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 پرداخته معنویت و رشد اخالقی با سالمت روانبررسی رابطه بین  به حاضر پژوهش: چکیده

آماري  نمونه و بوده نوجوانان شهر كرمانشاه كلیهشامل  پژوهش نیا آماري جامعه. است

ند. شد انتخاب دردسترس گیرينمونه روش به كهپسر(  81دختر و  31)نوجوان271شامل 

پرسشنامه رشد اخالقی دكتر  معنویت،نامه ، پرسشازگیري متغیرهاي پژوهش براي اندازه

 همبستگی نوع ازتوصیفی و  پژوهش طرحاستفاده شد.  سالمت روانو پرسشنامه  لطیفیان

 ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش ورود ازها دادهو جهت تجزیه و تحلیل  بوده

رابطه مثبت و سالمت روان و  معنویتبین  كه داد نشان پژوهش اینهاي یافته استفاده شد.

رابطه مثبت و معناداري  رشد اخالقی و سالمت روانمعناداري وجود دارد و همچنین بین 

قادر به پیش بینی  معنویت و رشد اخالقیوجود دارد و نتایج رگرسیون نشان داد كه  

 گرفت، نتیجه توانمی معنویت و رشد اخالقی همپوشی به می باشند. با توجهسالمت روان 

 داشت خواهد دنبال به نیز را دیگري پیشرفت آنها، از یکی رشد

 

 ،نوجوانیمعنویت، رشد اخالقی، سالمت روان :واژگان کلیدي

 

 مقدمه

سالمت یک مفهوم كلی و شامل اجزایی مثل سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي است و یکی از اجزاء مهم آن كه 

متاسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته بعد معنوي و اخالقی است كه این موضوع در سالمت كلی و سالمت روانی فرد تاثیر 

وزون و همگونی نداشته باشند نمی توان به یک سالمت نسبی و مطلوبی بسزایی دارد. چنانچه این اجزاء سالمت با هم رشد م

ارتقاي سالمتی افراد جامعه یکی از مهمترین مسائل اساسی هر كشور، ارتقاي سالمتی افراد آن جامعه است كه دست یافت 

مت فکر و روان افراد جامعه باید از ابعاد مختلف از جمله روانی مورد توجه قرار گیرد. وظیفه اصلی بهداشت روانی تأمین سال

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت بهداشت روانی در مفهوم كلی بهداشت جاي می گیرد و بهداشت یعنی توانایی كامل .است

بنابراین بهداشت روانی علمی .(2381،براي ایفاي نقشهاي اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماري نیست. )گنجی

جتماعی و سازش منطقی یا پیشامدهاي زندگی كه تمام زوایاي زندگی از محیط خانه تا مدرسه، استی، رفاه است براي بهزی

امروزه با وجود پیشرفت هاي علمی چشمگیر كه در زمینه هاي روانپزشکی و روان .دانشگاه، محیط كار و نظایر آن را می گیرد

 رابطه بین معنویت و رشد اخالقی با سالمت روان در نوجوانان 

 امیری زهرا
 

 ایران روانشناسی عمومی، کرمانشاه، ارشد کارشناس

 

z0991a0991@gmail.com 
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معنویت و احب نظران برجسته نیاز به نقش، اهمیت و ضرورت درمانی به وجود آمده است مالحظه می گردد كه بعضی از ص

وي رشد رمعنویت روان درمانی تأكید فراوان داشته اند و عقیده دارند كه نیز در بهداشت روانی و رشد اخالقی 

در رابطه با معنویت می توان بیان داشت  .تسکین و بهبودي سریعتر آالم و مشکالت روانی می شوداخالقی 

، در اصطالح غربیان و برخی نویسندگان داخلی، چیزي است كه بهره مندي از آن موجب می شود «معنویت »منظور از كه 

چنان حالت هائی در انسان پدید نیاید و یا چیزي است كه قدرت مقابله با چنان حالت ها ئی را در انسان ایجاد می كند. تنها 

عی رضایت باطن است كه البته سازگار است با اینکه زندگی آدمی منحصر به چیزي كه در این تعریف عاید انسان می شود نو

دنیا باشد یا به نظر شخص، زندگی پس از دنیا هم وجود داشته باشد. معنویت دینی از دید این نویسنده انسان را محدود به 

مة شادي ها و بیم ها و امید هایش را حیات دنیا نمی داند. زندگی اصلی او را در جائی دیگر دانسته و همة زندگی دنیا با ه

صرفاً پلی براي وصول به حیات حقیقی می داند. از نگاه اسالم معنویت منهاي خدا معنا و جایگاهی ندارد. اصوالً بدون اتصال به 

منبع اصلی حیات، نشاط و شادي و امید حقیقی حاصل نخواهد شد، و معنویت دینی است كه انسان را به آن منبع اصلی 

در مورد رشد اخالقی گفته شده است كه ؛  .یات متصل می كند و در ذیل سایة او به وجود و حیات انسان معنا می دهدح

در رابطه با دیگر مردم  انسانها كند می تعیین كه است اجتماعی  رشد اخالقی در برگیرنده آن دسته از قوانین و مقررات»

كند. اي است كه طی آن افراد ، معناي زندگی را درک میعنویت مرحلهنابراین مب (.2381لطف آبادي،«.)چگونه باید رفتار كنند

كند.این این معنا چیزي فراتر از خودشان است. در واقع معنویت همان چیزي است كه آرامش و امنیت خاطر را فراهم می

معنویت هر چه باشد فوائد  توان یافت. منشااحساسی است كه به واسطه آن خود را متصل به چیزي فراتر از خود، می

 اي بر سالمت افراد خواهد داشت. گسترده

 پرستش نیاز به از نظر احساس ، همنوجوانان كه دوره اي است نوجوانی دورهبنابراین با توجه با آنچه كه گفته شد 

و  احساسی مقدماتی هاي، آمادگیدینی پیچیده مفاهیم و فهم دین به آوردن روي براي تفکر انتزاعی از بابت و هم مطلق كمال

 زند و محیط تربیتیمی فرد جوانه از درون نیدی و عقالنی و احساسی انگیزشی هايآورند. آمادگیمی دست را به الزم ذهنی

كند و  را تقویت نوجوان مذهبی تواند ایمانكار گیرد، می را به درستی هايو روش مناسب هاياگر جاذبه كه است بیرونی

و  در نوجوانان رشد اخالقی گونگیراین چبناباو بنشاند و جان خداوند را در دل به ایمان ، یعنیانسان روح گاهتکیه ترینعالی

اند. پرداخته پردازيو نظریه تحقیقبه  آن درباره بزرگ شناسانروان كه رشد است شناسیروان مهم از موضوعات جوانان

از تجربه كافی  نوجوان، از یک طرف به ظرفیت هاي تازه اي در فهم ارزش هاي اخالقی و دینی دست می یابد و از طرف دیگر،

كه روي هم رفته داراي ویژگیهاي عمومی سایر جنبه هاي رشد  اخالقیرشد براي برخورد با مسائل پیچیده برخوردار نیست . 

عنی، رشد زیستی، رشد شناختی، رشد عاطفی، رشد اخالقی و رشد اجتماعی فرهنگی( است، در ارتباط متقابل با سایر )یآدمی 

و امري تدریجی است كه در دوره هایی از زندگی سرعت بیشتر و كیفیت پیچده تري پیدا می جوانب رشد صورت می گیرد 

كند. این رشد، فرایندي مداوم و تراكمی است، حالتی كلی دارد و همراه با تفاوتهاي فردي است، انعطاف پذیر و قابل تغییر 

اساسی رشد، یعنی جنبه هاي زیستی، شناختی، است و در شرایط اجتماعی فرهنگیِ هر فرد شکل می گیرد. هر چهار جنبه 

فرهنگی از رشد آدمی، با رشد دینی او كامالً ارتباط دارد. به هین جهت نمی توان صرفاً نظر پیاژه را كه  -عاطفی و اجتماعی

)لطف  .تمام تأكید خود را بر جنبه شناختی متمركز ساخته است، براي تحلیل و تبیین چگونگی رشد دینی پذیرفت

بنابراین معنویت و رشد اخالقی از جمله موضوعاتی هستند كه در داشتن سالمت روان نقش موثر و كلیدي ( .2388دي،آبا

با توجه به موارد ذكر شده در باال و با توجه به دارد؛ زیرا عملکرد اجتماعی فرد تابعی از ارزش هاي اخالقی و معنوي اوست. 

رابطه معنویت و رشد اخالق در سالمت روان نوجوانان پرداخته نشده است هدف از اینکه تاكنون تحقیقات زیادي در رابطه با 

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت و رشد اخالقی با سالمت روان در نوجوان می باشد . امید كه نتایج  این تحقیق بتواند 

 .به عنوان ابزاري مهم مورد توجه برنامه ریزان در حوزه سالمت روان قرار گیرد
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 روش پژوهش

سال  28تا  21باشد.جامعه آماري پژوهش حاضر را كلیه نوجوانان روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می

 انتخاب شدند. پسر( 81دختر و  31)نوجوان  271كرمانشاه را تشکیل می دهند كه با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس 

 ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: 

( توسط پارسیان و دونینگ به منظور ارزیابی 1113پرسشنامه معنویت در سال): پرسشنامه معنویت )پارسیان و دونینگ(-الف

 در زندگی افراد و سنجش ابعاد مختلف آن ساخته شده است. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است و اهمیت معنویت

( میزان مخالفت یا موافقت خود را با هر 4تا كامال موافقم= 2درجه اي لیکرت)از كامال مخالفم= 4آزمودنی باید در یک طیف 

عبارت(، اهمیت  21خودآگاهی)زیر مقیاس  4عبارت بوده است و  12یک از عبارات مشخص سازد.این پرسشنامه داراي 

ضریب آلفاي عبارت را می سنجد(. 3عبارت( و نیازهاي معنوي) 1ي معنوي)عبارت(،فعالیت ها 4اعتقادات معنوي در زندگی )

،فعالیت معنوي  32/1، اهمیت اعتقادات معنوي در زندگی  32/1زیر مقیاس خودآگاهی و ضریب آلفاي  34/1آزمون  كرونباخ

 گزارش شده است . 83/1و نیازهاي معنوي  81/1

د مختلف رشد اخالقی سوال می باشد كه به منظور سنجش ابعا 28. این پرسشنامه داراي  پرسشنامه رشد اخالقی لطیفیان:-ب

محیطی، اخالق مراقبت از خود یا اخالق فردي، اخالق در مناسبات خانوادگی، اخالق اجتماعی، اخالق انسانی، -)اخالق زیست

یایی و روایی این آزمون در ایران مطلوب گزارش ن تهیه شده است.پااخالق مینوي )یا متعالی( در كودكان، نوجوانان و جوانا

 شده است

( و هدف از طراحی آن ، كشف و 2371سوال است توسط گلدبرگ ) 18داراي  پرسشنامه سالمت روان)گلدبرگ و هیلر(:-پ

فرد  شناسایی اختالل روانشناختی در مراكز و محیط هاي مختلف بوده است.سوالهاي پرسشنامه به بررسی وضعیت روانشناختی

هایی نظیر افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار در ماه اخیر می پردازد و این بررسی از طریق آشکار سازي نشانه

قابل مشاهده انجام می گیرد.پرسشنامه با سواالت جسمانی شروع می شود و هرچه جلوتر برویم ،سوالها بیشتر وارد قلمرو 

،اطالعات مربوط به مقیاس كاركرد 2ر زیر است :اطالعات مربوط به كاركرد جسمانیروانپزشکی می شوند، كه به قرا

كه هر كدام از این مقیاس ها  4و خواب،اطالعات مربوط به مقیاس افسردگی 3،اطالعات مربوط به مقیاس اضطراب1اجتماعی

بود.نمره باالتر بیانگر  84(و حداكثر نمره آزمودنی در كل 3-1-2-1سوال است . نمره مربوط به هر سوال به صورت) 7داراي 

مربوط به مقیاس كاركرد  7تا  2گزینه اي است.سواالت  4سالمت عمومی كمتر در آن زیر مقیاس است،كه سواالت به صورت 

نیز  18تا  11مربوط به مقیاس كاركرد اجتماعی و سواالت  12تا  21مربوط به اضطراب سواالت  24تا  8الت جسمانی ،سوا

در ایران ضریب پایایی پرسشنامه یاد شده را با سه روش بازآزمایی، دو نیمه مربوط به مقیاس افسردگی است.

 (.2331؛به نقل از یاوري،2381گزارش كرده است)فرجی،% 31و % 33و% 71سازي وآلفاي كرونباخ به ترتیب

 استفاده شد. -SPSS 12رم افزار آمارينها از براي تجزیه و تحلیل داده

 

                                                            
1 -Somatic Function 
2 -Social Function 
3 -Anxiety 
4 -Depression 
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 یافته ها

 نمونه آماري پژوهش متغیرهايمعیار، واریانس  انحراف میانگین، به مربوط اطالعات :2جدول

 تعداد واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

  10/241 14/88 21/241 معنویت

 

 

 

 

 

 

 

271 

 14/101 20/9 10/44 خودآگاهی

 08/192 80/20 00/04 اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی

 40/271 21/20 22/09 فعالیت های معنوی

 10/21 47/0 00/8 نیازهای معنوی

 11/02 24/8 11/20 رشد اخالقی

 14/8 07/1 14/0 اخالق زیست محیطی

 041/8 22/4 02/22 خرده مقیاس اخالق مراقبت از خود

 142/9 02/12 11/42 خرده مقیاس اخالق مناسبات رفتاری

 24/1 18/1 00/0 خرده مقیاس اخالق اجتماعی

 خرده مقیاس اخالق انسانی

 خرده مقیاس اخالق متعالی

 سالمت روان

 کارکرد جسمی

 کارکرد اجتماعی

 اضطراب

 افسردگی

 

81/41 

20/91 

10/71 

00/00 

10/18 

11/47 

00/18 

40/08 

18/47 

21/20 

14/24 

14/8 

22/21 

10/20 

041/0 

27/240 

022/10 

94/9 

101/4 

200/21 

100/21 

    

 
خودآگاهی،اهمیت اعتقادات معنوي در هاي معنویت و ابعاد آن شامل): میانگین، انحراف معیار، واریانس متغیر2جدول 

، اخالق مراقبت از اخالق زیست محیطیاخالقی و مولفه هاي آن شامل)زندگی،فعالیت هاي معنوي و نیازهاي معنوي(، رشد 

خود،اخالق مناسبات رفتاري،اخالق اجتماعی،اخالق انسانی،اخالق متعالی( و سالمت روان و مولفه هاي آن شامل)كاركرد 

 دهد.  جسمی، كاركرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی( را نشان می

 و سالمت روان در نوجوانانرابطه همبستگی بین معنویت 1جدول 

شاخص                       

 متغیرها                

 ضریب همبستگی

r پیرسون 
ین ضریب تعی

V 

سطح معناداری 

 Pارزش 

 Nتعداد 

 

018/1 **781/1 معنویت/سالمت روان  1121/1  271 

 معنی دار است.  12/1** در سطح 
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رابطه مثبت وجود دارد ضریب همبستگی )  نوجواناندر  و سالمت روان معنویتمشاهده می شود بین  1با توجه به جدول 

12/1< p  ،781/1=r افزایش می یابد.  روانی در نوجوانان، سالمت  معنویت(. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش 

 

 رشد اخالقی و سالمت روان در نوجوانانرابطه همبستگی بین  3جدول 

شاخص                       

 متغیرها                

 ضریب همبستگی

r پیرسون 
ین ضریب تعی

V 

سطح معناداری 

 Pارزش 

 Nتعداد 

 

189/1 **708/1 رشداخالقی/سالمت روان  1121/1  271 

 

 معنی دار است.  12/1** در سطح 

رابطه مثبت وجود دارد ضریب همبستگی )  نوجوانانرشد اخالقی و سالمت روان در مشاهده می شود بین  3با توجه به جدول 

12/1< p  ،718/1=rافزایش می یابد. رشد اخالقی سالمت روان در نوجوانان (. بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش 

اخالقی با سالمت روان در نوجوانمعنویت و رشد  تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون 4جدول   

 df مجذوراتمجموع  منبع واریانس

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری R 1R SE 

 081/21 041/1 188/1 111/1 070/0 219/081 1 040/1129 رگرسیون

      27/224 208 004/21809 باقیمانده

      219/081 271 02/27791 کل

 

واریانس مربووط بوه  %1/34( معنادار است و نزدیک به P≤11/1( در سطح )373/3مشاهده شده ) Fبراساس این نتایج میزان 

 (.1R=  341/1شود )تبیین می معنویت و رشد اخالقی بر سالمت روان

 بحث و نتیجه گیري

از آنجایی كه سالمت یک مفهوم كلی وشامل اجزایی مثل سالمت جسمی روانی،اجتماعی ومعنوي است ویکی از اجزا مهوم آن 

ه قرارگرفته بعد معنوي واخالق است كه این موضوع در سالمت كلی فرد تاثیربسوزایی در سوالمت كه متاسفانه كمتر مورد توج

روان فرددارد، چنانچه این اجزاء سالمت باهم رشد موزون وهمگونی نداشته باشند،نمی توان به یوک سوالمت نسوبی ومطلووبی 
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رابطه بین معنویت و رشود اخالقوی بوا سوالمت  هدف پژوهش حاضر بررسی بنابراین با توجه به آنچه كه گفته شد دست یافت

بین معنویت و سالمت روان رابطوه وجوود دارد. بوه دهد هاي تجزیه و تحلیل پژوهش نشان میباشد. یافتهروان در نوجوانان می

ت و روان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد كه نتایج نشان داد بین معنویو 1منظور بررسی رابطه بین معنویت و سالمت

سالمت روان رابطه مثبت  و معناداري وجود دارد و به این معناست كه هرچقدر میزان معنویت نوجوانان بیشتر باشود سوالمت 

( 2387(، ساعد،روشون)2383روان آنان افزایش می یابد و نتایج یافته هاي این فرضیه با اژدري فرد پري، قاضوی، نوورانی پوور)

باشوند، در  یمعنوي عمیق مسالمت روانی افرادي كه داراي تجربه هاي وان بیان كرد كه همسو می باشد علت را اینگونه می ت

اشوباع آن، پرهیوز از غفلوت و كوم ي هاروحی و راههاي  شناخت ظرفیتسطح باالتري نسبت به سایر افراد می باشد. كشف و 

تووان جسوم، به بعد معنووي انسوان، نمی دون توجهب می دهد.دوري از یاد خدا انسان را به این مسیر سوق  هايكردن شکاف 

توانود بوه ارتقواي روان و همین طور شخصیت اجتماعی او را شناخت و براي سالمت آن كاري كرد. در واقع دین و معنویت می

توجه به  .بهداشت روانی كمک كند، البته اعتقاد به مسائل معنوي و باورهاي دینی، باید در عمق جان انسان وجود داشته باشد 

بُعد معنوي در تبیین سالمت روانی و حتی جسمانی انسان در سالهاي اخیر جایگاه ویژه اي پیدا كرده است. كما اینکه به دلیل 

توجوه بوه بُعود  DSMبیماریها اختالالت روانی  1ضرورت یافته شده در دو نسخه اخیر دفترچه طبقه بندي تشخیصی و آماري

یافته است و گروه به صورت تخصصی در این جنبه كار می كنند. تحقیقات متعددي بیانگر  معنوي به شکل جدي جاي خود را

نقش باورهاي معنوي و مذهبی در پیشگیري و درمان اختالالت روانی است. به ویژه در كاهش افسردگی و اضطراب )مورادي و 

عنویت انسان را به عنوان موجودي پیچیوده در ( روشهووواي درمانی مبتنی بر معنویت و یا روشهایی كه بُعد م2383همکاران، 

نظر می گیرند تأثیرات مثبت بر كاركردهاي روانشناختی افراد حتی افراد بزهکار دارد كه این موضووع توسوط صواحب نظرانوی 

 بسویار پراهمیوت رواندر سوالمت  معنویوتبه طوركلی تاثیر .( مورد تأیید قرار گرفته است 2333نظیر ریچاردز برگین وست )

مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه می توان در گرو اعتقادات و اعمال صالح و اخالقوی پسوندیده بوه یوک آراموش .است

همچنین  .حال تالش و تکاپوست در می آورد روانی دست یافت و انسان معتقد را به یک انسان سرزنده و بشّاش كه همیشه در

دارد به منظور بررسی رابطه بین رشد اخالقی و سالمت روان از ضریب همبستگی بین رشد اخالقی و سالمت روان رابطه وجود 

پیرسون استفاده شد كه  نتایج نشان داد بین رشد اخالقی و سالمت روان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد به ایون معنوی كوه 

یافتوه هواي ایون فرضویه بوا یافتوه هواي  . و نتایجهرچقدر رشد اخالقی در نوجوانان بیشتر باشد سالمت روان افزایش می یابد

 ( همسو می باشد.2332و یافته هاي )صالحی و سهیلی، (2384)محمد اسماعیل،

 اخالق و است سعادت طالب دنیا این در كه است موجودي یگانه آدمیتوان بیان داشت كه در تبیین این یافته می

 اخالقی، حس با انسان (. 2372اردبیلی، )نورانی شود می محسوب سعادت به دستیابی جهت او نیازهاي ترین از ضروري یکی

توسط  و گیرد می الگو معلمان بوسیلة شود، می ظاهر خانواده در حس این .شود متولد می كند،می تجلی زود خیلی كه حسی

 گرفتن نظر در و عدالت اصول كه براساس را اخالقی قواعد . اجتماع و مدرسه خانواده، حقیقت در .شود می تغذیه اجتماع

 و كنندمی پیدا اخالقی قواعد از پیروي براي درونی میل چطور كودكان اما اینکه . دهندمی آموزش دارد، قرار دیگران حقوق

 همکاران، و ماسن ؛ 2371 است)گنجی، متفاوت رشد مراحل طی در كند می قواعد از پیروي به وادار را آنان هایی چه انگیزه

 (.2371 یاسایی، ترجمه

رشد اخالقی در نوجوان و جوان، در خانواده و در ارتباط عاطفی والدین شکل می گیرد و گذشت كردن و احساس 

همدردي با آنها تأثیر مثبتی بر رشد اخالقی آنها خواهد گذاشت. وقتی رفتار بزرگساالن همراه با فداكاري باشد، زمینه خوبی 

درونی شدن رفتار اخالقی، در خودانگاره و احساس هویت نوجوان و شود.  براي ایجاد احساس اخالق مثبت در آنها فراهم می

                                                            
5 Spirituality and Mental Health 
6 Diagnostic and Statistical Manual (DSM) 
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جوان است تنها كسانی كه اعتقادات اخالقی آنها بخش مهمی از هویت و ساختار شخصیتی شان شده رفتاري خالف اخالق را 

و همین امر باعث داشتن سالمت روان در  پشت پا زدن به هویت خود محسوب می كنند و از چنین كاري اجتناب می ورزند

یکی از عوامل موثر در ایجاد توان بیان داشت كه بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش می نوجوانان خواهد شد.

آرامش ، ایمان و اخالق نیکو و شایسته است؛ زیرا احساس شاد ي به انسان دست داده و باعث نشاط و سالمت روانی می شود 

 .بال آن سالمت فیزیکی تامین و انسان را به فعالیت هاي صحیح زندگی وادار می كندو به دن
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