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Background and aim: The holy Qur'an is the eternal miracle of the Prophet of Islam, and is a book that heals 

and calms the souls of people so that Qur'an transforms fatigue and restlessness into peace and cures pain. 

Familiarity with the Qur'an, both outwardly and inwardly, can have a great effect on the formation of people's 

personality. Knowing personality traits is the best way to deal with these adversities in the light of the familiarity 

with Qur'an.  The aim of this study was to investigate the relationship between familiarity with Qur'an and 

personality traits. 

Materials and methods: The population of this descriptive-comparative study was all students of the Islamic 

Azad University of Sari. The study sample was 228 students, randomly selected. Research tools included 

familiarity with Qur'an questionnaire and Neuroticism-Extraversion-Openness (NEO) Personality inventory. 

Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation, charts and tables) and 

inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression). 

Findings: Three variables of personality trait (agreeableness, openness to experience and extraversion) entered 

into the regression analysis equation could significantly predict the variable of familiarity with Qur'an, but this 

relationship was inverse with openness to experience and had no relationship with neurosis (another variable of 

personality trait). 

Conclusion: There was a significant relationship between familiarity with Qur'an and personality traits. 
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 چکیده 
  :مقاله نوع

 پژوهشی مقاله

 

 

 دریافت:

22/11/1011 

 ویرایش:

11/5/1011 

 پذیرش:

11/5/1011 

 :انتشار

10/6/1011 

ه را ب هایو ناآرام هایاست که خستگ انیبخش روان آدماسالم و نسخه شفابخش و آرام یگرام امبری، معجزه جاودانه پمیکر قرآن هدف: و ابقهس

 داشته باشد. شناخت افراد تیشخص یریگرا در شکل ییتأثیر بسزا تواندیم یو چه باطن یقرآن چه ظاهر . انس باکندیآرامش و دردها را درمان م

 یهایژگیپژوهش تالش دارد تا رابطه انس با قرآن را با و نیاست. ا ماتینامال نیروش مقابله با ا نیانس با قرآن بهتر هی، در سایتیشخص یهایژگیو

 قرار دهد. یررسب دمور ت،یشخص

است. نمونه پژوهش شامل  یدانشگاه آزاد سار انیدانشجوپژوهش، شامل تمام  جامعهاست.  یاسهیمقا ،یفیپژوهش از نوع توص نیا ها:روش و مواد

 لیحلت و هیاست. جهت تجز نئو یتیشخص و انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه انس با قرآن یصورت تصادفکه به انینفر از دانشجو 222

ستفاده ا یریتغمچند ونیو رگرس رسونیپ یمبستگاز ه ینمودار و جدول( و در بخش آمار استنباط ار،یانحراف مع ن،یانگیم ،ی)فراوان یفیها از آمار توصداده

 شد.

 تیقابل ینادارعطور مبه ،ییگرابرونبه تجربه و  یگشودگ ،توافقشامل  ونیرگرس لیواردشده در معادله تحل یتیشخص یژگیو ریاز سه متغ ها:یافته

 .اشدبینم داریارتباط معن ینژندروان ریبا متغ یبه تجربه رابطه معکوس دارد ول یانس با قرآن را دارد، البته با گشودگ ریمتغ ینیبشیپ

 وجود دارد. یداری، رابطه معنتیشخص یهایژگیو وانس با قرآن  نیب گیری:نتیجه

 یتشخص یهایژگیانس با قرآن، و كلیدی: واژگان

 .22-01(: 2)6؛ 1411. نشریه اسالم و سالمت. های شخصیتویژگی وقرآن بررسی رابطه انس با . پور، محبوبه فرامرزیرحیمه روحانی راد، محمد هادی یداهلل :استناد

                             © The Author(s) 
                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 

 

 
 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               2 / 9

mailto:mahbob330@
mailto:mahbob330@
https://orcid.org/0000-0002-4337-2096
https://orcid.org/0000-0002-4951-8199
https://orcid.org/0000-0002-3568-7039
https://iahj.ir/article-1-256-fa.html


 24                                                                                                              رحیمه روحانی راد و دیگران       / شخصیت هایویژگی وبا قرآن انس رابطه 

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 82-90 

 مقدمه

. گذاردیتنهایی در همه حال انسان را تنها نم او را احاطه کرده، وحشت های فراوانیامروزه انسان در معرض آماج حمالت روحی و روانی قرار دارد و نگرانی

آزارد. دوران زندگی، روح و روان او را می ، در همه حوادثیکسیاو به شدّت نیازمند انیس و مونس است که در کنار او آرامش یابد. نگرانی شدید او از تنهایی و ب

لَوْ »فرماید: ( میسالمالهلیبهترین همدم انسان باشد؛ امام سجاد )ع تواندیزندگی م یهایها و سختقرآن کریم مونسی است که در شرایط عادی و نیز در بحران

مشرق و مغرب بمیرند و هیچ موجودی بر روی زمین زنده  نیاگر همه مردم ماب (.1) «یأَنْ یکُونَ الْقُرْآنُ مَعِ مَاتَ مَنْ بَینَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ

  .)به نقل از اصول کافی( (2) کنمینماند و من تنها باشم، وقتی قرآن با من باشد، هرگز از تنهایی وحشت نم

هرگاه کارها چون شب ظلمانی برایتان مشتبه و تاریک »: دیفرمایو م داندیمشکالت را در قرآن م( درمان همه سلم لی اهلل علیه و آله ورسول خدا )ص

شت هرکس او را رهبر خویش گرداند، وی را به به .گردید به قرآن پناه ببرید؛ چون او شفیعی است که شفاعتش پذیرفته و شاهدی است که تصدیق شده است

همین آیات قرآنی است که . (4) «هاستبهترین راه یسوراهنما به نیترآن روشنقر (.3) ددهیزند، به جهنّم سوقش مو هرکس بدان پشت پا  سازدیرهنمون م

هایی را تربیت کند که با دنیای کفر و ظلمات بستیزند. همین معارف است که ملت بزرگ ما را وادار کرد و مجهز نمود که با، جاهلیت توانست در روزگاری، انسان

نانچه ما مسلمانان با قرآن مأنوس نشویم و به آن عمل نکنیم، مورد شکایت و عتاب رسول خدا )ص( قرار خواهیم د. چجاهلیت قرن بیستم مقابله کن مدرن و

حقیقت،  قرآن در حقیقت انس با نور، حق، ا. انس ب(5) «ندیا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً؛ پروردگارا! قوم من قرآن را رها کرد»گرفت که فرمود: 

 .(4)« جدایی دوستان وحشتی نخواهد داشت از هرکس با قرآن انس گیرد،»د: فرمو( ع) بدین دلیل است که امام علی هدایت و برهان است و

ی سو بها ی رپ در یپی هانسلیی است که هاتیو خاص هاتیجذابقرآن تنها پنجره ایست که از خانه دنیا به جهان غیب گشوده است، در این کتاب بزرگ 

، در این خصوص تعلیم و تعلم، استماع، شودیمی توحیدی را از این کالم الهی اخذ و با معارف الهی آشنا هادهیابا انس با قرآن،  مؤمن. انسان (6) خواندیمخود 

از وظایفی است که با انس و ارتباط دائمی پیروان راستین با این کتاب آسمانی میسر یات الهی آ درتالوت مستمر، ترتیل و دقت در فهم قرآن و باالخره تدبر 

گذارد که گویی بعد از شنیدن آن انسان تازه متولدشده و احساس سبکی، سرزندگی چنان بر روح و جسم اثر میدرت نفوذ فراوان خود، آنق با. کالم الهی (7) است

دچار  اقسام مصائب رنگ شدن دین در زندگی و مهجوریت قرآن، ممکن است انسان به انواع وکم ها وغفلت ید. با توجه بهنمابندهای مادی می و قید و رهایی از

د انس توانها به چه چیزی انسان میلذا برای رهایی از خألهای معنوی و زدودن غفلت ؛درفته در انسان خأل ایجاد شوشود. با قرار گرفتن در زندگی روزمره رفته

 .(2) های عمیق زندگی سقوط نکندتا در دره گیردب

ی، بحران تردید، خودمحورمثل  اشیتیشخصهای آن بر ویژگی تأثیرنسل جوان و  خصوصاًانس با آن برای هر فرد مسلمان  بنابراین شناخت قرآن و

است که قرآن منبع اصلی  جهتنیازاو این ضرورت  رسدیم.. امری حیاتی به نظر . وی هویت، اندیشه انتزاعی، توجه به همساالن وجوجستی، خواهاستقالل

 هاست.انسانزندگی مادی و معنوی  بخشمعنادین، ایمان و فرهنگ، 

ز ااند عبارت که ها با تحلیل عاملی به پنج عامل شخصیتی بزرگ دست یافتند؛نظریه پنج عاملی شخصیت توسط مک کری و کاستا مطرح گردید. آن

و  (Agreeableness) قتواف (،Openness to experiences) به تجربه یگشودگ (،Extraversion) گراییبرون (،Neuroticism) گرایینوروز

شخصیت  دهد ولى در اصطالح عموم،شخصیت او را تشکیل می یسک هرفلسفى مجموعه نفسانیات  ظرن از. (0)( Conscientiousness) شناسیوظیفه

ا تفکر شخص در زندگی روزمره که ب یهاوهیای از رفتار و شمجموعهی شخصیت یعن .گرددظهور و بروز صفت خاصى مشخص و تعیین می جهیتن دراشخاص 

 نسبتاً که  است یارهای نسبتاً باثبات و پایدشامل ویژگی ،شخصیت گریدعبارتبه. شودمشخص می ینیبشیبودن، ثبات )پایداری( و قابلیت پ همتایهای بویژگی

ارای خصایص د های مختلف و در ارتباط با افراد متفاوت، بسیار تغییرپذیر و پیچیده وها در موقعیتبنابراین انسان ی است و برای هر فردی یکتاست؛نیبشیپقابل 

شخصیت  عنوانپاسخ دادن یک شخص اغلب به های ویژه بهراه کنندهای جداگانه برای حل مسئله و مشکالت خود استفاده میو از شیوه فرد هستند؛منحصربه

 .(11) گرددوی تلقی می

 هاروش و مواد

  NEOهای پنج عاملی شخصیتیهای انس با قرآن و ویژگیوسیله پرسشنامهآوری اطالعات بهروش جمع و ی استاسهیمقااین تحقیق از روش توصیفی، 

 جهت مقایسه دو گروه استفاده شد.)   (MANOVAباشد. در این تحقیق از روش مدل آماری مانوامی

نظر شده در این مقاله، با استفاده از پرسشنامه کار تحقیقی الئینی و همکاران و با ویرایش توسط اساتید راهنما و مشاور صاحبپرسشنامه انس با قرآن استفاده

د که در باشتی در مورد نگرش به قرآن و تأثیر آن در خانواده و اجتماع میدر علوم قرآنی بوده است که شامل آشنایی با قرآن، تفسیر، خواندن قرآن و ... سؤاال
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سؤال در  21است. این آزمون ویرایش شده دو جزء دارد که یک جزء آن مربوط به انس با قرآن است که شامل  %21و پایایی یا آلفای کرونباخ  اعتباریابیمورد 

در مورد نگرش  سؤال 11باشد که شامل باشد. جزء دوم در مورد نگرش به قرآن میمورد میزان قرائت و توجه به معنا و گرایش به قرآن در مواقع استرس و ... می

نفر از دانشجویان  222، پایایی ابزار مجدداً ثابت شده است. جامعه آماری %20فرد به نقش قرآن به سازندگی فرد، خانواده و جامعه است که با آلفای کرونباخ 

 گیری از روش جدول تصادفی کرجسی مورگانبرای نمونه د.باشنهای پزشکی، انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه میدانشگاه آزاد اسالمی ساری از دانشکده

 طبق نظر متخصص آمار برآورد شده است. 

شده  باشد. بر اساس این مدل، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیلگیری تجربی درباره متغیرهای صفات شخصیت میشخصیت یک نتیجه مدل پنج عاملی

(، Agreeableness(، دلپذیر بودن و همسازی )Opennessپذیری )(، انعطافExtraversion) گراییبرون(، Neuroticismنژندی )است که عبارتند از روان

 (.Conscientiousnessشناسی و باوجدان بودن )پذیری، وظیفهمسئولیت

لی عامل اص 5ده بود. این پرسشنامه تهیه شتوسط مک کری و کاستا  1025است که در سال  NEOجانشین آزمون  NEOPI-Rپرسشنامه شخصیتی 

دهد. این پرسشنامه یه مگیرد و بر این اساس ارزیابی جامعی از شخصیت را ارائخصوصیت را اندازه می 31خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی  6شخصیت و 

 رود. عامل اصلی شخصیت به کار می 5سؤالی است و برای ارزیابی  61یک پرسشنامه 

نفر از دانشجویان  212توسط مک کری و کاستا روی  NEO-FFIپرسشنامه شخصیتی . دارد کاربردی جهانی NEOعاملی  5حال حاضر آزمون  در

  .(0) به دست آمده است 75/1تا  23/1آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که ضرایب اعتبار آن بین 

های های تبریز، شیراز و دانشگاهنفر از بین دانشجویان دانشگاه 2111ای با حجم روی نمونه (1321که توسط گروسی فرشی ) NEOدر هنجاریابی آزمون 

گزارش کرده است. ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل  27/1تا  56/1بعد اصلی را بین  5علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی 

 .(11)به دست آمد  27/1و  62/1، 56/1، 73/1 ،26/1گرایی، باز بودن، ساز گاری و باوجدانی به ترتیب دگی خویی، بروناصلی روان آزر

 هایافته

ن بودند. ز (درصد 0/62) نفر 157 ومرد  (درصد 0/21) رنف 51فر بوده که از این تعداد ن 222ها یتعداد کل آزمودن شودمیشاهده م 1ل چنانچه از جدو

درصد  1/56باشند. دهندگان جوان میتوان گفت اکثریت پاسخدیگر میعبارتباشند، بهسال می 31الی  21درصد دارای سن  4/43دهندگان برابر اکثریت پاسخ

باشند. ی ارشد میدارای مدرک کارشناس درصد 1/24درصد آنها دارای سطح تحصیالت کارشناسی و  0/62باشند. درصد متأهل می 36دهندگان مجرد و پاسخ

دهندگان درصد پاسخ 7/16باشند. درصد در رشته فنی و مهندسی مشغول به تحصیل می 25درصد در رشته پزشکی و  32درصد در رشته علوم انسانی،  6/32

تصادی خود را مشخص ها وضعیت اقدرصد آزمودنی 5/71است  ذکرقابل باشند.می درصد وضعیت اقتصادی خوب 5/11دارای وضعیت اقتصادی متوسط، 

 .اندننموده
 

 دهندگان پاسخاطالعات دموگرافیک  .1 جدول

 درصد تعداد شاخص متغیر

 جنسیت

0/62 157 زن  

0/21 51 مرد  

2/0 21 بدون پاسخ  

 111 222 کل

 سن

2/2 21 سال 21زیر   

00 سال 31-21  4/43  

13 سال 41-31  6/13  

 وضعیت تاهل

 36 22 متأهل

1/56 122 مجرد  

0/7 12 بدون پاسخ  

 111 222 کل
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 سطح تحصیالت

0/62 157 کارشناسی  

1/24 55 کارشناسی ارشد  

 7 16 بدون پاسخ

 رشته تحصیلی

6/32 22 علوم انسانی  

 25 57 فنی و مهندسی

 32 73 پزشکی

4/1 1 کشاورزی  

0/3 0 بدون پاسخ  

 111 222 کل

 وضعیت اقتصادی

4/1 1 ضعیف  

7/16 32 متوسط  

5/11 24 خوب  

0/1 2 خوب یاربس  

5/71 163 بدون پاسخ  

 111 222 کل
 

 تبیین و تفسیر میانگین و انحراف معیار متغیر شخصیت 2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

35/24 نوروز گرایی  152/7  

210/20 ییگرابرون  227/5  

513/26 توافق  730/4  

364/20 تجربهگشودگی به   114/5  

250/32 شناسییفهوظ  231/5  
 

ین و انحراف استاندارد ی و کمترین میانگنژندروانپذیری و یتمسئولطبق نتایج جدول فوق، بیشترین میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب مربوط به متغیر 

 باشد.یمیری پذانعطافی و نژندروانیرهای متغبه ترتیب مربوط به 

 
 همبستگی بین متغیرهای ویژگی شخصیت و انس با قرآن .3 جدول

 یداریمعنسطح  ضریب همبستگی متغیرها متغیر

 انس با قرآن

-172/1 نوروز گرایی  122/1  

170/1 ییگرابرون  113/1  

-151/1 گشودگی به تجربه  112/1  

252/1 توافق  111/1  

176/1 یشناسفهیوظ  114/1  

 

شخصیت و انس با قرآن رابطه معناداری وجود دارد. برای بررسی رابطه بین ویژگی شخصت و انس با قرآن از ضریب همبستگی پیرسون  هایویژگیبین 

باشد. همچنین دارای ارتباط معناداری نمی (> 15/1p)( در سطح r= - 172/1متغیر انس با قرآن با متغیر نوروز گرایی با ) فوق،طبق جدول  .استفاده شده است

 شناسی ( و متغیر وظیفهr=252/1(، متغیر توافق )r=-151/1(، متغیر گشودگی به تجربه )r=170/1گرایی )دهد متغیر انس با قرآن با متغیرهای، بروننتایج نشان می
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(176/1 =rدارای ارتباط معناداری می ،)نس با قرآن بینی اا قرآن با گشودگی به تجربه رابطه معکوس دارد. در ادامه جهت پیشذکر است متغیر انس بباشد. شایان

 گام استفاده شده است، نتایج در جدول زیر ارائه شده است.بههای شخصیتی از رگرسیون گاماز طریق متغیرهای ویژگی

 
 برای متغیر انس با قرآن راستانداردیغضرایب رگرسیون استاندارد و  .0 جدول

 مدل
 استانداردشدهضریب  ضرایب استاندارد نشده

t  یداریمعنسطح 
B Std.Error Beta 

 1گام 
211/31 )عدد ثابت(  632/5   464/5  111/1  

757/1 توافق  120/1  252/1  117/4  111/1  

 2 گام

671/43 )عدد ثابت(  200/7   023/5  111/1  

211/1 توافق  127/1  273/1  277/4  111/1  

-532/1 بهتجرگشودگی به   106/1  173/1-  721/2-  117/1  

 3گام 

115/41 )عدد ثابت(  441/7   377/5  111/1  

643/1 توافق  100/1  210/1  224/3  111/1  

-637/1 گشودگی به تجربه  211/1  217/1-  121/3-  112/1  

377/1 گراییبرون  176/1  151/1  143/2  133/1  

 

اطمینان با متغیر مالک  %05با  (،sig=111/1ی )داریمعن( با سطح t=117/4توافق با ) نیبشیپمتغیر  شدهمحاسبه tدهد، آزمون نتایج جدول فوق نشان می

 مراتببهوافق ی شخصیتی فقط متغیر تهایژگیودهد که از بین متغیرهای نیز نشان می استانداردشدهضرایب رگرسیون  نیهمچنشده است.  داریمعنانس با قرآن 

راف دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر توافق، انحعبارتی متغیر انس با قرآن دارد. بهنیبشیپ در مقایسه با متغیرهای دیگر در سهم بیشتری

 :باشدیمده به شرح زیر ی متغیر مالک بر اساس ضرایب استاندارد نشنیبشیپمعادله رگرسیون برای  .دکنیمتغییر  210/1 اندازهبه معیار متغیر انس به قرآن

 =انس با قرآن 000/40+  743/0توافق – 733/0+ گشودگي به تجربه  333/0يي گراونبر
 

 بیشترین تأثیر در میزان انس با قرآن دارد. بودن ریدلپذمتغیر  شودیمکه مالحظه  گونههمان

 گیرینتیجه و بحث

 داریعنماما این رابطه ؛ ی وجود داردداریمعنی شخصیت و انس با قرآن رابطه هایژگیوکه بین  دهدیمنتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان 

ی در اکنندهنییعت( نقش ییگرابرونو توافق، گشودگی به تجربه )دهد که سه متغیر نشان می نیبشیپبررسی متغیرهای  و بارگرسیون  اتیدر عمل. باشدینم

گفت که هرچه متغیر توافق، گشودگی به  توانیو مبا متغیر مالک همبستگی دارند  (r=330/1متغیر به میزان ) 3این  و؛ تبیین متغیر مالک )انس با قرآن( دارند

 بیشتر باشد، انس با قرآن هم بیشتر است. ییگرابرونو تجربه 

 ی وجود دارد.و معناداربین انس با قرآن و توافق رابطه مثبت  داد کهنتایج این فرضیه نشان  توافق:

ت بیشتری افرادی که در ویژگی توافق نمرا .گرددیبرمهم دردی با دیگران به توافق  و احساسی فروتن ی، بخشندگی،دوستنوع ی،کنندگکمکرد به تمایل ف

بسیاری  ر است.آنها بیشتدلسوزی و ابراز همدردی با دیگران در  ، کمک به دیگران،یدوستنوع صادق و متواضع هستند، ،کنندیبه دیگران اعتماد م کنندیکسب م

ه انتظار داشت که بین هوش معنوی و توافق رابط توانیکه م رسدیبه نظر م نی؛ بنابراشودیدیده م زیاین افراد، در افراد دارای هوش معنوی باال ن یهایژگیاز و

بالینی مددجویان زندان  شخصیت و هایمؤلفهدرمان یکپارچه توحید بر  اثربخشی با موضوع (12)بزرگی  جان و هادیاین نتایج با تحقیقات  .وجود داشته باشد

ناایمنی  سارت،ج یت یعنی ثبات عاطفی، سازگاری،شخص هایمؤلفهبه این نتیجه رسیدند که در پنج مورد از که  کندانجام شد فرضیه ما را تأیید می مرکزی قم

رژی، همراه با اضطراب یا کمبود ان افسردگیخود تخریبی،  افکار با افسردگی، خودبیمارانگارییعنی  بالینی هایمؤلفهده مورد از  همچنین وروانی و اضطراب 
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نتایج  واست  ودهب دارمعنی اثربخشروانی، این روش درمان  کفایتیبیضعف روانی  اسکیزوفرنیا، برای پارانویا، گیریگوشهو  حوصلگیبی ،رنج وگناه  احساس

 کند.میفرضیه ما را تأیید 

 زانیم اما این ارتباط منفی است. باز بودن،؛ ی معناداری وجود داردرابطهاین فرضیه مشخص نمود که بین انس با قرآن با باز بودن نیز  گشودگی به تجربه:

 ؤالس، مایل به زیر رمتعارفیغافرادی افراد باز،  حالنیدرعاما ؛ دهدیمی هنری را نشان هاتیفعالی جدید، تخیل و هاتجربه و کسبی تازگ بهی فرد عالقه

( که معتقد است افرادی که گشودگی به تجربه، دارند انتظار 1000) تحقیق آیزنک . این نتایج باباشندیمبه آزادی در اخالقیات نیز  مندعالقهبردن منابع قدرت و 

تیجه نسبت به ن در( بوده و ToughMinded) هنوروزگرایی دارای گشودگی به تجربتری داشته باشند، افراد با نمره پایین در های مذهبیرود که نگرشمی

حالی است که عابدی  (. این در(13) شوند همسو است )به نقل از( آسان شرطی میTennderهای اجتماعی و مذهبی در مقایسه با افراد فاقد احساسات )نگرش

با نتایج حاصل از این پژوهش حاضر  آنهای وجود ندارد که این نتایج داریمعنعنوی و باز بودن رابطه پژوهش خود نشان دادند که بین هوش م در (14) و سرخی

نوآور(  -کار)محافظه Q1 و در عامل تر از مردان عادی بودندتخیلی( تخیلی -بین)واقع M(، روحانیون در عامل 1002) نهمخوانی ندارد. در بررسی ماسو

 (. (15) نقل از روحانیون نوآورتر بودند )به

 ی معناداری وجود دارد.رابطه گراییبرونرآن با ق بانتایج فرضیه مشخص نمود که بین انس  :گراییبرون

به  انیراگدرون. اگرچه پرورندالیخو  ریپذکیتحر ،ریگگوشه ،گرادرونافراد  در مقابل گفتگو هستند. و اهل طلبجانیه، معاشرتی، فعال، گرابرونافراد 

ارای هوش افرادی که د نیبنابرا ؛دهستن و محتاط کنجکاو دارای هوش باال، انیگرادروناما افراد ناخشنودی نیستند.  ؛دنیستن گرایانبرونسرخوشی و فعالی 

. کسانی که نمرات (15) گرایی همبستگی وجود داردو برون دینداریها بیانگر این است که بین باشند. پژوهش گرابرونیا  گرادرون توانندیممعنوی باال هستند 

؛ عه دارندعملکردهای مفیدی در جام هاتیموقعی هم افراد باز وهم افراد بسته در برخی طورکلبهگرایی دارند، ازلحاظ افسردگی پایین هستند. باالیی در بعد برون

  م صفات افراد بسته را دارا باشند.ه وی افراد باز هایژگیوهم  توانندیمافراد دارای هوش معنوی باال  نیبنابرا

 اساس مدل کتل، که در میان روحانیون انجام داد با فرضیه اول موافقت دارد. در شانزده عامل موردبررسی بر (1002) نکه توسط ماسو ک بررسی دیگری در

)معاشرتی در مقابل با دوری گزینی(، روحانیون در صفت معاشرتی یا اجتماعی در مقایسه با  Aبه این نتیجه رسید که بین روحانیون و مردان عادی در عامل 

گرا بودند )به نقل  فردگرا( روحانیون گروه -گرا)گروه Q2در عامل  و باک( تفاوتی مشاهده نشدبی -روکم) Hمردان معمولی نمرات باالتری داشتند و در عامل 

به این نتیجه رسیدند  "سال 51 تا 10صفات شخصیتی در جمعیت بین  رابطه بین هوش معنوی و"در تحقیق خود با موضوع  همچنین عابدی و سرخی (.(15)از 

 .(14) دار مثبت وجود داردوجدانی بودن رابطه معنی و گراییبروندار منفی وجود دارد و بین هوش معنوی و رابطه معنی خوییرنجورروانکه بین هوش معنوی با 

 از در افرادی که نمره باالیی رای وجود دارد. داریو معنبر اساس نتایج فرضیه اول نشان داد که بین انس با قرآن با نوروزگرایی رابطه منفی  نوروزگرایی:

ر د افسردگی احساس گناه و خشم، اضطراب، سیاری از احساسات منفی همچون ترس،ب هیجانی و یثباتیب( 1321) یانیکاوبه گفته  ،کنندیکسب م نوروزگرایی

ه هوش زا را ندارند. ازآنجاکاسترس یهاتیها و تمایالت خود ناتوان هستند و توانایی سازگاری با مشکالت و موقعاین افراد در کنترل تکانه .شودیدیده م آنها

معنوی  انتظار داشت که بین هوش توانیبنابراین م بطه دارد،را یشناختروان یرضایت از زندگی و سرسخت سالمت روان، امیدواری، ،ینیبخوش معنوی با شادی،

 .(16) رابطه منفی وجود داشته باشدبا نوروزگرایی 

 و (17) اضطراب قبل امتحان اشاره نمودند بر کاهشتالوت قرآن  ریتأث( در پژوهش خود به 1320همکاران )دار و گلهیافته فرضیه پژوهش حاضر ، دییتأدر 

( در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که میزان افسردگی در دانشجویان حافظ و قاری در مقایسه با دانشجویان غیر حافظ، کمتر 1321همکاران )جهانمیری و 

ن . همچنی(14) رابطه منفی وجود دارد خوییرنجورروانپژوهش خود نشان دادند که بین هوش معنوی با  ( در1322. عابدی و سرخی )(12) مشاهده شد

های سنجش دینداری همراه با نمرات پایین در بعد نامهدهند که نمرات باالتر در پرسشنشان می (1027شده توسط، فرانسیس، سابس )های انجامپژوهش

 .(15)پریشی خویی است روان

از زندگی رابطه دارد  تیرضا ی،شادکام هوش معنوی با سالمت روان، ( نشان داد که(21) 1320 ی،عقوبی ؛(10) 2116 ،تیوامختلف )ی هاپژوهشهمچنین 

ضیه اول با نتایج از فر آمدهدستبهکه نتایج  شودیم. با توجه به آنچه گفته شد مشخص ابدییمکاهش  گرایینوروزی هانشانه با افزایش هوش معنوی، نیو بنابرا

، وجود دارد. در معناداررابطه منفی و  خوییرنجورروانکه بین هوش معنوی با  صورتنیبدهمخوان بوده،  (14)( 1322) یسرخحاصل از پژوهش عابدی و 

پذیری و نیرومندی در مقابل تهییج )باثبات ازلحاظ هیجان یا خود C دریافت که آنها در عامل ،ادکه در میان روحانیون کلیسا انجام د (1002) نبررسی ماسو

 -)متین F( و جرأت با -)زبون Eدر عامل  و نیرومندی( را نشان دادند -وحانیون در مقایسه با مردان عادی صفت شخصیتی باثبات )خود(، رخوییآزردهروان

 Q3 تر بودند. در عاملنگران( روحانیون نگران-)مطمئن Oدر عامل  .دمشکوک( تفاوتی مشاهده نش -اعتماد)قابل Lدر عامل  .شدالابالی( تفاوتی دیده ن

 (.(15))به نقل از  تر از مردان عادی بودندعصبی( روحانیون عصبی -)آرمیده Q4منظم( تفاوتی دیده نشد. در عامل  -نظم)بی
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تمامی فرایندهای تحقیق حاضر با رعایت مالحظات و استانداردهای اخالقی از جمله آزادی در قبول همکاری توسط پاسخگویان، تمایل  اخالقی: مالحظات

 ها و محرمانه بودن آنها لحاظ گردید.رضایتمندی نسبت به تکمیل پرسشنامه، امانتداری در استفاده از دادهو 

 

 ندارد. وجود منافعی تضاد گونههیچ پژوهش این در منافع: تضاد

  تشکر و تقدیر

ی به پژوهشگران مساعدت و یاری نمودند تشکر و قدردان دانند تا از همکاری مسئولین دانشگاه و کلیه کسانی که در مراحل مختلفمحققان برخود فرض می

 نمایند.
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