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 شناسان  ای درمشاوران وروان حرفه بینی سطح اخالقپیش

 معنوی شخصیتی و هوشبر اساس ویژگی
 

 قطب  مان یا دیدکتر س ،*یدریطاهره ح  دهیس

 ، ایران مشهد ز،یشاند یانتفاع ری غ یموسسه عال ،یشناس گروه روان
 ( 99/ 26/5، تاریخ پذیرش: 3/99/ 25تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 درماای رران ر مشاارر  مهم  بسیار  هایدغدغه  از  ایهحرف  اخالق  اصول
 ایحرفاهاخاالق    به  مربوط   موضوعات  اینکه  رغمر عل   رردشمار م   به
 با این رجود باه  (.1است )  یافته  توجه   قابل  گسترشخارج از کشور    در
 در را خود جایگا  کشورمان  در  ایحرفه  اخالق  مباحث  هنوز  رسدم   یظر
 مباحاث  عماد   ر  یکرد   پیدا  افزای   دایش  ای درر  ر  آموزش   هایبریامه
  (.2است ) ایحرفه فنون ر یظریه  محور حول اساتید

هاا از اهمیات بسایاری ررابط میان ایساانکنند   اخالق به عنوان تنظیم
 ایاداز  باه مسالله حال بارای اخالق  یامه یظام اگر (.3برخوردار است )

. رفت اخالق  اصول سراغ به آن حل برای باید یباشد مایع یا  جامع  کاف 
 یک با همرا  که اخالق  موضوعات دربار   گیریتصمیم  برای  اصول  این

 . گیردمورد استفاد  قرار م باشد م  خاص، اخالق  درراه 
 
 
 

 
 احکاام  باین  از  بایاد  آن  در  که  موقعیت   از  است  عبارت  اخالق   درراه 
 چارچوب   اخالق ،  لاصو.  کرد  ایتخاب  را  یک   متناقض  ر  متضاد  اخالق 

-ما  ارائاه آیناد ، اخالق  تفکر به ده جهت ر  هادرراه   حل  برای  را
 ر گارفتن  اخالقا   هایدرراه   با  مواجهه  برای  مشارران  بنابراین  دهند،

(. 4)آگا  باشاند    اخالق   هایاستایدارد  ر  اصول  باید از  سازید   تصمیمات
 مااورد در  ارتمتفاا هاایدیاادگا  امااررز شناسا رران در کلاا  طااور باه

 یسب  پذیرش از فن  اهل  یزد  که  رریکردها  از  یک   دارد،  رجود  شخصیت
 تحلیل از استفاد   باکه   است، شخصیت عامل  پنج یظریه  است، برخوردار
 در فاردی هاایتفارت بین توانم  که   استرسید   یتیجه  این  به  عامل 
 . منفک رجدا کرد یکدیگر از را عمد  بعد پنج شخصیت ، عوامل

 
 
 

 چکیده

-رران ر مشارران نیب در یمعنو هوش ر  تیشخص یها ژگیر براساس یاحرفه اخالق سطح نیبشیپ نییتب هدف  با  حاضر  پژرهشزمینه:  
کنند ر همچنین کسای  که مشاکالت  ها مراجعه م که به کلینیک. با توجه به افزایش یارضایت  مراجعین  گرفت  صورت  مشهد  شهر  شناسان

 این پژرهش ایجام گرفت شناسان کمک بگیریدییستند از مشارران ر رراندارید رل  حاضر 
هاای خصوصا  شاهر ر مشارران کلینیک شناسانیفر از رران 70باشد که بر رری ررش پژرهش حاضر توصیف  از یوع همبستگ  م   روش:
 یهاا ژگایر اساتایدارد، پرسشانامهسه  از هاداد  آرریبرای جمع گیری در دسترس ایتخاب شدید.ها به ررش یمویهجام گرفت. یمویهمشهد ای
هاای آمااری ضاری  ر آزمون SPSS-23افزار یرم ییز توسط هاداد استفاد  ر  ریکادرز یاحرفه  اخالق  ر  نگیک  معنوی  هوش  یلو،   تیشخص

  ضری  همبستگ  پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت.رگرسیون چند گایه ر 
باشاد م  دار معن رابطه یاحرفه اخالق با  تیشخص یها ژگیر از بودن رجدان با ر ی گرابررن لفهؤم در نیب که یمایایگر این است  ها:یافته

 .یشد د ید یدار معن ارتباط یاحرفه اخالق با یمعنو هوشر بین گشودگ  ر 
علم به  اشناسان تاثیر بسزای  دارد بای ررانگرای  در اخالق حرفهیتایج این پژرهش ریژگ  شخصیت  با رجدان بودن ر برن  بر اساس  نتیجه:

ها فراهم یمود تا آیان شناسان با این ریژگ ایجاد سازگار شدن هر چه بیشتر مشارران ر ررانریزی شرایط را برای شود با بریامهاین موضوع م 
در سایه رضایت، آرامش ر متعاال   کرد بهتری در برابر مراجعان خود داشته باشند، سالمت افراد جامعه برابر است با پیشرفت جامعهبتوایند عمل
 .تواید تبعات  بدیبال داشته باشدشناسان ر مشارران تنها بر اساس داشتن مدرک برای جامعه م مشغول به کار شدن رران شدن افراد. 

 
 یمعنو هوش ، تیشخص یها ژگی، ریاحرفه  قاخال: واژگانلیدک
 
 

 Maryamhey0@gmail.comیویسندۀ مسلول: یشای  الکتررییک :  
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 خصاومت، تانش، اضطراب، تجربه برای فرد  تمایل  به  ،1هیجای ثبات ب 
 تمایل  به  ،3گرای بررن.  دارد  اشار   بین کمر خود  افسردگ   ،2رریتکایش
 باودن صامیم   ر  پرایاریی باودن  ،4طلبا تأجر  بودن،  مثبت  برای  فرد
 هنار، باه عشا  کنجکااری، برای فرد تمایل  گشودگ  با  .کندم   اشار 
 توافا  که حال  در گردد،اطالق م  خردررزی ر بودنمنعطف  ی،مندهنر
-هام  ر  دلا هام  ساخارت،  مهربای ،  بودن،بخشند   برای  فرد  تمایل  به

 باه ییاز شناسا  رظیفاه. کنداشار  م  اعتمادررزی ر  درست یوع  فکری،
 بخشا ، خاودیظم اتکاا، ر اعتماد قابلیت  داشتن  بودن،  کارا  بودن،  منظم

 بناابراین.  گردداطالق م   فرد  بودن  آرام  ر  بودن  منطق   مداری،پیشرفت
 هاا،یگارش هاا،ارزش بار فارد یاک شخصایت ریژگا  که موضوع  این

 اسات منطق  ر درست  کامأل  است،  تأثیرگذار  فرد  رفتارهای  ر  احساسات
(5 .)   

 رعایات  ر   شخصایت  هاای»ریژگ   عنوان  تحت  همچنین در تحقیقات 
 باین داریمعنا  همبستگ  ررایشناسان«  ر  مشارران  در  ایحرفه  اخالق
 مطالعات  در  (.6دید  شد  است )  ایحرفه  اخالق  ر  شخصیت   عامل  پنج

-ریژگا  ای«حرفه اخالق بر  مؤثر  عوامل  »ارزیاب   عنوان  تحت  دیگری
 معرفا  ایحرفه اخالق پیشایندهای از یک  عنوان به  را  شخصیت   های
 ساودمندی،  اصاول  باا  هیجاای   ثباات با   بطوریکاه باین    اساتکرد

 -32/0 ر  -23/0  ،  -31/0  میازان  باه  ترتیا   باه  عدالت  ر  خودمختاری
 گرفتاار کاه افارادی کاه اسات معن   بدان  این.  داشت  رجود  همبستگ 
 تارس،  همچاون  منف   احساسات  از  ر  هستند  یوررتیک  ر  عصب   حاالت
 اخالق  اصول متخصصان سایر از کمتر برید،م  ریج 5برایگیختگ   ر  غم
 ریژگا   باین  کاه  شاد  مالحظه  همچنین.  کنندم   رعایت  رشاناک  در  را

 30/0 ر 21/0 میازان باه ترتیا  باه عادالت ر ساودمندی  با  برریگرای 
 افاراد باا مقایسه در برریگرا افراد  دیگر،  عبارت  به.  دارد  رجود  همبستگ 
 رعایت بیشتر را  عدالت اصل ر بود   سودمندتر  برای مراجعایشان 6درریگرا
 کاه دهادما  یشان 8ایحرفه اخالق اصول  با  7گشودگ   هرابط.  کنندم 
 عادالت  ر  خودمختاری  سودمندی،  اخالق  اصول  با  گشودگ   ریژگ   بین
 شخصایت ریژگ  ر دارد رجود همبستگ  24/0 ر 19/0 ،28/0  ترتی   به

. دارد دارمعنا  رابطه 27/0 میزان به عدالت اخالق  اصل  با  تنها  ،9تواف 
 بودن، رجدای  شخصیت  ریژگ  بین دارمعن  رابطه رجود  بیایگر  ها،یافته
-ریژگا  مفهاوم   لحاا    باه.  است  بررس   مورد  اخالق   اصول  همه  با

 مساائل باا رریارری  جهت فرد یک که دارد اشار   های  را  به  شخصیت 
 (.7غیر قابل تغییرید ) ر ثابت معموأل هاریژگ  این. کندم  ایتخاب جدید

هاست که فارد را در حال مشاکالت توایاا  ای از توایایهوش مجموعه
 10دهد. هوش معنویفرهنگ  خاص جا م ها را در حل این را  کند رم 

 معناوی  هاوش  مفهاوم(.  8باشد )ترکیب  از عناصر هوش ر معنویت م 

 ساطو  بااالترین که است مسلله حل رفتار ر سازگاری  یوع   دربردارید 
 ر  فاردی  باین  هیجای ،  ،ق اخال  شناخت ،  مختلف  هایحیطه  در  را  رشد
 ر اطرافش  هایپدید   با  هماهنگ   جهت  در  فرد  ر  گیردرا در بر م   غیر 
در راقاع یاوع    یمایدم   یاری  بیرری   ر  درری   یکپارچگ   به  یاب دست

هوش غای  است که مسائل معناای  ر ارزشا  را باه ماا یشاان داد  ر 
دار بودن یک معن   کند، همچنینمسائل مرتبط با آن را برای ما حل م 

دهاد مورد کنکاش قرار م مان را یسبت به مرحله دیگر  مرحله از زیدگ 
(9 .) 

داری رجاود همچنین میان بهداشت ررای  ر هوش معنوی رابطاه معنا 
افراد با هوش معنوی باال هرگز دیگران را برای هار چیازی   (.10دارد )  

پذیریاد ر ارتبااط کنند ر همیشه مسلولیت اعمالشان را ما سرزیش یم 
ر خدمات بهتری را ارائه کنند  خوب  با ارباب رجوع ر همکاران برقرار م 

 (. 11دهند )م 
 توساعه دادن ر  پرررش  قابل  کامأل  افراد  در  معنوی  هوش  که  جای آن  از

 آن دیباال باه ر دررن خلاوص باه بازگشات باعث آن رفتن باال ر  است
 این  به  پرداختن  لذا  شود،م   نشناسامشارران ر رران  بیشتر  هایموفقیت
-یظریه. است شناس رران ر مشارر  مسائل از بسیاری  گشایرا   موضوع
 معناا، یاافتن توایاای  رسالت، رری  بر  معنوی  هوش  که  معتقدید  پردازان
 شادن  دارمعنا   ر  زیادگ   معناای  از  فرد  درک  اخالقیات،  کمال،  تعال ،
 ییز  تحقیقات   فوق  مطال   دییأت  در(.  12)  دارد  داللت  ررزمر   هایفعالیت
 هاوش توساعه کاه استدید  شد  ییز (13)در تحقیق   است شد   ایجام
 تعهاد، ایگیاز ، هادف، باه دستیاب  فردی، دررن  ررابط  بهبود  در  معنوی

 مدیریت ر  استرس  مدیریت  تیم ،  ررحیه  خودآگاه ،  ،11پذیری  مسلولیت
  پزرهشا همچناین در .اسات  کارد   عمل  موف   ایسای   ییررهای  زمان
کارکنان با هوش معناوی بااالتر، باا عشا  ر ( یشان داد  شد  که  14)

پذیر بود  ر در برابار تغییارات ر کنند، مسلولیتدلسوزی ر خرد رفتار م 
 در رمشکالت محیط کاری صبورید ر متعهد به رظایف خویش هساتند. 

ای مدیران ر حرفه  اخالق  ر  معنوی  هوش  مفهوم  در  بین(  15)،   پژرهش
 تقویات بر تمرکز که دید  شد یان رجو  مشترک  ح رضایت دایشجوسط
. باشدم   مراجعان  بیشتر  هرچه  رضایت  ر  هاموفقیت  افزایش  باعث  هاآن

 اخاالق ر معناوی  هاوش  بایندر تحقیق  بیان شد  است که  همچنین  
 ر  دارد  رجاود  داریمعنا   ر  مثبات  با اثر بخش  مدیران رابطاه  ایحرفه

 گرره ،  فعالیت)  ایحرفه  اخالق  ابعاد  بین  که  تسا  داد   یشان  همچنین
 ر علماا  تعهااد ای،حرفااه مساالولیت ای،رفتارحرفااه رفتاااری، صااداقت
 معناای تولیاد ایتقادی، تفکر) معنوی هوش هایر مولفه(  مال   مسلولیت
(. 16) دارد رجاود داریمعنا  رابطاه( آگااه  ر آگااه  توسعه  شخص ،
 رفتااری،  اخاتالالت  طاالق،   ،زیاشوی  تعارضات  چون  مسائل   همچنین
 الگوهای  تکرار  ر  یاموف   ازدراج  یوجوای ،  بزهکاری  افسردگ ،  اضطراب،
 ایجاام در اگار کاه ،هساتند مادر ماواردی ر پدر زیدگ  از  شد   یادگرفته
 یباشند اخالق   اصول  پایبند  درمایگرانرران  ها،آن  شناس ر رران  مشارر 
توفیا  در امار   وجه باه اینکاهت  با  .(17)  افتدم   خطر  به  جامعه  سالمت

 ،ای، پاسخگوی  ر تعهد ر الزام کارکنان به رظاایف خاویشاخالق حرفه
ییازمند بسترهای علم ، فرهنگا  ر اجتمااع  ر البتاه اقتصاادی اسات 

ای مجموعه قواعدی است که باید افراد، دارطلبایاه اخالق حرفه ر (.18)
ای رعایات کار حرفهاساس یدای رجدان ر فطرت خویش در ایجام  ر بر  

یاا در صاورت تخلاف باه ر کنند، بدرن آیکه الزام خارج  داشته باشاند 
ای مرباوط باه رفتاار، اخالق حرفه(. 19های قایوی  دچار شوید )مجازات

ایان  قابل درک است کهای ادب ر عمل شخص، هنگام ایجام کار حرفه
دیگاری ر ، پژرهش، تدریس، یویسندگ  یاا هار کاار  تواید مشارکار م 
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ای ر باه کاارگیری اصاول اخاالق حرفاه  آماوزش  ضرررت(.   20باشد )
سازد. تر م را برجستهاین اصول  ،  اخالق   اخالق  تدرین شد  در منشور

ها ر همچنین درک این ییارهای آموزش  به تسهیل استفاد  از استراتژی
منظور افزایش ارائاه خادمات اخالقا  توساط راهکارهای پیشگیرایه به  

 .(21ایجامد )ن م مسلوال
-همچنین آموزش عمل  موازین اخالق  موثرتر از آموزش تلوریک ما 

توایاد منجار باه رعایات های تلوریک یم باشد ر صرفا تاکید بر آموزش
موازین ر کدهای اخالق  شاود بناابراین بهتار اسات در ایان زمیناه از 

 .(22های عمل  آموزش استفاد  شود )ا سایر ررشآموزش کارگاه  ی
 اخاالق میاان رابطاه تاکنون گردید مشخص مختلف  مطالعات  بررس   با

 ر  شناساانرران  معناوی  هاوش  شخصایت  ر  هاایریژگا   باا  ایحرفه
کاه   بارآییم  پاژرهش  ایان  در.  اسات  یگرفته  قرار  بررس   مورد  مشارران

قال  یاک فرماول رگرسایون همگ  این متغیرها در کنار یکدیگر ر در  
ای بررس  کنیم ر سهم هر یک از متغیرها، بین  اخالق حرفهجهت پیش

 ای در یظر گرفته شود.مستقل در تبین اخالق حرفه
-رران ر مشاارران ایحرفاه اخاالق ارزیااب   خصاوص  در  پژرهش  این

 مبااحث  تاریناهمیات با ر ترینمهم از یک   موضوع  این.  است  شناسان
 تأییاد دماور شناساانرران ر مشارران های اخالق یامهیظام  در  که  است
  .است  گرفته قرار

 صورت  در  افراد  که  است  مهم  ایایداز   به  مشارر   شخصیت   خصوصیات
 کااف  تجاارب ر تحصیالت رجود با حت  های ریژگ  چنین یبودن دارا
 خصوصایات رسادما  یظار به باشند، داشته را کار این ایجام اجاز   یباید

 آماوزش ر ملایتع باا  اسات،  ضررری  درمایگرانرران  برای  که  شخصیت 
 یدرر   آماوزش  ابتدای  شخصیت  در  صفات  بعض   اگر.  شودیم   حاصل

 درماایگران  تواینادیما   آیاان  باشد،  یداشته  رجود  افراد  این  در  تخصص 
 آموزش زیرا  باشد،  عال   سطح  در  آموزش   بریامه  اگر  حت   باشند،  مفیدی
 تقویات  را  شاغل  باه  عالقمناد  ر  آماد   افراد  شخصیت   خصوصیات  فقط
 گارفتن باا بتواید تا باشد اخالق  اصول  به  مقید  باید  مشارر  یک،  کندم 

همچناین . (6) باشاد  سودمند ر مفید  مراجعایش  برای  اخالق   تصمیمات
ای دارد. بعد ارتباط  بر اخالق حرفهسرمایه ارتباط  بیشترین تاثیر را در  

های ایتظارات ررابط شخص  که ماردم از طریا  احترام، درست  ر جنبه
دهند متمرکز است که اعتماد مهمترین عامال در عامالتشان توسعه م ت

داد  شد   یشان  مطالعات مجموعهدر  1969 سال در. (23این بعد است )
 خصاایص ر عقایاد در غیرمؤثر ر مؤثر  مشارر  بین  اصل   تفارت  که  است

 اخالق  اصول گرفتن یادید  است  (. بدیه 24است )  هاآن  خود  شخص 
 خواهاد  باه دیباال  مراجاع  برای  فرارای   هایآسی   ر  تبعات  ای،حرفه  ر

 حرفاه ایان باه  یسابت  را  جامعاه  آحااد  اعتماد  ر  عموم   اقبال  ر  داشت
 التحصیالنفارغ متأسفایه، که است حال  در این. ساخت  خواهد  مخدرش
 یظار  از  فعالیت  مجوز  دریافت  منظور  به  مشارر   ر  شناس رران  هایرشته

 دریظار بادرن افاراد، همه رررد. شویدیم  ب ارزیا شخصیت   خصوصیات
 رشاته دایشاجویان. است آزاد رشته این به شخصیت   خصوصیات  گرفتن
خصاوص  کااف  در  اطالعاات  تحصایل  مدت  در  مشارر   ر  شناس رران
-ها یشان داد  است که پایاانکنند. بررس یم   دریافت  ایحرفه  اخالق

-ای رراناخاالق حرفاههای موجاود کشاور در حاوز  ها ر پژرهشیامه
توایاد زیاگ خطاری بارای شناسان بسیار یاچیز است ر این موضوع م 

هاا باه گویه پاژرهشاین رر ضرررت ایجام اینجامعه ارزش  ما باشد از  
ای ر رشاد ر اعاتالی منظور پیشگیری از رقوع تخلفات اخالقا  حرفاه

رر . از ایان (2)ای برای پژرهشگر قطع  ر ررشن اسات  خدمات مشارر 
ای در جهت پایش بینا  صاالحیتبا فراهم آرردن معادله  رهشاین پژ

تواید باه بااال باردن سان م شناای در مشارران رررانهای اخالق حرفه
 .ای کمک کندکیفیت خدمات مشارر 

 

 روش 
های پاژرهش ها ر فرضیهررش پژرهش حاضر با توجه به ماهیت، هدف 

هاای رهش جاز  پاژرهشاین پژباشد. توصیف  ر از ایواع همبستگ  م 
-ررانتماام  کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژرهش 

 بودیاد،  ز ر دفاتر مشارر  خصوص  شهر مشهدشناسان ر مشاررای  مراک
با توجه به تحلیل رگرسیون چند متغیر  به ررش گام باه   حجم یمویه  که

تخاااب گیااری در دسااترس اییفاار بااه صااورت یمویااه 70گااام تعااداد 
 1های جمعیت شناخت  یمویه مورد پژرهش در جدرل شمار ریژگ شدید.

 آررد  شد  است.

اطالعات مورد یظر برای ایجام این پژرهش از طری  سه پرسشنامه زیار 
مقیااس اخاالق  ای از.برای سنجش اخالق حرفاهآرری شد  است جمع
ال ای در سامقیااس اخاالق حرفاهاستفاد  شد  است. ای کادرزیر  حرفه
باشاد کاه هار ساؤال م   16. این مقیاس دارای  (25)  تدرین شد  2002

باشد؛ هر کدام از سؤاالت  بدین صاورت یمار گزینه م   5سؤال دارای  
متوساط ،  2، گزینه کم یمر   1شود که گزینه خیل  کم یمر  گذاری م 

 8ایان مقیااس دارای  گیرد.م  5ر خیل  زیاد یمر    4،زیاد یمر     3یمر   
شاود. در گیاری ما باشد ر هر بعد باه رسایله در ساؤال ایاداز م بعد  

 12ای ر معنویاتیاب  ارتباط بین اخالق حرفاهمدل"با عنوان     پژرهش
تا  هاای درلدر کار با مسلولیت اجتماع  در میان پرساتاران بیمارساتان

ررای  محتوای  این مقیاس باه رسایله تحلیال عاامل    "شهر کرمایشا 
پایاای  ذکار شاد   در پاژرهش    معناادار شاد.  05/0  اکتشاف  در ساطح

  (.26به دست آمد ) 79/0  آلفای کرریباخ پرسشنامه به رسیله ضری
 NEO پرسشانامه پانج عاامل  های شخصیت  ازبرای سنجش ریژگ 

 مربوط  هایپرسشنامه جدیدترین از یک  NEO پرسشنامهاستفاد  شد. 
 ایان.  اسات  عاامل   تحلیل  براساس دیدگا   شخصیت  ساخت  ارزیاب   به

 یک مدل فراگیر عنوان به امررز  اصل  عامل  5  ایعکاس  لحا    به  آزمون
 بار  پرسشانامه  ایان  شود پاسخنامهمحسوب م   عوامل  تحلیل  اساس  بر

کامالً  ر موافقم تفارت،ب  مخالفم، مخالفم،  )کامالً  لیکرت  مقیاس  اساس
 یعنا  مهشاناپرس ایان کوتا  فرم گذارییمر . استشد  تنظیم موافقم(

NEO-FFI یمار  در کاه معن  این به. ییست یکسان ردموا تمام در-
 ،4  مخاالفم یمار   کاامالً  به  پرسشنامه،  کوتا   فرم  موارد  از  برخ   گذاری
 یمار  موافقم کامالً ر 1 یمر  موافقم ، 2 یمر   تفارتب   ،  3  یمر   مخالفم

 باه تاا وک فارم ایان ماواد از دیگار برخ  که حال  در گیرد.م  تعل  0
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که  در تحقیق (.  27)  شویدگذاری م یمر   شد حالت گفته  عکس  صورت
یفاار از  208ال بار رری ؤساا 60باا اساتفاد  از آزمااون فارم کوتااا  یلاو 

-های قابل قبول  را برای پنج بعد ریژگ پایای   دادید.دایشجویان ایجام  
-ثباات با های بدست آمد  بارای  پایای   شخصیت  را به دست آرردید.

 ،80/0 (O)گشااودگ   ،75/0 (E)گرایاا  ، بااررن83/0 (N)هیجااای  
 (.28)  از این قرار بود  79/0  (C)بودن    رجدانر با71/0  (A)  بودنمواف 

آزماون در یمویاه ایااالت متحاد  بارای  هم چنین همسای  درری  ایان

 86/0ر  76/0، 89/0، 87/0، 93/0به ترتی   C, A, O, E, Nعوامل 
 (. 29بود  است )

 پرسشنامه هاوش معناوی کیناگین برای سنجش هوش معنوی  چنهم
. (30)  ساخته ر طراح  شد  2008این پرسشنامه در سال  ایتخاب گردید.  

چهاار زیار مقیااس دارد: تفکار گویاه اسات ر   24این پرسشنامه دارای  
ر بسط حالات   14، تولید معنای شخص ، آگاه  متعال 13رجودی ایتقادی

گذاری ای یمر بنای طیف لیکرت پنج گزینههشیاری. این پرسشنامه بر م 
 2، یادرست یمار   1شود بدین صورت که گزینه کامال یادرست یمر  م 

-ما  5 درست یمر  ر کامالً  4، درست یمر     3، تاحدردی درست یمر   
مربوط به تفکر ایتقادی رجودی،   6تا    1گیرد. در این پرسشنامه سؤاالت  

 18تاا    13معناای شخصا ، ساواالت  مربوط به تولید    12تا    7سؤاالت  
مرباوط باه بساط حالات   24تاا    19مربوط به آگاه  متعال  ر سؤاالت  

یارد باشد. هر چه فرد یمر  بااالتری در ایان پرسشانامه بگ هوشیاری م 
دارای هوش معنوی بیشتری است. کینگ آلفای کرریباخ این پرسشنامه 

یمااود. در گاازارش  84/0ر پایااای  آن را از طریاا  تصاانیف  95/0را 
گیاری ر هاوش معناوی های عماوم  تصامیمپژرهش  با عنوان سبک

باا  1389مدیران دایشاگا  فردرسا  ر علاوم پزشاک  مشاهد در ساال 
  به دست آمد  است، در پژرهشا  90/0باخ  استفاد  از آزمون آلفای کرری

ررای  صوری پرسشنامه مورد تأیید کارشناسان ر متخصصان قرار گرفت 
 (.31معنادار به دسات آماد ) 05/0پرسشنامه در سطح    ر ررای  محتوای 

ررش اجرا  به این ترتی  بود که ابتدا تمام  مراکز از طریا  بهزیسات  
تار بودیاد ر های  که معاررف لینیکشناسای  شدید ر از بین این تعداد ک

تر ر مراجع بیشتر داشتند ایتخاب شدید ر ساپس مراکازی سابقه طوالی 
های مشاخص تعداد پرسشنامهتند ایتخاب شدید.  تمایل به همکاری داش

شد  برای هر مرکز در یک پوشه گذاشته شاد  ر همارا  باا توضایحات 
ر باا بااز  زماای  یاک الا  در  گرفتالزم در اختیار مدیر مرکز قرار م 

 شدید.آرری م ای جمعهفته
های آماری ضری  ر آزمون  SPSS-23افزار  ها از یرمبرای تحلیل داد  

   همبستگ  پیرسون استفاد  شد  است.سیون چندگایه ر ضریرگر
. 

 و سابقه خدمت  تحصیالت حسب بر  کنندگان شرکت درصدی فراوانی  و : فراوانی1جدول 
 فراوانی )درصد(  گروه بندی  وضعیت 

 
 تحصیالت 

 %   4/71 فوق لیسایس 

 % 1/27 دکتری 

 % 4/1 عدم پاسخ 

 
 
 

 سابقه خدمت 

 % 50 سال  5زیر 

 % 20 سال  10-5

 % 3/13 سال  15-10

 % 09/2 سال  20-15

 % 09/2 به باال  20

 % 52/12 عدم پاسخ 

 

 هایافته
هاا در در بخاش توصایف  ر در این پژرهش تجزیه ر تحلیل آماری داد 

هاای مرکازی ر استنباط  ایجام شد. بخش توصیف  دربرگیرید  شاخص
رین داد ، فرارایاا ، فرارایاا  درصاادی، کمتاارین ر بیشاات –پراکناادگ  

باشد ر در بخش استنباط  ابتدا به رسیله  میایگین ر ایحراف استایدارد م 
ها ر به اسمیریوف مفررضه یرمال بودن توزیع داد   -آزمون کولموگررف  

مون درربین راتسون مفررضه استقالل خطاها مورد ارزیاب  قرار رسیله آز

ی اهااگرفات ر در یهایاات جهاات تحلیاال فرضاایات پااژرهش از آزمااون
پارامتریک تحلیل رگرسیون چندمتغیر  )به ررش گام به گاام( ر ضاری  

 همبستگ  پیرسون استفاد  شد. 
براسااس  شناساانرران ر ای مشااررانحرفاه فرضیه پژرهش: اخاالق

 .است بین پیش قابل معنوی هوش ر شخصیت  هایریژگ 

 ها آن مجذور و  بینپیش متغیرهای چندگانه ضرایب : 2جدول 
 

 
 
 

 

 مجذورهمبستگی  مجذورهمبستگی  چندگانه بستگیمه مدل

 شده تعدیل  چندگانه 

 واتسون دوربین معیارخطای

1 471 /0 222 /0 195 /0 57/5 96/1 



 معنویشخصیتی و هوششناسان بر اساس ویژگیای درمشاوران وروانحرفه  بینی سطح اخالقپیش : دکتر سید ایمان قطب  و طاهره حیدری سیده 
 

 109 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
4 ،

14
01

 
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  

 

 
مرباوط باه رابطاه چندگایاه  471/0مقدار  دهدم یشان  2 جدرل یتایج
شناساان ر ای ررانهای شخصیت ، هوش معنوی با اخالق حرفاهریژگ 

مجذرر همبستگ  چندگایه است، باه بیاان   222/0قدارمشارران  است. م 
شناسااان ر ای ررانیااایس اخااالق حرفااهدرصااد رار22دیگاار در حاادرد 

بینا  اسات. ها قابل پیش گرای  در آزمودیمشارران توسط ریژگ  بررن
خطای معیار برآررد رگرسیون است که همایناد خطاای   52337/5مقدار  

ی آزمون را از یک یمویه به یمویه دیگر معیار میایگین، میزان تغییر آمار 

دهند  آمار  آزمون درربین راتسون است که یشان  967/1کند.  برآررد م 
هاای یگر عدم ارتبااط یمار استقالل متغیرهای مستقل ر یا به عبارت د
تأثیر حجم عالر  براین تحت خطای متغیرهای مستقل با یکدیگر است.

 5/1این آزمون باین  اگر مقدار آمار  .بین استیمویه ر تعداد متغیر پیش
توان استقالل مشاهدات را پذیرفت با توجه قرار داشته باشد م  5/2 ال 

 .ا در این پژرهش را پذیرفتتوان استقالل متغیرهم   967/1به مقدار 
 

 متغییر های پیش بینی  Fسطح معنی داری و مقدار : 3جدول 

 
 مجمووووو 

 مجذورات

 درجووه

 آزادی

 میووانگین

 راتذومج
F Sig. 

 007/0 287/8 826/252 1 826/252 رگرسیون

   508/30 29 722/884 ماید  باق 

    30 548/1137 کل

 

 471/0  همبساتگ  این با متناظر F مقدار دهدیشان م 3جدرل یتایج

 است معنادار آماری لحا   از  >P  05/0  سطح در ر 287/8 با برابر

 .شودم تأیید پژرهش  چندگایه فرضیه بنابراین

 های شخصیتی وهوش معنوی ضرایب رگرسیون متغیرهای ویژگی: 4جدول 

 

 

 

 

 
 

 عنوان تحت غیراستایدارد که ضرای  دهدن م فوق یشا  جدرل یتایج

 دست به خام هاییمر  رری رگرسیون تحلیل از شد  داد  یشان )بتا(

 تارینمهام حقیقات در کاه رگرسایون معادله ساختن برای ر آیندم 

 فرماول ایان باه توجه با دارد. مناسبت است، آمار  ررش این کاربرد

Y=a+(b1×X1)  تغییر راحد یک ازای در گفت توانم  بنابراین 

 در اساتایدارد ایحاراف  -471/0 گرای ،بررن متغیر استایدار ایحراف  در

-م  مشاهد  که طورشود. همانم  ایجاد ای تغییرحرفه اخالق متغیر
 .ای داردحرفه اخالق گرای  بربررن متغیر را تأثیر ترینبیش شود
 

 معنوی  هوش و شخصیتی های یباویژگ ایحرفه اخالق بین همبستگی ضرایب ماتریس: 5جدول 
 5 4 3 2 1 متغیر

     - ای  حرفه اخالق 1

    - ** -0/ 395 گرای   بررن 2

   - * 0/ 392 -0/ 203 گشودگ   3

  - ** 0/ 407 0/ 202 ** 0/ 455 بودن  بارجدان  4

 - -0/ 119 -0/ 008 -0/ 075 -0/ 005 معنوی  هوش 5

P <0/05 *p< 0/01** p< 0/001*** 

 
 ر گشاودگ  باین همبساتگ  مقاادیر در دهدیشان م  5جدرل یتایج
 رابطاه مشاارران ر ای ررایشناساانحرفاه اخاالق باا معناوی هوش

 اخالق با بودن رجدان با ر گرای  بررن بین اما یدارد رجود معناداری

  .دارد رجود داریمعن  رابطه مشارران ر شناسانای ررانحرفه

 مدل

 غیراستاندارد ضرایب
 ضووورایب

 استاندارد
T Sig 

B 
 خطووووای

 استاندارد
Beta 

 000/0 383/14  330/5 656/76 ثابت مقدار

 007/0 -879/2 -471/0 247/0 -712/0 گرای بررن
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گرایا  باررن ای با ریژگ رفهیشان داد بین اخالق ح  این پژرهشیتایج  
هاای حاصال از تحلیال ایان . یافتهداری رجود دارد معنمنف  ر  رابطه  

باشاد. همسو یما ( 33،32)های پیشین یتایج پژرهشفرضیه پژرهش با  
هاای شخصایت ر رعایات تحت عناوان ریژگا    همچنین  در پژرهش

باین   داریشناسان همبستگ  معنا ای در مشارران ر رراناخالق حرفه
(. در تحقیقا  2)  گازارش دادیاد  ایپنج عامل شخصیت  ر اخالق حرفه

بین  عواطف مثبات مهمترین پیشگرای   که بررنیشان داد  شد  است  
 .(34) باشدم 
 

 بحث   
تر، درستدار ی این پژرهش باید گفت کسای  که اجتماع هادرتبین یافته

بین، فعال ر اهل یی، خوشخوا ، باجرات، سرخوش با ایردیگران، هیجان
ای بهتری برخوردار ییساتند. گفتگو هستند، لزرماً از عملکرد اخالق حرفه

های ایجام شد  شاید بتوان به ایان یتیجاه رساید کاه به بررس با توجه  
ای یسابت باه افاراد گرا عملکرد بهتری از لحا  اخالق حرفهافراد دررن

ای داری، اساتقالل ر تکایاهتنگرا دارید ر شاید این به دلیل خویشابررن
گرایا  در طیاف های باررنیبودن این افراد باشد ر یا به عبارت  ریژگ 

، مااجراجوی  ر 15زدگا ، پرخاشاگری، خاودایگیختگ باال مایناد شاتاب
تواید مغایر با اخاالق م  61خواه گیری ر هیجانعجول بودن در تصمیم

 ای باشد.حرفه
این پژرهش یشان داد که باین هاوش   ر همچنین یتایج بدست آمد  در

صال های حاداری رجود یدارد، یافتهای رابطه معن معنوی راخالق حرفه
هااای پیشااین از تحلیاال ایاان فرضاایه پااژرهش بااا یتااایج پااژرهش

باشد، اما در پژرهش  با عنوان تاثیر هاوش یا همسو م (  36،35،26،15)
کتاباداران  ای کاه بار رریهاای آن بار اخاالق حرفاهمعنوی ر مولفاه

های دایشگا  تهران صورت گرفت بدین یتیجه دست یافتند کاه کتابخایه
یشاگا  تهاران هاای داکتاباداران کتابخایاه رضعیت کل  هوش معناوی

 (.37است )معنادار یبود 

( در بررسا  ساالمت ررایا ، رضاعیت ماذهب  ر هاوش 38همچنین )
رآن عتارت معنوی در دایش آموزان شرکت کنند  در مسابقات کشوری ق

ر یماز به این یتیجه رسیدید که بین رضعیت ماذهب  ر ساالمت ررایا  
های جسامای ، اضاطراب ر های یشایهبین مولفهدار ر  رابطه مثبت معن 

اختالل خواب، کارکرد اجتماع  ر افسردگ  با رضاعیت ماذهب  رابطاه 
دار رجود دارد. همچنین، بین هوش معنوی ر سالمت ررایا  منف  معن 

هاای اضاطراب، اخاتالل خاواب ر ه مثبت ر معن  دار ر بین مولفهرابط
با توجه  (.38  دار رجود دارد )ی رابطه منف  معنافسردگ  با هوش معنو

هاای اضاطراب ر ...رابطاه مساتقیم به اینکه بین هوش معنوی ر مولفه
تواید یاش  از اضاطرابات بوجاود آماد  در رجود دارد این یا همسوی  م 

نااین اهمیاات یاادادن بااه سااواالت پرسشاانامه از طاارف جامعااه ر همچ
له، جهات ها بدلیل آگاه  از ساواالت ر همچناین عادم حوصاآزمودی 

پاسخگوی  کامل به سواالت توسط آزمودی  دایست. با توجه باه اینکاه 
توان یتیجه گرفات کاه رابطه این در متغیر معن  دار یشد  است پس م 

وم مردم تصور بر این است کاه هوش معنوی به این دلیل که در بین عم

معنویت یعنا  ساطو  ظااهری ایماان ر همچناین رفتارهاای ماذهب  
شاود پاس تاأثیر عم  که منجر به تغییرات زیدگ  یم   سطح  ر بدرن

 قابل توجه  بر اخالق حرفه ای یدارد.
ای ها یشان داد که بین گشاودگ  ر اخاالق حرفاهتحلیل داد همچنین  
دارد ر همچنین میزان همبستگ  بین گشاودگ  داری رجود یرابطه معن 

ل این پژرهش های حاصل از تحلییافته باشد.ای منف  م اخالق حرفه ر
ر از طرف  تعدادی  (.33،6) باشدهمسو م یاهای پیشین با یتایج پژرهش

ر (. 36)باشد پژرهش ییز رجود دارد که با یتایج پژرهش حاضر همسو م 
های شخصایت  ان بررس  ارتباط ریژگ همچنین در پژرهش  تحت عنو

د کاه ای پرستاران شاغل به این یتیجه دست یافتنر رعایت اخالق حرفه
پذیری ر با رجدان بودن با برخ  گرای ، تواف شخصیت  بررنبین ریژگ 

-دار ر مثبت رجاود دارد ر باین ریژگا ای رابطه معن های حرفهارزش
ای های ارزش حرفاهز متغیرشخصیت  گشودگ  به تجارب با هیچ یک ا

 .(32) رابطه معن  دار مشاهد  یشد
هیجاای  ر ثبات ها( بسیار کمتر از ب تجربهعامل گشودگ  )باز بودن به  

-گرای  در یزد اهل فن شناخته شد  است ردر یظر بسیاری از ررانبررن
باا   شناسان یمرات گشودگ  با آموزش ر یمرات هوش همبسته اسات ر

لف هوش چون تفکر راگرا که عامل  در خالقیات اسات، های مختجنبه
ییست. برخ  اشخاص خیل  . اما گشودگ  مترادف هوش شودم مربوط  

هوش در مقابل تجربه بسته هساتند، متقاابال برخا  اشاخاص خیلا  با
گشود  ظرفیت هوش  خیل  محدردی دارید. گشودگ  در قالا  تحلیال 

دهند م مستقل  را تشکیل م های قابلیت ذهن   عامل ششعوامل ایداز 
باودن  ایاد. باازکه مولفین آن را خارج از حیطه شخصیت در یظر گرفتاه

تر بودن باه معادل سالم   ممکن استیسبت به تجارب یا همان گشودگ
 (. 40هاست )ها در موقعیتیظر آید اما ارزش گشودگ  رابسته به ضرررت

یاری از رفتارهاای که بعد گشودگ  باا بسایشان داد    تحقیقات  همچنین
 17پاذیرییاسالم در ارتباط است ر باین ایان بعاد از شخصایت ر تهیایج

داری بطاه مساتقیم رمعنا )پرخاشگری، اضطراب، خشم ر خصومت( را
باشد که با ای خود ساز  مهم  در کارها م حرفهاخالق (.41رجود دارد )

را فاراهم هاای کااری توان زمینه بهبود بسیاری از زمینهتوجه به آن م 
  (.42آررد )

از آیجاا توان گفت کاه با توجه به یتایج ر بررس  های صورت گرفته م 
که برخ  محققان به این یتیجه رسایدید کاه گشاودگ  ضارررتاً عامال 

ای عامل  مثبت اسات ر افارادی کاه دارای مثبت  ییست ر اخالق حرفه
که این در  توان گفتریژگ  گشودگ  هستند لزرماً با اخالق ییستند، م 

 داری با یکدیگر یدارید. ابطه معن متغیر ر
های  که باید دقت یظر داشت که همه محدردیتدر مورد پژرهش حاضر 

شود ییز رجود دارد از ر اجتماع  م شامل تحقیقات عرصه علوم ایسای   
آرری اطالعات از طری  پرسشنامه جنباه خودگزارشا  جمله اینکه جمع

باشاند شناس ما ها ررانبا توجه به اینکه یمویه  دارد ر امکان سو گیری
ریژ  فردی مایند خستگ ، اضطراب، رضاعیت های  زیاد است ر موقعیت

شود باشد، بنابراین توصیه م ررح  ر ررای  در پاسخگوی  تاثیر گذار م 
پرسشانامه اساتفاد  شاود ر های ییماه سااختاریافته در کناار از مصاحبه
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هاای بعادی حجام یمویاه بیشاتر در پژرهششود  همچنین پیشنهاد م 
امه توزیع شد که متاسافایه تنهاا پرسشن 150 باشد. در این پژرهش تعداد

 .مورد یتیجه بخش بود 70
    

 گیری  نتیجه
که باین باا رجادان باودن ر اخاالق  یدهای این پژرهش یشان دادیافته
ای باا توجاه باه یافتاه ها ،داری ر مثبت رجود داردای رابطه معن حرفه

ها م  توان گفت از آیجا کاه باا رجادان پژرهش حاضر ر دیگر پژرهش
هاای کفایات، یظام، رظیفاه شناسا ، پشاتکار ر مقیااسبودن شاامل  

تواید پیش بین  کنند  اخالق حرفه ای باال باشد. داری است م خویشتن
شناساای  کاه توان گفت مشارران ر ررانبر اساس یتایج بدست آمد  م 

کنناد ر مشاتاق عان خود احساس مسالولیت بیشاتری ما در برابر مراج
ای  بااالتری برخاوردار ملکرد اخالق حرفهباشند ر از عکمک به آیان م 

 باشند.م 
شناس  ر مشاارر  بادرن هایچ های ررانالتحصیالن رشتهمتاسفایه فارغ

ارزیاب  شخصیت  ر همچنین بدرن اطالعات کاف  در زمیناه شاغل  باا 
-چیزی در حوز  اخاالقیااطالعات کاربردی  ایشگا  ها  توجه به اینکه د

هاای خصوصا  در کلیناک،  کنناد  دایشجویان منتقال ما به  ای  حرفه
های فرارای  را برای مراجع بدیبال شوید، که این امر آسی مشغول بکار  
 خواهد داشت.

 

 الحظه های اخالقیم
هاا را در هبا توجه به اینکه یمویه موردپژرهش تمام  اطالعات پرسشنام 

ا این بود که کامال همکاری بصورت اختیاری ر بااختیار داشتند سع  بر  
هاا توساط مشاارران ر پرسشانامه بیشتر زمایبندی مشخص یک هفته ر

تکمیال شاود ر بادرن مشخصاات اسام  در پاکات کاه   شناسان  رران
های دیگر ییز رجود داشت گذاشته شود . همچنین پژرهشاگر پرسشنامه
بود که ایان پاژرهش ای شرکت کنندگان شفاف سازی یمود  در ابتدا بر

 باشدای م صرفا برای ررشن شدن بعض  از مسائل ر مشکالت مشارر 
 .ر یتایج آن کامال محرمایه خواهد بود

 

 هنام واژه
 Emotional instability .1  ب  ثبات  هیجای   

 Shaking .2 رریتکایش
 Extroversion .3 برریگرای 
 Courage .4 جرات طلب 
 Arousal .5 برایگیختگ 
 Introversion .6 درریگرای 
 Openness .7 گشودگ 

 Professional ethics .8 ایاخالق حرفه
 Agreement .9 تواف 

 Spiritual Intelligence .10 هوش معنوی
 responsibility .11 مسلولیت پذیری

 Spirituality .12 معنویت
 Existential thinking .13 تفکر رجودی
 Transcendent consciousness .14 آگاه  متعال 
 Self-motivation .15 خود ایگیختگ 
 Sensation Seekin .16 هیجان خواه 

   Excitability .17                              تهییج پذیری           
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