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 3/1/7931: تاریخ پذیرش          23/77/7931 :تاریخ دریافت

                                                           

 .استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران - 7

 .ارشد، گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد ایالم، ایالم، ایران کارشناس - 2

 (   نویسنده مسئول)  .، تهران، ایران(س)دانشگاه الزهرا ، روانشناسی دانشجوی دکتری، گروه - 9

                           22129413 42  :، تلفن t.mehrabian@yahoo.com:  پست الکترونیکی

 .چمران اهواز، اهوار، ایران ناسی بالینی، دانشگاه شهیدکارشناس ارشد، گروه روانش -  

 خالصه
هوش معنوی و . را تحت تأثیر قرار دهد ها آنتواند سالمت روانی گی از مشکالت شایع در بین جوانان است که میافسرد :مقدمه

بینی میزاان  پیشهش حاضر با هدف پژو .توانند باعث بهبود وضعیت سالمتی شوند هیجانی با تقویت روابط فردی و معنویات می

  .انجام شد 5931در سال  ها آنوش هیجانی ابعاد هوش معنوی و ه افسردگی دانشجویان بر اساس

گیزری تازادفی   روش نمونزه بزه  از دانشجویان دانشگاه ایالم نفر  963در این پژوهش که از نوع توصیفی است،  :هامواد و روش

 .شزد ها اسزتفاده  آوری دادهافسردگی، هوش معنوی و هوش هیجانی به عنوان اباار جمعنامه شپرس 9از . شدندانتخاب ای خوشه

 .تجایه و تحلیل شدند گانهچندخطی و تحلیل رگرسیون  Pearsonضریب همبستگی ها با استفاده از داده

بزا افسزردگی رابطزه منفزی و     ( - =91/0r)و هوش هیجانی ( - =96/0r)نشان داد که بین هوش معنوی  پژوهش نتایج :هایافته

هزوش معنزوی و هزوش هیجزانی بزا       ترکیب خطزی متییرهزای   ضرایب تحلیل رگرسیون برای(. p<005/0)وجود دارد  داریمعن

اهمیزت را در  بیشزترین  ( - =93/0ß)گسترش حالت هشیاری نتایج نشان داد که  .دار بود معنی 005/0در سطح کمتر از  افسردگی

R% 53)است   داشته افسردگیتبیین واریانس 
2= )(005/0 >p). 

شزود  بنزابراین توصزیه مزی   . دانشجویان در ارتباط است انی با افسردگیرسد هوش معنوی و هوش هیجبه نظر می :گیرینتیجه

 .ها را در دستور کار خود قرار دهنددرمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش افسردگی افراد، توجه به این مؤلفه

 افسردگی، هوش معنوی، هوش هیجانی، دانشجویان، ایالم: های کلیدیواژه
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 مقدمه

مشزکالت  ترین کنندهترین و ناتوان افسردگی یکی از شایع

های هیجانی قرن حاضر است کزه  جوانان و نوجوانان و از پدیده

، 5330ر هاینه در جهان در سزال  عنوان چهارمین اختالل په ب

و دومزین علزت    5051بر جهان تزا سزال   دومین اختالل هاینه

خاوصیت اصلی و . ]5[ ذکر شده است 5050معلولیت تا سال 

کاهش عمیق میزل بزه   خلق پایین و مرکای حاالت افسردگی، 

بخش روزمره مثزل معاشزرت، ورزش، تفزریح،    های لذتفعالیت

ین ناتوانی برای کسب لذت حالتی غذا، روابط جنسی است که ا

شدت افسردگی بستگی بزه تعزداد    ،کلی طور به. نافذ و پایا دارد

 بززین رد افسززردگی. ]5[ دارد هززا آنو درجززه نفززوذ   عالئزز 

 و موفقیززت از زیززرا اسززت، اهمیززت بززا ایمسززهله دانشززجویان

 بزه  رسزیدن  از را هزا  آن کاهزد و مزی  هزا  آن تحازیلی  پیشرفت

  .]9[ داردمی باز ویژه جایگاه

هزایی کززه ارتبزاط تنگززاتنگی بزا سززالمت و    یکزی از مؤلفززه 

بهداشت روانی دارد، سالمت معنوی، نگرش مذهبی و اعتقادات 

امروزه در حیطه از جمله متییرهای مهمی که . ]4[ دینی است

هزوش  بحزث  مورد توجزه قزرار گرفتزه،     نگر مثبت روانشناسی

دمیزز  مفهززوم هززوش معنززوی در ادبیززات آکا. معنززوی اسززت

Stivens روانشناسززی بززرای اولززین بززار توسززط
و بعززد توسززط  

Emmons
افراد زمانی هوش معنوی را به کزار  . ]1[ مطرح شد 

هززا و منززابع معنززوی بززرای برنززد کززه بخواهنززد از  رفیززتمززی

مه  و اندیشه در موضوعات وجودی یا تالش  های گیری تامی 

ده از ابزا اسزتف   همچنزین . در حل مسائل روزانه استفاده کننزد 

بزرای رسزیدن بزه    قابلیزت فزرد   توان میزل و  هوش معنوی می

دهد هوش معنوی به فرد اجازه می. رشد داد را مقاود و ارزش

هزا را داشزته باشزد و بزرای     که توان رویارویی بزا ایزن قابلیزت   

  .]6[ دها سخت تالش کنین قابلیتارسیدن به 

انجززام گرفززت   Nematzadeh در پژوهشززی کززه توسززط 

داری بزا  یکه هوش معنزوی رابطزه منفزی و معنز    مشخص شد 

نتایج . ]7[ اضطراب، اختالل عملکرد اجتماعی و افسردگی دارد

نشان داد که افراد دارای نمره  و همکاران  Moalemi پژوهش

همچنزین،   .]3[ هوش معنوی باال، سالمت روانی باالتری دارند

نشزان داد کزه هزوش    و همکاران   Ebrahimiایج تحقیقات نت

آوری بیشتر در مقابل فشزارهای روانزی   نوی باالتر باعث تابمع

بر ایزن، مطالعزات    عالوه. [3] دشومیمثل استرس و افسردگی 

Bayrami   معنوی بزاال،   باهوشو همکاران نشان داد که افراد

 .]50[ از افسردگی کمتری برخوردارند

از سوی دیگر، نسل حاضر نسبت به گذشته از نظر هیجانی 

 تر و تنهاتر هسزتند افسرده ها آن. اندبیشتری مواجه با مشکالت

ه بز  5331در سزال   Golmanرا  هزوش هیجزانی  مفهوم . ]55[

ا هزار  وی  .کرد و به آگاهی عموم رسزاند صورت گسترده بیان 

ندگی به چیای بیش ت که انسان در راستای موفقیت در زداش

مل که شا استو آن هوش هیجانی  از بهره هوشی باال نیاز دارد

پزذیری،  ، انعطافقدرت انجام کار ون خودآگاهی،چخاوصیاتی 

افززرادی کززه از . ]55[ باشزد کنترلی و درک مسززتقی  مززیخزود 

از نظر اجتماعی متعزادل و   ،ری برخوردارندتهوش عاطفی قوی

 .]55[ و گرایش کمتری به ترس یا نگرانی دارند اند سرزنده

بزین   نشان داد کزه  و همکاران  Monshaeeنتایج پژوهش

. ]55[ هوش هیجانی و افسردگی رابطزه معکوسزی وجزود دارد   

نشزان داد رابطزه    و همکزاران   Arbabisarjouنتزایج پزژوهش  

موفقیت دانشجویان بزا هزوش معنزوی و     بینداری مثبت معنی

هوش هیجانی وجود دارد و رشد و ارتقاء هوش معنوی و هوش 

هیجززانی بززه عنززوان روشززی بززرای بهبززود پیشززرفت تحاززیلی 

تر در تواند منجر به عملکرد آموزشی بهتر و غنینشجویان میدا

  .[59] دهای دانشگاهی شومحیط

شیوع قابل توجه افسردگی در بین اقشار مختلف جامعزه و  

در سززنین مختلززف، مخاوصززان بززین نوجوانززان، جوانززان و      

هزای انسزانی جامعزه و خطزرات     دانشجویان به عنوان سزرمایه 

دهنده لزاوم انجزام   ، نشانها آن انیاحتمالی آن برای سالمت رو

مرتبط ی شناختروان هایمؤلفههایی در جهت شناخت پژوهش

با توجزه بزه نتزایج ضزد و     عالوه بر این، . باشداین مسهله میبا 

نقیضی که در مورد اثرات هوش معنزوی و هزوش هیجزانی بزر     

بهداشت روان گاارش شده است، ایزن مطالعزه بزر آن شزد تزا      

ی و هوش هیجزانی بزا افسزردگی را در یز      رابطه هوش معنو

 .گروه از دانشجویان مسلمان ایرانی مورد مطالعه قرار دهد

 

 هامواد و روش

پزژوهش    جامعزه  .این مطالعه به روش توصیفی انجزام شزد  

( دانشزجو  6300) تمامی دانشجویان دانشزگاه ایزالم   مورد نظر 
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بزر  . بودنزد  5934-31در سزال تحازیلی   مشیول به تحازیل  

س طرح پژوهشی که از نوع همبستگی بود، جدول مورگزان  اسا

حزداقل حجز  نمونزه بزرای تحقیقزات       و نیا با توجه به قاعزده 

 963، تعزداد  ]54[ نفزر ذکزر شزده اسزت     500همبستگی که 

که قادر و مایزل بزه    دانشجویانینفر از ( پسر 567 ،دختر 505)

-تاادفی خوشزه گیری  به روش نمونهشرکت در پژوهش بودند 

ادبیزات و علزوم    های دانشکده)های مختلف از بین دانشکده ای

انسانی، پیرادامپاشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و 

ه و مزورد مطالعزه قزرار    انتخزاب شزد  دانشزگاه  ( دانشکده نفزت 

سزال و دامنزه    40تزا   53هزا بزین    سزنی آن   محزدوده  .گرفتند

      .بودمتییر  دکتریتا  کاردانیها از  تحایلی آن

اردیبهشزت و   هزای  مزاه ، در کنندگان شرکتکدام از  ه هرب 

، هزوش معنزوی   zungافسردگی های  پرسشنامه ،5931خرداد 

King  و هوش هیجانیShut کننزدگان در  به شرکت. داده شد

پژوهش، در رابطه با اهداف و نحوه انجزام پزژوهش توضزیحات    

اهی در مطالعزه بزه صزورت شزف     هزا  آنشد و رضایت الزم داده 

توضیح داده شد که میانگین زمزان تقریبزی    ها آنبه . جلب شد

دقیقه است و با توجزه بزه    50ها حدود برای تکمیل پرسشنامه

بودند، پس از گذشت  خودگاارشی صورت بهها اینکه پرسشنامه

هزا  آوری پرسشزنامه مدت زمان کافی، پژوهشگران بزرای جمزع  

رری بزرای  هزای ایزن پزژوهش هزی  ضز     آزمزون . اقدام نمودنزد 

بزر محرمانزه بزودن ایزن     . بزه دنبزال نداشزت    کننزدگان  شرکت

هایی کزه  تأکید شد و نتایج پژوهش برای آزمودنینیا اطالعات 

 هزا  آنبه صورت جداگانه تهیه شد و در اختیزار   ،تمایل داشتند

 .قرار گرفت

عزدم سزوء   : های ورود بزه پزژوهش عبزارت بودنزد از    مالک

و موافقت بزرای حضزور    ایالمدانشگاه تحایل در مارف مواد، 

و عدم تمایل به همکاری با پژوهشگر باعث خزرو    ،در پژوهش

نفزر   930قابل ذکر است نمونه اولیه پژوهش  .شدمیاز مطالعه 

عزودت داده   هزا  پرسشزنامه بود که با توجه به اینکزه برخزی از   

نشدند و تعدادی نیا به صورت ناقص پاسخ داده شده بودنزد از  

نفزر مزورد    963نمونزه نهزایی بزا تعزداد      و ندمطالعه حذف شد

های پژوهش با استفاده از نسخه داده .تحلیل آماری قرار گرفت

میزانگین،  )توصزیفی  آمزار   هزای و بزا روش  SPSS افاار نرم 55

و  Pearsonضریب همبستگی  ،(انحراف معیار، فراوانی و درصد

 01/0داری گانزه در سزطح معنزی   تحلیل رگرسیون خطی چند

 .ه و تحلیل شدندتجای

جهت سزنجش میزاان افسزردگی از     :افسردگی مقیاس( 5

 طراحی شده است 5361که در سال  Zungافسردگی مقیاس 

رغ  کوتاه و ساده بزودن، تمزام   این آزمون علی. دگردیاستفاده 

ماده است کزه در   50و دارای  گیرد برمیعالئ  افسردگی را در 

و ( 9)، معمزوالن  (5)، گزاهی  (5)از بزه نزدرت   ی  طیف لیکرت 

احساسزات مثبزت از راسزت بزه     . شودگذاری مینمره (4)غالبان 

؛ بزه  شزوند چپ و احساسات منفی از چپ به راسزت زیزاد مزی   

سؤال بزه   50سؤال به صورت مثبت و  50 گذاری نمرهعبارتی، 

 هزای  جنبزه قابل ذکر است که این مقیزاس   .صورت منفی است

 .]51[ سنجدسردگی را میشناختی، عاطفی، رفتاری و روانی اف

Safar Alizadeh بزه دسزت آورد   30/0مقیاس را  این پایایی 

]56[ . 

 Spiritual Intelligence): پرسشنامه هزوش معنزوی  ( 5

Self-Report Inventory :) جهززت سززنجش هززوش معنززوی

ایزن مقیزاس   . استفاده شد Kingافراد از مقیاس هوش معنوی 

تفکر وجودی انتقزادی   خرده مقیاس شامل 4ماده و  54حاوی 

 7ماده، آگاهی متعالی بزا    1ماده، تولید معنای شخای با  7با 

بزرای  . باشزد ماده مزی  1ماده، و گسترش وضعیت هوشیاری با 

نظزری نزدارم،   )گاینزه   1االت ایزن پرسشزنامه   هرکدام از سزؤ 

درست نیست، تا حدی درست اسزت، خیلزی درسزت و کزامالن     

ر شززده اسززت کززه بززه صززورت طیززف لیکززرت منظززو( درسززت

دامنزه  . است 1و  4، 9، 5، 5به ترتیب  ها گاینهاین  گذاری نمره

متییر است که نمزرات بزاال    550تا  5نمره کل پرسشنامه بین 

 دهنده هوش معنوی باال و یا وجود چنین  رفیتزی اسزت  نشان

، بزر  و همکزاران  kingپایایی این مقیزاس در مطالعزات   . ]57[

ش شزده اسزت و آلفزای زیزر     گزاار  31/0اساس ضزریب آلفزا،   

تولیزد  ، 33/0های آن از جمله تفکزر وجزودی انتقزادی    مقیاس

و گسززترش  33/0، هشززیاری متعززالی  37/0ی شخاززیامعنزز

اعتبزار و پایزایی   . ]53[ بیان شده اسزت  34/0هشیاری متعالی 

 ]53[و همکززاران  Raghibهززوش معنززوی در ایززران توسززط 

اول  ییزدی مرتبزه  برای روایی از تحلیل عزاملی تأ . سنجیده شد

 66/0ضزریب همبسزتگی   ( >05/0p)استفاده شد که در سطح 

و پایایی ه  از طریزق آلفزای کرونبزار در سزطح     به دست آمد 
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(01/0p< )33/0 برآورد گردید . 

 امهنپرسشز  یز  این مقیاس  :پرسشنامه هوش هیجانی( 9

د و در سزال  دار مزاده  99 کزه  اسزت  کاغذی مداد خودگاارشی

سززؤال شززامل  59. طراحززی شززده اسززت Shutتوسززط  5005

سزؤال شزامل مقیزاس     50مقیاس ارزیزابی و بیزان هیجانزات،    

وری هیجزان  سؤال شامل مقیزاس بهزره   50ها و تنظی  هیجان

 ی  در که نامهپرسش هایهماد از هری  به باید آزمودنی. است

 (1) موافق کامالن تا (5) مخالف کامالن لیکرت ایدرجه 1 مقیاس

 53و  1 هزای گویزه  یدهز نمره . گوید پاسخ ست،ا شده تنظی 

و حداقل و حزداکثر   باشدمی معکوس صورت به فوق نامهپرسش

که نمزرات  است  561و  99تواند کسب کند نمراتی که فرد می

دهنده هوش هیجانی باال و یا وجزود چنزین  رفیتزی    باال نشان

 آلفزای  شزد  انجام Braket توسط که ایمطالعه طی. ]6 [است

در ایزران نیزا   . ]50[ آمزد  دسزت ه ب 70/0 مقیاس این نبارکرو

Shahbazi  آوردبزه دسزت    35/0 را نامه پرسش کل پایایی] 

55[. 

 

 هایافته

دانشزجویان  ( =963n)شرکت کننزدگان در ایزن پزژوهش    

و ( نفر 535)آنها پسر % 57/15سال بودند که  46تا  53سنین 

 531)ها مجزرد  آن% 44/77. بود( نفر 576)آنها دختر % 39/47

آنهزا  % 34/67چنین ه . بودند( نفر 39)متأهل % 16/55و ( نفر

در مقطع کارشناسی % 53/55، (نفر 510)در مقطع کارشناسی 

مشزیول  ( نفر 40)در مقطع دکتری % 37/50و ( نفر 73)ارشد 

، میزانگین، انحزراف   5چنزین در جزدول   هز  . به تحایل بودند

ییرهزای پزژوهش نشزان    معیار، کمترین و بیشترین نمزرات مت 

 . داده شده است
 

 
 1931در دانشجویان دانشگاه ایالم در سال  هوش معنوی، هوش هیجانی و افسردگیمیانگین و انحراف معیار   -1جدول 

 

 های آماری شاخص

 متغیر

 میانگین  ±  انحراف معیار

 

 حداقل حداکثر

 22 13 7 /21 ± 29/2 افسردگی

 1  9 13/29 ± 29/1 تفکر وجودی انتقادی

 1 21 1/71  ± 34/9 معناداری شخصی

 1  9 11/22 ±  /13 هشیاری متعالی

 1 21 11/71 ± 31/9 گسترش حالت هشیاری

 11 719 34/772 ± 21/71 هوش هیجانی

    

تفکر وجودی انتقادی  دهد که بین نشان می 5جدول نتایج 

و   =r-97/0) دار وجزود دارد  معنزی  منفزی   رابطزه با افسردگی 

005/0p<.)  رابطهمعناداری شخای با افسردگی  بینهمچنین  

هشیاری متعالی  بین، (>005/0pو   =r-97/0)دار  معنی نفیم

، (>005/0pو  - =94/0r)دار  معنزی  منفزی   رابطزه  با افسردگی

 دار معنیمنفی   رابطهگسترش حالت هشیاری با افسردگی  بین

(93/0r= -  005/0وp<)    ا افسزردگی  و بین هزوش هیجزانی بز

 (.>005/0pو   =r-91/0) شتوجود دا یدار معنی منفی  رابطه

 
 1931در دانشجویان دانشگاه ایالم در سال  افسردگیبین با  یب همبستگی پیرسون متغیرهای پیشاضر  -2جدول 

 

 مقیاس 7 2 9   1 1

 تفکر وجودی انتقادی  -7 7     

 معناداری شخصی - 2 **13/4 7    

 هشیاری متعالی - 9 **11/4 **12/4 7   

 گسترش حالت هشیاری –   **11/4 **11/4 **13/4 7  

 هوش هیجانی - 1 **4/ 1 **19/4 **14/4 **19/4 7 

 افسردگی  -1 **-91/4 **-91/4 **-4/ 9 **-92/4 **-91/4 7

 47/4داری در سطح معنی  **
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-Kolmogorovابتدا با استفاده از آزمزون ناپزارامتری       

Smirnovهزا نرمزال تشزخیص داده شزد     ، توزیع فراوانی داده

(01/0<p .)شزود  طور که در جدول ماتریس مشاهده مزی همان

بنزابراین،  . اسزت  30/0بین کمتر از همبستگی متییرهای پیش

جهت بررسزی   .گرددتأیید میعدم ه  خطی چندگانه مفروضه 

 - Durbinمفروضززه مسززتقل بززودن خطاهززا نیززا از آزمززون 

Watson  بززه دسززت آمززد بنززابراین،  31/5اسززتفاده شززد کززه

 .مفروضه آن نیا تأیید شد

 step wiseها بزا روش رگرسزیون    تجایه و تحلیل داده    

از میزان   دهد کزه  شده، نشان می  ارائه 9که نتایج آن در جدول 

افسردگی، به ترتیب گسترش حالت هشیاری، بین  متییرهای پیش

یجزانی بیشزترین اهمیزت را در    تفکر وجودی انتقزادی و هزوش ه  

ضزریب تعیزین    .انزد تبیین واریانس افسردگی دانشزجویان داشزته  

اسزت کزه در    44/53 چندگانه برابر با  Fو نسبت 53/0برابر با 

 .دار است معنی 005/0سطح کمتر از 

 
 1931در دانشجویان دانشگاه ایالم در سال  step wiseبا استفاده از روش  افسردگیبین با  شناختی پیش ضرایب رگرسیون متغیرهای روان  -9جدول 

 

 آماره

 بین پیش متغیر

همبستگی 

 چندگانه

MR 

ضریب 

 تعیین

RS 

 Fنسبت

 Pاحتمال

 (ß)ضرایب رگرسیون

7 2 9 

  گسترش حالت هشیاری

92/4 

 

71/4 

  92/1 F= 

447/4=p 

92/4-=ᵝ 

42/2-=t 

447/4>p 

  

  تفکر وجودی انتقادی

 2/4 

 

72/4 

99/93F=    

447/4=p 

2 /4-=ᵝ 

21/9-=t 

447/4>p 

22/4-=ᵝ 

14/9-=t 

447/4=p 

 

  هوش هیجانی

 9/4 

 

73/4 

  /22F= 

447/4=p 

73/4-=ᵝ 

37/2-=t 

44 /4=p 

71/4-=ᵝ 

13/2-=t 

47/4=p 

7 /4-=ᵝ 

92/2-=t 

47/4=p 

 

 بحث

بر  بینی میاان افسردگیپیشپژوهش حاضر با هدف 

دانشجویان  هوش معنوی و هوش هیجانی درابعاد  اساس

بین که نشان داد نتایج . انجام شد 5931در سال  دانشگاه ایالم

داری معنوی و افسردگی رابطه منفی معنی هوشتمام ابعاد 

و   Hossein pourهایایج پژوهشاین یافته با نت. وجود دارد

 Ghobari bonab،]50[ و همکاران  Beirami،]55[ همکاران

های های پژوهشبا یافته اما .همسو است ]59[ و همکاران 

Garcia-Alandete  و Bernabé-Valero ]54[ ،

O’Conner و  ]51 [و همکارانShreve-Neiger  و

Edelstein ]56[  ها گاارش دادند که آن .ستنیهمسو

شاید . مذهب و معنویت، اثر مثبتی روی بهداشت روان ندارد

جامعه ها، متفاوت بودن تفاوت در نتایج پژوهش دالیلیکی از 

 زیرا آن بوده است مذکور هایآماری این پژوهش با پژوهش

تفاوت در اباارهای  .اندشدهدر خار  از کشور انجام  مطالعات

یکی ممکن است پژوهشی مورد استفاده در این مطالعات نیا 

،  Marshallو  Zohar .ها باشددیگر از دالیل تفاوت یافته

د که انسان در حل داننهوش معنوی را استعداد ذاتی می

گیرد و زندگی را در مسائل معنوی و ارزشی خود به کار می

  .[53] ددهحالتی گسترده از غنا و معنا قرار می

تزوان گفزت، افزرادی کزه هزوش      در تبیین این رابطزه مزی  

ننزد بزا   توامعنوی باالیی دارند، هنگام مواجهه با مشزکالت مزی  

خود را افاایش دهند، ، آستانه تحمل گیری از این استعدادبهره

در نتیجه نیروی بیشتری بزرای مواجهزه بزا شزرایط خطزرزای      

کننزد  و هدفمند تلقی می بامعنازندگی دارند و چون زندگی را 

ضزمن   در پژوهشزی  .شوندکمتر دچار ناامیدی و درماندگی می

استناد به آیات قرآن مجید ا هار  تشریح کامل هوش معنوی با

د بزا هزوش معنزوی بزاال، صزفت      قزرآن بزه افزرا   که  شده است

هسزتند کزه بزه جزوهر      ، که منظور افزرادی دهداولوااللباب می

در . ]57[ اندهای اوهام عبور کردهز پردهاند و احقیقت پی برده
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های اخیر با توجه به گرایش پژوهشگران بزه بعزد معنزوی    سال

های به عمل آمده در رابطه بزا تزأثیر ایزن    زندگی بشر و بررسی

المت روان انسان، برای کاهش تأثیرات سوء افسردگی بعد بر س

هزای معنزوی   و افاایش میاان شادکامی به شکل ویژه بر درمان

های خود بزه  پژوهشگران مختلفی در پژوهش. تأکید شده است

های معنوی، هنگزام  این نتیجه دست یافتند که افراد با گرایش

سزخ  رویارویی با آسیب، بزه وضزعیتی کزه درون آن هسزتند پا    

کننزد و از سزالمتی   موقعیت را بهتر اداره مزی ، دهندبهتری می

در پژوهشی به بررسی رابطزه هزوش   . ]5[ بیشتری برخوردارند

بر اساس نتایج . های مقابله مذهبی پرداخته شدمعنوی با شیوه

به دست آمده آشزکار شزد کزه بزین هزوش معنزوی و مقابلزه        

طه مثبت وجزود  های آن یعنی توکل؛ رابمذهبی و یکی از شیوه

در هنگزام  به این معنا کزه افزراد بزا هزوش معنزوی بزاال       . دارد

مواجهه با حوادث ناگوار زندگی از مقابله مذهبی خاوصان توکل 

به عبارت دیگر، این افراد برای . کنند میبه خدا بیشتر استفاده 

و در عزین   کزرده مقابله با حوادث ناگوار زندگی به خزدا توکزل   

 . ]53[ کنند میکاهش استرس تالش حال در جهت رفع و 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد کزه بزین هزوش هیجزانی و     

داری دانشگاه ایالم رابطه منفی معنزی ان افسردگی در دانشجوی

 Hasanو  Kheiriیهزا این یافته با نتایج پزژوهش . وجود دارد

vand  ]53[،Khanjani   و همکزاران ]و ]90Monsheei   و

 Kerdegarاما با نتایج پزژوهش   استهماهنگ  ]55[همکاران 

بین هوش  دار معنی، مبنی بر عدم وجود رابطه ]Javidi ]95و 

در تبیزین ایزن   . هیجانی و ابعاد سالمت روان نزاهمخوان اسزت  

تفزاوت در نتزایج    دالیزل گفزت شزاید یکزی از     توان میموضوع 

جامعزه  زیزرا   بوده استها، متفاوت بودن جامعه آماری هشپژو

در تبیین ایزن  . ها مادران شاغل بوده استآندر مطالعه آماری 

دارد اشاره کرد کزه بیزان مزی    Mayerتوان به نظریه رابطه می

، (Intelligence Quotient) هوش هیجانی بزیش از هوشزبهر  

افزرادی کزه    .بینی کننده موفقیت فزرد در زنزدگی اسزت   پیش

 ،هتزر های اجتمزاعی ب ال هستند، مهارتدارای کفایت هیجانی با

روابط درازمزدت پایزاتر و توانزایی بیشزتری در حزل تعارضزات       

تزوان انتظزار داشزت کزه کمتزر در زنزدگی       می ،بنابراین. ددارن

گویا هوش هیجزانی بزاال   . احساس درماندگی و افسردگی کنند

هایی ویژگی مد دارد،مانند تفکرات سازنده و عقاید کارآنقشی ه

 .]95[ افراد عادی استکه در افراد مضطرب و افسرده کمتر از 

هزایی را  های جدید در مورد علل بروز افسردگی، کاستیدیدگاه

از ی  : دهدهای عاطفی و هیجانی نشان میدر دو حوزه قابلیت

های مربوط به ایجاد رابطزه بزا دیگزران و از سزوی     سو، مهارت

شیوه دلسرد کننده تعبیر و تفسیر موانع موجود در ایزن   ،دیگر

نززایی در ایجززاد رابطززه بززا دیگززران باعززث بززروز  راه و عززدم توا

افراد افسرده قزادر بزه توصزیف و تشزخیص     . شودافسردگی می

و خشزن   حوصزله  بزی احساسات خود نیستند و بسیار زودرنزج،  

بنابراین، هرچند پایین بزودن هزوش هیجزانی، یز      . باشندمی

ویژگی متفاوت با افسردگی است، اما این دو سازه با ه  ارتباط 

شناختی در ابزتال  و هوش هیجانی از متییرهای مه  روان دارند

 .]55[ به افسردگی است

افسزردگی  تایج مربوط به تحلیل رگرسیون روی نمره کل ن

نشززان داد کززه متییرهززای  9در جززدول  step wiseبززا روش 

را تبیزین   افسردگیدرصد واریانس  53 ،بین مورد بررسی پیش

کزه از بزین متییرهزای    دهد  نشان می نتایجهمچنین  .دنکن می

گسترش حالت هشزیاری، تفکزر    به ترتیب ،افسردگیبین  پیش

وجودی انتقادی و هوش هیجانی بیشترین میاان را در تبیزین  

 و همکزاران  Bayrami .واریانس افسردگی در دانشجویان دارند

-تواند پزیش نیا در پژوهش خود نشان دادند هوش معنوی می

 ،در واقزع . ]50[ ترس باشزد بینی کننده میاان افسردگی و اسز 

هزای  توانند مؤلفهکرد که این متییرها می گیری نتیجهتوان می

سالمت روانی باشند و بهداشت روانی افراد را تحت تزأثیر قزرار   

برای کاهش میاان افسردگی دانشجویان، تمرکا  بنابراین. دهند

تواند منجر به پیامزدهای درمزانی بهتزری    روی این متییرها می

 .شود

هزای دیگزر بزا    ین پژوهش نیا ماننزد بسزیاری از پزژوهش   ا

ایزن مطالعزه فقزط بزر روی     . هایی روبرو بزوده اسزت  محدودیت

دانشجویان دانشگاه ایالم انجام گرفته است، بنابراین در تعمزی   

چنزین، در ایزن   هز  . نتایج پژوهش باید با احتیزاط عمزل کزرد   

ه شزده  نامزه اسزتفاد  ها از پرسزش آوری دادهپژوهش برای جمع

 خودگاارشزی هزا جنبزه   نامزه که پرسزش است و با توجه به این

زیاد بوده، ممکن است که در  ها آنداشتند و نیا تعداد سؤاالت 

ماهیزت ایزن مطالعزه    . ها سزوگیری وجزود داشزته باشزد    پاسخ

توان روابزط علزی را از آن اسزتخرا     توصیفی بود، بنابراین نمی
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بررسی ارتبزاط بزین   در  کننده مخدوشعدم حذف عوامل . کرد

پیشزنهاد  . های این پژوهش بوداین متییرها نیا جاء محدودیت

شود که این موضوع در مناطق دیگر، بر روی این جمعیت و می

های بالینی و غیر بالینی دیگر نیا مزورد مطالعزه قزرار    جمعیت

متییرهای دیگری نیا به صزورت گسزترده در    ،چنینه  .گیرد

بتوان در درمزان   تاد نبررسی قرار گیر ارتباط با افسردگی مورد

شزود کزه از   توصزیه مزی  طور همین. این افراد، بهتر عمل نمود

یی دانشزجو ای نتایج این پژوهش در مراکزا درمزانی و مشزاوره   

 .شود استفادهی ن بهداشت روانیتوسط متخاا

 

هزای ایزن پزژوهش و    بزا توجزه بزه یافتزه     :گیـری  نتیجه

جه گرفت که هزوش معنزوی و   توان نتیهای مشابه، میپژوهش

د و نز هوش هیجانی، تأثیر مثبتزی در سزالمت روانزی افزراد دار    

شزناختی  افرادی که دارای زندگی معنوی هستند، از نظزر روان 

 . تر هستندسال 

 

 تعارض منافع

تعززارم منززافعی توسززط   گونززه هززی در ایززن پززژوهش،  

 .نویسندگان گاارش نشده است

 

 سهم نویسندگان

 ،و نگارش مقاله بر عهده فاطمه میرزایی ها پرسشنامهتوزیع 

بزر   ها دادهتجایه و تحلیل . طاهره محرابیان بود فاطمه ویسی و

اصالح نهزایی مقالزه   . عهده طاهره محرابیان و محمد بساک بود

 .را نیا سید علی مرعشی بر عهده داشتند

 

 تشکر و قدردانی

ویژه که ما را در این پژوهش یاری کردند به ی کسان از تمام

دانشجویانی که صبورانه در ایزن پزژوهش شزرکت و همکزاری     

 .کنی کردند، صمیمانه تشکر می
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Introduction: Depression is a common problem among young people that can affect their mental 

health. Spiritual and emotional intelligences can also improve the health of the person by 

strengthening personal relationships and spirituality. The aim of this study was to predict depression 

based on spiritual intelligence and emotional intelligence in students of Ilam University in 2016.  

Materials and Methods: In this descriptive study, 368 students were selected using a random 

cluster sampling. Three questionnaires regarding depression, spiritual intelligence and emotional 

intelligence were used as the means of data collection. The data were analyzed using Pearson’s 

correlation coefficient and multiple linear regressions analysis. 

Results: The results of the study revealed that there is a significant negative correlation between the 

spiritual intelligence (r= -0.36) and emotional intelligence (r= -0.35) with depression (p< 0.001). 

Regression coefficients for linear combination of spiritual intelligence and emotional intelligence 

with depression was significant in the level less than 0.001. The results showed that Extending the 

consciousness state (ß= -0.38) had the greatest importance in explaining the variance of depression 

(R
2
=19%) (p< 0.001). 

Conclusion: It seems that spiritual intelligence and emotional intelligence are related with student's 

depression. Therefore, it is suggested that therapists and counselors pay attention to these 

components in their agenda in the treatment and reduction of the rate of depression among these 

people.  
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