بررسی رابطه هوش معنوی با ميزان شادکامی دانشجویان
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چكيده :
معنویت یکی از نیازهای درونی انسان است که برخی از صاحب نظران ،آن را متضمن باالترین سیطوح
زمینه های رشد شناختی ،اخالقی ،عاطفی و تالش همواره آدمی برای پاسیخ دادن بیه چراهیای زنیدگی
میدانند.
هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون بیه وییژه ارتقیاء و
تامین سالمت روانی دارد و از طرفی اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی ،سالمت جسمانی ،کارآمدی
و مشارکت اجتماعی از مهمترین اولویتهای روانشناسی قرار گرفتیه اسیت .بنیابراین هیدف پیژوهش
حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با میزان شادی دانشجویان میباشد.
روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان دانشیگاه
بوعلی سینا بوده و به نسبت جمعیت هر دانشکده با در نظر گرفتن نسبت جنسیت و گروه های آموزشی
تعداد  147نفری ( 347پسر و  377دختر) به عنوان نمونهی این پژوهش به صورت نمونیهگییری چنید
مرحلهای انتخاب شدند و از پرسشنامه هوش معنوی با  38گزینه و فهرست شیادکامی آکسیفورد بیا 31
گزینه به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است .تحلیل نتایج با استفاده از آزمون  tمسیتقل و همبسیته و
تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین گروه های مختلف دانشجویان ،تفاوت معنیاداری وجیود دارد.
بدین معنا که با افزایش نمرۀ هوش معنوی ،میزان نمرۀ شادکامی نیز افزایش نشان میدهد.
کليد واژهها :هوش معنوی ،شادکامی ،سالمت روانی

* استادیار گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان،

()yaghobi41@ yahoo.Com
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مقدمه :
اهمیت معنویت 3و رشد معنوی در انسان ،در چند دهه گذشیته بیه صیورتی روزافیزون
توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کیرده اسیت .پیشیرفت
علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیدهی جوامع نوین از سوی دیگر ،باعث
شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواستهها و نیازهای مادی قید علیم کننید و
اهمیت بیشتری یابند .به طوری که سازمان بهداشت جهیانی در تعرییف ابعیاد وجیودی
انسان ،به ابعاد جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی 3اشاره میکند و بعد چهار ،یعنی بعد
معنوی را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح میسازد .امیا علیی رغیم تأکیید روز افیزون
دانشمندان بر بعد معنوی رشد انسان ،هنیوز تعرییف واحیدی کیه دربرگیرنیده تمامییت
معنویت باشد ،ارائه نشده است.
وون )3111( 1معنویت را به عنوان تالشی دائمی بشر بیرای پاسیخ دادن بیه چراهیای
زندگی تعریف کرده است .معنویت یکیی از نیازهیای درونیی انسیان اسیت کیه برخیی
صاحب نظران آن را متضمن باالترین سطوح زمینه های رشد شناختی ،اخالقی ،عیاطفی،
فردی (فارو ،)3141 ،8تالش همواره آدمی برای پاسخ دادن به چراهای زندگی مییداننید
(وست )3141 ،3به عبارت واضحتر استفاده بهینیه از قیوه خالقییت و کنجکیاوی بیرای
یافتن دالیل موجود مرتبط ،با زنده ماندن و زندگی کیردن و در نتیجیه ،رشید و تکامیل،
بخش مهمی از معنویت را تشکیل میدهد (شهیدی.)3101 ،
معنویت به معنای نقش زندگی یا «روشی برای بیودن» و تجربیه کیردن اسیت کیه بیا
آگاهی یافتن از یک بعد غیرمادی به وجود میآیید و ارزشهیای قابیل تشیخیص ،آن را
معین میسازد (الکینز 6و همکاران .)3144 ،و حسی واالییی اسیت کیه شیور و شیوق و
گرایش انسان را برای عدالتخواهی و انصاف افزایش میدهد و همنوایی و پیوستگی بیا
خود و جهان آفرینش را پدید میآورد (تسی.)3771 ،0
روانشناسان برای تبیین توانایی افراد ،عقل و استدالل و همچنین عواطیف و هیجآنهیا
از واژه هایی مانند هوش بهر ،(IQ) 4هوش هیجانی (EQ) 1استفاده میکنند کیه در کنیار
این مفاهیم ،واژه هوش معنوی (SQ) 37در سال های اخیر توجه روانشناسان را به خیود
جلب کرده است.
1 -Spirituality
2 - Biopsychosociospiritual
3- Vaughmo
4 -Farrow
5 - West
6- Elkins
7- Tacey
8 - Intelligence
9- Emotional
10 - Spiritual
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زورهار و مارشال )3777( 3در کتاب هوش معنوی خود ،آن را به عنوان هوش بنیادی
آوردهاند.
3
جاین و پور هیت ( )3776هوش معنوی را توانایی تجربه شیدهای مییداننید کیه بیه
افراد امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر را میدهد و زمینه را برای رسیدن بیه کمیال و
ترقی در زندگی را فراهم میسازد.
هوش معنوی به عنوان روشهای چند گانیه شیناخت و یک یارچگی زنیدگی درونیی
(ذهنی و معنوی) با زندگی بیرونی در جهان نامیده میشود (امونس)3777 ،1
الکینز و همکاران ( )3144چهار پیش فرض در خصوص هوش معنوی مطیرح کیرده
اند:
مؤلفهی تحت عنوان بعد معنوی وجود دارد
معنویت یک پدیده انسانی است و به صورت قابلیت و ظرفیت ،در همیه میرد ،وجیود
دارد
معنویت مترادف با مذهبی بودن نیست
معنویت قابل تعریف ،تشریح و اندازهگیری است
محققان و صاحب نظران پنج توانایی و مهارت را در مورد هوش معنوی اشیاره کیرده
اند:
توسعه و حفظ ارتباط با منشاء غایی همه موجودات
کامیابی در جست و جوی معنای زندگی
یافتن یک مسیر اخالقی که بر هدایت ما در زندگی کمک میکند
درک معنویت و ارزشها در زندگی شخصی
تعامالت و روابط بین فردی
بنابراین میتوان گفت که هوش معنوی تما ،آن چیزهایی است که بیه آن معتقیدیم و
نقش باورها و هنجارها ،عقاید و ارزشها را در فعالیتهای که بر عهده می گیریم ،نشان
میدهد (عبداهلل زاده.)3146 ،
دیکمن )3117( 8به تأثیر هوش معنوی در سالمت روان اشاره میکند .وست ()3141
بر این باور است که افراد دارای زندگی معنوی ،بدون شک از نظیر روان شیناختی افیراد
سالمی هستند.
3
شاخهی جدید علم روانشناسی و دیدگاه نویناش تحت عنوان « روانشناسی مثبت»
درصدد بررسی ظرفیت ها و قدرت های روان شناختی به جیای آسییب شناسیی روانیی
1 - Zohar and marshall
2 - Tain, and purohit
3 - Emmons
4- Dekman
5 - Positive Psychology
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است .اعتقاد اساسی در ایین دییدگاه جدیید ایین اسیت کیه ویژگییهیای مثبیت قابیل
اندازهگیری میتوانند به عنوان س ری افراد را در برابر حوادث نامطلوب خطرزا محافظت
نمایند (مستن 3و همکاران.)3114،
روانشناسان عالقه مند به حیطه روانشناسی مثبت نگر توجه خود را بر منیابع بیالقوه
احساسهای مثبت نظیر احساس شیادکامی معطیوف کیردهانید (سیلیگمن و چیکنسیت
میهالی 3777 ،به نقل از کوهن و برسمن .)3773 3که امید و شیادی یکیی از ایین سیازه
های شناختی -انگیزشی است که در این زمینه مورد تأکید قرار گرفتیه اسیت (اسینایدر،
لوپر .)3771 1پاسخ های هیجانی بخش مهمی از تعامالت فیزیولوژیک انسان اسیت کیه
توانایی وی را برای بقاء و حفظ سالمت با بیمیاریهیای مختلیف را تحیت تیأثیر قیرار
میدهد .شادی یکی از این هیجآنهاست که دامنه وسیعی از کنشهای عاطفی از احساس
آرامش گرفته تا احساس لذت و خلسه را شیامل مییشیود (خیدایاری فیرد ،عابیدینی،
.)3146
6
3
8
آرگایل  ،ماریتن و کراس لند ( )3141شادی را ترکیبی از وجود عاطفه مثبیت ،عید،
وجود عاطفه منفی و رضایت از زندگی میدانند .برخیی از مولفیان (کوزمیا 0و اسیتونز،4
 ) 3777سالمت روان شناختی را مترادف با شادی و خشنودی از زندگی در نظر گرفتهاند
و سالمت روان شناختی را تعادل بین هیجان مثبت و منفیی مییداننید .برخیی دیگیر از
محققان بر این باورند که سالمت روانی یعنی ادراک مثبیت فیرد از روییدادها و شیرایط
زندگی ،به طوری که فرد خوش بین عقیده دارد هر موقعیت و وضعیتی سرانجا ،،نتیجیه
مثبتی خواهد داشت (سوتیمن 1و همکاران 3111 ،بیه نقیل از بزنیر ،37اشیتین هیارت،33
 .)3110افراد شاد با ارزنده سازی مهارتهای خود ،بیشتر با رویدادهای مثبت همراه میی
شوند تا اینکه خود را با رویدادهای منفی همراه کنند (کار.)3778 ،
نتایج پژوهشهای مه یرز )3773( 33و پترسون )3777( 31بیانگر آن است کیه شیادی
در بهبود و افزایش سالمت جسمانی و روانی نقش موثری دارد و باعث احساس امنییت
و رضایت در زندگی و روحیه مشارکتی باالتر میگردد.
لیوبومیرسکی ،38شلدون 3و شید )3773( 3معتقدند که هر فیرد الگیویی بیرای شیادی
1 - Masten
2- Cohen and Pressman
3 - Snyder, Loupes
4- Argyle
5- Martin
6- Crossland
7- Kozma
8- Stoness
9Sweetman
10

- Bezver
- Steinhardt
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12- Meyers
13 - Peterson
14- Lyubomirsky
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دارد که باعث میشود ،اتفاقات را به گونه ای تفسیر کنند که به حفیظ و افیزایش شیادی
کمک کرده و به زندگی معنا می بخشد و احساس ارزشمند بود می نماید.
از دیدگاه پترسون ( )3777افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبت ببینند و وقیایع
را مثبت تفسیر نمایند .آنان به شکست ،زیاد فکر نمیکنند و از فرصتهایی کیه بیه دسیت
میآورند تصمیمات منطقی و درست می گیرند و خوش بینی واقع بینانه به وقایع دارند.
مجموع ،پژوهشها و تحقیقات مربوط به شادی ،نشان دهنده آن است که افیراد شیاد از
نظر ساختار فکری ،قضاوت و انگیزش با افراد ناشیاد تفیاوت دارنید و از بیازدهی فیردی،
خییانوادگی ،شییغلی ،تحصیییلی و اجتمییاعی بییاالتری برخییوردار هسییتند (لیوبومیرسییکی و
همکاران.)3773 ،
سلیگمن )3771( 1پیشبینی کرده است که تا سال  3733از هر دو نفر انسیان سیاکن روی
کره زمین ،یک نفر دچار افسردگی باشد ،به همین دلیل امروزه ،مطالعات مربوط بیه شیادمانی
و عوامل مرتبط با آن از جمله مهمترین اولویت های روانشناسی قرار گرفته است.
از آنجایی که معنویت یکی از نیازهای درونی انسان بوده و برخی صاحب نظیران ،آن
را متضمن باالترین سطوح زمینه های رشد شیناختی -اخالقیی و تیالش همیواره آدمیی
برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهای زندگی میداننید و هیوش معنیوی ،بیه
عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی را در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین
سالمت روانی که شادکامی یکی از نشانههای بهداشت روانی محسوب میگردد ،ایفا می
نماید .هدف اصلی این پیژوهش « :بررسیی و تحلییل رابطیهی هیوش معنیوی و مییزان
شادکامی دانشجویان» میباشد.
روش:
این پیژوهش توصییفی و از نیوع همبسیتگی اسیت .جامعیۀی پیژوهش شیامل کلییه
دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان است که در سیال تحصییلی  3144در ایین دانشیگاه
مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد به نسبت جمعییت دانشیکدههیا و بیا در نظیر
گرفتن نسبت جنسیت و گروه های آموزشی تعداد  147نفر ( 347پسر و  377دختیر)
به عنوان نمونهی این پژوهش به صورت نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب شدند.
در این پژوهش ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفتند:
پرسش نامه هوش معنوی با  38سوال ،پنج گزینه ای که اعتبار درونی این پرسش نامه
توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت که آلفای کرونباخ ( )7/43به دست امد که بییانگر
اطمینان باالی آن است .فهرست شادکامی آکسفورد تجدید نظر شده آرگیل ( 3773نقیل
1- Sheldon
2 - Schkade
3- Seligman
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از کار )3778 ،با  31گزاره چهار گزینهی میباشد که به ترتییب از  7تیا  1نمیرۀگیذاری
میشود و جمع نمرههای گزاره های  31گانه ،نمرۀ کل مقیاس را تشیکیل مییدهید کیه
دامنه آن از صفر تا  40است .این آزمون در ایران توسیط علیی پیور ( )3146اعتبارییابی
شده که آلفای کرونباخ  7/13به دست آمده است.
سواالت تحقيق :
وضعیت هوش معنوی دانشجویان دانشگاه بوعلی چگونه است؟
وضعیت میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی چگونه است؟
آیا بین میزان هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
آیا بین میزان شادکامی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؟
آیا بین میزان شادکامی میزان و هوش معنوی دانشجویان دانشگاه بوعلی رابطه وجود دارد؟
یافتههای پژوهش :
جدول  )5وضعيت هوش معنوی دانشجویان بوعلی چگونه است؟
شاخص
متغير
هوش معنوی

تعداد

ميانگين مورد
ميانگين
انتظار
مشاهده شده

147

13

83/73

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

36/36

101

7/777

با توجه به نتایج حاصل از جدول ،میانگین هوش معنوی دانشجویان  83/73نمیرۀ اسیت
که از میانگین مورد انتظار  37/73نمرۀ بیشتر میباشد و این تفاوت از نظر آماری معنادار
است(p<0/05) .
جدول  )7آیا بين ميزان شادکامی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟
شاخص

تعداد

جنسيت
دختر
پسر

377
347

ميانگين

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

14/3
11/4

7/47

104

7/83

با توجه به نتایج حاصل از جدول میانگین شادکامی در دختیران  14/3و در پسیران  11/4نمیرۀ
است که میانگین پسران  3/1باالتر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست )(p>0/05
جدول  )1آیا بين ميزان هوش معنوی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟
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جنسيت
دختر
پسر
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تعداد

ميانگين

مقدار t

درجه آزادی

سطح
معناداری

377
347

83/3
88/0

7/16

104

7/03

با توجه به نتایج حاصل از جدول میانگین هوش معنیوی در دختیران  83/3و در پسیران
 88/0میباشد که میانگین دختران  7/33باالتر از پسیران اسیت امیا ایین تفیاوت از نظیر
آماری معنادار نیست )(p>0/05
جدول  )9وضعيت شادکامی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سينا چگونه است؟

شاخص

متغیر
هوش معنوی

تعداد

میانگین
مشاهده شده

میانگین
مورد انتظار

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

147

11/0

88

3/10

101

7/707

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مییانگین شیادی در دانشیجویان دانشیگاه  11/0نمیرۀ
است که از میانگین مورد انتظار ( 88نمرۀ) و  8/4نمرۀ پایین تر است و ایین تفیاوت از
نظر آماری معنادار است )(p<0/05
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 )1آیا بين ميزان شادکامی و ميزان هوش معنوی رابطه وجود دارد؟
شاخص
انحراف
تعداد
ميانگين
استاندارد
وضعيت
33/33
330
13/30
کم
0/1
330
80/18
متوسط
3/76
36
31/30
باال
با توجه به نتایج مییانگین ،هیوش معنیوی در دانشیجویان دارای شیادی کیم  13/30در
دانشجویان نمرۀ متوسط  80/18و در دانشجویان دارای شادی باال  31/3است و لیذا هیر
چه قدر هوش معنوی افزایش می یابد ،نمرۀ شیادی نییز بیاال میی رود .جهیت بررسیی
معناداری تفاوت گروه ها از تحلیل واریانس به شرح ذیل استفاده شد.
شاخص
منبع تغييرات
بین گروه
درون گروه
کل

مجموعه
مجذورات

درجه
آزادی

ميانگين
مجذورات

1640/0
0813/4
33331/6

3
100
101

3481/4
31/03

مقدار
F
11/81

سطح
معناداری
7/777

با توجه به جدول تحلیل واریانس بین میانگین های گروه های مختلیف دانشیجویی بیر
اساس نمرۀ شادی از نظر هوش معنوی تفاوت مشاهده میشود که این تفاوتها از نظیر
آماری معنیدار میباشد ) (p<0/05و همان طور که در جدول میانگین ها مشیاهده شید
به نفع گروههای با نمرۀ شادی باالتر میباشد.
بحث و نتيجهگيری :
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین میانگین های گروههای مختلف دانشجویان بیر
اساس نمرۀ شادکامی از نظر هوش معنوی تفاوت معناداری وجود دارد .بدین معنا که بیا
افزایش میزان هوش معنوی ،میزان شادکامی دانشجویان نیز افزایش می یابد که این یافتیه
با نتایج پژوهشهای (دینر ،لوکای ،اویشی  )3773به نقل از هادیان فرد .)3148 ،هم سیو
میباشد که بیان میکنند افراد برخوردار از معنویت ،میزان باالتری از شادکامی را گزارش
میکنند .از آنجایی که هوش معنوی توانایی تجربیه شیدهای اسیت کیه بیه افیراد امکیان
دستیابی به دانش و فهم بیشتر را میدهد و زمینه را برای رسیدن به کمیال و ترقیی در
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زندگی فراهم میسازد (جاین و بورهست )3776 ،و نتایج پیژوهش میه ییرز ( )3773و
پترسون ( )3777بیانگر آن است که شادی در بهبود و افزایش سالمت جسمانی و روانیی
نقش موثری دارد و باعث احساس امنیت و رضایت در زندگی و روحیه مشارکت باالتر
می گردد ،و افراد دارای زندگی معنوی ،بدون شک از نظیر روان شیناختی افیراد سیالمی
هستند (وست .)3141 ،پس میتوان گفت که افراد برخیوردار از هیوش معنیوی بیاال از
میزان شادی باالتری بهرهمند خواهند شد و چون هر دو مولفه ارتباط بسییار نزدیکیی بیا
سالمت روانی دارند که این تبیین با نتایج یافتههای پژوهش یعقوبی و همکیاران ()3140
که نشان داد که رابطه معناداری بین هوش معنوی و سالمت روانی در دانشجویان همسو
میباشد .از طرفی دیکمن ( )3117به تأثیر مثبت هوش معنوی در سالمت روانیی اشیاره
میکند از دیدگاه پیترسون ( )3777افراد شاد تمایل دارند خود و دیگران را مثبیت ببیننید
و وقایع را مثبت تفسیر نمایند .همچنین پژوهشهای مربوط به شادی نشیان دادهانید کیه
افییراد شییاد ،بییازدهی فییردی ،خییانوادگی ،تحصیییلی و اجتمییاعی بییاالتری داشییته انیید
(لیوبومیرسکی و همکاران .)3773 ،همچنین یافتههیای ایین پیژوهش در راسیتای دیگیر
پژوهشهای انجا ،شده در زمینه هوش معنوی و شادی میباشد ،پولنر ( )3141در یافت
که حمایت اجتماعی ثابت ،احساس نزدیک بودن بیه خیدا و داشیتن تصیور دوسیتانه از
خداوند با شیادی ارتبیاط دارد ،الیسیون ( )3113نشیان داد کیه بعید از تیداو ،حماییت
اجتماعی ،ایمان استوار موجب شادی میشود و ژینا ( )3116دریافت که سالمت معنیوی
با گرایش درونی به مذهب همبستگی دارد ،و تعهد جدی نسبت بیه میذهب بیه خیودی
خود میتواند هدف نهایی تلقی شود ،و داشتن هیدف در زنیدگی بیا شیادی همبسیتگی
مثبت دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هوش معنوی بیه عنیوان زیربنیای باورهیای
فرد نقش اساسی را در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقاء و تیامین سیالمت روانیی کیه
شادی یکی از نشانههای آن محسوب میگردد ،ایفا نماید .لذا توجه به هیوش معنیوی و
تبیین آن میتواند دانشجویان را بر درک ارزش و معنای زندگی ،حل مسائل و در پیونید
با خود ،دیگران و جهان یاری رساند.
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