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خالصه مقاله
ائمه به عنوان منبع شناخت و علم و آگاهی مورد اتفاق همه  مقدمه: نقل و کالم خداوند در آیات قرآن و روایات 
دینداران است اما تبدیل آن به مفاهیم قابل استفاده درپژوهش های میدانی نکته اصلی مطالعه حاضر به حساب می آید.

هدف: هدف این پژوهش مقایسه هوش معنوی و شادکامی روزه داران و غیر روزه داران در ماه رمضان بود.
مواد و روش ها: روش پژوهش یک روش تحقیق علی– مقایسه ای بود و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل 

واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که هوش معنوي گروه روزه دار از گروه غیر روزه دار بدون عذر و گروه غیرروزه دار با عذر بیشتر 
بود و هوش معنوي گروه غیرروزه دار با عذر بیشتر از گروه غیر روزه دار بدون عذر بود. همچنین شادکامي گروه روزه دار 
در پایان ماه مبارک رمضان نسبت به ابتداي ماه مبارک رمضان افزایش معنادار داشت در حالیکه شادکامي دو گروه 

دیگر کاهش معنادار نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: روزه داری اسالمی با تقویت شکیبایی، بخشش، خودآگاهی متعالی و تجربیات معنوی قادر است 

هوش معنوی و شادکامی روزه داران را افزایش دهد.

1- مقدمه
امروزه مطالعات مربوط به وجود معنویت و نقش آن در سالمتی و بیماری، 
شادکامی، بهزیستی و رشد وخودشکوفایی موضوع جدید و رو به رشدی است، 
به گونه ای که انجمن روان شناسی آمریکا تحقیقات مربوط به سالمتی معنوی 

را زمینه ای بالنده گزارش کرده است )1(. آنچه اهمیت تحقیق در این حیطه 
را دوچندان می کند، تاکید باورهای اسالمی بر تاثیر عبادات به ویژه عبادات 
عملی، و نقش و پرورش تقوی در افراد است. درنتیجه بنابراین تحقیق حاضر 
درصدد است تا با استفاده از روش شناسی متداول در علوم انسانی این مفهوم 
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خودآگاهی  بخشش،  شکیبایی،  قراردهد.  بررسی  مورد  تجربی  صورت  به  را 
قرار  تاکید  مورد  تفصیل  به  دینی  متون  کلیه  در  معنوی  تجربیات  و  متعالی 
به  آن ها  تبدیل  و  مؤلفه  ها  این  عملیاتی  تعریف  تاکنون  همچنین  گرفته اند. 
ابعاد  قابل اندازه گیری و سنجش کّمی متغیرهای معنوی و نقش آن در  ابزار 
توجه  مورد  معنوی  و  اجتماعی  اخالقی،  هیجانی،  جسمی،  سالمت  مختلف 
پژوهش  های  در  معنوی  مولفه های  به  توجه  ترتیب  این  به  قرارگرفته است. 
صورت  آلمان  مونستر  دانشگاه  در  که   )1390( گرجی  مطالعه  نظیر  حاضر 
همچون  بیماری  هایی  بهبود  در  اسالمی  روزه داری  نمود  مشخص  گرفت، 
تغییر  دارد.  شگفت انگیزی  تاثیر  میگرنی  سردردهای  و  پارکینسون  آلزایمر، 
امواج مغزی و تحریک پذیری قسمت هایی از مغز در اثر روزه داری و تغییرات 
سلولی و بین سلولی سلول های عصبی مشخص ساخت که روزه داری اسالمی 
منجر به افزایش حساسیت پذیری قشر مغز و مقاوم سازی سلول های عصبی در 
برابر سکته های مغزی می شود. مطالعه ابتکار )1390( نیزهمین نتایج را تایید 
می کند، به گونه ای که روزه داری متناوب نواحی مختلف مغز را فعال تر و سیر 
برخی از بیماری ها مانند آلزایمر را  کند یا باعث پیشگیری از آن می گردد )2, 
3(. همچنین در مطالعه ای که در سال 2008 در آمریکا و ایتالیا صورت گرفت 
مشخص شدکه روزه باعث بهبود مشکالت کاهش وزن ناشی از شیمی درمانی 
در بیماران سرطانی شده و می شود، به این صورت که سلول های سالم در اثر 
محدودیت کالری فعال شده، از خود دفاع می کنند و در طی روزه داری از تمام 
انرژی در دسترس برای ادامه حیات استفاده می کنند. در نتیجه سلول هایی که 
در انتظار پایان یافتن روزه هستند مقاومت خود را برای ادامه حیات افزایش 
می دهند، درحالیکه سلول های سرطانی در طی روزه فعالیت و رشدی ضعیف 
را تجربه کرده و به دنبال شیمی درمانی سریعتر نابود می شوند )4(. در مطالعه 
آمریکا  اینترمانتین  پزشکی  قلب مرکز  در موسسه  در سال2011  دیگری که 
صورت گرفت مشخص شد که روزه های دوره ای منظم خطر بیماری های قلبی 
پژوهشی  پیشینه  تحقیقات  یافته های  همچنین  می دهد.  کاهش  را  _عروقی 
که  استرسی  پروتئین  افزایش  بر  عالوه  اسالمی  روزه داری  است  داده  نشان 
بهبود  باعث  و  می دهد  افزایش  رسان  آسیب  عوامل  برابر  در  را  فرد  تحمل 
کاهش  باعث  معناداری  طور  به  همچنین  و  می شود  خون  چربی  پروفایل 
عوامل خطرزا برای تصلب شرایین، کاهش مقاومت به انسولین و بهبود دیابت 
آسیب رسان می شود )5, 6(. دراین زمینه به ذکر برخی آیات و روایاتمی پردازیم 

:)12-7(
خداوند متعال در آیه وجوب روزه در مورد آثار آن می فرماید: » َیا أَیَّها الَِّذیَن 
َیاُم َکَما ُکتَِب َعلَی الَِّذیَن ِمن َقْبلُِکْم لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن« ای  ُکتَِب َعلَْیُکُم الصِّ آَمُنواْ 
بر  که  گونه  همان  است  شده  مقرر  شما  بر  روزه  آورده اید  ایمان  که  کسانی 
کسانی که پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود باشد که پرهیزگاری کنید )13(.
ْبِر  درمورد شکیبایی، امام صادق )علیه الّسالم( در تفسیر آیه » َواْسَتِعیُنواْ بِالصَّ

اَلِة « فرمود: الصبر الصیام؛ صبر، روزه است )14, 15(. َوالصَّ
َعاَم َعلَی ُحبِِّه ِمْسِکیًنا َوَیتِیًما َوأَِسیًرا«  همچنین در تفسیر آیه » َوُیْطِعُموَن الطَّ

)16(. بخشش و روزه داري مورد تاکید قرار گرفته است )17(.
رسول خدا )ص( فرمودند: ُطوبَی لَِمن َظمأ أو َجاَع هلل أولئَِک الَِّذین َیشَبُعون 

َیوَم الِقیاَمة؛
خوشا بحال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند، اینان در روز قیامت 

سیر می شوند )15(.
ااِّل  ِمنُه  الَیدُخُل  ّیاَن  اَلرَّ ُیدعی  بابا  لِلَجنَِّة  اِنَّ  فرمودند:  اکرم)ص(  رسول 

الّصائِموَن؛
بهشت را دری است که رّیان نامیده می شود از آن در، جز روزه داران وارد 

نشوند )18(.

خداوند متعال در آیه 184 سوره بقره می فرمایند: » َوأَن تَُصوُمواْ َخْیٌر لَُّکْم إِن 
ُکنُتْم تَْعلَُموَن« و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است )19(.

َفْرَحٌة ِعْنَد  َفْرَحٌة ِعْنَد إِْفطاِرِه، َو  َفْرَحتاِن:  لِلّصائِِم  امام صادق)ع( می فرمایند: 
لِقاِء َربِِّه؛

برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است:
1- هنگام افطار، 2- هنگام لقاء پروردگار )8(.

در  گرفته  پژوهش های صورت  زیاد  بسیار  حاضر حجم  مطالعات  بر  افزون 
ایران بیانگر نقش روزه داری اسالمی بر بهبود وضعیت عاطفی_روانی،کاهش 
وزن، عزت نفس، کنترل حمالت صرعی و سایر ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی 

و معنوی به ویژه هوش معنوی و شادکامی افراد می باشد )25-20(.
ساغروانی )1388( بیان می دارد هوش معنوی مجموعه ای از توانائی ها برای 
بهره گیری از منابع و موضوعات دینی و معنوی است که می تواند سازگاری فرد 
را پیش بینی کند. به عبارت دیگر هوش معنوی توانایی عمل کردن هوشمندانه 
تحقیقات  اخیر  سال های  در  معنوی  هوش  متغیر  مورد  در  است.  عاقالنه  و 
بسیاری صورت گرفته است که ازآن جمله می توان به تحقیقات ذیل اشاره کرد:
یعقوبی و همکاران )1387( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هوش 
در سال  بوعلی سینای همدان  دانشگاه  دانشجویان  روان  بهداشت  و  معنوی 
تحصیلی 86-87 دریافتند که بین بهداشت روانی و هوش معنوی رابطه معنادار 
وجود دارد. نتایج پژوهش لطفی  و سیار )1387( با موضوع بررسی رابطه هوش 
معنوی و سالمت روان افراد 15 سال به باالی شهرستان به شهر در سال 1387 
نشان می دهد که بین هوش معنوی و سالمت روانی رابطه معناداری وجود دارد 
)26(. طبق پژوهش های انجام شده یافته بین معنویت با رضایت و هدفمندی 
بیضایی، حبیبی  )رجایی،  مثبت وجوددارد  رابطه  بهزیستی  و  زندگی، سالمت 
پور،1387؛ پارگامنت وساندرز،2007(. پژوهش پوژمهرانی )1387( با موضوع 
بررسی رابطه بین هوش معنوی و اختالالت شخصیت نشان داد که بین هوش 
معنوی با وابستگی به الکل رابطه وجوددارد )27(. تحقیقات عابدی فر و سرخی 
)1388( نشانگر تاثیر مثبت هوش معنوی بر کیفیت زندگی و سالمت روانی 
افراد است. درپژوهشی با عنوان بررسی بین هوش معنوی و صفات شخصیت 
بین  که  دریافتند  در سال 1388  ساری  سنین50-19 سال شهر  در جمعیت 
پژوهش   .)28( دارد  وجود  منفی  معنادار  رابطه  روان نژندی  و  معنوی  هوش 
میقاتی )1388( با موضوع بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تجربیات معنوی 
نشان می دهد که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد.کونیک و همکاران 
داشتند،  قرار  ویژه  مراقبت  و  درمان  راکه تحت  بیمار سرطانی   603 )2001(
مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افراد دارای هوش معنوی و 
اعتقادات مذهبی با بیماری خود بهتر کنار آمدند و روش های مقابله در آن ها 
روی  بر  )2003و2004(  ورث  ویلگلس  پژوهش  بود.  گروه ها  سایر  از  قویتر 
5490 نفر از مردم سرتاسر جهان نشان داد که همبستگی قوی بین عملکرد 

هوش معنوی وسن افراد وجود دارد )29(.
از جمله پیامدهای روزه داری افزایش شادکامی فرد در دنیا و آخرت است. 
شادکامی تنها به معنای شادی نیست و شادی و رضایتمندی از زندگی تنها 
و  خوشبختی  است.  سعادت  معنای  به  شادکامی  هستند.  شادکامی  عوامل  از 
شادکامی را نه به عنوان راهیابی ساده به لذت نمی دانند، بلکه آن را به عنوان 
کوششی در جهت کمال درنظر می گیرند که بیانگر تحقق توان بالقوه فرد است 
)ریف و سینگر، 2000(. براساس مطالعات معتبر شادکامی نیز به عنوان یکی 
از مولفه های هوش هیجانی است که  با استفاده از توانایی شناخت و کنترل 
احساس خود و برقراری رابطه خوب با دیگران ارتقاء می یابد )بارون،2000(. 
شادی و شادکامی به عنوان هیجان مثبت کانون توجه مطالعات و تحقیقات 
نمونه  از  استفاده  با   )2006( عبدالخالق   .)30( )مایرز،1996(  است  اخیر  دهه 
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2210 نفری دانشجویان مسلمان کویتی به این نتیجه رسید که بین شادکامی 
ناسور )2007(  رابطه مثبت معناداری وجوددارد )31(. عبدالخالق و  و مذهب 
به  و  کردند  انتخاب  بودند  مسلمان  که همگی  را  دانش آموزان  از  نمونه  یک 
با  معناداری  و  مثبت  همبستگی  مذهب  زنان،  در  یافتندکه  دست  نتیجه  این 
شادکامی و همبستگی منفی با اضطراب دارد )32(. مالتبی و همکاران )1999( 
و  دینی  نگرش  بین  رابطه  بررسی  با هدف   )2000( و همکاران  فرانسیس  و 
شادکامی در نوجوانان و با استفاده از مقیاس شادکامی آکسفورد گزارش داده اند 
که بین شادکامی و نگرش دینی رابطه معناداری وجود داشته است. روحانی 
با  باورهای دینی  به  رابطه عمل  با عنوان  پژوهشی  و معنوی پور )1387( در 
شادکامی و رضایت زناشویی به این نتیجه دست یافتند که عمل به باورهای 
دینی با شادکامی و رضایت زناشویی رابطه معنادار دارد. علی محمدی و جان 
بزرگی )1387( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان شادکامی با جهت گیری 
و  شادکامی  معنادار  رابطه  به  افسردگی  و  روانشناختی  شادکامی  و  مذهبی 
جهت گیری مذهبی و رابطه معنادار منفی بین افسردگی و جهت گیری مذهبی 
دست یافتند.جان بزرگی )1386( در پژوهشی با عنوان جهت گیری مذهبی و 
سالمت روان دریافت که مذهب درونی شده یک عامل کلیدی برای سالمت 
روانی است )33(. حجم مطالعات صورت گرفته در این زمینه زیاد و روزافزون 
است و عوامل مرتبط با شادکامی طیف وسیعی از متغیرها نظیر تصور فرد از 
خود، برون گرایی، روان رنجورخویی، انعطاف پذیری و توانایی حل مسئله را در 
 )2000( و چنگ  فارنهام  تحقیقات  به  زمینه می توان  این  در  بر می گیرد که 
اشاره نمود. نتایج پژوهش آن ها نشان داد نوع جنسیت و برون گرایي با شادي 
رابطه دارد و تصور از خود، برون گرایي و روان رنجورخویي شاخص هاي شادي 
را تحت تأثیر قرار مي دهد )به نقل از عامری زاده و فاتحی زاده، 1384( )34(. 
فورگاس و آیزن )1994( در مطالعات خود نتیجه گرفتندکه در حالت شادي 
مردم با هم همکاري مي کنند. براي مثال آن ها به شکلي مذاکره مي کنند که 

بیشترین نتیجه براي طرفین حاصل شود. نتیجه رفتارهاي انعطا ف پذیر، حل 
بهتر مسأله و درک بهتر شرایط است )35(.

با توجه به موارد مذکور و اهمیت نقش شادکامی و هوش معنوی در زندگی 
فردی و اجتماعی همه انسان ها، محقق در این پژوهش به دنبال مقایسه هوش 
معنوی و شادکامی افراد روزه دار و غیر روزه دار برآمد، به عبارت دیگر درصدد 
برآمدیم نقش روزه داری اسالمی در ماه رمضان را بر متغیر شادکامی و هوش 
معنوی افراد روزه دار و غیر روزه دار به صورت میدانی مورد مطالعه قرار دهیم.

2- هدف
غیر  و  روزه داران  شادکامی  و  معنوی  هوش  مقایسه  پژوهش  این  هدف 

روزه داران در ماه رمضان بود.

3- مواد و روش ها
هوش  متغیرهای  و  است  مقایسه ای  علی  روش  یک  حاضر  تحقیق  روش 
معنوی و شادکامی در هریک از گروه های تحقیق مورد مقایسه قرار گرفت. 
به این ترتیب که پس از مراجعه به محل انتخاب نمونه، افرادی که مایل به 
شرکت در تحقیق و نیز دارای شرایط ورود به تحقیق بودند یک هفته قبل و 
بعد از ماه رمضان دو پرسشنامه هوش معنوی و شادکامی را تکمیل نمودند. 
با مصاحبه از شرکت کنندگان در مرحله پس آزمون نیز نسبت به ابقای شرایط 
ورود هریک از شرکت کنندگان تحقیق اطمینان حاصل شد. جامعه ی آماری 
از  یکی  وکارمندان  تهران  شهر  مساجد  از  یکی  نمازگزاران  را  پژوهش  این 
سازمان های دولتی شهر تهران تشکیل دادند. نمونه تحقیق شامل 240 نفر از 
زنان و مردان )120 زن و 120 مرد( بود که به شیوه دردسترس به سه گروه 
تقسیم شدند. گروهی که در طول ماه رمضان روزه دار بودند )80 نفر(، گروهی 

سطح معناداریمقدارfمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذورات

1678867/362559622/45113/580/001هوش معنوی

88412/06229470/69243/200/001شادکامی

AVONA جدول2. آزمون تفاوت میانگین هوش معنوی و شادکامی در سه گروه روزه دار،غیر روزه دار با عذر وغیرروزه دار بدون عذربا

شادکامیهوش معنوی
پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

MSDMSDMSDMSD
286/1625/88302/228/2945/1916/4451/6216/41روزه دار

201/328/87200/5417/525/476/8320/245/27غیر روزه دار با عذر
139/8418/01144/8716/079/421/478/950/95غیر روزه دار بدون عذر

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد هوش معنوی و شادکامی آزمودنی ها

آزمون پس تجربیغیر روزه دار بدون عذرغیر روزه دار با عذرروزه دار
MSDMSDMSD

3 >2 > 302/228/29200/5417/5144/875/271هوش معنوی

3 >2 > 51,6216/4120/2416/078/950/951شادکامی

Scheffe جدول3. آزمون تفاوت میانگین های جفتی هوش معنوی و شادکامی در سه گروه روزه دار، غیر روزه دار با عذر و غیر روزه دار بدون عذر با
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که بدلیل عذر شرعی قادر به گرفتن روزه نبودند )80نفر( و گروه سوم شامل 
افرادی بود که بدون عذر شرعی روزه دار نبودند )80 نفر(. اعضای گروها از نظر 
جنسیت، تحصیالت و وضعیت شغلی همتا شدند. هر سه گروه پس از احراز 
شرایط ورود به تحقیق در دو مرحله پیش آزمون )یک هفته قبل از ماه رمضان( 
و پس آزمون )یک هفته پس از ماه رمضان( مورد سنجش قرار گرفتند. شرایط 
بیماری  از: تمایل به شرکت در تحقیق، نداشتن  بود  به تحقیق عبارت  ورود 
جسمانی و هر نوع کسالت، نداشتن مشکالت خانوادگی و یا اختالل روانی در 
هنگام اجرای تحقیق. همچنین گروه اول )روزه دار( می بایست حداقل 25 روز 
در ماه رمضان را روزه دار باشد و گروه دوم می بایست به دلیل عذرشرعی قادر 
این  به  پاسخ دهی  افراد در  این دسته  به عبارت دیگر  نباشد.  به روزه گرفتن 
سوال که آیا درماه رمضان امسال روزه می گیرید؟ گزینه »به دالیل شرعی قادر 
به گرفتن روزه نیستم« را انتخاب نمودند و گروه سوم به دلیل شخصی و غیر 
شرعی نمی توانست روزه بگیرد. به عبارت دیگر این دسته افراد در پاسخ دهی 
آیا درماه رمضان امسال روزه می گیرید؟ گزینه »به دالیل  این سوال که  به 
شخصی قادربه گرفتن روزه نیستم« را انتخاب نمودند.الزم به ذکر است که 
این موارد در مرحله پیش آزمون بررسی و در مرحله پس آزمون مورد بررسی 

مجدد قرار گرفت.
و  پیش آزمون  مرحله  در  شرکت کنندگان  سنجش  و  داده ها  گردآوری  در 
استفاده شد. پرسشنامه  ازدو پرسشنامه شادکامی و هوش معنوی  پس آزمون 
هوش معنوي توسط ناصري )1387( تهیه شد. این آزمون داراي 97 عبارت 
و  شکیبایي  معنوي،  تجربه هاي  متعالي،   خودآگاهي  چهارعامل  و  است 
هر  پایایي  وضریب   0/98 آزمون  کلي  پایایي  ضریب  مي سنجد.  را  بخشش 
شد.  گزارش   0/82 و   0/86  ،0/90  ،0/96 ترتیب  به  مذکور  عوامل  از  یک 
از  تحقیقاتی  طرح  یک  در  و  کشور  غالب  فرهنگ  براساس  پرسشنامه  این 
الگوهاي فکري  از  بر آن دسته  تهیه شده و مبتني  نوع توصیفی همبستگي 
هیجاني و رفتاري است که به نظر مي رسد از تظاهرات اصلي هوش معنوي 
است )36(. پرسشنامه شادکامي آکسفورد توسط آرجایل، مارتین و گراسلند در 
سال1989 تهیه شده است )37(. فرم نهایی پرسشنامه 29 ماده دارد. آرجایل 
و همکاران ضریب آلفای 0/98 را با 347 آزمودنی، فارنهام و برونیگ )1990( 
آلفای 0/87را با 101 آزمودنی و نور ) 1993( با فرم کوتاه تری از پرسشنامه 
شادکامی آکسفورد آلفای0,87 را با 101 آزمودنی اجرا نمودند. این پرسشنامه 
در سال 2001 مورد تجدیدنظر قرار گرفت ) آرجایل، 2001 (. پایایي و روایي 
این مقیاس در چند پژوهش مطلوب گزارش شده است. به عنوان نمونه در 
این  اعتباریابي  زمینه  در  کانادا  و  استرالیا  آمریکا،  انگلیس،  در  که  پژوهشي 
 ،0/89  ،0/90  ،0/89 ترتیب  به  پرسشنامه  این  اعتبار  شده  انجام  پرسشنامه 

0/89گزارش شده است )38(.

4- یافته ها
از جدول 1 مشخص است، میانگین پس آزمون شادکامی و  همان گونه که 

هوش معنوی گروه روزه دار در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر است.
و  معنوی  هوش  نمره  خطای  واریانس های  برابری  سنجش  برای  ابتدا 
از آنجا که سطح  شادکامی در بین گروه های مختلف آزمون لون انجام شد. 
معنی داری آماره F آزمون لون بزرگتر از 0/05 بود، بنابراین فرض عدم برابری 

واریانس ها رد شده و تفاوتی بین آن ها مشاهده نشد.
با توجه به جدول شماره 2 می توان مشاهده کرد که F محاسبه شده برای 
شادکامی )243/20 درسطح معناداری0/001( معنادار است و در مورد این متغیر 
)شادکامی( تفاوت معنی دار بین سه گروه مشاهده شد، همچنین در مورد متغیر 
هوش معنوی، F محاسبه شده )113/58 در سطح معناداری 0/001( معنادار 

مشاهده گردید به این معناکه بین هوش معنوی سه گروه روزه دار، غیر روزه دار 
بدون عذر و غیر روزه دار با عذر تفاوت معنادار وجود دارد. در این مرحله برای 
مقایسه شادکامی و هوش معنوی هر یک از گروه ها با یکدیگر از آزمون تعقیبی 

شفه استفاده شد که در جدول 3 قابل مشاهده است.
)گروه  اول  گروه  معنوی  هوش  است،  مشخص   3 جدول  از  که  همانطور 
روزه دار( از دو گروه دیگر بیشتر است. همچنین هوش معنوی گروه غیر روزه دار 
باعذر از هوش معنوی گروه غیر روزه دار بدون عذر باالتر می باشد. در مورد 
باالتری  شادکامی  دیگر  گروه  دو  به  نسبت  روزه دار  گروه  در  نیز  شادکامی 

مشاهده شد.

5- بحث و نتیجه گیری
هوش  بر  اسالمی  روزه داری  نقش  تعیین  برای  پژوهش  هدف  به  توجه  با 
افراد  گروه  سه  معنوی  هوش  ابعاد  مقایسه  و  روزه داران  وشادکامی  معنوی 
یافته های تحقیق مورد  بدون عذر،  روزه دار  با عذرو غیر  روزه دار، غیرروزه دار 
مورد  در  اسالمی  منابع  در  که  همانطور  داد  نشان  نتایج  قرارگرفت.  بررسی 
مولفه های هوش معنوی و تاثیر روزه داری بر این مولفه ها تاکید شده است، 
انسانی نیز دستورات اسالمی را در زمینه روزه داری تایید  روش شناسی علوم 
می نماید به طوری که جداول نشان داد هوش معنوی افراد روزه دار افزایش 
چشمگیری داشت. تحقیقات متعدد داخلی و خارجی نیز در مورد هوش معنوی 
نتیجه بخش بوده و نشان دهنده اثرات بسیارمثبت هوش معنوی، رابطه آن با 

مذهب و اعمال دینی و سالمت روح وجسم فرد است )52-39(.
مهرابی طالقانی )1387( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش معنوی، 
جهت گیری دینی و سخت رویی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 
و تحقیقات نشان داد که بین هوش معنوی و جهت گیری دینی دردانشجویان 
رابطه معنادار و همبستگی منفی وجود دارد و دانشجویانی که از هوش معنوی 
تقوی(  با  )ارتباط  درونی تری  آنان  در  دینی  جهت گیری  برخوردارند  باالتری 
و  نقش  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1388( سیادت  و  رقیب   .)53( دارند 
هوش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  زندگی  معناداری  در  معنوی  هوش  جایگاه 
معنوی کاربرد منطقی مهارت های معنوی در جهت حل مسائل و مشکالت 
زندگی روزانه و فرآیند دستیابی به اهداف واالی انسانی است )منطقی بودن 
مؤمنین و کاربرد دین و اجرای مناسک دینی نظیر روزه داری دربهبود روابط 
و مشکالت دنیا(. آن ها دریافتند که هوش معنوی اساس اعتقادات، ارزش ها، 

اعمال و ساختار زندگی معنادار است )54(.
نتیجه دیگر تحقیق حکایت از افزایش شادکامی گروه روزه دار در مقایسه با 
دو گروه دیگر داشت. به این معنا که در این تحقیق همسو با منابع دینی و 
پژوهش های انجام گرفته،مشخص شد روزه داری باعث افزایش شادکامی افراد 

روزه دار می گردد.
در این زمینه امام علي) ع( مي فرمایند:

» ُسـروُرِ الُمؤمِن بطاَعِة َربّـِه َو ُحزنُه َعلی َذنبِـِه «.
شادي مؤمن به طاعت پروردگارش و اندوه وی بر گناه و عصیان است. )55(
به عبارت دیگر انسان با روزه داری عالوه برکمک به افزایش هوش معنوی 
) حل مشکالت دنیوی و درک بهتر مسایل(، از طریق اجرای فرمان الهی به 

فرموده امام اول شیعیان به سرور و شادکامی دست می یابد )56(.
در تایید پژوهش حاضر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مایرز معتقد است ایمان مذهبی تاثیر زیادی بر میزان شادمانی دارد. ایمان 
مورد نظر مایرز ایمانی است که حمایت اجتماعی، هدفمندی، احساس پذیرفته 
شدن و امیدواری را برای فرد به ارمغان می آورد. لو و همکاران )1997(، طي 
پژوهش خود به این یافته رسیدند که میزان کنترل دروني مي تواند پیش بیني 
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کننده شادي افراد باشد. لو و آرجایل )نقل از جعفري، 1382(، در پژوهشي با 
عنوان شادي و مشارکت این فرضیه را که مشارکت یکي از عوامل نشاط انگیز 
است را آزمودند. نتایج نشان داد افرادی که در فعالیت هاي گروهي مشارکت 

بیشتری داشتند، شادماني بیشتری از خود نشان دادند )57(.
مثبت اندیشی،  با  شادکامی  که  است  آن  از  حاکی  تحقیقات  همچنین 
از موضوعاتی که در علم  رابطه ای معنادار دارد. یکی  برون گرایی و موفقیت 
پزشکی و عملکرد سیستم ایمنی مطرح است، تاثیر نوروپیتیتت ها بر سلول های 
سیستم عصبی است. این مواد از سلول عصبی ترشح می شوند و ایجاد حس 
خوشحالی و شادکامی می نمایند. پژوهش ها نشان می دهد انجام فعالیت های 
باعث  می شود  خویشتن  از  افراد  رضایتمندی  موجب  که  کارهایی  و  معنوی 
مسئله  این  و  شده  شیمیایی  ناقل های  و  نوروپیتیتت ها  ترشح  میزان  افزایش 

سبب می شود فرد احساس شادکامی نماید )گروه پزشکی سالمت،1389(.
ماه  روزه داري  تأثیر  بررسي  در   )1377( مطیعیان  و  میراحمدي  رحماني، 
رمضان بر سیستم ایمني انسان به این نتیجه رسیدند که روزه پاسخ سیستم 
ایمني سلولي را افزایش داده و باعث بهبود کارآیي سیستم ایمني بدن )ایجاد 
حس شادی( انسان مي شود )58, 59(. در همین راستا حیدری رفعت و عنایتی 
نوین فر )1389( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی 
از بین 7389  انجام دادند. آن ها  در بین دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس 
نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 418 نفر را به عنوان نمونه پژوهش 
انتخاب کردند و به این نتیجه دست یافتند که بین نگرش دینی و شادکامی 
دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )60(.در جمع بندی نهایی، روزه 
و  مثبت  نقش  فرد  معنوی  ابعاد  و  فردی  بین  روابط  درکارکردهای جسمانی، 
سازنده دارد. در این پژوهش محقق سعی کرد شواهدی عینی و تجربی برای 

این عبادت عظیم معنوی فراهم بیاورد.
چنان که نتایج این پژوهش )همسو با تحقیقات ذکر شده سایر پژوهشگران( 
نشان داد بین روزه داری و هوش معنوی و شادکامی ارتباط مثبت و معناداری 

باالتری  دینی  نگرش  که  افرادی  گفت  می توان  که  طوری  به  دارد،  وجود 
دارند و اعمال مذهبی نظیر روزه داری را انجام می دهند از شادکامی باالتری 
برخوردارند. با توجه به این مطلب می توان پیشنهاد کرد افرادی که شادکامی 
کمتری را تجربه می کنند، با رجوع به دین و معنویات شادی بیشتری کسب 
و  دانش آموزان  تربیت  منظور  به  کشور  آموزش  امر  متولیان  به   .)61( کنند 
دانشجویان شادتر پیشنهاد می شود همسو با برنامه های آموزشی، برنامه های 
دینی و معنوی را نیز لحاظ کنند. این امر می تواند در سایر سازمان ها و حتی 
وضعیت  به  توجه  با  همچنین  گیرد.  صورت  نیز  کشور  اجرایی  دستگاه های 
و  خلقي_عاطفي  ابعاد  تبیین  مي کند  تجربه  روزه داري  در  فرد  که  متعارضي 
معنوي آن به حجمي از اختالف نظر تئوریک پاسخ داده و زمینه  شکل گیري 

حجم زیادي از پژوهش هاي جدید را به دنبال خواهد داشت.

تقدیر و تشکر
بیان نشده است.

میزان مشارکت نویسندگان
بیان نشده است.

تضاد منافع
بیان نشده است.

پشتیبانی مالی
بیان نشده است.
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