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پیشبینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میانجیگری
نقش سبک هویت اطالعاتی در دانشجویان
مهشید تجربهکار ،1نوشیروان خضری مقدم ،2سمیه پوراحسان 3و فرهاد سیفی4

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشبینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی با میاانجیگاری
نقش سبک هویت اطالعاتی در دانشجویان انجام شد .پژوهش حاضر توصیفی از نوع توصیفی-همبساتگی
است .جامعهی آماری کلیهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 1396-1395باود،
که  300نفر به صورت نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههاا از پرسشانامه
صمیمیت اجتماعی میلر ،پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه سبک هویت برزونسکی اساتفاده شاد .بای
هوش معنوی و سبک جهتگیری اطالعاتی ( .)p<0/001 ،r= 0/449بی سبک جهتگیری اطالعاتی و
صمیمیت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود داشت ( .)p<0/007 ،r= 0/154بی صمیمیت اجتمااعی
و هوش معنوی رابطهی معناداری وجود نداشت .در تحلیا مسایر ،هاوش معناوی باه صاورت مساتقی
( )β= 0/44بر سبک هویت اطالعاتی و به صورت غیر مستقی ( )β= 0/06بر صمیمیت اجتماعی اثرگاذار
بود .همچنی سبک هویت اطالعاتی به صورت مستقی ( )β= 0/15بر صمیمیت اجتماعی اثرگذار بود .اگر
چه مجذور کای معنادار نبود ( )χ2 =0/353نتایج حاص به شاخصهای نیکویی برازش قاب قبول منجار
شد که نشان داد مدل فرض شده با دادههای مشاهده شده برازش دارد .شاخصهاای  CFIو RMSEA
بهترتیب برابر  0/99و  0/0001بودند .نتایج ای مطالعه از ای نظریه حمایت میکند که هوش معناوی بار
صمیمیت اجتماعی با میانجی گری سبک هویت اطالعاتی اثر غیرمستقی دارد.

کلید واژگان :صمیمیت اجتماعی ،هوش معنوی ،سبک هویت اطالعاتی
 .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 .3استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران (نویسنده مسئول)
farhadpsychology2020@gmail.com
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مقدمه
نیازهای اجتماعی پاسخ هیجانی به مشوق مرتبط با نیااز را فعاال مایکناد نموناه باارز آن
پیشرفت ،پیوند جویی ،صمیمیت و قدرت است (ریاو ،2010 ،ترجماه ساید محمادی)1392 ،
صمیمیت از ضروریات هر رابطه سالمی است که بهراحتی به دست نمیآید (شاولتز و شاولتز،
 ،2010ترجمه سید محمدی .)1392 ،از آنجاییکاه صامیمیت ازجملاه نیازهاای روانشاناختی
محسوب میشود افراد دارای نیاز به صمیمیت روابط عمیقتر و معنادارتری باا دیگاران برقارار
کرده و بیشتر تعام میکنند (لطفآبادی .)1390 ،صمیمیت به مفهوم عالقهمندی باه دیگاران و
نیز اهمیت دادن به کیفیت درآمیختگی اجتمااعی فارد اسات (پاپالیاا ،الادز و فلادم ،2004 ،1
ترجمه عرب قهستانی؛ آوادیسیانس؛ سهرابی؛ داورپناه؛ حیات روشانایی؛ و نقشابندی،)1391 ،
(سادوک و سادوک ،2007 ،ترجمه رضاعی.)1393 ،
یکی از پیششرطهای رسیدن به نزدیکی و صمیمیت ای است که شخص باید به یک ما
«متعالی» یا به عبارتدیگر به هویت دست یابد .هویت وسیلهای اسات کاه فارد توساط آن باا
جامعه ارتباط برقرار میکند (برک ،2007 ،ترجمه سید محمدی ،)1390 ،هویتسازمانی درونی
و پویا است که از تواناییها ،باورها و تجارب گذشتهی فرد نشات میگیارد .مارسایا پیشارفت
هویت را با الهام ازنظریهی اریکسون بر اساس دو مالک کاوش و احساس تعهد ارزیاابی کارده
و نهایتاً به چهار نوع هویت دستیافته است هویتهای چهارگانهی او لزوماً مراح مختلفی از
یک زنجیرهی رشدی نیستند ،ولی درعی حال ماهیت ثاابتی نداشاته و ممکا اسات باه مارور
دسااتخااوش دگرگااونی شااوند (برزونسااکی .)2003 ،2در طااول سااه دهااهی گذشااته ،اکثاار
پژوهشگران مفهومسازیهای خود در مورد شک گیری هویت را در قالب مدل وضعیتی مارسیا
ارائه دادهاند .از میان آنها میتوان به برزونسکی اشاره کرد .جهاتگیاریهاای هاویتی مادنظر
برزونسکی شام سبک هویت اطالعاتی ،هنجاری و سردرگ /اجتنابی است (خلعتباری ،قرباان
شیرودی ،ساامخانیاان .)1395 ،در ارتبااط باا سابک هویات مادل برزونساکی باران دساته از
فرایندهای اجتماعی شناختی استواراست که در آن افراد بر اسااس شایوهی ترجیحای پاردازش
اطالعات مربوط به خاود ،گفات وگاو در ماورد موضاوعات مرباوط باه هویات و تصامیمات
1. Papalia, Olds, & Feldman
2. Berzonsky

پیشبینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معنوی ...

39

شخصی ،در قالب وضعیتهای مختلف قارار مایگیرناد در سابک هویات اطالعااتی افاراد از
روششناختی گردآوری اطالعات استفاده مایکنناد؛ یعنای ،اطالعاات مرباوط را جساتوجاو
میکنند ،آن را به دقت ارزیابی میکنند و به صورت نقادانه به آن مایاندیشاند و نظار خاود را
اصالح میکنند (برزونسکی .)2005 ،افرادی که از ای سبک هویت پیروی میکنند ،نسبت باه
سایری از آمادگی بیشتری برای ح مسائ و مشکالت شخصی برخوردارناد و از راهبردهاای
مقابلهای متمرکز بر ح مسئله استفاده میکنند ،انعطافپذیرند ،تحت شارایط فشاارزا مقاومات
خوبی نشان میدهند ،نسبتاً خودمختارند عالوه بار خودآگااهی ،در رواباط اجتمااعی ،ترفیات
فراوانی برای ایجاد روابط صمیمی با دیگران دارند و احساس ساالمت روانای دارناد (شاکری
تاجیک ،دانشورپور ،غنایی و دستجردی.)1386 ،
برخی پاژوهشهاا باه بررسای رابطاه ی صامیمیت اجتمااعی و سابک هویات اطالعااتی
پرداختهاند .به طور مثال برزونسکی در مطالعهی خود نشاان داد ،سابک اطالعااتی باا مقابلاهی
موفقیتآمیز با اضطراب ،مقابلهی مسئلهمدار و گشودگی رابطهی مثبت و با جهتدهای توساط
دیگران ،تفکر آرزومندانه و با فاصلهگیری عاطفی رابطه منفی دارد (برزونسکی و کاک)2005 ،1
دانشورپور ،تاجیک اسمعیلی ،شهرآرای ،فرزاد و شکری ( )1386در پژوهش خود نشاان دادناد
سبک هویت اطالعاتی بر متغیرهایی نظیر خودمختاری ،تسلط محیطی ،روابط مثبت و نزدیک با
دیگران ،هدف در زندگی و پذیرش خود اثار مثبات و معناادار دارناد .نتاایج مطالعاه قاادری،
نبیزاده چیانه و اسمعلی کورانه ( )1393نشان داد که دانشجویان با سبک هویات اطالعااتی در
مقایسه با دانشجویان با سبکهای هویت هنجاری و سردرگ در مقیاسهای ،مهارتهاای حا
مسئله ،احترام و پذیرش افراد متفاوت از خود ،ایجاد روابط صمیمانه ،انعطاافپاذیری نمارات
باالتری گزارش کردند .در ای زمینه (کان ،زیمرم  ،سیکزنتمیهالی ،گتزلر )2014 ،2نیز اتهاار
داشتند سبک هویت اطالعاتی رابطاهی معنااداری باا صامیمیت اجتمااعی دارد .نتاایج تحقیاق
دیگری ه نشان داده که سبک هویت اطالعاتی پیشبینیکننده نیرومندی برای صامیمیت اسات
(هاپکی  3و همکاران .)2016 ،ارزیابی و تحلی گذشته و ح و فص موفقیتآمیاز بحارانهاای
1. Kuk
2. Kahn, Zimmerman, Csikszentmihalyi, & Getzels
3. Hopkins
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گذشته و همانندسازی با شرایط اجتماعی -فرهنگی میتواند گام مهی باشاد بارای رسایدن باه
خودآگاهی و یک هویت منسج و بالغ که بتواند نهتنها ارتبااط مارثری را برقارار کناد بلکاه باا
شرایط سازگار باشد و توانایی ح مسائ مختلف را داشته باشد؛ توانایی سازگاری و ح مسائله
از ویژگیهای اصلی هوش به شامار مایروناد (لطافآباادی1390 ،؛ پاپالیاا و همکااران،2004 ،
ترجمه عرب قهستانی و همکاران.)1391 ،
تونی بوزان از هوش معنوی بهعنوان یکی از هفت نوع هوش یاد کرده و آن را بهعنوان آگاهی
از دنیا و جایگاه و مرتبهی انسان در دنیا میداند (مارناات ،2003 ،ترجماه پاشاشاریفی و نیکخاو،
1390؛ فرهنگی ،فتاحی ،واثق و نرگسیان1388 ،؛ بوزان .)2001 ،1هوشی که ما را توانمند میسازد
تا زندگی خود را به صورت گستردهتر و غنیتر به صورت معنا بخشیدن باه مفااهی قارار داده و
سمتوسوی فعالیتهایمان را تشخیص دهی به گونهای کاه جهات زنادگی زماان پررنا تار از
دیگران شود (زحر و مارشال .)2000 ،2همچنی کین

و دکیسو )2009( 3هوش معنوی را چنی

تعریف میکند :مجموعهای از قابلیتهای سازش روانی که مبتنی بر جنبههای غیرمادی و معناوی
و متعالی واقعیت است .در صورتی که قابلیت بهارهگیاری از جنباههاای غیرماادی و معنویات را
هوش در نظر بگیری بنابرای ای قابلیت باید افراد را در اعمال هدفمنداناه و حا مساائ یااری
دهد (هلما و استریزنک .)2004 ،4با توجه به جدید بودن ساازهی هاوش معناوی و بررسایهاای
کمی که دربارهی رابطهی بی هوش معنوی و هویت و نیز صمیمیت اجتماعی انجاام شاده اسات
پژوهشگر به ذکر برخی مطالعات موجود و مرتبط در ای زمینه اکتفا میکند.
نتایج تحقیاق هلماا و اساتریزنک ( )2004نشاان داد کاه هاوش معناوی باا هدفمنادی در
زندگی؛ کنترل شخصی و مدیریت خویشت و مساائ جهات رسایدن باه اهاداف رابطاه دارد.
ماهونی 5و همکاران ( )1999در مطالعه خود دریافتند هنگامیکه افراد به رواباط خاود جنباهی
معنوی میدهند صمیمیت بیشتر و تعارضات کمتری دارند .تحقیقات گلم  )1998( 6نشان داده
1. Buzan
2. Zohar & Marshal
3. King & DeCicco
4. Halama & Strizenec
5. Mahoney
6. Goleman
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که در اغلب موارد تفاوت در تواناییهایی نهفته است که هاوش معناوی نامیاده مایشاود؛ کاه
شام کنترل شخصی ،شوق و ذوق ،پایداری و توانایی برانگیخت خود است و ای مهارتها را
میتوان به افراد آموخت به ای صورت که برای آنها فرصات بهتاری فاراه کنای تاا هاوش
بالقوهای را که به صورت ژنتیکی به آنان عطا شده است را به کار بیندازناد و بارای باه دسات
آوردن هویتی مناسب از خود تالش کنند .در پژوهشی دیگر مشخص شد که معنویت ،با نتاایج
مثبتی مانند روابط بی فردی (صمیمیت) و درون فردی بهتر مرتبطاند (سیبلد و هیا .)2001 ،1
جوزف و الکشامی )2011( 2نیاز نشاان دادناد کاه توساعه هاوش معناوی در بهباود رواباط
(صمیمیت) ،دستیابی به هدف و معنا ،انگیزه ،تعهاد ،مسائولیتپاذیری ،خودآگااهی ،روحیاهی
تیمی ،موفق عم کرده است .ای پاژوهش در پای پاساخگویی باه ایا سارال اسات کاه آیاا
صمیمیت اجتماعی را میتوان بر اساس هوش معناوی باا میاانجیگاری نقاش سابک هویات
اطالعاتی پیشبینی کرد؟

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
ای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعاهی پاژوهش شاام کلیاهی دانشاجویان
دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی  1396-1395بودند .با مراجعاه باه
دانشکدهها و توضیح چگونگی انجام پژوهش با مسئولی مربوطه ای هماهنگی با آنهاا انجاام
شد .در مطالعهی حاضر تعداد  300دانشاجو ( 177دختار 123 ،پسار) باه روش نموناهگیاری
تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند .محادودهی سانی آنهاا بای  18تاا  28ساال و دامناهی
تحصیالت آزمودنی ها کارشناسی تا کارشناسی ارشد و دانشاجویان پزشاکی از دانشاکدههاای
بهداشت ،دانشکده پزشکی ،دانشکده پرساتاری باود .از کلیاهی شارکتکننادگان در پاژوهش
رضایت آگاهانه اخذ گردید .نتایج پژوهش برای هر یک از آزماودنیهاا جداگاناه و هماراه باا
توضیحات مناسب در اختیارشان قرار گرفت.
1. Seybold & Hill
2. Joseph & Lakshmi
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ابزار پژوهش
پرسشنامهی سبک هویت برزونسکی .1ای ابزار بهمنظور ارزیابی جهتگیری هویت افاراد
توسط برزونسکی در سال  1989ساخته شد و در سال  1992مورد تجدیدنظر قرار گرفت؛ کاه
شام  40گویه و  4خردهمقیاس است .خرده مقیاس سابک جهاتگیاری اطالعااتی دارای 11
گویه است .از نظر برزونسکی افرادی که در ای خردهمقیاس نمرهی باالیی کسب میکنند ،تنهاا
پس از جمعآوری اطالعات و بررسای گزیناههاای ممکا پاردازش اطالعاات تصامی گیاری
میکنند .آزمودنی باید در مقیاس لیکرت  5درجهای مشخص سازد که هر عبارت تاا چاه حاد
نشاندهنده ی ویژگی شخصیتی وی است .برای به دست آوردن نمرهی خردهمقیاس باید امتیااز
مربوط به همهی عبارات خردهمقیاس موردنظر را با ه جمع کرد (فارام .)2000 ،2برزونساکی
ضریب آلفای کرونباخ خردهمقیاس سبک جهتگیری اطالعاتی  0/62گزارش کارده اسات .در
مطالعه ی خدایی ،شکری ،الیزابتا کروسیتی و گراوناد ( )1388ضارایب آلفاای کرونبااخ بارای
خردهمقیاس سبک جهتگیاری اطالعااتی  0/71باهدسات آماد .بارازش خاردهمقیااس سابک
جهتگیری اطالعاتی در ابتدا مناسب نبود اماا پاس از حاذف ساراالت  30 ،16و  35کاه باار
عاملی آنها زیر  0/20بود ،مناسب گردید .فیلیپس و پیتم  )2007 ( 3ضرایب اعتبار ای آزمون
را برای سبک اطالعاتی  0/75گزارش نمودند .برای بررسی پایاایی پرسشانامه ،میازان و ساطح
معناداری مسیرهای بی هر یک از متغیرهای نهفته (عوام یاا خاردهمقیااسهاا) باا متغیرهاای
آشکار (سرالها) مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهند که به غیار از سارالهاای ،16
 30و  35که در تحلی های بعدی حاذف شادند ،ساراالت  33 ، 26 ،25 ،18 ،6 ،5 ،2و  37در
مدل ماندند .لذا ضریب آلفای بهدست آمده  0/65نشان میدهد پایاایی پرسشانامه ماورد تأییاد
بوده و متغیرهای باقیمانده بهخوبی توانستند متغیر نهفته را تبیی کنند .با توجه به میزان بارهای
عاملی نیاز سارالهاای  37 ،25و  33باا باار عااملی  0/59 ،0/7و  0/54باهترتیاب معتبرتاری
متغیرهای آشکار برای اندازهگیری متغیر نهفته سبک جهتگیری اطالع هستند.
1. Identity Style Inventory with Sixth-Grade
2. Frame
3. Philips & Pittman
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مقیاس صمیمیت اجتماعی میلر .1پرسشنامه صمیمیت اجتماعی با  17عبارت برای سنجش
میزان نزدیکی و صمیمیت فرد با دیگر افراد توسط میلار و لفکاورت 2در ساال  1982طراحای
شد .ای مقیاس ابزاری  5درجهای است که نمرهی ک آن از جمع هر یک از گویاههاا باا ها
بهدست میآید .نمرات باالتر نشاندهنادهی صامیمیت بیشاتر خواهناد باود .میلار و لفکاورت
( )1982ضریب آلفای کرونباخ را در اجراهای گوناگون بی  0/86تا  0/91گزارش کردند و نیز
روایی افتراقی ،روایی سازه و روایی همگرای آن را تأیید کردند .برای بررسی روایی پرسشنامه،
میزان و سطح معناداری مسیرهای بی هر یک از متغیرهای نهفته با متغیرهای آشکار (سرالهاا)
مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان میدهند که همه سراالت به جز سرال  14 ،2و  ،15بقیه
سراالت دارای بار عاملی بزرگتر از  0/50است و در سطح  0/01معنادار هستند ضریب آلفاای
بهدست آمده  0/88نشان میدهد روایی پرسشنامه مورد تأیید باوده و از  17متغیار آشاکار14 ،
متغیر به خوبی توانستند متغیرهای نهفته را تبیی کنند .با توجاه باه میازان بارهاای عااملی نیاز
سرالهای  9 ،3 ،11و  6با بار عاملی  0/68 ،0/70 ،0/75و  0/67بهترتیب معتبرتری متغیرهاای
آشکار برای اندازهگیری متغیر صمیمیت اجتماعی میباشند.
پرسشنامه خود سنجی هوش معنوی .3ای مقیاس توسط کین

در ساال  2008باهمنظاور

سنجش تواناییهای ذهنی هوش معنوی ساخته شده است .ای مقیاس دارای  24گویه اسات و
تواناییهای مربوط به هوش معنوی را در چهار بعد :تفکار انتقاادی ( 7سارال)؛ تولیاد معناای
شخصی ( 5سرال)؛ آگاهی متعالی ( 7سرال) و بساط هشایاری ( 5سارال) ارزیاابی مایکناد.
آزمودنی باید در مقیاس  5درجاه ای لیکارت میازان موافقات یاا مخالفات خاود باا هریاک از
گویههای پرسشنامه را مشخص کند .برای به دست آوردن نمرهی هر خردهمقیاس ،امتیااز هماه
زیر عبارات مربوط به خردهمقیاس موردنظر را باید جماع کارد .نمارهی کلای آزماون از جماع
امتیازات  24گویه بهدست میآید (کین  .)2008 ،در پژوهش (رقیاب ،سایادت ،حکیماینیاا و
احمدی )1389 ،پایایی ای مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/88برآورد شد .روایی
)1. Miller Social Intimacy Scale (MSIS
2. Miller & Lefcourt
3. Spiritual Intelligence Self Report Scale
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صوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت .برای بارآورد
روایی همگرایی از پرسشنامه تجربهی معنوی غباری بناب باهطاور همزماان اساتفاده شاده کاه
ضرایب همبستگی ای دو پرسشنامه  0/66به دست آماده اسات .بارای محاسابه روایای ساازه
مقیاس از تحلی عام اکتشافی و تحلی عام تأییدی مرتباهی اول اساتفاده شاد .نتیجاههاای
بهدست آمده نشان داد که ای مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با توجه به
روایی و پایایی مناسب ،آن را میتوان در محیطهای آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه اساتفاده
نمود .برای بررسی روایی پرسشناماه ،میازان و ساطح معنااداری مسایرهای بای هار یاک از
متغیرهای نهفته (عوام یا خردهمقیاسها) با متغیرهای آشکار (سارالهاا) ماورد بررسای قارار
گرفت .یافتهها نشان میدهند کاه باه غیار از سارال  6رواباط بای هماه متغیرهاای آشاکار و
متغیرهای نهفته معنادار شدند ( )p≥0/05بناابرای ایا سارال در تحلیا هاای بعادی حاذف
می شود .پس از حذف سراالت غیرمعنادار پرسشنامه در قسمت اعتباریابی ،پایایی پرسشنامههاا
از طریق ضریب آلفای کرون باخ سنجیده شد که مقادار آن  0/85بارآورد شاد لاذا بار اسااس
نتایج ،روایی پرسشنامه مورد تأیید بوده و از  24متغیار آشاکار 23 ،متغیار باهخاوبی توانساتند
متغیرهای نهفته را تبیی کنند.

یافتهها
میانگی و انحراف معیار به تفکیک دختر و پسر در جدول  1آمده است .به عالوه جدول 2
ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک دختر و پسر
متغیرها

میانگین

تعداد

انحراف معیار

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

هوش معنوی

74/55

75/64

12/63

12/62

177

123

سبک هویت اطالعاتی

38/43

36/46

4/56

5/52

177

123

صمیمیت اجتماعی

68/07

59/94

9/75

11/25

177

123
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جدول  .2جدول ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

هوش معنوی

سبک هویت اطالعاتی

صمیمیت اجتماعی

1

**0/449

0/039

0/000

0/502

1

**0/154

هوش معنوی
سبک هویت اطالعاتی
صمیمیت اجتماعی

**0/449

0/007

0/000
0/039

**0/154

0/502

0/007

1

همبستگی در سطح  0/01معنادار است( .دو دامنه)

همان طور که جدول  2نشان میدهد همبستگی بی هوش معناوی و سابک جهاتگیاری
اطالعاتی مثبت معنادار است .همچنی بی سبک جهتگیری اطالعاتی و صامیمیت اجتمااعی
رابطه مثبت معناداری وجود دارد .اما بی صمیمیت اجتماعی و هوش معناوی رابطاه معنااداری
وجود ندارد.
پیشفرضهای تحلیل مسیر
بهطورکلی یک پیش فرض بسیار مها و حیااتی در ترسای مادل باا اساتفاده از نارمافازار
 ،AMOSبه هنجار بودن چند متغیری دادهها بهویژه ازنظر کشیدگی 1است کاه پایشنیااز آن،
ارزیابی به هنجار بودن تک متغیری دادهها است (فرباد .)1393 ،بادی منظاور در مرحلاه اول
غربالگری دادهها ،میزان دادههای از دسترفته 2ارزیابی و از طریق نرمافزار  SPSSبا میاانگی
جایگزی شدند (میرز ،گامست و گارینو ،2006 ،ترجمه ایزانلو ،پاشاشریفی ،فرزاد ،رضااخانی،
حس آبادی و حبیبی ( .)1391همچنی دادههای پرت 3تکمتغیری و چندمتغیری باا اساتفاده از
آماره ماهاالنوبیس ،4مشخص و از نمونه پژوهش حذف شدند (هوم .)1393 ،
1. kurtosis
2. missing
3. outliers
4. Mahalanobis
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با توجه به جدول  3دادههایی بههنجار هستند که نسبت بحرانی 1آنها حدود  ±2/58باشاد
که ای مفروضه ه برای دادههای تکمتغیری و ه برای دادههای چنادمتغیاری رعایات شاده
است؛ بنابرای دادههای پژوهش حاضر ،بههنجار هستند.
جدول  .3بههنجاری دادههای تکمتغیری و چندمتغیری
متغیرها

کجی

نسبت بحرانی

کشیدگی

نسبت بحرانی

هوش معنوی

0/385

2/05

0/587

2/13

سبک هویت اطالعاتی

-0/141

-0/995

-0/110

-0/389

صمیمیت اجتماعی

-0/29

-0/47

0/87

1/98

مقیاس فاصلهای متغیرهای پژوهش
همه متغیرهای مداخلهگر در رگرسیون و تحلی مسیر بهعنوان متغیرهای وابسته عما مایکنناد
بنابرای باید دارای مقیاس فاصلهای باشند (کالی  ،2009 ،ترجمه صدرالسادات و مینایی )1393 ،کاه
در ای پژوهش عالوه بر متغیرهای وابسته ،متغیر مستق نیز دارای مقیاس فاصلهای است.
جریان علیت یکطرفه
ای پیشفرض بیان می کند که تمامی متغیرهای واردشده به مدل باید دارای رابطه یکطرفه
باشند بدی صورت که  Aبر  Bاثر میگذارد و علیتی برای ان است ( ،)A → Bنه ای که بی
 Aو  Bرابطه ای دوسویه وجود داشته باشد (( )A ↔ Bکالی  ،2009 ،ترجمه صدرالساادات
و مینایی)1393 ،که ای پیشفرض در مدل پژوهش حاضر رعایت شده است.
تحلیل مسیر
در ای پژوهش به منظور بررسی اثرات مستقی و غیرمستقی متغیرهاای هاوش معناوی بار
صمیمیت اجتماعی ابتدا فرضیه یک به منظور مشخص ساخت روابط علی میاان متغیرهاا ارائاه
شد سپس یک مدل فرضی بر اساس پیشینه نظری و تجربی طراحی شد.
1. critical ratio
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برای ارزیابی مدل فرضی ،ابتدا برآورد پاارامتر باا اساتفاده از روش بیشاینه احتماال ماورد
استفاده قرار گرفت .پارامترهای برآورد شده شام ضرایب اثارات مساتقی  ،غیرمساتقی و کا
میباشند که برای هرکدام از آنها جدول جداگاناهای ارائاه شاده اسات .ساپس باا اساتفاده از
ضرایب استاندارد شده به مقایسه اثرات متغیرها بر یکدیگر و تأیید یا عادم تأییاد فرضایههاای
پژوهش پرداخته شد .درنهایت پس از بررسی شاخصهای برازش در مدل اولیه مشاخص شاد
که دادههای نمونه حاضر ،مدل تدوی شده (شک  )1را حمایت کردند.
جدول  .4وزنهای رگرسیون غیراستاندارد
برچسب

برآورد
هوش معنوی ← سبک هویت اطالعاتی

0/167

0/019

8/690

سبک هویت اطالعاتی ← صمیمیت اجتماعی

0/339

0/126

2/697

***
0/007

جدول  .5وزنهای رگرسیون استانداردشده
برآورد
هوش معنوی ← سبک هویت اطالعاتی

0/449

سبک هویت اطالعاتی ← صمیمیت اجتماعی

0/154

جدول  .6شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شاخصهای برازندگی

مقدار

دامنه قابل قبول

سطح معناداری

0/553

≤0/05

خی دو

0/353

هرچه کمتر باشد بهتر است

توکر-لویس

0/99

≤0/95

شاخص برازش تطبیقی

0/99

≤0/90

شاخص برازش فزاینده

0/99

≤0/90

ریشهی میانگی مربعات خطای برآورد

0/0001

≥0/05

درجهی آزادی خی دو

0/353

≥ 2یا 3
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e1

+45

+15

e2

صمیمیت اجتماعی

سبک هویت اطالعاتی

هوش هیجانی

شکل  .1مدل تدوینشده در پژوهش حاضر

نتایج ای مطالعه نشان میدهد که هوش معنوی به صورت غیرمستقی باه واساطهی سابک
هویت اطالعاتی متغیر صمیمیت اجتماعی را پیشبینی میکند .چگونگی برازش مدل با استفاده
از روش مدلیابی معادالت ساختاری ارزیابی شد .در بررسی شاخصهای برازنادگی باهدسات
آمده مالحظه شد که شاخص مجذور کای معنادار نبود .دیگار شااخصهاای برازنادگی ماورد
بررسی قرار گرفت .شاخص کای اسکوئر نرمشده ( )χ2 =0/353به همراه دیگار شااخصهاای
برازندگی مث شاخص توکر-لویس ( ،)TLI= 0/99شااخص بارازش تطبیقای (،)CFI= 0/99
شاخص برازش فزایناده ( )IFI=0/99و شااخص ریشاهی میاانگی مربعاات خطاای بارآورد
( )RMSEA= 0/0001نیز نشان داد که مدل با دادهها برازش مطلوبی دارد.

بحث و نتیجهگیری
نیاز به صمیمیت نوعی انگیزهی اجتماعی برای برقرار کردن روابط گرم ،صامیمانه و مثبات
است و عوام گوناگونی میتواند در ای مسئله نقش اساسی داشاته باشاد .از ایا رو پاژوهش
حاضر با هدف بررسی پیش بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس هوش معناوی باا میاانجیگاری
نقش سبک هویت اطالعاتی در دانشجویان انجام شد .نتایج ماتریس همبساتگی نیاز نشاان داد
بی هوش معنوی و سبک جهتگیری اطالعاتی ازلحاظ آماری رابطهی مثبت معنااداری وجاود
دارد ( .)p<0/001 ،r= 0/449نتایج ای مطالعه با نتاایج گلما ( )1998همخاوانی دارد .نتاایج
پژوهش گلم ( )1998نشان داد که هوش معنوی از عوام مهمای دساتیابی باه جهاتگیاری
هویت مناسب است و نیز با نتایج هلما و استریزنک ( )2004نیاز همخاوانی دارد آنهاا نشاان
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دادند که هوش معنوی با کنترل شخصی و مدیریت خویشت در ارتباط است که متغیرهای یااد
شده از جمله پارامترهای سبک هویت اطالعاتی به شمار میروند.
همچنی بی سبک جهتگیری اطالعاتی و صمیمیت اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود
دارد ( .)p<0/007 ،r= 0/154ای یافته باا نتاایج بررسای شاکری و همکااران ( )1386همساو
است .بنابر ای جهتگیری هویت اطالعاتی بر روابط مثبت و نزدیک باا دیگاران اثار مثبات و
معناداری دارد (برزونسکی و کاک .)2005 ،بهطورکلی بررسیها نشان میدهند که سبک هویت
اطالعاتی رابطهی نیرومندی با صمیمیت اجتماعی دارد (شکری و همکاران1386 ،؛ دانشاورپور
و همکاران1386 ،؛ قادری و همکاران .)1393 ،اما بای صامیمیت اجتمااعی و هاوش معناوی
رابطهی معناداری وجود ندارد .ای یافته با نتاایج پاژوهش جاوزف و الکشامی ( ،)2011فارام
( ،)2000سیبلد و هی ( ،)2001هلما و استریزنک ( )2004همسو نیست چرا که نتایج بررسای
آنها بی هوش معنوی و روابط صمیمی رابطهی معناداری را نشان میدهد.
عالوه بر ای نتایج الگوی تحلی مسیر نشان داد بی هوش معنوی و صامیمیت اجتمااعی باا
نقش واسطهای سبک جهتگیری اطالعاتی ارتباط غیرمستقی ( )0/069مثبت و معنااداری وجاود
دارد با توجه به فرضیهی علیت یکطرفه که پیشتر در مورد آن صاحبت شاد و یافتاههاای ایا
مطالعه به نظر میرسد هوش معنوی پیششرط رسیدن به جهتگیری هویت اطالعااتی باشاد در
تبیی ای یافته باید گفت اگر ارزیابی و تحلی گذشته ،هدفمند عم کردن و ح و فص مساائ
و سازش با شرایط محیطی را هوش در نظر بگیری  .بنابرای باید ای را ه بپذیری که رسیدن باه
ای سبک و مشخصه عاملی اصلی بارای داشات هاویتی مناساب یاا باه تعبیاری سابک هویات
اطالعاتی هست چنانکاه هلماا و اساتریزنک ( )2004و گلما ( )1998مشاخص کردناد هاوش
معنوی برای جهتدهی به زندگی و هدفمند عم کردن ضاروری اسات .داشات سابک هاویتی
اطالعاتی سالمت روانی را به ارمغان میآورد .برای ای که از نظر روانی سال باشی  ،باید از روابط
مثبت با دیگران ،خودمختاری ،کنترل شخصی و خودآگاهی برخوردار باشی  .افراد خودمختاار باه
نظر دیگران احترام میگذارند ،پیشرفت دیگران را تحسی میکنند و به دقت گوش مایدهناد در
نتیجه به دیگران بیشتر نزدیک میشوند .ای یافته باا نتاایج بررسای شاکری و همکااران ()1386
همسو است .افراد دارای کنترل شخصی توان تأثیرگذاری بر خاود و محایط را دارناد و احسااس
کارایی میکنند ،ای احساس بر تصمی گیری و قدرت انتخاب آنهاا تاأثیر مایگاذارد و هدفمناد
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عم میکنند ای تبیی با یافتههاای شاکری و همکااران ( ،)1386هلماا و اساتریزنک ( )2004و
گلم ( )1998همخوانی دارد ،در نتیجه میتوانند نیازهای روانشاناختی خاود از جملاه نیااز باه
برقراری ارتباط را برآورده کنناد .داشات خودآگااهی باه منزلاهی احسااس تحقاق بخشایدن باه
استعدادها ،باز بودن ،گشودگی خاطر به روی تجربیات است در نتیجه ای افراد انعطافپذیرترناد،
نسبت به احساسات و افکار خود و دیگران بیشتر کنجکاو هستند و آن را میپذیرناد .ایا تبیای
نیز با نتاایج مطالعاه برزونساکی ( ،)2003برزونساکی و کااک ( ،)2005دانشاورپور و همکااران
( )1386و قادری و همکاران ( )1393همسو است .با توجاه باه نتاایج ایا پاژوهش بایاد تااثیر
غیرمسقی هاوش معناوی بار صامیمیت اجتمااعی و تاأثیر مساتقی سابک هویات اطالعااتی و
پارامترهای آن بر صمیمیت اجتماعی را را مورد تأکید قرار داد .سبک هویات اطالعااتی در رابطاه
با هوش معنوی و صامیمیت اجتمااعی میاانجیگاری مایکناد .پاژوهش حاضار روی جمعیات
دانشجویی اجرا شده است؛ بنابرای تعمی پذیری نتایج باید باا احتیااط صاورت بگیارد .پیشانهاد
میشود در پژوهشهای آتی روی گروهای بالینی نیز ای متغیرها مورد بررسی قرار کیرند.

سپاسگزاری
ای پژوهش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفت .بر خود الزم میدانی تا
از همکااری صامیمانه دانشاجویان کاه ماا را در اجاارای ایا طارح یااری نمودناد صاامیمانه
سپاسگزاری نمایی .
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