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 قدردانی از خدا و هوش معنوی عواملی اثرگذار بر افزايش تحمل ناکامی دانشجويان ايرانی
 
 

  61/9/99پذيرش مقاله:           79/5/99ت مقاله: درياف

 چکیده
در نظر گرفته شوند. بر این اساس  امیناک تحمل اثرگذار بر افزایشتوانند به عنوان عواملی قدردانی از خدا و هوش معنوی می سابقه و هدف:

 های تهران انجام شد.ی دانشجویان دانشگاهو تحمل ناکامتحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی قدردانی از خداوند، هوش معنوی 

نفر  983، 7931های آزاد و دولتی شهر تهران در سال همبستگی از بین کلیه دانشجویان دانشگاه -در این پژوهش توصیفی :هامواد و روش

های تحمل اطالعات از پرسشنامهآوری گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع)با توجه به برآورد فرمول کوکران( به روش نمونه

های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره جهت استفاده شد. از آزمون ناکامی هارینگتون، قدردانی از خداوند کراس و هوش معنوی کینگ

 ها استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده

ا هوش معنوی رابطه مثبت و معناداری داشت. همچنین نتایج نشان داد نتایج نشان داد تحمل فرد در برابر ناکامی با قدردانی از خدا و ب :هايافته

 کند.بینی میدر برابر ناکامی را پیشواریانس تحمل دانشجویان  %88های قدردانی از خدا و هوش معنوی ترکیب مولفه

ی جهت افزایش میزان تحمل دانشجویان در شود که در مراکز دانشگاهی حاصل از این پژوهش، پیشنهاد میهابا استناد به یافته :گیرینتیجه

 ای شود.های معنوی و مذهبی توجه ویژهبه مؤلفه هابرابر ناکامی و افزایش سالمت روانشناختی آن

 تحمل ناکامی، قدردانی از خداوند، هوش معنوی ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

و  کنندهای مطلوب خود تالش میافراد در زندگی برای رسیدن به خواسته

اما گاهی به دلیل  (؛7) کنندهای متفاوتی را برای دستیابی به آن تحمل میچالش

پذیر نیست و منجر وجود شرایط و موانع خاص دستیابی به اهداف مطلوب امکان

توانایی مقاومت در برابر  (. تحمل ناکامی2شود )به پدید آمدن ناکامی در افراد می

عنوان معمول به طورتحمل کم ناکامی بهزا است. های استرسموانع و موقعیت

ها سازی شده است. نشانهعملکرد اجرایی مختل و مشکالت خودتنظیمی مفهوم

(. گاهی 9ممکن است شامل اضطراب، تنش، توجه کم و ترک وضعیت باشد )

 شودکفایتی ایجاد میمل بیرونی مانند صف نانوایی و بیاوقات ناکامی به سبب عوا

شود فرآیند ناکامی افراد ریشه درونی دارد که باعث می ،مواردتر (؛ اما در بیش3)

ای است در این رابطه، معنویت دانش پایه .(5) یابدسازگاری فرد با محیط کاهش 

تواند به افزایش تحمل می ،افزایش داده سازگاری فرد با محیط را که فرآیند

فیت متعالی کردن ناکامی فرد کمک کند؛ تجربه سطح باالیی از خودآگاهی، ظر

های روزانه در ارتباط شخص با احساس مذهبی و کارها، بررسی و پاالیش تجربه

معنوی، یکپارچگی منابع معنوی در حل مشکالت زندگی و انجام اعمال 

د بر تواننپرهیزگارانه مثل گذشت و فداکاری، که این مجموعه از عوامل می

شود شناختی قوی میز نظر روانگذاشته و اتأثیر اخالق، رفتار و شخصیت فرد 

اند که مذهب و معنویت های اخیر نیز پژوهشگران به این نتیجه رسیدهدر سال (.6)

برای افراد نقش سپر دفاعی را بازی کرده و مجموعه وسیعی از آثـار مثبـت 

 (. شناخت معنویت و قدرشناسی از 1کند )شناختی را در افراد ایجاد میروان

 

ان یک منبع جایگزین مهم و حیاتی در آرامش درونی افراد بکار عنوخداوند به

نوعی خودکنترلی دست رود که به این جهت انسان با افزایش منابع معنویت بهمی

شود و بدین ترتیب فرد کند که مانع از تأثیر شرایط بیرونی و نامناسب میپیدا می

مونز و مک کاله به عقیده ای .(8) تواند سالمت روان خود را حفظ کندمی

(Emmons and Mccullough) (3) عنوان یک حس توان بهقدردانی را می

شکرگزار بودن و لذت ناشی از دریافت یک هدیه )موهبت( تعریف کرد که 

تواند یک هدیه عینی )ملموس و مشهود( از طرف یک فرد دیگر باشد یا می

عنوان یک هیجان، ی بهبرخاسته از زیبایی و مواهب طبیعی باشد؛ همچنین قدردان

عنوان یک پاسخ عادت، صفت شخصیتی یا به خلق، نگرش، حسن اخالقی،

 (. 71)سازی تعریف شده است منظور سازگاری مفهومبه

( معتقدند داشتن هدف و معنا در زندگی، 77) (Yang & Mao)یانگ و مآو 

های عیتاحساس تعلق داشتن به معنای واال، امیدواری به یاری خداوند در موق

های اجتماعی و معنوی، همگی از جمله مندی از حمایتزای زندگی و بهرهمشکل

توانند در رویارویی با ها، میهایی است که افراد معنوی با دارا بودن آنروش

های تجربی نشان پژوهشزای زندگی آسیب کمتری متحمل شوند. حوادث تنش

شناختی مانند افزایش مثبت روان اند که قدردانی از خداوند با پیامدهایداده

 (،79) سالمت روانی(، 73) بهزیستی روانشناختی( 79و  72) ظرفیت هیجانی

از  همراه است. (8) و خودمهارگری( 6افزایش شادکامی و سرسختی روانشناختی )

شناختی (، سالمت روان75بینی )دیگر مفاهیم مذهبی که سبب افزایش خوش

 6(MA) ساالروندراضیه آدينه 

 *7(PhD) حسن رضايی جمالويی

، دانشگاه آزاد شهرخمینیگروه روانشناسی، واحد . 7

 .، ایرانشهرخمینیاسالمی، 

شگاه آزاد اسالمی، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دان. 2

 .، ایراننجف آباد

 حسن رضايی جمالويی :نويسنده مسئول*

آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، گروه  دانشگاه نجف آباد،

 .روانشناسی

 

Email: H.rezayi2@yahoo.com 
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 راضیه آدينه ساالروند و حسن رضايی جمالويی/ قدردانی از خدا، هوش معنوی و تحمل ناکامی

28 

شود هوش معنوی ارضات ناشی از ناکامی در افراد می( و به تبع آن کاهش تع76)

ها و منابع معنوی ها، ظرفیتای از تواناییاست. هوش معنوی، بیانگر مجموعه

پذیری تواند موجب افزایش انطباقها در زندگی روزانه میاست که کاربست آن

ل ویژه بر نقش آن در حهای موجـود از هـوش معنوی، بهفـرد شـود. در تعریف

مسائل وجودی و یافتن معنا و هدف در اعمال و رویدادهای زندگی روزمره تأکید 

( افرادی که از هوش معنوی باالتری برخوردار هستند، توانایی 71شده است )

( و از سالمت روانی 78بیشتری نیز در مواجهه با تأثیرات ناشی از ناکامی دارند )

 (. 73بیشتری نیز برخوردارند )

دهد خورداری از هوش معنوی، به همه افراد این فرصت را میدر حقیقت بر

های مادی و معنوی حساس باشند و معنویت و باور به وجود که در مقابل واقعیت

اهمیت معنویت و  (.21خدا را یکی از ارکان محوری در زندگی خود قرار دهند )

ناسان و رشد معنوی انسان در چند دهۀ گذشته به صورتی روزافزون توجه روانش

ویژه حوزه روانشناسی سالمت را به خود جلب کرده به متخصصان بهداشت روانی

ای که سازمان جهانی بهداشت در تعریف ابعاد وجودی انسان، (، به گونه27است )

کند و بعد چهارم، یعنی بعد به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره می

 (. 1سازد )ن مطرح میمعنوی را نیز در رشد و تکامل انسا

معنویت شمولی جهانی دارد؛ اگرچه محتوای خاصی از انواع عقاید معنوی 

ها مفهومی از نیروی غایی، متعالی، مقدس و الهی را وجود دارد، اما همۀ فرهنگ

(. به موازات پیچیدگی و دشواری فزاینده زندگی، نیاز دانشجویان 22در خود دارند )

های معنوی شود که کشششود و اگر مشاهده میس میتر احسابه معنویت، جدی

در این دوران، بیش از سایر سنین زندگی است، رمز آن را باید در فطرتی زالل و 

 نمود.  خود آشنا جستجو

( 29های اخیر، طی مطالعاتی )های انجام گرفته در سالبا توجه به پژوهش

با  یهوش معنو یطهراب یبررسکه توسط پژوهشگران داخلی انجام شده است، 

نتیجه بدست آمده مبنی بر وجود رابطه مثبت و  انیدانشجو نیدر ب یتحمل ناکام

 ،یهوش معنو شیبا افزا یعنی، ی استو تحمل ناکام یهوش معنو نیب معنی دار

رابطه  یبررسهمچنین  .شودیم ینیبشیپ انیدانشجو یبرا یشتریتحمل ب زانیم

یکی دیگر از  یو سالمت روان یستیبهز ت،یشخص یهااز خدا با عامل یقدردان

 جی. نتا(23باشد )های انجام شده است که نتایج آن بسیار قابل توجه میپژوهش

و ثبات  یشناسفهیاز خدا با وظ یها نشان داد که قدردانداده یآورحاصل از جمع

ش نق هاافتهی نیدارد. ا یو اضطراب رابطه منف یرابطه مثبت و با افسردگ یجانیه

 نیروشن ساخته است؛ همچن یو سالمت روان یستیبهز راز خدا را د یمثبت قدردان

 یستیبهز یهااز خدا با همه مؤلفه یاز آن است که قدردان یحاک جینتا

( ییگراو برون یجز خودمختار)به تیو شخص یفاعل یستیبهز ،یشناختروان

عدم انسجام و  های حاضر، به دلیلبا توجه به پژوهش مثبت دارد. یهمبستگ

بر اساس  ناکامی تحمل بینیتر با در نظر گرفتن پیشهای گستردهفقدان پژوهش

در بین دانشجویان ایرانی، اجرای چنین پژوهشی  هوش معنوی و قدردانی از خدا

 الزم است.

 
 هامواد و روش

های آزاد و دولتی شهر آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه یجامعه

نفر )با توجه به برآورد  983ها دادند که از میان آنتشکیل می 31سال تهران در 

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. انتخاب اعضای فرمول کوکران( به روش نمونه

گیری به گیری تصادفی ساده و نمونهنمونه جهت اجرای پژوهش به شیوه نمونه

ای تهران، شامل هکلیه دانشگاه کشی انجام شد. در مرحله اولصورت قرعه

عنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب های آزاد، بههای دولتی و دانشگاهدانشگاه

واحد دانشگاه آزاد  3واحد دانشگاه دولتی و  76شدند. این جامعه آماری متشکل از 

گیری دلیل ایجاد شانس برابر برای انتخاب شدن در نمونه از شیوه نمونه هبود. ب

-کشی استفاده شد. در مرحله بعد اسامی همه دانشگاهوش قرعهتصادفی ساده به ر

های آزاد شهر تهران با اختصاص دادن یک شماره برای هر های دولتی و دانشگاه

کشی از بین اعداد انتخابی، دانشگاه آزاد نشگاه اجرا شد. پس از اجرای قرعهدا

دولتی الزهرا و  اسالمی واحد تهران مرکز، دانشگاه دولتی علم و صنعت، دانشگاه

وهش انتخاب شدند. دانشگاه دولتی سوره به عنوان چهار دانشگاه جهت اجرای پژ

های دانشگاهی به ط شش نفر از همکاران در بین واحدها، توستوزیع پرسشنامه

ای اجرا شد. در این مرحله، هر دانشگاه به عنوان یک گیری خوشهشیوه نمونه

نشگاه دولتی دو کالس به صورت تصادفی واحد در نظر گرفته شد و در هر دا

در واحد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز سه کالس به  انتخاب شدند.

صورت تصادفی انتخاب شد. تعداد دانشجویان انتخاب شده از دانشگاه آزاد اسالمی 

نفر، دانشگاه  18نفر، دانشگاه دولتی علم و صنعت  792واحد تهران مرکز شامل 

نفر بودند. هماهنگی با واحدهای  37نفر و دانشگاه دولتی سوره  89هرا دولتی الز

روز کاری  79ها در طول آوری پرسشنامهدانشگاهی ذکر شده، توزیع، اجرا و جمع

پرسشنامه بصورت ناقص تکمیل  3ها، انجام شد. با توجه به توزیع پرسشنامه

 981های تکمیلی ه دادههای آماری با توجه بگردیده بود که در نهایت در آزمون

کنندگان در مورد رعایت اصول اخالقی محرمانه پرسشنامه، اجرا شد. به شرکت

 ماندن اطالعات، اطمینان خاطر داده شد. 

شناسی به دلیل بررسی رابطه این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش

 -یهای توصیفبین متغیرها و ماهیت موضوع مورد مطالعه در زمره پژوهش

 همبستگی قرار دارد.

( Harrington) این پرسشنامه توسط هارینگتون مقیاس تحمل ناکامی:

منظور سنجش میزان تحمل ناکامی فرد در رسیدن به اهداف ساخته شد. این به

های ترجمه و ویژگی (25مقیاس در ایران توسط بابا رئیسی و علی مهدی )

رونباخ نشان داد که پایایی این سنجی آن بررسی شد. نتایج ضریب آلفای کروان

ی ، مؤلفه51/1ی عدم عاطفی ، برای مؤلفه83/1کنندگان شرکت هکلیبرای ابزار 

 17/1ی استحقاق و مؤلفه 52/1ی پیشرفت ، مؤلفه67/1 عدم تحمل ناراحتی

عامل عدم تحمل  3عبارت است که  95است. پرسشنامه تحمل ناکامی دارای 

سنجد. پیشرفت و شایستگی )استحقاق( را می عاطفی، عدم تحمل ناراحتی،

امتیازی است. مجموع نمرات پایین نشانگر  5صورت طیف لیکرت گذاری بهنمره

ی تحمل ناکامی سطح پایین دهندهتحمل ناکامی باال و مجموع نمرات باال نشان

 (Harrington)ی خارجی هارینگتون است. عالوه بر این ضریب آلفا در نمونه

ی عدم تحمل ناراحتی( )مؤلفه 81/1ی ایرانی است که دامنه آن از ز نمونهباالتر ا

 .کل مقیاس گزارش شده است 33/1تا 

سؤالی و  3این پرسشنامه، مقیاسی  پرسشنامه قدردانی از خداوند:

سنجد. این ابزار در طیف عاملی است که فراوانی احساس قدردانی از خدا را میتک

شود؛ بنابراین  مخالفم تا کاماًل موافقم پاسخ داده میای از کامالًگویه 5لیکرت 

است.  21تا  3آورد در محدوده دهنده در این ابزار به دست میای که پاسخنمره

با استفاده از روش آلفای  (Krause)سشنامه توسط کراس پایایی درونی پر
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هانی، گزارش است. همچنین در پژوهش آقابابایی، فرا 36/1کرونباخ برابر با 

( همبستگی نسخه فارسی این پرسشنامه با پرسشنامه قدردانی برابر 26مهرآبادی )

 گزارش شد. 85/1و آلفای کرونباخ آن برابر با  53/1با 

 (King)این پرسشنامه توسط کینگ  پرسشنامه هوش معنوی کینگ:

گیری مربوط به سنجش هوش معنوی تهیه شده است. این مقیاس یک ابزار اندازه

چهار خرده مقیاس شامل تفکر وجودی انتقادی، ایجاد معنای شخصی، گسترش با 

 1، 5، 1، 5حالت هشیاری و هشیاری متعالی است که هرکدام به ترتیب دارای 

( میزان پایایی این 21گویه هستند. در ایران رقیب، سیادت، حکیمی نیا و احمدی )

(، 15/1های تفکر وجودی )لفهابزار را با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ برای مؤ

(، گسترش حالت 18/1(، هشیاری متعالی )16/1ایجاد معناداری شخصی )

( به دست آوردند. همچنین 89/1( و نمره کلی هوش معنوی )19/1هوشیاری )

ی روایی سازه مقیاس از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل ها برای محاسبهآن

ای مقیاس گویه 23ها ساختار سه عاملی د. یافتهی اول استفاده کردنتأییدی مرتبه

های به دست آمده نشان داد که این سنجش هوش معنوی را تائید نمودند. نتیجه

 مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است.

های این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی و تحلیل یافته تجزیه

ت دموگرافیک افراد نمونه و نیز فراوانی انجام شده است. در بخش توصیفی اطالعا

متغیرهای پژوهش ارائه شد. در بخش استنباطی نیز با توجه به رعایت 

های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند های آمار پارامتریک از آزمونمفروضه

 استفاده شد. SPSS-24افزار آماری با استفاده از نرم( Enter)متغیره 

 

 هايافته

کنندگان در پژوهش نشان داد که ای جمعیت شناختی شرکتهبررسی ویژگی

 ( و مابقی نیز در بازه سنی %12قرار داشتند ) 71-91ها در بازه سنی بیشتر آن

نفر مرد  731( و %2/38نفر زن ) 789(. از این بین %28قرار داشتند ) 52-97

 ( بودند.8/57%)
 

 هاآنهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و مؤلفه. 6جدول 

 شاخص آماری                 

 مقیاس
 باالترين نمره ترين نمرهپايین انحراف استاندارد میانگین

 738 95 58/78 63/37 ناکامی تحمل فرد در برابر

 91 1 21933/3 9165/78 عدم تحمل عاطفی

 91 1 21332/3 9313/78 عدم تحمل ناراحتی

 23 1 19211/3 2687/78 پیشرفت

 67 73 12597/1 1718/96 ستحقاق(شایستگی )ا

 33 28 37/72 28/65 هوش معنوی

 1 6 28813/3 6215/76 هشیاری متعالی

 99 1 31127/3 6925/78 تفکر وجودی انتقادی

 25 5 82156/9 8289/73 ایجاد معنای شخصی

 25 5 39388/9 2118/75 گسترش حالت هشیاری

 21 3 13121/9 3371/77 قدردانی از خدا

 

دهد که در رابطه با متغیر تحمل فرد در برابر ناکامی، نشان می 7ایج جدول نت

زارش شده است. در گ 58/78و  63/37میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب 

بین هوش معنوی، میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب های پیشرابطه با متغیر

ستاندارد به دا، میانگین و انحراف ا، در رابطه با متغیر قدردانی از خ37/72و  28/65

نشان داد که بین تحمل  2نتایج جدول  گزارش شده است. 13/9و  33/77ترتیب 

( و تحمل فرد در برابر ناکامی و r=511/1فرد در برابر ناکامی و قدردانی از خدا )

 نیا(. >17/1Pدار وجود دارد )(، رابطه مثبت و معنیr=835/1هوش معنوی )

از  یکاهش قدردان ایو  شیمعناست که با افزا نیبه ا یازنظر مفهوم یآمار جهینت

 دایو کاهش پ شیافزا زانیبه همان م زین یخداوند، تحمل فرد در برابر ناکام

 یتحمل فرد در برابر ناکام ،یکاهش هوش معنو ایو  شیبا افزاهمچنین  .کندیم

  .کندیم دایو کاهش پ شیافزا زانیبه همان م زین

 
 . ماتريس همبستگی پیرسون رابطه بین متغیرهای پژوهش7جدول 

 قدردانی گسترش حالت هشیاری ايجاد معنای شخصی تفکر وجوی انتقادی هشیاری متعالی هوش معنوی تحمل ناکامی متغیر

       7 تحمل ناکامی

      7 835/1 هوش معنوی

     7 185/1 127/1 هشیاری متعالی

    7 312/1 158/1 671/1 تفکر وجودی انتقادی

   7 322/1 333/1 118/1 638/1 ایجاد معنای شخصی

  7 598/1 383/1 529/1 135/1 165/1 گسترش حالت هشیاری

 7 399/1 311/1 913/1 988/1 571/1 511/1 قدردانی از خدا
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از  رگرسیون مدل از های استفادهفرض پیشها، ابتدا قبل از انجام تحلیل داده

خطی با آزمون هم ،واتسون برای بررسی استقالل خطاها -دوربین آزمونطریق 

اسمیرنف برای –دو شاخص تحمل و عامل تورم واریانس و آزمون کلموگروف

بررسی نرمال بودن توزیع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کلیه پیش 

  رعایت شده است. (Enter)های انجام تحلیل رگرسیون فرض

دهد که نشان می 9در جدول  Enterسیون به روش نتایج تحلیل رگر

واریانس  %88متغیرهای هوش معنوی و قدردانی از خدا در مجموع قادر به تبیین 

(. همچنین نتایج نشان داد که =881/1R2باشند )متغیر تحمل ناکامی می

بینی ها را پیشداری تحمل فرد در برابر ناکامیبین به صورت معنیمتغیرهای پیش

با توجه به سطح معناداری معادل (. >F   ،117/1P(9و 928= )818/819)کنند می

دهد که افزایش یک نمره ، نتایج تفکیکی بر اساس ضرایب بتا نشان می711/1

 نمره استاندارد تحمل ناکامی  1/57استاندارد هوش معنوی منجر به افزایش 

نی از خداوند نیز منجر به شود. به طور مشابه، افزایش یک نمره استاندارد قدردامی

 شود.نمره استاندارد تحمل ناکامی می 3/79افزایش 

 

 بینی تحمل ناکامی بر اساس هوش معنوی و قدردانی از خداوندپیش. 4جدول 

 تحلیل واريانس

 P F تمیانگین مجذورا  مدل مجموع مجذورات درجه آزادی 

 117/1  818/819  382/99533  9 336/711633  رگرسیون 

   193/37  928 928/79631  باقیمانده 

    997 213/773931  کل 

 ضرايب

P t 
 ضرايب غیراستاندارد ضرايب استاندارد

 مدل
Beta Std.Error B 

117/1  899/1-   592/2  892/73-  ثابت 

117/1  762/76  571/1  138/1  113/1  هوش معنوی 

117/1  381/5  793/1  793/1  813/1  قدردانی از خدا 

R=1/398             R2= 1/881                    Adj R2=  1/813 

 

 گیرینتیجه بحث و
این تحقیق با هدف مقایسه اثرگذاری قدردانی از خداوند و هوش معنوی بر 

ها صورت گرفت. بدین منظور نقش این متغیرها در میزان تحمل فرد در ناکامی

های آزاد و دولتی تهران بررسی میزان تحمل ناکامی در بین دانشجویان دانشگاه

دست آمده از این پژوهش بین متغیرهای نامبرده رابطه شد. بر اساس نتایج به 

شوند. معناداری مشاهده گردید و بر این اساس، هر سه فرضیه موجود تایید می

های حاصل از همبستگی در نمونه پژوهش، این فرضیه پژوهش را تأیید یافته

دمیرچی و همکاران (، 28) (Amram)آمرام های تایج پژوهشنمود. این یافته با ن

(، اصفهانیان، گلزاری و براتی سده 23(، رنجبر سودجانی، شریفی و خزایی )6)

 و همکاران (، کراس 72) (Souza & Kamble)(، سوزا و کامبل 91)

(Krause & et.al) (97 وود ،)(Wood) ( ناروئی و همکاران 73و همکاران ،)

توان گفت که قدردانی نوعی متغیر ها میباشد. در تبیین این یافتهمی( همسو 8)

گذارد و در کل بر شناختی است که بر نگرش افراد به مفاهیم زندگی اثر میروان

 های اساسی از دارد. قدردانی با تغییر در شناخترضایت فرد از زندگی تاثیر 

دهد، از این رو افرادی که می های انسان، ارزیابی و قضاوت افراد را تغییرداشته

ها و رویدادهای زندگی به گونه متفاوتی قدردانی بیشتری دارند، در موقعیت

گذاری و پردازش در کنند. قدردانی با ارزیابی متفاوت، ارزشقضاوت و ارزیابی می

کند. افراد شکرگزار و قدردان در خصوص رویدادهای زندگی را متفاوت می

کنند بلکه با های سطحی بسنده نمیها و مسائل به تحلیلرویارویی با موقعیت

شوند و های شناختی درگیر میدقت در مساله و مواجه شدن با آن، در موقعیت

 گیرند که با ایجاد دهند. افراد قدردان یاد میبینی متفاوتی از خود نشان میدرون

 

آلی ر حال حاضر وجود دارد با آن ایدههای ارزشمند زندگی که دتعادل بین حوزه

که مد نظر دارند، سطح باالیی از رضایت از زندگی و به دنبال آن سالمت روانی 

(، در پژوهش خود 91کنند. اصفهانیان و همکاران )بیشتری را در خود ایجاد می

نشان دادند که جایگزین کردن الگوهای سازگاری رفتاری و شناختی در فرد به 

تری در مواجهه تر و مناسبدهد از خزانه شناختی و رفتاری گستردهمی وی امکان

 ریزی بهتری با موقعیت برخوردار باشد و در واکنش به زندگی خود با برنامه

ای مفید های مقابلهعمل کند. این بدان معنی است که قدردانی با ایجاد مهارت

بخشد: گی را ارتقا میبرای مواجهه با ضرر و زیان، بهزیستی و رضایت از زند

ش تمرکز و توجه به مزایا و هایی شامل ایجاد منبعی از افکار مثبت، افزایمهارت

ها و ضرر و های زندگی و کاهش تمرکز ناسازگارانه و ناخوشایند بر نداشتهداشته

توانند در مواجهه ای صحیح، میدلیل انتخاب سبک مقابلههزیان. افراد قدردان، ب

تجربه شکست قابلیت رشد و  شکالت بهتر عمل کنند و در صورتبا موانع و م

ترین مضامین برای کیفیت تعالی را دارند. قدردانی همچنین به عنوان یکی از قوی

شناختی طوالنی کنندگان پیوند کلیه، به دنبال آثار روانای دریافتزندگی در نمونه

ید این فرضیه این طور (. با تای78کنندگان، پدیدار شده است )مدت بر دریافت

گیری فرآیند یک هیجان اخالقی، در شکلشود که قدردانی به عنوان استنباط می

تواند درک تجربیات و مرتبط ساختن نتایج حاصل از یک تجربه به حضور خدا، می

ها داشته باشد. افراد تاثیر چشمگیری در توسعه تحمل و توان فرد در برابر ناکامی

تری از حضور خداوند های فراوان و درک کاملعاالنه به نعمتقدردان، با توجه ف

پندارند و ها را به عنوان موانعی قابل عبور میدر همه مراحل زندگی، شکست
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دهند. واسطه شکرگزاری از خداوند افزایش میهشایستگی و پیشرفت خود را ب

ابطه دهد، وجود همبستگی و رطور که نتایج ماتریس همبستگی نشان میهمان

های تحمل فرد در برابر ناکامی، انتظار مثبت و معنادار بین متغیر قدردانی و مولفه

های دشوار، قادرند رود که افراد قدردان، با درک موثری از شرایط و موقعیتمی

های درونی خویش را مدیریت کرده و انگیزه خود تحمل عاطفی و تحمل ناراحتی

 هداف حفظ کنند. را در جهت پیشروی و دستیابی به ا

های حاصل از ضرایب همبستگی در نمونه پژوهش، فرضیه پژوهش را یافته

تایید نمود و نشان داد هوش معنوی با تحمل فرد در برابر ناکامی رابطه مثبت 

(، 75های حسن زاده و همکاران )معنادار دارد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

در  باشد.(، همسو می73همکاران )(، سمیاری و 78صدیقی ارفعی و همکاران )

کند تا توان گفت هوش معنوی اصولی را برای فرد فراهم میها میتبیین این یافته

های خود را هدفمند در نظر بگیرد و به زندگی خود معنا بخشد و به او بتواند تالش

توان در مواقع (. بنابراین، می99سمتی حرکت کند که برای او معنادار است )

های ها و ارزشها و مشکالت، با در نظر گرفتن اولویترویی فرد با بحرانرویا

یابی به هدف کمک کرد. شخصی، به فرد در انتخاب مسیرهای صحیح برای دست

عالوه از آنجا که فرد واجد هوش معنوی به نیروی برتر و متعالی در جهان به

زند، در قم میخلقت معتقد است که همه سیر زندگی وی را بر اساس حکمت ر

بیند و به تکیه مواجهه با مشکالت و مسیرهای صعب زندگی خود را تنها نمی

بر اساس نظریه فالکمن و  گاهی باور دارد که در مواجهه با مشکالت یاور او است.

(، چنین اعتقادی هم ارزیابی شخص 93) (Folkman & Lazarus)الزاروس 

ی وی را برای آن تغییر ن ادراک شدهآمیز و هم توامعنوی را از موقعیت تهدید

ها توان انتظار داشت که مقابله وی را با مشکالت و سختیدهد؛ از این رو میمی

زا و هم در های مشکلآسان کند. هوش معنوی هم در ارزیابی فرد از موقعیت

 تر جلوه ها به یاری فرد آمده و مشکل را در نظر فرد حل شدنیمقابله با آن

نابراین طبیعی است که اجتناب فرد را کاهش داده و تمایل به رویارویی دهد؛ بمی

گذار اتکا به نیروهای فوق بشری تاثیر را در او تقویت کند. همچنین فرد معنوی با

های معمول، در برخورد با مسائل به شیوه در عالم، ممکن است عالوه بر شیوه

ه مثبت بین هوش معنوی و رو یافتن رابطتری نیز بیندیشد و از اینخالقانه

خالقیت دور از انتظار نخواهد بود. از سمت دیگر، هوش معنوی موجب افزایش 

طوری که در برابر مشکالت آگاهی انسان شده است بهپذیری و خودقدرت انعطاف

های زندگی، بردباری و صبوری بیشتری دارند. در واقع هوش معنوی و سختی

در جست و  هود و نگرش کل نگر به جهان هستی،شظرفیتی برای الهام است و با 

 ها و آداب و رسوم های بنیادی زندگی و نقد سنتجوی پاسخی برای پرسش

بر   (95)( Elkins & Kavendish)باشد. در همین راستا الکینز و کاوندیش می

شود که انسان با مالیمات و عطوفت این باور بودند که هوش معنوی موجب می

کالت نگاه کند. تالش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد. بیشتری به مش

های زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد. با سختی

توان چنین استنباط نمود که افراد دارای هوش معنوی باال، در تایید این فرضیه می

ها و زندگی و فعالیتها، مشکالت معنایی و ارزشی را حل کرده مواجهه با ناکامی

کنند دهند و بدین وسیله تعیین میتر و بامعناتر قرار میتر، وسیعرا در فضایی غنی

های زندگی معنای بیشتری دارند. افراد دارای هوش معنوی که کدام یک از روش

ها و منابع معنوی زمینه را ها، ظرفیتای از تواناییباال به دلیل دارا بودن مجموعه

سازند که این ویژگی در یدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم میبرای رس

ها به عنوان یک الگوی رشد فردی حائز اهمیت ها و شکستمواجهه با ناکامی

باشد. با توجه به ساختار هوش معنوی، افراد دارای هوش معنوی باال، به دنبال می

امر باعث  زندگی خویش هستند که همین "چگونگی های"و  "چرایی ها"کشف 

های رشد و روبرو شدن با مشکالت را باال رفتن خودآگاهی و افزایش قابلیت

های دلیل ارزشهرود افراد داری هوش معنوی باال، بسازد. انتظار میمیفراهم 

 های زندگی را از خود نشان دهند. وانند درک بهتری از دردها و سختیتمتعالی می

ی و اجرای رگرسیون در نمونه پژوهش، ای حاصل از ضرایب همبستگهیافته

( 72فرضیه اصلی سوم پژوهش را تایید نمود. در این رابطه سوزا و همکاران )

نشان دادند که قدردانی از خداوند و نگرش مذهبی با یکدیگر رابطه دارند و نیز 

بینی کنند. همچنین قدردانی توانند کیفیت زندگی را در این گروه از افراد پیشمی

 شناختی زندگی دارد.  های هستیداری با اشتغال از چالشه مثبت و معنیرابط

هایی همچون لفهفت که زندگی معنوی انسان دارای مؤتوان گدر مجموع می

لفه باعث تقویت دیدگاه پرداختن به این دو مؤ هوش معنوی و قدردانی است که

کست و تحمل گیری مقاومت روانی پس از شمعنوی فرد گردیده و منتج به شکل

ها می گردد. معنویت به عنوان یک سد دفاعی افراد را در پیشبرد اهداف و سختی

 کند. ها و مشکالت تقویت میغلبه بر سختی

دهند به مرور زمان افرادی که قدردانی از خدا را سرلوحه امور خویش قرار می

و همه  هابدلیل تقویت باور خویش در ارتباط با حضور خداوند در همه زمینه

اندیشند و دیدگاه و نگرش خود را ها به چرایی و چگونگی رخداد حوادث میپدیده

های بعدی و ادامه مسیر با هدفمندی و یابند که زمینه ظهور تالشای میبه گونه

سازد. انگیزه و نیروهای مثبت درونی عواملی هستند رضایت درونی را هموار می

یت بدان نیازمندند و این امر با پرداختن به که افراد برای طی کردن مسیر موفق

تر معنویت و تقویت دیدگاه ماورایی نسبت به حضور خداوند در همه امور سهل

 گردد. می

شود که در های حاصل از این پژوهش پیشنهاد میبنابراین با توجه به یافته

 های آموزشی در جهت شناسایی عواملی کهمراکز آموزشی و دانشگاهی کارگاه

شود برگزار موجب کاهش میزان تحمل دانشجویان در برابر ناکامی و تالش می

ها به نقش معنویت و قدردانی به عنوان عاملی تاثیرگذار بر شود و در این کارگاه

ای شود. تجربه افراد در زندگی همواره همراه با رفتارهای سالمت روانی توجه ویژه

های قدردانی از خداوند و لفهؤآموزش م باشد و لذا با به کارگیری وشناختی می

های بالقوه افراد در شرایط توان به پایداری و استفاده از توانمندیهوش معنوی می

های روحی و زای زندگی افزود که این امر خود مانع از ایجاد آسیبسخت و آسیب

 شود.روانی در مراحل مختلف زندگی می
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Abstract 

Introduction: Gratitude to God and spiritual intelligence can be considered as 

effective factors to increase the frustration tolerance. Therefore, the aim of this 

study was to compare the effectiveness of gratitude to God and spiritual intelligence 

on frustration tolerance of students of Tehran universities. 

Methods: In this descriptive-correlational study, 348 students (according to 

Cochran's formula) were selected from all State and Azad Universities in 2018 

through simple random sampling. Data were collected using “Frustration 

Discomfort Scale” (Harrington, 2005), “Gratitude to God Scale” (Krause, 2006), 

and “Spiritual Intelligence Scale” (King, 2007). Pearson correlation and 

multivariate regression tests were applied for data analysis. 

Findings: The findings showed that there was a positive and significant 

relationship between individual’s frustration tolerance with gratitude to God and 

spiritual intelligence. Moreover, combination of these two factors predicted 88% of 

the variance in frustration tolerance among students. 

Conclusion: According to the results, it is recommended to pay special attention to 

the religious and spiritual factors in universities for enhancing students’ frustration 

tolerance and their psychological health. 

Keywords: Frustration tolerance, Gratitude to God, Spiritual intelligence 
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