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دانشجویانشادکامیمیزانبامعنويهوشرابطهبررسی
همدانبوعلیدانشگاه

1*دکتر ابوالقاسم یعقوبی

:چکیده
است که برخی از صاحب نظران، آن را متضمن باالترین سـطوح  انسانمعنویت یکی از نیازهاي درونی 

زمینه هاي رشد شناختی، اخالقی، عاطفی و تالش همواره آدمی براي پاسـخ دادن بـه چراهـاي زنـدگی     
.دانندمی

هوش معنوي به عنوان زیربناي باورهاي فرد نقش اساسی در زمینه هاي گوناگون به ویژه ارتقاء و تامین 
ارد و از طرفی اهمیت نقش شادي در بهداشت روانی، سـالمت جسـمانی، کارآمـدي و    سالمت روانی د

شناسی قرار گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر هاي روانمشارکت اجتماعی از مهمترین اولویت
. باشدمیبررسی رابطه بین هوش معنوي با میزان شادي دانشجویان 

است. جامعه آمـاري شـامل کلیـه دانشـجویان دانشـگاه      روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی 
بوعلی سینا بوده و به نسبت جمعیت هر دانشکده با در نظر گرفتن نسبت جنسیت و گروه هاي آموزشی 

چنـد  گیـري نمونـه ي این پژوهش به صورت به عنوان نمونه)دختر200پسر و 180(نفري 380تعداد 
29گزینه و فهرست شـادکامی آکسـفورد بـا    14ش معنوي با انتخاب شدند و از پرسشنامه هوايمرحله

مسـتقل و همبسـته و   tگزینه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون 
تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین گروه هاي مختلف دانشجویان، تفاوت معنـاداري وجـود دارد.   

دهد.ش نمره هوش معنوي، میزان نمره شادکامی نیز افزایش نشان میبدین معنا که با افزای

هوش معنوي، شادکامی، سالمت روانی ها:واژهکلید

)yaghobi41@ yahoo.Com(* استادیار گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان،
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93... رابطه هوش معنوي با بررسی 

:مقدمه
، در چند دهه گذشـته بـه صـورتی روزافـزون     انسانو رشد معنوي در 1اهمیت معنویت

شناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کـرده اسـت. پیشـرفت    توجه روان
ي جوامع نوین از سوي دیگر، باعث شناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیدهعلم روان

ننـد و  ها و نیازهاي مادي قـد علـم ک  شده است که نیازهاي معنوي بشر در برابر خواسته
اهمیت بیشتري یابند. به طوري که سازمان بهداشت جهـانی در تعریـف ابعـاد وجـودي     

کند و بعد چهارم یعنی بعد اشاره می2، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنويانسان
سازد. امـا علـی رغـم تاکیـد روز افـزون      مطرح میانسانمعنوي را نیز در رشد و تکامل 

، هنـوز تعریـف واحـدي کـه دربرگیرنـده تمامیـت       انسانوي رشد دانشمندان بر بعد معن
معنویت باشد، ارائه نشده است.

) معنویت را به عنوان تالشی دائمـی بشـر بـراي پاسـخ دادن بـه چراهـاي       1993(3وون
اسـت کـه برخـی    انسـان زندگی تعریف کرده است. معنویت یکـی از نیازهـاي درونـی    

ح زمینه هاي رشد شناختی، اخالقی، عـاطفی،  صاحب نظران آن را متضمن باالترین سطو
داننـد  تالش همواره آدمی براي پاسخ دادن به چراهاي زندگی مـی ،)1983، 4فردي (فارو

تر استفاده بهینـه از قـوه خالقیـت و کنجکـاوي بـراي      ) به عبارت واضح1383، 5(وست
و تکامـل،  یافتن دالیل موجود مرتبط، با زنده ماندن و زندگی کـردن و در نتیجـه، رشـد   

).1379شهیدي، (دهد بخش مهمی از معنویت را تشکیل می
و تجربه کردن است که بـا آگـاهی   » روشی براي بودن«معنویت به معناي نقش زندگی یا 

هـاي قابـل تشـخیص، آن را معـین     آیـد و ارزش یافتن از یک بعد غیرمادي به وجود می
است که شـور و شـوق و گـرایش    ). و حسی واالیی 1988و همکاران، 6سازد (الکینزمی

نوایی و پیوستگی با خـود و  دهد و همخواهی و انصاف افزایش میرا براي عدالتانسان
).2003، 7تسی(آورد جهان آفرینش را پدید می

از هـا آنشناسان براي تبیین توانایی افراد، عقل و استدالل و همچنین عواطف و هیجروان

1 -Spirituality
2 - Biopsychosociospiritual
3- Vaughmo
4 -Farrow
5 - West
6- Elkins
7- Tacey
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هاي آموزشیپژوهش در نظام94
کننـد کـه در کنـار    استفاده می(EQ)2هوش هیجانی،(IQ)1واژه هایی مانند هوش بهر

شناسان را به خـود  در سال هاي اخیر توجه روان(SQ)3این مفاهیم، واژه هوش معنوي
جلب کرده است.
) در کتاب هوش معنوي خود، آن را به عنـوان هـوش بنیـادي    2000(4زورهار و مارشال

آورده اند. 
دانند کـه بـه افـراد    اي می) هوش معنوي را توانایی تجربه شده2006(5جاین و پور هیت

دهد و زمینه را براي رسیدن به کمال و ترقـی  امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را می
سازد.در زندگی را فراهم می

هوش معنوي به عنوان روش هاي چند گانه شناخت و یکپارچگی زندگی درونی (ذهنی 
)2000، 6امونس(شودمیو معنوي) با زندگی بیرونی در جهان نامیده 

) چهار پیش فرض در خصوص هوش معنوي مطرح کرده اند:1988الکینز و همکاران (
ي تحت عنوان بعد معنوي وجود دارد مؤلفه

ی است و به صورت قابلیت و ظرفیـت، در همـه مـردم وجـود     انسانه معنویت یک پدید
دارد

معنویت مترادف با مذهبی بودن نیست
استگیرياندازهمعنویت قابل تعریف، تشریح و 

محققان و صاحب نظران پنج توانایی و مهارت را در مورد هوش معنوي اشاره کرده اند:
ات  توسعه و حفظ ارتباط با منشاء غایی همه موجود

کامیابی در جستجوي معناي زندگی
کند  یافتن یک مسیر اخالقی که بر هدایت ما در زندگی کمک می

ها در زندگی شخصیدرك معنویت و ارزش
تعامالت و روابط بین فردي  

گفت که هوش معنوي تمام آن چیزهایی است که به آن معتقدیم و نقش توانمیبنابراین 
ي که بـر عهـده مـی گیـریم، نشـان      هافعالیتها را در رزشباورها و هنجارها، عقاید و ا

).1386عبداهللا زاده، (دهد می

1 - Intelligence
2- Emotional
3 - Spiritual
4 - Zohar and marshall
5 - Tain, and purohit
6 - Emmons
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95... رابطه هوش معنوي با بررسی 
) بـر  1383کند. وست () به تاثیر هوش معنوي در سالمت روان اشاره می1990(1دیکمن

این باور است که افراد داراي زندگی معنوي، بـدون شـک از نظـر روان شـناختی افـراد      
سالمی هستند.

2»شناسـی مثبـت  روان« اش تحـت عنـوان   روانشناسی و دیدگاه نویني جدید علمشاخه

درصدد بررسی ظرفیت ها و قدرت هاي روان شناختی به جـاي آسـیب شناسـی روانـی     
هـاي مثبـت قابـل    است. اعتقاد اساسی در ایـن دیـدگاه جدیـد ایـن اسـت کـه ویژگـی       

مطلوب خطرزا محافظت توانند به عنوان سپري افراد را در برابر حوادث نامیگیرياندازه
).1998،و همکاران3مستن(نمایند 

شناسی مثبت نگر توجـه خـود را بـر منـابع بـالقوه      شناسان عالقه مند به حیطه روانروان
انـد (سـلیگمن و چیکنسـت    هاي مثبت نظیر احساس شـادکامی معطـوف کـرده   احساس
از ایـن سـازه   ). که امید و شـادي یکـی  42005به نقل از کوهن و برسمن2000میهالی، 

انگیزشی است که در این زمینه مورد تاکید قرار گرفتـه اسـت (اسـنایدر،    -هاي شناختی
اسـت کـه   انسان). پاسخ هاي هیجانی بخش مهمی از تعامالت فیزیولوژیک 52003لوپر

هـاي مختلـف را تحـت تـاثیر قـرار      توانایی وي را براي بقاء و حفظ سالمت با بیمـاري 
ي عـاطفی از  هـا کـنش سـت کـه دامنـه وسـیعی از     هاآناین هیجـ دهد. شادي یکی از می

(خـدایاري فـرد،   شـود مـی احساس آرامش گرفته تا احساس لـذت  و خلسـه را شـامل    
).1386عابدینی، 

) شادي را ترکیبـی از وجـود عاطفـه مثبـت، عـدم      1989(8و کراس لند7، ماریتن6آرگایل
، 10و اسـتونز 9کوزمـا (از مولفـان  دانند. برخی وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی می

اندگرفته) سالمت روان شناختی را مترادف با شادي و خشنودي از زندگی در نظر 2000
داننـد. برخـی دیگـر از    و سالمت روان شناختی را تعادل بین هیجان مثبت و منفـی مـی  

محققان بر این باورند که سالمت روانی یعنی ادراك مثبـت فـرد از رویـدادها و شـرایط     
زندگی، به طوري که فرد خوش بین عقیده دارد هر موقعیت و وضعیتی سرانجام، نتیجـه  

1- Dekman
2 - Positive Psychology
3 - Masten
4- Cohen and Pressman
5 - Snyder, Loupes
6- Argyle
7- Martin
8- Crossland
9- Kozma
10- Stoness

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هاي آموزشیپژوهش در نظام96
، 3، اشـتین هـارت  2بـه نقـل از بزنـر   1993و همکـاران،  1سـوتیمن (مثبتی خواهد داشت 

ي خود، بیشتر با رویدادهاي مثبت همراه مـی  هامهارت). افراد شاد با ارزنده سازي 1997
).2004کار، (ادهاي منفی همراه کنند شوند تا این که خود را با روید

گـر آن اسـت کـه شـادي در     ) بیان2000(5) و پترسون2001(4هاي مه یرزنتایج پژوهش
بهبود و افزایش سالمت جسمانی و روانی نقش موثري دارد و باعث احسـاس امنیـت و   

گردد.رضایت در زندگی و روحیه مشارکتی باالتر می
) معتقدند که هر فرد الگویی براي شادي دارد که 2005(8و شید7، شلدون6لیوبومیرسکی

، اتفاقات را به گونه اي تفسیر کنند که به حفـظ و افـزایش شـادي کمـک     شودمیباعث 
کرده و به زندگی معنا می بخشد و احساس ارزشمند بود می نماید.

و وقـایع  ) افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبت ببینند2000از دیدگاه پترسون (
هایی که به دسـت  کنند و از فرصترا مثبت تفسیر نمایند. آنان به شکست، زیاد فکر نمی

ند تصمیمات منطقی و درست می گیرند و خوش بینی واقع بینانه به وقایع دارند.آورمی
ها و تحقیقات مربوط به شادي، نشان دهنده آن است کـه افـراد شـاد از    مجموع، پژوهش

، قضاوت و انگیزش با افراد ناشاد تفاوت دارنـد و از بـازدهی فـردي،    نظر ساختار فکري
خانوادگی، شغلی، تحصـیلی و اجتمـاعی بـاالتري برخـوردار هسـتند (لیوبومیرسـکی و       

).2005همکاران، 
سـاکن روي  انساناز هر دو نفر 2015کرده است که تا سال بینیپیش) 2003(9سلیگمن

اشد، به همـین دلیـل امـروزه، مطالعـات مربـوط بـه       کره زمین، یک نفر دچار افسردگی ب
شناسـی قـرار گرفتـه    شادمانی و عوامل مرتبط با آن از جمله مهمترین اولویت هاي روان

است.
بوده و برخی صاحب نظـران، آن را  انساناز آنجایی که معنویت یکی از نیازهاي درونی 

ش همواره آدمـی بـراي   اخالقی و تال-متضمن باالترین سطوح زمینه هاي رشد شناختی
دانند و هوش معنـوي، بـه عنـوان    معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهاي زندگی می

1- Sweetman
2- Bezver
3- Steinhardt
4- Meyers
5 - Peterson
6- Lyubomirsky
7- Sheldon
8 - Schkade
9- Seligman

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


97... رابطه هوش معنوي با بررسی 
زیربناي باورهاي فرد نقش اساسی را در زمینه هـاي گونـاگون بـه ویـژه ارتقـا و تـامین       

گردد، ایفا می هاي بهداشت روانی محسوب میسالمت روانی که شادکامی یکی از نشانه
هـوش معنـوي و میـزان    يرابطـه بررسـی و تحلیـل   «اصلی این پـژوهش :  نماید. هدف

.باشدمی» شادکامی دانشجویان

روش:
ي پژوهش شامل کلیه دانشجویان این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه

در ایـن دانشـگاه مشـغول بـه     1388دانشگاه بوعلی همدان است که  در سال تحصـیلی  
تحصیل بودند که از این تعداد به نسبت جمعیت دانشکده ها و با در نظر گـرفتن نسـبت   

دختـر) بـه عنـوان    200پسـر و  180(نفـر     380جنسیت و گروه هاي آموزشی تعـداد  
انتخاب شدند.ايمرحلهچند گیرينمونهن پژوهش به صورت ي اینمونه

در این پژوهش ابزارهاي زیر مورد استفاده قرار گرفتند:
سوال، پنج گزینه اي که اعتبار درونی ایـن پرسـش نامـه    14پرسش نامه هوش معنوي با 

) به دست امد که بیـانگر  85/0توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت که آلفاي کرونباخ (
نقـل  2001(فهرست شادکامی آکسفورد تجدید نظر شده آرگیل اطمینان باالي آن است.

ي گـذار نمـره 3تـا  0که به ترتیـب از  باشدمیي گزاره چهار گزینه29) با 2004از کار، 
دهـد کـه   گانه، نمره کل مقیاس را تشـکیل مـی  29و جمع نمره هاي گزاره هاي شودمی

اعتباریـابی ) 1386ین آزمون در ایران توسـط علـی پـور (   است. ا87دامنه آن از صفر تا 
به دست آمده است.91/0شده که آلفاي کرونباخ 

:تحقیقسواالت
وضعیت هوش معنوي دانشجویان دانشگاه بوعلی چگونه است؟

وضعیت میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی چگونه است؟
پسر تفاوت وجود دارد؟آیا بین میزان هوش معنوي دانشجویان دختر و 

آیا بین میزان شادکامی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
آیا بین میزان شادکامی میزان و هوش معنوي دانشجویان دانشـگاه بـوعلی رابطـه وجـود     

دارد؟
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هاي آموزشیپژوهش در نظام98
:شهپژويهایافته

است؟چگونهبوعلیدانشجویانمعنويهوشوضعیت)1جدول
شاخص

تعدادمتغیر
میانگین 

مشاهده شده
میانگین 

درجه tمقدار مورد انتظار
آزادي

سطح 
معناداري

38001/453556/16379000/0هوش معنوي

نمـره اسـت   01/45با توجه به نتایج حاصل از جدول، میانگین هوش معنوي دانشجویان 
و این تفاوت از نظر آماري معنادار باشدمینمره بیشتر 01/10که از میانگین مورد انتظار 

(p<0/05)است. 

دارد؟وجودتفاوتپسرانودخترانشادکامیمیزانبینآیا)2جدول
شاخص

جنسیت
سطح درجه آزاديtمقدار میانگینتعداد

معناداري

2005/3880/037842/0دختر 1808/39پسر

8/39و در پسـران  5/38با توجه به نتایج حاصل از جدول میانگین شادکامی در دختران 
باالتر است اما این تفاوت از نظر آماري معنادار نیست 3/1نمره است که میانگین پسران 

(p>0/05)

دارد؟وجودتفاوتپسرانودخترانمعنويهوشمیزانبینآیا)3جدول
شاخص

جنسیت
سطح درجه آزاديtمقدار گینمیانتعداد

معناداري
2002/4536/037871/0دختر 1807/44پسر
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و در پسـران  2/45با توجه به نتایج حاصل از جدول میانگین هوش معنـوي در دختـران   
باالتر از پسـران اسـت امـا ایـن تفـاوت از نظـر       55/0که میانگین دختران باشدمی7/44

(p>0/05)آماري معنادار نیست 

است؟چگونهسینابوعلیدانشگاهدانشجویاندریشادکاموضعیت)4جدول
شاخص

متغیر
تعداد

میانگین 
مشاهده 

شده

میانگین 
مورد 
انتظار

tمقدار 
درجه 
آزادي

سطح 
معناداري

3807/394497/5379000/0هوش معنوي

نمـره  7/39با توجه به نتایج حاصل از تحلیل میـانگین شـادي در دانشـجویان دانشـگاه     
نمره پایین تر است و ایـن تفـاوت از   8/4نمره) و 44(است که از میانگین مورد انتظار 

(p<0/05)نظر آماري معنادار است 

دارد؟وجودرابطهمعنويهوشمیزانوشادکامیمیزانبینآیا)5
شاخص

وضعیت

میانگین
انحــــــراف تعداد

استاندارد
57/3511711/12کم

94/472179/7متوسط
27/535606/5باال

در 57/35با توجه به نتایج میـانگین، هـوش معنـوي در دانشـجویان داراي شـادي کـم       
است و لـذا هـر   2/53و در دانشجویان داراي شادي باال 94/47دانشجویان نمره متوسط 

جهـت بررسـی   .هوش معنوي افزایش می یابد، نمره شـادي نیـز بـاال مـی رود    چه قدر 
معناداري تفاوت گروه ها از تحلیل واریانس به شرح ذیل استفاده شد.
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شاخص

منبع تغییرات
مجموعه 
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمقدار مجذورات

سطح 
معناداري

7/368728/1843بین گروه
49/93000/0 8/743537772/19درون گروه 6/11123379کل

با توجه به جدول تحلیل واریانس بین مانگین هاي گروه هـاي مختلـف دانشـجویی بـر     
از نظـر  هاتفاوتکه این شودمیاساس نمره شادي از نظر هوش معنوي تفاوت مشاهده 

و همان طور که در جدول میانگین ها مشـاهده شـد   (p<0/05)باشدمیدارمعنیآماري 
.باشدمیي با نمره شادي باالتر هاگروهبه نفع 
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:گیرينتیجهوبحث
ي مختلف دانشجویان بـر  هاگروهي پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین هاي هایافته

که بـا  اساس نمره شادکامی از نظر هوش معنوي تفاوت معناداري وجود دارد. بدین معنا
افزایش میزان هوش معنوي، میزان شادکامی دانشجویان نیز افزایش می یابد که این یافتـه  

). هم سـو  1384) به نقل از هادیان فرد، 2002هاي (دینر، لوکاي، اویشی با نتایج پژوهش
کنند افراد برخوردار از معنویت، میزان باالتري از شادکامی را گزارش که بیان میباشدمی
اي اسـت کـه بـه افـراد امکـان      ند. از آنجایی که هوش معنوي توانایی تجربـه شـده  کنمی

دهد و زمینه را براي رسیدن به کمـال و ترقـی در   یابی به دانش و فهم بیشتر را میدست
) و 2001) و نتایج پـژوهش مـه یـرز (   2006سازد (جاین و بورهست، زندگی فراهم می

در بهبود و افزایش سالمت جسمانی و روانـی  ) بیانگر آن است که شادي2000پترسون (
نقش موثري دارد و باعث احساس امنیت و رضایت در زندگی و روحیه مشارکت باالتر 

گردد، و افراد داراي زندگی معنوي، بدون شک از نظـر روان شـناختی افـراد سـالمی     می
از گفت که افراد برخـوردار از هـوش معنـوي بـاال    توانمی). پس 1383هستند (وست، 

خواهند شد و چون هر دو مولفه ارتباط بسـیار نزدیکـی بـا    مندبهرهمیزان شادي باالتري 
) 1387ي پژوهش یعقوبی و همکـاران ( هایافتهسالمت روانی دارند که این تبیین با نتایج 

که نشان داد که رابطه معناداري بین هوش معنوي و سالمت روانی در دانشجویان همسو 
) به تاثیر مثبت هوش معنوي در سالمت روانـی اشـاره   1990دیکمن (. از طرفیباشدمی
) افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبـت ببیننـد   2000کند از دیدگاه پیترسون (می

کـه  انـد دادههاي مربوط به شادي نشـان  و وقایع را مثبت تفسیر نمایند. همچنین پژوهش
ــردي، خــانوادگی  ــازدهی ف ــراد شــاد، ب ــد  ،اف ــاالتري داشــته ان تحصــیلی و اجتمــاعی ب

ي ایـن پـژوهش در راسـتاي دیگـر     هـا یافته). همچنین 2005لیوبومیرسکی و همکاران، (
) در یافت 1989، پولنر (باشدمیهاي انجام شده در زمینه هوش معنوي و شادي پژوهش

که حمایت اجتماعی ثابت، احساس نزدیک بودن بـه خـدا و داشـتن تصـور دوسـتانه از      
) نشـان داد کـه بعـد از تـداوم حمایـت      1991خداوند با شـادي ارتبـاط دارد، الیسـون (   

) دریافت که سالمت معنـوي  1996و ژینا (شودمیاجتماعی، ایمان استوار موجب شادي 
با گرایش درونی به مذهب همبستگی دارد، و تعهد جدي نسبت بـه مـذهب بـه خـودي     

ن هـدف در زنـدگی بـا شـادي همبسـتگی      د هدف نهایی تلقی شود، و داشتتوانمیخود 
نتیجه گرفت که هوش معنوي بـه عنـوان زیربنـاي باورهـاي     توانمیمثبت دارد. بنابراین 
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فرد نقش اساسی را در زمینه هاي گوناگون به ویژه ارتقاء و تـامین سـالمت روانـی کـه     

ي و گردد، ایفا نماید. لذا توجه به هـوش معنـو  هاي آن محسوب میشادي یکی از نشانه
د دانشجویان را بر درك ارزش و معناي زندگی، حل مسائل و در پیونـد  توانمیتبیین آن 

با خود، دیگران و جهان یاري رساند.  
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