
Journal of Culture of Counseling and Psychotherapy  
Vol. 13, No.51, Autumn 2022 
qccpc.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/QCCPC.2022.67221.2924 
 

  

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

1
7

8
   

   
   

 IS
SN

: 2
3

4
5

-6
0

5
1

   
   

   
   

   
   

   
   

R
ec

ei
ve

d
: 2

0
2

1
/0

6
/2

5
   

   
   

   
   

A
cc

ep
te

d
: 

2
0

2
2

/0
5

/3
1

   
  

   
   

   
 

O
ri

gi
n

al
 R

es
ea

rc
h

   
 

Predicting Lifestyle Based on Spiritual Intelligence and 

Moral Intelligence in Students 

Seyed Alireza Afshani  
Professor, Department Of Welfare And 

Social Cooperation, yazd University, Yazd, 

Iran
 

  

Azade Abooei 

 

Assistant professor, Counseling Department, 

Science and Arts University, Yazd, Iran 
  

  

Abstract 
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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بينيسبکزندگيبراساسهوشمعنويوهوشاخالقيدرپيش

آموزاندانش

 .رانیا زد،یدانشگاه  ،یگروه تعاون و رفاه اجتماع یعلم ئتیاستاد، عضو ه   یافشان رضایدعلیس

  



 .رانیا زد،یگروه مشاوره، دانشگاه علم و هنر،  یعلم ئتیعضو ه ار،یاستاد  ییآزاده ابو

  

  چکیده
آموزان  بينی سبک زندگی بر اساس هوش معنوي و هوش اخالقی در دانش پيش باهدفپژوهش حاضر 

همبستگی از نوع معادالت ساختاري بود. -در اين پژوهش توصيفی مورداستفادهروش  انجام شده است.

اس مقطع متوسطه دوره اول شهر يزد بودند و حجم نمونه بر اس آموزان دانشجامعه آماري اين پژوهش، 

در  مورداستفادهشدند. ابزارهاي  اي انتخاب اي چندمرحله خوشه صورت به نفر تعيين و 642فرمول کوکران، 

، ورزش و سالمت جسمانیهاي  مقياس ی با خردهسؤال 07(، LSQاين پژوهش، پرسشنامه سبک زندگی )

ت معنوي، سالمت ی، سالمشناخت روان، سالمت ها پيشگيري از بيماريتندرستی، کنترل وزن و تغذيه، 

بود. پرسشنامه  پيشگيري از حوادث و سالمت محيطیاجتماعی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، 

و پرسشنامه هوش معنوي استيونز شاخص بود  07عبارتی شامل  47( MCI) لنيک و ليلهوش اخالقی 

تأثير هوش معنوي و هوش اخالقی متغيرهاي هاي اين پژوهش نشان داد  بود. يافتهاي  گزينه ۵گويه  46شامل 

تر از هوش  (. تأثير هوش معنوي بر سبک زندگی قويP<770/7دارند ) بر سبک زندگیداري  مثبت و معنی

درصد از واريانس سبک  44، درمجموعاخالقی بوده است. متغيرهاي هوش اخالقی و هوش معنوي، 

وبيت برازش مدل معادله ساختاري داشت. هاي برازش نيز حکايت از مطل کنند. شاخص زندگی را تبيين می

 بينی کنند. توانند سبک زندگی را پيش نتيجه اينکه هوش معنوي و هوش اخالقی می

.آموزان، هوش اخالقي، هوش معنوي سبک زندگي، دانش :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   :نويسنده مسئولa.abooei@tea.sau.ac.ir 

http://orcid.org/%200000-0002-2311-3329
http://orcid.org/%200000-0001-9069-041X


 322 |   ییابوو ی افشان... ؛  بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوي و هوش پیش

 مقدمه 

اي  شيوه خاص زندگی در نظر گرفته شود که با مجموعه عنوان بهتواند  می 0سبک زندگی

معينی در طی يک دوره زمانی  باثباتو  شده فيتعررفتارهاي معنادار و پرتکرار افراد  از

ي وسيعی از امور (. مفهوم سبک زندگی دامنه6702، 6افتد )چاميکا و دياس خاص اتفاق می

الگوهاي روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش، نگرش ازجملهعينی و ذهنی، 

شود. سبک زندگی با مسائل کليدي و حساسی فرد را شامل میبينی ها و جهانها، ارزش

مثل هويت فردي و اجتماعی توانايی انتخاب و آزادي عمل پيوند خورده است )نويدي و 

جامع و منسجم از عملکردهاي  شيوب کماي (. سبک زندگی مجموعه0432محمدي، 

سازد، بلکه روايت ینيازهاي جاري او را برآورده م تنها نهي يک فرد است که روزمره

 ازنظرسازد. گزيند در برابر ديگران منسجم میخاصی را که وي براي هويت خويش برمی

ي فرايندهاي عمومی همتا و فردي زندگی که همهآدلر سبک زندگی يعنی کليت بی

(. براي داشتن 0434نژاد، کاويانی و سميعی، قرار دارد )افشانی، رسولی ها آنزندگی، ذيل 

بايدها ونبايدهاي موردقبول در  -0گيري الزم است: دگی مطلوب دو نوع جهتسبک زن

طور غالب گيري اول به. جهتها آنهاي درست اجرا و به عينيت رساندن شيوه -6زندگی، 

، )کجبافهاي عملی است گيري دوم مبتنی بر ارزشارزشی و اخالقی است. جهت

موضوعاتی است که محدود به  ازجملهی (. سبک زندگ0437، سجاديان، کاويانی و انوري

شناسی ی و جامعهشناس روانهايی مانند اخالق، شود و در حوزهي خاصی نمیرشته يا زمينه

است. در بررسی سبک زندگی به هر دو بُعد جسمانی و روانی توجه  یبررس قابلو اقتصاد 

دن به اهداف کلی فرد در جهت رسي یمش خطزندگی عبارت است از  یطورکل بهشود. می

 (.0430و غلبه بر مشکالت )شريفی، 

باشد هوش  رگذاريتأثرسد بر سبک زندگی افراد  متغيرهايی که به نظر می ازجمله 

توسط  0332صورت علمی در سال معنوي و هوش اخالقی است. هوش معنوي اولين بار به
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عريف گاردنر از ايمونزتالش معنويت را بر اساس ت 0322مطرح شد و بعد در سال  0استيونز

وبستر، هوش معنوي شامل توانايی هوش در چارچوب هوش مطرح نمايد. در فرهنگ لغت 

کار بردن ماهرانه دانش، هدايت خود و محيط شخصی را زير نفوذ خود فهميدن، به

؛ به نقل از اميدوار، 0422زاده، باقرپور، مهرانی و لطفی، عبداهللشود )درآوردن تعريف می

هاي فرد در اي از قابليت(. هوش معنوي به معناي مجموعه0434، ري و اميدوارقرمزي، اژد

ي نوع مؤثري از سازگاري و رفتار حل مسئله است که ارتباط با منابع معنوي و دربردارنده

فردي را شامل هاي مختلف شناختی، اخالقی، هيجانی و بينباالترين سطح رشد در حيطه

هاي اطرافش و دستيابی به يکپارچگی درونی هنگی با پديدهشود و فرد را در جهت همامی

(. هوش معنوي نوعی از 0422کند )غباري بناب، سليمی و نوري مقدم، و بيرونی ياري می

ها و زندگی خود را در مسيري شوند تا فعاليتهوش است که با استفاده از آن افراد قادر می

کارگيري الگوهاي معنوي و دينی در زندگی هتر و معنادارتر هدايت کنند. بتر، غنیعميق

، و بامري زايیتواند موجب افزايش سازگاري و بهزيستی انسان شود )ناستیروزمره بشر می

هاي مختلف شناختی، اخالقی، (. هوش معنوي، باالترين سطوح رشد در حيطه043۵

هاي اطرافش و شود و فرد را در جهت هماهنگی با پديدهرا شامل می يفرد نيبهيجانی و 

همچنين  (.6770، 6کند )يانگ و مائودستيابی به يکپارچگی درونی و بيرونی ياري می

مثبت و معنادار  ريتأثو سالمت روان  یشناخت روانبهزيستی  يها مؤلفههوش معنوي بر تمام 

 (.0432)نقيبی، نادري و حسينائی،  دارد

دارد، هوش اخالقی است که  ريتأثمتغير ديگر اين پژوهش که بر سبک زندگی افراد  

ی وارد کرد. وي هوش اخالقی را شناس روان ي ( آن را به حوزه677۵نخستين بار بوربا )

و رفتار  ها آنتوانايی و ظرفيت درک درست از خالف، داشتن اعتقادات قوي و عمل به »

اخالقی به معناي توجه به زندگی انسانی و هوش  .تعريف کرده است« در جهت درست

يعت، رفاه اقتصادي و اجتماعی و ارتباطات آزاد و صادقانه است )حسنی، شهودي و طب

ي اين واقعيت است که ما اخالقی يا غيراخالقی به دنيا دهندهنشان ؛ و(043۵ميرقاسمی، 
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آييم بلکه بايد ياد بگيريم چگونه خوب باشيم. هوش اخالقی ترکيبی از دانش، تمايل و نمی

کنيم کنيم و عمل میکنيم، احساس میی است که ما فکر میشامل روشو  اراده است

به خاطر تالقی تغييرات گسترده  یسال بزرگدوره انتقال بين کودکی و  .(6707، 0)کالرکن

افتد، دوره رشدي مهمی است. در اين ميان، روابط  هايی که در اين دوره اتفاق می و استرس

  (.6774، 6)گاالمبوس، ليدبيتر و بارکر ردهمساالن نقشی حياتی در بهزيستی نوجوانان دا

شود که نوجوانان نسبت به تغييرات شناختی،  می دورانی ياد عنوان به نوجوانی عموماً 

با هويت جنسی خود  یکنند و گاه می هيجانی و جسمانی احساسات ناخوشايندي را تجربه

( که به بررسی عوامل 6667) 4هاي پژوهش يونسال و بوزو يافته ،تعارض دارند. در اين راستا

اي شرم و بخشش پرداختند؛ نشان داد عدم  بر سالمت روان با نقش واسطه مؤثرزاي  استرس

کند و الزم  می بينی غيرمستقيم افسردگی و اضطراب را پيش طور بهپذيرش توسط ديگران 

بر سالمت روان و کيفيت  مؤثراي  فاکتورهاي مداخله عنوان بهاست بخشش و پذيرش خود 

هوش هيجانی با سالمت  يها مؤلفهيکی از  عنوان بهبخشش  زندگی در نظر گرفته شود.

( که به بررسی 6760) 4هاي پژوهش کيم، هولت و هينی روانی و اجتماعی رابطه دارد. يافته

 و رابطه مثبت مؤلفهاين دو  که رابطه بين بخشش و سالمت روان پرداختند نشان داد

 .معناداري باهم دارند

يکی از ابعاد هوش اخالقی، پيامدهاي مثبتی در زندگی فردي و  عنوان بهش بخش 

)منيرپور، عطاري و  اجتماعی انسان دارد و با پذيرش خود ارتباط مثبت و معناداري دارد

گري را به همراه دارد )افشانی و  افزايش خودآگاهی کاهش خودقضاوت (.0432حاجبی، 

هوش معنوي با  يها مؤلفهيکی از  نوانع بههمچنين خودآگاهی (. 0432ابويی، 

آگاهی بر کاهش  خودسرزنشگري رابطه معکوس و معنادار دارد و مداخالت مبتنی بر ذهن
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)قهرمانی، محمدخانی، حاتمی و محمدرضايی؛  است مؤثرخودانتقادي و ترس از شکست 

0477.) 

ی هوش ( که به بررس6767هاي پژوهش غالمی مطلق، نوبهار و رئيس دانا ) يافته 

اخالقی و سرمايه اجتماعی و رضايت شغلی در پرستاران پرداختند نشان داد رضايت شغلی 

هاي مرتبط با آن  با هوش اخالقی رابطه مثبت معنادار ندارد اما با سرمايه اجتماعی و حوزه

( که به بررسی رابطه 6703هاي پژوهش هرلينا و آگرينا ) يافتهرابطه مثبت معنادار داشت. 

ش معنوي و سالمت روان بين سالمندان پرداختند، نشان داد سالمندانی که هوش بين هو

 هاي کنند. همچنين يافته معنوي کمتري دارند مشکالت بيشتري در حوزه سالمت، تجربه می

سالمت سالمندان ساکن در مراکز  يتو وضع معنوي هوش بين داد نشان پژوهش ينا

هاي پژوهش رفعت، رضايی چمنی،  دارد. يافتهجود مراقبت از سالمند رابطه مثبت معنادار و

( که به بررسی سالمت معنوي و سبک زندگی مبتنی بر 6703رهنوردي، بستانی خالصی )

آموزان پرداختند نشان داد بين سالمت معنوي و سبک زندگی  ارتقاء سالمت در بين دانش

رسی تحليلی نظريه رشد ( به بر6700) 0ژانگ و ژائو .سالم رابطه مثبت معنادار وجود دارد

هاي چين پرداختند. نتايج اخالقی کلبرگ و نقش آن در آموزش اخالقی تمامی کالج

ناسيوناليسم متخاصم را متوقف  يزود بهنشان داد، آموزش اخالق در چين  ها آنپژوهش 

 ي شده رفتهيپذهاي ي اخالقی به ارزشالمللی با توسعهدر روند بين جيتدر بهخواهد کرد و 

( که به 6704هاي پژوهش فرامرزي و همکاران )خالقی در جهان نزديک خواهد شد. يافتها

بينی مشکالت سالمت روان پرداختند، بررسی نقش هوش اخالقی و سبک هويت در پيش

رود. يافتهشمار میکننده مشکالت سالمت بهبينینشان داد هوش اخالقی از متغيرهاي پيش

( که به بررسی رابطه بين هوش معنوي و 6704کاران )هاي پژوهش کالنترکوشه و هم

بينیرضايت از زندگی ميان زنان مجرد و متأهل پرداختند، نشان داد هوش معنوي پيش

ها نشان داد رضايت از زندگی در زنان يافته عالوه بهي رضايت از زندگی است. کننده

( که به پيش6704علی گل )هاي پژوهش رستمی و چراغمتأهل بيشتر از مجردها بود. يافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zhang Q & Zhao H 



 322 |   ییابوو ی افشان... ؛  بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوي و هوش پیش

بينی رضايت زناشويی بر اساس هوش معنوي پرداختند، نشان داد هوش معنوي با رضايت 

عامل مؤثر بر افزايش  عنوان بهتوان از هوش معنوي زناشويی رابطه معنادار دارد و می

( که به بررسی 6706ي پژوهش محمدياري )ها يافته طور نيهمرضايت زناشويی ياد کرد. 

و سالمت روان فرزندانشان  ها آنبطه بين هوش معنوي والدين با سطح تحصيالت را

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 

هاي پژوهش شرکت،  کردند. يافتهجربه میفرزندانشان نيز سالمت روان باالتري را ت

( که به بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوي بر 0433کالنتري، آذربايجانی و عابدي )

و اضطراب و افسردگی دانشجويان پرداختند  یشناخت روانميزان هوش معنوي، بهزيستی 

معنوي و کاهش اضطراب و  شمعنوي موجب ارتقاي هو شهو شآموزنشان داد 

 .شود می در دانشجويان افسردگی

( که به بررسی آموزش سبک 0432هاي پژوهش غالمی و احمدي و محمدي ) يافته 

هاي سبک زندگی و تغيير رفتار زنان سرپرست  زندگی اسالمی بر ميزان آگاهی از مؤلفه

خانوار پرداختند نشان داد که آموزش سبک زندگی در مقياس فردي بر ارتقاي 

هاي پژوهش  يافته طور نيهماست.  مؤثربود روابط بين فردي هاي اخالقی و به ويژگی

روابط علّی هوش هيجانی و هوش معنوي ( که به بررسی 0432قزوينه، تجاري و زارعی )

پرداختند نشان داد هوش معنوي و هوش هيجانی بر اثربخشی  با اثربخشی مربيان ورزشی

هاي پژوهش پژوهی نيا، فاطمی  فتهاست. عالوه بر اين، يا رگذاريتأثعملکرد مربيان ورزشی 

بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی ( که به 0432) آباد وسفياردستانی، اسالمی و کفيلی 

ين نمره کلی سبک زندگی پرداختند نشان داد ب با هويت اخالقی و خودکنترلی در نوجوانان

وجود دارد.  اسالمی با هويت اخالقی و خودکنترلی در نوجوانان، رابطه مثبت و معناداري

همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد که سبک زندگی اسالمی و برخی 

 نتوانند ميزان هويت اخالقی و نيز خودکنترلی را در نوجوانان تبيي هاي آن می شاخص

( که به بررسی تأثير هوش اخالقی 0434راد )پورجمشيدي و بهشتیهاي پژوهش يافتهکنند. 
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بر شادکامی دانشجويان پرداختند، نشان داد هوش اخالقی بر سالمت روان و سالمت روان 

تأثير مثبت و معنادار دارد. عالوه بر اين اثر غيرمستقيم هوش اخالقی بر شادکامی با 

( که به 043۵هاي پژوهش گل محمديان )سالمت روان معنادار بود. يافته يگر ميانجی

و فرهنگی بر عملکرد خانوادگی زنان  بررسی تأثيرات آموزش هوش اخالقی، معنوي

هاي اخالقی، معنوي و فرهنگی بر ابعاد عملکرد پرداخت، نشان داد آموزش هوش

ها، ارتباط، همراهی، آميزش عاطفی و کنترل رفتار( تأثير خانوادگی زنان )حل مسئله، نقش

ش معنوي و هاي متعدد و با توجه به اثربخشی هوبا توجه به يافتهمعناداري داشته است. 

هاي مختلف زندگی هر انسان و با توجه به اينکه با تقويت و پرورش هوش اخالقی بر جنبه

هايشان سوق داد و با توجه توان افراد را در راستاي ارزشهوش معنوي و هوش اخالقی می

گرد هر انسان، محققين بر آن شدند تا به به اهميت سبک زندگی در پيشرفت يا عقب

 .آموزان بپردازندهوش اخالقی و هوش معنوي با سبک زندگی دانشبررسی رابطه 

 5روش

همبستگی -ها از نوع توصيفی نحوه گردآوري داده ازنظرو  بينی پيشاين پژوهش از نوع 

نفر  0764۵آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر يزد به تعداد  جامعه آماري، دانشاست. 

آزمون و مطابق با فرمول کوکران، حجم  ز پيشا آمده دست بهکه بر اساس واريانس  بودند

 انتخاب شدند. يا چندمرحله يا ها به شيوه خوشه نفر تعيين گرديد و نمونه 642نمونه 

 پژوهشابزارهاي 

است که در طيف  سؤال 07پرسشنامه داراي اين :6(LSQ) پرسشنامه سبک زندگی

گذاري  ( نمره7هرگز )( و 0( گاهی اوقات )6(، معموالً )4هميشه ) صورت بهليکرت 

، ورزش و تندرستی، مؤلفه يا عامل شامل: سالمت جسمانی 07شود. اين پرسشنامه از  می

، سالمت معنوي، سالمت یشناخت روان، سالمت ها پيشگيري از بيماريکنترل وزن و تغذيه، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Method 

2. Lifestyle questionnaire 
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پيشگيري از حوادث و سالمت محيطی اجتماعی، اجتناب از داروها، مواد مخدر و الکل، 

ها و در کل پرسشنامه، نشانگر سبک  ل شده است. نمره باال در هرکدام از مؤلفهتشکي

.زندگی مناسب است

ن پژوهش از پرسشنامه هوش معنوي کينگ يدر ا:0(SISRIپرسشنامه هوش معنوي )

( استفاده شد 0423 ، سواري، باقري دشت بزرگ و لطيفی زادگان،)به نقل از بديع( 6772)

، توانايی گذاري تفکر کلی و بعد اخالقی اي است که نمره زينهگ ۵گويه  46که شامل 

 صورت بهپرداختن به سجاياي اخالقی و خودآگاهی و عشق و عالقه مقابله با مشکالت، 

( است؛ اما 0( و کامالً مخالفم )6(، مخالفم )4(، تاحدودي )4، موافقم )(۵کامالً موافقم )

گيرد. براي تعيين  عکس انجام می صورت بهکالت گذاري توانايی مقابله و تعامل با مش نمره

هاي اصلی با چرخش واريماکس  مؤلفه ليتحلروايی آن از تحليل عاملی با روش 

عامل قرار نگرفتند و  4از  کي چيهروي  سؤال 47است که بعد از تحليل عاملی  شده استفاده

پايايی ی باقی ماند. براي بررس سؤال 06از مجموع  سؤال 46حذف شدند و در کل 

پرسشنامه هوش معنوي از دو روش آلفاي کرونباخ و تصنيف استفاده شده است که براي 

پرسشنامه ياد  قبول قابلبه دست آمد که بيانگر پايايی  02/7و  2۵/7کل پرسشنامه به ترتيب 

مالک همبسته شده و  سؤالشده است. براي تعيين اعتبار اين پرسشنامه نمره آن با نمره 

دهد پرسشنامه  که نشان می) ها وجود دارد د که رابطه مثبت معناداري بين آنمشخص گردي

 (.0423هوش معنوي از اعتبار الزم برخوردار است( )بديع و همکاران، 

لنيک و ليل  (MCI) عبارتی هوش اخالقی 47پرسشنامه  :(MCIاخالقی )پرسشنامه هوش 

هوش اخالقی شامل  شاخص تحت عنوان ابعاد کلی 07شاخص است. اين  07شامل 

زيرمجموعه( و  6(، بخشش )رمجموعهيز 4) يريپذ تيمسئول(، رمجموعهيز 4درستکاري )

اي  گزينه ۵دهندگان به هر پرسش روي طيف  پاسخشود.  ( تقسيم میزيرمجموعه 0همدلی )

تعلق گرفت. بر اين  ۵ تا 0ها امتياز  دادند که به ترتيب به اين گزينه هميشه تا هرگز پاسخ می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Spiritual intelligence scale 
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هاي هوش اخالقی که شامل  دهنده در هريک از ابعاد زيرمجموعه )شاخص اساس هر پاسخ

کسب  677-47امتيازي بين  سؤال 47کل  درمجموعو  67تا  4است( امتيازي بين  سؤال 4

( تأييد شده است. آلفاي کرونباخ 6707) نيآستنمودند. روايی ابزار فوق توسط مارتين و 

سازي آن به فارسی، تأييد شده است  حاسبه گرديد. بومیم 230/7براي پرسشنامه فوق 

( 0423پور و کاظمی ) (. همچنين پايايی اين ابزار توسط مختاري0423)آراسته و همکاران، 

 مورد تأييد قرار گرفت. هم آنگزارش شده و روايی صوري  34/7

 

 ها یافته

دهد.  ن را نشان میهاي آ مقياس هاي توصيفی متغير سبک زندگی و خرده ، آماره0جدول 

گويه  2با  که نيا( باالترين )با توجه به 77/0۵مخدر ) مواد و داروها از مقياس اجتناب خرده

ترين ميانگين را به خود اختصاص  ( پايين0۵/07گيري شده( و ورزش و تندرستی ) اندازه

( 07۵) ( باالتر از ميانگين مورد انتظار۵0/04۵ميانگين سبک زندگی ) درمجموعداده است. 

 بوده است.
 هاي آن مقیاس هاي توصیفي متغیر سبک زندگي و خرده . آماره5جدول 

انحرافمعيارميانگينحداکثرحداقلدامنهامتيازاتهاتعدادگويهمقياسمتغير/خرده

 23/4 70/0۵ 64 4 7-64 2 سالمت جسمانی

 44/4 0۵/07 60 6 7-60 0 ورزش و تندرستی

 00/4 22/00 60 6 7-60 0 تغذيه و وزن کنترل

 77/4 07/0۵ 67 4 7-60 0 ها بيماري از پيشگيري

 32/4 ۵4/04 60 6 7-60 0 شناختی سالمت روان

 27/4 76/04 02 7 7-02 2 سالمت معنوي

 ۵7/4 32/04 60 4 7-60 0 سالمت اجتماعی

 مواد و داروها از اجتناب

 مخدر
2 02-7 6 02 77/0۵ 40/4 

 02/4 22/04 60 0 7-64 2 حوادث از پيشگيري

 7۵/4 07/00 02 4 7-60 0 سالمت محيطی

 40/60 ۵0/04۵ 670 ۵4 7-607 07 سبک زندگی
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دهد.  هاي آن را نشان می مقياس هاي توصيفی متغير هوش اخالقی و خرده ، آماره6جدول 

ترين  ( پايين74/04) ايستادگی براي حق( باالترين و 03/0۵مقياس وفاي به عهد ) خرده

( باالتر 22/042، ميانگين هوش اخالقی )درمجموعانگين را به خود اختصاص داده است. مي

 ( بوده است.067از ميانگين مورد انتظار )

 هاي آن مقیاس هاي توصیفي متغیر هوش اخالقي و خرده . آماره1جدول 

مقياسمتغير/خرده
تعداد

هاگويه

دامنه

امتيازات
حداقل

حداک

ثر
ميانگين

افانحر

معيار

 0۵/6 76/04 67 ۵ 4-67 4 رفتار مستمر

 46/6 44/04 67 ۵ 4-67 4 يیگو راست

 23/6 74/04 67 ۵ 4-67 4 ايستادگی براي حق

 40/6 03/0۵ 67 3 4-67 4 وفاي به عهد

براي تصميمات  يريپذ تيمسئول

 شخصی
4 67-4 ۵ 67 46/04 20/6 

 ۵۵/6 23/04 67 4 4-67 4 ها اقرار به اشتباهات و شکست

قبول مسئوليت براي خدمت به 

 ديگران
4 67-4 ۵ 67 67/04 03/6 

 43/6 ۵0/04 67 0 4-67 4 اهميت دادن به ديگران

 42/6 72/04 67 0 4-67 4 توانايی در بخشش اشتباهات خود

 0۵/4 07/04 67 2 4-67 4 توانايی در بخشش اشتباهات ديگران

 24/00 22/042 024 24 47-677 47 هوش اخالقی

دهد. با  هاي آن را نشان می مقياس هاي توصيفی متغير هوش معنوي و خرده ، آماره4جدول 

( 32/42مقياس تفکر کلی ) مقياس، خرده ها براي هر خرده در نظر گرفتن تعداد گويه

ترين ميانگين را به خود اختصاص داده  ( پايين32/44) توانايی مقابله با مشکالتباالترين و 

( بوده 062( باالتر از ميانگين مورد انتظار )04/040، ميانگين هوش معنوي )موعدرمجاست. 

 است.
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 هاي آن مقیاس هاي توصیفي متغیر هوش معنوي و خرده . آماره3جدول 

هاتعدادگويهمقياسمتغير/خرده
دامنه

امتيازات
انحرافمعيارميانگينحداکثرحداقل

 44/0 32/42 27 03 06-27 06 تفکر کلی

 24/3 32/44 24 60 04-07 04 توانايی مقابله با مشکالت

 27/4 2۵/62 47 2 3-4۵ 3 پرداختن به سجاياي اخالقی

 02/۵ ۵4/6۵ 4۵ 0 0-4۵ 0 خودآگاهی و عشق و عالقه

 02/67 04/040 037 ۵2 46-607 46 معنويهوش 

ها، از  زيع دادهدر بخش استنباطی، ابتدا جهت تعيين نرمال بودن تو ليوتحل هيتجزبراي 

(، 432/7استفاده شد و مقدار معناداري سبک زندگی ) اسميرنف -کولموگروفآزمون 

توان گفت  . بنابراين میبود 7۵/7( باالتر از 204/7( و هوش اخالقی )4۵0/7هوش معنوي )

هاي  توان از آزمونتوزيع متغيرهاي پژوهش نرمال بوده و لذا براي بررسی فرضيات می

 سازي معادالت ساختاري استفاده کرد. مدل پارامتريک و

محاسبه همبستگی متغيرها نشان داد بين متغيرهاي هوش اخالقی و هوش معنوي با 

(.4( )جدول P< 770/7داري وجود دارد ) سبک زندگی رابطه مستقيم و معنی

 هاي آن با عملکرد تحصیلي اهداف پیشرفت و خرده مقیاسماتریس همبستگي بین . 0جدول 

هوشمعنويهوشاخالقيسبکزندگيمقياسغير/خردهمت

   0 سبک زندگی

  0 42۵/7*** هوش اخالقی

 404/7*** هوش معنوي
***642/7 0 

درصد از واريانس  44دهد که متغيرهاي هوش اخالقی و هوش معنوي،  نشان می 0نمودار 

 4/7دامنه مطلوب )بين ها در  کنند. همچنين بار عاملی همه مؤلفه می نييتبسبک زندگی را 

 گيري متغيرها نيز در وضعيت مطلوبی قرار دارد. ( قرار دارد و لذا مدل اندازه3/7تا 
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 . مدل معادله ساختاري تأثیر متغیرهاي هوش معنوي و هوش اخالقي بر سبک زندگي5نمودار 

ثبت تأثير مهوش معنوي و هوش اخالقی ، متغيرهاي ۵و جدول  0بر اساس اطالعات نمودار 

(. تأثير هوش معنوي بر سبک زندگی P<770/7دارند ) بر سبک زندگیداري  و معنی

 تر از هوش اخالقی بوده است. قوي

 داري تأثیر هوش معنوي و هوش اخالقي بر سبک زندگي معني. 1جدول 

نتيجهداريسطحمعنينسبتبحرانيضريبمسير

 ارد معنی 770/7 307/4 622/7 سبک زندگی ←هوش اخالقی 

 دار معنی 770/7 ۵26/۵ 444/7 سبک زندگی ←هوش معنوي 

ها  با توجه به دامنه مطلوب اين شاخص معادله ساختاريهاي ارزيابی کليت مدل  شاخص

هاي پژوهش حمايت  توسط داده شده نيتدوبيانگر اين است که مدل مفروض  درمجموع
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 (.2)جدول  ر استها به مدل برقرا برازش داده گريد عبارت بهشوند،  می

 معادله ساختاريهاي ارزیابي کلیت مدل  برآورد شاخص .6جدول 

CMIN DF CMIN/DFGFI NFIIFITLICFIRMSEAشاخص
 700/7 344/7 36۵/7 344/7 37۵/7 300/7 460/6 643 230/276 مقدار

 <72/7 >3/7 >3/7 >3/7 >3/7 >3/7 <4 -- -- قبول دامنه قابل

 گیري بحث و نتیجه
بينی سبک زندگی بر اساس هوش معنوي و هوش اخالقی در  در پژوهش حاضر به پيش

مقياس  هاي توصيفی متغير سبک زندگی نشان داد خرده آموزان پرداخته شد. يافته دانش

ترين ميانگين را به خود  مخدر باالترين ورزش و تندرستی پايين مواد و داروها از اجتناب
ميانگين سبک زندگی باالتر از ميانگين مورد انتظار بود  درمجموعاختصاص داده است و 

هاي  ( که به بررسی همبستگی بين مؤلفه0432هاي پژوهش آقاسی و دادخواه ) که با يافته

 که یدرحالسبک زندگی با ميزان سالمت عمومی در خانواده پرداختند، همسو بود. 
خالقی و سبک زندگی معلمان ( که به بررسی هوش ا0432هاي پژوهش آذر و نامور ) يافته

توانايی مقابله با  .پرداختند خرده مقياس سالمت اجتماعی باالترين ميانگين را داشت
 مؤلفه عنوان بههوش معنوي است که با سالمت روان  اصلی يها مؤلفهمشکالت يکی از 

( که به بررسی 6760) 0هاي پژوهش چان، پيلر و هو سبک زندگی رابطه دارد و با يافته

آوري فردي و خانوادگی  تاب ندنشان داد و آوري و سالمت روان پرداختند رتباط بين تابا
يکی  عنوان بهتوانايی مقابله با مشکالت  هر دو با سالمت روان رابطه مثبت دارد، همسو بود.

 رگذاريتأثآوري بر کاهش استرس و بهبود سالمت روان  هوش معنوي و تاب يها مؤلفهاز 
نشان داد که هوش  حاضر ي کلی پژوهش يافته (.0432جهانبخشی،  )حسنی قمی و است

مثبت و معنادار دارد. سبک زندگی  ريتأثاخالقی و هوش معنوي بر سبک زندگی نوجوانان 

هاي نسبتاً ثابت است که فرد براي رسيدن به اهداف زندگی از آن استفاده  شيوه ازجمله
اي که انسان، سبک زندگی ترجيحی خودش  دوره عنوان بهکند؛ به همين دليل نوجوانی  می

هايی  مؤلفه عنوان بهکند اهميت بسزايی دارد. هوش اخالقی و هوش معنوي  را انتخاب می
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هستند.  یبررس قابلکنند،  که به انسان در انتخاب سبک زندگی سالم و هدفمند کمک می
(، 0434نتري )(، امامی، مولوي و کال0430احمديان و خيري ) ازجملههاي مختلفی  پژوهش

(، گل محمديان، 0433(، رمضانزاده ومصلح )0432زاده ) ذوقی پايدار، محمودي و نبی
( در 043۵(، وکمالجو، نريمانی، عطادخت و ابوالقاسمی )0436فرحبخش و اسمعيلی )

آن بر سالمت روان و سبک زندگی  ريتأثايران به بررسی هوش اخالقی و هوش معنوي و 

همچنين هوش اخالقی و هوش معنوي  هاي پژوهش حاضر همسو بود. هيافتپرداختند که با 
سالمت جسم و  ي مؤلفهسبب کاهش تعارض فيزيکی بين والدين و فرزندان شده که با 

روان در مقياس سبک زندگی رابطه مثبت دارد )جوادي نژاد، حيدري، نادري، بختيارپورو 
 (.0433حافظی، 

مقياس وفاي به عهد باالترين  نشان داد خردههاي توصيفی متغير هوش اخالقی  يافته
پور، حقيقت و  هاي پژوهش گلی ميانگين را به خود اختصاص داده بود که با يافته

( که به بررسی 6760) 0پژوهش عبدالخالک، کورايم و لستر ( همسو بود؛0434پور ) معنوي

دي به مفاهيم دينی و رابطه پايبندي به دين و سالمت جسم و روان پرداختند نشان داد، پايبن
 پرداختن به سجاياي اخالقی در سالمت روان نوجوانان نقش مثبت دارد.

آموزان به  ترين ميانگين را در مؤلفه هوش اخالقی دانش ، پايينايستادگی براي حقاما  
گونه تحليل کرد که محتواي کتب  توان اين خود اختصاص داده بود. اين مسئله را می

بيشتر از  یقول خوشهاي زندگی، وفاي به عهد و  مهارت آموزش آموزان و درسی دانش

ميانگين هوش  حال نيباااست.   قرار گرفته ديتأکايستادگی براي حق مورد آموزش و 
پور،  هاي گلی اخالقی نيز همانند سبک زندگی باالتر از ميانگين مورد انتظار بود که با يافته

هاي توصيفی متغير هوش معنوي و  نين آماره( همسو بود. همچ0434حقيقت و معنوي پور )
 توانايی مقابله با مشکالتمقياس تفکر کلی باالترين و  هاي آن نشان داد خرده مقياس خرده
ترين ميانگين را به خود اختصاص داده است. در توصيف پايين بودنِ ميانگين مقابله با  پايين

 ازجملههاي متعددي  پژوهش چراکهآوري اشاره کرد  توان به اهميت تاب مشکالت می
( و رجبيان و 0430( و کشاورزي و يوسفی )0433فرهوش، عسگري، قربانی و داوودي )
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 آوري تابمتقابل هوش معنوي و  ريتأثاند و به  ( به اين مهم اشاره نموده0433حيدري )
با  ، ميانگين هوش معنوي باالتر از ميانگين مورد انتظار بود کهدرمجموعاند.  اشاره داشته

( همسو بود. نتيجه کلی اين 0433پژوهش انصاري اردلی، مکوندي، عسگري و حيدري )
پژوهش نشان داد هوش اخالقی و هوش معنوي بر سبک زندگی اثر مثبت معنادار دارد که 

( و رمضان زاده 0433زارعی )(، 0477بيرانوند )محققی، فرهادي، رشيد و دلفان  با پژوهش

هوش معنوي بر سبک زندگی از  ريتأثاين در حالی است که  ( همسو بود.0433و مصلح )
؛ هوش معنوي باعث رشد آمده دست بههاي  هوش اخالقی بيشتر بوده است. با توجه به يافته

هاي عالقه و خودآگاهی، مقابله با  شود و مؤلفه توانايی افراد و درک احساساتشان می
 رو نيازاآموزان دارد و  گی دانشبيشتري در سبک زند ريتأثمشکالت و سجاياي اخالقی 

 آموزان دانشها در محتواهاي آموزشی و مهارتی  اين مؤلفه يريکارگ بهشود با  توصيه می
اي  مرحله است به پرورش و رشد هوش معنوي پرداخته شود. از سوي ديگر نوجوانی دوره

هوش اخالقی ي  است که هر انسانی ملزم به عبور از آن است. دو مؤلفه پر چالشبحرانی و 

پذيري براي تصميمات شخصی و توانايی بخشش اشتباهات خو د پيشگيري  يعنی مسئوليت
شود توجه به تقويت  لذا توصيه میاز خود سرزنشگري در اين دوره اهميت خاصی دارد و 

هاي مطالعات اجتماعی و دين و  در کتاب ژهيو بهو پرورش هوش اخالقی و هوش معنوي 
هاي ويژه  بيشتري قرار گيرد. همچنين برگزاري دوره توجهموردزندگی در مدارس 

معلمان اين دروس در قالب  ژهيو بهتوانمندسازي هوش اخالقی و هوش معنوي معلمان 

 گردد. هاي آموزش ضمن خدمت يا دروس دانشگاه فرهنگيان، پيشنهاد می دوره

 تعارض منافع
 بين نويسندگان نبود. یتعارض منافع

 يسپاسگزار
 یکردند تشکر و قدردان يارين پژوهش يکه ما را در انجام ا یکنندگان شرکتاز تمام 

 م.يينما یم
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 منابع
(. رابطه هوش هيجانی و شفقت به خود در بين دانشجويان 0432آزاده ) ،ابويی ؛سيدعليرضا ،افشانی

 .22-40( 4)2، یشناخت روانهاي کاربردي  فصلنامه پژوهش .يزد دانشگاه

بررسی (. 0434نژاد، سيدپوريا؛ کاويانی، محمد؛ سميعی، حميدرضا )ا؛ رسولیافشانی، سيدعليرض

. مطالعات اسالم و سبک زندگی اسالمی با سالمت اجتماعی مردم شهر يزد رابطه

 .074-24( 04، )2ی، سال شناس روان

(. تحليل مسير اثر هوش معنوي و هوش 0432) مهرداد ،کالنتري ؛حسين ،مولوي ؛زهرا ،مامیا

دانش و پژوهش در . قی خودشکوفايی و رضايت از زندگی در سالمندان شهر اصفهاناخال
 .0۵-4( ۵2)0کاربردي، یشناس روان

(. رابطه بين هوش 0434اژدري، اميرارسالن؛ اميدوار، ابوذر ) اميدوار، سعيد؛ قرمزي، خدامراد؛

، علوم تربيتیی و شناس روانمطالعات معنوي با خودتنظيمی و عملکرد تحصيلی دانشجويان. 

0(04 )07-۵0. 

نقش  ( بررسی0433) عليرضا حيدري،و عسگري، پرويز ؛ بهنام مکوندي،؛ انصاري اردلی، ليال

اي عملکرد خانواده در رابطه بين سبک زندگی و هوش معنوي با بهزيستی روانی در  واسطه

 .0-06(6) 00 ،نشريه توانمندسازي کودکان استثنايی مادران کودکان ناشنوا،

اخالق در علوم معلمان.  یبا سبک زندگ ی(. رابطه هوش اخالق0432) يوسفنامور، ديجه؛ ذر، خآ
 .43-60 (4) 06 ،يو فناور

(. 0423عزيزي شمامی، مصطفی؛ محمدي جوزانی، زهره ) جعفري راد، علی؛ آراسته، حميدرضا؛

 .670-604(00) راهبرد فرهنگ، ،بررسی وضعيت هوش اخالقی دانشجويان

ميزان سالمت  هاي سبک زندگی با  همبستگی بين مؤلفه (.0430) اصغر ،دادخواه ؛ريمم ،آقاسی

 33-074 (:6) 6 ،سبک زندگی اسالمی با محوريت سالمتعمومی در خانواده. 

(. ساخت و 0423بديع، علی؛ سواري، الهام؛ باقري دشت بزرگ، نجمه؛ لطيفی زادگان، وحيده )

 ی. دانشگاه پيام نور.شناس روانلين همايش ملی اعتباريابی پرسشنامه هوش معنوي؛ او

 معصومه ،آباد کفيلی يوسف ؛محمود ،اسالمی ؛سيدمحمدحسن ،فاطمی اردستانی ؛شيما ،نيا پژوهی

راهبرد . (. رابطه سبک زندگی اسالمی با هويت اخالقی و خودکنترلی در نوجوانان0432)
 .604-663(40)07،فرهنگ
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(. تأثير هوش اخالقی و سالمت روان بر شادکامی 043۵قيه )راد، رپورجمشيدي، مريم؛ بهشتی

 .۵۵-22( 4) 4، ی مثبتشناس رواننامه پژوهشدانشجويان. 

. (0433) فريبا ،حافظی ؛سعيد ،بختيارپور؛ فرح ،نادري؛ عليرضا ي،حيدر ؛علی ،جوادي نژاد

تعليم . آموزان اثربخشی آموزش هوش اخالقی و معنوي بر حل تعارض با والدين در دانش
 .00-37( 4) 42 ،و تربيت

رابطه هوش هيجانی، هوش (. 0477؛ تيزدست، طاهره )شهنام ابوالقاسمی، حسين؛ حدادي مقدم،

سالمت  يگر یانجيمموفق، هوش اخالقی، هوش فرهنگی و رضايت از زندگی با 

 .02-0(، 2)4، نشريه سالمت اجتماعی روان،

(. بررسی رابطه بين هوش اخالقی و 043۵) مالسيدج ؛ ميرقاسمی،مريم شهودي، حسنی، محمد؛

شناختی در ميان فرزندان شهيد، جانباز و ايثارگر دانشگاه خودکارآمدي با بهزيستی روان

 .0۵۵-027(03)2 مجله اخالق زيستی،اروميه. 

آوري بر استرس و  (. اثربخشی آموزش تاب0477زهرا ) ،جهان بخشی ؛طاهره ،حسينی قمی

مشاوره و  فرهنگ. ذهنی توان کمداراي فرزند سالمت روان مادران 
 .67۵-662(42)06،یدرمان روان

گيري مذهبی  بينی جهت (. پيش0432) صفدر ،زاده نبی؛ زينب ،محمودي ؛محمدرضا ،ذوقی پايدار

 ،یشناس روانمطالعات اسالم و . هوش معنوي و هوش اخالقی در دانشجويان بر اساس
0(60 )0۵7-040. 

ي بين هوش معنوي و هوش هيجانی  بررسی رابطه(. 0433ه )سکين حيدري، ؛ريمم، رجبيان ده زيره

 ۵ .یشناس رواننشريه رويش  ،آوري، رضايت از زندگی و سالمت روان در زوجين با تاب

(3 )07۵-002.  

 آوري تابوش اخالقی، هوش معنوي و (. تبيين رابطه ه0433) هادي ،مصلح ؛ثريا، رمضان زاده

پويش در آموزش . اي هوش معنوي آموزان: بررسی نقش واسطه نششناختی در دا روان
 .42-63( 60)2 ،علوم انسانی

اي  هوش اخالقی و هوش معنوي با تعهد زناشويی زنان: نقش واسطه رابطه (.0433) سلمان ،زارعی

 .4۵-۵4( 0) 3 .یشناس روان. رويش صميميت زناشويی
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اثربخشی (. 0433عود؛ عابدي، محمدرضا )شرکت، مرضيه؛ کالنتري، مهرداد؛ آذربايجانی، مس

، اضطراب و افسردگی یشناخت روانآموزش هوش معنوي بر ميزان هوش معنوي، بهزيستی 

 .434-424( 22) 03، یشناخت روانمجله علوم . دانشجويان

معرفت شاخصی براي ارزيابی سطح ايمان.  عنوان به(. سبک زندگی 0430شريفی، احمدحسين )
 .43-26( 4) 4 ،اجتماعی -فرهنگی

 4، . انديشه نوين دينی(. هوش معنوي0422غباري بناب، باقر؛ سليمی، محمد؛ نوري مقدم، ثنا )

(07 :)444-466. 

آموزش برنامه سبک زندگی اسالمی  ريتأث(. 0432، حميده )محمدي غالمی، سميه؛ احمدي، ساره؛

خانواده در زنان هاي سبک زندگی و تغيير الگوي رفتاري  بر ميزان آگاهی از مؤلفه

 66-0(: 40) 04 ،خانواده و زنانتربيتی -فرهنگی مجلهسرپرست خانوار. 

نقش ميانجی (. 0433) عبدالوحيد داوودي،سکينه؛ قربانی، محسن؛ عسکري، ؛ فرهوش، محمد

فصلنامه  .در رابطه با هوش معنوي و خودمهارگري آوري تابخودکارآمدي و 

 .30-074 (۵0) 04 و دين، یشناس روان

ررسی روابط علی هوش هيجانی و ب(. 0432) علی زارعی، ؛فرشاد تجاري، محمدحسين؛ قزوينه،

 مطالعات. اي خودکارآمدي هوش معنوي با اثربخشی مربيان ورزشی: نقش واسطه
 .27-43( 63) 2 .ورزشی یشناس روان

مقايسه (. 7047) نيراماوچقاز، مريم؛ محمدخانی، پروانه؛ حاتمی، محمد؛ محمدرضايی،  قهرمانی

درمان مبتنی بر شفقت و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برکاهش ترس از شفقت و 

 .064-042(0)0۵ ،ی معاصرشناس رواننشريه  خودسرزنشگري افراد مبتال به نارسايی قلبی،

(. رابطه سبک زندگی 0437کجباف، محمدباقر؛ سجاديان، پريناز؛ کاويانی، محمد؛ انوري، حسن )

، ی و دينشناس روانا شادکامی در رضايت از زندگی دانشجويان شهر اصفهان. اسالمی ب

4(02 )20-04. 

رابطه بين هوش عاطفی، هوش معنوي و (. 0433فريده ) يوسفی،؛ سميه کشاورزي،

 .40-63( 4) 02 ،یشناس روانفصلنامه  ،آوري تاب

(. مدل علی تأثيرات 3۵04عباس ) ،ابوالقاسمی ؛اکبر ،عطادخت ؛محمد ،نريمانی ؛علی ،کمالجو

هاي مجازي و رضايت  شبکه يها باواسطههوش معنوي و اخالقی بر روابط فرازناشويی 

 .04-۵4( 64)2، ی اجتماعیشناس رواناي ه پژوهش ی. زناشوي
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(. تأثيرات آموزش هوش اخالقی، معنوي و فرهنگی بر عملکرد 043۵گل محمديان، محسن )

 .۵0-07( 44) 07، زنان و خانوادهخانوادگی زنان. 

(. اثربخشی آموزش هوش 0436معصومه ) ،اسمعيلی؛ کيومرث، فرحبخش؛ محسن ،گل محمديان

، خانواده یدرمان روانمشاوره و . اخالقی، معنوي و فرهنگی بر ناسازگاري زناشويی زنان

4(6 )644-673. 

هوش اخالقی رابطه هوش معنوي و (. 0434) داوود معنوي پور،؛ حقيقت، سارا ؛صديقه گلی پور،

 6 ،فصلنامه علوم اعصاب شفاي خاتم با معناي زندگی در داوطلبين واکنش اضطراري،

(4) 67-63. 

پرسشنامه (. ساخت و اعتباريابی 0430، محمدباقر )کجباف لعلی، محسن؛ عابدي، محمدرضا؛

 .27-24(0) ۵، یشناخت روانهاي  پژوهشسبک زندگی. 

بينی رفتار  پيش (.0477آرزو ) دلفان بيرانوند،؛ سروخ رشيد،؛ فرهادي، مهران؛ ، حسينمحققی

-شخصيتی: نقش ميانجی سازه خود  يها یژگيوهوش اخالقی و  بر اساساخالقی 

 .624-604 (4) 64 روانی،نشريه اصول بهداشت  فراروي،

(. بررسی و مقايسه رابطه بين هوش سازمانی با هوش 0423، مرضيه؛ کاظمی، ايرج )پورمختاري 

، نامه آموزش عالی ،هاي دولتی اصفهان و غير آموزشی دانشگاه یآموزشديران م اخالقی

4(06 )۵0-4۵. 

(. تبيين بخشش در سالمندان از طريق 0432مجيد ) ،ضرغام حاجبی؛ بهناز ،عطاري؛ نادر ،منيرپور

فرهنگ مشاوره و . خود  و پذيرش خود با نقش ميانجی توانمندي شادکامی قدردانی،
 .0۵2-064( 43)07، یدرمان روان

(. نقش هوش معنوي، هوش اخالقی و سازمانی در تمايل 043۵بامري، مصيب ) زايی، ناصر؛ناستی

 .20-3۵ (66) 2، ی اجتماعیشناس روانهاي پژوهشبه ترک خدمت مديران. 

اضطراب با  ینيب شيپ(. 0432) الهی، بهنوش؛ یعل حسينايی،محمدمهدي؛ نادري،  ؛بهاره نقيبی،

، نو دي یشناس روانفصلنامه  معنوي و باورهاي فراشناختی در دانشجويان، توجه به هوش

06(4) 30-2۵. 

(. مقايسه سبک زندگی مادران حافظ قرآن و همتايان آنان در 0432نويدي، احد؛ محمدي، سريه )

 .004-047( 6) 6، مسائل کاربردي تعليم و تربيت اسالمیشهر تهران. 
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