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  چكيده

ويژه در برهه كنوني بر كسـي پوشـيده    در جامعه ما به اهميت و ضرورت حفظ وحدت اسالمي 
هاي هوش معنـوي بـا وحـدت     اساس هدف از پژوهش حاضر سنجش رابطه مؤلفه  نيست. بر اين

همبستگي از نوع كـاربردي اسـت. جامعـه آمـاري تحقيـق      −است. روش تحقيق توصيفي اسالمي 
دانشجوسـت.   5000بـا   1397شگاه پيام نور استان آذربايجان غربي در سال شامل دانشجويان دان

ابزار سنجش متغيرها، پرسشنامه است. از آزمون چولگي و كشيدگي جهت تشخيص نرمال بودن 
هـا اسـتفاده شـده اسـت.      ها و از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسـيون بـراي آزمـون پـپ     داده
دانشـجويان را   هاي هوش معنـوي بـا وحـدت اسـالمي      مؤلفهها، رابطه مثبت و معنادار بين  يافته

هاي تفكر وجودي انتقادي، توليد معنـاي   دهد مؤلفه كند. همچنين نتايج پژوهش نشان مي تأييد مي
درصد از تغييرات  9/2و  11، 22، 5/6شخصي، آگاهي متعالي و گسترش خودآگاهي، به ترتيب 

توان نتيجه گرفت كه با تقويت  هاي تحقيق مي يافته كنند. براساس را تبيين مي در وحدت اسالمي 
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  و بیان مسئله مقدمه

 و شد ای ویژه توجه آن به اسالم ظهور اولیه های سال از که است  مفاهیمی جمله از  اسالمی وحدت
 برابـر در یامت اسـالم یدآن و ضعف شد یطرۀاستعمار غرب و س ۀدر دور خصوصبه اخیر قرن در

 شدن، جهانی پدیده و اسالم جهان وقایع به توجه با معاصر دوره در. یافت ایویژه اهمیت استعمار
خـود و  یـانحفـظ ک ی. مسـلمانان بـراگردد یمطرح م تررنگ پر و دیگر شکلی به اسالمی وحدت

در  یژهو امـر بـه یـن). ا۴۶، ص١٣٩١ یری،دارند (وز یبه اتحاد و همدل نیاز یاشاعه فرهنگ اسالم
 یژهو برخوردار است، به ییباال یتشده، از اهم یلو مذاهب مختلف تشک ها یتجامعه ما که از قوم

 یو اجتمـاع یها بـر عوامـل فرهنگـ دانشـگاه یشـترب یرگذاریبه لحاظ تأث یدانشگاه های یطدر مح
رابطـه آن بـا وحـدت  یکـه بررسـ  یمهمـ یها از مقوله یکیمضاعف است.  یتاهم یجامعه، دارا

  است.  یباشد، مقوله هوش معنو یرگذارتأث  یدر روند وحدت اسالم تواند یم  یاسالم
و  یـنشناسـان حـوزه د کـه در پرتـو توجـه و عالقـه روان اسـت یمیاز مفاه یکی 1معنوی هوش

 به نگوناگو هایمینهدر ز ساسیا نقش د،فر یهاوربا ییربناز انعنو بهشکل گرفته است  و  یتمعنو
 ،نیروا شتابهد دی،شاآن در  نقش همیتا یــلبــه دل یــزدارد و ن نیروا سالمت مینأتو  ءتقاار هیژو
اسـت  شناسیروان یلویتهااو ترین مهماز  جتماعیا کترمشاو  یدــمرآکا ،مانیـجس المتـس
تـا  سـازد یکـه افـراد را قـادر ماز هـوش اسـت  ینـوع ی). هـوش معنـو۴۵، ص١٣٨٩ یعقوبی،(

 یالگوهـا یریکارگ بـه یگـرد یکنند. از سـو یتو معنادار هدا یقعم یریخود را در مس های یتفعال
و  نژاد یریشود (ضم یستیو بهز یسازگار یشموجب افزا تواند یروزمره، م یدر زندگ ینیو د یمعنو

بهتـر بـا  یالزمه سـازگار ی) معتقد است، هوش معنو٢٠٠۴( یت). اسم١۵، ص١٣٩٢همکاران، 
 یزنـدگ یدر مقابـل فشـارها یشـتریدارند، تحمل ب یباالتر یکه هوش معنو یاست و افراد یطمح

و  یطبـا محـ یسـازگار ین. ادهند یاز خود بروز م یطبا مح یسازگار یرا برا یباالتر ییداشته، توانا
  .است یها الزمه وحدت اسالم تحمل تفاوت
از آنهـا بـه طـور  یک یچکه در ه دهد ینشان م یدرباره هوش معنومطالعات انجام شده  بررسی

حاضر  یقمورد مطالعه قرار نگرفته و تحق دانشجویان یبر وحدت اسالم یهوش معنو یرتأث  یممستق
موضوع وحدت  یتموجود و نظر به اهم یقاتیاست. با توجه به خأل تحق ینوآور یلحاظ دارا یناز ا

 یعمده در جامعه باشند؛ بررس ییراتکانون تغ توانند یم یاندانشجو ینکهبه ا یتبا عنا یزن و یاسالم
مهم  یاجتماع یگسستگ یاو  یجامعه در حوزه همبستگ یآت ییراترصد تغ ینگرش و رفتار آنها برا

آن متشکل از مذاهب  یتیکه بافت جمع یغرب یجانمانند استان آذربا یدر مناطق یتاهم ایناست. 
                                                           
1. Spiritual Intelligence 
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و  یشـترب یرگـذاریبـه لحـاظ تأث یدانشـگاه هـای یطدر مح یژهو مختلـف اسـت، بـه های یتقوم و
به ضرورت  یتعنا با رو ینمضاعف است. ازا یتاهم یدارا ی،و اجتماع یفرهنگ ی،علم های ینهزم

رابطـه  یحاضـر، بررسـ یقهدف تحق ی،شناخت عوامل مؤثر بر وحدت و انسجام اسالم یتو اهم
 غربـی آذربایجان استان در نور پیام دانشگاه دانشجویان یت اسالمبا وحد یهوش معنو یها مؤلفه
  .است
  
  تحقیق های فرضیه

  شد: ینتدو یرز های یهفرض یقبراساس اهداف تحق
گـاه٣ی؛شخصـ یمعنـا یـد. تول٢ ی؛انتقاد ی. تفکر وجود١: یهوش معنو یها مؤلفه .١  ی. آ
گاه۴ ی؛متعال   .دارد معناداری و مثبت رابطه دانشجویان یبا وحدت اسالم ی. گسترش خودآ
گـاه٣ ی؛شخصـ یمعنـا یـد. تول٢ ی؛انتقاد ی. تفکر وجود١: یهوش معنو یها مؤلفه. ٢  ی. آ
گاه۴ ی؛متعال   .کند یم یینو تب بینی یشرا پ یاندانشجو  یوحدت اسالم ی،. گسترش خودآ
  ).١(شکلشد طراحی تحقیق  مفهومی مدل پژوهش، های فرضیه و هدف به عنایت با

  
  
  
 

 

 

  
  
  

  تحقیق  مفهومی : مدل١شکل

  پژوهش عملی و نظری پیشینه

 دهبو منـد عالقه آن اعنوا و اتتظاهر د،بعاا ردمو در هشوپژ به زيرباد از انسان آه ستا میمفهو شهو
 مؤثر ردبرخوو  یمنطقـ تفكر ،هدفمند امقدا یک یبرا دفر یهایینااتو شاملرا  شهو 1. کسلرستا

                                                           
1. Kessler. 

 انتقادی وجودی تفکر

گاهی  متعالی آ

 شخصی معنای تولید

گاهی گسترش  خودآ

 اسالمی وحدت

 معنوی هوش
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از ابعاد مهـم هـوش، هـوش  یکی). ١٠١، ص١٣٨٩شناس و همکاران،  (حق دآر تعريف یطمح با
فـرد را  یروان یسازگار های یتاست که ظرف یتصور کامل هوش انسان یاست. هوش معنو یمعنو
وجـود مقـدس را  یـک یاقدرت برتر  یکبا  یونداحساس پ یا یاریو قادر است هوش دهد یم یشافزا
گاه١٠۶، ص١٣٩۴ ی،قمش  یاله و فضل یکند (دهقان یلتسه که  یقیعم ی). عبارت است از خودآ

گاه م یدرون یها از جنبه یشتردر آن فرد هرچه ب  یهـا و بـروز ارزش یریکارگ به یی. تواناشود یخودآ
. شـود می فـرد روحی و یکارکرد روزانه و سالمت جسم یکه موجب ارتقا یا نهگو است؛ به یمعنو
 فراینـد و روزانـه زنـدگی در مسـئله حـل جهـت در معنـوی اطالعات انطباقی کاربرد معنوی هوش

تـا  سـازد ی) و افـراد را قـادر م٩۴−۶۵، ص١٣٩٠و همکـاران، ی(موسـو اسـت هدف به دستیابی
 یریکارگ بـه دهـد، ینشـان م ها یافتـهکننـد.  یتو معنادار هدا یقعم یریخود را در مس های یتفعال

شـود  یسـتیو بهز یسـازگار یشموجـب افـزا توانـد یروزمره، م یدر زندگ ینیو د یمعنو یالگوها
 یها هـوش را بـا جنبـه یرونـیب یها جنبـه ی). هوش معنو١۵، ص١٣٩٢و همکاران،  نژاد یری(ضم
 توانـد یکه م یا گونه به کند؛ یم یجاددر فرد ا یا العاده خارق یتو ظرف کند یم یقتلف یتمعنو یدرون
). ۵۴٢، ص١٣٩۴و همکـاران،  یمانیمورد استفاده قـرار دهـد (سـل یکاربرد یرا به شکل یتمعنو

 هـوش معتقدنـد آنهـا .شـد مطـرح 1بار توسط زوهر و مارشال یندر غرب اول یعبارت هوش معنو
 هوش و منطقی تفکر فرایندهای بین تعامل هیجانی، هوش و عقالنی هوش کردن یکپارچه با معنوی
 تصـور معنـوی هـوش. شـود شخصی دگرگونی و رشد موجب تواند می و کند می تسهیل را هیجانی
 اسـت قـادر و دهـد می افـزایش را فـرد روانـی سـازگاری های ظرفیت که است انسانی هوش کامل

و  ی(دهقـان کنـد تسـهیل را مقـدس وجـود یـک یـا برتـر قـدرت یک با پیوند احساس یا هوشیاری
 انطبـاقی کـاربرد معنـوی، هـوش) ٢٠٠٠( 2یمونزا یدگاهاز د ).١٠۶، ص١٣٩۴ ی،قمش  یاله فضل

 3سیسـک. اسـت هدف به دستیابی فرایند و روزانه زندگی در مسئله حل جهت در معنوی اطالعات
اسـتفاده از شـهود،  یشـتن،وجو در جهـت فهـم خو جسـت ی،) استفاده از شناخت درونـ٢٠٠٨(

 سؤاالت از بردن لذت عدالتی، بی به نسبت دغدغه زندگی، اهداف و اجتماعی مسائل به حساسیت
 فکـری، تصور و تجسم از استفاده کند، می کار چگونه جهان اینکه با رابطه در بودن کنجکاو بزرگ،
 یسـک،(س شـمارد می معنـوی هـوش هـای ویژگی جزو را خویشتن فهم برای تالش و بودن مصلح
 پیرامـون محـیط بـا فرد شناختی و فیزیکی روابط از معنوی هوش رسد ینظر م ). به٢٧، ص٢٠٠٨
 شـامل دیدگاه این. گردد می خود زندگی به فرد دیدگاه متعالی و شهودی حیطه وارد و رفته فراتر خود

                                                           
1. Zohar & Marshall. 

2. Emmons. 

3. Sisk. 
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 این از تواند می فرد. اند گرفته قرار کلی نگاه یک تأثیر تحت که شود می فرد تجارب و رویدادها همه
قـادر اسـت از لحـاظ  یندفرا ین. ایردمجدد تجارب خود بهره گ یرو تفس یده  چارچوب برای هوش
، ٢٠٠۴ 1بدهـد (ناسـل، یشـتریب یو تجارب فرد معنا و ارزش شخص یدادهارو  به یدارشناختیپد
فهم  یتو ارتباط آن با جهان رابطه دارد و ظرف 2نفس و ذهن درونی زندگی با معنوی هوش ).۵٧ص
 هوش بنابراین. شود یرا شامل م یارینسبت به سطوح چندگانه هوش ینشو ب یسؤاالت وجود یقعم

. کنـد مـی مـرتبط روح،  بـه و فـرد ماوراء به را فرد و است فردی ذهنی توانایی از بیش چیزی معنوی
گاهی جهت بدین. است متعارف شناختی روان رشد از فراتر معنوی هوش این، بر افزون  شامل خودآ
گاهی ، ٢٠٠٣ 3(وگهـان، شـود مـی موجودات همه و زمین دیگر، افراد متعالی، موجود با رابطه از آ
 در ایعمـده ییـراتتغ یسـالگ ٣۵از افـراد پـس از  یاریمعتقـد اسـت کـه در بسـ یونگ). ۴۵ص

گاه . باشـند تأثیرگـذار معنـوی هـوش و معنویـت رونـد در است ممکن که گیرد می صورت ناخودآ
 مـردان از متفـاوت تحـول ایـن زنـان در کـه معتقدند یونگ، جمله از محققان، از بعضی همچنین
 بـا بیشتر نیز اسالم های آموزه در یهوش معنو یق). مصاد۶٣، ص٢٠٠۵ 4(آمرام، گیرد می صورت
 و ارزشـی«عنصـر حـال، عـین در و »توانـایی« عنصر بیانگر که دارد همخوانی مصادیقی و مفاهیم
 اسـت یافته تجلی معنوی هوش قالب در بخشیده، توحید را »معنویت«و »عقل« که است »معنوی
  ).۵٠، ص١٣٩۶ ی،(سهراب
کار رفته، فهم  که در قرآن در مورد صاحبان آن صفت اولوااللباب به یگفت هوش معنو توانمی
 یلدر فهـم مسـا توانـد یعالوه م . بـهکنـد یم یلرا تسـه یدرست فقـاهت یها و استنباط ینیمسائل د
 یها ببرند و از پرده یپ یقتافراد به جوهره حق شود یباعث م .رساند یاری افراد به آنها ارزش و اخالقی

 گانه هشـت های مؤلفـه »5نوبل و وگان). «١٣٧، ص١٣٨۶و همکاران،  بناب یاوهام عبور کنند (غبار
 بـه تمایـل و پایـداری و مقاومـت تحمـل، سـخاوت، مهربانی، تواضع، تمامیت، صراحت، و درستی
، ٢٠٠۴(ناسـل،  داننـد یم یافتـهرشـد  یدهنـده هـوش معنـو نشـانرا  دیگران نیازهای کردن برطرف

 یعنوان بنـدگان خـدا، نگـاه باال، نگاهش بـه مـردم بـه یبا هوش معنو یگفت فرد توان ی). م٨۴ص
بلکـه تقـوا را مـالک  یسـت،آنـان ن یاجتماع یگاهد، جاافرا یسرشار از احترام است و مالکش در برتر

 ).١۶٢ص، ١٣٩۴ همکاران، و آبادی حسین خلیلی( داند یمتعال م یخدا یشگاهها در پ انتخاب انسان

                                                           
1. Nasel. 

2. Spirit. 

3. Vaughan. 

4. Amram. 

5. Nobel & Vogan 
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 بـه کـه اسـت کـرده تعریـف ذهنـی هـای ظرفیت از ای را مجموعه ی) هوش معنو٢٠٠٨( 1ینگک
 کمـک شـخص وجـودی مـافوق جهان و معنوی های جنبه انطباقی کاربرد و یکپارچگی هوشیاری،

 سـلطه و مـافوق عـالم شناسـایی معنا، افزایش عمیق، وجودی تفکر مثل هایی خروجی به و کند می
 یـقچهـار مؤلفـه اسـت کـه در تحق ی) دارا٢٠٠٨( کینگ مدل. شود می منجر  معنوی های حالت

 آن استفاده شده است: یها مدل و مؤلفه یناز ا یسنجش هوش معنو یحاضر برا

 ی،هسـت یـتدر مـورد ماه یصـورت انتقـاد فکـر کـردن به یـتظرف 2:انتقادی وجودی تفکر −
  .یزیکیمتاف یا یموضوعات وجود یگرجهان، فضا، زمان، مرگ و د یت،واقع

در  یمفهوم و هـدف شخصـ یجادا ییصورت توانا به یمفهوم شخص 3:شخصی معنای ایجاد −
شده است.  یفتعر یهدف زندگ یکخلق و تسلط بر  یتشامل ظرف یو ذهن یزیکیف تجارب یتمام

 یبـرا یلـیو دل یـبدرک نظـم و ترت یر،از مسـ یداشـتن درک درسـت ی،هدف در زنـدگ یکداشتن «
  . »یتموجود
گاهی −  ی. تعـالیو جهان ماد یگرانشناخت و درک ابعاد برتر خود، د ظرفیت یعنی 4:متعالی آ

است و در  یماد یایکه جدا از دن یوجود« یا» انسان یو ماد یفراتر رفتن از تجارب معمول«به  یزن
  اشاره دارد.  »گیرد یقرار نم یماد یایدن یتمعرض محدود

گاهی گسترش − خـالص،  یاریاز جملـه هوشـ یاریورود به مراحل باالتر هوش ییتوانا 5:خودآ
گاه ین. بیگانگیوحدت و  یهانی،ک  تـرییچیـدهحالـت پ یاریتفاوت هست. هوشـ یاریو هوش یآ

گاهی و دارد   . باشد می مغز ساختار در یافته الگو آ
 انسـان بـه توانـد می تخیل پرورش و ارزش معنا، با پیوندش دلیل به معنوی هوش کینگ نظر به
 رو روبـه بـرای بـاالیی ظرفیـت و انعطاف دارای باال معنوی هوش با فردی. بدهد تحول و تغییر توان
 بـه نگـر کلی نگـرش شـهود، و الهام برای ظرفیتی آن، از فراتر وحتی ها سختی و ها دشواری با شدن
 رسـوم و آداب و ها سـنت نقـد و زندگی بنیادی های پرسش برای پاسخ وجوی جست و هستی جهان
  ).٧٣−۵٧، ص٢٠٠٨ ینگ،(ک است

 ،یگـانگی انسـجام، یمعنـا بـه لغـت در وحـدت. اسـت یوحـدت اسـالم یقدوم تحق متغیر
 گر،یکـدی به یاسالم یها شدن فرقه کینزد یبه معن  یاسالم وحدت .است شدن یکی و یکپارچگی
 معـذور و گـذاردن آزاد و مشـترک اصـول بـر تحّفـظ یمعن به نیا و آنهاست تیماه و انیک حفظ با

                                                           
1. King 
2. Critical Existential Thinking. 

3. Personal Meaning Production. 

4. Transcendental Awareness. 

5. Conscious State Expansion. 
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 و منطـق و عقل بر کردن هیتک هدف، نیا به دنیرس راه که است خود خاصه فروع در فرقه هر داشتن
، ١٣٨۵ ،ی(خومحمــد اســت کنتــرل رقابــلیغ تعّصــبات و زودگــذر احساســات از دنیــگز یدور
 توجـه مـورد و آزاده مسـلمان هر یها آرمان نیتر مهم از ،یاسالم انسجام و وحدت مقوله). ۴۵ص

 اللـه تیـآ از تـوان یمـ بزرگـان، نیـا جمله از. است بوده یسن و عهیش از یادیز عالمان و مصلحان
 شـلتوت، خیشـ ،یبروجـرد اللـه تیـآ ،یاسـدآباد نیالـد جمـال دیس عبده، محمد خیش ،یریتسخ
 ،یعقلـ ،یفطر یامر ،ینام برد. وحدت و همبستگ یو مقام معظم رهبر ینیخم امام دقطب،یس

 تنها نه ها انسان. است یانسان اجتماع یبقا و حفظ عوامل نیتر و از مهم یاجتماع ،یاسیس ،یشرع
 رشیپـذ جـز یا چـاره مطلـوب، یزنـدگ کیـ از یبرخـوردار یبرا بلکه ،یجمع اتیح یبقا یبرا

 مـذاهب و هـا ملت یهمبسـتگ و اتحـاد حفـظ آن، بـر  افـزون. ندارند یاجتماع انسجام و وحدت
 انـد، داده قـرار فشـار تحت را مسلمانان هرسو از اسالم دشمنان که یکنون طیشرا در ژهیو به  یاسالم
 اعتقادات محور حول مسلمانان و اسالم قدرت و تیموجود حفظ یبرا مسلمانان ازین نیتر یضرور

 یکپـارچگیوحـدت و  خـاطربـه گذشته در مسلمانان عظمت و ادتیس .است مشترک مقدسات و
اسـالم و  فیتضـع یمسلمانان و مشکالت امروز آنها به خاطر اختالف آنان است. استعمارگران برا

 و قبلـه رسـول، دیـن، خدا، که  مردمیاند.  اتحاد برآمده نیهمواره درصدد شکستن ا ،یامت اسالم
 خـود همبسـتگی و اتحـاد پایـه و مایـه را مقدسـات این باید آنهاست، دینی عقاید بنای سنگ قرآن
 همبسـتگی و همگرایـی بـه را همگان »واحده امت« و »امت« ذکر با آنکه ضمن کریم قرآن. بدانند

ِ «: کند می یاد نعمت، عنوان به وحدت از فراخوانده، بْـلِ اهللاِ مجَ واْ بِحَ مُ تَصِ اعْ واْ  يعـاً وَ ـرُ كُ اذْ ـواْ وَ قُ رَّ فَ الَ تَ وَ
لَ  تَ اهللاِ عَ مْ نِعْمَ أَلَّفَ بَ  يْكُ اءً فَ دَ نتُمْ أَعْ َ إِذْ كُ ... نيْ اناً وَ تِهِ إِخْ مَ تُم بِنِعْ بَحْ أَصْ مْ فَ لُوبِكُ  ریسـمان بـه همگـی«. »قُ

 بودید یکدیگر دشمن چگونه که یادآورید به برخود را خدا نعمت و نشوید پراکنده و زنید چنگ خدا
 خداونـد،). ١٠٣عمـران،  (آل »شـدید برادر او نعمت برکت به و کرد ایجاد الفت شما میان در او و

 کـه گشـته آنهـا ضـعف و سستی موجب زیرا کرده؛ نهی تفرقه و اختالف هرگونه از را  اسالمی امت
أَطِ :«فرمایـدمـی که چنانچه است؛ مسلمانان بر دشمنان شدن چیره آن نتیجه ـواْ وَ الَ  يعُ ـولَهُ وَ سُ رَ اهللاَ وَ

بَ رِ  هَ تَذْ واْ وَ لُ شَ تَفْ واْ فَ عُ نَازَ مْ تَ  تنـازع و اخـتالف راه هرگز و باشید رسول و خدا فرمان پیرو همه و »حيُكُ
 نیـز و) ۴۶(انفـال،  شـد خواهـد نـابود شما عظمت و قدرت و شده ضعیف تفرقه اثر در که نپویید
ال«: فرماید می ونُوا وَ نَ  تَكُ كِنيَ ـُاملْ  مِ ِ نَ  رشْ ينَ  مِ وا الَّذِ قُ رَّ مْ  فَ انُوا دِينَهُ كَ يَعاً  وَ لُّ  شِ بٍ  كُ زْ ِمْ  بِامَ  حِ هيْ ونَ  لَدَ حُ رِ . »فَ

 هـر و شـدند فرقـه فرقـه و سـاختند پراکنـده را خود دین که آنان از نباشید؛ مشرکان فرقه از هرگز و«
 یـهآ یـنا یردر تفسـ یرازیمکـارم شـ اللـه یت).آ٣٢−٣١(روم،  »دلشـادند دارنـد آنچـه بـه گروهـی

های شرک، پراکندگی و تفرقه اسـت؛ چـرا کـه معبودهـای مختلـف منشـأ  از نشانه یکی فرماید، یم
شرک همواره تـوأم  ینکهخصوص ا هستند، به ها یو پراکندگ ها ییمتفاوت و سرچشمه جدا یها روش
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اتحـاد و وحـدت  ینای نفس، تعّصب، کبر، خودخواهی، خودپسندی و مولود آن است، بنـابرابا هو
 پیامبر ).١٢، ص١٣٩٧ پور، ی(شافع یستن یرپذ امکان یثارخداپرستی، عقل، تواضع و ا یهجز در سا

 ای«: فرمودنـد کرده، سفارش تفرقه از پرهیز و وحدت حفظ به را مسلمانان همواره نیز اسالم اعظم
، ١، ج١۴٠۵ ی،(متق »نشوید متفرق هرگز و است جماعت با خدا دست که باشید جماعت با مردم
داسـتان مؤمنـان در : «فرماید می و کرده تشبیه واحد پیکر به را اسالم جامعه حضرت آن ).٢٠۶ص

 انسان اعضای از بعضی که هنگامی. است پیکر یک داستان چون هم، به نسبت مهربانی و یهمگام
 »گردنـد مـی نـاراحتی دچـار و داده نشـان واکـنش انسـان بدن اعضای سایر گردد، می رنجی دچار

شـده و  یـتخـدا ترب یـامبرمکتـب پ یهکه در سـا یعل یرمؤمنان). ام٢٨٧، ص١۵ج ی،(مجلس
در انسـجام و  را یامـت اسـالم یو معنـو یفراگرفته بود، تکامل مـاد یشاناز ا را یدستورات اسالم

 هرچـه اتحـاد درصـدد خـویش  یو مـذهب یاجتماع یاسی،س یو با رفتارها دانستند  یاتحاد اسالم
 رشد راه کردن هموار و ها امت شکاف برداشتن میان از جز هدفی امام. بودند  اسالمی جامعه بیشتر
 محمـد امـت در همبسـتگی و اتحـاد بر من از کس هیچ بدان«: فرمودند چنانچه. نداشتند آنها
 مـوهبتی را مسـلمانان میـان اتحـاد ،البالغـه نهـج ١٩٢در خطبه  ی. امام عل»یستن تر یصحر
گاه«: فرماید می و داند می خداوند جانب از بدیل بی  کشـیده اطاعت رشته از دست شما که! باشید آ
 خداونـد که حالی در شکستید؛ درهم را الهی محکم دژ جاهلیت، عصر های ارزش کردن زنده با و
 کـه نعمتـی کننـد؛ زندگی آن سایه در که بود گزارده منت برادری و وحدت بر اسالمی، امت این بر

 »اسـت واالتـر کرامتـی هـر از و برتر ارزشی هر از زیرا نماید؛ تعیین را آن بهای تواند نمی کس هیچ
 از«: فرمایـد یمـ ١٧۶). امام در خطبه ۶١٨و  ٣٩٧ص ی،، ترجمه محمد دشت١٣٧٩ ی،رض ید(س

 از باشـید، داشته کراهت گرچه حق، راه در وحدت و همبستگی که کنید، حذر دین در چنددستگی
 بـه نـه سـبحان خداونـد زیـرا اسـت؛ بهتـر باشـد، شـما عالقـه مورد گرچه باطل، راه در پراکندگی
 زمـان در نیـز حضـرت خود چنانچه. »است نفرموده عطا تفرقه به را چیزی آیندگان، نه و گذشتگان
 آنـان بـا دیـن از حمایت برای و شد می حاضر ایشان نمازهای در اسالم، نخستین خلفای حکومت
). امـام در ٣٠٩، ص١۵ج ی،(مجلسـ رفـت می دین دشمنان جنگ به آنها همراه و کرد می همراهی

 خطبـه در و شـود مـی یـادآور وحدت ایجاد در را قرآن اهمیت ،»واحـد کتابهم«با عبارت  ١٨خطبه 
  . داند یم اسالم پیامبر بعثت رهاورد را مسلمانان میان وحدت ١٩٢

) در پـژوهش خـود بـا ١٣٨۶( یآران خوشه چراغ دهد، یپژوهش نشان م یتجرب یشینهپ بررسی
 یـامبر،نقـش پ »یو انسجام اسالم یوحدت مل یجادالله و نقش تمسک به آن در ا واژه حبل«عنوان 
قرار داده و  یمورد بررس یالله در وحدت و انسجام اسالم حبل یقعنوان مصاد و قرآن را به یت،ب اهل
و ثمـرات آن  یقینفر یقرآن یرواژه اعتصام در تفاس یبررس«با عنوان  یقی) در تحق١٣٩٧(پور یشافع
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گرفتـه اسـت کـه اعتصـام بـه  یجـهنت» الله بر اعتصام به حبل یدتفرقه با تأک یوحدت و نف یجاددر ا
و عـزت   یشدن، قوت گرفتن، اطاعت از خداوند، وحدت امت اسـالم یرومندن یبرا یالله راه حبل

ضعف و  ی،متفرق شدن امت اسالم یبرا یمسلمانان است و در مقابل تفرقه، تنازع و اختالف سبب
 ینـداری،) در مطالعـه رابطـه د١٣٩۵( یکائیلیغلبه دشمنان بر آنان است. م یجه،آنها و در نت یسست

هـوش  ینـداری،د یرهـایگرفته متغ یجهنت یاندانشجو یاجتماع یو بخشش با سازگار یهوش معنو
دانشـگاه و حـل  یطسال اول بـا محـ یاندر تطابق دانشجو ای کننده ییننقش تع یو بخشندگ یمعنو

 ینرابطـه بـ ی) بـا عنـوان بررسـ١٣٩۵( یمطالعه نوذر یجمسائل و مشکالت آن دارند. براساس نتا
مشـخص شـد  یلـی،دختر دانشـگاه محقـق اردب یاندر دانشجو یو همدل یآور تاب ی،هوش معنو
و وحـدت  یکپـارچگیجهـت  ینـهزم یجـادو حل مسئله با ا یسازگار ییعنوان توانا به یهوش معنو
مـؤثر  یزنـدگ یدر مواجهه با عوامل فشـارزا یاندانشجو ییبر توانا تواند یم یو درون یرونیعوامل ب

وجود دارد و فراهم نمـودن  یرابطه معنادار یو همدل یدرون یمذهب یریگ جهت ینب یزواقع شود و ن
 ین. همچنـشـود یم یو همـدل یآور تاب یش) موجب افزایت(مانند مذهب و معنو یتیعوامل حما

 یریگ و جهـت یهـوش معنـو یرهـایمتغ ین) نشان داد که رابطـه بـ١٣٩۴( یپژوهش عسگر یجنتا
  کامًال معنادار است.  یاندانشجو یشناخت روان یستیبا بهز یمذهب

  
  یشناس روش

 پژوهش نیا. است یبا وحدت اسالم یهوش معنو یها پژوهش، سنجش رابطه مؤلفه نیاز ا هدف
 روش لحـاظ از و یکـاربرد رد،یبگ قرار استفاده مورد تواند یم آن انتظار مورد جینتا که لحاظ نیا از

 جـانیآذربا استان نور امیپ دانشگاه انیدانشجو شامل قیتحق یآمار جامعه. است یشیمایپ یفیتوص
نفـر  ٣۵٧ها  براساس جدول مورگان تعداد نمونـه .دانشجوست ۵٠٠٠ شامل ١٣٩٧ سال در یغرب
 انتخـاب نفر ٣٨٠تعداد ها، نمونه زشیر احتمال لیدل به قیتحق شتریاعتبار ب یبرا یدست آمد؛ ول به
 یتصادف یریگ نمونه روشبه ها نمونه. شد داده عودت و لیتکم پرسشنامه ٣٧٣ تعداد، نیا از که شد

 هـا، داده سـنجش ابـزار. شـد انتخـاب اسـتان یمرکز و یجنوب و یشمال یشهرها نیب از یا خوشه
 یسهراب لهیوس به که است) ٢٠٠٨( نگیک پرسشنامه ،یمعنو هوش سنجش اسیمق است پرسشنامه

 بـا اسیـمق نیـا ییایپا) ١٣٨٩( همکاران و یبیرق پژوهش در و شده یساز یبوم) ١٣٨٧(یناصر و
 قـرار دییـتأ مورد آن ییمحتوا و یصور ییروا و شده برآورد ٨٨/٠ کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده
 هیـگو ٢۴ یدارا پرسشـنامه نیـا. شـد بـرآورد ٧٧/٠ بیضر نیا زین حاضر قیتحق در. است گرفته
) مـوافقم کـامالً  موافقم، ،یگاهگه مخالفم، مخالفم،(کامًال  کرتیل یا نهیگز پنج فیط در و است
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گـاه ،یشخصـ یمعنـا جادیا ،یانتقاد یوجود تفکر مؤلفه چهار شامل و شده میتنظ  و یمتعـال یآ
گاه گسترش   :شود یم محاسبه ریز صورت به پرسشنامه نیا یها اسیرمقیز. است یخودآ
: یشخصـ یمعنـا جادیاست. ا ٢٨تا  ٠نیو نمره کل آن ب هیگو ٧ ی: دارایانتقاد یوجود تفکر

گاه ٢٠تا  ٠ نیو نمره کل آن ب هیگو ۵ یدارا تا  ٠ نیو نمره کل آن ب هیگو ٧ ی: دارایمتعال یاست. آ
گاه ٢٨  ریـمتغ سـنجش یبـرااسـت.  ٢٠تـا  ٠ نیو نمره آن ب هیگو ۵ یدارا یاست. گسترش خودآ

 شـد یطراحـ قیـتحق ینظـر یمبان و نهیشیپ از استفاده با ساخته محقق پرسشنامه ،یاسالم وحدت
 یتـیترب علـوم ت،یریمـد رشـته دیاسـات یسـو از پرسشـنامه نیـا یـیروا. اسـت هیگو ١۵ یدارا که
 اسـتفاده کرونبـاخ یآلفـا بیضـر روش از ابـزار ییایـپا نیـیمنظـور تعبه. شد دییتأ یشناس روان و

 یهمبسـتگ دهنـده نشـان کـه بـود ٨١/٠ از تر بزرگ زیآمده ن  دست به کرونباخ یآلفا بیضر .دیگرد
 و اعتمـاد تیـقابل از قیـتحق ابـزار لـذا و اسـت مـوردنظر میمفاه سنجش یبرا رهایمتغ نیب یدرون
 یدگیکشـ و یچـولگ آزمـون از ها داده عیسنجش نرمال بودن توز یبرخوردار است. برا الزم ییایپا
 یخطـ ونیرگرسـ و رسـونیپ یهمبسـتگ بیضر از ها هیفرض آزمون و ها داده لیو تحل هیتجز یبرا و

  .شد استفاده
  

   ها افتهی

 و) ٧٠/٠(مجـرد)، ۵٩/٠( مـرد مطالعـه مـورد انیدانشـجو اکثـر ،یشناخت تیجمع یها افتهی طبق
 و یچولگ آزمون ،یآمار نمونه عیتوز نبودن ای بودن نرمال نییتع منظور به. بودند) ۶٨/٠(سال ٢٢ریز

 نمونه حجم در که ستنیا بودن نرمال یبررس یبرا آزمون نیا از استفاده علت. شد انجام یدگیکش
 .اسـت 1رنفیاسم کلموگرف آزمون از ترمناسب یدگیکش و یچولگ آزمون، ۵٠٠٠از کمتر و نییپا

 از یعنـی) قـرار دارد. −٢، ٢مـورد مطالعـه در بـازه ( یرهـایمتغ یمشاهده شده بـرا یمقدار چولگ
 زیـن رهـایمتغ یدگیکشـ مقـدار. است متقارن آن عیتوز و بوده نرمال پژوهش یرهایمتغ یکج لحاظ
 اسـت برخـوردار نرمـال یدگیکشـ از رهـایمتغ عیـتوز دهد یم نشان نی) قرار دارد. ا−٢، ٢( بازه در

 ). ١(جدول 

  
  
  

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov 



      ۴٧  دانشجویان  اسالمی وحدت با معنوی هوش های مؤلفه رابطه

 

  : نتایج آزمون چولگی و کشیدگی ١ جدول

 معیار انحراف میانگین تعداد متغیر
چولگی کشیدگی

آماره خطا آماره  خطا
 وحدت
 ٢۵٢/٠ −٧٣٣/٠ ١٢۶/٠ −٣٨٣/٠ ٢٧۵٧/٠ ۴٣٧٢۵/٣ ٣٧٣ اسالمی

 وجودی تفکر
 ٢۵٢/٠ −٠١٣/١ ١٢۶/٠ −۵۵۶/٠ ۵٣٢٨٧۵/٠ ۵١٨٢۵/٣ ٣٧٣ انتقادی

 معنای تولید
 ٢۵٢/٠ −٠٠٩/١ ١٢۶/٠ −٠۶٣/٠ ٣٠٨٩/٠ ٢٩٧/٣ ٣٧٣ شخصی

گاهی ٣٧٣ متعالی آ ۶٢ ٢٩/٣۶۶/٠ ۴۵٧/٠ ١٢۶/٠ ۴٠٢/٠− ٢۵٢/٠ 
 حالت بسط

 ٢۵٢/٠ −۶٨١/٠ ١٢۶/٠ ۶٢٠/٠ ۴١۴٧/٠ ٣٠۵/٣ ٣٧٣ هشیاری

  
 یمعنـا دیـ. تول٢ ،یانتقـاد ی. تفکـر وجـود١: یهـوش معنـو یها مؤلفـه :اول هیفرضـ آزمون

گاه٣ ،یشخص گاه۴ ،یمتعال ی. آ  و مثبـت رابطه انیدانشجو یبا وحدت اسالم ی. گسترش خودآ
  .دارد یمعنادار
 رابطه یبررس جهت ،یچولگ و یدگیکش آزمون جینتا براساس ها داده عیتوز بودن نرمال لیدل به

 ٢ جـدول در آن جینتـا کـه شد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر کیپارامتر آزمون از رهایمتغ نیب
  .شود یم مشاهده

  
  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون: ٢جدول

  نتیجه  همبستگی ضریبsig فرضیه
  تأیید  ٢۵۶/٠ ٠٠١/٠ اسالمیوحدتباانتقادیوجودی تفکر رابطه
  تأیید  ۴۶٩/٠ ٠٠١/٠ اسالمیوحدتباشخصیمعنای تولید رابطه
گاهی رابطه   تأیید  ٣٣٢/٠ ٠٠١/٠ اسالمیوحدتبامتعالی آ
گاهی گسترش رابطه   تأیید  ١٧٠/٠ ٠٠١/٠ اسالمیوحدتباخودآ

  
کـرد.  ییـدتأ را یبـا وحـدت اسـالم یابعاد چهارگانه هوش معنـو ینپژوهش، رابطه ب های یافته

هـوش  یـرابعاد متغ ینب ٠١/٠ یدر سطح معنادار sigبه مقدار  یتو با عنا ٢جدول  یها مطابق داده
 وجـود معنـاداری و مثبـت مسـتقیم، رابطه هدف، جامعه در دانشجویان یبا وحدت اسالم یمعنو
  .معناداراست متغیرها این بین مستقیم رابطه ٩٩/٠ اطمینان با یعنی دارد؛

 ین) بـr= ٢۵۶/٠و معنـادار ( یموجود رابطـه مثبـت، مسـتق ،اول فرضیهحاصل ازآزمون  نتایج
کـرد.  ییـدپژوهش را تأ یدر جامعه آمار دانشجویان یو وحدت اسالم یانتقاد یمؤلفه تفکر وجود



                        ١۴٠٠زمستان و پاییز / ٢۶ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ۴٨

 

و  یشخصـ یمعنـا یـدمؤلفـه تول ین) بـr= ۴۶٩/٠و معنـادار ( یموجود رابطه مثبـت، مسـتق همچنین
وجود رابطه مثبت،  یق،تحق های یافتهشد.  ییدپژوهش تأ یدر جامعه آمار دانشجویان یوحدت اسالم

ــr= ٣٣٢/٠و معنــادار ( یممســتق گــاه ین) ب گــاه یمتعــال یمؤلفــه آ  )r= ١٧٠/٠( یو گســترش خودآ
  .کرد تأیید نیز را پژوهش آماری جامعه در دانشجویان یاسالم وحدت با

 یمعنـا یـد. تول٢ ی،انتقـاد ی. تفکـر وجـود١: یهـوش معنـو یها مؤلفـه :دوم فرضـیه آزمون
گاه٣ ی،شخص گاه۴ ی،متعال ی. آ  و بینـی پیش را دانشـجویان یوحدت اسالم ی،. گسترش خودآ
  .کند می تبیین

 خطـی رگرسـیون آزمـون از بـین، پیش متغیر بر مالک متغیر های مؤلفه تأثیر میزان سنجش برای
  .شد تجمیع ٣ جدول در نتایج و استفاده معنوی هوش های مؤلفه تک تک برای

  
 : نتایج آزمون رگرسیون بین متغیرهای تحقیق٣جدول 

 متغیر
  بین پیش متغیر  مالک

همبستگیضریب
  چندگانه

R 

 تعیین ضریب
R2 

      آماره

  B F رگرسیون ضرایب داری معنی سطح

 وحدت
  اسالمی

 وجودی تفکر
  ٠٠١/٠  ٠/٠۶۵  ٠/a٢۵۶  انتقادی

٢۵۶/٠=B  
٠٩٣/۵ =t  
٠٠١/٠ 

٩۴٣/٢۵  

 وحدت
  اسالمی

معنایتولید
  B=۴۶٩/٠  ٠٠١/٠  ٢٢٠/٠ a٢۴٩/٠ شخصی

٢٣۴/١٠=t  ٧٢٨/١٠۴  

 وحدت
گاهی  اسالمی   B=٣٣٢/٠  ٠٠١/٠  ١١٠/٠  a٣٣٢/٠  متعالی آ

٧۶٠/۶=t  ٩۶٩/۴۵  

 وحدت
  اسالمی

گسترش
گاهی   B=١۴٨/٠  ٠٠١/٠  ٠٢٩/٠  a١٧٠/٠ خودآ

٣٢١/٣=t  ٠٣١/١١  

  
 یرهـامتغ Tو مقـدار آمـاره  ٠١/٠کمتـر از  sig یآزمون سـطح معنـادار یندر ا ینکهتوجه به ا با

 یتـوانو م شـود یم ییـدتأ یزن یقدوم تحق یهدرصد فرض ٩٩ ینانو مثبت است، با اطم ١٫٩۶از  یشترب
مثبت و معنادار  یرتأث  یبر وحدت اسالم یهوش معنو یها مؤلفه یق،تحق یگفت که در جامعه آمار

 یها ) مؤلفـهR2( تعیـین ضـریب، ٣ جدول های داده مطابق. کنند یم یینو تب بینی یشپ دارند و آن را
به  شود، یم یینمستقل تب یرهایوابسته که توسط متغ یرمتغ یانساز وار یدرصد یعنی ی،هوش معنو

 یشخصـ یمعنـا یدمؤلفه تول یاست؛ برا ٠۶۵/٠ یمساو یانتقاد یمؤلفه تفکر وجود یبرا یبترت
گاه ی؛ برا٢٢٠/٠برابر با  گاه یو برا ١١٠/٠برابر با یمتعال یمؤلفه آ برابر بـا  یمؤلفه گسترش خودآ
  است. ٠٢٩/٠



      ۴٩  دانشجویان  اسالمی وحدت با معنوی هوش های مؤلفه رابطه

 

 ی) و آگـاهR2=  ٢٢٠/٠و B= ۴۶٩/٠بـا ( یشخصـ یمعنـا یـدتول یها مؤلفـه ها، یافتـه براساس
 هـدف جامعـه یرا بر وحـدت اسـالم یرتأث یشترینب یب) به ترت R2=  ١١٠/٠و B= ٣٣٢/٠با ( یمتعال
    .دارند

  
  یریگ جهینت و بحث

 مطـابق .کـرد دییـتأ را یبا وحدت اسالم یابعاد چهارگانه هوش معنو نیپژوهش، رابطه ب یها افتهی
 یبـا وحـدت اسـالم یهـوش معنـو ریابعاد متغ نیب ق،یاول تحق هیفرض آزمون از حاصل یها داده

 ٩٩/٠ نـانیاطم با یعنی دارد؛ وجود یمعنادار و مثبت م،یمستق رابطه هدف، جامعه در انیدانشجو
 یها مؤلفه شیافزا با که گرفت جهینت توان یم و است معنادار رهایمتغ نیا نیب مثبت یهمبستگ رابطه
 ٢در جـدول  یهمبستگ نیا ری. مقادابدی یم شیافزا زین انیدانشجو  یاسالم وحدت ،یمعنو هوش

  قابل مشاهده است.
درصد  ۴/۴٢در مجموع  یهوش معنو یها مؤلفه، دوم هیحاصل از آزمون فرض جیبراساس نتا −
 جی. براساس نتاکنند یم نییو تب ینیب شیجامعه هدف را پ انیدانشجو  یدر وحدت اسالم راتییاز تغ
جامعـه هـدف دارد.   یرا بر وحدت اسالم ریتأث نیشتریب یشخص یمعنا دیدست آمده، مؤلفه تول به

 جـادیا یتـالش بـرا »یانتقـاد تفکـر« مؤلفه که آنجا ازگفت،  توان یم جینتا نیا لیتحل یدر راستا
 شـرفتیاستدالل افراد در مورد مصـلحت و پ قیاست، از طر نانیو قابل اطم یمنطق یها یابیارزش

 دیـتول« مؤلفـه از منظور که آنجا از نیمؤثر باشد. همچن  یبر وحدت اسالم تواند یم ،یامت اسالم
 یو روانـ یدر همه تجـارب جسـمان یافراد در خلق معنا و هدف شخص ییتوانا ،»یشخص یمعنا

و  یزنـدگ نیفـرد توانسـته باشـد بـ یاست؛ وقت یبه مقصود زندگ افتنیخلق و تسلط  تیشامل ظرف
 در یو ضرورت وحـدت اسـالم تیاز اهم یدرک بهتر تواند یم شک یکند، ب جادیتعادل ا تیمعنو

 یبـرا حـل راه نیبهتر را یمذهب یها کشمکش از یدور و وحدت لذا و باشد داشته مسلمان جامعه
گاه« که آنجا از گفت، توان یم مؤلفه نیسوم جینتا لیتحل یراستا در. داند یم سعادتمند یزندگ  یآ
گاه یو جهان ماد گرانیدرک ابعاد برتر خود، د به »یمتعال بـرخالف  یمتعال یاشاره دارد؛ افراد با آ
گاه یکسان  یها دانسته و با تعصب گرانیبرتر از د یو مطالعات مذهب ینیخود را از نظر د یکه با ناآ

و تعصبات  یحواش نیخود را از پرداختن به ا توانند ی. مکنند یوارد م لطمه یبه وحدت اسالم جایب
 نیهمچنـ. شود وارد خدشه مختلف مذاهب نیب یحفظ کنند و اجازه ندهند به وحدت اسالم جایب

گاه گسترش« یعنی یمعنو هوش مؤلفه نیچهارم باال و معرفت و شناخت  ینشدر افراد، ب »یخودآ
مهـم  یارافراد بس ینا یمذاهب برا ینتعامل ب و یوحدت اسالم یتو لذا درک حساس کند یم یجادا
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گاه یشبا افزا یهوش معنو یها گفت که مؤلفه توان یاست. در کل م از اسالم، خـدا  یشناخت و آ
 یوحـدت اسـالم یشاد باعث بهبود و افـزاکلمه در افر یگانگیو  یهمدل یشو افزا یانو رسالت اد

  .شوند می
بـا وحـدت  یهـوش معنـو یها همه مؤلفه ینحاضر رابطه معنادار ب یقدر تحق ینکهتوجه به ا با
 یوحدت اسالم ییراتدرصد از تغ ۴/۴٢ها توانستند، در مجموع  مؤلفه ینا یزشد و ن ییدتأ  یاسالم

 یآن بـر وحـدت اسـالم یها و مؤلفـه یهـوش معنـو یرگرفت که متغ یجهنت توان یکنند؛ م یینتب را
 نتـایج بـا نتـایج ایـن. دارد معنـاداری و مستقیم تأثیر هدف، جامعه در نور پیام دانشگاه دانشجویان
 تحقیـق نتـایج براسـاس. دارد همخـوانی) ١٣٩۵( نـوذری و) ١٣٩۵( همکـاران و منیـع میکائیلی
 تواننـد می بخشـندگی و معنـوی هـوش و دینـداری متغیرهـای) ١٣٩۵( همکـاران و منیع میکائیلی
 باورهـای گرفـت نتیجـه تـوان می رو، ازاین. کنند بینی پیش معناداری شکل به را اجتماعی سازگاری

 ذهنـی، هشـیاری تـأملی، تفکـر دینی، عمل انجام به اشتیاق دینی، شعائر به پایبندی نیرومند، دینی
 الگـوی مبنـای بـر رفتـار تنظـیم و معنـوی الگوهـای تشـخیص فردی، بین روابط در گذشت و عفو

 رشد فرایند تشخیص کرامت، این شکوفایی رشد و حفظ و فردی ارزش و کرامت تشخیص معنوی،
 و زنـدگی معنـای تشـخیص فرایند، این بهینه رشد جهت در بیرونی و درونی عوامل تنظیم و معنوی
 معمـولی، زنـدگی در خداوند حضور درک دوزخ، و بهشت برزخ، و مرگ حیات، به مربوط حوادث
 تواننـد می دیگـران و خـود بخشش تشکر، و قدردانی حس ایجاد و طبیعی و هنری های زیبایی درک
 بررسـی عنـوان بـا نیز) ١٣٩۵( نوذری مطالعه نتایج. کنند کمک دانشجویان اجتماعی سازگاری به

نشـان  یلـی،دختر دانشگاه محقـق اردب یاندر دانشجو یو همدل یآورتاب معنوی، هوش بین رابطه
و وحدت  یکپارچگیجهت  ینهزم یجادو حل مسئله با ا یسازگار ییعنوان توانا به یداد، هوش معنو

مـؤثر  یزنـدگ یدر مواجهه با عوامل فشـارزا یاندانشجو ییبر توانا تواند یم یو درون یرونیعوامل ب
 ییدارند، توانا یباالتر یکه هوش معنو یمعتقد است افراد یز) ن٢٠٠۴( یتواقع شود. چنانچه اسم

 یکلـ یبنـدجمـع یـکحاضـر در  یقتحق های یافتهدارند. براساس  یطبا مح یسازگار یبرا یباالتر
را  دانشـجویان یوحدت اسـالم توان یم یهوش معنو یها مؤلفه یتگرفت که با تقو یجهنت توان یم

  کرد.  یتتقو
  

  ها محدودیت و پیشنهادها

  یو وحدت و انسـجام اسـالم ییهمگرا شیافزا یبرا شود، یم شنهادیپ قیتحق نیا جینتا یراستا در
گاه ان،یدانشجو انیدر م گـاه ژهیو به ،یو معنو ینیآنها در مورد مسائل د یشناخت و آ در مـورد  یآ
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 یها فصـل سـر گنجانـدنبا  توان یم رسد یم نظربه. شود تیتقو ،یاسالم مختلف مذاهب مشترکات
 تیتقو راستا نیآموزان را در ادانش یها نگرش یزندگ و نید و معارف دروس در ها مقوله نیا با مرتبط

افـراد  تیـمعنو دیآن با تیتقو یبرا باشد یم تیاز معنو یاجنبه یمعنو هوش که آنجا از. داد جهت و
 ریـشـده، از طـرق مختلـف نظ یزیر برنامـه یها با آموزش شود، یم هیکار توص نیا یبرا ابد؛ی شیافزا

 تیـو معنو یهوش معنـو تیبا محور  یعلم یها و پرمحتوا، تدارک کنفرانس دیمف یچاپ بروشورها
 یکـرد. برگـزار تیـتقو شـتریرا هرچه ب یوحدت و انسجام اسالم یمحورها ،یآموزش یها طیدر مح

 نـهیزم نیدر ا شتریو تفکر ب افکار و تعمق یتعاط یبرا زین یشیآزاداند یها یجلسات بحث آزاد و کرس
بـا مـذاهب  انیدانشـجو نیبـ هـا یاردوهـا و دورهمـ یبا برگزار نیو مؤثر باشد. همچن دیمف تواند یم

و  یهمـدل شیبا مذاهب مختلف و افـزا انیدانشجو نیب شتریو تعامل ب یآگاه نهیزم توان یمختلف، م
و تمرکـز بـر  دیـبـا تأک یآموزشـ یهـا جلسـات و کارگاه یآنها را فراهم سـاخت. بـا برگـزار ییهمگرا

 شتریب انسجام و وحدت نهیزم توان یم زین قرآن، و معاد نبوت، د،یتوح رینظ یمشترکات مذاهب اسالم
در  تواننـد یعالقمنـدان مـ ،یپژوهشـ شـنهادیعنوان پ را فراهم کـرد. بـه لیدلیب یها تعصب از زیپره و

 یهـا را براسـاس تفاوت انیدانشـجو یبـر وحـدت اسـالم یهوش معنو ریتأث زانیم ،یبعد قاتیتحق
در  نیمـورد مطالعـه قـرار دهنـد. همچنـ یلیتاهل، سن و مقطع تحص ت،یمثل جنس یشناخت تیجمع
 زیـو ن یارتقـا هـوش معنـو یراهکارهـا زیو ن یهوش معنو زانیبر م یطیمح یبافت فرهنگ ریتأث نهیزم

 وحـدت بـر یمعنـو هـوش ریتـأث. کننـد مطالعـه یوحدت اسـالم شیعوامل مؤثر بر افزا گرینقش د
 یـندر ا .شـود یمـ شنهادیپ زین یفعل قیتحق جینتا با آن جینتا سهیمقا و یآموزش مراکز ریسا در  یاسالم
 و ییشناسـا یبـراعالقمنـدان  شـود یم یهاستفاده شده، توص ینگک یهوش معنو یها از مؤلفه یقتحق

 قیـو دق قیـبه مطالعـه عم ،یاسالم ینیب جهان و یمبان تیمحور با ،یمعنو هوش یها مؤّلفه استخراج
سـنجش  یبـرا قیـتحق نیـاقدام کنند. از آنجـا کـه در ا البالغه نهج و قرآنخصوص  به ،ینیدر منابع د
 نیـا تیعنوان محـدود امـر بـه نیـاستفاده شده، ا نگیک یهوش معنو یها فقط از مؤلفه یهوش معنو

 جینتـا میتعم شود، یکه موجب م قیتحق یمحدود بودن قلمرو مکان نی. همچنشود یم یابیارز قیتحق
    انجام شود. اطیبا احت یمراکز آموزش ریبه سا
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