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نفهر از   022ای  گیهری تاهادِیچ چندمرحلهه    بود. در این پژوهش، به روش نمونهه  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطة هوش معنوی و منبع کنترل درونی با سالمت روان در دانشجویانچکیده: 

رل درونهی  هع کنته ه(، منبه SISRI-24) 00-کننهدگان در پهژوهش، پرسشهنامة ههوش معنهوی      دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. شهرکت 

های ساده نشهان داد کهه ههوش معنهوی و سهه بنعهد نن )معنهاداری شخاهی،         ( را تکمیل کردند. نتایج محاسبة همبستگیGHQ-28عمومی )(، و سالمت LOCQکلند )هریهی ه است هنوویک

ن معنهادار نیسهت.   معنهوی( و سهالمت روا   هوشیاری متعالی، و گسترش حالت هوشیاری( با سالمت روان رابطة مثبت و معناداری دارند، اما رابطة بهین تفکهر انتقهادی )یکهی از ابعهاد ههوش      

بههع  هتههرتی  من  ت روان، بههه هالمه هی سهبینه شهد کههه در پهی  ون نشان دادنه هاصل از تحلیل رگرسیهایج حهاداری دارد. نتهطة مثبت و معنهرل درونی با سالمت روان رابهالوه، منبع کنتهع به

رگرسیون ابعاد هوش معنوی )تفکر انتقادی، معناداری شخای، هوشیاری متعالی، و گسترش  عهالوه، نتهایج حهاصل از تهحلیهل نقش دارند. به معهنهوی کنهتهرل درونهی و ههوش

 از سالمت روان است. 20/2بینی حالت هوشیاری( با سالمت روان نشان داد که تنها معناداری شخای، قادر به پیش

 
Abstract: The purpose of the present study was to determine the relationship between spiritual intelligence and locus of control with students' 

mental health. To do so, 400 male and female under-graduate students at Shahid Chamran University of Ahwaz were selected as subjects through 

random multistage sampling. The subjects completed the King's Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) the Nowicki-Strickland's 

Locus of Control Questionnaire (LOCQ), and General Health Questionnaire (GHQ-28). By applying simple correlation, the findings showed that 

there was a significant and positive correlation between spiritual intelligence and its three dimensions (personal meaning production, 

transcendental consciousness, and consciousness state expansion) with mental health. However, there was no significant correlation between 

critical thinking (one dimension of spiritual intelligence), and mental health. In addition, there existed a significant relation between locus of 

control and mental health. The results from regression analysis indicated that locus of control and spiritual intelligence, respectively, play a role 

in predicating the mental health. Besides, the regression analysis of spiritual intelligence dimensions (critical thinking, personal meaning 

production, transcendental consciousness, and consciousness state expansion) indicated that only the personal meaning production can predicate 

0.05 of mental health. 
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