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  مقاله پژوهشی 

  

 انیدانشجو یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص اقیبا اشت يرابطه هوش معنو

  اراك یدانشگاه علوم پزشک

  

  یاعظم مسلم، يعبداهللا محمود دیس، پور يحسن جعفر، *یزهرا مسلم، یقم نیمه، بهمن توان

  

 

  چکیده

 ياری رهیو غ تیخالق، بهبود عملکرد، سالمت، طیبا مح یو رفتار است که فرد را در جهت هماهنگ يسازگار ینوع يهوش معنومقدمه: 

 یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص اقیبا اشت يرابطه هوش معنو یپژوهش حاضر با هدف بررس. دینما می

  . اراك انجام شد

دانشگاه علوم  انیدانشجو از بین نفر 341با حجم اي  نمونه. انجام شد 1396 -97در سال  یهمبستگ یفیپژوهش توصاین  :ها روش

 يهوش معنو يها پرسشنامه قطری از ها داده. انتخاب شدند تیبر حسب جنس ینسبتاي  طبقه یتصادفگیري  به روش نمونه اراك یپزشک

با استفاده از ها  داده. شد آوري جمع زاده و دهقانی چاري نیحس یلیتحص یو همکاران و سرزندگ کزیفردر یلیتحص اقیاشت،  زاده عبداهللا

  . شد لیو تحل هیمستقل تجز tآزمون ، رسونیپ یهمبستگ بیضر

 کی =r= 0001/0(p ,248/0( یلیتحص یو سرزندگ =p)r= 0001/0 ,284/0( یلیتحص اقیبا اشت يهوش معنو نیبنتایج: 

 ,149/0( مثبت و معنادار وجود داشت همبستگی کی یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص اقیاشت نیب. مثبت و معنادار وجود داشت همبستگی

r= 008/0(p= .وجود داشت يدختر با پسر تفاوت معنادار انیدانشجو یلیتحص ینمره سرزندگ نیانگیم نیب )001/0(p=  .  

 گذارتأثیرمهم و  يرهایبه عنوان متغ یلیتحص یو سرزندگ اقیاشت شیکه منجر به افزا يهوش معنو يها آموزش مهارتگیري:  نتیجه

  . است يضرور اریبس، شود می ندهآی در ها دانشگاه انیدانشجو یشغل شرفتیپ تیو در نها یلیتحص شرفتیدر پ

  

   ، دانشجویان علوم پزشکی.یلیتحص یسرزندگ، یلیتحص اقیاشت، يهوش معنوهاي کلیدي:  واژه
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zmoslemi75@yahoo.com  
دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پزشکی، گروه معارف، بهمن توان (استادیار) دکتر

 آموخته دانش، یقم نیمه )؛tavan@arakmu.ac ir(. ایران، اراك، اراك

، روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده، تربیتی گروه علوم. ارشد علوم تربیتی کارشناسی

)؛ حسن ghomi_b@yahoo com(. رانیا، تهران، طباطبایی عالمه دانشگاه

، دانشگاه علوم پزشکی اراك، دانشکده پزشکی، گروه معارف، (استادیار)پور يجعفر

 يعبداهللا محمود دی)؛ دکتر سjafaripoor567@gmail.com(. ایران، اراك
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 مقدمه

 يها روزانه با استرس، یپزشک يها رشته انیدانشجو

و  یکه سالمت روان شوند می مواجهه يادیز یلیتحص

 یلیو عملکرد تحص اندازد می را به خطر شانیجسمان

 یمنبع یطیشرا نیدر چن. دهد می قرار تأثیر آنان را تحت

 تواند می رایز. است تیبه آنها کمک کند معنو تواند می که

                                                                              
. ایران، اراك، دانشگاه علوم پزشکی اراك، دانشکده پزشکی، یستیآمار ز

)moslemiazam@gmail.com(  

  26/3/98 تاریخ پذیرش:، 10/2/98، تاریخ اصالحیه: 6/12/97 مقاله: تاریخ دریافت
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آن در حل  يریخود و بکارگ يمعنو يها جربهآنها را در ت

هوش . )1دهد( ياری یزندگ يو درك ارزش و غنا لیمسا

 بکارگیري براي ها توانایی ازاي  معنوي را مجموعه

 و کنش افزایش جهت در معنوي يها ویژگی و ها ارزش

 از استفاده. )2(دنکن می تعریف روزانه زندگی در بهزیستی

حل  يتا برا سازد یرا قادر م انیدانشجو "معنوي هوش"

 قتیاقدام کنند و به حق ينگرش معنو وهیمشکالت با ش

افراد احساس  یوقت. ندینما یو احساس شادکام دهیرس

بهتر  توانند یتر و کارآمدتر هستند و م خالق، کنند يشاد

، يا شده تجربه ییتوانا يهوش معنو. )3کنند( يریگ میتصم

را  تر بیشدانش و فهم  به یابی که به افراد امکان دست

در  یبه کمال و ترق دنیرس يرا برا نهیو زم دهد یم

 سازگاري بهتر باي  هالزم. )4(سازد یفراهم م یزندگ

افرادي که از هوش معنوي باالتري . است طیمح

 یدر مقابل فشارهاي زندگ يتر بیشبرخوردارند تحمل 

 نشان طیبراي سازگاري با مح ییباال ییدارند و توانا

وي در محیط ین کاربردهاي هوش معنتر . مهم)5(دهند می

ایجاد تفاهم ، شامل: امنیت شخصی و ایجاد آرامش خاطر

مدیریت کردن ، بین افراد و بهبود ارتباطات در محیط کار

  . )6(باشد می تغییرات و از میان برداشتن موانع راه

 اقیاشت، انیدانشجو یلیتحص شرفتیبر پ مؤثرعوامل  از

که به  ییبه رفتارها یلیتحص اقیسازه اشت. است یلیتحص

 اطالق، مربوط است یلیتحص شرفتیو پ يریادگی

گذرا  یجانیه تیوضع کیاز  شیب يزیچ اقیاشت. شود می

کننده و  تیسرا يایحالت پا کیو به  است و خاص

واقعه ، موضوع کی يکه رو دارداشاره  یشناخت - یجانیه

 يدارا یلیتحص اقیاشت. شود می رفتار خاص متمرکز ای

و  یشناخت يانواع راهبردها(شامل یسه بعد شناخت

، )يریادگی يبرا رانیمورد استفاده فراگ یفراشناخت

ارزش و عاطفه) و ، (شامل سه مؤلفه احساس یزشیانگ

 واستو درخ يدارپای، ها تالش، (شامل رفتارها يرفتار

 فیدر برخورد با تکال رانیتوسط فراگ گرانیکمک از د

  . )7) است(یدرس

 يها محیط )Martin& Marsh ( و مارش نینظر مارت از

 يها چالش آنها در که هستند ییها مکان آموزشی

 تحصیلی زندگی پایدار حقیقت، فشارها و موانع، تحصیلی

 از یکی تحصیلی سرزندگی، بنابراین. )8(هستند

است که بر تربیت و یادگیري  مهمی يها شاخص

 آنجا در و گذارد می تأثیر فرد آمیز ثمربخش و موفقیت

 علمی يها پیشرفت و نشیند می بار به ها و توانایی ها یاقتل

، تحصیلیي  روزانه زندگی در اما ؛)9(شود می حاصل

 خاص فشارهاي و موانع، ها با انواع چالش رندگانیادگی

 تهدید، استرس سطوح، ضعیف نمرات جمله از( دوره این

 و انگیزش کاهش، عملکردي  هنتیج در نفس به اعتماد

در برخورد  رندگانیادگی از برخی. شوند می ) مواجهتعامل

 گروه اما، کنند می عمل موفق ها با این موانع و چالش

 حس طورکلی به. )10(هستند ناموفق زمینه این در دیگري

 ذهنی سالمت معنادار شاخص سرزندگی درونی

سازنده ، اسخ مثبتپ به تحصیلی سرزندگی لذا. )11(است

ي  و موانعی که در عرصه ها الشو انطباقی به انواع چ

  . )8(دارد اشاره شوند؛ می تجربه، تحصیلی جاري و مداوم

ارتباط هوش  یکه به بررس خوان هم یداخل یقاتیتحق

پرداخته  یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص اقیبا اشت يمعنو

 پژوهش و بود شمار محدود و انگشت اریبس ،باشند

رابطه  بررسی به ها پژوهش تر . بیشنشد افتیهم  خارجی

چون: عملکرد  گرید ییرهایبا متغ يهوش معنو

، )14امتحان( باضطرا، )13(یشادکام، )12(یلیتحص

هر  بالندگی و رشد اند. پرداخته رهی) و غ15سالمت روان(

دارد و  یآن جامعه بستگ یبه نظام آموزشاي  جامعه

در  ینقش مهم رانیفراگ یلیتحص یو سرزندگ اقیاشت

با توجه به . دارد ینظام آموزش تیعدم موفق ای تیموفق

سو و  کیاز  نهیزم نیدر ا کپارچهی یعدم وجود پژوهش

 یلیدر سالمت بافت تحص رهایمتغ نیتر این که مهم

 یو سرزندگ اقیاشت، يهر کشور یآموزش ستمیس

) یلیآن در کل دوران تحص تأثیر(با توجه به  یلیتحص

مورد  در ژهیوه ب نهیزم نیدر ا یو خالء پژوهش، است

با در نظر گرفتن ، گرید ياز سو یپزشکعلوم  انیدانشجو

و عوامل  انیدانشجو یلیتحص تیو موفق شرفتیپاین که 

پژوهش در آموزش و از  يها تیاز اولو، مرتبط با آن

 لذا ست؛ا ها دانشگاه یآموزش رانیمورد توجه مد لیمسا

 اقیبا اشت يهوش معنو نیرابطه ب یپژوهش به بررس نای
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دانشگاه  انیدر دانشجو یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص

  . اراك پرداخت یعلوم پزشک

  

  ها روش

و  1396 -97همبستگی در سال  - این پژوهش توصیفی 

 .در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراك انجام شد

دانشجوي مشغول به تحصیل در این  3055از میان 

و  دانشجو با استفاده از فرمول کرجسی 341، دانشگاه

 6 ازاي  تصادفی طبقهگیري  به روش نمونه، مورگان

پرستاري و ، دندانپزشکی، دانشکده شامل (پزشکی

) و به نسبت یبهداشت و توانبخش، پیراپزشکی، مامایی

به  لیتما، معیار ورود دانشجویان. جنسیت انتخاب شدند

 تیو با رضا صورت داوطلبانهه پرسشنامه بپر کردن 

به  لیخروج از طرح عدم تما اریمع نیکامل بود و همچن

 منظوربه . پرسشنامه بود لیو عدم تکم يادامه همکار

  :گرفت قرار استفاده مورد پرسشنامه 3 ها داده آوري جمع

زاده و همکاران  : توسط عبداهللايپرسشنامه هوش معنو -1

این ابزار در ایران با . ه استدیگرد یعبارت طراح 29با 

 سپس و تدوین جامعه این فرهنگی يها توجه به ویژگی

به  89/0مرحله  نیدر ا ییاپای. است شده سنجی اعتبار

محتوا که  ییعالوه بر روا ییروا یبررس يبرا. دست آمد

 زین یعامل لیاز تحل. شد تأییدها  متخصص ظرها با ن سؤال

است که سؤال  29 يپرسشنامه دارا. )16استفاده شد(

(کامالً  کرتیل يا درجه  پنج اسیرا در مق يهوش معنو

 1(نمره ، کامالً موافقم)، موافقم، يتاحدود، مخالفم، مخالفم

شایان ذکر . است 145تا  29دامنه نمرات . سنجد می )5تا

تفسیر نمرات دختران و پسران به طور  لاست جدو

 به 137: دختران( باال خیلی ازاي  درجه 5جداگانه در طیف 

 به 93: دختران( پایین خیلی تا) باال به 135: پسران، باال

 از استفاده راهنماي در )پایین به 85: پسران، پایین

  . است شده ذکر پرسشنامه

 کزیفردر لهیوسه : بیلیتحص اقیاشت اسیمق -2

)Fredricks(  هیگو 15 يشده و دارا ساخته همکارانو 

و  یعاطف، يرفتار اقیاشت يها اسیکه خرده مق )17است(

مربوط به  4و ، 3، 2، 1سؤاالت . سنجند می را یشناخت

و  9، 8، 7، 6، 5و سؤاالت  يرفتار اقیاشت اسیخرده مق

و  14، 13، 12، 11و سؤاالت  یعاطف اقیمربوط به اشت 10

. است یشناخت اقیاشت اسیمربوط به خرده مق زین 15

که  است تا پنج کینمرات  يدارا ها هیپاسخ هرکدام از گو

حداقل و . شود می شامل) را 5=شهیتا هم1از (هرگز=

 اقیحداکثر نمره و نقطه برش در کل پرسشنامه اشت

 نشان تر نیینمره پا. است 45و  75، 15 بیبه ترت یلیتحص

 دهنده کم و نمره باالتر نشان یلیتحص اقاشتی دهنده

 بیضر، اسیطراحان مق .است ادیز یلیتحص اقاشتی

 نیا روایی. )17(اند گزارش نموده 86/0آن را  ییایپا

شده و  تأییدو همکاران  یپرسشنامه در پژوهش عباس

  . )18آمده است( به دست 66/0کل  ییایپا

و  زاده دهقانی: تحصیلی سرزندگیي  پرسشنامه -3

از  يریرا با الگوگ ی) پرسشنامه سرزندگ19(چاري نیحس

 & Martin(و مارش نیمارت یلیتحص یسرزندگ اسیمق

Marsh( )20( کرتیاز نوع لاي  درجه 7 اسیمق يبر رو 

، است هیگو 4 ي) که دارا7تا کامالً موافقم  1(کامالً مخالفم 

 9 نیلذا دامنه نمرات ب. رساندند هیگو 9توسعه دادند و به 

آزمون کسب نمره باالتر به منزله  نیدر ا. است 63تا 

 تري نییفرد است و هرچه فرد نمره پا تر بیش یسرزندگ

 يو یلیتحص یسرزندگبودن  نییکسب کند به منزله پا

و همکارش  یکرمسیدر پژوهش و. )19(شود می محسوب

 باخکرون يآلفا بیبا استفاده از ضر ییایپا زانیم زین

  . )21به دست آمد( 83/0

 تهیکم تأییدبوده و به  یمطالعه بر طبق اصول اخالق نیا

. است دهیاراك رس یاخالق دانشگاه علوم پزشک

شش  انیدانشجو نیب نمحققی توسط ها پرسشنامه

 بصورت ها دانشکده و در داخل کالس (انتخاب کالس

در . شد عیمحترم) توز دیاسات یو البته با هماهنگ تصادفی

داده شد و پس از  حیتوضابتدا در مورد هدف پژوهش 

دادن  نانیآنان به شرکت در پژوهش و اطم تیجلب رضا

آنها ، يجهت محرمانه بودن اطالعات فرد انیبه دانشجو

کامل در طرح شرکت  تیصورت داوطلبانه و با رضا به

از ذکر نام و  یمالحظات اخالق تیبه منظور رعا. کردند

 قیطر از ها داده. دیدانشجو امتناع گرد ینام خانوادگ

با  و SPSS- v21 (IBM, Armonk, NY, USA)افزار  نرم

 نییجهت تع رسونیپ یهمبستگ بیاستفاده از آزمون ضر
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مستقل  tآزمون، پژوهش يرهایمتغ نیب یدرجه همبستگ

 هیدو جنس) تجز نی(ب ها نیانگیم نیاختالف ب نییتع يبرا

  . شد لیو تحل

  

  نتایج

و  هیپرسشنامه تجز 320، شده عیپرسشنامه توز 341از 

 185تعداد  نیاز ا. )% پاسخ دهی8/93شد( لیتحل

) درصد1/42(نفر 135دختر و  ي) دانشجودرصد9/57نفر(

 در ها ) از نمونهدرصد3/46نفر (146 نیهمچن. پسر بودند

و  21- 23) درصد2/42(نفر 133، سال 18-20 سنی رده

و  27- 30) درصد9/2(نفر 9، 24-26 )درصد6/6(نفر 21

 عیاز نظر توز. سال به باال بودند 30) درصد2(نفر 6

نفر 105 تعداد ها ها در دانشکده نمونه یفراوان

) درصد5/11(نفر 37، پزشکی دانشکده در) درصد9/32(

نفر 34، ییو ماما ي) پرستاردرصد7/29(نفر 95، بهداشت

 ) دنداندرصد8/8(نفر 28، یراپزشکی) پدرصد6/10

از نظر . بودند ی) توانبخشدرصد5/6(نفر 21، پزشکی

نفر 35) مجرد و درصد89(نفر 284تأهل  تیوضع

) ساکن درصد1/57(نفر 183 و. ) متأهل بودنددرصد10(

) درصد9/42(نفر 137و  4از ترم  تر کمدر خوابگاه و 

  . و باالتر بودند 4ترم  و یرخوابگاهیغ

 46/16±33/1انیمعدل دانشجو نیانگیپژوهش م نیا در

الزم به ذکر است که این ارقام بر اساس اطالعاتی که . بود

به دست آمده ، اند دانشجویان در پرسشنامه وارد کرده

 انیدانشجو يمیانگین نمره هوش معنو. است

) و 52/40±66/8( یلیتحص اقاشتی، )24/12±63/82(

  . بود) 13/29±69/8( یلیتحص یسرزندگ

 اقیبا اشت ينمره هوش معنو نیانگیم نیب جیاساس نتا بر

 یلیتحص ی) و سرزندگr ,0001/0=p=284/0( یلیتحص

)248/0=r ,0001/0=p مثبت و معنادار  همبستگی کی)؛

با  یعنی. است فیضع همبستگی نیهر چند ا، وجود داشت

 یلیتحص یو سرزندگ اقیاشت، يهوش معنو شیافزا

نمره  نیانگیم نیب نیهمچن. ابدی یم شیافزا زین انیدانشجو

 r=284/0( یلیتحص اقیبا نمره کل اشت يهوش معنو

,0001/0=p274/0( یعاطف اقیاشت اسمقی ) و با خرده=r 

,0001/0=p243/0( یشناخت اقی) و اشت=r ,0001/0=p (

با  یعنی. مثبت و معنادار وجود داشت همبستگی کی

 یو شناخت یعاطف اقیاشت، يهوش معنو شیافزا

 نیانگیم نیب تیدر نها. ابدی یم شیز افزاین انیدانشجو

 r=149/0( یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص اقیاشت

,008/0=p( مثبت و معنادار وجود داشت همبستگی کی ،

 شیبا افزا یعنی. است فیضع یلیرابطه خ نیهر چند ا

 زین انیدانشجو یلیتحص یسرزندگ، یلیتحص اقیاشت

ها  نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین. ابدی یم شیافزا

 نیانگیمستقل نشان داد که بین م tبا استفاده از آزمون 

دختر  انیدانشجو یلیتحص اقیو اشت ينمره هوش معنو

 نیکه ب یدر حال. وجود نداشت يبا پسر تفاوت معنادار

دختر با  انیدانشجو یلیتحص ینمره سرزندگ نیانگیم

 نیبد. وجود داشت 01/0در سطح  يپسر تفاوت معنادار

ب که دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر از یترت

  . )1ند (جدول هستبرخوردار يباالتر یلیتحص یسرزندگ

  

  جنس کیبه تفک یلیتحص یو سرزندگ اقیاشت، يهوش معنو نمره نیانگیم اریو انحراف مع نیانگیفاوت مت : 1جدول

 t  p  درجه آزادي  پسران  دختران  شاخص آماري

  513/0  656/0  309  07/117±21/21  46/118±17/16  هوش معنوي

  285/0  071/1  311  24/40±12/9  23/41±14/7  اشتیاق تحصیلی

  **0001/0  - 533/3  307  14/31±05/8  65/27±89/8  سرزندگی تحصیلی

** 01/0<P  

  

  بحث

 همبستگی یلیتحص اقیو اشت يهوش معنو نیب جیطبق نتا

هوش  شیبا افزا یعنی. وجود داشت يمثبت و معنادار

 جهیکه با نت. ابدی یم شیافزا یلیتحص اقیاشت، يمعنو
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اگر چه . )22بود( خوان همو همکاران  يصفر یپژوهش

و  يارتباط هوش معنو یکه به بررس یخارج یقاتیتحق

مطالعات  کنیل، نشد افتی شندپرداخته با یلیتحص اقیاشت

آن  تأثیر دیمؤ، يهوش معنو نهیدر زم افتهی متعدد انجام

، طور مثال بوده است؛ به یلیبر موضوعات مختلف تحص

 ينشان داد که هوش معنو یپژوهش يها افتهی

 یلیعملکرد تحص يبرا يقدرتمند کننده ینیب شیپ

 نشان گرید یدر پژوهش نیهمچن. )12است( انیدانشجو

و  تر بیش یباالتر با شادکام يشد که هوش معنو دهدا

هوش  يهمراه است و ارتقا انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ

 یلیتحص شرفتیشاد و پ هیروح کیباعث داشتن  يمعنو

راستا در  نیهم در. )13(شود یم یعلوم پزشک انیدانشجو

و  دار معنانشان داد که ارتباط  دیگر یپژوهشنتایج 

 يهوش معنو نمرهاضطراب امتحان و  نیب یمعکوس

بر  یمیمستق تأثیر يوجود دارد و ابعاد هوش معنو

عنوان  به يهوش معنو. )14(گذارد یاضطراب امتحان م

 دهد یرا نشان م یو ارزش ییمعنا لیکه مسا ییهوش غا

بر ، ردیگ یرا در بر م یروان يسازگار يها تیو ظرف

 رندهیبنا شده و دربرگ يرجبریو غ يرمادیغ يها جنبه

است که عملکرد و  ییها یژگیها و و ارزش، يمعنومنابع 

هوش . )22(دهد یم شیامور روزانه را افزا يها زهیانگ

را در رابطه با نقش فرد در  ییها در واقع پرسش يمعنو

در  تواند یکه م کند یمطرح م گرانیارتباط با د

 تیموفق تاًیو عالقه و نها اقیاشت، یشادکام، یکوش سخت

  . )23باشد( مؤثر

 یلیتحص یو سرزندگ يهوش معنو نیب نیهمچن

 جیکه با نتا. مثبت و معنادار وجود داشت همبستگی

 آموزش دادند نشان که همکاران و پورمحمد یپژوهش

 انیدانشجو یلیتحص یسرزندگ شیدر افزا معنوي هوش

با وجود . )24داشت( یخوان هم، معنادار دارد تأثیر

که هوش  یتبا مطالعا، نهیزم نیمنابع در ا تیمحدود

مثبت در  یروانشناخت يرهایمتغ شیمنجر به افزا يمعنو

، )15(یسالمت عموم شیگردد مانند افزا یم انیدانشجو

کاهش ، )2(یزندگ تیفیک، )13(یشادکام، يسازگار

 افتهی نیا نییدر تب. بود سو هم) 25و اضطراب( یافسردگ

، به عنوان پاسخ مثبت یلیتحص یسرزندگ معنابه  توان می

 دوران موانع و ها به انواع چالش یو انطباق هسازند

که  ییها اشاره نمود که با آموزش مؤلفه لتحصی

 شیرا در افراد افزا رهیو غ یسالمت، یشادکام، يسازگار

. گردد می زین یلیتحص یسرزندگ شیمنجر به افزا دهد می

عصر حاضر باعث مشکل  يها یدگیچیپ، گریبه عبارت د

استعداد ابتال به اختالالت  ای افراد و ابتال يدر سازگار

 رهیاسترس و غ، یافسردگ، مانند اضطراب شناختی روان

استعداد و  توان می تیمعنو قیاز طر نیبنابرا، شده است

را گسترده  ماتیبرخورد با نامال يانسان برا تیظرف

در  يتر بیشمثبت  جاناتیه بیترت نی) و به ا26ساخته(

. ابدی می شیافزا فرادا یگردد و سرزندگ یتجربه م یزندگ

، موجب معنا شود تواند می مذهب، گریبه عبارت د

 شیرا افزا ینبی را به دنبال داشته باشد و خوش يدواریام

 قیعم ینشیب ندهیزا يمعنوهوش ، گریبه عبارت د. دهد می

است و شخص را در برابر حوادث  یزندگ عیدر وقا

 کالتآن افراد به مش لهیو به وس کند می مقاوم یزندگ

در . )27(کنند می پرداخته و آن را حل یو ارزش ییمعنا

، یزشیانگ -یشناخت یبه عنوان مفهوم تیواقع معنو

است که  یانطباق يها از منابع و مهارتاي  مجموعه انگریب

 دنمای می لیبه هدف را تسه یابیو دست مسألهحل  ندیفرآ

عوامل در  نیا یاجرا و کاربرد انطباق زین يو هوش معنو

، نیهمچن. )28(استروزمره  یو زندگ ژهیو طیراش

و  بخشد می يبه افراد احساس کنترل و کارآمد تیمعنو

 یدهد و به طور کل شیرا افزا یتواند کنترل شخص یم

 زیافراد تجو يرا برا تري سالم یسبک زندگ یمذهب نوع

 اریمثبت بس تأثیر یو روان یکه بر سالمت جسمان کند می

 شیافزا نهیزم تواند می بیترت نیدارد و به ا ییباال

  . )24را فراهم آورد( انیدانشجو یلیتحص یسرزندگ

و  یلیتحص اقیاشت نیپژوهش نشان داد که ب گرید افتهی

وجود  يمثبت و معنادار همبستگی یلیتحص یسرزندگ

، انیدانشجو یلیتحص اقیاشت شیبا افزا یعنی. داشت

 جیکه با نتا. ابدی یم شیافزا زیآنها ن یلیتحص یسرزندگ

 یپژوهش جیبا نتا که )7بود( خوان همو همکاران  یمیعظ

 یسرزندگ نیپورعبدول و همکاران که نشان دادند ب

رابطه  یلیمثبت و اُفت تحص زهیانگ جادیبا عدم ا یلیتحص

و همکار  یزالل نی) و همچن9و معنادار وجود دارد( یمنف
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 شیباعث افزا یلیتحص اقیکه نشان دادند وجود اشت

و  يصفر. )29بود( سو هم، شود می یلیتحص زشیانگ

 یلیتحص اقیکه اشت یانیداشتند دانشجو انیهمکارانش ب

 یلیتحص اقیکه اشت یانیدارند نسبت به دانشجو ییباال

صرف وقت و تالش  يبرا يتر بیشرغبت ، دارند ینییپا

 يو مطالعات از خود نشان داده و کارآمد فیدر تکال یکاف

 لیدر مواجهه با مشکالت و مسا يتر بیشو اصرار 

و  (Hicks) کسیه یپژوهش جیبا نتا نیهمچن. )22دارند(

 (Archambault) و همکاران امباُلتآرچ، )30( همکار

) که در پژوهش 32و همکاران( (Baker et.al)) و بِکر 31(

 یلیدر بهبود عملکرد تحص یلیتحص اقیاشت تأثیرخود بر 

 پژوهش حاضر جینتا نییدر تب. بود سو هم، کردند تأکید

 کی یلیتحص اقیکه اشت نیبا توجه به ا، توان گفت می

 يو رفتار یزشیانگ، یشامل بعد شناخت يسازه چند بعد

 یلیتحص اقیاشت یسو بعد شناخت کیاز  نیبنابرا، است

و  یشناخت ياز انواع راهبردها انیشود دانشجو می باعث

 ياستفاده کنند و از سو يریادگی ندیدر فرا یفراشناخت

، ها تالش شیباعث افزا یلیتحص اقیاشت يبعد رفتار گرید

در  رانیتوسط فراگ گرانیو درخواست کمک از د يدارپای

 اقیاشت یزشیبعد انگ. شود می یدرس فیتکالبرخورد با 

در  یلیتحص طیمح تیجذاب شیافزا قیاز طر زین یلیتحص

آنان  یشناخت اقیکه اشت شود می باعث انیدانشجو انیم

و  ابدیرشد  یو علم یدانشگاه يها تیدر چارچوب فعال

 یخستگ رینظ یرا از حاالت منف انیموضوع دانشجو نیا

منجر به  تیمحافظت و در نها یلیتحص یو فرسودگ

  . )7شود( یلیتحص یسرزندگ

 یسرزندگ رینشان داد که فقط متغ نیپژوهش همچن جینتا

 یو نمره سرزندگ رابطه داشت تیجنس ریبا متغ یلیتحص

. دختر بود انیپسر باالتر از دانشجو انیدانشجو یلیتحص

و  نی) و مارت11و همکار( یصادق یپژوهش جیکه با نتا

در واقع دانشجویان پسر در . بود سو) هم8مارش(

و مشکالت تحصیلی توانایی باالتري  عبرخورد با موان

 تحصیلی يها دارند و در برابر استرس و چالش

 خصوص به دهند می نشان خود از يتر بیش سرسختی

 در پشتکار داشتن نیازمند که پزشکی علوم حوزه در

 خودي  بت دربارهمث اسنادهاي ایجاد، اهداف کردن دنبال

  . )11(هستند مشکالت کردن تحمل و

دانشگاه علوم  انیپژوهش محدود به دانشجو نیا نمونه

البته . سازد می را محدود جینتا میاراك بود که تعم یپزشک

 يها تیاز محدود انیعدم توجه به نوع مذهب دانشجو

 اطیبا احت دیبا جینتا ریلذا تفس، پژوهش بود نیا گرید

 نهیدر زم یپژوهش اتیکمبود ادب نیهمچن. ردیانجام گ

 گریاز د یلیتحص یو سرزندگ یلیحصت اقیاشت

 يها برگزاري کارگاه. پژوهش حاضر بود يها تیمحدود

 چرا که گردد می شنهادیپ معنوي هوش زمینه در آموزشی

اي  مقابله يها با سبک انیدانشجو تر بیش ییموجب آشنا

که  شود یرشد هوش معنوي در آنان م جهیو در نت یندی

و سرزندگی تحصیلی در  اقیبه تبع آن موجب افزایش اشت

ن مراکز مشاوره مسؤوالبه . شود می انیجودانش

 يکه به اجرا شود یم هیتوص یو خوابگاه یدانشگاه

در جهت  يبر هوش معنو یمبتن یشناس مداخالت روان

اقدام  انیدانشجو یلیتحص بیسالمت روان و ترغ يارتقا

  . ندینما

  

  گیري نتیجه

با  يهوش معنو نیاز رابطه مثبت و معنادار ب یحاک جینتا

 انیدانشجو. بود یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص اقیاشت

 نیتر مهمو حوزه سالمت از  یعلوم پزشک يها دانشگاه

 کشور محسوب نالیالتحص و فارغ انیگروه دانشجو

 نیااین که خصوص با توجه به ه ب مسأله نیا. شوند می

با سالمت جسم و روان آحاد  هگروه از دانشورانِ جامع

 يتر بیش اریبس تیاهم، مردم جامعه سر و کار دارند

که در دانش و  ییرهایتوجه به متغ، رو نیاز ا. ابدی می

 تأثیر ها کرده لیگروه از تحص نیا یلیتحص شرفتیپ

مربوط به هر دانشگاه علوم  اتیاز جمله ضرور، گذارد می

  . است یپزشک

  

  قدردانی

با شماره  یمطالعه به صورت طرح مصوب پژوهش نیا

با  IR. ARAKMU. REC. 1396. 66 و کد اخالق 684

 یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش یمال تیحما

 انیاز تمام دانشجو لهینوسیبد. اراك انجام شده است
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 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک يها محترم در دانشکده

، داشتند ها پرسشنامه لیمرا در تک يهمکار تیاراك که نها
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Abstract 
 
Introduction: Spiritual Intelligence is a type of adaptation and behavior that assists a person in order to go 
with the environment, health, improve performance and so on. This study was conducted to investigate the 
possible relationship between spiritual intelligence and academic motivation as well as academic vitality in 
students of Arak University of Medical Sciences.  
Methods: This descriptive- correlation study was conducted in the academic years 2017-2018. 341 students 
were selected from Arak University of Medical Sciences through stratified random sampling method taking 
gender into consideration. Data collected by standard questionnaires spiritual intelligence, academic 
motivation Fredericks et al. and academic vitality by HossianChari and Dehghanizadeh. Data were analyzed 
using inferential statistics Pearson correlation and independent t-test analysis.  
Results: The results of the Pearson correlation test revealed that there was a significant positive 
relationship between spiritual intelligence with academic motivation (P=0/000, r=0.284), and academic 
vitality (P=0/000, r=0/248). There was a significant positive relationship between academic motivation and 
academic vitality (P=0/008, r= 0/149). Likewise, there was a significant difference between male and female 
students average scores in academic vitality (P=0/001).  
Conclusion: Training spiritual intelligence skills, as variables in the academic achievement, which can lead 
to increased academic motivation and academic vitality it seems important especially in the professional 
performance of students.  
 
Keywords: Spiritual intelligence, Academic motivation, Academic vitality.  
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