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 انیدانشجو نترنتیبه ا ادیو اعت یرابطه هوش معنو یبررس قیتحق نیهدف ا
 انیدانشجو یبوده و  جامعه آمار یهمبستگ قیورزشکار است.روش تحق

طبق  ینفر بودند. نمونه آمار 0411حدود  ،یورزش ادیشرکت کننده در المپ
 ردپرسشنامه استاندا یریشد. ابزار اندازه گ نیینفر تع 911جدول مورگان 

و  یی( که روا0336) انگی نترنتیبه ا ادی( و اعت1113) نگیک یهوش معنو
از آمار  هادادهود. برای تجزیه و تحلیل ب دهیرس دییهر دو به تا  ییایپا

ساده  ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بیتوصیفی و آمار استنباطی )آزمون ضر

استفاده   spss 19  افزارنرمو از  11/1یدارمعنی( در سطح رهیوچند متغ
و  ی. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش معنودیگرد

وجود دارد. نتیجه آزمون  یو منف دارییرابطه معن نترنتیبه ا ادیاعت زانیم
درصیید ازتغیییرات مربیوط بیه هوش  9/12ساده نشان داد، ونیرگرس
. کندمی نیجوانان پیش بی نیرا در ب نترنتیبه ا ادیاعت زانیم ،یمعنو

درصد  8/33چندگانه همزمان نشان داد که  ونیآزمون رگرس جینتا نیهمچن
مؤلفه هوش  4جوانان به  نیدر ب نترنتیبه ا ادیعتا زانیم راتییاز کل تغ

 تیو اهم نترنتیبه ا ادیروز افزون اعت زانیوابسته است. با توجه به م یمعنو
به  یا ژهینگاه و انو متخصص نیالزم است مسئول نیبنابرا یهوش معنو

 مقوله داشته باشند. نیا
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The purpose of this study was to investigate the 

relationship between spiritual intelligence to Internet 

addiction is a student athlete. The research method was 

correlation. The statistical population was about 1,400 

students who were participated at the Olympiad student. 

A sample of 302 people were chosen, according to 

Morgan table. King Spiritual Intelligence Questionnaire 

(2009) and internet addiction (1996) both validity and 

reliability had been confirmed . To analyze the data, 

descriptive and inferential statistics (Pearson correlation 

coefficient , simple regression and multivariate) at the 

significant level 0.05, and SPSS software were used. 

Pearson correlation analysis showed a negative 

correlation between spiritual intelligence and there is a 

significant amount of Internet addiction. Simple 

regression showed, 27.3% variation on spiritual 

intelligence, the predicted Internet addiction among 

young people .The results of multiple regression test 

showed that 8./99 percent of total changes in Internet 

addiction among young people is dependent on the four 

components of spiritual intelligence . Due to the 

increasing amount of Internet addiction and the 

importance of spiritual intelligence officials and 

specialists so be sure to have a special look at this issue. 
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 مقدمه
که  میشویرو مروبه یادیز یانیروزها با دانشجو نیا

و لب تاب و   وتریصفحه کامپبه چشم  یمتماد یهاساعت
 یاز جادو یالحظه ستندیحاضر ن یاند و حتو ... دوخته لیموبا

در سال های اخیر کاربردهای فراوان  چشم بردارند. تالیجید
عنوان  باهای آن سبب شده است پدیده ای اینترنت و جذابیت

 ینوع نترنتیبه ا ادیظهورکند. اعت "1اعتیاد به اینترنت"
 یاست که شامل نوع یاجتماع -یشناختاختالل روان

 از یو وسواس مارگونهبیو استفاده  نترنتیبه ا یرفتار یوابستگ
 یاستفاده زانیم. متخصصان (99) شودیرا شامل م نترنتیا

-یم نترنتیبه ا ادیاعت یانبرا م نترنتیساعت در هفته از ا 91
 نترنتیاز استفاده از ا یجدا دینوع استفاده را با نی. البته ارندیگ

 زانیمبرخی دیگر  دانست. یرعلمیو غ یاهداف کار یبرا
وب  ،یباز لیروز از قب ساعت در 9از  شیب نترنتیاستفاده ا

 یرا مبنا قرار م یاجتماع یو استفاده از شبکه ها یگرد تیسا
میالدی تعداد استفاده  1111(. در دسامبر سال 91دهند )

(. در 96میلیون نفر گزارش شد ) 661کنندگان از اینترنت 
رشد  اینترنتکشور ما نیز در سالهای اخیر میزان استفاده از 

باتوجه به آمار موجود در چند سال چشمگیری داشته است؛ 
برابر شده است. بر  11اخیر، تعداد کاربران اینترنت درکشور ما 

اساس آخرین تحقیقات انجام شده در کشور بیشتر کاربران 
 )مجازی( آنها در فضاهای %91اینترنت، جوانان هستند و 

های بازنگری نامه %91ای، بازیهای رایانه %18گفتگو، مشغول 
مشغول جستجو در شبکه جهانی هستند  %11نیکی و الکترو

(06.) 
هر چند  ضرری است،ی اینترنت به خودی خود ابزار ب     

منجر  یریادگیمختلف  یبه رشد مهارتها نترنتیا اارتباط ب
 نیدر کم دیبا ایمهارتها و مزا نیاما در کنار ا. شودیم

 و بود. در واقع استفاده بیش از حد زیپنهان آن ن یخطرها
نادرست از آن، خطر اعتیاد به اینترنت را به دنبال دارد که جزء 

ی شود. واژه معتاد برایم یرفتار محور طبقه بند یاعتیادها
 یشود؛ چرا که نشانه هایکاربران اینترنت هم به کار گرفته م
را دارد که در اعتیاد به  یاعتیاد به اینترنت همان ویژگی های

جدا  (. این نشانه ها شامل13) دشومیالکل و سیگار دیده 
اختالالت عاطفی و اختالل در روابط اجتماعی است  و شدن

در استفاده کنندگان از اینترنت  ریکه هر روز به مقدار بیشت
بسیاری ازدانشجویان برای فرار از مشکالت  یابد.یگسترش م

و از بین بردن حالتهای روانی منفی و استرس در زندگی رو به 

                                                                     
1. Addiction to Internet 

 اعتیاد به اینترنت در (.91آورند )دنیای مجازی می  اینترنت و
با مشکالتی از قبیل کاهش   انیانشجودانش آموزان و د

ارتباطات میان فردی، عصبانیت، پرخاشگری و هیجان همراه 
(. همچنین اعتیاد به اینترنت باعث کاهش افت 90است )

به   زین 2(. والدو08شود )میجوانان و نوجوانان تحصیلی در 
پرداخته  یو هوش معنو نترنتیبه ا تادیاع بین  رابطه یررسب

میزان اعتیاد به اینترنت تحقیق زاده در ری(. پ11است )
بیشترین استفاده از  اصفهان، دانشجویان دانشگاه پیام نور

از موتورهای جستجوگر و دانلود  استفادهرا مربوط به   اینترنت
ان عنوان درصد دانشجوی 4/8همچنین .دانسته است فایل

نتایج  .(9کردند که به خاطر اینترنت دچار افت تحصیلی شدند )
تحقیقات نشان داده است که اعتیاد به اینترنت افسردگی و و 
محرومیت از خواب و اضطراب را  در بین جوانان را شیوع می 

(. این اختالل بیش از میزان تحصیالت به الگوهای 11دهد )
نتایج مثبت و ). 91ارد )رفتاری فرد و خانواده بستگی د

معناداری بین هوش معنوی و صفات شخصیتی وجود دارد و 
تفکر انتقادی یك پیش بینی کننده قوی برای وِیژگیهای 

خانواده نقش مهمی در  (. بنابراین06) باشدمیشخصیتی افراد 
دارد به استفاده نامطلوب از اینترنت  گرایش نوجوانان و جوانان

مربوط به اینترنت مانند استفاده  واملعهمه  در نهایت(.18)
طوالنی مدت از اینترنت، دستیابی سریع و آسان به آن و 

اعتیاد به  داشتن مهارت های باال در استفاده از آن همگی در
 جهینت نیو همکاران  به ا ی(. بحر19اینترنت تأثیر دارند )

بین شدت اعتیاد اینترنتی و سالمت عمومی ارتباط   دندیرس
رشد فردی و  داشتن هدف در  (.0وجود دارد ) دارمعنی آماری

زندگی با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوسی دارد و سالمت 
 (.94اندازد )روانی افراد را به خطر می 

 جامعه یفردا نیولئمسجوانان ما آینده سازان  جامعه  و      
 ،یاقتصاد ،یاجتماع یندهیآشوند. یمحسوب م ورزشی
جوانان آن  تیبه ظرف یجامعه بستگ كی یاسیو س یفرهنگ

 تیجامعه، ظرف كیکه جوانان  ایجامعه دارد؛ به همان اندازه
را فراگرفته باشند، به همان  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع

و توانا را  دگریبه خود، تول یمرفه، متک ۀجامع كیتوقع  مانهیپ
ل جوان، بر نس گذاریهیسرما .میداشته باش متوانییم ندهیدر آ

وجود ارتباط . است انسانی منابع یرو یساز تیظرف قتیدر حق
بین اعتیاد اینترنتی و سالمت عمومی زنگ خطری است که 

عنوان  به انیدانشجو. امروزه است تیاهم زیحا اریبس

                                                                     
2. Waldo  



 ... دانشجویان اینترنت به اعتیاد و معنوی هوش سیونرگر تحلیل 10

 

 

در شبکه ارتباطات ی اساس یگر نقشهافایو ا ندهیآ نیمتخصص
 هستند.مواجهه  یمشکالت روان از یعیگستره وسی اجتماع

در کار و داشتن روابط  تیموفق ،یسالمت و تندرست 
از  یخشنودکننده با همساالن، دوستان و خانواده همگ

 نیکه ا نیباشند. ایم یمهم کارکرد انطباق اتیخصوص
در معرض  نترنتیاستفاده از ا یلهیها تا چه اندازه بوسیژگیو

عمق  روند، یم نیچه اندازه از ب و تا رندیگ یقرار م بیآس
 به ادیاعت عالوه بر (.3دهد )یرا نشان م نترنتیا یشناس بیآس

است که  ینینو یکردهایاز جمله رو 1ی، هوش معنونترنتیا
 تیانسانها مطرح شده است. معنو یسالمت روان وزهدر ح

صاحب  یانسیان اسیت کیه برخی یدرونی ازهیاییاز ن یکیی
 ،یرشد شناختهای نهیسطوح زم نینظران آن را متضمن باالتر

را در  ی(. هوش معنو11دانند )یفردی م ،یعیاطف ،یاخالق
 یبرای پاسخ دادن به چراهای زندگ یواقع تالش همواره آدم

معنوی،  یکه افراد دارای زندگ هستندباور  نیا دانیند و بیریمی
هستند. به  یافیراد سالم یبیدون شیك از نظیر روان شیناخت

و کنجکیاوی  یتیاز قیوه خالق نیهیتر استفاده بهعبارت واضح
 یموجود مرتبط با زنده ماندن و زندگ لیدال افتنیبیرای 

 تیاز معنو یمهم خشرشید و تکامیل، ب جیه،یکیردن و در نت
 كیآکادم اتیدر ادب ی(. هوش معنو01) دهدیم لیرا تشک

و  2 ونزیتوسط است 0336بار در سال  نیاول یبرا یروان شناس
عالقه  یروانشناس "در کتاب 3 مونزیتوسط ا 0333بعد در سال 

مطرح شد. از نظر  "تیدر شخص تیو معنو زشی: انگیینها
 یاطالعات معنو یکاربرد انطباق یهوش معنو (1111) مونزیا

به هدف  یابیروزمره و دست لیساحل م لیبا هدف تسه
هوش،  دیجد میاز مفاه یکیبه عنوان  ی. هوش معنوباشدمی

و رفتار حل مسئله است که  یسازگار یعنو یدربردارنده
 ،یمختلف شناخت یهاطهیسطوح رشد را در ح نیباالتر
و فرد را در  شودمیو ... شامل  یفرد نیب ،یجانیه ،یاخالق

 یکپارچگیبه  یابیاطراف و دست یها دهیبا پد یجهت هماهنگ
 یو باورها تی(. معنو00) دینما یم یاری یرونیبو  یدرون
دارند و در جهت  یارتباط تنگاتنگ یروانشناخت با ابعاد یمعنو

 دارند. یگام بر م یانسان یتعادل در زندگ جادیا
 انیدانشجو یهوش معنو میابیکه در میبرآن قیتحق نیدر ا

ارتباط  نترنتیبه ا ادیاعت زانیبا م ایو آ ورزشکار چگونه است
ارتباط چگونه است؟ مطالعات  نیااگر ارتباط دارد  نه و ایدارد 

 نترنتیبه ا ادیاعت زانیو م یارتباط هوش معنو نهیدر زم یکم

                                                                     
1. Spiritual Intelligence 

2. Stevens 

3. Emmons 

 نیرابطه ب یبررسو همکاران در  کوندیصورت گرفته است. در
که  افتندیدر نترنتی( به ای)دلبستگ ادیو اعت یهوش معنو

همراه است،  شتریکمتر و طول عمر ب یماریبا ب تیمعنو
و  یافسردگ زانیدارند، م یمعنو یریگکه جهت یافراد

چه هوش  که هرمعنی  نی(. بد6اختالالت درآنها کمتراست )
افراد به  دیشد شیگرا و یباشد احتمال دلبستگ شتریب یمعنو

فرار از مشکالت و  یخواهد بود و افراد برا ترنییپا نترنتیا
 یحل مسئله و مؤلفه ها یکردهایاز رو شیخو یهایی تنها

به   نهمکارااستفاده خواهند کرد. حسن زاده و  یهوش معنو
)اعتیاد به اینترنت و  یرابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژ

SMS و وضعیت آموزشی و روانی دانش آموزان پرداختند و )
بین دو متغیر استفاده افراطی از  نشان دادند که یها افتهی
و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد و  نترنتیا

راطی از پیامك و پیشرفت اف تفادههمچنین بین دومتغیر اس
تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. اما بین دو متغیر استفاده 

 رابطه معنادار وجود داشت ییو احساس تنها نترنتیافراطی ازا
اسکندری راد و همکاران  به بررسی ارتباط بین هوش  (.4)

و حمایت اجتماعی  در بین  SMSمعنوی و اعتیاد به 
ندران پرداختند . محققین دریافتند بین دانشجویان دانشگاه ماز

هوش معنوی و حمایت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. 
ولی بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار وجود 

 (.  03) ندارد
بر  یلیتحص زشیانگ ،یارتباط هوش معنو یدر بررس یقاسم

نادار هوش دانش اموزان به رابطه مع نیدر ب امكیو پ نترنتیا
را  یاشاره کرده است و هوش معنو نترنتیبه ا ادیو اعت یمعنو

گونه  ادیاعت ییرفتارها یبرا یکننده  قو ینیب شیبه عنوان پ
 تیمعنو نیبنابرا .شناخته است نترنتیبه ا ادیاعتجمله از 
خود و بکار  یمعنو یافراد را در توجه به تجربه ها تواندمی

 یاری یزندگ یك و ارزش و معنا، در لیان در حل مسا یریگ
همچنین باور هر شخص از توانایی و قابلیت های (. 09دهد )

تواند پیش بینی کننده تحصیلی و اجتماعی به نوبه خود می
در مقایسه  (.1باشد )اش قوی موفقیت تحصیلی و اجتماعی

هوش معنوی  جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار، هوش معنوی 
بود. تفکر انتقادی، صداقت، تحمل و  جوانان ورزشکار بیشتر

آرامش درونی در میان ورزشکان بیشتر بوده و در برقراری 
بین  که افتندیو همکاران در یبحر(. 16بودند )ارتباط ماهرتر 

اعتیاد اینترنتی و سالمت عمومی دانشجویان ارتباط آماری 
وضعیت افرادی که  عبارتیو معکوسی وجود دارد؛ به  دارمعنی
سالمت عمومی نیز نامطلوبتر  د اینترنتی داشتند، در بعداعتیا
استفاده بدون محدودیت از اینترنت، فعالیت جسمی و . بود

تعامل چهره به چهره را کاهش داده و باعث تغییر در سبك 
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گردد که کاربران در زندگی می شود و در نتیجه باعث می
چون های مختلفی در زمینه نترنتدوران وابستگی خود به ای

 1باال(.0خواب و تغذیه دچار اختالل شوند ) روزمره، فعالیتهای
در تحقیق خود به این نتیجه رسید که هوش معنوی نفش 

گیری معلمان کلیدی در کنترل استرس دارد و با سبك تصمیم
 ی نیزعقوب(. ی02دارد )در فرآیند تدریس ارتباط بسیار باالیی 

نمره  زانیی، منمره هوش معنو شینشان داد که با افزا
همچنین هوش معنوی  (.04) ابدییم شیافزا زین یشادکام

رابطه معنادار و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد و نقش مهمی 
بر کیفیت کار دارد. متغیرهای فرهنگ سازمانی و خصوصیات 

(. بنابراین 11دارد )دموگرافی نقش میانجی را در بین آنها 
است که به افراد امکان  یاتجربه شده ییهوش معنوی توانا

را برای  نهیو زم دهدیرا م شتریببه دانش و فهم  یابیدست
 (.10سازد )یرا فراهم م یدر زندگ یبه کمال و ترق دنیرس

 ینهیانجام شده در زم یهااز پژوهش یقابل توجه حجم
سازه پرداخته  نیا یهامؤلفه ایعناصر  نییبه تب یهوش معنو

و  یدرست یهشت گانه یهالفهپژوهشگران مؤ یاند. برخ
مقاومت  سخاوت، تحمل، ،یتواضع، مهربان ت،یتمام صراحت،

 شانرا ن گرانید یازهایبه برطرف کردن ن لیو تما یداریو پا
 همچنین(. 12ذکر کرده اند ) یتکامل هوش معنو یدهنده
از  ی راشهود و دلسوز ،یکپارچگیمانند شجاعت، یی ارزشها
است معتقد ( 1111. آمرام )ندانسته اد یهوش معنو یهامؤلفه

 ،یمعنا و داشتن هدف در زندگ شامل حس یکه هوش معنو
از ارزش ماده و معتقد به  متعادلدرك  ،یحس تقدس در زندگ

 (.00) شودمی ایبهتر شدن دن
 یاز سازگار یرا به عنوان مجموعه ا یهوش معنو 2نگیک

 یتعالو م یرمادیغ یبر جنبه ها یمبتن یروان یها تیظرف
 ،یشخص وجود عتیبه خصوص آنها که وابسته به طب ت،یواقع
 تیمعنو افتهیگسترش  یهاو حالت یتعال ،یشخص یمعنا

 ن،یشیپ قاتیبا توجه به تحق یکرده است. و فیباشد، تعریم
، 4یشخص ینقادانه، معناساز 3یتفکر وجود یچهار مؤلفه

 یوهوش معن یرا برا 6یو گسترش خودآگاه 5یمتعال یآگاه
 (.14مطرح کرده است )

                                                                     
1 Rajni Bala 

2 King 

3 Critical Existential Thinking(CET) 

4 Personal Meaning Production(PMP) 

5 Transcendental Awareness (TA) 

6 Conscious State Expansion (CSE) 

نقادانه  یتفکر وجود نگیاز نظر ک یمؤلفه هوش معنو نیاول
 7از تفکر نقادانه ارائه شده است. چنس یاریبس فیاست. تعار

خلق  ق،یحقا لیو تحل هیتجز یی( تفکر نقادانه را توانا0386)
 سه،ی(، دفاع از نظرات، مقادی)عقا ها دهیکردن و سازمان دادن ا

. داندیکردن مسائل م لاستدالل ها و ح یابیارز ،گیرینتیجه
اشکال  یتفکر درباره ،مختلف یهادر پژوهشی تفکر وجود

-یوجود شخص دانسته شده است که م یدهیچیگوناگون و پ
از  یموضوعات یشخص درباره یفکر یریتواند شامل درگ

عالم وجود، زمان،  ،یاریهش قت،یو مرگ، حق یزندگ لیقب
 .باشد نهایمانند ا یموضوعات و صداقت، عدالت

است که  یشخص یمعناساز ،یمؤلفه دوم هوش معنو
 یاز همه یشخص یاستنتاج هدف و معنا ییعبارتست از توانا

کردن هدف  جادیا تیشامل ظرف ،یروان و یتجارب جسم
هدف  یکردن بر مبنا یزندگ)بر آن  افتنیو تسلط  یزندگ
از  گیرینتیجه یرد براف یی(. تسلط بر هدف شامل توانایزندگ

به  یشخص ی. معناباشدمی اتیهدف درکل موضوعات و تجرب
احساس جهت داشتن و حس  ،یصورت داشتن هدف در زندگ

اساس، فرد  نیبر ا .شده است فیتعر یداشتنِ استدالل وجود
 یو تجارب روزمره پ دادهایممکن است بتواند به هدف از رو

به  یمتعالی آگاه .(6) مشخص کند یرا در زندگ یبرده و هدف
 یابعاد متعال نییشامل تع یهوش معنو یمؤلفه نیعنوان سوم

 و یداریب یعیدر خالل حالت طب یو جهان ماد گرانیخود، د
ابعاد با خود و با  نیارتباط ا نییتع تیاست که با ظرف یاریهش

 یعلم یمطالعه به (0346) 8مازلو ت.توأم اس یجهان ماد
بر آن بود  یو ،استپرداخته  انسان یدگزن  یمتعال یهاجنبه
توانند به  یو م ستندین بیفر ای الیتوهم، خ میمفاه نیکه ا
 یاهیاول یهیاو پا یهاافتهینسبت داده شوند.  یواقع یزندگ

و حاالت اوج بود.  یاریهش یها تیوضع رییتغ یمطالعه یبرا
 هدیادرا ن یموضوعات نیکه چن یدانش یریبه نظر مازلو بکارگ

 یاریشوه ینوع یمتعال یآگاه . در واقعاست هودهیب رد،یبگ
 یدیکل و عامل باشدمی یخاص نسبت به خود متعال

 ی. آگاهشودمیه دیخالق نام یدر هوش معنو رشدنیدرگ
دارد،  یهمپوش یشخص یجهات با معناساز یاز برخ یالمتع
 یزندگ یتعال یاز جنبه  یعتریوس یدرجه  یشخص یمعنا

 .همان منبع() ستاانسان 

 نگیاز نظر ک یهوش معنو یمؤلفه نیو آخر نیچهارم
به عنوان  یاریهش یاست. به طور کل یگسترش خودآگاه

                                                                     
7 Chance 

8 Maslow 
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 نسبت به پاسخ یحالت وجود )آگاه ای یزیچ شخص از یآگاه
در  هیبه دانش پا ی(. آگاه91)( است یشخص طیبه مح یده

 شکل نیترشناخت به ساده ایمورد رخداد، ادراك، احساس 
 اریبس یاز راهها یبه آگاه یاریهش یاشارت دارد. به طور کل

از  یاشده قیتلف یآگاه ،یاریهش .شودمینسبت داده  دهیچیپ
بکار گرفته شده در  یاز عبارت ها یبرخ. ساختار فکر است

 یها تیانسان، مانند وضع یاریاشکال گوناگون هش حیتشر
به عنوان  هستند تا یاسناد معتبر دن،ید ایرؤ ای دنیخواب

انسان در نظر گرفته شوند. گسترش  یاز تجارب معمول یقسمت
خارج شدن از(  ایداخل شدن به ) ییشامل توانا یخودآگاه

مطلق،  یاریهش )شامل: یاریفراتر از هش ای یمعنو یهاحالت
 ،ی(، عالم وجودیهانی)کی مربوط به عالم هست یاریهش

 .باشدمیخودِ فرد  صیتشخ یگانگی

 قیروش تحق
از لحاظ  و  یهمبستگ ق،یبر اساس روش تحق قیتحق نیا 

شرکت  انیدانشجو قی. جامعه تحقباشدمی یهدف کاربرد
 یدانشگاه ها ییدانشجو ادیمسابقات المپ نیکننده در هشتم

 618نفر که  0411باشند که حدود  یکشور م یحرفه ا یفن
 ولبا استفاده از جد ینفر زن بودند. نمونه آمار 241نفر مرد و 

انتخاب شد. در  نفر 911 ،یا طبقه یتصادف وهیمورگان و ش
پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه اول در مورد  9از  نجایا

نمونه ها بود و پرسشنامه دوم هوش  یدموگراف اتیخصوص
و  بی( که پایایی آن در پژوهش رقSISRI) نگیک یمعنو

شده  وردبرآ 88/1همکاران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
یاس توسط متخصصان (. روایی صوری و محتوایی مق2است )

شناسی مورد تایید قرار گرفته است. برای برآورد روایی روان
ی معنوی غباری بناب به طور ی تجربههمگرایی از پرسشنامه

همزمان استفاده شده که ضرایب همبستگی این دو پرسشنامه 
سازه مقیاس  واییی ربه دست آمده است. برای محاسبه 66/1

ی اول تحلیل عامل تاییدی مرتبهاز تحلیل عامل اکتشافی و 
های به دست آمده نشان داد که این استفاده شده است. نتیجه

مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی است و با توجه 
های توان در محیطبه روایی و پایایی مناسب، آن را می

از  نیاستفاده نمود همچن هآموزشی و پژوهشی مانند دانشگا
( که نسبت به  0336) انگی نترنتیبه ا ادیعتپرسشنامه سوم  ا

 قابل اعتبار و روایی از زمینه این در موجود های پرسش نامه
(. درگاهی و رضوی 13شد ) استفاده است برخوردار قبولی

(. از 1گزارش دادند ) 88/1یانگ را  ضریب پایایی پرسش نامۀ
مون آز یآمار استنباطاز  ها و نمونه فیتوص یبرا یفیآمار توص
 در سطح ساده و چندگانه ونیآزمون رگرس رسون،یپ یهمبستگ

و  هیتجز  یبرا  نی. همچندیاستفاده گرد 11/1 یدارمعنی
 شد. تفادهاس  spss 19  افزارنرماز  هاداده لیتحل

 یافته های تحقیق

 %42محاسبه شده نشان  داد که   یفینتایج حاصل از آمار توص
 %11از افراد متاهل و   % 48 .زن بودند %19نمونه ها مرد و 

  %61، یبدن تیترب ریغ %69و  یبدن تیرشته ترب %92مجرد ، 
 یانفراد یبه رشته ها %41و  یگروه یورزش یبه رشته ها

 نمونه  یفرد یهایژگیو یفیآمار توص 0مند بودند جدول عالقه

 کند.یم فیرا توص قیتحق

 

 91 رایافراد بر اساس مع %11که  دهد ینشان م 0جدول 
 دارند. نترنتیبه ا ادیساعت در هفته اعت

 
و  یهوش معنو نیدهد که بینشان م 1جدول  یهاافتهی

 = p 10/1در سطح  و    =r- 114/1با  نترنتیبه ا  ادیاعت
هوش  شیبا افزا یعنیوجود دارد.  یداریو معن یارتباط منف

 .ابدی یکاهش م یدارمعنیبه طور  نترنتیبه ا  ادیاعت ،یمعنو
 

 
قرار دارد   61/1تا  91/1 نیب یهمبستگ بیچون ضر

 1جدول  نیهمچن .شدت رابطه نسبتا باال و  متوسط است

ابعاد هوش  یتمام و  نترنتیبه ا ادیاعت نیدهد که ب ینشان م

 نمونه یفرد یهایژگیو یفیار توص. آم0جدول
تعداد ساعات استفاده از 

 اینترنت در روز

 ویژگی سن
های 
 فردی

بیش

از تر
ساع1

 ت

 1کمتراز  1-4بین 
 ساعت

91-91 13-14 19-08  

 فراوانی 012 010 44 014 013 62

 درصد 11% 99% 01% 41% 94% 11%

 و اینترنت به اعتیاد بین پیرسون همبستگی ضریب نتایج .1 جدول

 های مؤلفه و معنوی هوش
 هوش      

 معنوی     

تفکر    
 انتقادی

تولید 
معنای 

 شخصی

آگاهی 
 متعالی

حالت 
 هوشیاری

اعتیاد به 
 اینترنت

 )ضریب

 (همبستگی

114/1-

**
  

221/1

** 

686/1

** 

624/1

** 

183/1 

معنا  سطح
 داری

11/1 11/1 11/1 11/1 01/1 

     911 تعداد

 است. دارمعنی 10/1 سطح در همبستگی **
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 وجود دارد. یداریبطه معن( رایاری)به جز حالت هوش یمعنو
هوش  از روی متغیییر نترنتیبه ا ادیبییرای پیییش بینییی اعت

 از آزمون رگرسیون ساده اسیتفاده شیده اسیتی معنو
 

پییش بیین  ریمتغی هوش معنو 9نتایج جدول  طبق
 درصیید از 9/12بوده و نترنتیبه ا ادیاعت یمعنیاداری برا

را  نترنتیبه ا ادیاعت زانی، میتغیییرات مربیوط بیه هوش معنو
که مشاهده یهمانطور .کندمیجوانان پیش بینی  نیب در

 یوش معنوه ریمتغ یاستاندارد شده برا بیضر شودمی
 .است دارمعنی 10/1کوچکتر از  ی( در سطح خطا-11/1)

 زانیبر م یهوش معنو ریکه متغ مییبگو میتوانیم نیبنابرا
  است. مؤثر نترنتیا ادیاستفاده در اعت

نشان می دهد که ضریب ثابت )عیرض از  4نتایج جدول 

-باشد و در معادلیۀ خیط رگرسیون آورده میمی 810/9مبیدأ( 

  دلۀ خط رگرسییون سیاده بیه صورت زیر می باشد.شوند. معا
به اینترنت اعتیادمیزان=810/9+(-968/1× معنوی)هوش  

 از روی مؤلفه   نترنتیبه ا ادیاعت زانیبه منظور پیش بینی م

از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش  یهوش معنو های

 (.6و1همزمان استفاده شده است )جدول 

 ،ی)تفکر انتقادی های هوش معنو، مؤلفه1طبق نتایج جدول 
بین ( پیشیاریوشحالت ه ،یمتعال ی،آگاه یشخص یمعنا

جوانان می باشند.  نیدر ب نترنتیبه ا ادیتمعناداری برای اع
 یکه نشان م باشدمی 334/1 رهاییمتغ نیب یهمبستگ بیضر

 قیوابسته تحق ریمستقل و متغ یرهایمجموعه متغ نیدهد ب
 لیتعد نییتع بیوجود دارد. مقدار ضر یقو اریبس یهمبستگ

 زانیم راتییز کل تغدرصد ا 8/33که  دهدیشده نشان م
 یمؤلفه هوش معنو 4جوانان به  نیدر ب نترنتیبه ا ادیاعت

کوچکتر  یدر سطح خطا F یوابسته است. باتوجه به معنادار
  قیتحق یونیگرفت که مدل رگرس جهیتوان نت ی، م10/1از 

 راتییتوانند تغیمجموعه مؤلفه ها م مدل خوب بوده و كی
 .کنند نییرا تب نترنتیبه ا ادیاعت زانیم

 

نشان می دهد، از بین متغیرهای پیش بین،  6نتایج جدول 
 ،یمتعال یآگاه ،یشخص یمعنا ،یتفکر انتقاد یمؤلفه ها

باشند و در معادله خط رگرسیون معنادار می یاریهوش حالت
شوند. معادله خط رگرسیون چندگانه به این صورت آورده می

 :می باشد
-ی+)معنا(900/1×یمتعالیآگاه(+)038/1×یاریهوش)حالت
به  ادیاعت زانی( = م120/1× یانتقاد)تفکر + (100/1×یشخص

 نترنتیا

 

 

 ساده ونیآزمون رگرس جینتا .9جدول 

Sig   F 2R  تعدیل
 شده

R2 R 
 

 شاخص
  آماری

00/0  
** 

8/111  72/0  78/0  27/0 هوش  
 معنوی

10/1در سطح  یدارمعنی**   

به  ادیضرایب رگرسیونی مربوط به پیش بینی اعت.  1جدول 

 یاز روی متغیر هوش معنو نترنتیا

Sig  ضریب 
 داستاندار

هشد  

t β B شاخص 
 آماری
 متغیر

**
 00/0 

27/0- 72/10  27/0 -  12/0 - هوش  
 معنوی

**
 00/0 

25/27  17/0-  8/1 ضریب  
 ثابت

 .است دارمعنی 10/1در سطح  یهمبستگ** 

 شیجهت پ  رهیچند متغ ونیمون رگرسآز جینتا. 1جدول 

 یهوش معنو یمؤلفه ها یاز رو نترنتیبه ا ادیاعت زانیم ینیب
Sig F  2R

 لیتعد
 شده

2R R  شاخص
 آماری
 الگو 

هوش  33/1 33/1 33/1 4/6162 11/1
 معنوی  

از  نترنتیبه ا ادیمربوط به پیش بینی اعت یونیرگرس بیضرا. 7جدول 

 یهوش معنو یمؤلفه ها یرو
sig  ضریب

د استاندار
 شده

t β B  متغیر
 پیش بین

متغیر 
 مالك

**11/1 

**11/1 
**11/1 
**11/1 

114/1 

114/1 
114/1 
114/1 

44/69  

0/11  

1/20  

80/42  

42/1 

93/1 

43/1 

91/1 

12/1 

10/1 
90/1 
1/1 

 تفکر انتقادی

 شخصیمعنای
 آگاهی متعالی

 هوشیاریحالت

اعتیاد به 
 اینترنت

126/1 82/0   41/1 ضریب   
 ثابت

 است دارمعنی 10/1در سطح  ی** همبستگ
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 گیریبحث و نتیجه

را  یو جسم یعاطف یاز ناراحت ییرها انشناسان،رو یاریبس

ندانسته و برروی کمال و  یسالم، کاف تیبرای داشتن شخص

دارند. اگر  تأکید تیبه واسطه معنو یآدم تیشخص یدگرگون

سالمت  یسالم باشد، در محدوده یلحاظ معنو انسان از

خواهد  تیو رضا یاش، احساس زنده بودن، هدفمندیروان

از  یروزانه و استفاده انطباق یو زندگ تیعال معنوف قیفکرد. تل

 یهوش معنو انگریارزشها و منابع مربوط به آن، ب ها،ییتوانا

با  نترنتیبه ا ادیهای پژوهش، اعتافتهیبراساس  .باشدمی

با  جینتا نیا که ؛دارد یو منف دارمعنیهوش معنوی رابطه 

 نی(. بد6) دارد یانو همکاران همخو کوندیدر قیتحق جینتا

 و یباشد احتمال دلبستگ شتریب یصورت که هرچه هوش معنو

 یترخواهد بود. افراد برا نییپا نترنتیافراد به ا دیشد شیگرا

حل  یکردهایاز رو شیخو یهاییفرار از مشکالت و تنها

استفاده خواهند کرد تا با  یهوش معنو یمسئله و مؤلفه ها

روزمره  یتنش ها از یآن صخال یبرا نترنتیآوردن به ا یرو

با  ی و ون و همکارانقاسم قیتحق جی. نتابهره ببرند اشان

 كیرا به عنوان  یدارد و هوش معنو یحاصل همخوان جینتا

از جمله  ادگونهیاعت یرفتارها یبرا  یکننده قوینیب شیپ

به رابطه  زی. والدو ن(91و09) استشناخته  نترنتیبه ا ادیاعت

 جیاشاره دارد که با نتا یووش معنو ه نترنتیبه ا تادیاع یمنف

که  داد والدو نشان قیتحق جینتا (.94) دارد یهمخوان قیتحق

 ،ترس،یفعال شیب ،یاسترس، قصد خودکش ،یسطح افسردگ

 یضد اجتماع یخشونت و رفتارها ،یپرخاشگر ،یترس اجتماع

این  دهد یرخ م شتریب نترنتیدر دانش آموزان معتاد  به ا

. (16) ی سلیمانی نیز تایید شده استمطلب در تحقیق محمد

به مخاطره انداختن  در نترنتیبه ا ادیاعت نیبنابراهمچنین 

دارد. همانطور که حسن زاده و  تأثیر اریسالمت روان بس

 نینموده و به رابطه معنادار  ب دییمطلب را تا نیهمکاران ا

  یلیتحص شرفتیو افت پیی و احساس تنها نترنتیبه ا ادیاعت

به رابطه  زین  یریو عش ی. فرقدان(9و4) اندکرده اشاره 

و هوش  نترنتیبه ا ادیو اعت ییاحساس تنها نیب دارمعنی

از رابطه  یآن حاک جی(. در واقع نتا01) اندپرداخته  یمعنو

است که با  نترنتیبه ا ادیو اعت یو معکوس هوش معنو یمنف

 ادیعتافراد ا %11 قیتحق نیدارد. در ا یهمخوان قیتحق جینتا

به  ادیاعت راداف %9/8رزدهیپ قیداشتند که در تحق نترنتیبه ا

توان به ی(. که علت متفاوت بودن را م9داشتند ) نترنتیا

 یاجتماع یهاافزارنرم، نترنتیا شرفتیمتفاوت، پ یجامعه آمار

و  نترنتیبه ا ادیاعت یرابطه منف نهیدر زم . توان نام برد یم

شبکه  نترنت،یبران معتاد به اگفت: کار توانیهوش معنوی م

در خود و  یروح یدر جهت دگرگون یرا به عنوان راه نترنتیا

(. معتادان به 2) اند رفتهیخود پذ یمنف یروح تیوضع لیتعد

 ودهقطع نم یارتباط خود را با جهان واقع یبعد از مدت نترنتیا

فضای  .کنندیم ریاس کاذب خودساختهای، تیو خود را در امن

 یمناسب نیگزینترنت،جایاز نظر افراد معتاد به ا كیبرنتیسا

سردرگم  تیهو ط،یشرا نیاست. در ا یبرای فضای واقع

در افراد،  رییپذ تیاز خود و کاهش مسئول یگانگیاحساس ب

 شیکاهش هوش معنوی افراد با افزا نی. بنابراشودمی دهید

 (.2و1) ستیدر آنها چندان دور از ذهن ن نترنتیبه ا ادیاعت

است  ینترنتیا ادیمهم در اعت یاز فاکتورها یکیزمان  تیریمد

که از  یاز زمان اد،ینوع اعت نیضربه را فرد از ا نیشتریب رایز

 نیشتری. بیجسمان بیخورد و نه از آس یدست رفته است م

 یهاو گروه نیآنال یها یچت، باز یبه اتاق ها ادهایاعت

عدم  ینترنتیا ادیاعت لیاز دال یکیمربوط است.  ینترنتیا

 یو ضعف در روابط گسترده یدوست یهااز جانب گروه تیحما

تا فرد به دنبال  شودمیامر باعث آن  نیاست که ا یاجتماع

 یناش نترنتیبه ا ادیبرود. اعت نترنتیگونه از ارتباطات در ا نیا

ارتباط و  یفرد کاربر و مشکالت در برقرار نییاز عزت نفس پا

مشکالت در  نیاست و هرچه قدر ا یعدر جهان واق یزندگ

 .ابدی یم شیافزا زین نترنتیبه ا ادیاعت زانیباشد م شتریجامعه ب

باشد نقش  تأثیردر اعتیاد به اینترنت  تواندمیعامل دیگری که 

تواند هوش ی، مگذار تأثیری دیگر از عوامل(. 11) خانواده است

 یمهارتها یموجب ارتقا یهوش معنو ی. ارتقاباشد یمعنو

آموزش و  یبرا یدر افراد شده، جو مساعد یو حرفه ا یارتباط

مؤلفه های هوش معنوی و  تی. ماهکندمی ایبهتر مه یریادگی

باشد. با  یمتأثر از عوامل فرهنگ تواندمی زینحوه بروز آن،  ن

تا انسان در  شودیفراهم م یتمرکز بر هوش معنوی، فرصت

را هر  یاشد و تعالمادی و معنوی، حساس ب تهاییمقابل واقع

 نیدنبال کند. بنابرا قشهامکانها، ارتباطها و ن اء،یروز البالی اش

راه  دیبا نیو متخصصان آموزش و مسئول  یآموزش عال دیبا
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و  انیدر دانشجو یارتقا و آموزش هوش معنو یبرا ییها

قشر جوان که امروزه با  نیتا ا دیورزشکاران را فراهم نما

بتواند  کندمیدست و پنجه نرم  ایدن نیدر ا دهیچیمشکالت پ

مقابله با آنها را  ییتوانا یهوش معنو یبا اتکا بر مولفه ها

و رقم بزند  یخود را به درست یزندگ تیفیداشته و بتواند ک

 یاز استفاده یناش یهابیخوش آسما دست یسالمت جامعه

. جوانان در پرتو هوش معنوی بتوانند نشود نترنتیاز ا هیرویب

 با تصمیم گیری های درست، کارآتر و موثرتر عمل نمایند.
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