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 خودشکوفایی و عمومی سالمت و معنوی هوش رابطه بررسی

 دختر و پسر دانشجویان

 

  1 زالنی ، صفورا کریمی9همت اهلل بسطامی 9زینب رستمی 8زهرا صیدی 6امیر عبدالحسینی

 

هوش معنوی به عنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سواالت نهایی درباره معنای زندگی و تجربیات  چکیده:

ممکن است به و همزمان و ارتباط یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی میکنیم، تعریف شده است 

در حال حاضر  و خودشکوفایی بینجامد. کارگیری آن در زندگی افراد به سالمت در حوزه اجتماعی، روانی

هوش معنوی از جمله رویکردهای نوینی است که در حوزه سالمت روانی انسانها مطرح شده است. هدف کلی 

پژوهش حاضر نیز بررسی تاثیر هوش معنوی در خودشکوفایی و سالمت روان می باشد. بدین منظور نمونه ای 

 و جهت شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه صورت به ایالم دانشگاه پسر و دختر از دانشجویان نفره 611

یافته ها  .استفاده گردید پیرسون و مستقل tو آزمونهای همبستگی،  spss افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه

نشان داد که بین هوش معنوی و سالمت روان و خودشکوفایی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد و نیز 

مشخص شد بین دختر و پسر از لحاظ متغییرهای )هوش معنوی و سالمت روان و خودشکوفایی( تفاوت 

 معناداری وجود ندارد.

ی، دانشجویان: هوش معنوی، سالمت روان، خودشکوفایواژگان کلیدی  

 

 

 

                                                           
 ghazban6913@yahoo.comهیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران-ایران 6

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی مدرس مدعو دانشگاه پیام نور 8

 کارشناس روانشناسی عمومی 9

ایران –عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران  9  
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 مقدمه
 

 و صنعت پیشرفت با .خویشند کشور فردای سازان سرنوشت از و بوده جامعه آن انسانی و معنوی دسترنج جامعه هر دانشجویان

 آنجا از و یافته چشمگیری افزایش جسمانی، مشکالت همانند روانی بیماریهای و اختالالت آن، به مربوط مشکالت و جدید فنآوری

 مورد و شده تلقی جدی عظیم قشر این روانی و عاطفی مسایل که است الزم دارد، فراوانی اهمیت دانشجو قشر روان سالمت که

 6-8میباشد ) دانشجویان مختلف سطوح در روانی اختالالت وجود بیانگر اخیر سالهای در شده انجام تحقیقات .گیرد قرار رسیدگی

 و میباشد آنها روانی درماندگی و نژندیهاروان  درمان راه معنویت دارند باور که افرادی شمار به روزه همه دیگر سویی (. از

 (.9میشود) افزوده دارند، توجه معنوی رفتارهای و باورها بر روان بهداشت ارتقای و روانی بیماریهای درمان برای که متخصصینی

 هوش .کند تعریف معنوی و اجتماعی روانی زیستی موجودی را انسان اخیرا جهانی بهداشت سازمان که شده باعث امر همین

 به میکند، ایجاد فرد در ای العادهق خار ظرفیت و میکند تلفیق معنویت درونی جنبه های با را هوش بیرونی های جنبه معنوی

 بررسی موازات به و معنوی گیری جهت این راستای در  .دهد قرار استفاده مورد کاربردی شکلی به را معنویت میتواند که ای گونه

 با ارتباط در جدید مفاهیمی تعریف صدد در گروهی روان سالمت مثل روانشناختی های مولفه دیگر و معنویت و دین ی رابطه

 آکادمیك ادبیات به سوم هزاره ی ی آستانه در ... و معنوی بهزیستی معنوی، سالمت مفاهیم مثال برای .اند بوده معنویت و دین

 همانند روانی وبیماریهای اختالالت آن، به مربوط مشکالت و جدید فنآوری و صنعت پیشرفت با .اند شده اضافه روانشناسی

 که است معنوی منابع و ظرفیتها و تواناییها از مجموعهای بیانگر معنوی هوش .یافته اند چشمگیری افزایش جسمانی مشکالت

 معنوی هوش :میکند بیان ( 8111 ) یانگ (.9-1میشود) افراد روان سالمت نتیجه در و پذیری انطباق افزایش موجب آنها کاربست

 هر بین یکپارچه پیوند تجربه همزمان طور به و زندگی معنای درباره غایی سؤاالت پرسیدن و جستجو برای است انسان ظرفیت

 بر زیادی اثر و نقش مذهبی عقاید و معنویت که است داده نشان اخیر مطالعات(. 1میکنیم) زندگی آن در که است جهانی و ما یکاز

 ناگوار رویدادهای مقابل در را او و میشود فرد در دنیا به نسبت مثبت نگرش ایجاد موجب و دارند افراد جسمی و روانی سالمت

 امر میکند، این امیدوار زندگی شدن بهتر به را فرد، وی در انرژی و انگیزه ایجاد با و رساند می یاری بیماری یا فقدان مثل زندگی

. سازه ای که با هوش معنوی همراه است خودشکوفایی است میشود تغییر قابل غیر موقعیتهای پذیرش و تحمل افزایش موجب

 حقیقت در و انگیزه، اصلی این او نظر به.است فرد در استعدادها تشخیص انگیزه همان واقع در اشتاین گولد نظر از خودشکوفایی

نشان داده   (6931)یافته های پژوهش عطیه دهقان اید. می حساب به ان تجلی صرفا ها انگیزه سایر و است فرد واقعی انگیزه تنها

بین دو متغیر هوش معنوی و خودشکوفایی رابطه معناداری وجود دارد و هوش معنوی در خود شکوفایی موثر است، ولی تاثیر 

همچنین بین دو متغیر خودشکوفایی .اجتماعی زنان قابل پیش بینی استهوش معنوی در متغیر سالمت روان تنها بر بعد عملکرد 

همچنین از .هوش معنوی می تواند بر خودشکوفایی و عملکرد اجتماعی موثر واقع شود.و سالمت روان رابطه معنا داری وجود دارد

مازلو بر افرادی متمرکز بود که به بخش عمده ای از تحقیقات (1)روی متغیر خودشکوفایی می توان سالمت روان را پیش بینی کرد

عنوان خودشکوفا در نظر گرفته شده اند . نتایج تحقیقات نشان داد که بین معنویت وخودشکوفایی ارتباط وجود دارد و زندگی 

 متمایز و تر قابل گروه  نسبت به کشوری هر دانشجویان که انجا ازمعنوی بخشی از ذات انسان و یك ویژگی آشکار از ماهیت اوست.

 خواهند جامعه سطح وارتقای تامین، حفظ دار عهده اینده در تحصیلی مختلف های رشته در و باشند می جامعه افراد بقیه به تر

نمایند،  ایفا خوبی به متخصص و تحصیلکرده نیروی یك بعنوان را خود وظایف و نقش بتوانند تا شوند مراقبت دقت به باید بود
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لذا   .است اهمیت حایز بسیار دهند می تشکیل را کشور جمعیت از توجهی قابل درصد که دانشجویانسالمت،  نظر از بنابراین

  بین هوش معنوی و خودشکوفایی و سالمت روان صورت پذیرفته است.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه 

 روش بررسی

 های  رشته پسر و دختر دانشجویان حاضر کلیهجامعه اماری تحقیق روش تحقیق در پزوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. 

به منظور اجرای طرح و گرداوری داده ها پس از .باشد می ایالم دانشگاه آبخیزداری و کارشناسی مهندسی شیمی کارشناسی مرتع

و مهندسی نفری بصورت تصادفی از دانشجویان رشته کارشناسی مرتع و ابخیزداری   611اخذ معرفی نامه از دانشگاه، نمونه ای 

به منظور  .گرفت انجام ساده تصادفی به روش حاضر از دانشجویان دانشگاه ایالم تحقیق در گیری نمونهشیمی انتخاب گردید. 

  گرداوری داده ا از سه پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ وهوش معنوی کینگ وپرسشنامه خودشکوفایی استفاده گردید.

( ساخته شد. در کشـور مـا بیش تر Goldbrg)  ایـن پرسشـنامه توسط گلدبرگگلـدبرگ : عمومی   سالمت الف( پرسشنامه

معـروف اسـت استفاده می شود. این آزمون دو روش نمره گـذاری دارد .در روش اول  GHQ ــ82تـایی کـه بـه  82از فرم 

گــذاری می شود که روش دوم  نمــره )1و  6، 6، 1(و در روش دوم بــه صــورت )1و9، 8، 6(براساس مقیاس لیکرت به صـورت 

 نشانگان جسمانی، )نشانگان فرعی مقیاس چهار دارای مذکور پرسشنامه ی .بیش تر برای اهداف تشخیصی بالینی به کار می رود

 هر کلی نمره ی .دارد سئوال 1 مقیاس هر که است افسردگی( نشانگان و اجتماعی کارکرد در اختالل نشانگان بیخوابی، و اضطرابی

وپایایی ان را به روش  /.39/. تـا 12ضرایب پایایی محاسبه شـده بـین  میآید دست به فرعی مقیاس چهار نمرههای جمع از فرد

 (.2)گـزارش شد است  /.31/. تـا 29تنصیف 

 Intelligence Spiritual The آن انگلیسی نام که (SISRI) کینگ معنوی هوش پرسشنامه :معنوی هوش ب( پرسشنامه

 Inventory Report-Self گزینه   1 گویه 89 دارای پرسشنامه این شد. ساخته و طراحی کینگ توسط 8112 سال در است

 آگاهی شخصی، معنای تولید انتقادی، وجودی تفکر دارد: مقیاس زیر چهار و تشده اس گذاری نمره 1-9 از لیکرتی بصورت که ای

 از استفاده .است بیشتری معنوی هوش دارای بگیرد پرسشنامه این در باالتری نمره فرد چه هشیاری.)هر حالت بسط و متعالی

 کرونباخ آلفای 8111 پایایی ،8111کانادا  در سال   دانشگاه دانشجویان از نفری 163 نمونه ی یك در  اکتشافی عاملی تحلیل

 (1بدست امد) 29/1تنصیف طریق همچنین پایایی از .آمد دست به 31/1

ساخته است،پرسشنامه  6912مبنای فرم نهایی پرسشنامه خودشکوفایی که اسماعیل خانی در سال  خودشکوفایی: پ( پرسشنامه

 درجه تعیین شده است.بصورت  9ماده بوده که برای هر ماده  81 ماده ای خودشکوفایی لستر است این پرسشنامه دارای  11

اعتبار صوری این پرسشنامه را استادان متخصص دانشگاه شهید چمران تایید کردند و .است شده گذاری نمره  9-6لیکرتی از 

 ها داده تحلیل و تجزیه (3به دست امده است.) %31و با روش تنصیف معادل  %38ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ معادل 

 .گرفت انجام ونپیرس و مستقل  t و ازمون  spss افزار نرم از استفاده با
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 نتایج 

 میانگین و انحراف استاندارد دانشجویان-6جدول  

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت متغیر

 زن هوش معنوی

 مرد

11 

91 

11/98 

12/81 

61/86 

69/81 

 زن خودشکوفایی

 مرد

11 

91 

19/69 

19/18 

3/11 

61/31 

 زن سالمت روان

 مرد

11 

91 

91/11 

81/91 

1/91 

1/33 

 

 نتایج ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و سالمت روان  -8جدول  

 αمقدار pمقدار rمقدار تعداد متغیر

 -11/1 198/1 -819/1 611 هوش هیجانی

 611 سالمت روان

 

یعنی فرض صفر رد و فرض خالف .نشان میدهد بین هوش معنوی و سالمت روان رابطه وجود دارد  8همانگونه که جدول شماره 

 .تایید می شود

  خودشکوفایی و معنوی هوش نتایج ضریب همبستگیبین-9جدول  

 αمقدار pمقدار rمقدار تعداد متغیر

 11/1 11/1 911/1 611 هوش هیجانی

 611 خودشکوفایی

 

 فرض و رد صفر فرض یعنی.دارد وجود رابطه خودشکوفایی و هیجانی هوش بین دهد می نشان 9 شماره جدول که همانگونه

 .شود می تایید خالف
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 خودشکوفایی و روان سالمت نتایج ضریب همبستگی بین-9جدول  

 αمقدار pمقدار rمقدار تعداد متغیر

 11/1 112/1 -63/1 611 سالمت روان

 611 خودشکوفایی

 

 رد خالف فرض و تایید صفر فرض.ندارد وجود رابطه خودشکوفایی و روان سالمت بین میدهد نشان 9 شماره جدول که همانگونه

 .ندارد وجود معناداری رابطه یعنی

 مستقل tب ازمون برحس پسران و دختران هیجانی هوش نتایج رابطه -1جدول  

انحراف  میانگین تعداد جنسیت

 استاندارد

سطح  T P درجه ازادی

 معناداری

 1/11 1/922 1/211 32 61/86 11/99 11 زن

 69/81 12/8 91 مرد

 

 تایید صفر فرض یعنی.ندارد وجود معنادار تفاوت پسران و دختران هیجانی هوش بین دهد می نشان 1 شماره جدول که همانگونه

 .میشود رد خالف فرض و

 بحث ونتیجه گیری

 افزایش موجب آنها کاربست که است معنوی منابع و ظرفیتها و تواناییها از ای مجموعه بیانگر معنوی هوش شد گفته که طور همان

 معنوی هوش بین مثبت همبستگی حاضر تحقیق های داده و( 61-66میشود) افراد روان سالمت ارتقای نتیجه در و انطباق پذیری

 کاهش عمومی سالمت ی پرسشنامه نمرهی معنوی، هوش ی پرسشنامه ی نمره افزایش با یعنی داد نشان را روان سالمت و

 هوش افزایش با واقع در پس است روانی مشکالت نمایانگر عمومی سالمت ی پرسشنامه در باال ی نمره که این به باتوجه .مییابد

 و اعمال و کرده حل را ارزشی و معنایی مشکالت که است هوشی معنوی، هوش از منظور .میرود باال هم عمومی سالمت معنوی

 حل در معنوی اطالعات از تا میشود باعث معنوی .هوش(68-69میدهد) معنا قدرتمندتر و وسیعتر سطح یك در را ما زندگی

 زندگی ی کننده یکپارچه معنوی هوش واگان دیدگاه از .میشود فرد سازگاری باعث نتیجه در و (69) شود استفاده روزانه مشکالت

 کاهش و معنوی هوش ی رابطه تاییدکنندهی نیز حاضر تحقیق های داده و است کار محیط و بیرونی زندگی با معنوی و درونی

 افراد، زندگی کیفیت آن توسط که است مکانیسمی معنوی هوش که گفت میتوان و است اجتماعی و بیرونی مسایل و مشکالت

 نقش بشر کل سالمتی رشد و روانشناختی بهزیستی در که انتخابهایی شناسایی برای معنوی هوش او دیدگاه از .مییابد بهبود

 افسردگی، با معنوی هوش مطالعات این در .دارد همخوانی قبلی تحقیقات نتایج با نتیجه این .(61) است الزم امری دارند،

 اجتماعی، حساسیت خلقی، صفات با معنوی هوش همچنین .داد نشان منفی ی رابطه  وخودفریبی اضطراب خصومت، پرخاشگری،

با پژوهشهای خانم صدیقه معلمی،نورمحمد نتایج این تحقیق  (61-61داشت) مثبت رابطه ی وفعالیت انرژی زندگی، رضایت

و شراره خدابخشی، امین  6922دکتر محسن طالب زاده نوبریان، ، وپژوهشهای سید حسین موسوی 6923بخشایی،مهوش رقیبی، 
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بین دو متغیر  همخوان است. وهمچنین بررسی بین هوش معنوی و خودشکوفایی نشان داد که 6939رحیمی کیا، حسن جعفری، 

حسین مولوی، ،  زهرا امامیو پژوهشهای  6936نتایج این تحقیق با پژوهشهای خانم عطیه دهقان،  .وجود دارد  ناداری رابطه مع

همخوان است.  در خصوص بررسی بین سالمت روان و خودشکوفایی نتایج  نشان داد که بین دو متغیر   6939مهرداد کالنتری، 

 6921و پژوهشهای پرویز عسکری و همکاران،  6936پژوهشهای خانم عطیه دهقان،تحقیق با رابطه وجود ندارد و نتایج این 

نشان داده بین دو متغیر هوش معنوی و خودشکوفایی رابطه معناداری  ( 6931یافته های پژوهش عطیه دهقان) همخوان نیست.

مت روان تنها بر بعد عملکرد وجود دارد و هوش معنوی در خود شکوفایی موثر است، ولی تاثیر هوش معنوی در متغیر سال

هوش معنوی .همچنین بین دو متغیر خودشکوفایی و سالمت روان رابطه معنا داری وجود دارد.اجتماعی زنان قابل پیش بینی است

همچنین از روی متغیر خودشکوفایی می توان سالمت روان را پیش .می تواند بر خودشکوفایی و عملکرد اجتماعی موثر واقع شود

 در دقیق پاسخگویی عدم و ، خستگی پرسشنامه در یك زمان سه اجرای، از جمله محدودیت های پژوهش حاضر (1د)بینی کر

لذا پیشنهاد می شود این موضوع  بر روی گروههای مختلف  بود میدهد  و همچنین تعداد محدود افراد نمونه افزایش را ها ازمودنی

 دامنه وسیع تری انجام شود وهمچنین نقش فرهنگ ونوع مذهب فرد در بررسی هوش معنوی بررسی گردد.  و در

 .با تشکر از دانشجویان گرامی که ما را در اجرای طرح یاری فرمودند
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