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در  يبا اضطراب و افسردگ ين عوامل هوش معنويب ةرابط ياسهيمقا يبررس

 يليتحص ةنيآموزان مقطع متوسطه براساس زمدانش

 ntahmasebipour@yahoo.com شناسي دانشگاه لرستاندانشجوي دكتري روان /طاهره سهرابيان 

 شناسي دانشگاه عالمه طباطبائياستاديار روان /اله ميردريكوند فضل mirfazlolah@yahoo.com 
 29/04/1394پذيرش:  -1393//05/11دريافت: 

 دهيچک

سيا سردگ ين عوامل هوش معنويب ةرابط ين پژوهش با هدف برر ضطراب و اف شتدر دانش يبا ا معارف و » ةآموزان ر
سال سا« ميعلوم ا شتهيو  ص يهار ر ست. يليتح شده ا شامل  انجام  شتدانش 38گروه نمونه  معارف  علوم و ةآموز ر

سال شته آموزدانش 196)كل جامعه( و مي ا ستانيچهارم دب ةيدر پا يليتحصگوناگون  يهااز ر ستان خرم يهار آباد شهر
 3 از ،ن پژوهشيا در انتخاب شههدند. «ياچندمرحله ياخوشههه يريگنمونه»آموزش و پرورش( بود كه به روش  2 ةي)ناح

ج ينتا استفاده شد. «گلدبرگ يافسردگ»نامه و پرسش «اضطراب بک»نامه پرسش ،«يناصر يهوش معنو» ةنامپرسش
)در هوش  ييبايق عامل شهه ياز طر يداراطور معنون چندگانه نشههان داد كه اضههطراب در هر دو گروه بهيل رگرسههيتحل
ش ياز طر ين افسردگيهمچن بود. ينيبشي( قابل پيمعنو سال ييبايق عامل  و از مي و بخشش در گروه معارف و علوم ا
 ةكنندينيبشيپ ييباياما عامل شهه  بود. ينيبشيآموزان قابل پر دانشيدر سهها يو تجارب معنو ييبايق عوامل شهه يطر
 بودند. يتريقو يهاكنندهينيبشين عوامل پيا« ميمعارف و علوم اسال»ن در گروه يهمچن بود. يبهتر

 آموزان.، دانشي، اضطراب، افسردگيهوش معنو ها:كليدواژه
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 مقدمه

سروان شته، بدر  يشنا شت تا بر کمک به مردم برايتأک يماريشتر بر بيگذ شادتر بودن، تکامل  يد دا

ساز اهداف عمدة روان يکي. امروزه ينيبو خوش يدواري، اميدوستشتر، نوعيب گرا کمک به مثبت يشنا

و  (Luthans) است )النتس يانسان يهاتيقابل ييت سالم و کمک به رشد و شکوفايشخص يافراد دارا

ت يک وضعيبه سالمت روان دارد و آن را شامل  يکرد توجه خاصين روين اي(. همچن2007همکاران، 

سمان سالم ج صهمي يو روان ي، اجتماعيخوب و  شاخ ضطراب، مه يهاداند که از جمله  م آن فقدان ا
ها نشــان ج پژوهشيکننده اســت. نتاديط تهديها و شــرابيدر مقابل آســ يآورو قدرت تاب يافســردگ

ــردگمي ــطراب و افس ــالمت روانبه يدهد که اض اندازد. افراد را به خطر مي يعنوان دو اختالل مهم، س

درصد افراد  6باً ياي که تقرگونه ت ذکر شده است، بهيدرصد جمع 7/3يال 3/2قريب  يوع افسردگيش

ز ين يشــوند. از ســوي ديار، اختالالت اضــطرابک بار به آن مبتال مييکم در طول عمر خود دســت

 (Somers) الف؛ به نقل از: سامرز 1392و همکاران، رامي ين است )بيدر تمام سن ين اختالل روانيترعيشا

سردگي(. با توجه به ا2006و همکاران،  شا آموزان بهدر دانش ينکه اف شانه يعيطور  ضطراببا ن  يهاي ا
ست، تخم صد دانش 25-20شود که ن زده مييهمراه ا ضطرابدر سرده اختالل ا شته  يآموزان اف هم دا

ــ ــند )ش ــطراب در دانش2000، (Shuffer) فريباش ــعف اعتماد به نفس، (. اض ــت به ض آموزان ممکن اس

ن ســـبب، ينجامد، به هميب يليو مشـــکالت ت صـــ يناکاف ياجتماع يها، مهارتياجتماع يريگکناره

 (.1392و همکاران، رامي ياز دارد )بين ياست که به توجه کاف يموضوع

ست که در چند ده ميمفهو «يهوش معنو» شت توجه روان ،رياخ ةا صان بهدا ص سان و متخ شنا

ست. يروان ش «يهوش معنو» را به خود جلب کرده ا سم،يعم يآگاه ،يکامل درون ياريه  ماده، ق از ج
ــت و بيروان و معنو ــتر نوعيت اس ــت که به فرد، يذهن ييتوانا يش و روان مربوط  يفردنيروابط ب اس

ن سطوح رشد يله است که باالترئو رفتار حل مس يسازگار يشامل نوع «يهوش معنو»مفهوم  شود.مي

ــناختگوناگون  يهاطهيرا در ح  يهماهنابراي رد و به فرد يگميدربر  يفردنيبو  ،يجانيه ياخالق ،يش

(. 1386 بناب و همکاران،يکند )غبارميکمک  يدرون يکپارچايبه  يابياطراف و دســـت يهادهيبا پد

که اي گونه به گذارد،مير يتأث يدهد و بر عملکرد وميل يفرد را تشـــک يباورها يربنايز يهوش معنو

ــکل واقع  يو خودآگاه يريپذش قدرت انعطافيوجب افزان ميهمچن کند.مي يبندرا قالب يزندگ يش
سان  سخت يبه و و شودميان شکالت و   ،در واقع دهد.مي يشتريب ييبايشک يزندگ يهايدر برابر م

 يبه دنبال پاسخ برا ،ينار به جهان هستالهام است و با شهود و نارش کل يبرا يتيظرف يهوش معنو
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ــش ــ يهاپرس ــاس ــنت يزندگ ياس ــت. و نقد س را  يهوش معنو (2008) (King) نگيکها و آداب اس

و ســـالمت روان  يريپذش انطباقيداند که به افزامي يها و منابع معنوتيظرف ها،يياز توانا يامجموعه

 :است يبعد اساس چهار يدارا يهوش معنو ،ياز نظر و کند.ميافراد کمک 
ضوعاتتفکر : يوجود يتفکر انتقاد. 1 سبت به مو ستياز قب ين  ت،يواقع ،يزندگ مرگ، ،يل جهان ه

 ؛ييا ماوراي ير موضوعات وجوديسا عدالت و
 ؛يجاد معنا و هدف شخصيا يبرا يو جسمان ياستفاده از تجارب ذهن يي: توانايشخص يجاد معناي. ا2
 ؛ياران و جهان ماديد در خود، يمتعال يهاجنبه ييشناسا ييتوانا :يمتعال يآگاه. 3
 ش و مراقبه.ياين ق،يازجمله تفکر عم ،يمعنو يهاورود به حالت ييتوانا :يآگاهگسترش . 4
ـــازهيا ـــازيرا درون  «هوش»و  «تيمعنو» يهان مفهوم س  )امونز کنديب ميد ترکيجد ةک س
(Emmons)، 1999س يبرا يهوش معنو يريکارگبر به ي(. و سا سائل ا سائل روزمره عالوه بر م  يحل م
سان  يکند که براميان يگونه بنيرا اآن ، علت د کردهيتأک ست يمعنو يزندگ يهاتمام جنبه يمعنوان  ا

 (.2000 )امونز،

ن يد .اول برخوردارند: يشتريب ياز سالمت روان علتدارند به سه  يباالتر يکه هوش معنو يافراد

دا کنند يپ يزندگ يبرا ييکند تا معناميشود که به افراد کمک ميباور منسجم  ةک سامانيجاد يموجب ا

 .آوردميفراهم  يت اجتماعيافراد حما يبرا يمذهبهاي فعاليتحضور در . دوار باشند. دومينده اميو به آ

 (.2004 ،(Carr) )کر همراه است يترسالم يبا سبک زندگ اًلباغ يمذهب يباورها. سوم
ط يبهتر با م  يسازگار يبرا يدهد که هوش معنومي( نشان 2004) (Smith) تياسمج مطالعات ينتا

 يشتريت مل ب يبرخوردارند در مقابل مشکالت زندگ يباالتر يکه از هوش معنو يالزم است و افراد
 يهوش معنو يبرا يط برخوردارند. ويبا م  يسازگار يبرا يباالتر يياز توانا دهند ومياز خود نشان 

 شمارد:مهارت برمي ده
 ؛يخاص مذهب يهاتجربهت و ي: وجود فعالي. تجربة معنو1
 ؛يزندگ يو فشارها يحل مسائل زندگ يبرا يمان و اعتقاد مذهبي. مقابله با استرس: استفاده از ا2
 ؛يمذهب يو رهبر يمذهب يهاش نسبت به مکاني. عبادتااه: گرا3
 ؛يد قالبي در زندگي. خارج شدن از اصول: دور شدن از اصول و عقا4
 دن و پوشش(؛يمذهب بر رفتار و عملکرد )مثل خوردن، آشامر يت اعتقادات: تأثي. م ور5
 ؛يدر زندگ ي: دعا کردن و اعمال مذهبي. مقررات مذهب6
 با آنها؛ يو منطق ير مذاهب و برخورد اصولي. ت مل کردن: ت مل اعتقادات سا7
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 ؛پس از مرگ( يجهان، روح، زندگ يکتاي)مانند خالق  ينيد يم اساسي: اعتقاد به مفاهينيم دي. مفاه8
 . هدفمند بودن: داشتن معنا و هدفي مشخص در زندگي با در نظر گرفتن مسائل مذهبي؛9
 . نيايش: دعا و انجام اعمال مذهبي در زندگي.10

و ســالمت روان  يشــناختعوامل روان ،ين هوش معنويدهد که بمينشــان گوناگون  يهاج پژوهشينتا

ــرخ و فريعابد ،جملهاز. رابطه وجود دارد و  يهوش معنو ةرابط»ت ت عنوان  يقيدر ت ق (1388) يس

ج پژوهش ينتا وجود دارد. يمنف ةرابط ينژندو روان ين هوش معنوينشان دادند که ب «يتيصفات شخص

 يشــتريبمي باال از ســالمت عمو ياز آن اســت که افراد برخوردار از هوش معنو يحاک (1389) معلمي

ره يانس چندمتغيل واريج ت لينتا و اضطراب. يمشکالت اجتماع ،يافسردگ ةنيدر زمويژه  به مندند،بهره
شدر پژوهش  شجو يبر رو (1391) و همکاران يمرع ست که آموزش هوش معنويب ،انيدان  يانار آن ا

ــتيدار بهزاش معنيموجب افزا ــناختروان يس ــطراب وجود ،يش ش در يگروه آزما يو هوش معنو ياض

ش1392) و همکاران رامييب شود.ميسه با گروه گواه يمقا  ينيبشيدر پ ينقش هوش معنو ي( در پژوه

شده، سترس ادراک  سردگ ا ضطراب و اف شجو يا شکيدر دان شااه علوم پز س يان دان ستان را برر  يلر

شان داد که متغينتا کردند.  يهاافتهيکند. يم ينيبشيپ يداراطور معن مالک را به يرهاين متغيبشير پيج ن

 ةرابط ين اضطراب امت ان و هوش معنوياز آن است که ب يحاک (1392) و همکاران رادخرميپژوهش 
و  ين هوش معنويدند که بيجه رسين نتيز به اي( ن1391) و همکاران ديحم .هست يمعکوس و معنادار

شجو يآورتاب شکيدان شااه علوم پز شده دريوجود دارد. ت ق يمثبت و معنادار ةرابط يان دان  ق انجام 

سالمت روان، شان يهوش معنو رابطه با  سالمت  يمثبت هوش معنو ةرابط ةدهندو افکار ناکارآمد ن با 

ست. در زم يمنف ةروان و رابط س ،يقات خارجيت ق ةنيبا افکار ناکارآمد ا شان داده  گوناگون يهايبرر ن

ست که م ستا يهدف زندگ ت،يان معنويا سالمت همب  همکاران، و (George) )جورج وجود دارد يو 

در  يزان افســردگي( و م1992 ،(Veach & Chappel) چپل چ ويو ؛1991 و همکاران، (Kass) کاس ؛2000
 (.2000 ،(MacDonald) دونالد)مک کمتر است يمذهب يريگجهت يافراد دارا
 ،انسان ياز فطريعنوان نت بهيم که معنويرسميجه ين نتيبه ا ،انجام شده يهاج پژوهشينتاطالعة با م

سردگيتواند در کاهش ممي ضطراب و اف زان يحفظ سالمت روان کمک کند و ممجموع، به و در  يزان ا
 يهوش معنو يهايژگياز و يکيکه رو آنن ازيهمچن ش دهد.يدر مقابل مشـــکالت را افزا يآورتاب
در  يافسردگوع اضطراب و يو ش يدوران نوجوان يهايژگيو با توجه به و ،آن است «قابل رشد بودن»
ــيآموزان و افزان دانشيب ــ ،ياجتماع -يروان يهابيش آس ــوص آس ــرورت  ،دينوپد يهابيبخص ض
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ــ هن خطرات بيدر برابر انوجوانان م افظت  احســاس  يهوش معنو يهاآموزش و کاربرد مؤلفه ةليوس
ــود. همچنمي ــ ن بايش ــن نکته که تاکنون يت و اين و معنوياد ديز يتوجه به تعامل و همپوش  يپژوهش
ش يرهاين متغيب ةبر رابط يمذهب يليت ص ةنير زميتأث بارةدر شده يآموزدانش ةدر جامع يپژوه ، انجام ن

 .ز مد نظر قرار گرفته استين عامل نينقش ا
 يا عوامل هوش معنوياست که آ ين سؤال اصليپاسخ به اصدد پژوهش حاضر در  ،اريبه عبارت د

سردگ يرهايتواند متغيم ضطراب و اف  يرهاين متغيب ةرابط ،ن مطالعهين در ايهمچن کند. ينيبشيرا پ يا

 شده است. يکنندگان بررسشرکت يليت ص ةنيبا توجه به زم يپژوهش

 پژوهشروش 

ــامل يا يآمارة جامع ــال چهارم دبدانشتمام ن پژوهش ش ــتان ناحيآموزان س آموزش و پرورش  2 ةيرس

ل بودند. با استفاده از روش يمشغول به ت ص 1394-1393 يليکه در سال ت ص استآباد شهرستان خرم
شه يريگنمونه» شتهاز دانش تن 196 «ياچندمرحله ياخو ضي)رگوناگون  يليت ص يهاآموزان ر و  يا

ــان يعلوم تجرب ک،يزيف ــدند.يو علوم انس ــت دبياز ب ،اول ةدر مرحل ( انتخاب ش ــتانين فهرس  يهارس

 ين برايانتخاب شد. همچن يطور تصادف ک کالس بهي ،رستانيرستان و سپس از هر دبيدب 6 ،شهرستان

س ص ةنير زميتأث يبرر سال چهارم دبدانش يآمارة با توجه به م دود بودن جامع ،يليت  ستان يآموزان  ر

ـــدند )کل جامعه به ،ميمعارف اســـال علوم و مجموع  ،تينفر( که در نها 38عنوان نمونه انتخاب ش

 نفر بود. 207ن پژوهش يکنندگان در اشرکت
 نس و رشتهجک يتعداد افراد نمونه به تفک .1 جدول

 جنس دختر پسر کل
 رشته

 يعلوم و معارف انسان 18 20 38

 (يو علوم انسان يعلوم تجرب ک،يزيو ف ياضي)ر هار رشتهيسا 104 65 169

 کل 122 85 207

 ابزار پژوهش

مپرسشش  تأث :يهوش معنو ةنا به  پذيبا توجه  مل فرهنا يهوش معنو يرير ن پژوهش از يدر ا ،ياز عوا
 ،ران ســاخته شــدهيکشــور ا يو مذهب يکه با توجه به منابع معنو ،يناصــر «يهوش معنو» ةنامپرســش

ستفاده گرد سشيا د.يا شامل  97ينامه داران پر ست که   سؤال، 55با  «يخودآگاه»عامل چهار سؤال ا
ک ي يهر سؤال رو .استسؤال  7با  «بخشش»سؤال و  16با  «ييبايشک» سؤال، 19با  «يتجارب معنو»
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 يگذارنمره شود.ميپاسخ داده  «ندرت و هرگزهب اغلب، شه،يباً هميتقر»به شکل  يانهيوستار چهار گزيپ
 يبرا يناصر شود.مي يگذارطور معکوس نمره سؤال به 20 همچنين .است 4و  3، 2، 1 آن به صورت

 ،نامهپرسش يدرون يهمسان ةم اسب يبرا .استفاده کرده است «يدرون يهمسان»از روش  ،ييايپا ةم اسب
ب ين ضريهمچن .است 98/0 نامه برابرکل پرسش ييايب پاينباخ استفاده شد. ضروکر يب آلفاياز ضر

 ةدهندباال نشــان ييايب پاين ضــريکه ا اســت 83/0و  96/0،90/0،86/0 -بيبه ترت -چهار عامل ييايپا
سان ست نامه پرسش يهاماده يکنواختيو  يهم صرا ستفاده از روش  ،پژوهشاين در  (.1386 ،ي)نا با ا

 م اسبه شد. 91/0آن  ييايب پايضر ،«کرونباخ يآلفا»
. استعبارت  21شامل  ياس خودسنجيک مقي (1988) بک «اضطراب» ةنامپرسش اضطراب: ةنامپرس 

گذشــته  ةرا که در هفتمي ئد شــدت عالياضــطراب اســت. فرد باهاي نشــانهاز  يکيهر عبارت بازتاب 
ست بر رو صفر يادرجه اس چهاريک مقي يتجربه کرده ا شد از  سه ) صالً( تا   کند. يبندد( درجهي)ا

 و اعتبار ييروا برخوردار است. ييو اعتبار باال يياين آزمون از پايدهد که اميمطالعات انجام شده نشان 

ــشيا ــط ن پرس ــوو  يانيکاونامه توس ــده که در 83/0و  72/0 -بيبه ترت -(1387) يموس گزارش ش

ستفاده از روش ابا  ييايب پايضر ،پژوهشاين در  .استمناسب  يو پژوهش ينيبال يابيارز يبرا ،مجموع

 م اسبه شد. 92/0 «کرونباخ يآلفا»

 هر است.عبارت  18شامل  ياس خودسنجيک مقي گلدبرگ «يافسردگ» ةنامپرسش :يافسردگ ةنامپرس 
ــط (،4) اديز (،5) اديز يليخ»از  يادرجه پنجف يک طيک از عبارات در ي  کميليخ (،2) کم (،3) متوس

صال1ً) س که به ي( در پژوهش1384)همکاران  و زادهبيحب شود.مي يگذارنمره« (0) ( و ا  يمنظور برر

 يياستفاده از سنجش روااس را با ين مقيو اعتبار ا ييروا ،انجام دادند يان پرستاريدر دانشجو يافسردگ

ــر، پژوهشاين در  مطلوب گزارش کردند. ،م توا و آزمون مجدد ــتفاده از روش  ييايب پايض آن با اس

 برآورد شد. 94/0 «کرونباخ يآلفا»

 هاي پژوهشيافته

مل هوش معنوياضـــطراب از طر ينيبشيبه منظور پ با در نظر گرفتن زميق عوا  يلينة ت صـــي، 

گونه که وة همزمان استفاده شد. همانيون چندگانه به شيل رگرسيکنندگان در پژوهش از ت لشرکت

شده در جدول يج ت لينتا شان مي 2ل  ر يسا يو برا 19/6گروه معارف برابر  يبرا Fدهد، مقدار ن

ــته ــط   95/18ها رش ــت که در س ــانمعنا P<001/0اس ن يبودن رابطة ب يدهندة خطدار بوده و نش

 43دهد که در گروه معارف نشـان مي ²Rبه  يدار بودن الاوسـت. نااهپژوهشـي و معنا يرهايمتغ
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ب يبه ضرا ين نااهيشود. همچنن ميييتب يانس اضطراب توسط عوامل هوش معنويدرصد از وار

طور  تواند اضــطراب را به( ميß= -63/0« )ييبايشــک»دهد که فقط عامل ون نشــان مييرگرســ

نا بارت د ينيبشيپ يدارمع به ع ند.  حد تغيک ـــک»ر ير در متغييار، در برابر هر وا ر ي، متغ«ييبايش

ــطراب» ــان مي 2ن جدول يهمچن ابد.يکاهش مي -63/0« اض ــادانش يدهد که برانش ر يآموزان س

شته صد از وار 32ها ر سط عوامل هوش معنويدر ضطراب تو ( و ²R=32/0شود )ن ميييتب يانس ا
و  يطور منف تواند اضــطراب را به( ميß= -54/0« )ييبايشــک»که فقط عامل همانند گروه معارف، 

، «ييبايشک»ر ير در متغييهر واحد تغ يتوان گفت: به ازاز ميين گروه نيکند، در ا ينيبشيپ ياردمعنا

 ابد.يکاهش مي -54/0« اضطراب»ر يمتغ

سط  65/22کل گروه نمونه  يبرا F ن مقداريهمچن ست. مقدار امعن P<001/0 بود که در   ²Rدار ا

ب يضرا شود.مين ييتب يانس اضطراب توسط عوامل هوش معنويدرصد از وار 31دهد که ميز نشان ين

س ست که فقط عامل  يون هم حاکيرگر ضطراب را برامي( ß= -56/0)« ييبايشک»از آن ا کل  يتواند ا
 کند. ينيبشيپ يداراطور معن گروه نمونه به

 يق ابعاد هوش معنوياضطراب از طر ينيبشيمنظور پ ون چندگانه بهيل رگرسيج تحليانت .2جدول 

P T ß R² R P F هاگروه نيبشيپ يرهايمتغ 

علوم و  ةرشت يخودآگاه 19/6 001/0 65/0 43/0 10/0 63/0 535/0

 يمعارف اسالم

 يتجارب معنو ./20 24/1 225/0

 ييبايشک -63/0 -53/4 000/0

 بخشش 15/0 03/1 311/0

 هار رشتهيسا يخودآگاه 95/18 000/0 56/0 32/0 01/0 13/0 899/0

 يتجارب معنو 02/0 -183/0 855/0

 ييبايشک -54/0 -75/7 000/0

 بخشش -10/0 -33/1 184/0

 کل گروه نمونه يخودآگاه 65/22 000/0 56/0 31/0 002/0 03/0 976/0

 يتجارب معنو 03/0 41/0 679/0

 ييبايشک -56/0 -92/8 000/0

 بخشش -05/0 -83/0 406/0

سردگ ينيبشيپ يبرا ز يآموزان ندانش يليت ص ةنيبا در نظر گرفتن زم يق عوامل هوش معنوياز طر ياف

 آورده شده است. 3ج در جدول يون انجام شد که نتايل رگرسيت ل
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 يق ابعاد هوش معنوياز طر يافسردگ ينيبشيمنظور پ ون چندگانه بهيرگرس ليج تحلينتا .3جدول 

P t ß R² R P F هاگروه نيبشيپ يرهايمتغ 

علوم و  ةرشت يخودآگاه 45/13 000/0 79/0 62/0 -20/0 -49/1 144/0

 يمعارف اسالم

 يتجارب معنو -20/0 -53/1 135/0

 ييبايشک -65/0 -69/5 000/0

 بخشش 35/0 10/2 005/0

 هار رشتهيسا يخودآگاه 42/53 000/0 75/0 57/0 05/0 72/0 473/0

 يتجارب معنو -21/0 -95/2 004/0

 ييبايشک -68/0 -10/12 000/0

 بخشش 007/0 13/0 899/0

 کل گروه نمونه يخودآگاه 35/63 000/0 75/0 56/0 -002/0 -04/0 971/0

 يتجارب معنو -20/0 -16/3 002/0

 ييبايشک -67/0 -23/13 000/0

 بخشش -07/0 30/1 195/0

تا  بود که در ســـط  45/13 برابرمي گروه معارف و علوم اســـال يبرا Fنســـبت  3ج جدول يطبق ن
001/0>P ² ن مقداريهمچن دار اســـت.امعنR  از  62/0 قريب ،يدهد که عوامل هوش معنومينشـــان
«  ييبايشک»دهد که فقط عوامل ميون نشان يب رگرسيبه ضرا ينااه کند.مين ييرا تب يرات افسردگييتغ
(65/0- =ß و )«بخشـــش» (35/0=ß )ن يهمچن کند. ينيبشيپ يداراطور معن را به يتواند افســـردگمي
 P<001/0 در سط و  42/53برابر  Fدهد که نسبت يها نشان مر رشتهيسا يون برايل رگرسيج ت لينتا
ــت.امعن ــرا دار اس ــيض ــت که تنها عوامل  يز حاکيون نيب رگرس ــک»از آن اس ( و ß= -68/0) «ييبايش
ــردگمي (ß= -21/0) «يتجارب معنو»  F ن مقداريکند. همچن ينيبشيپ يداراطور معن را به يتواند افس
سط  35/63کل گروه نمونه  يبرا ست. مقدار امعن P<001/0 بود که در  شان ين ²Rدار ا دهد که ميز ن
ــد از وار 56 ــردگيدرص ــط عوامل هوش معنو يانس افس ــود.مين ييتب يتوس ــرا ش ب يبا توجه به ض

س سردگمي (ß= -20/0) «يتجارب معنو»( و ß= -67/0) «ييبايشک»فقط عوامل  ،ونيرگر را  يتواند اف
 کند. ينيبشيپ يداراطور معنبه

 يريگجهيبحث و نت

طور  تواند بهمي «ييبايشــک»عامل  ،ون نشــان داد که در هر دو گروهيل رگرســيت ل ج حاصــل ازينتا

 يو افســـردگ يعوامل هوش معنو ةرابط ين در بررســـيکند. همچن ينيبشياضـــطراب را پ يدارامعن
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سال شد که در گروه علوم و معارف ا شخص  شش»و  «ييبايشک»عوامل مي، م سا ،«بخ ر يو در گروه 

ن يکند که در ا ينيبشيرا پ يتواند افسردگمي «يتجارب معنو»و  «ييبايشک»عوامل  ،يليت ص يهارشته

است  يتريقو ،کنندهينيبشيون در هر دو گروه پيب رگرسيبا توجه به مقدار ضر «ييبايشک»عامل  ،نيب

به خرج  يشــتريب ييبايشــک يباشــد که در زندگ يشــتر افراديب يريپذاز انعطاف يتواند ناشــمين يکه ا

در  ،در مواجهه با اســـترس ييبايشـــک يافراد دارا :توان گفتمي ،افتهين يه اين در توجيهمچن دهند.مي
ـــت ن يطول زندگ به روش  ،گردند و در صـــورت امکانميد نيدهند و ناامميکنترل خود را از دس

ــازگارانه ــائل مربوط به موقع ياس ــطرابيبه حل مس ــان يپردازند. نتاميزا ت اض دهد که افراد ميج نش

برخوردارند  يشتريب ميکنند از سالمت عموميجو ورا جست يکه هوش معنو يرو همانند افرادسخت

ــبت به روميرا پرارزش  يزندگ يهاو چون تجربه ــاس کنترل ب يزندگ يدادهايدانند نس ــترياحس  يش

 (.2002 سون و همکاران،يهرنقل از: ؛ به 1390 زاده و همکاران،ي)اکبر دارند يشتريکنند و مقاومت بمي

 يروان يمات و فشارهايدهد که به نامالميافراد امکان  يبه برخ يمعنو يباورها :توان گفتين ميهمچن
ها يگونه دشوارني( که در آن اي)اخرو يبعد يمعنا دهند و به زندگ ير در زندگيزناپذيگر يهاو فقدان

شنديام ،وجود ندارد سماکر، دوار با شش» ،«ييبايشک»م يمفاه ،يني(. در منابع د2009 )ا تجارب و  «بخ

انسان را به صبر  ،يعددتات ميم در آين کرآقر .است د قرار گرفتهيمطرح شده و همواره مورد تأک يمعنو

صبر فوايز ؛خواندميفرا سخت ييش توانايت نفس و افزايترب يبرا ياد ارزندهيرا در  سان در برابر  ها يان

 ةســـور 155 ةيآ درراي نمونه، (. ب37: اعراف؛ 31: م مد؛ 186: عمرانآل ؛155و  45: )بقرهوجود دارد 

ست: ةمبارک ش» بقره آمده ا ءٍ من الخوف و الجوع و نقصٍ من االموال و االنفس و الثمرات يو لنبلونکم ب
ها وهيو م هاها و جانو کاهش در مال ياز ترس،گرســنا يزيشــما را با چ ةقطعاً هم؛ «نيو بشــرالصــابر

شکيم يآزمامي شارت ده. ان رايبايو  شاره ميين آيا ب سانه ا سختکند که خداوند ان صايها را با  ب يها و م

ان يبايند و آنان شـــکيآرون ميين امت ان قبول و ســـربلند بيک گروه از ايکند و تنها گوناگون امت ان مي

ست شد که تمام ه سان متوجه با ستند. اگر ان ست يه ست و حق دارد  يقيو خداوند مالک حقاش از خدا ا

ا گذاشته، يرا در دن يظاهر يين داراياش تصرف کند، و از سوي ديار، همييخواهد در داراهرگونه که مي

شت، مي ييبه تنها ست دادن آنچه برا يست و براين يزيقت، مالک چيفهمد که در حقبازخواهد گ  ياز د
 کند.نمي يتابيخورد و بست غصه نميياو ن

ست همانند آن.  ي، بديهر بد يسزا»د: يفرما، خداوند در قرآن مي«بخشش»ن در خصوص يهمچن ا

 ياريه ديدر آ«. کاران را دوست نداردورزد مزدش با خداست. او ستم يکه گذشت کند و آشت يپس کس



106   1396، سال دهم، شماره دوم، تابستان 

نده يخداوند بخشا د،يناپسند در گذر يا از کرداريا در نهان يد يرا آشکارا انجام ده يکياگرکار ن»د: يفرمامي

ــما از ب يهانهيد تا کيار گذشــت کنيکدياز »ند: يفرمانه ميين زميز در اين امبر خدايپ«. و تواناســت ن يش

 (.1392، يو ناصر ي)سهراب« ار با گذشت است و گذشت را دوست دارديبرود. خداوند بس

 ةرابط ،اريه گروه دنســبت بمي دهد که در گروه علوم و معارف اســالميها نشــان افتهين يهمچن

توان ميکه  ( وجود داردييباي)بخصوص شک يو عوامل هوش معنو ين اضطراب و افسردگيب يتريقو
ست. يمذهب يهانهيزم ريتأثعلت آن را به  سالدانش دان در  يشتريآموزش بمي آموزان علوم و معارف ا

ــک مذهب نند و عمالًيبمي يمذهب ةنيزم ــتر انجام يرا ب يمناس ــبت به مذهب ميش دهند و نارش آنها نس

زان يکنند که مميرشـــد  ياط و خانوادهيآنها در م عالوه بر اين، بيشـــتر  اران اســـت.يتر از دمثبت

در  (1381)و همکاران  يفيشــر ،نهين زميدر هم .ســتهار خانوادهيش از ســايبه مذهب ب شــانيبنديپا

ــالمت عمو ينينارش د ةرابط»با عنوان  يقيت ق ــکمي با س ن يب يمثبت ةجه گرفت که رابطينت «ييبايو ش

مذهب ييبايشـــک عاد دين از ميهمچن وجود دارد. يو نارش  ناســـک ،ينداريان اب عد م ن يبهتر يب
 اســت. ييبايشــک يکننده براينيبشين پيشــتريب يو بعد مناســکمي ســالمت عمو يها براکنندهينيبشيپ

را  يبر هوش معنو يدانشــااه يليت صــ يهانهير زميثأت يوهشــژپ( در 1389) يذاکرو  يچارنيحســ

ان و هنرمندان يســه با دانشــجويدر مقا ينيعلوم د يهااز آن اســت که طلبه يج حاکينتا .کردند يبررســ

سب کردند. در پژوهش د يشترينمرات ب شان داد که دانش دينتا ياريک شد اعتقاد ينيج ن  ياز ابعاد ر

 (.1390، يو م مد يچارني)حســـ کند ينيبشيپ يدارامعنطور  ان را بهيدانشـــجو يآورتواند تابمي

 ةرابط يو نارش مذهب ين هوش معنويب، نشـــان داد که (1390) انينيحســـو  نژاديچابکق يج ت قينتا
 يکمک به کاهش اضـــطراب و افســـردگ يتوان برامي ،ج پژوهش حاضـــرياز نتا .هســـت يمعنادار

سدانش يت هوش معنويتوان با تقوميکه  صورتنيبد ؛آموزان بهره گرفتدانش شد  ةليآموزان به و ر

ــوعات معنو يدانش مذهب ــ يو طرح موض ــورت خالقانه و جذاب در برنامه يو ارزش ا کتب يها به ص

س سالمت روان آنها کمک کرد.يبه افزا ،مدارس يدر مقابله و  يهاق آموزش مهارتين از طريهمچن ش 

 ها باال برد.در برابر مشکالت و تنشرا  اتوان قدر صبر و ت مل آنهمي ،لهئحل مس
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