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چکيده
اين پژوهش با هدف برر سي رابطة بين عوامل هوش معنوي با ا ضطراب و اف سردگي در دانشآموزان ر شتة «معارف و
علوم ا سالمي» و ساير ر شتههاي تح صيلي انجام شده ا ست .گروه نمونه شامل  38دانشآموز ر شتة علوم و معارف
ا سالمي (كل جامعه) و  196دانشآموز از ر شتههاي گوناگون تح صيلي در پاية چهارم دبير ستانهاي شهر ستان خرمآباد
(ناحية  2آموزش و پرورش) بود كه به روش «نمونهگيري خوشهههاي چندمرحلهاي» انتخاب شههدند .در اين پژوهش ،از 3
پرسشنامة «هوش معنوي ناصري» ،پرسشنامه «اضطراب بک» و پرسشنامه «افسردگي گلدبرگ» استفاده شد .نتايج
تحليل رگرس هيون چندگانه نشههان داد كه اضههطراب در هر دو گروه بهطور معناداري از طريق عامل ش ه يبايي (در هوش
معنوي) قابل پيشبيني بود .همچنين افسردگي از طريق عامل ش يبايي و بخشش در گروه معارف و علوم اسالمي و از
طريق عوامل شهه يبايي و تجارب معنوي در سههاير دانشآموزان قابل پيشبيني بود .اما عامل شهه يبايي پيشبينيكنندة
بهتري بود .همچنين در گروه «معارف و علوم اسالمي» اين عوامل پيشبينيكنندههاي قويتري بودند.
كليدواژهها :هوش معنوي ،اضطراب ،افسردگي ،دانشآموزان.
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مقدمه

روان شنا سي در گذ شته ،بي شتر بر بيماري تأکيد دا شت تا بر کمک به مردم براي شادتر بودن ،تکامل
بي شتر ،نوعدو ستي ،اميدواري و خوشبيني .امروزه يکي از اهداف عمدة روان شنا سي مثبتگرا کمک به
افراد داراي شخصيت سالم و کمک به رشد و شکوفايي قابليتهاي انساني است (النتس ( )Luthansو
همکاران .)2007 ،همچنين اين رويکرد توجه خاصي به سالمت روان دارد و آن را شامل يک وضعيت
خوب و سالم ج سماني ،اجتماعي و رواني ميداند که از جمله شاخ صههاي مهم آن فقدان ا ضطراب،
افســردگي و قدرت تابآوري در مقابل آسـيبها و شــرايط تهديدکننده اســت .نتايج پژوهشها نشــان
ميدهد که اضــطراب و افســردگي بهعنوان دو اختالل مهم ،ســالمت رواني افراد را به خطر مياندازد.
شيوع افسردگي قريب  2/3الي 3/7درصد جمعيت ذکر شده است ،به گونهاي که تقريباً  6درصد افراد
در طول عمر خود دســتکم يک بار به آن مبتال ميشــوند .از ســوي ديار ،اختالالت اضــطرابي نيز
شايعترين اختالل رواني در تمام سنين است (بيرامي و همکاران 1392 ،الف؛ به نقل از :سامرز ()Somers
و همکاران .)2006 ،با توجه به اينکه اف سردگي در دانشآموزان به طور شايعي با ن شانههاي ا ضطرابي
همراه ا ست ،تخمين زده مي شود که  25-20در صد دانشآموزان اف سرده اختالل ا ضطرابي هم دا شته
باشــند (شــيفر ( .)2000 ،)Shufferاضــطراب در دانشآموزان ممکن اســت به ضــعف اعتماد به نفس،
کنارهگيري اجتماعي ،مهارتهاي اجتماعي ناکافي و مشـــکالت ت صـــيلي بينجامد ،به همين ســـبب،
موضوعي است که به توجه کافي نياز دارد (بيرامي و همکاران.)1392 ،
«هوش معنوي» مفهومي ا ست که در چند دهة اخير ،توجه روان شنا سان و متخ ص صان بهدا شت
رواني را به خود جلب کرده ا ست« .هوش معنوي» ه شياري کامل دروني ،آگاهي عميق از ج سم ،ماده،
روان و معنويت اســت و بيشــتر نوعي توانايي ذهني اســت که به فرد ،روابط بينفردي و روان مربوط
ميشود .مفهوم «هوش معنوي» شامل نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است که باالترين سطوح رشد
را در حيطههاي گوناگون شــناختي ،اخالقي هيجاني ،و بينفردي دربر ميگيرد و به فرد براي هماهناي
با پديدههاي اطراف و دســـتيابي به يکپارچاي دروني کمک ميکند (غباريبناب و همکاران.)1386 ،
هوش معنوي زيربناي باورهاي فرد را تشـــکيل ميدهد و بر عملکرد وي تأثير ميگذارد ،به گونهاي که
شــکل واقعي زندگي را قالببندي ميکند .همچنين موجب افزايش قدرت انعطافپذيري و خودآگاهي
ان سان مي شود و به وي در برابر م شکالت و سختيهاي زندگي شکيبايي بي شتري ميدهد .در واقع،
هوش معنوي ظرفيتي براي الهام است و با شهود و نارش کلنار به جهان هستي ،به دنبال پاسخ براي
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پرســشهاي اســاســي زندگي و نقد ســنتها و آداب اســت .کينگ ( )2008( )Kingهوش معنوي را
مجموعهاي از تواناييها ،ظرفيتها و منابع معنوي ميداند که به افزايش انطباقپذيري و ســـالمت روان
افراد کمک ميکند .از نظر وي ،هوش معنوي داراي چهار بعد اساسي است:
 .1تفکر انتقادي وجودي :تفکر ن سبت به مو ضوعاتي از قبيل جهان ه ستي ،مرگ ،زندگي ،واقعيت،
عدالت و ساير موضوعات وجودي يا ماورايي؛
 .2ايجاد معناي شخصي :توانايي استفاده از تجارب ذهني و جسماني براي ايجاد معنا و هدف شخصي؛
 .3آگاهي متعالي :توانايي شناسايي جنبههاي متعالي در خود ،دياران و جهان مادي؛
 .4گسترش آگاهي :توانايي ورود به حالتهاي معنوي ،ازجمله تفکر عميق ،نيايش و مراقبه.
اين مفهوم ســـازه هاي «معنو يت» و «هوش» را درون يک ســـازة جد يد ترک يب ميک ند (امونز
( .)1999 ،)Emmonsوي بر بهکارگيري هوش معنوي براي حل م سائل روزمره عالوه بر م سائل ا سا سي
تأکيد کرده ،علت آن را اينگونه بيان ميکند که براي ان سان معنوي تمام جنبههاي زندگي معنوي ا ست
(امونز.)2000 ،
افرادي که هوش معنوي باالتري دارند به سه علت از سالمت رواني بي شتري برخوردارند :اول .دين
موجب ايجاد يک سامانة باور منسجم مي شود که به افراد کمک ميکند تا معنايي براي زندگي پيدا کنند
و به آينده اميدوار باشند .دوم .حضور در فعاليتهاي مذهبي براي افراد حمايت اجتماعي فراهم ميآورد.
سوم .باورهاي مذهبي غالباً با سبک زندگي سالمتري همراه است (کر (.)2004 ،)Carr
نتايج مطالعات اسميت ( )2004( )Smithنشان ميدهد که هوش معنوي براي سازگاري بهتر با م يط
الزم است و افرادي که از هوش معنوي باالتري برخوردارند در مقابل مشکالت زندگي ت مل بي شتري
از خود نشان ميدهند و از توانايي باالتري براي سازگاري با م يط برخوردارند .وي براي هوش معنوي
ده مهارت برميشمارد:
 .1تجربة معنوي :وجود فعاليت و تجربههاي خاص مذهبي؛
 .2مقابله با استرس :استفاده از ايمان و اعتقاد مذهبي براي حل مسائل زندگي و فشارهاي زندگي؛
 .3عبادتااه :گرايش نسبت به مکانهاي مذهبي و رهبري مذهبي؛
 .4خارج شدن از اصول :دور شدن از اصول و عقايد قالبي در زندگي؛
 .5م وريت اعتقادات :تأثير مذهب بر رفتار و عملکرد (مثل خوردن ،آشاميدن و پوشش)؛
 .6مقررات مذهبي :دعا کردن و اعمال مذهبي در زندگي؛
 .7ت مل کردن :ت مل اعتقادات ساير مذاهب و برخورد اصولي و منطقي با آنها؛
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 .8مفاهيم ديني :اعتقاد به مفاهيم اساسي ديني (مانند خالق يکتاي جهان ،روح ،زندگي پس از مرگ)؛
 .9هدفمند بودن :داشتن معنا و هدفي مشخص در زندگي با در نظر گرفتن مسائل مذهبي؛
 .10نيايش :دعا و انجام اعمال مذهبي در زندگي.
نتايج پژوهشهاي گوناگون نشــان ميدهد که بين هوش معنوي ،عوامل روانشــناختي و ســالمت روان
رابطه وجود دارد .ازجمله ،عابديفر و ســرخي ( )1388در ت قيقي ت ت عنوان «رابطة هوش معنوي و
صفات شخصيتي» نشان دادند که بين هوش معنوي و رواننژندي رابطة منفي وجود دارد .نتايج پژوهش
معلمي ( )1389حاکي از آن اســت که افراد برخوردار از هوش معنوي باال از ســالمت عمومي بيشــتري
بهرهمندند ،به ويژه در زمينة افسردگي ،مشکالت اجتماعي و اضطراب .نتايج ت ليل واريانس چندمتغيره
در پژوهش مرع شي و همکاران ( )1391بر روي دان شجويان ،بيانار آن ا ست که آموزش هوش معنوي
موجب افزايش معنادار بهزيســتي روانشــناختي ،اضــطراب وجودي و هوش معنوي گروه آزمايش در
مقاي سه با گروه گواه مي شود .بيرامي و همکاران ( )1392در پژوه شي نقش هوش معنوي در پيشبيني
ا سترس ادراک شده ،ا ضطراب و اف سردگي در دان شجويان دان شااه علوم پز شکي لر ستان را برر سي
کردند .نتايج ن شان داد که متغير پيشبين متغيرهاي مالک را به طور معناداري پيشبيني ميکند .يافتههاي
پژوهش خرميراد و همکاران ( )1392حاکي از آن است که بين اضطراب امت ان و هوش معنوي رابطة
معکوس و معناداري هست .حميد و همکاران ( )1391نيز به اين نتيجه رسيدند که بين هوش معنوي و
تابآوري دان شجويان دان شااه علوم پز شکي رابطة مثبت و معناداري وجود دارد .ت قيق انجام شده در
رابطه با سالمت روان ،هوش معنوي و افکار ناکارآمد ن شاندهندة رابطة مثبت هوش معنوي با سالمت
روان و رابطة منفي با افکار ناکارآمد ا ست .در زمينة ت قيقات خارجي ،برر سيهاي گوناگون ن شان داده
ا ست که ميان معنويت ،هدف زندگي و سالمت همب ستاي وجود دارد (جورج ( )Georgeو همکاران،
2000؛ کاس ( )Kassو همکاران1991 ،؛ ويچ و چپل ( )1992 ،)Veach & Chappelو ميزان افســردگي در
افراد داراي جهتگيري مذهبي کمتر است (مکدونالد (.)2000 ،)MacDonald
با مطالعة نتايج پژوهشهاي انجام شده ،به اين نتيجه ميرسيم که معنويت بهعنوان نياز فطري انسان،
ميتواند در کاهش ميزان ا ضطراب و اف سردگي و در مجموع ،به حفظ سالمت روان کمک کند و ميزان
تابآوري در مقابل مشـــکالت را افزايش دهد .همچنين ازآنرو که يکي از ويژگيهاي هوش معنوي
«قابل رشد بودن» آن است ،و با توجه به ويژگيهاي دوران نوجواني و شيوع اضطراب و افسردگي در
بين دانشآموزان و افزايش آســيبهاي رواني -اجتماعي ،بخصــوص آســيبهاي نوپديد ،ضــرورت
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م افظت نوجوانان در برابر اين خطرات به وســيلة آموزش و کاربرد مؤلفههاي هوش معنوي احســاس
ميشــود .همچنين با توجه به تعامل و همپوشــي زياد دين و معنويت و اين نکته که تاکنون پژوهشــي
دربارة تأثير زمينة ت صيلي مذهبي بر رابطة بين متغيرهاي پژوه شي در جامعة دانشآموزي انجام ن شده،
نقش اين عامل نيز مد نظر قرار گرفته است.
به عبارت ديار ،پژوهش حاضر در صدد پاسخ به اين سؤال اصلي است که آيا عوامل هوش معنوي
ميتواند متغيرهاي ا ضطراب و اف سردگي را پيشبيني کند .همچنين در اين مطالعه ،رابطة بين متغيرهاي
پژوهشي با توجه به زمينة ت صيلي شرکتکنندگان بررسي شده است.
روش پژوهش

جامعة آماري اين پژوهش شــامل تمام دانشآموزان ســال چهارم دبيرســتان ناحية  2آموزش و پرورش
شهرستان خرمآباد است که در سال ت صيلي  1394-1393مشغول به ت صيل بودند .با استفاده از روش
«نمونهگيري خو شهاي چندمرحلهاي»  196تن از دانشآموزان ر شتههاي ت صيلي گوناگون (ريا ضي و
فيزيک ،علوم تجربي و علوم انســاني) انتخاب شــدند .در مرحلة اول ،از بين فهرســت دبيرســتانهاي
شهرستان 6 ،دبيرستان و سپس از هر دبيرستان ،يک کالس به طور تصادفي انتخاب شد .همچنين براي
برر سي تأثير زمينة ت صيلي ،با توجه به م دود بودن جامعة آماري دانشآموزان سال چهارم دبير ستان
علوم و معارف اســـالمي ،کل جامعه بهعنوان نمونه انتخاب شـــدند ( 38نفر) که در نها يت ،مجموع
شرکتکنندگان در اين پژوهش  207نفر بود.

جدول  .1تعداد افراد نمونه به تفکيک جنس و رشته
جنس

دختر

پسر

کل

18
104
122

20
65
85

38
169
207

رشته
علوم و معارف انساني
ساير رشتهها (رياضي و فيزيک ،علوم تجربي و علوم انساني)
کل

ابزار پژوهش
پرسشش

نا مة هوش معنوي:

با تو جه به تأثير پذيري هوش معنوي از عوا مل فرهناي ،در اين پژوهش از

پرســشنامة «هوش معنوي» ناصــري ،که با توجه به منابع معنوي و مذهبي کشــور ايران ســاخته شــده،
ا ستفاده گرديد .اين پر سشنامه داراي 97سؤال ا ست که شامل چهار عامل «خودآگاهي» با  55سؤال،
«تجارب معنوي» با  19سؤال « ،شکيبايي» با  16سؤال و «بخشش» با  7سؤال است .هر سؤال روي يک
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پيوستار چهار گزينهاي به شکل «تقريباً هميشه ،اغلب ،بهندرت و هرگز» پاسخ داده ميشود .نمرهگذاري
آن به صورت  3 ،2 ،1و  4است .همچنين  20سؤال به طور معکوس نمرهگذاري ميشود .ناصري براي
م اسبة پايايي ،از روش «همساني دروني» استفاده کرده است .براي م اسبة همساني دروني پرسشنامه،
از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضريب پايايي کل پرسشنامه برابر  0/98است .همچنين ضريب
پايايي چهار عامل -به ترتيب 0/0،86/0،90/96 -و  0/83اســت که اين ضــريب پايايي باال نشــاندهندة
هم ساني و يکنواختي مادههاي پر سشنامه ا ست (نا صري .)1386 ،در اين پژوهش ،با ا ستفاده از روش
«آلفاي کرونباخ» ،ضريب پايايي آن  0/91م اسبه شد.
پرس

نامة اضطراب :پرسشنامة «اضطراب» بک ( )1988يک مقياس خودسنجي شامل  21عبارت است.

هر عبارت بازتاب يکي از نشــانههاي اضــطراب اســت .فرد بايد شــدت عالئمي را که در هفتة گذشــته
تجربه کرده ا ست بر روي يک مقياس چهار درجهاي از صفر (ا صالً) تا سه ( شديد) درجهبندي کند.
مطالعات انجام شده نشان ميدهد که اين آزمون از پايايي و اعتبار بااليي برخوردار است .روايي و اعتبار
اين پرســشنامه توســط کاوياني و موســوي ( -)1387به ترتيب 0/72 -و 0/83گزارش شــده که در
مجموع ،براي ارزيابي باليني و پژوهشي مناسب است .در اين پژوهش ،ضريب پايايي با استفاده از روش
«آلفاي کرونباخ»  0/92م اسبه شد.
پرس

نامة افسردگي :پرسشنامة «افسردگي» گلدبرگ يک مقياس خودسنجي شامل  18عبارت است .هر

يک از عبارات در يک طيف پنج درجهاي از «خيلي زياد ( ،)5زياد ( ،)4متوســط ( ،)3کم ( ،)2خيليکم
( )1و ا صالً ( »)0نمرهگذاري مي شود .حبيبزاده و همکاران ( )1384در پژوه شي که به منظور برر سي
افسردگي در دانشجويان پرستاري انجام دادند ،روايي و اعتبار اين مقياس را با استفاده از سنجش روايي
م توا و آزمون مجدد ،مطلوب گزارش کردند .در اين پژوهش ،ضــريب پايايي آن با اســتفاده از روش
«آلفاي کرونباخ»  0/94برآورد شد.
يافتههاي پژوهش

به منظور پيشبيني اضـــطراب از طريق عوا مل هوش معنوي ،با در نظر گرفتن زمي نة ت صـــيلي
شرکتکنندگان در پژوهش از ت ليل رگرسيون چندگانه به شيوة همزمان استفاده شد .همانگونه که
نتايج ت ليل شده در جدول  2ن شان ميدهد ،مقدار  Fبراي گروه معارف برابر  6/19و براي ساير
رشــتهها  18/95اســت که در ســط  P>0/001معنادار بوده و نشــاندهندة خطي بودن رابطة بين
متغيرهاي پژوهشـي و معنادار بودن الاوسـت .نااهي به  ²Rنشـان ميدهد که در گروه معارف 43
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درصد از واريانس اضطراب توسط عوامل هوش معنوي تبيين مي شود .همچنين نااهي به ضرايب
رگرســيون نشــان ميدهد که فقط عامل «شــکيبايي» ( )ß= -0/63ميتواند اضــطراب را به طور
مع ناداري پيشبيني ک ند .به ع بارت ديار ،در برابر هر وا حد تغيير در متغير «شـــکي بايي» ،متغير
«اضــطراب»  -0/63کاهش مييابد .همچنين جدول  2نشــان ميدهد که براي دانشآموزان ســاير
ر شتهها  32در صد از واريانس ا ضطراب تو سط عوامل هوش معنوي تبيين مي شود ( )²R=0/32و
همانند گروه معارف ،که فقط عامل «شــکيبايي» ( )ß= -0/54ميتواند اضــطراب را به طور منفي و
معناداري پيشبيني کند ،در اين گروه نيز ميتوان گفت :به ازاي هر واحد تغيير در متغير «شکيبايي»،
متغير «اضطراب»  -0/54کاهش مييابد.
همچنين مقدار  Fبراي کل گروه نمونه  22/65بود که در سط  P>0/001معنادار ا ست .مقدار ²R
نيز نشان ميدهد که  31درصد از واريانس اضطراب توسط عوامل هوش معنوي تبيين ميشود .ضرايب
رگر سيون هم حاکي از آن ا ست که فقط عامل « شکيبايي» ( )ß= -0/56ميتواند ا ضطراب را براي کل
گروه نمونه به طور معناداري پيشبيني کند.
جدول  .2نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به منظور پيشبيني اضطراب از طريق ابعاد هوش معنوي
گروهها

متغيرهاي پيشبين

F

P

R

R²

ß

T

P

رشتة علوم و

خودآگاهي

6/19

0/001

0/65

0/43

0/10

0/63

0/535

تجارب معنوي

./20

1/24

0/225

شکيبايي

-0/63

-4/53

0/000

بخشش

0/15

1/03

0/311

0/01

0/13

0/899

تجارب معنوي

0/02

-0/183

0/855

شکيبايي

-0/54

-7/75

0/000

بخشش

-0/10

-1/33

0/184

0/002

0/03

0/976

تجارب معنوي

0/03

0/41

0/679

شکيبايي

-0/56

-8/92

0/000

بخشش

-0/05

-0/83

0/406

معارف اسالمي

ساير رشتهها

کل گروه نمونه

خودآگاهي

خودآگاهي

18/95

22/65

0/000

0/000

0/56

0/56

0/32

0/31

براي پيشبيني اف سردگي از طريق عوامل هوش معنوي با در نظر گرفتن زمينة ت صيلي دانشآموزان نيز
ت ليل رگرسيون انجام شد که نتايج در جدول  3آورده شده است.
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جدول  .3نتايج تحليل رگرسيون چندگانه به منظور پيشبيني افسردگي از طريق ابعاد هوش معنوي
گروهها

متغيرهاي پيشبين

F

P

R

R²

ß

t

P

رشتة علوم و

خودآگاهي

13/45

0/000

0/79

0/62

-0/20

-1/49

0/144

تجارب معنوي

-0/20

-1/53

0/135

شکيبايي

-0/65

-5/69

0/000

بخشش

0/35

2/10

0/005

0/05

0/72

0/473

تجارب معنوي

-0/21

-2/95

0/004

شکيبايي

-0/68

-12/10

0/000

بخشش

0/007

0/13

0/899

-0/002

-0/04

0/971

تجارب معنوي

-0/20

-3/16

0/002

شکيبايي

-0/67

-13/23

0/000

بخشش

-0/07

1/30

0/195

معارف اسالمي

ساير رشتهها

کل گروه نمونه

خودآگاهي

خودآگاهي

53/42

63/35

0/000

0/000

0/75

0/75

0/57

0/56

طبق نتايج جدول  3نســـبت  Fبراي گروه معارف و علوم اســـالمي برابر  13/45بود که در ســـط

 P>0/001معنادار اســـت .همچنين مقدار  ²Rنشـــان ميدهد که عوامل هوش معنوي ،قريب  0/62از
تغييرات افسردگي را تبيين ميکند .نااهي به ضرايب رگرسيون نشان ميدهد که فقط عوامل «شکيبايي»

( )ß= -0/65و «بخشـــش» ( )ß=0/35ميتواند افســـردگي را به طور معناداري پيشبيني کند .همچنين

نتايج ت ليل رگرسيون براي ساير رشتهها نشان ميدهد که نسبت  Fبرابر  53/42و در سط P>0/001

معنادار اســت .ضــرايب رگرســيون نيز حاکي از آن اســت که تنها عوامل «شــکيبايي» ( )ß= -0/68و
«تجارب معنوي» ( )ß= -0/21ميتواند افســردگي را به طور معناداري پيشبيني کند .همچنين مقدار F

براي کل گروه نمونه  63/35بود که در سط  P>0/001معنادار ا ست .مقدار  ²Rنيز ن شان ميدهد که
 56درصــد از واريانس افســردگي توســط عوامل هوش معنوي تبيين ميشــود .با توجه به ضــرايب

رگر سيون ،فقط عوامل « شکيبايي» ( )ß= -0/67و «تجارب معنوي» ( )ß= -0/20ميتواند اف سردگي را
بهطور معناداري پيشبيني کند.
بحث و نتيجهگيري

نتايج حاصــل از ت ليل رگرســيون نشــان داد که در هر دو گروه ،عامل «شــکيبايي» ميتواند به طور
معناداري اضـــطراب را پيشبيني کند .همچنين در بررســـي رابطة عوامل هوش معنوي و افســـردگي
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م شخص شد که در گروه علوم و معارف ا سالمي ،عوامل « شکيبايي» و «بخ شش» ،و در گروه ساير
رشتههاي ت صيلي ،عوامل «شکيبايي» و «تجارب معنوي» ميتواند افسردگي را پيشبيني کند که در اين
بين ،عامل «شکيبايي» با توجه به مقدار ضريب رگرسيون در هر دو گروه پيشبينيکننده ،قويتري است
که اين ميتواند ناشـي از انعطافپذيري بيشــتر افرادي باشــد که در زندگي شــکيبايي بيشــتري به خرج
ميدهند .همچنين در توجيه اين يافته ،ميتوان گفت :افراد داراي شـــکيبايي در مواجهه با اســـترس ،در
طول زندگي کنترل خود را از دســـت نميدهند و ناام يد نميگردند و در صـــورت امکان ،به روش
ســازگارانهاي به حل مســائل مربوط به موقعيت اضــطرابزا ميپردازند .نتايج نشــان ميدهد که افراد
سخترو همانند افرادي که هوش معنوي را جستوجو ميکنند از سالمت عمومي بيشتري برخوردارند
و چون تجربههاي زندگي را پرارزش ميدانند نســبت به رويدادهاي زندگي احســاس کنترل بيشــتري
ميکنند و مقاومت بيشتري دارند (اکبريزاده و همکاران1390 ،؛ به نقل از :هريسون و همکاران.)2002 ،
همچنين ميتوان گفت :باورهاي معنوي به برخي افراد امکان ميدهد که به ناماليمات و فشارهاي رواني
و فقدانهاي گريزناپذير در زندگي معنا دهند و به زندگي بعدي (اخروي) که در آن اينگونه دشواريها
وجود ندارد ،اميدوار با شند (ا سماکر .)2009 ،در منابع ديني ،مفاهيم « شکيبايي»« ،بخ شش» و تجارب
معنوي مطرح شده و همواره مورد تأکيد قرار گرفته است .قرآن کريم در آيات متعددي ،انسان را به صبر
فراميخواند؛ زيرا در صبر فوايد ارزندهاي براي تربيت نفس و افزايش توانايي ان سان در برابر سختيها
وجود دارد (بقره 45 :و 155؛ آلعمران186 :؛ م مد31 :؛ اعراف .)37 :براي نمونه ،در آية  155ســـورة
مبارکة بقره آمده ا ست« :و لنبلونکم ب شيءٍ من الخوف و الجوع و نقصٍ من االموال و االنفس و الثمرات
و بشــرالصــابرين»؛ قطعاً همة شــما را با چيزي از ترس،گرســناي و کاهش در مالها و جانها و ميوهها
ميآزماييم و شکيبايان را ب شارت ده .اين آيه ا شاره ميکند که خداوند ان سانها را با سختيها و م صايب
گوناگون امت ان ميکند و تنها يک گروه از اين امت ان قبول و ســـربلند بيرون ميآيند و آنان شـــکيبايان
ه ستند .اگر ان سان متوجه با شد که تمام ه ستياش از خدا ست و خداوند مالک حقيقي ا ست و حق دارد
هرگونه که ميخواهد در دارايياش تصرف کند ،و از سوي ديار ،همين دارايي ظاهري را در دنيا گذاشته،
به تنهايي بازخواهد گ شت ،ميفهمد که در حقيقت ،مالک چيزي ني ست و براي از د ست دادن آنچه براي
او نيست غصه نميخورد و بيتابي نميکند.
همچنين در خ صوص «بخ شش» ،خداوند در قرآن ميفرمايد « :سزاي هر بدي ،بدي ا ست همانند آن.
پس کسي که گذشت کند و آشتي ورزد مزدش با خداست .او ستمکاران را دوست ندارد» .در آيه دياري
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ميفرمايد« :اگرکار نيکي را آشکارا انجام دهيد يا در نهان يا از کرداري ناپسند در گذريد ،خداوند بخشاينده
و تواناســت» .پيامبر خدا نيز در اين زمينه ميفرمايند« :از يکديار گذشــت کنيد تا کينههاي شــما از بين
برود .خداوند بسيار با گذشت است و گذشت را دوست دارد» (سهرابي و ناصري.)1392 ،
همچنين يافتهها نشــان ميدهد که در گروه علوم و معارف اســالمي نســبت به گروه ديار ،رابطة
قويتري بين اضطراب و افسردگي و عوامل هوش معنوي (بخصوص شکيبايي) وجود دارد که ميتوان
آن را به علت تأثير زمينههاي مذهبي دان ست .دانشآموزان علوم و معارف ا سالمي آموزش بي شتري در
زمينة مذهبي ميبينند و عمالً مناســک مذهبي را بيشــتر انجام ميدهند و نارش آنها نســبت به مذهب
مثبتتر از دياران اســـت .عالوه بر اين ،بيشـــتر آنها در م يط و خانوادهاي رشـــد ميکنند که ميزان
پايبنديشــان به مذهب بيش از ســاير خانوادههاســت .در همين زمينه ،شــريفي و همکاران ( )1381در
ت قيقي با عنوان «رابطة نارش ديني با ســالمت عمومي و شــکيبايي» نتيجه گرفت که رابطة مثبتي بين
شـــکي بايي و نارش مذهبي وجود دارد .همچنين از م يان اب عاد دي نداري ،ب عد م ناســـکي بهترين
پيشبينيکنندهها براي ســالمت عمومي و بعد مناســکي بيشــترين پيشبينيکننده براي شــکيبايي اســت.
حس ـينچاري و ذاکري ( )1389در پژوهش ـي تأثير زمينههاي ت ص ـيلي دانشــااهي بر هوش معنوي را
بررس ـي کردند .نتايج حاکي از آن اســت که طلبههاي علوم ديني در مقايســه با دانشــجويان و هنرمندان
نمرات بي شتري ک سب کردند .در پژوهش دياري نتايج ن شان داد که دانش ديني از ابعاد ر شد اعتقادي
ميتواند تابآوري دانشـــجويان را به طور معناداري پيشبيني کند (حســـينچاري و م مدي.)1390 ،
نتايج ت قيق چابکينژاد و حســـينيان ( ،)1390نشـــان داد که بين هوش معنوي و نارش مذهبي رابطة
معناداري هســـت .از نتايج پژوهش حاضـــر ،ميتوان براي کمک به کاهش اضـــطراب و افســـردگي
دانشآموزان بهره گرفت؛ بدين صورت که ميتوان با تقويت هوش معنوي دانشآموزان به و سيلة ر شد
دانش مذهبي و طرح موضــوعات معنوي و ارزشــي به صــورت خالقانه و جذاب در برنامهها يا کتب
در سي مدارس ،به افزايش سالمت روان آنها کمک کرد .همچنين از طريق آموزش مهارتهاي مقابله و
حل مسئله ،ميتوان قدر صبر و ت مل آنها را در برابر مشکالت و تنشها باال برد.
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