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Abstract
Introduction:In recent years, a new concept,
spiritual intelligence, has been considered by
psychologists in religious psychology. At the
basis of the important role of spirituality in the
areas of working, especially the critical jobs
in treatment field, the aim of this study is to
survey the relationship of spiritual intelligence
andpersonality among nurses.
Method:This descriptive-correlational study
carried out between the years 1390-91.
The study population was three hospitals
in Tehran that among nurses, 101 persons
randomly selected. Tools of data collection
were Integrative Spiritual Intelligence Scale
and the Big Five Personality Inventory. To
analyze data, Pearson correlation and multiple
regression analysis were used.
Results:There was a positive relationship
between spiritual intelligence and extroversion,
openness, conscientiousness and agreeableness;
on the other hand, there was a negative
relationship between spiritual intelligence
and neuroticism. However, the results showed
that three dimensions namely extroversion,
openness to experience and agreeableness
can predict and interpret significantly 35%
of spiritual intelligence changes(p<0/001).
Among the spiritual intelligence domains, the
grace domain showed the similar results.
Discussion:Having a spiritual morale and
mood is very helpful in fulfilling obligations
and job satisfaction. Yet, it is strongly
suggested that by introducing such a variable
to the nurses and trying to enhance it, we can
be effective on improvingthe care conditions.
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:چکیده
 در چند سال اخیر مفهوم جدیدی در حوزه روانشناسی:مقدمه
 این مفهوم هوش،دین مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است
 بر پایه اهمیت نقش معنویت در محیطهای کاری.معنوی است
بخصوص مشــاغل حساســی که در حیطه درمــان ایفای نقش
 هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی.میکنند
.و ویژگیهای شخصیت در بین پرستاران است
 این پژوهش از نوع توصیفی – همبســتگی است که در:روش
 بیمارستان3  جامعه مورد مطالعه را. انجام شد1390-91 سال
نظامی و غیر نظامی شــهر تهران تشــکیل میدهند که از بین
. نفر بطور تصادفی انتخاب شدند101 پرستاران شــاغل در آنها
 پرسشــنامه هوش معنوی پکپارچه و پنج،ابزار گردآوری دادهها
 کلیه دادهها با استفاده از روش ضریب.عامل بزرگ شخصیت بود
همبســتگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل
.قرار گرفت
، تجربه پذیری، رابطه هوش معنوی وابعاد بــرون گرایی:نتایج
وجــدان گرایــی و دلپذیر بــودن معنی دار و مثبــت بود و بین
 همچنین.نوروزگرایی و هوش معنوی رابطه منفی وجود داشــت
 تجربه پذیری، بعد برونگرایی3 نتایج رگرســیونی نشــان داد که
 درصد از تغییرات هــوش معنوی را به طور35 و دلپذیر بــودن
 از میان.) تبیین و پیش بینی میکنندP>0/001( معنــی داری
 نتایج مشابهی را نشان داد و، قلمرو شکر،قلمروهای هوش معنوی
. همانند مقیاس کلی هوش معنوی بود،ابعاد شخصیتی پیش بین
 در انجام، در حیطه پرســتاری داشتن یک روحیه معنوی:بحث
 لذا.وظیفه و رضایت از شغل بســیار مفید و کمک کننده است
پیشنهاد میشود با معرفی این متغیر به افراد و با تالش در بهبود
.و ارتقا آن در بهبود فضای مراقبتی پیشرو باشیم
، تجربه پذیری، برونگرایی، هوش معنوی، معنویت:کلید واژهها
 وجدان گرایی، نوروزگرایی،دلپذیر بودن

ایران،دانشگاه پیام نورتهران، گروه روانشناسی عمومی
 ایران،دانشگاه پیام نورتهران، گروه روانشناسی-1
ایران، قم، دانشگاه پیام نور تهران،گروه روانشناسی-2
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مقدمه
مسأله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت
فردی را در بین انسانها موجب میشود از ابتدای تاریخ
مکتوب زندگی انسان مورد توجه بوده است .اما آغاز
مطالعه هوش ،غالبا بر جنبههای شناختی آن نظیر
حافظه ،حل مسأله و تفکر تأکید شده ،در حالی که
امروزه نه تنها جنبههای غیر شناختی هوش یعنی
توانایی عاطفی ،هیجانی ،شخصی و اجتماعی مورد
توجه قرار میگیرد؛ بلکه در پیش بینی توانایی فرد
برای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیت
واقع شده است(ونگ و الو 1،2003؛نادری)1389،
پـس از گسـترش مفهـوم هـوش بـه سـایر مقولههـا،
ظرفیتهـا ،تواناییهای انسـان و به خصوص مطرحشـدن
هـوش هیجانـی در روانشناسـی ،سـازه جدیـدی بـه
عنـوان هـوش معنـوی مطـرح شـد .ایمونـز هـوش
معنـوی را مجموعـهای از تواناییهـا بـرای بهرهگیـری
از منابـع دینـی و معنـوی میداند.هـوش معنـوی
سـازههای هـوش و معنویـت را در یـک سـازه ترکیـب
نمـوده اسـت .درحالیکـه معنویـت جسـتجویی بـرای
یافتـن عناصر مقدس،معنایابی،هوشـیاری بـاال و تعالی
اسـت ،هـوش معنـوی شـامل توانایـی بـرای اسـتفاده
از چنیـن موضوعـات اسـت کـه میتوانـد کارکـرد و
سـازگاری فـرد را پیشبینی کرده و منجـر به تولیدات
و نتایـج ارزشـمندی گردد(.رجایـی)1387،
هـوش معنـوی بـه عنـوان یکـی از مفاهیـم جدیـد
هوش،دربردارنـده نوعـی سـازگاری و رفتار حل مسـئله
اسـت که باالترین سطح رشـد را در حیطههای مختلف
شـناختی،اخالقی،هیجانی و بین فردی شـامل میشـود
(غباری بنـاب و همکاران )1387،چنانچـه توانایی برای
سـود جسـتن از منابـع معنـوی را به عنـوان یک هوش
قلمـداد کنیم ،پس این توانایی بایسـتی در حل مسـائل
زندگـی و رسـیدن افـراد بـه اهداف کمک کنـد و منجر
بـه سـازگاری بهتر آنـان گردد.
در این زمینه نظریهپردازان متعددی اظهارنظرکردهاند؛
البته در ابتدا زوهار و مارشال بودند که با در هم
آمیزی روانشناسی ،فیزیک ،فلسفه و مذهب اصطالح
هوش معنوی را ساختند و آن را در کتاب هوش
معنوی،هوش بنیادی (زوهار و مارشال)2،2000آوردند.
فصلنامه روانشناسي نظامي ،دوره  ،4شماره ، 13بهار 1392

همچنین رابرت اموس ،)2000(3کاترین نابل،)2001(4
سانتوس )2006(5و همچنین ایمونزکسانی بودند که
در این خصوص نظریهپردازی کردند.
به گفته لمار 6در سالهای اخیر ،معنویت به عنوان
بعدی فردی و با درک نقشی که در بهبودی دارد،
توجه فزایندهای را به دست آورده است (مظاهری،
. )1387به نظر میرسد که ماهیت مؤلفهها و نحوه
ابراز هوش معنوی تحت تأثیر عوامل فرهنگی باشد،
همچنین با توجه به تفاوتهای افراد در ویژگیهای
شخصیتی،عالیق معنوی ،زمینهها ،اعمال مذهبی/
معنوی،مهارتها و ظرفیتهای وابسته به هوش معنوی
نیز متفاوت میباشند(امونز1999،؛ سهرابی.)1388،
در بسیاری از مطالعات شواهدی فراهم شد که
مذهبی بودن و معنویت ابعاد مهمی از شخصیت افراد
را بازنمایی کند .به گونهای که بسیاری امیدوارند
در مطالعات آینده شواهدی فراهم شود که در آن
معنویت /مذهبی بودن به عنوان بعد مهمی از شخصیت
در زمینه بهزیستی روانی مطرح باشد(آنترینر7و
همکاران .)2010،تحقیقات اولیهای که در زمینه
ارتباط شخصیت و مذهبی بودن صورت گرفته از
مدل آیزنک برای شخصیت استفاده شده است با این
فرض که مذهبی بودن تا حدودی با تفاوتهای فردی
در زمینه صفات شخصیتی مطابقت دارد .تعدادی از
مطالعات در حیطهها و فرهنگهای مختلف به این
نتیجه رسیدند که افراد مذهبی نمرات پایین تری در
بخش روانپریشی کسب میکنند .دوریز 8و همکاران
( )2004مطابق الگوی  5عاملی گشودگی نسبت
تجربه را برای فهم پدیده مذهب بسیار حیاتی و مهم
میدانند(دوریز و سیننز .)9،2006در این خصوص مرور
فرا تحلیلی که از مطالعات اخیر در راستای دو متغیر
مذهب و مقیاس  5عاملی شخصیت صورت گرفته نشان
میدهد که هوشیاری و دلپذیری عواملی هستند که
بیشترین وابستگی را با مذهب دارند .البته این یافتهها
در راستای مطالعاتی است که از ابزار  3بعدی آیزنک
استفاده شده (آیزنک 1998،و فرانسیس )1992،این
نتایج مشابه فراتحلیلی است که ساروگلو)2002( 10
انجام داده است.
الگوی  5عاملی متشکل است از نوروزگرایی که منعکس

بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفههای شخصیت در بین پرستاران بیمارستانهای نظامی 73

کننده راههای متمایز از عکس العملهای هیجانی به
موقعیتهای استرس زا است .برونگرایی انعکاسی از
صفاتی است که با شادابی و باانرژی بودن به خصوص
در ارتباط با مردم مربوط میشود.گشودگی نسبت به
تجربه دادن پاسخ مثبت به انواع متفاوتی از تجربه
میباشد .دلپذیری مقیاسی است که نگرش ما نسبت
به تعامل بین فردی را میسنجد و نهایتا هوشیاری
تفاوتهایی در انگیزش و پافشاری است.
در این میان پدمونت 11این الگوی  5عاملی را پایه مفیدی
برای مطالعه علمی مذهب و معنویت میداند  .این
مطلب وی را به سمتی هدایت کرد تا معنویت را به
عنوان موضوع مطرحی در مدل  5عاملی ارزیابی کند.
به گونه ای که آن را به عنوان عامل ثابتی در کنار
سایر صفات انگیزشی که در این مدل مطرح است،
قرار دهد.وی معنویت را به عنوان عامل  6شخصیت
مطرح میکند .در یک بررسی که برروی نمونه ای
متشکل از مسلمانان ،مسیحیان و هندوها در هند
انجام داد دریافت که معنویت میتواند یک متغیر
پیش بین در بین عوامل شخصیتی مطرح باشد( لیچ
و الرک.)12،2004
در فراتحلیلـی که از ابزار  5عاملی اسـتفاده شـد سـاروگلو
دریافـت کـه مذهـب عمومی بـا برونگرایـی ،پذیـرا بودن،
هوشـیاری ،گشـودگی و نوروزگرایـی پاییـن مربـوط
اسـت( جـروم و کریستنسـن . )13،2004در مطالعـه
آرنـو و هنینگـس گارد )2008( 14نیـز که در خصوص
ارتبـاط بیـن مذهبـی بـودن ،معنویـت و شـخصیت
صـورت گرفتـه نتایـج حاکـی از ارتبـاط قـوی بیـت
ایـن ساختارهاسـت .تمامـی متغیرهـای معنویـت و
مذهبـی بـودن ،نشـان میدهـد کـه ارتباطـات قابـل
مالحظـه ای بـا الگـوی  5عاملـی وجـود دارد.بیتس و
ریچـی )2011(15در مطالعـه خـود نشـان دادنـد کـه
سـطوح باالتـر گشـودگی بـا ذهـن آگاهـی مذهبـی
افزایـش یافتـه ،مربـوط اسـت و همچنیـن معنویت با
گشـودگی بـاال مرتبط اسـت.
مطالعـه مـروری دیگـری نیز کـه در این زمینـه صورت
گرفته اسـت نشـان داد در مطالعاتی که بین سـالهای
 1990تـا  2010انجامشـده ،اثـرات قابـل مالحظـهای
بیـن متغیـر مذهـب /معنویـت بـا متغیرهـای مختلـف

وجـود دارد کـه از بیـن آنهـا در مقیاسهای شـخصیت،
مقیاس هوشـیاری ( 19مطالعه) دلپذیـری ( 18مطالعه)
گشـودگی نسـبت به تجربـه( 14مطالعه) ایـن نتیجه به
دسـت آمده اسـت (یانکر16و همـکاران.)2012 ،
از طرفی عدم شناخت معنای زندگی یکی از مهمترین
عواملی است که باعث بیهدفی در زندگی شخصی
و اجتماعی افراد شده است .دلیل اصلی اهمیت
هدفمندی آن است که افراد دارای معنا ،قادر به حل
مسائل پیچیده ،ارزشی و چالشی در زندگی فردی،
گروهی و سازمانی هستند .عدم تعهد به سازمان،دیر
رسیدن سر کار ،عدم رفتار شهروندی و جوانمردی
در محیط کاری نمونههایی از عدم شناخت معنای
زندگی در محیط کاری است .برای شناخت معنای
زندگی و حل مسائل ارزشی نمیتوان فقط از هوش
منطقی و عاطفی استفاده کرد بلکه باید از هوشی
ورای هوشهای متعارف استفاده نمود که این موضوع
در قالب مفهوم هوش معنوی بیان میشود.با توجه
به این موضوع باید گفت در بین مشاغل ،پرستاری
حرفهای است که با سالمتی مردم ارتباط تنگاتنگی
دارد در این میان ،افرادی که گرایشهای معنوی دارند،
هنگام رویارویی با آسیب ،پاسخهای بهتری به وضعیت
داده و موقعیت تولیدکننده فشار را بهتر مدیریت
میکنند(مک وان )17،2000که این موضوع در مطالعه
فراهانی کیا(،)1384لواسانی( )1387و یانگ)2007(18
در خصوص پرستاران به تأیید رسیده است.
در این میان با وجود گستردگی که در خصوص ارتباط دو
متغیر مذهب و شخصیت وجود دارد ؛ تحقیقات زیادی
در زمینه متغیر معنویت و خصوصا هوش معنوی صورت
نگرفته است .با توجه به این موضوع و جدید بودن سازه
هوش معنوی و نظریههایی که در رابطه با این هوش وجود
دارد ،برای پیش برد شناخت آن ،مطالعه هوش معنوی با
سازههای شناختهشدهای همچون شخصیت بسیار مفید
است .همچنین با توجه به اهمیت این متغیر در زمینه
کاری ،مطالعه کردن آن در خصوص مشاغلی که نیازمند
تعهد و احساس مسئولیت بیشتری است الزم و ضروری
به نظر میرسد.بر اساس این موضوعات در این مطالعه به
بررسی ارتباط دو متغیر هوش معنوی و شخصیت در بین
پرستاران بیمارستانهای نظامی پرداخته میشود.
J . Military Psychology, Vol. 4, No. 13, Spring 2013
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روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه پرستاران
بیمارستان نظامی و غیرنظامی ( نجمیه ،ساسان و بقیه اهلل)
واقع در شهر تهران بود که در سال 1390-91مشغول
به کار بودند .از میان پرستاران  101نفر به صورت
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .
دادههای به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیونی چند گانه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.برای گردآوری داده هااز ابزارهای
زیر استفاده شد.
مقیاس هوش معنوی(:)ISISیک ابزار خود گزارشی
است که توسط ابرام و درایر در سال  2007ساخته
شد و شامل دو فرم کوتاه و بلند است .فرم بلند آن 83
ایتم و فرم کوتاه آن شامل  44ایتم است که با افزودن
یک سؤال مالک به ایتمهای فرم کوتاه در مجموع،
فرم کوتاه این پرسشنامه  45ایتم دارد .اعتبار این
آزمون از یک نمونه  240نفری به دست آمد که فرم
کوتاه با تمام نمرات فرم بلند  ISISهمبستگی0/99را
نشان داد.همبستگی فرم کوتاه و بلند دامنهای از
 0/94تا 0/98را نشان میدهند .همچنین برای
سنجش همسانی درونی مقیاس آلفای کرونباخ
( )0/97محاسبه شد که ضریب پایایی نسبتا باالیی
بود(نادری .)1389 ،این شاخص شامل  5مقیاس مهم
و بیست ودو زیر مقیاس است که بسیاری از ابعاد
هوش معنوی که از تجزیه و تحلیل عمیق مصاحبه
شناسایی میشود را تأیید میکند .این  5مقیاس
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

روان آزردﮔﻲ
ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﺮاﻳﻲ
دﻟﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮدن
وﺟﺪان ﮔﺮاﻳﻲ
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي

ﺗﻌﺪاد

101
101
101
101
101
100

عبارتاند از هوشیاری ،شکر ،معنا ،تعالی ،صداقت و
بیست ودو زیر مقیاس آن عبارتاند از زیبایی ،بصیرت،
آزادی ،حق شناسی ،ماندگاری ،شادی ،هدف ،خدمت،
خود برتر ،کلینگری ،عمل ،بستگی ،تقدس ،منیت
زدودگی ،متانت ،تمامیت درونی،گشودگی ،حضور و
توکل (زارعی متین)1390،
پنج عامل شخصیت ( :)NEOPI-Rاین آزمون
توسط کاستا و مک کر ( )1992طراحیشده و دارای
 60عبارت است که پنج عامل بزرگ شخصیت ،شامل
روان رنجور خویی در برابر ثبات هیجانی ،برونگرایی
در برابر درونگرایی ،گشودگی به تجربهها یا اندیشهها،
توافق در برابر تقابل و وجدانی بودن را میسنجد هر
ویژگی شخصیتی با  12پرسش سنجیده میشود  .روایی
محتوای آنرا کاستاو مک کری بررسی نمودهاند پایایی آن
برای ویژگی روان رنجور خویی  ،0/90برای برونگرایی
 ،0/78برای گشودگی ،0/76برای توافق  0/86و برای
وجدانگرایی  0/90گزارش شده است(.حق شناس)1378،
یافتهها
جدول شماره  1میانگین و انحراف معیار نمرههای
 5عامل بزرگ شخصیت و هوش معنوی را در بین
پرستاران نشان میدهد.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود میانگین
هوش معنوی  321/18است  .همچنین در بین
ویژگیهای شخصیتی میانگین روان آزردگی در
پایینترین سطح و میانگین وجدان گرایی در باالترین
سطح قرار دارد.

ﺟﺪول -1ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

19/70
27/88
25/11
31/82
33/96
321/18

فصلنامه روانشناسي نظامي ،دوره  ،4شماره ، 13بهار 1392

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

7/30
4/7
3/4
5/8
6/9
42/176

ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ

4
17
12
16
13
156

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ

35
40
40
44
47
414
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در ادامه جهت بررسی ارتباط متغیرهای پژوهش
از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.نتیجه
ضرایب همبستگی بین هوش معنوی ابعاد شخصیت
در جدول شماره  2ارائه شده است.

ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي
روان آزردﮔﻲ
ﺑﺮونﮔﺮاﻳﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮي
دﻟﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮدن
وﺟﺪان ﮔﺮاﻳﻲ
*p< 0/05

ﺟﺪول  -2ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺎده ﺑﻴﻦ  5ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي

1

1
**-0/31
**0/43
**0/34
**0/42
**0/46

2

3

1
**-0/37
-0/006
**-0/47
**-0/42

1
*0/20
**0/33
**0/46

در این مطالعه به منظور بررسی اینکه چه مقدار از واریانس
هوش معنوی پرستاران توسط ابعاد شخصیتی آنان تبیین

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ

نتایج در این جدول نشان میدهد که هوش معنوی
و متغیرهای برونگرایی،تجربه پذیری ،دلپذیر بودن ،با
وجدان گرایی ارتباط مثبت معناداری دارد و بین هوش
معنوی و روان نژندی رابطه منفی معنادار وجود دارد.

5

4

1
0/12
**0/32

1
**0/57

**p< 0/01

B

β

ﻧﻮروزﮔﺮاﻳﻲ
0/070 -0/406
ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ
0/223 1/962
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮي 0/226 2/191
دﻟﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮدن 0/218 1/597
وﺟﺪاﻧﮕﺮاﻳﻲ 0/130 0/794

-0/701
2/283
2/512
2/027
1/134

ﻣﻌﻨﻲداري

R

R2

F

NS

p< 0/05
p< 0/05
p< 0/05
NS

بر اساس نتایج جدول  3ضریب رگرسیونی هوش معنوی
با عامل شخصیت برابر با  R=0/591و با نسبت F=9/966
در سطح  P>0/001معنادار است .این پنج عامل
شخصیت میتوانند  35درصد از واریانس هوش معنوی
پرستاران را تبیین کنند .مشاهده مقادیر بتای بدست

1

میشود،از روش تحلیل رگرسیونی چندگانه استفاده شد .
نتایج به دست آمده در جدول  3ارائه شده است.

ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي
T

6

0/591

0/349

9/966

ﻣﻌﻨﺎ داري

P<0/000

آمده ،نشان میدهد که مقادیر بتای مربوط به متغیرهای
برونگرایی ،تجربه پذیری و دلپذیربودن معنا دار است.
خالصه نتایج رگرسیونی  5عامل بزرگ شخصیتی با
خرده مقیاس شکر و خرده مقیاس معنا در جدول
شماره  4و  5نشان داده شده است.
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ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ

ﺑﺮون ﮔﺮاﻳﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮي
دﻟﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮدن

ﻣﺘﻐﻴﺮﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ

ﻧﻮروزﮔﺮاﻳﻲ
ﺑﺮوﻧﮕﺮاﻳﻲ

ﺟﺪول  -4ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﺷﻜﺮ

T
β
B
2/840 0/283 0/773
2/249 0/206 0/621
2/275 0/566 0/566

ﻣﻌﻨﺎ داري

P<0/006
P<0/05
P<0/05

R
0/563

R2
0/317

F

ﻣﻌﻨﺎ داري

0/745

0/000

ﺟﺪول  - 5ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻌﻨﺎ

β
B
0/260 0/203
0/260 0/310

T
2/296
2/363

ﻣﻌﻨﺎ داري

P<0/05
P<0/05

با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره ،4
ضریب رگرسیونی خرده مقیاس شکر با پنج عامل
شخصیت برابر با  R =0/563با نسبت  F=8/745در
سطح  P>0/001معنا دار است.بر اساس ضریب تعیین
بدست آمده ،متغیرهای شخصیت توانستند 31در صد
وایانس خرده مقیاس شکر را تبیین کنند و از میان
این  5عامل ،مقادیر بتای سه متغیر برونگرایی ،تجربه
پذیری و دلپذیر بودن معنا دار بود.
نتایج جدول  5نیز نشان داد که ضریب رگرسیونی
خرده مقیاس معنا با پنج عامل شخصیت برابر با
 R =0/408با نسبت  F =0/167در سطح P>0/005
معنا دار است و از میان متغیرهای شخصیت ،دو متغیر
نوروزگرایی و برونگرایی  16در صد واریانس خرده
مقیاس معنا را تبیین کردند.
در خصوص سایر خرده مقیاسهای هوش معنوی
نیزباید گفت بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای
شخصیت  23درصد از واریانس خرده مقیاس هشیاری
را تبیین کردند .از بین این پنج متغیر نیز تنها مقدار
بتای تجربه پذیری ( )β= 0/240در سطح P>0/05
معنادار بود.
بر اساس ضرایب رگرسیونی متغیرهای شخصیت با
خرده مقیاس تعالی ،این متغیرها  30در صد واریانس
خرده مقیاس تعالی را تبیین کردند و از میان پنج
متغیر شخصیت ،متغیر تجربه پذیری با مقدار بتای
( )β =1/132در سطح P> 0/007معنادار بود .ضرایب
فصلنامه روانشناسي نظامي ،دوره  ،4شماره ، 13بهار 1392

R
0/408

R2
0/167

F
3/759

ﻣﻌﻨﺎ داري

P<0/005

رگرسیونی خرده مقیاس حقیقت و  5متغیر شخصیت
نیزنشان داد که  28درصد از واریانس خرده مقیاس
حقیقت را این پنج بعد شخصیت تبیینمیکند.
متغیر نوروز گرایی با مقدار بتای( )β= -0/502در
سطحP> 0/001معنادار بود.
بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط ویژگیهای
شخصیت و هوش معنوی در بین پرستاران است.
پرستاری به عنوان یکی از مشاغل مراقبت بهداشتی،
بر سالمت افراد جامعه توجه دارد .از آنجا که در
محیط کاری ،پرستاران با مشکالت و استرسهای
فراوانی مواجهاند سالمت جسمانی و روانی آنان
همواره در خطر است .در چنین شرایطی یک منبع
درونی به این گروه کمک میکند و به زندگی آنان
معنا و هدف میدهد(دنیس،مارشا و لیندا)2006،
هوش معنوی،برای حل مشکالت و مسائل مربوط به
معنای زندگی و ارزشها مورد استفاده قرار میگیرد.
این موضوع ،اهمیت در نظر گرفتن این منبع درونی
را در مورد این قشر خاص از جامعه مطرح میکند
و البته این معنا دهی به واسطه متغیرهای متفاوتی
تعدیل و تبیین میشود .یکی از این متغیرها ،صفات و
ویژگیهای شخصیتی است .
بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش بین هوش
معنوی و ویژگیهای شخصیتی برونگرایی،تجربه
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پذیری ،دلپذیر بودن و وجدان گرایی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .از میان این چهار عامل ،بین
وجدان گرایی و هوش معنوی رابطه مثبت قوی تری
به دست آمد .از طرف دیگر بین هوش معنوی و
روان آزردگی رابطه منفی معناداری وجود دارد .این
یافتهها با نتایج مطالعه زارع و پدرام ( )1391که به
بررسی ارتباط هوش معنوی با صفات شخصیت در
بین دانشجویان میپردازد و همچنین مطالعه نصر
اصفهانی و اعتمادی( )1391که ارتباط این دو متغیر
را در کنار کیفیت زندگی در بین دانشجویان مورد
بررسی قرار میدهد ،همخوانی دارد.
نتایج به دست آمده در مطالعه عابدی و سرخی
( )1389نیز مشابه نتایج به دست آمده بود.در این
زمینه بیتس و ریچی ( )2011نیز در مطالعه خود
نشان دادند که سطوح باالتر تجربه پذیری با معنویت
مرتبط است .آرتو و هینگس گارد ( )2008در خصوص
ارتباط بین معنویت و شخصیت رابطه قابل مالحظهای
را ذکر کرده است.
دوریز و همکاران نیز ( )2004،2006از بین متغیرهای
شخصیت ،وجدان گرایی و دلپذیری را عواملی میدانند
که بیشترین وابستگی را با معنویت و مذهب دارند.
یافتههای پژوهش بیانگر این موضوع است که این
الگوی  5بعدی ،پایه مفیدی برای بهره گیری افراد
از هوش معنوی است.با توجه به رابطه مشاهده شده
بین هوش معنوی و ویژگیهای شخصیتی ،به منظور
بررسی قدرت پیش بینی ویژگیهای شخصیتی از
رگرسیون چندگانه استفاده گردید.نتایج بدست آمده
نشان داد که از پنج ویژگی ،برونگرایی ،دلپذیر بودن و
تجربه گرایی با قدرت بیشتری واریانس هوش معنوی
را تبیین میکنند.به اعتقاد وگان( )2002افرادی
که هوش معنوی باالیی دارند،خصوصیات صداقت،
دلسوزی ،همدردی متقابل ،بخشش و خیرخواهی را
بیشتر نشان میدهند .این به گونه ای است که در بین
افراد برونگرا ،تجربه گرا و توافق طلب نیز این ویژگیها
بیشتر نمایان است.
وجود قلمروها و خرده مقیاسها در ابزار مورد استفاده
در این مطالعه در شرح ارتباط دو زمینه هوش معنوی
و شخصیت بسیار کمک میکند.به گونه ای که در

قلمرو هشیاری که شامل ایتمهایی از قبیل شهود،
توجه و آگاهی و ساختن است .متغیر گشودگی نسبت
به تجارب ،بیشتر از بقیه عوامل این قلمرو را پیش
بینی میکند .این رابطه بیانگر این موضوع است که
افرادی با انعطاف پذیری باال در مقابل تجارب مختلف
توانمندی بیشتری برای شهود ،توجه و ترکیب این
تجارب و ایجاد یک ساخت دارند.
نتایج مربوط به قلمرو شکر مشابه مقیاس کلی هوش
معنوی بر سه صفت برونگرایی ،تجربه پذیری و دلپذیر
بودن متمرکز بود.این رابطه در قالب خرده مقیاسهای
موجود در این قلمرو بیشتر نمایان است .این قلمرو
مشتمل بر  6خرده مقیاس ،زیبایی ،تمیز ،آزادی ،حق
شناسی،ماندگاری و شادی است .ارتباط برخی از این
موارد در مطالعات مختلف با صفات شخصیتی مورد
بررسی قرار گرفته است .پژوهشگران بسیاری معتقدند
صفات شخصیتی از طرق مختلفی بر شادکامی تأثیر
میگذارند(.الیوبومیرسکی19و همکاران،2005،احتشام
زاده )1387،و به طور اختصاصی طیف گسترده ای از
تحقیقات نشان داده اند که برونگرایی به طور مثبت ،روان
آزردگی به طور منفی با شادکامی ارتباط یافته است(فارنهام،
چنج ،1998 ،20چنج و فارنهام 2002 ،؛ دینر 21و همکاران
 2000کاستا 22و همکاران1980،؛ فرانسیس23،1998؛
نیکجو 1387،؛ حقیقی و دیگران . )1385،درک زیبایی،
احساس آزادی و حقیقت جویی نیز صفاتی هستند که
عموما در بین افراد برونگرا و افرادی که به دنبال تجارب
مختلف هستندو در عین حال روحیه توافق طلب دارند
دیده میشود.
نتایج بدست آمده در خصوص قلمرو سوم نیز بیانگر
این است که افراد برونگرا بیشتر در جستجوی معنا
هستند .کسب این معنا عموما از طریق تعیین هدف
و عالقه مندی به خدمت در افراد صورت میگیرد .در
کنار این نتیجه خصوصیات افراد نوروزگرا نیز در صدی
از این قلمرو را تبیین میکند ،این موضوع را تنها بر
اساس حساسیتها و گاهی کمال گراییهایی که در
این گروه از افراد وجود دارد میتوان شرح داد.
در دو قلمرو تعالی و حقیقت ،افرادی که در مقابل
تجارب مختلف از انعطاف بیشتری برخوردارند،
توانمندی و فرصت بیشتری برای عمل و درک تقدس
J . Military Psychology, Vol. 4, No. 13, Spring 2013
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و امکان دستیابی به موقعیتهای متعالی برایشان
فراهم است .از طرف دیگر خصوصیات نوروزگرایی
مانع از دریافت حقیقت میشود  .در بین این گروه
از افراد احساس حضور وجودی باالتر و قدرت توکل
کمتر به چشم میخورد و وجود برخی منیتها فاصله
این افراد و حقیقت را بیشتر میکند.
در نهایت نکته ای که قابل ذکر است در خصوص
کمرنگ بودن قدرت پیش بینی صفت وجدان گرایی در
خصوص هوش معنوی است براساس خصوصیات تحت
پوشش این صفت ،انتظار میرود که متغیر پیش بین
نیرومندی برای هوش معنوی باشد این در حالی است
که در مطالعه حاضر با وجود رابطه مثبت معنی دار با
هوش معنوی از قدرت پیش بینی کافی برخوردار نبود.
علی رغم تالشهای زیاد برای انجام دقیق ،این تحقیق
نیز با محدودیتهایی همراه بوده است  .یکی از آنها
دسترسی نداشتن به متغیرهای دموگرافیک تمام
نمونه مورد پژوهش بود ،در صورتیکه اگر اطالعات
دموگرافیک تمام افراد نیز در کنار متغیرهای دیگر مورد
بررسی قرار میگرفت تبیینها به صورت دقیق تری
انجام می شد.از طرفی با وجود جامع بودن ابزار مورد
پژوهش ،طوالنی بودن پرسشنامه باعث ایجاد خستگی
در پاسخ دهندگان میشد و در برخی موارد پاسخ
دهندگان در درک بعضی سؤاالت با مشکل مواجه بودند
که این موارد محدودیتهایی را در این مطالعه ایجاد
میکرد.همچنین نمونه گسترده تر میتوانست در دقیق
تر بودن نتایج به ما کمک کند.در نهایت به منظور رشد
و تقویت هوش معنوی پیشنهاد میشود که به موضوع
معنویت در زمینههای مختلف کاری و مدیریتی توجه
بیشتری شود .در مرحله نخست معرفی هوش معنوی
به عنوان یک ظرفیت وجودی و در نظر گرفتن این
متغیر در گستره تحولی ،بسیار مهم و ضروری است.
کسب اطالعات بیشتر در خصوص هوش معنوی در
فرایند تحول و شکل گیری هویت کمک شایانی به
مدیران و تصمیم سازان جامعه میکند تا درسطوح
مختلف چه آموزشی ،تربیتی ،درمانی این متغیر را نیز
در کنار متغیرهای دیگر لحاظ کنند.
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