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 چکیده
گاری   صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میاانجی  بینی پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش

همبساتگی  -نقش سبک هویت اطالعاتی در دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع توصیفی
باود،  1396-1395ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی  ی آماری کلیه است. جامعه

  هاا از پرسشانامه   آوری داده ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع خوشهگیری  صورت نمونه  نفر به 300که 
بای    .سبک هویت برزونسکی اساتفاده شاد    هوش معنوی و پرسشنامه  صمیمیت اجتماعی میلر، پرسشنامه

گیری اطالعاتی و  بی  سبک جهت (.>r= ،001/0p 449/0) گیری اطالعاتی هوش معنوی و سبک جهت
بی  صمیمیت اجتمااعی  . (>r= ،007/0p 154/0) بت معناداری وجود داشتصمیمیت اجتماعی رابطه مث

 در تحلیا  مسایر، هاوش معناوی باه صاورت مساتقی          ی معناداری وجود نداشت. و هوش معنوی رابطه
(44/0 β=بر سبک هویت اطالعاتی و به ) (  06/0صورت غیر مستقی β=) گاذار   بر صمیمیت اجتماعی اثر

گذار بود. اگر  ( بر صمیمیت اجتماعی اثر=β 15/0اطالعاتی به صورت مستقی  )بود. همچنی  سبک هویت 
χ= 353/0)چه مجذور کای معنادار نبود 

های نیکویی برازش قاب  قبول منجار   نتایج حاص  به شاخص (2
 RMSEA و  CFIهاای  شاخص .های مشاهده شده برازش دارد شد که نشان داد مدل فرض شده با داده

 کند که هوش معناوی بار   نتایج ای  مطالعه از ای  نظریه حمایت می .بودند 0001/0و  99/0 ترتیب برابر به
 مستقی  دارد. صمیمیت اجتماعی با میانجی گری سبک هویت اطالعاتی اثر غیر

 

 سبک هویت اطالعاتی، هوش معنوی، اجتماعی صمیمیت کلید واژگان:

                                                           
 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران1. 

 شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران استادیار گروه روان 2.

 شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. استادیار گروه روان 3.

 )نویسنده مسئول(شناسی بالینی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران  دانشجوی کارشناسی ارشد روان 4.
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 مقدمه
باارز آن    کناد نموناه   نیازهای اجتماعی پاسخ هیجانی به مشوق مرتبط با نیااز را فعاال مای   

( 1392ساید محمادی،     ، ترجماه 2010 ریاو، ) جویی، صمیمیت و قدرت استپیشرفت، پیوند 

 شاولتز،  شاولتز و آید ) راحتی به دست نمی سالمی است که به  صمیمیت از ضروریات هر رابطه

شاناختی   کاه صامیمیت ازجملاه نیازهاای روان     آنجایی (. از1392محمدی، سید   ترجمه ،2010

تر و معنادارتری باا دیگاران برقارار     شود افراد دارای نیاز به صمیمیت روابط عمیق محسوب می

مندی باه دیگاران و    به مفهوم عالقه (. صمیمیت1390آبادی،  کنند )لطف کرده و بیشتر تعام  می

، 2004، 1فلادم   و الادز  ،پاپالیاا آمیختگی اجتمااعی فارد اسات )   نیز اهمیت دادن به کیفیت در

(، 1391، نقشابندی  ؛ و حیات روشانایی  ؛داورپناه ؛سهرابی ؛آوادیسیانس ؛عرب قهستانی  ترجمه

  (.1393رضاعی،   ، ترجمه2007، سادوک و سادوک)

های رسیدن به نزدیکی و صمیمیت ای  است که شخص باید به یک ما    شرط یکی از پیش

ای اسات کاه فارد توساط آن باا       دیگر به هویت دست یابد. هویت وسیله عبارت  یا به« متعالی»

سازمانی درونی  (، هویت1390سید محمدی،   ، ترجمه2007برک، کند ) جامعه ارتباط برقرار می

مارسایا پیشارفت   . گیارد  ی فرد نشات می ها، باورها و تجارب گذشته و پویا است که از توانایی

بر اساس دو مالک کاوش و احساس تعهد ارزیاابی کارده    اریکسونی  هیهویت را با الهام ازنظر

ی او لزوماً مراح  مختلفی از  های چهارگانه یافته است هویت و نهایتاً به چهار نوع هویت دست

مارور    حال ماهیت ثاابتی نداشاته و ممکا  اسات باه      ی رشدی نیستند، ولی درعی  یک زنجیره

ی گذشااته، اکثاار  در طااول سااه دهااه(. 2003 ،2خااوش دگرگااونی شااوند )برزونسااکی دساات

مدل وضعیتی مارسیا  گیری هویت را در قالب های خود در مورد شک  سازی پژوهشگران مفهوم

هاای هاویتی مادنظر     گیاری  اشاره کرد. جهات  توان به برزونسکی میها  اند. از میان آن ارائه داده

)خلعتباری، قرباان   برزونسکی شام  سبک هویت اطالعاتی، هنجاری و سردرگ /اجتنابی است 

مادل برزونساکی باران دساته از      در ارتبااط باا سابک هویات     (.1395خانیاان،   شیرودی، ساام 

یحای پاردازش   ی ترج فرایندهای اجتماعی شناختی استواراست که در آن افراد بر اسااس شایوه  

وگاو در ماورد موضاوعات مرباوط باه هویات و تصامیمات         اطالعات مربوط به خاود، گفات  

                                                           
1. Papalia, Olds, & Feldman 

2. Berzonsky 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D9%88%D8%AA+%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86+%D9%81%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%86&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9+%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9+%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
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در سابک هویات اطالعااتی افاراد از      گیرناد  های مختلف قارار مای   شخصی، در قالب وضعیت

وجاو   کنناد؛ یعنای، اطالعاات مرباوط را جسات      شناختی گردآوری اطالعات استفاده مای  روش

اندیشاند و نظار خاود را     صورت نقادانه به آن مای   کنند و به یابی میدقت ارز  کنند، آن را به می

کنند، نسبت باه   (.  افرادی که از ای  سبک هویت پیروی می2005 ،)برزونسکی کنند اصالح می

سایری  از آمادگی بیشتری برای ح  مسائ  و مشکالت شخصی برخوردارناد و از راهبردهاای   

تحت شارایط فشاارزا مقاومات     پذیرند، کنند، انعطاف ده میای متمرکز بر ح  مسئله استفا مقابله

دهند، نسبتاً خودمختارند عالوه بار خودآگااهی، در رواباط اجتمااعی، ترفیات       خوبی نشان می

فراوانی برای ایجاد روابط صمیمی با دیگران دارند و احساس ساالمت روانای دارناد )شاکری     

   .(1386، پور، غنایی و دستجردی تاجیک، دانشور

ی صامیمیت اجتمااعی و سابک هویات اطالعااتی       هاا باه بررسای رابطاه     برخی پاژوهش 

ی  خود نشاان داد، سابک اطالعااتی باا مقابلاه     ی  طور مثال برزونسکی در مطالعه اند. به پرداخته

دهای توساط    ی مثبت و با جهت مدار و گشودگی رابطه ی مسئله آمیز با اضطراب، مقابله موفقیت

( 2005، 1گیری عاطفی رابطه منفی دارد )برزونسکی و کاک فاصله ه و بادیگران، تفکر آرزومندان

در پژوهش خود نشاان دادناد   ( 1386) شکری و دانشورپور، تاجیک اسمعیلی، شهرآرای، فرزاد

سبک هویت اطالعاتی بر متغیرهایی نظیر خودمختاری، تسلط محیطی، روابط مثبت و نزدیک با 

 ،قاادری دیگران، هدف در زندگی و پذیرش خود اثار مثبات و معناادار دارناد. نتاایج مطالعاه       

اطالعااتی در  نشان داد که دانشجویان با سبک هویات  ( 1393)اسمعلی کورانه و زاده چیانه  نبی

هاای حا     ، مهارت های های هویت هنجاری و سردرگ  در مقیاس مقایسه با دانشجویان با سبک

پاذیری نمارات    مسئله، احترام و پذیرش افراد متفاوت از خود، ایجاد روابط صمیمانه، انعطااف 

نیز اتهاار   (2014، 2میهالی، گتزلر ، زیمرم ، سیکزنتکان) التری گزارش کردند. در ای  زمینهبا

تحقیاق  ی معنااداری باا صامیمیت اجتمااعی دارد. نتاایج       سبک هویت اطالعاتی رابطاه داشتند 

نیرومندی برای صامیمیت اسات     کننده بینی اطالعاتی پیشدیگری ه  نشان داده که سبک هویت 

هاای   آمیاز بحاران   فص  موفقیت و  گذشته و ح تحلی  ارزیابی و  (.2016و همکاران،  3هاپکی )

                                                           
1. Kuk 

2. Kahn, Zimmerman, Csikszentmihalyi, & Getzels 

3. Hopkins 



 40 (4 شماره ،1395 زمستان ،2 سال ،دوم ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی بالینی وردهای روانآ دستمجله 

تواند گام مهی باشاد بارای رسایدن باه      فرهنگی می-گذشته و همانندسازی با شرایط اجتماعی 

تنها ارتبااط مارثری را برقارار کناد بلکاه باا        نه خودآگاهی و یک هویت منسج  و بالغ که بتواند

شرایط سازگار باشد و توانایی ح  مسائ  مختلف را داشته باشد؛ توانایی سازگاری و ح  مسائله  

، 2004، و همکااران  پاپالیاا ؛ 1390آباادی،   )لطاف  روناد  های اصلی هوش به شامار مای   گیاز ویژ

 (.1391و همکاران،  عرب قهستانی  ترجمه

 عنوان آگاهی کرده و آن را به یکی از هفت نوع هوش یادعنوان  از هوش معنوی به تونی بوزان

، و نیکخاو  شاریفی پاشا ، ترجماه 2003، مارناات داند ) ی انسان در دنیا می از دنیا و جایگاه و مرتبه

 سازد هوشی که ما را توانمند می .(2001، 1بوزان؛ 1388، نرگسیان و واثق ، فتاحی ،فرهنگی؛ 1390

صورت معنا بخشیدن باه مفااهی  قارار داده و      تر به تر و غنی صورت گسترده  تا زندگی خود را به

تار از   کاه جهات زنادگی زماان پررنا      ای  گونه  هایمان را تشخیص دهی  به وسوی فعالیت سمت

( هوش معنوی را چنی  2009) 3سو و دکی (. همچنی  کین 2000، 2دیگران شود )زحر و مارشال

های غیرمادی و معناوی   های سازش روانی که مبتنی بر جنبه ای از قابلیت کند: مجموعه تعریف می

هاای غیرماادی و معنویات را     گیاری از جنباه   که قابلیت بهاره   صورتی و متعالی واقعیت است. در

هوش در نظر بگیری  بنابرای  ای  قابلیت باید افراد را در اعمال هدفمنداناه و حا  مساائ  یااری     

هاای   و بررسای ی هاوش معناوی    به جدید بودن ساازه  (. با توجه2004، 4استریزنکدهد )هلما و 

شاده اسات     انجاام  ی بی  هوش معنوی و هویت و نیز صمیمیت اجتماعی ی رابطه کمی که درباره

 کند. پژوهشگر به ذکر برخی مطالعات موجود و مرتبط در ای  زمینه اکتفا می

 نشاان داد کاه هاوش معناوی باا هدفمنادی در        (2004) نتایج تحقیاق هلماا و اساتریزنک   

 زندگی؛ کنترل شخصی و مدیریت خویشت  و مساائ  جهات رسایدن باه اهاداف رابطاه دارد.       

ی  که افراد به رواباط خاود جنباه   خود دریافتند هنگامی  ( در مطالعه1999و همکاران ) 5ماهونی

نشان داده  (1998) 6دهند صمیمیت بیشتر و تعارضات کمتری دارند. تحقیقات گلم  معنوی می

                                                           
1. Buzan 

2. Zohar & Marshal 

3. King & DeCicco 

4. Halama & Strizenec 

5. Mahoney 

6. Goleman 
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شاود؛ کاه    هایی نهفته است که هاوش معناوی نامیاده مای     که در اغلب موارد تفاوت در توانایی

ها را  و توانایی برانگیخت  خود است و ای  مهارت ذوق، پایداری و  شوق شام  کنترل شخصی،

ها فرصات بهتاری فاراه  کنای  تاا هاوش        توان به افراد آموخت به ای  صورت که برای آن می

شده است را به کار بیندازناد و بارای باه دسات      صورت ژنتیکی به آنان عطا  ای را که به بالقوه

الش کنند. در پژوهشی دیگر مشخص شد که معنویت، با نتاایج  مناسب از خود تآوردن هویتی 

(. 2001، 1)سیبلد و هیا   اند تر مرتبطمثبتی مانند روابط بی  فردی )صمیمیت( و درون فردی به

رواباط   بهباود  در معناوی  هاوش  هتوساع  کاه  دادناد  نشاان  (  نیاز 2011) 2الکشامی  و جوزف

ی  روحیاه  پاذیری، خودآگااهی،   مسائولیت  تعهاد،  انگیزه، معنا، و هدف به دستیابی )صمیمیت(،

 اسات کاه آیاا    سارال ای  پاژوهش در پای پاساخگویی باه ایا       .   است کرده عم  موفق تیمی،

گاری نقاش سابک هویات      توان بر اساس هوش معناوی باا میاانجی    صمیمیت اجتماعی را می

 بینی کرد؟ اطالعاتی پیش

 

 روش

 گیری نمونه و روش نمونه آماری، جامعه

ی دانشاجویان   ی پاژوهش شاام  کلیاه    توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعاه ای  پژوهش 

با مراجعاه باه    بودند. 1396-1395دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 

انجاام   هاا  ای  هماهنگی با آن ی انجام پژوهش با مسئولی  مربوطهچگونگو توضیح  ها دانشکده

گیاری   پسار( باه روش نموناه    123دختار،   177دانشاجو )  300ی حاضر تعداد  در مطالعهشد. 

ی  ساال و دامناه   28تاا   18بای    هاا  سانی آن ی  . محادوده شدندای انتخاب  چندمرحله تصادفی

هاای   کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دانشاجویان پزشاکی از دانشاکده    ها آزمودنیتحصیالت 

در پاژوهش  کننادگان   ی شارکت  پرساتاری باود. از کلیاه     پزشکی، دانشکده  بهداشت، دانشکده

جداگاناه و هماراه باا     هاا  هر یک از آزماودنی ی  رضایت آگاهانه اخذ گردید. نتایج پژوهش برا

 توضیحات مناسب در اختیارشان قرار گرفت.

                                                           
1. Seybold & Hill 

2. Joseph & Lakshmi 
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 پژوهش ابزار

گیری هویت افاراد   منظور ارزیابی جهت ای  ابزار به. 1ی سبک هویت برزونسکی پرسشنامه

مورد تجدیدنظر قرار گرفت؛ کاه   1992ساخته شد و در سال  1989توسط برزونسکی در سال 

 11گیاری اطالعااتی دارای    خرده مقیاس سابک جهات   مقیاس است. خرده 4گویه و  40شام  

کنند، تنهاا   ی باالیی کسب می همقیاس نمر خردهنظر برزونسکی افرادی که در ای   گویه است. از

گیاری   هاای ممکا  پاردازش اطالعاات تصامی       آوری اطالعات و بررسای گزیناه   پس از جمع

سازد که هر عبارت تاا چاه حاد     ای مشخص  درجه 5مقیاس لیکرت  کنند. آزمودنی باید در می

امتیااز  ید مقیاس با خردهی  ی ویژگی شخصیتی وی است. برای به دست آوردن نمره دهنده نشان

برزونساکی  .   (2000، 2ه  جمع کرد )فارام  مقیاس موردنظر را با خرده ی عبارات مربوط به همه

گزارش کارده اسات. در    62/0گیری اطالعاتی  مقیاس سبک جهت خردهضریب آلفای کرونباخ 

( ضارایب آلفاای کرونبااخ بارای     1388) گراوناد  و الیزابتا کروسیتی شکری، خدایی،ی  مطالعه

مقیااس سابک    خارده دسات آماد. بارازش     هبا  71/0گیاری اطالعااتی    مقیاس سبک جهت خرده

کاه باار    35و  30، 16 گیری اطالعاتی در ابتدا مناسب نبود اماا پاس از حاذف ساراالت     جهت

( ضرایب اعتبار ای  آزمون 2007)  3فیلیپس و پیتم  بود، مناسب گردید. 20/0ها زیر  عاملی آن

برای بررسی پایاایی پرسشانامه، میازان و ساطح     گزارش نمودند.  75/0 را برای سبک اطالعاتی

هاا( باا متغیرهاای     مقیااس  نهفته )عوام  یاا خارده  معناداری مسیرهای بی  هر یک از متغیرهای 

، 16هاای   از سارال  غیار   دهند که به ها نشان می یافته رار گرفت.بررسی ق ها( مورد آشکار )سرال

در  37و  33،  26،  25، 18، 6، 5، 2های بعدی حاذف شادند، ساراالت     که در تحلی  35 و 30

یاد  أیدهد پایاایی پرسشانامه ماورد ت    می نشان 65/0  دست آمده همدل ماندند. لذا ضریب آلفای ب

خوبی توانستند متغیر نهفته را تبیی  کنند. با توجه به میزان بارهای  مانده به بوده و متغیرهای باقی

معتبرتاری   ترتیاب   باه  54/0و  59/0، 7/0باا باار عااملی     33و  37، 25هاای   عاملی نیاز سارال  

 گیری اطالع هستند. هفته سبک جهتگیری متغیر ن متغیرهای آشکار برای اندازه

                                                           
1. Identity Style Inventory with Sixth-Grade 

2. Frame 

3. Philips & Pittman 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/197462/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/147668/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af_%d8%b4%da%a9%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/320007/%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%a7_%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/222081/%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%b2_%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af
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عبارت برای سنجش  17صمیمیت اجتماعی با   پرسشنامه .1مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر

طراحای   1982در ساال   2توسط میلار و لفکاورت  میزان نزدیکی و صمیمیت فرد با دیگر افراد 

ها    هاا باا   ی ک  آن از جمع هر یک از گویاه  ای است که نمره درجه 5شد. ای  مقیاس ابزاری 

 شاتر خواهناد باود. میلار و لفکاورت     ی صامیمیت بی  دهناده  آید. نمرات باالتر نشان دست می به

گزارش کردند و نیز  91/0تا  86/0( ضریب آلفای کرونباخ را در اجراهای گوناگون بی  1982)

پرسشنامه،  برای بررسی روایی یید کردند.أافتراقی، روایی سازه و روایی همگرای آن را ت روایی

هاا(   با متغیرهای آشکار )سرال میزان و سطح معناداری مسیرهای بی  هر یک از متغیرهای نهفته

، بقیه 15 و 14 ،2جز سرال   دهند که همه سراالت به ها نشان می یافته مورد بررسی قرار گرفت.

معنادار هستند ضریب آلفاای   01/0است و در سطح  50/0تر از  سراالت دارای بار عاملی بزرگ

 14 متغیار آشاکار،   17باوده و از  ید أیدهد روایی پرسشنامه مورد ت می نشان 88/0  دست آمده هب

خوبی توانستند متغیرهای نهفته را تبیی  کنند. با توجاه باه میازان بارهاای عااملی نیاز         متغیر به

معتبرتری  متغیرهاای  ترتیب  به 67/0و  68/0، 70/0، 75/0با بار عاملی  6و  9، 3، 11های  سرال

 .  باشند گیری متغیر صمیمیت اجتماعی می آشکار برای اندازه

منظاور   باه  2008مقیاس توسط کین  در ساال  ای  . 3خود سنجی هوش معنوی  پرسشنامه

گویه اسات و   24ای  مقیاس دارای  شده است.  های ذهنی هوش معنوی ساخته سنجش توانایی

سارال(؛ تولیاد معناای     7)  بعد: تفکار انتقاادی   چهارهای مربوط به هوش معنوی را در  توانایی

کناد.   سارال( ارزیاابی مای    5بساط هشایاری )   سرال( و 7)  سرال(؛ آگاهی متعالی 5)  شخصی

ای لیکارت میازان موافقات یاا مخالفات خاود باا هریاک از          درجاه  5آزمودنی باید در مقیاس 

  مقیاس، امتیااز هماه   خردهی هر  های پرسشنامه را مشخص کند. برای به دست آوردن نمره گویه

ی کلای آزماون از جماع     موردنظر را باید جماع کارد. نماره   مقیاس  خردهزیر عبارات مربوط به 

 و نیاا  سایادت، حکیمای   ،)رقیاب  در پژوهش (.2008)کین ،  آید دست می گویه به 24امتیازات 

روایی شد. برآورد  88/0پایایی ای  مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( 1389،  احمدی

                                                           
1. Miller Social Intimacy Scale (MSIS) 

2. Miller & Lefcourt 

3. Spiritual Intelligence Self Report Scale 
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یید قرار گرفت. برای بارآورد  أشناسی مورد ت روانصوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان 

طاور همزماان اساتفاده شاده کاه       ی معنوی غباری بناب باه  تجربه  روایی همگرایی از پرسشنامه

روایای ساازه     به دست آماده اسات. بارای محاسابه     66/0ضرایب همبستگی ای  دو پرسشنامه 

هاای   ی اول اساتفاده شاد. نتیجاه    ییدی مرتباه أمقیاس از تحلی  عام  اکتشافی و تحلی  عام  ت

آمده نشان داد که ای  مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با توجه به  دست به

های آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه اساتفاده   توان در محیط روایی و پایایی مناسب، آن را می

مسایرهای بای  هار یاک از     ناماه، میازان و ساطح معنااداری      برای بررسی روایی پرسشنمود. 

بررسای قارار    هاا( ماورد   ها( با متغیرهای آشکار )سارال  مقیاس متغیرهای نهفته )عوام  یا خرده

رواباط بای  هماه متغیرهاای آشاکار و       6از سارال   غیار   دهند کاه باه   ها نشان می گرفت. یافته

ی حاذف  هاای بعاد   در تحلیا   ( بناابرای  ایا  سارال   p≤05/0متغیرهای نهفته معنادار شدند )

هاا   یابی، پایایی پرسشنامه در قسمت اعتبار  معنادار پرسشنامه شود. پس از حذف سراالت غیر می

لاذا بار اسااس     بارآورد شاد   85/0از طریق ضریب آلفای کرون باخ سنجیده شد که مقادار آن  

خاوبی توانساتند    متغیار باه   23متغیار آشاکار،    24ید بوده و از أینتایج، روایی پرسشنامه مورد ت

 متغیرهای نهفته را تبیی  کنند.

 

 ها یافته
 2جدول به عالوه  مده است.آ 1در جدول به تفکیک دختر و پسر میانگی  و انحراف معیار 

 دهد. می ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان

 
 پژوهش به تفکیک دختر و پسرهای  متغیر معیار میانگین و انحراف  .1جدول 

 متغیرها
 انحراف معیار  میانگین

 
 تعداد

 پسر دختر پسر دختر  پسر دختر

 123 177  62/12 63/12  64/75 55/74 هوش معنوی

 123 177  52/5 56/4  46/36 43/38 هویت اطالعاتی سبک

 123 177  25/11 75/9  94/59 07/68 صمیمیت اجتماعی
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 متغیرهای پژوهش . جدول ماتریس همبستگی2 جدول

 (معنادار است. )دو دامنه 01/0 همبستگی در سطح

 

گیاری   همبستگی بی  هوش معناوی و سابک جهات    دهد می نشان 2همان طور که جدول 

گیری اطالعاتی و صامیمیت اجتمااعی    . همچنی  بی  سبک جهتمثبت معنادار است اطالعاتی

رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بی  صمیمیت اجتماعی و هوش معناوی رابطاه معنااداری    

 وجود ندارد.

 

 های تحلیل مسیر فرض پیش

افازار   فرض بسیار مها  و حیااتی در ترسای  مادل باا اساتفاده از نارم        طورکلی یک پیش به

AMOSآن،  نیااز  است کاه پایش   1ویژه ازنظر کشیدگی ها به ، به هنجار بودن چند متغیری داده

(. بادی  منظاور در مرحلاه اول    1393ها است )فرباد،   ارزیابی به هنجار بودن تک متغیری داده

با میاانگی    SPSSافزار  ارزیابی و از طریق نرم 2رفته دست های از ، میزان دادهها گری داده غربال

، رضااخانی  ،فرزاد ،پاشاشریفی، ایزانلو  ترجمه ،2006، گارینوو میرز، گامست جایگزی  شدند )

متغیری باا اساتفاده از    متغیری و چند تک 3های پرت (. همچنی  داده1391حبیبی ) و آبادی حس 

 (.1393، مشخص و از نمونه پژوهش حذف شدند )هوم ، 4ماهاالنوبیسآماره 

                                                           
1. kurtosis 

2. missing 

3. outliers 

4. Mahalanobis 

 صمیمیت اجتماعی سبک هویت اطالعاتی معنویهوش  متغیرها

 هوش معنوی
1 **449/0 039/0 

 000/0 502/0 

 سبک هویت اطالعاتی
**449/0 1 **154/0 

000/0  007/0 

 صمیمیت اجتماعی
039/0 **154/0 1 

502/0 007/0  
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باشاد   ±58/2ها حدود  آن 1هنجار هستند که نسبت بحرانی هایی به داده 3با توجه به جدول 

متغیاری رعایات شاده     های چناد  متغیری و ه  برای داده های تک که ای  مفروضه ه  برای داده

 .هنجار هستند بههای پژوهش حاضر،  است؛ بنابرای  داده

 

 متغیری متغیری و چند های تک هنجاری داده . به3 جدول

 نسبت بحرانی کشیدگی نسبت بحرانی کجی متغیرها

 13/2 587/0 05/2 385/0 هوش معنوی

 -389/0 -110/0 -995/0 -141/0 سبک هویت اطالعاتی

 98/1 87/0 -47/0 -29/0 صمیمیت اجتماعی

 

 پژوهشای متغیرهای  مقیاس فاصله

کنناد   عنوان متغیرهای وابسته عما  مای   گر در رگرسیون و تحلی  مسیر به متغیرهای مداخلههمه 

( کاه  1393مینایی،  و ترجمه صدرالسادات ،2009کالی ، ای باشند ) بنابرای  باید دارای مقیاس فاصله

 .است ای در ای  پژوهش عالوه بر متغیرهای وابسته، متغیر مستق  نیز دارای مقیاس فاصله

 

 طرفه جریان علیت یک

طرفه  کند که تمامی متغیرهای واردشده به مدل باید دارای رابطه یک فرض بیان می ای  پیش

که بی   (، نه ای B → Aگذارد و علیتی برای ان است ) میاثر  Bبر  Aصورت که   باشند بدی 

A  وB رابطه ( ای دوسویه وجود داشته باشدB ↔ A )( ، ترجمه صدرالساادات  ،2009کالی 

 ر مدل پژوهش حاضر رعایت شده است.فرض د که ای  پیش(1393مینایی،  و

 

 تحلیل مسیر

منظور بررسی اثرات مستقی  و غیرمستقی  متغیرهاای هاوش معناوی بار      در ای  پژوهش به

منظور مشخص ساخت  روابط علی میاان متغیرهاا ارائاه      صمیمیت اجتماعی ابتدا فرضیه یک به

 شد سپس یک مدل فرضی بر اساس پیشینه نظری و تجربی طراحی شد. 

                                                           
1. critical ratio  
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ماورد  برای ارزیابی مدل فرضی، ابتدا برآورد پاارامتر باا اساتفاده از روش بیشاینه احتماال      

ساتقی  و کا    . پارامترهای برآورد شده شام  ضرایب اثارات مساتقی ، غیرم  استفاده قرار گرفت

شاده اسات. ساپس باا اساتفاده از        ای ارائاه  ها جدول جداگاناه  باشند که برای هرکدام از آن می

هاای   فرضایه  یاد أیتید یا عادم  أیشده به مقایسه اثرات متغیرها بر یکدیگر و ت ضرایب استاندارد

های برازش در مدل اولیه مشاخص شاد    . درنهایت پس از بررسی شاخصپرداخته شدپژوهش 

 را حمایت کردند.( 1)شک  شده   های نمونه حاضر، مدل تدوی  دادهکه 

 

 های رگرسیون غیراستاندارد . وزن4 جدول

  برآورد برچسب

 سبک هویت اطالعاتی ←هوش معنوی  167/0 019/0 690/8 ***

 صمیمیت اجتماعی ← سبک هویت اطالعاتی 339/0 126/0 697/2 007/0

 
 های رگرسیون استانداردشده وزن .5 جدول

  برآورد

 سبک هویت اطالعاتی ←هوش معنوی  449/0

 صمیمیت اجتماعی ←سبک هویت اطالعاتی  154/0

 
 های برازندگی مدل نهایی شاخص .6 جدول

 قابل قبول  دامنه مقدار های برازندگی شاخص

 05/0≥ 553/0 سطح معناداری

 استهرچه کمتر باشد بهتر  353/0 خی دو

 95/0≥ 99/0 لویس-توکر

 90/0≥ 99/0 شاخص برازش تطبیقی

 90/0≥ 99/0 شاخص برازش فزاینده

 05/0≤ 0001/0 ی میانگی  مربعات خطای برآورد ریشه

 3یا 2 ≤ 353/0 ی آزادی خی دو درجه
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 در پژوهش حاضر شده مدل تدوین .1شکل 

 

سابک  ی  مستقی  باه واساطه   دهد که هوش معنوی به صورت غیر نتایج ای  مطالعه نشان می

برازش مدل با استفاده کند. چگونگی  بینی می هویت اطالعاتی متغیر صمیمیت اجتماعی را پیش

دسات   های برازنادگی باه   شاخصیابی معادالت ساختاری ارزیابی شد. در بررسی  از روش مدل

هاای برازنادگی ماورد     آمده مالحظه شد که شاخص مجذور کای معنادار نبود. دیگار شااخص  

χ= 353/0شده ) بررسی قرار گرفت. شاخص کای اسکوئر نرم
هاای   ( به همراه دیگار شااخص  2

(، CFI= 99/0(، شااخص بارازش تطبیقای )   TLI= 99/0لویس )-برازندگی مث  شاخص توکر

میاانگی  مربعاات خطاای بارآورد     ی  ( و شااخص ریشاه  IFI=99/0زش فزایناده ) شاخص برا

(0001/0 =RMSEAنیز نشان ) ها برازش مطلوبی دارد داد که مدل با داده. 

 

 گیری بحث و نتیجه
ی اجتماعی برای برقرار کردن روابط گرم، صامیمانه و مثبات    نوعی انگیزه نیاز به صمیمیت

رو پاژوهش   ایا   تواند در ای  مسئله نقش اساسی داشاته باشاد. از   است و عوام  گوناگونی می

گاری   بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معناوی باا میاانجی    هدف بررسی پیش حاضر با

همبساتگی نیاز نشاان داد    ماتریس نتایج  .انجام شدنقش سبک هویت اطالعاتی در دانشجویان 

ی مثبت معنااداری وجاود    گیری اطالعاتی ازلحاظ آماری رابطه بی  هوش معنوی و سبک جهت

( همخاوانی دارد. نتاایج   1998) نتایج ای  مطالعه با نتاایج گلما    (.>r= ،001/0p 449/0) دارد

گیاری   جهات  معنوی از عوام  مهمای دساتیابی باه    نشان داد که هوش( 1998)پژوهش گلم  

هاا نشاان    نیاز همخاوانی دارد آن   (2004) و نیز با نتایج هلما و استریزنک هویت مناسب است

 e2 صمیمیت اجتماعی سبک هویت اطالعاتی هوش هیجانی

e1 

+45 +15 
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 خویشت  در ارتباط است که متغیرهای یااد  دادند که هوش معنوی با کنترل شخصی و مدیریت

  .روند میجمله پارامترهای سبک هویت اطالعاتی به شمار  شده از

گیری اطالعاتی و صمیمیت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود  همچنی  بی  سبک جهت

همساو   (1386) . ای  یافته باا نتاایج بررسای شاکری و همکااران     (>r= ،007/0p 154/0) دارد

دیگاران اثار مثبات و     گیری هویت اطالعاتی بر روابط مثبت و نزدیک باا  جهت . بنابر ای است

دهند که سبک هویت  ها نشان می طورکلی بررسی (. به2005برزونسکی و کاک، ) داردمعناداری 

دانشاورپور   ؛1386)شکری و همکاران،  ی نیرومندی با صمیمیت اجتماعی دارد اطالعاتی رابطه

اما بای  صامیمیت اجتمااعی و هاوش معناوی       .(1393، و همکاران قادری؛ 1386، همکاران و

 فارام  (،2011) ندارد. ای  یافته با نتاایج پاژوهش جاوزف و الکشامی    ی معناداری وجود  رابطه

که نتایج بررسای   همسو نیست چرا( 2004) (، هلما و استریزنک2001)سیبلد و هی  ، (2000)

 .دهد ی معناداری را نشان می ها بی  هوش معنوی و روابط صمیمی رابطه آن

هوش معنوی و صامیمیت اجتمااعی باا     بی عالوه بر ای  نتایج الگوی تحلی  مسیر نشان داد 

مثبت و معنااداری وجاود    (069/0) گیری اطالعاتی ارتباط غیرمستقی  ای سبک جهت نقش واسطه

هاای ایا     یافتاه  و تر در مورد آن صاحبت شاد   طرفه که پیش ی علیت یک دارد با توجه به فرضیه

اطالعااتی باشاد در   گیری هویت  شرط رسیدن به جهت رسد هوش معنوی پیش مطالعه به نظر می

فص  مساائ    و  تبیی  ای  یافته باید گفت اگر ارزیابی و تحلی  گذشته، هدفمند عم  کردن و ح 

بنابرای  باید ای  را ه  بپذیری  که رسیدن باه   .و سازش با شرایط محیطی را هوش در نظر بگیری 

ک هویات  ای  سبک و مشخصه عاملی اصلی بارای داشات  هاویتی مناساب یاا باه تعبیاری ساب        

( مشاخص کردناد هاوش    1998) ( و گلما  2004) اطالعاتی هست چنانکاه هلماا و اساتریزنک   

دهی به زندگی و هدفمند عم  کردن ضاروری اسات. داشات  سابک هاویتی       معنوی برای جهت

نظر روانی سال  باشی ، باید از روابط  که از آورد. برای ای  اطالعاتی سالمت روانی را به ارمغان می

مثبت با دیگران، خودمختاری، کنترل شخصی و خودآگاهی برخوردار باشی . افراد خودمختاار باه   

دهناد در   کنند و به دقت گوش مای  گذارند، پیشرفت دیگران را تحسی  می احترام میدیگران   نظر

( 1386ایج بررسای شاکری و همکااران )   شوند. ای  یافته باا نتا   نتیجه به دیگران بیشتر نزدیک می

خاود و محایط را دارناد و احسااس      ثیرگذاری برأهمسو است. افراد دارای کنترل شخصی توان ت

گاذارد و هدفمناد    ثیر مای أهاا تا   گیری و قدرت انتخاب آن کنند، ای  احساس بر تصمی  کارایی می
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( و 2004ماا و اساتریزنک )  (، هل1386هاای شاکری و همکااران )    کنند ای  تبیی  با یافته عم  می

شاناختی خاود از جملاه نیااز باه       توانند نیازهای روان ( همخوانی دارد، در نتیجه می1998گلم  )

احسااس تحقاق بخشایدن باه     ی  برقراری ارتباط را برآورده کنناد. داشات  خودآگااهی باه منزلاه     

پذیرترناد،   افراد انعطافاستعدادها، باز بودن، گشودگی خاطر به روی تجربیات است در نتیجه ای  

پذیرناد. ایا  تبیای      نسبت به احساسات و افکار خود و دیگران بیشتر کنجکاو هستند و آن را می

 و همکااران  دانشاورپور (، 2005(، برزونساکی و کااک )  2003برزونساکی )   نیز با نتاایج مطالعاه  

ش بایاد تااثیر   با توجاه باه نتاایج ایا  پاژوه      همسو است. (1393و همکاران ) قادری( و 1386)

ثیر مساتقی  سابک هویات اطالعااتی و     أغیرمسقی  هاوش معناوی بار صامیمیت اجتمااعی و تا      

کید قرار داد. سبک هویات اطالعااتی در رابطاه    أپارامترهای آن بر صمیمیت اجتماعی را را مورد ت

پاژوهش حاضار روی جمعیات    کناد.   گاری مای   با هوش معنوی و صامیمیت اجتمااعی میاانجی   

 پیشانهاد  باید باا احتیااط صاورت بگیارد.    پذیری نتایج  شده است؛ بنابرای  تعمی دانشجویی اجرا 

 مورد بررسی قرار کیرند. ها نیز ای  متغیر آتی روی گروهای بالینیهای  پژوهشدر شود  می

 

 گزاری سپاس

تا دانی   می انجام گرفت. بر خود الزم همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانای  پژوهش با 

دناد صاامیمانه  ونم یکاه ماا را در اجاارای ایا  طارح یاار      دانشاجویان  صامیمانه از همکااری  

 سپاسگزاری نمایی .
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