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 رابطه هوش معنوی و سالمت روان دانشجویان دختر و پسر شهرستان اندیمشک
 دانشجوی دوره دکتری وعضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان:   ایمان پاک نژاد

Paknejad1346@gmail.com 

 خانواده آموزش پرورش شهرستان اندیمشککارشناس مشاوره ومدرس آموزش :  فاطمه گرامی نژاد

 :چکیده

رابطه هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر  دانشگاههای آزاد وپیام نوور    شوهر   این پژوهش با هدف  بررسی  

نفور دانشوجوی پسور بوا     ( 01)دانشوجوی دختور  و   (  01) که از این تعداد   نفری 021ستان اندیمشک  بر روی یک نمونه ی 

وبا استفاده از پرسشنامه  هوای هووش معنووی    .  استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وطبقه ای انتخاب گردیده اند

پژوهش با استفاده از نرم افواار   اجرا گردیده است داده های این  49-49عبداله زاده و سالمت روانی گلدبرگ در سال تحصیلی 

SPSS      مورد تجایه وتحلیل قرار گرفت که نتایج آن نشان داد که بین هوش معنوی وسالمت روان دانشوجویان رابطوه معنوی

در این پژوهش دیده نشد  همچنین بین  هوش معنوی و سالمت روانوی دانشوجویان دختور      p<10/1داری در سطح احتمال 

وجود نداشت  همینطور  بین  هوش معنوی و سوالمت روانوی دانشوجویان پسور       p<10/1سطح احتمال رابطه معنی داری در 

تفواو   هووش معنووی دانشوجویان دختور و پسور      پیدا نشد ،  اما بین میانگین    p<10/1رابطه معنی داری در سطح احتمال 

تفواو   ت روانی دانشوجویان دختور و پسور    میانگین سالم بین  همچنین  .وجود داشت    p<10/1معناداری در سطح احتمال 

 .در این پژوهش وجود دارد    p<10/1معناداری در سطح احتمال 

 ، دانشجویان هوش، هوش معنوی، سالمت روان ، سالمت روانی ، بهداشت روان  : کلید واژگان 
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 :مقدمه

باالیی از سازگاری و انطباق رفتاری و هیجانی قرار سالمت روانی به طور کلی برای اطالق به کسی بکارمی رود که در سطح    

فرهنگ بارگ الروس ، بهداشت روانی را استعداد روان ، برای کارکردن مؤثر ، . دارد نه صرفا برای کسی که بیمار روانی نیست

شی و خدابخ)هماهنگ و خوشایند ، انعطاف پذیری در موقعیت های دشوار و توانایی حفظ تعادل خود تعریف می کند 

 (.0949همکاران ، 

رود و هدفش از زندگی چیست،راه  انسان همواره در پی آن بوده که بداند چرا پا به عرصه وجود نهاده است،به کجا میاز طرفی، 

ادیان و مکاتب مختلف مادی و اشکال نوین .دست  درست زندگی کدام است،آرامش و خوشبختی در کجاست و سؤاالتی از این

شوند و آنچه بیش از هر چیا مورد توجه این مکاتب و  ناپذیر به این خواسته و نیاز فطری تلقّی می تنابمعنویت،پاسخی اج

قادر   ای بدون شک عقیده.اطمینان پیروانشان و ایجاد آرامش روحی،روانی و فکری در آنان بوده است  عقاید مختلف است،جلب

به دور از این اعتقاد،هرگا . ز اصول اولیهء فکری و فلسفی آن باشدبه پاسخگویی این سؤاال  خواهد بود که ایمان به خدا ا

 (0930ی، افتخار)توان جهان را هدفدار فرض کرد نمی

و روش فرهنگی   ها،که فرد در حل مسائلش راه ای است از توانایی بر آن است که هوش مجموعه(0441) 0گاردنراز طرفی، 

سان اگر معنویت،شکلی از هوش شمرده  بدین. اتنگ با رفتارهای حل مسئله داردهوش پیوندی تنگ.برد ویژهء خود را به کار می

درست باشد که ( 2111) 2یر اگر ادّعای می.شرایط ویژهء فرهنگی،توانا سازد  شود،باید فرد را در حل مشکالتش با توجه به

بررسی   بندی متفاو  از معنویت آگاهی مربوط است تا هوش؛بنابراین،هوش معنوی تنها باید در دسته  معنویت بیشتر به

 (.0930صمدی،.)شود

مأموریت در زندگی،حس تقدّس در زنودگی،در  متعوادل از ارزش     معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن 9آمرام

 (0930غباری بناب و دیگران،) دنیاست  ماده و معتقد به بهتر شدن

هوای غیرموادی    هوای روانوی مبتنوی بور جنبوه      سوازگاری ررفیوت   ای از هوش معنوی را بوه عنووان مجموعوه   ( 2113)9گکین

هووای  و متعووالی واقعیووت، بووه خصوووه آنهووا کووه وابسووته بووه طبیعووت وجووود شخصووی، معنووای شخصووی، تعووالی و حالووت    

ای را شناسوان سوازه  اخیورا روان  (.0934حسوین چواری و کاکوری،    ) باشود، تعریوف کورده اسوت     یافتو  معنویوت موی    گسترش

ی جهوانی را  انود کوه توجوه و عالقوه    معرفوی کورده   تاثیرگوذار بور سوالمت روان بوه نوام هووش معنووی        به عنوان عامل مهو  

معنووی از روابوط فیایکوی و شوناختی فورد بوا محویط پیراموون خوود فراتور رفتوه            هووش   (.0934معلموی،  ) برانگیخته است

موون »بووه سووؤاالتی همچووون گووردد و همووین مسووأله پاسوو  و وارد حیطووه شووهودی و متعووالی دیوودگاه فوورد بووه زنوودگی مووی

سوازد توا فورد در نهایوت بتوانود بوا       را بورای انسوان روشون موی    « چه چیوای مهو  اسوت؟   »و « چرا اینجا هست ؟»، «کیست ؟

باشود، بوه خووود و   ای نهفتووه در زنودگی آشوفته و پور اسوترس روزمووره موی     گونوه کشوف منوابپ پنهوان عشول و لووذ  کوه بوه      

هوای معنویوت هسوتند و     افکوار مببوت و سوخترویی هور دو مؤلفوه      (.0930، غبواری بنواب و همکواران   )دیگران کموک نمایود  

 (.0942دبیریان و همکاران، )  با سالمت روانی و مقاومت در برابر استرس ارتباط دارند
توانود رشود و توسوعه     طور مسوتقل موی   به  های چندگانه است که معتقد است که هوش معنوی،یکی ازانواع هوش(2112)0وهان

هوش .های مختلف شناخت و وحد  زندگی درونی کهن و روح با زندگی در دنیای هستی است نوی نیازمند شیوههوش مع.یابد

هایی کوه بوه    گیری انسان برای کسب قدر  تشخیص در تصمی .وسیلهء تالش،جشتجو و تمرین پرورش یابد  تواند به معنوی می
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معتقدنود،هوش   (2111)0بر همین اساس زوهار و مارشال. نیازمند هوش معنوی است کند، رشد سالمت نفس و روان کمک می

های زندگی نترسود وبوا صوبر و     فرد در برابر رویداها و حوادث زندگی بینشی عمیل بیابد و از سختی  شود که معنوی موجب می

کنند کوه هووش    ید میتأک(2112)  و همکاران 1 شری مک.های منطقی و انسانی برای آنها بیابد حل تفکر با آنها مقابله نموده و راه

بنودی   ای که شکل واقعی زندگی را قالوب  شود؛به گونه اثر گذاری بر عملکرد وی می  معنوی زیربنای باورهای فرد است که سبب

کوه در برابور مشوکال  و      بوه طووری   پذیری و خودآگاهی انسان شده اسوت،  هوش معنوی باعث افاایش قدر  انعطاف. کند می

نگور   در واقپ،هوش معنوی ررفیتی برای الهام است و با شهود و نگرش کول .و صبوری بیشتری دارندهای زندگی،بردباری  سختی

سواالری و  )باشود  هوا و آداب و رسووم موی    های بنیادی زنودگی و نقود سونت    تجوی پاسخی برای پرسشسبه جهان هستی،در ج

جواین و پورهیوت،    . )انود وش بنیوادی آورده زورهار و مارشال در کتاب هوش معنوی خود، آن را به عنوان هو  (.0933همکاران، 

دهود بوه دانوش و    دانند که به افراد امکان میای میآنان هوش معنوی را توانایی تجربه شده( 0939شهیدی، )به نقل از  2110

 ی شوناخت و هوای چندگانوه  هوش معنوی روش. سازدفه  بیشتر و زمینه را برای رسیدن به کمال و ترقی در زندگی فراه  می

 (0939به نقل از  شهیدی،  2111امونس،)با زندگی بیرونی در جهان است ( کهنی و معنوی)کپارچگی زندگی درونی ی

 :اندکرده چهار پیش فرض در خصوه هوش معنوی مطرح( م0433)الکینا و همکاران 

 دارد؛ وجود معنوی بعد عنوان ای بامؤلفه .1

 وجود دارد؛ مردم یدر همه ررفیت و قابلیت صور  به و است ی انسانیپدیده معنویت یک .2

 مترادف نیست؛ بودن مذهبی با معنویت .3

 .است گیریاندازه و تشریح تعریف، قابل معنویت .4

 هوا ارزش و عقاید و هنجارها، نقش باورها و معتقدی  به آن که است چیاهایی آن تمام معنوی هوش که گفت توانمی بنابراین

 (0939شهیدی، ) دهدمی نشان گیری می عهده بر هایی کهفعالیت در را

سالمت روانی حالتی از بهایستی است که فرد در آن خود را دارای توانایی می داند، می تواند با استرس هوای طبیعوی زنودگی    

، 3سوازمان بهداشوت جهوانی   . )مقابله کند، می تواند بطور مفید و ثمربخشی کار کند، و قادر است به جامعه ی خود کمک کنود 

اینکه آیا بین هوش معنوی وسالمت روانی افراد رابطه ای وجود دارد یاخیر   (. 0942ه نقل از مهرابی زاده و همکاران ، ب 2109

 مطالعا  مختلفی صور  گرفته است که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنی  

 دانشجویان روانی سالمت و معنوی هوش بین رابطه شناساییدر پژوهشی با عنوان ( 0949)خدابخشی، رحیمی کیا و جعفری 

 نتوایج . دارد افوراد  روانوی  سوالمت  در مببتوی  تاثیر معنوی هوش، به این نتیجه دست یافتند که لرستان پاشکی علوم دانشگاه

 .هستند سالمتری افراد روانشناختی نظر از معنوی، زندگی دارای افراد دهد می نشان تحقیقا 

 دانشوجویان  عموومی  سوالمت  و معنووی  هووش  بوین  ارتبواط در پژوهشی با عنووان  ( 0940)هروی کریموی، رژه و شریف نیا 

 .داشت وجود مببتی و معنادار عمومیرابطه سالمت و معنوی هوش بین، به این نتیجه دست یافتند که تهران شهر پرستاری
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 در دانشوجویان  تواب آوری  بوا  معنووی  هووش  و روان سالمت رابطهی بررسیدر پژوهشی با عنوان ( 0940)حمید و همکاران 

 مببوت  ی رابطوه  نیوا  تابوووری  و معنووی  هووش  بینکرمانشاه، به این نتیجه دست یافتند که  پاشکی علوم دانشگاه

 .وجود دارد معناداری

خوزستان انجام دادند  که نتایج   مطالعه ای با هدف بررسی سالمت روان دانش آموزان استان (  2109) پا  نژاد  و گرامی نژاد 

 آنها نشان داد که بین سالمت روان دانش آموزان دختر وپسر تفاو  معنی داری وجود دارد

 ییروستا و یشهر منطقه ساکن افراد روانسالمت   تیوضع یبررس نییتع عنوان، به را یپژوهش( 0931)همکاران و نور باال

 سالمت یبررس ابراز عنوان به( GHQ28) یعموم سالمت پرسشنامه از استفاده با و نفر 90109 تیجمع یرو کشور یاستانها

 یروان اختالال  وعیش اانیم که داده نشان لیتحق نیا جینتا که دیگرد لیتکم و آنها یرو بر یروان اختالال  یغربالگر و یروان

 (0934, صادق زاده) ( درصد4/09 مقابل درصد4/20)است مردان از شیب زنان در

 روانوی  سالمت با معنوی هوش و هیجانی هوش مذهبی، گیری جهت رابطهدر پژوهشی با عنوان ( 0941)حسنوند و خیری 

و  مببوت  رابطوه  روانوی،  سوالمت  و هیجوانی  هووش  بوین ، به این نتیجه دست یافتنود کوه   دبیرستان مقطپ آموزان دانش در

 .معناداری وجود دارد

 نژندی روان و معنوی هوش در پژوهشی با عنوان هوش معنوی و ویژگی شخصیتی، دریافتند که بین( 0931)عابدی و سرخی  

 .دارد وجود مببت معنی دار رابطه

 کوه تموام   در پژوهشی با عنوان سالمت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان جوان شهر کاشوان، دریافتنود  ( 0933)سپهرمنش 

 .نشان دادند معنادار منفی همبستگی معنوی هوش با سالمت عمومی پرسشنامه مقیاسهای خرده

در پژوهشی با عنوان رابطه بوین سوالمت روان، هووش معنووی ونگورش هوای معلولیوت در        ( 0940)معلمی، بخشانی و رقیبی 

 بوا  سالمت عموومی  پرسشنامه مقیاسهای خرده مامدانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، به این نتیجه دست یافتند که ت

 .نشان دادند معنادار منفی همبستگی معنوی هوش

در پژوهشی با عنوان رابطه هوش معنوی و سالمت روان و تعهد در پرستاران بیمارسوتان هوای   ( 0949)فومنی و دانش دوست 

 .معنوی و سالمت روان وجود داردمشهد، به این نتیجه دست یافتند که رابطه مببت و معناداری بین هوش 

، به مقایسه ای سالمت روان دانش آموزان مقطپ متوسطه شهر زاهداندر پژوهشی با عنوان بررسی ( 0939)پورقاز و رقیبی  

میانگین توزیپ این نتیجه دست یافتند که تفاو  معناداری در سالمت روان دختر و پسر مشاهده شد و نتایج نشان داد که 

 .مقیاس آزمون بیشتر از دانش آموزان پسر است 4ران در اختالل دخت

قایسه نگرش مذهبی و سالمت روانی دانشجویان دختر و در پژوهشی با عنوان م( 0933)کارمیان مقدم و مهرابی زاده هنرمند 

نشگاه آزاد اسالمی بین سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر دا، به این نتیجه دست یافتند که پسر دانشگاه آزاد واحد بهبهان

 .واحد بهبهان تفاو  معناداری مشاهده نشد

اسواس   بور  متوسوطه  دورة دانوش آمووزان   معنووی  هووش  مقایسه ای بررسیدر پژوهشی با عنوان ( 0940)حمیدی و صداقت 

 بوه  آزموون  در کننوده  شرکت متوسط  دورة دانشوموزان معنوی هوشتحصیلی، به این نتیجه دست یافتند که  پای  و جنسیت

 .ندارد معنی داری تفاو  جنسیت، تفکیک

 یه همین خاطر این پژوهش در صدد پاسخگویی به فرض های زیر می باشد 

 فرضیه های تحقیق  
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 .رابطه وجود دارد بین هوش معنوی وسالمت روانی دانشجویان اندیمشک  -0

  .رابطه وجود دارد بین هوش معنوی وسالمت روانی دانشجویان پسر اندیمشک  -2 

 .رابطه وجود دارد بین هوش معنوی وسالمت روانی دانشجویان دختر اندیمشک  -9

 .بین هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر اندیمشک تفاو  وجود دارد  -9

 بین سالمت روانی دانشجویان دختر و پسر اندیمشک تفاو  وجود دارد    -0

این پژوهش از نظر روش یک نوع پژوهش همبستگی یا رابطه ای می باشد ولی از نظر هدف  پژوهشی میودانی  : روش پژوهش

 و کاربردی می باشد 

در این پژوهش  کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد وپیام نور شهرستان اندیمشک  می باشند که در سال  جامعه آماری

 . تحصیل می باشند  در این شهرستان مشغول به 0949 -49تحصیلی 

آزاد وپیام نور شهرستان اندیمشک می باشند که  دانشگاههای  نفر از دانشجویان(  021)در این پژوهش شامل  نمونه آماری

که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به نسبت برابر  (  دانشجوی پسر  01دانشجوی دختر و  01) شامل 

 انتخاب شدند 

در این پژوهش از دو نوع اباار  اندازه گیری استفاده شده است  اول  برای سنجش هوش معنوی در این پژوهش : شابزار پژوه

توسط عبداله زاده با همکاری کشمیری و  0931این آزمون در سال از آزمون هوش معنوی عبداله زاده استفاده شده است 

وروایی محتوایی آن از نظر کارشناسان   34/1و دارای پایایی . استعرب احمدی روی دانشجویان دانشگاه پیام نور هنجار شده 

در این آزمون به گاینه کامالً مخالف  نمره یک و موضوعه  تائید شده است  این آزمون به روش لیکر  نمره گذاری می شود 

 .می باشد 090تا  24نمرا   مخالف  دو و به تا حدودی سه و موافق  چهار به کامالً موافق  نمره پنج داده میشود و دامنه

نام « در  و ارتباط با سرچشمه هستی»سوال  02همچنین پرسشنامه هوش معنوی  دو مولفه یا عامل دارد که  عامل اول با 

دوم  ( 0933عبداله زاده و دیگران، ) نامیده شد« زندگی معنوی یا اتکا به هستی درونی»سوال  01گذاری شد، و عامل دوم با 

 23 (GHQ) عمومی سالمت پرسشنامه  که اینبرای سنجش سالمت روانی  از پرسشنامه سالمت عمومی استفده شده است 

 کسانی ردیابی هدف با بالینی های مجموعه در که است دهی گاارش خود روش بر مبتنی سرندی پرسشنامه یککه   سوالی

این (  0933گلدبرگ به نقل ازفتحی آشتیانی وداستانی ، ) .گیرد می قرار استفاده مورد هستند روانی اختالل یک دارای که

سوال با طیف لیکر  می باشد که هر سوال دارای چهار گاینه بیشتر از حد معمول ، در حد معمول ،  23پرسشنامه دارای 

می باشد  ، همچنین این   بدتر از حد معمول ، وخیلی بدتر از حد معمول  که نمره گذاری آن به صور  صفر ،  یک ، دو  و سه

می باشد این پرسشنامه یک  39پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس می باشد ،  دامنه نمره این پرسشنامه بین صفر  و

  39/1روی آن انجام شده  متوسط حساسیت پرسشنامه را  0433پرسشنامه تقریبا ً استناندارد می باشد  مطالعاتی که تا سال 

گاارش کرده است هچنین ضریب اعتبار  این  30/1حساسیت این پرسشنامه را (  0919)ایران یعقوبی  گاارش کرده اند  در

ضریب اعتبار آن با روش دونیمه (  0931)ودر مطالعه تقوی   1/ 40برابر با (   0443)پرسشنامه در مطالعه گدبرگ وویلیاما 

 (0933فتحی آشتیانی وداستان ) بوده است  49/1کردن برابر با 
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 :یافته های پژوهش

ویافته ها در دو بخش  توصیفی واستنباطی  . استفاده شده است  Spssدراین پژوهش برای تجایه وتحلیل داده ها از نرم افاار 

 به شرح جداول زیر ارائه شده است 

 :یافته های توصیفی

 های مربوط به  هوش معنوی وسالمت روانی دانشجویان دختر و پسر شهرستان اندیمشک       مقیاس در آماری های شاخص ی مقایسه:   1 جدول

 شاخص

 ریمتغ         

 تعداد انحراف معیار میانگین حداکثر نمره  حداقل نمره 

 021 21,010 000,31 090 93 هوش معنوی

 01 04,414 000,20 090 19 هوش معنوی دانشجویان دختر

 01 04,904 011,93 093 93 دانشجویان پسرهوش معنوی 

 021 00,021 91,20 03 03 سالمت روانی

 01 09,020 90,99 03 03 سالمت روانی دانشجویان دختر

 01 4,490 93,13 01 04 سالمت روانی دانشجویان پسر

 

 حداقل ، ( 01/21)  اریمع انحراف ،(000,31) نمره هوش معنوی دانشجویان  برابر با نیانگیم که دهدی م نشان 0 جدول تایجن

 ،(000,20) در حالیکه  میانگین نمره هوش معنووی دانشوجویان دختور برابور بوا     .  باشدی م( 090)  نمره حداکبر و ( 93) نمره

در حالیکوه میوانگین هووش معنووی در     .  باشود ی مو ( 090)  نموره  حوداکبر  و ( 19) نمره حداقل ، ( 04,414)  اریمع انحراف

 .باشدی م(  093)  نمره حداکبر و ( 93) نمره حداقل ، ( 04,904)  اریمع انحراف ،(011,93) پسر  برابر بادانشجویان 

 و ( 03) نموره  حوداقل  ، ( 00,021)  اریو مع انحوراف  ،(91,23) نمره سالمت روانوی دانشوجویان  برابور بوا     نیانگیمهمچنین ،  

  اریو مع انحوراف  ،(90,99) در حالیکه  میانگین نمره سوالمت روانوی دانشوجویان دختور برابور بوا      .  باشدی م( 03)  نمره حداکبر

 در حالیکه میانگین سالمت روانی در دانشجویان پسر  برابر با.  باشدی م( 03)  نمره حداکبر و ( 03) نمره حداقل ، ( 09,020)

 باشدی م(  01)  نمره حداکبر و ( 04) نمره حداقل ، ( 4,490)  اریمع انحراف ،(93,13)

 .:یافته های استنباطی

 . بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان  رابطه معنی داری وجود دارد:فرض اول  

 همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان  ضریب   : 2جدول شماره 

 هوش معنوی  متغیر مستقل
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 متغیر وابسته 
 تعداد سطح خطا (P-value) سطح معناداری ضریب همبستگی 

  021 1,10 1,219 1,010 سالمت روانی

 

،  نتیجه آزمون همبستگی پیرسون را بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان  شهرستان اندیمشک نشان می  2جدول 

است (  r=    1,010)با توجه به نتیجه جدول فوق ، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر فوق   برابر   . دهد

،  لذا (  = α  <  1,219Pvalue=  10/1)  باشد  معنادار نموی(    α=  10/1)که  در سطح خطای  در نظر گرفته شده پژوهش 

  دانشجویان در این پژوهش یافت نشد رابطه معنی داری بین هوش معنوی وسالمت روانی 

 

 بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان دختر رابطه معنی داری وجود دارد: فرض دوم 

 همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان دختر اندیمشک   ضریب   :(3)جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته 

 هوش معنوی 

 تعداد سطح خطا (P-value) سطح معناداری ضریب همبستگی 

 01 1,10 1,299 1,003 سالمت روانی

،  نتیجه آزمون همبستگی پیرسون را بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان  دختر شهرستان اندیمشک ( 9)جدول 

=    1,003)با توجه به نتیجه جدول فوق ، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر فوق   برابر   . نشان می دهد

r  )وهش       است که  در سطح خطای  در نظر گرفته شده پژ(10/1  =α    )10/1)  باشد  معنادار نموی  =α  <  

1,299Pvalue =  ) لذا بین هوش معنوی وسالمت روان دانشجویان دختر رابطه معنی داری در این پژوهش دیده نشد  ، 

 .بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان پسر رابطه معنی داری وجود دارد 

 همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان پسر اندیمشک   ضریب ( : 4)جدول 

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته 

 هوش معنوی 

 تعداد سطح خطا (P-value) سطح معناداری ضریب همبستگی 
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  01 1,10 1,039 1,112 سالمت روانی

 

،  نتیجه آزمون همبستگی پیرسون را بین هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان  پسر شهرستان اندیمشک ( 9) جدول 

 r=  1,112)با توجه به نتیجه جدول فوق ، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین دو متغیر فوق   برابر   . نشان می دهد

(  = α  <  1,039Pvalue=  10/1)  باشد  معنادار نموی(    α=  10/1)ش است که  در سطح خطای  در نظر گرفته شده پژوه( 

 .لذا در این پژوهش رابطه معنی داری بین هوش معنوی وسالمت روان دانشجویان پسر دانشگاههای اندیمشک دیده نشد 

 .بین هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر تفاو  وجود دارد : فرض سوم

 مستقل برای معناداری تفاوت میانگین هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر شهراندیمشک   tآزمون   -(  5)جدول 

 انحراف معیار  میانگین تعداد هوش معنوی 
اختالف 

 میانگین ها

 درجه 

 آزادی

t 

 محاسبه شده

 سطح

 معناداری

 04,414 000,20 01 دانشجویان دختر
3,11 003 2,990 10/1>

*p 
 04,904 011,93 01 نشجویان پسردا

 

می باشد لذا این مقدار در سطح   90/2محاسبه شده در این پژوهش برابر با   tچون مقدار  0با توجه به نتایج جدول شماره 

معنی دار می باشد لذا نتیجه می گیری  که  بین میانگین هوش معنوی داشجویان پسر ودختر دانشگاه    p < 10/1احتمال 

ودانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از هوش معنوی باالتری بر  های  اندیمشک تفاو  معنی داری وجود دارد 

 .خوردارند

 .  وجود دارد بین  سالمت روان دانشجویان دختر و پسر تفاو:فرض چهارم  

 مستقل برای معناداری تفاوت میانگین سالمت روان دانشجویان دختر و پسر شهراندیمشک   tآزمون   -(  6)جدول 

 انحراف معیار  میانگین تعداد سالمت روان  
اختالف 

 میانگین ها

 درجه 

 آزادی

t 

 محاسبه شده

 سطح

 معناداری

 09,020 90,99 01 دانشجویان دختر
0,00 003 3,000 10/1 >*p 

 4,490 93,13 01 دانشجویان پسر

می باشد لذا ایون مقودار در سوطح احتموال کمتوراز       00/3محاسبه شده برابر با  t، چون مقدار 0توجه به نتایج جدول شماره  با

10/1 >p    به همین خاطر نتیجه می گیوری  کوه بوین میوانگین سوالمت روان دانشوجویان پسور ودختور         معنی دار می باشد

ودانشجویان پسر از سالمت روانی باالتری نسبت به دانشجویان دختر بور  دانشگاه های اندیمشک تفاو  معنی داری وجود دارد 

 خوردار می باشند 
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  هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان رابطهبین نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که : بحث ونتیجه گیری

معنی دار  نمی  p <10/1تمال کمتر از در سطح اح 01/1یعنی  چون مقدار همبستگی محاسبه شده . معنی داری وجود ندارد 

 باشد

معنی داری وجود ندارد   چون  هوش معنوی و سالمت روانی دانشجویان دختر رابطهبین نتایج این پژوهش نشان داد که  -2.  

  معنی دار  نمی باشد p <10/1سطح احتمال کمتر از  در 00/1مقدار همبستگی محاسبه شده  یعنی 

چون مقدار ضریب .ی معنی داری دیده نشد هوش معنوی و سالمت روان دانشجویان پسر رابطه بین در این پژوهش  -3

 معنی دار  نمی باشد p <10/1می باشد که این مقدار در  سطح احتمال کمتر از  11/1همبستگی بدست آمده برابر با 

هروی کریموی، رژه و شریف نیا  ،(9094)خدابخشی، رحیمی کیا و جعفری مطالعا  نتایج   نتایج این سه فرض پژوهش با 

، معلمی، ( 0933)سپهرمنش  ،( 0931)عابدی و سرخی  ،(0941)، حسنوند و خیری (0940)، حمید و همکاران ( 0940)

که می توان در تبیین عدم همخوانی به اباار  .مطابقت ندارد ( 0949)فومنی و دانش دوست  و( 0940)بخشانی و رقیبی 

 .  ه آماری و نمونه آماری متفاو  در این تحقیقا  اشاره نمود متفاو  پژوهش ، جامع

 tمعنی داری وجود داشت چون مقدار   هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر تفاو در این پژوهش بین میانگین   -9

 ..معنی دار بود   p< 10/1محاسبه شده  در سطح احتمال کمتر از 

بامیانگین نمره هوش معنوی دانشجویان پسر ( 000,20)دانشجویان دختر همچنین با بررسی میانگین نمرا  هوش معنوی 

می توان گفت که دانشجویان دختر از نمره هوش معنوی باالتری نسبت به دانشجویان پسر برخوردار می باشند و ( 011,93)

اس بکار رفته در این پژوهش ، از انجا که داشتن نمره هوش معنوی باالتر در مقی. این تفاو  به لحاظ آماری معنادار می باشد

به معنی برخورداری از هوش معنوی بیشتر است، می توان گفت یافته این پژوهش شواهد مقدماتی از نقش عامل جنسیت در 

هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر به دست می دهد که می تواند در مطالعا  و بررسی های مختلف مورد استفاده قرار 

می توان در تبیین عدم همخوانی به اباار متفاو  ندارد    مطابقت(  0940)مطالعا  حمیدی و صداقت  این نتیجه با.بگیرد 

 .پژوهش ، جامعه آماری و نمونه آماری متفاو  در این تحقیقا  اشاره نمود

سالمت روان دانشجویان دختر و پسر تفاو  معنی داری در سطح احتمال کمتر از در این پژوهش بین میانگین   -0

کمتر از یکصدم معنی دار بود  لذا ل در سطح احتما  00/3محاسبه شده یعنی   tوجود داشت  چون مقدار   p < 10/1کصدم  ی

نتیجه می گیری  دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر دارای میانگین کمتر ودر نتیجه  سالمت روانی باالتری هستند  

) پا  نژاد  و گرامی نژاد  ، (0939)پورقاز و رقیبی ، (0933)رابی زاده هنرمند مطالعا  کارمیان مقدم و مه این نتیجه با.

که این می تواند   به دالیل مختلف ازجمله  دارد  مطابقت  (0934به نقل از صادق زاده ،  0931)همکاران و نور باال(  2109

امکانا  تفریحی  برای خان  ها  ،مسائل بیولوژیکی  ویا مسائل فرهنگی باشد که در جامعه ما به لحاظ شرایط فرهنگی 

  .ودختران نسبت به پسران کمتر می باشد در نتیجه وضعیت روحی وسالمت روانی آنها  از مردان وپسران کمتر می باشد  

بامیانگین نمره سالمت روانی دانشجویان پسر ( 90,99)چنین با بررسی میانگین نمرا  سالمت روانی دانشجویان دختر هم

می توان گفت که دانشجویان پسر از نمره سالمت روانی باالتری نسبت به دانشجویان دختر برخوردار می باشند و این ( 93,13)

انجا که داشتن نمره سالمت روانی باالتر در مقیاس بکار رفته در این پژوهش ، به از . تفاو  به لحاظ آماری معنادار می باشد

معنی برخورداری از درجه سالمت روانی کمتر است، بنابراین می توان گفت درجه سالمت روانی دانشجویان پسر از درجه 

شواهد مقدماتی از نقش عامل  همچنین می توان گفت یافته این پژوهش.  سالمت روانی دانشجویان دختر کمتر می باشد

جنسیت در سالمت روانی دانشجویان به دست می دهد که می تواند در مطالعا  و بررسی های مختلف مورد استفاده قرار 

 .بگیرد 

با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش  پیشنهاد می شود که  برای بدست آوردن نتایج قابل اطمینان تر :  پیشنهاد

سطح دانشگاه های دیگر ، ومدارس مختلف  ودر بین دانشجویان ودانش آموزان پسر ودختر با حج  نمونه های پژوهش در 
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بیشتر  وبا استفاده از اباار های دیگری انجام  شود تا  بتوان نتایج را با اطمینان بیشتر مورد تحلیل قرار داد  همچنین چون 

پائین تری نسبت به دانشجویان پسر بودند  ترتیبی در دانشگاهها اتخاک  دراین پژوهش دانشجویان دختر دارای سالمت روانی

شود تا دانشجویان دختر احساس شادمانی ونشاط بیشتری داشته باشند وبتوانند از امکانا  تفریحی  مناسب تر وخدما  

 .مشاوره ای بیشتر بر خوردار شوند 
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