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پیشبینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایالم
در سال 7931
سید علی مرعشی ،7فاطمه میرزائی ،2فاطمه ویسی ،2طاهره محرابیان ،*9محمد بساک
تاریخ دریافت7931/77/23 :

تاریخ پذیرش7931/1/3 :

خالصه
مقدمه :افسردگی از مشکالت شایع در بین جوانان است که میتواند سالمت روانی آنها را تحت تأثیر قرار دهد .هوش معنوی و
هیجانی با تقویت روابط فردی و معنویات میتوانند باعث بهبود وضعیت سالمتی شوند .پژوهش حاضر با هدف پیشبینی میزاان
افسردگی دانشجویان بر اساس ابعاد هوش معنوی و هوش هیجانی آنها در سال  5931انجام شد.
مواد و روشها :در این پژوهش که از نوع توصیفی است 963 ،نفر از دانشجویان دانشگاه ایالم بزه روش نمونزهگیزری تازادفی
خوشهای انتخاب شدند .از  9پرسشنامه افسردگی ،هوش معنوی و هوش هیجانی به عنوان اباار جمعآوری دادهها اسزتفاده شزد.
دادهها با استفاده از ضریب همبستگی  Pearsonو تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجایه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی ( )r= -0/96و هوش هیجانی ( )r= -0/91بزا افسزردگی رابطزه منفزی و
معنیدار وجود دارد ( .)p>0/005ضرایب تحلیل رگرسیون برای ترکیب خطزی متییرهزای هزوش معنزوی و هزوش هیجزانی بزا
افسردگی در سطح کمتر از  0/005معنیدار بود .نتایج نشان داد که گسترش حالت هشیاری ( )ß= -0/93بیشزترین اهمیزت را در
تبیین واریانس افسردگی داشته است (.)p> 0/005( )R2= %53
نتیجهگیری :به نظر میرسد هوش معنوی و هوش هیجانی با افسردگی دانشجویان در ارتباط است .بنزابراین توصزیه مزیشزود
درمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش افسردگی افراد ،توجه به این مؤلفهها را در دستور کار خود قرار دهند.
واژههای کلیدی :افسردگی ،هوش معنوی ،هوش هیجانی ،دانشجویان ،ایالم

 - 7استادیار ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 - 2کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد واحد ایالم ،ایالم ،ایران.
 - 9دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ، t.mehrabian@yahoo.com :تلفن42 22129413 :
 -کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهوار ،ایران.
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مثل استرس و افسردگی میشود [ .]3عالوه بر ایزن ،مطالعزات

مقدمه

 Bayramiو همکاران نشان داد که افراد باهوش معنوی بزاال،

افسردگی یکی از شایعترین و ناتوان کنندهترین مشزکالت

از افسردگی کمتری برخوردارند ].[50

جوانان و نوجوانان و از پدیدههای هیجانی قرن حاضر است کزه
به عنوان چهارمین اختالل پر هاینه در جهان در سزال ،5330

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

دومین اختالل هاینهبر جهان تزا سزال  5051و دومزین علزت

با مشکالت بیشتری مواجهاند .آنها افسردهتر و تنهاتر هسزتند

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

] .[55مفهوم هزوش هیجزانی را  Golmanدر سزال  5331بزه

مرکای حاالت افسردگی ،خلق پایین و کاهش عمیق میزل بزه

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

فعالیتهای لذتبخش روزمره مثزل معاشزرت ،ورزش ،تفزریح،

داشت که انسان در راستای موفقیت در زندگی به چیای بیش

غذا ،روابط جنسی است که این ناتوانی برای کسب لذت حالتی

از بهره هوشی باال نیاز دارد و آن هوش هیجانی است که شامل

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

خاوصیاتی چون خودآگاهی ،قدرت انجام کار ،انعطافپزذیری،

عالئزز و درجززه نفززوذ آنهززا دارد ] .[5افسززردگی در بززین

خزودکنترلی و درک مسززتقی مززیباشزد ] .[55افززرادی کززه از

دانشززجویان مسززهلهای بززا اهمیززت اسززت ،زیززرا از موفقیززت و

هوش عاطفی قویتری برخوردارند ،از نظر اجتماعی متعزادل و

پیشرفت تحازیلی آن هزا مزیکاهزد و آنهزا را از رسزیدن بزه

سرزندهاند و گرایش کمتری به ترس یا نگرانی دارند ].[55
نتایج پژوهش  Monshaeeو همکاران نشان داد کزه بزین

جایگاه ویژه باز میدارد ].[9
یکزی از مؤلفززههزایی کززه ارتبزاط تنگززاتنگی بزا سززالمت و

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

بهداشت روانی دارد ،سالمت معنوی ،نگرش مذهبی و اعتقادات

نتزایج پزژوهش  Arbabisarjouو همکزاران نشزان داد رابطزه

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

مثبت معنیداری بین موفقیت دانشجویان بزا هزوش معنزوی و

روانشناسی مثبت نگر مورد توجزه قزرار گرفتزه ،بحزث هزوش

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

معنززوی اسززت .مفهززوم هززوش معنززوی در ادبیززات آکادمی ز

هیجززانی بززه عنززوان روشززی بززرای بهبززود پیشززرفت تحاززیلی

روانشناسززی بززرای اولززین بززار توسززط  Stivensو بعززد توسززط

دانشجویان میتواند منجر به عملکرد آموزشی بهتر و غنیتر در

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

محیطهای دانشگاهی شود [.]59

مززیبرنززد کززه بخواهنززد از رفیززتهززا و منززابع معنززوی بززرای

شیوع قابل توجه افسردگی در بین اقشار مختلف جامعزه و

تامی گیریهای مه و اندیشه در موضوعات وجودی یا تالش

در سززنین مختلززف ،مخاوصززان بززین نوجوانززان ،جوانززان و

در حل مسائل روزانه استفاده کننزد .همچنزین بزا اسزتفاده از

دانشجویان به عنوان سزرمایههزای انسزانی جامعزه و خطزرات

هوش معنوی میتوان میزل و قابلیزت فزرد بزرای رسزیدن بزه

احتمالی آن برای سالمت روانی آنها ،نشاندهنده لزاوم انجزام

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

پژوهشهایی در جهت شناخت مؤلفههای روانشناختی مرتبط

که توان رویارویی بزا ایزن قابلیزتهزا را داشزته باشزد و بزرای

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

رسیدن به این قابلیتها سخت تالش کند ].[6

نقیضی که در مورد اثرات هوش معنزوی و هزوش هیجزانی بزر
بهداشت روان گاارش شده است ،ایزن مطالعزه بزر آن شزد تزا

در پژوهشززی کززه توسززط  Nematzadehانجززام گرفززت
مشخص شد که هوش معنزوی رابطزه منفزی و معنزیداری بزا

رابطه هوش معنوی و هوش هیجزانی بزا افسزردگی را در یز

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

گروه از دانشجویان مسلمان ایرانی مورد مطالعه قرار دهد.

پژوهش  Moalemiو همکاران نشان داد که افراد دارای نمره

مواد و روشها

هوش معنوی باال ،سالمت روانی باالتری دارند ] .[3همچنزین،
نتایج تحقیقات  Ebrahimiو همکاران نشزان داد کزه هزوش

این مطالعه به روش توصیفی انجزام شزد .جامعزه پزژوهش

معنوی باالتر باعث تابآوری بیشتر در مقابل فشزارهای روانزی

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

تحلیل رگرسیون خطی چندگانزه در سزطح معنزیداری 0/01

اساس طرح پژوهشی که از نوع همبستگی بود ،جدول مورگزان

تجایه و تحلیل شدند.

و نیا با توجه به قاعزده حزداقل حجز نمونزه بزرای تحقیقزات

 )5مقیاس افسردگی :جهت سزنجش میزاان افسزردگی از

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

مقیاس افسردگی  Zungکه در سال  5361طراحی شده است

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

استفاده گردید .این آزمون علیرغ کوتاه و ساده بزودن ،تمزام

شرکت در پژوهش بودند به روش نمونهگیری تاادفی خوشزه-

عالئ افسردگی را در برمیگیرد و دارای  50ماده است کزه در

ای از بین دانشکدههای مختلف (دانشکدههای ادبیزات و علزوم

ی

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

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

غالبان ( )4نمرهگذاری میشود .احساسزات مثبزت از راسزت بزه

دانشکده نفزت) دانشزگاه انتخزاب شزده و مزورد مطالعزه قزرار

چپ و احساسات منفی از چپ به راسزت زیزاد مزیشزوند؛ بزه

گرفتند .محزدوده سزنی آنهزا بزین  53تزا  40سزال و دامنزه

عبارتی ،نمرهگذاری  50سؤال به صورت مثبت و  50سؤال بزه

تحایلی آنها از کاردانی تا دکتری متییر بود.

صورت منفی است .قابل ذکر است که این مقیزاس جنبزههزای

به هر کدام از شرکتکنندگان ،در مزاههزای اردیبهشزت و

شناختی ،عاطفی ،رفتاری و روانی افسردگی را میسنجد ].[51

خرداد  ،5931پرسشنامههای افسردگی  ،zungهزوش معنزوی

 Safar Alizadehپایایی این مقیاس را  0/30بزه دسزت آورد

 Kingو هوش هیجانی  Shutداده شد .به شرکتکننزدگان در

].[56

پژوهش ،در رابطه با اهداف و نحوه انجزام پزژوهش توضزیحات

 )5پرسشنامه هزوش معنزویSpiritual Intelligence ( :

الزم داده شد و رضایت آنهزا در مطالعزه بزه صزورت شزفاهی

 :)Self-Report Inventoryجهززت سززنجش هززوش معنززوی

جلب شد .به آنها توضیح داده شد که میانگین زمزان تقریبزی

افراد از مقیاس هوش معنوی  Kingاستفاده شد .ایزن مقیزاس

برای تکمیل پرسشنامهها حدود  50دقیقه است و با توجزه بزه

حاوی  54ماده و  4خرده مقیاس شامل تفکر وجودی انتقزادی

اینکه پرسشنامهها به صورت خودگاارشی بودند ،پس از گذشت

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

مدت زمان کافی ،پژوهشگران بزرای جمزعآوری پرسشزنامههزا

ماده ،و گسترش وضعیت هوشیاری با  1ماده مزیباشزد .بزرای

اقدام نمودنزد .آزمزونهزای ایزن پزژوهش هزی ضزرری بزرای

هرکدام از سزؤاالت ایزن پرسشزنامه  1گاینزه (نظزری نزدارم،

شرکتکننزدگان بزه دنبزال نداشزت .بزر محرمانزه بزودن ایزن

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

اطالعات نیا تأکید شد و نتایج پژوهش برای آزمودنیهایی کزه

درسززت) بززه صززورت طیززف لیکززرت منظززور شززده اسززت کززه

تمایل داشتند ،به صورت جداگانه تهیه شد و در اختیزار آنهزا

نمرهگذاری این گاینهها به ترتیب  4 ،9 ،5 ،5و  1است .دامنزه

قرار گرفت.

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

مالکهای ورود بزه پزژوهش عبزارت بودنزد از :عزدم سزوء

نشاندهنده هوش معنوی باال و یا وجود چنین رفیتزی اسزت

مارف مواد ،تحایل در دانشگاه ایالم و موافقت بزرای حضزور

] .[57پایایی این مقیزاس در مطالعزات  kingو همکزاران ،بزر

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

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

از مطالعه میشد .قابل ذکر است نمونه اولیه پژوهش  930نفزر

مقیاسهای آن از جمله تفکزر وجزودی انتقزادی  ،0/33تولیزد

بود که با توجه به اینکزه برخزی از پرسشزنامههزا عزودت داده

معنززای شخاززی ،0/37هشززیاری متعززالی  0/33و گسززترش

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

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

مطالعه حذف شدند و نمونزه نهزایی بزا تعزداد  963نفزر مزورد

هززوش معنززوی در ایززران توسززط  Raghibو همکززاران][53

تحلیل آماری قرار گرفت .دادههای پژوهش با استفاده از نسخه

سنجیده شد .برای روایی از تحلیل عزاملی تأییزدی مرتبزه اول

 55نرمافاار  SPSSو بزا روشهزای آمزار توصزیفی (میزانگین،

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

انحراف معیار ،فراوانی و درصد) ،ضریب همبستگی  Pearsonو

به دست آمد و پایایی ه از طریزق آلفزای کرونبزار در سزطح
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 Shahbaziپایایی کل پرسش نامه را  0/35بزه دسزت آورد ]

( 0/33 )p<0/01برآورد گردید.
 )9پرسشنامه هوش هیجانی :این مقیاس یز

.[55

پرسشزنامه

خودگاارشی مداد کاغذی اسزت کزه  99مزاده دارد و در سزال

یافتهها

 5005توسززط  Shutطراحززی شززده اسززت 59 .سززؤال شززامل
مقیاس ارزیزابی و بیزان هیجانزات 50 ،سزؤال شزامل مقیزاس

شرکت کننزدگان در ایزن پزژوهش ( )n=963دانشزجویان

تنظی هیجانها و  50سؤال شامل مقیزاس بهزرهوری هیجزان

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

است .آزمودنی باید به هری

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

از مادههای پرسشنامه که در ی

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

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

تنظی شده است ،پاسخ گوید .نمرهدهزی گویزههزای  1و 53

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

پرسشنامه فوق بهصورت معکوس میباشد و حداقل و حزداکثر

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

نمراتی که فرد میتواند کسب کند  99و  561است که نمزرات

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

باال نشاندهنده هوش هیجانی باال و یا وجزود چنزین رفیتزی

معیار ،کمترین و بیشترین نمزرات متییرهزای پزژوهش نشزان

است ] .[6طی مطالعهای که توسط  Braketانجام شزد آلفزای

داده شده است.

کرونبار این مقیاس  0/70به دسزت آمزد ] .[50در ایزران نیزا
جدول  -1میانگین و انحراف معیار هوش معنوی ،هوش هیجانی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه ایالم در سال 1931
شاخصهای آماری

انحراف معیار  ±میانگین

حداقل

حداکثر

متغیر
افسردگی

7/21 ± 2/29

13

22

تفکر وجودی انتقادی

29/13 ± 1/29

9

1

معناداری شخصی

71/ 1 ± 9/34

21

1

هشیاری متعالی

22/11 ± /13

9

1

گسترش حالت هشیاری

71/11 ± 9/31

21

1

هوش هیجانی

772/34 ± 71/21

719

11

نتایج جدول  5نشان میدهد که بین تفکر وجودی انتقادی

با افسردگی رابطزه منفزی معنزیدار ( r= -0/94و ،)p<0/005

با افسردگی رابطزه منفزی معنزیدار وجزود دارد ( r= -0/97و

بین گسترش حالت هشیاری با افسردگی رابطه منفی معنیدار

 .)p<0/005همچنین بین معناداری شخای با افسردگی رابطه

( r= -0/93و  )p<0/005و بین هزوش هیجزانی بزا افسزردگی

منفی معنیدار ( r= -0/97و  ،)p<0/005بین هشیاری متعالی

رابطه منفی معنیداری وجود داشت ( r= -0/91و .)p<0/005

جدول  -2ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای پیشبین با افسردگی در دانشجویان دانشگاه ایالم در سال 1931
مقیاس

7

 -7تفکر وجودی انتقادی

7

2

 - 2معناداری شخصی

**

 - 9هشیاری متعالی

**

– گسترش حالت هشیاری

4/13
4/11

9

4/12

**

4/11

**

4/19

 - 1هوش هیجانی

4/1

 -1افسردگی

-4/91

**

1

7

**

4/11

1

7

**

**

**

**

**

-4/91

4/13
4/14

**

-4/9

7
**

4/19

**

-4/92

7
**

-4/91

7

** معنیداری در سطح 4/47

سالمت جامعه
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ابتدا با استفاده از آزمزون ناپزارامتری Kolmogorov-

تجایه و تحلیل دادهها بزا روش رگرسزیون step wise

 ،Smirnovتوزیع فراوانی دادههزا نرمزال تشزخیص داده شزد

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

( .)p<0/01همانطور که در جدول ماتریس مشاهده مزیشزود

متییرهای پیشبین افسردگی ،به ترتیب گسترش حالت هشیاری،

همبستگی متییرهای پیشبین کمتر از  0/30اسزت .بنزابراین،

تفکر وجودی انتقزادی و هزوش هیجزانی بیشزترین اهمیزت را در

مفروضه عدم ه خطی چندگانه تأیید میگردد .جهت بررسزی

تبیین واریانس افسردگی دانشزجویان داشزتهانزد .ضزریب تعیزین

مفروضززه مسززتقل بززودن خطاهززا نیززا از آزمززون Durbin -

برابر با  0/53و نسبت  Fچندگانه برابر با  53/44اسزت کزه در

 Watsonاسززتفاده شززد کززه  5/31بززه دسززت آمززد بنززابراین،

سطح کمتر از  0/005معنیدار است.

مفروضه آن نیا تأیید شد.
جدول  -9ضرایب رگرسیون متغیرهای روانشناختی پیشبین با افسردگی با استفاده از روش  step wiseدر دانشجویان دانشگاه ایالم در سال 1931
آماره
متغیر پیشبین

همبستگی

ضریب

نسبتF

چندگانه

تعیین

احتمالP

MR

RS

4/92

4/71

4/ 2

4/72

4/ 9

4/73

گسترش حالت هشیاری

ضرایب رگرسیون)(ß
7

F=1 /92

ᵝ=-4/92

p=4/447

t=-2/42

9

2

p>4/447
تفکر وجودی انتقادی

F=93/99

ᵝ=-4/2

ᵝ=-4/22

p=4/447

t=-9/21

t=-9/14

p>4/447

p=4/447

F=22/

هوش هیجانی

p=4/447

ᵝ=-4/73

ᵝ=-4/71

ᵝ=-4/7

t=-2/37

t=-2/13

t=-2/92

p=4/44

p=4/47

p=4/47

پژوهشی مورد استفاده در این مطالعات نیا ممکن است یکی

بحث
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی میاان افسردگی بر

دیگر از دالیل تفاوت یافتهها باشد Zohar .و ،Marshall

اساس ابعاد هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان

هوش معنوی را استعداد ذاتی میدانند که انسان در حل

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

مسائل معنوی و ارزشی خود به کار میگیرد و زندگی را در

تمام ابعاد هوش معنوی و افسردگی رابطه منفی معنیداری

حالتی گسترده از غنا و معنا قرار میدهد [.]53

وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای  Hossein pourو

در تبیین این رابطزه مزیتزوان گفزت ،افزرادی کزه هزوش

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

معنوی باالیی دارند ،هنگام مواجهه با مشزکالت مزیتواننزد بزا

و همکاران ] [59همسو است .اما با یافتههای پژوهشهای

بهرهگیری از این استعداد ،آستانه تحمل خود را افاایش دهند،

]،[54

در نتیجه نیروی بیشتری بزرای مواجهزه بزا شزرایط خطزرزای

 O’Connerو همکاران ] [51و  Shreve-Neigerو

زندگی دارند و چون زندگی را بامعنا و هدفمند تلقی میکننزد

 [56] Edelsteinهمسو نیست .آنها گاارش دادند که

کمتر دچار ناامیدی و درماندگی میشوند .در پژوهشزی ضزمن

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

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

یکی از دالیل تفاوت در نتایج پژوهشها ،متفاوت بودن جامعه

شده است که قزرآن بزه افزراد بزا هزوش معنزوی بزاال ،صزفت

آماری این پژوهش با پژوهشهای مذکور بوده است زیرا آن

اولوااللباب میدهد ،که منظور افزرادی هسزتند کزه بزه جزوهر

مطالعات در خار از کشور انجام شدهاند .تفاوت در اباارهای

حقیقت پی بردهاند و از پردههای اوهام عبور کردهاند ] .[57در

Garcia-Alandete

سالمت جامعه
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سالهای اخیر با توجه به گرایش پژوهشگران بزه بعزد معنزوی

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

زندگی بشر و بررسیهای به عمل آمده در رابطه بزا تزأثیر ایزن

دیدگاههای جدید در مورد علل بروز افسردگی ،کاستیهزایی را

بعد بر سالمت روان انسان ،برای کاهش تأثیرات سوء افسردگی

در دو حوزه قابلیتهای عاطفی و هیجانی نشان میدهد :از ی

و افاایش میاان شادکامی به شکل ویژه بر درمانهزای معنزوی

سو ،مهارتهای مربوط به ایجاد رابطزه بزا دیگزران و از سزوی

تأکید شده است .پژوهشگران مختلفی در پژوهشهای خود بزه

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

این نتیجه دست یافتند که افراد با گرایشهای معنوی ،هنگزام

راه و عززدم توانززایی در ایجززاد رابطززه بززا دیگززران باعززث بززروز

رویارویی با آسیب ،بزه وضزعیتی کزه درون آن هسزتند پاسزخ

افسردگی میشود .افراد افسرده قزادر بزه توصزیف و تشزخیص

بهتری میدهند ،موقعیت را بهتر اداره مزیکننزد و از سزالمتی

احساسات خود نیستند و بسیار زودرنزج ،بزیحوصزله و خشزن

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

میباشند .بنابراین ،هرچند پایین بزودن هزوش هیجزانی ،یز

معنوی با شیوههای مقابله مذهبی پرداخته شد .بر اساس نتایج

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

به دست آمده آشزکار شزد کزه بزین هزوش معنزوی و مقابلزه

دارند و هوش هیجانی از متییرهای مه روانشناختی در ابزتال

مذهبی و یکی از شیوههای آن یعنی توکل؛ رابطه مثبت وجزود

به افسردگی است ].[55

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

نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون روی نمره کل افسزردگی

مواجهه با حوادث ناگوار زندگی از مقابله مذهبی خاوصان توکل

بززا روش  step wiseدر جززدول  9نشززان داد کززه متییرهززای

به خدا بیشتر استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،این افراد برای

پیش بین مورد بررسی 53 ،درصد واریانس افسردگی را تبیزین

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

میکنند .همچنین نتایج نشان میدهد کزه از بزین متییرهزای

حال در جهت رفع و کاهش استرس تالش میکنند ].[53

پیشبین افسردگی ،به ترتیب گسترش حالت هشزیاری ،تفکزر

نتایج پژوهش حاضر نشان داد کزه بزین هزوش هیجزانی و

وجودی انتقادی و هوش هیجانی بیشترین میاان را در تبیزین

افسردگی در دانشجویان دانشگاه ایالم رابطه منفی معنزیداری

واریانس افسردگی در دانشجویان دارند Bayrami .و همکزاران

وجود دارد .این یافته با نتایج پزژوهشهزای  Kheiriو Hasan

نیا در پژوهش خود نشان دادند هوش معنوی میتواند پزیش-

 Khanjani ،[53] vandو همکزاران ] [90و  Monsheeiو

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

همکاران ] [55هماهنگ است اما با نتایج پزژوهش Kerdegar

میتوان نتیجهگیری کرد که این متییرها میتوانند مؤلفههزای

و  ،[95] Javidiمبنی بر عدم وجود رابطه معنیدار بین هوش

سالمت روانی باشند و بهداشت روانی افراد را تحت تزأثیر قزرار

هیجانی و ابعاد سالمت روان نزاهمخوان اسزت .در تبیزین ایزن

دهند .بنابراین برای کاهش میاان افسردگی دانشجویان ،تمرکا

موضوع میتوان گفزت شزاید یکزی از دالیزل تفزاوت در نتزایج

روی این متییرها میتواند منجر به پیامزدهای درمزانی بهتزری

پژوهشها ،متفاوت بودن جامعه آماری بوده است زیزرا جامعزه

شود.

آماری در مطالعه آنها مادران شاغل بوده است .در تبیین ایزن

این پژوهش نیا ماننزد بسزیاری از پزژوهشهزای دیگزر بزا

رابطه میتوان به نظریه  Mayerاشاره کرد کزه بیزان مزیدارد

محدودیتهایی روبرو بزوده اسزت .ایزن مطالعزه فقزط بزر روی

هوش هیجانی بزیش از هوشزبهر (،)Intelligence Quotient

دانشجویان دانشگاه ایالم انجام گرفته است ،بنابراین در تعمزی

پیشبینی کننده موفقیت فزرد در زنزدگی اسزت .افزرادی کزه

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

دارای کفایت هیجانی باال هستند ،مهارتهای اجتمزاعی بهتزر،

پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسزشنامزه اسزتفاده شزده

روابط درازمزدت پایزاتر و توانزایی بیشزتری در حزل تعارضزات

است و با توجه به اینکه پرسزشنامزههزا جنبزه خودگاارشزی

دارند .بنابراین ،میتزوان انتظزار داشزت کزه کمتزر در زنزدگی

داشتند و نیا تعداد سؤاالت آنها زیاد بوده ،ممکن است که در

احساس درماندگی و افسردگی کنند .گویا هوش هیجزانی بزاال

پاسخها سزوگیری وجزود داشزته باشزد .ماهیزت ایزن مطالعزه

نقشی همانند تفکرات سازنده و عقاید کارآمد دارد ،ویژگیهایی

توصیفی بود ،بنابراین نمیتوان روابزط علزی را از آن اسزتخرا

سالمت جامعه
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تعارض منافع
 هززی گونززه تعززارم منززافعی توسززط،در ایززن پززژوهش
.نویسندگان گاارش نشده است

 عدم حذف عوامل مخدوشکننده در بررسی ارتبزاط بزین.کرد
 پیشزنهاد.این متییرها نیا جاء محدودیتهای این پژوهش بود
 بر روی این جمعیت و،می شود که این موضوع در مناطق دیگر
جمعیتهای بالینی و غیر بالینی دیگر نیا مزورد مطالعزه قزرار

سهم نویسندگان
،توزیع پرسشنامهها و نگارش مقاله بر عهده فاطمه میرزایی
 تجایه و تحلیل دادهها بزر.فاطمه ویسی و طاهره محرابیان بود
 اصالح نهزایی مقالزه.عهده طاهره محرابیان و محمد بساک بود
.را نیا سید علی مرعشی بر عهده داشتند

تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که ما را در این پژوهش یاری کردند به ویژه
دانشجویانی که صبورانه در ایزن پزژوهش شزرکت و همکزاری
.  صمیمانه تشکر میکنی،کردند

 متییرهای دیگری نیا به صزورت گسزترده در، ه چنین.گیرد
ارتباط با افسردگی مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان در درمزان
 همینطور توصزیه مزیشزود کزه از. بهتر عمل نمود،این افراد
نتایج این پژوهش در مراکزا درمزانی و مشزاورهای دانشزجویی
.توسط متخااین بهداشت روانی استفاده شود
 بزا توجزه بزه یافتزههزای ایزن پزژوهش و:نتیجهگیـری
 میتوان نتیجه گرفت که هزوش معنزوی و،پژوهشهای مشابه
 تأثیر مثبتزی در سزالمت روانزی افزراد دارنزد و،هوش هیجانی
 از نظزر روانشزناختی،افرادی که دارای زندگی معنوی هستند
.سال تر هستند
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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
(R2=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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