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 ریسک پذیری قدرت هوش هیجانی و هوش معنوی بر روی رابطهبررسی 

 

 ی، راضیه دالور، طاهره رجبی صدیقی )نویسنده مسئول(ملیحه هاشم

 

 

 كرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بالینی شناسی روان ارشد كارشناس

 عالمه طباطبایی تهران دانشگاه ،تحصیلی  همشاور ارشد كارشناس

 كرج واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،بالینی ناسیش روان ارشد كارشناس

 

 

از ریسك ها در نظر  یهر فردی در اجتماع وجود دارد، منتها برخ یریسك در زندگ زمینه و هدف: :چکیده

است . این  یبا مرگ و زندگ یدیگران باز ینیز ریسك ها یشود و در نظر برخ ینم      دیگران ریسك محسوب

قدرت بررسی  جهتاز این رو  افراد می باشد و آنها را از هم متمایز می كند یذیرامر باعث تفاوت قدرت ریسك پ

مواد  .استفاده شددو متغیر مستقل هوش هیجانی و هوش معنوی  ازبه عنوان متغیر وابسته افراد  یریسك پذیر

و پیام نور  یاسالمهمبستگی حاضر جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد  -در پژوهش توصیفیوروشها: 

. نمونه ها به شیوه و یك باشگاه ورزشی مورد بررسی قرار گرفت 4951 – 59كرج در سال تحصیلی  شهرستان

نفر از این  5نفر زن ( كه  95نفرمرد و5نفر)  14برای تحلیل این هدف تعداد  .نمونه گیری تصادفی انتخاب شد

لیسانس و باالتر از آن بودند ؛ و از  تحصیالتدارای سطح  نفر از این افراد 95دیپلم و  تحصیالتافراد دارای سطح 

آن  -سه پرسشنامه روا و پایا شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار  .نفر متاهل بودند 11نفر مجرد و  41لحاظ تاهل 

جهت گرد آوری داده ها استفاده شد و تجزیه و  پرسشنامه قدرت ریسك پذیریو  پرسشنامه هوش معنوی كینگ

نتایج نشان داد كه بین تمامی متغیرهای مورد بررسی )هوش هیجانی، هوش یافته ها:  اری بعمل آمد.تحلیل آم

معنوی و ریسك پذیری ( رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. بنابر یافته های این پژوهش می توان اینطور بیان 

بر روی ریسك  مولفه های آنها ( ) و زیرهوش هیجانی و هوش معنوی در تاهل داشتن و  تحصیالتكرد كه سطح 

ندارند. در خصوص مردان مولفه های هوش هیجانی همدلی و خوش بینی با قدرت ریسك  رابطه معناداریپذیری 

بسط حالت هوشیاری با قدرت  ،مولفه هوش معنوی 1یکی ازمعنا دار دارد . در خصوص زنان مستقیم وارتباط 

مولفه هوش  1و قدرت ریسك افراد مجرد بر خالف افراد متاهل با معنا دار دارد غیر مستقیم وریسك ارتباط 

 .شتمعناداری دامستقیم و هیجانی استقالل، روابط بین فردی، واقع گرایی وتحمل فشار روانی ارتباط 

 هوش هیجانی، هوش معنوی، قدرت ریسك پذیری  کلید واژه ها: 

 

   مقدمه

اخیر عالوه بر روان شناسان و روان پزشکان، توجه عموم را به  یدهه ها جذاب و گسترده آن در یو جنبه ها یهوش هیجان   

می گردد. پس از آن مایر و سالووی،  باز 4511دهه  بهمفهوم هوش اجتماعی برای اولین بار  یخود جلب كرده است. بکارگیر

 دیگر، هوش یان، به عبارتقدرت كنار آمدن و ارتباط با دیگر ییعن یهیجان هوشاصطالح هوش هیجانی را توصیف كردند. 
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 یموثر با محیط و كسب و كار موفقیت در زندگ یسازگار یاست كه فرد را برا یاز قابلیت ها و مهارت های یمجموعه ا یهیجان

شناسان برای توصیف این كه چگونه افراد هوش هیجانی اصطالحی است كه روان(. یزندگ یبرا یكند )معجزه ا یتجهیز م

. گیردمی قرار استفاده مورد دهند، نشان واكنش حساسات خود را مدیریت كرده و نسبت به دیگراناه خوبی توانند بمختلف می

 محافظت و دیگران نیازهای به پاسخ تعارض، مدیریت برای كمتری هایمهارت به كنندمی استفاده هیجانی هوش از كه افرادی

 ،موضوعی نسبتا جدید ،اندازه گیری هوش هیجانی. نیاید، نیاز دارند حساسات برای اینکه اخاللی در زندگی به وجودا مدیریت و

یجانی ههوش  میالدی كشف شده است. چندین مدل در زمینه ۰1 شناسی است و برای اولین بار در اواسط دههروان در زمینه

افزون توجه روانشناسان اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روز  .در حال توسعه است

ومتخصصان بهداشت روانی را به خود جلب كرده است . پیشرفت علم روانشناسی از یك سو و ماهیت پویا و پیچیده جوامع 

نوین از سوی دیگر، باعث شده است، نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قدعلم كنند واهمیت بیشتری 

و روانشناسان و  می رسد كه مردم جهان، بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند بیابند . چنین به نظر

روانپزشکان نیز به طور روز افزون در می یابند كه استفاده از روش های سنتی و ساده، برای درمان اختالالت روانی كافی 

ش چندگانه، فهم ما را از هوش ، وسیع تر ساخته نیست.در طول چند دهه گذشته، از بین شناخت های سنتی، نظریه های هو

( ، هوش هیجانی، خالق، عملی، اجتماعی، وجودی و IQاین مطلب، توانایی های منطقی و زبانی با تست ) كه است. به خصوص

است كه به موجب آن فرد خود را در معرض آسیب  یرفتار یپذیر ریسك. (49۰۰معنوی را در بر گرفته است ) محمودی، 

دهد. پذیرش یك ریسك قرار دادن خود در معرض یك آسیب یا زیان است به طوریکه احتمال ی قرار م یو مال ی، روانیجسم

هنوز در پرده ابهام قرار دارد این  یاجتماع یو روانشناس یشناس از نظر جامعه یكه در مورد خطرپذیر یزیان وجود دارد. نکات

 و طبقات مختلف یکسان نیست؟ افراد، گروهها، اقشاری است كه چرا خطرپذیر

تنها به دلیل ارضاء حس  یتوان به آنها اشاره كرد تمایل افراد به خطرپذیری م یكه در زمینه خطرپذیر یاز جمله موارد   

از این قبیل آن هم صرفنظر از پیامدها و نتایج  یارزشمند بودن آن و موارد ی، تخلیه هیجانات، عادت دیرینه سنتیكنجکاو

را در بین جوانان  یو خطرپذیر یگرای ( رابطه بین احساس5114هانس وبریویك ). (49۰۰، ی)محمودد آن است. خوب یا ب

در بین جوانان انجام گرفت به  یریسك  مثبت و منف یبین به عنوان پیش یگرای احساس   كرد. تحقیق با عنوان یبررس

 یمثل دزدی نامعقول اجتماع یمثبت، ارتکاب جرم و رفتارها یپذیر ریسك یسوار و قایق ینورد كوه مثل یطوریکه فعالیتهای

بیشتر مطالعات انجام شده در داخل كشور در زمینه  شدند. یتلق یمنف یپذیر ها و استفاده از مواد مخدر، ریسك ز مغازها

د. كه به ذكر ان كمتر اهمیت قائل  شده یو اجتماع یحوزه فرهنگ یاست و در این مورد برا یو اقتصاد یمال یپذیر ریسك

را تجربه  یگوناگون یهر سازمان با توجه به ماهیت كار خود ریسکها. (49۰5و همکاران،  ی)محمود  پردازیمی از آنها م یبعض

است كه بر انواع ریسکها  یو نوع مدیریتها سك یساساً موفقیت هر بنگاه به تسلط آن بر راكند و در شرایط متحول امروز، ی م

 .(49۰1دارد. )افروزانفر،   یشود، بستگی اعمال م

اداره ریسك است. به  یبرا یهایی استراتژ یریسك و به دنبال آن طراح یهمان سنجش یا ارزیاب یپذیر در مجموع ریسك   

بیانگر آن است كه  یادبیات مدیریت  این ترتیب توفیق بنگاهها به تسلط آنها بر ریسکها وابسته است همانطور كه معروف است.

دارند.  یكار یدر موفقیت مدیران در محیطها یا بطور خاص نقش تعیین كننده یهیجان در كل، و هوش یمدیریت یمهارتها

تفاوت است و این تفاوت مدر كل، میان مدیران سطوح گوناگون.  یهیجان دهد كه وضعیت هوشی پژوهش نشان م یها یافته
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تفاوت مشاهده شده  یو مهارت اجتماع یدر دو بعد همدل یو انگیزش نمو داشته ول ی، خود نظمیبیشتر در ابعاد خودآگاه

 یهیجان رویم. سطح هوشی دهد كه هرچه در نردبان سلسله مراتب باال می ها نشان م شمعنادار نیست. در ضمن پژوه

 یباال یک یشنیستند. هرچند بهره هو یهستند، لزوماً مدیران موفق یباالی یبهره هوش یكه دارا ییابد. البته مدیرانی افزایش م

یکی  یهیجان نیز تأثیرگذار هستند كه هوش یشود، اما عوامل دیگری از عوامل موثر در مدیریت كارآمد و اثربخش محسوب م

رفتار افراد، سبك  یشناخت و ارزیاب یرا برا یجدید هرا ،است، زیرا اصول آن یجدید یمدل رفتار یهیجان از آنهاست. هوش

، انتخاب و یمنابع انسان یریز در برنامه ی، عامل مهمیهیجان هوش .گذاردی ما م یپا یبین فردی مدیریت، گرایشها و مهارتها

ی م استدالل (EQ) یهیجان شود. طرفداران هوشی شغل محسوب م یگزینش، بهبود مدیریت، روابط با مشتریان و طراح

سازد، ی م  آنها را قادر یهیجان كه هوش یدارد، در حال ی( در موفقیت افراد نقش بسیار محدودIQكنند كه هوش متعارف )

بسیار  یو روابط میان فرد یدرخشند، از نظر اجتماعی بسیار منظرعلمی كه از  یكسب كنند. چه بسیار افراد یموفقیت بیشتر

 برخوردار نیستند، یاز افراد كه از تحصیالت عال یدر برگیرنده این فرضیه است كه بسیار یهیجان مفهوم هوشضعیف هستند.

 یباالی یهیجان كه از هوش یاشخاص كنند. یرا تجربه م یآمیز شاد و موفقیت یدارند، زندگ یباالی یهیجان هوش یول

قرار دارند حال اگر این اشخاص  یبرخوردارند در زمینه شناخت هیجانات خود و دیگران و كنترل هیجانات، در سطح باالی

از این مزیت، در جهت كسب اهداف سازمان و مدیریت هرچه بهتر آن، نقش  یگیر توانند با بهرهی مدیران سازمانها باشند، م

 .(49۰1ایفا كنند. )رهنورد، ی ا تعیین كننده

 روش تحقیق:

روش نمونه گیری در این تحقیق ابزار جمعآوری اطالعات در این تحقیق بصورت پرسشنامه می باشد. در پرسشنامه هوش    

باشد.ابزار جمع آوری ی تصادفی ساده م یگیر نمونه یكه برا یده است بدین معناستفاده ش یاز مقیاس ترتیب یهیجان

استفاده شده است بدین  یاز مقیاس ترتیب یباشد. در پرسشنامه هوش هیجان یاطالعات در این تحقیق بصورت پرسشنامه م

 451صلی این پرسشنامه شامل زیاد در نظر گرفته شده. نسخه ا یكم تا خیل یهر سئوال پنچ گزینه از خیل یكه برا یمعن

سؤال كاهش یافت. و همچنین از ابزار پرسشنامه هوش معنوی كینگ  91سؤال است كه پس از هنجاریابی توسط پژوهشگر به 

 استفاده شده است. ینیز از مقیاس ترتیب یاستفاده شده است. و در پرسشنامه ریسك پذیر

  : آن -باری هیجان هوش پرسشنامه

اون -این هوش بنا به نظر بار یگذار نمره روش در .شد آن استفاده -بار یهیجان هوش ی پرسشنامه از پژوهش این در   

 از این مؤلفه ها را در خود بیابند هوش یتعداد بیشتر ی كهعامل در آن موثر هستند. افراد 49مؤلفه به شرح زیر دارد كه 9

 باالتری دارند.  یهیجان

 ،و فهم احساسات خود(  ی)بازشناسیهیجان یآگاهزیر مولفه خود 9 شامل كه یفرد درون یها مهارت مولفه (1   

)تحقق  یخودشکوفای ،عزت نفس ،سازنده( ی)ابراز احساسات، عقاید، تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه اوجودابراز

 یاز وابستگ یو رهای یشخصدر نظر و عمل ی و خود كنترل ی)خودفرمای استقالل و بالقوه خویشتن( یبخشیدن به استعدادها

 ( یهیجان



 1-13، ص 1315 ذرآ،  1، جلد 18روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

4 
 

از احساست دیگران، درك احساسات و  ی)توان آگاه یهمدلزیر مولفه  9 شامل كه یدفر بین یها مهارت ولفهم (2 

خود بودن، نشان دادن خود به عنوان یك شریك  یموثر و سازنده گروه اجتماععضو)ی اجتماعی پذیر مسئولیت ،تحسین آنها( 

 ی، فهم و درك احساسات دیگران، ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش دو جانبه كه به صورت نزدیکی)آگاه یدفر بین روابط و( 

 شود( یمشخص م یو وابستگ یهیجان

 ،موثر(  ی)تشخیص و تعریف مسائل، همچنین ایجاد راه كارها حل مسئله زیر مولفه 9شامل كه یسازگار ولفهم ( 3   

)تنظیم  یپذیر انعطافو   شود( ی ، تجربه میآنچه به طور عینو  ین آنچه به طور ذهنمطابقت میا ی)ارزیابواقعیت گرایی

 هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط(

 ی)مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و موقعیتها تحمل فشار روانی زیر مولفه 5شاملكه  استرس ولفه مدیریتم(  4   

 ( در مقابل تکانه یا انکارتکانه ی)ایستادگو كنترل تکانش استرس زا( 

در  یو حفظ نگرش مثبت حت یروشن زندگ یها )نگاه به جنبه یبین خوش زیر مولفه 5شاملكه  یخلق عموم( مولفه  5   

 (49۰9، یحسین آباد ی)احساس رضایت از خویشتن، شاد كردن خود و دیگران( )حسین یشادو  مواجهه با نامالیمات(

 

 کینگ معنوی هوش پرسشنامه

 The Spiritual Intelligence Self-Report( كه نام انگلیسی آن SISRIپرسشنامه هوش معنوی كینگ )  

Inventory گیرد. ها با استفاده از این ابزار انجام میو بسیاری از پژوهش .از اقبال بیشتری برخوردار شده است ؛است

گذاری پرسشنامه هوش ه نمر توسط كینگ طراحی و ساخته شد.  511۰( در سال SISRIپرسشنامه هوش معنوی كینگ )

 اساس بر و باشد یم ماده 24 یدارا است شده كینگ ساخته یب دیوید وسیله به كه پرسشنامه این  (SISRIمعنوی كینگ )

 بر . تاس یظرفیت چنین وجود یا و باال یمعنو هوش دهنده نشان باال یها نمره .شود یپر م لیکرت یا گزینه 5 مقیاس

 و یمتعال یآگاه ،یشخص یمعنا تولید ، یانتقاد یوجود تفکر عامل چهار سازنده، توسط یافته انجام تحلیل و اساس مطالعه

 گردیده . یشناسای یهوشیار سطح توسعه

 د از:های این پرسشنامه عبارتن مولفه . زیرشده استدر بخش روانشناسی موسسه ایران تحقیق نمره گذاری  این پرسشنامه   

 (Critical Existential Thinkingتفکر وجودی انتقادی )(  4

 (Personal Meaning Productionتولید معنای شخصی )(  5

 (Transcendental Awarenessآگاهی متعالی )(  9

 (Conscious State Expansionبسط حالت هشیاری )(  1

 

 مادسیجریسک قدرت پرسشنامه 
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سوال آن بصورت گزینه ای است كه  5۰ال تستی می باشد. كه سوال آخر بصورت بله خیر و سو 55این پرسشنامه شامل    

رده تقسیم می كند كه شامل افراد با ریسك پذیری باال تا ریسك پذیری پایین می  9پس از امتیاز گذاری و تحلیل افراد را در 

ینکه از پاسخگو خواسته شد تا نهایت صداقت را در با توجه به محتوای زیاد پرسشنامه های مورد استفاده عالوه برا باشد.

پاسخگویی به سواالت داشته باشد، این اطمینان در بین آنها ایجاد شد كه پرسشنامه ها شامل هیچ گونه كد شناسایی و نام و 

 نام خانوادگی نیست و نحوه نمونه گیری كامال تصادفی و با رضایت فرد بوده.

 یافته ها

 – 51 كرج در سال تحصیلی شهرستانو پیام نور  اسالمیشامل دانشجویان دانشگاه آزاد  نفر 14تعداد برای تحلیل این هدف 

ویژگی های جمعیت شناسی در نمونه مورد بررسی به تفکیك دانشگاه . قرار گرفت مطالعهو یك باشگاه ورزشی مورد  4959

نمونه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ده است. ش ارائه 4آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نورو باشگاه ورزشی در جدول 

پرسشنامه هوش معنوی كینگ و پرسشنامه قدرت ریسك آن  -سه پرسشنامه روا و پایا شامل پرسشنامه هوش هیجانی بار

    پذیری جهت گرد آوری داده ها استفاده شد و تجزیه و تحلیل آماری بعمل آمد. 

 تفکیك به بررسی مورد نمونه در شناسی جمعیت های ویژگی توزیع: 4 جدول

 ضریب همبستگی پیرسونهمبستگی بود برای نتیجه گیری بهتر از آزمون  –از آنجا كه روش پژوهش ما روش توصیفی    

نشان با قدرت ریسك پذیری از متغیرهای مستقل هوش هیجانی و هوش معنوی همبستگی معنا داری  استفاده شد. هیچ یك

 . ندداشتبا قدرت ریسك پذیری د ولی برخی از زیر مولفه های متغیر مستقل همبستگی معنا داری نندا

 

 

 باشگاه ورزشی
ور دانشگاه پیام ن

 کرج

دانشگاه آزاد اسالمی 

 متغیر کرج

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 مرد 4 18.2 0 0 5 27.8
 جنسیت

 زن 18 81.8 21 100 13 72.2

 مجرد 7 31.8 9 42.9 1 5.6
 وضعیت تاهل

 متاهل 15 68.1 12 57.1 17 94.4

 دیپلم 0 0 0 0 9 50
سطح 

 تحصیالت
 رشناسیکا 0 0 14 66.7 9 50

 کارشناسی ارشد 22 100 7 33.3 0 0

 مجموع 22 100 21 100 18 100
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 شاخص های توصیفی هوش هیجانی : 2جدول 

حداکثر 

امتیاز 

وارد 

شده 

 افراد

حداقل 

  امتیاز 

 وارد

 شده

 افراد

 واریانس کجی کشیدگی
انحراف 

 معیار
 متغیر میانگین

29 12 -0/30 
-

0/29 
 خودآگاهی هیجانی 21/74 4/02 16/13

30 6 1/10 
-

0/61 
 ابراز وجود 20/20 4/51 20/33

30 15 -0/55 
-

0/19 
 عزت نفس 23/20 3/62 13/13

29 13 -0/23 
-

0/55 
 ییخودشکوفا 22/39 3/90 15/24

28 14 -0/71 
-

0/14 
 استقالل 21/57 3/59 12/88

30 15 -0/44 
-

0/41 
 همدلی 23/80 3/96 15/66

30 15 0/00 
-

0/79 
14/08 3/75 24/18 

مسئولیت پذیری 

 اجتماعی

30 14 -0/48 
-

0/37 
 روابط بین فردی  23/77 3/96 15/71

28 16 0/44 
-

0/21 
 حل مسئله 22/02 2/52 6/35

28 13 0/00 
-

0/26 
 واقع گرایی 20/41 3/31 10/98

26 9 0/65 
-

0/67 
 انعطاف پذیری 19/85 3/42 11/73

 تحمل فشار روانی 18/92 4/17 17/41 0/13 0/59 7 29

 کنترل تکانش 16/56 5/26 27/62 0/21 0/08- 6 29

30 13 -0/64 -  خوش بینی 22/69 3/92 15/38
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حداقل  نشان دهنده شاخص های توصیفی ) میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، كجی ، كشیدگی ، 5نتایج حاصل از جدول    

 ( متغیر هوش هیجانی بارآن است . حداكثر امتیاز وارد شده افرادو  امتیاز وارد شده افراد

( كمترین میانگین و متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی         41.91همانطور كه مالحظه می شود، متغیر كنترل تکانش )   

+ است، 5و  -5( بیشترین میانگین را دارد. با توجه به اینکه مقدار كجی و كشیدگی در هر یك از متغیر ها بین  51.4۰)

 بنابراین توزیع نمرات متغیر ها نرمال است. 

ر یك از مولفه های هوش هیجانی ) كه در مورد هر یك از حداقل وحداكثر امتیاز كسب شده توسط افراد در خصوص ه   

می باشد ( و درصد پراكندگی امتیازات محاسبه شده در جدول قابل مشاهده  91تا  1مولفه های هوش هیجانی نمره كل بین 

 می باشد. 

 

 هوش معنویشاخص های توصیفی : 3جدول  

 

حداقل  نشان دهنده شاخص های توصیفی ) میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، كجی ، كشیدگی ، 9نتایج حاصل از جدول    

بسط همانطور كه مالحظه می شود، متغیر   .است ( متغیر هوش معنویحداكثر امتیاز وارد شده افرادو امتیاز وارد شده افراد

( بیشترین میانگین را دارد. با توجه به اینکه  51.95)  آگاهی متعالیین میانگین و متغیر ( كمتر 41.91) حالت هوشیاری

0/25 

30 10 0/17 
-

0/52 
 مانیشاد 23/20 4/31 18/59

حداکثر 

امتیاز وارد 

 شده افراد

حداقل 

امتیاز 

وارد شده 

 افراد

 واریانس کجی کشیدگی
انحراف 

 عیارم
 متغیر میانگین

25 4 -0/95 
-

0/14 
32/08 5/66 14/30 

بسط حالت 

 هوشیاری

35 11 -0/34 
-

0/34 
 آگاهی متعالی 24/87 5/58 31/12

25 12 1/29 
-

0/91 
 تولید معنای شخصی 20 2/87 8/23

35 7 1/32 
-

1/26 
41/88 6/47 25/44 

تفکر وجودی 

 انتقادی
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+ است، بنابراین توزیع نمرات متغیر ها نرمال است. حداقل وحداكثر 5و  -5مقدار كجی و كشیدگی در هر یك از متغیر ها بین 

وی ) كه در مورد مولفه های بسط حالت هوشیاری و امتیاز كسب شده توسط افراد در خصوص هر یك از مولفه های هوش معن

تا  1و در مورد مولفه های تفکر وجودی انتقادی و آگاهی متعالی نمره كل بین  59تا  9تولید معنای شخصی نمره كل بین 

 می باشد ( و درصد پراكندگی امتیازات محاسبه شده در جدول قابل مشاهده می باشد. 99

 ت ریسک شاخص توصیفی قدر : 4جدول 

 

حداکثر 

امتیاز وارد 

 شده افراد

حداقل 

امتیاز وارد 

 شده افراد

کشید

 گی
 واریانس کجی

انحراف 

 معیار

میانگی

 ن
 متغیر

109 59 -0/04 
0/0

2 

110/4

2 
10/51 84/10 

قدرت 

 ریسک

 

حداقل امتیاز  ی ، كشیدگی ،نشان دهنده شاخص توصیفی ) میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، كج 1نتایج حاصل از جدول   

+ 5و  -5( قدرت ریسك  است . با توجه به اینکه مقدار كجی و كشیدگی بین حداكثر امتیاز وارد شده افرادو  وارد شده افراد

است، بنابراین توزیع نمرات نرمال است. حداقل وحداكثر امتیاز كسب شده توسط افراد در خصوص قدرت ریسك ) كه در مورد 

 می باشد ( و درصد پراكندگی امتیازات محاسبه شده در جدول قابل مشاهده می باشد.  91تا  1نمره كل بین قدرت ریسك 

 شاخص های توصیفی هوش هیجانی ، هوش معنوی و قدرت ریسك بر اساس جنسیت در مردان : 9جدول 

حداکثر 

امتیاز وارد 

 شده افراد

حداقل امتیاز 

وارد شده 

 افراد

 واریانس کجی کشیدگی
نحراف ا

 معیار
 متغیر میانگین

 خودآگاهی هیجانی 23/33 3/54 12/50 0/08 1/19- 19 29

 ابراز وجود 22/11 3/98 15/86 0/64 1/25 16 30

 عزت نفس 23/11 4/28 18/36 0/43 1/34- 18 30

 خودشکوفایی 23/89 4/23 17/86 1/05- 1/62 15 29

 استقالل 22 3/91 15/25 0 0/81- 16 28

 همدلی 23/33 5/50 30/25 0/28- 1/51- 15 30

 مسئولیت پذیری اجتماعی 22/67 5/72 32/75 0/07 1/67- 15 30
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حداقل  میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، كجی ، كشیدگی ،نشان دهنده شاخص های توصیفی )  9نتایج حاصل از جدول    

( متغیر هوش هیجانی بارآن ، درصد پراكندگی امتیازهای وارد شده افراد و حداكثر امتیاز وارد شده افراد، امتیاز وارد شده افراد

+ 5و  -5از متغیر ها بین  هوش معنوی و قدرت ریسك در مردان است . با توجه به اینکه مقدار كجی و كشیدگی در هر یك

 است، بنابراین توزیع نمرات متغیر ها نرمال است.

 

 زنان در جنسیت اساس نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه میان متغیرها بر: 1جدول 

 .Sig تفسیر
ضریب 

 همبستگی
 متغیر مالک متغیر پیش بین

 غیر معنی دار
 خودآگاهی هیجانی 072/ 610/

 کقدرت ریس 

 غیر معنی دار
 ابراز وجود 255/ 068/

 غیر معنی دار
 عزت نفس 190/ 177/

 غیر معنی دار
 خودشکوفایی 072/ 611/

 روابط بین فردی  23/56 5/48 30/03 0/71- 0/73- 14 30

 حل مسئله 22 3 9 0/11 1/44- 18 26

 واقع گرایی 21/56 3/84 14/78 0/26- 0/40 15 28

 انعطاف پذیری 19/67 3/97 15/75 0/69- 0/62 12 25

 تحمل فشار روانی 20/78 4/58 20/94 0/64 0/27- 15 29

 کنترل تکانش 17/67 5/24 27/50 1/56- 1/96 6 23

 خوش بینی 23/78 4/60 21/19 0/15- 1/94- 18 29

 شادمانی 23/78 4/99 24/94 0/30- 0/36- 15 30

 تقادیتفکر وجودی ان 29 3/57 12/75 0/64- 0/21- 23 34

 تولید معنای شخصی 22 2/06 4/25 0/55 1/40- 20 25

 آگاهی متعالی 28/78 3/11 9/69 0/27 0/39- 24 34

 بسط حالت هوشیاری 19/11 4/01 16/11 0/57- 0/25 12 25

 قدرت ریسک  91/33 11/81 139/50 0/27 0/59- 75 109
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 غیر معنی دار
 استقالل 142/ 315/

 غیر معنی دار
 همدلی 168/- 234/

 غیر معنی دار
/795 /037 

مسئولیت پذیری 

 اجتماعی

 غیر معنی دار
 دیروابط بین فر  135/ 339/

 غیر معنی دار
 حل مسئله 077/ 588/

 غیر معنی دار
 واقع گرایی 224/ 110/

 غیر معنی دار
 انعطاف پذیری 133/ 347/

 غیر معنی دار
 تحمل فشار روانی 236/ 092/

 غیر معنی دار
 کنترل تکانش 190/ 178/

 غیر معنی دار
 خوش بینی 013/- 930/

 غیر معنی دار
 شادمانی 163/ 250/

 غیر معنی دار
 تفکر وجودی انتقادی 161/- 254/

 غیر معنی دار
 تولید معنای شخصی 118/ 404/

 غیر معنی دار
 آگاهی متعالی 198/- 159/

غیرمستقیم و 

 بسط حالت هوشیاری *305.- 028/ معنی دار

 درصد اطمینان 59با  1.19*در سطح معناداری 

ی پیرسون در زنان نشان می دهد كه مولفه بسط حالت هوشیاری مربوط به هوش ضریب همبستگ 1نتایج حاصل از جدول   

 معنا داری دارد.  غیرمستقیم و معنوی با قدرت ریسك  رابطه 

 

 

 بحث ونتیجه گیری
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ابعاد هوش هیجانی و هوش معنوی با قدرت ریسك پذیری  از بعضیدر بین  نتایج بررسی داده های آماری نشان می دهد   

همدلی و       )ضریب همبستگی پیرسون بر اساس جنسیت در مردان با زیر مولفه های هوش هیجانی هست. عناداری همبستگی م

در مولفه های واحد افزایش  4یعنی به ازای  .معناداری وجود داردمستقیم و پذیری همبستگی  كریس با قدرت (خوش بینی

ضریب از طرفی  می یابد. افزایشواحد  كبه میزان ی بعنوان متغیر مالكپذیری ك ریسقدرت  همدلی و  خوش بینی

با قدرت ریسك پذیری  (بسط حالت هوشیاری)بر اساس جنسیت در زنان با زیر مولفه هوش معنوی نشان می دهد همبستگی 

ریسك  قدرتبسط حالت هوشیاری  در مولفه واحد افزایش 4همبستگی غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. یعنی به ازای 

افراد بر اساس جنسیت در  نشان می دهدضریب همبستگی  ش می یابد.كاهبه میزان یك واحد بعنوان متغیر مالك ری پذی

با قدرت ریسك پذیری  (تحمل فشار روانیو  واقع گرایی، روابط بین فردی، استقالل)با زیر مولفه های هوش هیجانی مجرد 

 واقع گرایی، روابط بین فردی، استقاللدر مولفه های واحد افزایش  4 همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد یعنی به ازای

 حل معنوی، برای هوش می یابد. افزایشبه میزان یك واحد بعنوان متغیر مالك پذیری ك ریس قدرت با تحمل فشار روانیو 

 این گرفتن نظر در همیتا موضوع، این .می گیرد قرار استفاده مورد ها ارزش و زندگی به معنای مربوط مسائل و مشکالت

 و متفاوتی تعدیل های متغیر واسطه به دهی معنا این البته و. می كند مطرح جامعه از خاص قشر این مورد در درونی را منبع

هوش  بین پژوهش از حاصل های یافته اساس بر. است شخصیتی و ویژگی های صفات متغیرها، این از یکی .شود می تبیین

 و معناداری مثبت رابطه گرایی وجدان و بودن واكنش پذیر پذیری، انعطاف پذیری،تجربه خصیتیش های ویژگی و معنوی

 دیگر طرف از .آمد دست تری به قوی مثبت رابطه معنوی هوش بین انعطاف پذیری و عامل، چهار این میان از .دارد وجود

به  كه (4959پدرام، و زارع (مطالعه نتایج با ها هاین یافت .دارد وجود معناداری منفی رابطه و ریسك پذیری معنوی هوش بین

 و اعتمادی )نصر اصفهانی مطالعه همچنین دانشجویان پرداخته است و در  بین شخصیت صفات با معنوی هوش ارتباط بررسی

 .ددار همخوانی داده ، قرار مورد بررسی دانشجویان بین در زندگی كیفیت كنار در متغیررا دو این ارتباط كه(4951، 

ریچی،  و )بیتس این زمینه در.بود آمده دست به نتایج مشابه نیز ( 4959(سرخی و عابدی مطالعه در آمده دست به نتایج

،  گارد هینگس و آرتو است) معنویت مرتبط با پذیری تجربه باالتر سطوح كه دادند خود نشان مطالعه در نیز (51141

 این بیانگر پژوهش های یافته .است كرده ذكر را ای مالحظه قابل طهراب شخصیت و معنویت بین خصوص ارتباط (در5149

شده  مشاهده رابطه به توجه با.است معنوی هوش افراد از گیری بهره برای مفیدی پایه بعدی، 9 این الگوی كه است موضوع

 چندگانه سیوناز رگر شخصیتی ویژگی های بینی پیش قدرت بررسی منظور به شخصیتی، ویژگی های و معنوی هوش بین

 بیشتری قدرت با گرایی و  تجربه بودن دلپذیر برونگرایی، ویژگی، پنج از كه داد نشان آمده بدست نتایج.گردید استفاده

 صداقت، دارند،خصوصیات باالیی معنوی هوش (افرادی كه5141وگان  اعتقاد به.ندنمی ك تبیین را معنوی هوش واریانس

 برونگرا، افراد بین در كه است ای گونه به این .دهندی م نشان را بیشتر یرخواهیخ و بخشش متقابل، همدردی دلسوزی،

 این استفاده در مورد ابزار در سها مقیا خرده و وها قلمر وجود .است نمایان ها بیشتر ویژگی این نیز طلب توافق و گرا تجربه

 شامل كه هشیاری در قلمرو كه ای گونه به.دنمی ك كمك بسیار شخصیت و معنوی هوش زمینه دو ارتباط شرح در مطالعه

 را قلمرو این عوامل بقیه از بیشتر تجارب، نسبت به گشودگی متغیر .است ساختن و آگاهی و توجه شهود، قبیل از هایی آیتم

 یمختلف توانمند تجارب مقابل در باال پذیری انعطاف با كه افرادی است موضوع این بیانگر رابطه این .دنمی ك بینی پیش

 .دارند ساخت یك ایجاد و این تجارب تركیب و توجه شهود، برای بیشتری
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 مقیا خرده قالب در رابطه این.بود متمركز بودن دلپذیر و پذیری تجربه برونگرایی، صفت سه بر هوش معنوی به مربوط نتایج

حق  آزادی، تمیز، یی،زیبا مقیاس، خرده 6 بر مشتمل قلمرو این .است نمایان بیشتر قلمرو این در سهای موجود

 گرفته قرار مورد بررسی شخصیتی صفات با مختلف مطالعات در موارد این از برخی ارتباط .است شادی و شناسی،ماندگاری

معنا  جستجوی در بیشتر كمتر ریسك پذیر افراد كه است بیانگر این نیز سوم قلمرو خصوص در آمده بدست نتایج  .است

 نتیجه این در كنار .می گیرد صورت افراد در خدمت به مندی عالقه هدف  تعیین طریق از عموما معنا این كسب .هستند

 گاهی و ها حساسیت بر اساس تنها را موضوع این د،نمی ك تبیین را قلمرو این صدی  از در نیز نوروزگرا افراد خصوصیات

مقابل  در كه افرادی حقیقت، و تعالی قلمرو دو در .داد شرح توان می دارد وجود افراد از گروه در این كه هایی گرایی كمال

 به دستیابی امکان تقدس و درك و عمل برای بیشتری فرصت و توانمندی برخوردارند، بیشتری انعطاف از مختلف تجارب

 بین در . شودی م حقیقت دریافت از ریسك پذیری مانع خصوصیات دیگر طرف از .است فراهم برایشان متعالی های موقعیت

 افراد این فاصله ها منیت برخی وجود و خوردی م چشم به توكل كمتر قدرت و باالتر وجودی حضور احساس افراد از گروه این

 وجدان صفت بینی پیش قدرت بودن خصوص كمرنگ در است ذكر قابل كه ای نکته نهایت در .دنمی ك بیشتر را حقیقت و

 بین پیش متغیر كه رودی م انتظار صفت، این ششتحت پو خصوصیات براساس است معنوی هوش خصوص در گرایی

 از معنوی هوش با دار معنی مثبت رابطه وجود با حاضر مطالعه در است كه حالی در این باشد معنوی هوش برای نیرومندی

 .نبود برخوردار كافی بینی پیش قدرت
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