Predicting Lifestyle Based on Spiritual Intelligence and
Moral Intelligence in Students
Seyed Alireza Afshani
Azade Abooei



Professor, Department Of Welfare And
Social Cooperation, yazd University, Yazd,
Iran
Assistant professor, Counseling Department,
Science and Arts University, Yazd, Iran

Original Research

DOI: 10.22054/QCCPC.2022.67221.2924

Accepted: 2022/05/31

Journal of Culture of Counseling and Psychotherapy
Vol. 13, No.51, Autumn 2022
qccpc.atu.ac.ir

Keywords: Lifestyle, Students, Moral Intelligence, Spiritual Intelligence.
 Corresponding Author: a.abooei@tea.sau.ac.ir
How to Cite: Afshani, S. A., Abooei, A. (2022). Predicting Lifestyle Based on
Spiritual Intelligence and Moral Intelligence in Students, Journal of Culture of
Counseling and Psychotherapy, 13(51), 231-252.

ISSN: 2345-6051
eISSN: 2476-6178

The concept of lifestyle encompasses a wide range of objective and
subjective matters, including patterns of social relations, entertainment,
consumption, fashion and clothing, attitudes, values, and worldview. This
study aimed to predict lifestyle based on spiritual intelligence and moral
intelligence in students. The method used in this research was a descriptive
correlation of structural equations. The statistical population of this study
was all 246 first-grade high school students in Yazd who were selected by
random cluster method. The instruments used in this study were the Lifestyle
Questionnaire (LSQ), 70 questions with subscales of physical health,
exercise and health, weight control and nutrition, disease prevention, mental
health, spiritual health, social health, drug avoidance, drugs, and alcohol,
Was accident prevention and environmental health. The 40-item Moral
Intelligence Questionnaire (MCI) consisted of 10 indicators The last
questionnaire of the Stevens Spiritual Intelligence Questionnaire consists of
42 items of 5 options. And moral intelligence has a positive and significant
effect on lifestyle (P <0.001). The effect of spiritual intelligence on lifestyle
has been stronger than moral intelligence. The variables of moral
intelligence and spiritual intelligence, in total, explain 34% of the variance in
lifestyle. Fitting indices also indicated the desirability of the structural
equation model. The result is that lifestyle is predicted based on spiritual and
moral intelligence
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پيشبينيسبکزندگيبراساسهوشمعنويوهوشاخالقيدر

دانشآموزان


استاد ،عضو هیئت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی ،دانشگاه یزد ،ایران.


آزاده ابویی

استادیار ،عضو هیئت علمی گروه مشاوره ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران.

تاریخ ارسال0050/50/50 :

سیدعلیرضا افشانی





چکیده
انجام شده است .روش مورداستفاده در اين پژوهش توصيفی-همبستگی از نوع معادالت ساختاري بود.
جامعه آماري اين پژوهش ،دانشآموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر يزد بودند و حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران 642 ،نفر تعيين و بهصورت خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .ابزارهاي مورداستفاده در
اين پژوهش ،پرسشنامه سبک زندگی ( 07 ،)LSQسؤالی با خردهمقياسهاي سالمت جسمانی ،ورزش و
تندرستی ،کنترل وزن و تغذيه ،پيشگيري از بيماريها ،سالمت روانشناختی ،سالمت معنوي ،سالمت

تاریخ پذیرش0050/50/05 :

پژوهش حاضر باهدف پيشبينی سبک زندگی بر اساس هوش معنوي و هوش اخالقی در دانشآموزان

اجتماعی ،اجتناب از داروها ،مواد مخدر و الکل ،پيشگيري از حوادث و سالمت محيطی بود .پرسشنامه
هوش اخالقی لنيک و ليل ( 47 )MCIعبارتی شامل  07شاخص بود و پرسشنامه هوش معنوي استيونز
مثبت و معنیداري بر سبک زندگی دارند ( .)P>7/770تأثير هوش معنوي بر سبک زندگی قويتر از هوش
اخالقی بوده است .متغيرهاي هوش اخالقی و هوش معنوي ،درمجموع 44 ،درصد از واريانس سبک
زندگی را تبيين میکنند .شاخصهاي برازش نيز حکايت از مطلوبيت برازش مدل معادله ساختاري داشت.
نتيجه اينکه هوش معنوي و هوش اخالقی میتوانند سبک زندگی را پيشبينی کنند.
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شامل  46گويه  ۵گزينهاي بود .يافتههاي اين پژوهش نشان داد متغيرهاي هوش معنوي و هوش اخالقی تأثير
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مقدمه
سبک زندگی 0میتواند بهعنوان شيوه خاص زندگی در نظر گرفته شود که با مجموعهاي
از رفتارهاي معنادار و پرتکرار افراد تعريفشده و باثبات معينی در طی يک دوره زمانی
خاص اتفاق میافتد (چاميکا و دياس .)6702 ،6مفهوم سبک زندگی دامنهي وسيعی از امور
عينی و ذهنی ،ازجمله الگوهاي روابط اجتماعی ،سرگرمی ،مصرف ،مد و پوشش ،نگرش
ها ،ارزشها و جهانبينی فرد را شامل میشود .سبک زندگی با مسائل کليدي و حساسی
مثل هويت فردي و اجتماعی توانايی انتخاب و آزادي عمل پيوند خورده است (نويدي و
محمدي .)0432 ،سبک زندگی مجموعهاي کموبيش جامع و منسجم از عملکردهاي
روزمرهي يک فرد است که نهتنها نيازهاي جاري او را برآورده میسازد ،بلکه روايت
خاصی را که وي براي هويت خويش برمیگزيند در برابر ديگران منسجم میسازد .ازنظر
آدلر سبک زندگی يعنی کليت بیهمتا و فردي زندگی که همهي فرايندهاي عمومی
زندگی ،ذيل آنها قرار دارد (افشانی ،رسولینژاد ،کاويانی و سميعی .)0434 ،براي داشتن
سبک زندگی مطلوب دو نوع جهتگيري الزم است -0 :بايدها ونبايدهاي موردقبول در
زندگی -6 ،شيوههاي درست اجرا و به عينيت رساندن آنها .جهتگيري اول بهطور غالب
ارزشی و اخالقی است .جهتگيري دوم مبتنی بر ارزشهاي عملی است (کجباف،
سجاديان ،کاويانی و انوري .)0437 ،سبک زندگی ازجمله موضوعاتی است که محدود به
رشته يا زمينهي خاصی نمیشود و در حوزههايی مانند اخالق ،روانشناسی و جامعهشناسی
و اقتصاد قابلبررسی است .در بررسی سبک زندگی به هر دو بُعد جسمانی و روانی توجه
میشود .بهطورکلی زندگی عبارت است از خطمشی کلی فرد در جهت رسيدن به اهداف
و غلبه بر مشکالت (شريفی.)0430 ،
ازجمله متغيرهايی که به نظر میرسد بر سبک زندگی افراد تأثيرگذار باشد هوش
معنوي و هوش اخالقی است .هوش معنوي اولين بار بهصورت علمی در سال  0332توسط
1. Lifestyle
2. Chamika R.M.S & Dias S.R
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استيونز 0مطرح شد و بعد در سال  0322ايمونزتالش معنويت را بر اساس تعريف گاردنر از
هوش در چارچوب هوش مطرح نمايد .در فرهنگ لغت وبستر ،هوش معنوي شامل توانايی
فهميدن ،بهکار بردن ماهرانه دانش ،هدايت خود و محيط شخصی را زير نفوذ خود
درآوردن تعريف میشود (عبداهللزاده ،باقرپور ،مهرانی و لطفی0422 ،؛ به نقل از اميدوار،
قرمزي ،اژدري و اميدوار .)0434 ،هوش معنوي به معناي مجموعهاي از قابليتهاي فرد در
ارتباط با منابع معنوي و دربردارندهي نوع مؤثري از سازگاري و رفتار حل مسئله است که
باالترين سطح رشد در حيطههاي مختلف شناختی ،اخالقی ،هيجانی و بينفردي را شامل
میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پديدههاي اطرافش و دستيابی به يکپارچگی درونی
و بيرونی ياري میکند (غباري بناب ،سليمی و نوري مقدم .)0422 ،هوش معنوي نوعی از
هوش است که با استفاده از آن افراد قادر میشوند تا فعاليتها و زندگی خود را در مسيري
عميقتر ،غنیتر و معنادارتر هدايت کنند .بهکارگيري الگوهاي معنوي و دينی در زندگی
روزمره بشر میتواند موجب افزايش سازگاري و بهزيستی انسان شود (ناستیزايی و بامري،
 .)043۵هوش معنوي ،باالترين سطوح رشد در حيطههاي مختلف شناختی ،اخالقی،
هيجانی و بين فردي را شامل میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پديدههاي اطرافش و
دستيابی به يکپارچگی درونی و بيرونی ياري میکند (يانگ و مائو .)6770 ،6همچنين
هوش معنوي بر تمام مؤلفههاي بهزيستی روانشناختی و سالمت روان تأثير مثبت و معنادار
دارد (نقيبی ،نادري و حسينائی.)0432 ،
متغير ديگر اين پژوهش که بر سبک زندگی افراد تأثير دارد ،هوش اخالقی است که
نخستين بار بوربا ( )677۵آن را به حوزهي روانشناسی وارد کرد .وي هوش اخالقی را
«توانايی و ظرفيت درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات قوي و عمل به آنها و رفتار
در جهت درست» تعريف کرده است .هوش اخالقی به معناي توجه به زندگی انسانی و
طبيعت ،رفاه اقتصادي و اجتماعی و ارتباطات آزاد و صادقانه است (حسنی ،شهودي و
ميرقاسمی)043۵ ،؛ و نشاندهندهي اين واقعيت است که ما اخالقی يا غيراخالقی به دنيا
1. Stevens
2. Yang K.P& Mao X
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نمی آييم بلکه بايد ياد بگيريم چگونه خوب باشيم .هوش اخالقی ترکيبی از دانش ،تمايل و
اراده است و شامل روشی است که ما فکر میکنيم ،احساس میکنيم و عمل میکنيم
(کالرکن .)6707 ،0دوره انتقال بين کودکی و بزرگسالی به خاطر تالقی تغييرات گسترده
و استرسهايی که در اين دوره اتفاق میافتد ،دوره رشدي مهمی است .در اين ميان ،روابط
همساالن نقشی حياتی در بهزيستی نوجوانان دارد (گاالمبوس ،ليدبيتر و بارکر.)6774 ،6
نوجوانی عموماً بهعنوان دورانی ياد میشود که نوجوانان نسبت به تغييرات شناختی،
هيجانی و جسمانی احساسات ناخوشايندي را تجربه میکنند و گاهی با هويت جنسی خود
تعارض دارند .در اين راستا ،يافتههاي پژوهش يونسال و بوزو )6766( 4که به بررسی عوامل
استرسزاي مؤثر بر سالمت روان با نقش واسطهاي شرم و بخشش پرداختند؛ نشان داد عدم
پذيرش توسط ديگران بهطور غيرمستقيم افسردگی و اضطراب را پيشبينی میکند و الزم
است بخشش و پذيرش خود بهعنوان فاکتورهاي مداخلهاي مؤثر بر سالمت روان و کيفيت
زندگی در نظر گرفته شود .بخشش بهعنوان يکی از مؤلفههاي هوش هيجانی با سالمت
روانی و اجتماعی رابطه دارد .يافتههاي پژوهش کيم ،هولت و هينی )6760( 4که به بررسی
رابطه بين بخشش و سالمت روان پرداختند نشان داد که اين دو مؤلفه رابطه مثبت و
معناداري باهم دارند.
بخشش بهعنوان يکی از ابعاد هوش اخالقی ،پيامدهاي مثبتی در زندگی فردي و
اجتماعی انسان دارد و با پذيرش خود ارتباط مثبت و معناداري دارد (منيرپور ،عطاري و
حاجبی .)0432 ،افزايش خودآگاهی کاهش خودقضاوتگري را به همراه دارد (افشانی و
ابويی .)0432 ،همچنين خودآگاهی بهعنوان يکی از مؤلفههاي هوش معنوي با
خودسرزنشگري رابطه معکوس و معنادار دارد و مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بر کاهش

1. Clarken R.H
1. Galambos NL, Leadbeater BJ, Barker ET
3. Unsal BC, Bozo O
2. Kim J, Hullet J, Heiny SP
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خودانتقادي و ترس از شکست مؤثر است (قهرمانی ،محمدخانی ،حاتمی و محمدرضايی؛
.)0477
يافتههاي پژوهش غالمی مطلق ،نوبهار و رئيس دانا ( )6767که به بررسی هوش
اخالقی و سرمايه اجتماعی و رضايت شغلی در پرستاران پرداختند نشان داد رضايت شغلی
با هوش اخالقی رابطه مثبت معنادار ندارد اما با سرمايه اجتماعی و حوزههاي مرتبط با آن
رابطه مثبت معنادار داشت .يافتههاي پژوهش هرلينا و آگرينا ( )6703که به بررسی رابطه
بين هوش معنوي و سالمت روان بين سالمندان پرداختند ،نشان داد سالمندانی که هوش
معنوي کمتري دارند مشکالت بيشتري در حوزه سالمت ،تجربه میکنند .همچنين يافتههاي
اين پژوهش نشان داد بين هوش معنوي و وضعيت سالمت سالمندان ساکن در مراکز
مراقبت از سالمند رابطه مثبت معنادار وجود دارد .يافتههاي پژوهش رفعت ،رضايی چمنی،
رهنوردي ،بستانی خالصی ( )6703که به بررسی سالمت معنوي و سبک زندگی مبتنی بر
ارتقاء سالمت در بين دانش آموزان پرداختند نشان داد بين سالمت معنوي و سبک زندگی
سالم رابطه مثبت معنادار وجود دارد .ژانگ و ژائو )6700( 0به بررسی تحليلی نظريه رشد
اخالقی کلبرگ و نقش آن در آموزش اخالقی تمامی کالجهاي چين پرداختند .نتايج
پژوهش آنها نشان داد ،آموزش اخالق در چين بهزودي ناسيوناليسم متخاصم را متوقف
خواهد کرد و بهتدريج در روند بينالمللی با توسعهي اخالقی به ارزشهاي پذيرفتهشدهي
اخالقی در جهان نزديک خواهد شد .يافتههاي پژوهش فرامرزي و همکاران ( )6704که به
بررسی نقش هوش اخالقی و سبک هويت در پيشبينی مشکالت سالمت روان پرداختند،
نشان داد هوش اخالقی از متغيرهاي پيشبينیکننده مشکالت سالمت بهشمار میرود .يافته
هاي پژوهش کالنترکوشه و همکاران ( )6704که به بررسی رابطه بين هوش معنوي و
رضايت از زندگی ميان زنان مجرد و متأهل پرداختند ،نشان داد هوش معنوي پيشبينی
کنندهي رضايت از زندگی است .بهعالوه يافتهها نشان داد رضايت از زندگی در زنان
متأهل بيشتر از مجردها بود .يافتههاي پژوهش رستمی و چراغعلی گل ( )6704که به پيش
1. Zhang Q & Zhao H
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بينی رضايت زناشويی بر اساس هوش معنوي پرداختند ،نشان داد هوش معنوي با رضايت
زناشويی رابطه معنادار دارد و میتوان از هوش معنوي بهعنوان عامل مؤثر بر افزايش
رضايت زناشويی ياد کرد .همينطور يافتههاي پژوهش محمدياري ( )6706که به بررسی
رابطه بين هوش معنوي والدين با سطح تحصيالت آنها و سالمت روان فرزندانشان
پرداخت ،نشان داد هوش معنوي با تحصيالت و سالمت روان رابطه دارد .والدينی که
هوش معنوي باالتري داشتند نسبت به ساير والدين سطح تحصيالت باالتري داشتند و
فرزندانشان نيز سالمت روان باالتري را تجربه میکردند .يافتههاي پژوهش شرکت،
کالنتري ،آذربايجانی و عابدي ( )0433که به بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوي بر
ميزان هوش معنوي ،بهزيستی روانشناختی و اضطراب و افسردگی دانشجويان پرداختند
نشان داد آموزش هوش معنوي موجب ارتقاي هوش معنوي و کاهش اضطراب و
افسردگی در دانشجويان میشود.
يافتههاي پژوهش غالمی و احمدي و محمدي ( )0432که به بررسی آموزش سبک
زندگی اسالمی بر ميزان آگاهی از مؤلفههاي سبک زندگی و تغيير رفتار زنان سرپرست
خانوار پرداختند نشان داد که آموزش سبک زندگی در مقياس فردي بر ارتقاي
ويژگیهاي اخالقی و بهبود روابط بين فردي مؤثر است .همينطور يافتههاي پژوهش
قزوينه ،تجاري و زارعی ( )0432که به بررسی روابط علّی هوش هيجانی و هوش معنوي
با اثربخشی مربيان ورزشی پرداختند نشان داد هوش معنوي و هوش هيجانی بر اثربخشی
عملکرد مربيان ورزشی تأثيرگذار است .عالوه بر اين ،يافتههاي پژوهش پژوهی نيا ،فاطمی
اردستانی ،اسالمی و کفيلی يوسفآباد ( )0432که به بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی
با هويت اخالقی و خودکنترلی در نوجوانان پرداختند نشان داد بين نمره کلی سبک زندگی
اسالمی با هويت اخالقی و خودکنترلی در نوجوانان ،رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد که سبک زندگی اسالمی و برخی
شاخصهاي آن میتوانند ميزان هويت اخالقی و نيز خودکنترلی را در نوجوانان تبيين
کنند .يافتههاي پژوهش پورجمشيدي و بهشتیراد ( )0434که به بررسی تأثير هوش اخالقی
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و سالمت روان بر شادکامی دانشجويان پرداختند ،نشان داد هوش اخالقی بر سالمت روان
تأثير مثبت و معنادار دارد .عالوه بر اين اثر غيرمستقيم هوش اخالقی بر شادکامی با
ميانجیگري سالمت روان معنادار بود .يافتههاي پژوهش گل محمديان ( )043۵که به
بررسی تأثيرات آموزش هوش اخالقی ،معنوي و فرهنگی بر عملکرد خانوادگی زنان
پرداخت ،نشان داد آموزش هوشهاي اخالقی ،معنوي و فرهنگی بر ابعاد عملکرد
خانوادگی زنان (حل مسئله ،نقشها ،ارتباط ،همراهی ،آميزش عاطفی و کنترل رفتار) تأثير
معناداري داشته است .با توجه به يافتههاي متعدد و با توجه به اثربخشی هوش معنوي و
هوش اخالقی بر جنبههاي مختلف زندگی هر انسان و با توجه به اينکه با تقويت و پرورش
هوش معنوي و هوش اخالقی میتوان افراد را در راستاي ارزشهايشان سوق داد و با توجه
به اهميت سبک زندگی در پيشرفت يا عقبگرد هر انسان ،محققين بر آن شدند تا به
بررسی رابطه هوش اخالقی و هوش معنوي با سبک زندگی دانشآموزان بپردازند.

روش

5

اين پژوهش از نوع پيشبينی و ازنظر نحوه گردآوري دادهها از نوع توصيفی-همبستگی
است .جامعه آماري ،دانشآموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر يزد به تعداد  0764۵نفر
بودند که بر اساس واريانس بهدستآمده از پيشآزمون و مطابق با فرمول کوکران ،حجم
نمونه  642نفر تعيين گرديد و نمونهها به شيوه خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند.

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه سبک زندگی ( :6)LSQاين پرسشنامه داراي  07سؤال است که در طيف
ليکرت بهصورت هميشه ( ،)4معموالً ( )6گاهی اوقات ( )0و هرگز ( )7نمرهگذاري
میشود .اين پرسشنامه از  07مؤلفه يا عامل شامل :سالمت جسمانی ،ورزش و تندرستی،
کنترل وزن و تغذيه ،پيشگيري از بيماريها ،سالمت روانشناختی ،سالمت معنوي ،سالمت
1. Method
2. Lifestyle questionnaire
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اجتماعی ،اجتناب از داروها ،مواد مخدر و الکل ،پيشگيري از حوادث و سالمت محيطی
تشکيل شده است .نمره باال در هرکدام از مؤلفهها و در کل پرسشنامه ،نشانگر سبک
زندگی مناسب است .
پرسشنامه هوش معنوي ( :0)SISRIدر اين پژوهش از پرسشنامه هوش معنوي کينگ
(( )6772به نقل از بديع ،سواري ،باقري دشت بزرگ و لطيفی زادگان )0423 ،استفاده شد
که شامل  46گويه  ۵گزينهاي است که نمرهگذاري تفکر کلی و بعد اخالقی ،توانايی
مقابله با مشکالت ،پرداختن به سجاياي اخالقی و خودآگاهی و عشق و عالقه بهصورت
کامالً موافقم ( ،)۵موافقم ( ،)4تاحدودي ( ،)4مخالفم ( )6و کامالً مخالفم ( )0است؛ اما
نمرهگذاري توانايی مقابله و تعامل با مشکالت بهصورت عکس انجام میگيرد .براي تعيين
روايی آن از تحليل عاملی با روش تحليل مؤلفههاي اصلی با چرخش واريماکس
استفادهشده است که بعد از تحليل عاملی  47سؤال روي هيچيک از  4عامل قرار نگرفتند و
حذف شدند و در کل  46سؤال از مجموع  06سؤال باقی ماند .براي بررسی پايايی
پرسشنامه هوش معنوي از دو روش آلفاي کرونباخ و تصنيف استفاده شده است که براي
کل پرسشنامه به ترتيب  7/2۵و  7/02به دست آمد که بيانگر پايايی قابلقبول پرسشنامه ياد
شده است .براي تعيين اعتبار اين پرسشنامه نمره آن با نمره سؤال مالک همبسته شده و
مشخص گرديد که رابطه مثبت معناداري بين آنها وجود دارد (که نشان میدهد پرسشنامه
هوش معنوي از اعتبار الزم برخوردار است) (بديع و همکاران.)0423 ،
پرسشنامه هوش اخالقی () :MCIپرسشنامه  47عبارتی هوش اخالقی ( )MCIلنيک و ليل
شامل  07شاخص است .اين  07شاخص تحت عنوان ابعاد کلی هوش اخالقی شامل
درستکاري ( 4زيرمجموعه) ،مسئوليتپذيري ( 4زيرمجموعه) ،بخشش ( 6زيرمجموعه) و
همدلی ( 0زيرمجموعه) تقسيم میشود .پاسخدهندگان به هر پرسش روي طيف  ۵گزينهاي
هميشه تا هرگز پاسخ میدادند که به ترتيب به اين گزينهها امتياز  0تا  ۵تعلق گرفت .بر اين
3. Spiritual intelligence scale
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اساس هر پاسخدهنده در هريک از ابعاد زيرمجموعه (شاخصهاي هوش اخالقی که شامل
 4سؤال است) امتيازي بين  4تا  67و درمجموع کل  47سؤال امتيازي بين  677-47کسب
نمودند .روايی ابزار فوق توسط مارتين و آستين ( )6707تأييد شده است .آلفاي کرونباخ
براي پرسشنامه فوق  7/230محاسبه گرديد .بومیسازي آن به فارسی ،تأييد شده است
(آراسته و همکاران .)0423 ،همچنين پايايی اين ابزار توسط مختاريپور و کاظمی ()0423
 7/34گزارش شده و روايی صوري آنهم مورد تأييد قرار گرفت.

یافتهها
جدول  ،0آمارههاي توصيفی متغير سبک زندگی و خردهمقياسهاي آن را نشان میدهد.
خردهمقياس اجتناب از داروها و مواد مخدر ( )0۵/77باالترين (با توجه به اينکه با  2گويه
اندازهگيري شده) و ورزش و تندرستی ( )07/0۵پايينترين ميانگين را به خود اختصاص
داده است .درمجموع ميانگين سبک زندگی ( )04۵/۵0باالتر از ميانگين مورد انتظار ()07۵
بوده است.
جدول  .5آمارههاي توصیفي متغیر سبک زندگي و خردهمقیاسهاي آن
متغير/خردهمقياس 


تعدادگويهها دامنهامتيازات حداقل حداکثر  ميانگين  انحرافمعيار 


سالمت جسمانی

2

7-64

4

64

0۵/70

4/23

ورزش و تندرستی

0

7-60

6

60

07/0۵

4/44

کنترل وزن و تغذيه

0

7-60

6

60

00/22

4/00

پيشگيري از بيماريها

0

7-60

4

67

0۵/07

4/77

سالمت روانشناختی

0

7-60

6

60

04/۵4

4/32

سالمت معنوي

2

7-02

7

02

04/76

4/27

سالمت اجتماعی

0

7-60

4

60

04/32

4/۵7

2

7-02

6

02

0۵/77

4/40

پيشگيري از حوادث

2

7-64

0

60

04/22

4/02

سالمت محيطی

0

7-60

4

02

00/07

4/7۵

سبک زندگی

07

7-607

۵4

670

04۵/۵0

60/40

اجتناب از داروها و مواد
مخدر
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جدول  ،6آمارههاي توصيفی متغير هوش اخالقی و خردهمقياسهاي آن را نشان میدهد.
خردهمقياس وفاي به عهد ( )0۵/03باالترين و ايستادگی براي حق ( )04/74پايينترين
ميانگين را به خود اختصاص داده است .درمجموع ،ميانگين هوش اخالقی ( )042/22باالتر
از ميانگين مورد انتظار ( )067بوده است.
جدول  .1آمارههاي توصیفي متغیر هوش اخالقي و خردهمقیاسهاي آن
متغير/خردهمقياس 


تعداد

دامنه

گويهها 


امتيازات 

حداقل 

حداک
ثر 

ميانگين 

انحراف
معيار 

رفتار مستمر

4

4-67

۵

67

04/76

6/0۵

راستگويی

4

4-67

۵

67

04/44

6/46

ايستادگی براي حق

4

4-67

۵

67

04/74

6/23

وفاي به عهد

4

4-67

3

67

0۵/03

6/40

4

4-67

۵

67

04/46

6/20

4

4-67

4

67

04/23

6/۵۵

4

4-67

۵

67

04/67

6/03

اهميت دادن به ديگران

4

4-67

0

67

04/۵0

6/43

توانايی در بخشش اشتباهات خود

4

4-67

0

67

04/72

6/42

توانايی در بخشش اشتباهات ديگران

4

4-67

2

67

04/07

4/0۵

هوش اخالقی

47

47-677

24

024

042/22

00/24

مسئوليتپذيري براي تصميمات
شخصی
اقرار به اشتباهات و شکستها
قبول مسئوليت براي خدمت به
ديگران

جدول  ،4آمارههاي توصيفی متغير هوش معنوي و خردهمقياسهاي آن را نشان میدهد .با
در نظر گرفتن تعداد گويهها براي هر خردهمقياس ،خردهمقياس تفکر کلی ()42/32
باالترين و توانايی مقابله با مشکالت ( )44/32پايينترين ميانگين را به خود اختصاص داده
است .درمجموع ،ميانگين هوش معنوي ( )040/04باالتر از ميانگين مورد انتظار ( )062بوده
است.
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جدول  .3آمارههاي توصیفي متغیر هوش معنوي و خردهمقیاسهاي آن
متغير/خردهمقياس 


تعدادگويهها 


دامنه
امتيازات 

حداقل  حداکثر  ميانگين  انحرافمعيار 

تفکر کلی

06

06-27

03

27

42/32

0/44

توانايی مقابله با مشکالت

04

04-07

60

24

44/32

3/24

پرداختن به سجاياي اخالقی

3

3-4۵

2

47

62/2۵

4/27

خودآگاهی و عشق و عالقه

0

0-4۵

0

4۵

6۵/۵4

۵/02

هوش معنوي

46

46-607

۵2

037

040/04

67/02

براي تجزيهوتحليل در بخش استنباطی ،ابتدا جهت تعيين نرمال بودن توزيع دادهها ،از
آزمون کولموگروف -اسميرنف استفاده شد و مقدار معناداري سبک زندگی (،)7/432
هوش معنوي ( )7/4۵0و هوش اخالقی ( )7/204باالتر از  7/7۵بود .بنابراين میتوان گفت
توزيع متغيرهاي پژوهش نرمال بوده و لذا براي بررسی فرضيات میتوان از آزمونهاي
پارامتريک و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده کرد.
محاسبه همبستگی متغيرها نشان داد بين متغيرهاي هوش اخالقی و هوش معنوي با
سبک زندگی رابطه مستقيم و معنیداري وجود دارد (( )P> 7/770جدول  .)4
جدول  .0ماتریس همبستگي بین اهداف پیشرفت و خرده مقیاسهاي آن با عملکرد تحصیلي
غير/خردهمقياس 

مت

سبکزندگي 

سبک زندگی

0

هوش اخالقی
هوش معنوي

هوشاخالقي 

***

7/42۵

***

7/404

هوشمعنوي 

0
***

7/642

0

نمودار  0نشان میدهد که متغيرهاي هوش اخالقی و هوش معنوي 44 ،درصد از واريانس
سبک زندگی را تبيين میکنند .همچنين بار عاملی همه مؤلفهها در دامنه مطلوب (بين 7/4
تا  )7/3قرار دارد و لذا مدل اندازهگيري متغيرها نيز در وضعيت مطلوبی قرار دارد.
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نمودار  .5مدل معادله ساختاري تأثیر متغیرهاي هوش معنوي و هوش اخالقي بر سبک زندگي

بر اساس اطالعات نمودار  0و جدول  ،۵متغيرهاي هوش معنوي و هوش اخالقی تأثير مثبت
و معنیداري بر سبک زندگی دارند ( .)P>7/770تأثير هوش معنوي بر سبک زندگی
قويتر از هوش اخالقی بوده است.
جدول  .1معنيداري تأثیر هوش معنوي و هوش اخالقي بر سبک زندگي
مسير 

ضريب 

نسبتبحراني 

سطحمعنيداري 


نتيجه 

هوش اخالقی ← سبک زندگی

7/622

4/307

7/770

معنیدار

هوش معنوي ← سبک زندگی

7/444

۵/۵26

7/770

معنیدار

شاخصهاي ارزيابی کليت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب اين شاخصها
درمجموع بيانگر اين است که مدل مفروض تدوينشده توسط دادههاي پژوهش حمايت
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میشوند ،بهعبارتديگر برازش دادهها به مدل برقرار است (جدول .)2
جدول  .6برآورد شاخصهاي ارزیابي کلیت مدل معادله ساختاري
شاخص  CMIN
276/230
مقدار
دامنه قابلقبول

--

DF
643

GFI  CMIN/DF
7/300
6/460

--

<7/3

>4

 RMSEA  CFI  TLI  IFI  NFI
7/700
7/344 7/36۵ 7/344 7/37۵
<7/3

<7/3

<7/3

<7/3

>7/72

بحث و نتیجهگیري
در پژوهش حاضر به پيشبينی سبک زندگی بر اساس هوش معنوي و هوش اخالقی در
دانشآموزان پرداخته شد .يافتههاي توصيفی متغير سبک زندگی نشان داد خردهمقياس
اجتناب از داروها و مواد مخدر باالترين ورزش و تندرستی پايينترين ميانگين را به خود
اختصاص داده است و درمجموع ميانگين سبک زندگی باالتر از ميانگين مورد انتظار بود
که با يافتههاي پژوهش آقاسی و دادخواه ( )0432که به بررسی همبستگی بين مؤلفههاي
سبک زندگی با ميزان سالمت عمومی در خانواده پرداختند ،همسو بود .درحالیکه
يافتههاي پژوهش آذر و نامور ( )0432که به بررسی هوش اخالقی و سبک زندگی معلمان
پرداختند خرده مقياس سالمت اجتماعی باالترين ميانگين را داشت .توانايی مقابله با
مشکالت يکی از مؤلفههاي اصلی هوش معنوي است که با سالمت روان بهعنوان مؤلفه
سبک زندگی رابطه دارد و با يافتههاي پژوهش چان ،پيلر و هو )6760( 0که به بررسی
ارتباط بين تابآوري و سالمت روان پرداختند و نشان دادند تابآوري فردي و خانوادگی
هر دو با سالمت روان رابطه مثبت دارد ،همسو بود .توانايی مقابله با مشکالت بهعنوان يکی
از مؤلفههاي هوش معنوي و تابآوري بر کاهش استرس و بهبود سالمت روان تأثيرگذار
است (حسنی قمی و جهانبخشی .)0432 ،يافتهي کلی پژوهش حاضر نشان داد که هوش
اخالقی و هوش معنوي بر سبک زندگی نوجوانان تأثير مثبت و معنادار دارد .سبک زندگی
ازجمله شيوههاي نسبتاً ثابت است که فرد براي رسيدن به اهداف زندگی از آن استفاده
میکند؛ به همين دليل نوجوانی بهعنوان دورهاي که انسان ،سبک زندگی ترجيحی خودش
را انتخاب میکند اهميت بسزايی دارد .هوش اخالقی و هوش معنوي بهعنوان مؤلفههايی
1. Chan ACY, Piehler TF, Ho G
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که به انسان در انتخاب سبک زندگی سالم و هدفمند کمک میکنند ،قابلبررسی هستند.
پژوهشهاي مختلفی ازجمله احمديان و خيري ( ،)0430امامی ،مولوي و کالنتري (،)0434
ذوقی پايدار ،محمودي و نبیزاده ( ،)0432رمضانزاده ومصلح ( ،)0433گل محمديان،
فرحبخش و اسمعيلی ( ،)0436وکمالجو ،نريمانی ،عطادخت و ابوالقاسمی ( )043۵در
ايران به بررسی هوش اخالقی و هوش معنوي و تأثير آن بر سالمت روان و سبک زندگی
پرداختند که با يافتههاي پژوهش حاضر همسو بود .همچنين هوش اخالقی و هوش معنوي
سبب کاهش تعارض فيزيکی بين والدين و فرزندان شده که با مؤلفهي سالمت جسم و
روان در مقياس سبک زندگی رابطه مثبت دارد (جوادي نژاد ،حيدري ،نادري ،بختيارپورو
حافظی.)0433 ،
يافتههاي توصيفی متغير هوش اخالقی نشان داد خردهمقياس وفاي به عهد باالترين
ميانگين را به خود اختصاص داده بود که با يافتههاي پژوهش گلیپور ،حقيقت و
معنويپور ( )0434همسو بود؛ پژوهش عبدالخالک ،کورايم و لستر )6760( 0که به بررسی
رابطه پايبندي به دين و سالمت جسم و روان پرداختند نشان داد ،پايبندي به مفاهيم دينی و
پرداختن به سجاياي اخالقی در سالمت روان نوجوانان نقش مثبت دارد.
اما ايستادگی براي حق ،پايينترين ميانگين را در مؤلفه هوش اخالقی دانشآموزان به
خود اختصاص داده بود .اين مسئله را میتوان اينگونه تحليل کرد که محتواي کتب
درسی دانشآموزان و آموزش مهارتهاي زندگی ،وفاي به عهد و خوشقولی بيشتر از
ايستادگی براي حق مورد آموزش و تأکيد قرار گرفته است .بااينحال ميانگين هوش
اخالقی نيز همانند سبک زندگی باالتر از ميانگين مورد انتظار بود که با يافتههاي گلیپور،
حقيقت و معنوي پور ( )0434همسو بود .همچنين آمارههاي توصيفی متغير هوش معنوي و
خردهمقياسهاي آن نشان داد خردهمقياس تفکر کلی باالترين و توانايی مقابله با مشکالت
پايين ترين ميانگين را به خود اختصاص داده است .در توصيف پايين بودنِ ميانگين مقابله با
مشکالت میتوان به اهميت تابآوري اشاره کرد چراکه پژوهشهاي متعددي ازجمله
فرهوش ،عسگري ،قربانی و داوودي ( )0433و کشاورزي و يوسفی ( )0430و رجبيان و
1. Abdel-Khalek AM, Korayem AS, Lester D
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حيدري ( )0433به اين مهم اشاره نمودهاند و به تأثير متقابل هوش معنوي و تابآوري
اشاره داشتهاند .درمجموع  ،ميانگين هوش معنوي باالتر از ميانگين مورد انتظار بود که با
پژوهش انصاري اردلی ،مکوندي ،عسگري و حيدري ( )0433همسو بود .نتيجه کلی اين
پژوهش نشان داد هوش اخالقی و هوش معنوي بر سبک زندگی اثر مثبت معنادار دارد که
با پژوهش محققی ،فرهادي ،رشيد و دلفان بيرانوند ( ،)0477زارعی ( )0433و رمضان زاده
و مصلح ( )0433همسو بود .اين در حالی است که تأثير هوش معنوي بر سبک زندگی از
هوش اخالقی بيشتر بوده است .با توجه به يافتههاي بهدستآمده؛ هوش معنوي باعث رشد
توانايی افراد و درک احساساتشان میشود و مؤلفههاي عالقه و خودآگاهی ،مقابله با
مشکالت و سجاياي اخالقی تأثير بيشتري در سبک زندگی دانشآموزان دارد و ازاينرو
توصيه میشود با بهکارگيري اين مؤلفهها در محتواهاي آموزشی و مهارتی دانشآموزان
مرحله است به پرورش و رشد هوش معنوي پرداخته شود .از سوي ديگر نوجوانی دورهاي
بحرانی و پر چالش است که هر انسانی ملزم به عبور از آن است .دو مؤلفهي هوش اخالقی
يعنی مسئوليت پذيري براي تصميمات شخصی و توانايی بخشش اشتباهات خو د پيشگيري
از خود سرزنشگري در اين دوره اهميت خاصی دارد و لذا توصيه میشود توجه به تقويت
و پرورش هوش اخالقی و هوش معنوي بهويژه در کتابهاي مطالعات اجتماعی و دين و
زندگی در مدارس موردتوجه بيشتري قرار گيرد .همچنين برگزاري دورههاي ويژه
توانمندسازي هوش اخالقی و هوش معنوي معلمان بهويژه معلمان اين دروس در قالب
دورههاي آموزش ضمن خدمت يا دروس دانشگاه فرهنگيان ،پيشنهاد میگردد.
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