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 چکیده
شـناختی انجـام شـده     هوش معنوي، هوش اخالقی و بهزیستی روان ۀیابی خودشکوفایی بر پای با هدف مدل، پژوهشاین 

ـ     دادنـد.  آموزان تیزهوش استان سمنان تشکیل می آماري پژوهش را دانش ۀاست. جامع ابتـدا  ، هجهـت تعیـین حجـم نمون
هـا   دو شهر شاهرود و دامغان برگزیده شدند که از مـدارس تیزهوشـان ایـن شهرسـتان    ، گیري تصادفی ساده توسط نمونه

هـاي   از مقیـاس ، آوري اطالعـات  اي انتخاب گردبدند. بـراي جمـع   گیري تصادفی طبقه آموز با روش نمونه دانش چهارصد
هـاي پـژوهش بـه روش     اسـتفاده شـد. داده   ASAI خودشکوفایی و شناختی بهزیستی روان، هوش اخالقی، هوش معنوي

که هوش معنوي بر خودشکوفایی اثر مستقیم مثبـت و   وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد معادالت ساختاري مورد تجزیه
؛ گري براي هوش معنوي و خودشـکوفایی تیزهوشـان را دارد   شناختی نقش واسطه معنادار دارد و همچنین بهزیستی روان

شـناختی مثبـت    و بهزیسـتی روان  ردگـذا  مـی شناختی فرد اثر مثبت  بر بهزیستی روان، که افزیش هوش معنوي امعن بدین
ـ    باعث افزایش خودشکوفایی فرد می ـ      هشود. هوش اخالقـی نیـز ب ثیر بـر بهزیسـتی   أصـورت غیرمسـتقیم و از طریـق ت

ـ  ؛ بر خودشکوفایی اثر مثبت معنـادار دارد ، شناختی روان گنجانـدن   ،ر مسـتقیمی بـر خودشـکوفایی نـدارد. در نتیجـه     امـا اث
شناختی در مدارس و کتب درسی بـراي   هایی براي باالبردن سطح هوش معنوي، هوش اخالقی و بهزیستی روان آموزش

 از اهمیت بسزایی برخوردار است.، آموزانی خودشکوفا پرورش دانش

 .شناختی زیستی روانخودشکوفایی، هوش معنوي، هوش اخالقی، به ها: کلیدواژه
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 مقدمه
شود و نوجوانان در این دوره شدیداً دچـار نگرانـی و    زندگی آرام و خوش کودکی با فرارسیدن دوران بلوغ متحول می

دیگري در زندگی مطـرح   ةبیش از هر دور، هاي اخالقی در این دورهدها و استاندار چراکه ارزش؛ گردند اضطراب می
هـاي اخالقـی    نوجوانان، بیشتر آنـان را متوجـه مسـائل و ارزش    ةهاي شناختی فزایند ناییتوا، این دوران شود. در می 

در مورد عقاید اجتماعی و سیاسی والدینشان و ، رسند تري می کند و همین که به رشد اخالقی و شناختی پیشرفته می
شـود و عقایـد    بی مـی هاي شخصی و عقایدشان کمتـر مطلـق و بیشـتر نسـ     کنند. ارزش سایر بزرگساالن تردید می

داراي ویژگـی  ، گرفتـار در بحـران هویـت    کند. حال اگر ایـن نوجوانـانِ   انتزاعی پیدا می ۀشان نیز بیشتر جنب سیاسی
شوند و فشـارهاي روانـی زیـادتري را نسـبت بـه       با مشکالت بیشتري مواجه می، دیگري همچون تیزهوشی باشند

شود، مسیري را انتخاب کننـد کـه متناسـب بـا      زندگی باعث میکنند که این فشارها در  همساالن عادي تحمل می
انـد بـا اینکـه     نیز نشـان داده   ها شخصی آنان نباشد و از طرفی سالمت روان آنان را به خطر بیندازد. پژوهش ۀعالق

ی ولی این توانایی تحصیلی براي مهـار اضـطراب و افسـردگ   ، افراد تیزهوش از توانایی تحصیلی باالتري برخوردارند
اي برخوردارنـد، اغلـب دچـار     العـاده  آموزانی که از استعداد تحصـیلی فـوق   چراکه بسیاري از دانش؛ آنان کافی نیست

 ).1383، به نقل از: افروز و معتمدي، 1377کاظمی حقیقی، ( تشویش روانی و ناسازگاري اجتماعی نیز هستند
مـوارد دیگـري    ـ  انـدازد  تیزهوش را به خطـر مـی   آموزان شناختی دانش که بهزیستی روانـ عالوه بر موارد باال  

افراد بـا  ویژه  بههاي انسانی و انتظارات نوجوانان،  هاي جدید و تغییر ارزش همچون مدرن شدن جامعه، شیوع فناوري
هـاي مهـم    رنـگ شـود و آنـان را از یکـی از مؤلفـه      باعث شده است توجه به معنویات در زندگی آنان کـم ، استعداد

شناسی به رویکردهـاي   توجه روان، هاي اخیر در سال. کند یعنی معنویت دور، شناختی و خودشکوفایی بهزیستی روان
 Abraham( آبراهـام مزلـو  گـذاران اصـلی ایـن حیطـه،      گرایی و انسان سالم بیشتر شده است. یکـی از بنیـان   انسان

Maslow( هـا   همۀ انسـان ، ه است. به نظر اواست که به تعریف انسان سالم پرداخته و غایت زندگی را سالمت دانست
خودشکوفایی است ، نام این تمایل. خود بیشترین بهره را ببرند ةهاي بالقو تمایل ذاتی دارند که از استعدادها و توانایی

، مزلـو نـد. بـه نظـر    ببرممکـن را  ة اسـتفاد بیشـترین  توانند از این تمایـل،   هاي سالم می و تنها تعداد اندکی از انسان
، اسـت که قادر بـه انجـام    و هنگامی؛ خود را به حداکثر برساند ةدهد که فرد، عامل بالقو ی زمانی رخ میخودشکوفای

) معتقدند که فرد خودشـکوفا  bonderik( )1996(بوندریک و  سومرلینهمچنین،  بهترین اقدام و عمل را داشته باشد.
ه نیاز به کالس و درس و کتـاب داشـته باشـد،    تواند از هرکس و هر موقعیتی بدون آنک بسیار آزاداندیش است و می

) Sijuwade( )1996(سـیجوید  ). در همـین راسـتا،   1386به نقل از: شهائیان و یوسفی، نکات جدید و مثبت بیاموزد (
هـاي   تواند بین حال، آینده و گذشته پیوندي ایجاد کند و نیاز زیادي به محـرك  دارد که فرد خودشکوفا می اظهار می

رود و پـذیرش زیـادي بـراي     هـا مـی   گیرد و بـه سـمت ناشـناخته    که از هوش خود کمک می اي گونه بهذهنی دارد؛ 
 ).1386به نقل از: شهائیان و یوسفی، هاي جدید دارد ( تجربه



 41  آموزان تیزهوش شناختی دانش بر پایۀ هوش معنوي، هوش اخالقی و بهزیستی روان یابی خودشکوفایی مدل

بـی   مـک و  هبـرت باشد. براي نمونه،  هوش باال تواند بنابراین، یکی از مفاهیم همبستۀ خودشکوفایی می
)Hebert & Mcbee( )2007ر پژوهش کیفی با استفاده از هفت دانشجوي تیزهوش در یک برنامۀ بلندمدت آزمایشی ) د

انجام دادند و نشان دادند که همۀ افراد مورد مطالعه، تمایل زیادي به خودشکوفایی دارند. این تمایل، شامل ارزیابی و 
تالش براي دستیابی به اهداف خود،  خودي تالش پیوسته براي کسب دانش و تحصیالت به دلیل ارزشمندي دانش به

 ).1386شهائیان و یوسفی، ترین مسیر و در راستاي اخالق جهانی، و میل به کاهش نقاط ضعف بود ( شخصی در کوتاه
تواند باعث رشد و شکوفایی انسان شود و افرادي که هوش معنـوي   براین، داشتن هوش معنوي در زندگی می افزون

و تمایل باالیی به هشیاري دارنـد. آنـان ایـن ظرفیـت را دارنـد کـه بخشـی از         ندا یظرفیت تعالداراي باالیی دارند، 
خود را به اعمال روحانی و معنوي اختصاص دهند و فضایلی مانند بخشش، سپاسگزاري، فروتنی،  ۀهاي روزان فعالیت

مراتـب   نیز بعدها سلسله مزلو). 1390، به نقل از: اسدي و همکاران، 2000(امونز،  دلسوزي و خرد از خود نشان دهند
کلتکـو ریـوا   ( خودشکوفایی و خودتعالی یا نیازهـاي معنـوي بـود   ، باالتري را به صورت مثلث در آورد که اضالع آن

)Koltko-Rivra ،(2006 ،2013، به نقل از گلد.( 
ر سـال  د )Stevens( اسـتیونز بار توسط  یننخستشناختی براي  مفهوم هوش معنوي که در ادبیات آکادمیک روان

مورد نقد و بررسی قرار  2000در سال  گاردنرمطرح شد، توسط  1999در سال  )Emmons( آمونزو بعد توسط  1996
اي  ) طبـق مصـاحبه  Zohar( )2010( زوهـر گرفت و پذیرش این مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید. 

، قدرت و نفوذي که از عمل کردن به حس عمیقی معنوي را به صورت ثروت ۀنیوسلتر انجام داد، سرمای ۀکه با مجل
آوریم، تعریف کرد و عنوان کرد که هوش معنـوي،   دست میه تر ب هاي عمیق از معنا و احساس هدفی باالتر و ارزش

 )Dorothy Sisk( دوروتـی سـیک  . )2010زوهـر،  سـازیم (  وسیلۀ آن سرمایۀ معنوي خـود را مـی  ه هوشی است که ب
ـ  دارد که دخیل ساختن دانش ی) همچنین اظهار م2008( ، کـار گـرفتن هـوش معنـوي خـود      هآموزان با استعداد در ب

 هـاي زنـدگی را مـورد توجـه قـرار      ترین پرسش آورد تا معنادارترین و با مفهوم هایی را براي آنها به وجود می فرصت
مـن چـه معنـایی دارد؟ بحـث     زندگی و توانم تأثیر عمیقی بر دنیاي خود بگذارم؟ چرا اینجا هستم؟  دهند: چگونه می

 خودشـان متمرکـز شـوند؛   » من«تر از  دهد تا روي مسائلی مهم آموزان اجازه می به دانش، هایی چنین پرسشبارة در
طریق با زندگی افراد دیگر، جامعه، زمین و هستی ارتباط برقرار کنند و از این طریق به آگـاهی و   توانند بدین آنها می

توانـد   داشتن هوش معنوي در زندگی می، براین افزونرشد در جهان برسند.  هاي روبه لششناسانه از چا شناخت جهان
و تمایـل بـاالیی    ندا ظرفیت تعالیداراي باعث رشد و شکوفایی انسان شود و افرادي که هوش معنوي باالیی دارند، 

شده است. هوش معنوي  توجهبسیار در فرهنگ اصیل اسالم نیز به طور ضمنی به هوش معنوي  به هشیاري دارند.
شـود و بـه    نی انسان شمرده میوموهبتی الهی و نوري رحمانی است که پیامبر در، با قدرت تعقل و اندیشه در انسان

ثر بـر هـوش معنـوي در متـون     ؤحسب ذات، مایل به خیرات، کماالت و خواستار عدل و احساس است. عوامـل مـ  
داري، عبـادت،   ماننـد تـدبر در خلقـت، روزه   ، تمرینـات روزمـره   همـرا به ه، اريگاسالمی، ایمان به خدا، تقوا و پرهیز
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، و همکـاران  فـرد  ، به نقل از خـدایاري 1387سهرابی، ( خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آیات قرآن قلمداد شده است
ـ ، هـا  با توجه به اهمیت معنویت براي زندگی انسان، ). بنابراین1393 مقطـع   کـه در ـ آمـوزان    بـراي دانـش  ویـژه   هب

بـه دنبـال هـدف، معنـا و هویـت در      آنان و همچنین با توجه به اینکه ـ برند   دبیرستان و در سن نوجوانی به سر می
گیـري، آرامـش درونـی،     نوجـوانی و جـوانی، قـدرت تصـمیم     ةدیگر ازآنجاکـه در دور سوي زندگی خود هستند و از 

میت دارد، این مسـئله باعـث شـده اسـت کـه تقویـت       اخالقی براي آنها بسیار اه ـآگاهی و سازگاري اجتماعی   خود
 تیزهوشان با اهمیت باشد.ویژه  بهآموزان،  هوش معنوي براي دانش

ها فـراهم   انساندرست تواند چارچوبی را براي عملکرد  عالوه بر هوش معنوي، یکی دیگر از ابعاد هوش که می
هـوش حیـاتی انسـان نیـز نامیـده شـده، هـوش        ، دشکال هوش به انجام امور ارزشمندیگر اَهدایت آورد و به دلیل 
گـاه   اگر هوش را ظرفیت سازگاري بـا موقعیـت جدیـد قلمـداد کنـیم، آن      ).1394یوسفی و حشمتی، اخالقی است (

در ، هاي شخصیتی استوار ظرفیت سازماندهی ارزشی به این موقعیت را پوشش خواهد داد. پرورش ویژگی» اخالق«
یعنـی داشـتن اعتقـادات    ؛ دهد اخالق به ما توان تشخیص درست از نادرست را می. گرو تقویت هوش اخالقی است

برخی ، که شخص رفتاري درست داشته باشد. این قابلیت عالی اي گونه به، عمل کردن بر طبق آنها اخالقی محکم و
مهـار  ؛ ر خـود رحمـی د  مهـار بـی   رنـج دیگـران و  و  توانایی تشخیص درد: ازجمله؛ نیز دربر دارد هاي مهم را ویژگی
رفتار محترمانه و ناشـی از درك  ؛ همدل بودن؛ جانبه پیش از قضاوت کردن همه طرفانه و گوش دادن بی؛ ها وسوسه
 د کـه انسـان خـوب و   نـ کن کمـک مـی  فـرد  بـه  و  نـد ا سـالم  ها زیربناي یک شخصیت باثبات و این ویژگی. دیگران
و به انسان احساس شـادي و نشـاط   است آرامش در زندگی از عوامل ایجاد ، شایسته  اي شود. اخالق نیکو و شایسته

کنـد.   صـحیح در زنـدگی وادار مـی    هـاي   انسان را به فعالیت، و به دنبال آن؛ شود و باعث سالمت روانی میدهد  می
مـدار را   یـک فـرد اخـالق   ، )ASCDریزي درسـی (  برنامه ۀآموزش اخالقی در انجمن نظارت و توسع ۀهیئت متشکل

عالیـق  و شـود   براي رفاه دیگران ارزش قائل مـی ؛ کند که براي کرامت انسانی احترام قائل است فردي توصیف می
 ).clarkson ،(2009کالرکسون (کند ( هاي اجتماعی را در هم ادغام می فردي و مسئولیت

ش قـرار دارنـد، از لحـاظ پـرورش هـو     آن که کودکـان و نوجوانـان در    اي اخالقی امروزه به دو دلیل عمده، جو
به تـدریج   ـ  دهند می که منش اخالقی را پرورش ـ نکه برخی عوامل اجتماعی مهم  اینخست : اخالقی مسموم است

؛ هاي مـذهبی یـا روحـانی    هاي رفتار اخالقی، آموزش قنظارت بزرگساالن، سرمش: ند. ازجملها پاشیدگی هم در حال از
یم بـه آنهـا   وشک هایی که ما می ند که با ارزشا هاي بیرونی در معرض بمباران از سوي پیام دوم اینکه جوانان ما دائماً

آیند که نوجوانان به آسـانی   درپی از منابع متعدد و متفاوتی می پی، هاي مسموم سفانه این پیامأو مت؛ القا کنیم، مغایرند
عاً از بدترین انـواع  هاي مورد پسند عموم و تبلیغات، قط هاي ویدئویی، موسیقی به آنها دسترسی دارند. تلویزیون، بازي

هـاي محققـان    گذارند. پـژوهش  احترامی و اعتبار یافتن خشونت را به نمایش می زیرا بدبینی، بی؛ ندا دشمنان اخالقی
در معرض خطرهاي جـدي  ، اند نوجوانانی که به هر دلیل هوش اخالقی کسب نکردهاست تعلیم و تربیت نشان داده 
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هـاي   را بودن وجدان متزلزل، ضعف در مهار کردن امیال، رشد نیافتگی حساسـیت قرار دارند. این نوجوانان به دلیل دا
افتادگی اخالقـی و اجتمـاعی دچـار     تا حد زیادي به عقباند،  اي نادرست هدایت شده ی که به گونهیاخالقی و باورها

 ).27، ص 1394بوربا، ( شوند هاي نابهنجار و ناموفق تبدیل می در بزرگسالی به شخصیتشده، 
هـاي   ها، احساسـات و انگیـزه   فردي (توانایی تشخیص نیت هایی از هوش بین رچند هوش اخالقی شامل جنبهه

، شـود  مـی  گـاردنر فردي (توانایی درك خود و استفاده از این اطالعات جهت تنظیم زندگی شخص)  دیگران) و درون
هوش اخالقی در این اسـت کـه   متفاوت است. یک تفاوت عمدة ، اما این هوش نسبت به ساختارهاي مرتبط هوش

محـور اسـت و همچنـین بـا      این هـوش ارزش ـ   مدار نیستند که ارزشـ برخالف هوش اجتماعی و هوش هیجانی  
)، هـوش  2005( بوربـا ). 2009کالرکسون، اما ساختار آن متفاوت است (؛ هوش معنوي در چند ویژگی اشتراك دارد

و گام برداشتن ، ا بودن اعتقادات اخالقی قوي و عمل کردن به آنهااخالقی را به توانایی درك درست از نادرست، دار
او هفت فضیلت مربوط به هوش اخالقی را که باید در کودکـان پرورانـده    کند. تمندانه تعریف میفدر راه راست و شر

 ).1393(امامی و همکاران، معرفی کرد: همدلی، وجدان، کف نفس، احترام، مهربانی، بردباري و انصاف و شود 
)، Glass,Y vonnen( )2014( گـالس یـونن  همچـون  ، هاي خـارجی متعـددي   عالوه بر متغیرهاي باال، پژوهش

و همکـاران   محمديهمچون هاي داخلی  و پژوهش، )Parikh) (2015( پاریخ)، 2015و همکاران ( )Farhan( فرحان
هاي هوش معنوي و هـوش   د که سازهان ) نشان داده1395( و همکاران ستوده)، 1394( سلیمانیو  شجاعی)، 1392(

گروهی از پژوهشگران حوزة سـالمت  ، هاي اخیر شناختی دارند. در سال واریانس مشترکی با بهزیستی روان، اخالقی
ایـن مفهـوم    ۀنگر، رویکرد نظري و پژوهشـی متفـاوتی را بـراي تبیـین و مطالعـ      شناسی مثبت ملهم از روان، روانی

 »شـناختی  بهزیسـتی روان «شناختی و در قالب اصطالح  ی را معادل کارکرد مثبت رواناند. آنان سالمت روان برگزیده
بلکه معتقدند که داشـتن احسـاس   ؛ دانند اند و نداشتن بیماري را براي احساس سالمت کافی نمی سازي کرده مفهوم

هاي فرد سـالم اسـت    از مشخصه، مد و مؤثر با جهان و پیشرفت مثبتآرضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کار
). در 1394، به نقل از: شجاعی و سـلیمانی،  Karademas ،(2007؛ کارادماس Ryan & Deci ،(2001)رایان و دسی ((

 ةهاي حـوز  ترین مدل از مهم، ریفکه مدل ؛ اند که از منظر مثبت به افراد نگریستند هایی ارائه شده همین راستا، مدل
شـناختی را تـالش بـراي رشـد و      ) مدل خود از بهزیسـتی روان 1995( ریفرود.  می شمار  شناختی به بهزیستی روان

هـاي مختلـف رشـد     که از طریق ادغام نظریـه ، داند فرد می ةهاي بالقو پیشرفت در جهت تحقق بخشیدن به توانایی
ه نقـل  ، ب1393؛ اشکانی و حیدري، 2001کامپتون، ( شکل گرفته و گسترش یافته است، فردي و عملکرد سازگارانه

هـا و   از مؤلفـه ، هاي نظري گونـاگون  گیري بر جهت شناختی، بنا بهزیستی روان ة). ساز1394از: شجاعی و سلیمانی، 
پـذیري،   اجزاي مختلفی مانند: معنویت، رشد و بالندگی، رضایت از زندگی، شادي، روابط مثبت با دیگـران، خویشـتن  

در و هدف در زندگی اشباع شده اسـت کـه هـر فـرد      یبین معناداري، سازگاري و تسلط بر محیط، خودپیروي، خوش
بررسـی ایـن متغیـر در نوجوانـان      داراي نسبتی از بهزیسـتی اسـت (فکـور).    ،این خصوصیات و ابعادصورت داشتن 
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رغم توانایی شناختی و هوشی سـطح بـاال کـه باعـث پیشـرفت، ترقـی و         بهگردد که  به این واقعیت برمی، تیزهوش
پـرور و   ، به نقـل از: گـل  Shi & Zha ،(2000)؛ شی و زا (Harrison( 2004هریسون، شود ( نها میموفقیت برخی از آ

شناختی براي آنـان فـراهم    بهزیستی روان ةممکن است تیزهوشی از جهاتی مشکالتی را در حوز، )1391همکاران، 
 ).1391پرور و همکاران،  ، به نقل از: گلSivevska ،(2010سیووسکا (آورد (

عنوان باورهاي فـرد، نقـش    جه به موارد اشاره شده در باال مبنی بر اینکه هوش معنوي و هوش اخالقی بهبا تو
مین سالمت روانـی دارد و بـا توجـه بـه سـاختار      أخودشکوفایی و ت يویژه ارتقا به، هاي گوناگون اساسی را در زمینه

نوجوانـانی بـا نبـوغ    ویـژه   ، بـه نوجوانان ایرانیجمعیتی ایران و جوان بودن جمعیت، توجه به بهبود کیفیت زندگی در 
شناسـی   و با توجه به اینکه مفهوم هوش معنوي و اخالقی به تـازگی وارد حـوزة روان  ؛ اي دارد اهمیت ویژه، برجسته
، دیگـر سـوي  از نوع همبسـتگی بـوده اسـت و از     سواز یک ، زمینهاین هاي اندك انجام شده در  ده و پژوهشگردی

اهمیـت  ، شناسی با ایـن دو هـوش   هاي دیگر در روان عنوي، اخالقی و سنجش ارتباط علی سازهکشف ابعاد هوش م
زیادي دارد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی روابـط متغیرهـاي هـوش معنـوي، هـوش اخالقـی، خودشـکوفایی و        

مدل مفهومی زیر ، و به همین منظور؛ است برآمدهشناختی تیزهوشان با استفاده از معادالت ساختاري  بهزیستی روان
شناختی در تبیـین خودشـکوفایی در نظـر     براي ارتباط بین متغیرهاي هوش معنوي، هوش اخالقی و بهزیستی روان

هایی از روابـط بـین متغیرهـا     شود: آیا مدلی که بر اساس فرضیه مطرح میپرسش ، این پیرو آنو ؛ گرفته شده است
 مورد مطالعه منطبق است؟ ۀهاي حاصل از جامع طراحی و پیشنهاد شده، بر داده

 
 
 
 
 
 

 
 مدل پیشنهادي پژوهش .1 نمودار

 پژوهش روش
 1206سازي معادالت ساختاري است. جامعۀ آمـاري را،   ، همبستگی در قالب مدل پژوهش ةاز نظر شیو، پژوهشاین 
 جیمز استیونس پیشنهاد ۀند. بر پایددا تشکیل می 1395-96آموز تیزهوش شاهرود و دامغان در سال تحصیلی  دانش

)James stevens( ،بین در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمـولی   در نظر گرفتن پانزده مورد براي هر متغیر پیش



 45  آموزان تیزهوش شناختی دانش بر پایۀ هوش معنوي، هوش اخالقی و بهزیستی روان یابی خودشکوفایی مدل

هـا   در برخـی جنبـه   SEMکـه   ییآید و ازآنجـا  شمار می سرانگشتی خوب به ةکمترین مجذورات استاندارد، یک قاعد
 SEM گیـري شـده در   مـورد بـه ازاي هـر متغیـر انـدازه     پـانزده  اد تعـد ، مرتبط با رگرسیون چندمتغیري است کامالً

با توجه به مورد ذکـر شـده و امکـان ریـزش و از دسـت دادن      ، ). بنابراین22، ص 1393هومن، ( غیرمنطقی نیست
هـا   هاي این شهرسـتان  آموزان تیزهوش دختر و پسر از دبیرستان نفر از دانش چهارصد، تعداد مدلۀ ها و اصالحی داده
پـرت،  ة داد 35نامـه و   عنوان حجم نمونه انتخـاب شـدند کـه بـه دلیـل پاسـخ نـدادن بـه صـفحاتی از پرسـش           به

نفـر پسـر بودنـد.     188نفر دختـر، و   167داده انجام گرفت که شامل  355تحلیل اطالعات و بررسی مدل با  و تجزیه
خاب شدند و سـپس بـا اسـتفاده از روش    شهر استان سمنان انت ابتدا از روش تصادفی ساده، دو، براي انتخاب نمونه

تحقیقی خود را به طریقی انتخاب کنـد   ۀمند بود نمون زیرا محقق عالقه؛ حجم نمونه تعیین گردید، اي تصادفی طبقه
جامعه، با همان نسـبتی کـه در جامعـه وجـود دارنـد، در       ةعنوان نمایند هاي درسی به ها و پایه که مطمئن شود رشته
 پژوهش ذیل استفاده شد.ابزارهاي در این پژوهش، از  اشند.نمونه حضور داشته ب

و همکاران در ایران تدوین و اعتبارسنجی شده  زاده عبداهللاتوسط  1387این مقیاس در سال  نامۀ هوش معنوي: پرسش
ط با نامه داراي دو عامل است: درك و ارتبا شود. این پرسش گذاري می ماده است که به روش لیکرت نمره 29و داراي 

سرچشمۀ هستی؛ و زندگی معنوي با هستۀ درونی. در این آزمون، به گزینۀ کامالً مخالفم نمرة یک، و به کامالً موافقم 
آمده  دست درصد به 89و همکاران به وسیلۀ آلفاي کرونباخ،  زاده عبداهللانامه توسط  شود. پایایی پرسش نمرة پنج داده می

ها از نظر متخصصان تأیید شده، از تحلیل عاملی  روایی محتوایی صوري که سؤالاست و براي بررسی روایی، عالوه بر 
ها باالي سی درصد بود. در این پژوهش، براي تعیین روایی از تحلیل  نیز استفاده شده است و همبستگی کلیۀ پرسش

-16-15-14-12-11-9-8-7-6-4-2-1هـاي   عامل استفاده گردید که نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسش
ها نیز  باشد. ضریب آلفاي کرونباخ این پرسش می 40/0داراي بار عاملی باالتر از  19-20-21-22-24-25-27-29

 باشد. نامه می % بود که حاکی از پایایی باالي این پرسش90در این پژوهش برابر با 
و  آراسـته ساختند. در ایران نیـز   2005در سال  )Lenik & Kill( کیلو  لینکاین مقیاس را  هوش اخالقی: ۀنام پرسش

و همکـاران   لنیـک عبـارت اسـت.   چهل نامه شامل  هنجاریابی کردند. این پرسش 1390در سال همکارانش، آن را 
دستۀ کلـی تحـت عنـوان     چهارشایستگی به  دهاند که این  شایستگی در نظر گرفته ده) براي هوش اخالقی 2011(

 شـوند.  دلسـوزي تقسـیم مـی   . 4؛ بخشـش  .3؛ پـذیري  مسـئولیت  .2؛ ريدرستکا .1ابعاد کلی هوش اخالقی شامل: 
 ۀدهند کـه بـه ترتیـب بـه گزینـ      اي هرگز تا همیشه پاسخ می گزینه  پنجدهندگان، به هر پرسش بر روي طیف  پاسخ
د یـ ی) تأAstin( )2010( آسـتین و  مـارتین نامه را  روایی و پایایی پرسش. شود داده می 5و همیشه نمرة  1نمرة  هرگز

هاي آن را متخصصان تأییـد کردنـد. بیشـترین     کردند. همچنین روایی صوري و محتوایی و هماهنگی درونی مؤلفه
و کمترین همبسـتگی بـین درسـتکاري بـا     درصد،  86 بین بخشش و دلسوزي با هوش اخالقی، همبستگی درونی

ییـدي کـه بـر روي    أی تپـژوهش، نتـایج حاصـل از تحلیـل عـامل     ایـن  به دست آمـد. در  درصد  66هوش اخالقی 
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هـاي   پرسـش انجام شد، نتایج نشان داد کـه   40/0هاي داراي بار عاملی باالي   پرسشهوش اخالقی با  ۀنام پرسش
داراي بـار عـاملی بـاالتر از     1-2-5-6-9-11-12-14-16-17-20-21-22-23-26-28-29-31-33-38-39

ة دهنـد  بود که نشـان  درصد 89برابر با ، ین پژوهشدر اهاي یادشده  پرسشباشند و ضریب آلفاي کرونباخ  می 40/0
 .استنامه  ثبات باالي این پرسش

) طراحی کرد. در این پژوهش، از فرم هجده سؤالی استفاده شد. در 1980( ریفاین مقیاس را  شناختی: بهزیستی روان
شود. البته این شیوة  ص میاي از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم مشخ این مقیاس، پاسخ بر روي یک طیف شش درجه

 ولد بیگـی و  رجبیباشد.  به صورت معکوس می 17، 13، 10، 9، 5، 4، 3، 1هاي شماره  گذاري در مورد پرسش نمره
اند که این ضـریب   درصد محاسبه کرده 71نفري را  340)، در پژوهشی ضریب آلفاي کرونباخ در یک نمونۀ 1394(

مۀ یادشده است. در این پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي که بـر  نا بیانگر روایی قابل قبول براي پرسش
انجام شد، نتایج نشـان داد کـه    40/0هاي داراي بار عاملی باالي   شناختی با پرسش نامۀ بهزیستی روان روي پرسش

به ذکر  به دست آمد. الزم 40/0داراي بار عاملی باالتر از  18-15-13-12-11-10-8-7-6-4-2-1هاي  پرسش
بودند، این بعد حذف گردید؛ و لذا  40/0تر از  هاي عامل هدفمندي در زندگی، همگی پایین است، به دلیل اینکه پرسش

تحلیل عاملی تأییدي در این پژوهش، بر روي پنج عامل باقیمانده انجام شد. بنابراین، در این پژوهش ضریب آلفاي 
 نامه است. دهندة ثبات باالي این پرسش بود که نشان درصد 72هاي باال، برابر با  کرونباخ پرسش

اي خودشـکوفایی موسـوم بـه     ماده 25براي سنجش خودشکوفایی در این پژوهش، از مقیاس  مقیاس خودشکوفایی:
) هنجاریابی شده است، استفاده شد. به 1380و همکاران ( خانی اسمعیل) که توسط ASAIمقیاس خودشکوفایی اهواز (

اوقات و اغلب اوقات، به  ندرت، گاهی گزینۀ: هرگز، به 4اي، براي هر یک از  ماده 25نامه  اري این پرسشگذ منظور نمره
اند. پایایی  که داراي بار عاملی منفی 21و  20، 19هاي  در نظر گرفته شده است؛ بجز ماده 3و  2، 1، 0ترتیب مقادیر 

شده  کرونباخ محاسبه آلفاي گیري اندازه روش از با استفاده، خانی اسمعیلنامه یا قابلیت اعتماد آن در پژوهش  پرسش
دهندة پایایی بسیار خوب این مقیاس  آمده که نشان دست به 92/0نامۀ خودشکوفایی  است. آلفاي کرونباخ براي پرسش

یـن  آزمایی و همسانی درونی استفاده شـده کـه ا   براین، براي سنجش پایایی این مقیاس، از دو روش باز است. افزون
% بوده است؛ و براي ارزیابی اعتبـار مقیـاس از طریـق تعیـین ضـریب       94% تا  87ضرایب براي هر دو روش، بین 

نامۀ افسردگی  و پرسش کوپر اسمیتنامۀ عزت نفس  ، پرسشANQنامۀ اضطراب  همبستگی این مقیاس با دو پرسش
آمـده و بـا    دسـت  % به 66در حدود  نامۀ عزت نفس مثبت و محاسبه شده است. ضریب همبستگی آن با پرسش بک

آمده، که بیانگر اعتبار مقیاس است. در این پژوهش، تحلیل  دست نامۀ اضطراب و افسردگی، یک رابطۀ منفی به پرسش
انجام شد (الزم به ذکر است  50/0هاي داراي بار عاملی باالي  عاملی تأییدي بر روي مقیاس خودشکوفایی با پرسش

به باال  50/0هاي معرف خودشکوفایی در مدل مفهومی تحقیق حاضر، بار عاملی  تعداد پرسشکه به منظور کم کردن 
داراي بار عاملی بیشتر از  23-22-21-16-15-14-13-10-5-3-2هاي  مبنا قرار گرفت). نتایج نشان داد که پرسش
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هاي یادشده در  ونباخ پرسشها انجام شد. ضریب الفاي کر هستند؛ لذا تحلیل عاملی تأییدي بر روي این پرسش 50/0
 نامه است. % بود که حاکی از ثبات باالي این پرسش85این تحقیق، برابر با 

هاي آماري همچون  هاي تحقیق با روش ، فرضیه23 ۀنسخ spssافزار  ها و ورود آنها به نرم آوري داده بعد از گرد
یـدي و بـرازش   أیبراي انجام تحلیل عامل ت ند.شدمیانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون بررسی 

 استفاده شد. 24 ۀنسخ Amosافزار  از نرم، مدل

 ي پژوهشها یافته

 ده است.شمیانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش ارائه ، 1در جدول 
 شناختی و خودشکوفایی . میانگین و انحراف معیار نمرات هوش معنوي، هوش اخالقی، بهزیستی روان1 جدول

 بیشینه کمینه انحراف معیار ±میانگین غیرهامت
 95 42 67/10 ± 19/78 هوش معنوي
 105 46 66/11 ± 51/80 هوش اخالقی

 72 23 69/8 ± 57/55 شناختی بهزیستی روان
 33 7 8/8 ± 75/24 خودشکوفایی

)، 51/80( )، هـوش اخالقـی  19/78شود، میـانگین نمـرات هـوش معنـوي (     مشاهده می 1که در جدول گونه  همان
بـراي بررسـی بـراي همبسـتگی     ، پـژوهش این ) است. در 75/24) و خودشکوفایی (57/55شناختی ( بهزیستی روان

 ارائه گردیده است. 2از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول ، درونی متغیرهاي پژوهش
 . همبستگی درونی متغیرهاي پژوهش2جدول 

 3 2 1 متغیر ردیف
 - - - ودشکوفاییخ 1
 - - 60/0** هوش معنوي 2
 - 67/0** 55/0** هوش اخالقی 3
 58/0** 55/0** 60/0** بهزیستی رواشناختی 4

01/0p<** 

 و)، هـوش اخالقـی   ≥01/0Pو =60/0rخودشـکوفایی (  وکه بین هـوش معنـوي    دهد می نشان 2 جدول نتایج
 و)، هـوش اخالقـی   ≥01/0Pو =60/0rخودشـکوفایی (  و شناختی )، بهزیستی روان≥01/0Pو =55/0rخودشکوفایی (
) و با هوش اخالقـی  ≥01/0Pو =55/0rهوش معنوي (و شناختی  )، بهزیستی روان≥01/0Pو =67/0rهوش معنوي (

)58/0r= 01/0وP≤( ،مثبت معناداري وجود دارد. این روابط حاکی از ایـن اسـت کـه هـوش معنـوي، هـوش        ۀرابط
بـه منظـور بررسـی بـرازش مـدل      . توانند در افزایش خودشکوفایی مؤثر باشند ختی میشنا اخالقی و بهزیستی روان

، GFIدو، شـاخص برازنـدگی    هاي برازندگی خی افزار ایموس، از شاخص هاي پژوهش با استفاده از نرم فرضی با داده
 تفاده شد.اس RMSEAو جذر برآورد خطاي تقریب  NFI ة، شاخص برازش نرمال شدCFIاي  شاخص برازش مقایسه
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 هاي برازش مربوط به مدل پیشنهادي پژوهش . شاخص3جدول 
 X2 df P GFI CFI NFI RMSEA مدل

 09/0 87/0 86/0 89/0 0001/0 203 22/885 مدل پیشنهادي

دهند که نسـبت   هاي برازش مدل پیشنهادي پژوهش نشان می شود، شاخص مشاهده می 3گونه که در جدول  همان
که مجذور کاي نسبت به حجم نمونه و  ) و معنادار است، اما ازآنجایی=0001/0p( 22/885، برابر دو به درجۀ آزادي خی

هاي برازش جایگزین نیز براي ارزیابی قابل قبول بودن مدل استفاده شده است.  پیچیدگی مدل حساس است، از اندازه
، و شـاخص  86/0) برابـر بـا   CFIته (یاف ، شاخص نیکویی برازش تعدیل89/0) برابر با GFIشاخص نیکویی برازش (

ها کمتر  اند. لذا با توجه به اینکه میزان همگی این شاخص به دست آمده87/0) برابر با NFIنیکویی برازش هنجارشده (
گیري با مدل ساختاري  ها حاکی از عدم برازش مدل اندازه شود که اندازة شاخص هستند، مشخص می 90/0از میزان 

بین، میانجی و مالك، برخی از مسیرها که  مین جهت با بررسی میزان بار عاملی متغیرهاي پیشپیشنهادي است. به ه
 بار عاملی معناداري نداشتند، از مدل پیشنهادي حذف شدند و مدل مجدداً طراحی گردید.

 هاي برازش مربوط به مدل اصالحی پژوهش . شاخص4جدول 
 X2 df P GFI CFI NFI RMSEA مدل

 04/0 92/0 96/0 94/0 0001/0 196 71/325 مدل نهایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناختی گري بهزیستی روان هوش معنوي و هوش اخالقی با خودشکوفایی با میانجی رابطۀ به مربوط نهایی مدلی: 2 نمودار

هاي حاصل از بررسی برازش مدل ساختاري دوم، حـاکی   شاخص ةشود، انداز مشاهده می 4که در جدول گونه  همان
آمـده و کمتـر از    دسـت  بـه  04/0) برابر بـا  RMSEAمیانگین مجذور خطا ( ۀش خوب مدل است. تقریب ریشاز براز
 ةشـد  ضـرایب و واریـانس تبیـین   ، 2است و این شاخص نیز بیانگر برازش خـوب مـدل اسـت. نمـودار      08/0میزان 

 دهند. پژوهش را نشان می ةشد متغیرهاي مربوط به مدل برازش
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 غیرمستقیم و مستقیم هوش معنوي و هوش اخالقی با خودشکوفایی ۀمربوط به رابط ةشد مدل برازش ةشد نس تبیین. ضرایب و واریا5 جدول

 مسیرهاي موجود در مدل
 تأثیرات

سطح 
 معناداري

واریانس 
تبیین شده 

)R2( 

واریانس 
تبیین شده 

 اثرات مستقیم کل
اثرات 

 مستقیمغیر
 اثرات کل

 41/0 001/0** 47/0 - 47/0 ختیشنا بهزیستی روان >-هوش معنوي
58/0 

 17/0 009/0** 34/0 - 34/0 شناختی بهزیستی روان >-هوش اخالقی

 29/0   009/0** 40/0 - 40/0 خودشکوفایی >-شناختی بهزیستی روان

 31/0 009/0** 64/0 19/0 45/0 خودشکوفایی >-هوش معنوي 62/0

 002/0 007/0** 14/0 14/0 - خودشکوفایی >-هوش اخالقی

) ارتبـاط مثبـت   = p<47/0 ,01/0شناختی ( دهد که هوش معنوي با بهزیستی روان نشان می 5نتایج جدول 
شناختی بر اساس هوش معنوي تبیین شـده اسـت.    هاي بهزیستی روان درصد از واریانس 41معناداري دارد و 

 17) و توانسته = p<34/0 ,01/0ارد (شناختی رابطۀ مثبت معناداري د همچنین هوش اخالقی با بهزیستی روان
درصد از  58طورکلی، هوش معنوي و هوش اخالقی در مجموع  بینی کند؛ و به هاي آن را پیش درصد از واریانس

شـود و در بررسـی مـدل     شناختی را تبیین کردند. چنانکه در جدول مشاهده مـی  هاي بهزیستی روان واریانس
)؛ لذا در مدل <05/0pقیم بین هوش اخالقی و خودشکوفایی معنادار نبود (پیشنهادي اول ارائه شد، ارتباط مست

شناختی نیز  مفهومی نهایی، مسیر ارتباط مستقیم بین هوش اخالقی و خودشکوفایی حذف گردید. بهزیستی روان
ز درصـد ا  29) با خودشکوفایی رابطۀ مثبت معناداري دارد. این متغیر توانسته است کـه  =p<40/0 ,01/0با (

دهـد،   نشـان مـی   5و جـدول   2گونه که نمـودار   براین، همان هاي خودشکوفایی را تبیین کند. افزون واریانس
شناختی توانسته است، هم در رابطۀ هوش معنوي با خودشکوفایی نقش میانجی معناداري داشته  بهزیستی روان

هـاي   درصـد از واریـانس   62طـورکلی،   ). بـه ≥01/0pباشد و هم در رابطۀ هوش اخالقـی بـا خودشـکوفایی (   
 بینی شده است. شناختی پیش خودشکوفایی بر اساس هوش معنوي، هوش اخالقی و بهزیستی روان

 گیري بحث و نتیجه
گـري بهزیسـتی    هـوش معنـوي و هـوش اخالقـی بـا خودشـکوفایی بـا میـانجی         ۀپژوهش، تعیین رابطاین هدف 
تایج نشـان داد کـه مـدل سـاختاري پـژوهش مطـابق بـا        ن شناختی در قالب یک مدل معادالت ساختاري بود. روان

ـ  در حد مطلوبی برازش داشته و از فرضیات هفـت ، هاي بیان شده شاخص  ۀ(فرضـی  یـک مـورد  جـز  پـژوهش ب  ۀگان
ادراك هوش معنـوي و هـوش اخالقـی در تمـامی وجـوه خـود       ، 2. بر اساس نمودار استید أیچهارم)، مدل مورد ت

به ترتیب زنـدگی  ، آمده در هوش معنوي دست همطابق با ضرایب بارهاي عاملی ب بین خودشکوفایی خواهد بود. پیش
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ثیرگـذاري بیشـتري بـر خودشـکوفایی     أهستی، سـطح ت  ۀدرونی و سپس درك و ارتباط با سرچشم ۀمعنوي با هست
ثري را در ؤثیرگـذاري بـر بهزیسـتی آنـان نقـش مـ      أکـه هـوش اخالقـی از راه ت    حـالی  در؛ نوجوانان تیزهوش دارند
بـه  ، دهد که ابعـاد دلسـوزي، مسـئولیت، بخشـش و درسـتکاري      کند. مدل همچنین نشان می خودشکوفایی ایفا می

رود توجـه بـه زنـدگی معنـوي همـراه بـا        ثیرگذاري بیشـتري بـر بهزیسـتی دارنـد. لـذا انتظـار مـی       أترتیب سطح ت
 درپی داشته باشـد. ، تیزهوشانیژه و بهثیر بیشتري بر خودشکوفایی نوجوانان أت، پذیري، دلسوزي و بخشش مسئولیت

اي با توجه به مدل مفهومی پژوهش تدوین شده بود که در ذیل  فرضیات جداگانه گیري کلی در باال، عالوه بر نتیجه
 تک فرضیات پرداخته شده است. به تبیین تک

ـ   مستقیم و معناداري بر بهزیستی روان طور هنشان داد که هوش معنوي ب، پژوهشاین هاي  یافته ثیر أشـناختی ت
یابـد. ایـن    آموزان تیزهوش، سالمت روانی آنان نیز افزایش مـی  با افزایش هوش معنوي دانش، به عبارت دیگر؛ دارد

)، 2013( سـینها و  سـینگه )، 2013(و همکـاران   کـایر )، 2013( بندیت مـونتگري )، 2012( مانسنیافته با تحقیقات 
)، 1394و همکـاران (  حیـدري  )،1394( سلیمانیو  شجاعی، )2015( و همکاران پراگنا پاریخ)، 2014( گالس یونان

 مـاتیوز  ) همسـو بـوده اسـت.   1395( ولـدبیگی و  رجبـی )، 1395( و همکـاران  دیلگونی)، 1395( رهنماو  ذوالفقاري
)Matthews( ) بـا مصـرف   ، با تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که عوامل مـذهبی و معنویـت  ، )1993و همکاران

مقابلـه بـا   و دوسـتی و اعتمـاد بـه نفـس بـاال،       منفی، بهبود کیفیت زندگی زناشویی، نوع ۀاد مخدر و عاطفکمتر مو
 )Sisk & Torrance( تـورانس و  سیسـک بـراین،   افـزون ). 1388به نقـل از دبـاغی،   ( هاي زندگی رابطه دارد استرس

هـاي زنـدگی نسـبت     بـه روابـط و تجربـه   که، در معناهایی که افـراد   ییازآنجا هوش معنوي: کنند بیان می )،2001(
کند، بـه پدیـد آمـدن     کنند، نقش بازي می هایشان را قابل فهم می آن زندگی ۀواسط دهند و در روشی که افراد به می

 ۀواسـط  کنـد و بـه   حسی از آگاهی متعالی و معنا در ارتباط با موقعیت فرد در جهان و روابطش با دیگران کمک مـی 
از کـارکرد  ، دیدگی اي یافتن معنا و فهم تجربیاتی منفی مثل بیماري، ضربه عاطفی و آسیبسازي چارچوبی بر فراهم

پـذیري رفتـاري و هیجـانی اسـت کـه بـه        انعطـاف  ةگیرند هوش معنوي دربر، براین افزون انطباقی برخوردار است.
 ).1395به نقل از: رجبی و ولدبیگی، ( کند شناختی و بهزیستی کمک می سالمت روان

ـ   مستقیم و معناداري بـر بهزیسـتی روان   طوره دیگر پژوهش نشان داد که هوش اخالقی ب ۀیافت ثیر أشـناختی ت
 حسنی)، 1394( راد بهشتیو  پورجمشیدي)، 1394( عطاییو  عقیلی)، 2015( رابیا فرحاندارد. این یافته با تحقیقات 

؛ ثیر بسزایی در وجود انسان دارندأاخالق ت ) همسو بوده است. ایمان و1395( و همکاران ستوده)، 1395( و همکاران
احسـاس امنیـت و   ؛ دهنـد  هاي زندگی افزایش می چراکه اعتماد به نفس و قدرت او را در برابر صبر و تحمل سختی

) نیـز یکـی از   2002( سلیگمند. نآور د و در درونش آسودگی خاطر به وجود مینساز آرامش را در نفس او مستقر می
). 1394کالنتـري و اسـماعیلی،   ( ه شادي حقیقی را کسب فضـایل اخالقـی مطـرح کـرده اسـت     هاي دستیابی ب راه
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خود نقـش مهمـی در بهزیسـتی     ۀبه نوبـ   ستاهاي اصلی هوش اخالقی  لفهؤکه از مـ براین، عفو و بخشش  افزون
شـناختی را   ی روانکنـد و بهزیسـت   هاي منفی حفظ می تجارب و برداشتبرابر افراد را در ، شناختی دارد. بخشش روان

 ).1392خدابخش و کیانی، دهد ( افزایش می
 ثیر مسـتقیم و مثبـت دارد.  أآموزان ت یابی نشان داد که هوش معنوي بر خودشکوفایی دانش نتایج مدل، یننهمچ

یابـد. ایـن یافتـه بـا      که با افزایش هوش معنوي در جوانان و نوجوانان، خودشـکوفایی آنـان افـزایش مـی     امعن بدین
 و همکـاران  عبدالحسـینی )، 1394( زاده شـفیع و  محمدي)، 1393( و همکاران افشانی)، 1391( محموديقات تحقی

عنـوان راهـی    یک دستورالعمل زندگی به توان گفت: می، هاي این پژوهش )، همسو بوده است. در تبیین یافته1395(
اشـد کـه تمـام پـنج منطقـه (روحـانی یـا        تواند ایجاد موضوعات ارزشمند پایدار ب براي رسیدن به خودشکوفایی، می

صورت است که هر  دهد. انطباق با فضایل بدین مذهبی، اخالقی، اجتماعی، روحی و روانی) بعد روحانی را اتصال می
کنـد. ایـن    ند و تعریف زندگی خود را بـر مبنـاي آن اتخـاذ مـی    برگزیشخص به طور آگاهانه روشی را براي هدایت 

کنـد و ارزیـابی خـود در     تعامالت با دیگران را هدایت مـی و باورها، افکار، احساسات  ۀسپس هم، ها یا فضایل ارزش
عنوان عملکردي از  تواند به خود ارزیابی مطلوب می، دهد و در نتیجه هاي مختلف زندگی را انجام می ها و زمینه نقش
هـا مشـخص    ام زمینـه هایی ثابـت در تمـ   هاي شخص به صورت مثال تناسب و خلوص فردي باشد که ارزش ۀدرج
). یکـی از ایـن   Gold ،(2013گلد (شود ( و منجر به ظهور زندگی خود واقعی به سمت باالترین پتانسیل می گردد می

رسـد   به نظر می رسیدن افراد به خودشکوفایی تأثیرگذارند. موضوعات ارزشمند، معنویت و هوش معنوي است که در
 شود: به خودشکوفایی افراد میاز دو طریق منجر ، که معنویت و هوش معنوي

یکی از این فرانیازها، معنـاداري زنـدگی اسـت. دغدغـۀ دسـت       ها: آسیب الف. تأثیرگذاري بر فرانیازها و کاهش فرا
گـرا) بـر آن تأکیـد     (هستی هاي اصیل آدمی است که فیلسوفان اگزیستانسیالیست مشغولی یکی از دل، یافتن به معنا

، اراده شده اسـت. بـه اعتقـاد وي    1984در سال  فرانکلتوسط ، ن تعاریف معناي زندگیتری اند. یکی از معروف کرده
باشـد  خواه آن چیز رنج ؛ پاسخ مثبت به زندگی و هر آنچه با آن روبرو شویماز معنابخش بودن زندگی، عبارت است 

پـور و همکـاران،    لـی گ( یابـد  و براي رنج خویش معنـایی مـی  د پذیر میانسان سرنوشت را ، مرگ. در نهایتخواه و 
حقیقت، خوبی، زیبایی، نظم، سادگی عدالت، شـادابی و پـیش   «، مزلو. از دیگر فرانیازهاي مطرح شده توسط )1393
ـ   »رفتن ) یکـی از  1387( سـیار و  لطفـی مثـال،  راي است که معنویت و هوش معنوي در ارضاي آنها نقش دارنـد. ب

ویژگی، ایجادکنندة نظـم و احسـاس مسـئولیت،      انند که ایند می »قدرت و عدالت متمرکز«اجزاي هوش معنوي را 
نیز یکـی دیگـر از اجـزاي هـوش معنـوي       »زندگی با شوق«توانایی کنترل و ارزشیابی رفتارهاي خود عشق است. 

بـه نقـل از:   شود ( که هوش معنوي باعث بروز کامل عشق در شخصیت فرد و توانایی براي زندگی شادي می، است
 ).1393، مکارانو ه فرد خدایاري
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هـایی کـه بـراي افـراد      یکـی از ویژگـی   ب. ایجاد و گسترش ویژگی هاي افراد خودشکوفا از منظر مزلو و راجـرز: 
معنویت است. معنویت ، تواند باعث تجارب اوج شود اوج است. یکی از مواردي که می ۀتجرب، خودشکوفا مطرح شده

معتقد است که معنویت، نیاز فراتر رفـتن از   بیلوتاشود.  دشناسی میعنوان یکی از ابعاد انسانیت، شامل آگاهی و خو به
اي  خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خودمان است، این آگاهی ممکن است منجـر بـه تجربـه   

نـین  همچ .)1393به نقل از: شـفیعی،   1999؛ جانسون، 1995به نقل از: هینلز جان، ( شود که فراتر از خودمان باشد
هـاي زیـر مشـاهده شـود: صـداقت، دلسـوزي، توجـه بـه تمـام سـطوح            مالك  هوش معنوي ممکن است در قالب

تر دارد، بخشش و خیرخواهی  هوشیاري، همدردي متقابل، وجود حسی مبنی بر اینکه نقش مهمی در یک کل وسیع
هـاي   بـه ویژگـی  ، ها این مالك که هرکدام از؛ معنوي و عملی، راحت بودن در تنهایی بدون داشتن احساس تنهایی

 ).1393شفیعی، ( افراد خودشکوفا اشاره دارد
ـ   پژوهش، این بود که هوش اخالقـی بـر خودشـکوفایی دانـش    این از دیگر نتایج   ثیر مسـتقیم نـدارد.  أآمـوزان ت

شـود. یکـی    باعث افزایش خودشکوفایی آنان نمی که باال رفتن هوش اخالقی در جوانان و نوجوانان، لزوماً امعن بدین
) است که اثرگذاري هوش معنوي و هوش 1393و همکاران ( امامیپژوهش ، از تحقیقات انجام گرفته در این زمینه

 امـامی اند که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق  دهکراخالقی را از طریق تحلیل مسیر بر خودشکوفایی سالمندان بررسی 
 توان به این موارد اشاره کرد: می، بین مطالعات موجود ترین دالیل تناقضات از مهم. و همکاران ناهمسو بود

کـه   درحـالی ؛ عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده بـود  شناختی به متغیر بهزیستی روان، در این پژوهش .الف
) نشـان داد  = p<47/0 ,001/0و همکاران نتایج ( امامیفاقد این متغیر بود. در پژوهش ، و همکاران امامیپژوهش 

ایـن اثـر   ، پـژوهش ایـن  کـه در   درحـالی ؛ مثبت و معنادار اسـت ، ثیرات مستقیم هوش اخالقی بر خودشکوفاییأتکه 
متغیـر   ۀواسـط  بـه ، ولی اثر غیرمستقیم هوش اخالقی بر خودشـکوفایی ؛ ) معنادار نبود= 05/0p> ،04 /0مستقیم (

 بود.مثبت و معنادار ، )= p< ،14 /0 ,05/0شناختی ( میانجی بهزیستی روان
ـین اسـت؛ چراکـه     تواند باعث ناهسویی پژوهش حاضر شود، بررسی همزمان دو متغیر پیش دیگري که می  ب. مسئله ب

 اند. رسد هوش اخالقی و هوش معنوي با یکدیگر تعامل داشته و اثر مشترکی بر متغیر خودشکوفایی داشته به نظر می
نفـر از سـالمندان شـهر     صـد ر از دالیل تنـاقض باشـد.   تواند یکی دیگ حجم نمونه و سن افراد نمونه نیز می .ج

که در  درحالی؛ دادند و همکاران را تشکیل می امامیحجم نمونه در پژوهش ، سال داشتندشصت اصفهان که حداقل 
 ساله در نمونه قرار داشتند. 19تا  13آموز  دانش، چهارصد پژوهشاین 

ثیر مستقیم دارد. ایـن  أآموزان ت بر خودشکوفایی دانش، اختیشن یابی نشان داد که بهزیستی روان نتایج دیگر مدل
باشـد. در تبیـین تـأثیر بهزیسـتی      ) همسو می1395( و همکاران عبدالحسینی) و 2014( امیرکیایییافته با تحقیقات 

هـدف   پرداخـت.  ریـف شناسی مثبت و سپس مدل  ابتدا الزم است که به هدف روان، شناختی بر خودشکوفایی روان
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شناسی جهان تحول به وجود آورد و توجه صـرف بـه تـرمیم بـدترین      ناسی مثبت این است که در نظام روانش روان
هـا بایـد در اولویـت قـرار      شکوفایی توانمندي، منظور یندها در زندگی تغییر دهد. ب چیزها را به سوي بهترین کیفیت

وبی مشخص، راه را براي تحقیقات بیشـتر در  چارچ ۀبا ارئ ریفشناختی  گیرد که در همین راستا مدل بهزیستی روان
شناختی را تالش براي رشد و پیشـرفت در جهـت    ) مدل خود از بهزیستی روان1995( ریف این زمینه گشوده است.

، ریـف هـاي   چراکه پژوهش. )1394موالیی یساولی و همکاران، ( داند فرد می ةهاي بالقو تحقیق بخشیدن به توانایی
در مـورد   آلپـورت )، دیدگاه 1961( راجرز)، انسان با کنش کامل 1968( مزلوهیم: خودشکوفایی نظریات و مفا ۀبر پای

)، 1933) دربـارة تفـرد (  Jung( یونـگ )، دیدگاه 1959( اریکسوناجتماعی -پختگی و بلوغ، الگوي مراحل رشد روانی
 تغییر شخصیت در بزرگسـالی  ةاردرب )Neugarten( نیوگارتن)، دیدگاه Buhler) (1935( بوهلرتمایالت اساسی زندگی 

 & Birren( رنرو  بیرنسالمندي  ۀ) و نظریAhuja) (1958( جاهوداهاي مثبت سالمت روانی از نظر  )، مالك1973(

Renner) (1977توان گفت که هریک از  می، ). بنابراین1396 ،، به نقل از: قربانی2007ادواردز، ( ) شکل گرفته است
 در مسیر تکامل مرتبۀ انسان قرار دارد که در ذیل بـه ارتبـاط هـر   ، ریفشناختی  ی روانبهزیست ۀگان هاي شش لفهؤم

 :ها با خودشکوفایی پرداخته شده است لفهؤیک از م
عنوان ویژگی اصلی سالمت روان و مفهوم کلیدي خودشکوفایی، عملکـرد   پذیرش خود را به ریفپذیرش خود: 

 کند. روانی مطلوب و بلوغ تعریف می
عنوان یک عنصـر مرکـزي سـالمت روان در     توانایی عشق داشتن به دیگران را به ریفمثبت با دیگران: ارتباط 
هـا   انسان ۀکند که افراد خودشکوفا به داشتن یک احساس قوي از همدلی و محبت براي هم گیرد و بیان می نظر می

 شوند. توصیف می، دیگرانتر در آشنا شدن با  تر و کامل و به قادر بودن به عشق بیشتر، دوستی عمیق
شـوند. همچنـین    پذیري توصـیف مـی   و مقاوم در برابر فرهنگ خودمختاري: افراد خودشکوفا به افراد خودمختار

از سطح باالیی از ارزیابی درونی برخوردار است و خـودش را بـر اسـاس اسـتاندارهاي     ، شخص داراي عملکرد کامل
کند یک انسان  ) نیز تأکید می1933( یونگ). 1989ریف، اي دیگران (د، نه بر اساس استاندارهکن خودش ارزیابی می

 رشد یافته و خودشکوفا، کسی است رها از هرگونه قرارداد اجتماعی و سنن. کامالً
ا احساس هدفمندي و معنـ ، معتقد است که سالمت روان، باورهایی را که به شخص ریفهدفمندي در زندگی: 

دهد و در نتیجه سبب از بین رفتن  به فرد جهت می، چراکه داشتن هدف در زندگی. گیرد می  دربر، دهد زندگی می در
 دهند. شود. اهداف نقش مهمی از تالش فرد براي موفقیت را تشکیل می اندوه می

بلکه شـخص  ، نیازمند است ینهاي پیش نه تنها به دستیابی ویژگی ،شناختی مطلوب رشد شخصی: عملکرد روان
عملکـرد  ۀ نیازمند است. براي رسیدن بـه سـطح بهینـ    اي خود جهت رشد و گسترش خود نیزبه شکوفایی استعداده

 ).1989ریف، ( هاي مختلفی از زندگی رشد و پیشرفت کند روانی، فرد باید به صورت پیوسته در جنبه
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هوش عنوان متغیر میانجی بین هوش معنوي و  شناختی به یابی همچنین نشان داد که بهزیستی روان نتایج مدل
آمـوزان بیشـتر    به عبارت دیگر، هرچه هوش معنوي و هوش اخالقـی دانـش  ؛ کند اخالقی با خودشکوفایی عمل می

و  پورجمشـیدي  هـاي  شناختی و خودشکوفایی باالتري برخوردارند. این یافته با پژوهش بالتبع از بهزیستی روان، باشد
که پژوهش  راد بهشتیو  پورجمشیدينتایج ، مثالاي ر) همسو بود. ب1394( و همکاران حیدري) و 1394( راد بهشتی

نشان داد که اثر مستقیم هوش اخالقـی بـر سـالمت روان، مثبـت و       ،دانشجو انجام داده بودند 226خود را بر روي 
معنادار بوده است. ، اثر غیرمستقیم هوش اخالقی بر شادکامی با نقش میانجی سالمت روان، براین ؛ افزونمعنادار بود

 ۀشناختی در رابطـ  اي کامل بهزیستی روان و همکاران، از اثر واسطه حیدرينتایج تحلیل مسیر در پژوهش ، ینهمچن
نیز از خودشکوفایی این است که ایـن حالـت بـا توانـایی      فرانکلبین هوش معنوي و شادکامی حمایت کرد. تفسیر 

سالمت روان، یعنی از مرز توجه به خـود  : داردهاي پرمعنا و مثبت رویدادهاي زندگی همراه است و اعتقاد  درك جنبه
طـور انگیختـه و طبیعـی، فعلیـت و     ه گاه است که خود ب آن. معنا و منظوري شدن از خود فرا رفتن و جذبِ؛ گذشتن

 ).1393، به نقل از: افشانی و همکاران، 1984فرانکل، ( یابد تحقق می
 هاي پژوهش محدودیت

را بـا  دیگـر   يهـا بـه شـهرها    ر دامغان و شاهرود مختص بـود، تعمـیم یافتـه   پژوهش به دو شهاین که  ازآنجایی .1
 ؛سازد محدودیت مواجه می

گیري شده است، که به رغم شواهد روایـی و   با دو بعد اندازه، و همکاران زاده عبداهللا ۀنام هوش معنوي در پرسش .2
که شـامل ظرفیـت   ـ را   کینگ ۀامن مفهومی هوش معنوي در پرسش ةپایایی قابل قبول، ممکن است تمام حوز

 پوشش ندهد.ـ تفکر وجودي انتقادي، تولید معناي شخصی، آگاهی متعالی و گسترش حالت آگاهانه است 
 پژوهشی:ي اهپیشنها

تا ادبیات متراکم و منسـجمی در خصـوص   ؛ تر  گستردهجغرافیایی  ةبزرگتر و محدود ۀانجام پژوهش با حجم نمون .1
 ؛شده فراهم آیدیادهاي کارگیري متغیر هب ةنحو

فرعـی   ۀلفؤو هوش اخالقی بر اساس ده م، کینگهوش معنوي بر اساس چهار بعد ، در مدل معادالت ساختاري. 2
 ؛دشونآن بررسی 

 هاي مختلف میسر شود. . در تحقیقات بعدي، این تحقیق به صورت طولی انجام شود تا امکان مقایسۀ نتایج در زمان3
 کاربردي ياهپیشنها

هاي آموزشی به منظور آشنایی معلمان با چگونگی پرورش هوش معنوي و هوش اخالقی  برگزاري کارگاه .1
 آموزان؛ در دانش

کارگیري ایـن راهبردهـا در مـدارس ابتـدایی و      هتنظیم برنامه و راهبردهایی با اطالعات حاصل از این مطالعه و ب .2
 .آموزان ت مثبت هوش معنوي و هوش اخالقی دانشمتوسطه و مراکز استعدادهاي درخشان، به منظور تقوی
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 منابع
زن و ، »آمـوزان دختـر دبیرسـتانی    هاي زندگی بر هوش معنوي دانش ثیر آموزش مهارتأت«، 1390، رانهمکاالسادات و  اسدي، مهدیه
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