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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 

چکیده
هــدف از اجراي پژوهش حاضر بررســي رابطه 
هــوش اخالقي و هدف در زندگي با بهزیســتي 
معنوي در دانش آموزان دبیرســتاني اســت. این 
پژوهش از نوع همبســتگي است و حجم نمونه 
پژوهش 250 نفر از دانش آموزان دبیرستان  هاي 
شهرستان دلفان هســتند که با استفاده از روش 
نمونه گیري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. 
ابزار  هاي مورد اســتفاده، پرســش نامه بهزیستي 
معنوي، هوش اخالقي و هدف در زندگي بودند. 
داده   ها با نرم افزار SPSS 18 تحلیل و با آزمون 
همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون هم زمان 
بررســي شد. نتایج حاصل از تحلیل داده   ها نشان 
مي  دهد که متغیر هاي پژوهش از ارتباط معناداري 
با یکدیگــر برخوردارند و هوش اخالقي و هدف 
در زندگي به شــکلي معنادار بخشي از واریانس 
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one another, and moral intelligence 
and purpose in life predict some 
part of the variance of spiritual well-
being 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.     

بهزیســتي معنــوي را پیش بینــي مي  کنند. در 
مجموع مي  تــوان گفت که هدفمندي در زندگي 
و دست یابي به هوش اخالقي مي  تواند بهزیستي 

معنوي را به همراه داشته باشد. 

كلیدواژه  ها: هــوش اخالقي، هدف در زندگي، 
بهزیستي معنوي.

مقدمه
امروزه خأل وجودي، پدیده بســیار گسترده و شناخته شده قرن ما است. بیماران بي شماري از 
احساســي کلي به نام »بي معنایي« زندگي رنج مي  برند. این افراد طعمه خأل دروني و پوچي 
زندگي شــده  اند. این خأل وجودي اغلب به شــکل ماللت و بي حوصلگي پیوسته خودنمایي 
مي  کند و ماشیني تر شــدن زندگي امروزي به این بحران شدت مي  بخشد )فرانکل1، 1979، 
ترجمــه تبریزي و علوي نیا، 1383(. هــدف و معنا در زندگی2 از مهم  ترین موضوعات دیني، 
مدیریتي، فلســفي و روان شناختي است. درباره هدف در زندگي روان شناساني چون آلپورت3، 
لوین4، فروم5، اریکسون 6و یونگ 7و فیلسوفان مسلماني نظیر غزالي، شهید مطهري و عالمه 

طباطبائي )ره( بحث  هایي را مطرح و بر ضرورت آن تأکید کرده اند )مصلح، 1388(. 
 در قلمــرو نظري، فرانکل از مهم  تریــن نظریه پردازان در حیطه معنا و هدف در زندگي 
است. او مبدع روش معنادرماني اســت. از دیدگاه او، مبناي انگیزش و رفتار انسان معطوف 
به معنا افراد از تنشــي که براي هدفي ارزشمند صرف مي شود، لذت مي برند. از نظر فرانکل، 
معنا دادني نیســت، بلکه یافتني اســت. از دیگر نظریه  هاي حیطه معنا در زندگي مي  توان به 
مدل خودشکوفایي مازلو اشاره کرد. مازلو معتقد است که معنا از طریق خودشکوفایي تحقق 
مي یابد. فرِد باانگیزه و رشــدیافته، در جریان تجــارب از خود فراتر مي  رود و مي  تواند معناي 
زندگي اش را دریابد. به اعتقاد مازلو فردي که در پیدا کردن معناي زندگي دچار مشکل شود 

با تنش   ها و سرخوردگي  هایي روبه رو خواهد شد )فیروزبخت، 1378(. 
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در عرصه دیني نیز نگاهي گذرا به تاریخ بشــر نشــان مي دهد که همه جوامع به نوعي 
به دنبال دین و دینداري بوده اند؛ زیرا دین چشم اندازي از اهداف زندگي و روش  هاي تحقق 
آن  ها را به بهترین شکل ممکن ترسیم مي سازد )داودي، 1383(. براي مثال ادیان توحیدي، 
به ویژه اســالم، با مطرح کردن مفهوم احســاس جاودانگي، به صورتي که زندگي انسان در 
این دنیا خالصه نشــود، زمینه را براي اهداف متعالي انسان فراهم مي  آورند. پر واضح است 
که در این رویکرد دیگر زندگي امري فراتر از تکرار امور بي نتیجه خواهد بود )شرفي، 1384(.

 مطالب گفته شــده اهمیت و ضرورت معنا در زندگي را با توجه به رویکرد هاي مختلف 
نشــان مي دهد. از جمله مفاهیمي که با هدف در زندگي رابطه دارد بهزیستي معنوي1 است 
)مونســون2، 2013(. بهزیســتي معنوي مي  تواند حالتي از انعکاس احساســات و رفتار  ها و 
شــناخت مثبت از روابــط با خود، دیگران، وجود متعالي و طبیعت باشــد که فرد را به حس 
هویت، تمامیت، رضایت، لذت، قناعت، زیبایي، عشــق، احترام، نگرش مثبت، صلح، آرامش 
دروني، هدف و جهت مندي در زندگي مجهز مي کند )گومز3 و فیشر4، 2003(. فیشر )2010( 
در این باره معتقد اســت که بهزیســتي معنوي این را منعکس مي کنــد که افراد چگونه در 
هماهنگي با رابطه با خود )شــخصي(، دیگران )جمعي(، طبیعت )محیط زیســت( یا خدا )یا 

وجود متعالي دیگر( زندگي مي کنند. 
 بهزیســتي معنوي از نظر قرآن کریم عبارت اســت از اصالح رابطه میان خود و خداي 
خود، اصالح رابطه انسان با خود، اصالح رابطه با دیگران و اصالح رابطه با طبیعت در حوزه 
اندیشــه و بینش، عواطف و تمایــالت و رفتار و عملکرد )فیروزي، اســماعیلي و معتمدي، 

1392(. به نظر مي رسد این تعریف با تعریف فیشر )2010( همخواني دارد. 
 اغلب تعاریف معنویت بر جست وجوي براي معنا و هدف تأکید مي کنند )ون دایرنئویک5، 
2012(. مذهــب حس هدفمندي و معناداري را در زندگي ایجاد مي  کند. معنا در زندگي یک 
متغیر واسطه بسیار مهم بین دینداري و بهزیستي است و ارائه معنا یکي از عملکرد هاي مهم 
اغلب ادیان اســت )کیمـ  پریتو6، 2014(. همچنین وابســتگي  هاي مذهبي به طور معناداري 
عامل پیش بیني  کننده هدف و معنا هســتند )اســکلز7، سیوتسن8، بنســون9، رولکپارتین10 و 
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سســما1، 2014(. معنویت بیشتر با انعطاف پذیري و خوش بیني باالتر همبستگي دارد )واهیا2 
و همــکاران، 2011( و معنویــت موجب تقویت معناي زندگي، عــزت نفس و عاطفه مثبت 
مي گردد )کشــدان3 و نزلک4، 2012(. شــواهد، عالوه بر رابطه منفي معنویت با خودکشي و 
اضطراب )کوئینگ5، 2012(، همبســتگي مثبت معنویت و سالمت روان را نشان داده اند؛ در 
واقع سطوح باالي معنویت با سالمت روان بیشتري در بزرگساالن همراه است )وانگ6، رئو7 
و ســالیکئو8، 2006(. معنویت همچنین با سطوح باالي معناي زندگي همراه است )آیوزان9، 
چان10، گاردنر11 و پراشــار12، 2011( و یکي از راه  هاي ایجاد معنا و هدف در زندگي اســت 

)لیتوینزوک13 و گرو14، 2007(. 
 معنویت نه تنها یــک زندگي خودبازتاب دهنده و هدفمند را پیشــنهاد مي دهد، بلکه با 
اخالق و بینش اخالقي نیز همپوشــاني دارد. معنویت به عمیق  ترین ارزش   ها و معاني اشاره 
دارد که افراد در جست وجوي آن  ها زندگي مي کنند. به عبارت دیگر، معنویت به نوعي بینش 
از روح و روان انســان و آنچه به آن کمک مي  کند تا به پتانســیل کامل برســد، اشاره دارد 

)شلدارک15، 2009(. 
 معنویت بخشي جدایي ناپذیر از اخالق و ارزش  هاي انساني است و در ادیان یکتاپرست 
اهمیت باالیي دارد. این اهمیت بیشــتر از آن جهت اســت که فطرت آدمي تمایلي بنیادین 
به ارزش  هاي مثبت و مطلوب دارد. یکي از مهم  ترین آفات که امروزه بشــر و حیات انساني 
را به شــدت تهدید مي کند، غفلت و بي توجهي به مسائل اخالقي و ارزش  هاي معنوي است 
)نادي و گل پرور، 1390(. از آنجا که انســان معنوي معرفت ویژ هاي به خدا، انسان و جهان 
هستي دارد، تالش مي کند اعتقادات و باور هاي معنوي خود را در اخالق نشان دهد )عباسي، 
عزیزي، شــمس گوشکي، ناصري راد و اکبري الله، 1391(؛ به عالوه مذهب بر اخالق تأثیر 
مي  گذارد )واهرام، 1981(. همچنین بین بهزیســتي معنوي و مســؤولیت  پذیري، که یکي از 
مؤلفه  هاي اساسي هوش اخالقي است، رابطه اي معنادار و مثبت وجود دارد )احمدي، قدسي 

و عابدي، 2012(؛ بنابراین به نظر مي رسد با هوش اخالقي16 رابطه داشته باشد. 
 بوربــا17 )2005( هوش اخالقي را ظرفیت و توانایي درک درســت از خالف، داشــتن 
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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8.Slaikeu,K.D.
9.Ivtzan,I.
10.Chan,C.P.
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12.Prashar,K.
13.Litwinczuk,K.M.
14.Groh,C.J.
15.Sheldrake,P.
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17.Borba,M.
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اعتقــادات اخالقي قوي و عمل به آن  ها و رفتار در جهت صحیح و درســت تعریف مي کند. 
این نوع هوش نوعي جهت یابي براي اقدامات اســت. در واقــع این هوش تمام دیگر انواع 
هوش انسان را در جهت انجام کار هاي ارزشمند و انساني هدایت مي کند و نشان مي  دهد که 
چگونه اصول و اهداف و اقدامات با هم مرتبط اند )تورنر1 و بارلینگ2، 2002(. همچنین هوش 
اخالقي نشان دهنده اشیاق و توانایي فرد براي قرار دادن معیار هاي برتر و فراتر از منافع خود 

است )اسماعیلي طرزي، بهشتي فر و اسماعیلي طرزي، 1389(. 
هوش اخالقي ده زیر مجموعه دارد شــامل: انسجام، صداقت، شجاعت، رازداري، انجام 
تعهدات فردي/ مســؤولیت  پذیري )پاســخ گویي( در برابر تصمیمات شخصي، خودکنترلي و 
خودمحدودســازي، کمک به دیگران )قبول مســؤولیت براي خدمت به دیگران(، مراقبت از 
دیگران )مهرباني(، درک احساسات دیگران )بشردوستي و رفتار شهروندي( و درک نیاز هاي 
روحــي خود )ایمان، اعتقاد و تواضع(، )لنیک و کیل، 2005(. هوش اخالقي عالوه بر فراهم 
کردن چارچوبي قوي براي فعالیت، اصولي دارد که براي موفقیت مداوم و سازماني و شخصي 
ضروري اســت: 1. درســتکاري: یعني ایجاد هماهنگي بین آنچه که مي  دانیم درست است 
وگفتن حرف راســت در تمام زمان ها؛ 2. مســؤولیت پذیري: کسي که هوش اخالقي باالیي 
دارد، مســؤولیت اعمال خود و پیامد هاي آن اعمال، همچنین اشتباهات و شکست  هاي خود 
را مي پذیرد؛ 3. دلســوزي: توجه به دیگران که داراي تأثیر متقابل است. اگر در برابر دیگران 
مهربان و دلســوز باشیم، آنان نیز موقع نیاز با ما همدردي مي  کنند؛ و 4. بخشش: آگاهي از 

عیوب و اشتباهات خود و دیگران و بخشیدن خود و دیگران )بوربا، 2001(.
 در مجمــوع مي  تــوان گفت که هوش اخالقي بــه این حقیقت اشــاره دارد که ما به 
صــورت ذاتي، اخالقي یا غیراخالقي متولد نمي شــویم، بلکه یاد مي گیریم که چگونه خوب 
باشیم. یادگیري خوب بودن شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه  پذیري و آموزش است که هرگز 
پایان پذیر نیست. آنچه براي انجام کار هاي درست به آن نیاز داریم، هوش اخالقي است که 
با اســتفاده از آن به یادگیري عمل هوش مندانه و دست یابي به بهترین عمل خوب نزدیک 

مي  شویم )مختاري پور و سیادت، 1388(. 
 مرور دقیق پیشــینه پژوهشي نشــان مي  دهد که تاکنون پژوهش  هایي در باره هوش 
اخالقي، هدف در زندگي و بهزیســتي معنوي صورت گرفته اســت. با وجود این، در جامعه 
ایراني، پژوهشــي که ارتباط بهزیســتي معنوي با هدف در زندگي و هوش اخالقي را نشان 

1 . Turner, N.

2 . Barling, J.

2 . Barling, J.
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دهد، یافت نشــد. از این رو با توجه به اهمیت هدف در زندگي، بهزیســتي معنوي و هوش 
اخالقي، هدف از پژوهش حاضر بررســي رابطه بهزیســتي معنوي با هوش اخالقي و هدف 
در زندگي بوده و این فرضیه   ها بررســي شده است که بهزیستي معنوي با هدف در زندگي و 

هوش اخالقي رابطه دارند و بخش معناداري از واریانس آن را تبیین مي  کنند.

روش پژوهش
این پژوهش توصیفي با روش همبســتگي اســت. جامعه آماري از کلیه دانش آموزان دختر 
دبیرستاني مشغول به تحصیل در سال تحصیلي 92-93 شهرستان دلفان تشکیل شده است. 
روش نمونه گیري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي است؛ به این صورت که از مناطق مختلف 
شهرســتان دلفان دو منطقه انتخاب شــد. از هر منطقه دو مدرسه و از هر مدرسه 3 کالس 
انتخاب و 250 پرســش نامه بین دانش آموزان توزیع شــد. جهت تحلیــل داده   ها از نرم افزار 
SPSS نســخه 18 و روش همبستگي و رگرسیون چندگانه اســتفاده شد. ابزار هاي مورد 

استفاده در این پژوهش عبارت اند از:
1. مقیاس هوش اخالقي: این مقیاس را لنیک و کیل )2005( ارایه کرده اند که از40  سؤال با 
طیف پنج درجه اي )هرگز، به ندرت، گاهي اوقات، اغلب اوقات و تمام اوقات( تشکیل شده است. 
این پرســش نامه هوش اخالقي را در10 زیرمؤلفــه اهمیت دادن خودجوش به دیگران، 
عمل کردن مبتني بر اصول، اقرار به اشــتباه، اســتقامت و پافشاري حرف، قبول مسؤولیت 
براي خدمت به دیگران، پاي بندي به عهد، راســت گویي، مسؤولیت  پذیري براي تصمیمات 
شخصي، توانایي بخشش اشتباهات دیگران و توانایي بخشش اشتباهات خود مورد سنجش 
قــرار مي  دهد. پایایي این آزمون )0/94( و روایي صوري و محتوایي آن را متخصصان تأیید 
کرده  اند. ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس 0/88 است )محمودي، سیادت و شادان فر،1391( 

که در این پژوهش نیز ضریب آلفاي کرونباخ 0/83 به دست آمد. 
2. بهزیســتي معنوي: پالوتزیان1 و الیســون2 )1982( این مقیاس را با 20 ماده ســاختند. 
پاسخ گویي به سؤاالت به صورت لیکرت 6 درجه اي از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم و شامل 
دو خرده مقیاس است. سؤاالت فرد مربوط به خرده مقیاس بهزیستي مذهبي است که میزان 
تجربه فرد از رابطه رضایت بخش با خدا را مي  ســنجد و سؤاالت زوج مربوط به خرده مقیاس 
بهزیســتي وجودي اســت که احســاس هدف و رضایت از زندگي را مي  سنجد. پالوتزیان و 

1 . Paloutzian, R.F.

2 . Ellison, C.W.

2 . Ellison, C.W.
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الیســون )1982( طي پژوهشي ضریب آلفاي کرونباخ بهزیســتي معنوي را 0/93 گزارش 
کردند. این مقیاس را دهشیري، سهرابي، جعفري و نجفي )1386( اعتباریابي کرده اند و مقدار 
ضریــب آلفاي کرونباخ را 0/90 و میــزان ضریب روایي به روش بازآزمایي را 0/85 گزارش 

نمودند. در پژوهش حاضر پایایي پرسش نامه با روش کرونباخ 0/78 به دست آمد. 
3. مقیاس هدف در زندگي )PIL(: این پرســش نامه را کرامباف و ماهولیک در سال 1969 
ســاختند که داراي 20 سؤال 7 درجه اي است. مضمون سؤاالت این پرسش نامه با مفهوم و 
نظریه درماني فرانکل هماهنگ است. دامنه نمره کل از 20 تا 140 است و نمره باالتر هدف 
در زندگي و معناي قوي تر را نشان مي  دهد )کرامباف و ماهولیک، 1969(. در مطالعات داخلي 
پرســش نامه مذکور، روایي آن از طریق تحلیل عاملي مورد تأیید قرار گرفت و پایایي آن با 
روش کرونباخ 0/92 به دســت آمد )چراغي، عریضي و فراهاني، 1387(. در این پژوهش نیز 

پایایي پرسش نامه با روش کرونباخ 0/74 به دست آمد. 

یافته  هاي پژوهش
در این بخش با تجزیه  و تحلیل داده  هاي گردآوري شــده از طریق پرســش نامه، به آزمون 
فرضیات مي  پردازیم که داراي اهمیت ویژ ه اي در نتیجه گیري پژوهش است. در این تحقیق 
از تکنیک  هاي آماري آزمون همبستگي و تحلیل رگرسیون چندگانه جهت بررسي متغیر هاي 
جمعیت شــناختي نمونه از آمار توصیفي آماري استفاده  شده است. نمونه پژوهش حاضر 250 
شرکت کننده است. به منظور تعیین اطالعات توصیفي متغیر هاي مورد پژوهش، شاخص هاي 
توصیفي در قالب جدول شــماره 1 ارائه شده اســت. در جدول 2 نیز شاخص  هاي توصیفي 

متغیر هاي مورد مطالعه ارائه شده است. 

جدول1: توزیع فراواني نمونه مورد مطالعه به تفکیک پایه تحصیلي

پایه تحصیلي
شاخص آماري

درصدفراواني
7531/1اول
5321/9دوم
239/5سوم

9037/3پیش دانشگاهي
250100مجموع کل
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جدول2: میانگین و انحراف معیار متغیر هاي پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر هاي پژوهش
13/563/04اهمیت دادن خودجوش به دیگران

13/862/81عمل کردن مبتني بر اصول
13/062/81اقرار به اشتباه

12/942/69استقامت و پافشاري حرف

12/712/78قبول مسؤولیت براي خدمت به دیگرانهوش اخالقي
14/352/84پاي بندي به عهد

13/872/25راست گویي
12/92/51مسؤولیت  پذیري براي تصمیمات شخصي

13/053/03توانایي بخشش اشتباهات دیگران
13/013/25توانایي بخشش اشتباهات خود

بهزیستي معنوي
42/18/7  بهزیستي مذهبي

54/29/4  بهزیستي وجودي  
90/88/8  هدف در زندگيهدف در زندگي

به منظور بررســي ارتباط زیرمقیاس هاي بهزیســتي معنوي و هوش اخالقي از ضریب 
همبستگي پیرسون استفاده شــد. نتایج مندرج در جدول 3 نشان مي  دهد که بین بهزیستي 
معنوي و هوش اخالقي ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین مؤلفه  هاي بهزیستي معنوي 

 .)r= 0/42 ،P>0/05( و هدف در زندگي رابطه معنادار وجود دارد

جدول 3: آزمون همبستگي پیرسون براي متغیر هاي پژوهش

123متغیرها

ابعاد بهزیستي معنوي
-1. بهزیستي مذهبي
-**20/86. بهزیستي وجودي

-**0/33**30/35. هوش اخالقي

**0/24**0/16**40/32. هدف در زندگي

     **P> 0/01                                                                                                                                     
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براي بررســي این فرضیه که آیا هوش اخالقي و هدف در زندگي مي  تواند بخشــي از 
واریانس بهزیســتي مذهبي را تبیین نماید، از روش رگرسیون خطي دو متغیره استفاده شد. 
جدول 4 نتایج تحلیل را نشان مي  دهد که هوش اخالقي و هدف در زندگي مي  توانند 12/4 
درصد از واریانس بهزیســتي معنوي را تبیین نمایند. همچنین ضریب بتاي استانداردشــده 
نشان مي  دهد که یک واحد افزایش در نمره هوش اخالقي مساوي با 0/12 افزایش در نمره 
بهزیستي معنوي و یک واحد افزایش در نمره هدف در زندگي برابر با 0/30 واحد در افزایش 

بهزیستي معنوي است.

جدول 4: تحلیل رگرسیون دو متغیره همزمان
BSDβR2Fptpمدل

0/120/0600/12هوش اخالقي
0/12417/510/0001

2/100/036
0/310/0630/304/960/001هدف در زندگي

بحث و نتیجه گیري
پژوهش حاضر براي بررسي رابطه هدف در زندگي و هوش اخالقي با بهزیستي معنوي انجام 
شــد. نتایج این پژوهش نشــان مي  دهد که هوش اخالقي و هدف در زندگي ارتباط مثبت و 

معناداري با بهزیستي معنوي دارند و مي  توانند درصدي از واریانس آن را پیش بیني کنند. 
نتایج حاصل از فرضیه اول نشان مي  دهد که هدف در زندگي با بهزیستي معنوي رابطه 
مثبــت معناداري دارد و آن را مورد پیش بیني قرار مي دهد. نتایج این فرضیه با پژوهش  هاي 
قبلي، از جمله اســکلز، سیوتسن، بنسون، رولکپارتین و سسما )2014(، کیمـ  پریتو )2014(، 
لیتوینزوک و گرو )2007(، آیوزان چان گاردنر و پراشــار )2011(، مونسون )2013(، ونوک1 
و مارچینکوفســکي2 )2014( و ون دایرونیک )2012( همسو است. معنویت هدف در زندگي 
را تقویت مي کند و هدف در زندگي به طور معناداري با معنویت مرتبط است )ون دایرونیک، 
2012(. هدف در زندگي بین تجارب معنوي با رضایت از زندگي و عاطفه مثبت نقش واسطه 
را ایفا مي کند. در واقع هدف در زندگي باعث بهبود رضایت از زندگي و عاطفه مثبت مي  شود 
و عاطفه منفي را کاهش مي دهد )ونوک و مارچینکوفســکي، 2014(. از آنجایي که معنویت 
و باور هاي دیني با فراهم کردن معنا براي زندگي و حرکت به سوي بهتر شدن همراه است، 

1 . Wnuk, M.

2 . Marcinkowski, J.T.

2 . Marcinkowski, J.T.
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داشــتن تجربه معنوي باعث هدف در زندگي مي  شود )مونســون،2013(. همچنین سطوح 
باالي معنویت )با یا بدون دین( در افراد، با ســطوح باالي خودشــکوفایي و معناي زندگي 
همراه اســت )آیوزان، چان، گاردنر و پراشــار، 2011(. مذهب حسي از هدف و معنا را ابالغ 
مي کند. معنا در زندگي یک متغیر واســطه بســیار مهم بین دینداري و بهزیستي است و به 
این لحاظ، ارائه معنا یک عملکرد مهم در اغلب ادیان اســت )کیم ـ پریتو، 2014(. دو عامل 
پیش بیني کننده وابستگي هاي مذهبي هستند )اسکلز، سیوتسن، بنسون، رولکپارتین و سسما، 
2014( به طوري در افراد مبتال به HIV رابطه معناداري یافت شــده است که بین معنویت 
و معنا در زندگي )لیتوینزوک و گرو، 2007( یافته   ها نشان مي دهند که حضور معنا در زندگي 
مانند مســیري بین معنویت و بهزیستي روان شناختي است و این دو را به هم مرتبط مي کند 
)کومالو،1 ویســینگ2 و شات3، 2014(. به عالوه، اغلب تعاریف معنویت بر جست وجوي معنا 
و هدف تأکید مي کنند )ون دایرونیک، 2012(. با توجه به نتایج پژوهش هاي صورت گرفته، 
به نظر مي رسد بهزیستي معنوي و معنا و هدف در زندگي جهت و سوي زندگي را مشخص 
مي کنــد. دین براي انســان   ها چارچوبي را فراهم مي کند که کل هســتي را بر اســاس آن 
تفسیر و حاالت مختلف احساســي را درک پذیر مي  کند. سست شدن پاي بندي دیني منجر 
به سردرگمي و تشویش مي شود و بي معنایي و بي هدفي به دنبال آن مي آید. از این رو یکي 
از اهداف دین، کاهش اضطراب و حل مســائل معنابخشي بشر است؛ دین عامل اصلي خلق 

ارزش  ها و هنجار هاي عملي براي معنایابي است. 
از دیگــر نتایج این پژوهش رابطه مثبت و معنادار هوش اخالقي با بهزیســتي معنوي 
اســت و نشان مي  دهد که هوش اخالقي بهزیســتي معنوي را پیش بیني مي  کند. این یافته 
بــا پژوهش هاي قبلي، از جمله با هوبر4 و مک دونالد5 )2012(، یانگ6، کشــول7 و ولینگتن8 
)1998(، باتســون9 و همکاران، )1989(، واهرام )1981(، نادي و گل پرور )1390( و عباسي 
و همکاران )1391( همســو است. نتایج پژوهش یانگ، کشول و ولینگتن )1998( نشان داد 
که معنویت با اخالق رابطه دارد. مشــخص شده است که دلسوزي یکي از متغیر هاي هوش 
اخالقي است که با شــناخت معنوي غیر مذهبي و تجارب معنوي رابطه مثبت قابل توجهي 
دارد. از ســوي دیگر، نوعدوستي نیز ارتباطي قوي با تجارب معنوي دارد که پس از شناخت 
معنوي رخ مي  دهد. در واقع شناخت معنوي غیر  مذهبي و تجارب معنوي قوي ترین پیش بین 
1 . Khumalo, I.P.
2 . Wissing, M.P.
3 . Schutte, L.

4.Huber,J.T
5.MacDonald,D.A
6.Young,S.J
7.Cashwell,C.S
8.Woolington,J.V.
9.Batson,C.D.

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

7 . Cashwell, C.S
8 . Woolington, J.V.
9 . Batson, C.D.
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دلســوزي هستند )هوبر و مک دونالد، 2012(. مذهب فرایند هاي شناختي را در بر دارد که با 
اخالق مرتبط هستند )واهرام، 1981(، در نتیجه، افراد مذهبي بیشتر قابل اعتمادند )باتسون 

و همکاران، 1989(. 
به نظر مي رسد دانش آموزاني که به اصول، عقاید و ارزش   ها پاي بندند، از اصول اخالقي 
نیــز پیروي مي کنند و از هوش اخالقي باالیي برخوردارند. این امر موجب شــده که ارتباط 
معنادار و مثبتي بین بهزیســتي معنوي و هوش اخالقي برقرار باشد و هوش اخالقي بتواند 

بخشي از واریانس بهزیستي معنوي را تبیین کند. 
به طــور کلي نتایج این پژوهش نشــان مي  دهد که هوش اخالقــي و هدف در زندگي 
مي توانند بهزیستي معنوي را پیش بیني کنند؛ بنابراین به نظر مي رسد بتوان از هوش اخالقي 
و هدف در زندگي براي ارتقاي بهزیستي معنوي استفاده کرد. محدودیت این پژوهش جامعه 
پژوهش اســت که دانش آموزان دختر دبیرستاني شهرســتان دلفان هستند و تعمیم دهي آن 
به ســایر جوامع باید با احتیاط صورت گیرد. محدود بودن جامعه  آماري به شهر دلفان، یک 
مقطــع تحصیلي و یک مقطع زماني از دیگر محدودیت  هایي هســتند که هنگام تعمیم  دهي 
نتایــج باید مورد توجه قرار گیرند. از دیگر محدودیت  هاي پژوهش کمبود پیشــینه پژوهش، 
به ویژه در زمینه هوش اخالقي، است؛ از این رو به پژوهشگران پیشنهاد مي شود که پژوهش 
در این زمینه را گســترش دهند. با توجه به اینکه هوش اخالقي قابل آموزش است، شایسته 
است که در مدارس کارگاه  هاي آموزش هوش اخالقي دایر شود. همچنین با توجه به نقشي 
که آموزش و پرورش در پرورش معنویت و بهزیســتي معنوي دارد، به مسؤوالن آموزش و 

پرورش پیشنهاد مي شود زمینه هاي تقویت معنویت را فراهم کنند. 

منابع 
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