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Abstract
The present study aims at
investigating
the
relationship
between moral intelligence, purpose
in life and spiritual well-being in
high school students. This study
is in correlational form and the
sample group consisted of 250
high school students from Delfan
city, selected through multi-stage
cluster sampling. The devices used
were the questionnaires of spiritual
well-being,
moral
intelligence
and purpose in life. The data were
analyzed by SPSS 18 software
and simultaneously investigated
by using Pearson’s correlation test
and regression analysis. The results
showed that the variables of the
study are meaningfully related to

چکيده

هــدف از اجراي پژوهش حاضر بررســي رابطه
هــوش اخالقي و هدف در زندگي با بهزيســتي
 اين.معنوي در دانشآموزان دبيرســتاني اســت
پژوهش از نوع همبســتگي است و حجم نمونه
 نفر از دانشآموزان دبيرستانهاي250 پژوهش
شهرستان دلفان هســتند که با استفاده از روش
.نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند
 پرســشنامه بهزيستي،ابزارهاي مورد اســتفاده
. هوش اخالقي و هدف در زندگي بودند،معنوي
 تحليل و با آزمونSPSS 18 دادهها با نرم افزار
همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون همزمان
 نتايج حاصل از تحليل دادهها نشان.بررســي شد
ميدهد كه متغيرهاي پژوهش از ارتباط معناداري
با يكديگــر برخوردارند و هوش اخالقي و هدف
در زندگي به شــکلي معنادار بخشي از واريانس
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بهزيســتي معنــوي را پيشبينــي ميکنند .در

مجموع ميتــوان گفت كه هدفمندي در زندگي
و دستيابي به هوش اخالقي ميتواند بهزيستي
معنوي را به همراه داشته باشد.
کليدواژهها :هــوش اخالقي ،هدف در زندگي،
بهزيستي معنوي.

one another, and moral intelligence
and purpose in life predict some
part of the variance of spiritual wellbeing meaningfully. In sum, we may
say that purposefulness in life and
acquiring moral intelligence can lead
to spiritual well-being.
Keywords: moral intelligence,
purpose in life, spiritual well-being.

مقدمه

امروزه خأل وجودي ،پديده بســيار گسترده و شناختهشده قرن ما است .بيماران بيشماري از
احساســي کلي به نام «بيمعنايي» زندگي رنج ميبرند .اين افراد طعمه خأل دروني و پوچي
زندگي شــدهاند .اين خأل وجودي اغلب به شــکل ماللت و بيحوصلگي پيوسته خودنمايي
ميکند و ماشينيتر شــدن زندگي امروزي به اين بحران شدت ميبخشد (فرانکل،1979 ،1
ترجمــه تبريزي و علوينيا .)1383 ،هــدف و معنا در زندگی 2از مهمترين موضوعات ديني،
مديريتي ،فلســفي و روانشناختي است .درباره هدف در زندگي روانشناساني چون آلپورت،3
لوين ،4فروم ،5اريكسون 6و يونگ 7و فيلسوفان مسلماني نظير غزالي ،شهيد مطهري و عالمه
طباطبائي (ره) بحثهايي را مطرح و بر ضرورت آن تأکيد کردهاند (مصلح.)1388 ،
در قلمــرو نظري ،فرانکل از مهمتريــن نظريهپردازان در حيطه معنا و هدف در زندگي
است .او مبدع روش معنادرماني اســت .از ديدگاه او ،مبناي انگيزش و رفتار انسان معطوف
به معنا افراد از تنشــي که براي هدفي ارزشمند صرف ميشود ،لذت ميبرند .از نظر فرانکل،
معنا دادني نيســت ،بلکه يافتني اســت .از ديگر نظريههاي حيطه معنا در زندگي ميتوان به
مدل خودشکوفايي مازلو اشاره کرد .مازلو معتقد است که معنا از طريق خودشکوفايي تحقق
مييابد .فر ِد باانگيزه و رشــديافته ،در جريان تجــارب از خود فراتر ميرود و ميتواند معناي
زندگياش را دريابد .به اعتقاد مازلو فردي که در پيدا کردن معناي زندگي دچار مشکل شود
با تنشها و سرخوردگيهايي روبهرو خواهد شد (فيروزبخت.)1378 ،
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در عرصه ديني نيز نگاهي گذرا به تاريخ بشــر نشــان ميدهد که همه جوامع به نوعي
به دنبال دين و دينداري بودهاند؛ زيرا دين چشماندازي از اهداف زندگي و روشهاي تحقق
آنها را به بهترين شکل ممکن ترسيم ميسازد (داودي .)1383 ،براي مثال اديان توحيدي،
به ويژه اســام ،با مطرح کردن مفهوم احســاس جاودانگي ،به صورتي که زندگي انسان در
اين دنيا خالصه نشــود ،زمينه را براي اهداف متعالي انسان فراهم ميآورند .پر واضح است
که در اين رويکرد ديگر زندگي امري فراتر از تکرار امور بينتيجه خواهد بود (شرفي.)1384 ،
مطالب گفتهشــده اهميت و ضرورت معنا در زندگي را با توجه به رويکردهاي مختلف
نشــان ميدهد .از جمله مفاهيمي که با هدف در زندگي رابطه دارد بهزيستي معنوي 1است
(مونســون .)2013 ،2بهزيســتي معنوي ميتواند حالتي از انعکاس احساســات و رفتارها و
شــناخت مثبت از روابــط با خود ،ديگران ،وجود متعالي و طبيعت باشــد که فرد را به حس
هويت ،تماميت ،رضايت ،لذت ،قناعت ،زيبايي ،عشــق ،احترام ،نگرش مثبت ،صلح ،آرامش
دروني ،هدف و جهتمندي در زندگي مجهز ميکند (گومز 3و فيشر .)2003 ،4فيشر ()2010
در اين باره معتقد اســت که بهزيســتي معنوي اين را منعکس ميکنــد که افراد چگونه در
هماهنگي با رابطه با خود (شــخصي) ،ديگران (جمعي) ،طبيعت (محيط زيســت) يا خدا (يا
وجود متعالي ديگر) زندگي ميکنند.
بهزيســتي معنوي از نظر قرآن کريم عبارت اســت از اصالح رابطه ميان خود و خداي
خود ،اصالح رابطه انسان با خود ،اصالح رابطه با ديگران و اصالح رابطه با طبيعت در حوزه
انديشــه و بينش ،عواطف و تمايــات و رفتار و عملکرد (فيروزي ،اســماعيلي و معتمدي،
 .)1392به نظر ميرسد اين تعريف با تعريف فيشر ( )2010همخواني دارد.
5
اغلب تعاريف معنويت بر جستوجوي براي معنا و هدف تأکيد ميکنند (ون دايرنئويک ،
 .)2012مذهــب حس هدفمندي و معناداري را در زندگي ايجاد ميکند .معنا در زندگي يک
متغير واسطه بسيار مهم بين دينداري و بهزيستي است و ارائه معنا يکي از عملکردهاي مهم
اغلب اديان اســت (کيم ـ پريتو .)2014 ،6همچنين وابســتگيهاي مذهبي بهطور معناداري
عامل پيشبينيکننده هدف و معنا هســتند (اســکلز ،7سيوتسن ،8بنســون ،9رولکپارتين 10و
9. Benson, P.L.
10. Roehlkepartain, E.C.

5. van Dierendonck, D.
6. Kim-Prieto, C.
7. Scales, P.C.
8. Syvertsen, A.K.

1. spiritual well-being
2. Monson, C.H.
3. Gomez, R.
4. Fisher, J.W.

110

 /سال اول ،شماره دوم ،پیاپی ،2پاییز 1394

سســما .)2014 ،1معنويت بيشتر با انعطافپذيري و خوشبيني باالتر همبستگي دارد (واهيا
و همــکاران )2011 ،و معنويــت موجب تقويت معناي زندگي ،عــزت نفس و عاطفه مثبت
ميگردد (کشــدان 3و نزلک .)2012 ،4شــواهد ،عالوه بر رابطه منفي معنويت با خودکشي و
اضطراب (کوئينگ ،)2012 ،5همبســتگي مثبت معنويت و سالمت روان را نشان دادهاند؛ در
7
واقع سطوح باالي معنويت با سالمت روان بيشتري در بزرگساالن همراه است (وانگ ،6رئو
و ســاليکئو .)2006 ،8معنويت همچنين با سطوح باالي معناي زندگي همراه است (آيوزان،9
چان ،10گاردنر 11و پراشــار )2011 ،12و يکي از راههاي ايجاد معنا و هدف در زندگي اســت
(ليتوينزوک 13و گرو.)2007 ،14
معنويت نهتنها يــک زندگي خودبازتابدهنده و هدفمند را پيشــنهاد ميدهد ،بلکه با
اخالق و بينش اخالقي نيز همپوشــاني دارد .معنويت به عميقترين ارزشها و معاني اشاره
دارد که افراد در جستوجوي آنها زندگي ميکنند .به عبارت ديگر ،معنويت به نوعي بينش
ي کند تا به پتانســيل کامل برســد ،اشاره دارد
از روح و روان انســان و آنچه به آن کمک م 
(شلدارک.)2009 ،15
معنويت بخشي جداييناپذير از اخالق و ارزشهاي انساني است و در اديان يکتاپرست
اهميت بااليي دارد .اين اهميت بيشــتر از آن جهت اســت که فطرت آدمي تمايلي بنيادين
به ارزشهاي مثبت و مطلوب دارد .يکي از مهمترين آفات که امروزه بشــر و حيات انساني
را بهشــدت تهديد ميکند ،غفلت و بيتوجهي به مسائل اخالقي و ارزشهاي معنوي است
(نادي و گلپرور .)1390 ،از آنجا که انســان معنوي معرفت ويژهاي به خدا ،انسان و جهان
هستي دارد ،تالش ميکند اعتقادات و باورهاي معنوي خود را در اخالق نشان دهد (عباسي،
عزيزي ،شــمس گوشکي ،ناصري راد و اکبري الله)1391 ،؛ بهعالوه مذهب بر اخالق تأثير
ميگذارد (واهرام .)1981 ،همچنين بين بهزيســتي معنوي و مســؤوليتپذيري ،که يکي از
مؤلفههاي اساسي هوش اخالقي است ،رابطهاي معنادار و مثبت وجود دارد (احمدي ،قدسي
و عابدي)2012 ،؛ بنابراين به نظر ميرسد با هوش اخالقي 16رابطه داشته باشد.
بوربــا )2005( 17هوش اخالقي را ظرفيت و توانايي درک درســت از خالف ،داشــتن
2

13. Litwinczuk, K.M.
14. Groh, C.J.
15. Sheldrake, P.
16. moral intelligence
17. Borba, M.

7. Rew, L.
8. Slaikeu, K.D.
9. Ivtzan, I.
10. Chan, C.P.
11. Gardner, H.E.
12. Prashar, K.

1. Sesma Jr, A.
2. Vahia, I.V.
3. Kashdan, T.B.
4. Nezlek, J.B.
5. Koenig, H.
6. Wong, Y.J.
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اعتقــادات اخالقي قوي و عمل به آنها و رفتار در جهت صحيح و درســت تعريف ميکند.
اين نوع هوش نوعي جهتيابي براي اقدامات اســت .در واقــع اين هوش تمام ديگر انواع
هوش انسان را در جهت انجام کارهاي ارزشمند و انساني هدايت ميکند و نشان ميدهد که
چگونه اصول و اهداف و اقدامات با هم مرتبطاند (تورنر 1و بارلينگ .)2002 ،2همچنين هوش
اخالقي نشاندهنده اشياق و توانايي فرد براي قرار دادن معيارهاي برتر و فراتر از منافع خود
است (اسماعيلي طرزي ،بهشتيفر و اسماعيلي طرزي.)1389 ،
هوش اخالقي ده زير مجموعه دارد شــامل :انسجام ،صداقت ،شجاعت ،رازداري ،انجام
تعهدات فردي /مســؤوليتپذيري (پاســخگويي) در برابر تصميمات شخصي ،خودکنترلي و
خودمحدودســازي ،کمک به ديگران (قبول مســؤوليت براي خدمت به ديگران) ،مراقبت از
ديگران (مهرباني) ،درک احساسات ديگران (بشردوستي و رفتار شهروندي) و درک نيازهاي
روحــي خود (ايمان ،اعتقاد و تواضع)( ،لنيک و کيل .)2005 ،هوش اخالقي عالوه بر فراهم
کردن چارچوبي قوي براي فعاليت ،اصولي دارد که براي موفقيت مداوم و سازماني و شخصي
ضروري اســت .1 :درســتکاري :يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه که ميدانيم درست است
وگفتن حرف راســت در تمام زمانها؛  .2مســؤوليتپذيري :کسي که هوش اخالقي بااليي
دارد ،مســؤوليت اعمال خود و پيامدهاي آن اعمال ،همچنين اشتباهات و شکستهاي خود
را ميپذيرد؛  .3دلســوزي :توجه به ديگران که داراي تأثير متقابل است .اگر در برابر ديگران
مهربان و دلســوز باشيم ،آنان نيز موقع نياز با ما همدردي ميکنند؛ و  .4بخشش :آگاهي از
عيوب و اشتباهات خود و ديگران و بخشيدن خود و ديگران (بوربا.)2001 ،
در مجمــوع ميتــوان گفت که هوش اخالقي بــه اين حقيقت اشــاره دارد كه ما به
صــورت ذاتي ،اخالقي يا غيراخالقي متولد نميشــويم ،بلكه ياد ميگيريم كه چگونه خوب
باشيم .يادگيري خوب بودن شامل ارتباطات ،بازخورد ،جامعهپذيري و آموزش است كه هرگز
پايانپذير نيست .آنچه براي انجام كارهاي درست به آن نياز داريم ،هوش اخالقي است كه
با اســتفاده از آن به يادگيري عمل هوشمندانه و دستيابي به بهترين عمل خوب نزديك
مي شويم (مختاريپور و سيادت.)1388 ،
مرور دقيق پيشــينه پژوهشي نشــان ميدهد که تاکنون پژوهشهايي در باره هوش
اخالقي ،هدف در زندگي و بهزيســتي معنوي صورت گرفته اســت .با وجود اين ،در جامعه
ايراني ،پژوهشــي که ارتباط بهزيســتي معنوي با هدف در زندگي و هوش اخالقي را نشان
2. Barling, J.

1. Turner, N.
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دهد ،يافت نشــد .از اين رو با توجه به اهميت هدف در زندگي ،بهزيســتي معنوي و هوش
اخالقي ،هدف از پژوهش حاضر بررســي رابطه بهزيســتي معنوي با هوش اخالقي و هدف
در زندگي بوده و اين فرضيهها بررســي شده است كه بهزيستي معنوي با هدف در زندگي و
هوش اخالقي رابطه دارند و بخش معناداري از واريانس آن را تبيين ميكنند.
روش پژوهش

اين پژوهش توصيفي با روش همبســتگي اســت .جامعه آماري از کليه دانشآموزان دختر
دبيرستاني مشغول به تحصيل در سال تحصيلي  93-92شهرستان دلفان تشکيل شده است.
روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي است؛ به اين صورت که از مناطق مختلف
شهرســتان دلفان دو منطقه انتخاب شــد .از هر منطقه دو مدرسه و از هر مدرسه  3کالس
انتخاب و  250پرســشنامه بين دانشآموزان توزيع شــد .جهت تحليــل دادهها از نرمافزار
 SPSSنســخه  18و روش همبستگي و رگرسيون چندگانه اســتفاده شد .ابزارهاي مورد
استفاده در اين پژوهش عبارتاند از:
 .1مقياس هوش اخالقي :اين مقياس را لنيک و کيل ( )2005ارايه کردهاند که از 40سؤال با
طيف پنج درجهاي (هرگز ،بهندرت ،گاهي اوقات ،اغلب اوقات و تمام اوقات) تشکيل شده است.
اين پرســشنامه هوش اخالقي را در 10زيرمؤلفــه اهميت دادن خودجوش به ديگران،
عمل کردن مبتني بر اصول ،اقرار به اشــتباه ،اســتقامت و پافشاري حرف ،قبول مسؤوليت
براي خدمت به ديگران ،پايبندي به عهد ،راســتگويي ،مسؤوليتپذيري براي تصميمات
شخصي ،توانايي بخشش اشتباهات ديگران و توانايي بخشش اشتباهات خود مورد سنجش
قــرار ميدهد .پايايي اين آزمون ( )0/94و روايي صوري و محتوايي آن را متخصصان تأييد
کردهاند .ضريب آلفاي كرونباخ اين مقياس  0/88است (محمودي ،سيادت و شادانفر)1391،
که در اين پژوهش نيز ضريب آلفاي کرونباخ  0/83به دست آمد.
 .2بهزيســتي معنوي :پالوتزيان 1و اليســون )1982( 2اين مقياس را با  20ماده ســاختند.
ال موافقم تا کام ً
پاسخگويي به سؤاالت به صورت ليکرت  6درجهاي از کام ً
ال مخالفم و شامل
دو خردهمقياس است .سؤاالت فرد مربوط به خردهمقياس بهزيستي مذهبي است که ميزان
تجربه فرد از رابطه رضايتبخش با خدا را ميســنجد و سؤاالت زوج مربوط به خردهمقياس
بهزيســتي وجودي اســت که احســاس هدف و رضايت از زندگي را ميسنجد .پالوتزيان و
2. Ellison, C.W.

1. Paloutzian, R.F.
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اليســون ( )1982طي پژوهشي ضريب آلفاي کرونباخ بهزيســتي معنوي را  0/93گزارش
کردند .اين مقياس را دهشيري ،سهرابي ،جعفري و نجفي ( )1386اعتباريابي کردهاند و مقدار
ضريــب آلفاي کرونباخ را  0/90و ميــزان ضريب روايي به روش بازآزمايي را  0/85گزارش
نمودند .در پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه با روش کرونباخ  0/78به دست آمد.
 .3مقياس هدف در زندگي ( :)PILاين پرســشنامه را کرامباف و ماهوليک در سال 1969
ســاختند که داراي  20سؤال  7درجهاي است .مضمون سؤاالت اين پرسشنامه با مفهوم و
نظريه درماني فرانکل هماهنگ است .دامنه نمره کل از  20تا  140است و نمره باالتر هدف
در زندگي و معناي قويتر را نشان ميدهد (کرامباف و ماهوليک .)1969 ،در مطالعات داخلي
پرســشنامه مذکور ،روايي آن از طريق تحليل عاملي مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن با
روش کرونباخ  0/92به دســت آمد (چراغي ،عريضي و فراهاني .)1387 ،در اين پژوهش نيز
پايايي پرسشنامه با روش کرونباخ  0/74به دست آمد.
يافتههاي پژوهش

در اين بخش با تجزيهو تحليل دادههاي گردآوريشــده از طريق پرســشنامه ،به آزمون
فرضيات ميپردازيم که داراي اهميت ويژهاي در نتيجهگيري پژوهش است .در اين تحقيق
از تکنيکهاي آماري آزمون همبستگي و تحليل رگرسيون چندگانه جهت بررسي متغيرهاي
جمعيتشــناختي نمونه از آمار توصيفي آماري استفادهشده است .نمونه پژوهش حاضر 250
شرکتکننده است .به منظور تعيين اطالعات توصيفي متغيرهاي مورد پژوهش ،شاخصهاي
توصيفي در قالب جدول شــماره  1ارائه شده اســت .در جدول  2نيز شاخصهاي توصيفي
متغيرهاي مورد مطالعه ارائه شده است.
جدول :1توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکيک پايه تحصيلي
پايه تحصيلي
اول
دوم
سوم
پيشدانشگاهي
مجموع کل

شاخص آماري
فراواني

درصد

75

31/1

53

21/9

23

9/5

90

37/3

250

100
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جدول :2ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش

هوش اخالقي

اهميت دادن خودجوش به ديگران

ميانگين
13/56

انحراف معيار

عمل کردن مبتني بر اصول

13/86

2/81

اقرار به اشتباه

13/06

2/81

استقامت و پافشاري حرف

12/94

2/69

قبول مسؤوليت براي خدمت به ديگران

12/71

2/78

پايبندي به عهد

14/35

2/84

راستگويي

13/87

2/25

مسؤوليتپذيري براي تصميمات شخصي

12/9

2/51

توانايي بخشش اشتباهات ديگران

13/05

3/03

توانايي بخشش اشتباهات خود

13/01

3/25

42/1

8/7

54/2

9/4

90/8

8/8

بهزيستي مذهبي

بهزيستي معنوي

بهزيستي وجودي
هدف در زندگي

هدف در زندگي

3/04

به منظور بررســي ارتباط زيرمقياسهاي بهزيســتي معنوي و هوش اخالقي از ضريب
همبستگي پيرسون استفاده شــد .نتايج مندرج در جدول  3نشان ميدهد که بين بهزيستي
معنوي و هوش اخالقي ارتباط معنادار وجود دارد .همچنين بين مؤلفههاي بهزيستي معنوي
و هدف در زندگي رابطه معنادار وجود دارد (.)r= 0/42 ،P>0/05
جدول  :3آزمون همبستگي پيرسون براي متغيرهاي پژوهش
متغيرها
ابعاد بهزيستي معنوي
 .3هوش اخالقي
 .4هدف در زندگي

1

2

0/86

-

**0/35

**0/33

-

**0/32

**0/16

**0/24

 .1بهزيستي مذهبي
 .2بهزيستي وجودي

-

**

3

**P< 0/01
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براي بررســي اين فرضيه که آيا هوش اخالقي و هدف در زندگي ميتواند بخشــي از
واريانس بهزيســتي مذهبي را تبيين نمايد ،از روش رگرسيون خطي دو متغيره استفاده شد.
جدول  4نتايج تحليل را نشان ميدهد که هوش اخالقي و هدف در زندگي ميتوانند 12/4
درصد از واريانس بهزيســتي معنوي را تبيين نمايند .همچنين ضريب بتاي استانداردشــده
نشان ميدهد که يک واحد افزايش در نمره هوش اخالقي مساوي با  0/12افزايش در نمره
بهزيستي معنوي و يک واحد افزايش در نمره هدف در زندگي برابر با  0/30واحد در افزايش
بهزيستي معنوي است.
جدول  :4تحليل رگرسيون دو متغيره همزمان
مدل

B

SD

هوش اخالقي

0/12

0/060

0/12

هدف در زندگي

0/31

0/063

0/30

β

R2

F

p

0/124

17/51

0/0001

t

p

2/10

0/036

4/96

0/001

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر براي بررسي رابطه هدف در زندگي و هوش اخالقي با بهزيستي معنوي انجام
شــد .نتايج اين پژوهش نشــان ميدهد که هوش اخالقي و هدف در زندگي ارتباط مثبت و
معناداري با بهزيستي معنوي دارند و ميتوانند درصدي از واريانس آن را پيشبيني کنند.
نتايج حاصل از فرضيه اول نشان ميدهد که هدف در زندگي با بهزيستي معنوي رابطه
مثبــت معناداري دارد و آن را مورد پيشبيني قرار ميدهد .نتايج اين فرضيه با پژوهشهاي
قبلي ،از جمله اســکلز ،سيوتسن ،بنسون ،رولکپارتين و سسما ( ،)2014کيم ـ پريتو (،)2014
1
ليتوينزوک و گرو ( ،)2007آيوزان چان گاردنر و پراشــار ( ،)2011مونسون ( ،)2013ونوک
و مارچينکوفســکي )2014( 2و ون دايرونيک ( )2012همسو است .معنويت هدف در زندگي
را تقويت ميکند و هدف در زندگي بهطور معناداري با معنويت مرتبط است (ون دايرونيک،
 .)2012هدف در زندگي بين تجارب معنوي با رضايت از زندگي و عاطفه مثبت نقش واسطه
را ايفا ميکند .در واقع هدف در زندگي باعث بهبود رضايت از زندگي و عاطفه مثبت ميشود
و عاطفه منفي را کاهش ميدهد (ونوک و مارچينکوفســکي .)2014 ،از آنجايي که معنويت
و باورهاي ديني با فراهم کردن معنا براي زندگي و حرکت به سوي بهتر شدن همراه است،
2. Marcinkowski, J.T.

1. Wnuk, M.
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داشــتن تجربه معنوي باعث هدف در زندگي ميشود (مونســون .)2013،همچنين سطوح
باالي معنويت (با يا بدون دين) در افراد ،با ســطوح باالي خودشــکوفايي و معناي زندگي
همراه اســت (آيوزان ،چان ،گاردنر و پراشــار .)2011 ،مذهب حسي از هدف و معنا را ابالغ
ميکند .معنا در زندگي يک متغير واســطه بســيار مهم بين دينداري و بهزيستي است و به
اين لحاظ ،ارائه معنا يک عملکرد مهم در اغلب اديان اســت (کيم ـ پريتو .)2014 ،دو عامل
پيشبينيکننده وابستگيهاي مذهبي هستند (اسکلز ،سيوتسن ،بنسون ،رولکپارتين و سسما،
 )2014به طوري در افراد مبتال به  HIVرابطه معناداري يافت شــده است که بين معنويت
و معنا در زندگي (ليتوينزوک و گرو )2007 ،يافتهها نشان ميدهند که حضور معنا در زندگي
مانند مســيري بين معنويت و بهزيستي روانشناختي است و اين دو را به هم مرتبط ميکند
(کومالو 1،ويســينگ 2و شات .)2014 ،3به عالوه ،اغلب تعاريف معنويت بر جستوجوي معنا
و هدف تأکيد ميکنند (ون دايرونيک .)2012 ،با توجه به نتايج پژوهشهاي صورت گرفته،
به نظر ميرسد بهزيستي معنوي و معنا و هدف در زندگي جهت و سوي زندگي را مشخص
ميکنــد .دين براي انســانها چارچوبي را فراهم ميکند که کل هســتي را بر اســاس آن
تفسير و حاالت مختلف احساســي را درکپذير ميکند .سست شدن پايبندي ديني منجر
به سردرگمي و تشويش ميشود و بيمعنايي و بيهدفي به دنبال آن ميآيد .از اين رو يکي
از اهداف دين ،کاهش اضطراب و حل مســائل معنابخشي بشر است؛ دين عامل اصلي خلق
ارزشها و هنجارهاي عملي براي معنايابي است.
از ديگــر نتايج اين پژوهش رابطه مثبت و معنادار هوش اخالقي با بهزيســتي معنوي
اســت و نشان ميدهد که هوش اخالقي بهزيســتي معنوي را پيشبيني ميکند .اين يافته
8
بــا پژوهشهاي قبلي ،از جمله با هوبر 4و مکدونالد ،)2012( 5يانگ ،6کشــول 7و ولينگتن
( ،)1998باتســون 9و همکاران ،)1989( ،واهرام ( ،)1981نادي و گلپرور ( )1390و عباسي
و همکاران ( )1391همســو است .نتايج پژوهش يانگ ،کشول و ولينگتن ( )1998نشان داد
که معنويت با اخالق رابطه دارد .مشــخص شده است که دلسوزي يکي از متغيرهاي هوش
اخالقي است که با شــناخت معنوي غيرمذهبي و تجارب معنوي رابطه مثبت قابل توجهي
دارد .از ســوي ديگر ،نوعدوستي نيز ارتباطي قوي با تجارب معنوي دارد که پس از شناخت
معنوي رخ ميدهد .در واقع شناخت معنوي غيرمذهبي و تجارب معنوي قويترين پيشبين
7. Cashwell, C.S
8. Woolington, J.V.
9. Batson, C.D.

4. Huber, J.T
5. MacDonald, D.A
6. Young, S.J

1. Khumalo, I.P.
2. Wissing, M.P.
3. Schutte, L.
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دلســوزي هستند (هوبر و مک دونالد .)2012 ،مذهب فرايندهاي شناختي را در بر دارد که با
اخالق مرتبط هستند (واهرام ،)1981 ،در نتيجه ،افراد مذهبي بيشتر قابل اعتمادند (باتسون
و همکاران.)1989 ،
به نظر ميرسد دانشآموزاني که به اصول ،عقايد و ارزشها پايبندند ،از اصول اخالقي
نيــز پيروي ميکنند و از هوش اخالقي بااليي برخوردارند .اين امر موجب شــده که ارتباط
معنادار و مثبتي بين بهزيســتي معنوي و هوش اخالقي برقرار باشد و هوش اخالقي بتواند
بخشي از واريانس بهزيستي معنوي را تبيين کند.
بهطــور کلي نتايج اين پژوهش نشــان ميدهد که هوش اخالقــي و هدف در زندگي
ميتوانند بهزيستي معنوي را پيشبيني کنند؛ بنابراين به نظر ميرسد بتوان از هوش اخالقي
و هدف در زندگي براي ارتقاي بهزيستي معنوي استفاده کرد .محدوديت اين پژوهش جامعه
پژوهش اســت که دانشآموزان دختر دبيرستاني شهرســتان دلفان هستند و تعميمدهي آن
به ســاير جوامع بايد با احتياط صورت گيرد .محدود بودن جامع ه آماري به شهر دلفان ،يک
مقطــع تحصيلي و يک مقطع زماني از ديگر محدوديتهايي هســتند که هنگام تعميمدهي
نتايــج بايد مورد توجه قرار گيرند .از ديگر محدوديتهاي پژوهش کمبود پيشــينه پژوهش،
بهويژه در زمينه هوش اخالقي ،است؛ از اين رو به پژوهشگران پيشنهاد ميشود که پژوهش
در اين زمينه را گســترش دهند .با توجه به اينکه هوش اخالقي قابل آموزش است ،شايسته
است که در مدارس کارگاههاي آموزش هوش اخالقي داير شود .همچنين با توجه به نقشي
که آموزش و پرورش در پرورش معنويت و بهزيســتي معنوي دارد ،به مسؤوالن آموزش و
پرورش پيشنهاد ميشود زمينههاي تقويت معنويت را فراهم کنند.
منابع

اســماعيلي طرزي ،زهرا؛ بهشتيفر ،مليکه و اســماعيلي طرزي ،حميده (« ،)1389رابطه هوش اخالقي با
ميزان اعتمادآفريني مديران» ،فصلنامه اخالق در علوم و ف ّناوري.84-70 ،)1(8 ،
چراغــي ،مونا و مولوي ،حســين (« ،)1387ارتبــاط بين ابعاد مختلف مذهب و ســامت عمومي در
دانشجويان دانشگاه اصفهان» ،تحقيقات آموزشي و روانشناسي.22-1،)2(2 ،
داودي ،محمد ( ،)1383تربيت ديني ،ج ،2قم :مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه.
دهشيري ،غالمرضا؛ ســهرابي ،فرامرز؛ جعفري ،عيسي و نجفي ،محمود (« ،)1386بررسي خصوصيات
روانسنجي مقياس بهزيستي معنوي در بين دانشجويان» ،فصلنامه مطالعات روانشناختي.144-130 ،)3(4 ،
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