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 چکيده

هدف پژوهش حاضربررسی تعیین رابطه هوش معنوی و حمایت اجتماعی با نگرانی ها در میان 

روش این پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه بازنشستگان کانون  .سالمندان بود

 50، بود.  از این جامعه سال سن داشتند 60اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت جام که حداقل  

داده های نتایج به دست آمده نشان داد که حمایت  .نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند

اجتماعی با نگرانی های دوره سالمندی رابطه منفی و معنادار  دارد اما هوش معنوی بر این متغیر 

که حوزه های نگرانی در  ،ج به دست آمدهمعنادار نیست. همچنین در زمینه حوزه های نگرانی این نتای

به  عدم اعتماد ،باالترین میانگین ها نسبت به سالمندان مرد مربوط به روابط اجتماعی ،زنان سالمند

 ،نفس و در مردان سالمند نسبت به زنان سالمند باالترین میانگین ها مربوط به عدم اعتماد به نفس

همچنین به طور کلی مولفه مربوط به مسایل مادی نسبت  .آینده ی بی هدف و مسایل مادی می باشد

 .به سایر مولفه ها از میانگین باالتری برخوردار است

 .هوش معنوی، حوزه های نگرانی، سالمندان واژگان کليدی:
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 2ساالر جابر، 1ساالری زینب

 .ایران جام، تربت ازاد دانشگاه بالینی، روانشناسی ارشد کارشناس 1
 .ایران جام، تربت ازاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناس 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 جابر ساالر

بررسی رابطه ی هوش معنوی و دریافت حمایت اجتماعی  

 با حوزه های نگرانی سالمندان
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 مقدمه
 ی مانندحضور داروهای ،پیشرفت دانش پزشکی مانند واکسیناسیون ،در جوامع امروز و به خصوص در جوامع در حال توسعه

تغییر و  ،کاهش سطح باروری ،کاهش مرگ و میر نوزادان ،سالم سازی محیط ،آنتی بیوتیک ها و کنترل بیماری های عفونی

رفاهی و به کارگیری تکنولوژی صنعتی در خدمت جوامع انسانی و بهبود وضعیت  ،اجتماعی ،سیاسی ،تحوالت شرایط اقتصادی

کشور ما نیز به عنوان یک  .( 1388 ،؛ نقل از علی پور 1384 ،1مندان گردیده است ) کلدی.. منجر به افزایش جمعیت سال.تغذیه و

ایست می ب ،کشور در حال گذار از این تغییرات مستثنی نیست به طوری که پس از گذر از تغییرات اپید میو لوژیک بیماری ها

 ،اجتماعی ،مشکالت حمایتی ،ایش جمعیت سالمندانآشکار است که با افز.خود را برای مدیریت جمعیت سالمندی آماده نماید

درصد از هزینه های بهداشتی صرف  36بهداشتی و درمانی آنان نیز افزایش خواهد یافت ؛ به طوری که در حال حاضر  ،توانبخشی

روابط اجتماعی با افزایش سن  ،این قشر ممکن است با فقر و مشکالت مالی رو به ور شوند .( 1390 ،افراد مسن می شود ) رجایی

آنان کاهش یافته و ممکن است نزدیکان خصوصأ همسرشان را از دست داده باشند ؛ فرزندان نیز تشکیل خانواده داده اند و از 

ر مضاعف ب .این مسائل می تواند به لحاظ روحی و روانی پیامدهای منفی برای سالمندان داشته باشند ،والدین خود جدا شده اند

 ،؛ نقل از رجایی 1386 ،بازنشسته شدن زمینه ی روابط اجتماعی در محیط کار را نیز از دست می دهند ) حاجتیاین سالمندان با 

از دیگر مسائلی که سالمندان در این سنین گریبانگیرش هستند می توان به این موارد اشاره نمود : عدم احترام به  .( 1390

احساس تنهایی و خأل عاطفی ناشی از فقدان عزیزان  ،حسوب می شودسالمندان به خصوص در جوامعی که کار کردن ارزش م

احساس ناامیدی در مواجه  ،احساس بی معنایی و پوچی و عدم امید به آینده با توجه به نزدیک شدن زمان مرگ ،خصوصأ همسر

ساس اح ،کالت زمان کهولتفقدان اعتماد به نفس و احساس عدم کارآیی در مواجهه با مسائل و مش ،شدن با مسائل مختلف زندگی

باتوجه به مشکالت فوق جای تعجب  .( 1390 ،ضعف و ناتوانی جسمی ) رجایی ،مشکالت جسمانی ،فرسودگی و ترس از مرگ

حمایت اجتماعی یکی از تعیین گرهای  .وجود ندارد که این قشر جهت مستقل ماندن به سطوح فزاینده ای از حمایت نیازمندند

د که در سال های اخیر به عنوان مقوله ای که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد توجه فزاینده اجتماعی سالمت می باش

و همچنین معنویت و رشد معنوی که در چند دهه ی گذشته به صورتی روزافزون  .( 1388 ،ای به دست آورده است ) علی پور

ده است می تواند در انطباق سالمندان با مشکالت و مسائل این توجه روان شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کر

 .دوره کمک کننده باشد

  .این پژوهش در پی آنست که به رابطه هوش معنوی و دریافت حمایت اجتماعی با نگرانی های دوره سالمندی بپردازد

 

 طرح پژوهش
و تصرف در متغیرها به بررسی وضعیت موجود تحقیق حاضراز نوع مطالعات توصیفی ) غیر آزمایشی ( است که بدون دخل 

 .توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است ،مطالعات توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف .می پردازد

پژوهش های همبستگی را می توان در موقعیت های طبیعی به کار برد  .تحقیق همبستگی است ،یکی از انواع تحقیقات توصیفی

پژوهشگر با استفاده از یک گروه آزمودنی دست کم دو متغیر بدون آنکه هیچ یک از آن ها را دستکاری کند  ،ین نوع پژوهشدر ا

یا کنترل شود اطالعاتی را به دست می آورد و به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد و در پی آنست که نوع رابطه و میزان آن 

قیق به بررسی رابطه هوش معنوی و حمایت اجتماعی با نگرانی های سالمندان می پردازد از نوع از آنجا که این تح .را بررسی کند

مطالعات هم بستگی به شمار می آید در تحقیقات همبستگی رابطه بین متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. در این 

انی سالمندان متغیر مالک در نظر گرفته شده اند پژوهش حمایت اجتماعی و هوش معنوی متغیرهای پیش بین و حوزه های نگر

هرچه میزان همبستگی بیشتر باشد بیانگر سرعت ارتباط بین دو متغیر است اما عالمت همبستگی بیانگر جهت ارتباط ما در متغیر 

  .است اگر منفی باشد بیانگر ارتباط معکوس است و اگر مثبت باشد جهت ارتباط مستقیم می باشد
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 ی جامعه آمار
زن و مرد شهر تربت جام که عضو کانون بازنشستگان اداره آموزش و  جامعه آماری این پژوهش کلیه بازنشستگان فرهنگی 

 .نفر بود 200پرورش تربت جام هستند به تعداد

 

 محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيری 

 نفر از بازنشستگان عضو کانون می باشند  50نمونه آماری این تحقیق شامل

 

 وش نمونه گيریر

  .نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند

 

 ابزار اندازه گيری 

( استفاده شده است که یک ابزار خود ISISدر این پژوهش برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی جامع ) 

آیتم و فرم  83اه و بلند است که فرم بلند آن ساخته شد و شامل دو فرم کوت 2007در سال  3و درایر 2گزارشی است و توسط آمرام

آمرام و  .آیتم دارد 45آیتم است که با افزودن یک سوال مالک به آیتم های فرم کوتاه در مجموع فرم کوتاه  44کوتاه آن شامل 

 .را ساخته اند (ISISمقیاس هوش معنوی یکپارچه )  ،( از هوش معنوی 2007( بر پایه ابعاد هفت گانه آمرام )  2007درایر ) 

 ،( ویژگی های افراد معنوی در ادیان مختلف مانند بوداییسم1999برای ساخت این پرسشنامه ابتدا براساس مطالعات والش ) 

سپس برای توسعه این تعاریف از ویژگی ها و  ،شمیسم یهود و تائیسم شناخته و تعریف شد ،کنفوسیسم ،اسالم ،مسیحیت

 ،پکن ،شمیسم ،اسالم ،مسیحیت ،مصاحبه با افرادی از دین های مختلف ) بودائیسم 71و درایر آمرام  ،خصوصیات افراد معنوی

  .( 1386 ،) غباری بناب و همکاران.برای هر دین حداقل چهار مصاحبه انجام شد .تائیسم و یوگا ( انجام دادند ،یهود ،هندو

م تسلی ،حقیقت ) اعتماد ( ،تعالی ،معنا ،رحمت الهی ( لطف و عنایت ) ،سوال و هفت مؤلفه اصلی هشیاری 83این مقیاس از 

 ،زادیآ ،بینایی ) درک ( ،زیبایی ،توجه ترکیب ،و صلح و آرامش و هدایت درونی که شامل بیست و دو خرده مقیاس درک مستقیم

 آشکاری، وجود ،گراییکل  ،متانت ،امنیت ،ترس ،ارتباط ،روش ،کل نگری ،خود برتر ،خدمت ،هدف ،لذت ،خداگونه بودن ،قدردانی

نفری به دست آمد که فرم کوتاه با تمام نمرات فرم  240اعتبار این پرسشنامه از یک نمونه :  .تشکیل شده است ،و راستی است

 ،در پژوهش محمودی .( در ایران اعتباریابی شد 1388فرم بلند پرسشنامه توسط محمودی )  .را نشان داد 99/0همبستگی  ،بلند

روایی و نرم یابی تست هوش معنوی در دانشجویان بررسی شده است که بر پایه روش های متداول برای  ،اعتبار ،علمی بودن

پسر ( از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب  192دختر و  306نفر )  489یک گروه نمونه با حجم  ،استاندارد ساختن آزمون ها

سؤال نیز به علت بار عاطفی ضعیف از کل تست حذف  4تست حذف و سؤال به دلیل همبستگی ضعیف با کل  11تعداد  .گردید

محاسبه و برای روایی سازه  909/0سؤال از طریق فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ  68گردید و در نتیجه ضریب اعتبار سیاهه 

 .به دست آمد 465/0آن از آزمون هوش هیجانی استفاده شد که ضریب همبستگی  ،محاسبه گردید و برای روایی همگرا 9/43آن 

 ،ألهحل مس ،روشن فکری ،رفتار فضیلت مآبانه ،نتایج تحلیل عاملی نشان داد دوازده عامل استخراج شده شامل : خودآگاهی فردی

الوهیت و نظارت درونی است و به منظور تعبیر و تفسیر  ،شهود عمیق ،معنا ،پرسشگری وجودی ،مراقبت ،کل نگر بودن ،هوشیاری

دو نوع نرم درصدی و نرم مقوله ای تهیه گردید که بین میانگین نمرات هوش معنوی  ،هوش دانشجویان مورد مطالعهنمره های 

( بین فرم کوتاه با فرم بلند این 99/0همبستگی باالیی ).( 1388دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نگردید )محمودی، 

آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تمامی زیر  .سنجیده شده است a= 97/0نامهپرسشنامه بوده و آلفای کرونباخ برای این پرسش

 .( 2007 ،بوده است ) آمرام و درایر 95/0تا  84/0مقیاس ها بین 
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 روش گردآوری اطالعات 
 گردآوری داده ها طی مراحل ذیل انجام گرفت: 

 کسب مجوز الزم از اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت جام  (1

نفر  50تعداد  ،بعد از تهیه پرسشنامه ها ،ی سه پرسشنامه هوش معنوی و حمایت اجتماعی و حوزه های نگرانیبرای اجرا (2

از بازنشستگان آموزش و پرورش به طور تصادفی )در دسترس( انتخاب شدند. پرسشنامه توسط محقق در اختیار کانون بازنشستگان 

ه شود. به این صورت که افرادی به طور تصادفی از اعضای کانون انتخاب شدند گذاشته شد تا به صورت فردی در اختیار افراد گذاشت

و از ایشان درخواست همکاری نموده و در روبه رویی با بازنشستگان از آن ها تقاضا شد با دقت متن پرسشنامه را مطالعه کنند و با 

هر سؤال را با توجه به میل قلبی و احساس واقعی  حوصله به پرسشنامه پاسخ دهند و از بازنشستگان خواستار این مسئله شد که

  .خود پاسخ دهند میانگین زمان پاسخ به پرسشنامه ها نامحدود در نظر گرفته شد

 

 روش تجزیه و تحليل داده ها 
به طور کلی  .تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق می باشد

 .یه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهش از انتخاب تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شودتجز

ویی پژوهشگر برای  پاسخگ ،خیلی گسترده ووسیع هستند ،چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرد

رد یا تأیید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و  به مسأله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد

در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  SPSSجهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار .( 1384 ،تحلیل استفاده می کند )دالور

قسمت آمار توصیفی )نمای، میانه و میانگین و ابتدا در  ،پس از انجام آزمون ها و به دست آوردن نمرات خام  .استفاده شده است

انحراف استاندارد( داده ها به دست آمد و به ذکر خصوصیات به دست آمده پرداخته شد و سپس در قسمت آمار استنباطی به 

شده  یرابطه بین سه متغیر عنوان شده ارزیاب ،منظور بررسی فرضیه ارائه شده در پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون

   .و پس از آن به تحلیل آن پرداخته شد

این پژوهش با هدف کلی تعیین رابطه هوش معنوی بر نگرانی های دوره سالمندی در بازنشستگان فرهنگی آغاز و ادامه 

  .انتخاب گردید ،برای رسیدن به این هدف روش تحقیق مناسب علمی که همان روش همبستگی بود .یافت
 

 ی اطالعات جمعيت شناخت
 

 دامنه سنی تحصیالت درصد جنس تعداد

 سال 60باالی  بازنشستگان فرهنگی درصد 50 هر دو جنس 50

 

 ابتدا دراین قسمت به توصیف شاخص ها آماری)میانگین.انحراف استاندارد(متعیزهای پژوهش پرداخته می شود

 های  آن درسالمندان توصيف ومقایسيه ميانگين وانحراف استاندارد متغير حوزه های نگرانی ومؤلفه

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين گروه مولفه متغير

 حوزه های نگرانی

 روابط اجتماعی
 25 10/5 24/13 مرد

 25 22/4 04/15 زن

 عدم اعتماد به نفس
 25 02/5 76/13 مرد

 25 24/3 32/14 زن

 آینده بی هدف
 25 63/4 04/15 مرد

 25 72/3 00/15 زن
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 شغل
 25 65/4 28/16 مرد

 25 11/4 28/16 زن

 مسائل عادی
 25 03/4 40/17 مرد

 25 57/3 60/16 زن

 کلی
 25 23/20 72/75 مرد

 25 07/16 24/77 زن

 

در جدول فوق مشاهده می شود که میانگین حوزه های نگرانی در سالمندان زن با تفاوت اندکی از سالمندان مرد باالتر 

در حوزه های نگرانی در زنان سالنمد باالترین میانگین ها نسبت به زنان سالمند باالترین میانگین ها مربوط به  .حاصل شده است

عدم اعتماد به نفس و در مردان سالمند نسبت به زنان سالمند باالترین میانگین ها مربوط به عدم اعتماد به نفس آینده بی هدف 

 و مسائل عادی می باشد.

 مرد و زن سالمندان  در اجتماعی حمایت و معنوی هوش متغيرهای استاندارد انحراف و ميانگين مقایسه و توصيف

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين گروه ها متغير

 هوش معنوی
 25 25/21 80/140 مرد

 25 70/27 40/125 زن

 حمایت اجتماعی
 25 49/3 24/18 مرد

 25 39/4 48/15 زن

 

ی شود که هوش معنوی در سالمندان مرد و همچنین میانگین حمایت اجتماعی نسبت به سالمندان در جدول فوق مشاهده م

 .زن باالتر حاصل شده است

 سالمندان در اجتماعی حمایت و  معنوی هوش توصيفی های شاخص

 تعداد انحراف استاندارد ميانگين گروه متغير

 50 64/2 10/133 سالمندان هوش معنوی

 50 15/4 86/16 لمندانسا حمایت اجتماعی

 

 .حاصل شده است 86/16و میانگین حمایت اجتماعی کل سالمندان  10/133در جدول فوق میانگین هوش سالمندان 

پژوهشگر به منظور مطالعه نرمال بودن داده های استخراج شده ا ز پرسش نامه ها از آزمون کالموگروف اسمینوف استفاده 

  .شد

 ها داده بودن نرمال بررسی جهت اسمينوف گروف وکلم  آزمون از حاصل نتایج

 سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمینوف متغیرها

 06/0 31/1 هوش معنوی

 31/0 95/0 حمایت اجتماعی

 78/0 65/0 حوزه های نگرانی

 

رانی معنی حوزه های نگ ،حمایت اجتماعی ،داده هانشان می دهد که آزمون کلمو گروف اسمینوف در متغیر هوش معنوی

  .دار نشده است و به عبارت دیگر داده های حاصل از استخراج پرسش نامه های در روی گروه سالمندان نرمال است
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 سالمندان در آن های مولفه و نگرانی های حوزه استاندارد انحراف و ميانگين مقایسه و توصيف

 تعداد انحراف استاندارد میانگین مولفه ها متغیر

 50 72/4 14/14 روابط اجتماعی نیحوزه های نگرا

 50 19/4 04/14 عدم اعتماد بنفس 

 50 15/4 02/15 آینده بی هدف 

 50 34/4 28/16 شغل 

 50 79/3 00/17 مسائل آماری 

 50 16/18 48/76 کل 

 

بت به سایر در جدول فوق مشاهده می شود که در مولفه های حوزه های نگرانی میانگین مولفه مربوط به مسائل مادی نس

 .مولفه ها از میانگین باالتری برخوردار است

 .( حاصل شده است 48/76و میانگین حمل حوزه های نگرانی در سالمندان )

 

 آمار استنباطی 
 آیا بین هوش معنوی و حوزه های نگرانی در سالمندان رابطه معنادار وجود دارد.

 اری رابطه بين هوش معنوی و حوزه  های نگرانی در سالمنداننتایج حاصل از ضریب همبستگی پيرسون جهت بررسی معناد

 

رابطه معنی داری  p <%1و  p< %5می توان استنباط نمود که بین هوش معنوی و حوزه های نگرانی در سالمندان در سطح 

 فرض پژوهش رد و فرض صفر تائید می شود در ضمن بین هوش معنوی و حوزه %99و  %95حاصل نشده است پس  با اطمینان 

 رابطه معناداری حاصل نشده است. p < %5و   p < %10نگرانی در سالمندان مرد و زن در سطح 

 

 نتيجه گيری

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه هوش معنوی با نگرانی های سالمندی بود. در این پژوهش از روش توصیفی همبستگی 

ورش شهرستان تربت جام اجرا شد که نمونه گیری به استفاده شد پرسشنامه ها توسط اعضای کانون بازنشستگان آموزش و پر

متغیر حمایت اجتماعی و هوش معنوی و نگرانی های سالمندان   ،در عنوان این پژوهش .صورت تصادفی در دسترس انجام شد

جامع وجود دارد که برای اندازه گیری هریک از متغیرهای پژوهش به ترتیب از آزمون حمایت اجتماعی فیلیپس و هوش معنوی 

داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل از آن ها را می توان   .و حوزه های نگرانی استفاده شد

  .در جداول مشاهده کرد

  .فرضیه پژوهش :بین هوش معنوی و نگرانی های دوره سالمندی رابطه وجود دارد

د یعنی بین هوش معنوی و نگرانی های سالمندان رابطه معنادار حاصل با توجه به تجزیه و تحلیل این فرض پذیرفته نش

با وجود اینکه اغلب  .مسایل مادی از میانگین باالتری برخوردار است ،نشده است و همچنین در میان مرلفه های حوزه های نگرانی

 متغیرها

پارامترهای آنالیز 

ضریب همبستگی 

 پیرسون

روابط 

 اجتماعی

عدم اعتماد 

 به نفس

آینده بی 

 هدف
 کل مسایل مادی شغل

 هوش معنوی

 )کل سالمندان(

 09/0 08/0 15/0 06/0 05/0 04/0 ضریب همبستگی

 05/0 58/0 27/0 64/0 68/0 74/0 سطح معناداری

 50 50 50 50 50 50 تعداد
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ا دارای هوش معنوی باالیی دانست اما باال افراد در پرسشنامه هوش معنوی نمرات نسبتأ باالیی به دست آوردند و می توان آن ها ر

بودن هوش معنوی آن ها در کاهش نگرانی هایشان تأثیری نداردشاید علت آن را بتوان در نوع نگرانی های این دوره جستجو کرد 

ی مربوط نگران با توجه به نتایجی که به دست آمده مشاهده می شود که در حوزه های نگرانی در میان سالمندان  باالترین میانگین

به مؤلفه مسایل مالی و آینده شغلی است که موضوعاتی کامال عینی هستند و هوش معنوی هر چقدر هم که باال باشد نمی تواند 

یر هوش و نیز نداشتن تأث .از میزان آن بکاهد و به نظر نویسنده کاهش این نگرانی های عینی به طبع راه حلی کامال عینی نیاز دارد

اهش نگرانی های سالمندان شاید به دلیل نامفهوم بودن سواالت پرسشنامه است که نیازمند بازنگری و بررسی مجدد معنوی بر ک

  .همچنین نحوه ی ارایه پرسشنامه ممکن است عاملی در ایجاد نداشتن رابطه باشد .روایی سازه ی آن است

ختی است و پژوهش های انجام شده در این زمینه با توجه به اینکه مفهوم هوش معنوی یک سازه نسبتأ جدید روان شنا

  .بسیار محدود است پژوهشی یافت نشد که به بررسی رابطه هوش معنوی و نگرانی های سالمندان بپردازد

(  که رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی را با رضایت زندگی سالمندان  1389پژوهش حاضر با تحقیق نادری و همکاران ) 

( که رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب  1389همچنین با پژوهش نادری و همکاران )  .نیست بررسی کردند همسو

( که به این نتیجه دست  1390و این پژوهش با تحقیق روشنی و همکاران )  .مرگ زنان سالمند را بررسی کردند همخوانی ندارد

اما با پژوهش امامی و همکاران که  .دان می شود همسو نیستیافتند که سطح هوش معنوی باعث کاهش اضطراب مرگ در سالمن

در این پژوهش نیز این نتیجه به دست  .رابطه هوش معنوی با خودشکوفایی و رضایت از زندگی را بررسی کردند همخوانی دارد

  .آمد که هوش معنوی تأثیری بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی ندارد

 .ایل معنایی و ارزشی را به ما نشان می دهد و مسایل مرتبط با آن را حل می کندهوش معنوی هوش نمایی است که مس

هوشی است که اعمال و رفتار ما را در گستره هایی از نظر بافت معنایی جای می دهد و همچنین معنادار بودن یک مرحله از 

زیر می توان هوش معنوی را مشاهده نمود :  زندگیمان را نسبت به مرحله دیگر مورد بررسی قرار می دهد و در قالب مالک های

وجود حسی مبنی بر این که نقش مهمی در یک کل وسیع تر  ،همدردی متقابل ،توجه تمام سطوح هشیاری ،دلسوزی ،صداقت

در جستجوی سازگاری و هم سطح شدن با طبیعت و کل هستی و راحت بودن در  ،بخشش و خیرخواهی معنوی و عملی ،دارد

توانایی حل کردن مسایل به گونه ای واقع بینانه و عملی است و هوش معنوی به عنوان  ،از شناسه های بنیادی هوشیکی  .تنهایی

نوعی هوش غایی که مسایل معنایی و ارزشی را نشان می دهد و ظرفیت های سازگاری روانی را در بر می گیرد بر جنبه های غیر 

ارزش ها و ویژگی هایی است که عملکرد تندرستی روزانه را افزایش  ،منابع معنوی مادی و غیر جبری بنا شده است و در بر گیرنده

 .( 1393 ،کالنتری ،مولوی ،) امامی .می دهد
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