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  هوش معنوي و بهزیستی فاعلی
 علیرضا فاضلی مهرآبادي/ **اله فراهانی حجت /*ناصر آقابابایی***  

 يدهكچ
. اسـت   هانجام شـد  هوش معنوي با بهزیستی فاعلیرابطه  با هدف بررسی حاضر پژوهش

نامه خودسنجی هوش معنوي، مقیـاس شـادي    دانشجو و طلبه به پرسش 377 ،بدین منظور
هـا و   از شـاخص هـا   ند. براي تحلیـل داده ا هفاعلی، و مقیاس رضایت از زندگی پاسخ داد

، همبستگی پیرسـون و رگرسـیون   tهاي آماري شامل میانگین، انحراف معیار، آزمون  روش
 معنوي با هـر دو بعـد بهزیسـتی فـاعلی     ه هوشکدهد  می. نتایج نشان ه استاستفاده شد

رابطه مثبت دارد. تولید معناي شخصی قـویترین همبسـته و   ) شادي و رضایت از زندگی(
. سطح رضایت از زندگی زنان بـاالتر از  ه استننده بهزیستی فاعلی بودکبینی  بهترین پیش

 نشـان هـا   ه. این یافته استو هوش معنوي طالب باالتر از دانشجویان گزارش شد ،مردان
ی تولیـد معنـاي   یبه ویژه توانا ،و معنویت داري دینذهنی مرتبط با هاي  ییتواناکه دهد  می

هاي زنان و مردان، و دانشـجویان و   شخصی، نقش مثبتی در بهزیستی فاعلی دارند. تفاوت
  .ه استطالب در هوش معنوي و بهزیستی فاعلی بحث شد

بهزیسـتی   و شـادي، رضـایت از زنـدگی    یـت، ، معنوداري دین هوش معنوي،: ها واژهلیدک
 .فاعلی
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  مقدمه
ه چیستی زندگی خوب، اندیشمندان را به خود مشغول داشـته اسـت. آنهـا بـر     کهاست  قرن
زنـدگی خـوب    کهاي یـ  چون دوست داشتن دیگران و لذت به عنوان ویژگی ،هایی كمال

ه کـ عبارت است از این ،باره زندگی خوب وجود دارد ه درکاند. اندیشه دیگري  ز شدهکمتمر
یفیـت  کاز ) ذهنـی ( ه زندگی خوبی دارند. این تعریف فاعلیکنند کافراد خودشان احساس 

اش ارزنده است یـا نـه. ایـن     ه تصمیم بگیرد زندگیکدهد  میبه هر فرد  ، این حق رازندگی
و گـاهی در اصـطالح    1»بهزیستی فاعلی«ه کچیزي است  ،خوب رد به تعریف زندگیِکروی

نامیده شده است. بهزیستی فاعلی اشاره دارد به ارزیابی افراد از زندگی  2»شادي«اي  همحاور
اند. افراد هنگـامی سـطح بـاالیی از بهزیسـتی      ه هم عاطفی، هم شناختیکهایی  شان؛ ارزیابی

ننـد،  کمی را تجربـه  کهاي منفی  هاي مثبت زیاد و هیجان ه هیجانکنند ک می فاعلی را تجربه
ی را کهـاي زیـاد و رنـج انـد     ه لـذت کهاي جالب شوند، هنگامی  درگیر فعالیته کهنگامی 

بهزیستی فـاعلی مفهـوم   براین اساس،  شان راضی باشند. ه از زندگیکنند و هنگامی کتجربه 
ین خلق منفی، و رضایت هاي دلپذیر، سطح پای ردن هیجانک ه شامل تجربهکاست اي  گسترده

امـا   ،هاي دیگري نیـز دارنـد   و زندگی ارزشمند، ویژگی ست. البته سالمت روانیزندگی باال
  3ند.ک می زکشان تمر حوزه بهزیستی فاعلی بر ارزیابی خود افراد از زندگی

. مؤلفـه  داردو شـناختی  ) هیجـانی ( بهزیستی فاعلی، دو مؤلفه عـاطفی به طور خالصه، 
شـناختی نیـز    منفـی. مؤلفـه  عاطفه عبارت است از تعادل عاطفه مثبت و یا هیجانی عاطفی 

هـا، بهزیسـتی    مردم همـه فرهنـگ   4.رضایت از زندگی فرد در مورد ارزیابیعبارت است از 
 شناسـان  ه روانکـ نند و از همین روسـت  ک می شان گزارش ترین عنصر زندگی فاعلی را مهم

. افـزایش بهزیسـتی   5نندکی یهاي پرورش سطوح باالتر بهزیستی را شناسا وشند تا عاملک می
 هـاي پسـندیده دیگـري را نیـز نشـان      ه افراد شـاد، ویژگـی  کفاعلی از این جهت مهم است 

نون کیابی ریشـه دارد، تـا   هاي زمینه ه حوزه بهزیستی فاعلی در پژوهشکدهند. از آن رو  می
از جملـه   داري، دینمعنویت و  6ی در مورد آن انجام شده است.کانداي  هاي مداخله وششک

رابطه آن با سالمت روانی و بـه طـور    هاي مختلف به است که پژوهشگران رشتهیرهایی متغ
  اند. توجه نشان دادهخاص بهزیستی 

 نگـرش ماننـد   ،از متغیرهاي مربوط به دین و معنویتاي  رابطه بهزیستی با دامنه گسترده
، 10یباورهـاي دینـ   ،9هـاي دینـی   فعالیـت ، 8حضور در تشریفات و مراسـم مـذهبی   7،به دین
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، و تجربـه  15، رسـش معنـوي  14، معنویـت 13تردید دینی، 12مقابله مذهبی، 11دینی گیري جهت
رابطه مثبت معناداري بین اشتغال دینی باال بـا   ها پژوهشبررسی شده است. غالب  16معنوي

ن اسـت  کاند. مم دست دادهه رضایت از زندگی و شادي بیشتر، خلق بهتر، و روحیه باالتر ب
بـه  ) انگیزش دینی درونـی  و حضور در مراسم دینی، نیایشمانند ( تدینمتفاوت هاي  جلوه

هـاي   ن اسـت بـه جنبـه   کـ مرتبط نباشـند یـا مم   یسالمت روانبهزیستی و شیوه مشابهی به 
هاي  مقیاسه از کیی ها پژوهش ،علتسالمت مرتبط باشند. به همین بهزیستی و متفاوتی از 

ه کـ گونـه   از سـوي دیگـر، آن   17.دهنـد  مـی  دسته نتایج متفاوتی ب ،نندک می استفادهمختلف 
ه کـ سـفورد  کنامه شادي آ توضیح داده است براي سنجش بهزیستی فاعلی، پرسش 18اشدانک

طـوالنی   ه نسـبتاً کچرا  ،مقیاس مناسبی نیست ،ار رفته استکها به  در برخی از این پژوهش
سـنجد.   می هکاست اي  ندهکو فاقد توجیه نظري براي محتواي پرا داردزائد هاي  است، سازه
از  ،هــایی ماننــد مقیــاس شــادي فــاعلی و مقیــاس رضــایت از زنــدگی آزمــون ،در عــوض

وتـاه و فـارغ از فشـار زمـانی هسـتند، مبتنـی بـر        که کچرا  ،باشند می ها ترین مقیاس مناسب
، هلنـد و ایـاالت   كدر دانمـار  ال،مثبراي هاي روان سنجی خوبی دارند.  اند و ویژگی نظریه

بسیار  داري دینرابطه آن با  ،گویه سنجیده شد که رضایت از زندگی با یکهنگامی  متحده،
با اسـتفاده از مقیـاس شـادي     21و ایاالت متحده 20ها در ایران ه پژوهشکدر حالی  19،م بودک

تواند شادي  می دینی درونی گیري که جهتاند  فاعلی و مقیاس رضایت از زندگی نشان داده
  ند.کبینی   ه خوبی پیشو رضایت از زندگی را ب

شناسی دین، پژوهشـگران   نو در دامن روانهاي  هاي اخیر با تولد مفاهیم و سازه در سال
انـد. هـوش معنـوي در     عالقه نشان دادهها  پیشین با این سازههاي  و یافتهها  به آزمون نظریه

 ه بـرگ جدیـدي از سـاحت معنـوي انسـان بـه روي مـا       کـ جرگه این مفاهیم نو جاي دارد 
 هـوش بـه دو دهـه پـیش     یگشاید. آغاز عالقه پژوهشگران به معنویت بـه عنـوان نـوع    می
. گاردنر خود، این مفهـوم را پـی   22ه گاردنر هوش معنوي را پیشنهاد دادکهنگامی  ؛رسد می

هـاي متعـددي بـراي سـنجش آن      و مقیـاس  هاما پژوهشگران متعدد بدان پرداختـ  23،نگرفت
 با معنویت پیوند دارد و ،از سویی دارد:اسی دو حیثیت شن . هوش معنوي در روان24ساختند

همتـاي   ،رد. از سـوي دیگـر  کـ شناسی دیـن مقایسـه    در روانها  توان آن را با دیگر سازه می
تـوان آن را در رواق   مـی  هـایی چـون قـدردانی، گذشـت، و هـوش هیجـانی اسـت و        سازه
  ه امروزه رو به رونق است.کشناسی مثبت گذارد  روان
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غیـر مـادي و   هـاي   هاي سازش روانی مبتنی بر جنبه از قابلیتاي  ي مجموعههوش معنو
ه با ماهیت هستی فـرد، معنـاي شخصـی، تعـالی، و سـطوح      کبه ویژه آنهایی  ،متعالی است

ار بسته شـوند، توانـایی منحصـر بـه     کها به  ه این قابلیتکند. هنگامی ا باالي هشیاري مرتبط
ینـگ،  کسازي  نند. طبق مفهومک می را تسهیل 25نار آمدنکر انتزاعی و کله گشایی، تفئفرد مس

  ند از:ا هوش معنوي عبارتاي  چهار استعداد یا توانایی هسته
باره گوهر وجـود،   ر انتقادي درکه عبارت است از استعداد تفکر انتقادي وجودي کتف. 1

بـاره   ر درکـ و توانـایی تف  کان، زمان و موضوعهاي وجـودي و متافیزیـ  کواقعیت، گیتی، م
  ،هاي غیر وجوديِ مرتبط با وجود فرد موضوع

ه عبارت است از توانایی استنتاج مفهوم و معناي شخصـی از  کتولید معناي شخصی . 2
  ،همه تجارب جسمی و ذهنی، از جمله توانایی ایجاد هدف زندگی

هـاي متعـالی    ه عبارت است از استعداد تشخیص ابعـاد و چـارچوب  کآگاهی متعالی . 3
هـاي طبیعـی هشـیاري، همـراه بـا اسـتعداد        ان و دنیاي مـادي در خـالل حالـت   خود، دیگر

فرد و با دنیاي مادي 26تشخیص ارتباط آنها با خود،  
هـاي   ه عبارت است از توانایی داخل و خارج شدن از حالـت کبسط حالت هشیاري . 4

  27.آنامثال مانند مدیتیشن، دعا و ، باالي هشیاري
از رفتارهاي دینـی رابطـه   اي  بهزیستی فاعلی با دامنه گستردهکه اند  ها نشان داده پژوهش

دینـی   که آیا رابطه یاد شده مربـوط بـه رفتارهـا و مناسـ    کشود  می دارد. این پرسش مطرح
نیـز وجـود دارد. بـا     داري دیـن ی معنویت و یزیربناهاي  ییاست یا این رابطه در سطح توانا

بـاره آن انجـام شـده اسـت.      ی درکهاي انـد  توجه به نو بودن مفهوم هوش معنوي، پژوهش
، 28ه هوش معنوي با سـطح شـادي پرسـتاران   کاند   هاي انجام شده نشان داده معدود پژوهش

رابطـه مثبـت دارد.    30،، و سالمت روانی افراد وابسته به مواد29رضایت از زندگی دانشجویان
فـاعلی بـراي افـراد    سازي ادبیات هوش معنوي و با توجه به اهمیت بهزیستی  به منظور غنی

عادي و متخصصان سالمت روانـی، پـژوهش حاضـر بـه بررسـی رابطـه هـوش معنـوي و         
  پردازد. می بهزیستی فاعلی در گروهی از دانشجویان و طالب

 روش
هاي  ها و روش از شاخصها  از نوع مطالعه همبستگی است و براي تحلیل دادهاین پژوهش 

ه و رگرسـیون اسـتفاده شـد    tی پیرسون، آزمـون  همچون فراوانی، میانگین، همبستگ ،آماري
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هاي اصفهان، تهـران، شـهید بهشـتی و     جامعه آماري این پژوهش دانشجویان دانشگاه .است
 233 شـامل  ،ننـده کت کشـر  377 .ه اسـت بـود  علمیـه قـم  هاي  و طالب حوزهآزاد اسالمی 

تخـاب  ان غیرتصـادفی گیـري   بـا روش نمونـه  ) مـرد  175زن و  213( طلبـه  155و  دانشـجو 
و انحـراف   54 ــ  18سـال بـا دامنـه     63/22ننـدگان  کت کل شـر کـ ند. میانگین سـنی  ا هشد

 از: استابزارهاي مورد استفاده عبارت  .ه استبود 24/4استاندارد 

هاي  ینگ براي سنجش تواناییکاین مقیاس توسط  31:نامه خودسنجی هوش معنوي . پرسش1
 مربوطـه را در چهـار بعـد اصـلی ارزیـابی     هـاي   ذهنی هوش معنوي ساخته شده، و توانایی

شـامل چهـار    ،شـوند  مـی  ه در این مقیاس بررسیکذهنی هوش معنوي هاي  ند. تواناییک می
ر انتقادي وجودي، تولید معناي شخصی، آگاهی متعالی، و بسط حالت هشیاري کتوانایی تف

هـاي آن از   سو ضرایب آلفاي خرده مقیا 92/0اخ مقیاس برابر با نبروکاست. ضریب آلفاي 
 داري دیـن . همبستگی مقیاس با تجـارب عرفـانی، هـوش هیجـانی،     32اند بوده 91/0 ـ 78/0

گـزارش شـده    21/0و  48/0، 43/0، 63/0بـه ترتیـب برابـر بـا      ،برونـی  داري دیندرونی و 
ـ  88/0رونباخ برابر با کی درونی نسخه فارسی مقیاس با روش آلفاي ی. پایا33است دسـت  ه ب
. همبستگی نسـخه  است 75/0 ـ 67/0هاي آن نیز از  آلفاي خرده مقیاس . ضرایبه استآمد

 ،یه بر اسالم و مقیاس خودارزیابی معنویتکمذهبی با ت گیري جهتفارسی مقیاس با آزمون 
  34ه است.دست آمده ب 44/0و  35/0به ترتیب برابر با 

شناختی بهزیسـتی  عد براي سنجش ب اي گویهپنج این مقیاس  35:مقیاس رضایت از زنـدگی . 2
اسـت.  اربردترین ابزارهـا در زمینـه رضـایت از زنـدگی     کنون از پرکو تا ه شدهفاعلی ساخت

ی بـا فاصـله دو مـاه    یو با روش بازآزمـا  87/0برابر با  اخرونبکی مقیاس با روش آلفاي یپایا
 رونبـاخ کبا روش آلفاي نیز  مقیاسنسخه فارسی  ییپایا. 36دست آمده استه ب 82/0برابر با 
نندگان به این ک تکشر .37شده است گزارش 69/0و با روش بازآزمایی برابر با  83/0برابر با 
  دهند. می رت پاسخکلیاي  مقیاس پنج درجه کنامه پیشین در ی نامه و پرسش پرسش

 دهنـده  دو گویه نخست آن از پاسخ که این مقیاس چهارگویه دارد 38:مقیاس شادي فاعلی. 3
 همگنـان خـود  خواهد شادي خود را بـه ترتیـب بـه صـورت مسـتقل و در مقایسـه بـا         می

نـد و  ک مـی  را توصیف غمگینافراد شاد و  ،سه و چهار به ترتیبهاي  ند. گویهکبندي  درجه
ی درونی مقیاس با یپایا .اند درستاو در مورد چقدر  اوصافاین که پرسد  می دهنده از پاسخ
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. نسـخه فارسـی مقیـاس در    39گـزارش شـده اسـت    94/0 ــ  79/0رونبـاخ از  کآلفاي  روش
 رونبـاخ ک آلفايضریب . ه استدانشجویی و غیردانشجویی اجرا و اعتباریابی شدهاي  نمونه

 47/0 ــ  43/0 از و همبستگی آن با مقیـاس رضـایت از زنـدگی    76/0برابر با نسخه فارسی 
  دهند. می ت پاسخرکلیاي  مقیاس هفت درجه کنندگان به یکت کشر .40گزارش شده است

  ها يافته
زنـان نمـره بـاالتري در    از میان متغیرهاي پژوهش، دهد که  میمستقل نشان  tاجراي آزمون 

هـاي هـوش    ی از خـرده مقیـاس  کـ مردان در یهمچنین . اند رضایت از زندگی گزارش کرده
ند. در سایر متغیرهاي پـژوهش بـین دو جـنس تفـاوت     ا هردکنمره باالتري گزارش  ،معنوي

  )1جدول شود.( نمیمعناداري مشاهده 
  : مقایسه دو جنس در متغیرهاي پژوهش1جدول

  هامتغیر
  ) انحراف معیار( میانگین

t مرد  زن  
  59/0  ) 20/1( 58/4  ) 27/1( 65/4  شادي

  03/3  ) 78/0( 91/2  ) 84/0( 16/3  رضایت از زندگی
  38/2  ) 66/0( 34/2  ) 63/0( 18/2  هشیاريبسط حالت 

  18/0  ) 64/0( 66/2  ) 66/0( 64/2  تولید معناي شخصی
  83/0  ) 71/0( 72/2  ) 66/0( 67/2  آگاهی متعالی

  50/0  ) 69/0( 44/2  ) 68/0( 40/2  ر انتقادي وجوديکتف
  35/1  ) 53/0( 53/2  ) 51/0( 46/2  ) لک( هوش معنوي

01/0 p<  05/0p<  
شـادي   دهد که دو گروه دانشجو و طلبه در رضایت از زنـدگی و  مستقل نشان می tاجراي آزمون 

ل مقیاس هوش معنوي و سـه خـرده مقیـاس بسـط     کتفاوت معناداري ندارند، اما طالب در نمره 
  )2(جدول اند. ردهکحالت هشیاري، تولید معناي شخصی، و آگاهی متعالی، نمره باالتري گزارش 

  یسه دو گروه دانشجو و طلبه در متغیرهاي پژوهش: مقا2جدول 

  هامتغیر
  ) انحراف معیار( میانگین

t طلبه  دانشجو  
  21/1  ) 16/1( 71/4  ) 28/1( 56/4  شادي

  05/0  ) 79/0( 04/3  ) 85/0( 05/3  رضایت از زندگی
  19/2  ) 61/0( 34/2  ) 66/0( 19/2  بسط حالت هشیاري
  11/2  ) 55/0( 73/2  ) 71/0( 59/2  تولید معناي شخصی

  88/2  ) 57/0( 81/2  ) 73/0( 61/2  آگاهی متعالی
  22/1  ) 62/0( 47/2  ) 73/0( 39/2  ر انتقادي وجوديکتف

  85/2  ) 44/0( 58/2  ) 56/0( 43/2  ) لک( هوش معنوي
01/0 p<  05/0p<  
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هوش معنوي و همه خـرده   دهد. میتحلیل همبستگی، رابطه متغیرهاي پژوهش را به دست 
رابطه مثبت ) یعنی شادي و رضایت از زندگی( هاي آن با هر دو بعد بهزیستی فاعلی مقیاس
تـرین و   بـه ترتیـب قـوي    ،ر انتقـادي وجـودي  کدارند. تولید معناي شخصی و تف يمعنادار
ترین رابطه را با شادي و رضایت از زنـدگی دارنـد. ضـرایب همبسـتگی متغیرهـاي       ضعیف
  قابل مشاهده است. 3در جدول  پژوهش

 ي پژوهشهمبستگی متغیرهاضرایب : 3جدول

  7  6  5  4  3  2  1  مقیاس
              1  شادي -1

            44/0  1  رضایت از زندگی -2
          29/0  25/0  1  بسط حالت هشیاري -3
        38/0  38/0  54/0  1  تولید معناي شخصی -4

      22/0  21/0  42/0  52/0  1  آگاهی متعالی -5
    12/0  15/0  46/0  51/0  59/0  1  ر انتقادي وجوديکتف -6

 32/0  31/0  76/0  81/0  78/0  81/0  1  ) لک( هوش معنوي -7

01/0 p<  05/0p<  
هاي هوش معنوي با شادي و رضایت از زنـدگی، بـا اجـراي     با توجه به رابطه خرده مقیاس

از ابعـاد هـوش معنـوي در تبیـین بهزیسـتی       کبررسی سهم هر یهشت رگرسیون ساده به 
 )R2درصـد از واریـانس (   6و  8فاعلی پرداخته شده است. بسط حالت هشیاري به ترتیـب  

رده است. به همین ترتیـب، تولیـد معنـاي شخصـی بـه      کبینی  شادي و رضایت از زندگی را پیش
رده اسـت. آگـاهی   کـ بینی  ی را پیشدرصد از واریانس شادي و رضایت از زندگ 15و  14ترتیب 

رده اسـت. و  کبینی  درصد از واریانس شادي و رضایت از زندگی را پیش 4و  4متعالی به ترتیب 
درصـد از واریـانس    2درصـد از واریـانس شـادي و     1ر انتقادي وجودي تنها توانسته اسـت  کتف

بیشـترین سـهم را در   ند. بنابراین تولیـد، معنـاي شخصـی    کبینی  رضایت از زندگی را پیش
  آمده است. 4شادي و رضایت از زندگی دارد. خالصه نتایج رگرسیون در جدول  تبیین

  

  : خالصه نتیجه رگرسیون هوش معنوي روي بهزیستی فاعلی4جدول
 كمتغیر مال

  شادي  رضایت از زندگی متغیر پیش بین
 B SE F R2   B SE F R2  
25/0  13/0  80/0  92/24  06/0  29/0  56/0  19/1  06/36  08/0  بسط حالت هشیاري  
38/0  48/0  76/0  45/66 15/0  39/0  74/0  15/1  41/68 15/0  تولید معناي شخصی  
23/0  28/0  80/0  23/22 05/0  22/0  41/0  22/1  37/20 05/0  آگاهی متعالی  
15/0  18/0  82/0  47/9 02/0  13/0  23/0  24/1  43/6 01/0  ر انتقادي وجوديکتف  

05/0 p< 01/0 p<  
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 گيري نتيجه
. ه اسـت پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوي با بهزیستی فـاعلی انجـام شـد   

ز کـ مر رده و اخیراًکها ذهن اندیشمندان را به خود مشغول  ه قرنکموضوعی است  ،بهزیستی
عبـارت اسـت از مطالعـه علمـی      ،شناسـی مثبـت   روان شناسی مثبت شده است. روانتوجه 

 وفاکه زندگی انسان چگونـه شـ  ک ز داردکشناسی مثبت بر این تمر روان .رد بهینه انسانکعمل
ه دریابـد آیـا هـوش    کـ  ه. پژوهش حاضر در پی آن بودرسد می 41هایش توانششود و به  می

نشـان  پژوهش حاضـر  هاي  یافته ؟تواند نقشی در بهزیستی فاعلی داشته باشد می معنوي نیز
 بنابراین،دارد.  يرابطه مثبت معنادار ،هوش معنوي با هر دو بعد بهزیستی فاعلی دهد که می

و معنویـت   داري دینذهنی مرتبط با هاي  ییرابطه مثبت دین و معنویت با بهزیستی، به توانا
 ،هـاي هـوش معنـوي، تولیـد معنـاي شخصـی       یابد. از میان خـرده مقیـاس   می نیز گسترش

. در اسـت ننـده آن  کبینـی   و بهتـرین پـیش   ردسـتی فـاعلی دا  ترین همبستگی را با بهزی قوي
 ،هوش معنوي، تولید معنـاي شخصـی  هاي  لفهؤی نیز از میان میاناداکگروهی از دانشجویان 

ه اثـر مثبـت دیـن    کباور بر آن است  42آنها بوده است.ترین همبسته رضایت از زندگی  قوي
 43.آورنـد  مـی  نی بـراي فـرد فـراهم   ه باورهاي دیکبرخاسته از معنا و هدفی است  ،بر شادي

ییـد ایـن   أالبتـه ت  .ردکـ توان در حمایت از نظریه یاد شده تفسـیر   می یافته پژوهش حاضر را
  هاي مستقل دیگري است. نظریه نیازمند پژوهش

اصـلی تحقیـق   هاي  ی از زمینهک. یه استپژوهش حاضر به موضوع جنسیت نیز پرداخت
هـاي زن و مـرد را در دامنـه     ه تفـاوت کـ ت اسـ  44هـاي جنسـی   در زمینه جنسـیت، تفـاوت  

 بـه  ه در آنکهایی  از موضوع 45.ندک می سنجد و مستند می ها و رفتارها از ویژگیاي  گسترده
ی از کهـاي پیشـین حـا    و معنویت است. پژوهش داري دینه، شدهاي جنسیتی توجه  تفاوت

دو جنس در نمره  دهد که میپژوهش حاضر نشان هاي  یافته 46.اند باالتر زنان بوده داري دین
ل هوش معنوي تفاوت معنـاداري ندارنـد و مـردان تنهـا در خـرده مقیـاس بسـط حالـت         ک

در  داري دیـن باالتر بودن که دهد  می ند. این یافته نشانا هردکنمره باالتري گزارش  ،هشیاري
 تـرین  ییـد شـده  أی از تکـ و حتی به عنـوان ی  47هاي پیشین گزارش شده ه در پژوهشکزنان 
ذهنـی مـرتبط بـا    هـاي   ییدر مـورد توانـا   48،شناسی دین خوانده شده اسـت  روانهاي  یافته
 بـاالتري گـزارش  هـاي   نمـره  داري دینند. گرچه زنان در برخی ابعاد ک صدق نمی داري، دین
یعنـی   داري، دیـن ی معنویـت و  یذهنـی زیربنـا  هاي  ییاین تفاوت ناشی از توانااما نند، ک می

 داري دیـن ه کـ باشـد  کـه  ی یهـا  تواند در حمایت از نظریه می هوش معنوي نیست. این یافته
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نـه ناشـی از    49،ننـد ک مـی  هـاي زنـدگی قلمـداد    در برابر دشوارياي  مقابله ،زنانرا باالتر در 
  و معنویت. داري دینذهنی مرتبط با هاي  ییبرتري توانا

هـاي   در شادي و رضایت از زندگی، نمـره ه زنان کیافته دیگر پژوهش حاضر این است 
انـد، گرچـه تفـاوت یـاد شـده در خصـوص شـادي معنـادار نیسـت.           ردهکباالتري گزارش 

ننـد، بـا ایـن    ک تري را تجربـه مـی   زنان سالمت ضعیف هکاند  هاي پیشین نشان داده پژوهش
از تري  ینیزنان سطوح پا هک؛ بدین صورت هاي جنسی در سالمت متغیر است تفاوت ،حال

اي از  اضـطرابی، و دسـته   هـاي   اما سطوح بـاالتري از افسـردگی، اخـتالل    ،مرگ و میر دارند
درهـم   هاي جنسی در سـالمت، بسـیار   هاي نابرابري نند. ریشهک می هاي مزمن را گزارش بیماري

ه تفاوت جنسی در آن کدر خصوص بهزیستی فاعلی، گفته شده است  .50اند تنیده و پیچیده
. در پژوهش حاضـر  51نندک می رضایت از زندگی باالتري گزارش ن معموالًاست و زنا كاند

ند. این یافته در پژوهش جوشـنلو  ا هردکنیز زنان نمره باالتري در رضایت از زندگی گزارش 
بـر  ها  این یافته 52ه است.و افشاري در گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز مشاهده شد

زا در زنـان و   تنیـدگی اسـت. عوامـل   قابل تبیـین   ،جامعهاقتصادي  -اجتماعیپایه وضعیت 
ل اقتصادي و شـغلی حساسـیت زیـادي دارنـد و عـدم      ئمردان متفاوت است؛ مردان به مسا

بسـیاري از   ال،مثـ بـراي   .53اندازد آنها را به خطر می یامنیت شغلی و اقتصادي سالمت روان
اي مـی اندیشـند و    نده حرفـه دانشجویان پسر در دوره دانشجویی به لزوم داشتن شغل و آی

مفرماسـت، پسـران آینـده مـبهم و     کچنانچه بپذیریم شرایط اقتصادي نـاامنی در جامعـه ح  
بـر سـطح   تأثیر منفـی  ند و که می تواند امید به آینده را محدود کنامشخصی در پیش دارند 

دختران برخالف  ،بسیاري از جوامع دیگر و احتماالً بگذارد. در ایران شان رضایت از زندگی
ننـد، پسـران حمایـت    ک می ه حمایت مالی و عاطفی بیشتري را از خانواده هایشان دریافتک
سـالگی   هجـده ه پـس از  کـ رود  مـی  نند و در مواردي از آنها انتظارک می متري را دریافتک

نند. همچنین پسران پس از فراغـت از تحصـیل بایـد    کحمایت از نظر مالی خانواده شان را 
ه خود منبع مهمی براي عدم رضایت از زندگی اسـت.  کنند کرا طی  دوره خدمت ضرورت

هـاي جنسـی در سـطح رضـایت از      تفاوت أتواند منش می ها نار دیگر عاملکها در  این عامل
دست آوردن فهـم جـامعی از تفـاوت جنسـی در      هبراي ب 54.زندگی نسل جوان ایرانی باشد

-هـاي روانـی   ننـده ک اجتمـاعی، تعیـین  سـاختارهاي  هایی چون  عاملالزم است به  بهزیستی
، نقـش  هـاي آینـده   شـود پـژوهش   مـی  پیشـنهاد  .شـود رفتاري توجه  هاي اجتماعی و عامل

 نند.کهاي یاد شده را بررسی  عامل
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. ایـن  اسـت پژوهش حاضر، باالتر بودن نمره طالب در هوش معنـوي  هاي  ی از یافتهکی
و رفتارهـاي   کانجام مناسـ  به فراوانیِ، داري دینتفاوت دو گروه در  که دهد می یافته نشان

 داري، دینذهنی مربوط به هاي  ییمحدود نیست. طالب در خصوص توانا 55دینی در طالب
از  يبـاالتر  نمـره  به ویژه بسط حالت هشیاري، تولید معناي شخصی و آگاهی متعـالی نیـز  

ایـن دو   کـه  دهد می. مقایسه دانش پژوهان دانشگاه و حوزه نشان اند کسب کردهدانشجویان 
ندارنـد. گرچـه دو گـروه یـاد شـده       ، تفاوتیرضایت از زندگی و شاديخصوص گروه در 

 اند و آینده شغلی متفاوتی را پیش رو دارند، و احتمـاالً  ردهکزندگی متفاوتی را اتخاذ  کسب
ها به تفاوت در سـطح بهزیسـتی فـاعلی     این تفاوتاما رو هستند،  هالت متفاوتی روبکبا مش

الت زندگی براي طالب بیشتر باشد، باالتر بـودن  که مشک شوده است. اگر فرض منجر نشد
 ،نـار بیاینـد و در نتیجـه   کالت کرده است تا بهتر با مشـ ک کمکو معنویت به آنها  داري دین

ه کـ سطح بهزیستی آنها به گروه اول رسیده است. به عبارت دیگر، بـر اسـاس ایـن فـرض     
بایـد سـطح بهزیسـتی     ،شـوند  مـی  زندگی روزمـره  گروه دوم متحمل سختیهاي بیشتري در

رده کـ  کمـ کی آنها در استفاده از مسائل معنوي به آنهـا  یاما توانا ،نندکتري را گزارش  پایین
رد روزانه و بهزیستی خود را ارتقا دهند و به سطح گـروه اول برسـانند، چـرا    کاست تا عمل

 نـار آمـدن را تسـهیل   کو  ییئله گشـا ی مسـ یهاي مرتبط با هـوش معنـوي، توانـا    ه قابلیتک
است، از اي  مقدمه اثبات نشده زندگی طالب، کالت بیشتر در سبکنند. البته وجود مشک می

هاي آینده بـه   این رو تبیین یاد شده، به صورت احتمال مطرح شده است و باید در پژوهش
  صورت مستقل بررسی شود.

 آن راهـاي   و داده ه استشداین پژوهش در گروه متنوعی از دانشجویان و طالب انجام 
شایسـته اسـت    ،توان به جامعه دانشگاه و حوزه تعمیم داد. با توجه به اهمیت بهزیسـتی  می

دهنـد.   بیشـتر اهمیـت   ،متولیان و متخصصان سـالمت روانـی، بـه پـژوهش در ایـن زمینـه      
شناسـی دیـن بررسـی     روانهاي  تواند رابطه بهزیستی را با دیگر سازه می هاي آینده پژوهش

 ،هاي آینده، هوش معنـوي بـا دیگـر انـواع هـوش      شود در پژوهش می ند. همچنین توصیهک
مقایسه و رابطه آن با دیگـر متغیرهـاي سـالمت روانـی و بهزیسـتی بررسـی شـود. چنـین         

شدن ادبیات هوش معنـوي و مقبولیـت بیشـتر ایـن نـوع از هـوش در        هایی به غنی پژوهش
  د.نک می کمکجامعه علمی 
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