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چکيده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی
دانشجویان دانشگاه آزاد بجنورد بود .روش این پژوهش توصیفی -پیمایش و همبستگی از نوع
كاربردي است .جامعه آماري در این پزوهش دانشجویان دختر كارشناسی رشته روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد بجنورد در سال تحصیلی  1393-94كه  250نفر بود 80 ،نفر با استفاده از جدول
كرجسی مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازه گیري به ترتیب شامل سه پرسشنامه
بخشایشگري ،هوش معنوي و بهزیستی اجتماعی است .براي تجزیه و تحلیل دادهها ي پژوهش و
تصمیم گیري در مورد رد تا تایید فرضیهها از روش ضریب همبستگی پیرسون و جهت پیش بینی
تاثیر هر یك از ابعاد بخشایشگري و هوش معنوي بر شاخصهاي بهزیستی اجتماعی از رگرسیون
چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد كه بین بخشایشگري و هوش
معنوي با بهزیستی اجتماعی دانشجویان با سطح اطمینان  95درصد و ضریب همبستگی ./46
رابطه معناداري وجود دارد .همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد كه بخشایشگري توانسته
 %18واریانس متغیر بهزیستی اجتماعی را پیش بینی و همچنین هوش معنوي توانسته %20
واریانس متغیر بهزیستی اجتماعی را پیش بینی كند و در مجموع  21درصد از تغییرات بهزیستی
اجتماعی توسط ابعاد بخشایشگري و هوش معنوي پیش بینی میشود.
کليد واژهها :بخشایشگري ،هوش معنوي ،بهزیستی اجتماعی ،دانشجویان دختر
 1استادیار و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بجنورد بجنورد ،ایران.
 2دانشجوي كارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد بجنورد ،ایران.
 3كارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی ،مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد بجنورد ،ایران.

78

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره
41

مقدمه
در طول زمان همواره این سوال در ذهن بشر بوده كه بخشایشگري چیست و یا كاربرد هوش
معنوي در زندگی آدمی چگونه است و این كه هر كدام از مولفههاي بخشایش و هوش معنوي چه
رابطه اي با بهزیستی اجتماعی دارد؟ بخشودگی 1مجموعه اي از تغییرات انگیزشی در فرد آسیب
دیده است كه در آن انگیزههاي انتفامجویی نسبت به فرد آسیب رسان و اجتناب از اوكم میشود و
فرد آسیب دیده از روي حسن نیت ،انگیزه خود را براي مصالحه با فرد آسیب رسان افزایش میدهد
(مك كلوگ ،ورسینگتون ،راچال ،1997 ،2به نقل از امانی و همکاران.)1393 ،
بخشودگی فقط كاهش انگیزههاي منفی نسبت به فردآسیب رسان و خاطی نیست ،بلکه یك
نگرش خیر خواهانه واقعی نسبت به آسیب رسان به عنوان یك انسان است .همین بعد خیرخواهانه
است كه بخشودگی را به عنوان یك سازه در روان شناسی مثبت گرا قرار میدهد (كوک.)2006 ،3
عدم بخشایشگري مشکالت بسیاري را در زمینههاي مختلف سالمت روان ،عواطف و بهزیستی
اجتماعی ایجاد میكند و آسیب رسانی را در همه زمینههاي اجتماعی -روانی افزایش میدهد.
جیلت )2007( 4بخشایش را یك فرایند انطباقی مثبت میدانند كه با رهاسازي احساسات،
شناختها و رفتارهاي تنفر نسبت به متجاوزان نشان داده میشود ،به طوري كه شفقت ،سخاوت و
رضامندي را براي آن شخص پرورش دهد (احتشام زاده و همکاران.)1389 ،
به نظر میرسد كه بخشایش یکی از ارزشهایی است كه توسط تمام مذاهب مورد تایید ،حمایت
و تقویت قرار گرفته است .بررسی آیات و روایات در اسالم نشان دهنده ي تاكید بر عفو و بخشایش
افراد از خطاهاي دیگران است .خداوند میفرماید( :اي رسول ما) روش عفو را در پیش بگیر و امر به
معروف و نیکی كن و از نادانان روي بگردان (اعراف .)199 ،در جایی دیگر میفرماید :گذشت به
تقوي نزدیك تر است (بقره .)237 ،مهارت بخشایشگري میتواند در ترمیم روابط بین فردي ،عفو و
گذشت ،تحمل ،صبر به معناي جلوگیري از رفتارهاي تکانشی ،تقوي حضور و پرهیز ارتباط مستقیم
داشته باشد (غباري بناب.)1386 ،
5

- forgiveness
- McCullough, worthi & rachal
7
- Cooke
8
- Maltby, Macaskill & Gillett
6
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مك كالوگ ،)2001( 1نشان دادند كه گروهیی كیه در معیرد میداخالت مبتنیی بیر افیزایش
بخشایش قرار گرفتند ،توانستند در میزان بخشایش و سالمت اجتماعی رفتارهایی را ظیاهر سیازند و
نیز به خوبی به هدف و عملکرد مداخالت و ارتباط آن با زندگی شان پی ببرند .به عبارتی افرادي كه
بیشتر میبخشند ،كمتر مشکالت مربوط به جسم و روان را گزارش میدهند.
هوش مفهومی است كه از دیر باز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد ،ویژگیها و انواع آن
عالقمند بوده است .محققان از زمان پیدایش هوش تا به حال توانسته اند به چهار نوع هوش بدنی،
عقالنی ،هیجانی و معنوي دست یابند (نعمتی.)1392 ،
هوش معنوي یکی از مفاهیمی است كه در پرتو توجه و عالقه جهانی روانشناسان به حوزه دین و
معنویت مطرح شده و توسعه پیدا كرده است .هوش معنوي سازههاي معنویت و هوش را درون یك
سازه جدید تركیب میكند .درست است كه ارتباط زیادي بین معنویت و بهزیستی اجتماعی و
سازگاري وجود دارد ،ولی به اعتقاد كینگ )2008( 2راهبردهایی مقابله اي و تکنیکهاي حل مساله
با استفاده از معنویت در واقع كاربردهاي سازگارانه هوش معنوي میباشند.
از دیدگاه كینگ هوش معنوي داراي  4مولفه تفکر وجودي ،تولید معناي شخصی ،بسط
هشیاري و آگاهی متعالی میباشد (نعمتی .)1392 ،هوش معنوي را میتوان آخرین الیه از
هوشهاي چندگانه مطرح شده دانست .هوش معنوي آخرین الیه از هوشهاي چندگانه مطرح شده
است ،الیه اول هوش جسمی ( ،)PQالیه بعدي هوش عقالنی ( ،)iQالیه باالتر هوش هیجانی یا
عاطفی ( )EQو آخرین الیه هوش معنوي ( )SQكه هدایت معرفت درونی ،حفظ تعادل فکري،
آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت ،مالیمت و مهربانی را شامل میشود .هر چند
ارتباط زیادي بین  SQو  EQوجود دارد و  EQدر رشد و ارتقاي  SQنقش مهمی دارد ولی از هم
متمایز هستند ،هوش معنوي به مهارتها ،تواناییها و توسعه و حفظ ارتباط با منشاء غایی همه
موجودات ،كامیابی در جستجوي معناي زندگی ،یافتن مسیر اخالقی كه به هدایتها در زندگی
كمك میكند و درک معنویت و ارزشها در زندگی شخصی و روابط بین فردي است (به نقل از
عبداهلل زاده و دیگران.)1388 ،
- Worthington
-King
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زوهر و مارشال ( )2000معتقدند هوش معنوي ،هوشی است كه از طریق آن مسائل مربوط به
معنا وارزشها را حل میكنیم ،هوشی كه فعالیتها و زندگی ما را در زمینه ي وسیع تر  ،غنی ترو
معنا دار قرار میدهد ،هوشی كه به ما كمك میكند بفهمیم كدام اقدامات یا كدام مسیر معنا دار تر از
دیگري است .
كینگ ( ،)2008هوش معنوي را به عنوان مجموعه ظرفیتهاي روانی كه با آگاهی ،انسجام،
كاربرد سازوار جنبههاي متعالی و معنوي و غیر مادي وجود فرد سر و كار دارد ،تعریف میكند كه به
پیامدهایی همچون بازتاب عمیق وجودي ،افزایش معنا ،باز شناسی خود متعالی و تسلط ویژگیهاي
معنوي میانجامد.
آمرام )2005( 1هوش معنوي را اینگونه تعریف میكند :هوش معنوي حس معنا و داشتن
ماموریت در زندگی ،حس تقدس در زندگی ،درک متقابل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا
میشود .از جمله متغیرهایی كه ممکن است در شکل گیري بخشودگی نقش مهمی داشته باشد ،هوش
معنوي 2است.

یونگ معتقد است ،در بسیاري از افراد پس از  35سالگی تغییرات عمده اي در ناخودآگاه صورت
میگیرد كه ممکن است در روند معنویت و هوشی معنوي تاثیر گذار باشند .هوشی معنوي با زندگی
درونی ذهن و نفس و ارتباط آن با جهان را بطه دارد و ظرفیت فهم عمیق سواالت وجودي و بینش
نسبت به سطوح چند گانه هوشیاري را شامل میشود آگاهی از نفس به عنوان زمینه و بیشتر بودن با
نیروي زندگی تکاملی خالق را در بر میگیرد هوش معنوي به شکل هشیاري ظاهري میشود و به
شکل آگاهی همیشه در حالب رشد ماده زندگی ،بدن ،ذهن ،نفس و روح در آید بنایراین هوش
معنوي چیزي بیش از توانایی ذهنی فردي است را به ماورا فرد و به روح مرتبط میكند ،عالوه بر
این هوش معنوي فراتر از رشد روانشناختی متعارف است بدین جهت خود آگاهی شامل آگاهی از
رابطه با موجود متعالی افراد دیگر زمین و همه موجودات میشود ( وگان.)2003 ،
امروزه نه فقط جنبههاي غیر شناختی هوش یعنی توانایی عاطفی ،هیجانی ،شخصی و اجتماعی
مورد توجه قرار میگیرد ،بلکه در پیش بینی فرد براي موفقیت و سازگاري در زندگی نیز اهمیت دارد
-Amram
- Spiritual intelligence
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(ونگ و الو .)2003 ،1هوش معنوي هم به عنوان یکی از مفاهیم جدید در هوش ،در بردارنده
نوعی سازگاري و رفتار حل مساله است كه باالترین سطوح رشد را در حیطههاي مختلف شناختی،
اخالقی ،هیجانی ،بین فردي و ...شامل میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیدههاي اطراف و
دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاري مینماید .هوش معنوي وسیله اي براي سنجش معنا و
مسیر زندگی فرد است .همچنین هوش معنوي به عنوان توانایی نزدیك شدن به تواناییهاي معنوي
و منبعی براي شناخت بهتر ،كشف معنی و تحلیل وجودي ،معنویت و رفتارهاي عملی تعریف میكند
(نازل.)2004 ،2
نویل و وگان معتقدند مولفههاي هشت گانه اي كه نشان دهنده هوش معنوي رشد یافته هستند
عبارتند از  :درستی و صراحت ،تمامیت ،تواضع ،مهربانی ،سخاوت ،تحمل ،مقاوت ،پایداري و تمایل
به بر طرف كردن نیازهاي دیگران (نازل.)2004 ،
افرادي كه داراي هوش معنوي هستند داراي این صفات میباشند :

 -1قدرت مقابله با سختی ها ،دردها و شکست ها
 -2باال بودن خود اگاهی در این افراد (آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود  ،تسلط بر فکر خود) با
اندیشه و با تأمل تصمیم گرفتن حسی كه این افراد را هدایت درونی میكند
 -3درس گرفتن از تجربیات و شکست ها؛
 -4از دشواريهاي زندگی فرصتی میسازد براي دانستن؛
 -5توانایی ایستادگی در برابر جمع و هم رأي نشدن با عامه مردم؛
-6پرداختن به اخالق و اهمیت دادن به آنها؛
 -7توانمند بودن در خودداري و كنترل خویش؛
 -8برخورداري از حس انعطاف پذیري باال.

- Wong & Law
- Nasel
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نتایج تحقیقات در ارتباط بین دو متغیر (بخشایشگري و هوش معنوي) نشان میدهد كه افراد
مذهبی تر بخشودگی بیشتري دارند و فرد تحت تاثیر پیوند مذهبی یا باورهاي مذهبی خود اقدم به
بخشودگی میكنند .لیچ و الرک )2004( 1دریافتند كه معنویت ممکن است تاحدي واریانس
بحشودگی دیگران را تبیین كند و بهزیستی معنوي با بخشودگی دیگران مرتبط است .الولر و

روو2

( )2008دریافتند كه بخشودگی میتواند در سالمت اجتماعی فرد گذشت كننده موثر و باعث
كاهش خشم گردد.
كیز ( ،)1998بهزیستی اجتماعی را به عنوان انعکاس ارزیابی فرد از تجاربش در سطح جامعه
معرفی میكند .او پنج بعد را به عنوان عوامل سازنده بهزیستی اجتماعی بر میشمارد كه در كنار هم،
نشانگر میزان كنش وري مطلوب فرد در زندگی اجتماعی وي (براي مثال به عنوان یك همسایه،
همکار یا شهروند) میباشند .ابعاد پنج گانه بهزیستی به قرار زیر است:
برون گرایی ،سازش پذیري ،وظیفه شناسی ،روان رنجور خویی و پذیرا بودن نسبت به تجارب.
كیز بر این باور است كه بهزیستی اجتماعی در كنار بهزیستی هیجانی و روانشناختی ،عنصر مهم
سالمتی بوده و تجربه عمومیتري را بازنمایی میكند كه بر تکالیف اجتماعی متمركز است .در مدل
كییس ،بهزیستی اجتماعی ،مفهومی چندبعدي است كه شامل انسجام اجتماعی ،3مشاركت
اجتماعی ،4شکوفایی اجتماعی ، 5پیوستگی اجتماعی 6و پذیرش اجتماعی 7است .انسجام اجتماعی به
كیفیت روابط شخص با جامعه و اجتماع اشاره دارد و افراد داراي انسجام اجتماعی ،احساس میكنند
كه بخشی از جامعه بوده و به دنبال موقعیتهاي اجتماعی هستند كه به آنها كمك میكند تا
احساس تعلق و دلبستگی به جامعه داشته باشند .مشاركت اجتماعی به باور فرد نسبت به این مسئله
اشاره دارد كه او میتواند فعالیتها یا اهداف معینی را دنبال كند كه براي جامعه ارزشمند هستند .از
طرفی شکوفایی اجتماعی ،ارزیابی فرد از پتانسیل و روند سیر جامعه است و بر پتانسیل جامعه به
عنوان مکانی بهتر براي زندگی شهروندان و امکان ایجاد تغییرات مثبت تأكید دارد .عالوه بر این،

15- Leach & Lark
16
– Lawler& Row
17- Social Integration
18- Social Contribution
19- Social Actualization
20- Social Coherence
21- Social Acceptance
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پیوستگی اجتماعی شامل توانایی فرد براي فهم جهان پیچیده ،درک و پیش بینی چیزي است كه در
جهان پیرامون اتفاق میافتد؛ و در نهایت پذیرش اجتماعی ،به معناي داشتن دید مثبت به ماهیت
انسان و احساس راحت بودن با دیگران است .این پنج بعد ،نشان میدهند كه فرد به چه میزان بر
چالشهاي اجتماعی مسلط بوده و كاركرد مناسبی در دنیاي اجتماعی دارد .در واقع مدل كی یس از
بهزیستی اجتماعی ،گسترش سنت فضیلت گرایی سالمتی بوده و بر این فرد استوار است كه افراد
براي داشتن عملکرد كامل تالش میكنند (حیدري؛ غنایی.)1387 ،
نتایج تحقیقات خجسته مهر ،كرایی و رجبی ( ،)1389نشان داد كه ،ارتباط بین هوش معنوي و
بخشودگی زوجین معناددار است.
ویتولیت ،الدویگ و واندرالن ،)2006( 1در پژوهشی نشان دادند كه افرادي كه آموزش دیدند تا
پاسخهاي بدون بخشایش به فرد خطا كار بدهند ،در مقایسیه بیا افیرادي كیه ارائیه ي پاسیخهیاي
بخشایش را یاد گرفتند ،ضربان قلب سریع تر ،فشار خون یاال و پاسخهاي پوستی بیشیتري را ظیاهر
ساختند.
بنابراین هر چند تمامی تحقیقات و گزارشات ارائه شده حاكی از موفقیت و نتایج مثبت رابطه بین
متغیرهايهاي (بخشایشگري و هوش معنوي) با بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتمیاعی داشیته
ولی كمتر به مسئله پیش بینی متغیرهاي بخشایشگري و هوش معنوي در متغیر میالک (بهزیسیتی
اجتماعی) در بین دانشجویان پرداخته شیده اسیت .بنیابراین هیدف پیژوهش حاضیر تعییین ارتبیاط
بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی است.
روش
جامعه آماري ،روش نمونه گیري ،حجم نمونه
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی و بر اساس هدف ،كاربردي میباشید در پیژوهشهیاي
همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میگردد (سیرمد ،بازرگیان.) 1387 ،
جامعه آماري این پژوهش شامل تمامی دانشیجویان كارشناسیی دختیر رشیته روانشناسیی عمیومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحید بجنیورد كیه در سیال  1393-94مشیغول تحصییل هسیتند و تعیداد
1- Witvliet, Ludwing & Vander Laan
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آنان 250نفر میباشند ،تشکیل میدهد .به منظور نمونه گیري از جدول كرجسیی و مورگیان تعیداد
 80نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .براي تجزیه و تحلیل دادههاي این پژوهش از روشهاي آمار
توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار و براي تجزیه و تحلیل نهیایی دادههیاي پیژوهش و تصیمیم
گیري در مورد رد یا تایید فرضیههاي تحقییق از آمیار اسیتنباطی (آزمیونهیاي ضیریب همبتسیگی
پیرسون و جهت پیش بینی تاثیر هر یك از ابعاد هیوش معنیوي و بخشایشیگري بیر شیاخصهیاي
بهزیستی اجتماعی از رگرسیون چند متغیره با نرم افزار  SPSS16انجام شده است.
ابزار پزوهش
ابزار گردآوري اطالعات شامل سه پرسشنامه میباشد كه عبارتند از:
مقیاس بخشودگی :این پرسشنامه داراي  25سوال بوده و هدف آن سنجش میزان بخشودگی
بین فردي و ابعاد آن در افراد مختلف (ارتباط مجدد و كنترل انتقامجویی ،كنترل رنجش ،درک و
فهم واقع بینانه ) است .طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده است .در پژوهش احتشام زاده و
همکاران (  ) 1389جهت سنجش روایی مقیاس بخشودگی بین فردي ،از اجراي همزمان آن با
خرده مقیاس بخشودگی در خانواده اصلی  FFSاستفاده شد كه همبستگی بین این دو مقیاس معنی
دار بدست آمد .این رابطه حاكی از روایی خوب این مقیاس میباشد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي كرونباخ
محاسبه شد .معموال دامنه ضریب اعتمادآلفاي كرونباخ از صفر ( )0به معناي عدم پایداري ،تا مثبت
یك (  ) +1به معناي پایائی كامل قرار میگیرد و و هرچه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یك
نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود.
پرسشنامه خود گزارشی هوش معنوي :1این پرسشنامه را كه كینگ )2008( 2ساخته است 24
پرسش و  4بعد شاخص تفکر وجودي ،تولید معنی شخصی ،آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاري
دارد .سازنده پرسشنامه ضریب آلفاي كرونباخ را براي كل پرسشها  ، 0/92شاخص تفکر وجودي
 ،0/78تولید معنی شخصی  ،0/78شاخص تفکر وجودي  ،0/78آگاهی متعالی  0/87و بسط
- Spiritual Intelligence Self- report Inventory
- King

1
2
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حالت هوشیاري  0/91بدست آورد و پایایی بازآزمایی پس از  4ماه  0/89بود .در مطالعه امانی،
شیري و رجبی ضریب همسانی درونی (آلفاي كرونباخ) براي هوش معنوي  0/89به دست آمد.
پرسشنامه بهزیستی اجتماعی :این پرسشنامه  33سوالی توسط كییز ( )1998بر اساس مدل
نظري خود از سازه ي بهزیستی اجتماعی تهیه شده است 5 .عامل این پرسشنامه بر روي هم
 46/3درصد از كل واریانس متغیرها را پیش بینی میكند .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب
آلفاي كرونباخ ،برابر  ./83است (حیدري ،غنایی.)1387 ،
يافته ها
نتایج توصیفی نشان داد كه بیشترین رده سنی دانشجویان مربوط به رده سنی  18-20سال با
فراوانی  42نفر معادل  52/5درصد فراوانی نسبی و كمترین آن در رده سنی  24-26سال با
فراوانی  10نفر یعنی 12/5درصد میباشد.
قبل از انجام تحلیل رگرسیون باید همبستگی متغیرهاي پیش بین بخشایشگري و هوش معنوي
با متغیر مالک بهزیستی اجتماعی تایید گردد كه در جدول  1آمده است .میتوان ادعا نمود ،بین
بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد .یعنی هر چه
بخشایشگري و هوش معنوي دانشجویان بیش تر باشد بهزیستی اجتماعی آنان نیز ارتقاءمی یابد.
جدول :1نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین بخشایشگري ،هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی
سطح معنی
مقدار همبستگی
ضریب همبستگی
بخشایشگري -هوش معنوي
داري
*
پیرسون
بهزیستی اجتماعی
./0001
./462
جدول  :2نتایج تحلیل واریانس براي بررسی مدل پیشنهادي نقش بخشایشگري و هوش معنوي در بهزیستی
اجتماعی
ضریب رگرسیونی
چند گانه
./462
مدل
رگرسیون

ضریب تبیین
./214
مجموع
مجذورات
2174/082

ضریب تبیین
تعدیل شده
./193
df

2

میانگین
مجذورات
1587/041

سطح معنی
داري
./0001

مقدار F

10/475
F

Sig

475

./0001
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10/
باقیمانده
كل

/718
11665
14839/8

7
7

151/503

7
9

جدول :3نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره پیش بینی بهزیستی اجتماعی توسط بخشایشگري و هوش معنوي
سطح معنی
مقدار t
ضریب بتا
ضریب بتا B
متغیرهاي
داري
استاندارد
مستقل
ضریب ثابت
./000
8/94
122/826
بخشایشگري
./017
-2/44
-./249
-./411
هوش معنوي
./001
3/47
./354
./382

همانگونه كه در جدول  2و  3مشاهده میشود با توجه به روش انتخاب شده در تحلیل (روش
ورود) نتیجه ضریب تعیین  ./214میباشد كه نشانگر این است كه وقتی مولفههاي بخشایشگري و
هوش معنوي با هم تركیب میشوند  21درصد واریانس بهزیستی اجتماعی را پیش بینی میكنند.
همچنین با توجه به نتیجه بدست آمده ،هوش معنوي با  P =./0001میتواند بهزیستی اجتماعی را
بطور معنادار پیش بینی كند ( .)p>./05و متغیر بخشایشگري نیز با  ./017میتواند بهزیستی
اجتماعی را بطور معنادار پیش بینی كند (.)p>./05
بحث و نتيجه گيري
با توجه به هدف پژوهش كه بررسی رابطه بین بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی
اجتماعی دانشجویان كارشناسی دختر رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد بجنورد بود ،نتایج
نشان داد كه بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار
دارند .نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در باره فرضیه اصلی پژوهش نشان داد كه بین
بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد .بنابراین
میتوان اذعان داشت كه یافتههاي پژوهش در خصوص رابطه بین بخشایشگري و هوش معنوي با
بهزیستی اجتماعی  ،به نوع جدیدي همراه است با یافتههاي پژوهشی احتشام زاده و همکاران
( 1387و )1389؛ امانی و همکاران ()1393؛ كوک ()2006؛ ونگ ( )2003همخوان میباشد.
وجود رابطه مثبت و مستقیم بدین معنی است كه هر چه بخشایشگري و هوش معنوي باالتر باشد
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بهزیستی اجتماعی نیز ارتقاء مییابد .بدین صورت دانشجویانی كه داراي هوش معنوي و
بخشایشگري بیش تر میباشند ،شکوفایی اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،انطباق اجتماعی ،انسجام
اجتماعی ،مشاركت اجتماعی مطلوبی دارند .پذیرش اجتماعی بیانگر درک فرد از خصوصیات و
صفات افراد جامعه به عنوان یك كلیت است .افرادي كه سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی
اجتماعی را دارا میباشند ،دید مثبتی به ذات بشر دارند ،به افراد دیگر اعتماد میكنند معتقدند مردم
قادرند خوب باشند .مشاركت اجتماعی ،بیانگر ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است .افرادي كه
سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی اجتماعی را دارا میباشند ،احساس میكنند عضو مهمی از
اجتماع خود میباشند و چیزهاي ارزشمندي براي ارائه به دنیا دارند .شکوفایی اجتماعی ،بیانگر
ارزیابی فرد از مسیر حركت جامعه و پتانسیلهاي آن است؛ به این معنی كه فرد احساس كند جامعه
در حال تحول است و پتانسیلی دارد كه از طریق شهروندان و نهادهاي اجتماعی در حال شکوفا
شدن میباشد .افرادي كه سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی اجتماعی را دارا میباشند نسبت به
وضعیت كنونی و آینده جامعه امیدوارترند و معتقدند جهان در حال تبدیل شدن به مکانی بهتر براي
همه افراد است .درک پذیري اجتماعی ،بیانگر فهم كیفیت ،ساخت و طرز كار جهان اجتماعی است و
شامل عالقهمندي و اهمیت دادن به شناخت دنیا است .افرادي كه سطوح مطلوبی از این بعد بهزیستی
اجتماعی را دارا میباشند ،نه تنها به دنیایی كه در آن زندگی میكنند اهمیت میدهند ،بلکه احساس
میكنند كه میتوانند از حوادث اطرافشان سر در بیاورند و مایلند معنی زندگی را بفهمند.

باال بودن هوش معنوي و بخشایشگري در فرد باعث رفتار سازگارانه باخود ،اطرافیان ،محیط شده
و با اعتماد به نفس راهبردهایی را بري غلبه بر موانع و حل مساله انتخاب مینماید .همچنین تلفیق
معنویت در زندگی ،انعطاف پذیري در موقیعتهاي مختلف زندگی و كاري ،هدف و معنا در زندگی،
عبرت از شکستها ،خالقیت در جهت توسعه و كیفیت زندگی ،حفظ ارتباطات ،منشاء غایی و یافتن
مسیر اخالقی با هوش معنوي و بخشایشگري ارتباط مستقیم دارد.
بخشودگی از طریق مقابله با هیجانهاي منفی و ایجاد چارچوب شناختی و رفتاري مطلوب در
زمان كدورتها و رنجشهاي بین فردي ،به انطباق بهتر و در نتیجه به بهزیستی افراد كمك میكند
(احتشام زاده و همکاران .)1387 ،بهزیستی مستلزم آن است كه نیازهاي ارضاء شوند و افراد حس
هدفمندي و بخشایشگري رادر خود تقویت كنند و در جامعه مشاركت كنند .افراد برخوردار از درجات
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باالي بهزیستی اجتماعی معموال قادر به برقراري ارتباط بادیگران و حفظ آن و همچنین كمك به
دیگران هستند.
همچنین هوش معنوي بیانگر مجموعه اي از تواناییها و ظرفیتها و منابع معنوي است كه
كاربست آنها موجب افزایش انطباق پذیري و در نتیجه بهبود سالمت اجتماعی افراد میشود (كینگ،
 .)2008هوش معنوي به ما اجازه میدهد تا آنجا كه ممکن است موقیعت را تغییر دهیم و یا بهتر
مدیرت كنیم .وقتی میگوییم هوش معنوي ،یعنی هوشی كه مشکالت ارزشی و معنایی ما را حل
میكند ،هوش كه اعمال و زندگی مان را در یك سطح وسیعتر و قدرتمندتر معنا میدهد .هوشی كه
بتوان بوسیله آن معناي زندگی و مسیر زندگی فرد را بسنجیم (همان).
پژوهشهاي انجام شده نشان داده اند كه احساس مثبت ،بخشودگی و داشتن هوش معنوي یك
مفهوم اساسی انسانی است كه با بهزیستی اجتماعی مرتبط است .در واقع رفتار جامعه پسند به
معناي بخشیدن ،كمك كردن ،داوطلب شدن ،ارائه خدمات ،متواضع بودن ،حس نیت یا هر واژه اي
دیگري از دنیاي وجود انسانی در بخشندگی و رفتار نوعدوستانه نسبت به دیگران است كه سبب
بهبود و ارتقاي بهزیستی اجتماعی و سالمت افراد میشود .در مجموع نتایج پژوهش حاضر شواهدي
دال بر رابطه بین بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه
آزاد بجنورد بود .با توجه به این كه بخشایشگري و هوش معنوي میتواند در شیوههاي رفتاري گروه
هدف محسوس عینی داشته باشد و موجب ارتقاي بهزیستی اجتماعی دانشجویان گردد لذا با توجه
به نتایج پژوهش ،پیشنهاد میشود و از طریق برگزاري كارگاههاي آموزشی در زمینه ارتقاي هوش
معنوي و بخشایشگري به دانشجویان كمك شود تا بهزیستی اجتماعی بهتري را تجربه نمایند و هم
چنین به پژوهشگران در زمینه بررسی رابطه بخشایشگري و هوش معنوي با بهزیستی اجتماعی و
قدرت پیش بینی بهزیستی اجتماعی از طریق متغیرهاي بخشایشگري و هوش معنوي پژوهشهاي
دیگر بر روي نمونههاي متفاوت ،پیشنهاد میشود.
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