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Abstract 
Introduction: Spiritual intelligence and emotional intelligence are considered to be a well-being determinant in 
the students. The aim of this study was to determine the correlation of spiritual well-being with spiritual 
intelligence and emotional intelligence in students of Mohaghegh Ardebili University. 
Methods: The present study is a descriptive-correlational research which was conducted on 382 students of 
Mohaghegh Ardebili University in the academic year 2016-2017, selected by multistage cluster sampling 
method. The data collection instruments were "Spiritual Well-Being Scale", "King's Spiritual Intelligence Scale" 
and "Emotional Intelligence Questionnaire". Validity and reliability of questionnaires have been proven in 
previous studies. Data were analyzed using SPSS. 18. 
Results: There was a significant correlation between spiritual intelligence (r = 0.59) and emotional intelligence 
(r = 0.55) with spiritual well-being among students (P <0.05). Also, the results of stepwise regression showed 
that spiritual intelligence and emotional intelligence in students predict their spiritual well-being (P <0.05). 
Conclusions: Spiritual and emotional intelligence is one of the variables related to spiritual well-being of 
students and is able to predict it. It is suggested that policymakers provide educational programs by providing 
appropriate educational content and environment and adopt effective strategies for improving the spiritual well-
being of students during their education. 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

دانشگاهی و مشکالت فراوان دانشجویی  در همه کشورهای دنیا مسائل

ه ها را بآن خود گرفته و عوامل مختلفی تندرستی دامنه وسیعی به

اخیر برای افزایش توان  یها. از طرفی، در سال[1] اندازدیخطر م

و ارتقاء تندرستی دانشجویان، تندرستی معنوی به عنوان  یامقابله

تندرستی . [2]موضوع مهم وارد ادبیات نظری و پژوهشی شده است 

معنوی، ارتباط هماهنگ و یکپارچه را بین نیروهای داخلی فراهم 

مانند صلح، تناسب و هماهنگی، احساس  ییهایژگیو با و کندیم

. [9] شودیارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، جامعه و محیط مشخص م

زیستی، روانی و اجتماعی  یهابدون تندرستی معنوی، دیگر مولفه

عملکرد درستی داشته یا به حداکثر ظرفیت خود برسند و  توانندینم

در نتیجه باالترین سطح کیفیت زندگی، قابل دستیابی نخواهد بود 

شناخت و عواطف است. مؤلفه  یهاتندرستی معنوی شامل مولفه. [0]

شناختی، برخورداری از شناخت یا معرفت ویژه نسبت به خدا، انسان، 

خلقت، پذیرش خدا و قوانین الهی بوده و اولین گام درحرکت به سوی 

خداوند است. گام بعد عواطف، احساس آرامش، نشاط، امید و 

. در واقع، [0, 9]یای الهی است نسبت به خدا و انب یورزمحبت

و تأثیر  کندیتندرستی معنوی نقش حیاتی در سازگاری با تنش ایفا م

ذهنی و کاهش اختالالت ذهنی مانند مثبتی در ارتقا تندرستی 

افسردگی، افزایش اعتماد به نفس و کنترل خود دارد و راهکاری رایج 

از عواملی که ممکن  .[6, 5] دیآیبرای مقابله با مشکالت به حساب م

است در تندرستی معنوی دانشجویان تأثیرگذار باشند، هوش معنوی 

 .[0] باشندیو هیجانی م

 چکیده

. مطالعه حاضر با هدف شوندیمحسوب م انیدر دانشجو یتندرست یکننده برا ینیب شیپ کی یجانیو هوش ه یهوش معنو :مقدمه

 انجام شد. یلیدانشگاه محقّق اردب انیدر دانشجو یجانیو هوش ه ینوبا هوش مع یمعنو یتندرست یهمبستگ نییتع

در سال  یلیدانشگاه محقّق اردب انینفر از دانشجو 922 یاست که بر رو یهمبستگ -یفیتوص یمطالعه حاضر، پژوهش :روش کار

ها هداد یگردآور ینجام شد. ابزارهاانتخاب شده بودند، ا یاچندمرحله یاخوشه یتصادف یریگنمونه وهیکه به ش 1935-1936 یلیتحص

 King's Spiritual) "نگیک یهوش معنو اسیمق"( Spiritual Well-Being Scale) "یمعنو یتندرست اسیمق"شامل

Intelligence Scale یجانیپرسشنامه هوش ه"( و" (Emotional Intelligence Questionnaireبود. روا )ابزارها در  ییایو پا یی

 شدند. لیتحل 12اس اس نسخه  یاس پ یافزار آمارها با استفاده از نرماثبات شده است. داده یمطالعات قبل

وجود  ی( با تندرستی معنوی در بین دانشجویان همبستگی معنادارr=  55/7( و هوش هیجانی )r=  53/7بین هوش معنوی ) ها:افتهی

که هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان، تندرستی معنوی  گام نشان داد(. همچنین نتایج رگرسیون گام به>75/7Pداشت )

 (.>75/7P) کنندیم ینیبشیآنان را پ

ارند. آن را د ینیبشیپ ییبوده و توانا انیدانشجو یمعنو یمرتبط با تندرست یرهایاز متغ یجانیو ه یهوش معنو :یریجه گینت

 مؤثر یمناسب و اتخاذ راهبردها یآموزش طیبا فراهم آوردن محتوا و مح یآموزش یهابرنامه انیو مجر گذاراناستیس شودیم شنهادیپ

 فراهم سازند. لیرا در طول دوران تحص انیدانشجو یمعنو یتندرست یارتقا نهیزم

 انیهوش، دانشجو ،یتندرست واژگان کلیدی:
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هوش معنوی عبارت است از ظرفیت انسان برای پرسیدن سؤاالت نهایی 

درباره معنای زندگی و ارتباط یکپارچه بین آنها و دنیایی که در آن 

آرامش را به انسان  تواندیاین جنبه از هوش م. [2] کنندیزندگی م

هدیه کرده و او را به یک نیروی برتر در این جهان هستی متصل کند 

سیاری از روانشناسان معتقدند که انسان باید برای رسیدن . ب[17, 3]

ها به کمال و خودشکوفایی تالش کند و این نیاز فطری در همه انسان

است و اگر انسان از لحاظ معنوی سالم باشد، در محدوده تندرستی 

روانی و معنوی خود احساس زنده بودن، هدفمندی و رضایت خواهد 

ها نشان اده است که هوش معنوی از . نتایج پژوهش[12, 11]کرد 

, 19]عوامل تأثیرگذار در شخصیت و بهزیستی معنوی دانشجویان است 

. نتایج مطالعات نشان داده است که هوش معنوی از عوامل [10

، [16]، کیفیت زندگی [15]تأثیرگذار در بهزیستی روانشناختی 

 .[12, 10]تندرستی عمومی و شادکامی دانشجویان است 

هوش هیجانی نیز توانایی بازشناسی معنای عواطف و ارتباطات است که 

هیجاناتی که . [13]تا مشکالتش را حل کند  سازدیفرد را قادر م

ج با نتای تواندیم کنندییادگیری تجربه م یهاطیدانشجویان در مح

مهمی از قبیل موفقیت، تطابق علمی و همچنین تندرستی و تندرستی 

 .[21, 27]مرتبط باشند 

هوش هیجانی به تطابق بهتر با مشکالت زندگی، کنترل هیجانات 

در . [22]ندگی و کاهش سطوح تنش در ارتباط است رضایتمندی از ز

هوش هیجانی همچون درک، توصیف، درک و مدیریت  یهایژگیواقع، و

روزانه و اتفاقات مهم  یهااحساس، موجب مقابله کارآمد افراد با تنش

و نتایجی همچون تندرستی روانی و جسمی، کیفیت  شودیزندگی م

اند که یافته مطالعات نشان داده. [29]مطلوب روابط را در پی دارد 

، باورهای [20]هوش هیجانی از عوامل تأثیرگذار در تندرستی روانی 

, 26]نفس دانشجویان است و عزت [25]، رضایت از زندگی [21]دینی 

که هوش  دهدیدر مجموع بررسی پیشینه پژوهشی نشان م .[20

 یهابرای شاخص یاکننده عمده ینیبشیمعنوی و هوش هیجانی پ

. بیشتر [23, 22] شوندیتندرستی در دانشجویان محسوب م

در ایران به بررسی رابطه هوش معنوی و انجام شده  یهاپژوهش

و در مورد نقش این  [97]هیجانی با تندرستی روانی و عمومی پرداخته 

متغیرها در تندرستی معنوی پژوهش اندکی انجام گرفته است. مطالعه 

تعیین همبستگی تندرستی معنوی با هوش معنوی و  حاضر با هدف

 هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه محقّق اردبیلی انجام شد.

 روش کار

همبستگی در دانشجویان دانشگاه  -این مطالعه به صورت توصیفی

به شیوه  1935-1936حقّق اردبیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی م

انجام شد. جامعه آماری  یاچندمرحله یاخوشهتصادفی  یریگنمونه

نفر(. تعداد  17777شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقّق اردبیلی بود )

. [91]نفر برآورد شد  077نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 

دانشگاه موجود در دانشگاه محقّق اردبیلی،  یهاابتدا از بین دانشکده

سه دانشکده به طور تصادفی )دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 

دانشکده فنی و مهندسی و دانشکده علوم انسانی( انتخاب و سپس چند 

کالس از این سه دانشکده انتخاب شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت 

ز: مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد، گذراندن حداقل بودند ا

یک نیمسال تحصیلی و رضایت آگاهانه برای پاسخگویی به سؤاالت 

خروج از مطالعه نیز شامل تکمیل ناقص ابزارها بود.  اری. معهااسیمق

 12نفری اجرا شده، به دلیل ناقص بودن پاسخ  077درنهایت از نمونه 

 یآوربرای جمع .دانشجو شد 922 ها، نمونه شاملنفر از شرکت کننده

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.داده

( توسط Spiritual Health Scale) "مقیاس تندرستی معنوی"

Paloutzian & Ellison  برای سنجش تندرستی  [92] 1322در سال

 یهاسؤال بود که مولفه 27معنوی افراد طراحی شد. این مقیاس دارای 

سؤال( را شامل  17سؤال( و تندرستی وجودی ) 17تندرستی مذهبی )

 لیکرت از کامالً ییتا. پاسخ سؤاالت با استفاده از مقیاس شششدیم

. دامنه نمرات مقیاس [92] شدیمخالف تا کامالً موافق نمره دهی م

نشان دهنده  07تا  27بود. به این صورت که نمره بین  127و  27بین 

بیانگر میزان تندرستی  33تا  01تندرستی معنوی پایین، نمره بین 

دهنده میزان تندرستی نشان 177معنوی در حد متوسط و نمره باالتر از 

کرونباخ این معنوی در حد باال است. در خارج از ایران ضریب آلفای 

ذکر شد و روایی  07/7نفر از جوانان کشور چک باالی  0210مقیاس در 

 .[92]محتوایی آن نیز تأیید شد 

در ایران روایی محتوایی مقیاس توسط سید فاطمی و همکاران بر روی 

. [99]جمه به فارسی تأیید شده است بیماران سرطانی پس از تر

ایران،  یهادانشجوی پرستاری دانشگاه 225همچنین این ابزار بر روی 

 22/7تهران و شهید بهشتی اجرا گردیده و پایایی آن با آلفای کرونباخ 

. در مطالعه حاضر، روایی صوری ابزار مذکور [90]ست گزارش شده ا

 یلیوسط پنج نفر از مدرسین گروه روانشناسی دانشگاه محقّق اردبت

نفر از دانشجویان  922به روش آلفای کرونباخ در  آن تأیید شد و پایایی

 King's Spiritual) "هوش معنوی کینگ اسیمق" بدست آمد. 03/7

Intelligence Scale)  توسط  2772در سالKing & DeCicco 

ماده بود که هر ماده در یک طیف  20ای طراحی شد. این مقیاس دار

 شدیم یگذار)کامالً نادرست تا کامالً درست( نمره 0لیکرت از صفر تا 

تفکر وجودی انتقادی، معناداری شخصی، هشیاری متعالی و . [95]

ابزار بودند که هر کدام به  یهااسیرمقیگسترش حالت هشیاری ز

 36ماده داشتند. دامنه نمره کل فرد بین صفر تا  0و  5، 0، 5ترتیب 

در نسخه  .[95]بود که نمره باالتر نشان دهنده هوش معنوی بیشتر بود 

نفر از دانشجویان برای کل مقیاس  613اصلی آلفای کرونباخ بر روی 

گزارش شد. همچنین  30/7تا  20/7بین  هااسیرمقیو برای ز 32/7

نفر از  613سازندگان ابزار برای تأیید روایی همگرایی بر روی 

مقیاس خودتفسیری فراشخصی دیچیکو و "دانشجویان، این ابزار را با 

-DeCicco, Stroink Metapersonal Self) "استروینگ

Construal Scale مقیاس عرفان هود"( و" (Hood Mysticism 

Scale و  60/7( مورد بررسی قرار دادند و ضرایب همبستگی به ترتیب

 .[95]به دست آمد  69/7

 257در پژوهشی در ایران پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ بر روی 

ن بی هااسیرمقینفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان برای نمره کل و ز

مقیاس تجارب "ذکر شد. روایی همگرایی مقیاس با  22/7تا  09/7

 Bonab Spiritual Experiences Scale) "بنابیمعنوی غبار

Ghobari )66/7 ری مقیاس . در این پژوهش روایی صو[96]د ذکر ش

 یلیتوسط پنج نفر از مدرسین گروه روانشناسی دانشگاه محقّق اردب

نفر  922تأیید شد. همچنین پایایی مقیاس به روش آلفای کرونباخ در 

 به دست آمد. 09/7از دانشجویان 
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 Emotional Intelligence) "پرسشنامه هوش هیجانی"

Questionnaire توسط  1332( در سالShiring برای سنجش 

سؤال بود و به صورت  99هوش هیجانی افراد ساخته شد. ابزار دارای 

 شدیم یگذارهیچ وقت( نمره = 5= همیشه تا  1) یانهیگز 5لیکرت 

اخذ نماید  توانستیکه فرد در این مقیاس م یا(. باالترین نمره92)

بود. نمره باال در این آزمون نشان دهنده  99نمره  نیترنییو پا 165

جانی باال و نمره پایین نشان دهنده هوش هیجانی کم است. هوش هی

نفری از دانشجویان  07میزان همسانی درونی این آزمون در یک نمونه 

بود. همچنین در بررسی روایی  25/7براساس ضریب آلفای کرونباخ 

نفس سیاهه عزت"همگرایی میزان همبستگی پرسشنامه با 

 07در  (Coopersmith Self-Esteem Inventory) "کوپراسمیت

 .[90]ذکر شد  69/7 نفر از دانشجویان

اس در ایران، همبستگی این پرسشنامه در بررسی روایی همگرایی مقی

 Trait Emotional Intelligence) "ابزار هوش هیجانی صفتی"با 

Questionnaire61/7از نوجوانان شهر تهران  027 یا( در نمونه 

همچنین ضریب پایایی مقیاس به روش آلفای . [92]گزارش شد 

به  07/7نفر از دانشجویان دانشگاه تهران باالی  077کرونباخ بر روی 

در پژوهش حاضر روایی صوری پرسشنامه  .[92]دست آمده است 

 یلیتوسط پنج نفر از مدرسین گروه روانشناسی دانشگاه محقّق اردب

نفر از دانشجویان  922تأیید شد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ در 

 به دست آمد. 01/7

اجازه از اداره آموزش  ها، پژوهشگر بعد از کسبداده یآوربرای جمع

شکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده فنی و ها )داندانشکده

ها زمان پایانی کالس مهندسی و دانشکده علوم انسانی( و مدرسین در

توضیحاتی در مورد پژوهش به دانشجویان داده شد. قبل از تکمیل 

ابزارها، رضایت شفاهی دانشجویان دریافت و پیرامون اهداف مطالعه به 

ها اطمینان داده شد که نین به آنها توضیحاتی ارائه شد. همچآن

اطالعات کامالً محرمانه خواهد ماند و نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی 

دقیقه در نظر  15الی  17نیست. زمان تقریبی برای تکمیل هر مقیاس 

بدون نام تکمیل گردید و آندسته از  به این منظور ابزارها .گرفته شد

 ند از مطالعه خارج شدند.ش نداشتدر پژوه افرادی که تمایل به شرکت

توصیفی از گزارش فراوانی،  در بخش آمار هادادهبرای تجزیه و تحلیل 

استنباطی از آزمون ضریب  میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار

ر نرم د هادادههمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. 

 یمعناداردند و سطح وارد ش 12افزار آماری اس پی اس اس نسخه 

 در نظر گرفته شد. 75/7

 هاافتهی

پسر( در این مطالعه شرکت  121دختر و  271دانشجو ) 922تعداد 

 192بود.  9/29±0/9کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان به ترتیب 

درصد( از دانشجویان در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  1/96نفر )

 0/91نفر ) 127نشکده فنی و مهندسی و درصد( در دا 5/92نفر ) 120

نفر  203درصد( در دانشکده علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند. 

درصد(  20نفر ) 179درصد( از دانشجویان مقطع کارشناسی و  09)

درصد( از دانشجویان  9/23نفر ) 901مقطع کارشناسی ارشد بودند. 

 2/10نفر ) 62درصد( متأهل بودند. همچنین  0/17نفر ) 01مجرد و 

درصد( بدون شغل بودند. میانگین  2/22نفر ) 910درصد( شاغل و 

نمرات متغیرهای پژوهش عبارت بود از: تندرستی معنوی 

، هوش هیجانی 9/03±10/3، هوش معنوی 62/6±16/25

از طریق  هادادهو پس از تأیید مفروضه نرمال بودن  11/12±9/175

ی رابطه متغیرهای پژوهش آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررس

)هوش معنوی، هوش هیجانی و تندرستی معنوی( از آزمون ضریب 

 (.1جدول همبستگی پیرسون استفاده شد )
 

 (=922nمتغیرهای پژوهش ) ماتریس همبستگی :1جدول 

 3 2 1 متغیر

   - هوش معنوی

  - 01/7 هوش هیجانی

 - 55/7 53/7 تندرستی معنوی

 

 (r=01/7)بین هوش معنوی و هوش هیجانی  1ل جدوبا توجه به نتایج 

همچنین بین هوش معنوی رابطه آماری معناداری مشاهده شد. 

(53/7=r( و هوش هیجانی )55/7=r با تندرستی معنوی ) در بین

دانشجویان همبستگی آماری معناداری وجود داشت 

(75/7P< همچنین برای.)تندرستی معنوی دانشجویان بر  ینیبشیپ

 استفاده گامبهگامیرهای پژوهش از مدل رگرسیون به روش اساس متغ

 تحلیل فوق یهامفروضهتحلیل رگرسیون، بررسی  یشد. قبل از اجرا

نشان داد که بین نمرات متغیرها حالت نرمال بودن چندگانه وجود 

 (.2جدول چندگانه وجود نداشت ) یخطهمداشت و 
 

درستی معنوی از طریق هوش معنوی و گام تنبهخالصه تحلیل رگرسیون گام :2جدول 

 هوش هیجانی

 F R 2R β B Se متغیر
P-

value 

 25/92 61/7 90/7     

هوش 

 معنوی
   09/7 72/2 05/7 771/7 

هوش 

 هیجانی
   20/7 72/1 92/7 771/7 

 

تندرستی معنوی را از  گامبهگامخالصه تحلیل رگرسیون  2جدول 

. در این جدول دهدیم طریق هوش معنوی و هوش هیجانی نشان

رگرسیونی به همراه مقادیر  یهامدل یداریمعنبرای  2Rو  F ،Rمقادیر 

B و β برای هر یک از متغیرهای حاضر در مدل ارائه شده است. طبق

به دست  90/7و ضریب تبیین  25/92در گام دوم  Fاین جدول مقدار 

ش و هو 09/7است. همچنین هوش معنوی  داریمعنآمده است که 

 (>75/7Pتأثیر معناداری بر تندرستی معنوی داشتند ) 20/7هیجانی 

 بحث

حاضر با هدف تعیین همبستگی تندرستی معنوی با هوش مطالعه 

معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه محقّق اردبیلی انجام 

شد. نتایج نشان داد که تندرستی معنوی دانشجویان در حد متوسط 

همسو بود. در پژوهش  [6, 5]نتایج مطالعات دیگر بود. این یافته با 

 50/16 توان و همکاران میانگین نمره تندرستی معنوی در دانشجویان

که رحیمی و همکاران انجام  یا. در مطالعه[5]به دست آمد  29/36 ±

. [6]دادند، دانشجویان دارای سطح تندرستی معنوی متوسط بودند 

همچنین بین هوش معنوی و هوش هیجانی رابطه معناداری مشاهده 
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گفت که  توانیهمسو بود. م [0]مطالعات دیگر  یهاافتهیشد که با 

و  کندیهوش معنوی به رشد، غنا و تقویت هوش هیجانی کمک م

همچنین هوش هیجانی فرد یاری دهنده، به یک هوش معنوی باالست؛ 

بنابراین، برای رسیدن به یک زندگی شاد و همراه با تندرستی جسمی 

 .و روانی هوش، معنوی و هوش هیجانی الزم و ملزوم یکدیگر هستند

نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و تندرستی معنوی دانشجویان 

وجود داشت. به عبارت دیگر، هر چه هوش  یرابطه مثبت و معنادار

معنوی در دانشجویان باالتر باشد، به همان اندازه تندرستی معنوی در 

 [10-15]آنان بیشتر خواهد بود. این یافته با نتایج مطالعات دیگر 

و همکاران نشان داد که هوش  Beauvaisهمسو بود. نتایج مطالعه 

بهزیستی معنوی افراد را تحت تأثیر  تواندیمعنوی از عواملی است که م

. همبستگی باالی هوش معنوی و تندرستی معنوی شاید [19]قرار دهد 

به این دلیل باشد که این دو سازه با هم همپوشی زیادی دارند. یافته 

بین هوش معنوی و بهزیستی  مطالعه پروانه و همکاران نشان داد که

و  یآباد. از طرفی بلقان[15]روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد 

رسیدند که هوش معنوی در کیفیت زندگی افراد همکاران به این نتیجه 

همکاران نیز از نقش هوش معنوی  . پژوهش امیریان و[16]نقش دارد 

 توانیدر تبیین نتیجه م. [10] کندیدر شادکامی دانشجویان حمایت م

گفت که طبق نظر پژوهشگران دانشجویان به کمک معنویت نیازهایشان 

. درواقع، افراد با استفاده از کنندیرا شناسایی و مشکالتشان را حل م

حوادث و رخدادهای زندگی را از لحاظ معنادهی  توانندیهوش معنوی م

آن را استعدادی غنی کنند. پژوهشگران با تأیید وجود هوش معنوی، 

 ردیگیکه انسان در حل مسائل معنوی و ارزشی خود به کار م دانندیم

 دهدیو زندگی خود را در حالتی گسترده از وسعت، غنا و معنا قرار م

آرامش را به خصوص در  تواندی. در واقع، هوش معنوی م[15, 19]

شرایط تنش زا به انسان هدیه کرده و باعث افزایش تندرستی معنوی 

، کنندیافرادی که رویدادهای زندگی را معنادار درک م .[16]افراد شود 

آنان از تندرستی  شودیو این امر سبب م ندیآیها کنار متر با آنراحت

. در مجموع هوش معنوی [12, 10]معنوی باالتری برخوردار باشند 

ر تا معنا را د کندیظرفیت و توانایی منحصر فردی را در شخص ایجاد م

 معنوی باالتر راه یابد. یهاتیزندگی درک کند و به موقع

یافته دیگر مطالعه نشان داد که بین هوش هیجانی و تندرستی معنوی 

نشجویان همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج در بین دا

دیگر نیز نشان داده است که هوش هیجانی از عوامل  یهاپژوهش

، رضایت از [21]، باورهای مذهبی [20]تأثیرگذار در بهبود تندرستی 

که نتایج پژوهش  باشدیدانشجویان م [26]نفس و عزت [25]زندگی 

همخوانی داشت. در تبیین این یافته باید گفت که  هاافتهیحاضر با این 

، در رشد دهدیرشد و تحول معنوی که در اثر اعمال مذهبی روی م

که هوش هیجانی در آن  یاهوش هیجانی نقش مهمی دارد و محدوده

، به حد و مرزهای اخالقی و معنوی نیاز دارد. ردیگیقرار م مورد استفاده

به منظور اهداف عالی به کار گرفت و اینجاست  توانیهوش هیجانی را م

، چرا که معنویت نقش مهمی را در شودیکه نقش معنویت آشکار م

. با توجه به اینکه استفاده از هوش کندیآموزش و رشد اخالقیات ایفا م

محدودهای نیازمند حد و مرزهای اخالقی خاص خود هیجانی در هر 

گفت معنویت به طور غیرمستقیم، هوش هیجانی را  توانی، مباشدیم

. از طرفی، در هوش هیجانی [20, 21] کندیارتقا و حتی کنترل م

وجود دارد که پردازش اطالعات هیجانی را تسهیل و باعث  ییهامهارت

. بنابراین، افرادی که به احساسات خود توجه کرده شودیانسجام فکر م

و حالت خلقی خود را بازسازی  ندینمایو آن را شناسایی و درک م

تأثیر مشکالت را به حداقل رسانده و به راحتی با  ندتوانی، مکنندیم

فس نها مقابله کنند که این امر باعث بهبود تندرستی معنوی، عزتآن

افرادی که  رسدی. به نظر م[26, 25] شودیو رضایت از زندگی افراد م

هوش هیجانی باالیی دارند در هر حیطه از زندگی متمایزند، در زندگی 

خود خرسند، کارآمدند و باورهای مذهبی را در اختیار دارند که همین 

به  . در مجموع نتایجشودیامر موجب بهبود تندرستی معنوی آنان م

دست آمده از این پژوهش نشان داد که هوش معنوی و هوش هیجانی 

 در تندرستی معنوی دانشجویان است. از عوامل تأثیرگذار

 یریگجهینت

هوش معنوی و هوش هیجانی در زمره متغیرهای مرتبط با 

ارند. آن را د ینیبشیتندرستی معنوی دانشجویان بوده و توانایی پ

التر هوش معنوی و هوش هیجانی از دانشجویان دارای سطوح با

تندرستی معنوی باالتری نسبت به سایرین برخوردارند. بنابراین، 

و  شناسانبرای ارتقای تندرستی معنوی دانشجویان الزم است روان

مشاوران به نقش هوش معنوی و هوش هیجانی توجه بیشتری کنند. 

فراهم  آموزشی با یهاو مجریان برنامه گذاراناستیالزم است س

آوردن محتوا و محیط آموزشی مناسب و اتخاذ راهبردهای مؤثر، 

زمینه ارتقای تندرستی معنوی دانشجویان را در طول دوران 

مطالعه حاضر استفاده از  یهاتیتحصیل فراهم سازند. از محدود

تحت تأثیر عوامل  یاتا اندازه تواندیابزارهای خودسنجی بود که م

نین شرکت دانشجویان یک دانشگاه همچ .انسانی قرار گیرد

محدودیت دیگر پژوهش حاضر بود. لذا در تعمیم نتایج آن به 

 .دیگر باید احتیاط نمود یهاگروه

 سپاسگزاری

مطالعه حاضر مستخرج از طرح پژوهشی مصوب به شماره 

توسط معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و  1/12/ب/0/6/30

بدینوسیله از تمامی کسانی که  .است روانشناسی دانشگاه محقّق بوده

 الزم را انجام دادند، تشکر و قدردانی یهایهمکاردر انجام این مطالعه 

 .شودیم
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