
هوش معنوي بر سالمت روان معلمان مدارس تأثیر  

  ضا سورانیر

  چکیده

مدارس دولتی متوسطه دخترانه  معلمانوان این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش معنوي بر سالمت ر

از معلمان  7241شامل صورت گرفت. جامعه آماري تحقیق  1391- 92شهر تهران در سال تحصیلی 

 روش به و کوکران فرمول از با استفاده تعداد این مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران بوده که از

آوري عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمعبه 547اي نسبی تعداد تصادفی طبقه گیرينمونه

گلدبرگ ) و سالمت روان SISRI-24) (2008( ینگکها بر اساس دو پرسشنامه هوش معنوي داده

)1979)(GHQ-28ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و ضریب ) انجام گرفت. پایایی پرسشنامه

طور از همین دست آمد.به 7/0دو پرسشنامه باالي  پایایی ترکیبی محاسبه شد که مقدار آن براي هر

که براي بررسی روایی محتوا ، منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شدروایی محتوا و روایی سازه به

گیري و نتایج روایی سازه نیز بیانگر روا بودن ابزار اندازه، ها به تأیید متخصصین مربوطه رسیدپرسشنامه

 Smart و SPSSافزار ها از طریق نرمدست آمده از اجراي پرسشنامهل اطالعات بهبود. تجزیه و تحلی

PLS 2 تغییرات) و انحراف استاندارد و دامنه، میانگین، درصديفراوانی، دو بخش توصیفی (فراوانی در

آن ها نشان داد که هوش معنوي و ابعاد سازي معادالت ساختاري) انجام پذیرفت. یافتهاستنباطی (مدل

 گسترش خودآگاهی) بر سالمت روان، آگاهی متعالی، معناسازي شخصی، تفکر انتقادي وجودي(

که این امر نشانگر اهمیت نقش هوش ، مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران تأثیر دارد معلمان

  هاي اجتماعی است.معنوي در محیط

 وش معنويه، معناسازي، خودآگاهی، سالمت روان ،ارز هاي کلیدي:واژه

   

                                                                                                                                        
  ،نویسنده مسئول(ایران. دکتري گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران غرب، تهران (
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  مقدمه

در جهت ، زندگی خود و بهبود آنتوجه روزافزون بشر در قرن حاضر به تغییر سبک

منجر به ، و حفظ و تداوم سالمت جسمانی و روانی، امید به زندگی، افزایش رفاه

ها بتوان گیري نگاهی کاوشگرانه براي یافتن عواملی شده است که با تکیه بر آنشکل

نتیجه نمانده و با پیش بی، تر طی کرد. این دیدگاه کاوشگرانهو سریعاین مسیر را بهتر 

افق روشنی را پیش روي بشر قرار داده است. از میان این ، رو قراردادن عواملی مختلف

ها و سزایی در بهبود زندگی انسانمعنویت جایگاه خاصی داشته و نقش به، عوامل

هایی مبتنی است ها و ویژگیت بر تواناییمعنوی، ها ایفا کرده است. درواقعسالمت آن

ها ). پژوهش1389، گودرزي و همکاران( دهدکه پیامدها و نتایج با ارزشی را ارائه می

- سالمت و رفاه می، رضایت از زندگی، بیانگر ارتباط بین این پیامدها با اهداف زندگی

وتیرمیستر و ز، لیسرمن، ؛ کاس2000، 1کونینگ و مک کوالف، الرسون، جورج( باشد

، 4؛ مدهو و پروهیت2008، به نقل از کینگ، 1992، 3؛ ویچ و چپل1991، 2بنسون

، دارد که بین معنویت با سالمت روانیبیان می، )2008( ). در این راستا کینگ2006

سازگاري شخصی و شغلی ارتباط مثبت و ، کاهش استرس، افزایش اعتماد به نفس

  معنادار وجود دارد.

پژوهشگران ، ررسی رابطه بین معنویت و سالمت جسمانی و روانیبه موازات ب

را تبیین هاي آندرصدد برآمدند تا مفاهیم جدید مرتبط با معنویت را تعریف و مؤلفه

نمایند. یکی از مفاهیمی که در نتیجه توجه پژوهشگران به این حوزه مطالعاتی مطرح 

، )2008(5). گینک1389، رانگودرزي و همکا( مفهوم هوش معنوي است، گردیده است

 هايجنبه بر مبتنی که داندمی ذهنی هايظرفیت از ايمجموعه عنوانبه را معنويهوش

گسترش  و عمیق وجودي تفکر، خویشتن شناخت قبیل از هستی متعالی و غیرمادي

 -2وجودي؛  انتقادي تفکر-1 مؤلفه چهار داراي معنوي هوش او نظر است. در معنا

 انتقادي باشد. تفکرمی خودآگاهی گسترش -4متعالی و  آگاهی -3ی؛ شخصمعناسازي

 عالم، هستی، وجود حقیقت به انتقادي طوربه اندیشیدن به توانایی اشاره وجودي

                                                                                                                                        
1. George, Larson, Koening & McCulloug. 
2. Kass, Leserman, Zuttermeister & Benson 
3. Veah & Chappel 
4. Madhu & Purohit 
5. King 
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 به مؤلفه این دارد. اشاره وجودي یا ماوراءطبیعی دیگر موضوعات و مرگ، زمان، وجود

شخصی  کند؛ معناسازيمی سمنعک را بزرگ هاي) هوش پرسش1993(1گاردنر تعبیر

 جسمانی و ذهنی تجارب همه در موجود و هدف شخصی مقصود ساخت توانایی

 شناخت متعالی توانایی است؛ آگاهی هدف زندگی به شدن مسلط و ایجاد قابلیت شامل

 باشد؛می هوشیاري و بیداري زمان در جهان مادي و دیگران، خود متعالی و برتر ابعاد

 و هوشیاري فرا و معنوي و حاالت سطوح به ورود ز تواناییخودآگاهی نی گسترش

 حل در آن نقش به معنويهوش تعاریف در باشد.می فرد اراده با آن از خروج همچنین

 دادن و زندگی روزمره رویدادهاي و اعمال در هدف و معنا یافتن، وجودي مسائل

 کلی طوربه ).2000، 2لمارشا و (زوهار است شده تاکید هافعالیت هايچرایی به پاسخ

که  باشدمی معنوي منابع و هاظرفیت، هاتوانایی از ايمجموعه بیانگر معنوي هوش

 افزایش موجب تواندمی روزمره کاري زندگی و شخصی زندگی در هاآن از استفاده

 رویدادهاي در هدف و معنا یافتن، مسئله حل توانایی و پذیريانطباق سازگاري و

موسوي و ( شودمی شادابی و پویایی، بیرونی و درونی آرامش، متحفظ سال، زندگی

  ).1390، همکاران

 اخیراً جهانی بهداشت سازمان اهمیت هوش معنوي و معنویت باعث شده است که

 ). درSohrabi,2007( اجتماعی و معنوي بداند، روانی، بهداشت را شامل ابعاد جسمی

 دیگر و معنویت و رابطه دین بررسی موازات به و معنوي گیريجهت راستاي این

 در جدید مفاهیمی تعریف صدد در گروهی، روانسالمت مثل روانشناختی هايمولفه

 در معنويبهزیستی، معنويسالمت مفاهیم مثال براي اند.شده معنویت و دین ارتباط با

 عتصن پیشرفت با است. شده اضافه یشناسروان ادبیات آکادمیک به سوم هزاره آستانه

 روانی هايو بیماري اختالالت، آن به مربوط مشکالت و جدید هايو تکنولوژي

  ).Moalemi and et al,2010( است چشمگیري یافته افزایش جسمانی مشکالت همانند

ارتباط  سازمان بهداشت جهانی سالمت روانی را عبارت از قابلیت فرد در برقراري

غییر و اصالح محیط اجتماعی خویش و حل توانایی در ت، موزون و هماهنگ با دیگران

عبارت دیگر داند. بههاي هیجانی و تمایالت شخصی خود میمناسب و منطقی تعارض

                                                                                                                                        
1. Gardner 
2. Zohar & Marshall 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         1204

رشد و کمال شخصیت ، بهداشت روانی حالت خاصی از روان است که سبب بهبود

کند که با خود و دیگران سازگاري داشته باشد. هدف گردد و به فرد کمک میانسان می

-هماهنگ، شادتر، ترسالمت روانی کمک به همه افراد در رسیدن به زندگی کامل اصلی

 عاطفی و رفتاري است، گیري از بروز اختالالت خلقیشناخت وسیع و پیش، تر

روابط ، چنین آدلر سالمت روان را داشتن اهداف مشخص). هم1386، محمدامینی(

رل عواطف و احساسات خود نوعان و کنتکمک به هم، خانوادگی و اجتماعی مطلوب

انسانی است بسیار کارآمد و با ، روانداند. الگوي راجرز از شخصیت سالم و سالمتمی

گیرد و داراي ها و استعدادهایش بهره میکنش و کارکرد کامل که از تمام توانایی

احساس آزادي و خالقیت و آفرینندگی ، هایی مانند آمادگی براي کسب تجربهویژگی

  ).1380، ديور( است

هاي صورت گرفته در مورد ارتباط متغیرهاي هوش معنوي و سالمت روان پژوهش

در پژوهش خود دریافتند که بین ، )1391( زاده و همکارانکه اکبرياز جمله این، است

رویی پرستاران رابطه وجود دارد. گودرزي و روان و سختمعنوي با سالمتهوش

هاي ود دریافتند که هوش معنوي و آموزش مهارت) نیز در پژوهش خ1389( همکاران

چنین جویان تأثیر دارد. همطور جداگانه بر سالمت روان دانشزندگی هر یک به

)؛ مک 2006(2)؛ والت و التا2006(1گران دیگري از جمله میشل و همکارانپژوهش

) نشان دادند افرادي که گرایش معنوي 2006(5) و یانگ2010(4)؛ ونگ2004(3وان

- می، هاي بهتري به وضعیتی که درون آن هستندپاسخ، دارند هنگام رویارویی با آسیب

  کنند و از سالمتی بهتري برخوردارند.موقعیت تولید کننده فشار را بهتر اداره می، دهند

شغل معلمان مدارس با پیشرفت جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. شغل این گروه از 

چون کار بیش از محیط کار با استرسورهاي متعددي هماي است که در گونهشاغلین به

تضاد با معلمان و ، فقدان حمایت روانی، یکنواختی کار، تعارضات فردي، حد توان

تواند ها عواملی است که میشوند. اینمدیر مدرسه و ابهام در میزان اختیارات روبرو می

تعریف سازمان بهداشتی بر سالمت روانی معلمان مدارس تأثیر بگذارد. از طرفی در 

                                                                                                                                        
1. Mitchell, et al. 
2. Walt and Alletta 
3. McEwan 
4. Wong 
5. Yang 
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هاي اصلی سالمت معنویت است. بنابرین با توجه به آنچه که بیان کردیم یکی از مؤلفه

دنبال بررسی تأثیر هوش معنوي اهمیت و ضرورت موضوع در این مقاله به گفته شد و

 هستیم.متوسطه دخترانه شهر تهران بر سالمت روان معلمان مدارس دولتی 

  ارائه شده است: 1ی پژوهش در شکل در نهایت مدل مفهوم

  محقق ساخته)( مدل مفهومی پژوهش .1 شکل

 روش 

از نظر گردآوري ، روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف از نوع کاربردي

 باشد. درهاي گردآوري شده از نوع کمی میعلی و بر مبناي نوع داده -توصیفی هاداده

در بیمارستان مدرس  هایی براي دریافت نظرات کارکنان شاغلنامهاین راستا پرسش

و نتایج درج گردیده است. از آنجایی که در این پژوهش یک  توزیع شدهشهر ساوه 

روش تحقیق از نظر رابطه بین متغیرها از نوع ، شودرابطه علت و معلولی بررسی می

سازي ه مدل مفهومی تحقیق از روش مدلباشد که براي بررسی همه جانبعلی می

سالمت روانی و هوش استفاده شده است. در پژوهش حاضر  1معادالت ساختاري

  روند.متغیر پنهان اصلی و ابعاد هریک متغیرهاي آشکار به شمار میمعنوي دو 

                                                                                                                                        
1. Structural Equation Model 

bH

1 

aH

1 

bH

 

 تفکر انتقادي وجودي

 نارسا کنش وري اجتماعی  سالمت روانی هوش معنوي معنا سازي شخصی

 خوابیاضطراب و بی

 افسردگی
b3H 

 آگاهی متعالی

  گسترش خودآگاهی

 هاي بدنینشانه

bH
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از معلمان مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران  7241شامل جامعه آماري پژوهش 

به تعیین حجم نمونه براي جامعه پرداختیم. براي استفاده ، استفاده از فرمول کوکران است که با

از فرمول کوکران مفروضات آن باید لحاظ گردد. مفروضات فرمول کوکران عبارتند از: 

P=q=50%  (بر اساس روش احتمالی)؛z  آماره استاندارد توزیع نرمال است که در سطح

در نظر گرفته  %5باشد که برابر با حداکثر خطاي مجاز می dاست؛  1.96برابر با  %95اطمینان 

- نیز تعداد معلمان کل مدارس دولتی متوسطه دخترانه شهر تهران است. حجم Nشده است و 

  ):1389، سراییشود (کوکران مطابق فرمول زیر محاسبه می) براساس فرمولn( يآمارنمونه 

معلم  547تعداد ، نفري 7241با توجه به جامعه  ،1بنابراین با استفاده از فرمول شماره 

ي نسبی که در آن طبقات شامل اطبقهگیري تصادفی بعنوان حجم نمونه بر اساس روش نمونه

  انتخاب شد.، گانه آموزش و پرورش شهر تهران است 19مناطق 

هوش معنوي  پرسشنامه پاسخ شامل بسته نامهپرسش دو از هاداده آوريجمع براي

معنا سازي ، ) با ابعاد تفکر انتقادي وجوديSISRI-24)(2008( کینگ لیسؤا 24

 سؤالی سالمت 28 پرسشنامهچنین آگاهی متعالی و گسترش خود آگاهی هم، شخصی

، هاي بدنی) با ابعاد نشانه1380( ) به نقل از تقويGHQ-28)(1979( گلدبرگ روان

منظور بهی استفاده شد. نارسا کنش وري اجتماعی و افسردگ، خوابیاضطراب و بی

-ها و به کمک نرمدست آمده از پرسشنامههاي بهبا استفاده از داده، گیري پایاییاندازه

پایایی با ، PLSمیزان پایایی محاسبه گردید. در روش ، Smart PLS 2افزار آماري 

گردد که مقدار مورد سنجش واقع می 1سنجش مقدار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی

). Hulland, 1999در مورد این دو معیار نشان از پایایی قابل قبول دارد ( 0.7الي با

گونه که آمده است و همان 1در تحقیق حاضر نتایج مربوط به این دو معیار در جدول 

هاي هستند که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه 0.7تمامی مقادیر باالتر از ، نمایان است

  پژوهش دارد.

                                                                                                                                        
1. Composite Reliability (CR) 
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  ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفاي مقادیر .1 جدول

  سالمت روانی  هوش معنوي  متغیر

ابعاد 

  متغیر

تفکر 

انتقادي 

  وجودي

معنا سازي 

  شخصی

آگاهی 

  متعالی

گسترش 

  خود آگاهی
هاي نشانه

  بدنی

ضطراب و ا

  بی خوابی

نارساکنش 

  وري اجتماعی
  افسردگی

آلفاي 

  کرونباخ
0.732  0.823  0.783  0.830  0.932  0.891  0.871  0.889  

پایایی 

  ترکیبی
0.721  0.808  0.801  0.827  0.949  0.929  0.915  0.897  

سازي ها توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلنامهروایی پرسش

 AVEبررسی گشت. در قسمت روایی همگرا از معیار ، معادالت ساختاري است

 AVE ،0.5مالك براي سطح قبولی  شده) استفاده شد. مقدار(میانگین واریانس استخراج

ها از مربوط به سازه AVEتمامی مقادیر ، ها نشان دادیافته). Hulland, 1999باشد (می

هاي نامهبیشتر بوده و این مطلب نشان از روایی همگراي قابل قبول پرسش 0.5مقدار 

 هاي یک سازه بامیزان تفاوت بین شاخص، پژوهش دارد. در قسمت روایی واگرا

شود. این کار از طریق مقایسه جذر هاي دیگر در مدل مقایسه میهاي سازهشاخص

AVE گردد. براي این کار ها محاسبه میهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

هرسازه  AVEیک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب 

هاي اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازه باشد و مقادیر پایین و باالي قطرمی

هرسازه (مقادیر قطر اصلی) از ضرایب  AVEجذر ، ها نشان داددیگر است. یافته

ستون) بیشتر شده است که سطر و همهاي دیگر (مقادیر همهمبستگی آن سازه با سازه

 باشد.ها میاین مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگراي سازه

  هاتهیاف

روانی در قالب بخش معنوي با سالمتدر این مرحله رابطه علت و معلولی بین هوش

تأثیر هوش ، طور که در شکل زیر نمایان استمدل ساختاري سنجیده شده است. همان

ضرایب استاندارد  2دار و مثبت است. در شکل معنوي و ابعاد آن بر سالمت روان معنی

  مدل قابل مشاهده است.
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  ضرایب استاندارد مدل .2شکل 

نمایان است. از  2هاي تحقیق است که در جدول اثبات کننده فرضیه PLSخروجی 

  شوند.یمیید تأها یهفرضتمامی ، هستند 1.96باالي  tکه تمامی مقادیر آنجایی

  هاي پژوهشنتایج آزمون فرضیه .2جدول 

  ضرایب استاندارد شده  هایهفرض
  آماره مقدار

t-value  
  نتیجه

  قبول  13.50  0.64  سالمت روان ←هوش معنوي

 قبول  18.03  0.70  سالمت روان ←تفکر انتقادي وجودي

 قبول  15.85  0.66  سالمت روان ←معنا سازي شخصی

  قبول  16.27  0.68  سالمت روان ←آگاهی متعالی

  قبول  13.99  0.65  سالمت روان ←گسترش خودآگاهی

  يگیربحث و نتیجه

 هاآن عملکرد کیفیت با معلمان مدارس دولتی روانی و روحی سالمت کهاین به توجه با

 برخوردار و سالم کاري هايمحیط وجود، است ارتباط درآموزان مدارس تعلیم دانش در

معلمان مدارس  کهصورتی رد .است ضروري بسیار آن مدارس در روانی بهداشت از

0.6 0.6

0.7

0.60.7

معناسازي 
 شخصی

 افسردگی
 

 هاي بدنینشانه

 نارساکنش وري اجتماعی

 خوابیاضطراب و بی

0.70 

 هوش معنوي

تفکر انتقادي 
 وجودي

0.6 سالمت روانی

0.6

0.6

 آگاهی متعالی

0.7

0.7
گسترش 
0.6 خودآگاهی

0.6
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 برآوردن باعث کار محیط است ممکن، باشند ورداربرخ باالیی معنوي هوش از دولتی

  .شود تأمینآموزان دانش و خود روانی و روحی سالمتی و شده آنان نیازهاي

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هوش معنوي بر سالمت روان معلمان مدارس 

تفکر  معنوي و ابعاد آن شامل هوش نشان داد دخترانه دولتی شهر تهران بود. نتایج

سالمت  بر آگاهی متعالی و گسترش خود آگاهی، معنا سازي شخصی، ي وجوديانتقاد

معلمان مدارس دخترانه دولتی شهر تهران تأثیر مثبت و معنی دار دارد. بنابرین  روان

تري برخوردار هستند. روان بیشمعنوي باالتر باشند از سالمتمعلمانی که داراي هوش

پذیر هایی نظیر ظرفیت انعطافقویت تواناییدرحقیقت هوش معنوي به لحاظ ایجاد و ت

ایجاد ، کاهش استرس، هاي سازگارانهکاربست، درجه باالیی از خود آگاهی، بودن

نقش مؤثري در تقویت و بهبود سالمت روانی معلمان دارد. هوش ، آرامش و غیره

ست ها و منابع معنوي است که کاربها و ظرفیتاي از تواناییمعنوي بیانگر مجموعه

، کینگ( شودپذیري و در نتیجه سالمت روان افراد میها موجب افزایش انطباقآن

گوییم هوش معنوي یعنی هوشی که ). وقتی می2000، ؛ زوهار و مارشال2008

 سطح یک در را زندگیمان و اعمالهوشی که ، مشکالت معنایی و ارزشی ما را حل کند

 مسیر و زندگی معناي آن وسیلهبه بتوان که دهد؛ هوشیمی معنا قدرتمندتر و تروسیع

 هوش کاراتر عملکرد بنیان لزوماً معنوي هوش. )2000، ایمونز( بسنجیم را فرد زندگی

 )2002وقان (دیدگاه  از ).2000، زوهار و مارشال( است هوش هیجانی و عقالنی

کار  و محیط بیرونی زندگی با و معنوي زندگی درونی کننده یکپارچه معنوي هوش

 به وابسته باشد داشته رشد هوش معنوي تأثیر در است ممکن که است. تجارب معنوي

 هاییانتخاب شناسایی براي معنوي هوش او دیدگاه از است. فرد زندگی و محیط بافت

  است. الزم امري نقش دارند بشر کل رشد سالمتی و روانشناختی بهزیستی در که

 اعتماد بردن باال و درباره خود جدید بینش یک که دهدمی اجازه معنوي هوش رشد

 و باشیم داشته ثباتی با خود که کندمی کمک معنوي هوش بیاوریم. دست به نفس به

 با ترطور عمیقبه توانمی چنینهم و دهیم کاهش بتوانیم را هااضطراب و هانگرانی

زاده و اکبريهاي نتایج این پژوهش با یافته ).2008، کینگ( کرد برقرار ارتباط دیگران

)؛ والت و 2006(1)؛ میشل و همکاران1389( )؛ گودرزي و همکاران1391( همکاران

                                                                                                                                        
1. Mitchell, et al. 
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خوانی دارد. در پایان ) هم2006(4) و یانگ2010(3)؛ ونگ2004(2)؛ مک وان2006(1التا

- هایی بهشود تا آموزش و پرورش هر تهران تمهیداتی ببیند که در آن کارگاهپیشنهاد می

تواند لمان با هوش معنوي و سالمت روان و نقشی که این متغیرها میمنظور آشنایی مع

  برگزار شود.، در جامعه بازي کند
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