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 چکیده
هدف پژوهش حاضررابطه هوش معنوي و جهت گیري مذهبی با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودي در دانشجویان دانشگاه آزاد 

نفر بودند که به روش نمونهگیریتصادفیطبقه اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري  380اسالمی واحد اهوازاست. حجم نمونه مورد مطالعه 
معنوي، پرسشنامه نگرش مذهبی، پرسشنامه بهزیستی روانشـناختی و پرسشـنامه اضـطراب وجـودي     اطالعات از چهار پرسشنامه هوش 

استفاده گردید. این تحقیق از نوع همبستگی بود و براي تحلیل آماري داده ها از تحلیل کانونی استفاده شد. نتایج تحلیل داده هـاي ایـن   
انس مربوط به تحلیل کانونی بین متغیرهاي هـوش معنـوي و جهـت گیـري     نوع آزمون مربوط به تحلیل واری 4پژوهش نشان داد که هر 

مذهبی با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودي به جرأت می توان گفت بین متغیرهاي مورد پژوهش در ایـن فرضـیه مطلقـاً رابطـه     
مستقیمی داشته باشند. به عبارت دیگر ضریب معنادار است و این متغیرها بر روي هم اثرگذار است و می توانند بر روي هم تأثیر مثبت و 

گزارش داده شده و این بدان معناسـت کـه ضـریب     14.35بوده. البته ارزش ذره آنها  93/0و انحراف معیار آنها  97/0همبستگی کانونی 
 وجود داشته. شده و این یعنی رابطه بسیار اثرگذار و معنی دار بین متغیرها  97/0همبستگی کانونی در ریشه اول تقریباً 

 رابطه هوش معنوي، نگرش مذهبی، بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودي. کلیدي: گانواژ
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 مقدمه
اجتماعی می داننـد و دیـدگاهها و مراحـل مختلـف دیـن       –امروزه رفتارهاي دینی راترکیبی از فرآیندهاي شخصی 

اظهار نمود: دین آن قدر براي پرورش و سالمت روح آدمی اهمیت دارد کـه هـوا    4شناسایی شده اند. بنیامین راش
هر کدام به نوبه خود نیز اهمیت رفتارها و اعتقادات دینی را یـاد آور   8و فروم7فرانکل ،6، یونگ5براي تنفس. جیمز

اهر بینش ها و اندیشه هاي مظ شده اند. همچنین یونگ اولین روانکاوي بود که فهمید افکار و عقاید دینی و افسانه، 
). شهید مطهري  اثرات ایمـان را ایـن گونـه مطـرح مـی نمایـد:       1381،  نقل از شریفی 1975 ، 9ژرفی هستند(وونت

اولین اثر ایمان این است که پشتوانه اي اخالق است. یعنی اخالق که خود سرمایه بزرگ زندگی است بدون ایمان «
». همه ي اصول اخالقی و منطقی، ایمان دینی، یعنی ایمان و اعتقاد به خداسـت اساس و پایه درستی ندارد. زیربناي 

همه ي ادیان الهی دعوت به پیوند بین خالق و مخلوق می کنند و چنین پیوندي به خودي خود مـی توانـد موجـب    
نند نقش اساسی بنابراین همه ي ادیان الهی در پیشگیري و درمان اختالالت روانی می توا آرامش روانی انسان شود. 

).در واقع انسانها در فراز و نشیب تـاریخ همیشـه از دردهـا و آسـیب هـاي اجتمـاعی       1380داشته باشند (مطهري، 
بسیاري رنج برده اند و همواره در جستجوي یافتن عمل و انگیزه هاي آن بوده اند، تا راهها و شیوه هـایی را بـراي   

دینـداري انسـان   ها و تجارب توانسـته زمینـه هـایی را بـراي معنویـت و      رهایی از آنها بیابند. که مجموعه این آگاهی
ــتوده،  ــده.   1382گســـترش دهد(سـ ــر شـ ــن مفهـــوم طـــی ســـالهاي اخیـ ــی ایـ ــر موجبپدیـــد آیـ ).و ایـــن امـ

 بهداشـت  متخصصـان  و روانشناسـان  ورشدمعنویدرانسان،درچنددههگذشتهبهصورتیروزافزون توجـه 10اهمیتمعنویت
 ازسوي نوین جوامع ي وپیچیده پویا ماهیت و یکسو از روانشناسی پیشرفت علم است. کرده خودجلب به را روانی
 بیشـتر  کننـدو اهمیـت   علـم  قـد  مـادي  ونیازهـاي  بشردربرابرخواسته ها معنوي نیازهاي که است باعث شده دیگر،

 و اجتمـاعی  روانـی،  ابعادجسـمانی،  بـه  وجـودي انسـان،   ابعاد تعریف در جهانی بهداشت سازمان طوریکه ییابند.به
 3).وون1381می سازد(هادي،  مطرح انسان تکامل و رشد در نیز را بعد معنوي چهارمیعنی وبعد میکند اشاره معنوي

 اسـت.معنویتیکیاز  کـرده  تعریـف  زندگی چراهاي به دادن پاسخ براي بشر دائمی تالشی عنوان ترابهي ) معنو1993(
ــاي ــی نیازه ــان درون ــت انس ــه اس ــاحبنظران  ک ــی ص ــرا برخ ــمن آن ــاالترین متض ــطوح ب ــه س ــاي زمین ــد ه  رش

میداننـد   زنـدگی  چراهـاي  بـه  دادن پاسـخ  بـراي  آدمی همواره تالش )،1983، 4شناختی،اخالقی،عاطفی، فردي(فارو
 ).1383،شریفی درآمدي (

                                                   
٤.Benjamin Rush 
٥.James 
٦. Jung 
٧. Frankl 
٨. Fromm 
٩.Wundt 
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یی است که از خود می پرسد، هر زمان که فرصتی مغتنم یابد و از روزمرگـی  ”چراها“آدمی همیشه زمان درگیر زیرا 
و پـی آمـد آن اضـطراب،    ” حیرت“دور شود، به جستجوي آنچه در خود و محیط پیرامونشمی گذرد بر می آید.  ها

معلول درك ژرفتر و بنیادي تري ازالیه هاي وجود ي خود وجهان هستی است. به چنین اوضاع روانی که با میل به 
گفته میشـود  ” اضطراب وجودي“ن شده فهم و دلهره و تشویش در فلسفه هستی گرایانه و روانشناسی وجودي عجی

) 3. اضطراب پوچی و بی معنـایی ) 2 .اضطراب سرنوشت و مرگ) 1 :که خود را در سه مفهوم اساسی مینمایاند
 ).2008، 11(گینگ اضطراب گناه و محکومیت

است کـه   هاي انسانبه عنوان تالشی جهت بررسی توانمندي 12نگرشناسی مثبتهاي اخیر، روان عالوه بر آن در دهه
هاي مختلف آموزشی، بهداشتی، درمانی و و شادمانی در حوزه 13هم اکنون این علم مطالعات مناسبی براي بهزیستی

نگـر، حرکتـی شـناخته    شناسی مثبت). روان1391کرمی نوري، ، نقل از 2004، 14دانشگاهی فراهم نموده است(لینلی
یک از انواع  خواهد جایگزین هیچالندگی است که نمیسمت رشد، شکوفایی و ب  شده در جهت سوق دادن انسان به

شناختی مثبـت در   ). ابعاد نظري سالمت روان1380، نقل از شکري، 1990، 15شناختی شود(سلیگمن هاي رواندرمان
و  20، هدفمنـدي در زنـدگی  19، ارتباط مثبت با دیگران18، رشد فردي17، تسلط محیطی16دیدگاه اخیر شامل: استقالل

 ).1383، نقل از زنجانی طبسی، 1989، 22باشد (ریفمی 21پذیرش خود
، خدابخشـی و کیـانی،   1392، طیبه، 1391، گرگري و فرید، 1391، رحمانی و رحمانی، 1385در پژوهش (عاصمی، 

) یافته هاي حاصل نشان داد که بین جهت گیري مذهبی با امید و بهزیستی روانشـناختی در افـراد همبسـتگی    1392
دارد. به عبارتی مذهب و دستیابی به معنویت بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهد و مثبت معنادار وجود 

 تاثیر مهمی بر سالمت و بهزیستی آنان دارد.
بر اساس نتـایج   )1390،حاجی ونديو  حاتمی ، باقري، اکبري زاده، 1391،دهقانیو بابامیري ، کیخسروانی ، حمید(

سالمت روان و هوش معنوي به طور معناداري، تاب آوري راپیش بینـی مـی   که به دست آمده از پژوهشی دریافتند 
کنند و از آنجایی که افراد با سالمت روان باال درجات باالتري از تاب آوري را نشان مـی دهنـد، مـی تـوان نتیجـه      

                                                   
١١ .Koeing 
١٢. positive psychology 
١٣. Well-being 
١٤ .Linley 
١٥  . Seligman 
١٦ ..Autonomy  
١٧ ..environmental mastery 
١٨ . Personal growth 
١٩ . positive relations with others 
٢٠ . purpose in life 
٢١ . self-acceptance 
٢٢ .Ryff 
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معنـویمی  گرفت که فراهم نمودن عوامل حمایتی (مانند مذهب و معنویت) به منظور افزایش سالمت روان و هوش 
 .تواند منجر به افزایش تاب آوري گردد

نتیجه گرفته شد که دانشـجویان داراي جهـت گیـري مـذهبی درونـی بـیش از       ) بر اساس پژوهشی 1388( جعفري
دانشجویان داراي جهت گیري مذهبی برونی، از شیوه هاي مقابله اي مساله محور استفاده کرده انـد همچنـین داراي   

بیش از دانشجویان داراي جهت گیري مذهبی درونی از شـیوه هـاي مقابلـه اي هیجـان     جهت گیري مذهبی برونی 
 . محور استفاده کرده اند

) نتایج نشان داد که نگرش مذهبی و معنوي با سالمت عمومی و 1385، عاصمی، 1385، رمضانی، 1384(نجار اصل،
اختالل در سالمت عمومی رابطـه منفـی    مفهومی از خویشتن رابطه مثبت دارد.  همچنین نگرش معنوي و مذهبی با

 معنادار دارد.
)  پژوهشـی بـا عنـوان رابطـه ابعـاد بهزیسـتی روانشـناختی و سـالمت عمـومی در          1387بیانی، گودرزي و عاشور(

دانشجویان دریافتند که بین ابعاد روانشناختی (پـذیرش خـود، رابطـه ي مثبـت بـا دیگـران، خودمختـاري، زنـدگی         
 سلط بر محیط) و سالمت عمومی رابطه منفی معنادار وجود دارد.هدفمند، رشد شخصی، ت

دعا نیایش، شرکت در مراسم کلیسا  ) نتایج نشان داد میان انجام اعمال و فعالیت هاي مذهبی مانند، 2007( 23کوئینگ
  .و خواندن کتاب مقدس و شدت افسردگی بیماران رابطه منفی و معناداري وجود دارد

نتایج پژوهشی آنها نشان داد بیمارانی که اعتقادات مـذهبی قـوي تـري دارنـد و در زنـدگی      ) 2006( 24امی و پارك
روزانه خود از روش هاي مقابله اي مثبت مذهبی مانند عفو و بخشش، جستجو براي برقراري ارتباط معنوي با خدا، 

به عنوان خیرخواه مهربان و  امید داشتن شناخت خداوند دوستی با افراد مذهبی، دریافت حمایت معنوي و اجتماعی، 
افسردگی و اضطراب کمتري دارند و سریعتر بهبود پیدا می  تفسیر مثبت از حوادث استرس زندگی استفاده می کنند، 

 کنند. 
) بر اساس نتایج بدست آمده میان دینداري و اضطراب رابطه منفی و بین دینداري و سالمت روانـی  2006( 25بارون

 ابطه مثبت وجود دارد. جسمانی و شاد کامی ر –
)، در تحقیقی نشان دادند که بین سازگاري معنـوي و سـالمت روانشـناختی در زنـان     2010(26راسموس و جونسون

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. این تحقیق نشان داد زنانی که از لحـاظ سـازگاري معنـوي در سـطح بـاالتري      
 پایین تري برخوردارند، سالمت روانشناختی باالتري دارند. قراردارند به نسبت زنانی که از سازگاري معنوي

                                                   
٢٣. Koeing 
٢٤. Amy & Park  
٢٥. Barun 
٢٦. Rasmussen & Johnson 
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) در تحقیقات جدید خود اثرات سودمند دینداري و سالمت روان را در جوانـان مـذهبی و   2011(27پارگمن و ماتن
غیر مذهبی مطالعه کردند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار میان سـالمت روان و دینـداري اسـت.    

در جوانانی که معنویت باالتر در زندگی خود احساس می کنند تمایل براي رفتارهاي پرخطر نسبت به جـوانی  یعنی 
 که معنویت کمتري را احساس میکنند پایین تر است.

) با عنوان بهزیستی معنوي، کیفیت زندگی و سالمت روانشناختی در زنان مبتال به سـرطان  2013در تحقیقی( 28کاتن
این نتیجه رسیدند که بیمـارانی کـه بهزیسـتی معنـوي و کیفیـت زنـدگی بـاالیی دارنـد،  سـازگاري          انجام دادند به 

روانشناختی باالتري در برابر بیماري دارند.لذا با توجه به پیش زمینه ي ارائه شده در مقدمه می توان گفت متغیرهاي 
موجب شناخت و درك بهتر از فـرد مـی   مطرح شده در پژوهش بر نحوي عملکرد فرد تاثیر می گذارند و این تاثیر 

شود. بنابراین با توجه به ارتباط ظریف و شایان توجهی که بین متغیرهاي پژوهش مشاهده می شود پژوهش حاضـر  
به رابطه هوش معنوي و جهت گیري مذهبی با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجـودي در دانشـجویان دانشـگاه    

 .آزاد اسالمی واحد اهواز می پردازد
  
 روش 

در ایــن پــژوهش جامعــه آمــاري شــامل کلیــه دانشــجویان (دختــر و پســر) دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اهــواز   
نفر نمونه اي مطلـوب بـود. از روش    380بر اساس جدول مورگان  .مشغولبهتحصیلمیباشند1393-94درسالتحصیلی

نمونه گیري تصادفی طبقه اي استفاده گردید. بدین منظور تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل  به دسـت آمـد،   
که اطالعات بدست آمده نشان داد تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در ایـن دانشـگاه در نیمسـال اول سـال     

 پسر بود.  9000دانشجوي دختر و  11000نفر بودند. که شامل  20000به میزان  1393 – 1394لی تحصی
 ابزار اندازه گیري

) تهیه گردید و شامل 1373این مقیاس توسط خدایاري فرد و غباري بناب (الف) پرسش نامه نگرش سنج مذهبی: 
  اثر مذهب در  زندگی و رفتـار انسـان،   زش ها، ، ار اخالقیات عبادات،  سؤال در خصوص حیطه هاي موضوعی،   40

مباحث اجتماعی، جهان بینی، باورها، علم و دین می باشد. نمره گذاري بر اساس روش لیکرت با گزینه هاي (کامالً 
نه موافق و نه مخالف، تا حدي مخالفم و کامالً مخـالفم) تنظـیم شـده اسـت. بـراي نمـره        موافقم، تا حدي موافقم، 

امتیاز و به گزینه هایی که  4و  5اس به هر یک از گزینه هاي انتخاب شده که نگرش مثبت تلقی شده اند گذاري مقی
نمره تعلق می گیـرد. همچنـین بـه     3امتیاز و به گزینه هاي نه موافق و نه مخالف  1و  2نگرش منفی تلقی شده اند 

) و کمترین 200یشترین نمره در این مقیاس (سؤاالتی که نگرش منفی تلقی شده اند بر عکس نمره گذاري می شود.ب

                                                   
٢٧. pargament , K.I.& Maton 
٢٨. Kates 
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معتبـر اسـت    0001/0) می باشد. ضریب همبستگی نمره هر یک از مواد با نمره کل پرسش نامه در سـطح  40نمره (
) ضریب اعتبار آزمون نگرش سنج مذهبی را از طریق همبسته 1381شریفی (. )1373 (خدایاري فرد و غباري بناب، 

معنـی دار   0001/0بدست آورد که در سطح  48/0ضریب همبستگی برابر  نداري مسلمانان، کردن با آزمون سنجه دی
و   91/0) پایایی این پرسش نامه را با دو روش آلفاي کرونبـاخ و تنصـیف بـه ترتیـب برابـر      1385بود. نجار اصل (

وش آلفاي کرونباخ و بدست آورده است. در پژوهش حاضر، براي محاسبه ضرایب پایایی این پرسش نامه از ر 86/0
 می باشد. 88/0و  91/0نیز به روش تنصیف استفاده گردید که مقادیر ضرایب به ترتیب برابر 

 کینـگ ) -24SISRI(ازمقیاسهوشـمعنوي ي سنجشهوشـمعنو ي بـرا در ایـن پـژوهش   هوش معنـوي:   ب) پرسشنامه
ماده، تولید معناي شخصـی   7ي با ماده و چهار خرده مقیاس شامل تفکر وجود 24شد. این مقیاس  استفاده) 2008(

ماده دارد که براي سنجش هوش معنـوي سـاخته    5ماده، گسترش وضعیت هشیاري با  7ماده، آگاهی متعالی با  5با 
)، تاحدي 1)، درست نیست (0شده است. نمره گذاري این پرسشنامه با روش لیکرت و در طیف بین نظري ندارم (

) می باشد که نمرات باال نشاندهنده هوش معنوي باال و یا وجـود  4درست ( ) و کامال3ً)، خیلی درست (2درست (
) پس از ترجمـه  1388( ا،سیادت،واحمديینیمیرقیب،حکچنین ظرفیتی است. روائی این مقیاس در ایران به وسیله 

. شد استفاده اول مرتبهي دییتأ عامل لیتحل از اسیمق سازهیی روا محاسبهي برا. شدسنجیده دانشگاه بررویدانشجویان
ایـن مقیـاس    يبرایبرآوردرواییهمگرا. دنمودندییمقیاسسنجشهوشمعنویکینگراتاي اهیگو 24ی ساختارچهارعامل هایافته

 پرسشـنامه  دو ایـن  همبستگی ضرایب که شده استفاده همزمان طور به) 1384( بناب غباري معنوي تجربه ازپرسشنامه
) بر روي نمونه دانشجویان، پایایی این پرسشنامه را با روش آلفاي 2008کینگ ( ).p>01/0(است آمده بهدست 66/0

در ایـران توسـط رقیـب و همکـاران      پایاییاینمقیـاس گزارش کـرده اسـت.    84/0و با روش تنصیف  95/0کرونباخ 
در پـژوهش  ) نیـز  1388رقیبی، بخشانی و معلمـی ( ). p>05/0(برآوردشد88/0 بااستفادهازضریبآلفایکرونباخ) 1388(

 67/0و بـا روش بازآزمـایی در یـک فاصـله دوهفتـه اي       89/0خود پایایی این پرسشنامه را با روش آلفاي کرونباخ 
محاسـبه   85/0گزارش کرده اند. در تحقیق حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه با اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ    

 .به دست آمد 94/0مساوي با  30رمن و براونو ضریب اسپی 92/0برابر با  29همچنین ضریب  گاتمن شد.
سـوالی اسـتفاده شـد. ایـن      84براي سنجش بهزیستی روانشناختی ار مقیـاس  ج) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی: 

درجه اي  6سوال دارد و پاسخ به هر سوال بر روي یک طیف  14رسشنامه داراي شش مقیاس است که هر مقیاس 
فق) مشخص می شود. ضریب پایایی به روش بازآزمایی مقیاس بهزیستی روانشـناختی  (از کامال مخالف تا کامال موا

و خرده مقیاس هاي پذیرش خودف روابط مثبت با دیگران، خودمختاري، تسلط بر محیط، زندگی هدفمنـد و   82/0
 ).1387گزارش شده است(بیانی و همکاران،  78/0و  70/0، 77/0، 78/0، 77/0، 71/0رشد شخصی به ترتیبی 

                                                   
٢٩. Guttman Split-Half Cofficient 
٣٠. Spearman Brawn Cofficient 
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 گـود گـود و  ي مادهـا  32ي اساضطرابوجودیازمقي سنجشاضطرابوجودي براد) پرسشنامه اضطراب وجودي گود: 
ـ ا يترجمه نمود. نمـره گـذار   یپرسشنامه را به زبان فارس نی) ا1388( یگنج رانیدر اد. شوی استفادهم) 1974(  نی

بـاالتر   يباشـد کـه نمـره بـاالتر نشـان دهنـده اضـطراب وجـود         ی) مـ 0) و غلـط ( 1( حیپرسشنامه به صورت صح
گزارش  49/0مواد با کل آزمون به طور متوسط  هیهمبسته کردن کل قیآن را از طر یروائسازندگان این مقیاس است.

در نظـر   یتواند به عنوان آزمون نهائ یاست که م يبه حد هیآزمون اول روائیکردند که  يریگ جهینت نینمودند و چن
هاي هدفمندي در زندگی پیگردي  نامه با آزمون ) در پژوهش خود نشان داد که این پرسش1994هالت ( گرفته شود.

بود که نشان از قدرت روایی  66/0اهداف معرفتی و افسردگی، روایی همگرا و واگراي مطلوبی دارد. همبستگی کل 
اضـطراب،   يهـا  اسیـ ستفاده از همبسته نمودن با مقرا با ا اسیمق نیا یی) روا2004( مسیوباالي این آزمون دارد. 

گزارش کرد که ) 1388ی(گنجدر ایران  مطلوب گزارش کرد. SCL-90و خشم از پرسشنامه سالمت روان  یافسردگ
) نیز روائی و پایائی این پرسشـنامه را در ایـران بررسـی    1389معینی ( به دست آمده است. r=80/0آن حدود  یروائ

کرده است. وي روائی محتوائی خوبی را براي آزمون گزارش نمود. همچنین از طریق تحلیل مـواد نیـز روائـی ایـن     
ایـن  آزمون را آزمود به نحوي که همبستگی باالئی بین کلیه سؤاالت و نمره کل آزمـون بـه دسـت آورد.سـازندگان     

) پایایی این مقیاس با اسـتفاده از روش آلفـاي کرونبـاخ    2004گزارش نموده اند. ویمس ( 89/0مقیاس پایائی آن را 
) 1388ی (گنجـ محاسـبه نمـود. در ایـران نیـز      r=72/0و ضریب بازآزمایی آن را در یک فاصـله دو هفتـه اي    71/0

نـورعلیزاده   بـه دسـت آمـده اسـت.     70/0 یی حدودآزماپرسشنامه با استفاده از روش باز نیا ییایپاگزارش کرد که 
 محاسبه کردند. 88/0) هم پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 1389میانجی و جان بزرگی (

 ها یافته
 یافته هاي توصیفی

میانگین و انحراف استاندارد نمره هاي متغیرهاي مربوط به پژوهش .1جدول   
استاندارد انحراف میانگین متغیر  حداکثر حداقل 

 131.00 3.00 25.11 69.70 هوش معنوي
 186.00 15.00 47.56 104.00 جهت گیري مذهبی
 64.00 32.00 10.61 37.40 اضطراب وجودي

 417 23 123.42 251.68 بهزیستی روان شناختی
استاندارد و نمرات حـداقل و  همانطور که در جدول مربوط به متغیرهاي پژوهش هوش معنوي که میانگین انحراف 

، 00/104است و در متغیر جهت گیري مـذهبی بـه ترتیـب     00/131و  00/3،  11/25،  70/69حداکثر آن به ترتیب 
و در متغیر بهزیستی روان شناختی به ترتیب  64، 00/32، 61/10، 40/37در اضطراب وجودي  186، 00/15، 56/47
68/251 ،42/123 ،23 ،417.   



  8   ...رابطه هوش معنوي و جهت گیري مذهبی با بهزیستی  

 
 

 ي استنباطییافته ها
 نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به تحلیل کانونی بین متغیرهاي مورد پژوهش در دانشجویان .2جدول 

 نام آزمون
مقدار 
 dFخطاي  F (ارزش)

سطح معنی 
 داري

ضریب 
 اتا

قدرت 
 مشاهده

 1.00 0.46 0.00 329.00 139.63 0.46 آزمون اثر پیالیی
 1.00 0.46 0.00 329.00 139.63 0.54 آزمون المبداي ویلکز

 1.00 0.46 0.00 329.00 139.63 0.85 آزمون اثر هتلینگ
آزمون بزرگترین 

 ریشه روي
0.85 169.63 329.00 0.00 0.46 1.00 

 
همان طور که در جدول تحلیل واریانس مربوط به تحلیل کانونی بین متغیرهاي بهزیستی روان شناختی و اضـطراب  

وابسته، هوش معنوي و جهت گیري مذهبی به عنوان متغیرهاي پیش بین حداقل در یکی از وجودي به عنوان متغیر 
 متغیرها رابطه معنی داري وجود دارد.

 فرضیه اول: بین جهت گیري مذهبی و هوش معنوي با بهزیستی روان شناختی رابطه علی معناداري وجود دارد. 
 راب وجودي رابطه علی معناداري وجود دارد. فرضیه دوم: بین جهت گیري مذهبی و هوش معنوي با اضط

 
 
 
 
 

آزمون تأثیرات بین گروهی واریانس براي تحلیل کانونی .3جدول   

 مقدار

 متغیر مستقل

مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي

میانگین 
 مجذورات

F 

سطح معنی
 

داري
 

ب اتا
 ضری

ت مشاهده
 قدر

مدل 
شده اصالح  

جهت گیري 
 مذهبی

71979.20 2 350989.0 2360.83 0.000 0.94 1.00 

 1.00 0.56 0.000 207.08 58261.77 2 116523.99 هوش معنوي
 1.00 0.84 0.000 17.22149 256086 1 256086.86جهت گیري بهزیستی 
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 مذهبی روان شناختی
 1.00 0.67 0.000 23.36 6572 1 6572.00 هوش معنوي

اضطراب 
 وجودي

جهت گیري 
 مذهبی

10549.84 1 10549 70.96 0.00 0.17 1.00 

 1.00 0.24 0.000 106.43 29944 1 29944.47 هوش معنوي

 جمع کل
جهت گیري 

 مذهبی
 1.00 - 0.000 - ندارد 333 4352977.00

 1.000 - 0.000 - ندارد 333 1827515.00 هوش معنوي
 

همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید که با نام آزمون تأثیرات بین گروهی واریـانس هـا بـراي اسـتفاده از     
  p<0.000تحلیل کانونی بکار می رود. در مدل اصالحی بین جهت گیري مذهبی با بهزیستی روان شناختی در سطح 

همچنین هوش معنوي با بهزیسـتی روانشـناختی    .1.00و توان آزمون  %84رابطه معنی دار شده و ضریب اثرگذاري 
رابطـه معنـادار وجـود دارد.     1.00با توان آزمون  67/0رابطه معنی دار شده و ضریب اثرگذاري  P>000/0در سطح 

 فرضیه اول تائید می شود.
رابطه معنی دار شـده و    p<0.000از طرفی بین جهت گیري مذهبی و هوش معنوي با اضطراب وجودي در سطح  

بسیار باالست. عالوه بر آن بین هوش معنوي با اضـطراب   1.00و قدرت مشاهده کامل یعنی  %17ضریب اثرگذاري 
بسیار  1.00و قدرت مشاهده کامل یعنی  %24رابطه معنی دار شده و ضریب اثرگذاري   p<0.000وجودي در سطح 

ی رابطه بین متغیرهاي مستقل (پیش بین) و وابسته (مالك) کامالً معنادار باالست. فرضیه دوم تائید می شود. به عبارت
 و از ضریب اطمینان و ارتباط باالیی برخوردار است. 

فرضیه سوم: بین جهت گیري مذهبی با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودي رابطه علی معنـی داري وجـود   
 دارد. 

ان شناختی و اضطراب وجودي رابطه علی معنی داري وجود دارد.بین جهت گیري مذهبی با بهزیستی رو .4جدول  

 متغیر مقدار
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي
dF 

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
داري معنی  

ضریب 
 اثر (اتا)

توان 
مشاهد

 ه
مدل 

اصالح 
 شده

جهت گیري 
 مذهبی

 
701979.20 2 350989.60 

2360.8
3 

0.000 0.94 1.00 

مالحظه می کنید که مربوط به فرضیه دوم پژوهش یعنی ارتباط بین جهت گیري مذهبی با  4همانطور که در  جدول 
و توان مشـاهده   94/0بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودي است بخوبی نشان داده شده است که ضریب اثر 

متغیرها تأیید مـی  وجود این رابطه بسیار معنادار را بین این  p>000/0و سطح معنی داري  1درصد کامل یعنی  100
 کند. 
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 ) بین بهزیستی روانشناختی با جهت گیري مذهبی رابطه علی معنی داري وجود دارد.3-1
 ) بین بهزیستی روانشناختی با هوش معنوي رابطه علی معنی داري وجود دارد.3-2
 
 
 
 
 

داري وجود دارد.بین بهزیستی روان شناختی با جهت گیري مذهبی و هوش معنوي رابطه علی معنی  .5جدول   

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي
dF 

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
داري معنی  

ضریب 
 اثر (اتا)

توان 
 مشاهده

 بهزیستی روانشناختی

جهت 
گیري 
 مذهبی

256086.862 1 256086.862 1722.494 0.000 0.83 1.00 

هوش 
 معنوي

6572.006 1 6572.006 23.360 0.000 0.066 0.99 

مالحظه می کنید به ترتیب براي بهزیستی روانشناختی با جهت گیري مذهبی ضریب اثـر   5همانطور که در  جدول 
وجود رابطه معنی داري وجـود دارد.   p>000/0و سطح معنی داري  1درصد کامل یعنی  100و توان مشاهده  83/0

وسـطح معنـی داري     0.99مشـاهده   و تـوان  0.06همچنین بین بهزیستی روانشناختی با هوش معنوي ضـریب اثـر   
000/0<p  رابطه معنی داري وجود دارد 

 ) بین اضطراب وجودي با جهت گیري مذهبی رابطه علی معنی داري وجود دارد.3-3
 ) بین اضطراب وجودي با هوش معنوي رابطه علی معنی داري وجود دارد.3-4

بین اضطراب وجودي با جهت گیري مذهبی و هوش معنوي رابطه علی معنی داري وجود دارد. .6جدول   

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي
dF 

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
داري معنی  

ضریب 
 اثر (اتا)

توان 
 مشاهده

 اضطراب وجودي

جهت گیري 
 مذهبی

10549.847 1 10549.847 70.960 0.000 0.17 1.00 

هوش 
 معنوي

29944.472 1 29944.472 106.435 0.000 0.24 1.00 

مالحظه می کنید به ترتیب براي اضطراب وجودي با جهـت گیـري مـذهبی ضـریب اثـر       6همانطور که در  جدول 
رابطـه معنـی داري وجـود دارد.     p>000/0و سـطح معنـی داري    1درصـد کامـل یعنـی     100و توان مشاهده  17/0
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وسـطح معنـی داري     1.00و تـوان مشـاهده    0.24روانشناختی با هوش معنوي ضـریب اثـر   همچنین بین بهزیستی 
000/0<p  رابطه معنی داري وجود دارد 

 فرضیه چهارم: بین هوش معنوي با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودي رابطه معنی داري وجود دارد. 
ودي رابطه علی معنی داري وجود داردبین هوش معنوي با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وج 7جدول   

 متغیر مقدار
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
dF 

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
داري معنی  

ضریب 
 اثر (اتا)

توان 
 مشاهده

بهزیستی روان 
 شناختی

هوش 
 معنوي

116523.996 2 58261.998 207.086 0.000 0.55 1.00 

 
معنوي و بهزیستی روان شـناختی و اضـطراب وجـودي را در    بخوبی و مشخص رابطه بین هوش  7در  این جدول 

نشان می  %100و توان مشاهده  0.55و البته ضریب اتا تقریبا  p>000/0حالی نشان می دهد که سطح معنی داري با 
 دهد که میزان اثر هوش معنوي با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودي معنی دار بود.

 جهت گیري مذهبی رابطه علی معنی داري وجود دارد.) بین اضطراب وجودي با 4-1
 ) بین اضطراب وجودي با هوش معنوي رابطه علی معنی داري وجود دارد.4-2
 
 
 

بین اضطراب وجودي با جهت گیري مذهبی و هوش معنوي رابطه علی معنی داري وجود دارد .8جدول   

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي
dF 

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
داري معنی  

ضریب 
 اثر (اتا)

توان 
 مشاهده

 اضطراب وجودي

جهت 
گیري 
 مذهبی

10549.847 1 10549.847 70.960 0.000 0.17 1.00 

هوش 
 معنوي

29944.472 1 29944.472 106.435 0.000 0.24 1.00 

اثـر   مالحظه می کنید به ترتیب براي اضطراب وجودي با جهـت گیـري مـذهبی ضـریب     8همانطور که در  جدول 
رابطـه معنـی داري وجـود دارد.     p>000/0و سـطح معنـی داري    1درصـد کامـل یعنـی     100و توان مشاهده  17/0

  p>000/0وسطح معنـی داري  1.00و توان مشاهده  0.24همچنین بین اضطراب وجودي با هوش معنوي ضریب اثر 
 رابطه معنی داري وجود دارد

 ذهبی رابطه علی معنی داري وجود دارد.) بین بهزیستی روانشناختی با جهت گیري م4-3
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 ) بین بهزیستی روانشناختی با هوش معنوي رابطه علی معنی داري وجود دارد.4-4

. بین بهزیستی روانشناختی با جهت گیري مذهبی و هوش معنوي رابطه علی معنی داري وجود دارد.9جدول   

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي
dF 

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
داري معنی  

ضریب 
 اثر (اتا)

توان 
 مشاهده

 بهزیستی روانشناختی

جهت 
گیري 
 مذهبی

25608.862 1 25608.862 1722.494 0.000 0.83 1.00 

هوش 
 معنوي

6572.006 1 6572.006 23.360 0.000 0.66 0.06 

مذهبی ضریب اثـر   مالحظه می کنید به ترتیب براي بهزیستی روانشناختی با جهت گیري 9همانطور که در  جدول 
وجود رابطه معنی داري وجـود دارد.   p>000/0و سطح معنی داري  1درصد کامل یعنی  100و توان مشاهده  83/0

و سـطح معنـی داري     0.99و تـوان مشـاهده    0.06همچنین بین بهزیستی روانشناختی با هوش معنوي ضریب اثـر  
000/0<p  رابطه معنی داري وجود دارد. 

جهت گیري مذهبی و هوش معنوي با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودي رابطه علـی   فرضیه پنجم: بین
 دو سویه معنی داري وجود دارد.  

آزمون معنا داري تحلیل کانونی براي متغیرهاي بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجودي به عنوان متغیر وابسته و البته  .10جدول 
ان متغیر مستقلهوش معنوي و جهت گیري مذهبی به عنو  

 dFخطاي  F مقدار (ارزش) نام آزمون
سطح معنی 

 داري

 0.00 660 204 1.16 آزمون اثر پیالیی
 0.00 656 1194 14.56 آزمون المبداي ویلکز

 0.00 658 543 0.05 آزمون اثر هتلینگ
 - - - 0.93 آزمون بزرگترین ریشه روي

جدول ارتقاي ویژه و ضرایب همبستگی کانونی .11جدول   

 متغیر
ارزش 
هاي 
 ذره

 درصد تجمعی درصد
ضریب همبستگی 

 کانونی
انحراف معیار 

 ضرایب

S1 14.35 98.57 98.57 0.97 0.93 
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همانطور که در این جدول مربوط به نشان دادن ضرایب همبستگی کانونی نیاز دارند که البته همانطور که در جدول 

و البتـه ارزش ذره آنهـا    0.93است و انحراف معیار آنهـا   0.97نیز قابل مشاهده است زیرا ضریب همبستگی کانونی 
اسـت و ایـن    0.97گزارش شده است و این بدان معناست که ضریب همبستگی کانونی در ریشه اول تقریباً  14.35

 یعنی رابطه بسیار اثرگذار و معنی دار است. 

 گیري بحث و نتیجه
ستی روان شناختی رابطه علـی معنـی داري وجـود    فرضیه اول: بین جهت گیري مذهبی و هوش معنوي با بهزی

و  فتحی آشـتیانی ،دخـت  حسـین )، 1392نتایج حاصل از این فرضـیه بـا یافتـه هـاي تحقیقـات قبلـی؛ طیبـه (       دارد. 
)، نجـار  1392)،تقی زاده، آشتیانی و حسین دخت(1391(دهقانی و بابامیري ، کیخسروانی ي، حمید،)1392(زاده تقی

)، پاچویــک و 2006)،  امــی و پــارك ( 2007)، کوئینــگ (1387)، بیــانی، گــودرزي و عاشــور(  1384اصــل (
یونگ اولین روانکاوي بـود کـه   ، ) همخوانی دارد.در تبیین یافته هاي حاصل از بررسی فرضیه حاضر2005همکاران(

فهمید افکار و عقاید دینی و افسانه ها، مظاهر بینش ها و اندیشه هاي ژرفی هستند. از نظر وي جوهر تجربه ي دین 
رابر نیروهایی است که نسبت به ما برتري دارند. اریک فروم در کتـاب روانکـاوي و دیـن مـی     تسلیم و تمکین در ب

گوید: هیچ فرهنگی در گذشته یافت نمی شود که دین به معناي وسیع در آن جایی نداشته باشد و به نظر هـم نمـی   
سیاري از انسانها بوده اسـت و  رسد که در آینده فرهنگی غیر از این بتواند بوجود آید. دین عامل اصلی در زندگی ب

در واقـع اعتقـادات    .)1381، نقل از شریفی، 1975علت آن نیز ناشی از اثرات ایمان و باورهاي دینی است (وونت، 
مذهبی در پیشگیري اختالالت روحی و روانی نقش بسیار مهمی دارد. بنیامین راش، روان شناس مشهور می نویسد: 

روح اهمیت دارد که هوا براي تنفس، مذهب به انسان کمک می کند تا معناي  مذهب آن قدر براي پرورش سالمت
حوادث زندگی، باورهاي منطقی و غیرمنطقی و طریقۀ تفکیک آنها را در زنـدگی و اسـتفاده بـه جـا و بـه موقـع از       

 باورهاي منطقی را یاد بگیرد و در زندگی به کار بندد.
ویبا اضطراب وجودي رابطـه علـی معنـی داري وجـود دارد.     فرضیه دوم: بین جهت گیري مذهبی و هوش معن

) ، 1382)، یرفـی ( 1382)، بـازیگر ( 1381صـادق نصـري (   ؛نتایج حاصل از این فرضیه با یافته هاي تحقیقات قبلـی 
)، 1390( محمـد  و  کیخـاي ، صـمدزاده ، مـداحی )، 1384( خاکسـاربلداجی ، خـداپناهی )، 1383افضلی و درویشی (

)، بارون 2000)،  کارسون (1388( جعفري)، 1385)،  رمضانی (1391، رحمانی و رحمانی ()1391گرگري و فرید (
) همخوانی دارد.در تبیین یافته هاي حاصل از بررسی فرضیه حاضـر، اریـک فـروم در    2006)، امی و پارك (2006(

دو گانگی و رسیدن به وحدت  نظریه خود دین را نیاز به پرستش و خدا را جلوه اي از نیاز انسان به کمال و گریز از
و تعادل می داند. فروم معتقد است با ایمان زیستن به معنی ثمر بخش زندگی کردن است. انسان هرگز از دو گانگی 
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هستی خود گریز نداشته و قادر به رهایی از فکر خود نمی باشد. خود، این نعمت انسانی نیز مصیبت او شده است. 
ائماً با مسائل حل یک دگرگونی الینحل مقابله نماید. حیات انسان از این نظـر بـا دیگـر    زیرا او را وادار ساخته که د

موجودات متفاوت است، زیرا در یک حالت عدم تعادل دائمی و اجتناب ناپذیر قرار دارد. زندگی انسان نمی تواند با 
ی یک اشتیاق عذاب دهنـده بـراي   تکرار نحوه ي زندگی همنوعانش بگذرد. انگیزه او براي غلبه بر این جدایی درون

یعنی نوع دیگري از وحدت و هماهنگی است که بتواند به فاجعه جدایی او از طبیعـت و از همنوعـانش   » مطلقیت«
پایان دهد. ناهماهنگی هستی انسان موجد نیازهایی است که مراتب باالتر و عالی تر از نیازهاي حیوانی اوست. ایـن  

ري جهت اعاده وحدت و تعادل بین انسـان و طبیعـت مـی شـود. او مـی کوشـد ایـن        نیازها منجر به یک انگیزه قه
وحدت و تعادل را از ابتدا در فکر خودش، از طریق ساختن یک تصویر  ذهنی کامـل از جهـان اعـاده نمایـد. ایـن      

بکنـد از آن   تصویر، معیار داوري او می شود و وي می تواند پاسخ این سوال ها را که در کجا قرار دارد و چه بایـد 
استخراج کند.اما اینگونه سیستمهاي فکري کافی و وافی مقصود نمی باشد. اگر انسـان شـعوري غیـر متجسـم بـود،      
مقصود و هدف او با یک نظام فکري جامع تحقق پیدا می کرد. اما از آنجـا کـه کلیتـی اسـت داراي جسـم و فکـر،       

و در قسمت احساسات و اعمالش نیـز در برابـر ایـن     مجبور است نه تنها در بخش فکري، بلکه در فراخود زندگی
دوگانگی هستی واکنش نشان دهد و براي رسیدن به یک تعادل جدید باید وحدت و یگانگی با همه ي جنبـه هـاي   
هستی خویش را تجربه کند. از اینجاست بلکه حاوي عناصر عاطفی و احساسی نیز می باشد و این عناصر بایـد در  

لیت آنان عمالً به منصه ظهور برسد. سرسپردگی به یک هدف یا فکرو نیرویی برتر از انسان، نظیر کلیه زمینه هاي فعا
 .خداوند جلوه اي است از این نیاز انسان به کمال در فراگرد هستی و دور شدن از ابهامات و دوگانگی ها

علـی معنـی داري    فرضیه سوم: بین جهت گیري مذهبی با بهزیستی روان شناختی و اضطراب وجـودي رابطـه  
، باقري، )، اکبري زاده1390غفرانی و همکاران ( ؛نتایج حاصل از این فرضیه با یافته هاي تحقیقات قبلیوجود دارد. 

)، 1389( معینـی زاده   , موسـوي فـر    , آقامحمدیان شعرباف , ظریف گلباریزدي)، 1390(  حاجی ونديو  حاتمی 
 و تندرسـتی  سـایه  در که است الهی هاي موهبت از یکی خوشبختی احساس و نشاطهمخوانی دارد.) 1388( جعفري
 وتکامـل  درارتقـاء  مـؤثر  عوامل ترین ازمهم یکی روانی سالمت برآن، است،عالوه اعطاشده ها انسان به روانی سالمت

 بـه  دستیابی براي تالش و است برخوردار بسیاري ازاهمیت دانشجویان در ویژه به نامر اي.شود می محسوب ها انسان

توانـد   جستجوي معنوي مـی عالوه بر این .اند بوده تر سازنده و مفیدتر حیات براي راهی یافتن دنبال به مطلوب زندگی
تمام افـراد بشـر میـل بـه داشـتن      «ما بسیار مهم باشد. ارسطو گفته است که  بهزیستی روانشناختیبراي تندرستی و 

توانند در این پیگیري یاري کنند. طبق نظر ایمانز ما  نیاز طبیعی فهمیدن داریم. مذهب و معنویت می که ما یک» دارند
اند. در اینجاست که مذهب و  ها داریم که به طور آرمانی به نحو معناداري مرتب شده و سازمان یافته انبوهی از هدف

ا و امیالمـان، یعنـی اهـدافمان را یکپارچـه سـازیم.      ه کنند خواسته ها به ما کمک می شوند. آن معنویت وارد عمل می
کننـد وارد یـک هـارمونی بـا      کنند سعی می هاي تأملی را اجرا می ها و افراد دیگري که مذاهب غربی و سنت بودایی
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تواند بسیار مهم باشد و یکی  کیهان شوند. هدف آنان این است که با جهان یکی و در آرامش باشند. چنین آرمانی می
انسـان  «ها نظم ایجاد کند. هدف  تواند بسیار مهم باشد و براي تمام سایر تعقیب آرامش باشند. چنین آرمانی میو در 
تواند نظم به وجود  می» با دیگران همان گونه عمل کن که دوست داري با تو عمل شود«بودن یا اجراي اصل » خوب

 .توانند به حیات نظم بدهند نویت میآورد و تمام هدف هاي کوچکتر را در خود جاي دهد. مذهب و مع
فرضیه چهارم: بین هوش معنوي با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودي رابطـه علـی معنـی داري وجـود     

 دارد.
، نجـار اصـل   )1392(زاده تقـی و  فتحی آشتیانی،دخت ؛ حسیننتایج حاصل از این فرضیه با یافته هاي تحقیقات قبلی

نی دارد.امروزه معنویت به عنوان مهمترین جنبـه اي  همخوا،)2005) ، راجر، فاالتو و جنیفر(2007کوئینگ (، )1384(
که موجب کاش فشارها و اضطراب ها در فـرد  علت پدیداري حالت خشوع در فرد انسانی در نظر گرفته می شود. 

آن است که فرد به مثابه انسان از آن جهت که انسان است و نه از آن جهت که فرد است، خود را در مقابل می شود، 
بی مانندي می بیند که در تمام موجودات عالم ساري و جاري است و از طرف دیگر، وقتی که بـه   عظمت و شکوه

خویش نظر می کند خود را سراسر عجز و نقص و حقارت می بیند و طبیعی است که این موجود حقیـر در مقابـل   
توانـد داشـته باشـد،     چنین عظمتی راهی جز خشوع مطلق ندارد. و اما اضطراب و تشویش بر فرد علل مختلفی می

مهمترین این علل همان پرسش ها و معضله هاي بنیادین وجودي است که ذهنیت فرد را بـه طـور کامـل بـه خـود      
از بنیاد عالم و حاق وجود تحقیق می کنند و نیز به نـوعی   مشغول می کند. این پرسش ها از آنجایی که در حقیقت،

لق تفحص می نمایند، به قدري سهمگین هسـتند کـه انسـان را دچـار     دیگر از بنیادهاي زندگی انسانی به معناي مط
برقرار می   حقیقت وجود با ذات فرد نسبت مستقیم و بی واسطهزیرا اضطراب دردناك و عمیقاً رنج آوري می کنند. 

نماید که از تجربه این نسبت وجودي است که ذات انسان در عمیق ترین الیه هاي خـود، دسـتخوش دگرگـونی و    
 یش و اضطراب می شود و این اضطراب تمام وجود فرد را در بر می گیرد.تشو

فرضیه پنجم: بین هوش معنوي و جهت گیري مذهبی با بهزیستی روانشناختی و اضطراب وجودي رابطه معنـی  
، ه)، اکبـري زاد 1390غفرانی و همکاران ( ؛نتایج حاصل از این فرضیه با یافته هاي تحقیقات قبلیدراي وجود دارد. 

 معینـی زاده   , موسـوي فـر    , آقامحمـدیان شـعرباف   , ظریف گلباریزدي)، 1390(  حاجی ونديو  حاتمی ، باقري
عصري  .همخوانی دارد،)2005)، راجر، فاالتو و جنیفر(2007کوئینگ (، )1384)،نجار اصل (1388( جعفري)، 1389(

که در آن زندگی می کنیم عصر سرعت، فرصت، تکنولوژي در حال پیشرفت و انفجار اطالعات، ارتباطات پیچیـده  
بط انسانها، عصر اختالالت وتنوع مشکالت روانی نام گذاري شده است. نتیجه این رونـد  انسانی و ناپایداري در روا

هایی با روان هاي به هـم ریختـه و از    ها، وجود انسان ها، خشونت ها، افسردگی ها، اضطراب از یک سو بروز استرس
اي احسـاس خـودکم بینـی و    حوصله، ناامید، دار سوي دیگر جوامع شاهد نسلی با ویژگیهایی از جمله: زودرنج، کم
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خود بزرگ بینی، داراي روحیات پرخاشگري و ... خواهند بود.اخیراً روان شناسان سازه اي را به عنوان عامـل مهـم   
معرفی کرده اند که توجه و عالقه جهانی را برانگیخته است.هوش  31تاثیر گذار بر سالمت روان به نام هوش معنوي

درون یک سازه جدید ترکیب می کند. دیـن و معنویـت و ارتبـاط بـا خـالق      معنوي سازه هاي هوش و معنویت را 
هستی راهی است که بشر پس از قرنها جدایی از آن دوباره به سوي آن بازگشته و به توانایی هاي عمیق و کارسـاز  
 آن در مبارزه با مشکالت زندگی جدید که اضطراب هم یکی از ثمرات آن است پی برده است. مذهب یـک وسـیله  

می توان بیان داشـت کـه   همچنین  مفید براي تامین بهداشت روانی و ابزاري براي رسیدن به کمال و سعادت است.
هم اکنون بشر با ورود به هزاره سوم حیات مدون خویش دریافته است که بازگشت به معنویت و نیز دنیاي درونـی  

ت تنهـا راه نجـات بخـش وي از آشـفتگی و     خویش و ارتباط با خداوند جاودانه و مطلق و ارزشهاي اصـیل بشـری  
جنجال هاي ساخته دست خویش است و می تواند به این عوامل چون سپري در برابر استرس و فشـارهاي روانـی   

تواند  توان گفت که مذهب می در پایان، میچون اضطراب، پرخاشگري و سایر معضالت بنگرد و از آنها بهره جوید. 
ناختی فرد فراهم کند که او را از طریق تقویت نیروي خویشتنداري به حـالتی پایـدار   ش چارچوبی را براي نظام روان

در عواطف و هیجاناتش سوق دهد. همچنین چنانچه باورها، اعتقادات و مناسک مذهبی به شکل درونی در ساختار 
 .ي را فراهم نمایدیافتگی فرد را تضمین کند و سالمت روانی و کم وحدت تواند دست روانی افراد قرار گیرد، می

 

                                                   
٣١. Spiritual intelligence 
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