
 
 

  

                  نشریه اسالم و سالمتدانشگاه علوم پزشکی بابل، 

  14-20 :، صفحه93 زمستان، چهارماول، شماره  دوره
  

 
   در رویی سخت و معنوي هوش اساس بر روانشناختی بهزیستی بینی پیش

  دختر دانشجویان
  
  

   19/3/94 :پذیرش مقاله          12/2/94 :مقالهدریافت 
  چکیده

 ارتقاي و تامین ویژه به انسان زندگی گوناگون هاي زمینه در اساسی نقش ،فرد باورهاي زیربناي عنوان به معنوي هوش :سابقه و هدف
 بهزیستی به توجه بنابراین ،بوده افزایش به رو نامساعد هاي محیط و زا استرس منابع اخیر هاي سال در طرفی از .دارد روانی سالمت

 اساس بر روانشناختی بهزیستی بینی پیش هدف با حاضر پژوهش. است برخوردار اي ویژه اهمیت از آن، افزایش در موثر عوامل و روانشناختی
  .گرفت انجام دختر دانشجویان در رویی سخت و معنوي هوش
 در نفر) 1550( اجتماعی علوم دانشکده رازي، دانشگاه دانشجویان کلیه شامل آماري جامعه و همبستگی ،پژوهش روش :و روش ها مواد
 براي. شد انتخاب اي مرحله چند ایی خوشه گیري نمونه روش با که دانشجو 150 شامل آماري نمونه. بود1393-1394 تحصیلی سال

 استفاده )ISIS( معنوي هوش و )AHI( اهواز رویی سخت ،)Ryff )PWBS روانشناختی بهزیستی هاي پرسشنامه از ها داده گردآوري
  .شد انجام همزمان رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب محاسبه با ها داده تحلیل. شد

 معناداري مثبت همبستگی روانشناختی بهزیستی با) r=18/0( رویی سخت و) r=26/0( معنوي هوش بین که داد نشان ها یافته :یافته ها
 توان β=15/0 با رویی سخت و β=24/0 با معنوي هوش که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل از آمده بدست نتایج همچنین .دارد وجود
  .دارند را روانشناختی بهزیستی بینی پیش

 دانشجویان در روانشناختی بهزیستی بینی پیش در رویی سخت و معنویی هوش هاي متغیر اهمیت از پژوهش این هاي یافته :نتیجه گیري
 بهبود باعث زندگی در معنا و امید تعهد، داشتن چالش، با مقابله چون مثبتی هاي ویژگی داشتن گفت توان می نتیجه در. کند می حمایت

 .شود می دانشجویان در روانشناختی بهزیستی

 دختر دانشجویان رویی، سخت معنوي، هوش روانشناختی، بهزیستی :واژگان کلیدي

 
  مقدمه

 که چرا است اجتماعی نیازهاي از یکی روان سالمت و بهداشت
 نظر از که است افرادي از برخورداري مستلزم جامعه یک مطلوب عملکرد
 جنبش بطن در). 1( دارند قرار مطلوبی وضعیت در روان بهداشت و سالمت

 نظر در لزوم بر برجسته پژوهشگران از بسیاري نگر، مثبت روانشناسی نوین
 روان سالمت تعریف در بهزیستی مفهوم و بشر مثبت هاي جنبه گرفتن
 باالي سطوح وجود و روانی هاي بیماري فقدان همچنین و اند کرده تاکید

 بهزیستی). 2( کنند می تلقی روانی سالمت عنوان به را بهزیستی
 کننده منعکس و کند می اشاره زندگی ي شده تجربه کیفیت به روانشناختی

 حسب بر مفهوم این ابتدا در. است مطلوب روانشناختی تجربه و عملکرد
 و افسردگی مانند منفی هیجانی حاالت و روانی شناسی آسیب فقدان

 هاي مولفه از یکی عنوان به روانی بهزیستی. است شده مطالعه اضطراب
 از بسیاري توجه گذشته دهه دو خالل در عمومی سالمت اصلی

 در اي گسترده هاي پژوهش و کرده جلب خود به را محققان و شناساننروا
 مطالعات گرایش 1960 دهه آغاز از حال این با .است گرفته انجام باره این
 لغوي معنی. است کرده تغییر روانشناختی سالمت و رشد طرف به تدریج به

   به که است موفقیت و سالمتی بودن، شاد از رضایت حالت یک بهزیستی

  
 Ryff گفته طبق). 3( کند می اشاره مطلوب روانشناختی عملکرد و تجربه

 هدف فردي، رشد پذیري، خویشتن مانند ابعادي شامل بهزیستی) 1995(
 موثر مدیریت توانایی( محیطی تسلط دیگران، با مثبت روابط زندگی،
). 4( شود می خودمختاري حس و) پیرامون جهان و شخصی زندگی

 و عقاید که اند کرده حمایت نظریه این از بسیاري تجربی هاي پژوهش
 همراه روانی و جسمانی سالمت با مثبتی طور به خاص مذهبی تمرینات

 گذشته دهه چند در انسان، در معنوي رشد و معنویت اهمیت ).5( شود می
 به را روانی بهداشت متخصصان و روانشناسان توجه روزافزون صورتی به

 و پویا ماهیت و سو یک از روانشناسی علم پیشرفت. است کرده جلب خود
 معنوي نیازهاي که است شده باعث دیگر، سوي از نوین جوامع ي پیچیده

. یابند بیشتري اهمیت و کنند علم قد مادي نیازهاي برابر در بشر
 بهره تعابیر یک از معنوي هوش دقیق مفهوم ارائه در اسالم و روانشناسی

 بیان براي مشخصات و عالئم برخی از روانشناسان تعابیر در بلکه اند نگرفته
 واژگان از اسالمی هاي آموزه و مفاهیم در که است شده استفاده آن تبیین و

 در شده ارائه راهکارهاي نیز و است شده استفاده خصوص این در خاص
 دیدگاه از موارد برخی در و برخوردارند همانندي و همگونی از موارد برخی
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 سازه عنوان به را معنوي هوش ،روانشناسان). 6( نیستند برخوردار یکسانی
 بیانگر معنوي هوش. اند کرده معرفی روان سالمت بر تاثیرگذار مهم

 جهت در کار که است معنوي منابع و ها ظرفیت و ها توانایی از اي مجموعه
 شود می افراد روان سالمت نتیجه در و پذیري انطباق افزایش موجب آنها

 افراد حاالت و ها رفتار در مشاهده با Emmons 1999 سال در). 7(
 یک درون را هوش و معنویت هاي سازه گاندي، و مادرترزا جمله از معنوي

 نظر از. آورد وجود به را معنوي هوش واژه و کرده ترکیب جدید سازه
Emmons پرسیدن براي انسان ظرفیت از است عبارت معنوي هوش 

 که دنیایی و ما بین یکپارچه ارتباط و زندگی معناي درباره نهایی سواالت
  .کنیم می زندگی آن در

Zohar و Marshall )2000 (همراه به Emmons )2000(، 
 را معنوي هوش مفهوم که شوند می برده نام نظرانی صاحب اولین عنوان به

 افراد که است هوشی نوع آن بیانگر معنوي هوش معتقدند آنها .کردند ابداع
 و ها فعالیت کرده، حل را ها ارزش و معنی به مربوط مسائل ،آن طریق از

. دهند می قرار تر معنادار و تر وسیع تر، غنی بستري و بافت در را خود زندگی
 نتیجه در کند می عمل ذهن و جسم میان رابط عنوان به معنوي هوش
 یکپارچگی و امید زندگی، معناداري فرد، تحول و رشد اصلی پایه و بنیاد

 با که تقوي و امید). 8و9( باشد می انسان در مختلف رفتارهاي و سلوك
 با که بزرگسالی است، پخته بزرگسال معرف هستند تضاد در نومیدي
 ،فردي چنین معنویت .است شده پیر خوشبختی با و کرده زندگی موفقیت

 یاري تغییرات با مقابله هاي تظرفی افزایش و خود هاي نیرو بسیج در را او
 معنوي هوش که دهد می نشان مختلف هاي پژوهش نتایج). 10( دهد می

  ).11-14( دارد معناداري رابطه روانشناختی بهزیستی با
 بهزیستی با تواند می معنویت و معنوي هوش کلی طور به

 توان می نیز را رویی سخت این بر عالوه). 15- 17( شود همراه روانشناختی
 توسط رویی سخت مفهوم. دانست مرتبط روانشناختی بهزیستی با

Kobasa  در شخصیت هاي ویژگی از اي منظومه عنوان به و شد پیشنهاد 
 وقایع با مواجهه در آوري تاب منبع یک عنوان به که شود می گرفته نظر

 عنوان به که شخصیتی حالت). 18( کند می عمل زندگی زاي استرس
 که کند می توصیف را عملکرد از کلی سبک یک شده، شناخته رویی سخت

 ،)پرمعنی و جالب صورت به جهان دیدن توانایی( تعهد از قوي حس با
 چالش و) کند می متاثر را وقایع شخص خود توانایی که عقیده این( کنترل

) شخصی رشد براي جدید هاي فرصت عنوان به جدید تجارب دیدن(
  ).19( است شده مشخص

 پراسترس شرایط در برخوردارند باالیی رویی سخت از که افرادي
 بر و هستند زندگی هاي فعالیت درگیر عمیقاً رو سخت افراد. شوند نمی بیمار

 است، هدفمند زندگیشان معتقدند آنها. شوند می چیره زندگی هاي پیچیدگی
 مسئولیت خود زندگی کردن معنادار براي و نیستند منفعلی تماشاگر

 تعبیر معنادار تجارب عنوان به را زندگی هاي رویداد متعهد، افراد. پذیرند می
 دارد کلی هدف یک آنها زندگی هاي فعالیت همه که معتقدند و کنند می

 طور به رویی سخت دهد می نشان که دارد وجود بسیاري شواهد). 20(
 سالمتی منفی نتایج و شود می مرتبط روانی و جسمانی سالمت به مثبتی
 استرس تجربه به گرایش رو سخت افراد. کند می تعدیل را استرس از ناشی

 بهتري روانشناختی بهزیستی رو، سخت غیر افراد به نسبت و دارند کمتري
 بهزیستی و رویی سخت بین که دهد می نشان ها پژوهش نتایج). 20( دارند

 بنابراین ).21-24( دارد وجود معناداري و مثبت رابطه روانشناختی
 که کنند کشف را عواملی که اند بوده این پی در همواره متعدد هاي پژوهش

 و دیدگی آسیب از مانع و آمده انسان کمک به زا آسیب شرایط در بتواند
 زندگی در .گردند مشکالت و مسایل سنگین فشار زیر وي اضمحالل

 که هستیم زایی استرس تجارب شاهد دیگري زمان هر از بیش امروزي
 روانی هاي ناراحتی بروز باعث و انداخته مخاطره به را افراد روان بهداشت

 بهزیستی بینی پیش هدف با حاضر پژوهش بنابراین. گردند می انسان در
 دختر دانشجویان در رویی سخت و معنوي هوش اساس بر روانشناختی

  .شد انجام
  

  ها مواد و روش
 از پژوهش انجام براي. بود همبستگی - توصیفی نوع از پژوهش این

 یک اجتماعی علوم دانشکده کرمانشاه، رازي دانشگاه دانشجویان تمام بین
. شد انتخاب اي مرحله چند ایی خوشه روش به نفر 150 حجم به نمونه
 مخدوش و ریزش احتمال به توجه با اما .شد تعیین نفر 150 نمونه حجم
 آن از پس .گردید انتخاب نمونه عنوان به نفر 175 تعداد ها پرسشنامه بودن
 شکل به پاسخگویی. شد داده توضیح پژوهش اهداف ،نمونه افراد براي

 تحلیل ها پرسشنامه آوري جمع از پس. بود پرسشگر حضور در و انفرادي
 همبستگی آزمون از استفاده با ها داده تحلیل. گرفت انجام نفر 150 براي

 براي. گرفت انجام SPSS-20 افزار نرم با رگرسیون تحلیل و پیرسون
  :شد استفاده زیر هاي پرسشنامه از ها داده گردآوري

 :)Ryff )PWBS روانشناختی بهزیستی پرسشنامه
Ryff )1995 (بر در را عامل 6 و است ساخته را سوالی 84 پرسشنامه این 

 تا مخالف کامالً( اي درجه 6 لیکرت نوع از پرسشنامه هاي گویه. گیرد می
 مقیاس با آزمون این بین همبستگی با ابزار روایی. باشند می) موافق کامالً
 روزنبرگ خود حرمت و نیوگارتن زندگی رضایت برادبورن، عاطفی تعادل

 هاي مقیاس از یک هر با Ryff آزمون همبستگی نتایج که گردید بررسی
 براي Ryff ي مطالعه در آمده دست به کرونباخ آلفاي. بود قبول قابل فوق
 ،91/0 دیگران با تبمث تباطار ،93/0 خود پذیرش هاي مقیاس خرده

 و 90/0 زندگی در هدفمندي ،90/0 محیط بر تسلط ،86/0 خودمختاري
  ).4( است شده گزارش 87/0 شخصی رشد

Kalantarkousheh و Navarbafi نفري 860 جمعیت در 
 شده گزارش آلفاي که نمودند هنجاریابی را Ryff روانشناختی پرسشنامه

 ابتدا در Ryff پرسشنامه است ذکر به الزم. شد گزارش 92/0 کل براي
 انگلیسی زبان به اصالحات انجام از پس و شد برگردانده پارسی زبان به

 آن اصلی نسخه با آن شده ترجمه نسخه سپس. گردید ترجمه دوم بار براي
 و Kalantarkousheh گزارش براساس. شد داده مطابقت

Navarbafi )2012 (مناسبی پایایی و روایی از مذکور پرسشنامه 
 آلفاي از استفاده با درونی همسانی حاضر پژوهش در). 24( است برخوردار
 دسته ب 91/0 آزمون کل براي ضریب این که شد سنجیده کرونباخ

  .آمد
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 سال در مقیاس این :)AHI( اهواز رویی سخت پرسشنامه
 27 شامل). 25( است شده ساخته) Kyamrsy )1377 توسط 1377
 84/0 ها آزمودنی کل براي بازآزمایی روش از پایایی ضرایب. است سوال

 پژوهش در. باشد می76/0 ها آزمودنی کل براي کرونباخ آلفاي و باشد می
  .آمد دسته ب 70/0 کرونباخ آلفاي نیز حاضر

 ابزار یک مقیاس این :)ISIS( معنوي هوش پرسشنامه
 ساخته 2007 سال در Dryer و Amram سطتو که است گزارشی خود
 کوتاه فرم و آیتم 83 آن بلند فرم که است بلند و کوتاه فرم دو شامل و شد
 فرم هاي آیتم به مالك سوال یک افزودن با که است آیتم 44 شامل آن

 کوتاه فرم اینکه و پرسشنامه بودن دسترس در به توجه با مجموع، در کوتاه
 دهی پاسخ. است گرفته قرار پژوهش این مبناي دارد آیتم 45 پرسشنامه این
 6 تا 1 از لیکرت اي درجه شش گذاري نمره ي هشیو به گویه، هر به

 ضریب) Dryer  )2007 و Amram پژوهش در. است شده بندي درجه
 همسانی روش اساس بر )ISIS( معنوي هوش پرسشنامه کل پایایی
 در همچنین. آمد دست به% 97 کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با و درونی

 ،% 91 فیض ،%84 هوشیاري بعد پایایی Dryer و Amram پژوهش
 پرسشنامه این). 26( آمد دسته ب% 90 صداقت و% 95 تعالی ،%86 معنی
 در). 27( است شده هنجاریابی ایران در همکاران و Badie توسط

   .آمد دسته ب 81/0 کرونباخ آلفاي حاضر پژوهش
  
  ها یافته

 درو  پژوهش هاي متغیر استاندارد انحراف و میانگین 1 جدول در
 بهزیستی با رویی سخت و معنوي هوش بین همبستگی ضرایب ،2 جدول

  .است آمده روانشناختی
  

  متغیرهاي پژوهش معیارانگین و انحراف می: 1 جدول
  

 Mean±SD  متغیر

  4/55±48/8  رویی سخت
  16/175±58/18  معنوي هوش
  54/261±07/39  روانشناختی بهزیستی

  
  

 با رویی سخت و معنوي هوش بین همبستگی ضرایب. 2 جدول
  روانشناختی بهزیستی

  
  معناداري  همبستگی  متغیر

  002/0  26/0  هوش معنوي

  02/0  18/0  رویی سخت
  

 با رویی سخت و معنوي هوش بین که دهد می نشان 2 جدول نتایج
  .دارد وجود معناداري همبستگی ضریب روانشناختی بهزیستی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بهزیستی بینی پیش براي همزمان رگرسیون تحلیل نتایج ،3جدول
 براي .دهد می نشان را رویی سخت و معنوي هوش اساس بر روانشناختی

 متغیر عنوان به رویی سخت و معنوي هوش ،ها  متغیر از یک هر نقش تعیین
 رگرسیون معادله در مالك متغیر عنوان به روانشناختی بهزیستی و بین پیش

 و است معنادار) 19/7( شده مشاهده F میزان 3 جدول در. شدند تحلیل
 هوش که دهند می نشان بین پیش هاي متغیر رگرسیونی ضرایب همچنین

 توان t=94/1 و β=15/0 با رویی سخت و t=03/3و  β=24/0 با معنوي
  .دارند را روانشناختی بهزیستی بینی پیش

  
  نتیجه گیريو بحث 

 اساس بر روانشناختی بهزیستی بینی پیش هدف با حاضر پژوهش
 پژوهش هاي یافته. گرفت انجام رویی سخت و معنوي هوش هاي متغیر
 بینی پیش توان رویی سخت و معنوي هوش هاي متغیر که داد نشان

-23( تحقیقات نتایج با پژوهش هاي یافته .دارند را روانشناختی بهزیستی
 و EbrahimPour پژوهش در. باشد می همخوان) 11-14و  21

Karami درصد 45 تبیین به قادر معنوي هوش که داد نشان نتایج 
 پژوهش نتایج همچنین. باشد می شناختی روان بهزیستی واریانس

Shakarami از% 1/59 رویی سخت که دهد می نشان نیز همکاران و 
 معنوي هاي باور سامانه ).12( کند می تبیین را روانشناختی بهزیستی تغییرات

 و روانی فشارهاي نامالیمات، به که دهد می امکان افراد برخی به دینی و
   به و دهند معنا دهد می رخ زندگی چرخه روند در که ناپذیر گریز هاي فقدان
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  رویی اساس هوش معنوي و سخت بینی بهزیستی روانشناختی بر نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي پیش. 3جدول

  
  B  Std  β  t  P  بین پیش متغیر  ٢R  F  R  مالك متغیر

  003/0  03/3  24/0  17/0  5/0  هوش معنوي  19/7  18/0  30/0  روانشناختی بهزیستی
  05/0  94/1  15/0  36/0  71/0  رویی سخت        

 و امیدوار ندارد وجود ها دشواري گونه این آن در که) اخروي( بعدي زندگی یک
 از اشخاص احساس که باشد دلیل این به موضوع این شاید. باشند بین خوش
 است ممکن و کند فراهم روانشناختی حمایت تواند می طبیعی ماوراء هاي پدیده
 پدیدار لحاظ به تواند نمی که باشد داشته همراه به نیز معنوي حمایت یک

 روانشناختی بهزیستی و معنوي هوش رابطه تبیین در .شود گیري اندازه شناختی
 و ها ظرفیت و ها توانایی از اي مجموعه بیانگر معنوي هوش که گفت توان می

 نتیجه در و پذیري انطباق افزایش موجب آنها کاربست که است معنوي منابع
  ).9( شود می افراد روان سالمت

 معنایی و ارزشی مشکالت که هوشی یعنی معنوي هوش گوییم می وقتی
 و تر وسیع سطح یک در را زندگیمان و اعمال که هوشی کند، می حل را ما

 مسیر و زندگی معناي آن بوسیله بتوان که هوشی دهد، می معنا تر قدرتمند
 که روانشناختی بهزیستی ابعاد از یکی که این به توجه با. بسنجیم را فرد زندگی
 که جایی آن از و است زندگی در هدفمندي گردیده، تعریف Ryff توسط
 مفهوم درباره غایی سواالت پرسیدن براي بشر توانایی عنوان به معنوي هوش
 جهانی و ما از یک هر بین یکپارچه ارتباط تجربه همزمان طور به و زندگی
 و ساختن آشکار بردن، کار به توانایی نیز و کنیم می زندگی آن در که است

 و روزانه عملکرد افزایش براي ها کیفیت و ها ارزش معنوي، نابعم دربرداشتن
  ).14( شود می تعریف روانشناختی بهزیستی

Emmons از شکلی عنوان به تواند می معنویت که کند می استدالل 
 را هایی توانایی و کند می بینی پیش را سازگاري و عملکرد زیرا شود، دیده هوش
 توانمند ،اهداف به رسیدن و مشکالت کردن حل در را افراد که دهد می ارائه
 و ببینیم تري بزرگ تصویر تا سازد می قادر را ما معنوي هوش. سازد می

 مفهوم سپس که کنیم ترکیب ،تر بزرگ بافت یک با رابطه در را اقداماتمان
 را ارزشی و مفهومی مشکالت توانیم می ما معنوي هوش با. شود می زندگی

 حل را آنها همه، سودمندي راستاي در هایی حل راه کردن ارائه با و شناسایی
 همان احساساتمان و فکري تصورات از هشیار موجوداتی عنوان به ما. کنیم
 قادر را ما معنوي هوش. هستیم آگاه آیند می باال خودآگاهمان در که طور
 نیز و باشیم هماهنگ زندگی هاي یندآفر با و شویم یکی خود طبیعت با سازد می
 براي معنا جستجوي و ارتباط حس اجتماع، حس تمامیت، تا انگیزد می بر را ما

 اختیار احساس معنا جستجوي این واسطه به و کنیم جستجو را هویت یک خلق
 بهزیستی با اساسی ارتباطی معنوي هوش منظر این از. داشت خواهیم

 یندآفر نوعی رویی سخت است کرده پیشنهاد  Maddi).9( دارد روانشناختی
 این کند، می زا آسیب کمتر را زا استرس وقایع که کند می تشویق را اي مقابله
 احتمال بیشتر دیگر، عبارت به .شود می نامیده شکل تغییر و تبدیل کردن مقابله

 تالش یافته، افزایش تعامل با زا استرس وقایع به پرطاقت و رو سخت افراد دارد
 سطوح با افراد. دهند نشان واکنش ها حل راه یافتن براي فعال هاي کوشش و

 تاثیر آنها بر یا کنند کنترل را وقایع توانند می که معتقدند رویی سخت از باالیی
 تفسیر ساختاري و مثبت روشی به را زا استرس وقایع دارند گرایش نیز و بگذارند

 یادگیري براي ارزشمند هایی فرصت و چالش عنوان به را وقایع این و کنند
 که داشتند عقیده باور این به نیز همکارانش و  Florian).28( کنند تعبیر

 از ناشی آمیز  تهدید ارزیابی .1: دهد می تغییر را ارزیابی روش دو به رویی سخت
 را آمیز موفقیت اي مقابله انتظارات .2 و کاهش بالقوه طور به را زا استرس وقایع

 ترجیح رو سخت اشخاص که شده استدالل این بر عالوه. دهد می افزایش
 با ها راهبرد بر تمرکز با شوند می مواجه استرسور یک با که زمانی دهند می

 انکار، مانند پرخاشگرانه هاي روش ویژگی این فاقد افراد. شوند سازگار مشکل
 هاي ناسازگاري به مدت دراز در و ترکیب استرس با تواند می که کنند می اتخاذ

 تا کند می کمک شخص به رویی سخت). 29( شود منجر بیشتري هیجانی
 رشدي هاي فرصت به بالقوه هاي مصیبت از را زا استرس هاي یندآفر و ها مسیر

 تهدید ارزیابی شده، پذیري انعطاف موجب رویی سخت. کند تبدیل سودمند ذاتاً
 موفق سازگاري براي را فرد هاي تالش مقابل در و کاهش را ها رویداد آمیز

  .دهد می افزایش
 درونی، مقاومت منبع یک عنوان به رویی سخت که رسد می نظر به
 روانی و بدنی هاي اختالل بروز از و دهد می کاهش را استرس منفی تاثیرات

 و مثبت ها، رویداد تا شود می باعث رویی سخت وجود بنابراین. کند می پیشگیري
 با مقابله در فرد که شد خواهد سبب ارزیابی، این و شوند ارزیابی کنترل قابل

 و موثر هاي استراتژي و نگردد آشفتگی و تمرکز عدم دچار مشکالت
 مثبت اي تجربه به را آن و گیرد کار به مشکالت با مواجهه در تري مناسب
. بود خواهد روانشناختی بهزیستی جهت در رویارویی سبک این. نماید تبدیل

 را زا تنش هاي موقعیت رو سخت افراد که دارد وجود بیشتري احتمال بنابراین
 بهزیستی موثر، و فعال اي مقابله روش از استفاده علت به و کرده ارزیابی مثبت
 روانشناختی بهزیستی به که گردد می پیشنهاد .باشند داشته باالتري ذهنی

 هاي کارگاه از استفاده اهمیت ها یافته این. گردد مبذول خاصی توجه دانشجویان
 پیشنهاد لذا. دهد می نشان را روانشناختی بهزیستی بهبود جهت آموزشی

 داراي حاضر پژوهش. شود انجام آزمایشی صورت به تحقیقاتی که شود می
 همگی آن در کننده شرکت افراد که طوري به بود، شناختی جمعیت محدودیت
 این. بودند سال 20- 25 سنی دامنه با جوان عمدتاً و دختر دانشجویان
 پژوهش انجام بنابراین. گردید نتایج پذیري تعمیم توان کاهش باعث محدودیت

  .باشد سودمند تواند می دانشجویی غیر هاي نمونه با
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Abstract 
Introduction: Spiritual intelligence as the foundation of one's beliefs has a crucial 
role in different aspects of human life particularly in provision and promotion of 
mental health. On the other hand, in recent years the sources of stress and harsh 
environments have been increased therefore, it is important to pay more attention 
to psychological well-being and the factors which increase it. The aim of the 
current study was to predict the psychological well-being of female students based 
on intelligence. 
Methods: The present study was conducted on all students in Raze Academic 
Faculty of Science (1550) in 1393-1394 of academic year with correlation method. 
The sample consisted of 150 students who were selected using multi-stage cluster 
sampling convention. The data was collected using Reef's psychological well-
being (PWBS) questionnaires, Ahvaz hardiness (AHI) and spiritual intelligence 
(ISIS). Data was analyzed by using Pearson correlation and regression analysis, 
simultaneously. 
Findings: Results showed that there was a significant positive correlation between 
spiritual intelligence (r=0/26) and hardiness (r=0/18), and psychological well-
being. As well as, the results of the regression analysis indicated that spiritual 
intelligence with β=0/24 and hardiness with β=0/15 can predict their psychological 
well-being. 
Conclusion: The findings of this study illustrated the importance of spiritual 
intelligence and hardiness variables in psychological well-being prediction among 
the students. As a result, it can be noted that having positive characteristics such 
challenges, commitment, hope and meaning in life improves psychological well-
being of the students. 
Keywords: Psychological Well-being, Spiritual Intelligence, Hardiness, Female 
Student 
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