازمان

خالصه، هر ویژگی عمده توانایی کنترل  طوربهاست.  NEO PI-Rشناسی در آزمون وظیفه

 وردبررسیمطرح و برنامه در رفتار، برای رسیدن به اهداف  کارگیریبهها و تمایالت و تکانه

شناس دارای هدف و گیرند. فرد وظیفهقرار می NEO PI-Rآزمون  Cدر شاخص 

ری در شماهای قوی و از پیش تعیین شده است. باید توجه کرد که افراد انگشتخواست

یا قهرمان ورزشی شوند، بدون اینکه چنین ویژگی را  دان برجسته وتوانند موسیقیجهان می

( این شاخص 5011 ،شناسحقبه نقل از  ؛5015موتوچوک ) و تیک. سلیگمن باشندداشته 

 اند.را تمایل به موفقیت نامیده

ضوعی در مو عنوانبهدر تالش برای ارزیابی تجربی ماهیت و گستردگی بهداشت روانی 

اولین چارچوب  عنوانبه( مفهوم خویش از چیزی که 2332)2تقابل با بیماری روانی، کیز

یدر، اشناکرد )شود را معرفی بهداشت روانی خوانده می و ارتقاییافته برای فهم تعدیل

                                                           
1. disagreeable 

2. Keyes 
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 "نشانه"شرایط اضطراری مبتنی بر مفهوم  عنوانبه(. بر اساس مدل کیز، بهداشت روانی 2330

ر سطح ها دای از نشانهبا مجموعه شود کهمیحالتی از بهداشت بررسی  دیگرعبارتبهاست. 

 ختی و اجتماعی خاصییابند که با کارکردهای شناخاصی برای یک دوره زمانی بروز می

های انهروند نشهای کیز که در تعیین بهداشت روانی به کار میاین نشانهمنطبق هستند. 

 یعملکردتی بت( و بهزیسطف مثعوا) یجانیهبهزیستی ذهنی افراد هستند که شامل بهزیستی 

 (.2331، 2332کیز، هستند )و اجتماعی(  شناختیروان)

عامل  شش دربرگیرندهرا  شناختیروانهای سازنده بهزیستی ( مؤلفه5001) یزکو  5ریف

و استقالل؛ توانایی مقاومت در برابر  کنندگیتعیین)احساس خود  2خود پیروی: انددانسته

ود با کنند؛ ارزیابی خفشارهای اجتماعی که طرز تفکر یا عمل خاصی را بر فرد تحمیل می

)احساس شایستگی و توانایی مدیریت محیط پیچیده  0معیارهای شخصی(، تسلط بر محیط

شد مداوم )داشتن احساس ر 9اطراف، انتخاب یا ایجاد روابط شخصی مناسب(، رشد شخصی

، های جدید؛ احساس کارآمدی و دانایی روزافزون(و پتانسیل آن؛ پذیرا بودن نسبت به تجربه

با اطمینان با توجه به  توأمبخش و )داشتن روابط گرم، رضایت1روابط مثبت با دیگران

)داشتن 1خوشبختی دیگران یا توانایی همدلی، صمیمیت و مهربانی(، هدفمندی در زندگی

؛ اش معنایی داردفرد احساس کند زندگی گذشته کهاینگیری در زندگی و هدف و جهت

نگرش مثبت نسبت به  داشتن (0دهد(، پذیرش خوداعتقاد به باورهایی که زندگی جهت می

 های متفاوت فرد؛ داشتن احساس مثبت در مورد زندگی گذشته(.خود؛ پذیرفتن جنبه

هزیستی های بتوان فهمید که به همه جنبهسازنده بهزیستی می هایمؤلفه با کمی دقت در

( با توجه به این نکته یادآور 2332) یزکبه نحو مطلوب و کامل پوشش داده نشده است. 

بعد  بندی زندگی بشر به دوها در حوزه بهزیستی نباید تقسیمشود که در انجام پژوهشمی

                                                           
1. Ryff 

2. autonomy 

3. environmental mastery 

4. personal growth 

5. positive relations with others 

6. purpose life 

7. self-acceptance 
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به تمایز بین این دو شناسی اجتماعی نیز خصوص و عمومی را فراموش کرد. چنانچه روان

ای شخصی هبعد در زندگی بشر صحه گذاشته است. بنابراین کیز معتقد است در کنار جنبه

( مفهوم بهزیستی 2332) یزکتوان از جنبه اجتماعی آن غافل شد. در این راستا بهزیستی نمی

 اجتماعی را مطرح کرده است.

نی و ، بهزیستی ذهصیتیهای شخختلف در پی کشف روابط میان ویژگیهای مپژوهش

هزیستی گذار بر هوش معنوی و بهستند تا متغیرهای شخصیتی تأثیر هوش معنوی به دنبال آن

هزیستی ب یابند که چگونه متغیرهای شخصیتی، معنوی را شناسایی کنند، و به این مهم دست

شی و ، بخمطالعه سود ازجملهای از مطالعات کنند. پارهبینی میذهنی و هوش معنوی را پیش

ا کشف هو باز بودن به تجربه( همبستگی مثبتی را بین هوش معنوی و سازگاری 2352)5گوپتا

اند. در موارد دیگر همبستگی میان مذهب و بهزیستی ذهنی در مادرانی که فرزندان کرده

(. همچنین میشارا و 2359، 2باروسو و رایز) شدخود را از دست داده بودند مشاهده 

هوش هیجانی و هوش معنوی راهکارهای مناسبی برای  اند کهداده( نشان 2359)0واشیست

های دیگر وهشباشند. پژمی 25ش بهزیستی در نوجوانان قرن کاهش استرس و افزای

(، 2350، 9کل، نیما، سکستروم، آرجر و گارسیا) ذهنینژندی با بهزیستی همبستگی میان روان

( و 2330، 1هاسالم، والن و باستیان) ذهنیهمبستگی میان صفات شخصیت و بهزیستی 

( را نشان 2330، 1فرنهام، کریستوفو) معنوینژندی با شادی گرایی و روانمیان برونهمبستگی 

( در پژوهشی با موضوع رابطه بین هوش معنوی و 5011) سرخیاند. همچنین عابدی و داده

 خویی رابطه معنادار منفیرنجوراند که بین هوش معنوی و روانصفات شخصیت نشان داده

رابطه معنادار مثبت وجود دارد. در پژوهش خدایی  باوجدان بودنایی و گرو با عوامل برون

از طریق نمرات باال در عامل ( نشان داده شد که نمرات باال در بهزیستی 5011) شکریو 

دهد که می نشود. مرور پیشینه نشابینی مینژندی پیشگرایی و نمرات پایین در روانبرون

                                                           
1. Sood, Bakhshi & Gupta 

2. Barroso & Ruiz 

3. Mishara & Vashist 

4. Kjell, Nima, Sikstrom, Archer& Garcia 

5. Haslm, Whelan & Bastian 

6. Furnham &Christoforou 
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ای به مطالعه روابط بین صفات شخصیت، هوش معنوی و بهزیستی ذهنی وجود عالقه گسترده

 توصیف هوش معنوی وجود دارد. درنهایتدارد و 

تر نیز اشاره شد هدف این پژوهش بررسی نقش متغیرهای شخصیتی که پیش طورهمان

د های پژوهش شامل این موار، و فرضیهاستگری بهزیستی ذهنی بر هوش معنوی با میانجی

 .باشندمی

 گیرد.قرار می موردمطالعهیک الگوی ساختاری  صورتبهروابط بین متغیرهای پژوهش  

 

 . مدل مفهومی برای بررسی هوش معنوی بر اساس متغیر میانجی بهزیستی ذهنی و1 شکل

 شخصیتی هایویژگی زادبرونمتغیر  
 داده شده است(ها نشان در مربع شدهمشاهدهو متغیرهای  هابیضیمتغیرهای مکنون در ) 

ی و های شخصیت* مدل ساختاری که برای هوش معنوی بر اساس متغیرهای مکنون ویژگی

 ی برخوردار است.قبولقابلاز برازش  شدهترسیمبهزیستی ذهنی 

 کند.بینی میرنجورخویی هوش معنوی را پیش* روان

 کند.بینی میگرایی هوش معنوی را پیش* برون

 کند.بینی میرا پیش* سازگاری هوش معنوی 

متغیر
 

درون
زا

 

متغیر
 

میانجی
  

متغیر
 

برون
زا

 

هوش 

 معنوی

  بهزیستی

 ذهنی

 هایویژگی

 شخصیتی

 رضایت از زندگی مثبت عاطفه یشناختروان بهزیستی اجتماعی بهزیستی

 بودن باوجدان

 سازگاری

 گراییبرون

 نژندیروان

 پذیرش
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 کند.بینی میهوش معنوی را پیش باوجدان بودن* 

 ند.کبینی میگری بهزیستی ذهنی هوش معنوی را پیشرنجورخویی با میانجی* روان

 کند.بینی میگری بهزیستی ذهنی هوش معنوی را پیشگرایی با میانجی* برون

 کند.بینی میرا پیشگری بهزیستی ذهنی هوش معنوی * سازگاری با میانجی

 .کندبینی میگری بهزیستی ذهنی هوش معنوی را پیشبا میانجی باوجدان بودن* 

 کند.بینی میبهزیستی ذهنی را پیش های شخصیتی* ویژگی

 پژوهشروش 

صیلی حجامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود که در سال ت

در مورد حجم نمونه در روش الگویابی  .اشتغال داشتند به تحصیل در این دانشگاه 02-00

برای تحلیل  5های متفاوتی مطرح شده است. جیمز استیونسمعادالت ساختاری دیدگاه

متغیر  برای هر نفر 2،51رگرسیون چندگانه روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد

( بدون ارجاع به منبع 5002) یکالنتر. (5019هومن، ) کندمی پیشنهادرا شده  گیریاندازه

به  با توجهپارامترهای تخمینی باشد.  برابر 23تا  1دارد که این عدد باید بین خاصی اظهار می

گرایی، پذیرش، سازگاری و ندی، بروننژ)روان) حاضرمتغیر برای پژوهش  50 وجود

زیستی ، بهرضایت از زندگی، عاطفه مثبت) شناسی برای پرسشنامه شخصیت(،وظیفه

ودی انتقادی، تفکر وج) و و بهزیستی اجتماعی برای پرسشنامه بهزیستی ذهنی(، شناختیروان

تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حالت هشیاری برای پرسشنامه هوش 

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به روش تصادفی طبقه منظم  از نفر 223معنوی((، تعداد 

لی در سه مقطع مقطع تحصیجنسیت و بندی به تفکیک به این صورت که طبقه ،انتخاب شدند

ی این حجم نمونه عنوانبهنفر  223 تعدادکارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری انجام و 

مرود به دلیل ناقص بودن اطالعات پرسشنامه از تحلیل کنار  51هش انتخاب شد که پژو

 گذاشته شدند.

                                                           
1. Stevens 

2. standard ordinary least squares 
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 ی پژوهش حاضر از قرار ذیل است:هاابزار گردآوری داده

های ( در پژوهش2331 و 2330 ،2332این مقیاس توسط کیز ) (:1991) کیزمقیاس بهزیستی 

)بهزیستی  گرایانهلذت هایجنبهزیر مقیاس است که  50مختلف بکار برده شده و شامل 

ساختار  .سنجدیمرا  (شناختیروانبهزیستی اجتماعی و بهزیستی )گرایانه  هیجانی( و فضیلت

شده است.  بررسی( 5011) آبادی، رستمی و نصرتلو جوشنعاملی این پرسشنامه توسط 

و شامل شش  (EWBI 5) مثبت عواطف سنجد.بهزیستی را می بعد چهاراین پرسشنامه 

است که در آن از آزمودنی  سؤالشامل پنج  (EWBII) از زندگی یترضا است. سؤال

شود که میزان رضایتمندی خود را از زندگی با استفاده از یک مقیاس خواسته می

 اختیشنروانبهزیستی  موافق بیان کند. کامالًمخالف تا  کامالً صورتبه ایدرجههفت

(PWB2) موافق،  کامالً صورتبه ایدرجههفتاست. جمالت با مقیاس  سؤالهجده  شامل

 تا حدی موافق، کمی موافق، نه موافق و نه مخالف، کمی مخالف، تا حدی مخالف و کامالً

 2 و 5 سؤاالتگذاری این بخش به این صورت است که اند. نمرهمخالف کدگذاری شده

شوند. مجموع گذاری میمعکوس نمره صورتبه 51و  50 و 50 و 52 و 55 و 0و  1و  0و 

 0 و 0 هایسؤالمقیاس پذیرش خود، مجموع نمرات  عنوانبه 1 و 2 و 5 هایسؤالنمرات 

مقیاس  عنوانبه 0 و 1 و 9 هایسؤالمقیاس هدف زندگی، مجموع نمرات  عنوانبه 53 و

مقیاس روابط مثبت با  عنوانبه 51 و 50 و 1 هایسؤالتسلط بر محیط، مجموع نمرات 

مقیاس رشد شخصی و مجموع  عنوانهب 59 و 52 و 55 هایسؤالدیگران، مجموع نمرات 

ستی بهزی اند.مقیاس خودمختاری در نظر گرفته شده عنوانبه 51 و 50 و 51 هایسؤالنمرات 

 ایدرجههفتاست. جمالت این بخش با مقیاس  سؤال ( شامل پانزدهSWB0) یاجتماع

 55 و 1 و 1 و 9 سؤاالتگذاری این بخش به این صورت است که اند. نمرهکدگذاری شده

در پژوهش پایایی  .(2331 ،9آمبلر) شوند.گذاری میمعکوس نمره صورتبه 59 و 52 و

                                                           
1. emotional well-being inventory 

2. psychological well-being inventory 

3. social well-being inventory 

4. Ambler 
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، برای بخش عواطف 11/3از طریق آلفای کرونباخ برای بخش رضایت از زندگی حاضر 

و برای بخش بهزیستی اجتماعی نیز  00/3 شناختیروان، برای بخش بهزیستی 00/3مثبت 

 محاسبه شد. 10/3به دست آمد. همچنین میزان پایایی برای کل پرسشنامه میزان  00/3

است که  خود سنجییک مقیاس SISRI (7002 :) کینگهوش معنوی  خود سنجیسیاهه 

 ذاکریحسین چاری و  توسطمقیاس  روایی و اعتبار این. استای ماده 29 آن فرم کوتاه

 ای لیکرتپرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینه ینا .مطلوب گزارش شده است (5010)

گویه با  29به  شدهدادهنمرات  گذاری به این صورت است کهنمرهبندی شده است. درجه

دست آید. در صورت ه هوش معنوی ب خود گزارشیشوند تا نمره کل سیاهه هم جمع می

ها محاسبه کرد. های مرتبط با آنامل را با جمع نمرات گویهع 9توان نمرات هر نیاز می

پرسشنامه  در پژوهش حاضر پایایی گیرد.قرار می 01 تا 3گویه در دامنه  29مجموع نمرات 

 محاسبه شد.. 05/3از طریق آلفای کرونباخ مقدار 

-NEOهای شخصیتی کوتاه پرسشنامه ویژگی فرم :NEOپرسشنامه پنج عامل شخصیتی 

FFI  یرشذپ، گراییرنجورخویی، بروناست که پنج بعد شخصیتی روان سؤال 13شامل 

ون را در آزم ینا کند.گشودگی در برابر تجربه(، سازگاری و وجدانی بودن را ارزیابی می)

طیف  در قالباین پرسشنامه  سؤاالتاست. ( هنجاریابی کرده 5011) شناسحقایران 

از )مخالفم  موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کامالً کامالً صورتبهای درجه 1لیکرت 

ش از طریق رو حاضردر پژوهش اند. پایایی کل پرسشنامه ( کدگذاری شدهصفر تا چهار

های مقدار پایایی به ترتیب برای شاخص به دست آمد. 0/3آلفای کرونباخ مقدار 

 10/3، 11/3، 10/3، 1/3قادیر شناسی م، پذیرش، سازگاری و وظیفهییگرابروننژندی، روان

 به دست آمد. 01/3و 

نظم بر گیری طبقه ماساس نمونه بر یازموردنپس از تعیین حجم نمونه و محاسبه نسبت 

اساس جنسیت و مقطع تحصیلی، پژوهشگر به گروه هدف مراجعه کرده و سه پرسشنامه 

به  NEO-FFIبهزیستی ذهنی کیز، هوش معنوی کینگ و پرسشنامه شخصیتی 

ژوهش پ سؤاالتها توضیح داده شد که به تمام تحویل داده شد و به آن کنندگانشرکت

 223ها از آوری دادهبدون پاسخ رها نکنند. پس از جمع را ایگزینهپاسخ دهند و هیچ 
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 رنهایتدو  حذف شدند سؤاالتپاسخ ناکافی به  پرسشنامه به دلیل 51 درنهایت کنندهشرکت

 و SPSS20 افزارهاینرمها با استفاده از ه تحلیل بودند. تحلیل دادهه آمادپرسشنام 232

LISREL8.7 .صورت گرفت 

 هایافته

ه را در سه پرسشنام کنندگانشرکتجدول زیر میانگین، انحراف استاندارد، میانه و نمای 

 دهد.نشان می

 معنویهای شخصیت، بهزیستی و هوش جدول آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه .1 جدول

 بیشترین نمره کمترین نمره نما میانه انحراف استاندارد میانگین هاعامل

 95 1 20 22 50/0 91/22 نژندیروان

 92 51 05 21 91/1 9/21 گراییبرون

 01 50 21 21 01/0 10/29 پذیرش

 92 50 03 03 91/1 31/03 سازگاری

 90 55 00 03 01/1 02/20 باوجدان بودن

 50 3 53 55 01/0 00/53 تفکر انتقادی

 23 3 59 52 10/0 21/52 معنای شخصی

 20 9 51 51 91/9 00/51 متعالی آگاهی

 51 3 0 53 02/0 31/53 گسترش هشیار

 22 25 00 1 11/1 11/23 رضایت

 51 50 20 1 90/0 10/51 عاطفه مثبت

 01 01 19 0 15/0 01/09 شناختیروان

 11 10 11 00 1/53 99/10 اجتماعی

ابی یبینی هوش معنوی، الگوی مفهومی پیشنهادی از طریق روش مدلپیش منظوربه

معادالت ساختاری بررسی شد. از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو، و از بین 

(، شاخص مجذور خی بر درجه 2X)5های نیکویی برازش، شاخص مجذور خیشاخص

                                                           
1. chi square 
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( AGFI)2نیکویی برازش انطباقی (، شاخصGFI)5(، شاخص نیکویی برازشdf2X/) آزادی

براون و  برازش الگو استفاده شد. ی( براRMSEA)0و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب

  AGFIو GFIبرای  0/3سازند که اگرچه مقادیر باالتر از ( خاطرنشان می5000)9کادک

برازش ها خصدر این شا 1/3قادیر باالتر از ها است اما مبرازش خوب الگو با داده دهندهنشان

کنند که می تأکید( 5000کادک )دهد. عالوه بر این، براون و الگو را نشان می قبولقابل

هاست دهنده برازش خوب الگو با دادهنشان RMSEAبرای شاخص  31/3مقادیر کمتر از 

دهد. ها را نشان میالگو با داده قبولقابلخص برازش برای این شا 31/3و مقادیر کمتر از 

وی پیشنهادی روابط بین متغیرهای شخصیتی با هوش معنوی و بهزیستی ذهنی را نشان الگ

به دلیل پایایی پایین و عامل عدم برازش مدل  الزم به ذکر است که متغیر پذیرش دهد.می

 پس از تحلیل ابتدایی از مدل حذف شد.

 
 عنویبهزیستی ذهنی بر هوش مهای شخصیتی و متغیر میانجی ویژگی زادبرونمتغیر  تأثیر مدل .2شکل 

                                                           
1. goodness of fit index 

2. adjusted goodness of fit index 

3. root mean square error of approximation 

4. Brown & Cudeck 
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را  های شخصیتی و متغیر میانجی بهزیستی ذهنیویژگی زادبرونمدل تأثیر متغیر  2شکل 

 دهدیمهوش معنوی نشان  زاددرونبر متغیر 

ان بررسی برازش الگوی کلی نش منظوربهدر الگوی پیشنهادی، نتایج آزمون مجذور خی 

ض صفر درباره برازش الگو با برازش مناسبی برخوردار است. لذا فر الگو ازدهد که می

 موردبررسیهای برازش در ادامه در جدول زیر سایر شاخص شود. همچنینمی تأییدها داده

 اند.قرار گرفته
 های برازش مدل. جدول شاخص2 جدول

 2Χ /df2Χ RMSEA GFI AGFI CFI NFI های برازششاخص

 0/3 ≤ 0/3 ≤ 0/3 ≤ 0/3 ≤ 31/3≥ 2≥  حد مطلوب

 05/3 00/3 0/3 05/3 301/3 11/5 31/00 برآورد

شاخص اول برای برازش یعنی شود که مالحظه می 2های برازش جدول بر اساس شاخص

 تاساین شاخص، شاخص ضعیفی برای برازش  ازآنجاکهاما  دو مقداری مناسب استخی

(، GFI) مقادیر شاخص نیکویی برازش. های برازش پرداخته شدسایر شاخصبه بررسی 

شاخص نیکویی برازش  ( وNFI) برازش نرم شده(، شاخص CFI) شاخص برازش تطبیقی

، آمدهدستبههای شاخص ند.مطلوبی برای پذیرش مدل قرار دار شده در حدتعدیل

أیید مبنی بر برازش مدل ت یه اصلی پژوهش،فرض درنتیجه برازش خوب مدل بود دهندهنشان

 شد.

 و کل متغیرها بر هوش معنوی غیرمستقیم. اثرات مستقیم، 3 جدول
 متغیر

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم 
 مالک میانجی بینپیش

 هوش معنوی عوامل بهزیستی نژندیروان
 -31/3 -51/3 31/3 ضرایب استاندارد

 -t 30/5 10/0-** 30/5مقدار 

 معنویهوش  عوامل بهزیستی گراییبرون
 2/3 5/3 5/3 ضرایب استاندارد

 *t 21/5 32/2* 10/2مقدار 

 هوش معنوی عوامل بهزیستی سازگاری
 -30/3 30/3 -30/3 ضرایب استاندارد

 -t 01/3- 32/5 90/3مقدار 

 هوش معنوی عوامل بهزیستی وجدانی بودن
 50/3 30/3 5/3 ضرایب استاندارد

 **t 90/5 05/2** 15/2مقدار 
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 طورهمانباشند. می استانداردشدهضرایب رگرسیون  دهندهنشاندر جدول باال، ضرایب 

و  ذهنی در رابطه هوش معنویگری بهزیستی شود، برای بررسی نقش میانجیکه مشاهده می

تفاده شده و کل اس غیرمستقیمهای شخصیتی و بهزیستی ذهنی از اثرات مستقیم و ویژگی

 است.

 21که مدل پیشنهادی توانسته است  یج برونداد لیزرل مشاهده شدهمچنین بر اساس نتا

 از واریانس متغیر هوش معنوی را تبیین کند. درصد

مراه ه ، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کلصورتبهپژوهشی  هایفرضیه آزمون در ادامه

 ارائه شده است. tی هآمار

 0ول بر اساس جد. معنوی ی بر هوشرنجوربررسی اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل روان

( بر β=-51/3) استانداردو با ضریب  غیرمستقیم صورتبهی رنجورشود که روانمالحظه می

. اما استمعکوس  صورتبهروی هوش معنوی اثرگذار است، همچنین جهت این رابطه 

 لیک تأثیر. همچنین نیست روی هوش معنوی دارای اثر مستقیم معناداری ی بررنجورروان

. این ستنیلحاظ آماری معناداری  نژندی بر هوش معنوی نیز به( روانمستقیم و غیرمستقیم)

ستی ای بهزیی با نقش واسطهرنجورکه افزایش یا کاهش در روان استموضوع بیانگر آن 

ه اول پژوهشی ک یهفرض درنتیجهشود. ذهنی منجر به کاهش یا افزایش در هوش معنوی می

ه شود. اما فرضیه پنجم ککند رد میبینی میهوش معنوی را پیشی، رنجورروان داردبیان می

کند یبینی مگری بهزیستی ذهنی هوش معنوی را پیشنژندی با میانجیروان دارد،بیان می

 شود.تأیید می

دول باال بر اساس ج .گرایی بر هوش معنویبررسی اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل برون

( بر روی β=5/3) استانداردو با ضریب  غیرمستقیم صورتبهگرایی برونشود که مالحظه می

مستقیم  راما تأثی. استمستقیم  صورتبههوش معنوی اثرگذار است، همچنین جهت این رابطه 

رایی گگرایی اثر کلی برونهمچنین برون .نیستدار گرایی بر روی هوش معنوی معنیبرون

توان اذعان . بر این اساس میاست( β=2/3) تأثیرضریب  و استبر هوش معنوی معنادار 

 در کاهش یا افزایش هوش معنویمستقیم نقش معناداری را  صورتبهگرایی داشت که برون
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ه این ب .استبهزیستی ذهنی به لحاظ آماری معنادار  ایاما تأثیر آن با نقش واسطه ،ندارد

منجر به  گرایییا کاهش در میزان برونای بهزیستی ذهنی افزایش صورت که با نقش واسطه

افزایش یا کاهش در هوش معنوی خواهد شد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه 

ر اما فرضیه ششم پژوهش مبنی ب ،شودکند رد میبینی میگرایی هوش معنوی را پیشبرون

ند تأیید کبینی میگری بهزیستی ذهنی هوش معنوی را پیشگرایی با میانجیاینکه برون

 شود.می

های جدول هبر اساس یافت. بررسی اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل سازگاری بر هوش معنوی

ر روی داری ب، غیرمستقیم و کل معنیکه سازگاری دارای هیچ اثر مستقیمشود مشاهده می

ی افراد وسازگاری هیچ تأثیر مستقیمی بر هوش معن تنهانهمعنا که  بدین هوش معنوی نیست،

ار در دندارد، حتی حضور نقش میانجی متغیر بهزیستی ذهنی نیز کمکی به تغییرات معنی

 شوند.فرضیه سوم و هفتم پژوهش رد می درنتیجهکند. متغیر هوش معنوی نمی

دول باال بر اساس ج. بررسی اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل وجدانی بودن بر هوش معنوی

( بر β=30/3) استانداردو با ضریب  غیرمستقیم صورتبهشود که وجدانی بودن مالحظه می

. اما استمستقیم  صورتبهروی هوش معنوی اثرگذار است، همچنین جهت این رابطه 

ر هوش ب وجدانی بودنهمچنین  تأثیر مستقیم معناداری بر هوش معنوی ندارد. وجدانی بودن

ه بدان معنا است که . این یافتاست( β=50/3) تأثیربا ضریب  معنادار کل دارای اثر معنوی

میانجی  ، اما حضور نقشنیست مستقیم، معنادار صورتبهمعنوی بر هوش  وجدانی بودنتأثیر 

فرض  یجهدرنت. کندمی کمک بر هوش معنوی وجدانی بودنر معنادار بهزیستی ذهنی به تأثی

ود اما شکند رد میبینی میهوش معنوی را پیش وجدانی بودنپژوهش مبنی بر اینکه  چهارم

گری بهزیستی ذهنی هوش معنوی را فرضیه هشتم پژوهش که وجدانی بودن با میانجی

 شودکند تأیید میبینی میپیش

نژندی، روان) یتیشخص هایاثرات مستقیم ویژگی 9جدول . اثرات شخصیت بر بهزیستی

 کهازآنجایی. دهدبهزیستی ذهنی را نشان می ( بروجدانی بودن، سازگاری و گراییبرون
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، استی ذهنی های شخصیتی بر ابعاد بهزیستبررسی این فرضیه نیازمند تفکیک اثرات ویژگی

 منفک بررسی شده است. صورتبهدر ادامه فرضیه نهم 

 . جدول اثرات متغیرهای شخصیتی بر بهزیستی ذهنی4 جدول

 هاستانداردشدضریب رگرسیون  مسیر
 معناداریعدد 

T 

 نژندیروان

 زندگی از رضایت

51/3- 91/2-* 

 *92/2 50/3 گراییبرون

 11/3 39/3 سازگاری

 51/5 30/3 وجدانی بودن

 نژندیروان

 عواطف مثبت

21/3- 30/9** 

 **-15/1 99/3 گراییبرون

 *31/2 50/3 سازگاری

 2/3 35/3 وجدانی بودن

 نژندیروان

 تیشناخروان بهزیستی

01/3- 01/9-** 

 00/5 5/3 گراییبرون

 *19/2 5/3 سازگاری

 01/5 9/3 وجدانی بودن

 نژندیروان

 اجتماعی بهزیستی

20/3- 01/5-* 

 *10/2 51/3 گراییبرون

 -00/3 -30/3 سازگاری

 **15/2 25/3 وجدانی بودن

31/3≥p* 35/3≥p** 

نادار معگرایی به ترتیب دارای اثرات برونو رنجوری روانمتغیر  بر اساس جدول باال

گرایی و سازگاری ، برونیرنجورروانبر رضایت از زندگی بودند، همچنین  50/3 و -51/3

و  یرنجورروان. ندبر عواطف مثبت بود 50/3 و 99/3، -21/3معنادار به ترتیب دارای اثر 

و  داشتند شناختیروانبر بهزیستی  5/3 و -01/3 سازگاری به ترتیب اثر معنادار

 25/3 و 51/3 ،-20/3به ترتیب دارای اثر معنادار  وجدانی بودنو  گراییبرون، یرنجوروانر
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ی روی همه عوامل رنجورروانبر این اساس مشاهده شد که  .ندبر بهزیستی اجتماعی بود

مبنی بر اینکه  یه پژوهشفرضیبخشی از درنتیجه  استمعنادار منفی  یرتأثبهزیستی ذهنی دارای 

اساس  شود. همچنین برتأیید می استثیر معناداری بر بهزیستی ذهنی دارای تأرنجوری روان

و  عواطف مثبتزندگی،  رضایت ازگرایی روی عوامل شود که برونجدول مالحظه می

 این عامل روی بهزیستی یرتأثاما  استمعنادار مثبت  یرتأثبهزیستی اجتماعی دارای 

م بخشی از فرضیه پژوهشی که مبنی بر تأثیر مستقی درنتیجه. نیستمعنادار  شناختیروان

شود اما د میتأیی است بهزیستی اجتماعیو  عواطف مثبت، رضایت از زندگیگرایی بر برون

اری دارای شود. سازگرد می است شناختیروانآن روی بهزیستی  یرتأثبخشی که مربوط به 

ضایت راما تأثیر آن روی  است شناختیروانو بهزیستی  عواطف مثبتتأثیر معناداری روی 

 یرتأثه بخشی از فرضیه که مربوط ب درنتیجه معنادار نیست. بهزیستی اجتماعیزندگی و  از

یه تأیید شد اما بخشی از فرض است شناختیروانو بهزیستی  عواطف مثبتسازگاری روی 

رد شد.  ،استزیستی اجتماعی زندگی و به ازکه مربوط به تأثیر سازگاری بر رضایت 

بخشی  یجهدرنت، استدار همچنین تأثیر وجدانی بودن نیز تنها روی بهزیستی اجتماعی معنی

از فرضیه که مربوط به تأثیر وجدانی بودن روی رضایت از زندگی، عواطف مثبت و بهزیستی 

 ،استاعی مرد اما بخشی که مربوط به تأثیر وجدانی بودن روی بهزیستی اجت شناختیروان

 تأیید شد.

 بحث

ری گپژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی با متغیرهای شخصیتی با میانجی

بهزیستی ذهنی در بین دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان 

اد هوش معنوی با ابع برخوردار بود،ی قبولقابلمدل پیشنهادی از برازش  درنهایتداد که 

 داشت رنجوری رابطه معکوسرابطه مستقیم و با روان وجدانی بودنگرایی و شخصیتی برون

در الگوی ساختاری، سطوح باالی هوش معنوی از  رابطه آن با سازگاری معنادار نبود. و

گرایی و وجدانی بودن با رنجورخویی، و نمرات باالی برونطریق نمرات پایین روان

تقیم از متغیرهای شخصیتی اثر مس یکهیچو  بینی شدگری بهزیستی ذهنی پیشجیمیان
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ت گرایی اثرارنجورخویی و برونروان دیگرعبارتبه .معناداری بر هوش معنوی نداشتند

ر هوش معنوی ب وجدانی بودنو کل  غیرمستقیمما اثرات ی بر هوش معنوی داشتند اغیرمستقیم

ری گرایی و سازگارنجورخویی، برونپژوهش نشان داد که روان معنادار بود. همچنین نتایج

بینی ( در تدوین مدل پیش5011) خدایی و شکری. کنندیم بینیپیشبهزیستی ذهنی را 

صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی نشان دادند که بهزیستی باال از طریق نمرات باال در 

 ژوهشپاین نتایج همسو با نتایج  د کهشومینژندی حاصل و نمرات پایین در روان گراییبرون

( مبنی 5005) یاعتمادو  نصر اصفهانیحاضر با پژوهش  پژوهشهمچنین نتایج  ؛استحاضر 

گرایی و وجدانی بودن همخوانی دارد. رنجورخویی، برونبر رابطه بین هوش معنوی و روان

های رابطه هوش معنوی و ویژگی در پژوهشی در خصوص( 5002) یزمستانحمید و 

که  ( نشان دادند5003) پدرام و شیروانیان شخصیتی نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. زارع،

باط هوش معنوی هستند که ارت هایبینی کنندهگرایی، سازگاری و وجدانی بودن پیشبرون

طه اما راب استبا هوش معنوی همسو با نتایج پژوهش حاضر  وجدانی بودنرایی و گبرون

 همچنین نتایج پژوهشیافت نشد.  پژوهشرنجوری در این هوش معنوی و روان معناداری بین

تایج نریمانی، مقصود، آساره، . ناستپژوهش حاضر همسو  ( با5011) سرخیعابدی و 

 بر های شخصیتیدهد که با توجه به تأثیر ویژگینشان می (2359دل و پورنیک دست )خرم

 وردتوجهمشناسی سالمت بیشتر ربوط به روانبهزیستی ذهنی باید این موضوع در بخش م

 قرار بگیرد.

. نتایج است( با پژوهش حاضر همسو 2352) 5بخشی از پژوهش سود، بخشی و گوپتا

رنجوری با بهزیستی که روان ( نشان داد3502) 2تحقیق کل، نیما، سکستروم، آرجر و گارسیا

نها ت همچنین پذیرش با متغیر بهزیستیاند. همبسته بودههای مختلف، ذهنی در میان فرهنگ

 گرایی با بهزیستی ذهنی در میان جمعیت سوئدی همبسته بوده است.در جمعیت ایران و برون

 ،نژندیوانرنقش میانجی را بین  شناختیروانکه بهزیستی  ین نتایج این تحلیل نشان دادهمچن

تی ذهنی بر همبستگی بهزیس. بخشی از این پژوهش مبنی و بهزیستی ذهنی دارد گراییبرون

                                                           
1. Sood, Bakhshi & Gupta 

2. Kjell, Nima, Sikstrom, Archer & Garcia 
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در پژوهش فرنهام و . استگرایی همسو با پژوهش حاضر رنجوری و برونبا روان

امی ی با شادکرنجورگرایی، روانهای مربوط به رابطه بین برون( مفروضه2330) 5کریستوفور

ینی بی شادی معنوی را پیشرنجورو روان گراییبرونتأیید شد. همچنین این فرض که 

که صفات  ( نشان داد2330)2هاسالم، والن و باستیان نتایج پژوهش کنند تأیید شد.می

تایج و بخشی از این نتایج با ن بینی بهزیستی ذهنی را بر عهده دارندشخصیت نقش پیش

 .استحاضر همسو  پژوهش

 گیرینتیجه

یان داشت ب گونهاینتوان های مختلف میاز نتایج پژوهش آمدهدستبههای با توجه به یافته

 رنتیجهدگیری بهتر از هوش معنوی و تواند در بهرههای فردی و شخصیتی افراد میگیکه ویژ

ه سازی نشان داد کباشد. نتایج حاصل از مدل کنندهکمکسازگاری و حل مسائل مختلف 

از واریانس هوش معنوی  %21گری بهزیستی ذهنی های شخصیتی با میانجیگیدر کل ویژ

بینی کننده ترین پیشقوی 50/3وجدانی بودن با اثر کل  در این میان کنند کهمیتبیین را 

 استگری بهزیستی ذهنی هوش معنوی با میانجی

 تواند یک بعد جداگانه از شخصیتنشانگر این مطلب است که معنویت می مسئلهاین 

نجوری رباالتر و در روانگرایی و وجدانی بودن نمره های برونباشد و افرادی که در ویژگی

کنند از توانایی بیشتری در درک عمیق سؤاالت معنوی، بینش درونی تر کسب مینمره پایین

از  آمدهدستبهن با توجه به نتایج آگاهی از معنویت برخوردارند. بنابرای طورکلیبهو 

ن خصصامتتواند های شخصیتی افراد میرسد که شناخت ویژگیپژوهش حاضر به نظر می

که  ئلهمسهای دیگر زندگی آنان راهنمایی کند. البته با توجه به این را در شناخت جنبه

گر افراد ها به دیپژوهش حاضر بر روی دانشجویان انجام شده است، در زمینه تعمیم این یافته

 وی دیگر افراد انجام شود وهای مشابهی بر رشود پژوهشباید احتیاط نمود و پیشنهاد می

                                                           
1. Furnham & Christoforou 

2. Haslm, Whelan & Bastian 
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م های پژوهش حاضر مقایسه شود تا بتوان در زمینه تعمیاز آنان با یافته آمدهدستبههای افتهی

 .دهای پژوهش نیز تصمیم مناسبی اتخاذ نمویافته

نج نظریه پ ازجملها ارزیابی چندین نظریه شخصیتی، کند که بوان میمک هاوک عن

ازگاری، مثل پذیرا بودن، س رسد که صفاتیعاملی شخصیتی مک کری و کاستا، به نظر می

در  تر باشند که این مطلبو ثبات هیجانی با مفهوم هوش معنوی مناسب پذیریمسئولیت

جداگانه اذعان  طوربهاو . استحاضر  پژوهشدر  شدهمشاهدهراستای تأیید روابط معنادار 

یک صفت شخصیتی به شمار آمده  عنوانبه ه است که ممکن است هوش معنوی خودداشت

اه شاید . این نگقوت و ماهیت ابزار مثل هر صفت شخصیتی دیگر متفاوت باشد ازنظرکه 

به ) آلپورت( و بعد از او 2330به نقل از میرشمسی، ) جیمزاز پیشنهاد  اییافتهگسترششکل 

ه از ساختار یک جنب عنوانبه( باشد که اعتقاد داشتند مذهبی بودن بایستی 2339نقل از ناسل، 

 در نظر گرفته شود. دشخصیتی فر
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