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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای تحصیلی ،جنسیت و سن بر هوش معنوی با میانجیگری بهزیستی
ذهنی و با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری حداقل مجذورات جزئی بود .نمونهای به حجم
 220دانشجو در سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا به روش تصادفی طبقهای که معیار
طبقهبندی بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی بود ،انتخاب و به دو پرسشنامه هوش معنوی کینگ ( )2002و
مقیاس جامع بهزیستی کیز ( )6441پ اسخ دادند .نتایج نشان داد که نمرات باال در هوش معنوی با افزایش
تحصیالت ،افزایش مییابد ،بهطوریکه اثر مستقیم برابر با  β=0/2بود .همچنین تحصیالت با میانجیگری
بهزیستی ذهنی اثر غیرمستقیم  β=0/62را بر هوش معنوی داشت ،بر این اساس اثر کلی تحصیالت بر هوش
معنوی  β=0/22به دست آمد .مقطع تحصیلی بر بهزیستی ذهنی اثر معنادار  β=0/21و بهزیستی ذهنی بر
هوش معنوی اثر معنادار  β=0/1را داشتند؛ اما جنسیت و سن روی هیچیک از متغیرهای بهزیستی و هوش
معنوی اثر معناداری نداشتند .نتایج پژوهش حاضر نقش تحصیالت بر هوش معنوی و بهزیستی ذهنی را
تأیید میکند.
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واژگان کلیدی :بهزیستی ذهنی ،ویژگیهای جمعیت شناختی ،مدلسازی معادالت ساختاری
 ،PLSهوش معنوی

مقدمه
در حال حاضر شاهد آن هستیم که از یکسو بنیادگرایی در سراسر جهان جانی تازه گرفته و
از دیگر سو عالقه به معنویت بهیکباره افزایش یافته است تا جایی که سلیگمن 6قرن  26را
قرن آشتی دین و روانشناسی میداند و به طرح مسائل معنوی در چارچوب روانشناسی
مثبت میپردازد (کالنتری6211 ،؛ به نقل از سهرابی و ناصری .)6246 ،تحقیقات تجربی
نشان دادهاند که ایمان و تعهد مذهبی معمولی با عملکرد سالم جسمی ،عاطفی و اجتماعی
رابطهی مثبت دارند (برگین6221 ،2؛ به نقل از سهرابی و ناصری .)6246 ،بر این اساس
سازمان جهانی بهداشت در سال  6491تعریف سالمتی را توسعه داد و بر تعریف ساده و
دوبعدی فیزیکی-روانی بعد "اخالق و ارزشهای اجتماعی" را نیز افزود .پس از
مطرحشدن معنویت بهعنوان بعد چهارم سالمتی انسان ،زوهرو مارشال )2000( 2دربارهی
روی آورد مجدد جامعهی انسانی از سالهای پایانی قرن بیستم ،بهویژه در دهههای اخیر به
دین و معنویت ،در مورد ضرورت پرداختن به معنویت بیان میدارند که معنویت ،هوشی
است که ما توسط آن نیازهایمان را شناسایی و بیان میکنیم و مشکالت بامعنا و
ارزشمندمان را حل میکنیم و با استفاده از آن میتوانیم اعمال و کیفیت زندگیمان را در
بافتی که ازلحاظ معنادهی غنیتر و وسیعتر باشد ،قرار دهیم و به کمک آن میسنجیم که
یک روش از دیگر روشها و راهها بامعناتر و هدفمندتر است.
توجه به موضوع فکری ،احساسات و پرورش همدلی ،قسمتی از آگاهی فزاینده از
زندگی معنوی درونی است (عبدالهزاده ،باقرپور ،بوژمهرانی و لطفی .)6211 ،مفهوم هوش
معنوی دربردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد را در
حیطههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی ،بین فردی و ...شامل میشود و فرد را در
1. Seligman
2. Bergin
3. Zohar. & Marshall
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جهت هماهنگی با پدیدههای اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری
می نماید .این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویدادها میدهد
و او را قادر میسازد به چارچوببندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته ،شناخت و
معرفت خویش را عمق بخشد (غباری بناب ،سلیمی ،سلیمانی و نوری مقدم .)6211 ،شواهد
نشان میدهد که در ایران اختالالت روانی ،عاطفی و حتی بین شخصی در تعامل با مسائل
معنوی و مذهبی قرار دارد و بدون توجه به این تعامل ،تشخیص و درمان موفقیتآمیز
نخواهد بود .برای مثال اختاللهایی نظیر وسواس ،اضطراب ،افسردگی و احساس گناه در
تعامل با باورها و نگرشهای مذهبی قرار دارند (اعتمادی.)6219 ،
به دلیل آنکه هدف پژوهش حاضر تبیین سازه هوش معنوی است با مطالعه ادبیات
مربوط به این سازه ،به گزینش متغیرهایی که در تبیین آن نقش مهمی دارند پرداخته شد و
در پژوهشهای مختلف مشخص شده است که بهزیستی ذهنی متغیری است که ارتباط
تنگاتنگی با هوش معنوی دارد .بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود
که آیا بهزیستی ذهنی میتواند بهعنوان متغیر میانجی بین هوش معنوی و متغیرهای
دموگرافیک ازجمله تحصیالت ،سن و جنس عمل کند و به عبارتی آیا افزایش سن یا
تحصیالت بهصورت مستقیم یا با میانجیگری بهزیستی ذهنی قادر هستند تا هوش معنوی
افراد را پیشبینی کنند؟ آیا جنسیت میتواند بهزیستی ذهنی و هوش معنوی را پیشبینی
کند؟ به سخن دیگر آیا افزایش سن و تحصیالت سبب بهبود در بهزیستی ذهنی و بهتبع آن
افزایش هوش معنوی افراد میشود؟ با توجه به پیچیدگی موضوع هوش معنوی ،شناخت
مجموعهای از متغیرهای مؤثر بر آن تصویر دقیقتری ارائه میدهد .در همین راستا این
پژوهش با تبیین همزمان و هماهنگ مجموعه متغیرهای مورداشاره در مدل و نحوه تأثیر
آنها ،اعم از تأثیرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل بر هوش معنوی و ارائه مدلی برای آن در
پی روشن کردن این موضوع است که عوامل مؤثر بر هوش معنوی کدماند.
روانشناسی قرن بیستم بیشتر بر هیجانات منفی نظیر افسردگی و اضطراب تمرکز
یافته است تا بر هیجانات مثبتی نظیر شادی و بهزیستی .به عبارتی دیگر تعریف سالمت
مترادف با فقدان بیماریهای روانی و عالئم بیمارگونه تلقی شده است؛ درحالی که از
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دههی  6410به بعد در تعریف سالمت تغییر و تحول بسیار پدید آمده است .متون مرتبط
با روانشناسی سالمت ،تنها به جنبههای منفی و رفع آثار منفی در افراد انسانی محدود
نمیشود .با در نظر گرفتن این موارد انسان معاصر در جستجوی بهزیستی است .آیا
میتوان بهزیستی را به شیوههای علمی موردسنجش قرار داد؟ آیا مذهب موجب شاد
بودن افراد میشود؟ و سرانجام بهزیستی در چیست؟ شادی واقعی را در کجا میتوان
جستجو کرد و به چه عواملی بستگی دارد؟ بر این اساس ابتدا به بررسی مؤلفهی هوش
که بخشی از هوش معنوی است پرداخته شده است و در پی آن معنویت به عنوان مؤلفه
دوم هوش معنوی موردبررسی قرار گرفته است.
هوش رفتار حل مسألۀ سازگارانهای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و
رشد سازگارانه جهتگیری شده است .رفتار سازگارانه ،شباهت اهداف متعددی را که
باعث تعارض درونی میشوند ،کاهش میدهد .این مفهوم هوش ،مبتنی بر گزارهای است
که فرایند حرکت بهسوی اهداف ،انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع و حل مسأله
ضروری میسازد (ایمونز6444 ،6؛ استرنبرگ6442 ،2؛ به نقل از نازل .)2009 ،2گاردنر

9

هوش را مجموعه تواناییهایی میداند که برای حل مسأله و ایجاد محصوالت جدیدی که
در یک فرهنگ ارزشمند تلقی میشوند ،به کار میرود .ازنظر وی انواع نهگانه هوش
عبارتاند از :هوش زبانی ،موسیقیایی ،منطقی ـ ریاضی ،فضایی ،بدنی ـ حرکتی ،هوشهای
فردی (که شامل هوش درون فردی و بین فردی میشود) ،هوش طبیعتی و هوش وجودی
که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤاالت وجودی است (آمرام .)2001 ،1مفهوم تحلیلی غرب

1

از هوش ،بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطالعات میشود؛ درحالیکه رویکرد ترکیبی شرق 2نسبت
به هوش ،مؤلفههای گوناگون عملکرد و تجربه انسان ،ازجمله شناخت ،شهود و هیجان را در یک ارتباط

1. Emmons
2. Sternberg.
3. Nasel
4. Gardner
5. Amram
6. Western analytic concept
7. Eastern synthetic aproach
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کامل( 6یکپارچه) در برمیگیرد (نازل .)2009 ،درمجموع ،هوش عموماً باعث سازگاری فرد با محیط
میشود و روشهای مقابله با مسائل و مشکالت را در اختیار او قرار میدهد .همچنین توانایی شناخت مسأله،
ارائه راهحل پیشنهادی برای مسائل مختلف زندگی و کشف روشهای کارآمد حل مسائل از ویژگیهای
افراد باهوش است.

معنویت 2بهعنوان مؤلفه دوم هوش معنوی یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و
خودشناسی میشود معنویت امری همگانی است و همانند هیجان ،درجات و جلوههای
مختلفی دارد؛ ممکن است هشیار یا ناهشیار ،رشد یافته یا غیر رشد یافته ،سالم یا بیمارگونه،
ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد (وگان.)2002 ،2
ایمونز تالش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر از هوش ،در چارچوب هوش
مطرح نماید .وی معتقد است معنویت میتواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و
سازگاری فرد (مثالً سالمتی بیشتر) را پیشبینی میکند و قابلیتهایی را مطرح میکند که
افراد را قادر میسازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد .گاردنر
ایمونز را موردانتقاد قرار میدهد و معتقد است که باید جنبههایی از معنویت را که مربوط
به تجربههای پدیدار شناختی هستند (مثل تجربه تقدس یا حاالت متعالی) از جنبههای
عقالنی ،حــل مسأله و پردازش اطالعات جدا کرد (آمرام .)1 :2001 ،میتوان علت
مخالفت بعضی از محققان ،همانند گاردنر ،در مورد این مسأله که هوش معنوی متضمن
انگیزش ،تمایل 9،اخالق 1و شخصیت است را به نگاه شناختگرایانه آنان از هوش نسبت
داد (نازل.)2009 ،
وگان بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان کرده است:
 6ـ باالترین سطح رشد در زمینههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی و بین فردی را در
برمیگیرد؛
 2ـ یکی از حوزههای رشدی مجزا است؛
1. Integrative relation
2 .Spirituality
3. Vaughan
4. Intention
5. Morality
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 2ـ بیشتر بهعنوان نگرش مطرح است (مانند گشودگی نسبت به عشق) و
 9ـ شامل تجربههای اوج میشود.
معنویت در دیدگاه مؤلفان این مقاله عبارت است از ارتباط باوجود متعالی ،باور به
غیب ،باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچوخمهای زندگی و تنظیم
زندگی شخصی بر مبنای ارتباط باوجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در
هستی معنادار ،سازمانیافته و جهتدار الهی .این بعد وجودی انسان فطری و ذاتی است و
با توجه به رشد و بالندگی انسان و درنتیجه انجام تمرینات و مناسک دینی متحول شده و
ارتقا مییابد.
زوهر و مارشال 6هوش معنوی را به این صورت تعریف میکنند :هوشی که از طریق آن
مسائل مربوط به معنا و ارزشها را حل میکنیم ،هوشی که فعالیتها و زندگی ما را در
زمینهای وسیعتر ،غنیتر و معنادار قرار میدهد ،هوشی که به ما کمک میکند بفهمیم کدام
اقدامات یا کدام مسیر معنادارتر از دیگری است ( ،2000ص .)9
هوش معنوی برای کارکرد اثربخش بهره هوشی و هوش عاطفی ضرورت دارد .زوهر
آن را هوش غایی ما میداند .هوش معنوی افراد را خالق میکند .چون به افراد کمک
می کند قواعد را جایگزین کنند و با مرزها بازی کنند .به ما توانایی تمیز و انتخاب میدهد.
ما را سرشار از شفقت و ادراک میکند ،و به ما کمک میکند محدودیتها را ببینیم .در
حقیقت این ماهیت تحولآفرین هوش معنوی است که آن را از هوش عاطفی متمایز
میکند.
دانیل گلمن 2ادعا میکند هوش عاطفی باعث میشود که شخص درباره موقعیت خود
قضاوت کند و رفتار مناسب آن موقعیت بروز دهد .این هوش درون مرزها کار میکند و
باعث میشود که موقعیت هدایتکننده رفتار باشد .در مقابل هوش معنوی در درجه اول
باعث میشود که شخص بپرسد چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته است .هوش معنوی با
مرزها سروکار دارد ،نه درون آنها ،بنابراین بهجای هدایت شدن توسط موقعیت ،خودش
1. Zohar & Marshall
2. Daniel Golman
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موقعیت را خلق و هدایت میکند .هوش معنوی تأثیری متعالی بر زندگی کسانی دارد که
آن را بکار میبرند و توسعه میدهند.
شواهد علمی زیادی وجود این هوش را تأیید میکنند .پرسینگر و راماچاندران 6درباره
وجود ناحیه خدا در مغز انسان .نشان دادند که در مغز مرکزی وجود دارد که بین اتصاالت
عصبی دو قسمت شقیقهای مغز قرار دارد .وقتی فرد در معرض یک تجربه معنوی یا مذهبی
قرار میگیرد ،دستگاههای بررسی فعالیتهای مغزی در این ناحیه فعالیت عصبی ثبت
میکنند .البته ناحیه خدا وجود خداوند را ثابت نمیکند .ولی نشان میدهد که مغز انسان
طوری رشد پیدا کرده است که پرسشهایی درباره وجود و هستیشناسی بپرسد (فونتانا،2
 .)6211ولف سینگر در دهه  6440نشان داد که یک فرایند عصبی در مغز مسئول معنا دادن
و وحدت بخشیدن به تجربیات ما است .این یک فرایند عصبی که تجربههای ما را به هم
پیوند میدهد.
زوهر و مارشال ( )2000از مجموع این مباحث و شواهد ،وجود هوش معنوی بهعنوان
یک هوش یکپارچه کننده را نتیجه گرفتند .البته پژوهشهای عصب شناسانه دیگری نیز
احتمال وجود مبنایی عصبی برای تجربیات عرفانی یگانگی و ارتباط با هستی را در مناطق
پایینی مغز تأیید کردهاند .البته نمیتوان با توجه به این یافتهها معنویت را به چند فعالیت
عصبی تقلیل داد ،بلکه فقط میتوان نتیجه گرفت که ممکن است معنویت مبنایی
فیزیولوژیک در مغز داشته باشد.
ایمونز معتقد است اگر معنویت را بهعنوان مجموعهای از تواناییها و قابلیتها که افراد
را در حل مشکالت و کسب اهداف خود توانمند میسازد تعریف کنیم ،آنگاه میتوانیم
امکان هوش بودن معنویت را نیز در نظر گرفته و بررسی کنیم (ایمونز)2000 ،؛ بنابراین او
هوش معنوی را متشکل از پنج جزء (توانایی) مختلف میداند .به نظر ایمونز حداقل پنج
توانایی معرف هوش معنوی هستند .افرادی که از هوش معنوی برخوردارند دارای
ویژگیهایی هستند که عبارتاند از:
1. Persinger & Rama Chandran
2. Fontana
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 - 6قابلیت تعالی فیزیکی و مادی :ظرفیت انسان برای ورود به سطوح متعالی هوشیاری و
نیز فراتر رفتن از محدودیتهای عادی و جسمی
 - 2توانایی ورود به سطح معنوی باالتر :آگاهی از یک حقیقت غایی که ایجاد احساس
یگانگی و وحدت میکند ،در آنهمه مرزها ناپدید میشوند و همهچیز در یک کل واحد،
یگانه میگردد.
 - 2توانایی یافتن تقدس در فعالیتها ،رویدادها و روابط روزمره :تشخیص حضور الهی در
فعالیتهای عادی.
 - 9توانایی بهکارگیری منابع معنوی برای حل مسائل زندگی :افرادی که ذاتاً مذهبی هستند
راحتتر میتوانند با استرسها برخورد کنند ،این افراد بیش از سایرین در بحرانهای
روحی و مشکالت معنایی برای یادگرفتن مییابند و از طریق این مشکالت رشد میکنند.
 – 1توانایی انجام رفتار فاضالنه :رفتارهای درست و پسندیدهای همچون بخشش ،نشان
دادن سخاوت ،انسانیت ،شفقت و عشق ایثارگرانه و  ...که از زمانهای گذشته تاکنون
پسندیده انگاشته شدهاند .ایمونز اظهار میدارد که خودکنترلی هسته اصلی تمام این
رفتارهای فاضالنه است و برای موفقیت در تمام حوزههای زندگی الزم است .خودکنترلی
نیز در مقابل هفت گناه کبیره قرار میگیرد که عبارتاند از شکمپرستی ،تنبلی ،غرور،
خشم ،حرص ،شهوت و حسد.
سؤالی که در ادامه مطرح میشود این است که آیا هوش معنوی معیارهای هوش را
برآورده میسازد؟ تعریف معنویت بهعنوان مجموعهای از تواناییها و مهارتها اولین گام
معرفی آن بهعنوان یک هوش است ،ولی باید دید که آیا میتواند معیارهای پذیرفتهشده
هوش که توسط دانشمندانی همچون گاردنر )6442(6مطرح شده است را کسب کند یا نه.
برای مثال گاردنر ( )6442یکسری معیار مطرح کرده است و عقیده دارد اگر یک هوش
بتواند اکثریتی از این معیارها را برآورده سازد ،میتوان آن را هوش دانست.

1. Gardner
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 - 6مبنای تکاملی :یکی از شروط گاردنر این است که هوش دارای یک نوع تاریخچه و
مبنای تکاملی باشد از دیدگاه روانشناسی ایمونز ( )2000اظهار میدارد که بقای جهانی
سیستمهای باور مذهبی را می توان از طریق برخی سازوکارهای روانی بررسی نمود ،یعنی
طبق نظریه انتخاب طبیعی هر سیستم باوری که بهتر توانسته طبقه خاصی از مسائل پیش
روی گذشتگان را حل نماید ،گسترش بیشتری یافته است؛ بنابراین هوش معنوی این شرط
را برآورده میکند.
 - 2مطالعات عصب شناسی درباره تجربیات معنوی :مطالعات مربوط به امکان به ارث بردن
باورهای مذهبی نقش بیولوژی را در مذهب بیان میکنند ولی درباره سازوکارهای عصبی
خاص آن حرفی نمیزنند .پیشرفت رشته عصبشناسی نیز با روشن کردن طرز کار
سیستمهای عصبی به درک مبانی بیولوژیک معنویت کمک میکند .همانطور که پیشتر
ذکر شد ،پژوهشهای عصبشناسی نشان دادهاند که ممکن است برای تجربیات مذهبی،
بهویژه برای تجربه عرفانی یگانگی و وحدت ،سیستمهای عصبی مجزایی وجود داشته
باشد .باوجوداینکه ماهیت این سازوکارهای عصبی هنوز موردبحث است ،ولی کشف این
سیستمها باعث تقویت معنویت بهعنوان یک هوش میشود.
 - 2شواهد روانسنجی :یکی دیگر از معیارهای گاردنر برای هوش تأیید یافتههای
روانسنجی است .در سالهای اخیر تالش زیادی برای ایجاد آزمونی وضعیتهای معنوی و
مذهبی صورت گرفته است .پیدمونت )6444( 6دادههایی درباره استقالل تعالی معنوی از
مدل پنج عاملی شخصیت ارائه داد و مدعی شد که معنویت بیانگر بعد ششم شخصیت
است که تاکنون شناسایی نشده بود .عالوه بر این ،پژوهشهای روانسنجی نشان دادهاند
که معیارهای تعالی معنوی و گرایشهای مذهبی ازنظر آماری از هوش عمومی مستقل
هستند .برای ایجاد معیاری که مورد تأیید علمی باشد باید ابتدا سازه معنویت و هوش
معنوی را مفهومسازی نمود (به نقل از ایمونز.)2000 ،

1. Piedmont
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 - 9ویژگی توسعه در طول زمان :یک هوش باید در طول زمان پیشرفت و توسعه
قابلشناسایی بروز دهد .به نظر میرسد معنویت از این معیار برخوردار است .الگوهای سنی
پیشرفت اعتقادات نشان دادهاند که رشد معنوی و ظرفیت ورود به مسیرهای معنوی دارای
دورههای سنی جهانشمول است .در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری درباره پیشرفت
مذهبی بزرگساالن صورت گرفته است .اکنون درباره آمادگی سنی درک تعالی معنوی
توافقی کلی حاصل شده است .تواناییهای معنوی نیز مثل سایر سیستمهای دانش سطوح
پیشرفت و تخصص از تازهکار تا متخصص دارد .این ویژگی را میتوان در آزمون
روانسنجی معنویت که ولمن )2006( 6طراحی کرده مشاهده نمود .در این آزمون امتیاز
معنوی افراد با رشد سن افزایش مییابد .ولمن مشاهده کرد که زنان و مردان مسنتر مورد
آزمون تجربیات و رفتار معنوی بیشتری را بروز میدادند .بهبود هوش معنوی با گذشت
زمان ،افزایش تجربیات زندگی و افزایش تمایل به پرسشهایی درباره معنای غایی منطقی
به نظر می رسد .در این راستا یونگ گفته است که افراد پس از میانسالی اهمیت و عالقه
بیشتری به مسائل معنوی نشان میدهند (به نقل از نازل.)2009 ،
 - 1قابلیت درک نظام نمادها :یکی دیگر از معیارهای هوش قابلیت درک نظام نمادها
است .این معیار کامالً پذیرفته شده است .نظام نمادها اغلب نقش مهمی در سنتهای
مذهبی ایفا میکند و بیانگر حقایق و بینشهایی است که به زبان نمیآیند .کارکرد
نمادهای مذهبی کمک به افراد جامعه مؤمنین در کسب تعالی و درک واقعیت غایی است؛
ازاینرو نمادها بهصورت اجتماعی ساخته میشوند .نمادهای مذهبی قدرتی دارند که آنها
را از سایر نمادها متمایز میکند .آنها با موضوعاتی سروکار دارند که عمیقترین
دغدغههای انسان است؛ «معنای غایی» گاردنر تشریفات ،مراسم و اسطورههای مذهبی را
کدهای نمادینی میداند که نشاندهنده جنبههای اساسی هوش انسان هستند.
 - 1متمایز بودن :ادواردز )2002( 2این پرسش را مطرح کرده که آیا میتوان هوش معنوی
به شکل مناسبی از سایر هوشها ،بهویژه هوش اجتماعی متمایز کرد .استقالل هوشها از
1. Wolman
2. Edwards
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یکدیگر و متفاوت بودن افراد مختلف در میزان داشتن هوشهای مختلف یکی دیگر از
معیارهای مطرحشده توسط گاردنر است .این ویژگیها را میتوان در برخی قابلیتهای
منسوب به هوش معنوی مشاهده کرد که عبارتاند از توانایی ورود به حالتهای متعالی،
بهکارگیری فرایندهای تفکر استعاری و ایجاد دیدگاهی کلنگر نسبت به تجربیات زندگی.
این ویژگیها هوش معنوی را کامالً از سایر هوشها تفکیک میکنند؛ بنابراین میبینیم که
هوش معنوی معیارهای هوش گاردنر را کسب میکنند .نکتهای که اینجا قابلذکر است،
این است که نگرش به معنویت بهعنوان هوش به معنای این نیست که معنویت چیزی بیشتر
از حل مسأله نیست و یا افراد از معنویت فقط برای حل مسائل روزانه استفاده میکنند.
معنویت درواقع یک مفهوم و یا سازه بسیار غنی و چندوجهی است ،طوری که نمیتوان
آن را بهسادگی تعریف کرد یا سنجید؛ بنابراین هوش معنوی را میتوان تنها یکی از
جنبههای کاربردی معنویت دانست ،نه اینکه معنویت را بهنوعی هوش و یا یکسری از
مهارتهای ادراکی تقلیل دهیم؛ اما یکی آر مؤلفههایی که هدف پژوهش حاضر در
راستای بررسی رابطه آن با هوش معنوی است ،متغیر بهزیستی ذهنی است که در ادامه به
بررسی آن پرداخته شده است.
بهزیستی در سادهترین حالت به عنوان حالتی از شادی ،سالمتی ،و راحتی تعریف
میشود ( ماکیان .)2004،1در تالش برای ارزیابی تجربی ماهیت و گستردگی بهداشت
روانی بهعنوان موضوعی در تقابل با بیماری روانی ،کیز )2002( 2مفهوم خویش از چیزی
که بهعنوان اولین چارچوب تعدیلیافته برای فهم و ارتقای بهداشت روانی خوانده میشود
را معرفی کرد (اشنایدر .)2002 ،2بر اساس مدل کیز ،بهداشت روانی بهعنوان شرایط
اضطراری مبتنی بر مفهوم "نشانه" است .بهعبارتدیگر حالتی از بهداشت بررسی میشود
که با مجموعهای از نشانهها در سطح خاصی برای یک دوره زمانی بروز مییابند که با
کارکردهای شناختی و اجتماعی خاصی منطبق هستند .این نشانههای کیز که در تعیین
1. Mackian
2. Keyes
3. Snider

 / 02فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره ششم ،شمارة  ،22زمستان 1994

بهداشت روانی به کار میروند نشانههای بهزیستی ذهنی افراد هستند که شامل بهزیستی
هیجانی (عواطف مثبت) و بهزیستی عملکردی (روانشناختی و اجتماعی) هستند (کیز،
.)2001 ،2002
دیدگاه غالب روانشناسان لذتگرا آن است که بهزیستی برابر با شادکامی فاعلی 6و
مرتبط با تجربه لذت در مقابل تجربه ناخشنودی است .میتوان چنین برداشتی از بهزیستی
را بهزیستی هیجانی نامید .بهزیستی هیجانی شامل تعدادی از نشانههای بیانگر وجود یا
فقدان احساسهای مثبت نسبت به زندگی است .بهزیستی هیجانی را میتوان از طریق سه
مقیاس وجود عواطف مثبت (مانند شادی و سرحالی) ،فقدان عواطف منفی (مانند اضطراب
و ناامیدی) و رضایتمندی از زندگی سنجید (کیز .)2002،ریف ،)6414( 2به تفاوت
بهزیستی هیجانی و بهزیستی روانشناختی اشاره میکند .این مؤلف عقیده دارد که بعضی از
جنبههای کنشوری بهینه ،مانند تحقق هدفهای فردی ،متضمن قانونمندی و تالش بسیار
است و این امر حتی ممکن است در تعارض کامل با شادکامی کوتاهمدت باشد؛ بنابراین
بهزیستی را نباید سادهنگران ه ،معادل با تجربه بیشتر لذت در مقابل درد دانست .بهزیستی
دربرگیرنده تالش برای کمال و تحقق نیروهای بالقوه واقعی فرد است .ریف و کیز ()6441
مؤلفههای سازنده بهزیستی روانشناختی را دربرگیرنده شش عامل دانستهاند :خود پیروی

2

(احساس خود تعیینکنندگی و استقالل) ،تسلط بر محیط( 9احساس شایستگی و توانایی
مدیریت محیط پیچیده اطراف) ،رشد شخصی( 1داشتن احساس رشد مداوم و پتانسیل آن)،
روابط مثبت با دیگران( 1داشتن روابط گرم رضایتبخش و توأم با اطمینان) ،هدفمندی در
زندگی( 2داشتن هدف و جهتگیری در زندگی) و پذیرش خود( 1داشتن نگرش مثبت
نسبت به خود).
1. subjective happiness
2. Ryff
3. autonomy
4. environmental mastery
5. personal growth
6. positive relations with others
7. purpose life
8. self-acceptance
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کیز ( )6441یادآور میشود که در انجام پژوهشها در حوزه بهزیستی نباید
تقسیمبندی زندگی بشر به دو بعد خصوص و عمومی را فراموش کرد .چنانچه روانشناسی
اجتماعی نیز به تمایز بین این دو بعد در زندگی بشر صحه گذاشته است؛ بنابراین کیز
معتقد است در کنار جنبههای شخصی بهزیستی نمیتوان از جنبه اجتماعی آن غافل شد.
در این راستا کیز ( )6441مفهوم بهزیستی اجتماعی را مطرح کرده است .بهزیستی
اجتماعی ،6بیانگر یک پدیده اساساً عمومی در مقابل خصوصی است که بر تکالیف
اجتماعی که بشر در دل ساختارهای اجتماعی و جوامع با آنها مواجه است متمرکز
میشود (کیز و ماجیارمو .)2002 ،بهزیستی اجتماعی بهعنوان گزارش مشخص فرد در
مورد کیفیت روابطش با افراد دیگر ،محلهای که در آن زندگی میکند و جامعهاش
تعریف میشود .کیز ابعاد عملیاتی بهزیستی اجتماعی را با نظریه الگوی سالمت( 2کیز و
شاپیرو )2009 ،2و آموزههای جنبش روانشناسی مثبتگرا مطرح میکند.
ازجمله دیگر متغیری که ارتباط آن با هوش معنوی بررسی شده است ،متغیرهای
جمعیت شناختی میباشند ،سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،رشته تحصیلی و ...
ازجمله متغیرهایی هستند که بیشترین رابطه آنها با هوش معنوی و بهزیستی ذهنی بررسی
شده است .در ادامه به بررسی پژوهشهایی پرداخته شده است که شامل متغیرهای در نظر
گرفتهشده در این پژوهش میباشند.
گلستانی بخت و همکاران ( )2001در مطالعه خود بیان میکنند که احساس ذهنی
بهزیستی در بزرگساالن  26تا  24سال بیشتر از میانساالن و سالمندان است و سالمندان
کمترین احساس بهزیستی را دارند.
پژوهش خیری و همکاران ( )6242نشان داد بین عاطفه منفی و جنسیت و وضعیت تأهل
و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد .میزان عاطفه مثبت با افزایش نیمسال
تحصیلی در بین دانشجویان کاهش مییابد .همچنین بین عاطفه منفی و جنسیت دانشجویان
1 .social well-being
2. health model
3. Shapiro
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رابطه مثبت معناداری وجود دارد و میزان عاطفه منفی در زنان بهصورت معناداری بیشتر از
مردان بود .همچنین میر سمیعی و همکاران ( )2004در تحقیق خود نشان دادند که میانگین
احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پسر بهطور معناداری پایینتر از میانگین بهزیستی
ذهنی دانشجویان دختر است.
نتایج پژوهش خیری و همکاران ( )6242نشان داد که بین عاطفه مثبت با نیمسال
تحصیلی (افزایش ورود به دانشگاه) رابطه معناداری وجود دارد.
فرهادی در مطالعه خود بیان میکند که میزان نشاط در دانشجویان پسر باالتر از
دانشجویان دختر است ( .) 2001عیاش و عّلّم الدین نیز در پژوهش خود بر روی دانشجویان
لبنانی در سال  2002به این نتیجه رسیدند که میزان عاطفه مثبت در مردان بیشتر از زنان
است (عیاش و علم الدین .)2002 ،در مطالعه بخشیپور رودسری و همکاران ،دانشجویان
دختر و پسر ازلحاظ سالمت عمومی کلی تفاوتی نداشتند اما از بعد احساس بهزیستی
ذهنی ،دانشجویان دختر رضایت کلی باالتری از زندگی داشتند (.)2001
نتایج پژوهش شعبانی و همکاران ( )2060نشان داد که اثری از سن بر هوش معنوی و
هیجانی با سالمت روانی مشاهده نشد .در تحلیل هوش معنوی مشاهده شد که سن افراد
نقش معنیداری بر تفاوت میانگینها ندارد .نتایج تحقیقات رقیب ( )6212نیز حاکی از این
بود که هوش معنوی با سن ارتباط معناداری ندارد؛ اما این یافته با نتایج گزارششده توسط
ویگلس ورث )2009( 6در وجود ارتباط معنیدار بین سن و میزان هوش معنوی ناسازگار
است.
نتایج تحقیقات لواسانی ( ،)6212رقیب ( )6212نیز حاکی از آن بود که معنویت با
جنسیت ارتباط معنادار ندارد و این در حالی است که در پژوهش جورج ( )2001نمره
هوش معنوی زنان بهطور معناداری بیشتر از مردان بوده است و احمدی و کجباف ()6212
نیز در مطالعات خود دریافتند که زنان نسبت به مردان به معنویت گرایش بیشتری داشته و
نگرش زنان به معنویت مثبتتر بوده است.
1. Wiggles worth
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در پژوهش حریری و زرینآبادی ( )6240از بین ویژگیهای جمعیت شناختی رابطه
بین رشته تحصیلی و میزان هوش معنوی معنیدار بود.
در خصوص انتخاب روش  plsدر این پژوهش میتوان گفت ازآنجاییکه در
تحقیقات مربوط به مدلسازی مبتنی بر کوواریانس برای هر متغیر مکنون حضور سه
نشانگر الزامی است ،اما در مدلسازی مبتنی بر  plsاین محدودیت وجود ندارد و
ازآنجاییکه سه متغیر موردبررسی در این پژوهش بهصورت تک شاخصی هستند ،بر
این اساس انتخاب روش مدلسازی حداقل مجذورات جزئی بهترین انتخاب ممکن
بود .در مورداستفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی و
تفاوت آن با سایر روشها و نرمافزارهای مورداستفاده هر یک ،در ادامه توضیحاتی ارائه
شده است که به نظر محقق رسید ،در درک تفاوت این روش از سایر روشها و دلیل
استفاده از این روش در پژوهش حاضر کمک نماید.
رویکردهای متفاوتی در مورد مدلسازی معادالت ساختاری SEM1وجود دارد:
رویکرد اول که بهطور گسترده به مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس 2یا
 CB-SEMنامیده میشود ،با استفاده از بستههای نرمافزاری مانند ،EQS ،AMOS
 LISRELو  Mplusانجام میشود .رویکرد دوم مدلسازی معادالت جزئی)(PLS
است که بر تحلیل واریانس تمرکز میکند و میتواند با استفاده از نرمافزارهای PLS-
 Smart- PLS ،Visual-PLS ،Graphو  Warp-PLSاجرا شود .همچنین
میتواند با استفاده از بستهی  PLSدر نرمافزار آمار  Rاجرا شود ،اما نیاز به سطوح
معینی از دانش برنامهنویسی دارد ،بنابراین برای افرادی که در حوزه علوم کامپیوتری
اطالعاتی ندارند مناسب نیست .سومین رویکرد یک روش مدلسازی معادالت
ساختاری مبتنی بر عناصر است که با عنوان"تحلیل عناصر ساختار
تعمیمیافته (GSCA)"3نامیده میشود و از طریق نرمافزار  VisualGSCAیا نرمافزار
1. Structural equation modeling
2. covariance-based
3. Generalized structural component anaysis
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 GeSCAاجرا میشود .روش دیگر برای اجرای مدلسازی معادالت ساختاری،
مدلسازی مرتبط با ساختار عمومی غیرخطی (NEUSREL)1است که با استفاده از
نرمافزار تحلیل علی  NEURSELاجرا میشود .در مواجهه با رویکردهای مختلف
برای مدلهای مسیر ،پژوهشگران باید مزایا و معایب هریک را در نظر بگیرند.
مدلسازی معادالت ساختاریِ مبتنی بر کوواریانس در دهههای اخیر بهصورت
گستردهای در حوزههای علوم اجتماعی به کار گرفته شده است و هنوز روش مورد
ترجیح برای تحلیل آماری در راستای تأیید یا رد نظریهها از طریق آزمون فرضیهها
است .بهخصوص وقتی حجم نمونه بزرگ است یا توزیع دادهها نرمال است و از همه
مهمتر ،وقتی مدل ،معین است این روش مورد ترجیح است (هِر ،رینگِ و اسماتِد،2
2111؛ هوان 3و همکاران ،2111 ،رینوتز ،هانالین و هنسله)2112 ،4؛ اما دستیابی به یک
مجموعهای از دادهها که همه این ملزومات را برآورده سازند ،اغلب مشکل است؛
بنابراین متخصصان ممکن است که بهصورت اکتشافی ،یعنی حالتی که اطالعات اندکی
درباره روابطی که بین متغیرها وجود دارد استفاده کنند .در این موردپژوهشگر میتواند
از  plsاستفاده کند .مدلسازی مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی ( )plsیک رویکرد
مدلسازی معتدلتر نسبت به  CB-SEMو بدون هیچ مفروضهای درباره توزیع نمرات
است (وینزی 5و همکاران)2111 ،؛ بنابراین  PLS-SEMیک گزینه مناسب در مقابل
 CB-SEMبرای حالتهای زیر است:
 -1حجم نمونه کم است-2 ،نظریههای اندکی در دست است-3 ،دقت پیشبینی بیشتر
است-4 ،ویژگیهای مدل اصالحی تأیید نمیشود.

1. Nonlinear universal structural relational modeling
2. Hair, Ringle, & Smarted
3. Hwang
4. Reinartz, Haenlein, & Hensler
5. Vinzi
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مهم است توجه داشته باشیم که  PLS-SEMبرای همه انواع تحلیلهای آماری
مناسب نیست و الزم است که پژوهشگران به برخی از ضعفهای  PLS-SEMکه
شامل موارد زیر است آگاه باشند:
 -1مشکل هم خطی چندگانه بهخوبی مدیریت نمیشود.
 -2به دلیل آنکه پیکانها همیشه یکجهته هستند امکان بررسی همبستگیهای دوطرفه
وجود ندارد.
 -3فقدان پیوستگی کامل در نمرات متغیرهای پنهان ممکن است در برآوردهای عناصر
اریبدار بارهای عاملی و ضرایب مسیر وجود داشته باشد.
 -4ممکن است مجذور میانگین خطای بزرگی در برآورد ضرایب مسیر ایجاد شود.
اما باوجوداین محدودیتها PLS ،برای مدلسازی معادالت ساختاری در
پروژههای تحقیقاتی کاربردی بهخصوص در مواردی که شرکتکنندگان محدود هستند
و یا هنگامیکه توزیع دادهها دارای کجی است ،مناسب است .از  PLS-SEMمیتوان
در حوزههای مختلف علوم مانند علوم رفتاری (مانند بّس 1و همکاران،)2113 ،
بازاریابی (مانند هِنسله 2و همکاران ،)2112 ،سیستم مدیریت اطالعات (مانند چِن 3و
همکاران )2113 ،و  ...استفاده کرد.
 GSCAو رویکردهای دیگر در زمانی مناسب هستند که اندازههای عمومی برازش
مدل ،موردنیاز باشند یا در مواردی که متغیرهای مکنونِ غیرخطی وجود داشته باشد ،در
این حالت  GSCAنسبت به  PLSبرای اجرای مدلسازی معادالت ساختاری
ارجحیت خواهد داشت (هوان و همکاران )2111 ،و برای مجموعه دادههایی که اثرات
غیرخطی و میانجی معناداری را در میان متغیرها نشان میدهند رویکرد NEUSREL
مناسب خواهد بود (فرانک و هنیگ ثورآو .)2112 ،4درهرصورت چون  GSAو

1. Bass
2. Henseler
3. Chin
4. Frank & Hennig- Thurau
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 NEUSRELرویکرد نسبتاً جدیدی برای  SEMهستند ،پیشینه نظری مربوط به آنها
محدود است.
 PLSهنوز توسط بسیاری بهعنوان روش تحلیل داده چند متغیری استفاده میشود.
درهرصورت برخی دستورالعملها در پیشینه پیشنهاد شدهاند که در جدول  1بیان شده
است.
جدول  .1دستورالعملهای pls
پیشنهادها

موضوعات

از استفاده از یک متغیر طبقهای بهعنوان متغیر درونزا

مقیاس اندازهگیری

اجتناب شود

ارزش وزنهای بیرونی
بیشترین تعداد تکرار
نمونهگیری مجدد

2

1

استفاده از یک مقدار واحد ( )6بهعنوان شروع وزن برای
تقریب نمره متغیر مکنون
200
تعداد نمونهگیری مجدد "نمونه" باید  1000و تعداد
نمونهگیری "موارد" باید همان تعداد مشاهداتِ صحیح باشد

ارزیابی مدل درونی

از شاخصهای برازش(GOF)1

ارزیابی مدل بیرونی

بارهای عاملی را گزارش کنید و از آلفای کرونباخ برای

()reflective

پایایی ثبات درونی استفاده نکنید

ارزیابی مدل بیرونی
()formative

منابع
هِر 6و همکاران2060 ،
هنسله2060 ،2
رینگِ 9و همکاران2001 ،
هِر و همکاران2066 ،
هِنسله و ساشتد2062 ،2
بّگوتزی و یی6411،1

شاخص وزنهای رگرسیونی را گزارش کنید ،برای آزمون
معناداری مدل بیرونی ،مقادیر تی ،مقادیر  pو خطاهای
استاندارد را گزارش کنید.

1. Hair
2. Henseler
3. itteration
4. Ringle
5. bootstrapping
6. goodness of fit
7. Henseler & Sarstedt
8. Bagozzi. & Yi
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با توجه بهمرور مبانی نظری و نقش معنویت در تفسیر رویدادها و حوادث زندگی
میتوان هدف کلی پژوهش حاضر عبارت است از تعیین سهم مؤلفههای جمعیت-شناختی
و بهزیستی ذهنی در پیشبینی هوش معنوی افراد.
چون هدف این تحقیق تبیین سازه هوش معنوی است با مطالعه ادبیات مربوط به هوش
معنوی به گزینش متغیرهای مهم و نقش این متغیرها در تبیین این سازه پرداخته شده است.
آنچه بیشتر در پژوهشهای قبلی صورت گرفته است کشف روابط همبسته یک متغیر به
این سازه (هوش معنوی) بوده است؛ اما با توجه به پیچیدگی موضوع هوش معنوی ،شناخت
مجموعهای از متغیرهای مؤثر بر هوش معنوی تصویر دقیقتری از آن ارائه میدهد.
بهعبارتدیگر این پژوهش با تبیین همزمان و هماهنگ مجموعه متغیرهای مورداشاره در
مدل اعم از تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر هوش معنوی و ارائه مدلی برای آن در پی آن
است که روشن نماید که عوامل مؤثر بر هوش معنوی کدماند.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نوع طرحهای همبستگی و روش مدلسازی
معادالت ساختاری است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  spss20و Smart
 PLS3استفاده شده است Smart PLS.نرمافزاری مفید برای مدلسازی معادالت
ساختاری حداقل مجذورات جزئی ) (PLS-SEMاست که توسط رینگل ،وندِ و ویل

1

( )2115طراحی شده است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود که در سال
تحصیلی  42-42در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند .تعداد کل این دانشجویان
 62961دانشجو بود.
نمونه و روش نمونهگیری :تعیین حجم نمونه در  .PLS-SEMدر خصوص تعیین حجم
نمونه در مدلسازی معادالت ساختاری بهطورکلی باید پیشینه مدل مشخص شود.
ویژگیهای توزیع دادهها ،ویژگیهای روانسنجی متغیرها و میزان رابطه آنها در هنگام
1. Ringle, Wende & Will
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تعیین حجم نمونه مهم هستند .هِر و همکاران ( )2062پیشنهاد دادند که حجم نمونه
میتواند بهوسیله مراحل زیر در یک طرح مدلسازی معادالت ساختاری تعیین شود :سطح
معناداری ،توان آماری ،کمترین ضریب تعیین (مقدار  )R2و بیشترین تعداد پیکانهایی که
از متغیرهای پنهان خارج میشوند .اگرچه  PLSبرای قابلیتی که در مورد نمونههایی با
حجم کوچک دارد شناخته شده است ،اما این به این معنا نیست که هدف پژوهشگر صرفاً
رسیدن به حداقل اندازهی نمونهی موردنیاز برای این منظور باشد ،تحقیقات مختلف
پیشنهاد میکنند که یک حجم نمونه  600تا  200معموالً بهعنوان نقطه شروع در مدل مسیر
مناسب است (هویه .)6441 ،6بر این اساس حجم نمونه حاضر شامل  220نفر از دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود که به روش تصادفی طبقهای منظم و به تفکیک رشته تحصیلی
و جنسیت انتخاب شدند و درنهایت  202پرسشنامه قابلبررسی در اختیار پژوهشگر قرار
گرفت .ابزار گردآوری دادهها از قرار ذیل است:
مقیاس بهزیستی کیز (بهزیستی عاطفی ،روانشناختی و اجتماعی) :برای سنجش بهزیستی
شخصی از مقیاس بهزیستی کیز ( )6441استفاده شد .این مقیاس توسط کیز (2002 ،2002
و  )2001در پژوهشهای مختلف بکار برده شده و شامل  62زیر مقیاس است که جنبههای
لذتگرایانه (بهزیستی هیجانی) و فضیلتگرایانه (بهزیستی اجتماعی و بهزیستی
روانشناختی) را میسنجد .ساختار عاملی این پرسشنامه توسط جوشن لو ،رستمی و
نصرتآبادی ( )6211بررسی شده است که نتایج زیر به دست آمد :عوامل بهزیستی
هیجانی ،روانشناختی و اجتماعی بر اساس تحلیل عامل اکتشافی استخراج شدند .تحلیل
عامل تأییدی نیز  1مدل فرضی از  62نشانه سالمت روانی مشتمل بر مدل مستقل ،تک
عاملی ،سه عاملی نا همبسته ،سه عاملی همبسته و سه عامل همبسته با بار مشترک را بررسی
کرد .تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که مدل سه عاملی همبسته نشانههای
سالمت روانی ،بهترین مدل برازش شده برای تبیین دادههای حاضر است .در ادامه خرده
مقیاسهای بهزیستی به همراه تعداد سؤاالت آن مشخص شده است.
1. Hoyle
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جدول  .2خرده مقیاسهای بهزیستی به همراه تعداد سؤاالت آن
نام خرده

تعداد

مقیاس

سؤاالت

عواطف مثبت

1

رضایت از
زندگی

طیف

شیوه نمرهگذاری

طیف پنجدرجهای

تمام سؤاالت بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند

طیف  2درجهای
1

از کامالً مخالف

تمام سؤاالت بهصورت مستقیم نمرهگذاری میشوند

تا کامالً موافق
سؤاالت  62 ،62 ،62 ،66 ،4 ،1 ،2 ،2 ،6و  61بهصورت معکوس
نمرهگذاری میشوند.
مجموع نمرات سؤالهای  2 ،6و  1بهعنوان مقیاس پذیرش خود،

بهزیستی
روانشناختی

61

طیف  2درجهای

مجموع نمرات سؤالهای  2 ،2و  60بهعنوان مقیاس هدف

از کامالً موافق تا

زندگی ،مجموع نمرات سؤالهای  1 ،9و  4بهعنوان مقیاس

کامالً مخالف

تسلط بر محیط ،مجموع نمرات سؤالهای  62 ،1و  61بهعنوان
مقیاس روابط مثبت با دیگران ،مجموع نمرات سؤالهای 62 ،66
و  69بهعنوان مقیاس رشد شخصی و مجموع نمرات سؤالهای
 62 ،61و  61بهعنوان مقیاس خودمختاری در نظر گرفته شدهاند
سؤاالت  62 ،66 ،1 ،1 ،9و  69بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .مجموع نمرات  1 ،6و  62بهعنوان مقیاس مشارکت

بهزیستی
اجتماعی

طیف  2درجهای
61

از کامالً موافق تا
کامالً مخالف

اجتماعی ،مجموع نمرات سؤالهای  1 ،2و  66بهعنوان مقیاس
یکپارچگی اجتماعی ،مجموع نمرات سؤالهای  60 ،2و 69
بهعنوان مقیاس پذیرش اجتماعی ،مجموع نمرات سؤالهای 2 ،9
و  61بهعنوان مقیاس مشارکت اجتماعی و مجموع نمرات
سؤالهای  4 ،1و  62بهعنوان مقیاس شکوفایی اجتماعی در نظر
گرفته شدهاند (آمبلر.)2001 ،

سیاهه خود سنجی هوش معنوی کینگ ( :)7002یک مقیاس خود سنجی است که فرم
اصلی آن شامل  12ماده است که در پژوهش حاضر از فرم کوتاه  29مادهای آن استفاده
شد .روایی و اعتبار این مقیاس توسط حسین چاری و ذاکری ( )6214مطلوب گزارش شده
است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت درجهبندی شده است (از  0تا
 .)9نمرات باال نشاندهنده هوش معنوی باال و یا وجود چنین ظرفیتی است .نمرهگذاری به
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این صورت است که نمرات دادهشده به  29گویه با هم جمع میشوند تا نمره کل سیاهه
خود گزارش دهی هوش معنوی به دست آید .در صورت نیاز میتوان نمرات هر  9عامل را
با جمع نمرات گویههای مرتبط با آنها محاسبه کرد .مجموع نمرات  29گویه در دامنه  0تا
 41قرار میگیرد.
جدول 3
تفکر وجودی انتقادی

 6،2،1،4،26و  62و 62

ایجاد معنای شخصی

2،66،61،64،22

آگاهی متعالی

(2،1برعکس نمرهگذاری میشود)60،69،61،20،22 ،

گسترش حالت هشیاری

9،1،62،61،29

ابعاد این سیاهه به این صورت است که گویههای  62 ،6 ،2 ،1 ،4 ،26و  62تفکر
وجودی انتقادی ،گویههای  66 ،61 ،64 ،22و  2ایجاد معنای شخصی ،گویههای 1 ،2
(بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود) 69 ،61 ،20 ،22 ،و  60آگاهی متعالی و
گویههای  1 ،62 ،61 ،29گسترش حالت هشیاری را میسنجند .با استفاده از تحلیل عامل
اکتشافی 6در یک نمونه  164نفری از دانشجویان دانشگاه ترنت کانادا در سال  2002آلفای
کرونباخ  0/41و پایایی از طریق تنصیف  0/19به دست آمد .در مطالعه رقیب و همکاران
( )6212ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/14و همچنین ضریب اعتبار پرسشنامه هوش
معنوی از طریق باز آزمایی در یک نمونه  20نفری به فاصله زمانی متوسط  0/12محاسبه
شد .پایایی در پژوهش حاضر در جداول مربوطه گزارش شده است.
جهت بررسی پایایی نیز از شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد که نتایج در جدول زیر
آمده است .در روششناسی مدل معادالت ساختاری از ضریب پایایی ترکیبی نیز استفاده
میشود که مقادیر باالتر از  0/2برای هر سازه نشاندهنده پایایی مناسب آن است؛ اما در
خصوص سایر سازهها چون فقط از یک نشانگر استفاده شده است ،امکان محاسبه پایایی
ترکیبی در مورد آنها وجود ندارد که این یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر است.
1. exploratory factor analysis
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جدول  .4محاسبه پایایی ترکیبی
سازه (متغیر مکنون)

پایایی ترکیبی

هوش معنوی

0/40

بهزیستی ذهنی

0 /2

بررسی پایایی (همسانی درونی) .در جدول زیر بار عاملی هر نشانگر بر سازه مربوطه
گزارش شده است .بار عاملی موردقبول برای هر متغیر  0/2است.
جدول  .5بارهای عاملی
متغیر

هوش معنوی

آگاهی متعالی

0/12

گسترش هشیاری

0/11

معنای شخصی

0/14

تفکر انتقادی

0/22

بهزیستی ذهنی

عاطفه مثبت

-0/26

بهزیستی روانشناختی

0 /2

رضایت از زندگی

0/22

بهزیستی اجتماعی

0/16

بر اساس نتایج جدول باال ازآنجاییکه بار عاملی هر متغیر بر سازهی موردنظر باالتر از
 0/2است ،همسانی درونی متغیرهای پژوهش تأیید میشود .بررسی روایی پژوهش از
طریق زیر انجام گرفت:
بررسی روایی تشخیصی  .AVEدر مدل معادالت ساختاری یکی از انواع روایی که
مورداستفاده قرار میگیرد ،روایی تشخیصی است که توسط نرمافزار  Smartplsمحاسبه
شده است ،به این معنا که نشانگرها (شاخصهای هر سازه) درنهایت تفکیک مناسبی را به
لحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر
فقط سازهی خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها بهگونهای باشد که تمام سازهها
بهخوبی از یکدیگر تفکیک شوند .این فرآیند با کمک شاخص میانگین واریانس
استخراجشده  AVEمشخص شد و مشاهده میشود که در مورد کیفیت زندگی که دارای
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چهار شاخص است ،دارای میانگین واریانس استخراجشده  AVEباالتر از  0/1است که
در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .6بررسی مقادیر  AVEجهت روایی تشخیصی
سازه (متغیر مکنون)

AVE

هوش معنوی

0/20

بهزیستی ذهنی

0/16

بررسی روایی همگرا .از روایی همگرا برای بررسی این موضوع که هر نشانگر دارای
بیشترین همبستگی با سازه خود نسبت به سایر سازهها باشد استفاده شد .زمانی که چندین
نشانگر برای اندازهگیری هر متغیر مکنون به کار میرود محقق تنها نباید به اطمینان از
مقیاس فردی نشانگر اکتفا کند بلکه باید میزان روایی همگرای سازهها را نیز در نظر بگیرد.
برای بررسی این موضوع از بار عاملی متقاطع استفاده شد .برای این کار میزان همبستگی هر
نشانگر با تمام سازههای دیگر مدل محاسبه شد که مقادیر باید برای سازه انتخابی محقق
بیش از سایر سازهها باشد .نتایج نشان داد که روایی همگرا نیز مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  .7بررسی روایی همگرا
سازه
شاخص

هوش معنوی

بهزیستی ذهنی

آگاهی متعالی

0/12

0/96

گسترش هشیاری

0/11

0/92

ایجاد معنای شخصی

0/14

0/12

تفکر انتقادی

0/22

0/21

رضایت از زندگی

0/21

0/22

عاطفه مثبت

-0/21

0/10

بهزیستی روانشناختی

0/29

0/11

بهزیستی اجتماعی

0/91

0/16
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بر اساس نتایج پژوهش مالحظه میشود که همبستگی هر متغیر با سازه مربوط به خود
بیش از همبستگی به سازه دیگر است ،بر این اساس روایی همگرای متغیرهای پژوهش
تأیید میشود.

یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی نشان داد که از بین شرکتکنندگان در پژوهش در بین مردان 92 ،نفر
در مقطع کارشناسی 11 ،نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  69نفر در مقطع دکترا مشغول به
تحصیل بودند و در بین زنان 96 ،نفر در مقطع کارشناسی 92 ،نفر در مقطع کارشناسی
ارشد و  9نفر در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بودند.
جدول  .2آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
عاملها

میانگین

انحراف استاندارد

میانه

نما

کمترین نمره

بیشترین نمره

تفکر انتقادی

60/22

2/21

66

60

0

64

معنای شخصی

62/21

2/12

62

69

0

20

آگاهی متعالی

61/22

9/91

61

61

9

22

گسترش هشیار

60/1

2/22

60

4

0

61

رضایت از زندگی

20/11

1/11

26

22

1

22

عاطفه مثبت

61/14

2/92

62

61

1

22

بهزیستی روانشناختی

29/21

2/16

21

21

4

19

بهزیستی اجتماعی

14/99

60/1

14

11

22

11

با توجه به نتایج جدول باال مالحظه میشود که در پرسشنامهی هوش معنوی ،در
پرسشنامه تفکر انتقادی میانگین برابر با  60/22و انحراف استاندارد برابر با  2/21است
کمترین و بیشترین نمره نیز برابر با  0و  64میباشند .در خصوص معنای شخصی میانگین و
انحراف استاندارد به ترتیب برابر با مقادیر  62/21و  2/12و کمترین و بیشترین نمره به
ترتیب برابر با  0و  20است ،در آگاهی متعالی میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر با
 61/22و  9/91و کمترین و بیشترین نمره به ترتیب برابر با  9و  22و در گسترش هشیاری
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میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب برابر با مقادیر  60/1و  2/22و کمترین و بیشترین
نمره به ترتیب برابر با مقادیر  0و  61به دست آمد.
در پرسشنامه بهزیستی ذهنی میانگین نمرات رضایت از زندگی افراد  ،20/11انحراف
استاندارد  1/11با دامنه بین  1تا  ،22میانگین نمرات عاطفه مثبت  ،61/14انحراف استاندارد
 2/92در دامنه بین  1تا  ،22بهزیستی روانشناختی دارای میانگین  ،29/21انحراف استاندارد
 2/16با دامنه  4تا  19و درنهایت بهزیستی اجتماعی دارای میانگین  ،14/99انحراف
استاندارد  60/1و در دامنه بین  22تا  11قرار دارد.
در ادامه با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری حداقل مجذورات جزئی به بررسی
مدل مفهوم ی پژوهش پرداخته شده است تا با استفاده از نتایج آزمون به بررسی روابط بین
متغیرهای پژوهش ،ضرایب اعتبار و پایایی و کیفیت مدل پرداخته شود .در ابتدا مدل
مربوط به ضرایب مسیر و پسازآن مدل مربوط به مقادیرتی گزارش شده است.

نمودار  .1ضرایب مسیر
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نمودار  .2مقادیر تی

بررسی کفایت مدل .در مدل  Smart PLSجهت بررسی برازش مدل( SSE،مجموع
مجذورات خطای پیشبینی) برای هر بلوک متغیر پنهان و (

𝐸𝑆𝑆

𝑂𝑆𝑆

 )1 −نیز

شاخص اعتبار اشتراک یا  CV-COMرا نشان میدهد و اگر شاخص وارسی
اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مثبت باشد ،مدل اندازهگیری کیفیت مناسب دارد.
جدول  .2شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان
متغیر

Sse

)1-(sse/sso

سن

6

جنسیت

6

تحصیالت

6

هوش معنوی

224/41

0/10

بهزیستی ذهنی

190/11

0/20
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بر اساس نتایج جدول باال مالحظه میشود که شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای
پنهان برای تمام سازهها مثبت است ،لذا مدل تدوینشده از کفایت مناسبی برخوردار است.
درنهایت پس از تأیید کفایت ،پایایی و رواییهای موردنیاز به بررسی اثرات مستقیم،
غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر هوش معنوی پرداخته شده است.
جدول  .11اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل
مسیر
سن >--بهزیستی ذهنی
جنسیت 0>--بهزیستی ذهنی
مقطع تحصیلی >--بهزیستی ذهنی
سن >--هوش معنوی
جنسیت 0>--هوش معنوی
مقطع تحصیلی >--هوش معنوی
بهزیستی ذهنی >--هوش معنوی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

ضرایب استاندارد

-0/69

-0/69

مقدار t

6/20

6/20

ضرایب استاندارد

0/02

0/02

مقدار t

0/91

0/91

ضرایب استاندارد

0/21

0/21

مقدار t

**2/22

**2/22

ضرایب استاندارد

- 0 /6

-0/02

-0/62

مقدار t

6/61

6/22

6/12

ضرایب استاندارد

-0/09

0/06

-0/02

مقدار t

- 0 /2

0/99

0/90

ضرایب استاندارد

0/20

0/62

0/22

مقدار t

**2/22

**2/24

**2/69

ضرایب استاندارد

0/10

0/10

مقدار t

**60/19

**60/19

بر اساس نتایج مشخص است که اثر سن بر بهزیستی ذهنی معنادار نیست ( .)P>0/01اثر
جنسیت بر بهزیستی ذهنی معنادار نیست ( .)P>0/01مقطع تحصیلی دارای اثر معنادار
 β= 0/25بر بهزیستی ذهنی است ،بدین معنا که با افزایش تحصیالت ،بهزیستی ذهنی
افراد افزایش مییابد .سن بر روی هوش معنوی اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل معناداری
ندارد ( .)P>0/01جنسیت بر روی هوش معنوی اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل معناداری
ندارد ( .)P>0/01مقطع تحصیلی دارای اثر مستقیم  β=0/2بر روی هوش معنوی است،
همچنین مقطع تحصیلی با میانجیگری بهزیستی ذهنی دارای اثر غیرمستقیم معنادار
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 β=0/22بر روی هوش معنوی است ،بدین معنا که با افزایش تحصیالت میزان بهزیستی
افراد افزایش یافته و این بهنوبه خود سبب افزایش در هوش معنوی افراد میشود .مقطع
تحصیلی دارای اثر کل معنادار  β=0/22نیز بر هوش معنوی است .بهزیستی ذهنی دارای
اثر مستقیم معنادار و مثبت  β=0/5بر هوش معنوی است ،بدین معنا که با افزایش بهزیستی
ذهنی ،هوش معنوی افراد نیز افزایش معناداری مییابد.
در ادامه به بررسی میزان واریانسی که مدل تدوینشده توانسته که برای متغیرهای
مالک تبیین کند میپردازیم.
جدول  .11تبیین میزان واریانس
میزان  R2تعدیلشده
هوش معنوی

0/21

بهزیستی ذهنی

0/06

بر اساس نتایج جدول باال مشخص است که مدل پیشنهادی توانسته است که  %21از
واریانس هوش معنوی و تنها یک درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کند.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که اثر سن بر بهزیستی ذهنی معنادار نیست
( .)P>0/01در راستای یافتههای این پژوهش با یافتههای برخی محققین همچون تقربی
و همکاران ( ،)2113سهیل و چادهی ( )2114و ظهور و فکوری ( )2114تأثیر سن
روس احساس ذهنی بهزیستی تأیید نشد .درحالیکه در مطالعات گلستانی بخت و
همکاران ( )2112و جعفری و همکاران ( )2114اثر مثبت سن تأیید شده است.
بهطوریکه گلستانی بخت و همکاران در مطالعه خود بیان میکنند که احساس ذهنی
بهزیستی در بزرگساالن  21تا  32سال بیشتر از میانساالن و سالمندان است و
سالمندان کمترین احساس بهزیستی را دارند
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اثر جنسیت بر بهزیستی ذهنی معنادار نشد ( .)P>0/01نتایج پژوهش خیری و
همکاران ( )1323مشخص شد بین عاطفه منفی و جنسیت و وضعیت تأهل و رضایت
از زندگی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین عاطفه منفی و جنسیت دانشجویان
رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ و میزان عاطفه منفی در زنان بهصورت معناداری
بیشتر از مردان بود .میر سمیعی و همکاران ( )2112در تحقیق خود نشان دادند که
میانگین احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پسر بهطور معناداری پایینتر از میانگین
بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر است .کامینز و همکاران ( )2113در بررسی میزان
بهزیستی مردم استرالیا به این نتیجه جالب دست یافتند که میزان بهزیستی زنان
استرالیایی به-طور معناداری باالتر از میزان بهزیستی مردان استرالیایی است .وی عنوان
کرد که زنان ،بیشتر ،آسانتر و راحتتر از مردان میزان رضایت خود را نشان میدهند.
البته دلیل واضحی برای اینکه چرا زنان رضایت خود را آشکار آ نشان میدهند وجود
ندارد .شاه جعفری ( )2112و تقربی ( )2113و گلستان بخت ( )2112نیز در
پژوهش های خود تأثیر جنسیت را معنادار گزارش نکردند که در ارتباط با علت عدم
تأثیر جنسیت بیان میکنند زنان نسبت به مردان هم عاطفه منفی بیشتر و هم عاطفه
مثبت بیشتری را تجربه می کنند ،برآیند این دو عاطفه ،شادی را در زنان و مردان یکسان
میسازد .همچنین فرهادی در مطالعه خود بیان میکند که میزان نشاط در دانشجویان
پسر باالتر از دانشجویان دختر است ( .)2115عیاش و عّلّم الدین نیز در پژوهش خود
بر روی دانشجویان لبنانی در سال  2117به این نتیجه رسیدند که میزان عاطفه مثبت در
مردان بیشتر از زنان است (عیاش و علم الدین .)2117 ،در مطالعه بخشیپور رودسری
و همکاران ،دانشجویان دختر و پسر ازلحاظ سالمت عمومی کلی تفاوتی نداشتند اما از
بعد احساس بهزیستی ذهنی ،دانشجویان دختر رضایت کلی باالتری از زندگی داشتند
( .)2116این مغایرت در یافتهها میتواند ناشی از اختالفات فرهنگی در واحدهای
موردپژوهش در مطالعات مختلف باشد ،همچنین شرایط سکونت دانشجویان و
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وضعیت تأهل آنها نیز از فاکتورهای بسیار مهم در میزان احساس ذهنی بهزیستی
دانشجویان است
در پژوهش حاضر مشخص شد که مقطع تحصیلی دارای اثر معناداری بر بهزیستی
ذهنی است ،بدین معنا که با افزایش تحصیالت ،بهزیستی ذهنی افراد افزایش مییابد.
نتایج پژوهش خیری و همکاران ( ) 1323نشان داد که بین عاطفه مثبت با نیمسال
تحصیلی ( افزایش ورود به دانشگاه) رابطه معناداری وجود دارد .جعفری و همکاران
( )2114با اشاره به تحقیق انجامشده در دانشگاه راچستر آمریکا در ارتباط با این مورد
به تأثیر عامل جنسیت اشاره کرده و خاطرنشان ساختهاند که در ابتدای تحصیل
دانشجویان پسر از شادمانی کمتر و دانشجویان دختر از شادمانی بیشتری برخوردارند.
درحالیکه با گذشت زمان شادمانی پسران افزایش یافته و شادمانی دختران کاهش
مییابد .درحالیکه مطالعه تقربی و همکاران نشان داد که میزان احساس ذهنی بهزیستی
دانشجویان با افزایش نیمسال تحصیلی کاهش مییابد ( .)2113برخی منابع بیرونی
همچون تحصیالت دانشگاهی ،شغل رضایتمندانه و نیز منابع درونی ماند اعتماد به نفس
پیشبینی کننده بهتری برای رضایت از زندگی در دانشجویان در مقایسه با منابع بیرونی
مانند پول است (دینر و همکاران .)2113 ،لذا به نظر میرسد افراد با تحصیالت باالتر و
مشاغلی با وجهه اجتماعی بهتر ،دارای بهزیستی باالتری هستند.
سن بر روی هوش معنوی اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل معناداری ندارد (.)P>0/01
نتایج پژوهش شعبانی و همکاران ( )2111نشان داد که اثری از سن بر هوش معنوی و
هیجانی با سالمت روانی مشاهده نشد .نتایج تحقیقات رقیب ( )1327نیز حاکی از این
بود که هوش معنوی با سن ارتباط معنیداری ندارد؛ اما این یافته با نتایج گزارش شده
توسط ویگلس ورث )2114( 1در وجود ارتباط معنیدار بین سن و میزان هوش معنوی
ناسازگار است .وی گزارش نمود که افراد با افزایش سن ،بیشتر به دنبال مهارتهای
هوش معنوی می روند و در راستای رشد و پرورش آن آگاهانه با غیرآگاهانه قدم بر
1. Wiggles worth
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میدارند .فیرهلم )2112( 1نیز در مطالعه خود روی نظریه رهبری معنوی از رشد فردی
سخن به میان میآورد و واکنشهای یک رهبر جوان را با یک رهبر میانسال مقایسه
میکند .وی بر این عقیده است که افراد در سلسلهمراتب رشد ،حاالت متفاوتی دارند و
رهبری معنوی در سنین متفاوت مشابه نیست .وینک )2112( 2بر اساس مطالعات خود
اظهار مینماید با باال رفتن سن ،هوش معنوی تکامل مییابد .شاید یکی از دالیلی که
در پژوهش حاضر ارتباط معنیداری بین سن و هوش معنوی یافت نشد به دلیل دامنه
نسبتاً کوتاه محدوده سنی در پژوهش بود.
جنسیت بر روی هوش معنوی اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل معناداری ندارد
( .)P>0/01یافتههای پژوهش حریری نشان داد که جنسیت نقش معنیداری بر هوش
معنوی افراد ندارد .نتایج تحقیقات لواسانی ( ،)1327رقیب ( )1327نیز حاکی از آن بود
که معنویت با جنسیت ارتباط معنادار ندارد و این در حالی است که در پژوهش جورج
( )2116نمره هوش معنوی زنان بهطور معنیداری بیشتر از مردان بود .احمدی و
کجباف ( ) 1327نیز در مطالعات خود دریافتند که زنان نسبت به مردان به معنویت
گرایش بیشتری داشته و نگرش زنان به معنویت مثبتتر بوده است .در پژوهش
آذربایجانی ( )1322درباره جهتگیری اسالمی نیز میانگین زنان فقط در بخش اخالق
از مردان باالتر بوده است .برخی از محققان ازجمله آلپورت 3و ورنون1321( 4؛ به نقل
از احمدی و کجباف )1327 ،به این نتیجه رسیدند که عالیق زیباییشناختی ،اجتماعی و
دینی زنها بیشتر از مردها است .عدم همخوانی یافتههای پژوهش حاضر با برخی از
تحقیقات قبلی میتواند نشانگر فرصتهای رشد برابر در بین مردان و زنان جامعه باشد
که آن ها را قادر ساخته به سطح باالیی از هوش معنوی دست یابند .میتوان گفت
نگرش دینی و مذهبی رایج در جامعه به همه افراد این فرصت را میدهد که در مقابل

1. Fairholm
2. wink
3. Allport
4. Vernon
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واقعیتهای مادی و معنوی حساس باشند و معنویت را یکی از ارکان محوری در
زندگی خود قرار دهند.
مقطع تحصیلی بر روی هوش معنوی دارای اثر معنیداری بود .در پژوهش حریری
و زرینآبادی ( )1321از بین ویژگیهای جمعیت شناختی رابطه معناداری بین جنسیت،
مقطع تحصیلی ،سن ،سابقه کار ،وضعیت تأهل با میزان هوش معنوی به دست نیامد.
تنها رابطه بین رشته تحصیلی و میزان هوش معنوی معنیدار بود.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که بهزیستی ذهنی دارای اثر مستقیم معنادار و
مثبتی بر هوش معنوی بود  ،بدین معنا که با افزایش بهزیستی ذهنی ،هوش معنوی افراد
نیز افزایش معناداری مییابد .نتایج پژوهش صاحبالزمانی و همکاران ( )2113در
پژوهشی با عنوان رابطه هوش معنوی با سالمت روانی و هدف زندگی پرستاران ،نشان
داد که ارتباط معنیداری بین هوش معنوی با سالمت روانی و داشتن هدف در زندگی
وجود دارد .عالوه بر این ارتباط معنیداری بین مؤلفههای هوش معنوی ازجمله
گست رش حالت هوشیاری ،تولید معنای شخصی ،آگاهی متعالی و تفکر انتقادی با
سالمت روانی وجود دارد .پژوهش صادقی پور و همکاران ( )2114نیز حاکی از ارتباط
هوش معنوی با رضایت از زندگی دختران بود .محمدیاری ( )2112در پژوهش خود
ارتباط معنیداری بین هوش معنوی والدین و سطح سالمت والدین پیدا کرد .در تبیین
رابطه هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی با توجه به اینکه یکی از ابعاد بهزیستی
روانشناختی که توسط ریف تعریف گردیده ،هدفمندی در زندگی است و ازآنجاییکه
هوش معنوی بهعنوان توانایی بشر برای پرسیدن سؤاالت غایی درباره مفهوم زندگی و
بهطور هم زمان تجربه ارتباط یکپارچه بین هر یک از ما و جهانی است که در آن زندگی
میکنیم و نیز توانایی به کار بردن ،آشکار ساختن و در برداشتن منابع معنوی ،ارزشها و
کیفیتها برای افزایش عملکرد روزانه و بهزیستی روانشناختی تعریف میشود ،میتوان
گفت که بین این دو متغیر رابطه و اشتراک وجود دارد .ایمونز ( )2000استدالل میکند
که معنویت میتواند بهعنوان شکلی از هوش دیده شود ،زیرا عملکرد و سازگاری را
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پیشبینی میکند و تواناییهایی را ارائه میدهد که افراد را در حل کردن مشکالت و
رسیدن به اهداف توانمند میسازد .هوش معنوی ما را قادر میسازد تا تصویر بزرگتری
ببینیم و اقداماتمان را در رابطه با یک بافت بزرگتر ترکیب کنیم .با هوش معنوی ما
میتوانیم مشکالت مفهومی و ارزشی را شناسایی و با ارائه کردن راهحلهایی در راستای
سودمندی همه آنها را حل کنیم .ما بهعنوان موجوداتی هشیار از تصورات فکری و
احساساتمان همانطور که در خودآگاهمان باال میآیند آگاه هستیم .هوش معنوی ما را
قادر می سازد با طبیعت خود یکی شویم و با فرآیندهای زندگی هماهنگ باشیم و نیز ما را
برمیانگیزد تا تمامیت ،حس اجتماع ،حس ارتباط و جستجوی معنا برای خلق یک هویت
را جستجو کنیم و بهواسطه این جستجوی معنا احساس اختیار خواهیم داشت .از این منظر
هوش معنوی ارتباطی اساسی با بعد خودمختاری در بهزیستی روانشناختی دارد.
ازآنجاییکه مؤلفههای تبیین شده در این پژوهش توانست تنها بخشی از تغییرات
هوش معنوی را تبیین کند این حاکی از آن است که هوش معنوی با عوامل دیگری
فراتر از عوامل مطرحشده در این پژوهش در ارتباط باشد .تحلیل عمیقتر هوش معنوی
و شناخت عوامل مرتبط با آن نیازمند مطالعاتی است که عوامل فرهنگی و
جامعهشناختی و سایر عوامل را با هوش معنی بررسی کند.
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