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 82/95/5906تاریخ پذیرش:  51/90/5901تاریخ وصول: 

 چکیده
سالمت  بر رمؤثشناخت عوامل . با توجه به اینکه دارد همبستگیافراد  روانمعنویت و هوش هیجانی با سالمت 

 تگیهمبس تعیینبا هدف  پژوهش ؛برخوردار است اییژهوخصوص قشر دانشجویان از اهمیت روان افراد به
 پژوهش حاضر انجام شد. دانشگاه فردوسی مشهددانشجویان با سالمت روان در  هوش هیجانی معنویت و

با روش  5904-01در سال تحصیلی  فردوسی مشهددانشجوی دانشگاه  912بر روی توصیفی  یامطالعه
در رابطه تاندارد اس یاهپرسشنامه منظور ازبود. بدین( دانشکده)برحسب  بندی شدهطبقهتصادفی گیری نمونه

 یهاادهدشد. در نهایت  تفادهاس و سالمت روان دانشجویانهوش هیجانی  ،معنویتبا متغیرهای دموگرافیک، 
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون رگرسیون خطی و SPSS16 از طریق نرم افزارجمع آوری شده 

 %1/64که  بود سال 85/ 69 ±7/5سن دانشجویان و انحراف معیار میانگین  ی پژوهش نشان داد کههایافته
 ؛(p <91/9) داری داشتمعنیهمبستگی با سالمت روان دانشجویان  معنویت و هوش هیجانیبودند.  مؤنث

با افزایش میانگین نمره معنویت و هوش هیجانی، میانگین نمره سالمت روان  شودیمبینی طوری که پیشبه
 کنندگی بیشتری از خود نشان داد. در نهایت سن و یبینافزایش یابد. هوش هیجانی نقش پیشدانشجویان 

 گرفتن نظر در با. (p>91/9) معنی داری از خود نشان ندادندهمبستگی جنس دانشجویان با سالمت روان 
 صوصاًخو  معنویتبا تمرکز بر  زندگی یهامهارتدر حیطه آموزش اقدامات تخصصی انجام  مطالعه، نتایج

 دانشجویان مورد مطالعه داشته باشد. سالمت رواننقش مهمی در بهبود  تواندیم هوش هیجانیارتقاء 

  .هوش هیجانی مشهد،معنویت، سالمت روان، ، دانشجویانکلیدی:  گانواژ
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 مقدمه
ی که طور؛ بهکندمی ایفا هجامع هر کارآمدی و پویایی تضمین در مهمی نقش روان، تمسال

 بنابر ؛تاس جامعه آن روان بهداشت مختلف، جوامع سالمتی ارزیابی محورهای از یکی
 ،حالت سالمت کامل فیزیکی توانمیتعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی را 

در واقع سالمت روان (. 8995)میالنی فر،  نامید تماعی )نه فقط بیماری و ناتوانی(روانی و اج
عبارت است از: احساس درونی خوب بودن، اطمینان از کارآمدی، اتکا به خود، ظرفیت 

)سازمان بهداشت  هیجانی لقوه فکری وبا هایتواناییرقابت، تعلق بین نسلی، خودشکوفایی 
 (.8995جهانی، 

و  یردگمی را در برابعاد وجودی انسان است که آگاهی و خود شناسی  معنویت یکی از
 خشدبیمزندگی او رونق، معنا و حیات واقعی  جدا نشدنی انسان است که بهیکی از ابعاد 

 هب توجه با که بوده ذاتی و فطری ،انسان وجودی بعد این .(8992)غباری بناب و همکاران، 
الهی، ) یابدمی ارتقاء و شده متحول دینی مناسک انجام نتیجه در و انسان بالندگی و رشد

 با میزان سالمتی و بیماریعنوان یکی از ابعاد معنویت امروزه رابطه بین مذهب به(. 8998
و مطالعات تجربی نشانگر روابط معنادار میان  پیش مورد توجه قرار گرفته است بیش از

 .(8996همکاران،  و 5) تن بولیسالمت هستند معنویت و مذهب و
سالمت روان مورد توجه قرار گرفته است، هوش  یهاپژوهشمتغیر دیگری که در 

رابر بمانند حفظ انگیزه، پایداری و مقاومت در  ییهامهارت یجانیهوش ه .باشدیمهیجانی 
، 8)گلمن شودیمهمدلی و مهربانی با دیگران را شامل  مشکالت، تنظیم حاالت روحی،

ل به توس، دهدمینشان مربوط به نقش هوش هیجانی بر قشر دانشجویان  تحقیقات (.8995
رین شرایط و در بهت باشدنمیتنهایی برای تبیین موفقیت دانشجویان کافی هوش عمومی به

و مابقی به هوش هیجانی، اجتماعی  کندمیدرصد از موفقیت را تبیین  81هوش عمومی تنها 
 تأثیرسی امروزه ارزیابی هوش هیجانی و برر رواز این(. 5001)گلمن،  و شانس بستگی دارد

ه حساب بتحقیق در روانشناسی  هایحوزه ترینمهمآن بر موفقیت تحصیلی دانشجویان از 
و پژوهشگران با توسل به تئوری هوش هیجانی و اجتماعی درصدد تببین موفقیت  آیدمی

 (.8999، 9ان و پارکر -)بار باشندمیسالمت روان آنان  متعاقباًتحصیلی و شغلی و 
                                                           
1. Thune-Boyle 

2. Goleman 

3. Bar-On RE, Parker JD 
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ا متغیرهای بو معنویت هوش هیجانی همبستگی طور کلی، تحقیقات مختلف حاکی از به
 ، ارتباط(8997) همکاران و یاریاری تحقیق نتایجبر اساس  عنوان مثالسالمت روانی است؛ به

 با فرادا بدین شکل بوده که شناختیروان سالمت با آن هایمؤلفه و کلی هیجانی هوش بین
ردار برخو بهتری شناختیروان سالمت از ،درونی کنترل منبع و باال هیجانی هوش سطح
نیز در پژوهش خود ( 5922) کوهسار حدادی. (8997، همکاران و یاریاری) اندبوده

 موفقیت و شناختیروان سالمت متغیرهای با هیجانی هوش هایمؤلفه بین معناداری همبستگی
نتایج  .(8990، کوهسار حدادی) دادنشان  پسر و دختر دانشجویان گروه دو در تحصیلی

ها نارتباطی آ هایمهارتپژوهش یوسفی در دانشجویان نیز نشان دادند که هوش هیجانی با 
در زمینه نقش هوش  (8995) 5سیاروچی، چان و بجگار(. 8996)یوسفی،  رابطه مثبت دارد

انی، که برخی اشکال هوش هیج هیجانی در تعدیل استرس و سالمت روانی، بر این باور بودند
)سیاروچی، چان و  انجامدمیافراد را از استرس در امان داشته و به سازگاری بهتر 

یک همبستگی مثبت معنادار بین  ( نیز8959) غباری بنابنتایج پژوهش  .(8995بجگار،
 .(8959)غباری بناب، معنویت و سالمت روان در دانشجویان را نشان داد

وامل ع اطالع از ،کننده دانشجویان در چگونگی سالمت جامعهتوجه به نقش تعیینبا 
 حاصالطوری که شناخت و ؛ بهبرخوردار است ایویژه اهمیت از هاآن روان سالمتبر  مؤثر

با توجه به  در نتیجه .دارد هاآن علمی آگاهی افزایش و یادگیریبهبود  مثبتی بر تأثیر، هاآن
عوامل  آن باهمبستگی و دانشجویان  سالمت روانوضعیت  محدود بودن مطالعات مربوط به

المت سهوش هیجانی با وضعیت و  معنویتهمبستگی تعیین ، مطالعه حاضر با هدف مختلف
 انجام شد. فردوسی مشهددانشجویان دانشگاه  روان

  روش
اه دانشجویان در حال تحصیل دانشگکل جامعه پژوهش شامل توصیفی و از نوع حاضر مطالعه 

 شده بندیطبقهگیری به شکل نمونه .بود 5904-01فردوسی مشهد در سال تحصیلی 
منظور تعیین حجم اجرا شد. به دانشکده 58 در بینصورت تصادفی ( و بهدانشکده)برحسب 

داکثر حفرمول کوکران و جهت دستیابی به با توجه به نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. 
مقدار  و d=91/9در نظر گرفته شد. مقدار خطا نیز در حد متوسط  q=1/9و  p= 1/9واریانس 

                                                           
1. Ciarrochi J, Chan AY, Bajgar J 
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در نظر گرفته شد. با جایگزینی  z=06/5برابر  91/9متناظر با منحنی نرمال در سطح آلفا 
دست آمد که به علت نقص در نفر به 924ول کوکران، حجم نمونه مقادیر مذکور در فرم

تنوعی که از لحاظ  دست آمد.هنفر ب 912 نهاییتعداد نمونه ، هاپرسشنامهتکمیل برخی 
تحصیلی، جنسیت و وضعیت اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی در این  هایرشته

 جامعه وجود دارد آن را نمونه مناسبی از دانشجویان ساخته است.
معنویت، هوش هیجانی و سالمت استاندارد  یهاپرسشنامهاز  هادادهآوری جهت جمع

در  و تأهلسن، جنس و وضعیت  همچون سؤاالتی بخش دموگرافیکدر  .استفاده شدروان 
صورت که همگی به معنویت، هوش هیجانی و سالمت روان ۀاالتی دربارؤبخش دوم س

 80شتمل بر م معنویتپرسشنامه . گویان پرسیده شداز پاسخ مقیاس لیکرت طرح شده بودند
 4) 8اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی (،عبارت 59) 5خود آگاهی زیرمقیاس: 4و  سؤال

روایی که  عبارت( بود 0) 4عبارت( و نیازهای معنوی 1) 9معنوی هایفعالیتعبارت(، 
کلی آزمون  ضریب آلفایبا آن پایایی و  پرسشنامه توسط متخصصیناین قسمت از محتوایی 

 سؤال 99بر پرسشنامه هوش هیجانی مشتمل  .(8990)پارسیان،  تقرار گرف ییدتأمورد  04/9
، و بهره برداری از 6، تنظیم و مدیریت هیجان1سه خرده مقیاس: ارزیابی و ابراز هیجانو 

در  آنایایی پو  روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصینکه در این مورد نیز  بود 7هیجان
 قرار گرفت تأییدمورد  24/9کلی آزمون ضریب آلفای با و همکاران  2مطالعه سیاروچی

زیر مقیاس  4و  سؤال 82سالمت روان مشتمل بر  پرسشنامه .(8995)سیاروچی و همکاران، 
 عبارت( و افسردگی 7) (، عملکرد اجتماعیعبارت 7) اضطراب (،عبارت 7) نشانگان بدن

 یطالعه بهمنمآن در پایایی و  توسط متخصصیناین بخش نیز روایی محتوایی  عبارت( بود. 7)
)بهمنی و عسکری،  قرار گرفت تأییدمورد  21/9ضریب آلفای کلی آزمون با  و عسکری

رتیب به تبه هر یک از سؤاالت  نحوه امتیاز دهی پرسشنامه به این ترتیب بود که .(8996

                                                           
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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نمره سؤاالت با هم جمع شده تا نمره کل در نهایت  گرفت ومقیاس لیکرت نمره تعلق می
 تعیین شود. معنویت، هوش هیجانی و سالمت روان

 از معرفی و پسکرده  مراجعه بررسی مورد افراد به حضوری صورتبه پژوهشگران

خواهد ماند  محرمانه افراد اطالعات از اینکه اطمینان و پژوهش انجام از هدف بیان و خود
 قرار خواهد گرفت، استفاده مورد تحقیقاتی طرح در یک کلی صورتبه پژوهش و نتایج

 سالمت روانبین  همبستگیجهت سنجش  دادند. تحویل افراد به تکمیل جهت را پرسشنامه
 تاستفاده قرار گرفت. در نهایمورد  آزمون همبستگی معنویت و هوش هیجانیمتغیرهای با 
هوش و  نویتمعکمی با استفاده از متغیرهای دانشجویان  سالمت روانبینی نمره پیش منظوربه

 تفاده شد.از رگرسیون خطی اس، سالمت روانو نیز تعیین موثرترین متغیر در رابطه با  هیجانی
جهت تحلیل  .به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد 91/9کمتر از  P-valueمقدار 

 .استفاده گردید SPSS  16از نرم افزار هاداده

 نتایج
 مؤنثها از آن %1/64بود که  سال 69/85 ±7/5سن دانشجویان و انحراف معیار میانگین 
 هاآن سالمت روانبا سطح  دانشجویان هوش هیجانیو  معنویتمیانگین نمره بودند. 

یت و هوش معنا که با افزایش سطح معنوبدین ؛(p < 95/9)معنی داری داشت  همبستگی
 .یابدمیافزایش  هاهیجانی، سالمت روان آن

 هوش هیجانی با سالمت روان دانشجویان مورد مطالعههمبستگی بین معنویت و  1جدول 

9 8 5  

 سالمت روان 5  

 معنویت 82/9 5 

 هوش هیجانی 95/9 41/9 5

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

میانگین  ،هوش هیجانیو  معنویتنمره میانگین رگرسیون خطی نشان داد که با افزایش 
فرمول خطی همبستگی . (9 و 8 جدول) یابددانشجویان نیز افزایش می روان سالمتنمره 

ورت صن نمره معنویت و هوش هیجانی بدینمیانگین نمره سالمت روان دانشجویان با میانگی
به دست  6/46سالمت روان  و + 89/9 برابر با هوش هیجانی ،+ 52/9 برابر با معنویت بود که

 معنویت و هوش هیجانیکنندگی بین دو متغیر اثر مخدوشپس از حذف . (8)جدول آمد.
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ری در کننده بیشتبینینقش پیش هوش هیجانی، مشخص شد که سالمت رواندر رابطه با 
 .دارددانشجویان مورد مطالعه  سالمت روانرابطه با 

 مستقل در متغیرهاي طریق از روان سالمت بینیپیش براي رگرسیون نهایی مدل ضرایب 2جدول 
 دانشجویان مورد مطالعه

 داریمعنی B Beta ** tخطای  * B متغیرها
 هایهمبستگ

 9نیمه تفکیکی 8تفکیکی 5مرتبه صفر

    995/9 95/2  25/1 6/46 ثابت

 56/9 57/9 80/9 995/9 9/9 52/9 96/9 8/9 معنویت

 8/9 85/9 98/9 995/9 50/4 89/9 94/9 50/9 هوش هیجانی

 استاندارد * غیر ** استاندارد 

د تحلیل وار معنویتمتغیر ، رگرسیونی که در مدل اولزمانی دادنشان این پژوهش نتایج 
ن در گام نهایی با اضافه شد. درصد از واریانس مربوط به سالمت روان را تبیین نمود 59 ،شد

درصد از واریانس متغیر سالمت روان توسط  57 مجموعاًمتغیر هوش هیجانی به مدل، 
 (.9شماره  جدول) تبیین شدهوش هیجانی و  معنویتمتغیرهای 

 در دانشجویان مورد مطالعه تحلیل واریانس يهاآمارهمدل رگرسیون و مشخصات  .3جدول 

 منابع یرهامتغ مدل
مجموع 

 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F P R 
مجذور 

R 

 معنویت 5

 9/594 9/988 9991/9 45/52 1522/94 5 941/152 رگرسیون

     581/06 916 77/44248 خطا

      917 19999/25 کل

8 

 معنویت

 و
هوش 
 هیجانی

 9/567 9/492 9991/9 91/47 4566/10 8 2999/50 رگرسیون

     557/41 911 45607/68 خطا

      917 19999/25 کل

 

  

                                                           
1. Zero-order 

2. Partial 

3. Part 
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 گیریو نتیجه بحث
 سالمتبا داری معنی همبستگی از لحاظ آماریهوش هیجانی  و معنویتحاضر  هدر مطالع

نمره ن میانگی، معنویت و هوش هیجانینمره میانگین طوری که با افزایش به ؛ندداشت روان
مکاران فرامرزی و ه که یافته حاضر با نتیجه مطالعه یافتدانشجویان افزایش  سالمت روان

ر آن که د دهدیمنشان تا حد زیادی مطابقت  ،انجام شده دانشگاه اصفهان در دانشجویانکه 
هن همبستگی باالیی شخصی و سالمت ذ یهاتیصالحبین هوش معنوی، هوش هیجانی، 

 ریتأث بر اساس پژوهش فرهادی و همکاران نیز .(8990)فرامرزی و همکاران،  داشتوجود 
 سالمت یهامؤلفهبر و هوش هیجانی بر مشکالت سازگاری با مسائل روزمره  یهامؤلفه

یوسفی و آقا .(8990)فرهادی و همکاران،  نشان دادند یدارمعنیارتباط عمومی، همگی 
سالمت  بینیتوانایی پیشکه هوش هیجانی  در پژوهش خود به این نتیجه رسیدندهمکاران 

ز احاکی  نیزفتی و همکاران نتایج بررسی . (8990)آقایوسفی و همکاران،  داردعمومی را 
فتی ) کننده معنادار سالمت روان عمومی استبینیکه هوش هیجانی اجتماعی پیشبود آن 

 کوهسار و همکاران، بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلیدر مطالعه  .(8992و همکاران، 
وهسار )ک داشتبا سالمت روان  یهمبستگی معنادار اما هوش هیجانی ؛همبستگی دیده نشد

بین هوش هیجانی و نیز  (8991) 8و نیکوالو5در مطالعه تسائوسیس  .(8997و همکاران، 
افرادی که هوش  که طوری؛ بهداشتشناختی و جسمانی رابطه معناداری وجود سالمت روان
تسائوسیس ) برخوردار بودنداز سالمت جسمانی و روانی باالتری نیز داشتند  یهیجانی باالتر

سهم نیز  (8997و همکاران نیز ) 1و اسکات (8958) 4و هومفری 9دیویس(. 8991و نیکوالو، 
 )دیویس قائل شدندجوانان الت روانی بینی اختالپیش دررا برای هوش هیجانی قابل توجهی 

 .(8997، اسکات و همکاران، 8958و هومفری 
یشتری را کننده ببینیهوش هیجانی، هوش هیجانی نقش پیش از بین دو متغیر معنویت و

( 8991) 6کبولی –اوگینسکا نتیجه مطالعه  که یافته حاضر با در رابطه با سالمت روان نشان داد
ویژه به مشکالت سالمتی و در کننده بیشتریبینیهوش هیجانی نقش پیش دهدمینشان که 

                                                           
1. Saousis 
2. Nikolaou 

3. Davis 

4. Humphrey 

5. Schutte 

6. Oginska-Bulik 
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افراد دارای هوش  طوری کهبه ؛(8991بولیک،  –)اوگینسکا  ، مطابقت داردافسردگی دارد
 هاهیجاننترل مدیریت وک و هاهیجانبیان  هیجانی باال، با توانایی بهتر برای مقابله با استرس،

مطالبات  با فشارها و مؤثرهوش هیجانی بر توانایی افراد برای مقابله  ؛ چراکهشوندمیمشخص 
بهزیستی  زندگی و هایموفقیتعامل مهمی در تعیین  تواندمیو حتی  گذاردمی تأثیرمحیطی 

که هوش  رسدمینظر رو بهمین. از ه(8998، 8و کارترایت 5)اسالسکیباشد شناختی روان
انی و جسمانی ، بر سالمت روبه میزان بیشتری هیجانی با افزایش توانایی سازگاری با مشکالت

 .استاثرگذار 
 نقش مهمی در بهبود کیفیتوجود سالمت روان گفت  توانمیبندی کلی در یک جمع

 هاییژگیوبا شناخت و اصالح  و کاهش بار روانی مشکالت روزمره دارد که زندگی افراد
 طراوت، باعث القای و را ارتقاء داد سالمت افراد جامعهسطح  توانیم، شخصیتی مرتبط با آن

 یکی از اهداف پژوهش حاضر،در همین راستا  .شد در جامعهشادابی و شکوفایی استعدادها 
سالمت روانی  هایینهزممعنویت و ، افزایش دانش موجود در رابطه با هوش هیجانی

ز آن نتایج حاصل ا توانیم ،محور و تخصصیجامعه هاییبررساز طریق  دانشجویان بود که
 کار برد.خوبی بهبهمشاوره روان  یهابرنامهدر نیز در تمام ابعاد زندگی و را 

 تغیرهایمضرایب بتا و همبستگی برای نشان داد که  نتایج این پژوهش طور کلیبه
معنویت و هوش هیجانی، با افزایش  دهدیممثبت است که نشان  هوش هیجانیو  معنویت

بهبود و  نویتمیزان مع اینکه با افزایش باتوجه بهبنابراین  ؛کندیمسالمت روان افزایش پیدا 
 ،گیردیمدر شرایط بهتری قرار نیز دانشجویان مورد مطالعه  سالمت روان هوش هیجانی،

رتقاء هوش ا هایبرنامهبخشی ممکن باید یابی به حداکثر اثرمنظور دستبه رسدمینظر به
ا بتوان ت سطوح مختلف سالمت روان طراحی شودمتفاوتی برای افراد با معنویت  وهیجانی 

 دست آمده در مطالعات آینده اطمینان بیشتری حاصل کرد.هب ایجاز نت
 تشکر و قدردانی

و نیز تمامی دانشجویان  فردوسی مشهدوسیله از مسئولین محترم دانشگاه بدین
عمل آوردند، زم را به کننده در این مطالعه که در انجام این پژوهش مساعدت الشرکت

 .شودیمدانی تشکر و قدر

                                                           
1. Slaski 

2. Cartwright 
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