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Abstract 

 

Background and Purpose: Spirituality and spiritual intelligence are 

important elements in individual and organizational life representing a set 

of capabilities, capacities, and spiritual sources. The purpose of this study 

was to investigate the mediating role of spiritual intelligence in the 

relationship between perfectionism and life expectancy among the 

administrators of Islamic Azad University, Mazandaran, Iran. 

Materials and Methods: The study population of this descriptive-

correlational study were all the administrators and deputies (n=542) of 

departments, faculties, and groups of Islamic Azad Universities of 

Mazandaran. A total of 225 participants were selected by random sampling 

method. The data were collected using Asadpour Perfectionism (2016), 

Schneider et al. Life Expectancy (1991), and Badie et al. Spiritual 

Intelligence (2010) questionnaires. The data were analyzed using one-

variable regression tests and structural equations. 

Results: The obtained results of the present study showed the 

significant and direct effect of perfectionism variables on spiritual 

intelligence and spiritual intelligence on life expectancy. In addition, 

perfectionism through the mediating role of spiritual intelligence had an 

indirect effect on life expectancy. Furthermore, about 56% of the spiritual 

intelligence variance and 25% of the life expectancy variance were 

explained by perfectionism. Moreover, approximately 88% of the life 

expectancy variance was justified by spiritual intelligence. 

Conclusion: The education and improvement of spiritual intelligence, 

perfectionism, and life expectancy facilitate decision-making and enhance 

mental health. 
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 همکارانو  یخسرو د احمدیسع

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   05

 

 

  

آزاد استان  یهادانشگاه رانیمد یزندگ به دیام و ییگراکمال نیب در رابطه یمعنو هوش یاواسطه نقش

 مازندران

 

 3یصادق جمال ،2یشجاع اصغر یعل ،*2زادهنیحس بابک ،1یخسرو احمد دیسع
  

 
 

 

 

 چكیده

 یو سازمان یفرد یزندگمهم در  یعنصر یو هوش معنو تیمعنو سابقه و هدف:

راستا،  نیا دراست.  معنوی منابع و هاتظرفي ،هایتوانای از ایهبيانگر مجموع و بودهافراد 

 ديام و ییگراکمال نيدر رابطه ب یهوش معنو یاواسطهنقش  یبررسپژوهش حاضر با هدف 

   .شد انجاماستان مازندران  یآزاد اسالم دانشگاه رانیمد یزندگ به

 . جامعهشد انجام یهمبستگ -یفيتوصبه روش  حاضرپژوهش  ها:مواد و روش

آزاد  یهادانشگاه یهاگروه و هادانشکدهها، واحد نيو معاون رانیمد هيکلپژوهش  یآمار

 552 ،یاطبقه یتصادف یريگنمونه روش به که بودندنفر  245استان مازندران به تعداد  یاسالم

 یهانامهپرسش از هادادهآوری منظور جمع به. دندیگرد انتخاب نمونه عنوان بهها آن ازنفر 

 یمعنو( و هوش 6336و همکاران ) دریشناا یبه زندگ دي(، ام6931اسدپور ) ییگراکمال

و  رهيتک متغ ونيرگرس یهاآزمون از استفاده با هاداده. شد استفاده( 6933و همکاران ) عیبد

 .دندیگرد یبررس یمعادالت ساختار

 بر یمعنو هوش و یمعنو هوش بر ییگراکمال یرهايکه متغ دادند نشان جینتا ها:یافته

 هوش یاواسطهبا نقش  ییگراکمال نيهمچن. دارند یمعنادار و ميمستق اثر یزندگ به ديام

 انسیدرصد از وار 21 حدود .گذاردیم ريتأث یبه زندگ ديبر ام ميمستق ريغ طور به ،یمعنو

توسط  یبه زندگ ديام انسیدرصد از وار 52 حدود ،ییگراکمالتوسط  یهوش معنو

 .دیگرد نييتب یتوسط هوش معنو یگبه زند ديام انسیاز وار درصد 33و حدود  ییگراکمال

 ليتسه موجب یزندگ به ديام و ییگراکمال ،یمعنو هوش یارتقاو  آموزش استنتاج:

 .شودیمو سالمت روان  یريگميتصم

 

 یمعنوهوش  ،یبه زندگ ديام ،ییگرالکما های کلیدی:واژه

 

 

 

 یشناسروان یدکتر یدانشجو -1

دانشکده علوم انسانی،  ،یتیترب

 بابل، واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 رانیا بابل،

 ،یتیترب علوم گروه ار،یاستاد -2

 دانشگاهدانشکده علوم انسانی، 

 بابل، بابل، واحد یاسالم آزاد

 رانیا

 ،یشناسروان گروه ار،یاستاد -3

 دانشگاهدانشکده علوم انسانی، 

 بابل، بابل، واحد یاسالم آزاد

 رانیا

 

 

 

 

 

 : مؤلف مسئول* 

 زادهنیحس بابک

علوم  دانشکده ،یتیه علوم تربگرو

واحد  ی، دانشگاه آزاد اسالمیانسان

 رانیبابل، بابل، ا
 

Email:  

manzari.v63@gmail.com 

 

 

 ۹۳۱8 اردیبهشت 22دریافت: 

 ۹۳۱8 آبان ۹1 اصالحات:

 ۹۳۱8 دی ۹1پذیرش: 

 

 اصیلمقاله 
 .41-65صفحه:  1911، سال 1، شماره 8دوره 

 

 دين و سالمت 

 و ییگراکمال نیدر رابطه ب یمعنو هوش یاواسطه نقش. جمالی، صادق ؛اصغر یعلی، شجاع ؛بابک، زادهنیحس ؛احمد دیسع ،یخسرو :استناد 

(.فارسی) 41-65(: 9)8؛9311 بهار و تابستان و سالمت، دین .ازندرانآزاد استان م یهادانشگاه رانیمد یزندگ به دیام
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 یزندگ به دیام و ییگراکمال نیدر رابطه ب یمعنو هوش نقش

 

 01  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 مقدمه

 و ن و   ب ر  توان د یم   که یتیشخص هایسازه از یکی

 ی ی گراکم ا   باش د،  رگ اار یتأث رانیم د  شرفتیپ زانیم

 ناسازگار ای سازگار رفتارهای در را مؤثری نقشکه  است

 یه ا یژگ  یو از یک  ی ییگراکما (. 1) کندیم فایا افراد

 ب ودن  مرت    یس ازمانده  و نظ    بر که است یتیشخص

دو بع  د س  ازگار  یدارا ی  یگراکم  ا (. 2) دارد اش  اره

 گرایان ه کما  یرفتارها. است( یمنف)مثبت( و ناسازگار )

 و پیش رفت  از یرض ایتمند  احس ا   واس هه  ب ه  مثبت

 موفقیت به یدستیاب یسو به و شوندیم تقویت تمجید،

 ،یمنف   انی  گراکما  مقابل در(. 3) گردندیم یدهجهت

 طیش را  دو ه ر  از پ    تیرض ا  عدم بارا  یمثبت ارتباط

و ب ا   (4) دهن د یم   نش ان  خ ود  از شکس ت  و تیموفق

 ن،ییپ ا  نف    ع ز   ری  نظ یش ناخت   یآس   یام دها یپ

 احسا  ،یانتقادگر خود ،یمنهق ریغ یباورها اضهراب،

 ی ی گراکما . باشندیم مرتبط یافسردگ نشانگان و گناه

 ش رفت، یپ یب را  کوش ش  جمله از سال  تجارب با مثبت

 ،یخودکارآم  د ب  ا ، نف    ع  ز  مثب  ت، عاطف  ه

 افراد این. است ارتباط در یشغل عملکرد و ییخودشکوفا

 نش ان  مهالع ا  (. 5) دارن د  ف ردی  موفقیت به زیاد نیاز

 و کارکنان نوآورانه رفتار بر مثبت ییگراکما  که اندداده

 یبه زن دگ  دیام و یشغل یفرسودگ بر یمنف ییگراکما 

 س ه  با ییگراکما  یپژوهش در(. 6) دارد یمعنادار ریتأث

 س  هو  در( گ  رام  ا ک ری  غ و ناس  ازگار)س  ازگار،  بع  د

 نیب   و بودن  د متف  او  گریک  دی ب  ا مقابل  ه و اس  تر 

رابه ه   ش ده،  ادراک اس تر   و ناس ازگارانه  یگرایکما 

 نیارتب  اط ب   یگ  رید یپژوهش   در(. 7وج  ود داش  ت )

 نیب   و مثب ت  یج ان یه هوش با انهیگراکما  یهاتالش

 یرابه ه منف    ،یج ان یه هوش با ییگراکما  یهاینگران

مثبت ب ر تعام ل ک ار و     ییگراکما (. 8) دیگرد گزارش

 ی ی گرا داشته و کما مثبت ریتأثکارکنان  یسالمت روان

و  گ اارد یم   ریتأث یروان سالمت بر یمنف شکل به یمنف

ندارد  یعاطف یبر تعامل کار و خستگ یمیاثر مستق چیه

 یص نعت  و جوام    رش د  وجود با اطالعا  عصر در(. 9)

 م ردم  عموم رفتار در که ییاهیژگیو از یکی امور، شدن

 ک ه  باشدیم یزندگ به دیام در ضعف مسأله دارد، وجود

 حال ت  امی د . است شده مهر  نگرمثبت یشناسرواندر 

 مسیرهایی ایجاد توانایی تصور ظرفیت و مثبت انگیزشی

 یب ا   س هو  (. 11) باش د یم   مهلوب اهداف یسو به

 و ینجس ما  المتب ا س    یمیرابهه مستق یزندگ به دیام

 داردبا ، تفکر مثبت و رواب ط   یخودارزش ،یشناختروان

 ناسازگار و سازگار ییگراکما  نیب ارتباط در دیام(. 11)

 ،ناس ازگار  انی  گراکما و  دارد یانجیم نقش یافسردگ و

 ری  را نس  بت ب  ه اف  راد غ یاز افس  ردگ یس  هو  ب  ا تر

 (.12) کنندیم تجربه گرا کما

بش  ر  یزن دگ  ریناپ ا ییج دا  بخ ش  ین دار یو د نی  د

 رس    و راه کی   از یروی  پ نی  د ق رآن،  منظر از. باشدیم

در براب ر ام ر     ی(، تس ل 38و  37 ا ی  آ وس ف، ی) یاعتقاد

و  دی  ( و اعتق اد ب ه ق انون، توح   131 هی  خداوند )بق ره، آ 

ش ده   فی  ( تعر76و  41 ا ی  آ وس ف، یخداوند ) تیعبود

 (.13است )

 در ف رد  اررفت   و ف ردی  باوره ای  ص ور   به دینداری

 فیتعر راسخ هایارزش و طبیعی فوق هایارزش با ارتباط

 (.14) شودیم

 انسان در تعقل قوه از یناش یمعنو یهاشیگرا وجود

 وج ود  ب ه  موج    تعق ل  پشتوانه با آن به توجه که است

 و هاشیگرا هرچه. شودیم انسان در یمعنو نگرش آمدن

 دای  پ یفک ر  و یاعتقاد یربنایز انسان یمعنو یهانگرش

 ق رار  یمعن و  رش د  انیجر در ترقیعم و شتریب فرد کند،

 (.15) ردیگیم

 نی  اس ت ک ه ب ا د    دی  جد نسبتاً یاسازه یمعنو هوش

مه   در   یمفه وم  یو هوش معنو تیدارد. معنو یهمپوشان

 . ه وش (1)نم ودار   باش د یم افراد یسازمان و یفرد یزندگ

 ب ا زن دگی   معن وی  و درون ی  زندگی کنندهمعنوی یکپارچه

 و رانیم د  برخ ورداری (. 16اس ت )  ک ار  مح یط  و بیرون ی 

 موج  تواندیم مهلوب یمعنوهوش  از هاسازمان کارکنان

 ه ای هزین ه  کاهش سود، افزایش نفعان،یذ مناف  به توجه

 در تف  اه  یارتق  ا رواب  ط، بهب  ود کنت  ر ، از ناش  ی

 تعه د  اف زایش و  تیم ی  عملک رد  بهبود کاری، هایمحیط
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 همکارانو  یخسرو د احمدیسع

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   05

 

 
 پژوهش یمفهوم مدل: ۹ نمودار

 
ه وش   که اندداده نشان پژوهشگران(. 17) گردد سازمانی

 تیرض ا  وب ر عملک رد    یو معن ادار   یمستق ریتأث یمعنو

 (.  18) داردمدار   معلمان یشغل

 ک ه  پ ایرد م ی  تأثیر متعددی عوامل از آینده به امید

 یمبن ا  ب ر ت. اس   ین ی د باوره ای  نق ش  ه ا، آن از یک ی 

 و اف راد  امی د  میزان بودن با  نیبگرفته، مهالعا  صور 

 (.19دارد ) وجود ارتباط هاآن موفقیت

 ریت أث  اف راد  دس تاوردهای  و جان ا  یه افک ار،  بر دیام

 عن وان  به را آن شناسانروان اوقا  اغل  در اما گاارد؛یم

 گ ر، ید یس و  از. ن د ینمایم   یتلق   گ ارا  موض و   کی  

 انس انی  نی روی  تربی ت  و ت أمین  دارعه ده  ه ا هش گا دان

پ ژوهش حاض ر،    از ه دف رو  نی  ا از باشند؛یم متخصص

 نیدر رابه  ه ب   یه  وش معن  و یاواس  ههنق  ش  یبررس  

 یاسالم آزاد دانشگاه رانیمد یزندگ به دیام و ییگراکما 

 .  بود مازندران استان

 

 ها مواد و روش

 روش. باشدیم یکاربردهدف  لحاظ بهحاضر  پژوهش

ط ر    و ب وده ( یشیآزما ری)غ یفیتوص پژوهش نیا یاجرا

پ  ژوهش را  یآم  ار جامع  ه. اس  ت یهمبس  تگن  و   از آن

 یه  اگ  روهو  ه  اواح  دها، دانش  کده نیو مع  اون رانیم  د

 542استان مازندران ب ه تع داد    یآزاد اسالم یهادانشگاه

 یب را . دادن د  لیتش ک  1396-97 یلینفر در س ا  تحص   

 یری  گنمون  ه روش ب  ه م  اکور جامع  ه از ون  هنم انتخ  اب

ه  ا از آن و ش  دندنف  ر انتخ  اب  225 ،یاطبق  ه یتص  ادف

 لی  تکم و پ  ژوهش در ش  رکت جه  تآگاهان  ه  تیرض  ا

 یه  انامه. س  پ  پرسش   دی  گرد اخ  ا ه  اپرسش  نامه

و همک اران و   دریاشنا یبه زندگ دیاسدپور، ام ییگراکما 

را ش د.  اف راد گ روه نمون ه اج      یبرا نگیک یمعنوهوش 

 تیریم  دورود ب  ه پ  ژوهش عب  ار  بودن  د از   یاره  ایمع

 یلیتحص  آزاد اس  تان مازن  دران در س  ا   یه  ادانش  گاه

. ع دم  پژوهششرکت در  یبرا تیرضا اعالمو  97-1396

 ب ه  زی  ن ه ا هپرسش نام  لی  و تکم یبه ادامه همکار لیتما

. در پ ژوهش  ش دند  گرفته نظر در خروج یارهایمع عنوان

  دیگرداستفاده  ریز یهاامهپرسشنحاضر از 

 

 ییگراکمال هایسبک پرسشنامه

 و( ساخته ش ده  1396پرسشنامه توسط اسدپور ) نیا

 ،(6ت  ا  1 س  ؤا  ) یهدفمن  د ابع  اد در س ؤا   28 یدارا

به نظ   و   لیم ،(12 تا 7 سؤا  بودن ) یعال یتالش برا

 مثب  ت یف رد  یاره ا یمع و( 21 ت  ا 13 س ؤا   )  ی  ترت

 پ ن   فی  ط یمبن ا  ب ر  ک ه  باش د یم( 28تا  21 سؤا  )

 اریبس  و  ادی  ک  ، متوس ط، ز   ک ، اریبس) کر یل یانهیگز

 5 ت  ا 1 از  ی  ترت ب  ه ک  ه اس  ت ش  ده یطراح  ( ادی  ز

 .شوندیم یگاارنمره

 

 یبه زندگ دیام پرسشنامه

( 1991) همک  اران و دریاش  نا توس  طک  ه  اب  زار نی  ا

امید به 

 زندگی

هوش 

 معنوی

 

 سجایای اخالقی
تفکر کلی و 

 اعتقادی

 

خودآگاهی و 

 عشق هوشیار

 

توانایی مقابله با 

 مشکالت

 

 

 گراییکمال

 هدفمندی

 تالش برای عالی
 بودن

 

 میل به نظم و ترتیب

ی معیارهای فرد

 مثبت

 تفکر راهبردی

 تفکر عاملی
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 یزندگ به دیام و ییگراکمال نیدر رابطه ب یمعنو هوش نقش

 

 09  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 یعامل کرتف بعد دو در سؤا  12 دارای است، شده ساخته

 س   ؤا  ) یراهب   رد تفک   ر و( 2،9،11،12 س   ؤا  )

 ایگزین ه  پ ن   طیف کی یمبنا بر که باشدیم( 1،4،7،8

تا  1 از( ادیز اریبسو  ادیک ، متوسط، ز ک ، اریبس) کر یل

 س  ؤا   1،5،7،11 س  ؤا  . ش  ودیم   یگ  اارنم  ره 5

. باش د یم   64تا  8 نیها بآن نمرا  دامنهبوده و  یانحراف

 از پ    ییبازآزم ا  قیطر از رااعتبار آن  ابزار نیا حانطرا

در  نیهمچن  . ان د ک رده  گ زارش  81/1مع اد    هفت ه  سه

 ا ی  ب  ا مق ا ی  مق نی  ا یهمبس  تگ ،همزم  ان ی  یروا

 نی  ااس ت.   دهی  گرد محاس به  44/1معاد   بک یدگافسر

کرونب ا    یآلف ا  اجرا، از پ  و شده ترجمه رانیا درابزار 

 زی  ن ا ی  مق ییروا. است دهیردگگزارش  82/1معاد   آن

 (.21) است شده محاسبه یدییتأ یعامل لیبه روش تحل
 

 (۹۳8۱) همکاران و عیبد یمعنو هوش پرسشنامه

 تفک ر  بع د  چه ار  در س ؤا   42دارای  پرسشنامه این

 ،یخودآگ اه  مش کال ،  ب ا  مقابله ییتوانا ،یاعتقاد و یکل

 ی ف ط یمبن ا  ب ر و  بوده یاخالق یایسجاعشق و عالقه و 

و  ادی  ک  ، متوس ط، ز   ک  ،  اریبس  ) کر یل ایگزینه پن 

 5 ت ا  1از   ی  شده اس ت ک ه ب ه ترت    ی( طراحادیز اریبس

ب ا اس تفاده از    ا ی  ک ل مق  ییای  پا. ش ود یم یگاارنمره

 نیب   ه ا مؤلف ه  یبرا و 89/1کرونبا  معاد   یآلفا  یضر

 یصور ییروا ن،یبراعالوه. است شده برآورد 92/1تا  81/1

 ا ی  مق نی  ا یه ا مؤلف ه  یدرون   یهماهنگو  ییواو محت

 ییای  پا رانی  اس  ت. در ا ش  ده دیی  تأتوس  ط متخصص  ان 

 گ زاش  94/1برابر ب ا   کرونبا  یآلفااز  استفادهبا  ا یمق

 یع امل  لی  تحل روشاز  یریگبهره با نیهمچن. است شده

 دیی  تأ مؤلف  ه چه  ارآزم  ون و اس  تخراج  ی  یروا ،یدیی  تأ

 (.21) است دهیگرد

 SPSS 20 افزارنرمو تحلیل اطالعا  با استفاده از  تجزیه

 ص  ور PLS (Regression Partial Least Squares )و 

 نظی ر  آم اری  ه ای مشخص ه  ازگرفت. در سهح توصیفی 

 از اس تنباطی  سهح در و معیار انحرافو  میانگین فراوانی،

مع اد     یس از م د  و  رهیتک متغ ونیرگرس یهاآزمون

 .دیدگراستفاده  یساختار

 

 هایافته

 را درص د  7/62 و زن ان  را ه ا یآزمودندرصد از  3/37

در گ روه   ه ا یآزم ودن  از درصد 4/1. دادند لیتشک مردان

ت ا   31 یدرصد در گروه سن 1/43سا ،  31کمتر از  یسن

 و س ا   51 ت ا  41 یدرصد در گ روه س ن   7/31سا ،  41

. داش تند ق رار   س ا   51 یبا  یسن گروه در درصد 8/25

 یک ار  س ابقه  یدارا ه ا یآزمودن ازدرصد  9/28 نینهمچ

 21ت ا   11س ابقه   یدارا درص د  7/46 س ا ،  11 از کمتر

س ا    21 یب ا   یس ابقه ک ار   یدرصد دارا 4/24سا  و 

 هایدرصد از آزمودن 7/6خاطرنشان ساخت که  دی. بابودند

درص  د را  5/79و  انرا معاون   درص  د 8/13 مس  الو ن،را 

 لیشکاستان مازندران ت یه آزاد اسالمگروه دانشگا رانیمد

 و ی ی گراکما  اریو انحراف مع نیانگیم 1. در جدو  دادند

 .  گرفت قرار یبررس مورد آن ابعاد

 یسهح معن ادار  نکهیتوجه به ا با، 1 جدو  یمبنا بر

(، >15/1P) اس ت محاس به ش ده    15/1از  کمت ر  Fآماره 

 ب ه  توجه اب. شودیم دییتأمورد نظر  ونیمد  رگرس اعتبار

 و درص د  95که در سهح اطمینان  ییآنجا ازجدو  فوق، 

 یب  را یمعن  ادارس  هح  =15/1 گی  ریان  دازه خه  ای

 اس  ت ش  ده محاس  به 15/1 ازک  وچکتر  ی  یگراکم  ا 

(15/1P<؛ بنابرا)ج ه ینت توانیمدرصد  95 نانیاطمبا  نی 

 دی  ب ر ام  یو معنادار  یمستق ریتأث ییگراکما گرفت که 

ک ه   ده د یم   نشان زینR2  مقدار. دارد رانیمد یبه زندگ

توس ط   یب ه زن دگ   دینمره ام ان یدرصد از وار 25حدود 

 شده است.  نییتب ییگراکما 

 یس هح معن ادار   نکهیبا توجه به ا 2 جدو  یمبنا بر

 

 رانیمد یزندگ به دیام بر ییگراکمال میاثر مستق یدر بررس رهی: نتایج آزمون رگرسیون تک متغ۹ جدول
 یمعنادار سطح F Sig R 2R β T مستقل متغیر

 ثابت عدد
1111/1317/75512/1 252/1 

- 398/61111/1 

 1111/1 679/8 512/1 ییگراکمال
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 همکارانو  یخسرو د احمدیسع

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   05

 

 رانیمد یبه زندگ دیبر ام یمعنوهوش  میاثر مستق یدر بررس رهی: نتایج آزمون رگرسیون تک متغ2 جدول
 یمعنادار سطح F Sig R 2R β T مستقل متغیر

 ثابت عدد
1111/1 394/21 296/1 188/1 

- 478/111111/1 

 1111/1 625/4 296/1 یمعنو هوش

 
 رانیمد یمعنوبر هوش  ییگراکمال میاثر مستق یبررسدر  رهی: نتایج آزمون رگرسیون تک متغ۳ جدول

 یمعنادار سطح F Sig R 2R β T مستقل متغیر

 ثابت عدد
1111/1 284/286 751/1 562/1 

- 384/51111/1 

 1111/1 921/16 751/1 ییگراکمال

 

(، >15/1P) اس ت محاسبه شده  15/1از  کوچکتر Fآماره 

ب ه   توجه با. شودیم دییتأمورد نظر  ونیمد  رگرس اعتبار

 و درص د  95که در سهح اطمین ان   ییآنجا از جدو ، نیا

هوش  یبرا یسهح معنادار =15/1 گیریاندازه خهای

(؛ >15/1P) اس ت  ش ده  محاسبه 15/1 از کوچکتر یمعنو

 ک ه  گرف ت  ج ه ینت توانیمدرصد  95 نانیاطمبا  نیبنابرا

 یبه زندگ دیام بر یو معنادار  یمستق ریتأث یمعنو هوش

 ح دود  که دهدینشان م R2 مقدار نیهمچن. دارد رانیمد

توسط ه وش   یبه زندگ دیام نمره ان یاز وار درصد 88/1

 شده است.  نییتب یمعنو

 یس هح معن ادار   نکهیتوجه به ا با، 3 جدو  با مهابق

(، >15/1P) اس ت محاسبه شده  15/1از  کوچکتر Fآماره 

 ب ه  توجه با. شودیم دییتأمورد نظر  ونیمد  رگرس اعتبار

 و درص د  95سهح اطمینان  در که ییآنجا از فوق، جدو 

 یب  را یمعن  ادارس  هح  =15/1 ریگی  ان  دازه خه  ای

 اس  ت ش  ده محاس  به 15/1 از ک  وچکتر ی  یگراکم  ا 

(15/1P<)، گرف ت  ج ه ینت توانیمدرصد  95 نانیاطم با 

 یمعنوبر هوش  یمعنادار و  یمستق ریتأث ییگراکما  که

که ح دود   دهدینشان م R2 مقدار نیهمچن. دارد رانیمد

توس  ط  یمعن  ونم  ره ه  وش   ان ی  درص  د از وار 56

 . است شده نییتب ییگراکما 

  یض را  براس ا  ک ه   ش ود یم   مشاهده 2 نمودار در

 ب ا ( ی ی گراکما ) زانمکنون برو یرهایمتغ نیب استاندارد،

 ،491/1 یع امل  بار( یزندگ به دی)ام زادرون مکنون ریمتغ

 مکن ون  ریمتغ با( یمعنو)هوش  زانمکنون برو ریمتغ نیب

 ری  متغ نیب   و 271/1 یع امل  بار( یزندگ به دی)ام زادرون

 زادرون مکن ون  ری  متغ ب ا ( ی ی گراکم ا  ) زاب رون  مکنون

 
 ریمس بیضرا یمعناداردر حالت  ی: مدل ساختار2 نمودار

 

 لی  برقرار است و ب ه دل  923/1 یعامل بار( یمعنو)هوش 

و  58/2هر سه رابهه در خارج از بازه ) یبرا tمقدار  نکهیا

درص د ارتب اط    99 ن ان ی( قرار دارد، در سهح اطم-58/2

 نیو همچن   یبه زندگ دیبا ام یمعنوو هوش  ییگراکما 

 باش د؛ یم   معن ادار  یمعن و ب ا ه وش    ییگراکما ارتباط 

ب  ا  ی  یگراکم  ا  ک  ه گرف  ت ج  هینت ت  وانیم   نیبن  ابرا

 ب ر  یمثب ت و معن ادار   ریت أث  ،یمعنو هوش یگریانجیم

 .ددار رانیمد یبه زندگ دیام

 

 بحث

 یگ ر یانجی  م ب ا  ی ی گراکم ا   ک ه  دادند نشان  ینتا

 و مثب ت  ریت أث  رانیم د  یبه زن دگ  دیبر ام ،یمعنوهوش 

 و بورن  ام مهالع  ا   یب  ا نت  ا افت  هی نی  . ادارد یمعن  ادار

 وی  ل و چان گ  ،(2117و ک ار )  اس توبر  ،(2114) همکاران
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 یزندگ به دیام و ییگراکمال نیدر رابطه ب یمعنو هوش نقش

 

 00  1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره 

 

 در. باش د یهمس و م    (2117) لک ا ین و یاشب( و 2116)

 یگ را  کم ا  اف راد گف ت ک ه    ت وان یم افتهی نیا نییتب

 تی  موفق ه دف  با و آورده روی سخت کارهای به مثبت

 را یرون  یب ه ای تی  واقع توانن د یم شوند،یم ختهیبرانگ

 یس و  ب ه  و رن د یبپا را ه ا تیمح دود  و نم وده  درک

 نیهم   ب ه  گردن د؛ یم   یده  جهت موفقیت به یدستیاب

از  گ روه  نی  ا. (21) دارن د  یبهت ر  یزندگ به دیام لیدل

در  یدارند و سع یدر سازمان عملکرد بهتر انیگراکما 

 هایتالش از گرایانکما . کنندیم یمعنواصو   تیرعا

 از کنن د؛ م ی  مبارزه موفقیت برایو  برندیم لا  دشوار

 اه داف  ب ه  رس یدن  برای که یکارکنان و رانیمدرو  نیا

 کنن د، یم   کوشش یپایرانعهاف شکل به خود منهقی

 یزن دگ  ب ه  دی  ام از ج ه ینت در و دارن د  یبهت ر  عملکرد

 . ندهست برخوردار یبهتر

ه وش   شیب ا اف زا   ک ه  دادند نشان پژوهش یهاافتهی

 شیاف زا  دانشگاه رانیدر مد یبه زندگ دیام زانیم ،یمعنو

 همس و  مهالع ا  از  یبرخ    یب ا نت ا   افت ه ی نی  ا. ابدییم

 ت وان یم   ت ه افی نیا نییتب در(. 8،9،11،12،17) باشدیم

 را خود یکارها همواره با  یمعنو هوش با افراد که گفت

 خود امر نیا که دهندیم وندیپ یو معنو یاخالق اصو  با

 بهبود و افراد شتریب رییپاتیمسالول و تعهد شیافزا باعث

 یب ه زن دگ   دی  امو ب ر   ش ود یم   یگروه   و فردی ییکارا

 .  باشدیم رگااریتأث

 موارد نیا به توانیم حاضرپژوهش  یهاتیمحدود از

 و رانیم د  ب ه  یآم ار  جامع ه  نم ودن  مح دود   کرد اشاره

 رانیم د  و ه ا دانشکده نیمعاون و رانیمد واحدها، نیمعاون

 مازن دران،  اس تان  یاس الم  آزاد یه ا دانش گاه  یه ا گروه

 ییایمحدود شدن جغراف پرسشنامه، به ابزار کردن محدود

 از یبرخ   فیض ع  یهمک ار  مازن دران،  اس تان  بهپژوهش 

 ،یک اف  وق ت و  زهی  انگ نداشتن چون یلید به  هایآزمودن

 .  یتفاوتیب و یحوصلگیب

 

 گیرینتیجه

پ ژوهش، ه وش    نیدر ا یارائه مد  ساختار براسا 

 یب ه زن دگ   دی  و ام ی ی گراکم ا   نیدر ارتب اط ب    یمعنو

اس  تان مازن  دران نق  ش   یدانش  گاه آزاد اس  الم رانیم  د

مه   در   یعنص ر  یو هوش معنو تی. معنودارد یاواسهه

 ایهبیانگر مجموع   که استافراد  یو سازمان یفرد یزندگ

 کاربس ت  و ب وده  معن وی  من اب   و هاظرفیت ،هایتوانای از

 ب ه  دی  ام شیاف زا  ،پ ایری قانهب ا  اف زایش  ها موج   نآ

 شود.یم افراد روان نتیجه سالمت در و یزندگ

 

 اتپیشنهاد

مسالو ن  شودیم شنهادیپ هشد انیبتوجه به موارد  با

 ب ه  یمعن و  و یم اد  یه ا شارائ ه پ ادا   قیطر ازدانشگاه 

را در  یدواری  و ام تیموفق کس  زهی، انگدیاسات و رانیمد

دانشگاه،  مسالو ن زم است  نیهمچن. ندینما جادیا هاآن

و  رانیم د  یرا ب ه منظ ور توانمندس از    یآموزش یهادوره

 و دی  ام ،ب  ه نف     اعتم  اد شیاف  زا ن  هیزمدر  دیاس  ات

 ب ه  ن،یب را ع الوه . ن د ینما برگزار یمعنو هوش یهامهار 

پ ژوهش   ب ا  مش ابه  ش ود یم   ش نهاد یپ پژوهشگران ریسا

 و یتجرب   جمل ه  از متف او   یپژوهش   طر  کیحاضر، با 

 در را یمهالع ات  متف او ،  یابزاره ا  از اس تفاده  نیهمچن

دق ت   شیافزا منظور به. دهند انجام گریجوام  د با ارتباط

 خت  هیآم روش از ش  ودیم   ش  نهادیپ ن  دهیدر آ  ینت  ا

 .گردد( استفاده توأمانصور   به یفیو ک یکم مهالعا )

 

 حمایت مالی

 یمال تیحاضر به صور  مستقل و بدون حما پژوهش

 در مازن دران  اس تان  آزاد یه ا دانش گاه در  یس ازمان  چیه

 . است شده انجام 1396 سا 

 

 مالحظات اخالقی

مرتبط از جمله محرمان ه ب ودن    یاخالقاصو   یتمام

 نی  ا در کنن دگان ش رکت آگاهان ه   تیو رضا هاپرسشنامه

 .است شده تیرعا پژوهش

 

 منافع تعارض

 نیدر ا یکه تضاد منافع ندینمایم اعالم سندگانینو

 پژوهش وجود ندارد.
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 همکارانو  یخسرو د احمدیسع

 

 1911، بهار و تابستان 1شمــاره  ،8دین و سالمت، دوره   05

 

 تشکر و قدردانی

با  که کنندهشرکتافراد  یاز تمام لهیوسنیبد

پژوهش  نیاانجام  یراستا دررا  سندگانینو ییبایشک

 .گرددیم یقدردانو  تشکر رساندند، یاری
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