
 

 

            نشريه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

 7-49، صفحه: 49 و زمستان پايیز، و چهارم سومدوره دوم، شماره 

 

 

گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان دانشگاه بررسی رابطه هوش معنوی و جهت
 خوارزمی
 
 

   40/8/46پذيرش مقاله:           49/4/46دريافت مقاله: 

 چکیده
را باید در روح و روان جست  ، اما شادکامی حقیقیدانندیمی وبکیپاشادکامی و نشاط را به معنای رقص و  بسیاری از افراد سابقه و هدف:

ی مذهبی حاصل گردد. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه هوش هایریگجهتتواند از طریق اعتقادات و و این شادی می

 گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان انجام شد.معنوی و جهت

نفر با  822 نهاآجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمی بود که از میان  مواد و روش ها:

گیری مذهبی آلپورت ، جهت Kingمعنویهوش  هایفرمول کوکران به پرسشنامهای، متناسب با حجم و با استفاده از ی طبقهریگنمونهروش 

و با کمک آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون،   88SPSSافزار ها با استفاده از نرمدند. دادهو مقیاس شادکامی آکسفورد پاسخ دا

 قرار گرفتند. لیتحل و هیتجزمستقل مورد  tو آزمون  چندگانهرگرسیون 

با متغیر شادکامی ( =300/3r و =330/3pگیری مذهبی درونی )( و مؤلفه جهت=82/3r و =30/3pنتایج نشان داد هوش معنوی ) يافته ها:

(. همچنین، =00/3r و =03/3pگیری مذهبی بیرونی با شادکامی رابطه معناداری دیده نشد )رابطه مثبت معناداری دارند. اما بین مؤلفه جهت

بر این،  ی کردند. عالوهنیبشیپاز واریانس شادکامی را  308/3و  360/3، 066/3ی مذهبی درونی و بیرونی به ترتیب ریگجهتهوش معنوی، 

 بین دانشجویان دختر و پسر در جهت گیری مذهبی، هوش معنوی و شادکامی تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که هوش معنوی، بیشترین سهم را در تبیین تاب آوری دانشجویان دارد. در نهایت،  نتیجه گیری:

ی درونی، که تنها برای منافع شخصی تظاهر به دین داری نمی کنند و افراد دارای هوش معنوی می توان گفت افراد داری جهت گیری مذهب

 باال، از شادکامی باالتری برخوردارند.

گیری مذهبی، شادکامیهوش معنوی، جهت واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

ی جدید روانشناسی در اواخر سده بیستم میالدی که هارشتهیکی از 

اسی روانشن»ی پیش روی روانشناسان و پژوهشگران گشوده است، اتازهافق 

ایی و بر شناس دیتأکی جابهنام دارد. در این شاخه از روانشناسی « نگرمثبت

ه ، بهانآی رفتاری و ترمیم یا درمان هایکاستی روانی و کمبودهامطالعه 

(. 0) شودیم دیتأکشناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و 

مفهوم  ازجملهی، شناخترواناین رشته جدید، طیف وسیعی از مفاهیم 

شناسایی عواملی است  ،(. از اهداف این رویکرد8)گیرد شادکامی را در بر می

الم از یک زندگی س مندی آنهاافراد و بهره که به تأمین سالمتی و شادکامی

ترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر شادکامی یکی از مهم کمک کند.

 و ویژه در دوره نوجوانیگیری شخصیت و سالمت روان بهای بر شکلعمده

ود ترند، وظایف خشادکام در امور تحصیلی خود موفق جویاندارد. دانش جوانی

 (.0) خوردارندالتری بررا بهتر انجام داده و از قدرت حل مسئله با

Veenhoven (2 شادکامی را ارزیابی کلی ذهنی فرد از کیفیت زندگی ،)

ناختی ی احساسی و شارزیابانه ، فرایند خودگرید عبارتبه؛ کندیمخود تعریف 

 فرد از محیط انگیزشی خویش. شادکامی نوعی داوری است که از بیرون به 

 

 

یر هیجانات مثبت تأثاز شود؛ بلکه حالتی درونی است که فرد تحمیل نمی

های شخصی مبتنی (. بر این اساس، شادکامی بر نگرش و ادراک5)پذیرد می

کند که مطبوع و دلپذیر است و از تجربه هیجانات است و بر حالتی داللت می

نشناسان دو (. از دیدگاه روا0)گیرد مثبت و خشنودی از زندگی سرچشمه می

نوع شادکامی وجود دارد: نوعی از آن به دلیل شرایط محسوس زندگی، 

طورکلی امکانات مالی و رفاهی به دست  و به همچون ازدواج، تحصیل، شغل

های گویند و نوع دیگر متأثر از حالتآید که به آن وجه عینی شادکامی میمی

ذهنی یا احساس های شخصی است که از آن به شادکامی درونی و ادراک

های مختلف زندگی احساس شادکامی بر جنبه (.8شود )شادکامی تعبیر می

ای، فرآیند فرد همچون سالمت جسم، طول عمر، عملکرد تحصیلی و حرفه

پذیری تفکر خالق و توانایی حل مسئله و بهداشت روانی تأثیر مثبت اجتماع

داری شناختی و دینهای بدنی، خصوصیات رواندارد. از طرف دیگر فعالیت

تأثیرگذاری بر احساس شادکامی افراد داشته باشد.  نقش مهم و تواندیم

دهد افراد شادکام افکار و رفتارهایی دارند که سازگار و ها نشان میبررسی

نگرند، دعا و نیایش دارند، باشند، با دید روشن به امور میکمک دهنده می

 4(PhD) افروزآتشعسکر 

 *4(ScM) عظیمی کامیار

 4(MSc) مرضیه امینی
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ع از موق دهند و بهد تالش نشان میطور مستقیم برای حل مسائل از خو به

طلبند. در مقابل، افراد غیر شادکام به طرق مخرب فکر و دیگران کمک می

روند، خود و دیگران را سرزنش کرده و از کنند در خیاالت فرو میعمل می

(. یکی از عوامل مهمی 7)ورزند کار کردن در جهت حل مشکالت اجتناب می

رابطه نیرومندی با شادکامی داشته باشد، معنویت است. معنویت  تواندیمکه 

مادی، مسیری درونی که فرد را قادر  اشاره دارد به حقیقتی غایی یا غیر

 ها و معانیزشترین ارسازد تا اساس هستی خود را کشف کند یا عمیقمی

(، معتقد است که 6) Vaughan(. 2)کنند ها زندگی میها با آنکه انسان

های مختلفی نویت امر همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوهمع

دارد؛ ممکن است هشیار، ناهشیار، رشد یافته یا غیر رشد یافته، سالم یا 

 بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید و خطرناک باشد. 

ته ارتباط تنگاتنگی با شادکامی داش تواندیمیکی از ابعاد معنویت که 

(، عبارت 03) Amramباشد، هوش معنوی است. هوش معنوی از نظر 

و  هاارزشبرای کاربست و ابراز منابع،  هاییتوانای از امجموعهاست از 

ه باور ب ایش کنش و بهزیستی زندگی روزانه.ی معنوی در جهت افزهایژگیو

Wallace (00مذهبی بودن و معنویت می ،) تواند شادکامی را به چهار

تواند اتحاد مثل حضور در کلیسا( می)اعمال مذهبی  .0شیوه بهبود ببخشد: 

تحول و رشد ارتباط یک فرد باخدا یا  .8اجتماعی و حمایت را افزایش دهد. 

ی مذهب .0 تواند شادکامی را ارتقا بخشد.با یک سیستم روحانی و الهی می

تواند معنا، ارتباط و وابستگی و هدف را در زندگی یک بودن و معنویت می

نهایت وفاداری به یک اعتقاد مذهبی یا معنوی  شخص فراهم کند و در

تر سبک زندگی را افزایش دهد. در همین راستا های سالمتواند انتخابمی

اهیمی اند که مذهبی بودن و معنویت با مفشماری از مطالعات نشان داده

(، رضایت 08)ی در جهت حل مشکالت و مسائل روزمره امقابلهچون راهبرد 

 در ارتباط است. (0و00)و شادکامی  (00)از زندگی 

گیری شادکامی نقش در شکل توانندیمیکی دیگر از عواملی که  

گیری مذهبی است. این مفهوم بر دالیل ابزاری و غیر داشته باشد، جهت

مذهبی داللت دارد. در حوزه  هایدر گزاردن کنشبودن افراد ابزاری 

گیری (، نخستین محققی هست که جهت02)  Allportروانشناسی، 

 گیریاز جهت Allportبررسی قرار داده است. مقصود  مذهبی را مورد

مذهبی، ترکیبی از باورهای مذهبی، رفتارها و انگیزه بود. از دیدگاه 

Allport  وRoss (05این جهت ،)گیری گیری مذهبی به دو صورت جهت

گیری . افراد دارای جهتاستگیری مذهبی بیرونی مذهبی درونی و جهت

 کنند. این گروه بهبیرونی، باورهای مذهبی را قبول دارند و به آن عمل می

کنند که آنها را در رسیدن به اهداف ای در مراسم مذهبی شرکت میاندازه

 ؛ند وجه اجتماعی، رفاه و آسایش، حمایت و یاری تأیید رساندمادی خود مان

تر از این مجموعه اهداف، در گیری مذهبی درونی، فراتر و متعالیاما جهت

گیری، ایمان، به خاطر خود ایمان، ارزشمند شود. در این جهتنظر گرفته می

ش ژوهی پهاافتهعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف. یو مفید است، نه به

McFarland (00 نشان داد افرادی که به اجرای مراسم مذهبی مقید )

و  Kruegerهستند، سالمت معنوی باالتری دارند. در مطالعه جدیدی 

گیری تجارب هیجانی افراد (، از یک سنجش روزانه برای اندازه07همکاران )

های روزانه استفاده کردند. بر پایه یک نمونه آنها هنگام درگیری به فعالیت

 د،های مذهبی هستندریافتند که افراد زمانی که مشغول انجام دادن فعالیت

 ی پژوهشهاافتهد. یدهنهای مثبت را گزارش میباالتری از هیجان سطوح

Procter ی مذهبی بیرونی و ریگجهت(، نشان داد بین 02) و همکاران

ی هاپژوهشهمچنین، نتایج شادکامی رابطه معناداری وجود ندارد. 

Ghaderi (06 و )Azmode ی ریگجهت( نشان داد که 83) و همکاران

 Rodríguezی پژوهش هاافتهمذهبی با شادکامی رابطه معناداری دارد. ی

(، رابطه مستقیم میان شادکامی و سالمت معنوی را گزارش 80) Sanzو 

های عمومی دینی را فعالیت Kubzansky (88،)و  Maselkoکردند. 

نان نیز، اند و در بین زبینی کننده سالمت و بهزیستی دانستهدر مردان، پیش

های عمومی دینی و تجارب معنوی را با سالمت و بهزیستی مرتبط فعالیت

در تحقیقات خود نشان دادند که افراد  (،80و همکاران ) Karlاند. دانسته

 ی دارند.باالترتحصیلی و اجتماعی  شاد، بازدهی فردی، خانوادگی،

ای در خصوص بررسی ابعاد، در ایران نیز اخیراً استقبال گسترده 

طور مثال،  شناختی مذهب پدید آمده است. بهها و پیامدهای روانویژگی

(، نشان داد که معنویت ارتباط 5) همکارانو  Heydariی پژوهش هاافتهی

ی نیبشیپآن شادکامی را  واسطهبهین خود مثبتی با بهزیستی روانی داشته و ا

(، نشان داد که 82و همکاران ) Jafariی پژوهش هاافته. یکندیم

ی مذهبی و انجام مراسم عبادی و دینی حتی اگر برای مقاصد ریگجهت

ی در بیماران خواهد شد. خود مراقبتظاهری نیز باشد منجر به افزایش 

Mohammadi  در پژوهش خود گزارش کردند که بین  (،85)و همکاران

ی سالمت روان همبستگی مثبت و هامؤلفهی مذهبی بیرونی با ریگجهت

ی هامؤلفهی مذهبی درونی با ریگجهتی مذهبی و بین ریگجهتبین 

 سالمت روان همبستگی منفی وجود دارد.

 Raesi در پژوهش خود نشان دادند که هوش  (،80) و همکاران

معنوی باالتر با شادکامی بیشتر و پیشرفت تحصیلی بیشتر دانشجویان همراه 

(، در پژوهشی تحت عنوان 87)و همکارن  Zamirinezhad. است

ه ، نشان دادند ک«بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنویپیش»

کامی بینی نمره شادبه پیشداری قادر صورت معنیهوش معنوی و جنسیت به

(، در 82) Enayatinovinfar و  Heydarirafat.استدانشجویان 

رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین »پژوهشی تحت عنوان 

با شادکامی بیشتر و  ،نشان دادند که هوش معنوی باالتر« دانشجویان

( در پژوهشی 86) Yaghobiپیشرفت تحصیلی دانشجویان همراه بود. 

 «بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان»تحت عنوان 

که میزان افزایش هوش معنوی، میزان شادکامی دانشجویان را نیز افزایش 

 دهد. می

بر خالف تصور بسیاری از افراد که شادکامی و نشاط را به  ،حالنیا با

، شادکامی حقیقی در روح و روان است و دانندیمی کوبیپامعنای رقص و 

حاصل ی مذهبی هایریگجهتتواند از طریق اعتقادات و این شادی می

ویژه در دین مبین اسالم که نشاط و سرور را بخشی از سرشت  گردد. به

آن به پیروان خود نشاط و شادمانی  بخشروحو قوانین  داندیمانسان 

. اسالم با توجه به نیازهای اساسی انسان، شادی، نشاط را تحسین بخشدیم

 نیترحکممستقرآن که یکی از بهترین و  که یطور بهو تأیید کرده است 

و شادی را نعمت و رحمت خدا  بانشاط، زندگی رودیممنابع اسالم به شمار 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596213700148
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ی و ناله را خالف رحمت و زار هیگرتلقی فرموده، زندگی همیشه توأم با 

ی شادکامی در نهیزم(. در کشور ما پژوهش در 03د )دانیمنعمت خداوند 

ژوهش ی پهاجامعهابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررسی بیشتر این مقوله در 

ت اس ارزش بامتفاوت کامالً مشهود است. شادکامی در جامعه امروزی بسیار 

 هستند، بلکه از این عقیده نیز شانیزندگمردم خواستار شادی در  تنها نهو 

اید ب هادولتدیگر افراد باشیم و  شود که باید مراقب شادکامیحمایت می

هدفشان را ایجاد شادی بیشتر برای شماری بیشتر از شهروندان قرار دهند 

طه بررسی راب هدف با(. بنابراین، با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر 00)

گیری دینی با شادکامی در دانشجویان مقطع بین هوش معنوی و جهت

کلی در تحقیق حاضر، دو  طور شد. به کارشناسی دانشگاه خوارزمی انجام

 وانندتیمگیری مذهبی پرسش مطرح است. آیا دو متغیر هوش معنوی و جهت

از متغیرهای هوش معنوی،  بینی کنند؟ سهم هر یکپیش شادکامی را

بینی گیری مذهبی درونی در پیشگیری مذهبی بیرونی و جهتجهت

 شادکامی به چه میزان است؟

 

 ها مواد و روش
توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه  این پژوهش یک مطالعه

آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی 

که از  استدانشگاه خوارزمی  65-60مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

ای، متناسب با حجم و با ی طبقهریگنمونهنفر با روش  822این میان تعداد 

گردآوری اطالعات در این  منظوربهشدند.  فرمول کوکران، انتخاباز استفاده 

SISRI (08 ،)-82پژوهش از سه مقیاس پرسشنامه هوش معنوی 

( 00)( و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 05)ی مذهب ریگجهتپرسشنامه 

 استفاده شد.

این : (SISRI)ی هوش معنوی خود گزارشمقیاس  -

عبارت است.  82و دارای  شده ساختهKing (8332 )پرسشنامه توسط 

 سؤاالتانتقادی ) -زیر مقیاس تفکر تجربی 2همچنین این پرسشنامه 

 -00 -7 -5(، ایجاد معنای شخصی )80 -07 -00 -6 -0 -0ی شماره

ی گستره( و 88 -83 -02 -02 -0 -8)(، تعالی آگاهی 80 -06 -05

این  سؤاالتنی به . آزمودسنجدیم( را 82 -00 -08 -03 -2 -2)هشیاری 

کامالً نادرست نمره »ی از ادرجه 5مقیاس لیکرت  پرسشنامه با توجه به

( در بررسی 08) King. دهدیمپاسخ « 2کامالً درست نمره »تا « صفر

نفر از دانشجویان دوره لیسانس  006ی مقیاس هوش معنوی که بر روی هیاول

و  65/3انجام داد، آلفای کرنباخ  پترزبورگمرد( دانشگاه  000زن و  222)

گزارش کرد. آلفای کرونباخ برای  00/3را  سؤاالتمتوسط همبستگی درونی 

ی شخصی، آگاهی متعالی و گسترش معناسازی تفکر انتقادی، هامؤلفه

است. برای  شده انیب 62/3و  26/3، 27/3، 22/3خودآگاهی به ترتیب 

ود خسشنامه معتبر از جمله مقیاس بررسی روایی، این مقیاس را با چندین پر

 ی درونی و بیرونیدارنیدی، مقیاس عرفان و مقیاس فرا شخصی ریتفس

 00/3، 07/3به ترتیب  آنهااست و ضریب همبستگی  قرارگرفتهمورد مقایسه 

 (. 02است ) آمده دست به 72/3و 

و  Allport :Allport مذهبی گیریجهت پرسشنامه -

Ross   ی هایریگجهتاین پرسشنامه را برای سنجش  0653در سال

ی که بر این مبنا اهیاولدرونی و بیرونی مذهب تهیه کردند. در مطالعات 

ی ی مذهبریگجهتی هامادهصورت گرفت، مشاهده شد که همبستگی بین 

(. این آزمون 05)است  -80/3ی مذهبی بیرونی ریگجهتی هامادهدرونی با 

و هنجاریابی شده است.  ایران ترجمه ( در05) Junbozorgiتوسط 

و پایایی بازآزمایی  70/3همسانی درونی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ 

ی سنجرواناست. روایی ظاهری آن نیز توسط کارشناسان حوزه  72/3آن 

 متناسب گزارش شد.

 0ارت ی عبهانهیگزعبارت است که در آن،  80این پرسشنامه شامل 

از کامالً مخالف تا کاماًل  سنجدیمی مذهبی بیرونی را ریگجهتکه  08تا 

الف( کامالً مخالف، گزینه دوم )موافق است، به این صورت که گزینه اول 

اماًل د( ک)ج( تقریباً موافق و گزینه چهارم )ب( تقریباً مخالف، گزینه سوم )

که  80تا  00ی هاشمارهماده بعدی یعنی  6و در  دهدیمموافق را تشکیل 

برعکس است؛  هاپاسخ، کندیمی ریگاندازهی مذهبی درونی را ریگجهت

ینه ب( را تقریباً موافق، گز)را کامالً موافق، گزینه دوم  (الف)یعنی گزینه اول 

 .ردیگیم برد( را کامالً مخالف در )ج( را تقریباً مخالف و گزینه چهارم )سوم 

، 0که گزینه الف نمره  بیترت نیا به ردیگیمتعلق  5تا  0نمره  هاپاسخ به

و گزینه بدون پاسخ نمره  5، گزینه د نمره 2، گزینه ج نمره 8گزینه ب نمره 

ی بیرونی آزمودنی ریگجهتمیزان  08تا  0ی هاعبارت. جمع امتیاز ردیگیم 0

ی درونی او را ریگجهتنمره  80تا  00ی هاعبارتی هانمرهو مجموع 

 در هایآزمودن چه هر و ندارد برش نقطه پرسشنامه . اینکندیممشخص 

 آن دارای بیشتر آورند،به دست  بیشتری نمرات یبررس مورد یهااسیمق

 اجرا گروهی صورت به و ندارد زمانی محدودیت ،آزمون. باشندیم صفت

 .شودیم

این پرسشنامه که در سال پرسشنامه شادکامی آکسفورد:  -

توسط علی  0072، در سال شدههیتهتوسط آرگیل، مارتین و کراسلند  0626

ماده است و بر اساس  86پور و نورباال به فارسی برگردانده شده است، دارای 

عامل  5ی شده است که گذارنمره 0تا  3ی لیکرت از ادرجه 2یک طیف 

لفای . آردیگیمرا در بر  نفسزتعرضایت، خلق مثبت، سالمتی، کارآمدی و 

، 22/3، خلق مثبت برابر 26/3رضایت برابر  گانهپنجکرنباخ برای عوامل 

به  52/3برابر  نفسعزتو  02/3، خودکارآمدی برابر 20/3سالمتی برابر 

بود. آلفای کرونباخ برای  داریمعن >330/3pدست آمد که در سطح آماری 

نیمه کردن آزمون  از روش دو کهآنایی و پای 60/3پرسشنامه  سؤاالتکل 

(. برای بررسی روایی صوری 00)است  شده گزارش 68/3، شده محاسبه

نظرخواهی شد که همگی توان سنجش شادکامی  متخصص 03پرسشنامه از 

زار افاز نرم هاداده لیتحل و هیتجزرا توسط این آزمون تأیید کردند. برای 

88SPSS   و آمار  (میانگین و انحراف معیار)ی آمار توصیفی هاروشو

 tضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و آزمون )استنباطی 

 استفاده شد. (مستقل

 

 ها يافته
 و میانگینو  را بر حسب جنسیت هایآزمودنتوزیع فراوانی  0جدول 

 نمیانگی در جدول ذیل، .دهدیمنشان  را پژوهش متغیرهای استاندارد انحراف

 . باشدمی 58/000 با برابر خوارزمی، دانشگاه دانشجویان معنوی هوش نمرات



7-49، صفحه: 49 و زمستان پايیز(، 2و9شريه اسالم و سالمت، دوره دوم، شماره )ن  

و همکاران افروزآتشعسکر / نقش هوش معنوی و جهت گیری مذهبی بر شادکامی  

 

03 

 

 اب برابر دانشجویان درونی مذهبی گیریجهت نمرات میانگین همچنین،

 02/08 با برابر دانشجویان بیرونی مذهبی گیریجهت نمرات و 32/00

 با بربرا خوارزمی دانشگاه دانشجویان شادکامی نمرات میانگین و باشدمی

دهد از بین متغیرهای پژوهش، نشان می  0نتایج جدول  .باشدمی 08/02

مذهبی درونی گیری و مؤلفه جهت( =82/3r و =30/3pهوش معنوی )

(330/3p=  300/3وr= ) با متغیر شادکامی رابطه مثبت معناداری دارند. اما

 رابطه معناداری دیده  گیری مذهبی بیرونی با شادکامیبین مؤلفه جهت

 متغیرهای  تک تک (. برای بررسی سهم=00/3rو  =03/3pنشد )

رسیون یک تحلیل رگ ی شادکامینیبشیپدر  آنهاو ترکیب خطی  نیبشیپ

 از آزمون  است. شده ارائه 2چندگانه انجام شد که نتایج آن در جدول 

تحلیل رگرسیون چندگانه، برای تعیین سهم هوش معنوی، جهت گیری 

ویان بینی شادکامی دانشجگیری مذهبی بیرونی در پیشمذهبی درونی، جهت

واریانس  066/3که هوش معنوی  دهدیمنشان  هاافتهاستفاده شد. تحلیل ی

ی درونی ی مذهبریگجهتی کرده است. به همین ترتیب، نیبشیپشادکامی را 

از واریانس شادکامی  308/3و  360/3گیری مذهبی بیرونی به ترتیب و جهت

سهم  ی مذهبی درونی، بیشترینریگجهت، نیبنابرای کرده است. نیبشیپرا 

خالصه نتایج تحلیل رگرسیون در  .داردرا در تبیین شادکامی دانشجویان 

گیری دهد که در متغیر جهتنشان می tاجرای آزمون  آمده است. 0جدول 

مذهبی بیرونی دانشجویان پسر، نمرات باالتری نسبت به دانشجویان دختر 

اند، اما در سایر متغیرهای مورد بررسی، دانشجویان دختر نمرات کسب کرده

ده اند ولی تفاوت مشاهده شن پسر به دست آوردهباالتری نسبت به دانشجویا

دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری در هیچ یک از متغیرها معنادار نیست.بین 

 

  توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش : شاخص4 جدول
 N  M SD متغیر

 00/02 58/000 822 هوش معنوی

 00/5 32/00 822 مذهبی درونی گیریجهت

 00/0 02/08 822 بیرونیگیری مذهبی جهت

 02/08 08/02 822 شادکامی

 

: ضريب همبستگی بین متغیرهای هوش معنوی، 4جدول

 ی آن با شادکامیهامؤلفهگیری مذهبی و جهت

 خالصه رگرسیون هوش معنوی و جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی يیرونی بر شادکامی: 2جدول 
 

 متغیر مالک                 

 بینهای پیشمتغیر

 شادکامی

R 2R F سطح معناداری B SE 

 000/3 068/3 32/3 56/002 066/3 200/3 هوش معنوی

 550/3 873/3 30/3 06/05 360/3 00/3 ی مذهبی درونیریگجهت

 005/3 362/3 02/3 27/3 308/3 85/3 ی مذهبی بیرونیریگجهت

 

 مقايسه دو جنس در متغیرهای پژوهش: 9جدول 
 

 متغیر ها
Mean±SD 

t دانشجويان دختر دانشجويان پسر 

 00/3 05/005±50/02 03/008±22/02 معنوی هوش

 52/0 76/00±25/5 58/03±23/5 جهت گیری مذهبی درونی

 08/0 55/00±00/0 00/08±50/0 جهت گیری مذهبی بیرونی

 23/3 22/02±38/08 05/02±66/08 شادکامی

 

 نتیجه گیریو بحث 
ی ریگجهتاین پژوهش، با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و 

ی پژوهش نشان داد هاافتهمذهبی با شادکامی دانشجویان صورت گرفت. ی

که هوش معنوی با شادکامی رابطه مثبت معناداری دارد. این نتیجه، با 

(، 80و همکاران ) Raesi(، 5و همکاران ) Heydariی پژوهش هاافتهی

Zamirinezhad ( 87و همکاران ،)Fatahi ( 0و همکاران ،)

Heydarirafat  و Enayatinovinfar (82 ،)Yaghobi (86 ،)

Rodríguez و Sanz (80 ،)Gupta (08،) Paliwal وKansal 

(2 ،)Wallace  (00،)Thimm  (00 ،همخوانی دارد. در حقیقت ،)

Shaw  (07 معتقد است )هاهای آنی زودگذر هستند، انسانلذت ازآنجاکه 

هایی که افراد برای اند. فعالیتهای پایدارتر بودههمواره به دنبال لذت

کمک به دیگران و دلسوزی برای  ازجملهدهند انجام می تیمعنوجستجوی 

 گوید( می02) Seligmanهمچنین، تواند منجر به شادکامی بشود. ها میآن

پیوند دهد را کشف کنیم، به شادکامی  تربزرگاگر آنچه ما را به یک شادی 

 سطح معناداری (rضريب همبستگی ) نیبشیپمتغیر  متغیر مالک

 شادکامی

 30/3 82/3 هوش معنوی

 330/3 00/3 گیری درونیجهت

 03/3 00/3 گیری بیرونیجهت

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596213700148
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هوش معنوی نوعی از هوش است که با استفاده از  که ییآنجا ازایم و رسیده

ادار عمیق و معنها و زندگی خود را در مسیری شوند تا فعالیتآن افراد قادر می

ی از الگوی هوش ریکارگ بهمندی از هوش معنوی و هدایت کنند. بهره

تواند موجبات شادکامی در زندگی روزمره شود. معنوی در زندگی روزمره می

 افراد به که است یاشده تجربه توانایی معنوی هوش که ییآنجا از، واقع در

 به رسیدن برای را زمینه و دهدمی را بیشتر فهم و دانش به دستیابی امکان

 (. 06) سازدمی فراهم زندگی در ترقی و کمال

گیری مذهبی درونی با یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد که جهت

ی پژوهشی هاافتهشادکامی رابطه مثبت معنادار دارد. این نتیجه با ی

McFarland (00 ،)Krueger ( 07و همکاران )Karl  و همکاران

(80 ،)Jafari ( 82و همکاران ،)Mohammadi ( 85و همکاران ،)

Ghaderi (06 و )Azmode ( 83و همکاران)  در تبیین استهمخوان .

در یک شخص دارای مذهب درونی، عقاید نتیجه حاضر، باید عنوان کرد که 

اجتماعی  یهاجنبه که یحال محکم شخصی محوریت و اهمیت دارد؛ در

که عقاید مذهبی در سطح باالیی قرار دارد، زمانی  .مذهب اهمیت ندارد

به  و دهدیاعتقاد به خدا به انسان قدرت م، زیرا ابدییشادکامی نیز افزایش م

تنها  در برابر مشکالت کنندیهمین دلیل، پیروان بسیاری از ادیان احساس م

 (.23) هاستنیستند و خدا یار و یاور آن

Mysers (20)  هبی، بر میزان شادی معتقد است که ایمان مذنیز

ابی منبعی برای تفسیر مثبت وقایع و ارزی ،بنابراین، مذهب .بسیار تأثیر دارد

نبع غنی مثابه م ، مذهب بهگرید انیب شناختی و منبع کنترل محیط است. به

افراد دارای  ،واقع در .آوردیمعنا و هدف، کنترل درونی را به ارمغان م

گیری مذهب بیرونی، از گیری مذهب درونی بیش از افراد دارای جهتجهت

گیری حال، افراد با جهت هر به .(83) سرسختی و شادکامی برخوردارند

مذهبی درونی، به عقاید مذهبی بیشتر پایبندند و دین و مذهب در تمام 

یرونی، مذهب را آشکار است؛ اما افراد دارای مذهب ب شانیزندگ یهاجنبه

 دانندیبرتر، امنیت و موقعیت اجتماعی م برای کسب مقام و موقعیت یالهیوس

د توانمتفاوت بر عوامل درون شخصی و یا برونی می دیتأک( و همین 28)

گیری مذهبی درونی و عدم همراهی همراهی شادکامی با جهت کنندهنییتب

 گیری بیرونی مذهبی باشد.شادکامی با جهت

ی گیری مذهبسوی دیگر، نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین جهتاز 

بیرونی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. این یافته با برخی از 

و  Maselko(، 02و همکاران ) Proctorنتایج تحقیقات پیشین از جمله 

Kubzansky (88 ،)Mohammadi  ( 85و همکاران ،)Ghaderi 

 که ییآنجا ازهمخوانی دارد. در تبیین نتیجه حاضر باید عنوان کرد  (06)

ها و مذهبی بودن و به ارزش یهازهیبرای افراد دارای مذهب بیرونی، انگ

مذهب بیرونی  نیز Allportنظر  . ازعقاید بیرونی یا اجتماعی اهمیت دارد

سیر مو  نسبت به مذهب درونی تر استیافته درش کمترمذهبی نابالغ یا 

 بطمرت با کاهش احساس شادی در روابط اجتماعی مذهب گیری بیرونیجهت

ه ابزاری منزل . به عبارتی، افراد مذهبی با گرایش بیرونی، که دین را بهاست

 هانییدر زمان شرکت در آ برندیمذهبی به کار م برای رسیدن به مقاصد غیر

ماعی و اهداف شخصی و مراسم دینی، به دنبال کسب مقام و موقعیت اجت

ند، ضعیفی برخوردار یریپذ تینفس و مسئول خویش هستند و چون از عزت

کمتری  یهاتیاجتماعی و مذهبی، از روابط اجتماعی و حما یهاطیدر مح

و ممکن است اضطراب و نگرانی بیشتری را تجربه  شوندیمند منیز بهره

ی در روابط ، موجب کاهش احساس رضایت و خشنودجهینت کنند و در

گیری افراد با جهترسد که ، به نظر میواقع در(. 06) شودیاجتماعی م

، رونیا ؛ ازکنندیمذهبی بیرونی، به خدا اعتماد ندارند و حمایت او را ادراک نم

و افزون بر اینکه به اکتشاف محیطی  کنندیدر محیط احساس ایمنی نم

و از زندگی احساس رضایت  رندیپذی، مسئولیت اعمال خود را نمپردازندینم

گونه که الگوی مسیر نشان داد، احساس شادی بنابراین، همان (.02) کنندینم

 یها. اگرچه اعتقاد به خدا و اجرای دستورالعملابدییدر زندگی آنها کاهش م

که خدا یار و یاور آنهاست و در برابر  رساندیدینی، افراد را به این باور م

ی گیرهای مذهبی در افرادِ دارای جهتند، اما چون ارزشمشکالت تنها نیست

مذهبی بیرونی، درونی نشده است، عدم باور درونی به رفتارهای مذهبی در 

ابد یکاهش باور درونی به کنترل اوضاع و شرایط نیز تعمیم شناختی می نهیزم

، فرد مسائل و رویدادها را به عوامل بیرونی و شانس و تصادف جهینت و در

. به عبارتی، چون دهدیسبت داده، احساس رضایت و شادی را کاهش من

گیری مذهبی بیرونی با عدم احساس ایمنی به خدا همراه است، پایه جهت

 ، در(20) ایمن جهت اکتشاف و مقابله با مشکالت و مسائل وجود ندارد

 احساس کنترل و ،با خداوندو عدم ارتباط درونی  ، در شرایط اضطرابجهینت

و موجب عدم احساس شادی در  ابدییپناهگاه مطمئن داشتن کاهش م

ارتباط  ی وریگبه دلیل عدم جهت رسدی. به عبارتی، به نظر مشودیزندگی م

 .دابیینمافزایش و مقابله با مشکالت، احساس رضایت و شادی  درونی

ام انج این پژوهش در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی

یکی  هک آنجا ازشد. بنابراین، در تعمیم نتایج باید احتیاط الزم را لحاظ کرد. 

از عوامل تأثیرگذار بر شادکامی، هوش معنوی و مذهب درونی است، ضروری 

های دانشجویی، مدرسان است افرادی مانند روانشناسان و مشاوران خوابگاه

. دوران ی دانشجویان باشدشادکامهایی برگزار کنند تا گامی در راه ارتقا کارگاه

 هوش معنوی است، چرا نوجوانی و اوایل جوانی زمان مناسبی برای آموزش

 و پروراندیمکه افراد این دوره و سن سؤاالت فراوانی در این زمینه در ذهن 

ی آن در حل مسائل و درک ارزش و معنای ریکارگبهپرورش معنویت و 

زندگی یاری دهد. همچنین دانشگاه بایستی تمهیداتی را ایجاد کند تا هوش 

غنی که سؤاالت معنوی را  یهاطیمحمعنوی در دانشجویان تقویت شود؛ 

، جهتنیبدموجب افزایش و تقویت هوش معنوی گردد.  تواندیمبرانگیزاند، 

هایی در این زمینه برای دانشجویان امکان دستیابی با ایجاد سمینار و کارگاه

 گردد. به این هدف میسر می

پژوهش حاضر، حمایت مالی نداشته است. در این پژوهش، تمامی 

اخالقی از جمله: محرمانه بودن اطالعات  مالحظاتا اصول مرتبط ب

 در پژوهش، رعایت شده است. کنندگانشرکتو رضایت آگاهانه  هاپرسشنامه

تعارض منافعی با  گونهچیهکه  دارندیمنویسندگان این پژوهش، اعالم 

 یکدیگر ندارند.

 

 تقدير و تشکر:
نویسندگان از همکاری صمیمانه تمامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی 

  .کنندیمتهران تشکر و قدردانی 



7-49، صفحه: 49 و زمستان پايیز(، 2و9شريه اسالم و سالمت، دوره دوم، شماره )ن  
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Abstract 

Introduction: Many people think that the happiness means the dance and 

stomp, while the real happiness should be sought in the spirit and it can be 

acquired through the religious beliefs and orientations. Therefore, the aim of 

this study was to investigate the relationship of spiritual intelligence and 

religious orientation with happiness among the students. 

Methods: Statistical population of this study included all bachelor’s students 

of Kharazmi University. Among them, 288 students were selected through 

stratified sampling proportional to size using Cochran formula and were asked 

to fill King’s spiritual intelligence questionnaire, Alport religious orientation 

and Oxford Happiness Scale. Data were analyzed via SPSS 22 using 

descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple regression 

and independent t-test. 

Findings: The results showed that there was a significant positive relationship 

between spiritual intelligence (r=0/24, p=0/03) and intrinsic religious 

orientation (r=0/031, p=0/006) with happiness. However, there was no 

significant relationship between happiness and external religious orientation 

(r=0/11, p=0/30). Spiritual intelligence, internal and external religious 

orientation predicted 0.699, 0.096 and 0.062 of the happiness variance, 

respectively. Moreover, no significant difference was found between male and 

female students in terms of religious orientation, spiritual intelligence and 

happiness. 

Conclusion: Regression analysis showed that spiritual intelligence had the 

highest contribution to their tolerance. Finally, it can be said that people who 

have intrinsic religious orientation, only for personal interests do not pretend 

to be religious, and have spiritual high intelligence enjoy higher happiness. 

Keywords: Spiritual intelligence, Religious orientation, Happiness 
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