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چکیده:
هوش معنوی به زندگی درونی ذهن و ارتباط آن با هستی و وجود در جهاان مرباوط اسات .هاوش
معنوی توانایی فهمیدن عمیق سؤاالت معنوی و بینش درونی است که سطحهای چند گانه از هوش
است .ویژگیهای معنویت شامل کنکاش در جستجوی معنا و هدف ،حس تعالی جویی (یعنای آنکاه
انسان فراتر از وجود صرفاً مادی است) حس اتصال (مثل به افراد دیگار ،ببیعات یاا عاالم غیا)) و
ارزشها (مثل عشق ،ترحم و عدالت) است .رضایتمندی ،بستر موفقیت و کامیابی است و هیچ انسان
موفقی نیست که از هنر« رضایت از زندگی » برخوردار نباشد.
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی در دانشجویان متأهل دانشگاه
آزاد اسالمی واحد قوچان که در ساال تحصایلی  92-93مشاوول باه تحصایل هساتند میباشاد.
دادههای پژوهش از  278نفر آزمودنی گردآوری شده است که براساس نموناه گیاری در دساترس
انتخاب شده اند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه هوش معناوی جاام آمارا و درایار
( )2007و پرسشنامه رضایت از زندگی ( )swlsدینر و همکاران ( )1985بوده است .برای تحلیال
نتایج از روش همبستگی پیرسون استفاده شد .یافته های بدست آمده از این تحقیاق نشاان داد کاه
بین هوش معنوی و رضایتمندی زندگی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :هوش معنوی ،رضایت از زندگی

 - 1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،مشاوره خانواده ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قوچان ،گروه راهنمایی و مشاوره ،قوچان ،ایران.
z.abdusefkhani@yahoo.com
- 2عضو هیئت علمی و استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قوچان ،گروه راهنمایی و مشاوره ،قوچان ،ایران.
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مقدمه:
رضایتمندی ،بستر موفقیت و کامیابی است و هیچ انسان ماوفقی نیسات کاه از هنار«رضاایت از
زندگی» برخوردار نباشاد .بادون رضاایتمندی ،امکاان پیشارفت و موفقیات وجاود نادارد .بناابراین
رضایتمندی از زندگی ،یکی از رازهای نا شناخته در زندگی انسانهای موفق است .اگر زندگی بساتر
تکامل است ،رضایتمندی هم شرط موفقیت در زندگی بوده و کسانی میتوانند به تکامال بیندیشاند
که با زندگی خود مشکل نداشته باشند .البته بایستی به این نکته توجاه داشات کاه میاان «مشاکل
داشتن در زندگی» با «مشکل داشتن با زندگی» تفاوت وجود دارد .همه انساانها در زنادگی مشاکل
دارند؛ اما انسان موفق ،کسی است که با زندگی اش مشکل نداشاته باشاد و ایان یعنای رضاایت از
زندگی .به بور کلی انسان باید یاد بگیرد که در اوج ناکامی امیدش را حفظ کارده و باا تماا تاوان
تالش کند تا برمشکالتش غلبه کند و از زندگی خود لذت ببرد .همچنین انسان بایستی باا تفکارات
زیبای خودش زندگی زیبایی برای خودبسازد که این امر با یافتن معنایی برای زنادگی امکاان پاذیر
است ،زیرا معنای زندگی ،جاودانه ،پایدار و فنا ناپذیر است در حالی که مواد زندگی توییر پذیر و نابود
شدنی است(عبداله زاده ،همکاران.)1388 ،
هوش مفهومی است که از دیر باز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد ،تظاهرات ،ویژگیها و
انواع آن عالقمند بوده است (غنا و همکاران.)17 -23 ،1391 ،
در ای ن بین یکی از ابعاد هوش تحت عنوان هوش معنوی جزو عرصه هایی است کاه تحقیقاات
چندان منسجم و نظا مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگیها و مؤلفههای آن در حد و اندازه سایر
انواع هوش صورت نپذیرفته است و همین امر خوددشواریهای بسیاری را در راساتای تمییاز دقیاق
مؤلفهها و ویژگیهای آن بر سر راه محققین ایجاد مینماید (غباری بناب و همکاران.)1386 ،
هوش معنوی بر خالف هوش هیجانی که در پستانداران دیده میشود ،فقط بارای انساان مطار
است .با استفاده از هوش معنوی میتوان میل و قابلیت فرد را برای رسیدن به مقصاود و ارزش رشاد
داد .هوش معنوی به فرد اجازه میدهد که توان رویارویی با ایان قابلیتهاا را داشاته باشاد و بارای
رسیدن به این قابلیتها سخت تالش کند .هوش معنوی زیر بنای باورهای فرد را تشکیل میدهاد و
همچنین نقشی که این باورها و ارزشها در کنشهای فرد داشته و به زندگی وی شکل میدهند ،در
هوش معنوی متبلور میشود .هوش معنوی به دلیل پیوندش با معنا ،میتواند باه فارد تاوان توییار و
تحول بدهد .همچنین هوش معنوی میتواند به فردکمک کند تا با هیجانات موجود در زنادگی خاود،
احساس رضایت و شادکامی را داشته باشد (ابراهیمی کوه بنانی.)1390 ،
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بیان مسئله:
با توجه به پژوهشهای اندکی که در مقاالت داخال کشاور در ایان زمیناه مشااهده میشاود ،دور از
انتظار نیست که تعاریف و نظریات مربوط به این مقوله را در حال بی کردن مراحل ابتدایی خود بدانیم.
معنویت 1به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی میشود .بیلوتاا معتقاد اسات
معنویت نیاز فرا رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودماان اسات .ایان
آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خودمان است .معنویت اماری همگاانی اسات و
همانند هیجان درجات و جلوههای مختلفی دارد ممکن است هوشیار یا ناهوشایار ،رشاد یافتاه یاا رشاد
نیافته ،سالم یا بیمارگونه ،ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد ( غباری بناب و همکاران .)1386،
4
مک مولن ( )2003معتقد است ارزش هایی مانند شاجاعت ،2یکپاارچگی ،شاهود3ودلساوزی از
مؤلفههای هوش معنوی هستند و همچنین وی معتقداست بین بصیرت و هوش معنوی رابطه وجاود
دارد و در مقابل ،استرس ضد شهود است .وی یکی از راههای افزایش بصیرت را توجه آرامش بخش
عنوان می کند .از نظر مولن ،نگرانی تالش فزاینده و نافرجامی است که به دلیال تاأخیر در تصامیم
گیری روی میدهد( .خزایی)1389 ،
بنابراین میتوان گفت که هوش معنوی تما آن چیزهایی است که به آن معتقدیم و نقش باورها
و هنجارها ،عقاید و ارزشاها را در فعالیتهاا کاه برعهاده میگیاریم نشاان میدهاد( .عباداز زاده،
)1386
ازدواج نمونه بارزی است از تبادل هیجانها و عوابف مثبت انسانی نسبت باه انساان دیگار کاه
حالتی از شادکامی  Happinessیا همان رضایت زندگی است( نور بخش ،نشریه :حدیث زندگی).
افزون بر این ،رضایت از زندگی به عنوان یکی از مؤلفههای بهزیستی درونی شامل نگرش فارد،
ارزیابی عمومی وی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زنادگی مانناد خاانوادگی ،و
تجربه آموزشی است ( دینر و همکاران.)1999 ،5
ببق تعریف ،ارزیابی شخص از خود ممکن است به شکل شناختی (قضااوت آگاهاناه نسابت باه
جوان) زندگی) یا به صورت عابفی (تجربه هیجانات) باشد .به این نحو که اگر کسی اغل) از زندگی
خود راضی باشد و خوشی را تجربه نماید و در عین حال که هر چند هیجانااتی غمگینای و خشام را
تجربه می نماید ،بهزیستی درونی باال خواهد داشت ،برعکس ،اگار از زنادگی خاود ناراضای باشاد و

1

-Spirituality
-Courage
- Intuition
4
-Compassion
5
- Diener, E. E., Sun, M., Lucas, R. E., & Smith, H. L
2
3
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خوشی و عالقه اندکی را تجربه نماید و پیوسته هیجانات منفی ،مثل خشام و اضاطراب را احسااس
نماید دارای بهزیستی درونی پایینی است (مظفری و هادیان فرد.)1383 ،
هم چنین نتایج بررسیها حکایت از این دارند که میزان معنویت با کیفیت کلی زندگی رابطه دارد
(فرل و همکاران.)1995 ،1
در این مقاله سؤال اصلی پژوهش این است :آیا بین هوش معناوی و رضاایت از زنادگی رابطاه
معناداری وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش:
در دهههای اخیر مفهو معنویت و کاربرد آن در دنیا و به خصوص در جوام غرب اهمیت زیادی
یافته است ،بوری که مفاهیمی همچون خدا ،مذه) ،معنویات و غیاره کاه موضاوعاتی خصوصای
قلمداد میشدند ،وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علو انسانی شاده اناد .همچناین
تعداد تحقیقات پیرامون موضوعات یاد شده در پژوهشهای روان شناسی و مادیریت باه سارعت در
حال افزایش بوده و در این زمینه تا به حال کنفرانسها و کارگاههای زیادی تشکیل شده است .یکی
از مفاهیمی که به تدریج از درون همین جلسات و کنفرانسها ظهور کرده ،هوش معناوی میباشاد.
هوشی که انسانها از بریق آن مسایل مربوط به معنا و ارزشها را حل کرده ،زنادگی و فعالیتهاای
خود را در زمینه ای وسی تر ،غنی تر ،و معنادارتر قرار میدهند و به کمک آن تشخیص میدهند کاه
کدا اقدامات با کدا مسیرها معنادارتر از دیگری میباشند (واثق .)1389،
پژوهش در باره معنویت ،امروزه در رشتههای متناوع از قبیال پزشاکی ،روان شناسای ،عصا)
شناسی و علو شناختی در حال پیشرفت است .در راستای این جهت گیری معناوی و باه ماوازات
بررسی رابطه بین دین و معنویت ،مؤلفه روان شناختی دیگری به نا هوش معناوی مطار شاده
است (سهرابی.)1385 ،
فردی که برخوردار از هوش معنوی باالست ،دارای انعطاف ،خودآگاهی و ظرفیت الز برای رو
به رو شدن با دشواریها و سختیها و فراتر از آن ظرفیتی برای الها و شهود ،و نگرش کال نگار
به جهان هستی بوده و در جستجوی پاسخی برای پرسشهای بنیادین زندگی است (ابراهیمی کوه
بنانی .)1390،
مبانی نظری:
2
 -1-1در میان تحقیقاتی که انواع هوش را کشف کردهاند ،هوارد گاردنر ( )1993پیشاقد کاار
بر روی هوشهای چند گانه بود .گاردنر هوش را «ظرفیتی برای حال مساایل یاا تطبیاق سااختهها
متناس) با مجموعه فرهنگی» می داند .تحقیقات گاردنر داللت بر انواع متفاوت هوش دارد که نسابتاً
- Ferrell ,B,R,Hassey,D,Grant.m
- Gardner

1
2
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مستقل از یکدیگر رشد پیدا میکنند و هر مهارت مخصوص ناحیه ای از موز است که میتاوان آن را
به صورت هر زیر نمایش داد:

شکل شماره  1-1هر هوشهای چندگانه

هوش بدنی ( :1)PQابتدایی ترین کانون توجه ما را به خود اختصاص داده است و شاامل تواناایی
کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیاء میباشد.
هوش عقالنی ( :2)IQمربوط به مهارتهای منطقی و زبان شناسای ماسات کاه بایش از ساایر
هوشها در سیستم آموزشی مورد توجه است.
هوش هیجانی ( :3)EQدر زمینه کس) موفقیات در باازارنقش مهمای دارد و ماا را در برقاراری
ارتباط یاری میدهد و تا حدی از قابلیت پیشگویی بر خوردار است .همچنین هوش هیجاانی بیاانگر
این است که در روابط اجتماعی و شرایط خاص چه عمل مناس) و چاه عمال نامناسا) اسات .باه
عبارت دیگر EQ ،توانایی همدلی با دیگران و شنیدن احساسات آنان است.
هوش معنوی ( :4)SQشامل هدایت و معرفت درونای ،حفاظ تعاادل فکاری ،آراماش درونای و
بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت و مالیمت و مهربانی میباشد و توانایی به دست آوردن قادرتی
که ما را برای رسیدن به رؤیا هایمان یاری میدهد (کشمیری و عرب احمدی.)1386 ،
الگوی مورد نظر ،بر اساس این دیدگاه است که کودکان ابتدا بر بدن خود کنتارل پیادا میکنناد
(هوش بدنی) ،سپس مهارتهای زباانی و مفهاومی (هوشابهر) خاود را گساترش میدهناد .هاوش
عقالنی بیشتر در فعالیت مدرسه ای کودک مطر میشود .هوش هیجاانی بارای بسایاری از افاراد
هنگامی مطر می گردد که عالقه مند به گسترش روابط خود با دیگران باشند .درانتها هوش معنوی

1

- Physical Qouient
-Intelligence Quotient
3
- Emotional Quotient
4
- Spiritual Quotient
2
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زمانی خود نمایی میکند که فرد به دنبال معنای مسایل میگردد و سؤاالتی مانند «آیا این ،همه آن
چیزی است که وجود دارد؟» را مطر مینماید (ویگلزورث.)2004 ،1
 -2-1دیدگاه نوبل و وگان:
نوبل 2و وگان معتقدند مؤلفههای هشت گانه ای که نشان دهنده هوش معنوی رشد یافته هستند
عبارتند :از :درستی و صراحت ،تمامیت ،تواض  ،مهربانی ،ساخاوت ،تحمال ،مقاومات و پایاداری و
تمایل به بربرف کردن نیازهای دیگران ( غباری بناب و همکاران.)1386 ،
 -3-1هوش معنوی(  ) SQاز دیدگاه رابرت آمانس:
رابرت آمانس ( )2000هوش معنوی را به عنوان استفاده توافقی ابالعات معنوی برای تساهیل
حل مشکل روزانه و کمال غایی تعریف میکند.
او در ابتدا  5جزء هوش معنوی را پیشنهاد میکند:
صالحیت برای فایق آمدن فیزیکی و مادی
توانایی برای افزایش تجربی حاالت هوشیاری
توانایی برای پاک کردن تجربه روزانه
توانایی برای مورد استفاده قرار دادن مناب معنوی برای حل مشکل
صالحیت برای پرهیزگار بودن ( به نقل از عابدی و سرخی ،1387 ،ص .) 65
 -4-1نظریه ونتگوت ،مریک و اندرسون
ونتگوت ،مریک و اندرسون )2003( 3بیان میکنند که عقیده افاراد در خصاوص زنادگی خاوب
میتواند به صورت ذهنی تا عینی مشاهده شود که این بیف شماری از نظریه های جذاب رضایت از
زندگی را به وجود می آورد .به بیف مزبور ،نظریه کلی رضاایت از زنادگی میگویناد .مطاابق نظار
ونتگوت و همکاران ( )2003نظریه کلی رضایت از زندگی نظریه جاامعی اسات کاه شاامل هشات
نظریه حقیقی دیگر در بیف ذهنی  -وجودی  -عینی است .این جا به بررسی رضایت از زنادگی در
این بیف با توجه به نظریه رضایت از زندگی ونتگوت و همکاران پرداخته میشود:
* رضایت ذهنی از زندگی :4یعنی این که شخص تا چه میزان احسااس میکناد دارای زنادگی
خوبی است .هر فرد مشخصاً چگونگی دید خود از اشیاء ،احساسات و عقایدش را ماورد ارزیاابی قارار
میدهد .این که آیا شخص از زندگی خود راضی و خشنود است ،جنبه هایی هستند که کیفیت ذهنی
زندگی را منعکس میکنند.
1

- WigglesWorth, C
- Nobel
3
-Ventegodt,S., Merrick, J., &Anderson, N. J
4
- Subjective quality of life
2
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زندگی:1

یعنی زندگی یک شخص در سطح عمیق تر تا چاه انادازه خاوب
* رضایت وجودی از
است .در این جا فرض شده که شخص ببیعت عمیق تری دارد و شایسته احترا است .ممکن اسات
شخص فکر کند که
شماری از نیازهای ببیعت بیولوژیکی وی بایستی برآورده شوند .این عوامل مانند شرایط رشد باید
بهینه سازی شوند یا این که همه اشخاص باید بر ببق ایده آل های روحانی و مذهبی مشخصی که
با ببیعت زندگی آنها عجین شده اند ،زندگی کنند.
* رضایت عینی از زندگی :2یعنی این که زندگی یک شخص چگونه توسط جهان خارج درکمی
شود .این دیدگاه تحت تأثیر فرهنگی که مرد در آن زندگی میکنند قرار دارد.
بیف ذهنی تا عینی رضایت از زندگی با در نظر گرفتن عمق وجودی زندگی ،مرک) از تعادادی از
نظریههای رضایت از زندگی هستند و از این رو این بیف را نظریه کلی رضایت از زنادگی مینامناد.
مقوله های مختلف نظریه کلی شامل کیفیت ذهنی و عینی زندگی بر اساس نظر ونتگوت و همکاران
( )2003بدین قرار است:
 بهزیستی :ببیعی ترین جنبه رضایت از زندگی «بهزیستی» است ،رضاعیت از زنادگی دراینجا بر حس) ارزشیابی رضایت فرد از زندگی مد نظر قرار میگیرد.
 رضایت از زندگی :رضایت داشتن از زندگی به معنای آن است که احساس کنیم زندگیماندر همان جریانی است که باید باشد .رضایت داشتن یک حالت ذهنی است.
 شادی :منظور از شاد بودن ،تنها خوشحال بودن و خشنود بودن نیست .این یک احسااسخاص است که ارزشمند و بسیار مطلوب است اما به سختی به دست میآید .شادی حالتی عمیق در
فرد است که مشتمل بریک تعادل و تقارن خاص است .شادی یاک سرخوشای و میازان شایرینی
زندگی است.
 معنادار بودن زندگی :مفهومی مهم است که باه نادرت اساتفاده میشاود .افاراد درباارهمعناداری زندگی تنها با دوستان خیلی صمیمی و خویشاوندان نزدیک صحبت میکنند .آنهایی کاه
به دنبال معنادارکردن زندگی هستند در واق در یک وضعیت گیج کننده قارار میگیرناد کاه در آن
تما جنبههای زندگی کامالً متفاوت به نظر میرسد (اسالمی.)1384 ،
 دیدگاه بیولوژیکی رضایت از زندگی :این جنبه از رضایت از زندگی مربوط است به اسااستشکیالت بیولوژیکی انسان .از نقطه نظر بیولوژیکی ،انسان یک ارگانیسم زنده است یعنی مجموعه
- Existential quality of life
- Objective quality of life

1
2
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ای از سلولها که به واسطه ی گستردگی ،ابالعات را مبادله کرده و پتانسیل عمیق بیولاوژیکی را
برای ساختن بشر فراهم میکنند.
 درک پتانسیل زندگی :انسان از ذخیره باالقوه خاود بارای فعالیتهاای ساازنده ،ارتبابااتاجتماعی خوب ،شول و ایجاد خانواده و زندگی کامل استفاده میکند.
 برآوردن نیازها :مفهو برآوردن نیازها نسبت به جنبه هاای قبلای ،دارای ساطح انتزاعایکمتری است ضمن این که سطحی تر بوده و در معنی وسی تر و کلی تری استفاده میشود .نیازها
به بور سنتی به رضایت از زندگی مربوط میشوند به این صورت که وقتی نیازهای انسان بارآورده
شد رضایت از زندگی وی افزایش مییابد .نیازها یک حالت از ببیعت ماا انساانها هساتند ،یعنای
چیزی که همه انسانها به بور مشترک دارا هستند.
 عوامل عینی :جنبه های عینی رضایت از زندگی مربوط به عوامل خارجی بوده و تشخیصآنها راحت میباشد این عوامل مشتمل بر درآمد ،وضعیت مادی ،وضا ساالمتی ،و تعاداد تمااس
های روزانه با دیگران میشود .همه این نظریهها جنبه هایی از زندگی هستند که میتوانند بار روی
خط پیوستار ذهنی تا عینی قرار بگیرند .بهزیستی و عوامل عینی سطحی ترین جنبهها هستند زیرا با
توانایی های سطحی ما برای سازش با فرهنگ مان ارتباط دارناد .رضاایت از زنادگی و بارآوردن
نیازها با یک جنبه عمیق تر در ارتباط اند .شادی و فهم پتانسیل زندگی عمیق ترین جای وجود ما و
ببیعت اشخاص را احابه میکنناد .معنااداری زنادگی و نظام و همااهنگی در سیساتم ابالعاات
بیولوژیکی با درونی ترین جنبه های بشر ارتباط دارند .ما همچنین نیاز به فرض یک هسته انتزاعای
میان معناداری زندگی و نظم و هماهنگی در سیستم ابالعات بیولوژیکی هستیم که غیر قابل بیان
و غیر قابل سنجش میباشند به بوری که در این هسته ،جنبه هاای عینای و ذهنای باا هام یکای
میشوند  .شکل شماره  1-2بیانگر این تئوری است (ونتگوت ،مریک و اندرسون.)2003 ،
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شکل شماره  1-2نظریه کیفیت زندگی (ونتگوت و همکاران)2003 ،

سوابق تحقیق:
کانترویکس و همکاران ( )1994در تحقیقی با عنوان هوش معنوی بیان کردند که  58درصد از
آمریکایی ها به دنبال رشد معنوی هستند .واژه معنویت را پیادمونت باه عناوان هساته درونای خاود
معرفی میکند که میتواند آرامش را به خصوص در شرایط استرس زا به انسان هدیه کرده و او را به
یک نیروی برتر در این جهان هستی متصل کند (به نقل از :مددی.)1392 ،
همچنین نورزاد به بررسی رابطه هوش معنوی با شیوه های مقابله ماذهبی دانشاجویانپرداخات.
براساس نتایج به دست آمده آشکار شد که بین هوش معنوی و مقابله مذهبی و یکی از شیوه های آن
یعنی توکل رابطه مثبت وجود دارد ،بدین معنا که دانشجویان با هوش معنوی باال در هنگا مواجهه با
حوادث ناگوار زندگی از مقابله مذهبی خصوصاً توکل به خدا بیشتر استفاده می کنند .به عبارت دیگار،
این افراد برای مقابله با حوادث ناگوار زندگی به خدا توکل میکنند و در عین حاال در جهات رفا و
کاهش استرس تالش می کنند)nourzad ، 2011( .
رقی) و همکاران ( ) 1387در پژوهشی به بررسی میازان هاوش معناوی دانشاجویان دانشاگاه
اصفهان و ارتباط آن با متویرهای جمعیت شناختی پرداخته است .جامعه آماری ماورد مطالعاه شاامل
کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال  87-88بود کاه وی 97نفار را باا روش نموناه گیاری
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خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار داد .در آن پژوهش که با اساتفاده از مقیااس سانجش هاوش
معنوی کینگ انجا شد ،یافتهها نشانگر هوش معنوی به نسبت باال در دانشجویان دانشگاه اصفهان
بود .از بین ویژگیهای جمعیت شناختی ،ارتباط معنی داری بین متویرهای جنسیت ،مقط تحصایلی،
دانشکده و سن ،با میزان هوش معنوی به دست نیامد و تنها رابطه ی بین وضعیت تأهال باا میازان
هوش معنوی معنی دار بود .به عبارتی ،میزان هوش معنوی دانشجویان متأهل به باور معنای داری
بیش از دانشجویان مجرد بود.
کرک و همکاران (2008) 1تحقیقی با عنوان « تفاوت های جنسیتی در رضایت از زندگی در میان
زنان ومردان » نشان دادند که مردان نسبت به زنان سطح باالتری از رضایتمندی را نشان میدهند.
فابریکاتور و همکاران ،)2000( 2در پژوهش خود دریافتند که معنویت بر رضایتمندی کلی زندگی
تأثیر میگذارد و معنویت شخصی به بور موثقی ،رضایت مندی بیشتر از زندگی را پیش بینی میکند
و همچنین به عنوان یک مکانیسم سازگاری ارزیابی میشود که به افراد کمک مای کناد نسابت باه
کسانی که سطح پایین تری از معنویت را دارا هستند ،بهتر و آسان تر عوامل تنش زا را کنترل کنند.
الیسون )1991( 3در تحقیق خود نتیجه گرفت بین باورهای مذهبی قوی و رضایت زندگی افاراد
رابطه مثبتی وجود دارد.
روش:
از آنجا که این پژوهش قصد دارد رابطه بین دو متویر (هوش معنوی و رضاایت از زنادگی) را باه
بور همزمان مورد مطالعه قرار دهد جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
روش گردآوری ابالعات:
روش گرد آوری ابالعات میدانی است که از بریق اجرای پرسشنامه به دست میآید.
جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از کلیه دانشجویان متأهل رشتههای علو انسانی دانشگاه آزاد قوچاان
که در سال تحصیلی  92-93مشوول به تحصیل میباشند .و حجم جامعاه ماورد نظار1000نفار
میباشد.
روش نمونه گیری و حجم نمونه:
نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت به این ترتی) که
برای به دست آوردن نمونه مورد نظر به مدت دو هفته ،در روزهای زوج هفته از صبح تا ظهر با
حضور درساختمان علو انسانی ،از بین دانشجویان متأهلی که در ساختمان علو انسانی حضور
1

-Kirk, S. A., & Gallageher, J. J., & Anastasiwo, N. J
-Fabricatore, A; Handle, P & Fenzel, M
3
-Ellison, C.W.
2
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داشتند به اندازه حجم نمونه تعدادی را انتخاب نمود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان حدود ًا
 278نفر بود.
ابزار گردآوری ابالعات:
جهت گردآوری ابالعات از  2نوع پرسشنامه استفاده شد:
 -1پرسشنا مه هوش معنوی جام آمرا و درایر ()2007
 -2پرسشنامه رضایت از زندگی
روش تجزیه و تحلیل ابالعات:
با توجه به فرضیات مطر شده ،روشهای آماری که در این پژوهش ماورد اساتفاده قارار گرفتاه
عبارت است از :آمار توصیفی و آمار استنبابی.
در بخش آمار توصیفی از شااخصهای توصایفی مانناد :فراوانای ،درصاد ،میاناه ،میاانگین و.. .
استفاده شده است و بخش آمار استنبابی شامل آزمون زیر میباشد :ضری) همبستگی پیرسون.
یافتهها:
جدول  :1نتایج آزمون کالموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی فرض نرمال بودن توزی متویرها
متویر
هوش معنوی
رضایت از زندگی

تعداد
278
278

Zکالموگروف -اسمیرنف
0/75
1/3

سطح معناداری
0/6
0/19

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کالموگروف  -اسمیرنف در تمامی متویرهابیشتر از 0/05
میباشد لذا با 95درصد ابمینان میتوان گفت توزی نمرات متویرهای مورد بررسی نرمال میباشد
فرضیه اصلی:
جدول  :2بین هوش معنوی و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد.
رضایت از زندگی
متویرها
معنوی
هوش
سطح معناداری
ضری) همبستگی
0/18

0/01
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همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ضری) همبساتگی باین هاوش معناوی و رضاایت از
زندگی  0/18میباشد که معنادار میباشد( )p=0/01>0/05بنابراین فرضیه اصالی تحقیاق تاییاد
میشود.
بحث و نتیجه گیری:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و رضایت از زندگی انجا شد .فرضیه اصلی کاه
در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از:
 -1بین هوش معنوی و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین مشخص شد که بین هوش معنوی و رضایتمندی زندگی رابطاه معنااداری وجاود دارد.
این نتایج با اکثر تحقیقات ایرانی و خارجی همخوان است از جمله کیامرثی و ابوالقاسامی ،)1388(،
میرشمسااااای ( ،)1387ناااااادری و همکااااااران ()1388دهقاااااان (،)1391حمیااااادی و
همکاران(،)1390کشاورز و همکاران( )1388هاردین(  )1997الکنیزو کاونادیش( ،)2004آکلیاز
کازرین ( )2009فابریکاتور و همکاران (  ،)2000سااندرا و هوگااوی ( ،)2003باازگیر (،)1382
یرفاای ( ،)1382مااک فااادن ( ،)1995وایلااد و همکاااران ( ،)1997روث ،بااه نقاال از ثناااگویی و
همکاران ( ،)1390الیسون ( ،)1991هنینگز گارد ()2008کندا و همکاران (.)2006
تبیین نتایج تحقیق:
در تبیین نتایج تحقیق میتوان به این نکته اشاره کرد که با توجه به دیدگاههای مربوط به مکت)
انسان گرایی ،انسان سالم انسانی است که در زمان حال زندگی میکند از نیازهای خود آگااهی دارد.
مزلو یکی از برجستهترین روان شناسان انسان گرا ،معنویات را از مهمتارین عناصار نگارش انساان
گرایانه میداند و بیان میکند :آدمی به چهار چوبی از ارزشهای فلسفه ای ناظر به حیات ،دین یا باه
دلیلی برای دین نیازمند است .او همچنین برآن است که روانشناسان انسان گرا احتماال کسی را کاه
به این مسائل دینی اهمیت نمیدهد باید بیماار یاا نابهنجاار وجاودی تلقای کنناد( .عباداز زاده و
دیگران.)1388 ،
 -1ببق نظر دانا زوهر یک انسان معنوی دارای ویژگیهایی است که عبارتند از:
 -2خود آگاهی :یعنی اینکه شما واقعاً بدانید که هستید و میدانیاد کاه باا کال جهاان مارتبط
هستید.
 -3ایده آل بودن :آنچه ببیعت انسان نشان میدهد این است که بشر ببیعاً میخواهاد خادمت
کند و این ایده تعیین کننده انسانیت اوست.
 -4ظرفیت رو به رو شدن با سختیها و مشکالت :اقرار کردن به اشتباهات و قادرت مقابلاه باا
دردها و سختیها را دارد.
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 -5کمی نگر بودن :قدرت دید ارتباط بین اشیاء ،بسط دادن و عالقه مند بودن به هماه چیاز را
دارد.
 -6تحسین کردن ،تنوع در جهان و پیشرفت کردن :وقتی من به سوی تاو نگااه مایکنم و آن
تفاوتی که در تو وجود دارد را میبینم ،میگویم خدایا متشکر یعنی خدا را به خابر تناوع در جهاان
شکرگذاری میکند.
 -7عرصه آزادی و جرات :توانایی ایستادگی در برابر جم و هم رای نشادن باا عاماه مارد را
دارد.
 -8گرایش به پرسیدن چرا :سواالت نامحدودند و با پرسیدن است که واقعیت به وجود میآیاد و
معلو میشود.
 -9ت وانایی بیان کردن چیزی :قرار دادن چیزها در متن یا زمینه بزرگتر
 -10ناگهانی :این عمل از روی خیال نیست ... .این کلمه از ریشه هایی شابیه التاین میآیاد،
مانند واکنش 1و مسئولیت ،2این قضیه مربوط به ترس نیست بلکه متناسا) باا واکانش نسابت باه
جهان است ،تعاملی که فرد با جهان هستی دارد.
همچنین ببق نظر لیجفیلد انسان دارای هوش معنوی باال دارای ویژگیهای زیر میباشد:
 قدرت مقابله با سختی ها ،دردها و شکست ها باال بودن خود آگاهی در این افراد حسی که این افراد را هدایت درونی میکند درس گرفتن از تجربیات و شکست ها از دشواریهای زندگی فرصتی میسازد برای دانستن توانایی ایستادگی در برابر جم و هم رای نشدن با عامه مرد گفتن « چرا ؟ » پرداختن به سجایای اخالقی و اهمیت دادن به آنها توانمندی بودن در خودداری و کنترل خویش برخوردار بودن از حس انعطاف پذیری باال ( عبداز زاده.) 1388 ،بنابراین به نظر میرسد که انسانهایی که از هوش معنوی باالتری برخوردارند بالطب دارای چنین
ویژگیهایی میباشند میتوانند خود را برای داشتن رضایت از زندگی آماده کنند.
- Psponse
- Responsibility

1
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