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 چکیده 

معنوی در دانشجویان  هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر مؤلفه و روان سالمت ناکارآمد، ی افکارپژوهش حاضر به بررسی رابطه

دختر (  185پسر و  217دانشجو ) 402ی تحقیق شامل نمونهپرداخته است.  1394-95دانشگاه آزاد واحد اهواز در سال تحصیلی 

سوال  12ای افکار ناکارآمد و ماده 40ی نامهای سالمت عمومی گلدبرگ ، پرسشماده 28ی بود. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه

لیل نتایج از روش همبستگی ای هوش معنوی بوده است. برای تحماده 42ی خودگزارشی اعتقادی پرسشنامه بعد و کلی تفکر مؤلفه

معنوی و سالمت روان  هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر ای استفاده شد. بین مؤلفهپیرسون و رگرسیون خطی به روش ورود  و مرحله

𝑷)دار همبستگی مثبت معنی < دار وجود دارد و بین سالمت روان و افکار ناکارآمد همبستگی منفی معنی (𝟎/𝟎𝟏

(𝑷 < معنوی و نیز افکار ناکارآمد، قادر به  هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر گرسیون نشان داد که مؤلفه. تحلیل ر(𝟎/𝟎𝟏

معنوی و افکار ناکارآمد دانشجویان، بر  هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر . مؤلفهباشندیمی قسمتی از واریانس سالمت روان نیبشیپ

 باشد.سالمت روان ایشان مؤثر می

  

اعتقادی. بعد کلی،  افکار ناکارآمد، سالمت روان، هوش معنوی، تفکر هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه  -1

مسائل و مشکالت سالمت روان دانشجویان در حال افزایش 

(. دانشجویان هر جامعه، نیروی انسانی و 2015، 2است )هالترمن

فردای آن جامعه هستند. از این رو، تأمین و حفظ  سازانندهیآ

سالمت جسم و روان آنان اهمیت زیادی برای جامعه دارد. 

ی در امر پزشکروانوجود مشکالت عمومی و اختالالت 

آموزش دانشجویان تأثیرگذار است؛ به طوری که سبب افت 

باعث هدر  مسئله. این گرددیمتحصیلی و گاهی ترک تحصیل 

ی، اتالف وقت احرفهی دانشگاه و نیروی کار بودجهفتن ر

، از طرف شودیمدانشجویان و احساس ناامیدی و یأس در آنان 

ی دانشجویان به مراکز مشاوره دانشجویی مراجعهدیگر افزایش 

ی مشکالت روانی، اجتماعی و دهندهنشانی اخیر، هاسالدر 

له و ارائه خدمات تحصیلی روزافزون آنان بوده و نیاز به مداخ

، ذوالفقاری بخشفرح)سلم آبادی،  طلبدیمی بیشتر را امشاوره

 (.1394و صادقی، 

سالمت روانی با عواطف، تفکر و رفتار آدمی ارتباط دارد.  

 معموالا فردی که از سالمت روانی خوبی برخوردار است 

و مشکالت روزمره مقابله کند،  روزافزونبا حوادث  تواندیم

اهداف خود را در زندگی دنبال کند و عملکرد مؤثری در 

زندگی داشته باشد. سالمت روان در واقع زمینه رشد 

و باعث رشد  کندیمی فکری و ارتباطی را فراهم هامهارت

. عملکرد شودیمی و عزت نفس آدمی ریپذانعطافعاطفی، 

ی انجام فعالیت جهینتر کارکردهای ذهنی د زیآمتیموفق

سازنده، داشتن روابط مناسب با دیگران، توانایی سازگاری با 

تغییرات و رویارویی مؤثر با حوادث ناگوار زندگی هم از 
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)ابوترابی،  شودیمپیامدهای داشتن سالمت روانی محسوب 

 (. 1390منتخب یگانه و میاحیون، 

جامعه بووده و  دانشجویان هر جامعه دسترنج معنوی و انسانی آن

. بوا انودشیخواز سرنوشت سازان و سازماندهان فوردای کشوور 

ی جدیود و مشوکالت مربووط بوه آن، فنواورپیشرفت صونعت و 

هوای روانووی هماننود مشووکالت جسوومانی، اخوتالالت و بیموواری

افووزایش مشوومگیری یافتووه و از آنجووا کووه سووالمت روان قشوور 

ئل عواطفی و دانشجو اهمیوت فراوانوی دارد، الزم اسوت توا مسوا

روانی این قشر عظیم، جدی تلقی شوده و موورد رسویدگی قورار 

سووالمت روانووی (. 1389گیوورد )معلمووی، بخشووانی و رقیبووی، 

رود کوه در سوط  به کسی بوه کوار مویی برای اطالق طورکلبه

باالیی از سازگاری و انطبواق رفتواری و هیجوانی قورار دارد، نوه 

بوه نقول از  1390، 3صرفاا کسی کوه بیموار روانوی نیسوت )آرتوور

(. فرهنووب بووزرگ 1393خدابخشووی، رحیمووی کیووا و جعفووری، 

 کوردن کوارنیز بهداشت روانی را استعداد روان، برای « الروس»

هوای پوذیری در موقعیوتمؤثر، هماهنب و خوشوایند، انعطواف

کنود )نجوات، دشوار و توانایی حفوظ تعوادل خوود تعریوف موی

(. در یوو  1393، بووه نقوول از خدابخشووی و همکوواران، 1378

توان بیان داشت که سه مدل مختلوف دربواره ی کلی میبندطبقه

)طبوی(، « مدل زیسوتی»سالمت و بیماری روانی ارائه شده است: 

« مودل ارتقوا»)مدل سیسوتمی( و « اجتماعی-روانی-مدل زیستی»

، معتقود بوه «مودل زیسوتی(. »1380در سالمت روانوی )گنجوی، 

ل فیزیکوی اخوتالالت روانوی شناسایی و یا امکوان شناسوایی علو

، انسوان «اجتماعی-روانی-مدل زیستی»است )همان(. از دیدگاه 

 شوودیمدر نظر گرفتوه « سیستم»و رفتارهای او در مجموع ی  

که در آن عوامل مختلف تأثیر متقابل بر هم دارنود. بوا ایون دیود 

شود که مگونه عوامل متنووع زیسوتی و سیستمی ، مالحظه می

گذارنود اجتماعی انسوان بور هوم دیگور اثور موی عوامل روانی و

مودل (. »1393به نقل از خدابخشوی و همکواران،  2000، 4)کرت

ی، اقتصوادی طیمحسوتیزهای ای به جنبهگسترده طور به، «ارتقا

و اجتماعی در تحلیل سالمت روانوی توجوه دارد و بوه سوالمت 
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روانی به عنوان ی  بحوث اساسوی و محووری در زنودگی بشور 

سالمت روانی یکی از مباحوث مهموی اسوت کوه در  اندیشد.می

باشوود. سووازمان رشوود و بالنوودگی خووانواده و جامعووه موووثر می

( سالمت روانوی را بوه عنووان حوالتی از 2004)2بهداشت جهانی

بوه  هواآناز  ،فرد توانمندی خوود را شوناخته آن دربهزیستی که 

مفیود  نحو موثر و مولد اسوتفاده کورده و بورای اجتمواع خوویش

کنوود. بووه طووور کلووی بهداشووت روانووی ایجوواد اسووت تعریووف می

هوای روانوی، سالمت روان به وسیله پیشگیری از ابتال بوه بیماری

کنترل عوامل مووثر بوروز آن، تشوخیو زودرس، پیشوگیری از 

روانی و ایجاد محیط سوالم  یهایماریبعوامل ناشی از برگشت 

به نقول  137۶فر، ی)میالن در برقراری روابط صحی  انسانی است

 (.1393از خدابخشی و همکاران، 

( در پوژوهش خوود 2012) 5توریانو و شاون و وایتمن و همپسون

بیان کردند که باورهوای موذهبی سوالمت روان، بهبوود کیفیوت 

زندگی و افزایش عزت نفس افراد را بوه هموراه دارد و از جملوه 

و  عواملی کوه ممکون اسوت در پیشوگیری از اخوتالالت روانوی

مشکالت ناشی از آن از جمله خودکشی، افسوردگی، اعتیواد بوه 

موادمخدر، اضطراب نقش مؤثری داشته باشد، داشوتن باورهوا و 

 اعتقادات مذهبی است.

از دیگوور معیارهووای سووالمت روان افووراد، درجووه بوواالی افکووار 

زنوودگی )احسوواس شووادی، رضووایت، لووذت بووردن از زنوودگی، 

-ادامه زندگی( اسوت کوه مویباارزش بودن زندگی و تمایل به 

توانند از شرایط مختلف محیطی و همچنین عوامل درونی توأثیر 

در مووورد  ۶بگیرنود و از طوورف دیگوور افکوواری مثوول افکووار منفووی

زنوودگی، افکووار موورگ، خودکشووی، حمگینی،احسوواس عوودم 

ارزشوی زنودگی و خویشوتن، یوأس و در رضایت از زندگی، بی

ی کننودهز عوامول مختلنهایت افسوردگی ناشوی از ایون افکوار ا

به نقل از مظاهری و مهاجر  1388سالمت روان است )سالجقه، 

ی شناختی این است کوه هاهینظر(. فرض اساسی 1391بادکوبه، 

افکار ناکارآمد در نحوه تفسیر و ارزیابی فورد از واقعیوت دخیول 
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کووه باورهووای  شووودیمهسووتند و همچنووین در موودل بوو  بیووان 

( در گوذاردیمنگرش فرد از جهان تأثیر  ی )که بر تفکر واهسته

ی معینوی مثول حواالت هیجوانی منفوی، هازانندهیانگ برمواجهه با 

. فعوال شودن ایون شوندیمحاالت فیزیکی یا مسائل بیرونی فعال 

)حجوت  شودیمباورها، موجب برانگیخته شدن افکار خودآیند 

ممکون اسوت بوه خوودی  هواتنش(. فشوارها و 1392و همکاران 

باعث اضطراب نشوند بلکه تعامل بین فشارهای مختلوف و  خود

اسوت کوه  هواآنی ادراک فرد از محیط و واکنش وی به نحوه

. بنووابراین نوودازدیبسووالمت روانووی فوورد را بووه خطوور  توانوودیم

ی در مقابل تنش و مشکالت مختلف باعث ابوتال بوه ریپذبیآس

ی و درهووم ریخووتن سووالمت روان شووناختروانانووواع مشووکالت 

(. یوو  موضوووع مهووم پیرامووون 200۶)ولووی زاده،  گوورددیم

اسووت  8ی شووناختیریپذبیآسوودر مقابوول توونش،  7یریپذبیآسوو

ی ریپذبیآسوو(. 1389بووه نقوول از معلمووی،  1995، 9)مووارلتون

شووناختی بووه عنوووان یوو  تمایوول شووبه صووفت نسووبت بووه تفسوویر 

قابول درک ذهنوی در م شودهفیتحراطالعات به سب  منفی و 

که ممکون اسوت در خوالل تجوارب  شودیماز مشکالت تلقی 

ی ناکارآمود بوه عنووان هانگرشمنفی اولیه به وجود آمده باشد. 

در شروع اختالالت روانوی و یوا بوه عنووان  سازنهیزمی  عامل 

ی محیطی در نظور زاتنشی تحت شرایط ریپذبیآسی  عامل 

و  10(. پنوودو2003گرفتووه شووده اسووت )ابراهیمووی و همکوواران، 

( در مطالعووات 2007و همکوواران ) 11( و تاجیمووا2001همکوواران )

ی ناکارآمد را مورد تأییود هانگرشخود ارتباط بین افسردگی و 

ی ناکارآموود و دیگوور هووانگرش. هووم منووین بووین انووددادهقوورار 

نیوز ارتبواط مشواهده شوده  اختالالت روانی از جملوه اضوطراب

 موووورد در(. شوووواهدی 2008 13و شوووی 2007، 12اسوووت )یونووودرن

یی عصوبی و اشوتهایبی ناکارآمود در اخوتالل هوانگرشوجود 

بوه نقول از  1995ی نیز مشاهده شده است )موارلتون، زوفرنیاسک

(. از آنجوا کوه تعوداد مطالعوات در ایون زمینوه در 1389معلمی، 
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ی ایرانوی جامعوهتأثیر این عامول در است لذا  شمارانگشتایران 

باید مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس هودف تحقیوق حاضور 

ی سووالمت روان بووا دو متغیوور افکووار ناکارآموود و رابطووهبررسووی 

 .باشدیممعنوی  هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر مؤلفه

ی اخیور بیوانگر وجوود اخوتالالت هاسالدر  شدهانجامتحقیقات 

. افوووزایش باشووودیمروانوووی در سوووطوح مختلوووف دانشوووجویان 

ی دانشوجویی مؤیود مشواورهی هابخشی دانشجویان به مراجعه

وجووود مشووکالت روانووی، اجتموواعی و تحصوویلی روزافووزون در 

(. در تحقیووق 1389)معلمووی، بخشووانی و رقیبووی،  باشوودیم هوواآن

کول دانشوجویان دموار درصود  4/28عکاشه مشوخو گردیود 

 7/8شویوع افسوردگی اساسوی  یکی از اختالالت روانی هسوتند.

درصود و  9/5 14درصود، کوج خلقوی 7/۶درصد، اختالل تطابقی 

(. در تحقیوق 1995درصد بود )عکاشه،  7/4اختالالت اضطرابی 

درصوود  ۶/31دیبووان نیووا و بختیوواری در دانشووگاه شووهید بهشووتی 

دانشجویان مشکوک به ابتال به اختالل روانی بودند )دیبان نیوا و 

 7/1ی ادهووم نشووان داده شوود کووه مطالعووه(. در 2001بختیوواری، 

درصود از مشوکل  3/2درصد دانشوجویان از مشوکل جسومی و 

درصوود اخووتالل در  3/4، بردنوودیمی رنووج خوووابیباضووطراب و 

 شتند.درصد افسردگی شدید دا 2عملکرد اجتماعی و 

ی ادورهتوجه بوه بهداشوت روانوی در هوزاره سووم بویش از هور 

ی را موجوب شوده اسوت. اگسوتردهی هاپژوهشاهمیت یافته و 

ی کشوور و ختوهیفرهتأمین بهداشت روانی در میان قشر جوان و 

تسری سالمت در فضای دانشگاه  از این نظر اهمیت دارد کوه از 

ی است که سعادت آینوده اهیسرمای  سو نسل جوان دانشجو، 

جامعه در گرو سوالمت و اسوتواری اموور ایون نسول اسوت و از 

ی هاتنشسوی دیگر بدون فراهم آوردن بستری امن و عاری از 

مخرب، امکان تحقق اهداف آموزش عالی فراهم نیست. انطباق 

ی اخیور اجتمواعی )شویوه زنودگی، هوایدگرگونو سازگاری با 

مناسوبات فرهنگوی و موضووعات ارتباطات اجتماعی، روابوط و 

را تحوت  هاانسانبهداشتی و پزشکی( سالمت و بهداشت روانی 

منوابع ملوی  نیتریاصلتأثیر قرار داده است. دانشجویان به عنوان 
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ی هامرخووهو توسووعه اجتموواعی هسووتند کووه در آینووده همووه 

ی و فرهنگووی را بووه عهووده خواهنوود داشووت. اجتموواعاقتصووادی، 

ی علمووی و هوواآموزشه عووالوه بوور بنووابراین ضووروری اسووت کوو

از نظر زیستی، روانی و اجتماعی مورد  هاآنتخصصی، سالمتی 

 (1394توجه قرار گیرد )خواجه محمدلو و صال  وش، 

طرح تحقیقاتی در مهار هموایش سوالمت  500گزارش بیش از 

 روانی در کشور گویای اهمیت این موضوع می باشد. 

درصوود  ۶0- 20 کووهنوود ( بیووان مووی کن1995) پرسووادنوویلمن و 

تغییرپذیری سالمت روانی افراد بوال،، توسوط باورهوای موذهبی 

تبیین می شود. بر این اساس، مدت هاست که تصوور موی شوود 

بین موذهب و سوالمت روانوی ارتبواط مثبتوی وجوود دارد. پوور 

( در تحقیقی، همبستگی بوین سوالمت 2004شریفی و همکاران)

بنوابراین  ؛گوزارش نمودنودروانی و اعتقوادات موذهبی را مثبوت 

بیشتر تحقیقات ی  رابطه مثبت بین دین و سوالمتی جسومانی و 

به نقل از سولم آبوادی و همکواران، ) کنندرا گزارش می  روانی

1394.) 

اساس تأکیدات نظری و تجربوی بور مفواهیمی ماننود سوالمت  بر

معنووی و افکوار  هووش اعتقوادی بعود و کلی تفکر روان، مؤلفه

هوووا ضووورورتی ی آنناکارآمووود، پوووژوهش و بررسوووی دربووواره

ناپذیر است، مراکه امروزه دانشجویان با سالمت روح و اجتناب

اند و ضوامن های واقعی اجتماعجسم و پرانگیزه و موفق، سرمایه

ی پایودار جامعوه خواهنود بوود و پوژوهش در موورد ایون توسعه

ها، خواهد توانست راهبردها ن آنمتغیرها و ارتباطات احتمالی بی

است  دیامو تدبیرهای عملی کارآمد و اثربخشی را معرفی کند. 

با انجام پژوهش هایی در ایون زمینوه، گوامی در جهوت افوزایش 

بهداشت روانی و پیشگیری از بیماری های روانوی افوراد جامعوه 

 رداشته شود.ب

گونه بیان توان اینطورکلی ابعاد اهمیت پژوهش حاضر را میبه

 داشت:
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 توانود از بعد نظری، اجورای منوین پژوهشوی می

تصویری مناسب از روابط متغیرهوای پویش بوین 

 هووش اعتقوادی بعد و کلی تفکر سالمت: مؤلفه

معنوی و افکوار ناکارآمود و اثرگوذاری آنهوا بور 

سووالمت روان را فووراهم آورد. درواقووع، الگوووی 

سودمند بورای عنوان ابزاری تواند بهشده، میارائه

 های آتی مورداستفاده قرار گیرد.پژوهش

 توانند های این پژوهش میاز بعد کاربردی، یافته

 برخووی معرفووی خصووو  در نتووایجی ارائووه بووا

بوا سوالمت روان  بیشتری رابطه ی که متغیرهایی

افووووزایش آن در  در موووووثری نقووووش دارنوووود،

 روشون باعث همچنین و باشند داشته دانشجویان

 تفکور یت افکار ناکارآمد  و مؤلفهوضع شدن تر

معنووی در دانشوگاه  هووش اعتقوادی بعد و کلی

دسوووت  دانشوووجویان، بووور عوووالوه و شوووود مووی

 اندرکاران و مدیران دانشگاه ها و مراکز مشواوره

. گردنوود منوود بهووره آن نتووایج از تواننوود مووی نیووز

سوالمت روان در  بوین پیش متغیرهای از آگاهی

 مشواوران و مودیران روانشناسوان، بوه دانشگاه ها

 فرهنگووی، آموزشووی، اقوودامات اجوورای امکووان

 اقوودامات سووایر و مناسووب برخووورد و درمووانی

 .دهد می را مقتضی

بر این اساس هدف تحقیق حاضر بررسوی رابطوه ی ی سوالمت 

 بعود و کلوی تفکور روان با دو مؤلفه ی افکار ناکارآمد و مؤلفوه

 .معنوی می باشد هوش اعتقادی

 مواد و روش ها -2

طوورح پووژوهش در ایوون مطالعووه، توصوویفی از نوووع طوورح 

همبستگی است که در آن به دنبال بررسی همبستگی ساده و 

بوین موورد مطالعوه بوا متغیور موالک مندگانه متغیرهای پیش

ی  هیووکل. جامعووه آموواری پووژوهش حاضوور شووامل هسووتیم

دانشووجویان دانشووگاه آزاد واحوود اهووواز بووود کووه در سووال 

هوزار نفور  3۶)زمان نمونوه گیوری( حودود  94-95 تحصیلی

نفر به روش تصادفی انتخاب  450بودند که از میان این افراد 

( برگشت داده شدند. %90پرسشنامه ) 402شدند و در نهایت 

همچنین قبل از دادن پرسشنامه به آنها، اطمینان حاصول شود 

بوه که فرد قبال پرسش نامه را پر نکرده باشد. اطمینان بخشی 

آزمودنی ها در خصو  محرمانه بودن اطالعوات بوه دسوت 

آمووده و دادن آزادی بوورای شوورکت در پووژوهش از نکووات 

رعایت شده اخالق پژوهشی بود. همچنین برای جلب اعتماد 

بیشتر از نوشتن اطالعات شخصی مانند نام و نوام خوانوادگی 

خودداری گردید. از شرکت کنندگان خواسته شد تا قبل از 

یی به پرسوش ناموه هوا اطالعوات جمعیوت شوناختی پاسخگو

خود را به طور کامل جواب دهند )سون وجونس و وضوعیت 

 تأهل(.

 ابزارهای مورد استفاده در تحقیق

گلودبرگ:  گلودبرگ  15پرسشنامه ی سوالمت عموومی -الف

( پرسشوونامه سووالمت عمووومی را بوورای سوورند کووردن 1972)

نی و جامعوه اختالالت روانی حیر سایکوتی  در مراکز درما

 28در پژوهش حاضور از فورم  طراحی و تدوین نموده است.

سووئوالی پرسشوونامه سووالمت عمووومی سوواخته شووده توسووط 

مواده ای  28(، استفاده گردیود. فورم 1979) گلدبرگ و هیلر

این پرسشنامه دارای این مزیت اسوت کوه بورای تموام افوراد 

(. 1388جامعه طراحی شده است )فتحی آشتیانی و داستانی، 

مقیاس فرعی است که هر مقیواس  4پرسشنامه مذکور دارای 

 عالئوم مقیاس :از عبارتند مذکور مقیاسهای سئوال دارد. 7

 مقیاس، خواب اختالل و اضطرابی عالئم یاسمق  ،جسمانی

. نمره کلوی هور افسردگی عالئم مقیاسو  اجتماعی کارکرد

فرد از حاصل جمع نمره های مهار مقیاس فرعوی بوه دسوت 

در پژوهش حاضر ضرایب پایوایی  (.1377)دادستان، می آید

برای مؤلفه های پرسشنامه سالمت روان بوا اسوتفاده از روش 

تنصیف بورای عالئوم جسومانی بوه ترتیوب آلفای کرونباخ و 

، بوورای عالئووم اضووطرابی و اخووتالل خووواب بووه 29/0و  47/0

                                                           
1 5 General Health Questionnaire 
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 55/0، برای کارکرد اجتماعی به ترتیب 80/0و  75/0ترتیب 

به دست آمود.  88/0و  ۶3/0و برای عالئم افسردگی  54/0و 

همچنین ضریب پایایی کل برای پرسشنامه سوالمت روان بوا 

ی کرونباخ و تنصویف بوه ترتیوب برابور استفاده از روش آلفا

به دست آمد که نشوان دهنوده ی پایوایی قابول  59/0و  81/0

  قبول پرسشنامه ی فوق می باشد.

 مقیوواس : ایوون)DAS( 1۶مقیوواس نگوورش هووای ناکارآموود -ب

 همکاران، و رضایی از نقل به ؛1997)  ب  و وایزمن توسط

 شناختی ساختار محتوای مورد در ب  نظریه برمبنای( 1390

 بورای و اسوت مواده 40 دارای کوه شد ساخته افسردگی، در

 افسوردگی مسوتعد را فورد که باورهایی و هانگرش شناسایی

 ، لووویس و مرمیو  ویچ،) است شده طراحی سازد،¬می

 ی¬نموره که است شکل این به گذاری¬نمره روش(. 2004

در  .اسوت( موافوق کامالا) 7 تا( مخالف کامالا) 1 از پاسخ هر

پژوهش حاضر ضریب پایایی برای پرسشنامه افکار ناکارآمد 

 89/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 

قبول ی پایووایی قابوولدهندهبووه دسووت آموود کووه نشووان 7۶/0و 

 باشند.ی فوق میپرسشنامه

در پووژوهش حاضوور جهووت پرسشوونامه هوووش معنوووی:  -ن

نووی بوودیع و سونجش هووش معنووی از پرسشوونامه هووش مع

سووال مربووط  12( استفاده شد که فقط  از 1389همکاران )

معنوی استفاده شد.   هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر به مؤلفه

خرده مقیاس پونج درجوه  4سؤال در  42این پرسشنامه شامل 

سؤال مربوط به تفکر کلی و بعد اعتقوادی،  12ای می باشد. 

 8عامول بوا مشوکالت، سؤال مربوط به توانوایی مقابلوه و ت 15

سوؤال در  7سؤال مربوط به پرداختن به سوجایای اخالقوی و 

زمینه خودآگاهی و عشق و عالقه است که کوه پاسوخ هوای 

)برای کامالا مخالفم(  1آن بر اساس لیکرت پنج درجه ای از 

)برای کامالا موافقم( نمره گذاری می شود. در پوژوهش  5تا 

ای پرسشونامه هووش حاضر ضورایب پایوایی بورای مؤلفوه هو

معنوی با استفاده از روش آلفوای کرونبواخ و تنصویف بورای 

                                                           
1 6 Dysfunctional Attitudes Scale 

، برای 3/0و  41/0عالئم تفکر کلی و بعد اعتقادی به ترتیب 

، 5۶/0و  44/0توانایی مقابله و تعامل با مشکالت بوه ترتیوب 

و  3/0و  81/0برای پرداختن به سجایای اخالقوی بوه ترتیوب 

بوه دسوت  ۶۶/0و  52/0 برای خودآگواهی و عشوق و عالقوه

آمد. همچنوین ضوریب پایوایی کول بورای پرسشونامه هووش 

معنوووی بووا اسووتفاده از روش آلفووای کرونبوواخ و تنصوویف بووه 

به دست آمد کوه نشوان دهنوده ی  ۶1/0و  ۶1/0ترتیب برابر 

 پایایی قابل قبول پرسشنامه ی فوق می باشد.

در ایوون پووژوهش بوورای تحلیوول داده هووا از روش همبسووتگی 

𝑷سون استفاده شد و معنی داری در سوط  پیر < 𝟎/𝟎𝟓  

 تعریف گردید. 

 نتایج و بحث  -3

سوال بوود. همچنوین  80/2۶میانگین سنی شورکت کننودگان 

بیان شده اسوت از بوین  1همان گونه که در جدول شماره ی 

 217دانشجویی که پرسشونامه را تکمیول کورده بودنود،  402

نفور  87نفور،  402بوین ایون نفر پسر بودند. از  185نفر پسر و 

نفر دانشجوی دوره های  175دانشجوی دوره های کاردانی، 

نفر دانشجوی دوره های کارشناسی ارشود و  91کارشناسی، 

نفر  209نفر دانشجوی دوره های دکتری بودند. همچنین  49

 نفر نیز مجرد بودند. 193متأهل و 

  . ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان به تفی1جدول 

 جنسیت، مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل

 درصد فراوانی  متغیر

 54 217 پسر جنسیت

 4۶ 185 دختر 

مقطووووووووووع 

 تحصیلی

 ۶/21 87 کاردانی

 5/43 175 کارشناسی 

کارشناسوووووی  

 ارشد

91 ۶/22 
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 2/12 49 دکتری 

وضووووووعیت 

 تأهل

 52 209 متأهل

 48 193 مجرد 

 

مقیواس سوالمت براساس داده های به دسوت آموده میوانگین 

و در دانشووجویان پسوور  4/37عمووومی در دانشووجویان دختوور 

بوه دسوت آمود. میوانگین  7/37و در کل دانشوجویان  79/3۶

 هووش اعتقادی بعد و کلی تفکر مقیاس خودگزارشی مؤلفه

و در دانشوجویان پسور   28/97معنوی در دانشوجویان دختور 

بدسووت آموود و  28/97و در کوول دانشووجویان نیووز  28/97

و  3/85نگین مقیاس افکار ناکارآمد در دانشجویان دختور میا

 ۶2/85و در کوول دانشووجویان   89/85در دانشووجویان پسوور 

 محاسبه شد.

. میووانگین و انحووراف معیووار سووالمت روان، افکووار 2جوودول 

معنوی در  هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر ناکارآمد و مؤلفه

 کل دانشجویان

 انحراف معیار میانگین متغیر

 42/۶ 7/37 سالمت روان

 کلوی تفکر مؤلفه

 اعتقوووادی بعووود و

 معنوی هوش

28/97 81/12 

 32/20 ۶2/85 افکار ناکارآمد

 

نشوان داده شوده اسوت ضوریب  3همان طور کوه در جودول 

 بعوود و کلووی تفکوور همبسووتگی بووین سووالمت روان و مؤلفووه

( کوه p<01/0به دسوت آمود ) -14/0معنوی هوش اعتقادی

نشان دهنده ی ارتباط منفی بین این دو متغیر است. بوا توجوه 

به این که نمرات باال در پرسش نامه ی سالمت عمومی نشان 

دهنده ی سالمت روانی پایین تری است، ارتبواط منفوی بوین 

 تفکور این دو متغیر نشان می دهد بوا افوزایش نمورات مؤلفوه

اموه ی معنووی نمورات پرسوش ن هووش اعتقوادی بعد و کلی

سالمت عمومی کاهش یافتوه و ایون مسویله نشوان دهنوده ی 

 و کلوی تفکور سالمت روان بهتر در افراد دارای سط  مؤلفه

 معنوی باالتر می باشد. هوش اعتقادی بعد

. ضورایب همبسوتگی رابطوه ی بوین سوالمت روان، 3جدول 

 هووش اعتقوادی بعود و کلوی تفکور افکار ناکارآمد و مؤلفه

 معنوی

 

 

 روانسالمت 

r p 

 تفکور مؤلفه

 بعوود و کلووی

 اعتقووووووادی

 هووووووووووش

 معنوی

14۶/0- 003/0 

افکوووووووووار 

 ناکارآمد

129/0 009/0 

 

همچنین نشان داده شوده اسوت کوه ضوریب همبسوتگی بوین 

موی باشود کوه نشوان  12/0سالمت روان و افکوار ناکارآمود 

دهنده ی ارتباط مثبت بین این دو متغیر می باشد و این رابطه 

که سوالمت روان بهتور در افوراد دارای سوط   نشان می دهد

 افکار ناکارآمد پایین تر مشاهده می شود.

نشووان داده شووده اسووت،  4همووان طوووری کووه در جوودول 

رگرسیون پیش بینی اختالل در سالمت روان دانشوجویان از 

معنوی  هوش اعتقادی بعد و کلی تفکر روی متغیرهای مؤلفه

و  p<0001/0) دار موووی باشووود و افکوووار ناکارآمووود معنوووی

92/8F=هووش اعتقوادی بعود و کلوی تفکور (. متغیر مؤلفوه 
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و متغیور افکوار ناکارآمود بوا  -1۶3/0معنوی با ضریب بتوای 

توانند به طور منفی و مثبت  به ترتیب می 148/0ضریب بتای 

و معنی داری اختالل در سوالمت روان دانشوجویان را پویش 

از واریانس  %4 دهد نشان می 2Rبینی کنند. همچنین، مقدار 

اختالل در سالمت روانی دانشوجویان توسوط متغیرهوای یواد 

ای نیوز  شود. نتایج تحلیول رگرسویون مرحلوه شده تبیین می

 بعوود و کلووی تفکوور نشووان داده اسووت کووه متغیرهووای مؤلفووه

بینی  معنوی و افکار ناکارآمد به ترتیب پیش هوش اعتقادی

 .باشند کننده اختالل در سالمت روان دانشجویان می

. ضرایب همبستگی مندگانوه متغیرهوای پویش بوین 4جدول 

معنووی و افکوار  هووش اعتقوادی بعود و کلوی تفکور )مؤلفه

ناکارآمد( با سالمت روان دانشجویان با روش ورود همزمان 

 و مرحله ای

ش
رو

 

 R 2R F p  t p متغیرهای پیش بین

«
ود
ور
»

 

 بعوود و کلووی تفکوور مؤلفووه

 معنوی هوش اعتقادی

207/0 043/0 92/8 0001/0 1۶3/0- 300/3- 001/0 

 003/0 995/2 148/0 افکار ناکارآمد

«
ی
ه ا
حل
مر

»
 

 بعود و کلوی تفکر و مؤلفه1

 معنوی هوش اعتقادی

14۶/0 021/0 709/8 003/0 14۶/0- 951/2- 003/0 

 001/0 -300/3 -1۶3/0 0001/0 92۶/8 043/0 207/0 و افکار ناکارآمد2

 گیرينتیجه -4

 بعوود و کلووی تفکوور مؤلفووه بووین نتووایج تحقیووق نشووان داد کووه

اخوووتالل در سوووالمت روانوووی  معنووووی و هووووش اعتقوووادی

و  =003/0pمعنی داری وجود دارد )منفی رابطه دانشجویان 

14۶/0- = r) و کلوی تفکور به عبارت دیگر، هر مه مؤلفوه 

معنووی دانشوجویان افوزایش موی یابود،  هووش اعتقوادی بعد

 یافته این .روانی آنان کاهش پیدا می کند اختالل در سالمت

، (1389) معلمووی و همکوواران هووای پووژوهش هووای یافتووه بووا

رستمی  (، 1394سمیاری، هروی کریموی، نصیری و عربی )

خدابخشووی، رحیمووی کیووا و جعفووری  و( 1394) و همکوواران

 .باشدمی همسو (1393)

 هوا وهوا و ررفیتای از تواناییهوش معنوی بیانگر مجموعه

هووا موجووب افووزایش منووابع معنوووی اسووت کووه کاربسووت آن

شوود پذیری و درنتیجه ارتقای سالمت روان افوراد میانطباق

های تحقیق حاضور همبسوتگی منفوی ( و داده1389)معلمی، 

بووین هوووش معنوووی و سووالمت روان را نشووان داد، یعنووی بووا 

ی ی هووووش معنووووی، نمووورهنامهی پرسوووشافوووزایش نموووره

توجوه بوه  یابود. بوات عمومی کواهش میی سالمنامهپرسش

ی سالمت عمومی نمایوانگر نامهی باال در پرسشکه نمرهاین

مشکالت روانی است پس درواقع با افوزایش هووش معنووی 

رود. منظوور از هووش معنووی، سالمت عمومی هوم بواال موی

هوشی است که مشکالت معنایی و ارزشوی را حول کورده و 

تر و قدرتمنودتر سوط  وسویعاعمال و زندگی ما را در یو  

شوود توا از اطالعوات دهد. هووش معنووی باعوث میمعنا می

معنوی در حول مشوکالت روزانوه اسوتفاده شوود و درنتیجوه 

هوووش  17شووود. از دیوودگاه واگووانباعووث سووازگاری فوورد می

ی زندگی درونی و معنوی با زنودگی معنوی یکپارمه کننده

ر نیووز هووای تحقیووق حاضووبیرونووی و محوویط اسووت و داده

ی هووش معنووی و کواهش مشوکالت و ی رابطهتأییدکننده

توان گفوت کوه هووش مسائل بیرونی و اجتماعی است و می

معنوی مکانیسمی است که توسط آن کیفیت زنودگی افوراد 

یابود. از دیودگاه او هووش معنووی بورای شناسوایی بهبود می

انتخاب هایی که در بهزیسوتی روانشوناختی و رشود سوالمتی 

(. ایون 1389)معلموی، نقش دارند، امری الزم است  کل بشر

نتیجووه بووا نتووایج تحقیقووات قبلووی همخوووانی دارد. در ایوون 

مطوووالعالت هووووش معنووووی بوووا افسوووردگی، پرخاشوووگری، 

رابطه ی منفوی نشوان داد.  18خصومت، اضطراب و خود فریبی

همچنین هوش معنوی با صفات خلقی، حساسیت اجتمواعی، 

فعالیت رابطوه ی مثبوت داشوت رضایت از زندگی، انرژی و 

 (. 2007)کینب، 

                                                           
1 7 Vaughan 
1 8 Self deception 
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 افکوار بوین اسوت شوده ارائوه 3 جودول در کوه طوری همان

 مثبت رابطه دانشجویان روانی سالمت در اختالل و ناکارآمد

 ، بوه(r=  129/0 و= 009/0p) شوود موی مشاهده داری معنی

 اختالل دانشجویان، ناکارآمد افکار افزایش با دیگر، عبارت

 یافتوه با یافته این .یابد می افزایش نیز آنان روانی سالمت در

 خووداوردیلو، قیاسووی و پرهیووز میمنوودی هووای پووژوهش هووای

ابراهیمی و همکواران  و (1389) معلمی و همکاران ،(1393)

بر اساس نظریه ی ب  نگرش هوای  .باشدمی همسو (2003)

ناکارآمد به عنوان ی  عامل زمینه ساز در شروع اخوتالالت 

روانی و یا به عنوان ی  عامل آسیب پذیری تحوت شورایط 

تنش زای محیطی در نظور گرفتوه شوده اسوت. در مطالعوات 

مختلووف همچنووین، ارتبوواط بووین افسووردگی و نگوورش هووای 

نگوورش هووای  ناکارآموود تأییوود شووده اسووت. همچنووین بووین

ناکارآمد و دیگر اخوتالالت روانوی از جملوه اضوطراب نیوز 

(. 1393ارتباط مشاهده شده است )خداوردیلو و همکواران، 

نگرش های ناکارآمد فکر را مستعد افسردگی و بطور کلوی 

آشفتگی های روانشناختی می نماید، مرا که عقیده بور ایون 

موی سوازد توا است که این باورها و اعتقادات، فرد را آمواده 

موقعیت های خاصی را بیش از حد منفی و ناکارآمد تفسویر 

کند، و بدین ترتیب افورادی کوه بطوور مسوبنده ای بور ایون 

باورها پافشاری می نمایند، ممکن اسوت زمانیکوه بوا عوامول 

تنیدگی زای مزمن روبرو می شوند، خطور بیشوتری را بورای 

د، بنوابراین بروز آشفتگی های روانشناختی در پی داشته باشو

می توان گفت مجموعه رفتارهای فورد در پاسوخ بوه عوامول 

تنیدگی زا، به مقدار زیادی تحت نفوذ باورها و فرض هوای 

 (.1389هسته ای فرد قرار دارد )جهانگیری سی سخت، 

پیش بینی اختالل ، رگرسیون نشان داده شدکه  یهمان طور

 تفکور هدر  سالمت روان دانشجویان از روی متغیرهای مؤلفو

معنوووی و افکووار ناکارآموود  هوووش اعتقووادی بعوود و کلووی

 (. متغیور مؤلفوه=92/8F و p<0001/0دار می باشود ) معنی

معنووی بوا ضوریب بتوای  هووش اعتقوادی بعود و کلوی تفکر

 148/0و متغیوور افکووار ناکارآموود بووا ضووریب بتووای  1۶3/0

توانند بوه ترتیوب بوه طوور منفوی و مثبوت و معنوی داری  می

اخووتالل در سووالمت روان دانشووجویان را پوویش بینووی کننوود. 

از واریانس احتالل در  %4دهد  نشان می 2Rهمچنین، مقدار 

توسوط متغیرهوای یواد شوده تبیوین  سالمت روان دانشجویان

ای نیوز نشوان داده  نتایج تحلیول رگرسویون مرحلوه .شود می

 هووش اعتقوادی بعود و کلوی تفکر است که متغیرهای مؤلفه

بینی کننوده اخوتالل  و افکار ناکارآمد به ترتیب پیش معنوی

 .باشند در سالمت روان دانشجویان می

 چکیده انگلیسی -8

The main aim of this research was to investigate the 

relationship between dysfunctional attitude, General 

Thought Component and Belief Dimension of Spiritual 

Intelligence and their effect on mental health in students of 

Azad University of Ahwaz in 2015-2016. Our sample was 

included of 402 students (217 males and 185 females) which 

were assessed with the Spiritual Intelligence Self-Report 

Inventory, Dysfunctional Attitudes Scale  and General 

Health Questionnaire (GHQ). The data have been analyzed 

by Pearson correlation coefficient and regression analysis. 

There are significant positive correlations between General 

Thought Component and Belief Dimension of Spiritual 

Intelligence scores and GHQ scores (P < 0.01) and 

significant negative correlations between Dysfunctional 

Attitudes scores and GHQ scores (P < 0.01). Based on the 

regression analysis, both General Thought Component and 

Belief Dimension of Spiritual Intelligence and dysfunctional 

attitudes scores could predict students’mental health. 

Students’ spiritual intelligence and dysfunctional attitudes 

correlate with their mental health. 

Keywords: Mental health, Dysfunctioal attitudes, Spiritual 

intelligence, General thinking, Belief dimension. 

 

 

 

 

 

 

 

 


