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 چکیده:  
رابطه هوش مینوی با ویژگی های شرریترریتی و گودآگاهی کارکنان دانشررگاه آزاد اسررالمی واحد علوم و   هدف از پژوهش حاضررر، تییی  

که از جامیه  بودند  1395کلیه کارکنان دانشررگاه آزاد اسررالمی، واحدعلوم تحقیقات تهران، در سررا    ران بود. جامیه پژوهش را تحقیقات ته
شیوه نمونه گیری  نفر مرد(  50نفر زن و  50) نفر 100آماری تیداد  سترس و داوطلبانه  به  ستفاده در ای     در د شدند. ابزار های مورد ا انتیاب 

شنامه    س تیتی نئو )   SISRIهوش مینوی کینگ ) پژوهش، پر شی ضر از  NEO(، ویژگی های  ( و گودآگاهی ریلو و الیک بود. پژوهش حا
نوع تحقیقات توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به        

شد.     ستفاده  شان داد که گام ا تیتی کارکنان رابطه مثبت مینادار دارد و هوش    زیرمقی یافته ها ن شی اس های هوش مینوی با ویژگی های 
نادار دارد.             بت می طه مث نان راب کارک گاهی  با گودآ کل نیز  های            مینوی  با ویژگی  طه هوش مینوی  یت راب یای اهم های پژوهش گو ته  یاف

گی های شرریترریتی و گودآگاهیا روان رنجور گویی، برون  شرریترریتی و گودآگاهی کارکنان دانشررگاه بوده و از بی  زیر مقیاس های ویژ
گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری، گودآگاهی گتوصی و گودآگاهی عمومی توانسته است میزان باالیی از تغییرات هوش مینوی کارکنان     

  را پیش بینی نمایند. 

 هوش مینوی، ویژگی های شیتیتی و گودآگاهی :ها کلیدواژه

 

  
ای اگیر، ما شاهد عالقه فزاینده ای نسبت به موضوعات مذهبی/مینوی در حوزه روان شناسی هستیم.برگی روان شناسان، مینویت           در ساله 

سخ دادن به چراهای زندگی تیریف کرده اند.    شر برای پا شامل توان بالقوه     1993) 1ووگان را تالش همواره ب ست که هوش مینوی  ( میتقد ا

سا     فرد در درک زندگی و هویت  شد. مفهوم هوش مینوی برای اولی  بار در  شد وبید       1996وجودی گویش می با ستیونس مطرح  سط ا تو
و  آگاهی و مینوی توسط ایمونز گسترش یافت. در مفهوم هوش مینوی مفهوم مینویت به مینای جستجوی فرد برای تقدس،   1999در سا   

گاری و باال بردن سطح رفاه انسان باهم ترکیب شده است. زوهار و مارشا  در        نیز مفهوم هوش به مینای به کارگیری ای  مفاهیم برای ساز 
به عنوان              نار بهره هوش وهوش هیجانی، آن را  له هوش مینوی پرداگته ودر ک به مقو غایی  تاب گود تحت عنوان هوش مینوی: هوش  ک

سان می    سوم که باالتری  و غایی تری  هوش در ان شد در نظر می گیرد.  هوش  ست و     تحلیلی غرب از هوش، مفهوم با شناگتی ا پیش از 
سان از جمله           سبت به هوشّ، مولفه های گوناگون عملکرد و تجربه ان شرق ن شود در حالی که رویکرد ترکیبی  شامل پردازش اطالعات می 

شهود و هیجان را در یک ا    سیدن به موفقیت  (. 2004، )ناز رتباط کامل)یکپارچه(در بر می گیرد شناگت،  ست که   ندر زبرای ر دگی الزم نی
افراد هوش عمومی باالیی داشته باشند، بلکه آنچه الزم می باشد هوش هیجانی و هوش مینوی باالست. به ویژه داشت  نمره هوش مینوی       

                                      
1. Vaughan 



 و هاشمی رزینی          افخمی اردکانی/ خودآگاهی و ، ویژگی های شخصیتیهوش معنوی

شیاری را تجربه می کنند و از منابع مینوی برای        سم مادی فراتر رفته، حاالت اوج هو شود که از حد ج شامل می  ساله باال، افرادی را    حل م

به  ا  2005استفاده می کنندو گتوصیاتی همچون تواضع، بیشش، حق شناسی و دلسوزی یا گذشت را می توان در آنها دید)ماری اسمیت،            
در اسررالم نیز به طور ضررمنی هوش مینوی مورد توجه فراوانی قرار گرفته اسررت. برای مثا  عوامل موهر بر هوش . (1385نقل از سررهرابی، 

اسرررالمی تقوا و پرهیزکاری به همراه تمرینات روز مره از قبل تدبیر در گلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه داری، عبادات،            مینوی در متون 
شیتیت هر فرد اصلی تری  بید وساگتار روانشناگتی اوست که به  . (1385 ،گواندن قرآن و تدبر صادقانه در آیات قلمداد شده است.)سهرابی

مک میکند. در دهه های اگیر عده ای با طرح صررفاتی، برای شرریترریت و اسررتفاده از روش های آماری  شررکل گیری سرربک زندگی وی ک
شده در          سبی را بی  متیتتان برای گود باز کنند. یکی از کارآمد تری  نظریه های مطرح  ستند جایگاه منا پیچیده نظیر تحلیل عوامل، توان

اساس ای  دیدگاه، شیتیت ساگتاری دارای سلسله مراتب با پنج بید اصلی در         باب شیتیت، نظریه پنج عاملی کاسم و مک کری است. بر    
باالتری  مرتبه و قابل فروکاهی به اجزاء یا صررفات رده پایی  تری اسررت. پنج عامل شرریترریت شررامل روان نژندگرایی، برونگرایی، تجربه   

ستند.   شوری می      روان نژند گرایی به تمایل براپذیری، دلپذیر بودن و وجدان گرایی ه تومت، تکان ضطراب، تنش، گودگوری، گ ی تجربه ا
شود. برونگرایی تمایل به مثبت بودن، قاطییت، تحریک، مهربانی و اجتماعی بودن است. تجربه پذیری عبارت از تمایل به نوآوری می باشد.    

و وفاداری اطالق می شود. وجدان گرایی نیز   دلپذیر بودن به تمایل برای گذشت، مهربانی، سیاوتمندی، اعتمادورزی، همدلی، فرمان برداری

عبارت از تمایل به سازمان دهی، کارآمدی، قابلیت اعتماد، گویشت  داری، پیشرفت گرایی، منطق گرایی و تیمق است. بادر نظر داشت  اینکه  
(.  1384و واتسرررون،  قل از قربانیبه ن ا1990فرایندهای گودآگاهی از جنبه های فلسرررفی و دینی نیز مورد توجه قرار گرفته اسرررت)اینگرام

ست که به عنوان یک هدف مطلوب در       شیارانه در مورد گود، ازجمله ویژگی های منحتر به فرد آدمی ا گودآگاهی به مفهوم توانایی تفکر ه
اهی  بنابرای  گودآگ حوزه دی ، فلسفه و روان درمانی مورد توجه قرار گرفته است. )گود( نظم دهنده و انسجام بیش تجربه های انسانی است

شناگتی می دانند.به            سازگاری روان  سبت به تجربه های شیتی را محور  نوعی توانایی سطح باالست.دیدگاه های نظری میتلف، آگاهی ن
سازه ها و مقیاس های میتلفی به وجود آمده که از درجه انسجام وانتزاع متفاوتی برگوردارند. ازجم    ه  لمنظور سنجش فرایند های گودآگاهی 

سرررازه های جزنی نگر در ای  زمینه، هوش هیجانی و ناگویی گلقی را می توان نام برد که وجود یا فقدان آگاهی هیجانی را مورد توجه قرار  
می دهند. مقیاس گودهوشیاری، بهوشمندی، و گودشناسی انسجامی نیز تالش های کلی نگر در مفهوم گودآگاهی هستند)قربانی و واتس ،         

های هوش مینوی و گودآگاهی به تنهایی مورد پژوهش قرار گرفته اما ارتباط بی  ای  دو مولفه پژوهشری صرورت نگرفته که     مولفه .(1384
دغدغه ذهنی م  هست تا بی  ای  سه مولفه ارتباطشان را بسنجم. با ای  حا  ابهامات بیشماری در مورد رابطه بی  هوش مینوی با ویژگی        

تیتی و هوش مینوی با     شی شته        های  شودو محقق را بر آن دا سوب می صلی و گالء نظری مح گودآگاهی وجود دارد که در جایگاه منبع ا
اسررت تا با بررسرری ارتباط بی  متغیر های فوق، بتواند بید از تییی  رابطه بی  متغیر های بیان شررده رابطه بی  هوش مینوی با ویژگی های  

وش مینوی  هلب مطرح شده پژوهش حاضر در صدد پاسخ به ای  سؤا  است که آیا بی        شیتیتی و گودآگاهی تییی  نماید. با توجه به مطا  
 وجود دارد؟  میناداری رابطه  کارکنانویژگی های شیتیتی و گود آگاهی با 

رایی   /گالقیانگری و بید  جامع)نشان داد که بی  هوش مینوی و ابیاد سالمت روانی ( 1393یافته گدابیشی و همکاران )نتایج  ر توان ه  مقابل
 و« دآگاهی، عشق و عالقهگو»دارد، همچنی  ابیاد  ابطه مثبت وجودر (گودآگاهی و عشق و عالقهی/ جایای اگالق/ سو تیامرل برا مشکالت

( طی تحقیقی دریافتند که رابطه مثبت میناداری 1393رستمی و همکاران ). بینی سالمت روانی دارند ای در پیش سهم عمده« نگری جامع»

ای دریافتند ( طی یک مطالیه 1392گدری و احمدی )ش مینوی و سالمت عمومی، به عنوان دو متغیر اساسی در زندگی وجود دارد.    بی  هو
نتایج وجود دارد.  05/0هوش مینوی و ویژگی های شیتیتی یک کارآفری  رابطه مستقیم و میناداری در سطح کمتر از     مؤلفه های بی  که 

ستانی )  تیتی و کیفیت زندگی روابط چندگانه مثبت و مینی      1392تحقیق حمید و زم شی شان داد که میان هوش مینوی و ویژگی های  ( ن
شان داد ( 1391ی تحقیق محی الدینی و همکاران )یافته هاداری وجود دارد.  تیتی     که ن شی بی  نمره های گرده مقیاس های ویژگی های 

به احتما  بیشررتری دچار  ،افراد با هوش مینوی پایی بطوریکه  .مینی داری وجود دارد تفاوت )میتاد و غیرمیتاد( و هوش مینوی در دو گروه
سبت به افراد غیر میتاد قرار دارند      و زردگیآسوء مترف مواد می شوند و افراد میتاد از لحاظ روان      .روان گسسته بودن در وضییت بدتری ن

آموزان دگتر بی  هوش مینوی و مولفه گودآگاهی هوش هیجانی دانشکه نشررران داد ( 1391نتایج تحقیق شرررهرابی فراهانی و فرحبیش )
و به عبارتی به توجه به ای  نتایج می توان گفت فردی که از گودآگاهی باالیی برگوردار اسررت یا به عبارت دیگر  رابطه میناداری وجود دارد. 

شی         تیتی، ارزش های  شی صفات  شییص افکار، باورها، هیجان ها،  ضیف ها و     از توانایی ت سوگیری ها، توانمندی ها،  تیتی، عادت ها، 
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ان  جنیازهای روانشررناگتی که رفتار آدمی را بر می انگیزند آگاهی دارد، می تواد توانایی بکارگیری منابع مینوی، ارزش ها و چگونگی ابراز هی
(  1391میرجلیلی و شررفییی )ر مؤهرتری عمل کند. هایش در برقراری رابطه با دیگران در جهت بهبود زندگی روزانه را داشررته باشررد و به طو

ستی دارای گودآگاهی بوده و به مراجیان          ستان یزد، دریافت که کارکنان بهزی شهر ستی  سازمان بهزی طی تحلیل بر هوش مینوی کارکنان 
شته و به آنها عشق می ورزند.    شان 1391نتایج تحقیق زارع و همکاران )عالقه دا  مینوی هوش در شیتیتی   های ویژگی نقش دهنده ( ن

شجویان  ست  دان صورت که  ا  بودن وجدانی همه از بیش و جویی توافق گرایی، برون شیتیتا متغیرهای   بزرگ عامل پنجبی   از. بدی  

ست  مینوی هوش کننده پیش بینی  افزایش در کننده بینی پیش عامل یک عنوان به شیتیتی   های به ویژگی توجه و ارزیابی بنابرای  .ا

سد  می نظر به ضروری  نویمی هوش شمی . ر سیۀ هوش مینوی در بهبود روابط     طی پژوهشی  نیز( 2011) 2جوزف و الک شان دادند که تو ن
سترس و مدیریت زمان نیروهای        سئولیت پذیری، گودآگاهی، روحیۀ تیمی، مدیریت ا ستیابی به هدف و مینا، انگیزه، تیهد، م درون فردی، د

ست    سانی، موفق عمل کرده ا س .ان تیتی میتلفی که حو  محور نظریه      2010) و همکاران 3اینیح شی سی نظریه های  ( در تالش برای برر
شریتریتی پنج عاملی مک کری و کاسرتا بوده اند، دریافتند که ویژگی های هبات هیجانی، دلپذیر بودن و تجربه پذیری همان ویژگی های    

به کار رفته اند. ای  ویژگی ها با ماهیت هابت قدمی،  مهربانی، وجدان شرریترریتی بوده اند که بطور رایج برای نشرران دادن هوش مینوی   
شند.        شد هوش مینوی در ارتباط می با سطح باالی ر شنفکری و گالقیت مرتبط با  ( طی 2010و همکاران ) 4عالوه بر ای  آنتراینرگرایی، رو

تیت در         مطالیه ای دریافتند که ابیاد میتلف مینویت و مذهبی بودن، بطور مثبتی با شی سالمتی یا بیماری روانی و  شاگص های میتلف 
شند.  ضوع  با در تحقیقی (2009سرگی )  و عابدیارتباط می با شیتیتی )با     و مینوی هوش بی  رابطه مو ستفاده  صفات  س  از ا  5نامه ش پر

سنی    در عاملی( شان   19-50جمییت  مینوی   هوش بی  .دارد وجود مینی دار منفی رابطه نژندی وروان مینوی هوش بی  که دادند سا  ن

 بودن دلپذیر انیطاف پذیری و و مینوی هوش بی  .دارد وجود مثبت دار رابطه مینی بودن وجدان با و نگرایی برو شیتیتی   های عامل و

 مینوی هوش با دافرا دریافت که گود پژوهش( نیز در 2009) همکاران و عبداله زاده از نقل بها 5مک دونالد.  ندارد وجود مینی دار رابطه

سردگی کمتری  باالتر ضوع  با را تحقیقی( 2008)بوژمهرانی .می کنند تجربه را اف تیت    و مینوی هوش بی  رابطه مو شی  با اگتالالت 

 پژوهش ای  در. دادند کتو  انجام آباد علی شهرستان   مادران از نفر 110 بی  در مینوی هوش نامه پرسش  و میلیون پرسشنامه   از استفاده 

( نیز  2008) 6در یک فراتحلیل جدید، هنینگزگارد و آرنانو.دارد وجود رابطه بدنمایی و الکل به وابستگی با هوش مینوی بی  که شد مشیص
نتایجی مشررابه با فراتحلیل سرراروگلو بدسررت آورند. به طوری که مینویت با برون گرایی، دلپذیر بودن، وجدان گرایی و تجربه پذیری رابطه   

شت ولی  شت.   مثبت دا شابهی را در نمونه بیماران  2007و همکاران ) 7اگیراً، چ  هافبا روان نژند گرایی رابطه منفی دا   HIV( نیز نتایج م
تیت و هوش مینوی با کیفیت زندگی در ای  بیماران رابطه مینی داری وجود        شی شان دادند که میان ویژگی های  گزارش کرده اند. آنها ن

تی و ایجاد آرامش گاطر، ایجاد تفاهم بی       ( 0620) 8به عقیده جورجدارد.  شی شامل: امنیت  مهمتری  کاربردهای هوش مینوی در محیط 
( نیز در  2006و همکاران ) 9الکسرراندرافراد و بهبود ارتباطات در محیط کار، مدیریت کردن تغییرات و از میان برداشررت  موانع راه می باشررد. 

وی با سررالمت روان و رضررایت از زندگی، گزارش کردند که درجات باالتر مینویت و مذهب با پژوهشرری با عنوان بررسرری رابطه هوش مین
ست.     سالمت روان همراه ا ساس گوب بودن و   انیطاف، باال دارای مینوی هوش با ( طی مطالیه ای بیان کرد که فردی2006صمدی )  اح

 و زندگی بنیادی  پرسش های  برای جستجوی پاسخ   در که است  هستی  جهان به کل نگر شهود، دیدگاه  و الهام برای ظرفیتی گودآگاهی،
ینه با توجه به هدف تحقیق و پیش  بدهد. تحو  و تغییر توان به انسان  می تواند راحتی به مینوی هوش می باشد.  رسوم  و و آداب سنتها  نقد

 پژوهشی فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفتند.
 رکنان رابطه دارد.  هوش مینوی با ویژگی های شیتیتی کا. 1

                                      
2. Joseph and Lakshm 
3. Hosaini 
4. Unterrainer 
5. McDonald 

6
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 و هاشمی رزینی          افخمی اردکانی/ خودآگاهی و ، ویژگی های شخصیتیهوش معنوی

 هوش مینوی با گود آگاهی کارکنان رابطه دارد.. 2

 روش پژوهش:  
ضر  ستگی  جزء تحقیقات بنیادی  و پژوهش حا س  10از نوع همب سالمی، واحدعلوم تحقیقات     کلیه پژوهش را جامیه ت. ا شگاه آزاد ا کارکنان دان

سا    شکیل   1395تهران، در  شده    50نفر زن و  50نفر ) 100دادند که از ای  میان ت صورت داوطلبانه انتیاب  و به عنوان حجم   نفر مرد( به 

و  (1985) نئو شرریترریتی(، مقیاس 2008) کینگ مینوی هوشجهت گردآوری اطالعات از پرسررشررنامه های نمونه در نظر گرفته شرردند. 

 استفاده شده است.  (1998) الیک و ریلو گودآگاهیپرسشنامه 

شنامه    :11(SISRIکینگ ) هوش معنوی. 1 س سا )  ای  پر شد     (2008در  ساگته  سط کینگ طراحی و  ست و    24دارای که  تو گویه ا

شیاری. هر چه فرد نمره باالتری در ای         سط حالت هو تی، آگاهی متیالی و ب شی چهار زیر مقیاس دارد: تفکر وجودی انتقادی، تولید مینای 

ست. طیف نمره دهی        شتری ا شنامه بگیرد دارای هوش مینوی بی س شد   پر ساس لیکرت پنج گزینه ای می با ست=   آن بر ا نمره،   1)کامالً در

ست=  ست=  3نمره، تاحدودی= 2نادر ست=   4نمره، در س 5نمره و کامالً نادر تورت میکوس نمره گذاری می   6ا  ؤنمره(. ناگفته نماند که  ب

 نمره(.   1نادرست=  نمره و کامالً 2نمره، درست=  3نمره، تاحدودی=  4نمره، نادرست=  5شود)کامالً درست= 

برآورد شررد. روایی صرروری و محتوایی   88/0پایایی ای  مقیاس با اسررتفاده از ضررریب آلفای کرونبا    (1389) در پژوهش رقیب و همکاران

  مقیاس توسط متیتتان روان شناسی مورد تایید قرار گرفت. برای برآورد روایی همگرایی از پرسشنامه ی تجربه ی مینوی غباری بناب به       

ستفاده شده که ضرایب همبستگی ای  دو پرسشنامه         سازه مقیاس از تحلیل        66/0طور همزمان ا سبه روایی  ست. برای محا به دست آمده ا

سنجش            شان داد که ای  مقیاس ابزاری پایا برای  ست آمده ن شد. نتیجه های بد ستفاده  شافی و تحلیل عامل تاییدی مرتبه او  ا عاملی اکت

 توجه به روایی و پایایی مناسب، آن را می توان در محیط های آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه استفاده نمود.هوش مینوی است و با 

یکی از جدید تری  پرسشنامه های مربوط به ارزیابی ساگت شیتیت بر       ( NEOپرسشنامه شیتیتی نئو )     :ویژگی های شخصیتی   .2

توسط مک گری و کاستا تهیه شده بود.   1985جانشی  تست نئو است که در سا  اساس دیدگاه عاملی است. پرسشنامه شیتیت نئو پی آر 

گتوصیت را اندازه می گیرد. فرم کوتاه ای  پرسشنامه       30گتوصیت در هر عامل یا به عبارتی    6عامل اصلی شیتیت و     5ای  پرسشنامه   

ست و برای ارزیابی    60دارای  سی      5سوا  ا شیتیت به کار می رود)گرو صلی  شی،   عامل ا ساس      1380فر سشنامه بر ا سینامه ای  پر (. پا

(  1377مقیاس لیکرتی)کامال میالفم، میالفم، بی تفاوت، موافقم و کامال موافقم( تنظیم شده است. پرسشنامه مذکور، توسط گروسی فرشی)       

   پرسشنامه بر اساس آلفای کرونبا    در ایران روی یک نمونه از دانشجویان دانشگاه های دولتی ایران هنجار یابی شده است. همسانی درونی     

ضرایب   C, A, O, E, Nبرای عوامل   سشنامه نیز مورد       87/.، 68/.،56/.،73/.،86به ترتیب  ست. اعتبار دراز مدت ای  پر /. بدست آمده ا

بت به تجربه، ضریب   ساله روی مقیاس های روان آزردگی گویی، برون گرایی و باز بودن نس   6ارزیابی قرار گرفته است. یک مطالیه طوالنی  

سازگاری و با          83/. تا 68های اعتبار  ضریب اعتبار دو عامل  ست.  شان داده ا تیتی و نیز در گزارش های زوج ها ن شی /. را در گزارش های 

 (.1380 ا به نقل از گروسی فرشی،1983/. گزارش شده است)مک کری و کاستا، 63/. و 79وجدانی به فاصله دو سا  به ترتیب 

( اعتباریابی 1384)سیف و تهیه شده که در ایران نیز توسط لطیفیان  (1998) ریلو و الیکتوسط مقیاس گودآگاهی  :ودآگاهیخ -3-4-3

 .می باشد (ضطراب اجتماعیو اگودآگاهی عمومی ، گودآگاهی گتوصی) که شامل سه زیر مقیاس داردگویه  24 شده است. ای  مقیاس

سیار مواف از لیکرت )روش به  سؤاالت  سیار میالفم  «نمره 5» قمب شود.   ( نمره گذاری«نمره 1» تا ب شماره  می  ،  8، 7، 3همچنی  گویه های 

 (.  1386، و سیف از لطیفیان لا به نق1975و همکاران،  12بطور میکوس نمره گذاری می شوند )فنستی  23، 14، 11، 9

                                      
10. correlation research 
11. the spiritual intelligence self-report inventory 
12. Fenigstein 



 خالصه مقاالت اولین همایش ملی یافته های نوین

  های پیش رو روانشناسی تربیتی و چالش                                                          
 

( به روش تحلیل عاملی احراز شررده اسررت. نتایج 2006) 14و باجک 13( و اوسررک1975فنسررتی  و همکاران )روایی ای  مقیاس در پژوهش 

ست. در ایران نیز     صل از ای  پژوهش ها حاکی از روایی قابل قبو  ای  مقیاس ا سیف ) حا ( طی مطالیه ای، روایی و پایایی 1386لطیفیان و 

ستگی          صل از همب شواهد حا سی قرار دادند. در مطالیه آنان،  شجویان مورد برر سو ب درونی بی  ابیاد ای  مقیاس، ه ای  مقیاس را در دان ا م

ضریب آلفای کرونبا  احراز         ( 1998پژوهش ریلو و الیک) سبه  سه گانه آن نیز با محا شت. پایایی ابیاد  سازه ای ای  مقیاس دا شان از روایی  ن

ضطراب اجتماعی، به ترتیب برابر با           صی، گودآگاهی عمومی، و ا تو ضرایب که برای گودآگاهی گ /. به دسرت   84/.، و 57/.، 71شد. ای  

 مره های ای  مقیاس هستند.آمدند، حاکی از همسانی درونی قابل قبو  ن

 در نهایت و پس از جمع آوری اطالعات، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. 

 

 افته های پژوهشی

 الف( یافته های توصیفی:  

 شده است.  ( ارانه 1یافته های توصیفی ای  پژوهش شامل شاگص های آماری میانگی  و انحراف استاندارد است که در جدو  )

 

 متغیرهای پیش بینی کنندهو متغیر مالک مشیته های آماری  (.1)جدو  

 میانگی  متغیرها
 انحراف

 استاندارد
 بیشینه نمرات کمینه نمرات

تیت
شی
اد 
ابی

ئو
ی ن

 

 56 24 05/8 62/39 روان رنجورگویی

 44 17 02/6 09/31 برون گرایی

 45 22 63/4 75/34 تجربه پذیری

 44 19 82/5 38/30 توافق پذیری

 38 16 45/6 78/25 وجدانی بودن

ی
نو
می
ش 
هو

 

 32 17 95/2 23/28 تفکر وجودی انتقادی

 23 16 91/1 90/19 تولید مینای شیتی

 33 22 19/2 83/29 آگاهی متیالی

 22 10 06/3 10/18 بسط حالت هشیاری

 109 76 91/6 06/96 هوش مینوی کل

ی
اه
دآگ
گو

 

 42 13 42/5 06/25 گودآگاهی گتوصی

 18 5 19/3 03/13 گودآگاهی عمومی

 40 16 28/6 42/26 اضطراب اجتماعی

 ب( یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش:  

 به همراه نتایج بدست آمده می باشد که در زیر ارانه می گردد.   ها ای  بیش شامل فرضیه

                                      
13. Avsec 

14. Bajec 
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 نان رابطه وجود دارد.  فرضیه اول: بین هوش معنوی با ویژگی های شخصیتی کارک

 

 همبستگی هوش مینوی با ویژگی های شیتیتی کارکنان( 1)جدو  

 وجدانی بودن توافق پذیری تجربه پذیری برون گرایی روان رنجورگویی متغیرها

 . تفکر1

 وجودی انتقادی

460/0-P=  

001/0 Sig= 

769/0 P= 

001/0 Sig= 

210/0P=  

036/0 Sig= 

187/0P=  

062/0 Sig= 

132P=  

191/0 Sig= 

 . تولید2

 مینای شیتی

075/0P=  

456/0 Sig= 

183/0P=  

048/0 Sig= 

547/0P=  

001/0 Sig= 

061/0P=  

548/0 Sig= 

298/0P=  

003/0 Sig= 

 . آگاهی3

 متیالی

221/0-P=  

027/0 Sig= 

104/0P=  

303/0 Sig= 

408/0P=  

001/0 Sig= 

282/0P=  

004/0 Sig= 

225/0P=  

010/0 Sig= 

 بسط .4

 حالت هشیاری

015/0P=  

885/0 Sig= 

025/0P=  

809/0 Sig= 

282/0P=  

005/0 Sig= 

066/0P=  

522/0 Sig= 

093/0P=  

365/0 Sig= 

 .هوش مینوی5

 کل

099/0-P=  

330/0 Sig= 

234/0 P= 

019/0 Sig= 

494/0P=  

001/0 Sig= 

001/0P=  

993/0 Sig= 

259/0P=  

009/0 Sig= 

 

 عنوی با خود آگاهی کارکنان رابطه وجود دارد.  فرضیه دوم: بین هوش م

 

 همبستگی هوش مینوی با گودآگاهی کارکنان( 2)جدو  

 اضطراب اجتماعی گودآگاهی عمومی گودآگاهی گتوصی متغیرها

 . تفکر وجودی انتقادی1
269/0P= 

007/0 Sig= 

164/0P= 

102/0 Sig= 

255/0-P= 

011/0 Sig= 

 . تولید مینای شیتی2
319/0P= 

001/0 Sig= 

149/0P= 

139/0 Sig= 

57/0-P= 

574/0 Sig= 

 . آگاهی متیالی3
174/0P= 

084/0 Sig= 

027/0P= 

793/0 Sig= 

113/0P= 

264/0 Sig= 

 . بسط حالت هشیاری4
192/0P=  

050/0 Sig= 

100/0P=  

330/0 Sig= 

047/0-P=  

650/0 Sig= 

 .هوش مینوی کل5
342/0P=  

001/0 Sig= 

063/0P=  

533/0 Sig= 

109/0-P=  

279/0 Sig= 
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 آزمون ضرایب رگرسیون: متغیرهای پیش بینی کننده هوش مینوی( 3)جدو  

 بی متغیر پیش گام
مجررذور ضرررریررب     

 همبستگی
 میناداری tمقدار    بتا میناداری Fنسبت 

 001/0 62/5 494/0 001/0 66/31 244/0 تجربه پذیری 1

2 
 تجربه پذیری

 برون گرایی
315/0 30/22 001/0 

511/0 

267/0 

07/6 

16/3 

001/0 

002/0 

3 

 تجربه پذیری

 برون گرایی

 روان رنجورگویی

365/0 37/18 001/0 

561/0 

514/0 

334/0- 

72/6 

22/4 

73/2- 

001/0 

001/0 

007/0 

4 

 تجربه پذیری

 برون گرایی

 روان رنجورگویی

 گودآگاهی گتوصی

394/0 42/15 001/0 

521/0 

452/0 

333/0- 

184/0 

19/6 

68/3 

78/2- 

13/2 

001/0 

001/0 

001/0 

007/0 

5 

 تجربه پذیری

 برون گرایی

 روان رنجورگویی

 گودآگاهی گتوصی

 گودآگاهی عمومی

480/0 36/17 001/0 

490/0 

428/0 

422/0- 

452/0 

389/0 

22/6 

74/3 

71/3- 

29/4 

95/3 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

6 

 تجربه پذیری

 برون گرایی

 روان رنجورگویی

 آگاهی گتوصیگود

 گودآگاهی عمومی

 توافق پذیری

520/0 79/16 001/0 

527/0 

418/0 

331/0- 

483/0 

464/0 

236/0 

82/6 

77/3 

88/2- 

72/4 

69/4 

77/2 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

007/0 

 

اهی عمومی و توافق پذیری  که تجربه پذیری، برون گرایی، روان رنجورگویی، گودآگاهی گتوصی، گودآگ   می دهدنشان   فوق نتایج جدو  

در جدو  نشرران از ارتباط   Fهای مینادار توان ورود به میادله رگرسرریونی را دارا هسررتند و می توانند عمل پیش بینی را انجام بدهند.نسرربت

جربه  ، ورود تضرررایب تییی  حاصررل از نتایج تحلیل رگرسرریونی حاکی از آن اسررت که در گام او بی  و مالک دارد. ار متغیرهای پیشمیناد

کند و در گام دوم ورود متغیر برون گرایی ای    بینی میاز تغییرات متغیر مالک یینی هوش مینوی کارکنان را پیش   24/0پذیری به تنهایی    

، در گام پنجم   39/0، در گام چهارم با ورود گودآگاهی گتررروصررری به 36/0، در گام سررروم با ورود روان رنجورگویی به 31/0را به  رمقدا

 رسید.  52/0و در گام ششم با توافق پذیری به  48/0گودآگاهی عمومی به 
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 حث و نتیجه گیری  ب

بی  هوش مینوی با ویژگی های شرریترریتی و پژوهش حاضررر به منظور پاسررخ گویی به ای  سررؤا  پژوهشرری طراحی و اجرا شررد که آیا  

 گودآگاهی کارکنان رابطه میناداری وجود دارد؟

 پژوهش پرداگته می شود :  اولیفرضیه ابتدا به بحث پیرامون 

   هوش مینوی و ویژگی های شیتیتی کارکنان رابطه میناداری وجود دارد.بی  فرضیه فرعی اول: 

ستگی   تی، آگاهی متیالی   رابطه بی  ( 1جدو  )با توجه به ماتریس همب شی سط   و ب ابیاد هوش مینوی )تفکر وجودی انتقادی، تولید مینای 

 ورد تأییدمژگی های شیتیتی کارکنان )روان رنجورگویی، برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و وجدانی بودن(   ( و ویحالت هوشیاری 

 قرار می گیرد.

ینادار مرابطه مثبت  با برون گراییر، تفکر وجودی انتقادی با روان رنجورگویی رابطه منفی میناداپژوهش،  ای  از حاصل  های یافته بر اساس 

  ولید مینای زندگی با برون    ت مینادار بود. اما با توافق پذیری و وجدانی بودن رابطه میناداری را نشررران نداد.            رابطه ربه پذیری   با تج دارد و 

ذیری و با تجربه پ، روان رنجورگویی رابطه منفی مینادار مینادار داشرررت. آگاهی متیالی با  رابطه مثبتو تجربه پذیری جدانی بودن گرایی، و

.  داردنادار میرابطه . بسررط حالت هشرریاری با تجربه پذیری  بودمینادار  نیز رابطهبا توافق پذیری  رابطه مثبت مینادار داشررت و نوجدانی بود

 .    دارد میناداررابطه  تجربه پذیری و وجدانی بودن ،هوش مینوی کل با برون گرایی

ساینی و همکاران (، 2010آنتراینر و همکاران ) (،2009) سرگی  و (، عابدی1391زارع و همکاران )نتایج ای  مطالیه با تحقیقات  (،  2010) ح

(، محی  1392گدری و احمدی )(، 1389(، نیک منش )1392(، حمید و زمسررتانی )2007(، چ  هاف و همکاران )2008هنینگزگارد و آرنانو )

 مطابت دارد.  ( 1393( و گدابیشی و همکاران )1391الدینی و همکاران )

 وجدان بی  مثبت ارتباط و مینوی آزردگی و هوش روان بی  منفی ارتباط(  نیز 2009) سرگی  و تحقیق عابدی های ، یافتهپیرو نتایج فوق

 نشان داد.  مینوی هوش گرایی با برون و گرایی

در   تواند می ادافر شیتیتی   و فردی های ویژگی داشت که  بیان گونه ای  می توان میتلف، های پژوهش آمده از دست  به نتایج به توجه با

سایل  و سازگاری  نتیجه در و مینوی هوش از بهتر گیری بهره شد.  کننده کمک میتلف حل م  با افراد دریافت که توان می کلی، طور به با

     برگوردارند. باالتری مینوی هوش از گرایی و وجدان تجربه پذیری گرایی، برون شیتیتی ویژگی

های  ویژگی در واقع همان پذیری تجربه و گرایی گرایی، وجدان برون شرریترریتی  های ژگیوی که توان گفت می یافته ای  تبیی  در

  گرایی، قدمی، وجدان هابت ماهیت با ای  ویژگیها اند. رفته کار به هوش مینوی دادن نشرران برای رایج طور به که هسررتند شرریترریتی

شنفکری  مهربانی، شد هوش  سطح باالی  با مرتبط گالقیت و رو شند.  تباطار مینوی در ر ضر، ویژگی  تحقیق در می با تیتی     های حا شی

شتند.  مینوی هوش تبیی  در سهم بیشتری   ترتیب تجربه پذیری و وجدانی بودن و برون گرایی به شرتی،   گرایان برون دا صوالً میا میاطره   ا

ستند    و جو سور ه شتری    هیجانات و ج شایند بی شت  مردم،    بودن، گرا (. جامیه2000، 15کنند )لوکاس و فوجیتا می تجربه را گو ست دا  دو

شبی   و با انرژی بودن، جرأت با گردهمایی، و بزرگ گروه های ترجیح ست  صفات  از بودن گو  نیز و ها همی  ویژگی ما که برون گراها

  کنیم. مشاهده می آورند، می دست به هوش مینوی در باالیی که نمرات افرادی در را گرایی وجدان های گتیته

نتایج  ای  می گیرد. قرار نیز تحت تأهیر افراد زندگی کیفیت آن تبع به و می گذارند تأهیر افراد سبک زندگی  بر عموماً تیشیتی   ویژگی های

سان کمک    روان و متیتتان    به تیتی به    عوامل نظر گرفت  در با تا کند می شنا صفات    ای  هوش مینوی کننده بینی پیش عنوان شی

                                      
15. Lucas & Fujita 
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 با زا آسیب  های موقییت با برگورد بتوانند در کرده، درک را گویش های افراد ناتوانمندی که دی  گونهب بیشد.  بهبود افراد در را شیتیتی  

 .آید بر ها موقییت ای  با مقابله در بهتری عملکرد به هوش مینوی از گیری بهره

   بی  هوش مینوی با گود آگاهی کارکنان رابطه وجود دارد.فرضیه دوم: 

ستگ  سط      رابطه بی   (2)جدو  ی با توجه به ماتریس همب تی، آگاهی متیالی و ب شی ابیاد هوش مینوی )تفکر وجودی انتقادی، تولید مینای 

 مورد تأیید قرار می گیرد.( گودآگاهی گتوصی، گودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعیحالت هوشیاری( و ابیاد گودآگاهی )

طراب اجتماعی منفی مینادار دارد. تولید مینای شرریترری با گودآگاهی  تفکر وجودی انتقادی با گودآگاهی گترروصرری رابطه مثبت و با اضرر

صی    تو صی         گ تو شیاری با گودآگاهی گ سط حالت ه شت. ب  رابطه مثبت مینادار دارد. آگاهی متیالی با هیچ کدام از ابیاد رابطه مینادار ندا

داشررت ولی با گودآگاهی عمومی و اضررطراب  رابطه مثبت مینادار رابطه مثبت مینادار داشررت. هوش مینوی کلی با گودآگاهی گترروصرری 

 اجتماعی رابطه میناداری را نشان نداد. 

شررهرابی فراهانی و فرحبیش   (،1391(، میرجلیلی و شررفییی )1393رسررتمی و همکاران )(، 2006صررمدی ) یافته هاینتایج ای  مطالیه با 

 همسو می باشد.( 2011جوزف و الکشمی )و  (1391)

  باورها، افکار، تشررییص  توانایی از دیگر، عبارت به یا اسررت  برگوردار باالیی گودآگاهی از که فردیتوان گفت  در تبیی  ای  یافته می

  بر را آدمی رفتار که روانشناگتی  نیازهای و ها ضیف  ها، توانمندی ها، سوگیری  ها، عادت شیتیتی،   های ارزش شیتیتی،   صفات  هیجانها،

 در دیگران با رابطه برقراری در هیجانهایش ابراز چگونگی و ها ارزش و مینوی منابع کارگیریب اییتوان تواند می ،دارد آگاهی انگیزند می

 (.  1391شهرابی فراهانی و فرحبیش، ) کند عمل موهرتری طور به و باشد داشته را روزانه زندگی بهبود جهت

و لذت بیش که مبنای مفهوم سازی و سنجش سالمت     داشت  حسی از یکپارچگی، هدفمندی، تیاد ، پذیرش و توانایی درون نگری عمیق   

مینوی است، نیازمند شناگت نیازها، عالنق و ارزش های شیتی است که در مفهوم سازی فرایندهای گودآگاهی آمده است. هرچند تبیی          

   (.1389رابطه هوش مینوی با فرایندهای گودآگاهی پژوهش های بیشتری نیاز دارد )سرافراز و همکاران، 
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