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از  تيو رضا ینداريد ینیب شیدر پ یو سالمت روان، نقش شاخص هوش معنو تيمعنو

 یقطعمطالعه م کي :یزندگ
 

  01/6/99پذيرش مقاله:           32/03/99دريافت مقاله: 

 
 چکیده

مهمی جهت دستیابی به حس معنا و هدف در  باشد. معنویت و دین، منبعو دارای ابعاد چندگانه میمعنویت شاخصی پیچیده  سابقه و هدف:

ا شدت نشانگان اختالالت روانی ارتباط دارد. از سوی دیگر این سازه های دینداری بباشد. مطالعات قبلی نشان داده که برخی از سازهزندگی می

و  یندارید ینیبشیدر پ یهوش معنوتواند با هوش معنوی و رضایت از زندگی مرتبط باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش شاخص می

 ی انجام شد.از زندگ تیرضا

لغایت اردیبهشت  6931تنی بر طرح همبستگی، در خالل برهه زمانی مهرماه در یک مطالعه مقطعی در قالب پژوهشی مب :هامواد و روش

ای گیری خوشهدانشجو بر اساس فرمول کوکران براورد و بر اساس روش نمونه 791، از میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، 6931

سه پرسشنامه هوش معنوی، دینداری و رضایت از زندگی در یک برهه  مطالعه شدند. یندافرهای الزم وارد انتخاب شدند و پس از احراز مالک

نسخه  SPSSافزار های پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون در محیط نرمها توسط آزمونکنندگان تکمیل شد. دادهزمانی توسط شرکت

 تحلیل شد. 76

(. همچنین بین ابعاد  =16/1all P'sاری ارتباط معناداری وجود دارد )دیندنتایج نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد چهارگانه : هايافته

از واریانس  767/1معنوی  این، هوش بر . عالوه( =16/1all P's)چهارگانه هوش معنوی با رضایت از زندگی ارتباط معناداری مشاهده شد 

درصد از تغییرات رضایت از زندگی  722/1 شاخص در مجموع . این دوبینی نمودرا پیش زندگی از رضایت واریانس از درصد 147/1 دینداری و

 را تبیین نمودند.

 ها ی در دانشجویان بود. این یافتهاز زندگ تیو رضا یندارید ینیبشیدر پ یمعنو هوشهای مطالعه حاضر گویای نقش یافته :گیرینتیجه

 ی همراه باشد.های بالینتواند در تدوین مداخالت پیشگیرانه و درمانی با کاربستمی

 مندی، دينداری، هوش معنویمعنويت، رضايت ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

آید که از نهاد انسان سرچشمه شمار میموضوع معنویت از امور فطری بشر به

گیرد. به عبارتی دیگر، معنویت تقاضایی است که در سرشت انسان نهاده شده می

منبع مهمی جهت  ،(. معنویت و دین7، 6باشد )است و دارای کارکرد یا کنش می

شناسی و (. مطالعات باستان9باشد )دستیابی به حس معنا و هدف در زندگی می

دهد که مذهب به عنوان جزء الینفک زندگی بشر در تمام شناسی نشان میانسان

 مندی را احساس نکرده است. گاه بدون دین، سعادتاعصار بوده است و بشر هیچ

ی مفهومی روشن و یکپارچه از دنبال ارائهبهژوهشگران هاست که پسال

معنویت، ابعاد و پیامدهای آن هستند. مطالعات تأثیر قابل توجه بعد معنوی بر ابعاد 

(. با این وجود، ادبیات پزشکی هنوز 4اند )جسمی و روانی سالمت نشان داده

هنوز در قالب تعریفی کالسیک برای معنویت ارائه نداده است، زیرا این مفهوم 

(. تفاوت در 4ترکیبی از تعاریف ارائه شده طی چند دهه گذشته بازنمود یافته است )

 موجود  های فرهنگیتعاریف ارائه شده در ادبیات معنویت نیز ممکن است به تفاوت

 

در آن نسبت داده شود. این مفهوم ممکن است متأثر از قومیت، محیط زندگی، 

های مربوط به ذهبی و تجربیات محقق باشد که دادهزمینه فرهنگی، اعتقادات م

(. این مفهوم در جوامع اسالمی 4کند )سازی معنویت را تحلیل و تفسیر میمفهوم

 (. 4باشد )مبتنی بر رویکرد خدامحور می

منظور سازگاری و مدیریت ای بهمعنویت به عنوان یک استراتژی مقابله

عنوان یک سازه سازی معنویت بهه مفهوم(. اگرچ2شود )شرایط دشوار قلمداد می

باشد، با این وجود تعدادی از دانشمندان معنویت را به عنوان یک پیچیده می

ها تعریف منظور دستیابی به معنای متعالی، اهداف و ارزشمحرک اساسی بشر به

ارتباطی پویا بین نفس فعلی با هدفی  ی(. در واقع معنویت دربردارنده1اند )نموده

 (.1باشد )رزشمند میا

یکی از مباحث اصلی که در مطالعات مربوط به معنویت مورد بررسی قرار 

گرفته است، ارتباط آن با دین است. دین به عنوان یک مجموعه مشترک از 
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شود. اگرچه بین معنویت و های مرتبط با آن تعریف میها و آییناعتقادات، شیوه

ها را دارد، دانشمندان تمایل دارند که آن پوشانی قابل توجهی وجودهم ،دین هم

 (. رفع شکاف بین معنویت و دین با 1به عنوان دو سازه متمایز درک کنند )

در اواخر قرن بیستم رخ داد. این تغییر در درجه اول ناشی از نتایج  شناسیروان

 ارتقاء سالمت و زندگی انسان نقش معنویت در یتأیید کننده ،بسیاری از مطالعات

دهد که وجود معنویت سبب بهبود معنا و کیفیت زندگی در بود. مطالعات نشان می

های دینداری با شدت نشانگان اختالالت (. همچنین برخی از سازه1شود )افراد می

 (. 8روانی ارتباط دارد )

های مذهبی یا معنوی در قیاس با درمانیدهند که روانمطالعات نشان می

هبی اثربخشی بیشتری بر عملکردهای شناختی، کاهش سایر مداخالت غیر مذ

(. همچنین مطالعات نشان 6نمایند )فشارهای روانی و بهزیستی معنوی ایجاد می

(. پتانسیل 3نماید )نفوذی معنادار بر رفتارهای سالمت ایفا می ،دهد که مذهبمی

سالمت  های دینی در راستای ارتقاءبری از مذهب و آموزهقابل توجهی جهت بهره

 (. 3های رفتاری وجود دارد )روان و بهبود شاخص

اند که از آن به شناسان مفهوم جدیدی از هوش معنوی ارائه دادهاخیرا روان

(. هوش معنوی، 2عنوان یک فاکتور مهم در پس سالمت روان یاد شده است )

معنویت و هوش را در ساختاری جدید ترکیب نموده است. هنگامی از هوش 

ها و منابع معنوی خود استفاده آید که فرد از ظرفیتسخن به میان میمعنوی 

های گیرینموده و به واسطه آن در مورد مسائل وجودی خود دست به تصمیم

برانگیز زندگی مهم زند. این بینش عمیق افراد را در رویارویی با مسائل چالش

کردهای معنادار های سالمت روان دارای کارسازد و در بهبود شاخصمقاوم می

 (.2باشد )می

کیفیت زندگی، به نوعی بیانگر وضعیت افراد ساکن در یک کشور یا منطقه 

های ها و اولویتباشد. نظریات اولیه مربوط به کیفیت زندگی، بیشتر بر نگرانیمی

های اخیر مباحث نظری، از فرد محوری به سمت فردی تأکید داشتند، اما در سال

عی نظیر امنیت، آزادی، گستردگی کیفیت زندگی و ساختار و های اجتمانگرانی

 زندگی کیفیت (. مفهوم61است )کیفیت روابط اجتماعی افراد در جامعه تغییر یافته

 دو در طی اما شد،می محدود روانی هایبیماری و بهداشتی هایحوزه به ابتدا

 شناختیروان و محیطی زیست بهداشتی، هایزمینه از مفهوم این گذشته، یدهه

های مورد توجه مفهوم کیفیت زندگی یکی از حیطه .است گرفته مورد توجه قرار

 (. 3ارتباط آن با هوش معنوی و دینداری است )

های هوش معنوی، دینداری و رضایت از زندگی و با با توجه به اهمیت سازه

مطالعه های مذکور در ارتقاء سالمت روان، عنایت به نقش امیدوارکننده سازه

بینی دینداری و رضایت حاضر با هدف بررسی نقش شاخص هوش معنوی در پیش

 از زندگی انجام شد.

 
 هامواد و روش

مطالعه حاضر پژوهشی ارتباطی بود که در قالب طرحی مقطعی انجام شد. 

دانشجو  791، 6931لغایت اردیبهشت  6931بدین منظور در برهه زمانی مهرماه 

ای انتخاب گیری خوشهان براورد و بر اساس روش نمونهبر اساس فرمول کوکر

های الزم، وارد کنندگان پس از اخذ رضایت آگاهانه و احراز مالکشدند. شرکت

( تحصیل در 6های ورود به پژوهش عبارت بودند از: یند پژوهش شدند. مالکافر

م و ( دارا بودن مذهب اسال7مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال؛ 

( عدم وجود اختالالت محور یک و دو بر اساس مصاحبه بالینی 9شیعه؛ 

 91( اقامت در شهر تهران و حومه با انحراف استاندارد 4و  2 اماسساختاریافته دی

( انصراف از 6های خروج عبارت بودند از: کیلومتر مربع از مرکز. همچنین مالک

 ز فرم رضایت آگاهانه. ادامه مطالعه در هر مقطع زمانی و عدم احرا

داری گالک و استارک و رضایت از سه پرسشنامه هوش معنوی کینگ، دین

کنندگان در پژوهش زندگی دینر و همکاران در یک برهه زمانی توسط شرکت

مالک خروج از تحلیل  ،پاسخماده بدون 71های با بیش از تکمیل شد. پرسشنامه

های همبستگی پیرسون و تحلیل ونها از طریق آزمآماری قرار گرفت. داده

تحلیل شدند. تمام مراحل انجام  76نسخه  SPSSافزار رگرسیون در محیط نرم

 پژوهش بر اساس آخرین نسخه از کنوانسیون هلسینکی انجام شد.

لیست توسط پژوهشگر و به منظور این چک شناختی:لیست جمعیتچک

 حی و مورد استفاده قرار گرفت.ها طراشناختی آزمودنیآوری اطالعات جمعیتجمع

یک مصاحبه بالینی است که برای  :(SCID) مصاحبه بالینی ساختار يافته

رود. ضریب به کار می DSM-IVهای محور یک بر اساس تشخیص اختالل

(. توافق 66گزارش شده است ) SCID ،11/1ها برای پایایی بین ارزیاب

های خاص و کلی با پایایی تشخیص تشخیصی این ابزار به زبان فارسی برای اکثر

های فعلی و مطلوب بوده است، ضریب کاپا برای کل تشخیص 11/1باالتر از 

 (. 67به دست آمده است ) 22/1و  27/1های طول عمر به ترتیب تشخیص

به منظور ارزیابی هوش  دهی هوش معنوی:پرسشنامه خودگزارش

دهی نامه ابزاری خودگزارشمعنوی از پرسشنامه کینگ استفاده شد. این پرسش

ای باشد که در قالب طیف لیکرت پنج گزینهگویه می 74است که در بردارنده 

یابی شده است. این توسط دیوید کینگ تدوین و اعتبار شود وبندی میدرجه

عامل تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی  4پرسشنامه دارای 

آیتمی بوده که  47باشد. این پرسشنامه در ابتدا متعالی و بسط حالت هوشیاری می

گویه ارائه شده  74صورت پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی، در نهایت به

( ارتباط نمره کلی هوش معنوی با گرایش مذهبی و 2است. معروفی و همکاران )

عنوان معنادار گزارش شده است و این مقیاس به ،مقیاس خودارزیابی معنوی

 ابزاری معتبر جهت ارزیابی هوش معنوی ارائه شده است. 

به منظور ارزیابی شاخص دینداری از پرسشنامه گالک  پرسشنامه دينداری:

ها بر اساس طیف گویه است. گویه 71و استارک استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

( 6918زاده )شوند. این پرسشنامه توسط سراجبندی میلیکرت پنج بخشی درجه

ترجمه و هنجاریابی شده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای 

؛ پیامدی 12/1؛ عاطفی 86/1کرونباخ استفاده کرد که نتایج برای بعد اعتقادی 

گزارش شده است و بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه است.  89/1و مناسکی  17/1

استفاده از چرخش واریماکس روایی این پرسشنامه از طریق تحلیل مؤلفه اصلی با 

 و روایی مالکی مطلوب گزارش شده است. 

به منظور ارزیابی شاخص رضایت از زندگی از پرسشنامه  رضايت از زندگی:

باشد که بر گویه می 2( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 69دینر و همکاران )

سنجی این های روانشود. ویژگیای ارزیابی میاساس طیف لیکرت پنج درجه

( تأیید شده است. جهت ارزیابی روایی این 69پرسشنامه توسط دینر و همکاران )

 ده برایدست آمفاده شده است که نتایج به ابزار از تحلیل عاملی تأییدی است

بیانگر  NFI( 33/1) و  GFI، (31/1) AGFI ،(33/1)CFI( 33/1های )شاخص

 روایی مناسب پرسشنامه است.
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 هايافته

منظور بررسی رابطه خطی ه به احراز نرمال بودن توزیع متغیرها و بهبا توج

بین شاخص هوش معنوی با ابعاد چهارگانه تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای 

شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری و شاخص دینداری با ابعاد 

زمون چهارگانه اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی و رضایت از زندگی از آ

ها از آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت تحلیل داده

بینی گام استفاده شد. همچنین به منظور پیشبهتحلیل رگرسیون خطی و گام

اساس هوش معنوی از رگرسیون خطی و سپس با  دینداری و رضایت از زندگی بر

پیشینه پژوهشی از  در نظر گرفتن مرتبه ورود متغیرها بر اساس ضریب و

گام استفاده شد. پیش از انتخاب آزمون آماری بهرگرسیون سلسله مراتبی یا گام

اسمیرنف های پارامتریک بررسی شد. نتایج آزمون کالمگرفهای آزمونمفروضه

کنندگان پژوهش در هر سه متغیر مورد مطالعه نشان داد که توزیع نمرات شرکت

چنین مفروضه خطی بودن رابطه بین متغیرها از (. همp>12/1باشد )نرمال می

(. p<16/1فرض مذکور احراز شد )طریق آزمون تحلیل واریانس بررسی و پیش

بوده  61تر از های پیشبین پایینمتغیر VIFاین، تمام مقادیر مربوط به  بر عالوه

شود. از خطی بین متغیرها مالحضه نمیتوان نتیجه گرفت که همبنابراین می

بدست آمده برای هر یک از متغیرهای پیشبین  Value Tolerance دیگر طرفی

خطی بین متغیرهای پیشبین وجود ندارد. نهایتا، آماره حاکی از آن است که هم

توان اظهار باشد. بنابراین میمی 73/6بدست آمده از این پژوهش  دوربین واتسن

 ها وجود ندارد.همبستگی پیاپی بین دادهنمود که 

 

مقطع  ،زن( %16مرد و  %93کنندگان در مطالعه دانشجویان مرد و زن )تشرک

 39/71و میانگین سنی  63-79کنندگان اند. دامنه سنی شرکتکارشناسی بوده

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مورد بررسی ارائه  6باشد. در جدول می

 شده است.

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص. 0جدول 

 انحراف استاندارد میانگین رهامتغی

 11/1 82/7 هوش معنوی

 11/1 81/7 تفکر انتقادی وجودی

 84/1 7//18 تولید معنای شخصی

 87/1 34/7 آگاهی متعالی

 87/1 81/7 بسط حالت هوشیاری

 31/1 111/9 دینداری

 12/1 91/9 اعتقادی

 11/1 18/9 عاطفی

 31/1 89/7 پیامدی

 88/1 83/7 مناسکی

 82/1 84/7 ایت از زندگیرض

 

منظور ارزیابی ارتباط بین متغیرهای هوش معنوی و دینداری از ضریب به

 ارائه شده است. 7همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول 

 ماتريس همبستگی هوش معنوی با دينداری. 3جدول 

 مناسکی پیامدی عاطفی اعتقادی دينداری متغیر

 46/1** 48/1** 91/1** 11/1** 16/1** هوش معنوی

 97/1** 92/1** 74/1** 27/1** 41/1** تفکر انتقادی وجودی

 91/1** 44/1** 97/1** 41/1** 21/1** تولید معنای شخصی

 99/1** 93/1** 91/1** 21/1** 48/1** آگاهی متعالی

 96/1** 98/1** 97/1** 14/1** 29/1** بسط حالت هوشیاری

P<0/01 *, P<0/05** 

 
شود ضریب همبستگی هوش معنوی و مشاهده می 7همانطور که در جدول 

ابعاد آن یعنی تفکر انتقادی وجودی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط 

باشد. همچنین مثبت و معنادار می 16/1حالت هوشیاری با دینداری در سطح 

 16/1ی در سطح ضریب همبستگی هوش معنوی و ابعاد آن با بعد اعتقادی دیندار

مثبت و معنادار است. ضریب همبستگی هوش معنوی و ابعاد آن با بعد عاطفی 

مثبت و معنادار است. ضریب همبستگی هوش معنوی و  16/1دینداری در سطح 

باشد. نهایتا مثبت و معنادار می 16/1ابعاد آن با بعد پیامدی دینداری در سطح 

 16/1بعد مناسکی دینداری در سطح  ضریب همبستگی هوش معنوی و ابعاد آن با

 باشد.مثبت و معنادار می

منظور ارزیابی ارتباط بین متغیرهای هوش معنوی و رضایت از زندگی از به

 ارائه شده است. 9ضریب همبستگی پیرسون استفاده که نتایج در جدول 

شود ضریب همبستگی هوش مشاهده می 9همانطور که در نتایج جدول 

(، تولید  =46/1𝑟( و ابعاد آن یعنی تفکر انتقادی وجودی ) =44/1𝑟معنوی )

( و بسط حالت هوشیاری  =92/1𝑟(، آگاهی متعالی ) =96/1𝑟معنای شخصی )

(92/1𝑟=  با رضایت از زندگی در سطح )مثبت و معنادار است. 16/1 

 ماتريس همبستگی هوش معنوی و رضايت از زندگی. 0جدول 

 رضايت از زندگی متغیر

 44/1** هوش معنوی

 46/1** تفکر انتقادی وجودی

 96/1** تولید معنای شخصی

 92/1** آگاهی متعالی

 92/1** بسط حالت هوشیاری

P<0/01 *, P<0/05** 

بینی دینداری و رضایت به منظور بررسی نقش شاخص هوش معنوی در پیش

ارائه  4جدول  از زندگی از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج در

 شده است.

 رضایت از زندگی و درصد 767/1 ، دینداری4های جدول با توجه به یافته

 مجموع در متغیرها کنند. اینمی هوش معنوی را تبیین واریانس از درصد 147/1

 .هوش معنوی هستند تغییرات از درصد 722/1 حدود بینی پیش به قادر
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 معنوی هوش اساس بر زندگی از گام دينداری و رضايتنتايج تحلیل رگرسیون گام به  .2جدول 

 R2Δ F df تعديل يافته R R2 R2 متغیرهای وارد شده

 6، 791 996/19** 767/1 713/1 767/1 416/1 دینداری

 7، 792 337/93** 147/1 748/1 722/1 212/1 رضایت از زندگی

**P<0/01, * P<0/05 

 

 براساس معنوی ام به گام هوشنتایج ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گ

 طور که در همان ارائه شده است. 2دینداری و رضایت از زندگی در جدول 

دهند که دینداری جدول نشان داده شده است، ضرایب تی نشان میاین های یافته

 داری بر شاخص هوش معنوی دارند.و رضایت از زندگی تأثیر معنی

 

 معنوی هوش اساس بر زندگی از یون گام به گام دينداری و رضايتضرايب حاصل از تحلیل رگرس .5جدول 

 سطح معنی داری B tضرايب غیر استاندارد  خطای معیار Bضرايب استاندارد  متغیر پیش بین مرتبه ورود متغیرها

416/1 دینداری گام اول  13/1  162/1  328/1  116/1  

 گام دوم
916/1 دینداری  666/1  411/1  761/4  116/1  

یت از زندگیرضا  716/1  134/1  949/1  126/9  116/1  

 
 گیرینتیجه بحث و

بینی مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش شاخص رضایت از زندگی در پیش

ها نشان داد که که بین هوش معنوی و دینداری و هوش معنوی انجام شد. یافته

عاد چهارگانه ابعاد چهارگانه دینداری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین اب

معنوی  هوش معنوی با رضایت از زندگی ارتباط معناداری مشاهده شد. هوش

 را  زندگی از رضایت واریانس از درصد 147/1 از واریانس دینداری و 767/1

درصد از تغییرات هوش  722/1 بینی نمود. این دو شاخص در مجموع پیش

های مطالعه حاضر مبنی بر نقش دینداری و هوش معنوی را تبیین نمودند. یافته

های مطالعه الوستانی و بینی رضایت از زندگی همسو با یافتهمعنوی در پیش

بین معنادار باشد که وجود معنویت یا گرایشات دیندارانه پیش( می1همکاران )

هایی همسو با نتایج مطالعه حاضر، کیفیت زندگی بوده است. همچنین در یافته

( نشان داده که بین شاخص دینداری و ظهور 1های پژوهش کوچاراسکا )تهیاف

های نشانگان اختالالت روانی ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین یافته

گیری رفتارهای نقش مذهب بر شکل ی( تائید کننده3مطالعه پادال و همکاران )

بری از هی جهت بهرهباشد و در واقع پتانسیل قابل توجمبتنی بر سالمت می

های های دینی در راستای ارتقاء سالمت روان و بهبود شاخصمذهب و آموزه

( نشان داد که نقش دینداری 64رفتاری وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه کیراک )

بر این، راکراچاکام و باشد. عالوهدر ارتقاء شاخص رضایت از زندگی معنادار می

خود بر نقش دینداری بر سازه رضایت از زندگی در اقوام ( در مطالعه 62همکاران )

های مطالعه حاضر، نتایج مالزیایی تاکید نمودند. در این راستا و همسو با یافته

تواند شاخص رضایت از ( نشان داد که دینداری می61مطالعه آفتاب و همکاران )

بکاهد.  شدهزندگی را در دانشجویان افزایش دهد و از میزان استرس ادراک

دهد که معنویت ( نشان می61همچنین نتایج مطالعه دانکلینکواوسلکا و همکاران )

 باشد. بین معنادار رضایت از زندگی در نوجوانان میپیش

های مطالعه حاضر نشان داد که بین ابعاد چهارگانه همچنین بخشی از یافته

 در این راستا  هوش معنوی با رضایت از زندگی ارتباط معناداری وجود دارد.

دهد که بین هوش معنوی، ( نشان می68های مطالعه مونوار و تاریق )یافته

دینداری و رضایت از زندگی در سالمندان مسلمان پاکستانی ارتباط معناداری وجود 

های مطالعه حاضر، نتایج پژوهش جعفری و دارد. در این راستا و همسو با یافته

بخشی از تغییرات شاخص رضایت از زندگی  دهد که( نشان می63پور )حسام

 معنا کهباشد. بدینبینی میواسطه ابعاد هوش معنوی قابل پیشسالمندی به

 او ارتباط و باشد، درک باالتری معنوی هوش و دینداری دارای سطح فرد چنانچه

 )معنوی زندگی(دهد می اطرافش جهان و خود به که معنایی و هستی با سرچشمه

 که دارد وجود کمتری احتمال این رو است. از ارزشمندی و مندیدفه با همراه

یابد. شوند و احتمال تجربه رضایت از زندگی افزایش می های روانیپریشانی دچار

( نشان داد که رضایت از زندگی 71زاده و همکاران )همچنین نتایج مطالعه عرب

بک زندگی های هوش معنوی و سدانشجویان از طریق ترکیب خطی مولفه

دوست و های مطالعه حسنباشد. در این راستا، یافتهاسالمی قابل تبیین می

دهد که هوش معنوی از طریق مولفه شادکامی باعث ( نشان می76همکاران )

شود. افزایش رضایت از زندگی و شاخص کیفیت مراقبت در دانشجویان می

( نشان داد که هوش 77) ساالروند و رضایی جمالویی همچنین نتایج مطالعه آدینه

شناختی یاری آوری به افزایش سالمت روانواسطه بهبود تابتواند بهمعنوی می

دهنده ( نشان79های مطالعه عابدی میانده و موسوی )این، یافته بررساند. عالوه

 باشد. ارتباط بین هوش معنوی و سالمت سازمانی می

توان اذعان از زندگی می بینی رضایتدر تبیین نقش هوش معنوی در پیش

هایی از جنبهکنند و  تفکر درباره ماهیت هستی، سئوال ونمود که اگر افراد اغلب 

زمانی را برای تفکر درباره است بشناسند و وجود خود را که فراتر از جسم مادی 

 جهت یافتن معنا و هدف زندگی تواناییکنند،  دالیل زندگی صرف اهداف و

توانند رضایت از زندگی را را داشته باشند میآمیز ای استرسهسازگاری با موقعیت

توان بینی رضایت از زندگی میتجربه نمایند. در تبیین نقش دینداری در پیش

تواند به عنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده تأثیر زیادی بر گفت که دینداری می

ست و چگونگی تفسیر ریزی خانواده، کار، سیاها از جمله برنامهروی رفتار و نگرش

های شناختی از جمله رویدادهای روزانه داشته باشد. بنابراین دینداری در مؤلفه

بینی، بدبینی و طرز فکر تاثیر گذاشته و این به نوبه خود منجر تفسیر وقایع، خوش

های گردد. افراد دیندار به دلیل دریافت حمایتبه افزایش رضایت از زندگی می

تری از های عاطفی سطح پایینهای مذهبی و انواع کمکروهاجتماعی از سوی گ
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 های جسمانی و روانی و سطح باالتری از رضایت از زندگی را گزارش آسیب

 نمایند. می

 جهتمان توانایی است که به ما قدرت دیدن رؤیاها و تالش ه هوش معنوی

های ن راهانتخاب درست از میا منظوربه. بخشدمیبه آن رؤیاها را  یابیدست

موجود در بحث معنویت و عرفان، تشخیص راه درست از غلط، و یا عرفان صحیح 

واسطه بهاست، که  "هوش معنوی"از کاذب، ابزاری نیاز است، که مهمترین آن 

های معنوی، این هوش انسان دچار تشویش نشده و در دو راهی مندی ازبهره

 به طور کلی هوش معنویصود برسد. و به سرانجام مق را بیابدتواند راه درست می

 باالترین متضمن را آن نظرانصاحب برخی که است انسان درونی نیازهای از یکی

 پاسخ برای آدمی تالش و عاطفی، فردی اخالقی، شناختی، رشد هایزمینه سطوح

 د.داننیم زندگی چراهای به دادن

د. مهمترین هایی همراه بواین مطالعه در طول فرایند اجرا با محدودیت

 دهی بود. پیشنهاد محدودیت مطالعه حاضر استفاده صرف از ابزار خودگزارش

آوری داده در کنار ابزار کاغذ و های جمعشود در مطالعات آتی از سایر روشمی

مندی از مداخالت قلم استفاده شود. انجام یک کارآزمایی بالینی در راستای بهره

 اسبی برای مطالعات آتی باشد.تواند مسیر منمبتنی بر مذهب می

 :منافع عارضت

 گونه تعارض منافع را گزارش ننمودند.نویسندگان هیچ

 
 تشکر و قدردانی

نویسندگان از تمامی افرادی که در این مطالعه شرکت نمودند و در تسهیل 

 فرایند پژوهش یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract 

Introduction: The spirituality is a complex index with multiple dimensions. 

Spirituality and religion are an important source for achieving a sense of meaning 

and purpose of life. Previous studies have shown that some structures of religiosity 

are associated with the severity of the symptoms of mental disorders. On the other 

hand, this structure can be associated with spiritual intelligence and life satisfaction. 

The aim of this study was to investigate the role of spiritual intelligence index in 

predicting religiosity and life satisfaction. 

Methods: In a cross-sectional study, in the form of a research based on a 

correlation design, from October 2017 to May 2018, among the students of Azad 

University, North Tehran Branch, 237 students were estimated based on Cochran’s 

formula and were selected based on cluster sampling method and after confirming 

the necessary criteria, they entered into the study process. Three questionnaires of 

spiritual intelligence, religiosity and life satisfaction were completed by the 

participants at one time. Data were analyzed by Pearson correlation and regression 

tests using SPSS 21. 

Findings: The results indicated that there was a significant relationship between 

spiritual intelligence and the four dimensions of religiosity (all P's= 0.01). 

Moreover, a significant relationship was observed between four dimensions of 

spiritual intelligence and life satisfaction (all P's= 0.01). In addition, spiritual 

intelligence predicted 0.212% of the variance of religiosity and 0.042% of the 

variance of life satisfaction. These two indicators explained 0.255% of the changes 

in spiritual intelligence. 

Conclusion: The findings of the present study suggest the role of spiritual 

intelligence in predicting religiosity and life satisfaction in students. These results 

can be correlated to clinical implications in the development of preventive and 

therapeutic interventions. 

Keywords: Spirituality, Satisfaction, Religiosity, Spiritual intelligence 
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