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رابطه ی هوش معنوي با سالمت عمومي
در دانشجويان

مقدمــه :هــدف ایــن مقالــه ،بررســی رابط ـهی بیــن هــوش معنــوی و ســامت عمومــی در بیــن
دانشــجویان و مقایس ـهی ایــن دو مفهــوم در بیــن دختــران و پســران اســت.
روش :ایــن پژوهــش یــک مطالع ـهی همبســتگی مقطعــی میباشــد کــه در بیــن  100دانشــجوی
دختــر و پســر براســاس روش نمونهگیــری در دســترس بــا دو پرســشنامه خودگــزارش دهــی
هــوش معنــوی) و پرس ـشنامهی  28ســئوالی ســامت عمومــی اجــرا شــد.
یافتههــا :نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون وجــود رابطــهی مثبــت بیــن هــوش معنــوی و
ســامت عمومــی را نشــان داد.
بحــث :مطابــق بــا یافتههــا ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه رابطــهی مثبــت و معنــیداری بیــن
هــوش معنــوی و ســامت عمومــی بــه عنــوان دو متغیــر اساســی در زندگــی ،وجــود دارد

کلید واژهها :دانشجویان ،سالمت عمومی ،هوش معنوی.
تاریخ دریافت 92/4/4:تاریخ پذیرش93/1/15:

* دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران <>mo.rostami@uswr.ac.ir

(نویسنده مسئول)
** دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
***کارشناسی ارشد مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
**** کارشناس راهنمایی و مشاوره ،دانشگاه اردبیل
***** دانشجوی ارشد مشاوره توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
****** دانشجوی دکتری مشاوره ،دانشگاه خوارزمی
******* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ،ایران
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در ســالهای اخیــر مفهــوم هــوش تنهــا بــه عنــوان یــک تــوان شــناختی در
نظــر گرفتــه نمیشــود بلکــه بــه حوزههایــی دیگــر مثــل هــوش هیجانــی ،1هــوش
وجــودی 2گســترش یافتــه اســت و مفهــوم جدیــدی کــه اخیــرا ً وارد ایــن حــوزه
شــده مفهــوم هــوش معنــوی 3اســت( رجایــی .)1389 ،در مفهــوم هــوش معنــوی
مفهــوم معنویــت بــه معنــای جســتجو فــرد بــرای تقــدس ،آگاهــی و معنی(فردمــن و
مکدونالــد )42002 ،و هــوش بــه معنــی بهکارگیــری ایــن مفاهیــم بــرای ســازگاری
و بــاال بــردن ســطح رفــاه انســان (ایمونــس ) 52000 ،بــا هــم ترکیــب شــده اســت،
در واقــع ایــن هــوش اســتفاده از تواناییهــا و منابــع معنــوی میباشــد ،طــوری
کــه افــراد بتواننــد تصمیمــات معنــادار اتخــاذ کننــد ،دربــارهی موضوعــات وجــودی
تعمــق کننــد و نیــز بــرای حــل مشــکالت روزمــرهی خــود تــاش کننــد .بنابرایــن
هــوش معنــوی جنبههــای ذهنــی و ناملمــوس معنویــت را بــا اقدامــات و مســائل
افــراد در دنیــای عینــی و ملمــوس ترکیــب میکنــد (ناســل .)62004 ،آمــرام نیــز
همچنیــن معتقــد اســت هــوش معنــوی شــامل حــس معنــا و داشــتن مأموریــت در
زندگــی ،حــس تقــدس در زندگــی ،درک متعــادل از ارزش مــاده و معتقــد بــه بهتــر
شــدن دنیــا میشــود ،فــردی بــا هــوش معنــوی بــاال دارای انعطــاف ،خودآگاهــی،
ظرفیتــی بــرای الهــام و شــهود ،دیــدگاه کلنگــر بــه جهــان هســتی اســت کــه در
جســتجوی پاســخ بــرای پرس ـشهای بنیادیــن زندگــی و نقــد ســنتها و آداب و
رســوم میباشــد ،هــوش معنــوی بــه راحتــی میتوانــد بــه انســان تغییــر و تحــول
بدهــد (آمــرام.)72005 ،
هــوش معنــوی از جملــه متغیرهایــی اســت کــه میتوانــد ویژگیهــای افــراد
ازجملــه ســامت 8را تحــت تأثیــر قــرار دهد(آمــرام .)2005 ،مفهــوم ســامت و
واژههــاي همتــراز آن ،همچــون واژهی ســامتي ،از مفاهيمــي هســتند كــه همــواره
انســان بــدان توجــه كــرده و بــراي دســتيابي به آن كوشــيده اســت ،در واقع ســامتي
كيفيتــي از زندگــي اســت كــه تعريــف آن مشــكل ،و انــدازه گيــري واقعــي آن تقريب ًا
غيرممكــن است(سرشــت .)1377 ،در ایــن راســتا ساراســن و ساراسن(ساراســن
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پیشینه تحقیق

در فرهنــگ اصیــل اســامی بــه طــور ضمنــي هــوش معنــوی مــورد توجــه
فراوانــي قــرار گرفتــه اســت .بــه طــور مثــال ،جامــي ( )1381بــر اســاس متــون
مذهبــي مؤلفههــای ذيــل را بــراي هــوش معنــوي برشــمرده اســت:
1ـ مشاهدهی وحدت در ورای کثرت ظاهری؛
2ـ تشخیص و دریافت پیامهای معنوی از پديدهها و اتفاقات؛
3ـ ســئوال و دریافــت جــواب معنــوی در مــورد منشــأ و مبــدأ هســتی (مبــدأ و
معــاد)؛
4ـ تشخیص قوام هستی و روابط بین فردی بر فضیلت عدالت انسانی؛
5ـ تشــخیص فضیلــت فراروندگــی از رنــج و خطــا و بــه کارگیــری عفــو و
گذشــت در روابــط بیــن فــردی؛
6ـ تشخیص الگوهای معنوی و تنظیم رفتار بر مبناي الگوی معنوی؛
7ـ تشخیص کرامت و ارزش فردی و حفظ و رشد و شکوفایی این کرامت؛
8ـ تشــخیص فراینــد رشــد معنــوی و تنظیــم عوامــل درونــی و بیرونــی در
جهــت رشــد بهینــهی ایــن فراینــد معنــوی؛
9ـ تشــخیص معنــای زندگــی ،مــرگ و حــوادث مربــوط بــه حیــات ،نشــور،
مــرگ و بــرزخ ،بهشــت و دوزخ روانــی؛
10ـ درک حضور خداوندی در زندگی معمولی؛
11ـ درک زیباییهای هنری و طبیعی و ایجاد حس قدردانی و تشکر؛
12ـ داشــتن ذوق عشــق و عرفــان کــه در آن عشــق بــه وصــال منشــأ دانــش
اســت نــه اســتدالل و قیــاس؛
13ـ داشــتن هــوش شــاعرانه کــه معنــای نهفتــه در یــک قطعــهی شــعری را
1.Sarason and Sarason
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و ساراســن )12002 ،نشــان دادهانــد کــه ســامتی ،یــک ادراک شــخصی اســت،
کــه تحــت تأثیــر عوامــل جســمانی ،روانشــناختی ،اقتصــادی و اجتماعــی تغییــر
میپذیــرد .آگاهــی از نشــانههای جســمانی بــه فرآینــد روانشــناختی خاصــی
بســتگی دارد .بــه عبــارت دیگــر ،تابــع ادراک و جنبههــای شــناختی شــخصیت
فــرد اســت کــه در پــردازش محرکهــای درونــی و برونــی ،تأثیــر دارند(بــه نقــل
از محمــدی.)1383 ،
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بفهمــد؛
14ـ هــوش معنــوی باعــث فهــم عمــق آیــات قرآنــی میشــود و موجــب
میگــردد افــراد کالم انبیــا را راحتتــر و بــا عمــق بیشتــر درک نماینــد؛
15ـ هــوش معنــوی در فهــم داســتانهای متــون مقــدس و اســتنباط معنــای
نمادیــن ایــن داســتانها کمــک فراوانــی میکنــد؛
16ـ هــوش معنــوی کــه در قــرآن در مــورد صاحبــان آن صفــت اولوااللبــاب بــه
کار رفتــه اســت ،باعــث میشــود افــراد بــه جوهــرهی حقیقــت پــی ببرنــد و از
پردههــای اوهــام عبــور نماینــد.
هــر چنــد عرفــای اســامی نیــز ایــن مؤلفههــا را ذکــر نمودهانــد ،ولــی از آنجــا
کــه ایــن مؤلفههــا بــه انســان بینــش میدهنــد و باعــث افزایــش ســازگاری او بــا
هســتی میشــوند ،میتــوان آنهــا را جــزو مؤلفههــای معنــوی قلمــداد نمود(بــه
نقــل از غبــاری بنــاب.)1368 ،
ارتبــاط بیــن ســامت روان و معنویــت در ســالهای اخیــر مــورد توجــه
روانشناســان قــرار گرفتــه اســت .پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه معنویــت در
ســامت روانــی و جســمی تأثیــر بــه ســزایی دارد(کوینــگ .)2001 ،1جــورج و
همــکاران ،)2000(2جنــگ و جانســون ،)2004( 3دولتیــل و فــارل ،)2004( 4ســورا
جاکــول ،5آجــا ،6کیلســون ،7جانســون 8و ارال ،)2008( 9بــه نقــل از غبــاری بنــاب و
همــکاران ( )1388در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه معنویــت تأثیــر
عظیمــی در ســامت روانــی افــراد دارد .همچنیــن در بررســی تحقیقــات انجــام
گرفتــه در اثــرات معنویــت بــر ســامت فــرد ،اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه معنویــت
بــا بیمــاری کمتــر و طــول عمــر بیشتــر همــراه اســت .افــرادی کــه دارای
جهتگیــری معنــوی هســتند ،هنــگام مواجهــه بــا جراحــت ،بــه درمــان ،بهتــر
پاســخ میدهنــد و بــه شــکل مناســبتری بــا آســیب دیدگــی و بیمــاری کنــار
میآینــد (ایمونــس )2000 ،و میــزان افســردگی در آنهــا کمتــر اســت(غباری
بنــاب و همــکاران .)1388 ،در مطالع ـهی مالبتــي و همــكاران ( )2001نیــز نشــان
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روش

ایــن پژوهــش از نــوع همبســتگی و مطالعــه از نــوع مقطعــی و توصیفــی-
تحلیلــی اســت.
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داده شــده كــه عــدم اعتمــاد بــه معنويــت بــا نمــرات بــاالي اضطــراب و افســردگي
هــم در زنــان و هــم در مــردان همــراه بــوده اســت .هــم چنيــن در ايــن پژوهــش
نشــان داده شــد كــه فقــدان معنويــت بــا نمــرات ســامت روانــي پاييــن و نمــرات
بــاالي افســردگي و اضطــراب همــراه بــوده اســت(به نقــل از غبــاری بنــاب.)1386 ،
در واقــع مذهــب و معنویــت بــا تأثیــر بــر حرمــت نفــس ،رضایــت از زندگــی و
خــوش بینــی در انســان میتوانــد بــر نحــوهی ارزیابــی و تحلیــل و مواجهـهی فــرد
بــا حــوادث زندگــی اثــر بگذارد(جــورج و همــکاران.)2000 ،
متخصصــان روان شناســی بــرای کاهــش اختاللهــای روانــی از جملــه اضطــراب
و افســردگی از روشهــای مختلفــی بهــره گرفتهانــد .در ســالهای اخیــر عــاوه
بــر روشهــای برگرفتــه از نظریههــای روان شــناختی ،اســتفاده از روشهــای
درمــان معنــوی و مذهبــی جایــگاه علمــی خــود را بــاز نمــوده اســت(غباری بنــاب
و همــکاران.)1388 ،
از آن جایــی کــه جامعــهی دانشــجویی یکــی از عظیمتریــن گروههــای
جامع��ه اس��ت ،گرای��ش دین��ی آنهاــ نقــش مؤثــری در ســامت روان و مقابلــه بــا
ناراحتیهــای روانــی خواهــد داشــت .بــه عــاوه اگــر چــه پژوهشهایــی جهــت
بررســی ارتبــاط بیــن ســامت عمومــی و معنویــت در جامعههــای مســیحی و
یهــودی صــورت پذیرفتــه ،امــا انجــام چنیــن پژوهشهایــی در فرهنــگ اســامی
ایــران نوپــا اســت .لــذا تحقیــق حاضــر درصدد ســنجش و تعییــن رابطهی ســامت
عمومــی بــا هــوش معنــوی و همچنیــن ابعــاد مختلــف معنویــت و ســامت عمومــی
در دانشــجویان دختــر و پســر برآمدنــد بــرای ایــن منظــور  3فرضیــه بــه ترتیــب
زیــر مــورد بررســی قــرا ر میگیــرد:
 -1هــوش معنــوی و ســامت عمومــی بــا هــم رابط ـهی مثبــت و معن ـیداری
دارنــد.
 -2دختران و پسران در میزان هوش معنوی با یکدیگر تفاوت دارند
 -3دختران و پسران در میزان سالمت عمومی با یکدیگر تفاوت دارند.
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جامعــه آماری ،نمونه آماری و روش نمونهگیری

ابزارهای پژوهش

 -1پرسشنامهی خودگزارشی هوش معنوی
ایــن پرسـشنامه ( )SISRIرا کینــگ )2008( 2ســاخته اســت و  4زیــر مقیــاس
تفکــر تجربــي– انتقــادی (ســئواالت شــمارهی  ،)21-17-13-9-3-1ایجــاد
معنــای شــخصی ( )23-19-15-11-7-5تعالــی آگاهــی (-20-18-14-6-2
 )22و گســترهی هوشــیاری ( )24-16-12-10-8-4را میســنجد .آزمودنــی بــه
ســئواالت ایــن پرس ـشنامه بــا توجــه بــه مقیــاس لیکــرت از «كام ـ ً
ا نادرســت»
تــا «کامــ ً
ا درســت » پاســخ میدهــد .کــه بــر اســاس ایــن شــیوه هــر یــک از
ســئواالت  5درجــهای بــه صــورت  0و  1و  2و  3و  4نمرهگــذاری میگــردد
و در نتیجــه دامنــهی نمــرهی فــرد از هــر ســؤال بیــن صفــر تــا  4و از هــر
زیرمقیــاس بیــن صفــر تــا  24خواهــد بــود .کینــگ( )2008در بررســی اولی ـهی
پرســشنامهی هــوش معنــوی کــه بــر روی  619نفــر از دانشــجویان دورهی
لیســانس( 488زن و  131مــرد) دانشــگاه پتربــورگ انجــام داد ،آلفــای کرونبــاخ
بهدســت آمــده  %95و متوســط ارتبــاط درونــی ســئواالت  %36گــزارش کــرد.
در تحقیــق دیگــری کــه بــرای معتبــر ســازی پرســشنامه بــرروی  305نفــر از
1

)1.Spiritual Inteligence Self-Report Inventory (SISRI
2.King
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جامعـهی آمــاری ایــن پژوهــش را دانشــجويان دختــر و پســر مقطــع کارشناســی
در دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی تشــکیل دادهانــد .نمونـهی آمــاری ایــن
پژوهــش شــامل100نفر از دانشــجويان( 50دختــر و  50پســر) کــه بــا اســتفاده از
روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدهاند .تعییــن حجــم نمونــه بــر ایــن
اســاس محاســبه گردیــده اســت کــه ،در تحقیقــات همبســتگی حدنصــاب حجــم
نمونــه  30نفــر میباشــد و از طرفــی هرچــه تعــداد نمونــه بیشتــر باشــد ،میــزان
خطــا کمتــر و اعتبــار پژوهــش باالتــر خواهــد رفــت(دالور.)1391 ،
عــاوه بــر ایــن بــا مــرور ســایر تحقیقــات همبســتگی بــه انجــام رســیده
مشــخص میشــود کــه میانگیــن حجــم نمونــهی ایــن پژوهشهــا (معــادل100
نفــر) بــرای انجــام پژوهشهــای همبســتگی از کفایــت الزم برخــودار میباشــد.

رايوجشناد رد يمومع تمالس اب يونعم شوه ی هطبار

 -2پرسشنامهی سالمت عمومی – 28

پرســشنامهی ســامت عمومــی ( )28-GHQدر ســال  1972توســط
گلدبــرگ 2ســاخته شــد و بــه عقیــدهی هندرســون ( )1990شــناخته شــدهترین
ابــزار غربالگــری در روانپزشــکی و روانشناســی اســت کــه تأثیــر شــگرفی در
پیشــرفت پژوهشهــا داشــته اســت.
ایــن پرســشنامه شــامل چهــار زیرمقیــاس  7ســئوالی عالیــم جســمانی
(ســئوال 1تــا ،)7اضطــراب و بــي خوابــي( 8تــا ،)14اختــال در کارکــرد
اجتماعی(15تــا )21و افســردگی(22تا )28میباشــد .شــیوهی نمرهگــذاری ایــن
پرســشنامه بیشتــر بــه صــورت مقیــاس لیکــرت اســت کــه بــر اســاس ایــن
شــیوه هــر یــک از ســئواالت  4درجـهای بــه صــورت  0و  1و  2و  3نمرهگــذاری
میگــردد و در نتیجــه دامنـهی نمــرهی فــرد از صفــر تــا  3خواهــد بــود .مطالعــات
روانســنجی مربــوط بــه ایــن پرس ـشنامه  28ســئوالی حاکــی از اعتبــار و پایایــی
قابــل توجــه اســت.
گلدبــرگ و بلــک ول (  )1970ضریــب اعتبــار ایــن پرســشنامه را بــا
اســتفاده از یــک چــک لیســت مصاحبــهی بالینــی بــر روی بیمــاری بخــش
جراحــی % 80ذکــر کردهانــد .درمطالعـهی دیگــری گلدبــرگ و همــکاران ()1976
همبســتگی پرســشنامهی مذکــور را بــا فهرســت  90عالمتــی تجدیــد نظرشــده
دراگوتیــس % 78 )1976(3بیــان کــرده انــد (هومــن.)1377 ،
نتایــج فراتحلیــل  30پژوهــش کــه توســط ویلیامــز و مــاری )1988( 4انجــام
1

)1.General Health Questionnaire (GHQ-28
2.Golberg
3.Dragutis
4.Viliams and Mari
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دانشــجویان دورهی لیســانس انجــام شــد ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ  %958بــه
دســت آمد(کینــگ .)2008 ،چــاری و همــکاران( )1389در پژوهشــی پایایــی
پرســشنامه را بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ  %938و روایــی آن را بــا ضریــب
آلفــا کرونبــاخ بــرای مؤلفههــای تفکــر انتقــادی ،معناســازی شــخصی ،آگاهــی
متعالــی و گســترش خودآگاهــی بــه ترتیــب  %74 ،%68 ،%78و  %72گــزارش
کردنــد( بــه نقــل از موســوی و همــکاران)1390 ،
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روش اجرای پژوهش

ایــن پژوهــش از نــوع پرس ـشنامهای اســت کــه شــرکت کننــدگان بــه روش
جمعــی و پــس از اتمــام کالس درس ،دو پرســشنامهی هــوش معنــوی و
ســامت عمومــی را بــه طــور همزمــان پــر نمودنــد .بــه عــاوه بــه آنــان اطمینــان
داده شــد پاســخهای آنــان کامــ ً
ا محرمانــه خواهــد بــود.
از جمل�هـ ش��رایط ورود و خــروج پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه دانشــجویان
بــا اختیــار و عالقــه خــود در پژوهــش شــرکت کننــد ،اعضــای نمونــه از
دانشــجویان مجــرد باشــند ،دامنــهی ســنی بیــن  23-20ســال داشــته باشــند و
شــرایط عمومــی جســمی -روانــی مناســب را بــرای همــکاری داشــته باشــند.
دادههــا بــا نــرم افــزار  SPSSمــورد تحلیــل قــرار گرفــت .و از میانگیــن ،انحراف
اســتاندارد و همبســتگی پیرســون جهــت تحلیــل دادههــا اســتفاده گردید.

یافتههای توصیفی:

میانگیــن نمــرة کل دانشــجویان دختــر و پســر در هــوش معنــوی  62/600و
در ســامت عمومــی  34/79میباشــد و در ســایر مولفةهــا در جــدول بــرای
دختــران و پســران بــه تفکیــک در جــدول شــمارهی ( )1آورده شــده اســت.
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شــد ،میانگیــن «حساســیت » (نســبت تشــخیص صحیــح بیمــاران بــا اســتفاده
از مصاحب ـهی بالینــی)  % 84و متوســط « ویژگــی » (نســبت تشــخیص درســت
افــراد ســالم از گــروه بیمــار بــا اســتفاده از مصاحبــه بالینــی)  % 82بهدســت آمــد.
یعقوبــی ( )1375در مطالعــهای حساســیت و ویژگــی ایــن پرســشنامه را در
بهتریــن نقط ـهی بــرش نمــرهی ( )23بــه ترتیــب  %86/5و  %82گــزارش نمــوده
اســت .در پژوهــش هومــن ( )1377حساســیت و ویژگــی ایــن پرســشنامه بــه
ترتیــب  %83/3و  %76بهدســت آمد(نوربــاال و همــکاران.)1387 ،

رايوجشناد رد يمومع تمالس اب يونعم شوه ی هطبار

مولفه

معنای
شخصی
تعالی
آگاهی
گسترهی
هوشیاری
هوش
معنوی
عالئم
جسمانی
اضطراب
و
بی خوابی

اختالل در
کارکرد
اجتماعی
افسردگی
شاخص
کل
سالمت
عمومی

جنسیت
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد نمونه
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100
50
50
100

14/8800
16/8600
15/8700
15/8400
16/4000
16/1200
14/2400
15/6600
14/9500
14/7600
15/7400
15/2500
59/2600
65/9400
62/6000
7/5200
7/8600
7/6900
7/9400
7/7000
7/8200

4/80493
3/80124
4/42366
4/18140
3/93311
4/04839
3/46740
2/75244
3/19525
4/07862
2/39736
3/36463
14/30115
11/21844
13/22074
4/47779
3/93317
4/19643
5/85334
4/89585
5/36991

پسر
دختر
کل

11/8800
13/6400
12/7600

2/81135
3/79452
3/43811

50
50
100

پسر
دختر
کل
پسر
دختر
کل

7/7800
7/4200
7/6000
32/9400
36/6400
34/7900

15/87102
5/93533
11/92231
15/38806
14/15496
14/99784

50
50
100
50
50
100
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تفکر
انتقادی

جدول شماره  :1مشخصات دموگرافیک
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يافتههاي استنباطي:
همانطــور كــه در جــدول مشــاهده مــي شــود بيــن هــوش معنــوي بــا ســامت
عمومــي ( )r=0/345رابطــهی مثبــت در ســطح خطــای کوچکتــر از  0/01وجــود دارد.
يعنــي بــا افزايــش هــوش معنــوي ،ســامت عمومــي افزایــش مــي يابــد.
شاخص

افسردگی

هوش
معنوی

اضطراب و
بی خوابی
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بحث و نتیجهگیری
نتایــج پژوهــش در مجمــوع نشــان داد کــه بیــن هــوش معنــوی و ســامت عمومــی
رابطــهی مثبــت و معنــاداری وجــود دارد ( ،)p=0/00 ،0/345بنابرایــن فرضیــه شــماره 1
تأییــد میشــود .اگرچــه تحقیقــی دقیقـ ًا مشــابه بــا ایــن عنــوان یافــت نشــد ولــی یافتههــای
پژوهــش همســو بــا یافتههایــی نزدیــک بــه پژوهــش بــود کــه در ایــن رابطــه بــه انجــام
رس��یده بودن��د .مثـ ً
ا جــورج و همــکاران ( ،)2000جنــگ .جانســون ( ،)2004دولتیــل و فــارل
( ( ،)2004ســورا جاکــول و همــکاران )2008 ،در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
معنویــت تأثیــر عظیمــی در ســامت روانــی افــراد دارد (بــه نقــل از غبــاری بناب و همــکاران،
.)1388
نتایــج ایــن پژوهــش همچنیــن بــا یافتههــای ایمونــز ( )2000مبنــی بــر ایــن کــه افــرادی
کــه دارای جهتگیــری معنــوی هســتند ،هنــگام مواجهــه بــا جراحــت ،بــه درمــان بهتــر
پاســخ میدهنــد و بــه شــکل مناســبتری بــا آســیب دیدگــی و بیمــاری کنــار میآینــد
همســو میباشــد .و همچینــن بــا یافتههــای مــک دونالــد( ،)2002مبنــی بــر اینکــه میــزان
افســردگی در کســانی کــه جهتگیــری مذهبــی دارنــد کمتــر اســت(غباری.)1386 ،
در مطالعــهی تســه و يايــپ )2007(1نیــز بــا عنــوان رابطــهی بيــن معنويــت و ســازگاري
روانشــناختي :كاربــرد نظريـهی افســردگي كــه بــر روي  139فــرد دچــار اختاللهــاي روانــي
صــورت گرفــت ،نتايــج نشــان داد كــه میــان معنويت بــا ســازگاري درون فــردي و ســازگاري
روانشــناختي رابط ـهی معنــي دار وجــود دارد .در ایــن پژوهــش همچنيــن نشــان داده شــد
كــه ســازگاري روانشــناختي بــه عنــوان واســطههایي بيــن افســردگي و كاركــرد اجتماعــي و
ســازگاري روانشــناختي عمــل مــي كنــد( بــه نقــل از حمیــدی .)1391 ،همچنیــن یافتههــای
مــا بــا تحقیقــات انجــام گرفتــه در ایــران نیــز همســو اســت ،مث ـ ً
ا معلمــی و همــکاران در
ایــن زمینــه بــه همبســتگی مثبــت و معنــادار هــوش معنــوی و ســامت روان پــی بردهانــد .بــه
عبارتــی دیگــر بیــن هــوش معنــوی و افــکار ناکارآمــد و بیــن ســامت روان و افــکار ناکارآمد
همبســتگی منفــی معنـیداری وجــود دارد(معلمــی .)1389 ،پژوهــش حمیــد و همــکاران در
رابطــه بــا هــوش معنــوی و تــاب آوری بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســامت روان و هــوش
معنــوی بــه طــور معنــاداری ،تــاب آوری را پیــش بینــی میکننــد (حمیــد و همــکاران.)1391 ،
در بررســی فرضی ـهی دوم ،نتايــج آزمــون مانــوا نشــان داد كــه بيــن دانشــجويان دختــر
و پسـ�ر در سـلامت عمومـ�ي تفـ�اوت معنـ�يداري وجـ�ود نـ�دارد ).) F(5.94)= 2.02 P>0/05
همچنيــن تحليــل هــر يــك از متغيرهــاي وابســته بــه تنهايــي نشــان داد كــه دانشــجويان
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دختــر و پســر تنهــا در فاکتــور اختــال در كاركــرد اجتماعــي باهــم تفــاوت دارنــد .در بقيـهی
متغيرهــاي وابســته يعنــي (ســامت عمومــي ،عالئــم جســماني ،اضطــراب بــي خوابــي و
افســردگي) دانشــجويان دختــر و پســر هيــچ تفاوتــي باهــم ندارنــد ،بنابرايــن فرضيــهی
شــمارهی  2كــه ميگويــد بيــن ســامت عمومــي دختــر و پســر تفــاوت وجــود دارد مــورد
تأيي��د ق�رـار نميگيرــد .در ای��ن رابط��ه یافت ـهی پژوهــش م��ا ب��ا نتای��ج تحقی��ق کاشــف و
مظفــری( )1385کــه بیــان میکننــد زنــان وضعیــت ســامت عمومــی بهتــری نســبت بــه
مردهــا دارنــد همســو نیســت .در ایــن رابطــه میتــوان گفــت کــه علــت ایــن ناهمســویی
ممکــن اســت در تفــاوت ســامت عمومــی دختــران بــا زنــان باشــد ،بــا توجــه بــه اینکــه
جامع ـهی پژوهــش مــا شــامل دختــران بودنــد.
در بررســی فرضیـهی ســوم براســاس آزمــون مانــوا مشــخص شــد كــه تحليــل هــر يــك
از متغيرهــاي وابســته بــه تنهايــي نشــان میدهدكــه دانشــجويان دختــر و پســر در متغيــر
هــوش معنــوي ،تفكــر انتقــادي و تعالــي آگاهــي باهــم تفــاوت دارنــد و در متغيرهــاي
معن��اي شـ�خصي و گستــرهي هوش��ياري تف�اـوت ندارنـ�د .بنابرایــن فرضیـهی ســوم مــا تأییــد
1
میشــود .همچنیــن نتایــچ پژوهــش مــا بــا نتایــج یانــگ ( )2006در تایــوان ویانــگ و مــاوب
( )2006در کشــور چیــن ،ســالی ماگزیمــو در آمریــکا کــه تفــاوت معنـیداری را در هــوش
معنــوی آزمودنیهــا بــا توجــه بــه گروههــای ســنی ،جنــس ،نــوع مذهــب مــورد بررســی،
شــغل ،تأهــل و تجــرد نیافتــه انــد همســو نیســت(به نقــل از حمیــدی .)1391 ،در ایــن رابطــه
میتــوان اشــاره کــرد کــه ایــن ناهمســویی احتمــاالً بــه دلیــل مســائل و شــرایط فرهنگــی
متفــاوت اســت.
مطابــق بــا یافتةهــای ایــن پژوهــش میتــوان نتیجــه گرفــت کــه رابطــهی مثبــت و
معنـیداری بیــن هــوش معنــوی و ســامت عمومــی بــه عنــوان دو متغیــر اساســی در زندگی،
وجــود دارد .بــه عبارتــی بــا افزایــش هــوش معنــوی ســامت عمومــی افزایــش پیــدا میکنــد.
همچنیــن دختــران و پســران در میــزان ســامت عمومــی تفاوتــی بــا یکدیگــر نــدارد ولــی در
رابطــه بــا هــوش معنــوی دختــران و پســران بــا هــم تفــاوت دارنــد.
ازجملــه مهمتریــن محدودیتهــای ایــن پژوهــش اســتفاده از روش نمونهگیــری در
دســترس و پاییــن بــودن حجــم نمونــه میباشــد ،بنابرایــن بــرای تحقیقــات آتــی ضمــن
تشــویق پژوهشــگران پیشــنهاد میشــود بــا تأکیــد و توجــه بیشتــر بــر معنویــت بــه عنــوان
یکــی از خصوصیــات مهــم ایرانــی -اســامی ،روش نمونهگیــری و حجــم نمونــه خــود را
ارتقــاء دهنــد.
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