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مقدمه

ا تقای سالمت اتراد جامعه ،ییی از مهمترین مسائ اساسی جوامع است کیه الزم اسیت از ابعیاد
گوناگون ازجمله نیاز وانی بدان توجه شود .وظیفه اصلی سیالمت وانیی ،تیأمین سیالمت تییر و
وان اتراد جامعه است .بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،سالمت وانی د مفهوم کلیی،
توانایی کام برای ایفای نقشهیای اجتمیاعی ،وانیی و جسیمی اسیت (گندیی ،1۳8۵ ،ص.)10
سالمت وانی د پی آن است تا احساسار منفی نظیر اضاراب ،اتسردگی و ناامیدی کمرنو شده
1

و از بروز نشانههای مرضی د اتراد پیشگیری به عمی آیید (سیازمان بهداشیت جهیانی .)۲007 ،
2

پاولف د تعریف سالمت وان میگو ید تتا عادی ،تتا ی است متعادل که بهخوبی مییتوانید
د مقاب استرسها مقاومت نماید (حسینی.)1۳77 ،
تشا های وانی ناشی از زندگی مد ن و تغییرار سریع اجتماعی کیه تحیت تیأثیر شید سیریع
زندگی صنعتی شی میگیرد ،تأثیرار عمدهای بر سالمت وان انسان دا د .سالمت وان یییی از
مهمترین مؤلفههای زندگی سالم است که عوام بیشما ی د شی بندی صحیح ییا ناصیواب آن
9۰

دخی انیید (سییازمان بهداشییت جهییانی .)۲007 ،د گسییتره سییالمت وانییی ،انسییان سییالم ،د
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جستوجوی معنای زندگی ،سعادر ،کامروایی و شادکامی است (ترانی .)1۳80 ،
د حالیکه ممین است هوش معنوی ،ویژگی آشیا جهانی د نظر گرتته شود که بهطو بیالقوه
د همه گروههای مذهبی نمایان میشود ،این احتمال وجود دا د که معنیا و نحیوه ابیراز آن د بیین
گروهها و باتتهای مذهبی و معنوی مختلف متفاور باشد (امیونز 1999 ،و م هیاوک.)۲00۲ ،3
سازه هوش معنوی 4ییی از مفاهیمی است که د پرتو توجه و عالقه وانشناسیان بیه حیوزه دیین و
معنویت شی گرتته است .مفهوم هوش معنوی ا د ادبیار علمی ِی وانشناسیی ،اسیتیونز 5بیرای
اولین با د سال  1996و سپس ابرر امیونز 6د سیال  1999مایرح کردنید .ازنظیر امیونز هیوش
معنوی عبا ر از کا برد اناباقی اطالعار معنوی با هدف تسهی ح مسائ

وزمره و دستیابی بیه

هدف است (امونز.)۲000 ،
2. Mental Health
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3. Machovec, F. J

6. Emmons, R. A
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وانشناسان برای تبیین توانایی اتراد ،عق و استدالل و همچنین عواطف و هیدانها از واژههایی
1

2

مانند هوشبهر ( ،)IQهوش هیدانی ( )EQاستفاده میکنند که د کنیا ایین مفیاهیم واژه هیوش
معنوی ( )SQد سالهای اخیر توجه وانشناسان ا به خیود جلیب کیرده اسیت (یعقیوبی،1۳89 ،
ص .)9۴استفاده از هوش معنوی د معناهایی کیه اتیراد بیه ابایهها و تدربیههای زنیدگی نسیبت
میدهند و د وشی که اتراد بهواساه آن زندگیشان ا قاب تهیم مییکننید ،نقیش بیازی مییکنید؛
بنابراین ،هوش معنوی به پدید آمدن حسی از آگاهی و معنا د ا تباط بیا موقعییت تیرد د جهیان و
واباش با دیگران کم میکند (سیسی  3و تیو نس .)۲001 ،4هیوش معنیوی بییانگر مدموعیه

بیهمتایی از تدربهها (مانند تعالی) و تواناییهای انسانی (مانند توانایی برقرا ی پیوندهای معنادا
و مهم بین ویدادهای مدزا) است که همیه اتیراد بهانیدازهای (هرچنید متفیاور) از آن بهرهمندنید
(نوب  ۲000 ،5و زوهر 6و ما شال .)۲000 ،7جاین 8و پو هیت )۲006( 9هیوش معنیوی ا توانیایی
تدربهشدهای میدانند که به اتراد امیان دستیابی به دانش و تهم بیشتر ا مییدهید و زمینیه ا بیرای
سیدن به کمال و ترقی د زندگی تراهم میسازد .کیر-دینسیر )۲007( 10معتقید اسیت کیه هیوش

معنوی میتواند بهواساه برخی معیا ها نظیر استگو یی ،مالحظه تمام ساح هوشییا ی ،همیدلی
سازنده ،احساس بازیگر بیودن د کلیی بیز گ ،بخشیش معنیوی و عملیی ( تتیا ی) ،جسیتدوی
امروزه باوجود پیشرتتهای علمی چشمگیری د زمینههای وانپزشیی و واند مانی ،برخیی
از صییاحبنظران برجسییته نقییش ،اهمیییت و ضییرو ر دییین و معنویییت ا د سییالمت وانییی و
واند مانی مو د تأکید قرا داده و بر این باو ند کیه اعتقیادار میذهبی و توکی بیه خیدا ،موجیب
تسیین و بهبودی سریعتر آالم و مشیالر وانی میشود (تتحی آشتیانی و داستانی ،1۳88 ،ص)۴
و اخیرا نیز وانشناسی دینی ،حمایتهای تدربی زیادی ا د این استا تراهم آو ده است (حمید،
 ،1۳91ص .)18۵د واقع دین بهعنوان کهنترین نهاد اجتماعی د تا یخ تمدن بشری وجود داشته و
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1. Intelligence
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هماهنگی د ماهیت جهان و احت بودن با تنهایی بدون احساس غریبی کردن ،تعریف شود.
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ازآنداکه تتا انسانها دا ای دو ُبعد ذهنی و عملی است پذیرش دین نیز د تتیا انسیانها میؤثر
بوده و به ابعاد ذهنی و عملی تتا انسانها جهت میدهد .از طرف دیگر سالمتی نیز دا ای دو ُبعد
جسمانی و وانی است و انسانها د طی تا یخ همیشه به سالمت جسیم خیود اهمییت دادهانید و
همچنین ادیان نیز برای آ امش وح و خاطر پیروان خود و چییزی کیه امیروزه بیه آن سیالمت وان
اطالق میشود؛ اعتقادار ،اعمال و تشریفار خاصی ا ا ائه کردهاند (کرمی ،وغنچیی ،عایا ی،
بشلیده و شیری  .)1۳8۵ازاین و است که د خداوند متعال د قیرآن کیریم میترمایید« :او کسیی

است که آ امش ا د دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی به ایمانشان بیفزاینید»( 1تتحیی آشیتیانی و

داستانی ،1۳88 ،ص .)۴برداشت اولیه از آیه این است که بدون ایمان ،آ امش وانی وجود ندا د ییا
ت
دستکم ،ییی از عوام ایداد آ امش ،ایمان به خدا اسیت و بیه تعبییر عالمیه طباطبیایی ()1۳6۳
«ظاهرا مراد از سیینت د این آیه آ امش و سیون نفس و اطمینان نفس به عقایدی است کیه بیه آن
ایمان آو ده است و لذا نزول سیینت ا این دانسته که تا ایمانی بر ایمان سابق آنها بیفزاینید» .پیس
معنای آیه این است که پرو دگا عالم ،ثبار و اطمینان ا الزمه مرتبهای از مراتب وح دانسیته و د
قلب مؤمن جای داد تا ایمانی که قب از نزول سیینت وجود داشته بیشتر و کام تر شود (مدلسیی،
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 ،1۳80ج ،1۳ص.)1086
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تحقیقار اندامشیده د سیالهای اخییر بییانگر وجیود مشییالر وانیی د سیاوح مختلیف
دانشدویان است (سهرابی .)1۳87 ،اتزایش مراجعه دانشدویان به بخشهای مشیاو ه دانشیدویی
نشاندهنده وجود مشیالر وانی ،اجتماعی و تحصیلی وزاتیزون د ایین قشیر اسیت (معلمیی،
بخشانی و قیبی .)1۳89 ،یاتتههای ماالعه ادهم و همیا ان ( )1۳86مؤید آن است که دانشدویان
علوم پزشیی ا دبی از مشیالر جسمی ،اضاراب و بیخوابی ،اخیتالل د عملییرد اجتمیاعی و
اتسردگی شدید نج میبرند .اسالمی ،شداعیزاده و کمالی ( )1۳78به بر سی اباه بین اتسردگی
و نگرشهای مذهبی د دانش آموزان پرداختند .نتایج تحقیق آنها نیز مؤید وجود ابایه معییوس
بین اتسردگی و نگرشهای مذهبی بود .از دیگر یاتتههای این تحقیق این بود که تفیاور معنیادا ی
د میزان جهتگیری مذهبی و اتسیردگی دانیش آمیوزان دختیر و پسیر وجیود نیدا د .میرزمیانی و
محمدی ( )1۳80ا زشهای مذهبی تعدادی از بیما ان وانی ا بر سی کردند .نتایج تحقیق آنهیا
نشان داد که ا زش مذهبی د بیما ان وانی به شی معنادا ی کمتر از اتراد گیروه کنتیرل اسیت .از
ً
ُ .1ه َو َیالذي َأ ْن َز َ َی
الس ِک َین َة ِ ي ُا ُلو ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین ِل َی ْز َد ُادوا ِإ َیمانا َم َع ِإ َیما ِن ِه ْم
ِ
ِ

دیگر یاتتههای تحقیق یادشده این بود که بین اضاراب و اتسردگی و ا زشهای مذهبی همبسیتگی
منفی و معنادا ی مشاهده شد .نتایج این تحقیق با ماالعه خدایا ی ترد ( )1۳80هماهنیو اسیت؛
نتیده این تحقیق نیز حاکی از وجود اباهای مثبت و معنادا بین مذهبی بودن و سالمت جسیمانی
و وانی است .از طرتی آنها د یاتتند که مذهب میتواند د مقابله با عوام تشا زا کم شیایانی
به ترد کند .ظروتی ( )1۳88نیز به بر سی سالمت عمومی و اباه آن با گرایش به اعمال مذهبی د
بین دانشدویان دانشگاه آزاد شبستر پرداخت .نتایج نشیان داد بیین سیالمت عمیومی و گیرایش بیه
اعمال مذهبی اباه معنادا ی وجود دا د .همچنین میزان سالمت عمومی د دانشیدویان دختیر و
گرایش به اعمال مذهبی د دانشدویان پسر بیشتر بود .قید تی و خرمیایی ( )1۳89د تحقیقیی بیا
عنوان اباه دیندا ی با سالمت وان د نوجوانان به این نتیده سیدند که بین دیندا ی و سیالمت
عمومی وابب منفی و معنادا ی وجود دا د .نتایج نشان داد که بین مؤلفههای التزام دینی ،باو دینی
و عواطف دینی با مؤلفیههای سیالمت عمیومی (شییایتهای جسیمانی ،اضیاراب ،اتسیردگی و
ناسازگا ی اجتماعی) اباه منفی و معنادا ی وجود دا د .تحلی گرسییون گامبیهگام نشیان داد کیه
مؤلفههای دیندا ی با مؤلفیههای سیالمت عمیومی نشیانگر تأثیرگیذا ی دییندا ی بیر جنبیههای

مظفری ( )1۳8۴و لافی ،امینیان ،نیو ی ،قمییزاده و زا ( )1۳86بیه ترتییب نشیان داد کیه ۴6/7
د صد دانشدویان پرستا ی جیرتت ۲8/1 ،د صد از دانشدویان دانشگاه علوم پزشیی ا دبی و ۴7

د صد از دانشدویان پرستا ی و مامایی یزد ،نمره پایینتر از نقاه بیرش کسیب نمودنید کیه نشیان
میدهد سالمت وان آنان د ساح پایینی قرا دا د.
سمیا ی ،هرویکریموی ،نصیری و عربی ( )1۳9۴د تحقیقی با عنوان بر سی ا تباط بین هوش
معنوی و سالمت عمومی دانشدویان به این نتیده سیدند که بین هوش معنوی و سالمت عمیومی
به صو ر کلی و د همه ابعاد ،اباه معنادا و مثبتی وجود دا د .همچنین معدل ،وضعیت تأهی و
و ضعیت اقتصادی با سالمت عمومی اباه معنادا و مثبت داشت و سن ،تیرم تحصییلی ،معیدل و
وضعیت اقتصادی نیز اباه معنادا ی بیا هیوش معنیوی داشیت .شیفیعی ( )1۳9۳د تحقیقیی بیه
بر سی هوش معنوی و تأثیر آن بر سالمت وانی منابع انسانی سازمان پرداختند و اهیا هایی برای
هبران و مدیران د برنامههای اهبردی سازمان و د نتیده ا تقای سالمت وانی منابع انسانی ا ائیه
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مختلف سالمت عمومی نوجوانان دا د و دیندا ی میتواند عیاملی مهیم د شیی گیری سیالمت
عمومی باشد .نتایج تحقیقار تعتی ،شمسی ،پیلهو زاده و تعتیی ( ،)1۳91دادخیواه ،محمیدی و

کردند .قاسمیپیربلوطی ،احمدی ،علوی و علیوی ( )1۳9۳د تحقیقیی بیه بر سیی ابایه هیوش
معنوی و ضایت شغلی با سالمت وان د کا کنان دانشگاه علوم پزشیی شهرکرد پرداخته و نتیدیه
گرتتند بین ضایت شغلی و سالمت وان کا کنان ابایه مثبیت و معنیادا ی وجیود دا د ولیی بیین
هوش معنوی و سالمت وان اباه معنادا ی وجود نیدا د .همچنیین بیین هیوش معنیوی و مییزان
ضایت شغلی کا کنان اباه مثبت و معنادا ی بیه دسیت آمید .هیروی کریمیوی ،ژه و شیریفنیا
( )1۳9۳د تحقیقی به بر سی ا تباط بین هوش معنوی و سیالمت عمیومی دانشیدویان پرسیتا ی
شهر تهران پرداخته و چنین نتیده گرتتند که بین هوش معنوی و سیالمت عمیومی ابایه معنیادا و
مثبتی وجود دا د .خدابخشی ،حیمیکیا و جعفری ( )1۳9۳به شناسایی اباه بین هوش معنیوی و
سالمت وانی دانشدویان دانشگاه علوم پزشیی لرستان پرداختیه و نتیدیه گرتتنید کیه بیین هیوش
معنییوی و ابعییاد سییالمت وان یی («جییامعنگری و ُبعیید اخالقییی»« ،توانییایی مقابلییه و تعام ی بییا
مشیییالر»« ،سییدایای اخالقییی» و «خودآگییاهی و عشییق و عالقییه») اباییه مثبییت وجییود دا د.
همچنین ابعاد خودآگاهی ،عشق و عالقه ،جامعنگری سهم عمدهای د پیشبینیی سیالمت وانیی
9۴

دا ند .یعقوبی ( )1۳89د تحقیقی به بر سی اباه هوش معنوی بیا مییزان شیادکامی دانشیدویان
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دانشگاه بوعلی همدان پرداخته و چنین نتیده گرتت که بین میانگین گروههای مختلف دانشدویان،
تفاور معنادا ی وجود دا د بدین معنا که بیا اتیزایش نمیره هیوش معنیوی ،مییزان نمیره شیادکامی
نیز اتزایش نشان مییدهید .معلمیی و همییا ان ( )1۳89د تحقیقیی بیه بر سیی ابایه سیالمت
وان ،هییوش معنییوی و اتیییا ناکا آمیید د دانشییدویان دانشییگاه سیسییتان و بلوچسییتان پرداختییه
و چنین نتیده گرتتند که بین هوش معنوی و سالمت وان همبستگی مثبیت معنیادا و بیین هیوش
معنوی و اتیا ناکا آمد و بین سالمت وان و اتیا ناکا آمد نیز همبسیتگی منفیی معنیادا وجیود
دا د .همچنین تحلی گرسیون نشان داد که هوش معنوی و نیز اتیا ناکا آمد ،قیاد بیه پیشبینیی
قسمتی از وا یانس سالمت وان میباشند .گیود زی ( )1۳89د تحقیقیی بیه بر سیی اثربخشیی
تعاملی هوش معنوی و آموزش مها رهای زندگی بر سالمت وانی دانشیدویان پرداختیه و چنیین
نتیده گرتت که هوش معنوی و آموزش مها رهای زندگی هر ی بهطو جداگانه تیأثیر معنیادا ی
بر سالمت وانی دانشیدویان داشیته ،امیا د تعامی بیا هیم تیأثیر معنیادا ی بیر سیالمت وانیی
دانشدویان نمیگذا ند.

۱

کینو ( )۲008بیا میرو تحقیقیار مختلیف (نظییر تیونیر1998 ،؛ گرییف و هییومن۲00۴ ،؛
یاکوشیو۲00۵ ،؛ داتی و بلوستی ،)۲00۵ ،بین معنویت و سالمت وانی و بین معنویت و اتیزایش
عزرنفس ،کاهش استرس ،سازگا ی شخصی و شغلی ،ا تبیاط معنیادا و مثبیت ا گیزا ش کیرده
است .ایتلیونو  -میسیمو ،)۲006( 2د پژوهشی با بر سی سیاختا هیوش معنیوی ،مؤلفیههایی
نظیر؛ حساسیت نسبت به معنا ،هدف و ا زش ،احساس ها مونی یا همیاهنگی ،آ امیش و صیلح،
پرو ش ایمان از طریق زندگی بامعنا ،باز بودن نسبت به تدربیار ییا پذیرنیدگی ،تعیالی و ظرتییت
کسب تدربه اوج ،تمرین تضیلتها ی اخالقی و پرهیزکیا ی ،کیا و تعالییت معنیادا د زنیدگی،
احساس شییبایی و بردبا ی و ظرتیت خودشیوتایی ا برای آن برشمرده است.
لذا با توجه به اینیه تربیت نیروی انسانی مهمترین کین آمیوزش عیالی بیوده و از برجسیتهترین
عوام توسعه ملی است (احمدی ،صحبایی ،محمدزاده و محمیودی )1۳87 ،جامعیه دانشیدویی
ییی از عظیمترین گروههای جامعه است .دانشدویان هر جامعه دسیت نیج معنیوی و انسیانی آن
جامعه بوده و از سرنوشتسازان تردای کشو خو یشاند و سالمت این قشیر اهمییت تراوانیی دا د.
لذا الزم است که مسائ وابسته به سالمت این قشر عظیم ،جدی تلقی شده و مو دتحقیق و بر سی
ما ا بیشازپیش د د ک اهمیت دییندا ی و معنوییت و بیهعبا ردیگر هیوش معنیوی د کسیب
هویت و سالمت وان هنمون میکند .د حقیقت این پژوهش بر آن است تا نقش و سیهم هیوش
معنوی ا د پیشبینی سالمت وان دانشدویان نشان دهد .بر این اساس د این تحقیق شش سؤال
اساسی ذی طرح و بر سی شده است:
 )1آیا بین ُبعد جامعنگری و ُبعد اعتقادی هوش معنوی با مؤلفههای سیالمت وان دانشیدو یان
دانشگاه پیام نو مرکز المرد اباه وجود دا د؟
 )۲آیا بین ُبعد توانایی مقابله و تعام با مشیالر هیوش معنیوی بیا مؤلفیههیای سیالمت وان
دانشدو یان دانشگاه پیام نو مرکز المرد اباه وجود دا د؟
 )۳آیا بین ُبعد سدایای اخالقی هوش معنوی با مؤلفههای سیالمت وان دانشیدو یان دانشیگاه
2. Itliong-Maximo, S

1. King, D. B
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قرا گیرد (کریمی زا چی ،توالیی ،ادیبزاده و حسینلو )1۳8۲ ،بر این اساس اندام چنین پژوهشی
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پیام نو مرکز المرد اباه وجود دا د؟
 )۴آیا بین ُبعد خودآگاهی و عشق و عالقه هوش معنوی با مؤلفههای سیالمت وان دانشیدو یان
دانشگاه پیام نو مرکز المرد اباه وجود دا د؟
 )۵آیا بین هوش معنوی با مؤلفههای سالمت وان دانشدو یان دانشیگاه پییام نیو مرکیز المیرد
اباه وجود دا د؟
 )6کدام ی از ابعاد هوش معنوی ،پیش بینی کننده بهتری از سالمت وان دانشدو یان پیام نیو
مرکز المرد می باشد؟
روش تحقیق

وش پژوهش حاضر توصییفی از نیو همبسیتگی بیود .جامعیه آمیا ی مو دماالعیه شیام کلییه
دانشدویان پسر و دختر دانشگاه پیام نو المرد ( 600نفر) بود که د سیال تحصییلی  1۳9۲-9۳د
این واحد دانشگاهی مشغول به تحصی بودند .د استای برآو د تعداد نمونه الزم برای اجرای ابزا
پژوهش ،با استفاده از جدول مو گان تعداد  ۲۳۴نفر به وش نمونهگیری تصادتی طبقهای از جامعیه
96

توق انتخاب شدند.

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │ بهار و تابستان ۱۴۰۰

ابزار پژوهش

 )1پاسشنطمه سطممت عمطوم )GHQ-28( :پرسشنامه سالمت عمومی ا گلیدبرگ و هیلیر ()1979
ابدا کرد .این پرسشنامه  ۲8سؤال دا د و ُ ۴بعد نشانههای جسمانی ،اضاراب ،اخیتالل د کیا کرد
1

2

3

اجتماعی و اتسردگی ا مو دسندش قرا میدهد .هر خرده آزمون دا ای  7سؤال اسیت و سیؤاالر
آزمون به شیوه  ۵گز ینهای لییرر است که از کامال مواتقم تا کامال مخالفم منظم شده است .باقری
یزدی و محمدی ( )1۳87میزان پایایی این پرسشنامه ا 0/8۵؛ و پایایی این پرسشینامه ا بیه ترتییب
 0/86 ،0/9۲ ،0/80و  0/88گزا ش کردهاند .پاالهنو ،نصیر ،براهنیی و شیاهمحمدی ( )1۳7۵نییز
میزان اعتبا  0/91ا برای این پرسشنامه گزا ش کردهاند .د پژوهش حاضیر ،پاییایی پرسشینامه بیا
استفاده از وش آلفای کرونباخ  0/7۲محاسبه شد.
2. Goldberg, D. P

1. Mental Health Questionnaire
3. Hillier, V. F

 )2پاسشنطمه هوش معنوی آماام و درایطا پرسشینامه هیوش معنیوی ا آمیرام و د اییر ( )۲008سیاختند.
1

2

پرسشنامه دا ای  ۴۲ماده و  ۴عام است .عام اول دا ای  1۲ماده اسیت .مادههیایی کیه وی عامی اول
قرا گرتتهاند تفیر کلی و اعتقاد اتراد ا نشان میدهند .عامیی دوم دا ای  1۴میاده اسیت .مادههیایی کیه
وی عام دوم قرا گرتتهاند توانایی مقابله و تعام با مشیالر ا نشیان مییدهنید .عامی سیوم دا ای 9

ماده است .مادههایی که وی عام سوم قرا گرتتهاند سدایای اخالقی اتراد ا نشیان مییدهنید و عامی
چها م دا ای  7ماده است .مادههایی که وی عام چها م قرا گرتتهاند خودآگاهی و عشق و عالقه اتیراد
ا نشان میدهند .محققین مختلف وایی پرسشنامه هوش معنوی ا از  7۲تا  88صدم و اعتبیا آزمیون ا
از  70تا  9۵صدم به دست آو دهاند .برای مثال د تحقیق بدیع ،سوا ی ،باقری و لایفییزادگیان (،)1۳89
جهت تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و دونیمه سازی استفاده شد که برای ک پرسشنامه بیه ترتییب
برابر با  8۵و  78صدم به دست آمد که بیانگر پایایی قاب قبول پرسشنامه یادشده است.
یافتههای پژوهش

جدول  1نتایج آما توصیفی متغیرهای پژوهش ا د تحقیق حاضر به تفیی ابعاد متغیر پیشبیین
(هوش معنوی) و مؤلفههای متغیر مالک (سالمت وان) نشان میدهد.
جدول  :۱آما توصیفی متغیرهای پژوهش
هوش معنوی

سالمت وان

ابعاد و مؤلفهها
جامعنگری و ُبعد اعتقادی

۲۳۴

۲/۵6

0/۳68

۲۳۴

۲/19

0/۵۵1

۲۳۴

۲/6۴

0/۵۴0

۲۳۴

۳/17

0/708

۲۳۴

۲/6۴

0/۳۴۴

۲۳۴

۳/1۵

0/6۲۲

۲۳۴

۲/96

0/۳9۴

کا کرد اجتماعی
اتسردگی

۲۳۴

۲/96

0/۴۲۵

۲۳۴

۳/11

0/610

سالمت وان (ک )

۲۳۴

۳/0۴۳

0/۳86

مقابله و تعام با مشیالر
سدایای اخالقی
خودآگاهی و عشق و عالقه
هوش معنوی (ک )
نشانههای جسمانی
اضاراب

برای بر سی اباه بین ُبعد جامعنگری و ُبعد اعتقادی هوش معنوی با مؤلفیههای سیالمت وان
دانشدویان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن د جدول  ۲نشان داده شده است.
2. Dryer, C

1. Amram, Y

نقش ابعاد هوش معنوی در سالمت روان دانشجویان...

متغیر

حدم نمونه

میانگین

انحراف معیا
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جدول  :2ماتریس ضرایب همبستگی بین جامعنگری و ُبعد اعتقادی هوش معنوی با مؤلفههای سالمت وانی دانشدویان
جامعنگری و ُبعد اعتقادی
متغیر
جامعنگری و ُبعد اعتقادی

1

نشانههای جسمانی

**0/۵۴0

اضاراب

**-0/0۴9

کا کرد اجتماعی

0/1۴۵

اتسردگی

0/1۳۳

سالمت وان (ک )

**0/۲98

با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون بین ُبعد جامعنگری و ُبعد اعتقادی هوش معنیوی بیا
مؤلفههای سالمت وان که به ترتیب برابر  0/1۴۵ ،-0/0۴9 ،0/۵۴و  0/1۳۳اسیت و همچنیین بیین
ُبعد جامعنگری و نمره ک سالمت وانی که  0/۲98است و ازآنداییکه هیر چیه مییزان نمیره کی
پرسشنامه سالمت وان کمتر باشد آن ترد سالمتر است ،عالمت منفی د کنا همبسیتگی پیرسیون
بدین معنی است که هرچه ترد هوش معنوی بیاالتری داشیته باشید (مییزان نمیره پرسشینامه هیوش
معنوی باال باشد) ترد سالمتر بوده و کمتر دچا اختالالر وانیی همچیون اضیاراب ،بیخیوابی،
98
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اتسردگی و اختالل د کا کردهای اجتماعی است (نمیره کی پرسشینامه سیالمت وان تیرد کمتیر
است) ،د نتیده ترضیه اول تأیید شد بدین معنی که بین ُبعد جامعنگری و ُبعد اعتقادی بیا سیالمت
وانی دانشدویان اباه معنادا ی وجود دا د.
برای بر سی اباه بین ُبعد توانایی مقابله و تعام با مشیالر هوش معنوی بیا مؤلفیههای سیالمت وان
دانشدویان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن د جدول  ۳نشان داده شده است.
جدول  :3ماتریس ضرایب همبستگی بین توانایی مقابله و تعام با مشیالر هوش معنوی با مؤلفههای سالمت وانی دانشدویان
متغیر

توانایی مقابله و تعام با مشیالر

توانایی مقابله و تعام با مشیالر

1

نشانههای جسمانی

**0/۳۲7

اضاراب

**0/۵10

کا کرد اجتماعی

**0/7۴1

اتسردگی

0/0۳7

سالمت وان (ک )

**0/۴81

با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون بین ُبعید توانیایی مقابلیه و تعامی بیا مشییالر بیا

مؤلفههای سالمت وان که به ترتیب برابر  0/7۴1 ،0/۵10 ،0/۳۲7و  0/0۳7اسیت و همچنیین بیین
ُبعد توانایی مقابله و تعام با مشیالر هوش معنوی و نمره ک سالمت وانیی کیه  0/۴81اسیت،
د نتیده ترضیه دوم تأیید شد بدین معنی که بین توانایی مقابلیه و تعامی بیا مشییالر اعتقیادی بیا
سالمت وانی دانشدویان اباه معنادا ی وجود دا د.
برای بر سی اباه بین ُبعد پرداختن بیه سیدایای اخالقیی هیوش معنیوی بیا مؤلفیههای سیالمت وان
دانشدویان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن د جدول  ۴نشان داده شده است.
جدول  :۴ماتریس ضرایب همبستگی بین پرداختن به سدایای اخالقی هوش معنوی با مؤلفههای سالمت وانی دانشدویان
متغیر

سدایای اخالقی

سدایای اخالقی

1

نشانههای جسمانی

**0/۳10

اضاراب

**0/61۵

کا کرد اجتماعی

**0/۵6۴

اتسردگی

**0/۲9۳

سالمت وان (ک )

**0/۵۵۴

نمره سالمت وانی که  0/۵۵۴است ،د نتیده ترضیه سوم تأیید شد بدین معنی که بین ُبعد سدایای

اخالقی با سالمت وانی دانشدویان اباه معنادا ی وجود دا د.
برای بر سی اباه بین ُبعد خودآگاهی و عشق و عالقه هوش معنوی با مؤلفههای سیالمت وان
دانشدویان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن د جدول  ۵نشان داده شده است.

جدول  :۵ماتریس ضرایب همبستگی بین ُبعد خودآگاهی و عشق و عالقه هوش معنوی با مؤلفههای سالمت وانی دانشدویان
متغیر

خودآگاهی و عشق و عالقه

خودآگاهی و عشق و عالقه

1

نشانههای جسمانی

**0/۵6۲

اضاراب

**0/087

کا کرد اجتماعی

**0/69۲

اتسردگی

**0/808

سالمت وان (ک )

**0/7۵9
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با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون بین ُبعد سدایای اخالقی با مؤلفههای سالمت وان
که به ترتیب برابر  0/۵6۴ ،0/61۵ ،0/۳10و  0/۲9۳است و همچنین بیین ُبعید سیدایای اخالقیی و

با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون بین ُبعد خودآگاهی و عشیق و عالقیه بیا مؤلفیههای
سییالمت وان کییه بییه ترتیییب برابییر  0/69۲ ،0/087 ،0/۵6۲و  0/808اسییت و همچنییین بییین ک ی
ُبعد خودآگاهی و عشق و عالقه و سالمت وانی که  0/7۵9است ،د نتیده ترضیه چها م تأیید شید
بدین معنی که بین ُبعد خودآگاهی و عشق و عالقه با سالمت وانیی دانشیدویان ابایه معنیادا ی
وجود دا د.
برای بر سی اباه بین نمره ک هوش معنوی با مؤلفههای سیالمت وان دانشیدویان از آزمیون
همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن د جدول  6نشان داده شده است.
جدول  :۶ماتریس ضرایب همبستگی بین هوش معنوی با مؤلفههای سالمت وانی دانشدویان

۱۰۰

متغیر

هوش معنوی (ک )

هوش معنوی (ک )

1

نشانههای جسمانی

**0/686

اضاراب

**0/۴77

کا کرد اجتماعی

**0/91۲

اتسردگی

**0/۵81

سالمت وان (ک )

**0/879
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با توجه به میزان ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر هوش معنوی با مؤلفیههای سیالمت وان
که به ترتیب برابر  0/91۲ ،0/۴77 ،0/686و  0/۵81است و همچنین بین نمره کی هیوش معنیوی و
نمره ک سالمت وان که  0/879است د نتیده ترضیه پندم تأیید شد بیدین معنیی کیه بیین هیوش
معنوی با سالمت وانی دانشدویان اباه معنادا ی وجود دا د.
برای تعیین سهم هر ی از متغیرهای ابعاد هوش معنوی د پیشبینی سالمت وان دانشیدویان
از تحلی گرسیون چندگانه به وش گامبهگام استفاده شد .تحلی های مقدماتی بهمنظو اطمینان از
عدمتخای از مفروضههای نرمال بودن ،خای بودن ،هم خای و ییسیانی پراکنیدگی اندیام شید.
همچنین بر سی نمودا پراکنش و نمیودا پیراکنش پسمانیدههای استاندا دشیده نشیان داد کیه از
مفروضههای نرمال بودن ،خای بودن و ییسانی پراکندگی تخای نشده است .خالصه این نتیایج و
جدول  7و  8سهم هر ی از متغیرهای وا دشده به مدل ا د پیشبینیی سیالمت وان دانشیدویان
نشان میدهند.

جدول  :۷خالصه یاتتههای حاص از تحلی گرسیون به وش گامبهگام برای پیشبینی سالمت وان دانشدویان
شاخ های آما ی

خاای

ضریب همبستگی مدذو ضریب همبستگی ضریب همبستگی

متغیرهای پیشبین

چندگانه R

(ضریب تعیین) R2

تعدی شده

استاندا د برآو د

خودآگاهی و عشق و عالقه

0/7۵9

0/۵7۵

0/۵71

0/۲۵۲

0/89۲

0/796

0/79۲

0/176

خودآگاهی و عشق و عالقه
سدایای اخالقی
خودآگاهی و عشق و عالقه
سدایای اخالقی
جامعنگری و ُبعد اعتقادی

0/8۵۴

0/9۲۴

0/1۴9

0/8۴9

جدول  :۸تحلی وا یانس گرسیون چندگانه (آنوا) به وش گامبهگام برای پیشبینی سالمت وان دانشدویان

a

b

c

منبع تغییرار مدل

مدمو مدذو ار

د جه آزادی

میانگین مدذو ار

F

معنادا ی

گرسیون

8/۴89

1

8/۴89

1۳۲/8۴7

0/000

باقیمانده

6/۲6۲

98

0/06۴

ک

1۴/7۵1

99

گرسیون

11/7۴0

۲

۵/870

باقیمانده

۳/01۲

97

0/0۳1

ک

1۴/7۵1

99

گرسیون

1۲/۵9۴

۳

۴/198

باقیمانده

۲/1۵8

96

0/0۲۲

ک

1۴/7۵1

99

189/0۳6

186/7۵۳

0/000

0/000

 aپیشبینها( :ثابت) ،خودآگاهی و عشق و عالقه؛  bپیشبینها( :ثابت) ،خودآگاهی و عشق و عالقه ،سدایای
اخالقی؛  cپیشبینها( :ثابت) ،خودآگاهی و عشق و عالقه ،سدایای اخالقی ،جامعنگری و ُبعد اعتقادی

۱۰۱
نقش ابعاد هوش معنوی در سالمت روان دانشجویان...

مند جار جدول  7نتایج تحلی گرسیون گامبهگام ا نشان مییدهید .همیانطو کیه مشیاهده
میشود متغیرهایی که با سالمت وان کمترین ابایه ا داشیتهاند حیذف شیدهاند .لیذا متغیرهیای
خودآگاهی و عشق و عالقه ،سدایای اخالقی و جامعنگری و ُبعید اعتقیادی بیشیترین همبسیتگی
چندگانه ا با پیشبینی سالمت وان دانشدویان داشیتهاند .بیر اسیاس اهمییت ترتییب متغیرهیای
پیشبین د تحلی گرسیون گامبهگام د اولین گامُ ،بعد خودآگیاهی و عشیق و عالقیه بیا سیالمت
وان دا ای ضریب همبستگی  0/7۵9بوده است .د دومین گام ابعاد خودآگاهی و عشق و عالقیه و
سدایای اخالقی با سالمت وان دانشدویان دا ای ضریب همبستگی  0/89۲بیوده اسیت .د گیام
سوم با اتزوده شدن ُبعد جامعنگری و ُبعد اعتقادی ،ضریب همبستگی به  0/9۲۴سییده اسیت کیه
د مدمو این سه متغیر قاد به تبیین  0/8۵۴د صد وا یانس سالمت وان دانشدویان بوده است.

همانطو که د جدول  9نشان داده شده است تحلی وا یانس ،اعتبا گرسیون گامبیهگام ا د
پیشبینی سالمت وان دانشدویان تأیید میکند.

جدول  :۹ضرایب گرسیون استاندا د و غیراستاندا د برای متغیرهای معنادا د تحلی گرسیون برای پیشبینی سالمت وان
دانشدویان از وی هوش معنوی
گام
۱
2

3

۱۰2

شاخ

ضرایب استاندا د نشده
B

خاای استاندا د

ثابت

1/7۳1

0/117

خودآگاهی و عشق و عالقه

0/۴1۳

0/0۳6

ضرایب استاندا د

t

ساح معنادا ی

Β

0/7۵9

1۴/8۴1

0/000

11/۵۲6

0/000

ثابت

0/9۳۳

0/11۳

8/۲8۴

0/000

خودآگاهی و عشق و عالقه

0/۳8۴

0/0۲۵

0/70۴

1۵/۲۴6

0/000

سدایای اخالقی

0/۳۳8

0/0۳۳

0/۴7۳

10/۲۳1

0/000

ثابت

0/۲۵۳

0/1۴6

1/7۲9

0/087

خودآگاهی و عشق و عالقه

0/۳۴7

0/0۲۲

0/6۳7

1۵/60۵

0/000

سدایای اخالقی
جامعنگری و ُبعد اعتقادی

0/۳80

0/0۲9

0/۵۳۲

1۳/1۵۲

0/000

0/۲67

0/0۴۳

0/۲۵۵

6/16۴

0/000
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نتایج جدول  9نشان میدهد که د گام نخست متغیر خودآگاهی و عشیق و عالقیه ،د گیام دوم
متغیر سدایای اخالقی و د گام سوم متغیر جامعنگری و ُبعد اعتقادی وا د معادله شیدهاند .نتیایج
بیانگر این است که متغیر خودآگاهی و عشیق و عالقیه بیا ضیریب بتیای  ،0/6۳7متغییر سیدایای
اخالقی با ضریب بتای  0/۵۳۲و متغیر جامعنگری و ُبعد اعتقیادی بیا ضیریب بتیای  0/۲۵۵ابایه
مثبت و معنادا ی با سالمت وان دانشدویان دا د .این نتیده نشیاندهنده ایین اسیت کیه اتیزایش
اهیا های خودآگاهی و عشق و عالقه ،سیدایای اخالقیی و جیامعنگری و ُبعید اعتقیادی بیهطو
مثبت و معنادا اتزایش سالمت وانی دانشدویان ا پیشبینی میکند.
بحث و نتیجهگیری

هوش معنوی میتواند اد اک ما ا از وقایعی مث سالمتی یا بیما ی ،شیی داده و سیازمان دهید و
نهتنها د سالمت تأثیر بگذا د بلیه د تدا ب سخت زندگی مث غم یا تقدان ،نیز اثر بگذا د و د
بهزیستی ترد نیز مؤثر واقع شود (واگان .)۲00۲ ،1بعضی محققین ،سیاره تأثیر هوش معنیوی ا از
این تراتر میدانند برای نمونه بیه عقییده زوهیر و ما شیال ( ،۲000ص )۳۲۴هیوش معنیوی ،بنییان
1. Vaughan, F

عملیرد کا اتر هیوش عقالنیی و هیوش هیدیانی اسیت .از دییدگاه امیونز ( )۲000هیوش معنیوی
میتواند اد اکی عاقالنه از جهان د نظر گرتته شود .از دیدگاه واگان ( )۲00۲هوش معنوی ییپا چه
کننده زندگی د ونی و معنوی با زندگی بیرونی و محیب کا است و هیوش معنیوی بیرای شناسیایی
انتخابهایی که د بهزیستی وانشناختی شد سالمتی ک بشر نقش دا ند ،امری الزم است.
دادههای تحقیق حاضر نیز تأییدکننده اباه هوش معنوی و کاهش مشیالر و مسائ بیرونیی و
اجتماعی دانشدویان است و میتوان گفت که هوش معنوی میانیسمی است که توسب آن کیفییت
زندگی اتراد ،بهبود مییابد .این نتیده با نتایج تحقیقیار قبلیی همخیوانی دا د .د ایین ماالعیار
هوش معنوی با اتسردگی ،پرخاشگری ،خصومت ،اضاراب و خیودتریبی ابایه منفیی نشیان داد.
همچنین هوش معنوی با صفار خلقی ،حساسیت اجتماعی ،ضیایت زنیدگی ،انیرژی و تعالییت
اباهای مثبت داشت (کینیو۲008 ،؛ کینیو و دکیییو .)۲009 ،1همچنیین د ماالعیهای دیگیر،
هوش معنوی کاهش نشانههای اتسردگی ا د دو ماه آینده پیشبینی میکیرد (ماسییا و 2و وزن،3
 .)۲008بهعالوه با توجه به نتیایج تحقیقیار معلمیی و همییا ان ( )1۳89مشیخ

شید کیه بیین

سالمت وانی و اتیا ناکا آمد اباه منفی وجود دا د .همچنیین بیین  ۴خیرده مقییاس مشییالر
دست آمد؛ یعنی با اتزایش اتیا ناکا آمد ،سالمت وانی پایین میآید .ابراهیمی ،نشیاط دوسیت،
کالنتری ،مولوی و اسدالهی ( )1۳8۲ماالعهای د با ه ابایه اتییا ناکا آمید بیا سیالمت وان د
ایران اندام داده است .د تحقیق حاضر نیز ابعاد هوش معنوی با مؤلفههای سیالمت وان شیام ؛
نشانههای جسمانی ،اضاراب ،کا کرد اجتماعی و اتسردگی اباه معنادا ی ا نشان داد.
د تحقیق حاضر اباه بین ابعاد چها گانه هوش معنوی شام ؛ ُبعد جیامعنگری و اعتقیادیُ ،بعید

توانایی مقابله و تعام بیا مشییالرُ ،بعید سیدایای اخالقیی و ُبعید خودآگیاهی و عشیق و عالقیه و

همچنین اباه بین نمره ک هوش معنوی با مولفه های سالمت وان معنادا بود بدین معنا که هر چیه
میزان نمره ک پرسشنامه سالمت وان هر ترد کمتر باشد آن ترد سالمتر است و کمتر دچا اخیتالالر
وانی همچون اضاراب ،بیخوابی ،اتسردگی و اختالل د کا کردهیای اجتمیاعی اسیت (نمیره کی
2. Mascaro, N

1. De Cicco, T. L
3. Rosen, D. H

نقش ابعاد هوش معنوی در سالمت روان دانشجویان...

جسمانی ،اضاراب ،مشیالر اجتماعی و اتسردگی با اتیا ناکا آمد نیز اباه مثبت معنادا ی بیه

۱۰3

پرسشنامه سالمت وان ترد کمتر است) .همچنین ،نتیده گرسیون گامبیهگام نشیان داد کیه طیی سیه
گام ،ابعاد خودآگاهی و عشیق و عالقیه ،سیدایای اخالقیی و جیامعنگری و ُبعید اعتقیادی بیشیترین
همبستگی چندگانه ا د پیشبینی سالمت وان دانشیدویان داشیته و قیاد بیه تبییین  0/8۵۴د صید
وا یانس سالمت وان دانشدویان بوده است .این نتایج هم استا بیا یاتتیههای؛ سیمیا ی و همییا ان
( ،)1۳9۴هروی کریموی و همییا ان ( ،)1۳9۳خدابخشیی و همییا ان ( ،)1۳9۳یعقیوبی (،)1۳89
معلمیی و همییا ان ( ،)1۳89گییود زی ( )1۳89و کینیو ( )۲008اسیت و همییانطو کیه دییمیین

1

( )1990بیان میکند هوش معنوی د سالمت وان اتراد تأثیر دا د و وست ( )1۳8۳بر این باو اسیت
که اتراد دا ای زندگی معنیوی ،بیدون شی ازنظیر وانشیناختی اتیراد سیالمی هسیتند .بیهطو کلی،
پژوهشگران د بر سی تحقیقار اندامگرتته د بیا ه اثیرار معنوییت بیر سیالمت تیرد ،د یاتتنید کیه
معنویت با بیما ی کمتر و طول عمر بیشتر همراه است .اتیرادی کیه دا ای جهیتگیری میذهبیانید،
هنگام مواجهه با جراحت ،به د مان ،بهتر پاسخ میدهند و بیه شیی مناسیبتری بیا آسییبدیدگی و
بیما ی کنا میآیند (امونز ۲000 ،به نقی از امیرام )۲009 ،و مییزان اتسیردگی د آنهیا کمتیر اسیت
(م دونالد ۲00۲ ،به نق از امرام .)۲009 ،د این زمینه ،تعدادی از محققین بیه قید ر پیشیگیرانه و
۱۰۴

شفابخش معنویت علیه همه نو از بیما یهای انسان اشا ه کردهاند (بنسون1996 ،؛ دوسیی199۳ ،؛
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2

3

کوئینو1997 ،؛ میتوس 1998 ،به نق از کویلسیی ۲000 ،؛ تو یسینت  .)1999 ،همچنیین نتیدیه
تحقیق بهدستآمده مغایر با تحقیق قاسمیپیربلوطی و همیا ان ( )1۳9۳است.
فهرست منابع

ابراهیمی ،امراله؛ نشیاط دوسیت ،حمییدطاهر؛ کالنتیری ،مهیرداد؛ مولیوی ،حسیین و اسیدالهی،
قربانعلی ( .)1۳8۲سهم مقیاس نگرش های ناکا آمد و خرده مقیاس های سیالمت عمیومی د
پیشبینی سالمت وان و اتسردگی .دانشگاه علوم پزشیی شهرکرد.۵8-۵۲ ،)۴(9 ،
احمدی ،زهرا؛ صحبایی ،تائزه؛ محمدزاده ،شهال و محمودی ،محمود ( .)1۳87بر سیی سیالمت
وان دانشدویان پرستا ی و غیرپرستا ی دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد .علیوم پزشییی دانشیگاه
آزاد اسالمی.111-107 ،)۲(17 ،
2. Kwilecki, S

1. Dekman, A
3. Thoresen, C. E

ادهم ،داوود و همیا ان ( .)1۳86بر سی سیالمت وانیی د دانشیدویان دانشیگاه علیوم پزشییی
ا دبی  .دانشگاه علوم پزشیی ا دبی .۳۴۲-۲۲9 ،)۲9(8 ،
اسالمی ،احمدعلی؛ شداعیزاده ،داوود و کمالی ،پرو یز ( .)1۳78بر سی میزان اتسردگی و ابایه
آن با نگرش ترد نسبت به مذهبی بودن د دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای اسالمشیهر سیال
تحصیلی  .1۳7۵-76طب و تزکیه.۳۴-۲9 ،)۳۴(9 .
بدیع ،علی؛ سوا ی ،الهام؛ باقری ،ندمه و لایفیزادگان ،وحییده ( .)1۳89سیاخت و هندا ییابی
مقیاس هوش معنوی ،اولین کنفرانس وانشناسی دانشگاه پیام نو تبریز.
حسینی ،ابوالقاسم ( .)1۳77اصول بهداشت وانی .مشهد :دانشگاه مشهد.
خدابخشی ،شرا ه؛ حیمیکیا ،امین و جعفری ،حسن ( .)1۳9۳شناسایی اباه بین هوش معنوی و
سالمت وانی دانشدویان .دانشگاه علوم پزشیی لرستان.6۵-۵8 ،)۵9(16 ،
خدایا ی ترد ،محمد ( .)1۳80گسترده پژوهشهای وانشناختی د حوزه دیین .اندیشیه و تتیا ،
.۴۵-۵۳ ،)۲۴(۴
دادخواه ،بهروز؛ محمدی ،محمدعلی و مظفری ،ناصیر ( .)1۳8۴سیالمت وان دانیش آمیوزان د
دانشگاه علوم پزشیی ا دبی  .دانشگاه علوم پزشیی ا دبی .۳6-۳1 ،)1(6 ،
ابتال د دانشدویان دانشیده پرستا ی و پزشیی جیرتت .مراقبت مد ن.1۳7-۴۵ ،)۲(9 ،
سمیا ی ،حسن؛ هروی کریموی ،مدیده؛ نصیری ،ملیحه و عربی ،تاطمه ( .)1۳9۴بر سی ا تبیاط
بین هوش معنوی و سالمت عمومی دانشدویان .وان پرستا ی.۵8-۴7 ،)1(۳ ،
سهرابی ،ترامرز ( .)1۳87سازههای هوش معنوی .تصلنامه بهداشت وان.18-1۴ ،)1(1 ،
شفیعی ،عباس ( .)1۳9۳بر سی هوش معنوی و تأثیر آن بر سالمت وانی منیابع انسیانی سیازمان.
ماالعار اسالم و وانشناسی.179-1۵۳ ،8 ،
طباطبایی ،محمدحسین ( .) 1۳6۳المیزان تی تفسیر القرآن .ترجمه محمیدباقر موسیوی همیدانی،
قم :جامعه مد سین حوزه علمیه قم.
ظروتی مدید ( .)1۳88بر سی سالمت وانیی و ابایه آن بیا گیرایش بیه اعمیال میذهبی د بیین
دانشدویان دانشگاه آزاد شبستر ،وانشناسی و دین.1۴۳-1۵6 ،)8(۲ ،
تتحی آشتیانی ،علی و داستانی ،محبوبه ( .)1۳88آزمونهیای وانشیناختی ا زییابی شخصییت و
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تعتی ،توزیه؛ شمسی ،اتض ؛ پیلهو زاده ،ماهره و تعتی ،شییده ( .)1۳91سیالمت وان و خایر
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سالمت وان .تهران :بعثت.
ترانی  ،وییتو ( .)1۳80انسان د جستدوی معنی .ترجمه اکبر معراتی ،تهران :انتشا ار دانشگاه تهران.
قاسمیپیربلوطی ،محمد ؛ احمیدی ،ضیا؛ علیوی ،سییدمدید و علیوی ،سییده صیغری (.)1۳9۳
بر سی اباه هوش معنوی و ضایت شغلی با سالمت وان د کا کنان دانشیگاه علیوم پزشییی
شهرکرد ،مدله دانشگاه علوم پزشیی شهرکرد.1۲۳-1۳1 ،16 ،
قد تی میرکوهی ،مهدی و خرمایی ،احسان ( .)1۳89اباه دیندا ی با سالمت وان د

نوجوانیان.

تصلنامه علوم تتا ی.1۳1-11۵ ،)۵(۲ ،
کرمی ،جهانگیر؛ وغنچی ،محمیود؛ عایا ی ،یوسیفعلی؛ بشیلیده ،کییومرث و شییری ،مهتیاب
( .)1۳8۵بر س یی وابییب سییاده و چندگانییه ابعییاد جهییتگیری مییذهبی بییا سییالمت وانییی د
دانشدویان دانشگاه ازی کرمانشاه .علوم تربیتی و وانشناسی دانشیگاه شیهید چمیران اهیواز،
.۵۲-۳1 ،)۳(1۳
کریمیزا چی ،علیاکبر؛ توالیی ،سیدعباس؛ ادییبزاده ،عبیدالرئوف و حسیینلو ،شیهرام (.)1۳8۲
بر سی شیو اتسردگی و عوام مؤثر بر آن د دانشدویان پزشیی .مدله پزشییی کیوثر،)۳(8 ،
۱۰6
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گندی ،حمزه ( .)1۳8۵وانشناسی تدربی کا بردی .تهران :بعثت.
گود زی ،کو ش ( .)1۳89اثربخشیی تعیاملی هیوش معنیوی و آمیوزش مها رهیای زنیدگی بیر
سالمت وانی دانشدویان .ماالعار وانشناسی بالینی.۴1-1۵ ،)1(1 ،
لافی ،محمدحسن؛ امینیان ،امیرحسین؛ نو یشادکام ،محمود؛ قمیزاده ،اقیدس و زا  ،مرضییه
( .)1۳86بر سی وضعیت سالمت وانی دانشدو یان و ودی سال هیای  81-8۵دانشیگاه علیوم
پزشیی شهید صدوقی یزد .طب و تزکیه۴(16 ،و.۵6-۴9 ،)۳
مدلسی ،محمدباقر ( .)1۳80بحا االنوا  .قم :مسدد جمیران.
معلمی ،صدیقه؛ بخشانی ،نو محمد و قیبی ،مهوش ( .)1۳89بر سی اباه سالمت وان ،هیوش
معنوی و اتیا ناکا آمد د دانشدویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ،اصیول بهداشیت وانیی،
.709-70۲ ،)۴(1۲
میرزمانی ،سید محمود و محمدی ،محمد ضا ( .)1۳80تحقیقی پیرامیون ا زش میذهبی د گروهیی از
بیما ان وانی بر اساس تست ماالعه ا زشهای آلپو ر ،و نن و لیندزی .حییم.۵1-۵8 ،)1(۴ ،

، ترجمه سلاانعلی شییراتین و شیهریا شیهیدی. واند مانی و معنویت.)1۳8۳(  و یلیام،وست
. انتشا ار شد:تهران
 ا تبیاط بیین هیوش معنیوی و.)1۳9۳(  سیدحمید، ناهید و شریفنیا، مدیده؛ ژه،هرویکریموی
،)1(1۴ ، مدله ایرانی آموزش د علوم پزشیی.سالمت عمومی دانشدویان پرستا ی شهر تهران
.1۳-1
 بر سی اباه هوش معنوی بیا مییزان شیادکامی دانشیدویان دانشیگاه.)1۳89(  ابوالقاسم،یعقوبی
.10۵-9۲ ،)9(۴ ، پژوهش د نظامهای آموزشی.بوعلی همدان
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