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  مقدمه

هاي روانی و انحرافات اجتماعی به  هاي اخیر در بررسی آسیب شناسان در دهه روان

اري ها در ناتوانی افراد براي سازگ اند که بسیاري از اختالالت و آسیب این نتیجه رسیده

ریشه دارد. چنین افرادي در تحلیل درست مسائل شخصی، احساس کنترل   و حل مسئله

هاي دشوار و آمادگی براي حـل مسـائل زنـدگی بـه      و کفایت در رویارویی با موقعیت

 هـاي خـود دارنـد    شیوه مناسـب مشـکل دارنـد و نیـز نگرشـی منفـی دربـاره توانـایی        

. معنویـت منـابع پایـدار    )1391و فرخـی،  ؛ گـودرزي، سـهرابی   1391هرات،  آبادي (تاج 

؛ از )1392(یزدانی، اعتباریـان و ابـزري،     کننده دارد خوبی براي تقویت عوامل محافظت

سازي منابع معنوي و بررسی ارتباط آن با  رو، گروهی از پژوهشگران درصدد مفهوم این

مت معنـوي  سالمت روانی، بهزیستی روانی و شادکامی بودند. براي مثـال مفـاهیم سـال   

)، بهزیستی معنـوي (گـومز و فیشـر،    2001)، تحول معنوي (ریش، 2000، 1(مک دونالد

. در میان )1391هرات،   آبادي (تاج شناسی افزوده شدند.  ) به ادبیات آکادمیک روان2003

  این مفاهیم هوش معنوي بیشترین حجم مطالعات را به خود اختصاص داده است.

) تعاریفی که بـر توانـایی   1سه دسته تقسیم می شوند:  طور کلی تعاریف هوش به به

) تعـاریفی کـه بـر توانـایی یـادگیري و      2سازگاري با شـرایط و محـیط تأکیـد دارنـد.     

) تعاریفی که بر تفکر انتزاعی و استفاده از نمادهاي کالمی و 3پذیري متمرکزند.  آموزش

تعــاریف یکــی از  . بنــابراین،)1386(فیــرس، جــري و تیمــوتی، عــددي تأکیــد دارنــد 

بینانه و عملی است  اي واقع هاي بنیادین هوش، توانایی حل کردن مسائل به گونه شناسه

هاي کارآمد حـل   شود و روش توان گفت هوش موجب سازگاري فرد با محیط می و می

؛ رقیبـی و  1386مقـدم،   بنـاب، سـلیمی، سـلیانی و نـوري     (غباري  کند مسئله را ارائه می

    )1392چاهی،  قره

اي که هر ارگانیسم نسبت بـه وضـع موجـود بـا      به طور کلی، سازگاري یعنی رابطه

کند، فرآیندي مستمر است که موجب واکنش مناسب نسبت بـه   محیط اطراف برقرار می

اي سالم و مؤثر است. فرد سازگار نسـبت بـه    گونه محیط و با این حال تغییر دادن آن به

بین است و هدف قابـل دسترسـی بـراي     یط واقعهاي خود و مح ها و محدودیت توانایی

   )1391هرات،  آبادي (تاج  کند خود انتخاب می

توانایی براي دستیابی «) پس از مرور تعاریف مختلف هوش، هوش را 2000ایمونز (

                                                   
1. McDonald, D. 
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» به اهداف در رویارویی با موانع بر اساس تصمیماتی که مبتنی بر اصول منطقـی اسـت  

کنـد معنویـت از آن جهـت کـه موجـب       و تأکید می )1389(به نقل از رجایی،   داند می

، 1سازي شـود (آمـرام   تواند به عنوان هوش مفهوم شود، می سازگاري و عملکرد بهتر می

اي در  ها براي افکار و هیجانـات معنـوي کارکردهـاي ویـژه     ). بسیاري از پژوهش2005

  )1391بخش،  و فرح فراهانی (شهرابی اند  جهت افزایش سازگاري و بهزیستی  نشان داده

معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی، خودشناسی، باور بـه غیـب و   

شود، همچنین معنویت نیاز فرد به فـرا رفـتن از خـود در زنـدگی      دار می زندگی جهت

هـاي مختلفـی    توانـد جلـوه   روزمره و یکپارچه شدن با امري مقدس است. معنویت مـی 

؛ 1386بنـاب و دیگـران،    (غبـاري  رشدیافته و یا رشدنایافته باشـد  تواند  داشته باشد، می

هاي  و مک دونالد پس از مرور معانی مختلف معنویت، مؤلفه 2. فریدمن)1385صمدي، 

) آگـاهی از سـطوح   2) تمرکز داشتن بر معنـاي نهـایی   1دانند:  مهم آن را این چنین می

) ارتقـاي  4و مقدس بـودن زنـدگی    ) اعتقاد به گرانبها3چندگانه هوشیاري و رشد آنها 

  ).2005خود به یک کل بزرگتر (آمرام، 

هـوش   2000در سـال   4و ایمونز و مارشال 1996بار در سال  براي نخستین 3استیونز

ترین امتیازات بشر اسـت   را بیان کردند. هوش و توانایی سازگاري یکی از مهم 5معنوي

ـ   کنـد  که او را از دیگر موجودات متمایز مـی  و  6زهـر  .)1386بنـاب و دیگـران،    اري(غب

شـود کـه فـرد در برابـر رویـدادها و       ) معتقدند هوش معنوي موجب می2000مارشال (

هـاي   حـل  حوادث زندگی، بینش عمیقی یافته، با صبر و تفکر با آنهـا مقابلـه کنـد و راه   

  بهتري براي آنها بیابد.

بـا هـوش معنـوي     گونه که هیجان با هوش هیجانی متفاوت اسـت، معنویـت   همان

هوش  .)1391، همکاران؛ گودرزي و 1391بخش،  فراهانی و فرح (شهرابی متفاوت است 

ها دیگـران   هیجانی توانایی شناخت هیجان خویش و ابراز مناسب آن و شناخت هیجان

، به عبارت دیگر هـوش هیجـانی   )1386(سلطانی،  و واکنش مناسب در مقابل آن است 

هیجانی در جهت سازگاري بهتر با خویش و اطرافیـان اسـت.   کارگیري منابع  مهارت به

روانـی و   کارگیري منابع معنوي در جهت افـزایش بهزیسـتی   هوش معنوي نیز مهارت به

                                                   
1  . Amram, J. 

2. Friedman, H.  

3  . Stivenz 

4  . Emmons, R. & Marshal, I. 

5  . spiritual intelligence 

6  . Zohar, D. 
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به عبارت دیگر معنویت با جستجو  .)18، ص1392(سهرابی و ناصري،  سازگاري است 

رتباط است، در حـالی  در ا 3و تعالی 2یافته ، هوشیاري اوج1و تجربه عناصر مقدس، معنا

هایی است که از معنویت براي سازگاري و کـنش   ها و توانایی که هوش معنوي مهارت

  ).  2007؛ آمرام، 2000، 4کند (ایمونز اثربخش استفاده می

هـا و   هوش معنوي توانایی شناخت امور قدسی و ماورائی و استفاده از این شناخت

است. هوش معنـوي مسـائل را در یـک     منابع معنوي در جهت سازگاري بهتر با محیط

دهد و درنتیجه موجـب افـزایش توانـایی حـل      تر به لحاظ معنایی قرار می بافت گسترده

شود. همچنین به رویدادها و تجارب فـرد معنـا و ارزش    تر می مسئله و عملکرد مطلوب

). هوش معنوي شامل حس معنا داشتن، رسالت 2004، 5دهد (ناسل شخصی بیشتري می

دگی، حس تقدس در زندگی و درك متعادل از ارزش ماده و بهتر شـدن زنـدگی   در زن

  ). 2000شود (زوهر و مارشال،  می

شـود   هاي زیادي یافت مـی  هاي حوزه هوش معنوي، پژوهش آوري پژوهش با جمع

انـد. ایـن مطالعـات بـا      که همبستگی متغیرهاي مشابهی را با هوش معنوي بررسی کرده

یابی  د بررسی، از لحاظ روش، جامعه آماري، نوع مطالعه (زمینهوجود تشابه موضوع مور

انـد، مـثالً برخـی     هـاي متفـاوتی را گـزارش کـرده     یا آزمایشی) متفاوتند، درنتیجه یافتـه 

کننده براي هوش معنوي دانسـتند، در حـالی کـه برخـی دیگـر       جنسیت را متغیر تعدیل

متغیر ماننـد هـوش هیجـانی و     اند. همچنین بین یک کنندگی جنسیت را رد کرده تعدیل

اند. فراتحلیل با ترکیب این نتـایج   هاي مختلفی را گزارش کرده هوش معنوي، همبستگی

  شود.  باهم، موجب انسجام پیشینه پژوهشی و افزایش آگاهی می

سازد تا نتایج مطالعات مربوط به حـوزه خـاص را    فراتحلیل پژوهشگران را قادر می

شـخص تحلیـل کننـد. براسـاس نتـایج حاصـل از ایـن        در قالب یک سؤال پژوهشی م

(ایزانلو و حبیبـی،    شود هاي جدید فراهم می جامع است که زمینه تدوین نظریه  بازنگري

هـاي پژوهشـی بـه منظـور      . فراتحلیل، تحلیل آماري مجموعـه بزرگـی از یافتـه   )1390

جاي تکیه بر یـک   ها است. پژوهشگر با استفاده از فراتحلیل، به سازي آن یافته یکپارچه

                                                   
1  . Meaning 

2  . Higher- Consciousness 

3  . Transcendence 

4  . Emmons, R. 

5  . Nasel, D. 
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 کنـد  هاي آماري ترکیب می ها را با روش یافته پژوهشی، نتایج واقعی تعدادي از پژوهش

. بنابراین، هـدف فراتحلیـل مقایسـه    )2، ص1391(بورنشتین، هجز، هیگینز و روتشتین،  

هاي مطالعات و ترکیب نتایج آنها به منظور به دست آوردن یک برداشـت کلـی و    یافته

  میزان رابطه واقعی بین متغیرهاست.  درباره قعیتمقرون به وا

  مراحل فراتحلیل عبارتند از: بیان مسئله و سؤال پژوهش، بررسی ادبیـات پـژوهش،  

ها، محاسبه شاخص اندازه اثر، تحلیل و تفسیر آماري، تهیـه گـزارش    کدگذاري پژوهش

  .  )6، ص1391(بورنشتین و دیگران،  پژوهشی 

ي فراتحلیـل دو رویکـرد عمـده وجـود دارد: ترکیـب      در بیان مسـئله پـژوهش بـرا   

  ها. ها و مقایسه پژوهش پژوهش

کارگیري اندازه اثر از مطالعات اولیه براي برآورد کلی انـدازه   ها با به ترکیب پژوهش

ها هنگامی که مطالعات درون فراتحلیل ناهمگون باشند،  اثر کاربرد دارد. مقایسه پژوهش

کننده یا میانجی است که باعث تفاوت  افتن متغیرهاي تعدیلکاربرد دارد. هدف مقایسه ی

. بنابراین، به طـور کلـی اگـر    )6، ص1391(بورنشتین و دیگران،  ها شده است  بین یافته

ها ناهمگون باشـند،   ها همگون باشند، هدف برآورد اندازه اثر کلی است و اگر یافته یافته

هـاي بعـدي    ا خواهد بود تا در پژوهشکننده و معرفی آنه هدف یافتن متغیرهاي تعدیل

کنندگی این متغیرها بررسی شود. بـه عبـارت دیگـر، هـدف ترکیـب فراتحلیـل،        تعدیل

هاي اثر و هدف مقایسـه فراتحلیـل، ارزیـابی ارتبـاط بـین ایـن        تشخیص میانگین اندازه

  .)7، ص 1391، همکاران(بورنشتین و  هاي مطالعات است  هاي اثر با ویژگی اندازه

بایست مالك ورود به پژوهش تعیین شود. شناسـایی   بررسی ادبیات پژوهش میدر 

ترین مراحـل   گیرترین و یکی از مهم سازي و کدگذاري آنها وقت منابع، انتخاب، خالصه

هـا بـراي    هـاي اصـلی پـژوهش    ها بایستی ویژگی فراتحلیل است. در کدگذاري پژوهش

هاي تعدیل کننده انجام شود. در هر مطالعه هاي اثر و تعیین متغیر تبیین ناهمگونی اندازه

هاي بنیادي به سؤال پژوهش فراتحلیل مربوطند؛ مثالً ضریب همبسـتگی هـوش    ویژگی

هاي مربوط بـه طـرح پـژوهش     شناختی، ویژگی هاي روش معنوي و متغیر دیگر، ویژگی

گیري. متغیرهاي خروجـی بـه آن دسـته از     هستند مانند نوع طرح پژوهش، روش نمونه

تواننـد بـر    ها اشاره دارند که با وجود عدم ارتباط با موضوع و طرح پژوهش می یژگیو

(بورنشـتین و   نتیجه تأثیر بگذارند مانند محل پژوهش و رتبه علمـی پژوهشـگر اصـلی.    

  .)8، ص1391، همکاران

ها باید  ها، براي کمی ساختن نتایج پژوهش در فرآیند کدگذاري هر کدام از پژوهش

ه اثر نیز محاسبه شود. اندازه اثر به میزان حضـور یـک پدیـده در جامعـه     شاخص انداز
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توان ضریب همبسـتگی را بـه عنـوان شـاخص      هاي همبستگی، می اشاره دارد. در طرح

آینـد،   دست می هاي بزرگ به هاي اثر که از مطالعات با نمونه اندازه اثر به کار برد. اندازه

هـاي آمـاري در فراتحلیـل،     ند، در نتیجـه روش هاي کوچک هست تر از نمونه بسیار دقیق

، همکـاران (بورنشـتین و   گیـرد   میزان دقت هر اندازه اثر را وزن دادن به آنها در نظر می

  .)13، ص1391

هـاي   با توجه به گستردگی مطالعات انجام شده در حوزه هـوش معنـوي و قابلیـت   

در حوزه هـوش معنـوي   فراتحلیل، هدف این پژوهش تلفیق نتایج تحقیقات انجام شده 

براي شناسایی متغیرهاي همبسته بـا هـوش معنـوي اسـت. همچنـین یکپارچـه کـردن        

 تحقیقات مشابه و ارائه اندازه اثر (همبستگی) هر کدام از این متغیرهاست.

  روش پژوهش

هاي مرتبط با هوش معنوي و متغیرهاي همبسـته   در این تحقیق مطالعات و پژوهش

هایی است کـه   نامه آماري این تحقیق متشکل از مقاالت و پایانبا آن بررسی شد. جامعه 

در آنها یکی از متغیرهاي آن هوش معنوي است. آمارگیري در این تحقیق بـه صـورت   

 شماري انجام شده است. تمام

هاي بسیاري در زمینه هوش معنوي وجود دارد که  از آنجایی که تحقیقات و پژوهش

تند، براي انتخاب تحقیقاتی که در این مطالعه از آنها داراي ارزش و اهمیت یکسانی نیس

بهره برده شده است، معیارهایی را در نظر گرفته و به این ترتیب تالش شـده اسـت تـا    

اعتبار نتایج تحقیق تقویـت شـود. هـر تحقیـق توسـط دو نفـر کـه هـر دو دانشـجوي          

ز تفـاوت  شناسی بررسی و کدگذاري شده است، در صورت بـرو  کارشناسی ارشد روان

در اطالعات ثبت شده از هر تحقیق، آن پژوهش دوباره بازبینی شد. در ایـن فراتحلیـل   

اند، انتخاب شدند، زیرا به احتمال زیـاد   منتشر شده 1388تنها تحقیقاتی که بعد از سال 

شناسی و تحلیل کمتـري برخوردارنـد. از آنجـا کـه      تحقیقات قبل از آن، از قوت روش

هاي  هاي ارشد و دکتري در این حوزه دسترسی نداشتند و یافته نامه پژوهشگران به پایان

تنها از مقـاالت کـه در     آنها ارائه نشده است، در این پژوهش  ها در چکیده این پژوهش

انـد و   هاي پژوهشی ارائـه شـده   اند و یا در کنفرانس نشریات علمی پژوهشی منتشر شده

مطالعـه،   163ده شده است. بنابراین از بـین  معیارهاي ورود به پژوهش را داشتند، استفا

ها  هاي پژوهش هاي ورود به پژوهش را داشتند. براي ترکیب یافته تحقیق مالك 76تنها 
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استفاده شـد. از   CMA21افزار و یافتن اندازه اثر هر متغیر همبسته با هوش معنوي از نرم

افـزار قـادر    ر است، این نـرم آنجایی که مبناي اصلی انجام فراتحلیل، استفاده از اندازه اث

2و  z ،t ،Fهاي مختلف مانند  است، آماره
x .را به اندازه اثر تبدیل کند  

  ها یافته

گیـري،   ها به لحاظ سال انتشار، جامعه آماري، روش نمونـه  هاي پژوهش ابتدا ویژگی

هاي استفاده شده براي سنجش هوش معنـوي و مکـان پـژوهش و     حجم نمونه، مقیاس

  اثر هریک از متغیرهاي همبسته با هوش معنوي ارائه شده است.سپس اندازه 

هـاي انتشـار پـژوهش در     ل : فراوانی تحقیقات به تفکیـک سـا  سال انتشار تحقیقات

  ارائه شده است. 1نمودار شماره 

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  فراوانی تحقیقات به تفکیک سال انتشار آنها: 1نمودار 

 1393و  1391هـاي   مربوط به سـال  بیشترین تعداد تحقیق با موضوع هوش معنوي

تعداد تحقیقات با موضوع هوش معنوي با یک سـیر   1391تا سال  1388است. از سال 

هـا یادشـده از    ها تعداد پـژوهش  رو بوده است، به صورتی که در این سال صعودي روبه

فراوانـی   1394و  1392هـاي   یک تحقیق به بیست تحقیق افزایش یافته است. در سـال 

مطالعـه بـا    12و  13رو شده و در این دو سال به ترتیـب   یادشده با افت روبه تحقیقات

  موضوع هوش معنوي انجام شده است.

درصـد تحقیقـات، دانشـجویان، در     5/35جامعه آماري در : جامعه آماري تحقیقات

                                                   
1. Comprehensive Meta Analysis, Version 2 
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 9/3درصـد، جامعـه و در    2/9درصد تحقیقـات، کارکنـان و مـدیران ادارات، در     5/35

درصد، زوجین متقاضی طالق بوده است. سایر جوامـع آمـاري    6/2 درصد زوجین، در

شامل بازنشستگان، زنان باردار، سالمندان، افراد داراي سوء مصرف مواد، مراجعان مراکز 

  اند. مشاوره و مادران کودکان ناشنوا و نابینا، تنها در یک تحقیق مورد بررسی قرار گرفته

گیــري  د تحقیقــات از روش نمونــهدرصــ 9/28در : گیــري تحقیقــات روش نمونــه

درصد،  7/19گیري تصادفی ساده، در درصد تحقیقات از روش نمونه 6/31اي، در  خوشه

 3/5گیـري دردسـترس، در    درصـد از روش نمونـه   2/13اي، در  گیري طبقه روش نمونه

 3/1شماري و در یک تحقیق ( آماري و روش تمام  درصد تحقیقات همه اعضاي جامعه

  اند. گیري به روش هدفمند استفاده کرده مونهدرصد) نیز ن

نمونه بـوده   800تا  20تعداد نمونه مورد استفاده در این تحقیقات بین  حجم نمونه:

 67/223میانگین تعداد نمونه مورد اسـتفاده  نشان داده شده است.  1است که در جدول 

نمونـه   200تـا   100است. بیشترین فراوانی مربوط به تحقیقاتی است کـه در آنهـا بـین    

نمونه  400استفاده شده است. کمترین فراوانی نیز مربوط به تحقیقاتی است که بیشتر از 

  شده است.بررسی 
 تعداد نمونه مورد استفاده در تحقیقات: 1جدول 

 درصد فراوانی  تعداد نمونه

 1/17 13 نمونه و کمتر 100

 6/31 24 نمونه 200و  100بین 

 7/23 18 نمونه 300تا  200بین 

 7/23 18 نمونه 400تا  300بین 

 3/1 1 نمونه 500و  400بین 

 3/1 1 نمونه 600تا  500بین 

 3/1 1 نمونه 600بیشتر از 

 0/100 76 جمع

  20  کمینه

  800  بیشینه

  67/223  میانگین

در تحقیقات مورد بررسـی از  هاي استفاده شده براي سنجش هوش معنوي:  مقیاس

درصـد   2/34گیري هوش معنوي استفاده شـده اسـت. در    اي اندازهابزارهاي بسیاري بر
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)، 1388زاده( درصد از پرسشـنامه عبـداهللا   4/18)، در2008(1تحقیقات از پرسشنامه کینگ

درصـد از پرسشـنامه    8/11)، در 1389درصد از پرسشنامه بـدیع و همکـاران(   2/13در 

) و هـر یـک   2007(2و دایردرصد از پرسشنامه آمرام  9/7)، در 1392ناصري و سهرابی(

) 2004( ناسـل ، )2009( 4)، بادیه و همکاران، پارسیان2005( 3هاي اسمیت از پرسشنامه

 تحقیقات درصد 6/6است. در شده استفاده  پژوهشدر یک ) تنها 2011( 5برانت هیلدو 

  ساخته استفاده شده است.  نیز از پرسشنامه محقق

  ارائه شده است. 2شماره درنمودار ها هشپژوهاي محل انجام  استان :تحقیقاتمکان 

  فراوانی تحقیقات به تفکیک سال انتشار آنها: 2نمودار 

) انجـام شـده   20بیشترین فراوانی مربوط به تحقیقاتی است کـه در اسـتان تهـران (   

)، خراسـان  4)، آذربایجـان شـرقی(  5هـاي اصـفهان (   هـاي بعـد اسـتان    است. در مرتبـه 

 2طـور کـه در نمـودار شـماره      ) قـرار دارد. همـان  4ان() و مازندر4)، فارس (4رضوي(

هاي کشور کمتر از چهار تحقیـق انجـام شـده و در دو     شود، در سایر استان مشاهده می

  مورد مکان انجام تحقیق مشخص نشده بود.

                                                   
1. David B. King. 

2  . Dyer,c. 

3. Smith, M.  

4  . Parsian, N.  

5  . Hildbrant, S.  
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  ها پژوهشبررسی اندازه اثر 

متغیر مختلف بررسـی   59ها در مجموع رابطه متغیر هوش معنوي با  در این پژوهش

  ارائه شده است. 2ها و اندازه اثر هر متغیر در جدول شماره  شده است. فراوانی پژوهش
  

  فراوانی و اندازه اثر متغیرهاي همبسته با متغیر هوش معنوي : 2جدول 

 درصد فراوانی  نام متغیر
  اندازه

 اثر

  آماره

z  

  سطح

 داري امعن
 درصد فراوانی  نام متغیر

  اندازه

 اثر

  آماره

Z 

  سطح

 داري امعن

 000/0  36/10 54/0 %7/0 1 بلوغ کارکنان 000/0 87/27 37/0 %8/8 12 هوش هیجانی

 000/0 54/27 56/0 %9/5 8 شادکامی
دلزدگی 

 شغلی
1 7/0% 43/0- 08/4- 000/0 

 000/0 -53/4 -43/0 %7/0 1 ناگویی خلقی 000/0 70/5 25/0 %1/5 7 تعهد سازمانی

 000/0 53/7 40/0 %7/0 1 مثبت اندیشی 000/0 17/13 29/0 %4/4 6 رضایت زناشویی

 000/0 25/16 45/0 %7/3 5 گرایی برون
بهزیستی 

 معنوي
1 7/0% 40/0 52/7 000/0 

 086/0 72/1 39/0 %7/0 1 تعهد عاطفی 000/0 89/12 37/0 %7/3 5 دلپذیر بودن

 000/0 74/8 34/0 %7/3 5 سالمت عمومی
مقابله هیجان 

 مدار
1 7/0% 39/0- 45/7- 000/0 

 000/0 -61/11 -34/0 %7/3 5 نژندي روان
هاي  واره طرح

 ناسازگار اولیه
1 7/0% 37/0- 71/3- 000/0 

 003/0 02/3 35/0 %7/0 1 نوع دوستی 000/0 79/12 51/0 %9/2 4 رفتار شهروندي سازمانی

 004/0 86/2 34/0 %7/0 1 گذشت 000/0 05/18 48/0 %9/2 4 آوري تاب

 000/0 36/11 33/0 %9/2 4 رضایت از زندگی

گیري  جهت

مذهبی 

 بیرونی

1 7/0% 31/0 18/6 000/0 

 000/0 42/8 30/0 %9/2 4 وجدانی بودن
خودکارآمدي 

 تحصیلی
1 7/0% 31/0 45/6 000/0 

 000/0 12/19 60/0 %2/2 3 کیفیت زندگی شغلی
گیري  جهت

 مذهبی درونی
1 7/0% 29/0 74/5 000/0 

 000/0 23/15 51/0 %2/2 3 بهزیستی روان شناختی
احساس 

 حقارت
1 7/0% 29/0- 09/3- 002/0 

 002/0 -09/3 -29/0 %7/0 1 خشونت 000/0 10/14 50/0 %2/2 3 کیفیت زندگی
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 000/0 52/5 27/0 %7/0 1 خودنظم دهی 000/0 -75/6 -21/0 %2/2 3 افسردگی

 000/0 33/6 20/0 %2/2 3 رضایت شغلی
اضطراب 

 امتحان
1 7/0% 27/0- 32/4- 000/0 

 000/0 06/4 26/0 %7/0 1 آراستگی 000/0 37/4 20/0 %2/2 3 تجربه پذیري

 000/0 -21/5 -16/0 %2/2 3 اضطراب
بخشودگی 

 دیگران
1 7/0% 25/0 85/3 000/0 

 040/0 06/2 25/0 %7/0 1 وجدان کاري 000/0 31/15 61/0 %5/1 2 رهبري تحول آفرین

 006/0 77/2 25/0 %7/0 1 رویی سخت 000/0 59/11 45/0 %5/1 2 عزت نفس

 000/0 67/4 23/0 %7/0 1 تفکر انتقادي 000/0 51/11 44/0 %5/1 2 مسئولیت پذیري

 000/0 -36/6 -36/0 %5/1 2 اضطراب مرگ
افکار 

 ناکارآمد
1 7/0% 22/0- 28/4- 000/0 

 001/0 23/3 21/0 %7/0 1 عدالت 000/0 04/7 30/0 %5/1 2 خودکارآمدي

 000/0 74/3 19/0 %7/0 1 پذیري انعطاف 000/0 59/3 17/0 %5/1 2 ودکنترل خ

 000/0 -31/18 -95/0 %7/0 1 دلزدگی زناشویی
بخشودگی 

 خود
1 7/0% 18/0 74/2 006/0 

 000/0 34/9 69/0 %7/0 1 اي اخالق حرفه
هاي  مهارت

 ارتباطی
1 7/0% 15/0 13/2 033/0 

 000/0 21/14 66/0 %7/0 1 سازگاري زناشویی
استرس 

 شغلی
1 7/0% 10/0 79/1 074/0 

 146/0 -45/1 -06/0 %7/0 1 استرس 000/0 84/7 62/0 %7/0 1 سالمت معنوي

 -  -  -  -  -  -  000/0 -49/6 -58/0 %7/0 1 پرخاشگري

  

بندي مربوط  توان متغیرهاي مختلف را بر اساس دسته می 2با توجه به جدول شماره 

گیرند که اندازه  کرد. در دسته نخست مطالعاتی قرار می به فراتحلیل، به سه دسته تقسیم

است. این گروه از متغیرها رابطه ضعیفی بـا متغیـر هـوش معنـوي      3/0اثر آنها کمتر از 

دارند و امکان اینکه در تحقیقات مشابه، وجود رابطه بین این متغیرها بـا متغیـر هـوش    

ایـن دسـته قـرار دارنـد کـه      متغیـر در   26معنوي رد شود، زیاد است. در این پـژوهش  

گیري مذهبی درونی، احساس حقـارت،   وجدانی بودن، خودکارآمدي، جهتعبارتند از 

آراستگی (از اصول تعلـیم  دهی، اضطراب امتحان،  خشونت، رضایت زناشویی، خودنظم

رویی، تفکر  بخشودگی دیگران، وجدان کاري، سخت، ، تعهد سازمانیو تربیت اسالمی)
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پذیري،  پذیري، انعطاف اکارآمد، افسردگی، عدالت، رضایت شغلی، تجربهانتقادي، افکار ن

  . استرس و هاي ارتباطی، استرس شغلی بخشودگی خود، کنترل خود، اضطراب، مهارت

است. رابطه بین ایـن   5/0تا  3/0گروه دوم، متغیرهایی هستند که اندازه اثر آنها بین 

 22اول قابل اعتماد است. در این پژوهش متغیرها با متغیر هوش معنوي بیشتر از گروه 

گرایـی،   آوري، برون کیفیت زندگی، تاباند که عبارتند از  متغیر در این گروه قرار گرفته

اندیشـی، بهزیسـتی    پذیري، دلزدگی شغلی، ناگویی خلقـی، مثبـت   عزت نفس، مسئولیت

ازگار اولیـه،  هاي ناسـ  واره مدار، هوش هیجانی، طرح معنوي، تعهد عاطفی، مقابله هیجان

نژنـدي، گذشـت،    دوسـتی، سـالمت عمـومی، روان    دلپذیر بودن، اضطراب مـرگ، نـوع  

  .گیري مذهبی بیرونی، خودکارآمدي تحصیلی رضایت از زندگی، جهت

است. وجـود رابطـه    5/0گروه سوم متغیرهایی هستند که در آنها اندازه اثر بیشتر از 

بل اتکا است. به عبارت دیگر در صورتی بین این متغیرها و متغیر هوش معنوي بسیار قا

هاي مشابه با تحقیقاتی که در این مطالعه بررسی شد، بار دیگر رابطه این  که در پژوهش

متغیرها با متغیر هوش معنوي بررسی شود، به احتمال بسیار زیاد باز هم این رابطه تأیید 

ت کـه عبارتنـد از   شود. در این پژوهش یازده متغیر در ایـن گـروه قـرار گرفتـه اسـ      می

اي، سـازگاري زناشـویی، سـالمت معنـوي، رهبـري       دلزدگی زناشـویی، اخـالق حرفـه   

آفرین، کیفیت زندگی شغلی، پرخاشـگري، شـادکامی، بلـوغ کارکنـان، بهزیسـتی       تحول

  .رفتار شهروندي سازمانیشناختی،  روان

ـ       بنابراین، می وي در توان گفت که از همه متغیرهایی کـه رابطـه آنهـا بـا هـوش معن

درصد متغیرها داراي اندازه اثـر ضـعیف    1/44هاي مختلف مطالعه شده است،  پژوهش

درصد متغیرها نیـز   7/18درصد متغیرها داراي اندازه اثر متوسط هستند و  2/37هستند، 

  داراي اندازه اثر بزرگ هستند.

  ها پژوهشبررسی سوگیري انتشار 

بررسـی میـزان سـوگیري انتشـار      ها تحلیل دیگري به منظـور  بر روي نتایج پژوهش

هایی که نتایج آنها روابط بین  تحقیقات انجام شد. احتمال زیادي وجود دارد که پژوهش

ها مـورد توجـه قـرار     اند، بیش از سایر پژوهش دار گزارش کرده متغیرها را مثبت و معنا

باالي اندازه  هاي آنها منتشر شود، فراتحلیل چنین مطالعاتی منجر به برآورد گیرند و یافته

بـار   دار ممکن است چندین ها داراي نتایج مثبت معنا شود. از سوي دیگر، پژوهش اثر می 
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، 2001منتشر شده باشد و پژوهشگر را به روشنی دچار سوگیري کند (ایگر و همکاران، 

). چنین سوگیري را سوگیري انتشار گویند. براي ارزیـابی و  1394زاده،  به نقل از قربانی

، به 2006شود (چانگ و همکاران،  سوگیري انتشار از نمودار قیفی استفاده می تشخیص

  ).  1394زاده،  نقل از قربانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار قیفی به منظور بررسی سوگیري انتشار: 3نمودار 

دهد که نتایج ایـن فراتحلیـل    ) نشان می3عدم تقارن در نمودار قیفی (نمودار شماره 

گـران، روش رزنتـال را    است. در این مورد برخـی از فراتحلیـل  داراي سوگیري انتشار 

کنند که در این روش تعداد مطالعات مؤید فرض صفر کـه بایـد بـه تحلیـل      پیشنهاد می

ایمـن از   Nشود. این کار بـا محاسـبه    اضافه شود تا نتیجه تحلیل تغییر کند، بررسی می

  ).3شود (جدول شماره  خطا انجام می
  

  ایمن از خطا Nمحاسبات : 3جدول

  46/42  براي مطالعه مشاهده شده Zمقدار 

  000/0  براي مطالعه مشاهده شده Pمقدار 

  05/0  آلفا

  2  باقیمانده

Z 96/1  براي آلفا  

  76 تعداد مطالعات مشاهده شده

  8870  رساند را به آلفا می Pاي که مقدار  تعداد مطالعات گمشده
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مطالعه دیگر انجـام شـود تـا در نتـایج      8870دهد که باید  نشان می 3جدول شماره 

دهندة دقـت و صـحت بـاالي     ها خطایی رخ دهد و این نشان نهایی محاسبات و تحلیل

 3جدول شماره  Pاطالعات و نتایج به دست آمده در این تحقیق است. همچنین، مقدار 

ه نشـان  داري وجود دارد ک دست آمده تفاوت معنا هاي اثر به دهد که میان اندازه نشان می

دهـد کـه    دست آمده ناهمگون هستند. این ناهمگونی نشان مـی  اثرهاي به  دهد اندازه می

دهد. براي کشف  تأثیر قرار می اي وجود دارد که نتایج تحقیق را تحت متغیر تعدیل کننده

هاي مختلفی براساس جنسـیت، تحصـیالت    ها به گروه گونه متغیرها الزم است داده این

هاي مجزایـی انجـام    هاي فرعی فراتحلیل وند و در هر یک از این گروهبندي ش و... دسته

هاي مـورد بررسـی، اطالعـات تفکیکـی از      شود، اما متأسفانه به دلیل اینکه در پژوهش

هاي مختلف به میزان کافی وجود نداشـت، پژوهشـگران در شناسـایی متغیرهـاي      گروه

  کننده موفق نبودند. تعدیل

  گیري نتیجه

)، 8)، شـادکامی ( 12ها در رابطه هوش معنوي با هـوش هیجـانی (   شبیشترین پژوه

آزردگـی    روان گرایـی، دلپـذیر بـودن،    ) و برون6)، رضایت زناشویی (7تعهد سازمانی (

آوري، رضایت از زندگی، وجدانی بـودن،   ) و تاب5(رابطه معکوس)، سالمت عمومی (

هـا متعلـق    رگترین همبستگیها بز ) انجام شده است. در این پژوهش4رفتار شهروندي (

)، 45/0گرایـی(  )، بـرون 48/0آوري ( )، تـاب 51/0)، رفتار شهروندي (56/0به شادکامی (

) و سالمت عمـومی  -34/0آزردگی ( )، روان37/0) و دلپذیر بودن (37/0هوش هیجانی(

) و 29/0)، رضایت زناشـویی( 30/0)، وجدانی بودن (33/0)، رضایت از زندگی (34/0(

  ) است. 25/0نی (تعهد سازما

رسـد کـه هـوش معنـوي همچـون هـوش        هاي پژوهش به نظر مـی  با توجه به یافته

هیجانی یک ویژگی شخصیتی است که بر چگونگی افکار، احساسات و رفتـار فـرد در   

رسـد معنویـت و هـوش معنـوي موجـب       گذارد. به نظر می هاي روزانه اثر می موقعیت

شـود. بـه عبـارت     د، دیگران و وقایع زندگی مـی نگرش مثبت، معنادار و هدفمند به خو

دهد، هوش معنوي مهارت توجـه   که معنویت به زندگی هدف و معنا می تر درحالی دقیق

وري بهتر و  به هدف و معناي زندگی در هر لحظه از زندگی در جهت سازگاري، کنش

اي از  ـ انگیزشـی اسـت کـه مجموعـه     کارآمدتر اسـت. هـوش معنـوي امـري شـناختی     
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کننـد،   هاي سازگار و منابعی را که حل مسئله و دستیابی به هـدف را آسـان مـی    هارتم

بنـدي و تفسـیر    کند که  بـا چـارچوب   هوش معنوي فرد را توانمند می نماید.  معرفی می

یابـد    مجدد وقایع و تجارب خـود، بـه شـناختی معنـوي و عمیـق از موقعیـت دسـت       

  زندگی داشته باشد.  )  و نگرش مثبت و هدفدار به2001، 1(سیسک

شناسانی که بر ارتباط هوش معنوي و هوش هیجـانی   هاي پژوهش با نظر روان یافته

) معتقد است که برخـی  2007( 2اند، همسو است. به عنوان نمونه ویگلزورث تأکید کرده

هیجـانی و همـدلی بـراي آغـاز رشـد        هاي هوش هیجانی همچون خودآگاهی از مؤلفه

افزایی یکـدیگر   . هوش هیجانی و هوش معنوي موجب همهوش معنوي ضروري است

  ).2006، 3شوند (جاسبیندر می

ها به چیستی  با توجه به مطالعات منتشر شده در حوزه هوش معنوي، بیشتر پژوهش

 هـاي  طـرح یابی و همبستگی پرداختنـد و   هاي آن و تحقیقات زمینه هوش معنوي، مؤلفه

 پیشـنهاد  رو این از است؛ کم بسیار باشد، تقلمس متغیر معنوي هوش آن در که آزمایشی

 دیگـر  متغیرهاي در آن اثربخشی معنوي، هوش آموزشی هاي بسته تدوین با که شود می

  بررسی شود. 

هاي مثبت و  شود با هدف تبیین سازوکار هوش معنوي در تعامل با سازه پیشنهاد می

آوري،  ارآمـدي و تـاب  کننده مانند شادکامی، رضایت از زنـدگی، خودک  عوامل محافظت

 سـازوکار  بایسـتی  هـر مـورد   هایی به روش کیفـی و تحلیلـی انجـام شـود. در     پژوهش

شـود.   تبیـین  رفتـار  و هیجـان  نگـرش،  شناخت، باور، ارتباط چگونگی و شناختی روان

هاي آموزشی آمیخته به معنویـت ماننـد خودکارآمـدي     شود در گام بعد بسته پیشنهاد می

ـ  تاب  معنوي، وي، رضـایتمندي معنـوي و شـادکامی معنـوي سـاخته شـود و       آوري معن

هـاي آموزشـی ســنّتی    اثربخشـی آن بـر بهزیسـتی روانــی و سـالمت معنـوي بـا بســته      

 مقایسـه اثربخشـی   آوري، رضایتمندي و شادکامی مقایسه شود. مثالً  تاب خودکارآمدي،

 وزشـی آم بسـته  بـا ) اسـالمی  رویکـرد  بـا  آوري تـاب ( معنوي آوري تاب آموزشی بسته

  آوري و بهزیستی روانی. آوري سنّتی بر تاب تاب

رسد که تقویت معنویت و هوش هیجانی، موجب ارتقاي هـوش معنـوي    به نظر می

                                                   
1. Sisk, D. A. 

2  . wigglesworth, C. 

3  . Jasbinder, S. 
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هایی اثربخشی تقویت معنویـت و هـوش    شود در پژوهش رو پیشنهاد می شود، از این می

نی و رسد هوش هیجا هیجانی بر ارتقاي هوش معنوي بررسی شود. همچنین به نظر می

شـود در   کند. پیشـنهاد مـی   بینی می هوش معنوي باالتر، سالمت معنوي بیشتري را پیش

پژوهشی اثربخشی تعاملی هوش معنوي و هوش هیجانی بـر رشـد معنـوي و سـالمت     

  معنوي بررسی شود. 

هایی به  شود که پژوهش با توجه به ناهمگونی مشاهده شده در مطالعات پیشنهاد می

متغیرهایی چـون جنسـیت، تحصـیالت، هـوش هیجـانی و... در        کنندگی بررسی تعدیل

  رابطه با هوش معنوي بپردازند.

شـود یـا بایسـتی در کاربسـت آن      آیا معنویت و کاربست آن موجب سازگاري مـی 

کـه   رسـد  می نظر هاي خاصی داشت که منجر به سازگاري شود؟ به ها و توانایی مهارت

 موجب تر آن پایین مراتب از بیش آن باالي بمرات و دارد مراتب آن و کاربست معنویت

 و انگیـزش  رود، مـی  بـاالتر  فـرد  ایمـان  مرتبـه  هر چـه  شود، به بیان دیگر می سازگاري

کسـانی  . شود می سازگاري، حل مسئله و عملکرد او بهتر درنتیجه و او مثبت احساسات

یش سـرایت  که از مراتب باالي ایمان برخوردارند، ایمان را به همه شؤون زنـدگی خـو  

کنند تا همۀ اعمالشان در جهت تقرب به خدا و رشد معنوي باشد.  دهند و تالش می می

ــت موجــب انگیــزش و احساســات مثبــت مــی  از ایــن ــان کــه  رو، معنوی شــود. همچن

  ».اللهم اجعل کل اورادي ورداً واحداً«فرمایند:  امیرالمؤمنین(ع) در دعاي کمیل می

 ماننـد  مثبـت  هـاي  سـازه  و شـناختی  روان هـاي  تمهار هیجانی، افزون بر این هوش

گـاهی   .شـوند  مـی  سـازگاري  موجب نیز آوري تاب خودکارآمدي، هیجانی، خودآگاهی

شود برخی در محور ارتباط با خدا اخالق بندگی خوبی دارند، اما در محور  مشاهده می

ی هـایی هسـتند، یـا بـه لحـاظ ایمـانی از مراتـب بـاالی         ارتباط بـا مـردم دچـار کاسـتی    

گرایی افراطـی هسـتند یـا در تربیـت      برخوردارند، اما دچار شخصیت وسواسی یا کمال

پـذیري الزم را ندارنـد، آنـان     کنند و انعطـاف  ها را رعایت نمی فرزند و خانواده ظرفیت

رسد که تقویت معنویـت   کافی در تعامل با دیگران را ندارند. بنابراین به نظر می  مهارت

هاي مثبت از سـوي دیگـر، موجـب افـزایش      معنوي و سازه سو و تقویت هوش از یک

هـایی بـراي    شود پژوهش رو، پیشنهاد می شوند. از این  سالمت معنوي و بهزیستی روانی

  هاي زیر انجام شود: بررسی فرضیه
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  کند. گري می روانی را میانجی . هوش معنوي رابطه میان معنویت و بهزیستی 1

کنـد، یعنـی    یت و بهزیستی روانـی را تعـدیل مـی   . هوش هیجانی رابطه میان معنو2

تـر بـین معنویـت و بهزیسـتی روانـی       قـوي   سطوح باالتر هوش هیجانی موجب رابطـه 

  شود. می

آوري و  هــاي مثبــت ماننــد تــاب . هــوش معنــوي رابطــه میــان معنویــت و ســازه3

 کند. به عبارت دیگر، معنویت از راه هوش معنـوي بـا   گري می خودکارآمدي را میانجی

  آوري و خودکارآمدي رابطه دارد. هاي مثبتی چون تاب سازه

ها و چه سازوکاري دارنـد؟   هاي مثبت با رویکرد معنوي اسالمی، چه مؤلفه . سازه4

  آوري معنوي، عزّت نفس معنوي. هایی مانند خودکارآمدي معنوي، تاب سازه

  هاي پژوهش محدودیت

مر دشواري است. هـر سـاله در   . فراهم کردن یک پیشینه پژوهشی جامع و دقیق ا1

هاي تحصیلی نیز روز بـه روز   نامه شود، پایان مجالت مختلف مقاالت بسیاري چاپ می

ها در چکیده آنها ارائـه   نامه هاي پایان . یافته)1390(ایزانلو و حبیبی،  شوند  تر می گسترده

آن دانشگاه و با  هاي آنها تنها با مراجعه حضوري به شود و معموالً دستیابی به یافته نمی

  مراحل اداري و قانونی ممکن است. 

. هوش معنوي همچـون هـوش شـناختی و هیجـانی، بـه صـورت مسـتقیم قابـل         2

شـود   گیـري مـی   گیري نیست، بلکه از راه مطالعـه و ارزیـابی اعمـال فـرد انـدازه      اندازه

  ).  2003(سانتراك، 

یک زبـان را مطالعـه    . پژوهشگر فراتحلیل ممکن است تنها منابع موجود در داخل3

اند، غفلت کند (سوگیري زبانی) یـا در   هاي دیگر منتشر شده کند و از منابعی که به زبان

انتخاب منابع به طور ضعیف عمل کند و بسیار از منابع مفید اطالعات را نادیده بگیـرد؛  

مثل انتخاب مقاالت منتشر شده در پایگاه اطالعات خاصـی و عـدم مراجعـه بـه سـایر      

هاي علمی معتبر (سوگیري انتخاب) یا منابعی را برگزیند کـه بـه طـور مکـرر در      اهپایگ

هاي مختلف از سوي دیگران استناد شده (سوگیري اسـتناد) و بـیش از یـک بـار      شکل
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