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 بررسی رابطه هوش معنوی و سالمت روان در دختران نوجوان
 

1
زهرا شایسته فرد

*1
 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی؛

 دانشگاه آزاد شهرکرد عضو هیئت علمیدکتر محمد تقی محمودی؛ 

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، عاطفه خرسندی سرتشنیزی؛ 

 دانشگاه آزاد شهرکرد

 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه خاتمیزی؛ زینب خرسندی سرتشن

دانشگاه آزاد  کارشناس ارشد مدیریت آموزشینریمان احمدی؛ 

 شهرکرد

 

 
 

کودکان و نوجوانان هر جامعه دسترنج معنوي و انساني آن مقدمه: 

جامعه بوده و از سرنوشت سازان آتی كشور هستند. با پیشرفت صنعت 

هاي ن، اختالالت و بیماريآوري جدید و مشكالت مربوط به آو فن

رواني، افزایش چشمگیري یافته و از آنجا كه سالمت روان این قشر 

اهمیت فراواني دارد، الزم است كه مسایل عاطفي و رواني این قشر 

وسیع، جدي تلقي شده و مورد رسیدگي قرار گیرد. بدین منظور، این 

ر دختران هوش معنوی و سالمت روان دپژوهش با هدف ارزیابی رابطه 

  انجام شد.  نوجوان

هاي توصیفي از نوع همبستگی بود.  پژوهش حاضر در زمره پژوهش :روش

و جامعه آماری این پژوهش را تمامی دختران نوجوان مشغول به 

نفر به عنوان نمونه،  314تحصیل تشکیل داده که از این جمعیت، 

شهرکرد مدرسه  10ای، از ای چند مرحلهگیری خوشهبه روش نمونه

بخش شمالی،  5انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا شهرکرد به 

جنوبی، مرکزی، شرقی و غربی تقسیم شد و از بین مناطقی که در 

ها قرار گرفتند، دو منطقه در هر بخش و سپس یک مدرسه از این بخش

ها در یک کالس این مدارس و درمجموع هر منطقه انتخاب و پرسشنامه

آوری گردید. در این پژوهش، دامنه وز توزیع و جمعآمدانش 314بین 

سال و معطوف به قشر نوجوان بود.  16تا  13سنی افراد نمونه از 

ها در این پژوهش، از آزمون همبستگی عالوه بر تحلیل توصیفی داده

آوری و برای جمعپیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده گردید. 

سالمت روان گلدبرگ " و "(SISمعنوی )"هوش  هایها از پرسشنامهداده

(GHQ.استفاده شد ") های ها نیز با استفاده از روشتحلیل داده

 آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام پذیرفت.

                                                           
*
 shayestesbu@gmail.com  
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های حاصل از پژوهش مشاهده شد، میانگین طبق یافته ها:یافته

با توجه به بوده، که  13/28وضعیت سالمت روانی در دختران نوجوان 

توان گفت افراد ، میGHQ(=22میزان نقطه برش در این آزمون )

برند. هرچند نمونه در وضعیت سالمت روانی نامناسبی به سر می

اما و میزان باالیی برآورد شد.  92/17میانگین معدل آنها  برابر 

نیز، مشاهده شد،  سالمت روانهای وضعیت در بین خرده مقیاس

ی برش ها از مقدار نقطهه در تمامی خرده مقیاسمیانگین بدست آمد

گر وجود اختالل در تمامی ابعاد وضعیت ( باالتر است، که بیان6)

باشد. همچنین مشاهده شد، بیشترین میزان روانی افراد نمونه می

های سالمت روان، به اختالل در عملکرد میانگین در خرده مقیاس

( تعلق داشت. بر 44/7ابی )( و سپس به عالیم اضطر69/8اجتماعی )

در سطح  Rاساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، مقدار 

(01/0α= .در متغیر هوش معنوی با سالمت روان معنادار به دست آمد )

های به طوری که با افزایش میزان هوش معنوی، شاهد کاهش مؤلفه

روان، های سالمتن مؤلفهسالمت روان بودیم. به عبارت دیگر، در میا

به ترتیب بین متغیرهای عالئم افسردگی، عالئم اضطرابی، اختالل 

کارکرد اجتماعی و اختالل عالئم اختالل جسمانی با هوش معنوی رابطه 

معکوس و معناداری مشاهده شد. به طوری که با هر واحد تغییر در 

عالئم در واریانس  -44/0واریانس متغیر هوش معنوی به اندازه 

در واریانس  -42/0در واریانس عالئم اضطرابی،  -44/0افسردگی، 

در واریانس عالئم جسمانی تغییر  -36/0اختالل کارکرد اجتماعی و 

گردد. همچنین، باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ایجاد می

-های سالمت روان، را پیشمشخص شد هوش معنوی درصد باالیی از مؤلفه
% 24ی هوش معنوی، به طوری که مؤلفه .ندکبینی می

 
ی از مؤلفه 

% از اختالل کارکرد اجتماعی و 18% از عالیم اضطرابی، 19افسردگی، 

نماید. % از اختالل عملکرد جسمانی دختران نوجوان را تبیین می13

ی هوش معنوی بر که در این میان، بیشترین نقش پیشبینی کننده

 ت. ی افسردگی مشاهده گشمؤلفه

توان نتیجه های این پژوهش میبا توجه به یافته گیری:و نتیجه بحث

گرفت هوش معنوي، به عنوان زیربناي باورهاي فرد، نقشی اساسی در 

و سازگاری روانشناختی ارتقا و تأمین سطح سالمت روانی  زمینه

ها با نتایج تحقیات دیگر نماید. این یافتهنوجوانان، ایفا می

( به تأثیر مثبت هوش 1990. برای مثال، دیکمن )نیز همسو است

کند. طبق نتایج پژوهش معلمی و معنوي در سالمت روانی اشاره می

( نیز بین هوش معنوي و سالمت روان همبستگي مثبت 1389همکاران )

معناداری مشاهده شد. و نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد كه 

-واریانس سالمت روان مي بیني قسمتي ازهوش معنوي، قادر به پیش
( نیز مشخص شد که بین هویت دینی 1385باشد. در بررسی علیجانی )
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و سالمت روان در دانشجویان، ارتباط معنادار وجود دارد. تحقیقات 

(، دینر، لوکاي، 1987های لوین و آندرپول ) (، پژوهش1997ولف )

( نیز 1391پور، سیف نراق، قره خانی و جعفری )(، حسن2002اویشی )

های این با نتایج حاصل از پژوهش هم راستا است. در مجموع، یافته

معنویت به منزله یک اند که های مختلف نشان داده پژوهش و پژوهش

منبع مهم آسایش و آرامش، یک حس کنترل و امید را برای افراد در 

های نامساعد زندگی، خواه اقتصادی، اجتماعی، رویارویی با واقعیت

کند و موجبات سالمت روان را در فرد  ا روانی، فراهم میفیزیکی ی

توانند به  های معنوی می ها و برنامهآموزهکند. بنابراین فراهم می

ای برای ارتقاء هوش معنوی و پیشگیری  بهترین شکل به عنوان وسیله

 های روانی استفاده شوند. از بروز اختالل

ختران، نوجوان، هوش معنوی، سالمت روان، دواژه های کلیدی: 

 .شهرکرد



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

