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طرحدیگرضرورت. 1)هافدان ماهلر، سازمان بهداشت جهانی(دنکنمىتعریفمعنوىاجتماعى وروانى،
زندگیدرآنکاربردایمان وازتريروشندركجستجوينیزومعنويکششةدوبارظهورموضوعاین

نقشمجددارزیابیلزومنیزوانسانزندگىزوایاىۀهمدرمذهبومعنویتةگسترهمچنین، روزانه
پزشکی،قبیلازمتنوعیهايرشتهدرامروزهمعنویتةدربارپژوهش. استروانیبهداشتدرمذهب

گیرىجهتاینراستاىدر.استپیشرفتحالدرشناختىعلوموشناسىعصبشناسى،انسانشناسی،روان
معنوىهوش، شناختىروانهاىلفهؤمدیگرومعنویتودینبینۀرابطبررسىموازاتبهومعنوى
. استشدهمطرح

و پذیرش این مفهوم هوش معنوي را در ابعاد مختلف نقد و بررسی کردمفهوم )1999(2گاردنر
عملیات ذهن در نظام نمادي مانند ) 1983(نظر گاردنربه.ترکیبی از معنویت و هوش را به چالش کشید

با این ) 1983(گاردنر . تفاوت داردزبان با عملیات نمادي در موسیقی، حرکات بیانی، ریاضی و تصاویر 
او مفهوم . هوش، منطق و دانش معناي یکسان ندارند، دیدگاهی نو از هوش ارائه کرداعتقاد که استدالل،

، هوش 5زبانیهوش ،4هوش فضایی،3هوش را گذشته از توانایی کالمی و ریاضی به استعداد موسیقی
.گسترش داد9فرديیانهوش م،8فرديرون، هوش د7جنبشی، هوش بدنی ـ6ریاضیـمنطقی
:داندهاي زیر میهوش را داراي ویژگی) 1983(اردنر گ

زندگی با مشکالت واقعی سازد تا وقتی که درهایی که فرد را قادر میاي از مهارتمجموعه) الف
.ها را حل کندشود، آنمواجه می

.یک فرصتی که در فرهنگی ارزشمند باشدانایی ایجاد محصول مؤثر، یا ارائۀتو)ب
.توانایی درك یا ایجاد ضرورت علمی جدید)ج

1. Halfdan Mahler, WHO Director-general: “Health is a state of complete physical, mental and
social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” in WHOQOL SRPB Group
(in press).
2 .Gardener,H.
3 .musical
4 .spatial
5 .linguistic
6 .logical-mathematical
7 .bodily-kinesthetic
8 .intrapersonal
9 . interpersonal
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گرا یا هوش ، یعنی هوش معنوي و هوش هستی10گراهاي هوش طبیعتبعدها مقوله) 2002(گاردنر 
.]5[عنوان یک جنبه از هوش معنوي یاد کردتوان از آن بهرا مطرح کرد که می11وجودي

. مطرح شده است12عنوان یکی از انواع هوش چندگانهتعاریف متعددي تاکنون از هوش معنوي به
وي معتقد است . رح کنداساس تعریف گاردنر از هوش مطتالش کرد معنویت را بر)2000(13امونز

را طور مثال سالمتی بیشتر زیرا عملکرد و سازگاري فرد بهتواند شکلی از هوش تلقی شودمعنویت می
سازد به حل مسائل بپردازند و به کند که افراد را قادر میهایی را مطرح میکند و قابلیتبینی میپیش

. اهدافشان دسترسی داشته باشند
گرفتن از فردي را براي پیشههاي میان فردي و درونکردن قسمتکاملهوش معنوي به ما اجازة

زهر و ، هاي مختلفی افزایش یابدراهوسیلۀواند بهتدهد و میفاصلۀ مابین خویش و دیگران را می
شود، بر طبق کار گرفته میهاي مفهومی و با ارزش بههوشی که براي حل مسئله). 2000(14مارشال

نیز شراکتی است و داراي EQهوش هیجانی . منطقی استـحدودي عاقالنه IQمارشال هوشبهرگفتۀ
ـها هوش معنوي در مورد خالقیت. افکار عاطفی فراوان استاي ضبطی از پیش تعیین شده والگوه

که خطی منطقی و IQ، شکستن قوانین و افکار قابل تغییر است برعکس ـ ساختن قانونبینش آفرینی 
. تواند محدود کننده باشدنمیSQعاقالنه است، 

نین ظرفیت رزوهایمان همچاز طرف دیگر هوش معنوي چیزي است که براي پیشرفت اشتیاق و آ
کندگفتگو مابین عقل و احساس را آسان میSQ. کنیممعنایی، بینشی و ارزش خود،  از آن استفاده می

). همان(
ورد همچنین در م. و مسئولیت در مقابل خویشتن استخود هوش معنوي در مورد علم مدیریت

وان مشکالت را از طریق آن حل تهایی که میتوانیم انجام دهیم یا راهتوانایی تشخیص چیزهایی که می
.)2003(15وگان،کندکرد، بحث می

:شامل موارد ذیل استخصوصیات معنویت از دیدگاه وگان 

10 .naturalistic
11 .existential intelligence
12 .multiple intelligence
13 .Emmons,R.A.
14 . Zohar & Marshall .
15 .Vaughan,F.
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.گیرد، هیجانی و بین فردي را در بر میهاي مختلف شناختی، اخالقیباالترین سطح رشد در زمینه. 1
.ابعاد وجودي انسان استصورتی مجزا از سایر هاي تحولی و رشد بهیکی از ساحت. 2
).مانند گشودگی نسبت به عشق(عنوان نگرش مطرح است شتر بهبی. 3
.شودهاي اوج میشامل تجربه. 4

باور به رشد ا وجود باري تعالی، باور به غیب،ارتباط ب: معنویت از این دیدگاه عبارت است از،رواز این
هاي زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبناي ارتباط با سان در راستاي گذشتن از پیچ و خمو بالندگی ان

. دار الوهییافته و جهتمی وجود خداوند در هستی معنادار، سازمانوجود باري تعالی و درك حضور دائ
انجام تمرینات ه رشد و بالندگی انسان و در نتیجۀاین بعد وجودي انسان فطري و ذاتی است و با توجه ب

).2004(16نازل،یابدو ارتقا میمناسک دینی متحول شدهو 
دهندة هوش معنوي رشداي که نشانگانههاي هشتمعتقدند مؤلفه) 2003(و وگان ) 2001(17نوبل

اومت و پایداري مقتحمل،درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت،: یافته هستند عبارتند از
).2004(نازلکردن نیازهاي دیگران،و تمایل به برطرف

پارچگی، شهود و دلسوزي از هایی مانند شجاعت، یکز معتقد است ارزشنی) 2003(18مک مولن
همچنین وي معتقد است بین بصیرت و هوش معنوي رابطه وجود دارد . هاي هوش معنوي هستندمؤلفه

نوان بخش عصیرت را توجه آرامشهاي افزایش بوي یکی از راه. سترس ضد شهود استو در مقابل، ا
.دهدگیري روي میدلیل تأخیر در تصمیمش فزاینده و نافرجامی است که بهاز نطر مولن نگرانی، تال. کندمی

وي این هوش . جهان استمعنوي در مورد ارتباط با آفرینندةمعتقد است هوش ) 2006(19سانتوس
و بنا نهادن زندگی بر اساس این قوانین تعریف ) قوانین طبیعی و معنوي(را توانایی شناخت اصول زندگی 

. کرده است
عنوي معتقد است داشتن هوش معنوي باال با داشتن اطالعاتی در مورد هوش م) 2003(20ادواردز

نباید داشتن ،از این رو. کنددانش نظري را مطرح میانش عملی و میان داین تمایز فاصلۀ. متفاوت است

16 .Nasel,D.D.
17 .Noble,K.D.
18 . McMullen , B.
19 . Santos , E.S.
20 .Edwards,A.C.
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ردیف دستیابی به هوش معنوي از طریق عبادت و تعمق براي وسیع در مورد مسائل معنوي را همدانش
ان دانش مندي مؤثر از معنویت، داشتن توأمتوان گفت براي بهرهل مسائل اخالقی دانست؛ هر چند میح

.نظري و عملی الزم است
در پژوهش حاضر هوش معنوي با (داند هاي ذیل میهوش معنوي را شامل توانایی) 2008(21کینگ

:)استاین دیدگاه بررسی شدهتوجه به 
سایر مل وجود، واقعیت، جهان، فضا، زمان، تأظرفیت انتقادي به ماهیت و:تفکر انتقادي وجودي.1

سائل غیر وجودي در رابطه با وجود به ممسائل وجودي مانند وجود متافیزیکی؛ و نیز ظرفیت اندیشیدن 
).عنوان مثال، از دیدگاه اگزیستانسیالیستیبه(خود 

توانایی استخراج معنی شخصی و هدف از تمام تجربیات فیزیکی و روانی، :تولید معناي شخصی. 2
.از جمله ظرفیت براي ایجاد و استناد هدف زندگی است

یا )خودعنوان مثال، تعالیبه(الگوهاي خود / ابعاد متعالی ظرفیت براي شناسایی:آگاهی متعالی. 3
، همراه با توانایی فیزیکی در حاالت طبیعی هشیاري) عنوان مثال، جهان غیر ماديبه(دیگران، و از جهان 

.سم استشناسایی رابطۀ خود با ج
ند هشیاري کامل، مان(تري از آگاهی توانایی ورود و خروج به سطوح باال:حالت هوشیاريتوسعۀ. 4

ه، نماز، و گونه که در تفکر عمیق، مراقبهمان(و سایر حاالت در اختیار خود فرد ) آگاهی کیهانی، وحدت
). شودغیره ایجاد می

فته است و نیازمند رشد و تحول هوش معنوي صورت نگرهر چند که تحقیقات زیادي در حیطۀ
رسد که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است نظر میتحقیقات تجربی ـ کیفی است، ولی به

، انگیزاندي غنی که سؤاالت معنوي را بر میهاوش هیجانی در اثر برخورد با محیطو مانند هوش فرهنگی و ه
هایی صورت گرفته ورد اثر جنس در هوش هیجانی پژوهشدر م.گیردتدریج تحول یافته و شکل میبه

سازش نسبت به ، و دختران در عوامل روابط بین فرديبرتري) 2000(22کریکعنوان مثال است، به
جنس در هوش هیجانی دست یافته در تحقیق خود به تأثیر ) 2002(14کریکورین . پسران را یافته است

تر از پذیري قوينیز دختران را در روابط بین فردي، همدلی و مسئولیت) 2000(15ان و پارکر بار ـ. است

21 .King,D.
22 .Crick,A.T.
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اي خود بر روي دختران و در بررسی مقایسه) 1383(اي در ایران نیز حکیم جوادي و اژه. یافتندمردان
. دختران داراي هوش هیجانی بیشتري نسبت به پسران بودندران تیزهوش و عادي نشان دادند که پس

است که ده اي هوش هیجانی به تفکیک جنس نشان دادر پژوهش بررسی مقایسه) 1386(دي حمی
، راییگعخودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقران در دوازده مؤلفۀ حل مسئله، خوشبختی، استقالل، دخت

انی ، همدلی و هوش هیجپذیريبینی، عزت نفس، کنترل تکانش، مسئولیتروابط بین فردي، خوش
انگ و در تایوان و ِ) 2006(23یانگدر مورد اثر جنسیت بر هوش معنوي . عملکردي بهتر از پسران دارند

در هوش داري را معنیدر آمریکا تفاوت ) چاپ نشده(25، سالی ماگزیمودر کشور چین) 2006(24ماوب
. اندجنس، نوع مذهب مورد بررسی، شغل، تأهل و تجرد نیافته،هاي سنیها با توجه به گروهمعنوي آزمودنی

بارةنتایج مشابهی را در)1387(و بدیع و همکاران ) 2010(ران نیز پژوهش باقري و همکاران در ای
.اندکردهوگرافیک گزارش هاي دمویژگیها و هوش معنوي با توجه به تفاوت

اي سالگی تغییرات عمده35راد پس از معتقد است که در بسیاري از اف) 1938(26کارل گوستاو یونگ
ین همچن. گیرد که ممکن است در روند معنویت و هوش معنوي تأثیرگذار باشنددر ناخودآگاه صورت می

27بوئر، گیردن تحول متفاوت از مردان صورت می، معتقدند که در زنان ایبعضی از محققان، از جمله یونگ

ساسأ هوش معنوي با توجه به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ااز این رو پژوهش حاضر به.)2006(
نوع از هوش در ؟ آیا تحول این داري داردآموزان، تفاوت معنیتحصیلی دانشهاي جنسیت و پایۀویژگی

ایش سن و یا افزایش سطوح تحصیلی، افراد پذیرد؟ آیا با توجه به افزمیدختران متفاوت از پسران صورت
مختلف هايموزان پایهآداري بین دانش، آیا تفاوت معنی؟ به عبارت دیگرهوش معنوي باالتري دارند

شود؟میزان هوش معنوي آنان مشاهده میدرتحصیلی دورة متوسطه 

23 . Yan Yang, Ke-Ping
24. Ping Xiu-Ying Maob
25 . Sally Itliong Maximo (2007). The Constructs of spiritual Intelligence, its correlates with
stress Management and Variation Across Selected Variables.
26 . Carl Gustav Jung
27 . Boeree,C.G.
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: روش شناسی
جامعۀ آماري شامل کلیۀ . است28ايمی ـ مقایسههاي پیمایشی و علاز نوع طرححاضر پژوهش

آموز دانش537ده است که از این تعداد دانشگاهی شهر کرمان بومتوسطۀ پایۀ اول تا پیشآموزاندانش
. اي انتخاب شدندگیري تصادفی طبقهبه روش نمونه) دختر238پسر و 299(

گویه 24بود که شامل ) 2008، کینگ(SISRIسؤالی24نامۀ هوش معنوي ، پرسشابزار پژوهش
ه چهار خرده مقیاس زیر تقسیم ، ب29ها در روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافیاین گویه.است
:اندشده

، آگاهی =PMP(320.78(، تولید معناي شخصی 300.78=31)CET(تفکر انتقادي وجودي 

با اعتبار کل آزمون . =340.91)(CSEحالت هوشیاري و توسعۀ=330.87)TA()ماورایی(متعالی 
آزمون و اعتبار 350.89اعتبار بازآیی آزمون). 2008(دست آمده است، کینگ به0.92روش آلفاي کرانباخ 

.دست آمده استبه0.91نیز 36به روش دو نیمه کردن
و 79/0ترتیب  به روش تنصیف و آلفاي کرانباخ به، اعتبار و پایایی آزمون همچنین در پژوهش حاضر

. محاسبه شد87/0

نتایج 
هاي براي مقایسۀ میانگینt، از آزمون اي هوش معنوي به تفکیک جنسیتمنظور بررسی مقایسهبه

.دهدنتایج حاصل از آزمون را نشان می)1(جدول . مستقل استفاده شده است
.ها با توجه به جنسیت وجود داردبین هوش معنوي آزمودنیمعناداري تفاوت :اولفرضیۀ

28 .causal comparative study
29 . Exploratory Factor Analysis
30 . Critical Existential Thinking
31 . Cronbach’s alpha
32 . Personal Meaning Production
33 . Transcendental Awareness
34 . Conscious State Expansion
35 . Test-Retest Reliability
36 . Split-Half Reliability
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ها به تفکیک جنسبراي مقایسۀ هوش معنوي آزمودنیtنتایج آزمون .1جدول 

هوش معنوي و خرده 
هامقیاس

انحراف معیارمیانگینتعدادجنسیت
درجات 

آزادي
t

سطح 
معناداري 

دامنهدو

تفکر انتقادي به وجود 
CET)(

3818.3694.603دختران
5370.9690.333

29917.9904.437پسران

تولید معناي شخصی 
)PMP(

23818.6974.639دختران
5370.0400.968

29918.6824.167پسران

متعالی آگاهی 
)TA()ماورایی(

23812.8573.820دختران
5370.858 -0.391

29913.1303.540پسران

حالت توسعۀ
)(CSEهوشیاري 

23812.2183.895دختران
5371.097 -0.273

29912.5783.686پسران

هوش معنوي
SQ

23862.14214.536دختران
5370.198 -0.843

29962.38113.245پسران

هاي آن سایر مؤلفه، میانگین هوش معنوي ودست آمده در جدول فوقداري بهبا توجه به سطح معنی
،0.843sig= ،535 =df(داري را نشان نداده است ها به تفکیک جنسیت، تفاوت معنیدر آزمودنی

0.198-=t(SQ:بیشتر است 05/0قدار از سطح معناداري یعنی و این م )05/0p≥( در مورد سایر ،
فرض صفر با از این رو .داري در میانگین نمرات مشاهده نشده استهاي آزمون نیز تفاوت معنیمؤلفه

آموزان دختر و پسر ، تفاوت معناداري بین هوش معنوي دانش، به عبارت دیگرشوداطمینان تأیید می% 95
. آنان وجود ندارد، با توجه به جنسیتکننده در آزموندورة متوسطۀ شرکت

ها تحصیلی آنبا توجه به پایۀهامعناداري  بین هوش معنوي آزمودنیتفاوت :دومفرضیۀ
.وجود دارد
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هاي هاي پایههاي آن براي آزمودنیف معیار مقیاس هوش معنوي و مؤلفهمیانگین و انحرا. 2جدول 
مختلف تحصیلی

تحصیلیۀپای
تفکر انتقادي به وجود

CET)(
تولید معناي شخصی 

)PMP(
آگاهی متعالی 

)TA()ماورایی(
حالت هوشیاري توسعۀ

CSE)(
هوش معنوي

SQ

اول 
متوسطه

18.20512.78318.89712.33562.221میانگین

185185185185185تعداد

4.6113.7134.5613.92114.360انحراف معیار

دوم

18.25113.38918.74312.37462.759میانگین

195195195195195تعداد

4.3083.4714.0023.62512.615انحراف معیار

سوم

17.54612.39017.53112.40659.875میانگین

6464646464تعداد

4.8764.0025.1884.15415.820انحراف معیار

پیش 
دانشگاهی

18.29013.08618.95712.68863.021میانگین

9393939393تعداد

4.5073.6964.0993.59313.719انحراف معیار

کل

18.15813.00918.68912.41962.275میانگین

537537537537537تعداد

4.5113.6664.3793.78113.819انحراف معیار

ها بهنگین کل نمرات هوش معنوي آزمودنی، میاشودگونه که در جدول فوق مالحظه میهمان
63.021، 59.875، 62.759،  62.221: دانشگاهی عبارتند ازترتیب از سال اول متوسطه تا پیش

اما به. نوي سیر صعودي داشته است، میانگین نمرات هوش معت و تقریبأ به جز سال سوم متوسطهاس
هاي آن در هاي نمرات آزمون و خرده مقیاسیناري نتایج حاصل از تفاوت میانگدمنظور بررسی معنی

نتایح آزمون در جدول . ، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده استهاي مختلف تحصیلیپایه
. ارائه شده است) 3(
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هاي آن به ها و مؤلفهبراي مقایسۀ هوش معنوي آزمودنینتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه.3جدول 
تحصیلیتفکیک پایۀ

Fمیانگین مجذوراتدرجات آزاديمجموع مجذورات
داريسطح معنی

دو دامنه

تفکر انتقادي به وجود
CET

19.114119.1140.9390.333بین گروهی

10888.43253520.352درون گروهی

10907.546536کل

تولید معناي شخصی 
PMP

9.89819.8980.7360.391بین گروهی

7195.05653513.449درون گروهی

7204.953536کل

TAآگاهی متعالی 

0.3110.0310.0020.965بین گروهی

10279.03553519.213درون گروهی

10279.065536کل

حالت توسعۀ
CSEهوشیاري 

17.185117.1851.2020.273بین گروهی

7645.54253514.291درون گروهی

7662.726536کل

هوش معنوي
SQ

7.53217.5320.390.843بین گروهی

102363.678535191.334درون گروهی

102371.210536کل

میانگین نمرات داري بین صل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفۀ فوق، تفاوت معنیبر اساس نتایج حا
05/0(شود، هاي مختلف تحصیلی مشاهده نمیها در پایهبین آزمودنیهاي آن درهوش معنوي و مؤلفه

p≥(.وت معناداري  بین هوش تفا،، به عبارت دیگرشوداطمینان تأیید می% 95فرض صفر با ،از این رو
. هاي تحصیلی آنان وجود نداردکننده در آزمون، با توجه به پایهآموزان دورة متوسطۀ شرکتمعنوي دانش

هنتیج
هاي مختلف ی جنسیت و پایهشناختمعنوي با توجه به دو ویژگی جمعیتهوش تحقیق حاضر به مقایسۀ

هاي براي مقایسۀ میانگینtدست آمده از آزمون نتایج به.پرداخته است) سن و تحصیالت(تحصیلی 
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معنوي داري بر هوشآموزان به تفکیک جنسیت، نشان داد که جنسیت تأثیر معنیهوش معنوي دانش
هاي مختلف دورة متوسطه زان در پایهآموین تفاوت میانگین هوش معنوي دانشهمچن.آموزان ندارددانش

هاي لی هوش معنوي و نمرات خرده مقیاس، علیرغم افزایش نمرات ک)اول متوسطه تا پیش دانشگاهی(
ها با پژوهش یانگ یافتهاین. دار نبودتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، معنی، با توجه به نآزمون

، هوش هاي خودآنان در پژوهش. چین همخوانی دارددر کشور ) 2006(در تایوان و ِانگ و ماوب ) 2006(
معنوي پرستاران را با توجه به سن، باورهاي مذهبی، و سابقۀ کارشان بررسی کردند ولی نتایج با توجه به 

نامه کارشناسی در پایان،)چاپ نشده(سالی ماگزیمو .دار نبودها معنیهاي دموگرافیک آزمودنیویژگی
سترس و تأثیر آن با برخی ، همبستگی آن با مدیریت اساختار هوش معنوي"خود تحت عنوان ارشد 

کارمند دانشگاه سنت 222، بر روي 37هاي هوش معنوي، که با استفاده از پرسشنامۀ شاخص"متغیرها
توجه به ها باداري را در هوش معنوي آزمودنیانجام داد، تفاوت معنی39و شهروندان شهر باقیو38لوئیس

، شغل )مسیحی کاتولیک و غیر کاتولیک(، نوع مذهب مورد بررسی )ترو پایین40باالي (هاي سنی گروه
جنسیت نیز همچنین دربارة. تجرد نیافته است، تأهل و)علمی و کارمندان اجرایی و اداريعضو هیئت(

دار نبوده ها معنیت به مردان، تفاوتده است که علیرغم باالتر بودن هوش معنوي زنان نسباذعان کر
. است

پرستار 125اي هوش معنوي که به بررسی مقایسه) 2010(ران نیز پژوهش باقري و همکاران در ای
ه تفکیک هوش معنوي پرستاران بدهد که میانگین بیمارستان شهر بوشهر پرداخته است، نشان میدر دو 

همچنین بدیع و همکاران . دار نیستها ، معنی، میزان تحصیالت و موقعیت آننس، سن، سوابق شغلیج
داري نیز تفاوت معنی"درونیآن با جایگاه مهار هوش معنوي و رابطۀ"در پژوهشی تحت عنوان ) 1387(

ست هیچکدام از الزم به ذکر ا. را در میزان هوش معنوي زنان و مردان به دست نیاورده است
ی نتایج مشابهی ارزیابی هوش معنوي استفاده نکرده بودند ولبارةاحدي درپژوهشگران مذکور از آزمون و

.اندکردههاي دموگرافیک گزارش ویژگیربارةرا د

37 . The Spiritual Intelligence Indicators Inventory (SIII)
38 . Saint Louis University (SLU)
39 . Baguio City
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کند، بنابراین ممکن است در از آنجا که هر یک از انواع مختلف هوش به میزان متفاوتی رشد می
زمانی . ها رشد زیادي کند، ولی انواع دیگر هوش چندگانه، رشد چندانی نکرده باشندیک فرد یکی از آن

بلوغ معنوي . کندجــلوگیري میماند، از رشد معنوي که موضوعات هیجانی یا اخالقی حل نشده باقی می
روحیۀ(40اي از بلوغ هیجانی و بلوغ اخالقیهاي هوش معنوي، شامل درجهعنوان یــکی از جلوهبه

شود و خردمندي و دلسوزي براي دیگران را صرف نظر از جنس، قومیت، می41و رفتار اخالقی) اخالقی
اي است که با توان گفت بلوغ معنوي دید عمیق و گستردهمی،از این رو. گیردسن یا نژاد در بر می

).2002وگان، (شود آگاهی همراه است و شامل ارتباط زندگی درونی ذهن با زندگی بیرونی می
حس تقدس در حس معنا و داشتن مأموریت در زندگی،: شاملوش معنوي را ه)2007(42آمرام

این ،به عبارت دیگر.به بهتر شدن دنیا تعریف کرده استزندگی، درك متقابل از ارزش ماده و معتقد 
بیشتري ،  سؤاالت فرد با ظرفیت هوش معنوي خود. ربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادنهوش بیشتر م

ر است که سؤاالت جدي همچنین قابل ذک. کندپیرامون خود مطرح می، زندگی و جهان را در مورد خود
ست، از نمودهاي هوش معنوي رویم و هدف اصلی زندگی چیایم و به کجا میدر مورد اینکه از کجا آمده

، رنگ، نژاد، ها، صرف نظر از جنسیتئله همچون فطرت ذاتی است و در همۀ انساناین مس. است
:که در آیۀ فطرت آمده است کهیالت، تأهل و یا تجرد وجود دارد، همچنان، تحصمذهب

اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علَیها لَا تَبدیلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلک الدینُ الْقَیم ولَکنَّ ةَفأَقم وجهک للدینِ حنیفًا فطْرَ

.)سورة روم30آیۀ (مونَ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعلَ
. ها را بر آن آفریدهاست که خداوند انساناین فطرتی. ین خالص پروردگار کنرا متوجۀ آیروي خود

30آیۀ (دانند وار، ولی اکثر مردم نمیین محکم و استدین و آیاین است. دگرگونی در آفرینش خدا نیست
.)سورة روم

هاي توان با تمرینرا میشناختی هاي فردي و جمعیتتفاوتصرف نظر ازهوش معنوي در نهایت 
هايراهاز بهترینیکی.کردن رفتارهاي اخالقی افزایش دادلف توجه، تغییر هیجانات، و تقویتمخت

کهبلند استهايافقدنداو نشانراستینهايها و عظمتبا واالییعلوم همراهآموزش، تقویت آن

40. Moral
41. Ethical
42 .Amram,Y.
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، ببینند و بشنود استو شنیدنیدیدنیرا کهآنچهمتربیان بتوانند درد تا را میفکريهايمحدودیتةپرد
را و حیاتهستیبیابند و معنايحیوانیزندگیۀبستةاز دایررهاییجهتدر و تحرکیجهشو آنگاه
.دریابند
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