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Introduction: The volunteers of the emergent reaction are the groups of people who play 

a vital role after natural disasters and events. The meaning of life can have the vital role in the 

stability, internal motivation, and the achievement of these people during their rescue activities. 

The purpose of this research was to investigate the relationship between spiritual intelligence 

and moral intelligence as important variables in the meaning of life among a group of Iranian 

volunteers of the emergent reaction in 2013-2014. Materials and Methods: The research 

population includes all the volunteers of emergency reaction in Shahr-e Rey, Tehran, Iran. The 

research sample included 184 men and women who were selected by multistage random sampling 

method. To measure the variables, spiritual intelligence, moral intelligence, and the meaning of 

life questionnaires were used. Pearson correlation, multivariate regressions analyses, and T-tests 

were used for statistical analysis of the data. Results: The results revealed a significant positive 

relationship between the meaning of life and spiritual intelligence as well as the meaning of life 

and moral intelligence. The results were exposed that spiritual intelligence explains 5.6 percent of 

the observed difference in the meaning of life among men and 18.6 among women. In addition, 

moral intelligence explains the variation of life meaning among 13.2% of men and 6.8% of 

women. There was no significant relationship between spiritual intelligence, moral intelligence, 

and meaning of life between men and women. Conclusion: These data suggest the crucial 

role of spiritual and moral intelligence with the meaning of life in the volunteers of the emergent 

reaction.                                                                                                                                                                                                                  
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. هوش 
2. اخالق 
3. زندگی 

4. داوطلبین
 

مقدمه: داوطلبین واکنش اضطراری گروه های مردمی هستند که پس از وقوع باليا و حوادث طبیعی نقش حیاتی بر عهده 
دارند. معنای زندگی می تواند در پايداری، انگیزش درونی و دست يابي اين مردم در طي فعالیت هاي نجات  آنان نقش بسزايی 
داشته باشد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسی رابطۀ هوش معنوی و هوش اخالقی به عنوان متغیرهايی مهم در معنای زندگی 
در بین يك گروهي از داوطلبین ايراني واکنش اضطراری در سال 1393-1392 بود. موادوروشها: جامعۀ پژوهش کلیۀ 
داوطلبین واکنش اضطراری را در شهر  ری از توابع تهران شامل مي شد. آزمودنی های پژوهش 184 نفر مرد و زن بودند که به 
شیوۀ نمونه گیري تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه هاي هوش معنوی، هوش اخالقی 
و معنای زندگی استفاده شد. برای تحلیل آماري داده ها از روش های آماری ضريب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند 
متغیری و آزمون t استفاده گرديد. یافتهها: نتايج نشان دادند میان هوش معنوی با معنای زندگی و هوش اخالقی با معنای 
زندگی رابطۀ مثبت معني داري وجود دارد. نتايج نشان دادند که هوش معنوي در مردان حدود 5/6 درصد و در زنان حدود 18/6 
درصد از پراکندگی مشاهده شده در معنای زندگی را تبیین مي کند. عالوه براين هوش اخالقی در مردان حدود 13/2 درصد و در 
زنان حدود 6/8 درصد از پراکندگی مشاهده شده در معنای زندگی را تبیین مي کند. بین هوش معنوی، هوش اخالقی و معنای 
زندگی در مردان و زنان تفاوت معني داری وجود نداشت. نتیجهگیری: اين يافته ها به نقش کلیدي هوش معنوي و اخالقي 

با معناي زندگي در داوطلبین واکنش اضطراري اشاره مي کنند.  
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مقدمه
گروه هاي  دوام،  يا  محله  اضطراری1  واکنش  داوطلب  گروه هاي 
خود  به  ياري رسان  و  اثربخش  نیمه  حرفه اي  مردمي  کوچك 
فراخوان،  فرايند  از طي  پس  که  هستند  حوادث  در  ديگران  و 
اولین  انتخاب، آموزش، سازماندهي و تجهیز، به عنوان  توجیه، 
نقش  از  و دگرامدادي در حوادث  زنجیرۀ خودامدادي  از  حلقه 
ويژه اي در رونق فرهنگ ايمني و مديريت بحران در سطح شهر 
و محلۀ خود برخوردارند )1(. داوطلبین، افرادی معناگرا هستند 
به  از قبیل اخالق و معنويت  انگیزه های درونی  تأثیر  که تحت 
انجام اعمال انسان دوستانه می پردازند. معناگرايی باعث ارزش 
بخشیدن به زندگی شده و احساس خوشايندی از آرامش، امید 

و شادکامی را به همراه می آورد )2(. 
اين  به  اضطراری  داوطلبین  گرايش  در  مؤثر  عوامل  از  يکی 
با  داوطلبین  می شود  موجب  که  است  معنوی  هوش  گروه ها، 
معنا بخشیدن به ارزش ها، اهداف و فعالیت های خود بر رنج ها 
و مشکالت ناشی از امداد رسانی غلبه يافته و مأموريت انسانی 
خود را با موفقیت به انجام برسانند. از طرفی، توجه به مفاهیم 
که  يافته  افزايش  چنان  اخیر  دهۀ  چند  در  معنويت  با  مرتبط 
سازمان بهداشت جهانی در تعريف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد 
بعد چهارم  و  کرده  اشاره  معنوی  و  اجتماعی  روانی،  جسمانی، 
می سازد  مطرح  انسان  تکامل  و  رشد  در  را  معنوی  بعد  يعنی 
)3(. مفهوم هوش معنوی برای اولین بار در سال 1996 توسط 

استیونز2 و بعد در سال 1999 توسط ايمونز3 مطرح شد )4(. 
آمیزی  هم  در  با  مارشال4  و  زوهار  را  اصطالح  اين  نهايت  در 
روان شناسی، فیزيك، فلسفه و مذهب ساختند. معنويت، هوشی 
حل  را  خود  ارزشی  و  معنوی  مسائل  آن  واسطۀ  به  که  است 
با معناتر  کرده، فعالیت ها و زندگی مان را در فضايی غنی تر و 
قرار می دهیم و به کمك آن در می يابیم که کدام روش و راه از 
ديگر روش ها و راه ها با معنا تر و هدفمند تر است. بنابراين هوش 
معنوی باعث حس معنا و مأموريت در زندگی می شود. همچنین 
زندگی  در  من  تکامل  باعث  من  شغل  »آيا  همانند  سؤال هايی 
سهیم  مردم  روانی  آرامش  و  شادی  در  من  »آيا  و  می شود« 
چون  پردازانی  نظريه   .)5( می نمايد  ايجاد  ذهن  در  را  هستم« 
معتقدند  آمرام  و  کینگ  ماير6،  ايمونز،  واگان5،  مارشال،  زوهار، 
که هوش معنوی بر احساس رسالت، توانايی يافتن معنا، تعالی 
و کمال، اخالقیات، درک فرد از معنای زندگی و معني دار شدن 
با  فعالیت های روزمره داللت دارد )6(. همچنین هوش معنوی 
و   )9( نشاط  احساس   ،)8( زندگی  کیفیت   ،)7( روان  سالمت 

رضايتمندي از زندگی )10( دارای رابطه می باشد. 
که  است  هوش  ابعاد  از  ديگر  يکی  اخالقی  هوش  سويی،  از 
می تواند چارچوبی را برای عملکرد صحیح انسان ها فراهم آورد 
رفتار محسوب شود.  کنندۀ  بینی  پیش  عامل  يك  عنوان  به  و 
همچنین از مهم ترين فوايد هوش اخالقی می توان به فعالیت های 

گروهی، افزايش بهره وری، تصمیم گیری بر مبنای اصول اخالقی 
از  مثبت  تصويری  آمدن  به وجود  در  نمود که  اشاره  ارزشی  و 
سازمان مديريت بحران در ذهن مردم مؤثر می باشد )11(. هوش 
وارد  بوربا در رشته روان شناسی  بار توسط  اولین  برای  اخالقی 
از  درست  درک  توانايی  و  ظرفیت  را  اخالقی  هوش  وی  شد. 
نادرست، داشتن اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آن ها و رفتار 

در جهت صحیح و درست تعريف کرده است )12(.
عمل  شامل  کیل7  و  لنیك  ديدگاه  از  اخالقی  هوش  اصول 
کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها، راستگويی، استقامت 
برای  پذيری  مسئولیت  عهد،  به  وفای  حق،  برای  پافشاری  و 
و  اشتباهات  مسئولیت  پذيرفتن  و  اقرار  شخصی،  تصمیمات 
اهمیت  ديگران،  به  خدمت  برای  مسئولیت  قبول  شکست ها، 
دادن خود جوش به ديگران، توانايی در بخشش خطاهاي خود 
و ديگران می باشد. بنابراين هوش اخالقی به منزلۀ يك راهنما 
برای رفتار و اعمال انسان عمل کرده و کمك می کند که اعمال 
با   افرادي  به عالوه   .)13( باشیم  داشته  بهینه ای  و  هوشمندانه 
هوش اخالقی باال همیشه کارهايشان را با اصول اخالقی پیوند 
پذيری  مسئولیت  و  تعهد  افزايش  باعث  خود  اين  که  می زنند 
در  که  می شود  گروهی  و  فردی  کارايی  بهبود  و  آن ها  بیشتر 

گروه های داوطلب مؤلفه ای حائز اهمیت است )14(. 
 ،)15( رفتار  کنترلی  خود  با  اخالقی  هوش  رابطۀ  همچنین 
عزت نفس )16(، تعهد سازمانی )17(، مسئولیت پذيری )18(، 
با  مواجهه  و  پیچیده  مسائل  حل   )19،  20( تعهد  و  انگیزش 
بنابراين  است.  گرفته  قرار  تأيید  مورد   )21( بشری  چالش های 
فعالیت های داوطلبین،  و معنويت در  آنجا که اخالق گرايی  از 
نشانگر مأموريتی با معنا و متعالی است، احساس آرامش درونی 

و اثر بخش بودن را در اين افراد ايجاد می کند.
هدفمندی،  جديت،  و  عمق  مؤلفه های  کاتینگهام8  نظريۀ  بنابر 
خود آگاهی و خود مختاری، اخالقی بودن )پیروی از ارزش های 
زندگی  يا  خداباوری  سرانجام  و  بودن  موفق  اخالقی(،  عینی 
معنای  همچنین  می سازند.  معني دار  را  زندگی  يك  متدينانه 
زندگی از طريق اخالقی زيستن که منجر به برآورده شدن نیازها 
و شکوفايی استعدادهای سرشت انسانی می شود، حاصل می گردد 
)22(. سخن از معنای زندگی تاريخچه ای به بلندای خلقت آدمی 
دارد. دغدغۀ دست يافتن به معنا يکی از دل مشغولی های اصیل 
آدمی است که فیلسوفان اگزيستانسیالیست9 )هستی گرا( بر آن 
تأکید کرده اند. مارتین هايدگر می نويسد: انسان تنها موجودی 

است که وجودش برای او مسأله است )23(. 
يکی از معروف ترين تعاريف معنای زندگی، توسط فرانکل در سال 
ارائه شده است. به اعتقاد وی معنا بخش بودن زندگی،   1984
عبارت است از پاسخ مثبت به زندگی و هر آنچه با آن روبرو شويم 
سرنوشت  انسان  نهايت  در  باشد.  مرگ  يا  و  رنج  چیز  آن  خواه 
را پذيرفته و برای رنج خويش معنايی می يابد )24(. پاتريك و 

1 Emergency response volunteers
2 Stevens
3 Emmons
4 Zohar and Marshal
5 Vaughan

6 Meyer
7 Lennik and Kiel
8 Cottingham
9 Existentialist
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اندرسون در سال 1989 با پژوهشی نشان دادند که وجود معنا 
در زندگی مانند کلیدی است که می تواند گرۀ مشکالت زندگی 
را باز نموده و باعث بروز کنش های مثبتی در افراد شود و از اين 
رو اغلب زندگی معني دار را از عوامل مهم سالمت روان شناختی 

می دانند )25(. 
در راستای مطالب فوق، تحقیقاتی نیز انجام شده است؛ نادی و 
سجاديان در پژوهشی نشان دادند معني داری در زندگی و رفتار 
الکشمی10  و  جوزف   .)26( است  معنويت  بر  مبتنی  هدفمند، 
نیز نشان دادند که توسعۀ هوش معنوی در بهبود روابط درون 
فردی، دستیابی به هدف و معنا، انگیزه، تعهد، مسئولیت پذيری، 
زمان  مديريت  و  استرس  مديريت  تیمی،  روحیۀ  خودآگاهی، 
مك  همچنین   .)27( است  کرده  عمل  موفق  انسانی،  نیروهای 
ماهان و رنکن11 نشان دادند که اخالق با معني داری در زندگی 

و بهزيستی ارتباط مثبت دارد )28(.
با توجه به بررسی پژوهش های حاضر، تنها مطالعات محدودی 
به بررسی پیش بینی کننده های معني داری زندگی در داوطلبین 
واکنش اضطراری پرداخته است. بنابراين شناسايی انگیزه هايی 
به  و  رسانده  ياری  شان  انسانی  مأموريت  در  را  داوطلبین  که 
و  تعهد  انگیزش،  فعالیت ها،  استمرار  گروهی،  درون  انسجام 
اهمیت  حائز  بسیار  شود،  منجر  داوطلبین  در  پايدارسازی 
می باشد. اگر اين افراد در سازمان مورد غفلت واقع شوند، ايجاد 
دلسردی و يأس در آنان نموده و علی رغم هزينه های متحمل 
شده و گذراندن دوره های آموزشی متعدد از چرخۀ فعالیت های 

مردمی خارج می شوند. 
هوش  بین  آيا  که  است  اين  حاضر  پژوهش  اصلی  مسئلۀ  لذا، 
دارد؟  وجود  رابطه  زندگی  معنای  با  اخالقی  هوش  و  معنوی 
بینی  پیش  را  زندگی  معنای  می توانند  عوامل  اين  همچنین  و 
کنند؟ بنابراين هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطۀ هوش 
منظور  به  داوطلبین  زندگی  معنای  با  اخالقی  هوش  و  معنوی 
و  درونی  انگیزه های  ايجاد  پذيری،  مسئولیت  تعهد،  پايداری، 
استفادۀ بهینه از نیروهای مردمی در شرايط بحرانی بوده است.

مواد و روش ها 
چارچوب  در  و  توصیفی  پژوهش های  نوع  از  حاضر  پژوهش 
پژوهش  اين  در  آماری  جامعۀ  می باشد.  همبستگی  طرح های 
تهران  منطقۀ 20  اضطراری شهرداری  واکنش  داوطلبین  کلیۀ 
)منطقۀ شهر ری( در سال 93-1392 بوده اند. شرکت کنندگان 
اين پژوهش به لحاظ سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
دقیقی  فهرست  اينکه  دلیل  به  و  داشتند  قرار  متوسط  طبقات 
نمونه گیری  از روش  نبود  آماری در دسترس  اعضای جامعۀ  از 
خوشه ای چند مرحله ای برای انتخاب نمونۀ مورد نظر استفاده 
اين پژوهش 200 نفر در نظر گرفته شد.  شد. حجم نمونه در 
مراحل نمونه گیری به اين صورت بود که در ابتدا 10 محله از  
محله هاي 22 گانۀ شهر ری به صورت تصادفی انتخاب شدند و 
در مرحلۀ بعد با مراجعه به سراهای  محله ها، داوطلبین واکنش 

در  که  شدند  انتخاب  تصادفی  صورت  به  مرد  و  زن  اضطراری 
انتخاب  مرد  نفر   100 و  زن  نفر   100 شامل  نفر   200 نهايت 
تکمیل شدن  برای  پرسشنامه ها  موافقت،  از کسب  شدند. پس 
در اختیار آن ها قرار داده شد و در پايان به دلیل نقص در پاسخ 
نفر   184 به  نمونه  تعداد  و  شده  حذف  پرسشنامه   16 دهی، 

کاهش يافت.
در اين پژوهش برای جمع آوری اطالعات آزمودنی ها از پرسشنامۀ 
معنای زندگی12، پرسشنامۀ هوش اخالقی13 و پرسشنامۀ هوش 

معنوی14 استفاده شده است. 
سال  در  همکاران  و  استگر15  توسط  زندگی  معنای  پرسشنامۀ 
با  سؤال   10 پرسشنامه،  اين   .)29( است  شده  تدوين   2006
تا کاماًل درست(  مقیاس 7 گزينه ای لیکرت )از کاماًل نادرست 
دارد. مقیاس معنای زندگی شامل دو زير مقیاس است که وجود 
معنا در زندگی و نیز جستجو برای يافتن معنا را ارزيابی می کند. 
ايران توسط مصرآبادی و همکاران در سال  اين پرسشنامه در 
قبولی  قابل  عاملی  ساختار  از  و  است  شده  اعتبار يابی   1392
با  پژوهش  اين  در  گرفته  انجام  عاملی  تحلیل  است.  برخوردار 
لحاظ کردن دو عامل وابسته به هم و نیز در نظر گرفتن پنج 
سؤال برای هر کدام از عامل ها دقیقاً به نتايج مورد انتظار براساس 
نتايج پژوهش استگر و همکاران رسید. طبق پژوهش های استگر 
و همکاران پايايی زير مقیاس های وجود معنا و جستجوی معنا 
به ترتیب 0/70 و 0/73 است. همچنین استگر و همکاران اعتبار 
و   0/86 معنا  وجود  فرعی  مقیاس های  برای  را  مطلوبی  درونی 

جستجوي معنا 0/87گزارش کرده اند )30(.
در سال 2005  و کیل  لنیك  توسط  اخالقی  پرسشنامۀ هوش 
 40 دارای  اخالقی  هوش  پرسشنامۀ   .)13( است  شده  تدوين 
لیکرت  گزينه ای  پنج  طیف  از  آن  طراحی  برای  و  است  سؤال 
استفاده گرديده است. همچنین اين پرسشنامه، هوش اخالقی 
را با 10 عامل عمل کردن مبتنی بر اصول راستگويی، استقامت 
و پافشاری برای حق، پايبندی به عهد، مسئولیت پذيری برای 
قبول  شکست ها،  و  اشتباهات  به  اقرار  شخصی،  تصمیمات 
جوش  خود  دادن  اهمیت  ديگران،  به  خدمت  برای  مسئولیت 
به ديگران، توانايی بخشش اشتباهات خود، توانايی در بخشش 
اشتباهات ديگران تبیین می کند. اين پرسشنامه در ايران توسط 
آراسته و همکاران در سال 1390 هنجاريابی شده است. پايايی 
آلفای کرونباخ  از ضريب همبستگی  استفاده  با  پرسشنامه  اين 
نتیجه  در  است   0/7 باالی  شاخص ها  همۀ  که  می باشد   0/86
و   r=0/94 با  پرسشنامه  اين  است.  برخوردار  بااليی  پايايی  از 
روايی صوری و محتوايی و هماهنگی درونی مؤلفه های آن توسط 

متخصصان مورد تأيید قرار گرفته است )31(. 
پرسشنامۀ هوش معنوی در سال 1389 توسط شاه حسینی و 
معنوی پور ساخته و هنجاريابي شده است )32(. اين پرسشنامه 
دارای 35 سؤال با مقیاس 5 گزينه ای لیکرت )از کاماًل موافقم تا 
کاماًل مخالفم( تنظیم شده است. همچنین اين پرسشنامه، هوش 

10 Joseph and Lakshmi
11 McMahan and Renken
12 Meaning of life questionnaire

13 Moral intelligence questionnaire
14 Spiritual intelligence questionnaire
15 Steger
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متأهل   )%29( نفر   53  ،)%71( مجرد  آزمودنی ها  از  نفر   131
نفر   66 ديپلم،  زير  مقاطع  در   )%38( نفر  بودند. همچنین 70 
کارشناسی  مقطع  در   )%25( نفر   46 ديپلم،  مقطع  در   )%36(
و 2 نفر )1%( در مقطع دکتری بودند. الزم به ذکر است تعداد 
70 نفر )38%( کارمند، 64 نفر )35%( خانه دار، 34 نفر )%18( 
دارای شغل آزاد و 16 نفر )9%( بازنشسته بودند. ساير اطالعات 

نمونه های مورد مطالعه در جدول 1 آورده شده است.
نتايج ضريب همبستگی پیرسون که در جدول 2 آمده است، نشان 
می دهد که بین هوش معنوی و معنای زندگی در هر دو گروه زنان 
 r=0/237 ،P>0/05( و مردان رابطۀ  مثبت و مستقیم وجود دارد
بررسی  زنان(.  و r=0/431 ،P>0/001 در گروه  مردان  در گروه 
خرده مقیاس ها نشان داد در زنان، هر سه خرده مقیاس هوش 
معنوی و در مردان دو خرده مقیاس خود آگاهی و رضايت باطن با 

.)P>0/05( معنای زندگی ارتباط مثبت معنی دار دارند
از  درصد  چند  معنوی  هوش  که  اين  بررسی  برای  ادامه  در 
واريانس معنای زندگی را پیش بینی می کند از تحلیل رگرسیون 
استفاده شد. نتايج تحلیل رگرسیون در جدول 3 گردآوری شده 
است. در گروه مردان از میان خرده مقیاس های هوش معنوی، 

معنوی را با 3 عامل اخالق مداری، خودآگاهی و رضايت باطن 
هوش  مقیاس  درونی  همسانی  و  پايايی  تبیین می کند. ضريب 
معنوی با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه شده و ضريب پايايی 
داده ها  بودن  مناسب  بررسی  برای  است.  آمده  دست  به   0/85
برای تحلیل عاملی، ابتدا از آزمون بارتلت16 و کفايت حجم نمونه 
17KMO استفاده شده است. مقدارKMO، 0/82 است که نشان 
عاملی  تحلیل  براي  مناسبی  قابلیت  از  پژوهش  نمونۀ  می دهد 

برخوردار است )32(.
داده ها پس از جمع آوری با 18SPSS Version 21 تحلیل شدند. 
برای تعیین همبستگی بین متغیرهای کمی از آزمون همبستگی 
پیرسون و برای پیش بینی از تحلیل رگرسیون چند متغیره و به 
 t منظور تعیین وجود تفاوت معنی دار بین زنان و مردان از آزمون
 P>0/05 مستقل استفاده شد. در اين پژوهش سطح معنی داری

در نظر گرفته شد.
يافته ها

در اين پژوهش میانگین سنی داوطلبین واکنش اضطراری محله، 
39-29 و دامنۀ سنی بین 18 تا 74 سال بود. از بین نمونه ها 92 
نفر را مردان )50%( و 92 نفر را زنان )50%(  تشکیل می دادند. 

16 Bartlett’s test
17 Kaiser Mayer Olkin
18 Statistical package for social science (SPSS)

جدول 1- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش.

ــب  ــان )* ضري ــردان و زن ــی در م ــای زندگ ــا معن ــای آن ب ــرده مقیاس ه ــوی و خ ــوش معن ــن ه ــۀ بی ــتگی رابط ــس همبس ــدول 2- ماتري ج
ــت(. ــي دار اس ــطح )0/05( معن ــتگی در س همبس

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

2.
4.

20
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.2.4.20
https://shefayekhatam.ir/article-1-451-fa.html


24

مقــاله پـــــژوهشي

2525 2424

دوره دوم، شماره چهارم، پاييز 1393

جدول 3- نتايج تحلیل رگرسیون بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن با معنای زندگی در مردان و زنان.

ــان )* ضريــب  جــدول 4- ماتريــس همبســتگی رابطــۀ بیــن خــرده مقیاس هــای هــوش اخالقــی و معنــای زندگــی در مــردان و زن
همبســتگی در ســطح )0/05( معنــي دار اســت(.
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رضايت باطن در گام اول وارد معادله شده و نتايج نشان داد که 
اين خرده مقیاس به تنهايی حدود 9 درصد از تغییرات معنای 
دلیل  به  و خودآگاهی  مداری  اخالق  تبیین می کند.  را  زندگی 
اين که نقشی در تبیین معنای زندگی نداشتند از معادله کنار 
مقیاس های  خرده  میان  از  نیز،  زنان  گروه  در  شدند.  گذاشته 
اين  اول وارد معادله شد.  هوش معنوی، اخالق مداری در گام 
معنای  تغییرات  از  درصد   19 حدود  تنهايی  به  مقیاس  خرده 
دلیل  به  خودآگاهی  و  باطن  رضايت  می کند.  تبیین  را  زندگی 
کنار  معادله  از  نداشتند  زندگی  معنای  تبیین  در  نقشی  اينکه 

گذاشته شدند. 
شده  آورده   4 جدول  در  که  پیرسون  همبستگی  ضريب  نتايج 
است نشان می دهد که بین هوش اخالقی و معنای زندگی در 
دارد  و مستقیم وجود  مثبت  رابطۀ  مردان  و  زنان  دو گروه  هر 
 r=0/261  ،P>0/05 و  مردان  گروه  در   r=0/364  ،P>0/001(
در گروه زنان(. نتايج حاصل از بررسی خرده مقیاس ها نیز نشان 
داد که در گروه مردان بین خرده مقیاس های هوش اخالقی و 
معنای زندگی؛ رابطه وجود دارد و اين رابطه به صورت مثبت و 
مستقیم می باشد )P>0/05(. همچنین در گروه زنان بین خرده 
مقیاس های هوش اخالقی و معنای زندگی رابطه وجود دارد و 

.)P>0/05( اين رابطه به صورت مثبت و مستقیم می باشد
اخالقی  هوش  مقیاس های  خرده  اينکه  بررسی  برای  ادامه  در 
چند درصد از واريانس معنای زندگی را پیش بینی می کند از 
در  که  رگرسیون  تحلیل  نتايج  شد.  استفاده  رگرسیون  تحلیل 
جدول 5 گردآوری شده است، نشان داد که در گروه مردان از 
میان خرده مقیاس های هوش اخالقی، پايبندی به عهد در گام 
اول وارد معادله شده و به تنهايی حدود 16/9 درصد از تغییرات 
هوش  مقیاس های  خرده  بقیۀ  میکند.  تبیین  را  زندگی  معنای 
اخالقی به دلیل اينکه نقشی در تبیین معنای زندگی نداشتند 
از معادله کنار گذاشته شدند. در گروه زنان نیز، از میان خرده 
مقیاس های هوش اخالقی، عمل کردن مبتنی بر اصول در گام 
اول وارد معادله شده و در حدود 11/9 درصد از تغییرات معنای 
زندگی را تبیین می کند. بقیۀ خرده مقیاس های هوش اخالقی 
به دلیل اينکه نقشی در تبیین معنای زندگی نداشتند از معادله 

کنار گذاشته شدند.
 ،P=0/511( مستقل نشان داد که هوش معنوی t نتايج آزمون
 )t)182(=-1/191 ،P=0/235( هوش اخالقی ،)t)182(=-0/658
و معنای زندگی )t)182(=-0/224 ،P=0/823( در بین دو گروه 

زنان و مردان رابطۀ معني داری دارند.
بحث و نتیجه گیري

نتايج مطالعۀ حاضر نشان داد بین هوش معنوي و هوش اخالقی 
با معنای زندگی رابطۀ معني داري وجود دارد و از طريق هوش 
معنوی، خرده مقیاس پايبندی به عهد در مردان و خرده مقیاس 
معنای  میزان  مي توان  زنان،  در  اصول  بر  مبتنی  کردن  عمل 
زنان  که  دادند  نشان  يافته ها  همچنین  کرد.  تبیین  را  زندگی 
و معنای زندگی  اخالقی  نظر هوش معنوي، هوش  از  و مردان 
تفاوت معني داری نداشتند. در پژوهش حاضر يافتۀ فرضیۀ اول 
با  بین هوش معنوی و خرده مقیاس های آن  اين که  بر  مبني 
معنای زندگی داوطلبین واکنش اضطراری مردان و زنان رابطه 
نتايج پژوهش های  با  اين پژوهش  يافتۀ  تأيید شد.  وجود دارد، 
نادی و سجاديان )1391( و تحقیقات جوزف و الکشمی )2011( 

همسويی دارد )27 ،26(. 
معتقد   )2009( آمرام  که  گفت  می توان  فرضیه  اين  تبیین  در 
در  مأموريت  داشتن  و  معنا  حس  شامل  معنوی  هوش  است 
زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ماده و معتقد 
 )2008( کینگ  همچنین   .)33( می باشد  دنیا،  شدن  بهتر  به 
را در  به فردی  توانايی منحصر  معتقد است که هوش معنوی، 
به  و  کند  درک  زندگی  در  را  معنا  تا  می کند،  ايجاد  شخص 
هوش  نیز  يانگ   .)34( يابد  دست  باالتر  معنوی  موقعیت های 
معنوی را ظرفیت جستجو و پرسیدن پرسش هاي غايی دربارۀ 
 Cavendish و   Elkins همچنین   .)35( می داند  زندگی  معنای 
انسان می شود،  زندگی  در  معنی  معنويت موجب  بودند  معتقد 
به گونه ای که وی رفتارهای عقالنی و منطقی را جهت پیروی 
زوهار،  پردازانی چون  نظريه   .)36( می کند  استفاده  زندگی  در 
مارشال، واگان و ايمونز نیز معتقدند که هوش معنوی بر احساس 

رسالت، توانايی يافتن معنا، تعالی و کمال داللت دارد )6(.

جدول 5- نتايج تحلیل رگرسیون بین هوش اخالقی و خرده مقیاس های آن با معنای زندگی در مردان و زنان.
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)1389(، يانگ و ماوو19 )2007( نشان داد که تفاوت معني داری 
بین هوش معنوی مردان و زنان وجود ندارد )42 ،41(. اما بايد 
در نظر داشت که همانند ساير پديده هاي شناختي و فراشناختي 
مختلفي  عوامل  تأثیر  تحت  مي تواند  معنوي  شکل گیري هوش 
قرار   ... و  آموزشي  و  محیطي  شرايط  جنسیت،  سن،  جمله  از 
گیرد. اما اينکه اين تفاوت به نفع کدام گروه مي تواند باشد، نیاز 
جوامع  از  و  بیشتر  آماري  نمونۀ  با  تر  گسترده  پژوهش های  به 

مختلف فرهنگي  دارد. 
معنای زندگی، مسئله ای ناظر بر ارزش، غايت و کارکرد زندگی 
مسائل  بررسی  آن،  رويکرد  اصلی ترين  گفت  می توان  که  است 
انسان در  سعادت، عوامل احساس سعادت، مأموريت و رسالت 
از  از طرفی هوش معنوي و هوش اخالقی  زندگی است )43(. 
متغیر هاي مؤثر در معنای زندگی مي باشند. با هوش معنوی فرد 
به عمیق ترين معانی، ارزش ها، اهداف و باالترين انگیزش های 
خود دست می يابد. هوش اخالقی نیز به منزلۀ يك راهنما برای 
رفتار و اعمال انسان عمل کرده و توانايی درونی برای تشخیص 
درست از نادرست را می دهد تا اعمال بهینه و ارزشمندی داشته 
رابطۀ هوش  بررسی  اينکه هدف مطالعۀ حاضر،  به  نظر  باشیم. 
واکنش  داوطلبین  زندگی  معنای  با  اخالقی  هوش  و  معنوی 
اضطراری بوده است، يافته ها حاکی از آن است که هوش معنوی 
و دو خرده مقیاس هوش اخالقی، پايبندی به عهد و عمل کردن 
دارند.  تأثیر  داوطلبین  زندگی  معنای  روي  اصول  بر  مبتنی 
براساس يافتۀ اين پژوهش و پژوهش های پیشین می توان چنین 
زندگی،  معنای  مؤلفۀ  دادن سه  قرار  نظر  مد  که  گرفت  نتیجه 
معنويت و اخالق در برنامه های آموزشی سازمان مديريت بحران، 
بوده  داوطلب  گروه های  تداوم  و  پايداری  در جهت  مؤثر  گامی 
از چالش ها، مسائل و رخدادها در شرايط  و راهگشای بسیاری 

بحرانی خواهد بود.

در مطالعۀ حاضر مشاهده شد فرضیۀ دوم مبنی بر اين که بین 
هوش اخالقی و خرده مقیاس های آن با معنای زندگی داوطلبین 
واکنش اضطراری مردان و زنان رابطه وجود دارد نیز تأيید شده 
است. اين يافته با نتیجۀ پژوهش مك ماهان و رنکن )2011( 
مبنی بر اين که اخالق با معني داری زندگی و بهزيستی رابطۀ 
مثبت دارد، همسويی دارد )28(. در توضیح اين فرضیه می توان 
گفت که کاتینگهام معتقد است يکی از مؤلفه هايی که می تواند 
 .)22( است  فرد  بودن  اخالقی  بسازد،  معني دار  را  زندگی  يك 
طبق نظر لنیك و کیل يکی از اصول هوش اخالقی عمل کردن 
افالطون  و  ارسطو  )13(. همچنین  می باشد  ارزش ها  بر  مبتنی 
زندگی شرط  معنای  و  برای سعادت  اخالق  اعتقاد داشتند که 

الزم و ضروری است )37(.
در بررسی فرضیۀ سوم نتايج نشان داد تفاوت معني داری بین 
و  مردان  اخالقی  هوش  و  معنوی  هوش  زندگی،  معنای  سطح 
پژوهش  يافته های  با  پژوهش  اين  يافتۀ  ندارد.  وجود  زنان 
مصرآبادی و همکاران مبنی بر عدم تفاوت بین معنای زندگی 
زنان و مردان همسويی دارد )30(. به اين علت که معنای زندگی 
مفهومی است که تحت تأثیر فرهنگ و ويژگی هايی چون هويت، 
موقعیت اجتماعی، مذهب، ارزش ها، عواطف، طبقه، سن و... قرار 
می گیرد. نتايج مطالعات محمدی و همکاران )1392(، بهرامی و 
همکاران )1391( و حافظی و همکاران )2012( نشان دادند که 
تفاوت معني داری بین هوش اخالقی مردان و زنان وجود ندارد. 
به اين علت که هوش اخالقی اکتسابی است و می تواند توسط 

افراد با جنسیت متفاوت کسب شود )38-40(. 
تأثیر  تحت  بیشتر  اخالقی  هوش  ابعاد  که  گفت  بتوان  شايد 
ولی  مي گیرد.  قرار  جنسیت  از  غیر  به  افراد  ويژگی های  ساير 
ابعاد مختلف هوش  افراد در کسب  شايد ويژگی های جنسیتی 
اخالقی مؤثر باشند. همچنین نتايج مطالعات رضا زاده مهرآبادی 

19 Yang and Mao

6. Golipour s. The relationship between spiritual 
intelligence and moral intelligence with meaning of life 
in the volunteers of the emergent reaction. MS Thesis. 
Garmsar. Azad University. Faculty of Education and 
Psychology. 2014.

7. Sad Abadi A. The relationship between spiritual 
intelligence and hopefully with mental health of 
adolescents in Ray. MS Thesis. Roodhen. Azad 
University. Roodhen University. Faculty of Education 
and Psychology. 2011.

8. Ahmadi A, Ahghar G, Abedi MR. The relationship 
between spiritual intelligence and taking responsibility 
with life quality. Eur Online J Nat Soc Sci. 2013; 2(3); 
391-400. 

9. Mahmoudi Kataki Z, Rezaei F, Gorji Y. A social 
work study on the effect of spiritual intelligence and 
psychological capital on sense of vitality. Management 

1. Frzadebhtash MR, Agha Babai MT, Mohammad 
Amini M, Amiri E. local emergency response volunteers 
design.1st ed. The central study and planning of Tehran 
city Publication. 2011; p. 7.

2. Hori F. Poetry therapy by poetries of Molana with 
emphasis on the logotherapy and existentialist.  MA 
Thesis. Azad University of Dezful. 2013.

3. Gol Mohammadiyan M, Frahbakhsh K, Ismailia M. 
Effectiveness training of moral intelligence. Journal of 
Counseling and Family Therapy. 2013; 2: 209-32.

4. Parandeh A, Ezadi A, Ebadi A, Ghanbari M. 
Investigation the spiritual intelligence and organizational 
commitment in a military hospital nurse managers. JMP. 
2011; 2(6): 69-78.

5. Zohar D, Marshal I. Spiritual Capital: Wealth We Can 
Live by. 1st ed. USA; Berrett-koehler Publishers. 2004.

منابع 

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

2.
4.

20
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.2.4.20
https://shefayekhatam.ir/article-1-451-fa.html


28

مقــاله پـــــژوهشي

2929 2828

دوره دوم، شماره چهارم، پاييز 1393

23. Hojjati GH, Alizamani A. Investigation of Meaning, 
value and limit ‘votes Gareth Thompson about Life. 
Journal of Religion and Culture. 2010; 1: 31-55.

24. Frankl VE. Mans Search for Meaning: An 
Introduction to Logotherapy. 1st ed.  Tehran.  Dorsa 
poblisher. 2011; p. 85.

25. Feldman DB, Snyder CR. Hope and meaningful life: 
Theoretical and empirical accociations between goal-
directed thinking and life meaning. J Soc Clin Psychol. 
2005; 24(3): 401-21.

26. Nadi MA, Sajjadian I. Comparsion of Psychological 
Developments Students in Perception of Meaning of 
Life. Knowledge and Research in Applied Psychology. 
2012; 13(47): 18-28.

27. Joseph C, Lakshmi SS. Spiritual Intelligence at 
Work. Journal of Soft Skills. 2011; 5(4): 21-30.

28. Mc Mahan EA, Renken MD. Eudaimonic 
conceptions of well-being, meaning in life, and self-
reported well-being: Initial test of a mediational model. 
J Pers Indiv Differ. 2011; 51(5): 589-94.

29. Steger MF, Frazier P, Oishi S, Kaler M. The meaning 
in life questionnaire: Assessing the presence of and 
search for meaning in life. J Couns Psychol. 2006; 
53(1): 80-93.

30. Mesrabadi J, Ostovar N, Jafarian S. Discriminative 
and construct validity of meaning in life questionnaire 
for Iranian students. Journal of Behavioral Sciences. 
2013; 7(1): 83-90.

31. Arasteh HR, Azizi Shamami M, Jafari Rad A, 
Mohammadi Jvzaniy Z. Investigate the moral intelligence 
of students. J Culture Strategy. 2010; 10(3): 201-14.

32. Shah Hosseini A. Investigation the Authority 
and Justifiability spiritual intelligence questionnaire. 
Garmsar Unit. Azad University. Faculty of Education 
and Psychology. 2010. [In Persian]

33. Amram Y. The contribution of emotional and spiritual 
intelligences to effective business leadership. doctoral 
dissertation. PhD Thesis. Institual of Transpersonal 
Psychology California, Palo Alto. 2009.

34. King DB. Rethinking claims of spiritual intelligence: 
A definition, model, and measure. Unpublished Master’s 
Thesis. London Trent University. 2008. 

35. Yang K. The spiritual intelligence of Nurses in 
Taiwan. J nurs Res. 2006; 14: 24-35.

36. Elkins M, Cavendish R. Developing a plan for pediatric 
spiritual care. Holist Nurs Pract. 2004; 18(4): 179-84.

37. Holmes RL. The basic of ethics of philosophy. 3nd ed. 

Science Letters. 2013; 3(6): 1559-64. 

10. Perrone KM, Webb LK, Wright SL, Jackson ZV, 
Ksiazak TM. Relationship of Spirituality Intelligence to 
work and family roles and life satisfaction among gifted 
adults. AMHC. 2006; 28(3): 253.

11. Clarcen DA. Reflective, ethical and moral constructs in 
educational leadership preparation: effects on graduates 
practices. J EDUC ADMIN. 2012; 44(5): 487-508.

12. Ellison L. Moral Reasoning of Chronically 
Disruptive Pre-adolescent African-American Males 
in an Urban Elementary School Setting. Doctor of 
Education (EdD) Thesis. School of Education. St. John 
Fisher College. 2011.

13. Lennick D. Kiel F. Moral Intelligence: Enhancing 
Business Performance and Leadership Success. New 
York: Wharton School. 2008. 

14. Flite CA, Harman LB. Code of ethics: Principles for 
ethical Leadership. Perspect Health Inf Manag. 2013; 
10: 1d.

15. Jafari Nadoshan A, Jafari R, Mir Hosseini RS. 
Impact of moral intelligence on the self-control of 
girl student behavior in city Taft. MA Thesis. Tabriz 
University. 2012.

16. Sohrabi A. The relationship between self-esteem and 
moral intelligence Employees in junior high school for 
girls Malayer city. MA Thesis. Malayer University. 2012.

17. Shahrodi Rahvar SH. The relationship between Moral 
intelligence and commitment in the staff organization 
specialized medical staff and Medical Equipment. MA 
Thesis. Tehran. Payame Noor University. 2012.

18. Safar Dokht M. The relationship between moral 
intelligence of managers with job stress of teachers in high 
school of Babool city. MA Thesis. Mazandaran University. 
Faculty of Humanities and Social Sciences. 2012.

19. Mahmmodi MT, Siyadat SA, Shadan Far F. The 
relationship of compiler of Moral intelligence and team 
leadership of training managers of Zahedan Universities. 
Journal of Educational Sciences. 2012; 19: 107-26.

20. Mokhtari Pour M, Siyadat SA. Comparative study 
of moral intelligence in view of Quran and Islamic 
scientists. Journal of Islamic and Psychology Studies. 
2010; 3: 97-118.

21. Narvaez D. Moral complexity: The fatal attraction 
of truthiness and the importance of mature moral 
functioning. Perspect Psychol Sci. 2010; 5(2): 163-81.

22. Alizamani A, Ghaforiyan M. Compilers of Meaning 
in life from the perspective of John Cottingham. JPR. 
2010; 17: 7-23.

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

2.
4.

20
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             9 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.2.4.20
https://shefayekhatam.ir/article-1-451-fa.html


28

مقــاله پـــــژوهشي

2929 2828

دوره دوم، شماره چهارم، پاييز 1393

41. Reza Zadeh Mehrabadi S. Investigation the 
relationship between spiritual intelligence and 
decision-making styles of managers Ferdowsi and 
Medical Sciences of Mashhad Universities. MA Thesis. 
Ferdowsi University of Mashhad. Medical Sciences 
Faculty. 2010. 

42. Yang K, Mao X. A study of nurses spiritual 
intelligence: A cross sectional questionnaire survey. Int 
J Nurs Stud. 2007; 44: 999-1010.

43. Kasaizadeh M, Ali Zamani AA, Vakili H. Happiness 
and meaning in Ebne Arabic School. Journal of 
Comparative Theology. 2012; 8: 43-56. 

Tehran. Ghoghnos Publication. 2010; p.146.

38. Mohammadi S, Nakhaee N, Borhani F, Roshanzadeh 
M. Moral intelligence in nursing: a cross-sectional study 
in East of Iran. IJME. 2013; 6(5): 57-66. 

39. Bahrami MA, Asami M, Fatehpanah A, Dehghani 
Tafti A, Ahmadi Tehrani GR. Moral intelligence status 
of the faculty members and staff of the Shahid Sadoughi 
University of Medical Sciences of Yazd. IJME. 2012; 
5(6): 81-95. 

40. Hafizah NH, Zaihairul I, Geshina AMS. Moral 
Competencies among Malaysian Youth.  HEJ. 2012; 
1-10 :(3)3.

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

2.
4.

20
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.2.4.20
https://shefayekhatam.ir/article-1-451-fa.html
http://www.tcpdf.org

