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Comparison of Spiritual Intelligence, Spiritual Experiences, 
Religious Orientation, and Their Correlation among Engineer- 
ing Students and Students Who Comeand Go to Shiraz University Mosque

[1] Spiritual intelligence [2] Build the scale of spiritual experience [3] Religious orientation 
and mental health [4] Study of psychometric properties of self-educational questionnaire 
(SRQ-A) in elementary school students [5] Psychometric properties of the King Spiritual 
Intelligence Questionnaire (KSIQ) in physical veterans of Iran-Iraq warfare [6] 
Psychoanalysis characteristic investigation daily spiritual experience scale (DSES) [7] 
Effectiveness of psychotherapy with and without religious islamic orientation on anxiety 
and distress

Aims One of the components recently introduced in the psychology of religion is spiritual 
intelligence. Spiritual experiences are pure and innate experiences that are inherent in 
human being. Also, religious orientation means one’s attitude toward religion. Thus, the aim 
of the present study was to compare the spiritual intelligence, spiritual experiences, religious 
orientation, and their correlation among engineering students and students who come and go 
to Shiraz University mosque.
Instruments & Methods This descriptive, causal-comparative, and correlational study was 
conducted among 60 engineering students and 60 students who come and go to mosque 
in Shiraz University; the participants were selected based on available sampling method. 
Spiritual intelligence and spiritual experiences questionnaires as well as and Allport religious 
orientation scale were used for data collection. The data were analyzed by SPSS 16, using one 
way anova and Pearson correlation tests.
Findings Compared to the engineering students, students who come and go to mosque 
significantly had higher mean scores in spiritual intelligence, spiritual experiences, and religious 
orientation (p<0.05). There was a significant positive correlation between spiritual intelligence 
and religious orientation of the two groups, spiritual intelligence and spiritual experiences of 
students who come and go to mosque, as well as spiritual experiences and religious orientation 
of the engineering students (p<0.05).
Conclusion Students who come and go to mosque in Shiraz University have higher spiritual 
intelligence, spiritual experiences, and religious orientation compared to the engineering 
students. There is a correlation between spiritual intelligence and religious orientation of the 
two groups, spiritual intelligence and spiritual experiences of students who come and go to 
mosque, as well as spiritual experiences and religious orientation of the engineering students.
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   ۱۳۹۷ بهار، ۲، شماره ۳دوره                        پژوهشی قرآن و طب- نامه علمی صلف

 یریگ جهت ،یمعنو تجارب ،یمعنو هوش سهیمقا
 انیدانشجو نیب باهم آنها یهمبستگ و یمذهب
 مسجد به وآمد پررفت انیدانشجو و یمهندس
  رازیش دانشگاه
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  چکيده
 ،شناسی دین مطرح شده است هایی که اخیراً در حیطه روان یکی از مولفهاهداف: 

تجاربی اصیل و درونی هستند که در ذات نیز  هوش معنوی است. تجارب معنوی
نگرش فرد به  ،گیری مذهبی منظور از جهت. همچنین هر انسانی نهفته است

بنابراین هدف از پژوهش، مقایسه هوش معنوی، تجارب معنوی،  مذهب است.
مذهبی و همبستگی آنها باهم بین دانشجویان مهندسی و  گیری جهت

  وآمد به مسجد دانشگاه شیراز بود.  دانشجویان پررفت
و همبستگی  ای مقایسه -توصیفی، علیپژوهش حاضر از نوع ها:  ابزار و روش

وآمد  نفر از گروه دانشجویان پررفت ۶۰نفر از گروه دانشجویان مهندسی و  ۶۰بین 
گیری دردسترس انتخاب شدند، اجرا  شیراز که با روش نمونهبه مسجد دانشگاه 
های هوش معنوی، تجارب معنوی و  نامه ها از پرسش آوری داده شد. برای جمع

، از طریق SPSS 16افزار  ها با نرم گیری مذهبی آلپورت استفاده شد. داده جهت
  ی پیرسون تحلیل شدند.همبستگ و طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون
نمرات میانگین  ،داری طور معنی وآمد به مسجد به دانشجویان پررفتها:  یافته

گیری مذهبی نسبت به  هوش معنوی، تجارب معنوی و جهت درباالتری 
 یمذهب یریگ جهت و یمعنو هوشبین  .)>۰۵/۰pداشتند (دانشجویان مهندسی 

 و مسجد به وآمد پررفت انیدانشجو در یمعنو تجارب و یمعنو هوش دوگروه،
 یهمبستگ دانشجویان مهندسی یمذهب یریگ جهت و یمعنو تجارب نیهمچن

  ).>۰۵/۰pداری وجود داشت ( مثبت معنی
هوش معنوی، دانشگاه شیراز، وآمد به مسجد  دانشجویان پررفتگیری:  نتیجه

دارند. نسبت به دانشجویان مهندسی باالیی گیری مذهبی  تجارب معنوی و جهت
گیری مذهبی دو گروه، هوش معنوی و تجارب معنوی  بین هوش معنوی و جهت

گیری  وآمد به مسجد و همچنین تجارب معنوی و جهت دانشجویان پررفت
  همبستگی وجود دارد. دانشجویان مهندسیمذهبی 
  گیری مذهبی جهت ،تجارب معنوی ،هوش معنوی ها: کلیدواژه

  

  ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  mtaghavi@rose.shirazu.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
شناسی دین مطرح شده  هایی که اخیرًا در حیطه روان یکی از مولفه

 ،هوش معنوی است. براساس تعریف، هوش معنوی ،است
یا  کند میهشیاری یا احساس پیوند با یک وجود مقدس را تسهیل 

رسد هوش معنوی از روابط فیزیکی و  دهد. به نظر می افزایش می
های شهودی  شناختی فرد با محیط پیرامون فراتر رفته و وارد حیطه

. همچنین تجارب [1]شود میو متعالی دیدگاه فرد به زندگی 
معنوی، تجاربی اصیل و درونی هستند که در ذات هر انسانی نهفته 

ها  فرد با ماورای هستی است. بررسی و موضوع آن ارتباط درونی
جهانی  تجربیات معنوی از نوع تجربیات این اند که دادهنشان 

اش را از  بیند که تجربه خود را ناگزیر می ،کننده نیستند، لیکن تجربه
تمثیل، استعاره و نماد برای شنوندگان قابل فهم  ،طریق تشبیه

نگرش فرد به مذهب است.  ،گیری مذهبی . منظور از جهت[2]کند
گیری مذهبی به دو نوع درونی و بیرونی  براساس تعریف، جهت

 ،کند زندگی می خود فرد با مذهب ،شود که در نوع اول تقسیم می

کند. مطابق دیدگاه  فرد از مذهب استفاده ابزاری می ،اما در نوع دوم
حفظ  ،گیری مذهبی بیرونی، کسب منافع فردی ، در جهتآلپورت
ترین  عیت اجتماعی و ارضای تمایالت خودخواهانه از مهمموق

گیری  مقاصد افراد در اعمال مذهبی است، در حالی که در جهت
نمایند و  ها و اعتقادات درونی عمل می درونی، افراد براساس ارزش

. هستنددنبال کسب معنا و ارزش برای باورها و اعمال خود  به
یرونی را به دو نوع شخصی گیری مذهبی ب جهت، و همکاران مالتی
ند و دلیل آنها این بوده است که برخی از ا هماعی تقسیم نمودتو اج

های اجتماعی سراغ مذهب  افراد برای جلب منافع و حمایت
کردن نیازهای شخصی  روند و برخی دیگر از افراد برای مرتفع می

. [4 ,3]روند نیاز به آرامش و ایمنی سراغ مذهب می رفعخود مثل 
ابراین هدف از پژوهش حاضر، مقایسه هوش معنوی، تجارب بن

گیری مذهبی و همبستگی آنها باهم بین دانشجویان  معنوی، جهت
  وآمد به مسجد دانشگاه شیراز بود. مهندسی و دانشجویان پررفت

  

  ها ابزار و روش
ای و همبستگی در جامعه  مقایسه - پژوهش حاضر از نوع علی

نفر از  ۶۰اجرا شد.  ۱۳۹۱-۹۲دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 
وآمد به  نفر از گروه دانشجویان پررفت ۶۰دانشجویان مهندسی و 

عنوان نمونه  گیری دردسترس به مسجد دانشگاه شیراز با روش نمونه
  انتخاب شدند. 

عنوان ابزار پژوهش  های زیر به نامه از پرسشدر پژوهش حاضر 
  استفاده شد:

نامه  این پرسش :(SISRI)کینگ  نامه هوش معنوی پرسشالف) 
 ۴تا  صفرگویه است و هر گویه در مقیاس لیکرت از  ۲۴شامل 
گذاری معکوس دارد.  نمره ۶تنها گویه  .شود گذاری می نمره

نامه را برای استفاده در فرهنگ  روایی و اعتبار این پرسش ،ابراهیمی
  .[5]مناسب گزارش کرده است ،ایرانی
نامه  این پرسش :(DSES)روزانه  نامه تجارب معنوی پرسشب) 

گویه آن در مقیاس  ۱۵گذاری برای  گویه است که نمره ۱۶شامل 
از  نامه در مقیاس لیکرت . گویه آخر این پرسشاست ۶تا  ۱لیکرت از 

 ۹۴تا  ۱۶شود و بنابراین دامنه نمرات بین  ری میاگذ نمره ۴تا  ۱
نامه را برای  اعتبار و روایی این پرسش امیریو  تقوی. استمتغیر 

  .[6]اند استفاده در فرهنگ ایرانی مناسب گزارش کرده
این  :(AROS) گیری مذهبی آلپورت نامه جهت پرسشج) 
 ۹گویه است که  ۱۵شامل نامه توسط آلپورت ساخته شده و  پرسش

گویه برای ارزیابی  سهگیری مذهبی درونی،  گویه برای ارزیابی جهت
گیری  گویه برای ارزیابی جهت ۳گیری بیرونی شخصی و  جهت

گذاری این  مذهبی بیرونی اجتماعی طراحی شده است. روش نمره
ای بین صفر تا  گویه نمره نامه از نوع لیکرت است که برای هر پرسش

گذاری  صورت معکوس نمره به ۲یابد. تنها گویه  تصاص میاخ ۴
نامه را با استفاده از روش  اعتبار این پرسش ،نسابهشود.  می

نامه را با استفاده از روش  و روایی این پرسش ۸۸/۰بازآزمایی 
عامل مذهب درونی، مذهب بیرونی  سهتحلیل عامل شامل 

واریانس کل تبیین  %۳/۵۸شخصی و مذهب بیرونی اجتماعی با 
را در فرهنگ  نامه پرسشگزارش نموده است که استفاده از این 

  .[7]نماید ایرانی توجیه می
کنندگان برای شرکت در این پژوهش،  پس از جلب موافقت شرکت

نامه هوش معنوی، تجارب معنوی و  پرسش سهترتیب  به
کنندگان در  گیری مذهبی در اختیار آنان قرار گرفت. شرکت جهت

 پرداختندها  نامه صورت انفرادی به تکمیل پرسش آرام و به محیطی
لف دوم پاسخ داده وتوسط م ،ای برای آنان مبهم بود و هرگاه گویه



 ۶۵ ...انیدانشجو نیب باهم آنها یهمبستگ و یمذهب یریگ جهت ،یمعنو تجارب ،یمعنو هوش سهیمقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  شد. می
طریق آزمون تحلیل ، از SPSS 16افزار  ها با نرم تجزیه و تحلیل داده

 و یجانیه تجارب ،یمعنو هوش سهیمقاطرفه برای  واریانس یک
 انیدانشجو و یمهندس انیدانشجو گروه دو در یمذهب یریگ جهت
بررسی و آزمون همبستگی پیرسون برای  مسجد به وآمد پررفت

 و یجانیه تجارب ،یمعنو هوش ریمتغ سه نیب یهمبستگ
صورت جداگانه صورت  ی دو گروه و هر گروه بهمذهب یریگ جهت

  گرفت. 
  

  ها یافته
دانشجویان نفر، زن بودند.  ۶۰کننده،  دانشجوی شرکت ۱۲۰از 

وآمد به مسجد در مقایسه با دانشجویان مهندسی در هر سه  پررفت
گیری مذهبی نسبت  متغیر هوش معنوی، تجارب معنوی و جهت

نمرات باالتری میانگین داری  طور معنی به ،به دانشجویان مهندسی
وآمد به مسجد در هر دو مقیاس  . دانشجویان پررفتداشتند
طور  گیری مذهبی درونی به هتگیری مذهبی بیرونی و ج جهت
  .)۱داشتند (جدول داری نمرات باالتری  معنی

بین دو متغیر هوش معنوی و تجارب معنوی در کل گروه و در گروه 
همبستگی مثبت  ،وآمد به مسجد دانشگاه دانشجویان پررفت

ای برای دانشجویان مهندسی  چنین رابطهوجود داشت و  یدار معنی
گیری مذهبی برای  متغیر هوش معنوی و جهتیافت نشد. بین دو 

کننده به تفکیک همبستگی  کل دانشجویان و هر دو گروه شرکت
. همچنین بین دو متغیر تجارب وجود داشت یدار مثبت معنی

گیری مذهبی برای کل دانشجویان و برای  معنوی و جهت
وجود ) >۰۱/۰p( یدار دانشجویان مهندسی رابطه مثبت معنی

دار  معنیوآمد به مسجد  برای دانشجویان پررفت که ای رابطه داشت،
  .)۲نبود (جدول 

  
گیری مذهبی دو گروه  مقایسه هوش معنوی، تجارب معنوی و جهت )۱جدول 
(هر گروه  رازیش دانشگاه مسجد به وآمد پررفت انیدانشجو و یمهندس انیدانشجو

  نفر) ۶۰
  داری سطح معنی  نمرات  متغیرها

  هوش معنوی
  ۴۳/۷۰±۶۸/۹  مسجد  ۰۰۰۱/۰  ۲/۶۰±۴۵/۱۶  مهندسی

  تجارب معنوی
  ۳۸/۷۳±۱۷/۱۱  مسجد  ۰۰۰۱/۰  ۱۵/۶۴±۶/۱۲  مهندسی
  گیری مذهبی جهت

  ۲۳/۴۳±۸۱/۴  مسجد  ۰۰۰۱/۰  ۲۵/۳۵±۱۳/۱۰  مهندسی
  گیری مذهبی بیرونی جهت

  ۲۵/۱۴±۷۴/۲  مسجد  ۰۰۴/۰  ۲/۱۲±۵۷/۴  مهندسی
  گیری مذهبی درونی جهت

  ۹۸/۲۸±۹۹/۲  مسجد  ۰۰۰۱/۰  ۰۵/۲۳±۳۷/۶  مهندسی
  

گیری  ماتریس همبستگی هوش معنوی، تجارب معنوی و جهت )۲جدول 
 مسجد به وآمد پررفت انیدانشجو وی مهندس انیدانشجومذهبی در دو گروه 

  )نفر ۶۰ گروه هر( رازیش دانشگاه

  تجارب معنوی  هوش معنوی  متغیرها
  كل  مسجد مهندسی  كل  مسجدمهندسی

        ۱  ۱  ۱  معنویهوش 
  ۱  ۱  ۱ ۴۳/۰*  ۵۷/۰**  ۲۳/۰  تجارب معنوی

۶۱/۰**  ۲۵/۰  ۶۹/۰** ۴۳/۰*  ۳۹/۰*  ۳۱/۰* گیری مذهبی جهت
                   :**۰۱/۰p<                                :*۰۵/۰p< 

  بحث
 ،یمعنو تجارب ،یمعنو هوش سهیمقاهدف پژوهش حاضر، 

 انیدانشجو نیب باهم آنها یهمبستگ و یمذهب یریگ جهت
 .بود رازیش دانشگاه مسجد به وآمد پررفت انیدانشجو و یمهندس

وآمد به مسجد دانشگاه شیراز  نتایج نشان داد که دانشجویان پررفت
از هوش معنوی  شتند،که با استمرار بیشتری با مسجد ارتباط دا

دو . باید متذکر شد که هدف اصلی از مقایسه بودند باالتری برخوردار
زیرا ممکن است دانشجویان  ،گروه، میزان دینداری دو گروه نبود

وآمد به مسجد به یک میزان مذهبی  مهندسی و دانشجویان پررفت
لذا  شت،باشند. تحقیقات قبلی در رابطه با این سئوال وجود ندا

توان با تحقیقات پیشین مورد مقایسه  نتایج مطالعه حاضر را نمی
د افرادی که ارتباط بیشتری با مسجد دارند با رس قرار داد. به نظر می

مسایل معنوی نیز ارتباط مستمری پیدا خواهند کرد. به همین 
شود. از طرف دیگر، افرادی که  دلیل هوش معنوی در آنها تقویت می

هوش معنوی باالتری دارند، گرایش بیشتری به مسایل معنوی و 
دهند. لذا رفتن  میامور مربوط به آن از جمله رفتن به مسجد نشان 

صورت تعاملی روی یکدیگر اثر  به مسجد و هوش معنوی به
  گذارند. می

وآمد به مسجد دانشگاه از نظر  نتایج نشان داد که دانشجویان پررفت
از غنای بیشتری  ،تجارب معنوی نسبت به دانشجویان مهندسی

توان گفت که طبق  میبرخوردار هستند. برای تبیین این نتیجه، 
یک ارتباط تنگاتنگ  ،بین تجارب معنوی و هوش معنوی ها یافته

اما چنین  داشت،وآمد به مسجد وجود  برای دانشجویان پررفت
رسد  . به نظر میشتای برای دانشجویان مهندسی وجود ندا رابطه

هوش معنوی و تجارب معنوی در یک گستره زمانی موجب تقویت 
ن ارتباط را برای فرد ایفا نقش میانجی در ای ،یکدیگر شدند و مسجد

  کرده است. 
وآمد به مسجد در مقیاس  نتایج نشان داد که دانشجویان پررفت

کردند داری نمرات باالتری را کسب  طور معنی گیری مذهبی به جهت
است که این گروه از دانشجویان به مذهب پایبندتر  بدین معنی و

ایران مورد نظر های سنجش دینداری در  هستند. باید ضعف مقیاس
رچوب نظری مشخص همت هامحققان قرار گیرد و برای رفع آن با چ

هایی توسط  نتایج چنین پژوهش، تا آن زمان بنابراینگمارند. 
صورت نتایج  با احتیاط تفسیر شوند و صرفًا به باید محققان

وآمد  دانشجویان پررفتهمچنین مقدماتی مورد تحلیل قرار گیرند. 
گیری مذهبی بیرونی و هم در  عد مقیاس جهتبه مسجد هم در بُ 

داری نسبت به  صورت معنی گیری مذهبی درونی به عد جهتبُ 
چه  ، گرندنمرات بیشتری را کسب نمود ،دانشجویان مهندسی

گیری مذهبی درونی به  تفاوت نمرات دو گروه در مقیاس جهت
وآمد به  نمرات دانشجویان پررفتبیشتربودن . استمراتب بیشتر 

گیری مذهبی  گیری مذهبی و جهت جد در نمرات کل جهتمس
، لیکن این بخش بودگروه مهندسی مطابق انتظار  نسبت بهدرونی 

گیری مذهبی  از نتایج که نمرات این دانشجویان در بخش جهت
های آتی  جای تامل دارد و باید در پژوهش بود،بیرونی نیز بیشتر 

  مورد کنکاش و تبیین بیشتری قرار گیرد. 
گیری مذهبی  متغیر هوش معنوی، تجارب معنوی و جهت سهبین 

. بودکه مطابق انتظار  شتوجود دا یدار در کل رابطه مثبت معنی
بین هوش معنوی،  شدند،گروه تقسیم  دووقتی دانشجویان به 
نتایج به سطح  ،مورد دوگیری مذهبی در  تجارب معنوی و جهت

وآمد  دانشجویان پررفت. نخست، در حالی که بین نرسیدداری  معنی
وجود  یهوش معنوی و تجارب معنوی رابطه مثبت، به مسجد
ای برای دانشجویان مهندسی به دست  اما چنین رابطه داشت،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فاطمه اسدیو  محمدرضا تقوی سید  ۶۶
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رسد که بین این دو متغیر در  له به نظر میانیامد. در تبیین این مس
وآمد به مسجد انسجام بیشتری وجود  گروه دانشجویان پررفت

گذاری و تامالت بیشتری  این افراد احتماًال ارزش زیرا .داشته باشد
در حالی  مورد دوم،های مرتبط با معنویت داشته باشند.  برای مقوله

گیری مذهبی در دانشجویان  که بین متغیر تجارب معنوی و جهت
ای بین  چنین رابطهداشت، مذهبی همبستگی مثبت وجود 

. یک نرسیدداری  وآمد به مسجد به حد معنی دانشجویان پررفت
گیری مذهبی در این افراد بیشتر متاثر از  است که جهت اینتبیین 

هوش معنوی است تا تجارب معنوی. به عبارت دیگر تجارب 
گیری مذهبی  معنوی، در مقایسه با هوش معنوی، در انتخاب جهت

های شناختی در  جنبه همچنین. آنان کمتر تاثیرگذار بوده است
تری را به خود  گیری مذهبی این افراد جایگاه مهم انتخاب جهت

گیری  اختصاص داده است یا انفکاکی بین تجارب معنوی و جهت
مذهبی در این افراد وجود دارد که باید در تحقیقات آتی مورد بررسی 

 اددنتایج پژوهش نشان  ،و کنکاش بیشتری قرار گیرد. در مجموع
های مرتبط با  تواند موجب تقویت مولفه که ارتباط با مسجد می

تواند نقش  معنویت در افراد شود و تجارب معنوی افراد می
های  کنندگی در این ارتباط داشته باشد. از محدودیت تسهیل

گیری است که از روش غیراحتمالی  پژوهش حاضر نحوه نمونه
 .ری مذهبی استگی سنجش جهت ،دیگر محدودیتاستفاده شد. 

شناسی  محدودیتی که در حال حاضر برای تحقیقات در حیطه روان
  رفع شود.ن امر در آینده ادین وجود دارد که باید به همت متخصص

 ،یهمبستگ قاتیتحق از فراتر ،یآت قاتیتحق یبرا شود یم شنهادیپ
 قدرت و کرده استفاده ونیرگرس یها پژوهش از حوزه، نیا نامحقق
 مطالعه مورد را گانه سه یرهایمتغ از کی هر نییتب و ینیب شیپ

 تجارب ،یمعنو هوش ریمتغ سه از کی کدام که نیا. دهند قرار
 یرهایمتغ کننده ینیب شیپ تواند یم یمذهب یریگ جهت و یمعنو
 اندرکاران دست یبرا یخاص یضمن یها داللت تواند یم ،باشد گرید
 نیا به. باشد داشتهایران  کشور یفرهنگ امور و تیترب و میتعل
 ریتاث تحت شتریب تواند یم یمذهب یریگ جهت آموزش که یمعن
 تواند یم یمعنو هوش و یمذهب تجارب کنیل ،باشد خانواده طیمح
 که یآموزش یفضاها جمله از و یبعد یرشد مراحل از متاثر شتریب
  .باشد هستند، میتعل تحت نوجوانان و کودکان آن در
  

  گیری نتیجه
هوش معنوی، دانشگاه شیراز، وآمد به مسجد  دانشجویان پررفت

نسبت به دانشجویان باالیی گیری مذهبی  تجارب معنوی و جهت
گیری مذهبی دو گروه،  دارند. بین هوش معنوی و جهتمهندسی 

وآمد به مسجد و  هوش معنوی و تجارب معنوی دانشجویان پررفت
 انشجویان مهندسیدگیری مذهبی  همچنین تجارب معنوی و جهت

  همبستگی وجود دارد.
  

 نیا در کنندگان شرکت تمام از لهیوس نیبد تشکر و قدردانی:
  .دیآ یم عمله ب یقدردان و تشکر پژوهش

 پژوهش نیا در خود تیرضا با کنندگان مشارکت تاییدیه اخالقی:
  .نمودند شرکت

 مقاله نیا سندگانینو نیب منافع تعارض گونه چیه تعارض منافع:
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