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چکیده
معنویت و هوش هیجانی با سالمت روان افراد همبستگی دارد .با توجه به اینکه شناخت عوامل مؤثر بر سالمت
روان افراد بهخصوص قشر دانشجویان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ پژوهش با هدف تعیین همبستگی
معنویت و هوش هیجانی با سالمت روان در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد .پژوهش حاضر
مطالعهای توصیفی بر روی  912دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  5904-01با روش
نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده (برحسب دانشکده) بود .بدینمنظور از پرسشنامههای استاندارد در رابطه
با متغیرهای دموگرافیک ،معنویت ،هوش هیجانی و سالمت روان دانشجویان استفاده شد .در نهایت دادههای
جمع آوری شده از طریق نرم افزار  SPSS16و آزمون رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتههای پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان  85/ 69 ±5/7سال بود که %64/1
مؤنث بودند .معنویت و هوش هیجانی با سالمت روان دانشجویان همبستگی معنیداری داشت ()p >9/91؛
بهطوری که پیشبینی میشود با افزایش میانگین نمره معنویت و هوش هیجانی ،میانگین نمره سالمت روان
دانشجویان افزایش یابد .هوش هیجانی نقش پیشبینی کنندگی بیشتری از خود نشان داد .در نهایت سن و
جنس دانشجویان با سالمت روان همبستگی معنی داری از خود نشان ندادند ( .)p<9/91با در نظر گرفتن
نتایج مطالعه ،انجام اقدامات تخصصی در حیطه آموزش مهارتهای زندگی با تمرکز بر معنویت و خصوصاً
ارتقاء هوش هیجانی میتواند نقش مهمی در بهبود سالمت روان دانشجویان مورد مطالعه داشته باشد.
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مقدمه
سالمت روان ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا میکند؛ بهطوری که
یکی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع مختلف ،بهداشت روان آن جامعه است؛ بنابر
تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روانی را میتوان حالت سالمت کامل فیزیکی،
روانی و اجتماعی (نه فقط بیماری و ناتوانی) نامید (میالنی فر .)8995 ،در واقع سالمت روان
عبارت است از :احساس درونی خوب بودن ،اطمینان از کارآمدی ،اتکا به خود ،ظرفیت
رقابت ،تعلق بین نسلی ،خودشکوفایی تواناییهای بالقوه فکری و هیجانی (سازمان بهداشت
جهانی.)8995 ،
معنویت یکی از ابعاد وجودی انسان است که آگاهی و خود شناسی را در بر میگیرد و
یکی از ابعاد جدا نشدنی انسان است که به زندگی او رونق ،معنا و حیات واقعی میبخشد
(غباری بناب و همکاران .)8992 ،این بعد وجودی انسان ،فطری و ذاتی بوده که با توجه به
رشد و بالندگی انسان و در نتیجه انجام مناسک دینی متحول شده و ارتقاء مییابد (الهی،
 .)8998امروزه رابطه بین مذهب بهعنوان یکی از ابعاد معنویت با میزان سالمتی و بیماری
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات تجربی نشانگر روابط معنادار میان
مذهب و معنویت و سالمت هستند( تن بولی 5و همکاران.)8996 ،
متغیر دیگری که در پژوهشهای سالمت روان مورد توجه قرار گرفته است ،هوش
هیجانی میباشد .هوش هیجانی مهارتهایی مانند حفظ انگیزه ،پایداری و مقاومت در برابر
مشکالت ،تنظیم حاالت روحی ،همدلی و مهربانی با دیگران را شامل میشود (گلمن،8
 .)8995تحقیقات مربوط به نقش هوش هیجانی بر قشر دانشجویان نشان میدهد ،توسل به
هوش عمومی بهتنهایی برای تبیین موفقیت دانشجویان کافی نمیباشد و در بهترین شرایط
هوش عمومی تنها  81درصد از موفقیت را تبیین میکند و مابقی به هوش هیجانی ،اجتماعی
و شانس بستگی دارد (گلمن .)5001 ،از اینرو امروزه ارزیابی هوش هیجانی و بررسی تأثیر
آن بر موفقیت تحصیلی دانشجویان از مهمترین حوزههای تحقیق در روانشناسی به حساب
میآید و پژوهشگران با توسل به تئوری هوش هیجانی و اجتماعی درصدد تببین موفقیت
تحصیلی و شغلی و متعاقباً سالمت روان آنان میباشند (بار -ان و پارکر.)8999 ،9
1. Thune-Boyle
2. Goleman
3. Bar-On RE, Parker JD
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بهطور کلی ،تحقیقات مختلف حاکی از همبستگی هوش هیجانی و معنویت با متغیرهای
سالمت روانی است؛ بهعنوان مثال بر اساس نتایج تحقیق یاریاری و همکاران ( ،)8997ارتباط
بین هوش هیجانی کلی و مؤلفههای آن با سالمت روانشناختی بدین شکل بوده که افراد با
سطح هوش هیجانی باال و منبع کنترل درونی ،از سالمت روانشناختی بهتری برخوردار
بودهاند (یاریاری و همکاران .)8997 ،حدادی کوهسار ( )5922نیز در پژوهش خود
همبستگی معناداری بین مؤلفههای هوش هیجانی با متغیرهای سالمت روانشناختی و موفقیت
تحصیلی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر نشان داد (حدادی کوهسار .)8990 ،نتایج
پژوهش یوسفی در دانشجویان نیز نشان دادند که هوش هیجانی با مهارتهای ارتباطی آنها
رابطه مثبت دارد (یوسفی .)8996 ،سیاروچی ،چان و بجگار )8995( 5در زمینه نقش هوش
هیجانی در تعدیل استرس و سالمت روانی ،بر این باور بودند که برخی اشکال هوش هیجانی،
افراد را از استرس در امان داشته و به سازگاری بهتر میانجامد (سیاروچی ،چان و
بجگار .)8995،نتایج پژوهش غباری بناب ( )8959نیز یک همبستگی مثبت معنادار بین
معنویت و سالمت روان در دانشجویان را نشان داد (غباری بناب.)8959،
با توجه به نقش تعیینکننده دانشجویان در چگونگی سالمت جامعه ،اطالع از عوامل
مؤثر بر سالمت روان آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ بهطوری که شناخت و اصالح
آنها ،تأثیر مثبتی بر بهبود یادگیری و افزایش آگاهی علمی آنها دارد .در نتیجه با توجه به
محدود بودن مطالعات مربوط به وضعیت سالمت روان دانشجویان و همبستگی آن با عوامل
مختلف ،مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی معنویت و هوش هیجانی با وضعیت سالمت
روان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

روش
مطالعه حاضر از نوع توصیفی و جامعه پژوهش شامل کل دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه
فردوسی مشهد در سال تحصیلی  5904-01بود .نمونهگیری به شکل طبقهبندی شده
(برحسب دانشکده) و بهصورت تصادفی در بین  58دانشکده اجرا شد .بهمنظور تعیین حجم
نمونه از فرمول کوکران استفاده شد .با توجه به فرمول کوکران و جهت دستیابی به حداکثر
واریانس  p= 9/1و  q=9/1در نظر گرفته شد .مقدار خطا نیز در حد متوسط  d=9/91و مقدار
1. Ciarrochi J, Chan AY, Bajgar J
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متناظر با منحنی نرمال در سطح آلفا  9/91برابر  z=5/06در نظر گرفته شد .با جایگزینی
مقادیر مذکور در فرمول کوکران ،حجم نمونه  924نفر بهدست آمد که به علت نقص در
تکمیل برخی پرسشنامهها ،تعداد نمونه نهایی  912نفر بهدست آمد .تنوعی که از لحاظ
رشتههای تحصیلی ،جنسیت و وضعیت اقتصادی ،خانوادگی ،فرهنگی ،اجتماعی در این
جامعه وجود دارد آن را نمونه مناسبی از دانشجویان ساخته است.
جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد معنویت ،هوش هیجانی و سالمت
روان استفاده شد .در بخش دموگرافیک سؤاالتی همچون سن ،جنس و وضعیت تأهل و در
بخش دوم سؤاالتی دربارۀ معنویت ،هوش هیجانی و سالمت روان که همگی بهصورت
مقیاس لیکرت طرح شده بودند از پاسخگویان پرسیده شد .پرسشنامه معنویت مشتمل بر 80
سؤال و  4زیرمقیاس :خود آگاهی 59( 5عبارت) ،اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی4( 8
عبارت) ،فعالیتهای معنوی 1( 9عبارت) و نیازهای معنوی 0( 4عبارت) بود که روایی
محتوایی این قسمت از پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن با ضریب آلفای کلی آزمون
 9/04مورد تأیید قرار گرفت (پارسیان .)8990 ،پرسشنامه هوش هیجانی مشتمل بر  99سؤال
و سه خرده مقیاس :ارزیابی و ابراز هیجان ،1تنظیم و مدیریت هیجان ،6و بهره برداری از
هیجان 7بود که در این مورد نیز روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن در
مطالعه سیاروچی 2و همکاران با ضریب آلفای کلی آزمون  9/24مورد تأیید قرار گرفت
(سیاروچی و همکاران .)8995 ،پرسشنامه سالمت روان مشتمل بر  82سؤال و  4زیر مقیاس
نشانگان بدن ( 7عبارت) ،اضطراب ( 7عبارت) ،عملکرد اجتماعی ( 7عبارت) و افسردگی
( 7عبارت) بود .روایی محتوایی این بخش نیز توسط متخصصین و پایایی آن در مطالعه بهمنی
و عسکری با ضریب آلفای کلی آزمون  9/21مورد تأیید قرار گرفت (بهمنی و عسکری،
 .)8996نحوه امتیاز دهی پرسشنامه به این ترتیب بود که به هر یک از سؤاالت به ترتیب

1. self-awareness
2. importance of spiritual beliefs in life
3. spiritual activities
4. spiritual
5. assessment and expression of excitement
6. regulating and management of excitement
7. exploiting the excitement
8. Ciarrochi
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مقیاس لیکرت نمره تعلق میگرفت و در نهایت نمره سؤاالت با هم جمع شده تا نمره کل
معنویت ،هوش هیجانی و سالمت روان تعیین شود.
پژوهشگران بهصورت حضوری به افراد مورد بررسی مراجعه کرده و پس از معرفی
خود و بیان هدف از انجام پژوهش و اطمینان از اینکه اطالعات افراد محرمانه خواهد ماند
و نتایج پژوهش بهصورت کلی در یک طرح تحقیقاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت،
پرسشنامه را جهت تکمیل به افراد تحویل دادند .جهت سنجش همبستگی بین سالمت روان
با متغیرهای معنویت و هوش هیجانی آزمون همبستگی مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت
بهمنظور پیشبینی نمره سالمت روان دانشجویان با استفاده از متغیرهای کمی معنویت و هوش
هیجانی و نیز تعیین موثرترین متغیر در رابطه با سالمت روان ،از رگرسیون خطی استفاده شد.
مقدار  P-valueکمتر از  9/91به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد .جهت تحلیل
دادهها از نرم افزار  SPSS 16استفاده گردید.

نتایج

میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان  85/69 ±5/7سال بود که  %64/1از آنها مؤنث

بودند .میانگین نمره معنویت و هوش هیجانی دانشجویان با سطح سالمت روان آنها
همبستگی معنی داری داشت ()p > 9/95؛ بدینمعنا که با افزایش سطح معنویت و هوش
هیجانی ،سالمت روان آنها افزایش مییابد.
جدول  1همبستگی بین معنویت و هوش هیجانی با سالمت روان دانشجویان مورد مطالعه
5

8

سالمت روان

5

معنویت

9/82

5

هوش هیجانی

9/95

9/41

9

5

معنی داری در سطح  p > 9/9995برای همبستگی هر سه متغیر با هم

رگرسیون خطی نشان داد که با افزایش میانگین نمره معنویت و هوش هیجانی ،میانگین
نمره سالمت روان دانشجویان نیز افزایش مییابد (جدول  8و  .)9فرمول خطی همبستگی
میانگین نمره سالمت روان دانشجویان با میانگین نمره معنویت و هوش هیجانی بدینصورت
بود که معنویت برابر با  ،+ 9/52هوش هیجانی برابر با  + 9/89و سالمت روان  46/6به دست
آمد(.جدول  .)8پس از حذف اثر مخدوشکنندگی بین دو متغیر معنویت و هوش هیجانی
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در رابطه با سالمت روان ،مشخص شد که هوش هیجانی نقش پیشبینیکننده بیشتری در
رابطه با سالمت روان دانشجویان مورد مطالعه دارد.
جدول  2ضرایب مدل نهایی رگرسیون براي پیشبینی سالمت روان از طریق متغیرهاي مستقل در
دانشجویان مورد مطالعه
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** استاندارد * غیر استاندارد

نتایج این پژوهش نشان داد زمانیکه در مدل اول رگرسیونی ،متغیر معنویت وارد تحلیل
شد 59 ،درصد از واریانس مربوط به سالمت روان را تبیین نمود .در گام نهایی با اضافه شدن
متغیر هوش هیجانی به مدل ،مجموعاً  57درصد از واریانس متغیر سالمت روان توسط
متغیرهای معنویت و هوش هیجانی تبیین شد (جدول شماره .)9
جدول  .3مشخصات مدل رگرسیون و آمارههاي تحلیل واریانس در دانشجویان مورد مطالعه
مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات
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152/941

5

94/1522

خطا

44248/77

916

06/581

کل

25/19999

917

رگرسیون
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68/45607

911

41/557
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متغیرها
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معنویت

8

منابع

25/19999

مجذور
R
P
F
R
594/9 988/9 9/9991 52/45

492/9 9/9991 47/91

567/9
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1. Zero-order
2. Partial
3. Part
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بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر معنویت و هوش هیجانی از لحاظ آماری همبستگی معنیداری با سالمت
روان داشتند؛ بهطوری که با افزایش میانگین نمره معنویت و هوش هیجانی ،میانگین نمره
سالمت روان دانشجویان افزایش یافت که یافته حاضر با نتیجه مطالعه فرامرزی و همکاران
که در دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده ،تا حد زیادی مطابقت نشان میدهد که در آن
بین هوش معنوی ،هوش هیجانی ،صالحیتهای شخصی و سالمت ذهن همبستگی باالیی
وجود داشت (فرامرزی و همکاران .)8990 ،بر اساس پژوهش فرهادی و همکاران نیز تأثیر
مؤلفههای هوش هیجانی بر مشکالت سازگاری با مسائل روزمره و بر مؤلفههای سالمت
عمومی ،همگی ارتباط معنیداری نشان دادند (فرهادی و همکاران .)8990 ،آقایوسفی و
همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی توانایی پیشبینی سالمت
عمومی را دارد (آقایوسفی و همکاران .)8990 ،نتایج بررسی فتی و همکاران نیز حاکی از
آن بود که هوش هیجانی اجتماعی پیشبینیکننده معنادار سالمت روان عمومی است (فتی
و همکاران .)8992 ،در مطالعه کوهسار و همکاران ،بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
همبستگی دیده نشد؛ اما هوش هیجانی همبستگی معناداری با سالمت روان داشت (کوهسار
و همکاران .)8997 ،در مطالعه تسائوسیس 5و نیکوالو )8991( 8نیز بین هوش هیجانی و
سالمت روانشناختی و جسمانی رابطه معناداری وجود داشت؛ بهطوری که افرادی که هوش
هیجانی باالتری داشتند از سالمت جسمانی و روانی باالتری نیز برخوردار بودند (تسائوسیس
و نیکوالو .)8991 ،دیویس 9و هومفری )8958( 4و اسکات 1و همکاران نیز ( )8997نیز سهم
قابل توجهی را برای هوش هیجانی در پیشبینی اختالالت روانی جوانان قائل شدند (دیویس
و هومفری  ،8958اسکات و همکاران.)8997 ،
از بین دو متغیر معنویت و هوش هیجانی ،هوش هیجانی نقش پیشبینیکننده بیشتری را

در رابطه با سالمت روان نشان داد که یافته حاضر با نتیجه مطالعه اوگینسکا – بولیک)8991( 6
که نشان میدهد هوش هیجانی نقش پیشبینیکننده بیشتری در مشکالت سالمتی و بهویژه

1. Saousis
2. Nikolaou
3. Davis
4. Humphrey
5. Schutte
6. Oginska-Bulik
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افسردگی دارد ،مطابقت دارد (اوگینسکا – بولیک)8991 ،؛ بهطوری که افراد دارای هوش
هیجانی باال ،با توانایی بهتر برای مقابله با استرس ،بیان هیجانها و مدیریت وکنترل هیجانها
مشخص میشوند؛ چراکه هوش هیجانی بر توانایی افراد برای مقابله مؤثر با فشارها و مطالبات
محیطی تأثیر میگذارد و حتی میتواند عامل مهمی در تعیین موفقیتهای زندگی و بهزیستی
روانشناختی باشد (اسالسکی 5و کارترایت .)8998 ،8از همینرو بهنظر میرسد که هوش
هیجانی با افزایش توانایی سازگاری با مشکالت به میزان بیشتری ،بر سالمت روانی و جسمانی
اثرگذار است.
در یک جمعبندی کلی میتوان گفت وجود سالمت روان نقش مهمی در بهبود کیفیت
زندگی افراد و کاهش بار روانی مشکالت روزمره دارد که با شناخت و اصالح ویژگیهای
شخصیتی مرتبط با آن ،میتوان سطح سالمت افراد جامعه را ارتقاء داد و باعث القای طراوت،
شادابی و شکوفایی استعدادها در جامعه شد .در همین راستا یکی از اهداف پژوهش حاضر،
افزایش دانش موجود در رابطه با هوش هیجانی ،معنویت و زمینههای سالمت روانی
دانشجویان بود که از طریق بررسیهای جامعهمحور و تخصصی ،میتوان نتایج حاصل از آن
را در تمام ابعاد زندگی و نیز در برنامههای مشاوره روان بهخوبی بهکار برد.
بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که ضرایب بتا و همبستگی برای متغیرهای
معنویت و هوش هیجانی مثبت است که نشان میدهد با افزایش معنویت و هوش هیجانی،
سالمت روان افزایش پیدا میکند؛ بنابراین باتوجه به اینکه با افزایش میزان معنویت و بهبود
هوش هیجانی ،سالمت روان دانشجویان مورد مطالعه نیز در شرایط بهتری قرار میگیرد،
بهنظر میرسد بهمنظور دستیابی به حداکثر اثربخشی ممکن باید برنامههای ارتقاء هوش
هیجانی و معنویت متفاوتی برای افراد با سطوح مختلف سالمت روان طراحی شود تا بتوان
از نتایج بهدست آمده در مطالعات آینده اطمینان بیشتری حاصل کرد.
تشکر و قدردانی

بدینوسیله از مسئولین محترم دانشگاه فردوسی مشهد و نیز تمامی دانشجویان
شرکتکننده در این مطالعه که در انجام این پژوهش مساعدت الزم را به عمل آوردند،
تشکر و قدردانی میشود.
1. Slaski
2. Cartwright
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