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59مسلسل / 93بهار/ 1شماره / دهم زشاندوره / یافته 

3/2/93:، پذیرش مقاله5/1/93: دریافت مقاله
عوامل مختلفی .اخیر توجه زیادي را به خود معطوف کرده استهايل مربوط به سالمت روان دانشجویان در سالئمسا:مقدمه

گرایانه، که رابطه پایایی با سالمت و بهبودي دارد مهم از کنش انسانامروزه معنویت به عنوان یک جنبه. روان نقش دارنددر سالمت 
و سالمت روانی دانشجویان دانشگاه لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین هوش معنوي . مورد توجه قرار گرفته است

.علوم پزشکی استان لرستان بوده است
   جامعه آماري مورد مطالعه کلیه دانـشجویان       . در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد          : هامواد و روش

ز فرمول کوکران استفاده گردیـد و تعـداد         براي تعیین حجم نمونه ا    . نفر بودند  2238دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به تعداد        
هـا دو   ار گـردآوري داده   ابـز . انتخـاب گردیدنـد    اي نـسبی تـصادفی    طبقـه گیـري   بـه روش نمونـه     دانشجو به عنوان نمونـه     330

اعتبار ابزار از طریـق روایـی محتـوایی و          . ، بود »هوش معنويِ بدیع و همکاران    «و  » گلدبرگ) GHQ-28(سالمت روانی   «پرسشنامه
هاي تحقیق عـالوه  ها و آزمون فرضیهبراي تجزیه و تحلیل داده. ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ تعیین گردید    یایی پرسشنامه پا

هاي آمار اسـتنباطی ماننـد ضـریب همبـستگی پیرسـون و      هاي آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار از آزمون       بر شاخص 
.استفاده شده استمستقل tون تحلیل رگرسیون چندگانه و آزم

 مـل بـا   توانـایی مقابلـه و تعا  «، »نگري و بعد اخالقیجامع«(نتایج نشان داد که بین هوش معنوي و ابعاد سالمت روانی  :هایافته
» قهآگاهی، عشق و عال   خود«رابطه مثبت وجود دارد، همچنین ابعاد       ) »خودآگاهی و عشق و عالقه    «و» سجایاي اخالقی «،  »مشکالت

.بینی سالمت روانی دارنداي در پیشسهم عمده» نگريجامع«و 
  دهد افراد داراي زندگی    نتایج تحقیقات نشان می   . هوش معنوي تاثیر مثبتی در سالمت روانی افراد دارد        : گیريبحث و نتیجه

.تري هستندشناختی افراد سالممعنوي، از نظر روان
يمعنومعنویت، هوش، روانسالمت : هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
سالمت روانی به طور کلی براي اطالق به کسی به کار 

رود که در سطح باالیی از سازگاري و انطباق رفتاري و هیجانی می
فرهنگ بزرگ ). 1(نیستبیمار روانیقرار دارد، نه صرفاً کسی که 

را استعداد روان، براي کارکردن نیز بهداشت روانی » الروس«
هاي دشوار پذیري در موقعیتثر، هماهنگ و خوشایند، انعطافؤم

بندي در یک طبقه). 2(کندو توانایی حفظ تعادل خود تعریف می
که سه مدل مختلف درباره سالمت و توان بیان داشتکلی می

مدل «، )طبی(»مدل زیستی«: وانی ارائه شده استبیماري ر
مدل ارتقا در «و ) مدل سیستمی(اجتماعی -روانی-زیستی

، معتقد به شناسایی و یا »مدل زیستی«). 3(» سالمت روانی
از دیدگاه ). 3(امکان شناسایی علل فیزیکی اختالالت روانی است

، انسان و رفتارهاي او در مجموع »اجتماعی-روانی-مدل زیستی«
شود که در آن عوامل مختلف در نظر گرفته می» سیستم«یک 

شود با این دید سیستمیک، مالحظه می. تأثیر متقابل بر هم دارند
که چگونه عوامل متنوع زیستی و عوامل روانی و اجتماعی انسان 

اي به طور گستردهبه،»مدل ارتقا«). 4(گذارند بر هم دیگر اثر می
هاي زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی در تحلیل سالمت جنبه

روانی توجه دارد و به سالمت روانی به عنوان یک بحث اساسی و 
).5(اندیشدمحوري در زندگی بشر می

مهم از هاي اخیر معنویت به عنوان یک جنبهدر سال
ت و بهبودي دارد گرایانه، که رابطه پایایی با سالمکنش انسان

معنویت با اینکه تشابهاتی با ). 6(مورد توجه قرار گرفته است 
تر از مذهب تر و وسیعمذهب دارد؛ ولی داراي مفهومی گسترده

هاي معنویت و هوش را درون هوش معنوي، سازه). 7(باشدمی
و به عنوان ظرفیت انسان ) 7(کندیک سازه جدید ترکیب می

ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در و تجربیات همزمان و 
).8(کنیم، تعریف شده استآن زندگی می

در اوایل قرن بیستم هوش به عنوان یک توانایی شناختی 
، با )1997(استرنبرگ). 9(مطرح شد» آلفرد بینه«توسط 

دارد هاي بیولوژیکی و تکاملی هوش اظهار میکید بر جنبهأت
ي ذهنی الزم براي تطابق، هاکه هوش به معناي توانایی

دهی در هر زمینه محیطی است و موجب گزینش و شکل
براي ). 9(شود هاي چالشی میپذیري در موقعیتانعطاف

هاي تئوریک مشخص کردن انواع هوش تابحال چارچوب
انواع هوش «توان به زیادي ارائه شده است که از آن جمله می

هره هوشی، هوش ب(هاي عصبی مغز بر اساس کارکرد سیستم
زوهر و مارشال. ، اشاره کرد)10(»)عاطفی و هوش معنوي

چارچوب این تئوري هستند، عقیده کننده، که ارائه )2000(
»بهره هوشی«هاي هاي دیگر زیرمجموعهدارند که همه هوش

)IQ(؛ هوش عاطفی«)EQ ( هوش معنوي«و«)SQ (هستند
بارت است از ، هوش معنوي ع)2001(از نظر ولمن). 11(

هایی درباره معناي زندگی ظرفیت انسان براي پرسیدن سئوال
زمان تجربه پیوند به هم پیوسته بین هر کدام از و به طور هم

هوش معنوي، ). 12(کنیمما و جهانی که در آن زندگی می
ها هم داراي آن هستند و برخالف برخالف هوش کلی که رایانه

تر نیز وجود دارد، عالیهوش هیجانی که در پستانداران
نکته قابل توجه این است که ).13(منحصراً خاص انسان است

براي رسیدن به موفقیت در زندگی، الزم نیست که افراد فقط 
باشد چه الزم میداراي هوش عمومی باالیی باشند، بلکه آن

).14(باشدهوش هیجانی و هوش معنوي باال می
رسد افرادي که نظر میهاي موجود، بهبر اساس یافته

هاي هاي معنوي دارند هنگام رویارویی با آسیب، پاسخگرایش
دهند و موقعیت تولید کننده فشار را بهتري به وضعیت می

ها کمتر و میزان افسردگی آن) 15(کنند بهتر اداره می
به همین دلیل مسئله اصلی که در این پژوهش ). 6(باشد می
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بین هوش معنوي و شناسایی رابطهگرفتمورد بررسی قرار 
. بودسالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

هامواد و روش
. باشداین پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستگی می

جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانشجویان 
92دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در نیمسال دوم تحصیلی 

براي تعیین حجم نمونه از . بودندنفر 2238ها که تعداد آنبودند
به عنوان دانشجو330فرمول کوکران استفاده گردید و تعداد 

اي نسبی تصادفی انتخاب گیري طبقهنمونه آماري به روش نمونه
هاي آماري در این تحقیق از آوري دادهبراي جمع. ندگردید

گلدبرگ و هوش )GHQ-28(ي سالمت روانیهاپرسشنامه
در پژوهش حاضر از . معنويِ بدیع و همکاران، استفاده شده است

اي ماده28فرم . سئوالی این پرسشنامه استفاده گردید28فرم 
این پرسشنامه داراي این مزیت است که براي تمام افراد جامعه 

مقیاس فرعی 4پرسشنامه مذکور داراي ). 16(طراحی شده است
نشانگان اضطرابی و «، »نشانگان جسمانی«است که عبارتند از

نشانگان «و » نشانگان اختالل در کارکرد اجتماعی«، »خوابیبی
اعتبار باالي این هاي انجام شدهبررسی). 17(»افسردگی

ویلیامز و گلدبرگ با فراتحلیل . اندیید کردهأپرسشنامه را ت
امه در هاي انجام شده نتیجه گرفتند که اعتبار این پرسشنبررسی
و 88/0یعقوبی ضریب اعتبار این پرسشنامه را . است80/0حدود 

گزارش کرده 81/0تا 50/0ها را بین ضرایب اعتبار زیر مقیاس
، نیز ضریب اعتبار این پرسشنامه را همکارانرجبی و ). 18(است

ها را بین و ضرایب اعتبار زیر مقیاس89/0به روش آلفاي کرونباخ 
میزان اعتبار پرسشنامه به شیوه . اندرش کردهگزا91/0تا 68/0

هاي عالیم جسمی آلفاي کرونباخ در پژوهش حاضر براي مقیاس
، اختالل در عملکرد اجتماعی 79/0خوابی ، اضطراب و بی76/0
). 19(به دست آمد92/0و کل پرسشنامه 87/0، افسردگی 74/0

: شاملاالت در چهار گروه اصلی ئوهوش معنوي سدر پرسشنامه
توانایی مقابله و تعامل با «، »نگري و بعد اعتقاديجامع«

» خودآگاهی و عشق و عالقه«و » سجایاي اخالقی«، »مشکالت
بدیع و همکاران، براي تعیین پایایی این . بندي شده استطبقه

پرسشنامه از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصیف استفاده کردند که 
گزارش شده است 78/0و 85/0ضریب پایایی به ترتیب برابر با

در ). 20(باشدپایایی پرسشنامه میکه این مقدار نشان دهنده
نگري و بعد تحقیق حاضر نیز پایایی پرسشنامه براي جامع

، سجایاي 75/0، توانایی مقابله و تعامل با مشکالت 76/0اعتقادي 
کل و74/0و خودآگاهی و عشق و عالقه 76/0اخالقی 

در تحقیق حاضر روایی این . به دست آمد87/0پرسشنامه 
.ها با استفاده از روش محتوایی بررسی گردیدپرسشنامه

هایافته
هاي تحقیق در رابطه با شناسایی رابطه بین هوش یافته

معنوي و سالمت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نشان داد 
ن و میانگی41/3میانگین نمرات هوش معنوي دانشجویان زن 

نگري و میانگین نمرات جامع.است45/3نمرات دانشجویان مرد 
و میانگین نمرات دانشجویان مرد 10/3بعد اعتقادي دانشجویان زن 

میانگین نمرات توانایی مقابله با مشکالت دانشجویان .باشدمی36/3
میانگین .است56/3و میانگین نمرات دانشجویان مرد 51/3زن 

و میانگین نمرات 46/3دانشجویان زن نمرات سجایاي اخالقی
آگاهی و عشق و میانگین نمرات خود.است34/3دانشجویان مرد 

54/3ین نمرات دانشجویان مرد و میانگ59/3عالقه دانشجویان زن 
و 48/26میانگین نمرات سالمت روانی دانشجویان زن .است

. باشدمی04/31میانگین نمرات دانشجویان مرد 
ررسی رابطه بین هوش معنوي و سالمت روانی در به منظور ب

ها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید بین کل آزمودنی
.نشان داده شده است1که این ضرایب در قالب جدول 
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ماتریس ضرایب همبستگی بین هوش معنوي وسالمت روانی. 1جدول 

نگري و بعد جامعهوش معنويمتغیرهاي مورد مطالعه
ياعتقاد

توانایی مقابله  با 
مشکالت

سجایاي 
اخالقی

خودآگاهی و 
عشق و عالقه

سالمت 
روانی

1هوش معنوي
769/0نگري و بعد اعتقاديجامع **1

863/0توانایی مقابله  با مشکالت **683/0 **1
741/0سجایاي اخالقی **415/0 **442/0 **1

846/0خودآگاهی و عشق و عالقه **429/0 **699/0 **526/0 **1
410/0سالمت روانی **300/0 **373/0 **225/0 **410/0 **1

 **01/0<P

نشان می دهد، همبستگی مثبت و 1همانطور که جدول 
داري بین هوش معنوي و ابعاد آن با سالمت روانی وجود معنی
با افزایش نمرات مربوط به بدین ترتیب که). P>01/0(دارد

معنوي و ابعاد آن، نمرات سالمت روانی نیز افزایش هوش 
قرار 41/0تا 22/0ضرایب همبستگی پیرسون بین . یابدمی

دارند که کمترین ضریب مربوط به ارتباط بین سجایاي 
و بیشترین ضریب همبستگی ) 22/0(اخالقی با سالمت روانی

آگاهی و عشق و عالقه با سالمت مربوط به رابطه بین خود
.باشدمی) 41/0(روانی

بینی سالمت روانی از روي ابعاد هوش معنوي، براي پیش
از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده 

بین و ابعاد هوش معنوي به عنوان متغیرهاي پیش. است
اند، که سالمت روانی به عنوان متغیر مالك وارد تحلیل شده

.شده استنشان داده2نتایج در قالب جدول 
)F(داري مربوطههاي معنیو آزمون) R2(، ضرایب تعیین)R(ضرایب همبستگی چندگانه.2جدول

متغیر 
مالك

متغیرهاي 
بینپیش

هاي گام
رگرسیونی

متغیرهاي پیش بین
با قیمانده در تحلیل

ضریب همبستگی 
)R(چندگانه

ضریب تعیین
)R2(آماره-F

سطح 
داريمعنی

410/0168/0930/64001/0خودآگاهی و عشق و عالقه1 سالمت 
روانی

ابعاد هوش 
خودآگاهی و عشق و عالقه و 2معنوي

432/0187/0832/36001/0نگري و بعد اعتقاديجامع

در . رگرسیون اجرا شده در دو گام صورت گرفته است
ابعاد (بین وارد شده در تحلیلگام اول از بین متغیرهاي پیش

، بر اساس بیشترین سطح معناداري تنها )عنويهوش م
مانده است که آگاهی و عشق و عالقه، در تحلیل باقیخود

درصد از واریانس نمرات سالمت روانی را تبیین 17حدود 

و در گام دوم، عالوه بر ) P ،168/0=R2>01/0(کند می
نگري و بعد اعتقادي، نیز خودآگاهی و عشق و عالقه، جامع

19شده است که در مجموع این دو متغیر، حدود وارد تحلیل
درصد از واریانس نمرات سالمت روانی را به خود اختصاص 

).P،187/0=R2>01/0(اندداده
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)t(داري مربوطههاي معنیو آزمون) β(ضرایب رگرسیونی استاندارد شده.3جدول
داريسطح معنیt-آماره)β(د بتا ضرایب استانداربینمتغیرهاي پیشمتغیرهاي مورد مطالعه

410/0058/8001/0خودآگاهی و عشق و عالقه1
344/0183/6001/0خودآگاهی و عشق و عالقه متغیر باقیمانده در تحلیل

2
152/0727/2007/0نگري و بعد اعتقاديجامع

086/0979/0328/0توانایی مقابله  با مشکالت
2متغیرهاي خارج شده از تحلیل

029/0471/0638/0سجایاي اخالقی
، )β(ضرایب رگرسیونی بتا3بر اساس اطالعات جدول 

نشان دادند که در گام اول، خودآگاهی و عشق و عالقه 
)01/0<P ،410/0=β (بینی کنندگی نمرات از قابلیت پیش

سالمت روانی برخوردار است و در گام دوم، بعد از خودآگاهی 
نگري و بعد ، جامع)P ،344/0=β>01/0(عالقهو عشق و 

بینی کنندگی ، از قابلیت پیش)P ،152/0=β>01/0(اعتقادي
سجایاي اخالقی و .باشدنمرات سالمت روانی برخوردار می

بنی توانایی مقابله با مشکالت به دلیل عدم قابلیت پیش
ندروانی، از تحلیل کنار گذاشته شدکنندگی نمرات سالمت

)05/0>P .(توان به صورت زیر لذا معادله رگرسیون را می
خودآگاهی و +(152/0× )نگري و بعد اعتقاديمعجا(:نوشت

سالمت روانی؛ یعنی به ازاي یک = 342/0×)عشق و عالقه
انحراف معیار تغییر در نمرات خودآگاهی و عشق و عالقه، 

معیار افزایش انحراف342/0نمرات سالمت روانی به اندازه
نگري یابد و به ازاي یک انحراف معیار تغییر در نمرات جامعمی

152/0و بعد اعتقادي، نمرات سالمت روانی به اندازه
براي مقایسه هوش معنوي و . یابدمعیار افزایش میانحراف

آزمون (لوینهاي، از آزمونمرد و زنسالمت روانی دانشجویان
آزمون برابري (هاي مستقلگروهtو ) هابرابري واریانس

مقادیر به دست آمده براي سطح . ، استفاده گردید)هامیانگین
هاي داري آزمون لوین حاکی از آن است که واریانسمعنی

نمرات هوش معنوي و سالمت روانی در بین دو گروه مورد 

از طرفی مقادیر به دست ). P<05/0(باشندمطالعه، همگن می
داري مربوطه، حاکی از یو سطوح معنtهايآمده براي آماره

هاي نمرات هوش معنوي دانشجویان آن است که بین میانگین
ولی سالمت ) P<05/0(دار وجود نداردمرد و زن تفاوت معنی

تر از سالمت روانی پایین) 47/26(روانی دانشجویان زن 
). P=01/0(باشدمی) 04/31(دانشجویان مرد

گیريبحث و نتیجه
ناسایی رابطه بین هوش معنوي و این پژوهش با هدف ش

بدین منظور ماتریس . سالمت روانی دانشجویان اجرا شده است
همبستگی دو متغیره بین متغیرهاي تحقیق محاسبه و ترسیم 
شد و تحلیل رگرسیون چندگانه سالمت روانی از روي ابعاد 

هوش نتایج نشان داد که بین.  هوش معنوي به اجرا درآمد
در . دار وجود داردمثبت و معنیرابطهنی،معنوي و سالمت روا

نگري و بعد اعتقادي و سالمت روانی بین جامعبررسی رابطه
نگري و بعد اعتقادي جامعدانشجویان ، نتایج نشان داد که بین

در بررسی . دار وجود داردرابطه مثبت و معنیو سالمت روانی،
انی بین توانایی مقابله با مشکالت و سالمت رورابطه 

توانایی مقابله با مشکالت و نتایج نشان داد که بیندانشجویان 
در بررسی . دار وجود داردرابطه مثبت و معنیسالمت روانی،

دانشجویان ، نتایج سجایاي اخالقی و سالمت روانیرابطه بین 
رابطهسجایاي اخالقی و سالمت روانی،نشان داد که بین

بررسی رابطه بین خودآگاهی در . دار وجود داردمثبت و معنی
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دانشجویان نتایج نشان داد که و سالمت روانی و عشق و عالقه
مثبت و رابطهخودآگاهی و عشق و عالقه و سالمت روانی،بین

نتایج تعدادي از پژوهشگران که با نتایج . دار وجود داردمعنی
خوانی دارند به شرح زیر بدست آمده در این پژوهش هم

.باشندمی
هایی ، با مرور پژوهش)2003(مر، مک دونالد و فریدمن ال

که اثر معنویت را بر سالمتی بررسی کردند، نشان دادند که 
تر بیماري و زندگی طوالنی معنویت در ارتباط با میزان پایین

پژوهشی نشان داد که ، در)1990(دیکمن). 21(ارتباط دارد
نتایج . د داردثیر مثبتی در سالمت روانی افراأهوش معنوي ت

، نیز بیانگر آن )2000(یرزو مه) 2000(هاي پترسونپژوهش
است که شادي در بهبود و افزایش سالمت جسمانی و روانی

ثري دارد و باعث احساس امنیت و رضایت در زندگی ؤنقش م
گردد، و افراد داراي زندگی معنوي، و روحیه مشارکت باالتر می

). 22(افراد سالمی هستندشناختی،بدون شک از نظر روان
، پژوهشى با هدف بررسى رابطه نگرش دینى )1380(یوسفى

اى دینى با سالمت روانى در و بکارگیرى رفتارهاى مقابله
خانواده بیماران بسترى در بخش فوریتى بیمارستان انجام داد؛ 

نتایج نشان داد بین شدت اضطراب با نگرش دینى ارتباط 
عابدي و سرخی در سال ). 23(شتدار وجود دامنفى معنى

، براي بررسی رابطه بین هوش معنوي و صفات 1387
استفاده از پرسشنامه پنج عاملی در جمعیت با(شخصیتی 

پژوهشی انجام دادند، که ) سال شهر ساري19-50سنین 
- دهد، بین هوش معنوي و رواننتایج حاصل از آن نشان می

).24(ددار مثبت وجود دارنژندي رابطه معنی
هاي هاي این پژوهش و پژوهشدر پایان با توجه به یافته

هوش معنوي تاثیر مثبتی توان نتیجه گرفت کهانجام شده می
در سالمت روانی افراد دارد و افراد داراي زندگی معنوي، از 

.تري هستندشناختی افراد سالمنظر روان

تشکر و قدردانی
شگاه علوم پزشکی بدینوسیله از همکاري دانشجویان دان

لرستان که در انجام این طرح ما را یاري نمودند تشکر و 
.قدردانی می گردد
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