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چکیده
زمینه و هدف:

هوش معنوی بیانگر مجموعه مهارتها و تواناییهای مختلف است که هر کدام به اشکال متفاوت در بافتهای اجتماعی و

تاریخی ظاهر میشوند .هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش و معنویت است؛ و خودکارآمدی باور فرد به تواناییهایش در حل مسائل و مقابله با
مشکلات است .هدف مطالعه حاضر بررسی این است که آیا هوش معنوی قادر به پیش بینی خودکارآمدی است یا خیر.

مواد و روشها:

این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال  6296انجام شد ،تعداد  639نفر

با روش نمونهگیری طبقهای متناسب بهصورت تصادفی انتخاب شدند .افراد نمونه پرسشنامههای خود سنجی هوش معنوی و خودکارآمدی شرر را
تکمیل نمودند و دادهها با آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و  tمستقل و رگرسیون چندگانه خطی به روش گامبهگام توسط نرمافزار
 SPSS 32مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .سطح معناداری در  2/21در نظر گرفته شد.

یافتهها:

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که همبستگی بین هوش معنوی و خودکارآمدی مثبت و معنادار بود ( .)r=2/163 ،P>2/226در پیشبینی

نمره خودکارآمدی با متغیرهای هوش معنوی و کنترل اثر متغیرهای جنسیت ،سن ،محل سکونت و معدل با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش
گام به گام نتیجه شد که فقط متغیر هوش معنوی بهصورت معناداری قادر به پیشبینی نمره خودکارآمدی بود.

نتیجهگیری:

از این مطالعه نتیجه میشود که بر اساس هوش معنوی میتوان خودکارآمدی افراد را پیشبینی نمود؛ بنابراین میتوان با ارتقای

مهارتهای هوش معنوی در دانشجویان ،میزان خودکارآمدی آنها را افزایش داد تا در امور تحصیلی ،اجتماعی و خانوادگی عملکرد مؤثرتری
داشته باشند.

واژههای کلیدی :هوش معنوی ،خودکارآمدی ،دانشجویان.

دیدگاه وکسلر چنین تعریف کرد :هوش مجموعه یا کل

مقدمه
معنای هوش در فرهنگهای مختلف به شکلهای
گوناگونی وجود دارد اما به گونه کلی میتوان هوش را از

قابلیت فرد برای فعالیت هدفمند ،تفکر منطقی و برخورد
کارآمد با محیط است (.)1
در سالهای اخیر مفهوم هوش تنها بهعنوان یک
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توانایی شناختی در نظر گرفته نمیشود ،بلکه به حوزههای

یابند روی نقصها و کمبودهای خود و موانعی که پیش رو

دیگری مانند هوش هیجانی ،هوش طبیعی ،هوش وجودی

خواهند داشت و همه نتایج ناسازگار متمرکز میشوند.

و هوش معنوی گسترش یافته است .هوش معنوی بیانگر

برعکس افرادی که اعتقاد دارند که میتوانند روی

مجموعه مهارتها و تواناییهای مختلف است که هرکدام

تهدیدهای بالقوه کنترل داشته باشند ،نه خیلی مراقب

به اشکال متفاوت در بافتهای اجتماعی و تاریخی ظاهر

تهدیدها هستند و نه افکار ناراحتکنندهای درباره آنها

میشوند .هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش و معنویت

دارند ( .)8آنها در کار خود انتظار موفقیت دارند ،افکار

است ( .)2هوش معنوی نوعی از هوش است که با استفاده

خود را روی اینکه چگونه میتوانند موفق گردند متمرکز

از آن افراد قادر میشوند تا فعالیتها وزندگی خود را در

میسازند و بر موانع غلبه میکنند ( .)7درواقع باورهای

مسیری عمیقتر ،غنیتر و معنادارتر هدایت کنند.

خودکارآمدی با رضایت از زندگی در بزرگسالان ارتباط

بهکارگیری الگوهای معنوی و دینی در زندگی روزمره بشر

دارند .چرا که موفقیت تحصیلی ،شایستگی اجتماعی و

میتواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود

پرهیز از رفتارهای خطرناک (که ناشی از خودکارآمدی بالا

( .)3بر همین اساس زوهر معتقد است که هوش معنوی

هستند) در به دست آوردن یک زندگی توأم با رضایت و

زاینده بینشی عمیق در وقایع زندگی است و شخص را در

خشنودی نقش دارند (.)9

برابر حوادث زندگی مقاوم میکند و بهوسیله آن افراد به

خودکارآمدی یکی از مهمترین مؤلفههای کسب

مشکلات معنایی و ارزشی پرداخته و آن را حل میکنند (.)4

موفقیت و سازش یافتگی است ( .)11خودکارآمدی ،بر

مقاوم شدن در برابر حوادث زندگی و توانایی حل

انتخاب رفتار ،تلاش و پشتکار و پیگیری اهداف مؤثر است

مشکلات ارزیابی و باور فرد از خودش را تحت تأثیر قرار

و نحوه مواجهه با موانع و چالشها را تعیین میکند (.)11

میدهد .به باور افراد در مورد تواناییهایشان برای انجام

پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که خانواده و محیط

سطوح معینی از عملکرد ،خودکارآمدی گفته میشود (.)5

اجتماعی نقش مهمی در پرورش استعدادها و سلامت داشته

خودکارآمدی و انتظارات خوشبینانه با عملکرد و سلامتی

و باور به خودکارآمدی را ارتقا میبخشد (.)18-12

در ارتباط هستند .خودکارآمدی بالا با تنظیم فرآیند استرس،

همچنین از نظر امونز هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات

سازگاری بیشتر ،اعتماد به نفس بالا ،شرایط فیزیکی بهتر و

معنوی در جهت حل مسئله در زندگی روزانه و فرآیند

احساس خوب بودن بیشتر مرتبط است ( .)6افرادی که

دستیابی به هدف است (.)2

عقیده دارند تهدیدهای بالقوه مدیریت ناپذیرند ،بسیاری از

لذا سؤال اصلی این مطالعه این است که آیا هوش

ابعاد محیط را خطرناک تلقی میکنند .آنها تهدیدهای

معنوی که توانایی بهکارگیری اطلاعات در جهت حل مسئله

ممکن را بزرگ جلوه میدهند و در مورد چیزهایی که

است ،میتواند ارزیابی یک فرد از تواناییهایش را تغییر

بهندرت اتفاق میافتد نگراناند .این افراد به واسطه چنین

دهد و فرد را به این باور برساند که در برابر مسائل و

افکار برخاسته از عدم خودکارآمدی ،دچار اضطراب شده

مشکلات محیطی از عملکرد مناسبی برخوردار است؟ این

و عملکردشان مختل میشود .این افراد انتظار دارند در کار

مطالعه نیز بنا به توضیحات فوقالذکر با فرض اینکه هوش

خود با شکست مواجه شوند و در برابر چالشها عقب

معنوی ممکن است یکی از این عوامل مؤثر بر میزان

نشینی کرده یا فعالیت را بهطور کامل رها میکنند ( .)7آنها

خودکارآمدی باشد ،باهدف بررسی اینکه آیا هوش معنوی

زمانی که با وظایف دشوار روبرو میشوند به جای اینکه

قادر بهپیش بینی خودکارآمدی است یا خیر انجام شد.

روی چگونگی عملکرد برای رسیدن به موفقیت تمرکز
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پیشبینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

مواد و روشها

شخصی=

،1/78

آگاهی

متعالی=1/87

و

بسط

این مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی است که داده-

هشیاری= .)19(1/91آقا بابایی و همکاران در پژوهشی به

های آن در سال  1391جمعآوری شد.جامعه هدف این

منظور بررسی ویژگیهای سنجشی این پرسشنامه ضریب

مطالعه کل دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم

پایایی کل آزمون را  1/88گزارش کردند .همچنین بهمنظور

پزشکی خراسان شمالی در سال  1391بود .حجم نمونه لازم

بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه خود سنجی هوش معنوی

برای تحقق هدف مطالعه بر اساس مطالعهای مقدماتی از

همبستگی آن را با آزمون جهتگیری مذهبی با تکیه بر

دانشجویان جامعه هدف که شامل دانشجویان دانشگاه علوم

اسلام و مقیاس خودارزیابی معنویت به دست آوردند.

پزشکی خراسان شمالی بود ،محاسبه شد .بر اساس ضریب

همبستگی بین این پرسشنامهها حاکی از اعتبار همگرای این

همبستگی بهدستآمده بین هوش معنوی و خودکارآمدی و

ابزار است (.)21

با اطمینان  99درصد و توان آزمون  91درصد با استفاده از

مقیاس خودکارآمدی شرر:

فرمول برآورد حجم نمونه جهت آزمون ضریب همبستگی

پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران دارای 17

برابر با صفر ،حجم نمونه لازم  117نفر برآورد شد که در

سؤال است که پاسخگو بر اساس مقیاس لیکرت پنج

این مطالعه  129نفر مورد بررسی قرار گرفت .روش

درجهای به آنها پاسخ میدهد .کمترین درجه نمره  1و

نمونهگیری این مطالعه طبقهای متناسب بهصورت تصادفی

بالاترین درجه نمره برای هر سؤال  5است ،لذا پایینترین

بود ،به این صورت که رشتههای تحصیلی و جنسیت به

نمره خودکارآمدی در این پرسشنامه  17و بلاترین نمره

عنوان طبقه در نظر گرفته شد.افراد موردبررسی پرسشنامه

حداکثر  85است ( .)21براتی برای به دست آوردن روایی

محقق ساخته جمعیت شناختی ،مقیاس خود سنجی هوش

سازه ،این آزمون را همراه با آزمون عزتنفس در یک گروه

معنوی ()Spiritual Intelligence Self Report Scale

صد نفره اجرا و همبستگی  1/61را گزارش کرده که در

و همچنین مقیاس خودکارآمدی شرر را تکمیل نمودند.

سطح  1/15معنادار بوده است .دلیل استفاده پژوهشگر از
مقیاس عزت نفس این است که شرر و همکاران آن را یکی

ابزارهای مورداستفاده در مطالعه
مقیاس خود سنجی هوش معنوی:
این پرسشنامه توسط کینگ بهمنظور سنجش
تواناییهای ذهنی هوش معنوی ساختهشده است .این
پرسشنامه دارای  24عبارت است که تواناییهای مربوط به
هوش معنوی را در چهار بعد اصلی ارزیابی میکند .این
ابعاد شامل توانایی تفکر انتقادی وجودی ،تولید معنای
شخصی ،آگاهی متعالی و بسط هشیاری است .پاسخهای
آن بهصورت طیف لیکرت 5تایی از "بههیچوجه در مورد
من صدق نمیکند" تا "کاملا در مورد من صدق میکند"
است .کینگ و دسیکو ضریب آلفای کرونباخ کل این آزمون
را  1/92و ضریب آلفای زیرمقیاسهای آن را بدین شرح
گزارش کردهاند :تفکر انتقادی وجودی = ،1/78تولید معنای
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از متغیرهای همبسته با خودکارآمدی معرفی کردهاند .وی
برای بررسی پایایی آزمون خودکارآمدی ،از روش دو نیمه
کردن استفاده کرده است .ضریب پایایی آزمون با روش
اسپیرمن براون با طول برابر  1/76و با طول نابرابر 1/79
بهدستآمده که رضایتبخش است ( .)22در پژوهش
کرامتی و شهرآرای ( )1383که نقش خودکارآمدی ادراک
شده در عملکرد ریاضی را مورد بررسی قرار دادند ،آلفای
کرونباخ  1/85برای پرسشنامه به دست آمد (.)23
تجزیهوتحلیل آماری
با توجه به نحوه امتیازدهی سؤالات ،مقیاس
خودکارآمدی در محدوده  17تا  85بود و امتیاز پرسشنامه
هوش معنوی در محدوده  24تا  121بود .جهت درک بهتر
نمرات کسب شده با تبدیل مناسب ،محدوده امتیازات در
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ضمیری و همکاران

هر دو ابزار مقیاس خودکارآمدی و پرسشنامه هوش معنوی

از زنان بود ولی تفاوت میانگین خودکارآمدی در دو گروه

به صفرتا  111تبدیل شد.در این مطالعه میانگینها همراه

از نظرآماری معنیدار نبود .در مقایسه میانگین نمره هوش

انحراف معیار مربوطه بهصورت  Mean±SDذکرشده

معنوی در دختران و پسران شاهد هستیم که میانگین نمره

است ،دادهها با آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون

هوش معنوی دختران و پسران اختلاف معنیداری ندارد.

و tمستقل و رگرسیون چندگانه خطی به روش گامبهگام

میانگین خودکارآمدی در رشتههای مختلف تفاوت

( )stepwiseتوسط نرمافزار  SPSS 21مورد تجزیهوتحلیل

معنیداری نداشت ( )p=1/221و همچنین میانگین هوش

قرار گرفت.

معنوی در رشتههای مختلف تفاوت معنیداری نداشت
(.)p=1/861
میانگین نمره خودکارآمدی دانشجویان خوابگاهی

یافتهها
میانگین سنی افراد مورد بررسی  21/19±2/11سال

و غیرخوابگاهی تفاوت معنیداری نداشت .میانگین نمره

بود 63/6 .درصد از دانشجویان مورد بررسی دختر و 31/5

هوش معنوی دانشجویان خوابگاهی و ساکن منزل تفاوت

درصد پسر بودند .از دانشجویان مورد بررسی  86/6درصد

معنیداری نداشت (جدول .)1

ساکن خوابگاه و  13/4درصد ساکن منزل بودند .میانگین

در بررسی ارتباط بین هوش معنوی و خودکارآمدی شاهد

خودکارآمدی (که نمره ممکن آن در بازه صفر تا صد

هستیم که ضریب همبستگی بین این دو متغیر برابرr=1/612

تعریف شده بود) برای دانشجویان مورد بررسی

به دست آمد ،که ازنظر آماری معنیدار بود (.)P<1/111

16/44±61/55به دست آمد و همینطور میانگین نمره

در پیشبینی نمره خودکارآمدی دانشجویان با

هوش معنوی (که نمره ممکن آن در بازه صفرتا صد

متغیرهای هوش معنوی کلی با کنترل اثر جنسیت ،سن،

تعریفشده بود) برابر  58/92±15/67به دست آمد.

محل سکونت ،معدل با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه

جدول  :1میانگین و انحراف معیار شادکامی و هوش معنوی به تفکیک جنسیت و محل سکونت
خودکارآمدی
جنسیت

زن

40/64±01/10

41/01±01/14

مرد

40/64±01/60

11/16±01/06

1/460

1/160

41/96±04//64

19/66±01/00

41/06±01/10

46/46±01/69

P-value
محل سکونت

هوش معنوی کلی

خوابگاه
منزل
P-value

1/011

1/069

جدول  :2نتایج مدل رگرسیون خطی چندگانه به روش گامبهگام در پیشبینی خودکارآمدی بر اساس هوش معنوی کلی ،جنسیت ،سن ،محل
سکونت ،معدل نمونههای پژوهش
ضرایب رگرسیونی
متغیر

B

هوش معنوی

1/400

β

1/161

مناسب بودن مدل رگرسیون
سطح معناداری
p<1/110

ضرایب همبستگی و تعیین

F

سطح معناداری

R

R2

06/111

p<1/110

1/400

1/196

در مقایسه میانگین خودکارآمدی در زنان و مردان

به روش گامبهگام نتیجه شد که بین متغیرهای پیشبین فقط

شاهد هستیم که میانگین خودکارآمدی مردان اندکی بیشتر

هوش معنوی در پیشبینی نمره خودکارآمدی معنیدار بود
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پیشبینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

و سایر متغیرها از مدل خارج شدند (جدول .)2

بهزیستی رابطه مثبت وجود دارد ()24-26؛ بنابراین

متغیرهای جنسیت ،سن ،محل سکونت ،معدل از

تواناییهای معنوی میتواند اثرات مثبت و محصولات

مدل رگرسیونی گامبهگام خارج شدندو متغیر هوش معنوی

سودمندی برای فرد به ارمغان آورد ،به خصوص هنگامیکه

به تنهایی به صورت معنیداری قابلیت پیشبینی

این نتایج بر اساس محیط اجتماعی و فرهنگی افراد مورد

خودکارآمدی دانشجویان را داشت.

ارزشیابی قرار گیرد.
لذا در تبیین این یافته که هوش معنوی به صورت
معناداری میتواند خودکارآمدی را پیش بینی کند ،میتوان

بحث

گفت که از آنجایی هوش معنوی توانایی تمرکز بر روی
نتایج نشان داد که هوش معنوی بهصورت

حل مسئله برای سازگاری و رسیدن به اهداف است و

معنیداری قادر به پیشبینی نمره خودکارآمدی دانشجویان

میتواند کارکرد و سازگاری فرد را پیشبینی کند و منجر به

است .امونز عنوان میکند که هوش معنوی مجموعهای از

تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد ،احتمالا این تولیدات

تواناییها برای بهرهگیری از منابع دینی و معنوی است.

ارزشمند و توانایی حل مسائل بهمرور زمان ارزیابی فرد از

هوش معنوی سازههای هوش و معنویت را در یک سازه

خودش را که همان خودکارآمدی است تغییر میدهد و فرد

ترکیب نموده است .درحالیکه معنویت جستجو برای یافتن

خود را فردی شایسته قلمداد میکند و به تواناییهایی

عناصر مقدس ،معنایابی ،هشیاری بالا و تعالی است .هوش

خودش باور دارد و در امور همیشه انتظار موفقیت دارد.

معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی

دانشجویان با استرسهای تحصیلی و اجتماعی

است که میتواند کارکرد و سازگاری فرد را پیشبینی کند

زیادی مواجه میشوند که سلامت جسمی و روانیشان را

و منجر به تولیدات و نتایج ارزشمندی گردد ( .)2امونز

به مخاطره میاندازد .در چنین شرایطی منبعی که میتواند

تعاریف گوناگونی را از هوش مطرح میکند ،اما هسته

به آنها کمک کند معنویت است ( ،)27زیرا میتواند آنها

اصلی تمامی این تعاریف را تمرکز بر روی حل مسئله برای

را در توجه به تجارب معنوی خود و بهکارگیری آن در حل

سازگاری و رسیدن به اهداف میداند .مثلا چیو ،هونگ و

مسائل و درک ارزش و غنای زندگی یاری دهد (.)28

دیوک به نقل از امونز هوش را بهعنوان توانایی برای

افرادی که عقیده دارند تهدیدهای بالقوه مدیریت ناپذیرند،

دستیابی به اهداف در رویارویی با موانع بر اساس

بسیاری از ابعاد محیط را خطرناک تلقی میکنند .آنها

تصمیماتی که مبتنی بر اصول منطقی است ،تعریف میکنند.

تهدیدهای ممکن را بزرگ جلوه میدهند و در مورد

پینکر به نقل از امونز هوش را مجموعهای از

چیزهایی که به ندرت اتفاق میافتد نگراناند .این افراد به

تواناییهامیداند که به فرد اجازه میدهد بر اساس یک

واسطه چنین افکار برخاسته از عدم خودکارآمدی ،دچار

محیط فرهنگی ویژه مشکلات را حل کند و یا تولیدات

اضطراب شده و عملکردشان مختل میشود .حالآنکه

مناسبی داشته باشد (.)2

هرچه میزان هوش معنوی افراد بیشتر باشد ،خودکارآمدی

چنانچه توانایی برای سود جستن از منابع معنوی را
بهعنوان یک هوش قلمداد کنیم .پس این توانایی بایستی در

آنها بیشتر خواهد بود و با این شرایط استرسزا و
تهدیدکننده ،سازگارانه تر مقابله خواهند کرد.

حل مسائل زندگی و رسیدن افراد به اهداف کمک نماید و

پیشنهاد میشود سایر منابع خودکارآمدی نیز مورد

منجر به سازگاری بهتر آنان گردد .پژوهشها نشان میدهد

مطالعه قرار بگیرند .ممکن است متغیرهای روانشناختی و

که بین معنویت با رضایت و هدفمندی زندگی ،سلامت و

اجتماعی زیادی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی را
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ضمیری و همکاران

بوده و تمامی جنبههای اخلاقی این مطالعه در شورای اخلاق

 همچنین ممکن است.تحت تأثیر قرار دهند یا مخدوش کند

-این دانشگاه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت (کد ده

در نمونههایی با جنسیتهای متفاوت روابط متفاوتی

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فنآوری.)1391/12/15

.مشاهده شود

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و اعضای شورای
پژوهشی و شورای اخلاق دانشگاه تشکر و قدردانی
.میگردد

تقدیر و تشکر
 مصوب92  پ611 این طرح پژوهشی با کد
شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
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Background & Objectives: Spiritual intelligence represents a
different set of skills and abilities that each of them is displayed in
different forms in social and historical contexts; and self-efficacy is
one's belief in own abilities to solve problems and deal with
problems. The purpose of this study was to determine if spiritual
intelligence can predict self-efficacy.
Methods: This cross-sectional analytical study was carried out
among students of North Khorasan University of Medical Sciences
in the year 2012. 129 individuals were selected via Stratified
sampling method. Individuals were assessed by spiritual
intelligence questionnaire and Self Efficacy Scale (SES). Data was
analyzed by Pearson correlation coefficient, t-student test and
linear multiple regression (stepwise), by SPSS 20 software. The pvalue was considered 0.05.
Results: Results show that the correlation between spiritual
intelligence and self-efficacy was statistically significant (r=0.612,
p-value<0.001). In predicting self-efficacy by spiritual intelligence
and adjusting other variables effect such as gender, age, habitat,
university grade point average by multiple regression tests
(stepwise), the results determine that spiritual intelligence can
significantly predict self-efficacy score.
Conclusion: The conclusion of the study is that spiritual
intelligence is prolific in predicting self-efficacy. So, you can
promote students' spiritual intelligence skills, to increase their selfefficacy in academic, social and family affairs.
Keywords: Spiritual intelligence; Self-efficacy; Students;
Prediction
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