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  چکيده

منظـور، بـه    نیباشـد. بـد   یسالمت روان مـ  و یجانیهوش ه با ینید يریگ ن جهتیرابطه ب ییشناسا ،ن پژوهشیهدف ا

ـ گ بـا اسـتفاده از نمونـه    پسـر)  163 دختـر و  134( نفـر  297شامل  يا نمونه ،یهمبستگ – یفیتوصروش   یتصـادف  يری

 یلیرسـتان شهرسـتان قـم در سـال تحصـ     یدب ةدرخشـان دور  يآموزان اسـتعدادها  ان دانشیم ، ازيا چندمرحله يا خوشه

) GHQ-28و سـالمت روان (  یجانیهوش ه ،ینید يریگ جهت يها نامه ق پرسشیها از طر داده .انتخاب شد 1393- 1394

نشـان داد  پژوهش  يها فتهای د.یل گردیتحل ه ویرسون، تجزیپ یب همبستگی، ضرSPSSافزار  نرم با استفاده از و يآور جمع

 يریـ گ زان جهـت یـ ش میبـا افـزا   ؛دارد يدار ام و معنیمستق ۀو سالمت روان رابط یجانیبا هوش ه ،ینید يریگ که جهت

 م ویمسـتق  ۀبا سالمت روان رابطـ ، یجانین هوش هیابد. همچنی یش میو سالمت روان افزا یجانیوش هزان هیم ،ینید

ـ ز ایـ ت نیبا توجه به جنس .ابدی یش میز افزای، سالمت روان نیجانیزان هوش هیش میبا افزا؛ دار داردامعن د ییـ أج تین نتـا ی

 يبـرا  يشتریسالمت روان ب باال و یجانیتوان هوش ه یم، ینید يریگ ت جهتیدهد که با تقو یها نشان م افتهین یشد. ا

  افراد جامعه فراهم نمود.

  .، سالمت روانیجانی، هوش هینید يریگ جهت ها: دواژهیکل
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 مقدمه

 بـروز  از خود ینید اتیح وجود از يا ، نشانهیوانیح چیه از بشر است. تاکنونیامت ین، وجه اصلید

 بـه  او مرگ از پس یزندگ يبرا يا تحفه عنوان به را آن بتوان که است نکرده يکار چیه ای و نداده

 باشـد  نداشـته  نیـ د يا گونه به که افتی يا لهیقب چیه توان ینم بشر خیتار در بعکس،. آورد حساب

از  ينـدار یدهد که د ینشان م یکهن، به روشن يها آثار به جا مانده از تمدن).19، ص 1369 وم،یه(

ر از یناپـذ  ییجـدا  ين، عنصـر یـ دوران بوده است. مذهب و د بشر در همه یزندگ یاصل يها مؤلفه

ک یـ ونـد نزد ی). پ12، ص 1982خ بشر است (بوش و همکـاران،  یدر تمام ادوار تار یفرهنگ انسان

، اشـتغال و نحـوه   یخانوادگ ین بر زندگین دین موجب شده است که دستورات و قوانیجامعه و د

 ی، برخـ 1970و 1960 يها که در دهه یحال ). در22، ص 1389ر، یر بگذارند (ویحکومت جامعه تأث

از صـحنه   ينـدار ین و دیـ ج دیتـدر  ، بهيشرفت علم و فناوریکردند با پ یم ینیب شینظران پ صاحب

ن بود. از یه دیبر پا ین تحوالت انسانیستم شاهد بزرگتریکباره قرن بیحذف شود، اما  یآدم یزندگ

ن تحـوالت  یسـتم، شـاهد بزرگتـر   یر ربع چهارم قرن بران دیدر ا یانقالب اسالم يروزیآن جمله، پ

شناسان و محققـان   ن مورد بحث روانی). موضوع د15، ص 2004ن بود (فرناندز، یه دیبر پا یانسان

شناسـان معاصـر    روان ی) و برخـ 1961( ونـگ ی) و 1907( دیفرو) 1929( مزیجهمچون  یشگامیپ

  ).385، ص 2004همکاران،  ف ویبوده است (ر

اسـت از   يا ن مجموعـه یـ د«ده، یـ ف برگزیـ در تعر ان شده است.یب يمتعدد یاصطالح یمعان ن،ید يبرا

 و ينـدار ی. رابطه د)10، ص 3، ج 1380مصباح، ( »متناسب با آن باورها یعمل يرفتارها و یقلب يباورها

افـراد   اند کـه  ها نشان داده پژوهش قرار گرفته است. یمورد بررس یگوناگون يرهای، با متغیمذهب يبندیپا

در  ).1997واتسـون و همکـاران،   ( رنـد یگ یم يباالتر يها سالمت روان نمره در، یمذهب يباورها يدارا

، و همکـاران  پترسـون ش بـه دسـت آمـد (   یایـ ن اضطراب با نیرابطه معکوس ب، همکاران و کریبق یتحق

ل کنـد  یاضطراب را تسهتواند مقابله با  یم، ینیمقابله د يها وهینشان داد که ش پارگامنت .)80، ص 1380

  ).85، ص 1390، یدهقانترند ( یزنان از مردان مذهب ،یطورکل و به

ش تحمـل و مقابلـه   یافزا يبرا یعاملرا اد خدا یدر پژوهش خود،  )1389و همکاران ( یصالح

 ياحمـد  .دهـد  یش مـ یافراد را افزا يزان خود مهارگریو مدانسته ها  یسخت افراد در برابر فشارها و

و  ی، عـاطف یاز جمله جسـمان  يمتعدد يها تفاوتافتند که ی، در پژوهش خود در)1384( يآباد رق

  .ان زنان و مردان وجود داردیم ينداریاز نظر د یحت
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ر یبشـر تـأث   یکـه در بهبـود زنـدگ    یر، از جمله مسـائل یاخ يها افتهیگر و بر اساس ید ياز سو

 )IQ( یکصد سال، بهره هوشیش از یبمدت  ي) است. براEQ» (یجانیهوش ه«م دارد، مقولۀ یمستق

ـ آمد. امـا ا  یبه شمار م يت فردیو موفق يریادگی یینشان دادن توانا يبه عنوان تنها شاخص برا ن ی

ـ قرار گرفته است و بـا عم  یر مورد بحث و چالش محافل علمیاخ يها مسئله، در سال تـر شـدن    قی

آن  يها شهیتوان ر یه است که ماز هوش مطرح شد يدیدة جدی، ایدرك بشر از مقوله هوش انسان

معـروف  » یجـان یهـوش ه «ن نوع هوش، کـه بـه   یوجو کرد. ا هوش جست یعامل يها هیرا در نظر

شـکل   گلمـن و  ریمـا و  يسـالو ، اون -گاردنر، بـار همچون  یشناسان ات روانیاست، بر اساس نظر

  ).52، ص 1383گرفته است (وست، 

ه هـوش  یاشاره دارد. نظر یزندگ يها تیموفقو  يسازگار ی، به چگونگ»یجانیهوش ه«مفهوم 

کنـد و   یه میجانات را توجیه يریمرتبط با شناخت و به کارگ يها ییاز توانا یعی، حوزه وسیجانیه

، یاسـت (رسـتم   یتر از هوش شـناخت  ، در عملکرد روزانه اغلب مهمیجانیبر آن است که هوش ه

 یجـان یه يها کننده لیها و تسه ها، مهارت يتوانمند ی، نقطۀ تالقیاجتماع – یجانی). هوش ه1383

کند که ما تا چـه   ین مجموعه مشخص میگر ارتباط متقابل دارند. ایکدیفرد است که با  یو اجتماع

ازهـا و مشـکالت   یارتباط با آنان، و مقابله با ن يگران، برقراریاندازه در درك و ابراز وجود، درك د

 ر،یمـا و  يسـالو دگاه ی). از د1387و همکاران،  یم (فتیکن یمؤثر عمل م يا وهیروزمره، به ش یزندگ

گـران و اسـتفاده از   یت تفکر خود و دیدر جهت هدا یجانیعبارت است از: دانش ه یجانیهوش ه

 ییبـاال  EQکـه از   ي. فـرد يفـرد  انیـ ت تفکـر خـود در ارتباطـات م   یدر جهت هـدا  یجانیدانش ه

، یجانـات مهـارت دارد (قهرمـان   یم هید و تنظدرك، کاربر ،یینۀ شناسایبرخوردار است، در چهار زم

ـ به درك فرد از خـود و ن  یجانیمعتقد است: هوش ه اون -بار). 10، ص 1382 گـران و  یز درك دی

قابـل   یمفهـوم  یجـان یهوش ه گلمنبر اساس نظر  .)1999اون، -شود (بار یارتباط با آنها مربوط م

سـتا  یبـاً ثابـت و ا  یسـطح آن تقر  ی)، که در طـول زنـدگ  IQ( یاست و برخالف بهره هوش يریادگی

 يو برقـرار  یگروهـ  کـار  یجـۀ آن اثربخشـ  یقابل توسعه و رشد اسـت. نت  یجانیباشد، هوش ه یم

، یجانیرشد و تکامل هوش ه ي). البته افراد برا69، ص 1380ان است (گلمن، یارتباط بهتر با اطراف

ـ از دارنـد (آقا یگران نیدن درباره خود و دیشیاند يبرا یبه زمان ). بـه  32، ص 1385، یفیار و شـر ی

 ی، آگاهیتیری، خودمدیعبارتند از: خودآگاه EQل دهنده یتوان گفت: عوامل تشک یطور خالصه، م

  ).106، ص 1391وز، یو گر يت رابطه (برادبریری، مدیاجتماع
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سـالمت   يهـا  در شـاخص  ،یجـان یر قابل توجـه هـوش ه  یثأمختلف به ت يها یبررس، ن حالیدر ع

ـ مثبـت معنـادار م   ۀاز وجود رابطـ ، قاتیتحق یبرخ د دارند.یکأت یوانر و یاجتماع  یت مـذهب یان وضـع ی

ـ اساس ا بر ).1386و همکاران،  يادی؛ ص1383، یرستم( ت داردیآنها حکا یجانیهوش ه نوجوانان و ن ی

بـه طـور    آمـوزان شـده و   بهتر دانـش  شتر ویب يب سازگارموج ،آن یاخالق يها آموزه مذهب و ،ها افتهی

افتنـد کـه   یدر، )2001همکـاران (  و )Moriarty( یتـان یموردهـد.   یش میرا افزا یجانیهوش ه، میمستقریغ

 )Sratton( )2003( سـراتون قـات  ین ارتبـاط دارد. بـر اسـاس تحق   ییپا یجانیبا هوش ه یجنس يبزهکار

 يبزهکـار  و يکـاهش ناسـازگار   يبـرا  یجـان یه يسـوادآموز ، )2004( همکـاران  و )Trinidad( دادینیتر

م یدر اتخـاذ تصـم   ،نـد بود باال برخوردار یجانیکه از هوش ه ین مطالعات نوجوانانیدر ا شود. یه میتوص

  ند.بود تر موفق یح در تعامالت اجتماعیصح

در داند.  یر میپذ امکان یق آموزش مسائل مذهبیرا از طر یجانیجاد شدن هوش هیا، دیهالست

مبتال شدن  يبرا یو آمادگ یجانین هوش هیت که بها نشان داده اس ج پژوهشیر، نتایاخ يها سال

ذهـن غـرق    یخـورد. وقتـ   یبه چشم مـ  ییباال ی)، همبستگیو جسمان یها (روان يماریبه انواع ب

ـ ا اضطراب است، به بـدن پ ی یتنش، ناراحت  ي، بـرا يزان مصـرف انـرژ  یـ رسـاند کـه از م   یام مـ ی

شتر شـود  یب يماریدر برابر ب يریپذ بیشود تا آس ین کار موجب میبکاهد. ا يماریبا ب ییارویرؤ

 ).73، ص 1384، يکوندیردری(م

انسـان بـوده اسـت.     يها از دغدغه یکی، همواره یروان -  یو بهداشت جسم سالمت، گرید ياز سو

ـ   یعلم یبررس يبرا ياریبستالش ، ان اخالقی، پزشکان و مربینیعالمان د هـا و   مـالك  ،یسـالمت روان

انسـان اسـت. در    ین سالمت روانیمأ، تیان الهیاز اهداف مهم اد یکیاند.  ل به آن صرف نمودهین يها راه

 صـورت گرفتـه   يرایسـ بقـات  ی، تحقیپزشـک  و روان یشناسـ  در روان ین و سالمت روانینه رابطه دیزم

نشـده   یچنـدان توجـه   يفرد انیو روابط م یاجتماع یها در زندگ افتهین یبه کاربرد ا، ن وجودیبا ا. است

  ).23، ص 1380 پترسون،است (

ت ارتبـاط مـوزون و   یـ کند: قابل یف مین تعریبهداشت، سالمت روان را چن یسازمان جهان

الت ی، حـل مشـکالت و تمـا   یو اجتمـاع  يط فـرد یر و اصـالح محـ  ییگران، تغیهماهنگ با د

). امروزه بـرخالف چنـد   28، ص 1982به طور عادالنه و مناسب (بوش و همکاران،  یشخص

دانسـتند، بعـد    یست، روان و اجتماع میمتشکل از ز يسه بعد يرا موجوددهه قبل، که انسان 

ب انسان، رفتـار انسـان، سـالمت    یقت، ترکیاند. در حق به آن افزوده يا معنویو  یچهارم روح
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ـ از  یگردد، ناشـ  یکه بر انسان حادث م یر افعال و حاالتیانسان و سا يماریانسان، ب ک بعـد  ی

را بـر انسـان    یب و تأثر متقابل بر هـم، حـاالت  یارگانه با ترکست، بلکه همه ابعاد چهیخاص ن

معتقد است: در باال بودن سطح سـالمت افـراد،    آلن). 36، ص 1388کند (بوبر،  یحکم فرما م

 ی، سالمت روانـ چاهنگر هماهنگ و همسو باشد. یکدیسطوح و ابعاد آن با  یالزم است تمام

بـه  ت یو رضـا  یند که عبارتند از: حداکثر اثربخشک یر میتعب یشناخت از بلوغ روان یتیرا وضع

مثبت، نسبت به خود  ي، که شامل احساسات و بازخوردهایو اجتماع يدست آمده از تقابل فرد

. حـس  1کنـد:   ین اشاره مـ یدرباره سالمت روان چن يرفتار يشود. او به پنج الگو یگران میو د

 یگانگیت و ی. فرد5؛ یشخص يها . ارزش4؛ يمدار . هدف3. اعتماد به خود؛ 2؛ يریپذ تیمسئول

  ).1995و همکاران، ) Alvardo( (آلواردو

 و یبـا سـالمت جسـم    ،یاعتقادات مذهب ان باورها ویم میمستق ۀبه وجود رابط ياریبس يها پژوهش

ش یموجـب افـزا  ، یدهد که نگرش مـذهب  یق خود نشان میدر تحق، )1379( انیسهراب اشاره دارند. یروان

، )Poloma & Pendelton( )1990( پانـدلتون  و پولومـا  شـود.  یآمـوزان مـ   دانش یاجتماع و يفرد يسازگار

مـذهب،   :معتقدنـد  یبرخـ  داننـد.  یم یمذهب يم با باورهایخود را در ارتباط مستق يها یآزمودن یشادکام

، 1379  ،یو اسـالم  یلـ ی؛ وک14ص  ،1375پور،  یطهماسب( دهد یش میافراد را افزا یسطح بهداشت روان

 ،) در مـورد جوانـان انجـام داد   Atchiley( )2002( یاتچلـ کـه   ی. مطالعـات )2004، يو د یب  ی، مالت18ص 

بازدارنـده در برابـر    یمـذهب عـامل    کـرد: او اعالم  دهد. یآنان را نشان م یسودمند بودن مذهب در زندگ

 است. یاجتماع يها بیاز آس ياریبس

و اضـطراب و سـالمت روان    یافسردگ يو نوروزهاان سطح عبادت یم، )1373( یبهرامدر پژوهش 

ان سـالمت روان و  یـ م یمنفـ  یوجود همبستگ، )1376( یاسالمدر پژوهش وجود دارد.  يطه معناداربرا

ـ ید يهـا  پرداختن به ارزش ،یبزرگ جاندر پژوهش  د شد.ییأت ینید يریگ با جهت، یافسردگ موجـب   ین

 ).34، ص 1390ن، یشاکرشود ( یافراد م یو سالمت روان يش سازگاریافزا

 قـات در آمـوزش و  یسالمت روان و انجام کم تحق و یجانیهوش ه و ينداریت سطح دیل اهمیبه دل

 نخبـه و  کـه اکثـراً  ، یآمـوزان  ان دانـش یـ بخصـوص در م  ،ن موضوعیمورد غفلت واقع شدن ا پرورش و

آمـوزان متوسـطه    ان دانـش یم ن پژوهش به دنبال آن است که رابطه آنها را دریباشند، ا یساز کشور م ندهیآ

ـ یب شیتوان پ درخشان شهر قم و ياستعدادها دوم مدارسِ  ياز رو، یجـان یسـالمت روان و هـوش ه   ین

  قرار دهد. یپسران را مورد بررس ن دختران ویرها در بی، تفاوت متغینید يریگ جهت
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  روش پژوهش

آمـوزان پسـر و    دانـش  یمـام شـامل ت  يباشد. جامعه آمـار  یم یو از نوع همبستگ یفیتوص ،ن پژوهشیا

، شـامل  1393- 94 یلیدرخشان شـهر قـم، در سـال تحصـ     يدختر دوره دوم مدارس متوسطه استعدادها

 بـه روش  ،نفر نمونه بر اساس جدول مورگـان  297، ن تعدادیاز ا که دوپسر) ب 691دختر و  575( 1266

 شهرسـتان انتخـاب شـدند.    پرورش چهارگانه آموزش و یان نواحیاز م يا خوشه يا چندمرحله یتصادف

 ه ویـ رسـون، تجز یپ یب همبسـتگ یضـر  ،spss افـزار  نرم 18، با استفاده از نسخه يآور ها پس از جمع داده

 ل شد.یتحل

  ابزار پژوهش

 280حـداکثر   و 70ال کـه حـداقل   ؤسـ  70ن آزمون شامل یا :یجـان یذرباآ یمــذهب يــریگ نامه جهــت پرســش

ـ  ییها پاسخ يدارا ،ال است. نوع اولؤدو نوع س يدارا کرت ویل يها از نوع آزمون نمره دارد. ف یـ ن طیب

االت ؤسـ ، نـوع دوم  اسـت و  ياالت بـه صـورت جمـالت خبـر    ؤکه س »مخالفم موافقم تا کامالً کامالً«

ـ با، یآزمودن است و »روز تا به ندرت هر«ف ین طیاست که پاسخ آن ب یجاخال  د پـس از خوانـدن هـر   ی

 ییمحتـوا  یابیابتدا ارز، ییروا یبررس يبرا ا که مورد نظر اوست، انتخاب کند.ر یبالفاصله پاسخ، الؤس

 ينفـر  »175«کرونباخ در نمونه  يب آلفایضر ۀلیبه وس، آن ییایپا یبررس يبرا و »775/0«زان برابر یکه م

  ).89ص  ،1389، یجانیآذربا( دست آمده ب »94/0«مقدار  د ویاجرا گرد

و بـر اسـاس    1998در سال  ،همکارانو  شوتنامه توسط  پرسش نیا شـوت:  یجانینامه هوش ه پرسش

(خسـرو   سـاخته شـده اسـت    یجـان یهـوش ه  یابیارز يبرا، يسالووو  ریما یجانیهوش ه يالگو

 نادرست امالًک يها نهیبا گز، يا نهیگز 5 یفیجمله خود توص 33 شاملکه  )168، ص 1381د، یجاو

و ابـراز   یابیـ جـان؛ ارز یم هیاز: تنظـ  عبارتنـد است که  اسیمق خرده 3 يدارا .درست استالً تا کام

  .جانیهاز  يبردار جان؛ و بهرهیه

ـ  :GHQ-28 ینامه سـالمت عمـوم   پرسش اسـت کـه در    یدهـ  خـود گـزارش   بــر  ینامـه مبتنــ   ـک پرســش ی

هسـتند، مــورد اســتفاده قـرار      یاختالل روان يکه دارا یکسان یابیرد بـا هـدف، ینیبـال يهـا مجموعـه

 يدارابـوده، و  افـراد قابـل اسـتفاده     یتمـام  يمـاده اسـت و بـرا 28 يدارا، نامه ـن پرسـشیـرد. ایگ یم

رفتـه  یتوسـط محقـق انجـام پذ    کـه، نفـر دانـشجو 223بـه مقـدار ، اس است که اعتبـار آنیرمقیچهار ز

دربـاره   يموادو  یبدن يهـا نشانه، شامل )Ghq-Aاس اول (یرمقید. زیگرد %) محاسـبه94اسـت، معـادل (

 ،)Ghq-Bـاس دوم (یـ رمقیآنهـا اســت. ز   یخود و احساس خستگ احساس افراد نسبت به وضع سالمت



  ۱۴۵  روان  سالمت و ي جانيه  هوش  با  ينيد يريگ رابطه جهت

 

 ينارسـا کــنشور ، )Ghq-cاس سوم (یرمقیاســت. ز یخــواب یاضــطراب و بــ ةدربــار يمــوادشامل 

ل ئو مسـا  يا حرفـه  يهـا  خواسـتافراد را در مقابله با  ییدهد و گستره توانا ینشان م فـرد را یاجتمـاع

 و یـزان افــسردگ یـ کــه م اسـت   يمـواد ، شـامل  )Ghq-D( اس چهارمیرمقیز .سنجد یروزمره م یزندگ

  ).25، ص 1388، يو مرشد یتوسل( کند یم يریگ را اندازه یش فرد به خودکشیگرا

  پژوهش يها افتهي

قابـل   1ج آن در جدول ینتا .شداده استفرسون یپ یپژوهش، از همبستگ يرهاین متغیرابطه ب یبررس يبرا

  مشاهده است.

  سالمت روان و یجانیبه هوش ه ینید يریگ ان جهتیم یزان همبستگیم. 1 جدول

 سالمت روان یجانیهوش ه ینید يریگ جهت 

 ینید يریگ جهت
 *220/0 *397/0 1 رسونیپ یب همبستگیضر

  000/0  000/0  يداراسطح معن

 یجانیهوش ه
 *238/0 1 *397/0 سونریپ یب همبستگیضر

  000/0   000/0 يدار اسطح معن

 سالمت روان
 1 *238/0 *220/0 رسونیپ یب همبستگیضر

   000/0  000/0 يداراسطح معن

01/0p< *  

 و =397/0r یجـان یبـا هـوش ه  ، ینید يریگ ان جهتیم یشود، همبستگ یمشاهده م 1که در جدول  چنان

ـ یهمچن و =220/0rسالمت روان  ) >01/0pمعنـادار (  =238/0rبـا سـالمت روان   ، یجـان یهن هـوش  ین ب

  ابد.ی یش میگر افزاید يرهایرها، نمره متغیک از متغی هر ةش نمریگر، با افزایبه عبارت د است.

  دختر و پسرآموزان  دانشن یمختلف ب يرهاین نمره متغیانگیسه میمقا. 2جدول 

 يدار یسطح معن يزادآدرجه  t مقدار يدار اسطح معن F مقدار نیانگیم تعداد تیجنس 

 ینید يریگ جهت
  59/221 134 دختر

176/0  676/0  
913/3  295  000/0  

  000/0  534/284  915/3  16/212  163 پسر

 یجانیهوش ه
  31/128 134 دختر

555/0  457/0  
873/5  295  000/0  

  000/0  999/292  938/5  59/118  163 پسر

 سالمت روان
  78/58 134 دختر

141/0  707/0  
756/1 -  295 080/0  

  080/0  317/284  - 756/1 50/61  163 پسر

کنـد.   یسه مـ ین دختران و پسران مقای، بTق را بر اساس آزمون یمختلف تحق يرهای، نمرة متغ2جدول 

باشـد. بـا توجـه بـه سـطح       یهـا مـ   انسیـ وار يبرابـر  یبررس يآزمون لون، برا F  ، مقدار2در جدول 
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ـ ، باTل آزمون یتحل يباشد، لذا برا یها برابر م انسیها وار سهیمقا ی، در تمامF يدار یمعن د بـه سـطح   ی

و  یجـان ی، هـوش ه ینید يریگ ن نمره دو گروه در جهتیانگین، میم. بنابرایاول توجه کن T يدار یمعن

نسـبت   يبـاالتر  ینید يریگ توان گفت: دختران از جهت یدارد. م يدار یتفاوت معن یسالمت جسمان

ـ  یجانین، هوش هیباشند. همچن یدار مبه پسران برخور ـ   یدختران ب سـالمت   یش از پسـران اسـت، ول

 باشد. یش از دختران میروان پسران ب

  تیک جنسیبه تفک یج همبستگیخالصه نتا. 3جدول 

 يدار یسطح معن یب همبستگیضر  جنس  مدل

 یجانیهوش ه با ینید يریگ جهت
  000/0  387/0  دختر

  000/0  327/0  پسر

 سالمت روانبا  ینید يریگ جهت
  017/0  207/0  دختر

  000/0  286/0  پسر

 و سالمت روان یجانیهوش ه
  000/0  325/0  دختر

  001/0  261/0  پسر

و  یجـان یبـا هـوش ه  ، آمـوزان دختـر   دانش ینید يریگ جهتدهد که  یمنشان  3ج حاصل از جدول ینتا

ـ ید يریـ گ ان جهـت زیـ ش میبا افـزا ؛ دارد يدارام و معنیسالمت روان آنها رابطه مستق ـ م، ین زان هـوش  ی

ـ ید يریگ ابد. جهتی یش میو سالمت روان افزا یجانیه  3/4و  یجـان یرات هـوش ه ییـ درصـد تغ  15 ین

  کند. ین مییرات سالمت روان را تبییدرصد تغ

  يريگ جهينت بحث و

آمـوزان   سـالمت روان دانـش   و یجـان یبا هوش ه، ینید يریگ رابطه جهت یبا هدف بررس، پژوهشن یا

بـه دسـت آمـده از     يها افتهیشهرستان قم انجام گرفت.  يدوره دوم متوسطه نظر، درخشان يعدادهااست

ـ  )،=397/0r( از وجود رابطه معنـادار مثبـت   یحاک ،1جدول  ، با استناد بهرسونیپ یب همبستگیضر ن یب

متوسـط   ،یجـان یبـا هـوش ه   ینید يریگ ن جهتیبود. شدت رابطه ب یجانیبا هوش ه ینید يریگ جهت

بـا  ج یهـا و نتـا   افتهین یکند. ا ین مییرا تب یجانیرات هوش هییدرصد تغ 7/15 ینید يریگ جهت .باشد یم

؛ نجام گرفتـه اسـت  ا یو اجتماع يفرد يبا سازگار ،یجانینۀ رابطه مذهب و هوش هیکه در زم یقاتیتحق

ـ را و اسـتراتون ، )1379( یلـ یخل، )1379( انیسـهراب قـات  یتحق یعنی و همکـاران   یاتیـ مور ،)2003( دی

در ، )2000( گرانـاچر  .دارد ی) همخـوان 1973ت، یاسـم ( برگـر ) و 2004(همکاران  و دادینیتر، )2001(
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 یجـان یدر استفاده و رشـد هـوش ه   یو اصول اخالق یکه اعمال مذهب دیجه رسین نتیقات خود به ایتحق

ـ ن یشواهد فراوان .مهم دارند ینقش رشـد دادنِ هـوش   ، )2003( دیهالسـت ن مـورد وجـود دارد.   یـ ز در ای

حـس   يبـرا  یجـان یهـوش ه  :معتقد است .داند یر میپذ امکان یق آموزش مسائل مذهبیرا از طر یجانیه

  ).2000گراناچر، ( است يار الزم و ضروریسعادت و سالمت در جامعه بس

م و یبا سـالمت روان رابطـه مسـتق    ینید يریگ ن جهتیب، 1 ج به دست آمده در جدولیاساس نتا بر

ـ ید يریـ گ زان جهـت یـ ش میبا افزا ؛)=220/0r( :وجود دارد ياردامعن ـ م ،ین ش یزان سـالمت روان افـزا  ی

ـ ید يریـ گ جهـت  .باشـد  یبا سالمت روان متوسط مـ  ینید يریگ ن جهتیابد. شدت رابطه بی یم ، 8/4 ین

ه مـذهب  نۀ رابطـ یکه در زم یقاتیبا تحقج یها و نتا افتهین یا کند. ین مییرات سالمت روان را تبییدرصد تغ

 سـگال  و تیاسـم ، )2009(و همکـاران   رابرت مانند. باشد یهمسو م ،انجام گرفته است سالمت روانو 

)، 1387( یطشت يمطهر و یهیفق)، 1390( همکاران و یچراغ )1381( یبهرام)، 1383( یتوکل)، 2011(

  ).1392( این یاعتصام و )1391( یرکمالیم

ن یـ و از ا ،ه داشـته یکت ینید يها تی، بر باورها و فعالینید يریگ جهت :گفتد یباجه ین نتین اییدر تب

کنـد. داشـتن معنـا و هـدف در      یم به افراد کمک یجانیه يها یتیمسئول یها و ب ق در کنترل اضطرابیطر

، یزنـدگ  يزا ط مشـکل یخداوند در شرا ياریکمک و  به يدواریواال، ام ی، احساس تعلق به منبعیزندگ

بـا  ، نـدار یاسـت کـه افـراد د    یجمله منابع و... از یت روحانیحما ،یاجتماع يها تیاز حما يبرخوردار

ـ   يب کمتری، آسیزندگ يزا با حوادث مشکل ییارویؤتوانند در ر یم از آنها يمند بهره  یرا از لحـاظ روان

  متحمل شوند.

ـ انگر ایب ،)1 به استناد (جدول، ن پژوهشیگر حاصل از اید ۀجینت بـا   یجـان ین اسـت کـه هـوش ه   ی

باشـد. بـه    ین ارتباط در حـد متوسـط مـ   یشدت ا. )=238/0rدار دارد (ام و معنیمت روان رابطه مستقسال

ـ ا نـد. ک ین مییرا تب یرات سالمت روانییدرصد تغ، 7/5 یجانیهوش هگر، ید عبارت ج یبـا نتـا  ، افتـه ی نی

 زارعـان  )،1386( زاده خـان و  يخسروجرد)، 2005(همکاران و  ونتا )،2008( وریالو  رایمو يها پژوهش

 ) هماهنگ است.1386( ياکبرو  يریمو  )1386(همکاران و 

ـ بهبـود روابـط م   ر مثبـت در یثأت یجانیهوش ه، )1386( همکاران و یلیاسماعق یدر تحق ، يفـرد  انی

  ن پژوهش هماهنگ است.یج ایدارد که با نتا یکاهش اضطراب، افسردگ

 یجـان یه  هوش يآموزان دارا دانش :گفتد یبا ن پژوهشین اییو در تبها  افتهین یبا توجه به ا

ـ بـر موقع  يشتریتوانند کنترل ب یزا م استرس يدادهایرواز مثبت  یشناخت یابیبا ارزو باال  هـا   تی
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ـ   يبـرا  یچـالش و فرصـت   زا بـه عنـوان   اسـترس  يدادهایبه رو ،ن افرادیا داشته باشند.  يریادگی

را تجربه  يکمتر  یجانیک و هیولوژیزیف يها اختالل، جهیدر نت. تیامن يبرا يدینه تهد نگرند، یم

دهـد کـه در    ین امکـان را مـ  یباالتر، به فرد ا یجانین هوش هی). همچن2008، وریرا و الی(مو کند

  اساس، نیها بپردازد. برا جانیه یابیم و ارزیت، شناخت و تنظیریار بهتر بتواند به مدیقلمرو ناهش

زا و  تـنش  يهـا  تیـ برخوردار اسـت، در موقع  يرباالت یجانیکه از هوش ه يتوان گفت: فرد یم

جه، یکند. در نت یافته استفاده میمناسب و رشد  یسم دفاعیا مکانی يا مقابله يسخت، از راهبردها

  ابد.ی یش میاش افزا یو سطح سالمت يزان سازگاریم

آمـوزان پسـر، بـا     دانـش  ینید يریگ ن دارد که جهتیت از ایج به دست آمده حکاین نتایهمچن

 يریـ گ زان جهـت یـ ش میدارد؛ با افـزا  يم و معناداریو سالمت روان آنها رابطه مستق یجانیوش هه

ـ ید يریگ ن جهتیابد. شدت رابطه بی یش میو سالمت روان افزا یجانیزان هوش هی، مینید ، بـا  ین

 2/8و  یجـان یرات هوش هییدرصد تغ 7/10 ینید يریگ باشد. جهت ینسبتاً متوسط م یجانیهوش ه

م و یمسـتق  ۀ، بـا سـالمت روان رابطـ   یجـان یکند. هوش ه ین مییرات سالمت روان را تبییدرصد تغ

درصـد   8/6 یجانیگر، هوش هیباشد. به عبارت د ین ارتباط در حد متوسط میمعنادار دارد. شدت ا

آموزان دختـر، بـا هـوش     دانش ینید يریگ ن، جهتیکند. همچن ین مییرا تب یرات سالمت روانییتغ

ـ ید يریـ گ زان جهـت یـ ش میدارد؛ با افزا يم و معناداریمت روان آنها رابطه مستقو سال یجانیه ، ین

، بـا هـوش   ینید يریگ ن جهتیابد. شدت رابطه بی یش میو سالمت روان افزا یجانیزان هوش هیم

ـ ید يریـ گ باشد. جهـت  یف مینسبتاً متوسط و با سالمت روان ضع یجانیه رات ییـ درصـد تغ  15 ین

با سالمت روان،  یجانیکند. هوش ه ین مییرات سالمت روان را تبیید تغدرص 3/4و  یجانیهوش ه

گـر،  یباشـد. بـه عبـارت د    ین ارتباط در حد نسبتاً متوسط مـ یم و معنادار دارد. شدت ایمستق ۀرابط

 د.ینما ین مییرا تب یرات سالمت روانییدرصد تغ 6/10 یجانیهوش ه

انجـام   سـالمت روان  و یجـان یهـوش ه  رابطه مذهب ونۀ یکه در زم یقاتیبا تحقج یها و نتا افتهین یا

 :تـوان گفـت   یمـ  ن پـژوهش یـ ج ایطبق نتـا  ،نیبنابراکند.  ید مییأآنها را ت باشد و یهمسو م، گرفته است

ـ اباشـند.   ینسبت به پسـران برخـوردار مـ    يباالتر ینید يریگ آموزان دختر از جهت دانش  بـا ، جـه ینت نی

  .دارد یهمخوان) 1371( انیشمس و) 1377 و 1380( لبانطا )،1359( و همکاران ياسد قاتیتحق

ـ انگ ،یاجتمـاع  و یفرهنگـ  عوامـل  تعامـل ، پسـران  با سهیمقا در بودن دختران یعلت مذهب  و هـا  زهی

. )5، ص 1371ان، ی(شمسـ  باشـد  یم یاجتماع يها تیمسئول يفایا در ،پسران و دختران متفاوت يازهاین



  ۱۴۹  روان  سالمت و ي جانيه  هوش  با  ينيد يريگ رابطه جهت

 

ـ یترب يهـا  روش اعمال ایمادرانشان،  با دختران شتریب ارتباط بتوان گر،ید یاحتمال لیدال از دیشا  یت

 معلمـان  يکارآمـد  بـودن  ن، باالتریافزون بر ا. ان کردیب را پسر و دختر فرزندان با ن،یوالد متفاوت

 و دختران انیم در تفاوت نیا آمدن وجود به سبب ،ینید تیترب يبرا مرد معلمان با سهیمقا زن، در

 جۀ حاصـل ینت افته، بای نی، اش از پسران استیدختران ب یجانین هوش هیچنهم .است شده پسران

 نسـبت  هـوش  زیت دختران یجانیه هوش بودن بـر باالتر یمبن) 1384( يآباد رق ياحمد مطالعۀ از

  است. همخوان زهوشیت بـه پسران

ر برابـر  د 7/58زان سالمت روان دختـران از پسـران (  ین بودن مییدر خصوص علت پان، یعالوه بر ا

هسـتند،   یر غلبـه منطقـ  یثأکه تحت ت ،، نسبت به مردانیجانیزنان به علت غلبه ه توان گفت: یم، )5/61

  ).124، ص 1392ا، ین یاعتصام( نندیب یب میشتر آسیزا ب تنش يها تیدر موقع
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  سازد. یاشکال مواجه م

 ن ویوالـد  یتـ یسـبک ترب  ها و الت، نگرشیچون تحص يرهایشنهادات: انجام پژوهش با کنترل متغیپ

  را عرضه خواهد شد. يتر قی، پژوهش دقیطیمح ـ یعوامل فرهنگ
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