زمستان  ،59شماره 7
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شناخت رابطه هوش هيجاني با هوش معنوي در بين دانشجويان دانشگاه علو م
دريايي امام خميني (ره) نوشهر
مسلم گل ميمي ،1سيد ابراهيم همتي گليان ،2علي مطلبي
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چکيده
تحقيق به منظور بررسي رابطه ی بين هوش هيجاني با هوش معنوی دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ه)
در سال تحصيلي  59 - 53انجام است .روش تحقيق دراين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي مي باشد .جامعه ی
آماری شامل  1391نفر از دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) بود که حجم نمونه بر اساس جدول
«کرجسي و مورگان» 252نفر تعيين گرديد .ابزار گردآوری دادهها ،دو پرسش نامه استاندارد ،شامل :پرسشنامه هوش
هيجاني «سيبريا – شيرينگ»  33سوالي و هوش معنوی «ديويد کينگ» 29سوالي که برای تعيين پايايي (روش آلفای
کرونباخ ) استفاده شده است که ضريب پايايي  1/28بيانگر پايايي مناسب ميباشد .نتايج حاصله نشان داد که بين
هوش هيجاني با هوش معنوی دانشجويان رابطه ی معنا داری وجود دارد .همچنين رابطه ی هوش هيجاني با
مولفههای هوش معنوی شامل:بعد آگاهي اجتماعي  ،بعد خود مديريتي و خودآگاهي نيز معنادار شد .ميزان هوش
هيجاني و هوش معنوی دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) بيشتر از حد متوسط بوده است.
واژگان كليدي  :دانشگاه علوم دريايي ،هوش معنوي ،هوش هيجاني

تاريخ دريافت مقاله59/19/13 :
تاريخ پذيرش مقاله59/12/15 :

 -1کارشناس ارشد مديريت دولتي گرايش تحول دانشگاه آزاد اسالمي چالوس (نويسنده مسئول)mgolmeymi@yahoo.com :
 -2کارشناس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه آزاد اسالمي ساری
 -3کارشناس ارشد مديريت منابع انساني دانشگاه شهيد بهشتي
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مقدمه

امروزه روانشناسان عالوه بر توجهي که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمي دارند ،هوش هيجاني را نيز به عنوان يک
تفاوت عمده بين شخصيت های مختلف قلمداد مي کنند .کساني که از هوش هيجاني باالتری برخوردارند ارتباط بهتری
با اطرافيان برقرار مي کنند و قدرت سازش بيشتری با مشکالت عاطفي-هيجاني دارند و در مورد خود برداشت و نگرش
مثبتي دارند.
ترستون هوش را متشکل از هفت استعداد ذهني مستقل از يکديگر ميدانست که عبارتند از ادراک کالمي ،سيالي
کالمي ،استعداد عددی ،استعداد و تجسم فضايي ،حافظه تداعي ،سرعت ادراک و استدالل .گيلفورد اظهار داشت که
هوش دست کم از  121عامل تشکيل ميشود ( اتکنيسون و همکاران  2111؛ ترجمه براهني و همکاران.)1329 ،
هوش هيجاني آخرين تحول و ابداع مهم ،در درک رابطه ی بين تفکر و حافظه است .هوش هيجاني چيزی در درون هر
يک از ماست که تا حدودی نامحسوس است .هوش هيجاني است که تعيين مي کند چگونه رفتار خود را اداره کنم،
چگونه با مشکالت اجتماعي کنار بيايم ،و چگونه تصميماتي بگيريم که به نتايج مثبت ختم شود.
در واقع هوش هيجاني معمولي شامل دو مهارت قابليت فردی و قابليت اجتماعي است .قابليت فردی روی شما به عنوان
يک فرد تمرکز دارد و به دو قسمت خوداگاهي و خود مديريتي تقسيم مي شود .قابليت اجتماعي بيشتر روی نحوه
رفتار با ديگران تمرکز دارد و به اگاهي اجتماعي و مديريت رابطه تقسيم مي شود( .برادبری و گريوز)22 :1328 ،
هوش معنوی شامل هدايت و معرفت دروني ،حفظ تعادل فکری ،آرامش دروني و بيروني و عملکردهای همراه با بصيرت
و ماليمت و مهرباني مي باشد و توانايي بدست آوردن قدرتي که ما را در اجرای رسيدن به رويايمان ياری مي دهد
(کشميری و عرب احمدی.) 1328 ،
هوش معنوی بيشتر توانايي ذهني فرد است .نوعي سازگاری و رفتار حل مسئله باالترين سطوح رشد را در حيطههای
مختلف شناختي ،اخالقي ،هيجاني ،بين فردی و از اين قبيل را شامل مي شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديدههای
اطرافش و دستيابي به يکپارچگي دروني و بيروني ياری مي نمايد .اين هوش به فرد ديدی کلي در مورد زندگي و همه
تجارب و رويدادهای حسي دهد و ما را قادر مي سازد به چارچوب بندی و تفسير مجدد تجارب پرداخت .شناخت و
معرفت خويش را عمق بخشيد .فرد به عنوان آنچه اصول اساسي در دين مطرح است 1مثل دستيابي به وحدت در ورای
کثرت ظاهری يافتن پاسخ در مورد مبدا هستي و تشخيص الگوهای معنوی و تنظيم رفتار بر مبنای آنها .محور اصلي
هوش معنوی را نيز شامل مي شود (غباری بناب ،وهمکاران .)1328
هوش معنوی با هوش هيجاني مرتبط است بنابر اين به عنوان تمرين معنوی شامل توسعه درون فردی و حساسيت
ميان فردی است .پرداختن توجه به موضوع فکری ،احساسات و پرورش عدلي قسمتي از اگاهي فزاينده از زندگي
معنوی دروني است .هوش معنوی به توانايي ديدن چيزها بيشتر از جنبه فردی و شناخت رابطه بين ادراک ،ايمان و
رفتار فرد بستگي دارد .بيشتر مردم مسئول رفتارشان هستند اما مسئول گمان و ادراکشان نيستند .اگر چه اينها به طور
نزديک با هم مرتبط اند .پاکي و پااليش هوش به آموزش و تايپ نياز دارد و هوش معنوی استثنا ندارد .ما هنگامي که
معني سواالتي مانند چه هستم؟ چرا اينجا هستم را جستجو مي کنيم ،به هوش معنوی اعتماد مي کنيم (عبداهلل زاده،
.)1325
بطور خالصه افراد دارای هوش معنوی و زندگي معنوی بدون شک از نظر روانشناختي افراد سالمي هستند و ميتوانند
رويدادهای زندگي شان را کنترل کنند و کساني که رويدادها بخصوص افکار و عقايد خود را کنترل و به صورت مثبت
تعبير مي کنند از سالمت رواني بيشتری برخوردارند .زيرا اين شيوه تفکر ماست که کيفيت زندگي ما را تعيين مي کند.
بنابراين همه ی انسان ها نياز دارند باور داشته باشند که مي توانند ذهن و توانايي هايشان را کنترل کنند و مي توانند
زندگي معني دار و هدفمندی داشته باشند و زندگي را از وقايع شگفت آور ،عظمت و بزرگي و نيز رازهای شگفت آور
بدانند.
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به همين دليل اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ی بين هوش هيجاني با هوش معنوی دانشجويان دانشگاه علوم
دريايي امام خميني (ره) به اجرا در آمده است.
پيشينه تحقيق
حسينيان ،وهمکاران ( )1351در تحقيقي تحت عنوان « بررسي رابطه هوش معنوی با هوش هيجاني در بين دختران
دانشجوی الزهرا (س) » به اين نتيجه دست يافتند که بين هوش معنوی و هوش هيجاني رابطه معنادارای وجود دارد
به اين معني که هر چند افراد از هوش معنوی باالتری برخوردار باشند از نظر هوش هيجاني نيز در سطح باالتری قرار
دارند.
سيمايي ( )1325در تحقيقي تحت عنوان « رابطه هوش هيجاني و افسردگي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شيراز
» انجام داده است .هدف از اين پژوهش حاضر بررسي رابطه بين هوش هيجاني و افسردگي در دانشجويان بود .نتايج
نشان داد بين هوش هيجاني و سالمت رواني دانشجويان دختر و پسر رابطه وجود دارد.
ها1يزوريلي ( ) 2111در تحقيقي با عنوان اختالل رواني ،هوشمند و هوش هيجاني در ميان نوجوانان بازداشت شده
انجام دادند و بهاين نتيجه رسيدند که  21/9درصد بازداشت شدگان و گروه مبتال به اختالل رواني از نظر هوش هيجاني
زيادی با يکديگر داشتند و از نظر آماری ،هوش هيجاني پايين تری نسبت به گروه جامعه داشتند.
هارمر و فالن )2115( 2در تحقيقي تحت عنوان « نقش هوش هيجاني در پيگيری يک زندگي معنوی » انجام دادند و
بهاين نتيجه رسيدند که افزايش معنويت افراد ميتواند هوش هيجاني آنها را افزايش دهد.
استاگ-لي ( )2113در تحقيقي با عنوان «ارتباط بين هوش هيجاني ،بهره ی هوشي ،صفات شخصيتي و رتبه ی کاری
به اين نتيجه رسيدند که هوش هيجاني نسبت به صفات شخصيتي و بهره ی هوشي ،عملکرد شغلي را بهتر و بيشتر
پيش بيني ميکند.
اسکات 3و همکاران ( )2111در تحقيقي با عنوان « رابطه هوش هيجاني و رابطه بين فردی » که انجام دادند بهاين
نتيجه رسيدند که افرادی که هوش هيجاني بااليي دارند توانايي همدلي و خودکنترلي بيشتر ی در موقعيتهای
اجتماعي داشته و مهارت بيشتری از خود نشان ميدهند ازاين رو با والدين خود بيشتر مشارکت ميکنند و روابط
عاطفي بيشتری با ديگران دارند.
سيمونز ( ) 2111در تحقيقي در رابطه با تفاوت بين هوش هيجاني زن و مرد انجام داده است .به اين نتيجه رسيد،
جنسيت با هوش هيجاني رابطه ندارد و پسران و دختران در نمره هوش هيجاني با هم تفاوت ندارد و آن چه جنس را از
يکديگر متفاوت مي کند نمره ملي آنان در مولفههای هيجاني است.
روش شناسي تحقيق
اين پژوهش ،از نظر روش گردآوری دادهها « توصيفي » از نوع « همبستگي » و از نظر هدف « کاربردی » ميباشد.
جامعه آماری دراين پژوهش کليه دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) در سال تحصيلي  59 - 53به
تعداد  1391نفر ميباشد.
در تحقيق حاضر با توجه به حجم جامعه آماری که 1391بوده است ،با استفاده از جدول کريجسي  -مورگان 298،نفر
به عنوان نمونه آماری در تحقيق شرکت داده شده اند سپس پرسشنامهها توزيع و مورد بررسي قرار گرفت.
جهت گردآوری اطالعات دراين تحقيق از روش کتابخانهای و ميداني استفاده گرديده است.
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-Hyzoverly
4- Harmer & Fallon
5- Schutte
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ابزارگردآوری داده دراين بررسي ،پرسشنامههای استاندارد هوش هيجاني شيرينگ (  ) 1555با 71سئوال بوده است.
واين پرسشنامه از دو قسمت تشکيل شده است .قسمت اولاين پرسشنامه به وسيله ی منصوری (  ) 1321ارزيابي
شد .ودر نهايت برای اجرای نهايي به  33سئوال تقليل يافت.
که براساس طيف ليکرت در پنج گزينه رتبه ای نمره گذاری گرديدآن به طوری که پرسش شونده ميبايست يکي از
پنج گزينه :کامال موافقم( ،)9موافقم( ،)9نظری ندارم( ،)3مخالفم( )2و کامال مخالفم ()1را انتخاب ميکرد.
برای ارزيابي هوش معنوی از پرسش نامه هوش معنوی ديويد کينگ استفاده شد.که از  29سئوال تشکيل پنج
گزينهای در ليکرت شامل  :کامال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامال مخالفم ،تشکيل ميشود .برای تعيين
روايي محتوايي و صوری ،با توجه به مفاهيم اصلي موضوع تحقيق و درنظر گرفتن متغييرها با استفاده از کتب و منابع
موجود ،جستجو در پايگاهاينترنتي مختلف و مطالعه ی پرسش نامههای متعدد در پايان نامهها ،مشورت با با خبرگان،
پرسشنامه ی اوليه تهيه و تنظيم گرديد ،سپس پرسشنامهها به همراه فرضيه تحقيق در اختيار کارشناسان مورد اعتماد
قرار داده شده و از نظرات و پيشنهادات آنان استفاده و در نهايت روايي محتوايي پرسشنامه مورد تأييد واقع شد .برای
تعيين پايايي با اجرای طرح مقدماتي تعداد  31نمونه پرسشنامه در اختيار آزمون شوندگان قرار داده شده و توسط
آنان تکميل گرديد .نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزيه وتحليل واقع و ضريب پايايي 0/68شد که
بيانگر پايايي مناسب ابزار قيمت اجرا ميباشد
در تجزيه وتحليل های استنباطي و ازمون فرضيهها وابتدا نرمال بودن توزيع دادهها از طريق ازمون کلموگروف –
اسميرنوف بررسي شد .برای ارزيابي سطح مولفههای هوش در دادههای دارای توزيع نرمال از ازمونtيک متغيری
استفاده شد .و برای ارزيابي رابطه بين متغيرهايي که از توزيع نرمال پيروی کردند از ازمون همبستگي رتبهای اسپيرمن
استفاده گرديد.برای تجزيه وتحليلها از نرم افزار  SPSSو  Exelانجام شد.
يافته ها پژوهش
فرضيه اول:وضعيت هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)در حد مناسب قرار دارد.
H0 ; ≤μ
H0 ; >μ
جدول ( )1نتايج آزمون  tيک متغيري براي ارزيابي فرضيه اول تحقيق

هوش هيجاني
ميانگين محاسباتي

ميانگين نظری

t
محاسباتي

درجه
آزادی

t
جدول

سطح معنيداری

خطای مجاز

3779

3

29737

229

2

17111

1719

يافتههای جدول شماره يک نشان داد مقدار سطح معني داری ( )1/111که کمتر ازخطای مجاز( ) 1/19شده است ،لذا
تفاوت ميانگين محاسباتي هوش هيجاني با ميانگين نظری در سطح  59درصد معني دار گرديد .لذا ميتوان قضاوت
نمود که فرضيه  H0رد و فرض  H1تاييد گردد .در واقع ميانگين هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام
خميني (ره)بيشتر از حد متوسط و يا نظری ميباشد.
فرضيه دوم تحقيق:وضعيت هوش معنوی دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) حد مناسب قرار دارد.
H0 ; ≤μ
H0 ; >μ
جدول ( )2نتايج آزمون  tيک متغيري براي ارزيابي فرضيه دوم تحقيق
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ميانگين محاسباتي

ميانگين نظری

t
محاسباتي

درجه
آزادی

t
جدول

سطح معنيداری

خطای مجاز

3797

3

29728

229

2

17111

1719

بر اساس يافتههای جدول شماره دو و با توجه به مقدار سطح معني داری ( )1/111که کمتر ازخطای مجاز()1/19شده
است ،تفاوت ميانگين محاسباتي هوش معنوی با ميانگين نظری در سطح  59درصد معني دار گرديد .لذا ميتوان
قضاوت نمود که فرض  H0رد و فرض  H1تاييدگردد .در واقع ميانگين هوش معنوی دانشجويان دانشگاه علوم دريايي
امام خميني (ره) بيشتر از ميانگين نظری ميباشد.
آزمون فرضيه اصلي تحقيق
بين مولفههای هوش هيجاني با هوش معنوی دانشجويان علوم دريايي امام خميني (ره) رابطه معناداری وجود دارد.
H0 ; r=0
H1 ; r≠0
جدول ( )3نتايج آزمون همبستگي براي فرضيه اصلي تحقيق

هوش معنوي
متغيرها

هوش هيجاني

ضريب تعيين

شاخص

ضريب
همبستگي

سطح معني
داری

تعداد

بعد آگاهي اجتماعي

**17912

1/111

252

18/57

خود مديريتي

**1/22

1/111

252

7/2

مديريت رابطه

ns 1/187

1/295

252

1/9

خودآگاهي

**1/39

1/111

252

11/98

**_ همبستگي در سطح  55درصد معني دار شد.
* -همبستگي در سطح  59درصد معني دار شد  -nsهمبستگي معني دار نشد.

يافتههای جدول نشان داد که بين هوش معنوی و بعد مديريت رابطه هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه علوم دريايي
امام خميني (ره)رابطه ی معنادار ديده نشد .چرا که مقدار سطح معناداری ضريب همبستگي ( )17295بيشتر از مقدار
خطای پيش بيني شده ( )1/19ميباشد .لذا ميتوان قضاوت نمود که در خصوص رابطه بين هوش معنوی و بعد
مديريت رابطه هوش هيجاني فرضيه  H0پذيرفته ميشود.
بين هوش معنوی و بعد آگاهي اجتماعي و بعد خود مديريتي و بعد خودآگاهي هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه علوم
دريايي امام خميني (ره)رابطه ی معنادار در سطح  59درصد ديده شد .چرا که مقدار سطح معناداری ضريب همبستگي
برای رابطه بين هوش هيجاني با هر سه بعد ياد شده از هوش هيجاني کمتر از مقدار خطای پيش بيني شده ()1/19
ميباشد .لذا مي توان قضاوت نمود که در خصوص رابطه بين هوش معنوی با ابعاد آن در مولفه های خود مديريتي و
خودآگاهي هوش هيجاني فرضيه  H0رد و فرضيه  H1پذيرفته مي شود از طرفي با احتساب ضريب تعيين ( )R2ميتوان
گفت که حدود  17درصد از تغييرات در بعد بعد آگاهي اجتماعي هوش هيجاني ،حدود  2درصد از تغييرات در بعد
خود مديريتي هوش هيجاني و حدود  11798درصد از تغييرات در بعد خودآگاهي هوش هيجاني از طريق تغييرات در
هوش معنوی تعيين ميشود.
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نتايج اين تحقيق نشان داد که ميانگين هوش هيجاني و هوش معنوی دانشجويان دانشگاه علوم دريايي به طور معني
داری باالتر از حد متوسط بوده است .بين هوش معنوی و بعد مديريت رابطه هوش هيجاني رابطه ی معنادار ديده نشد.
اما بين هوش معنوی و ابعاد خود مديريتي و خودآگاهي هوش هيجاني رابطه ی معنادار و مثبت ديده شد.
نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان هوش هيجاني و هوش معنوی دانشجويان دانشگاه علوم دريايي بيشتر از حد
متوسط بوده است.اين يافته با گزارش حسينيان ،وهمکاران ( )1351در تحقيقي تحت عنوان « بررسي رابطه هوش
معنوی با هوش هيجاني در بين دختران دانشجوی الزهرا (س) » همخواني دارد.
در پژوهش حاضر هوش هيجاني و هوش معنوی دانشجويان بيشتر از ميانگين نظری بوده است .و بين هوش هيجاني
وهوش معنوی ارتباط معني داری وجوددارد .هوش هيجاني مجموع های ازمهارتهايي است برتواناييهای فرد تاثيری
عميق ،تسهيل کننده ،برجای ميگذارد .افرادباهوش هيجاني باالتوانايي سازگاری با اطرافيان خود،اعتماد به نفس
خودآگاهي باال را دارند .به عنوان پيش بيني کنندهای مطمئن برای رضايت زندگي ميباشد .در واقع اين موضوع
مويداين مطلب است که بين مولفه هوش هيجاني که عمدتاً مهارتهای درون فردی هستند باهوش معنوی ارتباط
مثبت ومعناداری وجوددارد.
پيشنهادات
با توجه به نتايج ارزيابي فرضيه های تحقيق و نتايج پژوهشهای گذشته موارد ذيل پيشنهاد ميشود:
-1برگزاری دورههای آموزشي با اهداف ارتقاء توانايي شناسايي و اداره و فهم احساسات،ارتقاء تواناايي جاديت و پشاتکار
دانشجويان در رسيدن به هدف.
 -2بر گزاری دورههای آموزشي و کارگاهي با هدف ارتقاء توانايي شناسايي فيلترهای رواني و ذهني خودو ارتقاء تواناايي
دانشجويان جهت حل تعارضات داخلي و خارجي.
 -2تقويت برنامههای فرهنگي برای ارتقاء تواناييهای دانشجويان برای ارزيابي خود ،ارتقاء توانايي آنها برای شناساايي و
کنترل ترسها و ارتقاء توانايي آنها برای مقابله مناسب با استرسها.
 -3برگزاری کالسهای آموزشي با هدف ارتقاء توانايي دانشجويان در اولويت بخشيدن به فعاليتها و استفاده مناسب از
زمان.
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