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 چکیده:  
رابطه هوش مینوی با خودآگاهی کارکنان دانشررگاه آزاد اسررالمی واحد علوم و تحقیقات تهران بودم هامیه   هدف از پژوهش حاضررر، تییی  

ش پژوهش را  سال     کلیه کارکنان دان سالمی، واحدعلوم تحقیقات تهران، در  نفر   50) نفر 100که از هامیه آماری تیداد بودند  1395گاه آزاد ا
شیوه نمونه گیری  نفر مرد(  50زن و  سترس و داوطلبانه  به  شنامه        در د س ستفاده در ای  پژوهش، پر شدندم ابزار های مورد ا وش هانتخاب 

ستگی بودم ههت تجزیه و     مینوی کینگ، و خودآگاهی ریلو و الیک ب صیفی و طرح پژوهش از نوع همب ضر از نوع تحقیقات تو ودم پژوهش حا
شدم            ستفاده  سیون گام به گام ا سون و رگر ستگی پیر ضریب همب شان داد که تحلیل داده ها از  ا زیرمقیاس های هوش مینوی ب یافته ها ن

گویای اهمیت رابطه هوش مینوی با خودآگاهی کارکنان دانشررگاه بوده و از  یافته های پژوهشخودآگاهی کارکنان رابطه مثبت مینادار داردم 
ست میزان باالیی از تغییرات هوش مینوی کارکنان را       ، بی  زیر مقیاس های خودآگاهی سته ا صی و خودآگاهی عمومی توان صو خودآگاهی خ

   پیش بینی نمایندم 

   خودآگاهیهوش مینوی،  :ها لیدواژهک

 

  
اخیر، ما شاهد عالقه فزاینده ای نسبت به موضوعات مذهبی/مینوی در حوزه روان شناسی هستیممبرخی روان شناسان، مینویت           در سالهای  

 را تالش همواره بشر برای پاسخ دادن به چراهای زندگی تیریف کرده اندم

دی خویش می باشدم مفهوم هوش مینوی   ( میتقد است که هوش مینوی شامل توان بالقوه فرد در درک زندگی و هویت وهو  1993) 1ووگان
سال   سال        1996برای اولی  بار در  شد وبید در  ستیونس مطرح  سط ا سترش یافتم در مفهوم هوش مینوی مفهوم     1999تو سط ایمونز گ تو

و باال   یآگاهی و مینوی و نیز مفهوم هوش به مینای به کارگیری ای  مفاهیم برای سررازگار مینویت به مینای هسررتجوی فرد برای تقدس،
بردن سطح رفاه انسان باهم ترکیب شده استم زوهار و مارشال در کتاب خود تحت عنوان هوش مینوی: هوش غایی به مقوله هوش مینوی  

پرداخته ودر کنار بهره هوش وهوش هیجانی، آن را به عنوان هوش سرروم که باالتری  و غایی تری  هوش در انسرران می باشررد در ن ر می 
 گیردم
تحلیلی غرب از هوش، پیش از شناختی است و شامل پردازش اطالعات می شود در حالی که رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوّش،         مفهوم 

 (م  2004)نازل، رتباط کامل)یکپارچه(در بر می گیرد مولفه های گوناگون عملکرد و تجربه انسان از همله شناخت، شهود و هیجان را در یک ا
دگی الزم نیست که افراد هوش عمومی باالیی داشته باشند، بلکه آنچه الزم می باشد هوش هیجانی و هوش     نر زبرای رسیدن به موفقیت د 

شت  نمره هوش مینوی باال، افرادی را شامل می شود که از حد هسم مادی فراتر رفته، حاالت اوج هوشیاری را         مینوی باالستم به ویژه دا

                                      
1. Vaughan 



 و هاشمی رزینی          افخمی اردکانی/ خودآگاهی وهوش معنوی 

ل مساله استفاده می کنندو خصوصیاتی همچون تواضع، بخشش، حق شناسی و دلسوزی یا گذشت  تجربه می کنند و از منابع مینوی برای ح

 (1385به نقل از سهرابی، ؛  2005 را می توان در آنها دید)ماری اسمیت،
تقوا   اسالمیدر اسالم نیز به طور ضمنی هوش مینوی مورد توهه فراوانی قرار گرفته استم برای مثال عوامل موثر بر هوش مینوی در متون 

ر  د و پرهیزکاری به همراه تمرینات روز مره از قبل تدبیر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه داری، عبادات، خواندن قرآن و تدبر صرررادقانه
 (1385 ،آیات قلمداد شده استم)سهرابی

اسررتم بادر ن ر داشررت  اینکه فرایندهای  سررازمان دهی، کارآمدی، قابلیت اعتماد، خویشررت  داری، پیشرررفت گرایی، منطق گرایی و تیمق 
 (م  1384؛ به نقل از قربانی و واتسون، 1990خودآگاهی از هنبه های فلسفی و دینی نیز مورد توهه قرار گرفته است)اینگرام

ست که به عنوان یک ه     شیارانه در مورد خود، ازهمله ویژگی های منحصر به فرد آدمی ا ر  دف مطلوب دخودآگاهی به مفهوم توانایی تفکر ه
حوزه دی ، فلسفه و روان درمانی مورد توهه قرار گرفته استم )خود( ن م دهنده و انسجام بخش تجربه های انسانی است بنابرای  خودآگاهی  

شناختی می دانندمبه            سازگاری روان  سبت به تجربه های شخصی را محور  نوعی توانایی سطح باالستمدیدگاه های ن ری مختلف، آگاهی ن
سازه ها و مقیاس های مختلفی به وهود آمده که از درهه انسجام وانتزاع متفاوتی برخوردارندم ازهمله      من و ر سنجش فرایند های خودآگاهی 

 سازه های هزئی نگر در ای  زمینه، هوش هیجانی و ناگویی خلقی را می توان نام برد که وهود یا

سجامی نیز تالش های کلی نگر در         فقدان آگاهی هیجانی را مورد توهه قرار می دهندم مقی سی ان شنا شمندی، و خود شیاری، بهو اس خودهو
 م(1384مفهوم خودآگاهی هستند)قربانی و واتس ، 

مولفه های هوش مینوی و خودآگاهی به تنهایی مورد پژوهش قرار گرفته اما ارتباط بی  ای  دو مولفه پژوهشرری صررورت نگرفته که دغدغه  
سه    ست تا بی  ای   شماری در مورد رابطه بی  هوش مینوی با ویژگی های      ذهنی م  ه سنجمم با ای  حال ابهامات بی شان را ب مولفه ارتباط

شخصیتی و هوش مینوی با خودآگاهی وهود دارد که در هایگاه منبع اصلی و خالء ن ری محسوب میشودو محقق را بر آن داشته است تا با 
سی ارتباط بی  متغیر های فوق، بتواند بید  صیتی و      برر شخ شده رابطه بی  هوش مینوی با ویژگی های  از تییی  رابطه بی  متغیر های بیان 

ست که آیا بی            سؤال ا سخ به ای   صدد پا ضر در  شده پژوهش حا یژگی  وهوش مینوی با خودآگاهی تییی  نمایدم با توهه به مطالب مطرح 
 وهود دارد؟  میناداری رابطه  کارکنانهای شخصیتی و خود آگاهی 

ره      /خالقیانگری و بید  هامع)نشان داد که بی  هوش مینوی و ابیاد سالمت روانی ( 1393یافته خدابخشی و همکاران )نتایج  رایی مقابل توان
 و« دآگاهی، عشق و عالقهخو»دارد، همچنی  ابیاد  ابطه مثبت وهودر (خودآگاهی و عشق و عالقهی/ جایای اخالق/ سو تیامرل برا مشکالت

( طی تحقیقی دریافتند که رابطه مثبت میناداری 1393رستمی و همکاران )م بینی سالمت روانی دارند ای در پیش سهم عمده« نگری هامع»
ای دریافتند ( طی یک مطالیه 1392بی  هوش مینوی و سالمت عمومی، به عنوان دو متغیر اساسی در زندگی وهود داردم خدری و احمدی )   

 وهود داردم   05/0ویژگی های شخصیتی یک کارآفری  رابطه مستقیم و میناداری در سطح کمتر از  هوش مینوی ومؤلفه های بی  که 
آموزان دختر بی  هوش مینوی و مولفه خودآگاهی هوش هیجانی دانشنشررران داد که ( 1391نتایج تحقیق شرررهرابی فراهانی و فرحبخش )

یج می توان گفت فردی که از خودآگاهی باالیی برخوردار اسررت یا به عبارت دیگر  و به عبارتی به توهه به ای  نتارابطه میناداری وهود داردم 
ضیف ها و              سوگیری ها، توانمندی ها،  صیتی، عادت ها،  شخ صیتی، ارزش های  شخ صفات  شخیص افکار، باورها، هیجان ها،  از توانایی ت

توانایی بکارگیری منابع مینوی، ارزش ها و چگونگی ابراز هیجان  نیازهای روانشررناختی که رفتار آدمی را بر می انگیزند آگاهی دارد، می تواد 

 هایش در برقراری رابطه با دیگران در ههت بهبود زندگی روزانه را داشته باشد و به طور مؤثرتری عمل کندم 

شفییی )  ستان یزد، دریافت که کارکنا       1391میرهلیلی و  شهر ستی  سازمان بهزی ستی دارای ( طی تحلیل بر هوش مینوی کارکنان   ن بهزی

 خودآگاهی بوده و به مراهیان عالقه داشته و به آنها عشق می ورزندم  
شمی  شی  نیز( 2011) 2هوزف و الک ستیابی به هدف و مینا،       طی پژوه سیۀ هوش مینوی در بهبود روابط درون فردی، د شان دادند که تو ن

مهمتری  مرس و مدیریت زمان نیروهای انسانی، موفق عمل کرده است  انگیزه، تیهد، مسئولیت پذیری، خودآگاهی، روحیۀ تیمی، مدیریت است  
کاربردهای هوش مینوی در محیط شررامل: امنیت شررخصرری و ایجاد آرامش خاطر، ایجاد تفاهم بی  افراد و بهبود ارتباطات در محیط کار،   

 مدیریت کردن تغییرات و از میان برداشت  موانع راه می باشدم  

                                      
2. Joseph and Lakshm 
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( نیز در پژوهشرری با عنوان بررسرری رابطه هوش مینوی با سررالمت روان و رضررایت از زندگی، گزارش کردند  0062و همکاران ) 3الکسرراندر
هستجوی    در که است  هستی  ههان به کل نگر شهود، دیدگاه  و الهام برای ظرفیتی خودآگاهی، انیطاف، باال دارای مینوی هوش با فردی

سخ  سش های  برای پا سوم  و و آداب سنتها  نقد و زندگی بنیادی  پر شدم  ر سان  می تواند راحتی به مینوی هوش می با  و تغییر توان به ان
  بدهدم تحول

 مدل مفهومی و توسعه فرضیه ها
با توهه به چهار چوب ن ری و تحقیقات تجربی پیشرری  در ای  مطالیه بررسرری رابطه هوش مینوی و خود آگاهی کارکنان دانشررگاه علوم و 

رد،هوش مینوی که عبارت است از داشت  حس مینا و داشت  صمیمیت در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک      تحقیقات دو متغییر وهود دا
 صمدیکه درهات باالتر مینویت و مذهب با احساس خوب بودن و سالمت روان همراه استممتیادل از ارزش ماده و میتقد به بهتر شدن دنیا 

 ( طی مطالیه ای بیان کرد که2006)

حاصل رشد ساختارها و فرایند های شناختی و عواطف  خودآگاهی (به عنوان متغییر مستقل و متغییر وابسته1393قل از شفییی، )آمرام؛ به ن  

و احسرراسررات تنیده در آن می داند، که از تیامل اهتماعی و روابط فردی تاثیر می پذیرند و از ملزومات اسرراسرری سررازگاری به شررمار می    
 در شکل زیر نشان داده شده است: ارتباط منطقی متغییر هاآیندم

 

 

 

 

 

 
 لذا با عنایت به مدل مفهومی پژوهش و با توهه به اهداف و هامیه مورد مطالیه فرضیه های زیر مطرح میشود:

 مهوش مینوی با خود آگاهی رابطه مینادار ی داردم1
 کندم مهوش مینوی خود آگاهی را پیش بینی می2

 

 روش پژوهش:  

ضر  ستگی  نیادی  وهزء تحقیقات ب پژوهش حا س  4از نوع همب سالمی، واحدعلوم تحقیقات     پژوهش را هامیه تم ا شگاه آزاد ا کلیه کارکنان دان

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

و  (1985) نئو شررخصرریتی(، مقیاس 2008) کینگ مینوی هوشاطالعات از پرسررشررنامه های ههت گردآوری نمونه در ن ر گرفته شرردندم 

 استفاده شده استم  (1998) الیک و ریلو خودآگاهیپرسشنامه 

گویه است و چهار   24( توسط کینگ طراحی و ساخته شد که دارای    2008ای  پرسشنامه در سال)    :5(SISRIهوش معنوی کینگ ). 1

ی  ا ر وهودی انتقادی، تولید مینای شررخصرری، آگاهی متیالی و بسررط حالت هوشرریاریم هر چه فرد نمره باالتری در   زیر مقیاس دارد: تفک

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

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

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

                                      
3. Alexander 
4. correlation research 
5. the spiritual intelligence self-report inventory 

 خودآگاهی هوش معنوی
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برآورد شرردم روایی صرروری و محتوایی   88/0خ پایایی ای  مقیاس با اسررتفاده از ضررریب آلفای کرونبا  (1389) در پژوهش رقیب و همکاران

مقیاس توسط متخصصان روان شناسی مورد تایید قرار گرفتم برای برآورد روایی همگرایی از پرسشنامه ی تجربه ی مینوی غباری بناب به         

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

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

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

سط  مقیاس خودآگاهی  :خودآگاهی .2 سط لطیفیان     (1998) ریلو و الیکتو شده که در ایران نیز تو شده  1384)سیف  و تهیه  ( اعتباریابی 

 ممی باشد (ضطراب اهتماعیو اخودآگاهی عمومی ، خودآگاهی خصوصی) که شامل سه زیر مقیاس داردگویه  24 استم ای  مقیاس

سیار موافقم از لیکرت )روش به  سؤاالت  سیار مخالفم  «نمره 5» ب شودم   ( نمره گذاری«نمره 1» تا ب شماره  می  ،  8، 7، 3همچنی  گویه های 

 (م  1386، و سیف از لطیفیان ل؛ به نق1975و همکاران،  6بطور میکوس نمره گذاری می شوند )فنستی  23، 14، 11، 9

از شده استم نتایج حاصل    ( به روش تحلیل عاملی احر2006) 8و باهک 7( و اوسک 1975فنستی  و همکاران ) روایی ای  مقیاس در پژوهش 

( طی مطالیه ای، روایی و پایایی ای  1386لطیفیان و سررریف )از ای  پژوهش ها حاکی از روایی قابل قبول ای  مقیاس اسرررتم در ایران نیز 

هش  مسو با پژو مقیاس را در دانشجویان مورد بررسی قرار دادندم در مطالیه آنان، شواهد حاصل از همبستگی درونی بی  ابیاد ای  مقیاس، ه      

سبه ضریب آلفای کرونباخ احراز شدم ای           ( 1998ریلو و الیک) شتم پایایی ابیاد سه گانه آن نیز با محا سازه ای ای  مقیاس دا شان از روایی  ن

اکی /م به دست آمدند، ح 84/م، و 57/م، 71ضرایب که برای خودآگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی، و اضطراب اهتماعی، به ترتیب برابر با      

 از همسانی درونی قابل قبول نمره های ای  مقیاس هستندم

 در نهایت و پس از همع آوری اطالعات، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شدم 

 یافته های پژوهش

 بی  هوش مینوی با خود آگاهی کارکنان رابطه وهود داردم  فرضیه: 

 ی کارکنانهمبستگی هوش مینوی با خودآگاه (1(هدول

 اضطراب اهتماعی خودآگاهی عمومی خودآگاهی خصوصی متغیرها

 م تفکر وهودی انتقادی1
269/0P= 

007/0 Sig= 

164/0P= 

102/0 Sig= 

255/0-P= 

011/0 Sig= 

 م تولید مینای شخصی2
319/0P= 

001/0 Sig= 

149/0P= 

139/0 Sig= 

57/0-P= 

574/0 Sig= 

 م آگاهی متیالی3
174/0P= 

084/0 Sig= 

027/0P= 

793/0 Sig= 

113/0P= 

264/0 Sig= 

 م بسط حالت هشیاری4
192/0P=  

050/0 Sig= 

100/0P=  

330/0 Sig= 

047/0-P=  

650/0 Sig= 

 مهوش مینوی کل5
342/0P=  

001/0 Sig= 

063/0P=  

533/0 Sig= 

109/0-P=  

279/0 Sig= 

                                      
6. Fenigstein 

7. Avsec 

8. Bajec 
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رابطه   01/0در سطح   269/0فکر وهودی انتقادی با خودآگاهی خصوصی   هدول فوق رابطه هوش مینوی را با خودآگاهی را نشان می دهدم ت 

در سطح   319/0رابطه منفی مینادار داردم تولید مینای شخصی با خودآگاهی خصوصی      01/0در سطح   -255/0مثبت و با اضطراب اهتماعی  

شتم بسط حالت هشیاری با خودآگاهی خصوصی       رابطه مثبت مینادار داردم آگاهی متیالی با هیچ کدام از ابیاد رابطه مینادار ن 01/0   192/0دا

سطح   شتم هوش مینوی کلی با خودآگاهی خصوصی     05/0در  شان می   رابطه مثبت مینادار دا فوق رابطه هوش مینوی را با خودآگاهی را ن

رابطه   01/0در سطح   -255/0رابطه مثبت و با اضطراب اهتماعی   01/0در سطح   269/0دهدم تفکر وهودی انتقادی با خودآگاهی خصوصی   

رابطه مثبت مینادار داردم آگاهی متیالی با هیچ کدام از  01/0در سطح  319/0منفی مینادار داردم تولید مینای شخصی با خودآگاهی خصوصی 

نوی کلی رابطه مثبت مینادار داشتم هوش می  05/0در سطح   192/0ابیاد رابطه مینادار نداشتم بسط حالت هشیاری با خودآگاهی خصوصی      

صی     صو سطح   342/0با خودآگاهی خ ضطراب اهتماعی رابطه میناداری را     01/0در  شت ولی با خودآگاهی عمومی و ا رابطه مثبت مینادار دا

شان ندادم   سی نقش پیش ن ستفاده       برای برر سیون گام به گام ا صیتی و خودآگاهی برای هوش مینوی کارکنان از رگر شخ بینی کنندگی ابیاد 

   گردیدم

 ( آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش2ول )هد

 میانگی  متغیرها
 انحراف

 استاندارد
 بیشینه نمرات کمینه نمرات

ی
نو
می
ش 
هو

 

 32 17 95/2 23/28 تفکر وهودی انتقادی

 23 16 91/1 90/19 تولید مینای شخصی

 33 22 19/2 83/29 آگاهی متیالی

 22 10 06/3 10/18 بسط حالت هشیاری

 109 76 91/6 06/96 وی کلهوش مین
ی
اه
دآگ
خو

 
 42 13 42/5 06/25 خودآگاهی خصوصی

 18 5 19/3 03/13 خودآگاهی عمومی

 40 16 28/6 42/26 اضطراب اهتماعی

 

ستاندارد، کمینه نمرات و بیشینه نمرات  در  متغیر های ابیاد شخصیت، هوش مینوی و خودآگاهی م     2در هدول ) اهده ش ( میانگی ، انحراف ا

 می شودم  

 بحث و نتیجه گیری  

ستگی   سط      رابطه بی   (2)هدول با توهه به ماتریس همب صی، آگاهی متیالی و ب شخ ابیاد هوش مینوی )تفکر وهودی انتقادی، تولید مینای 

 دممورد تأیید قرار می گیر( خودآگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اهتماعیحالت هوشیاری( و ابیاد خودآگاهی )

تفکر وهودی انتقادی با خودآگاهی خصرروصرری رابطه مثبت و با اضررطراب اهتماعی منفی مینادار داردم تولید مینای شررخصرری با خودآگاهی   

صی    صو صی         خ صو شیاری با خودآگاهی خ سط حالت ه شتم ب  رابطه مثبت مینادار داردم آگاهی متیالی با هیچ کدام از ابیاد رابطه مینادار ندا

رابطه مثبت مینادار داشررت ولی با خودآگاهی عمومی و اضررطراب  ر داشررتم هوش مینوی کلی با خودآگاهی خصرروصرری رابطه مثبت مینادا

 اهتماعی رابطه میناداری را نشان ندادم 



 و هاشمی رزینی          افخمی اردکانی/ خودآگاهی وهوش معنوی 

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

 همسو می باشدم( 2011هوزف و الکشمی )و  (1391)

  باورها، افکار، تشررخیص  توانایی از دیگر، عبارت به یا اسررت  برخوردار باالیی خودآگاهی از که فردیدر تبیی  ای  یافته می توان گفت 

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

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

 (م  1391شهرابی فراهانی و فرحبخش، ) کند عمل موثرتری طور به و باشد داشته را روزانه زندگی بهبود ههت

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

مینوی است، نیازمند شناخت نیازها، عالئق و ارزش های شخصی است که در مفهوم سازی فرایندهای خودآگاهی آمده استم هرچند تبیی          

   (م1389پژوهش های بیشتری نیاز دارد )سرافراز و همکاران، رابطه هوش مینوی با فرایندهای خودآگاهی 

 

 منابع  

(م رابطه هوش مینوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکیم مجله پزشکی هرمزگانم 1392حمید، نجمه؛ زمستانی، مهدیم )
م 247-355، صص 4سال هفدهم، شماره   

شناسایی رابطه بی  هوش مینوی و سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی (م 1393ری، حس م )خدابخشی، شراره؛ رحیمی کیا، امی ؛ هیف
م 58-65، صص 1، شماره 16پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستانم دوره  -م فصلنامه علمیلرستان  

فری  از دیدگاه کارکنان یک سازمان صنیتی در بررسی رابطه هوش مینوی با ویژگی های شخصیتی یک کارآ(م 1392م )یوسف ؛ احمدی،نییمه ،خدری
م بابلسر، دانشگاه مازندران(م همایش ملی دانشگاه کارآفری  )صنیت دانش محور مشهر بندرعباس  

محمدعلی محمد؛ محمدی، سیید؛ بازیار، مهدی؛ شریفی، شفیق؛ مهربان، محمد؛ رستمی، رابطه(م 1393م )وحید بختیاری، زینب؛ پور،  اب مینوی هوش ی   
م 151-163، صص 53، شماره 14م فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اهتماعیم سال دانشجویان در عمومی سالمت  

(م اعتباریابی مقیاس هوش مینوی کینگ )1389رقیب، مایده سادات؛ سیادت، سیدعلی؛ حکیمی نیا، بهزاد؛ احمدی، سیدهیفرم ) SISRI-24 در  (
م 141-164، صص 1، شماره 4شناختیم دوره  دانشجویان دانشگاه اصفهانم دستاوردهای روان  

(م فرایندهای خودآگاهی و سالمت هسمی، روانی، اهتماعی و مینویم پژوهش در 1389سرافراز، مهدی رضا؛ بهرامی احسان، هادی؛ زرندی، علیرضام )
م 4و3سالمت روانشناختیم دوره چهارم، شماره   

 پرورش و آموزش 15 منطقه دختر آموزان ررسی رابطه بی  هوش مینوی و هوش هیجانی دانشب(م 1391م )کیومرث ،فرحبخش ؛لیال ،شهرابی فراهانی
پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی در ن ام های آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیم صص  -تهرانم دوفصلنامه علمی شهر
م 60-44  

م 2نویم فصلنامه روانشناسی دی م شماره (م درآمدی بر هوش می1385سهرابی، فرامرزم )  
(م فرایندهای خودشناختی و ن ام های پردازش خبر عقالنی و تجربه ای در ایران و آمریکام فصلنامه روانشناسی 1384قربانی، نیما؛ واتسون، پم جم )

م 3-14(، صص 5)2ایرانیم   
و بررسی تحلیل ویژگی ها و ساختار عاملی آن در بی  دانشجویان دانشگاه های  (م هنجار یابی آزمون هدید شخصیتی نئو1377گروسی فرشی، میرتقی م )

 ایرانم رساله دکتریم دانشگاه ترببیت مدرس تهرانم
(م رویکردهای نوی  در ارزیابی شخصیتم تبریز: نشرهامیه پروژه و دانیالم1380گروسی فرشی، میرتقیم )  
انم مجله علوم اهتماعی و انسانی دانشگاه شیرازم ویژه نامه علوم اختالالت رولبط بی  فردی دانشجوی (م تأثیر خودآگاهی بر1386لطیفیان، م؛ سیف، دم )

م 137-150(، صص 3)26تربیتیم   
مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش مینوی در افراد میتاد و (م 1391م )ادنان ،غفاری ؛سییده ،هاشم؛ محمدی اصفهانی ،حمید؛ هوشیار ،محی الدینی

مسنندج، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج منخستی  همایش ملی شخصیت و زندگی نوی  متادغیر می  
ترویجی اخالقم سال دوم،  -(م تحلیلی بر هوش مینوی کارکنان سازمان بهزیستی شهرستان یزدم فصلنامه علمی1391میرهلیلی، مهدی؛ شفییی، میثمم )

م 65-94، صص 5شماره   
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