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 چکيده

روش  با    ی دانشجویان در دوران کروناتفکر انتقاد  با  یرابطه هوش معنو  نییپژوهش حاضر با هدف تع

سال ساکن در شهر تهران    66تا    16افراد  جامعه این پژوش شامل  انجام شد.    یو از نوع همبستگ  یکم
به عنوان نمونه بصورت در  مرد(  39زن و    41)نفر   80  بود که از جامعه مورد نظر 1399در سال 

که با   در دسترس بودغیرتصادفی از نوع به صورت  زیاطالعات ن  یجمع آور.  دسترس انتخاب شدند

زی از طریق سایت پرسال توزیع و تکمیل  به صورت مجا  هاپرسشنامهتوجه به شرایط بیماری کرونا  
  ی روش آمار   بود.  کتسیر  یو تفکر انتقاد  عیبد  ی هوش معنو  یها پرسشنامهابزار پژوهش شامل  .  گردید

است    020/0برابر با  فرضیه اصلی    یبرا sigحاصله  بود که با توجه به نمره    رسونیپ  یهمبستگپژوهش  

رابطه معنادار    %95و با احتمال   دییتألذا فرض صفر رد و فرض خالف    باشدیم 05/0که کوچکتر از  

بود که   002/0و   050/0، 017/0 ی فرعی به ترتیب برابرهاهیفرضبرای سایر   sigمقدار   ضمناًاست. 
فرعی    هاهیفرضرابطه میان    %95احتمال  شد و با   دییتأرد و فرض خالفشان    هاآنفرض صفر همگی 

 .باشدیممعنادار  

 .کرونا  ،یتفکر انتقاد  ،یهوش معنو  اژگان کليدی:و
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 2، مهرناز صالحی رج1علی اکبر صالحی

 شهرری.  -ره() ینیخممدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام  1

کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام  2  شهرری.    -ره() ینیخمدانش آموخته مقطع 

 

   نام نویسنده مسئول:

 مهرناز صالحی رج

 ساله شهر تهران    66تا   16رابطه هوش معنوی با تفکر انتقادی افراد  

 در دوران کرونا

 11/12/1399  تاریخ دریافت:

 22/2/1400 تاریخ پذیرش:

http://www.psyj.ir/


 105 -112 ص، 1400 ، بهار25ه شمار، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 مقدمه
از  داندیمتفکر م یانسان را موجود  لسوفانیاز ف یاریبرجسته انسان است بس  یهایژگیتفکر از و یدر مطالعات انسان شناس

  ی: تفکر انتقادکندیم  فیتعر  نگونهیرا ا  یاشاره کرد. استرنبرگ تفکر انتقاد 1یبه تفکر انتقاد توانیجمله مراتب مختلف تفکر را م

بازنما  یذهن  یندهایشامل فرآ برا ییهاییو  از آن استفاده   دیجد  میمفاه  یریادگیو    یریگمیحل مسئله تصم  یاست که افراد 

بهره یریگ میسبب حل مسئله، تصم  یانتقاد  تفکر.  (1393)جوکار،   کنندیم به   2ونیفاس. گرددیمختلف م  دگاهیمند شدن از دو 
ها در جستجو برخوردار هستند که به آن  یجانیو ه  یعاطف یاز مجموعه استعدادها یاز رود متفکران انتقاد ینقل از تفکران انتقاد

وضوح    ،یابیانعطاف در ارز ان،گرید  یهمچون درک آرا یهایژگیو  یدارا یتفکر انتقاد  ی. افراد داراکندیموضوع کمک م یو بررس

ب که  باشدیبا مشکالت م ییارویرو یبرا  یادیپشتکار ز  یتفکر انتقاد  ی. افراد داراباشندیبودن و دقت م  یمنطق ودغدغه    انیدر 
 .(1390و گردان شکن،   یوسفیمنظم است ) یاو قرار دارد و فرد یرو شیدر پ

عقالن یشده است: تفکر انتقاد  فیتعر  گونهنیا  زی( ن1987) 3سیتوسط ان  یانتقاد  تفکر است که بر اساس آن انسان   یتفکر 

است که به پرسش و پاسخ   یاز جمله موارد 4ی. هوش معنوپردازدیم دهدیدر مورد اعتقادات و اعمال که انجام م یریگمیبه تصم

. داندیم  یاز ابعاد هوش معنو  یکیرا   انهینتقاد گراا یو تفکر وجود  یدر مفهوم هوش معنو  نگیک پردازدیم  رامونیدر مورد مسائل پ
سه بخش حس  یهوش معنو کندیم انیب  زین 5وگان جدا  داندیم  یو تامل  یتعقل  ،یاز  جهت   نیهستند. از ا  ریناپذ ییکه از هم 

که به افراد    باشدیم  یماد  ریغ  قتیحق  کی  دیبا  تیمعنو رسدیبه نظر م یمنطق یبا تفکر انتقاد  یهوش معنو  یگفت بررس توانیم

با وجود متعال  تیببرند، معنو یخود پ  یتا به اساس و هست کندیکمک م   یو رشد و بالندگ  بیباور به غ  ،یعبارت است از ارتباط 
. هوش  شودیم  یتر سبک زندگسالم یهاانتخاب شیسبب افزا یمعنو ای یباور مذهب  کیبه  یاست و وفادار  یو خم زندگ چیدر پ

که در   ییایما و دن نیب  کپارچهیو ارتباط    یزندگ یدرباره معنا  یینها  یسواالت  دنیپرس یانسان برا تیعبارت است از ظرف یمعنو

  گرددیفرد م  یزندگ  یمتعال  طهیاطراف فراتر رفته و وارد ح  طیفرد با مح  یشناخت  یکیزیاز رابطه ف  یهوش معنو میکنیم  یآن زندگ

ف ا  تواندیم  یردو هر  جهت تفس  نیاز  بگ  یهاتجربه  ریهوش در  بهره  ب  نیا نیبنابرا ردیخود  توانا انگریهوش  ، هاییمجموعه از 
منابع معنو  هاتیظرف افزا  یو  م یزندگ  یستیبهز  شیکه موجب  فرد  هوش معنوشودیهر  صداقت،   یهایژگیو  یدارا  ی.  مثل 

 .(1393 ،یباشد )رجبیم  یزندگ تو بدون تعصب با مشکال  نانهیروشن ب کردیبخشش، رو

به آن م  رفتهیصورت پذ گرید  یبا جامعه آمار  یپژوهش  یبا تفکر انتقاد یارتباط هوش معنو نهیدر زم   یاست که در ادامه 
 .میپرزداز

  یجان یه تیو خالق یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیبر م  یآموزش هوش معنو  ریتأث  ی( به بررس1397)  یو باقر  یدیتوح  ان،ینماز

نتا هوش معنو جیپرداختند،  که آموزش  انتقاد  شیگرا  زانیم  شیدر افزا  ینشان داد  و   ریدر گروه مداخله تأث  یبه تفکر  مثبت 

 .دارد یمعنادار
)  وسفیفرح بخش،    ،یپ کین بررس1396وند،  بر تفکر انتقادی دانش   ریتأث  ی(،  یادگیری خودتنظیمی  آموزش راهبردهای 

نتا پرداختند،  بر تفکر انتقادی تأث  جیآموزان  یادگیری خودتنظیمی  نشان داد که آموزش راهبردهای  معناداری داشت.   ریپژوهش 

 .ردیدضمن این که نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گ
خودکارآم ی(، به بررس1393)  ،یعاشور سبکارتباط  انتقادی،  تفکر  پیشرفت تحصیلی    یهادی،  با  هیجانی  و هوش  تفکر 

نتا پرداخت،  پیشرفت   نیا انگریب جیدانشجویان پرستاری  هیجانی با  و هوش  اجرایی  تفکر  انتقادی،  تفکر  بود که خودکارآمدی، 

و هوش هیجانی توانستند حدود پیش بین صرفاً خودکارآمدی، تفکر اجرایی  دلتحصیلی رابطه مثبت و معنادار داشتند. در یک م
پیشرفت تحصیلی بود.  76  درصد از پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند. خودکارآمدی پیش بین بهتری از سایر متغیرها برای 

 
1. Critical Thinking 
2. Fation 
3. Anis 
4. Spiritual Intelligence 
5. Vegan 
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با هوش معنو در  .است شتریب یبررسو  ازیناندکی صورت گرفته است که نیازمند مطالعه   هایبررس  یبا تفکر انتقاد یرابطه 

در   یبا تفکر انتقاد یهوش معنوبین  است که آیا سؤالبه این  به دنبال پاسخ متفاوت ییجامعه ا  باپژوهش   نیمنظور ا  بدین لذا
یا خیر؟  66تا   16افراد    ساله در شهر تهران در دوران کرونا رابطه وجود دارد 

 

 روش
پژوهش حاضر نوع همبستگی  روش  سال ساکن در شهر تهران در  66  تا 16پژوش شامل افراد   نیجامعه ا. است  کمی و از 

پژوهش    1399سال   ) 80است. در این  آور  39زن و    41نفر  نمونه بصورت در دسترس انتخاب شدند. جمع  به عنوان    یمرد( 
نوع در دسترس م یرتصادفیاطالعات به صورت غ از   یبه صورت مجاز هاشنامهکرونا پرس  یماریب طیکه با توجه به شرا باشدیاز 

پژوهش شامل پرسشنامهدیگرد  لیو تکم  عیپرسال توز  تیسا  قیطر  .است کتسیر یو تفکر انتقاد  عیبد یهوش معنو یها. ابزار 

بد یپرسشنامه هوش معنوپرسشنامه هوش معنوی:    هی گو  42که شامل   دیگرد  هیته  1389و همکاران در سال   عیتوسط 

بعد اعتقاد ی. مؤلفه تفکر کلباشدیمؤلفه م 4و  مؤلفه پرداختن  ه،یگو  14مقابله و تعامل با مشکالت   ییمؤلفه توانا ه،یگو  12  یو 

نوع ل  ییپاسخگو فی. طباشدیه میگو 7و عشق و عالقه  یمؤلفه خودآگاه ه،یگو  9  یاخالق یایبه سجا  از یبوده که امت  کرتیآن از 

چهار بعد بوده که   یدارا یهوش معنو  سشنامهپر .شودیم ینمره گذار  "5تا کامالً مخالفم   1کامالً موافقم  "از   نهیمربوط به هر گز
  ی( خودآگاه4و   یاخالق  یای( پرداختن به سجا3مقابله و تعامل با مشکالت،   یی( توانا2 ،یو بعد اعتقاد  ی( تفکر کل1عبارت است از:  

پرسشنامه هوش معنو  یمقدار آلفا  .و عشق و عالقه کل 0/ 78،  0/ 85کل    ییایپا  یکرونباخ در  بعد اعتقاد یو تفکر  ، 0/ 82  یو 

پرداختن به سجا0/  78، 0/ 80مقابله و تعامل با مشکالت  یی؛ توانا78/0 و عشق و عالقه   ی؛ خودآگاه71/0،  0/  70  یاخالق یای؛ 
72/0  ،69/0. 

پرسشنامه استاندارد گرا انیدانشجو  یسنجش تفکرانتقاد  یبراپرسشنامه تفکر انتقادی:   6کتس یر  یبه تفکرانتقاد  شیاز 

 ی درباره  یمتفاوت و مهم  جی( به نتا 2003)7لدیپس ازآنکه مور، رود و پنف  اسیمق نیشده بود استفاده شد. ا  هیته  2003که در سال  

کال  شیپرسشنامه گرا نقادانه  تفکر  ر  یطراح  افتند،یدست  ( CCTDI) ایفرنیبه  تر،  کوتاه  اسیمق  کیکرد    یسع  کتسیشد. 

( ساخته شده است.  1990) ونیفاس یتفکر انتقاد اسیبراساس مق  یبه تفکرانتقاد  شیکند، پرسشنامه گرا  هیته  اتریو پا  رگذارتریتأث

 ک یموافقت خود با هر  ای  فتمخال  زانی( م5موافقم =   داًی= تا شد0مخالفم    داًی)از شد یادرجه  5  کرتیل  اسیمق  کیدر    دیبا  یآزمودن
عبارات  عبارات  از  کند. در  گذار 3، 50،30،  90، 32،  20،  23، 22مشخص   کتس یر  .شودیبه صورت معکوس انجام م  ینمره 

اجرا   یسال دوم رشته کشاورز  انینفر از دانشجو  60  یآن را بر رو یبه تفکر انتقاد  شیپرسشنامه گرا  یابی( به منظور هنجار2003)

و  55= %  یدگیبال اسیمق ری، ز%55=  تیخالق  اسیرمقیشرح گزارش شد: ز  نیآزمون بد نیا  یهااسیمق  ریز  ییایپا بیکرد. ضر
 گزارش کرد.  %90را   اسیمق  نیا  ییایپا  بی( ضر1393)  یکوندیدر  نی(. همچن1391رپور،  ی)ام %60تعهد =  اسیمق ریز

ی و آمار استنباطی استفاده گردید که در آمار توصیفی فیآمار توص از دو روش هادادهبه منظور تجزیه تحلیل  پژوهش  نیدر ا

پژوهش با توجه به هدف پژوهش  یدر آمار استنباط نیشد و همچن افتیدر نمودارها ، انحراف معیار، جداول وانهیمد، م  ن،یانگیم

جهت تجزیه و تحلیل   22  ورژن spssاز نرم افزار آماری   ضمناًاستفاده شد.    رسونیپ یهمبستگروش آماری  است از  یکه همبستگ
 استفاده گردید.  هاداده

 

 

 

 

 

 
6. Rickets 
7. Moore, River& Penfield 

http://www.psyj.ir/


 105 -112 ص، 1400 ، بهار25ه شمار، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

 نتایج
 توزیع فراوانی سن -1جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 .باشدیم  66و بیشترین سن  16کمترین سن    79/30نفر، میانگین    80که تعداد نمونه    باشدیمتوزیع فروانی سن  1جدول  
 

 جنسيت -2جدول 
 

Jensiyat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

zan 41 51.2 51.2 51.2 

mard 39 48.8 48.8 100.0 

Total 80 100.0 100.0  

 

 .باشدیمنفر آقا    39نفر خانم و   41فراوانی جنسیت است، تعداد  2جدول  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Statistics 

 sen 

N 
Valid 80 

Missing 0 

Mean 30.79 

Std. Error of Mean 1.389 

Median 27.00 

Mode 21 

Std. Deviation 12.425 

Variance 154.372 

Skewness 1.511 

Std. Error of Skewness .269 

Kurtosis 1.359 

Std. Error of Kurtosis .532 

Range 50 

Minimum 16 

Maximum 66 

Sum 2463 
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 سن -1نمودار 

 
 سن نشان دهنده میزان فروانی سن افراد است. 1نمودار 

 جنسيت -2نمودار 

 
 .باشندیم(  نفر  39( و بعد آقا )نفر  41) خانمجنسیت نشان دهنده این است که بیشتر افراد  3نمودار 

 

 آزمون همبستگی پيرسون هوش معنوی با تفکر انتقادی -3جدول 
 

 hosh manvai tafakor enteghadi 

hosh manvai 

Pearson Correlation 1 *.259- 

Sig. (2-tailed)  .020 

N 80 80 

tafakor enteghadi 

Pearson Correlation *.259- 1 

Sig. (2-tailed) .020  

N 80 80 
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 فرضیه اصلی: بین هوش معنوی با تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

به اینکه مقدار    4جدول  با توجه  که از   020/0برابر است با   sigنشان دهنده رابطه بین هوش معنوی با تفکر انتقادی است، 
 معنادار است.  %95است، بنابراین بین هوش معنوی با تفکر انتقادی رابطه وجود دارد و این رابطه با احتمال  ترکوچک  05/0

 

 ر کلی و انتقادی با تفکر انتقادیآزمون همبستگی پيرسون تفک -4جدول 
 

 
Tafakor koli 
va enteghadi 

tafakor 
enteghadi 

Tafakor koli va 
enteghadi 

Pearson Correlation 1 *.266- 

Sig. (2-tailed)  .017 

N 80 80 

tafakor enteghadi 

Pearson Correlation *.266- 1 

Sig. (2-tailed) .017  

N 80 80 

 

با تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.  فرضیه فرعی اول: بین هوش معنوی در بعد تفکر کلی و انتقادی 

برابر    sigنشان دهنده رابطه هوش معنوی در بعد تفکر کلی و انتقادی با تفکر انتقادی است، با توجه به اینکه مقدار   5جدول  
با   بنابراین بین تفک  ترکوچک 05/0که از    017/0است  با است،  این رابطه  دارد و  با تفکر انتقادی رابطه وجود  ر کلی و انتقادی 

 معنادار است.  %95احتمال 
 

 آزمون همبستگی پيرسون توانایی مقابله و تعامل با مشکالت با تفکر انتقادی -5جدول 
 

 
Tvanai moghabele va 
tamol ba moshkelat 

tafakor 
enteghadi 

Tvanai moghabele va 
tamol ba moshkelat 

Pearson Correlation 1 *.220 

Sig. (2-tailed)  .050 

N 80 80 

tafakor enteghadi 

Pearson Correlation *.220 1 

Sig. (2-tailed) .050  

N 80 80 

 

 دارد.انتقادی رابطه وجود    تفکر  با مشکالت  با تعامل و  مقابله  فرضیه فرعی دوم: بین هوش معنوی در بعد توانایی

نشان دهنده رابطه هوش معنوی در بعد توانایی مقابله و تعامل با مشکالت با تفکر انتقادی است، با توجه به اینکه   6جدول 

است، بنابراین بین هوش معنوی در بعد توانایی مقابله و تعامل با مشکالت با  ترکوچک  05/0که از    050/0برابر است با   sigمقدار 
 این رابطه معنادار است.  %95وجود دارد و با احتمال تفکر انتقادی رابطه 

 

 آزمون همبستگی پيرسون خودآگاهی و عشق وعالقه با تفکر انتقادی -6جدول 

 

 khodagahi. eshgh va alaghe tafakor enteghadi 
khodagahi. eshgh 

va alaghe 
Pearson Correlation 1 **.343- 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 80 80 

tafakor enteghadi Pearson Correlation **.343- 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 80 80 
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بعد خودآگاهی  انتقادی رابطه وجود دارد. تفکر با  وعالقه عشق و  فرضیه فرعی سوم: بین هوش معنوی در 

به اینکه مقدار  7جدول  با توجه  بعد خودآگاهی و عشق وعالقه با تفکر انتقادی است،  نشان دهنده رابطه هوش معنوی در 
sig    است، بنابراین بین هوش معنوی در بعد خودآگاهی و عشق وعالقه با تفکر انتقادی   ترکوچک  05/0که از   002/0برابر است با

 معنادار است.  %95مال رابطه وجود دارد و این رابطه با احت
 

 بحث
پژوهش حاضر بررسی رابطه میان هوش معنوی و ابعاد آن با تفکر انتقادی در افراد   ساله ساکن در شهر  66تا   16هدف از 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  در دوران کرونا بود.  که بین هوش معنوی و ابعاد تفکر  هادادهتهران  انتقادی،    و  کلی  نشان داد 

وعالقه با تفکر انتقادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد به عبارت دیگر   عشق و و خودآگاهیمشکالت    با  تعامل و  مقابله توانایی

و   یتا مسائل معنو سازدیقادر مرا افراد    نتیجه گیری کرد هوش معنوی باال  توانیم 4با توجه به نتیجه فرضیه اصلی در جدول 

کمک کند تا  تواندیمببخشند بر همین اساس و با معنا تحقق   تریغن یخود را در فضا  یو زندگ  تیفعال  ،خود را حل کرده یارزش
باشند. همچنین نتیجه گرفته شد بر اساس   نیز داشته   7و   6، 5ی فرعی جداول هاهیفرضدر اعمال و رفتار خود مدیریت الزم را 

  رابطه مثبت و معناداری با تفکر انتقادی وجود دارد.  عالقه و عشق و  یخودآگاهو  مقابله و تعامل با مشکالت  ییتوانای، تفکر کلبین  

دارند در   که توانایی مقابله و حل مشکالت  حل مسائل  هاآنهمچنین افرادی  مقابله و حل مشکالت و  انتقادی در  تفکر  سطح 
به تبیین و حل مسائل و ارائه  کمک کند. به  تواندیم  ؤثرمی  راهکارهابیشتری وجود داشت و همچنین عشق و عالقه باال در افراد 

باال   توانیمطور کلی  را در حرکت به سوی    تواندیمگفت تفکر انتقادی  در سازگاری و حل مشکالت کمک کند و افراد  به افراد 

از منظر روش،   ییهاها و شباهتوجود دارد که تفاوت  ییهاپژوهش حاضر پژوهش  یدر راستاو کارآمد هدایت کند.   مؤثرزندگی 

 .دارد یبه دست آمده همخوان  جیوجود دارد که با نتا  جیجامعه، حجم نمونه و نتا
  یجان یه تیو خالق یبه تفکر انتقاد شیگرا زانیبر م  یآموزش هوش معنو  ریتأث  ی( به بررس1397)  یو باقر  یدیتوح  ان،ینماز

نتا هوش معنو جیپرداختند،  که آموزش  انتقاد  شیگرا  زانیم  شیدر افزا  ینشان داد  و   ریدر گروه مداخله تأث  یبه تفکر  مثبت 

با دو متغ پژوهشپژوهش با   نیا یهادارد. شباهت یمعنادار  یی هابود البته تفاوت یو تفکر انتقاد یهوش معنو ریحاضر در رابطه 
 .بود  یبا تفکر انتقاد ید اما هر دو پژوهش نشان دهنده ارتباط هوش معنوو حجم نمونه بو یریجامعه، روش نمونه گ نهیدر زم

بین تفکر انتقادی و هوش هیجانی دانشجویان زبان انگلیسی پرداختند، نتا  ی( به بررس1390)  انیزاده و معاف یغن   جی رابطه 

عامل نقش معناداری   نشان داد که جنس و سن رابطه میان تفکر انتقادی و هوش هیجانی را تعدیل نکرده و هیچ کدام از این دو 
هوش با پژوهش حاضر داشت، اما جامعه،  یها  رینتغ نهیدر زم ییهاپژوهش تفاوت  نی. اکنندیدرهوش هیجانی دانشجویان ایفا نم

 .داشت یحاضر همخوان حجم نمونه و روش پژوهش با پژوهش

)  نیو حس بوستان دانش آموزان   یو تفکر انتقاد  یهمدل  یهابر مهارت  یآموزش هوش معنو  ریتأث  ی( به بررس1394زاده 

نتا پرداختند،  معنو جیدختر  آموزش هوش  همدل  ینشان داد  انتقاد یبر مهارت  تفکر  مقطع    یو  دختر ساله دوم  دانش آموزان 
و حجم نمونه   یریپژوهش و پژوهش حاضر در روش، هدف، جامعه، روش نمونه گ نیا نیدارد. ب  یریمتوسطه شهرستان ساوه تأث

ب نیتفاوت وجود داشت اما شباهت آن با ا پژوهش بود   جیو نتا  یو تفکر انتقاد یهوش معنو  نیپژوهش در موضوع  حاصل هر دو 

 بود.  یو تفکر انتقاد یکه نشان دهنده رابطه هوش معنو
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