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 بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی و هوش معنوی دبیران

 آزیتا سالجقه 1

7-16صص   

  

  چکیده

فت می شهرستان با متوسطه دوم دوره ی دبیرانسبک زندگی اسالمی و هوش معنوی پژوهش حاضر به بررسی رابطه 

ی شامل تمام همبستگی است. جامعه آمار –از نوع توصیفی  این پژوهش از لحاظ هدف؛کاربردی و از لحاظ روشپردازد. 

نفر می باشند . بر  140دود است که ح 98 -99دوم متوسطه شهرستان بافت در استان کرمان در سال تحصیلی   معلمان دوره ی

مونه نسشنامه ها بین از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده، پر نفر برآورد گردید که 103اساس جدول مورگان تعداد نمونه 

که  گردید هاستفاد آوری اطالعات جمع جهت پرسشنامه2 از پژوهش این پرسشنامه تکمیل شد. در 100آماری توزیع شد و 

(. برای انجام 1389( ، و پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران)1388پرسشنامه سبک زندگی اسالمی کاویانی ) عبارتند از

عنی مود رابطه نگر وجتجزیه و تحلیل آماری از روش های  آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیا

یر علمان تاثماورهای ببین سبک زندگی اسالمی با هوش معنوی و مؤلفه های آن می باشد. با توجه به اینکه طرز زندگی و دار 

نها شاخص ار گیری آو به ک و درنتیجه در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد، پیشنهاد می شود که در استخدامزیادی بر کار آنها 

 این ویژگی ها در نظر گرفته شود. ها و معیار های الزم برای سنجش

 

 .سبک زندگی، زندگی اسالمی، هوش معنوی، معلمانها: کلیدواژه
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 مقدمه

کی از ابعاد ، مفهومی است که از دیر باز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی ها و انواع آن عالقه مند بوده است. در این بین، ی2هوش
ر حد جزء عرصه هایی است که تحقیقات منسجم و نظام مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی ها و مؤلفه های آن د« هوش معنوی»هوش تحت عنوان 

جدیدترین هوش شناخته شده توسط بشر می باشد و مختص انسان است. این هوش که  3هوش معنویو اندازه سایر انواع هوش صورت پذیرفته است. 
سازد. ن متمایز میهای گوناگونی به انسان می دهد و او را در بسیاری از زمینه ها، از سایریهای معنویت و هوش را با یکدیگر ترکیب نموده است، تواناییسازه

استفاده می هوش معنوی در برگیرنده مجموعه ای از توانایی ها و  ظرفیت ها می باشد که از منابع معنوی در جهت افزایش بهزیستی و انطباق پذیری فرد 
های معنوی و برد انطباقی جنبههای ذهنی که به هوشیاری، یکپارچگی و کارای از ظرفیت( هوش معنوی را مجموعه2008(.  کینگ)1398کند )ناصری ، 

هایی مثل تفکر وجودی عمیق، افزایش معنا، شناسایی عالم مافوق و سلطه حالت های معنوی جهان مافوق وجودی شخص، کمک کرده و منجر به خروجی
اختی را مشخص می کند که اعمال معتقد است هوش معنوی نوعی دانش است که سبک زندگی را بیان می کند و شن  4شود، تعریف نموده است. بولینگمی

(.  نوبل  بیان می کند هوش معنوی 2008، 5انسانی را در پدیده اصلی وجود الویت بندی می کند و گستره زندگی را در عشق توسعه می دهد)کریستون
عتقد است که هو ش معنوی اشاره به ( م2002)6همچنین، وگان (.1393استعداد ذاتی بشری است و عملکرد ذهنی انسان را منعکس می کند )ساغروانی، 

ا این ظرفیت درک عمیق سؤاالت و بینش وجودی در سطوح چندگانه هوشیاری می باشد و نشان دهنده ی آگاهی روابط ما با جهان مافوق، با یکدیگر و ب
خودشکوفایی تعریف می کند )کریستون،  ، و7جهان و همه موجودات آن است. مکهاوک  هوش معنوی را تجربیات محسوس، منحصر به فرد، توسعه یافتگی

( هوش معنوی را اینچنین تعریف کرده است: توانایی رفتار با دلسوزی و حکمت همراه با حفظ آرامش درونی و بیرونی قطع نظر از 2012(. ویگلزورث)2008
و سبب اثرگذاری بر عملکرد وی می گردد، موجب می شود  عوامل بیرونی. بنابراین، می توان گفت از آن جایی که هوش معنوی زیر بنای باور های فرد بوده

ها اقدام کند )عبد  فرد نسبت به تغییر پذیرا تر شده و در برابر حوادث زندگی به بینشی عمیق تر دست یابد و با صبر و تفکر نسبت به یافتن راه حلی برای آن
 (.1393اله زاده و همکاران، 

 
ص ن برای کسب قدرت تشخیوده و انساندگی ببیان کرد که به طور کلی هوش معنوی توانایی به کار بردن معنویت در ز با توجه به تعاریف باال می توان    

کی از هوش های چندگانه است هوش معنوی ی و در تصمیم گیری هایی که به رشد سالمت نفس و روان او کمک می کند، نیازمند هوش معنوی می باشد
 ا تالش، جستجو و تمرین رشد وتوسعه یابد. و می تواند به طور مستقل و ب

ند که در پژوهش های مختلفی تأثیرات مثبت هوش معنوی در افراد و کاربردهای آن در محیط کار نتیجه گرفته و بیان شده است. تحقیقات نشان می ده
باشند. یک تحقیق جدید از چندین شرکت که دارای کارائی میوری و سازمان ها با سطح باالیی از محیط معنوی؛ معموالً دارای کارکنان با سطح باالی بهره

 اند به این نتیجه رسیده است که همبستگی باالیی بین سازمان کامالً معنوی و کارایی سازمانی وجود دارد. به عبارت دیگر، کارکنان دارایمحیط معنوی بوده
(.  بنابراین با توجه به آنچه 2017، 8وری و کارایی را نتیجه خواهد شد)لودراالیی از بهرههوش معنوی باال منجر به معنویت باال در محیط و در نتیجه، سطح ب

 برد. ای ضمنی بین معنویت و هوش معنوی پیتوان به وجود رابطهگفته شد می
 باالیی تمایل و داشته تعالی ظرفیت باالیی دارند، معنوی هوش دبیرانی که و شود آنان شکوفایی و رشد باعث دبیران  می تواند در معنوی هوش داشتن

 مانند فضایلی و دهند اختصاص و معنوی روحانی اعمال به را خود روزانه هایی فعالیت از بخشی که دارند را این ظرفیت آنان دارند. هوشیاری به نسبت
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 به و سازد می مرتبط وجود زیربنایی با بستر را انسان روان و روشن را ذهن معنوی هوش دهند. نشان خود از خرد دلسوزی و فروتنی، گذاری، سپاس بخشش،

 (.1396بناب و همکاران،  دهد )غباری خیال تشخیص از را واقعیت تا کند می کمک فرد

رفتارها و تظاهرات فردی و جمعی خود را از سه ساحت دین یعنی اعتقادات، اخالقیات، و فروعات عملی دین می گیرد که هریک به  9زندگی دینیسبک 

مؤلفه هایی که اگر بازشناسی شده و مطابق الگوهای کامل آن باز تعریف گردند قابلیت هماهنگ شدن با  .صورت مؤلفه ای خاص بروز و ظهور می یابد

در حقیقت با شناختن همین مؤلفه هاست که می توان محک و معیار مناسب برای سنجش رویکرد جامعه به دین را تبیین کرده  .ان را نیز دارندمقتضیات زم
بسیاری جامعه ای که الگوی رفتاری خود را تنها از نظام ارزشی دین نمی گیرد و  و براساس آن هندسه فرهنگی موجود و مطلوب جامعه دینی را ترسیم نمود،

 با زندگی سبک اجتماعی روانشناسی و روانشناسی هزحو در .از مؤلفه های دیگر همانند تبلیغات، مد، اجتماعی شدن و... سبک زندگی او را تعیین می نمایند

 رفتاری عادت های و رفتار ازمعین  شیوه ای بر اصرار و پیگیری و کنشها میان و کنشها شخصی، برهویت مبتنی آدمی نحوه عمل و رفتاری الگوهای مطالعه

ذهن و نگرش فرد دارد و  در ریشه سو، از یک زندگی سبک رویکرد این است، با استوار اجتماعی صحنه های و شرایط موقعیتها، در و زندگی شخصی در
 به اسالم، از دیدگاه زندگی سبک است. مرتبط آن و ابعاد افراد زندگی تمام با اسالمی، زندگی (. سبک 1392ازدیگر سو تابع موقعیت است)ابراهیم آبادی، 

  .باشد اسالمی وآموزه های اسالم بر مبتنی باید ما رفتار معیار آن، بر اساس که دارد اشاره زندگی عرصه در قبول اسالم مورد از موضوعات ای مجموعه
 زندگی، زندگی سبک این در واقع، در است؛ اسالم تأیید سبک زندگی مورد معیارهای از مهمترین ندگیز در اسالمی ارزش های حاکمیت و خدامحوری

 ( .  1393 باشد)افشانی و همکاران ، قرآنی رهنمودهای و اسالم بر مبتنی باید افراد و اجتماعی فردی
 تالش را سالم زندگی سبک (1998نی )بنابراین در بحث از سبک زندگی باید به ابعاد مختلف روانی و جسمی و اجتماعی توجه شود. سازمان بهداشت جها

 روانی و جسمی سالمت که ستا رفتارهایی شامل است. سبک زندگی سالم کرده توصیف جسمی و روانی ، اجتماعی کامل رفاه حالت به دستیابی برای

 بعد و است، خواب و تغذیه، ورزش املش جسمانی بعد .است روانی و جسمانی ابعاد دربردارنده سبک زندگی سالم دیگر، عبارت تضمین می کنند.به را انسان

سبک  نوع بهترین یافتن برای واقع در (.1391همکاران، و است)لعلی مطالعه ومعنویت و یادگیری روشهای استرس، با مقابله اجتماعی، ارتباطات شامل روانی
مخالف  علمی مسلم یافته های با گردی طرف از و بگیرد نظر در شکل بهترین به را انسان رفتاری و شناختی همه مؤلفه های که است الزم الگویی زندگی،

سبک  این اساس ( . بر1390همکاران،  نشود)کجباف و غافل انسان معنوی و مادی از ابعاد یک هیچ از و ببیند هم درکنار را آخرت و دنیا همچنین و نباشد
 همین در می کند. توانمند و آماده فاوتمت به شیوه ای اخروی زندگی نیز و اجتماعی روابط و روزمره وزندگی مسائل با مواجهه برای را فرد زندگی اسالمی

کرد  اشاره معنوی هوش متغیرهای به وانمی ت آنها جمله می سازند که از  توانمند و مشکالت مسائل مواجه با  در را فرد که هستند نیز متغیرهایی راستا
 .( 1390 )کاویانی،

 رد بافت شهرستان متوسطه دوم یدبیران دوره سبک زندگی اسالمی با هوش معنوی  رابطهبررسی  برای حاضر پژوهشباال،  بر اساس موارد مطروحه در
 بافتشهرستان  متوسطه دوم وره ید دبیراناست و سؤال اساسی این پژوهش این می باشد که : آیا سبک زندگی اسالمی بر هوش معنوی  شده گرفته نظر

 مؤثر است؟ 
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 هافرضیه 

 فرضیه اصلی 

  رابطه معنی داری وجود دارد.  دبیرانهوش معنوی در  وبین سبک زندگی اسالمی 

 فرضیه های فرعی 

 .بین سبک زندگی اسالمی و زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد 

 معنی داری وجود دارد بین سبک زندگی اسالمی و توانایی مقابله و تعامل با مشکالت دبیران رابطه. 

 .بین سبک زندگی اسالمی و خودآگاهی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد 

 .بین سبک زندگی اسالمی و سجایای اخالقی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد 

 روش شناسی پژوهش

وم د  ن دوره یمام معلماتهمبستگی می باشد. جامعه آماری شامل  –از نوع توصیفی  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش

 نفر 103نفر می باشند و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه  140که حدود  99-98متوسطه شهرستان بافت در استان کرمان در سال تحصیلی 

ری تصادفی ش نمونه گیریق روجام این پژوهش، از طبرآورد شد. پس از مراجعه به آموزش و پرورش شهرستان بافت وگرفتن تأییدیه جهت ان

مورد از  100بودندکه در نتیجه  مورد پاسخ نداده 3این پرسشنامه ها در بین معلمان مورد نظر توزیع شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها 

فی و استنباطی و از آمار توصی و روشری، از دپرسشنامه ها برای تجزیه و تحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام تجزیه و تحلیل آما

 استفاده شده است. Excel و SPSSنرم افزارهای 

 ابزار گردآوری داده ها

ای و تابخانهکوش مطالعه رط، از جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات پژوهش و شناسایی عوامل اصلی و تعاریف مربو

شنامه های این باشد. پرسنامه میهای آماری در این پژوهش، پرسشابزار گردآوری اطالعات برای تجزیه و تحلیل میدانی استفاده شده است و

حصیالت، سابقه جنسیت، سن، سطح ت ازجمله جمعیت شناختی مسائل سؤاالتی در خصوص دو بخش است، بخش اول شامل  شامل پژوهش

ستاندارد اپرسشنامه  از دو لیکرت بوده که مربوط به متغیرهای پژوهش می باشد. در این پژوهش خدمت است و بخش دوم پرسشنامه در طیف

 استفاده گردیده است که عبارتند از : 

 ،عوامل نیز روایی و ساختار  است. نتایج تحلیل 71/0( : ضریب پایایی کل این آزمون 1388پرسشنامه سبک زندگی اسالمی)کاویانی

 75ت امده است. این آزمون بدس 64/0آن نشان داده است، روایی همزمان آن با آزمون جهت گیری مذهبی،  عاملی مناسبی را برای

 "از خیلی کم تا خیلی زیاد "یادرجه  5آیتم دارد که پاسخگویان باید با توجه به وضعیت زندگی فعلی خود، به هرکدام در یک طیف 

 پاسخ می دهند.

 (1389پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران : ) برای محاسبه پایایی این پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده )

برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی با  بدست آمد ه و 78/0و  85/0نموده اند که مقدار آن برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 



 

 
 

 فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

ن  ا ت س ب ا ت  ، م ر ا ه چ ه  ر ا م ش ل  و ا ل  ا 1س 4 0 ی 0 پ ا ی پ  ،4  

 

ISSN: 2783-1302 

www.edu-j.ir 

11 

سوال است و طیف پاسخگویی آن  42اصلی با چرخش واریماکس استفاده شده است. فرم پرسشنامه شامل روش تحلیل مؤلفه های 

 از نوع لیکرت می باشد. 

 

 یافته های پژوهش

 داری وجود دارد.: بین سبک زندگی اسالمی و هوش معنوی رابطه معنیاصلیفرضیه 

-می 1.64مبستگی برابر با هدرصد و همچنین ضریب خود  0.96برابر با دهد ضریب همبستگی بین متغیرها ( نشان می1همانطور که جدول )

توان به این نکته پی برد که ت، میدرصد اس 0.05که کمتر از  0.01داری شود. همچنین با توجه به سطح معنیباشد، بنابراین فرض صفر رد می

ه سبک ه آن است کشان دهندنداری وجود دارد. مقدار مثبت های هوش معنوی رابطه مثبت و معنیبین سبک زندگی اسالمی و تمامی مؤلفه

 های هوش معنوی گردد. تواند باعث رشد مولفهزندگی اسالمی می

 های تحلیل رگرسیونی متغیرهای پژوهشها و آماره(: شاخص1جدول )

 (Sigداری )سطح معنی (D-Wضریب خود همبستگی ) (R Squareضریب نعیین )

0.96 1.64 0.00 

 

-شاخص ررسی است ورهای مورد بشود مقادیر عددی دوربین واتسون بیانگر استقالل خطاها برای متغی( همانطور که مشاهده می2در جدول ) 

یون ز مدل رگرساحاصل  های همخطی ضرایب تحمل و تورم واریانس نشان می دهدکه بین متغیرهای تحقیق همخطی وجود نداشته و نتایج

    قابل اطمینان است.   

 (: مقادیر عددی آزمون دوربین واتسون، دامنه ضریب تحمل و عامل تورم واریانس2جدول )

 تورم واریانس دامنه ضریب تحمل متغیر

 163/1 62/0 هوش معنوی

 123/1 71/0 زندگی اسالمی

 

 های هوش معنوی با سبک زندگی اسالمی(: نتایج آزمون همبستگی مولفه3جدول )

 

 ابعاد هوش معنوی
 تربیت دینی

 داریسطح معنی کال اسکوئر گاما مقدار کندال

 0.00 8.12 0.189 0.425 تفکر عمومی

 0.00 6.24 0.112 0.369 توانایی مقابله
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 0.00 9.52 0.263 0.526 سجایای اخالقی

 0.00 5.62 0.101 0.296 خودآگاهی

 

 فرضیه های فرعی

  داری وجود دارد.اعتقادی دبیران رابطه معنیبین سبک زندگی اسالمی و تفکر کلی و بعد 

بیران تفکر کلی و بعد اعتقادی د وتوان نتیجه گرفت که بین سبک زندگی اسالمی ، می0.00داری (  و با توجه به سطح معنی4بر اساس جدول )

 شود.  این فرضیه تحقیق پذیرفته می. بنابرباشددرصد می 0.05داری وجود دارد زیرا مقدار احتمال آن کمتر از مقدار استاندارد رابطه معنی

 (: نتایج ضریب همبستگی بین زندگی اسالمی و تفکر عمومی4جدول )

 ضریب pمقدار- تعداد

100 0.00 0.18 

 

 داری وجود دارد.بین سبک زندگی اسالمی و توانایی مقابله با مشکالت دبیران رابطه معنی 

ت دبیران توانایی مقابله با مشکال توان نتیجه گرفت که بین سبک زندگی اسالمی و، می0.00داری ( و با توجه به سطح معنی5بر اساس جدول )

 شود.این فرضیه تحقیق پذیرفته میباشد. بنابردرصد می 0.05داری وجود دارد زیرا مقدار احتمال آن کمتر از مقدار استاندارد رابطه معنی

 گی اسالمی و توانایی مقابله با مشکالت(: نتایج ضریب همبستگی بین سبک زند5جدول )

 ضریب pمقدار- تعداد

100 0.00 0.11 

 

 داری وجود دارد.بین سبک سبک زندگی اسالمی و سجایای اخالقی دبیران رابطه معنی 

طه دبیران راب سجایای اخالقی توان نتیجه گرفت که بین سبک زندگی اسالمی و، می0.01داری ( و با توجه به سطح معنی6بر اساس جدول )

 شود.رضیه تحقیق پذیرفته میباشد. بنابراین فدرصد می 0.05داری وجود دارد زیرا مقدار احتمال آن کمتر از مقدار استاندارد معنی

 (: نتایج ضریب همبستگی بین زندگی اسالمی و سجایای اخالقی6جدول )

 ضریب pمقدار- تعداد

100 0.01 0.26 
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  داری وجود دارد.خود آگاهی دبیران رابطه معنیبین سبک زندگی اسالمی و 

-عنیخود آگاهی دبیران رابطه م وتوان نتیجه گرفت که بین سبک زندگی اسالمی ، می0.02داری ( و با توجه به سطح معنی7بر اسایس جدول )

 شود.حقیق پذیرفته میفرضیه تباشد. بنابراین درصد می 0.05داری وجود دارد زیرا مقدار احتمال آن کمتر از مقدار استاندارد 

 (: نتایج ضریب همبستگی بین زندگی اسالمی و خودآگاهی7جدول )

 ضریب pمقدار- تعداد

100 0.02 0.10 

 

 بحث و نتیجه گیری

مجنین بر هود دارد و متغیر وج و سبک زندگی اسالمی نشان می دهد که رابطه معنی داری بین این دومولفه های  هوش معنوی رابطه بررسی  

بسیار  نده ارتباطشان دهناساس بررسی رابطه سبک زندگی اسالمی با تک تک مؤلفه های هوش معنوی نتایجی به دست آمده است که همگی 

عد بر عمومی و و تفک مؤثر زتدگی اسالمی بر هوش معنوی معلمان می باشد، بطوریکه نتایج ضریب همبستگی بین سبک زندگی اسالمی

یوسفی  ا پژوهشین پژوهش بنتایج ا داری وجود دارد ودهد که بین زندگی اسالمی و تفکر عمومی دبیران رابطه معنینشان می اعتقادی دبیران

سـطوح  حکمی را درد روابط مسـتباشد. در نتیجه تعالیم دین اسالم و سبک زندگی اسالمی نه تنهـا می توانن(، همسو می1395و همکاران )

نسانها و جوامع، به با سایر ا رکت جمعیتوانند در تعامل و مشاگروهی را شکل دهند، بلکه میآورنـد و تفکر عمومی درون خـرد و کالن به وجـود

هد که بین در نشان می ضیه دیگی پایـداری دسـت یابند و تفکر عمومی برون گروهی را تشـکیل دهند. همچنین نتایج فرپیشـرفت و توسـعه

( 1395ان )حدی و همکارا پژوهش داری وجود دارد که نتایج این پژوهش بامقابله با مشکالت دبیران رابطه معنیزندگی اسالمی و توانایی 

وان و برخورد و تعث افزایش ناسب باباشد. بنابراین می توان گفت که سبک زندگی اسالمی، می تواند با اتخاذ روش ها و راهکارهای مهمسو می

ایای اخالقی سالمی و سجزندگی ا توان گفت که بینرو در زندگی گردد. بر اساس نتایج بدست آمده دیگر، میمقابله دبیران با مشکالت پیش 

های عملی عتقادها، اخالقیات و روشاباشد. ( همسو می1394داری وجود دارد که نتایج این پژوهش با پژوهش اقبال سعیدی )دبیران رابطه معنی

اسالمی و آورد. اعتقادات د مید جامعه پدیها، آثار خود را در بخش تولید و بر رشر دارد. نوع رفتار در زندگی انسانانجام کارها، آثار شدیدی بر رفتا

کند. برخالف آنچه درباره ییجاد مهای متعددی را در او ااخالقیات آن، مسلمان را به انجام کارهای مفید برای جامعه ترغیب کرده، انگیزه

دیگر  بررسی فرضیه ارد. همچنین،دزا را در خود سعهفته شده، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توهای دینی گآموزه

کر و همکاران میهش نانیبا پژو داری وجود دارد که نتایج این پژوهشنشان می دهدکه بین زندگی اسالمی و خود آگاهی دبیران رابطه معنی

بک و الگو گی انسان سهایی و الگوهایی می شود و به زندباشد. بنابراین می توان گفت که  سبک زندگی باعث ایجاد نگرش( همسو می2015)

ن، بنابرای ح می نماید.نان را اصالآدهند وکه این الگوها باعث ایجاد عشق و عالقه و خودآگاهی در دبیران می گرددو مسیر انجام فعالیت و کار می

ز طریق اکنند و   ا حل میروی را به عنوان هوشی معرفی نمودکه افراد باکمک آن مشکالت معناداری و ارزش زندگی خود هوش معنمیتوان 

 تر قرار می دهند.سبک زندگی سالم و دینی اعمال و زندگی خود را در مفهومی ژرف و عمیق
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 پیشنهادات

 نهیران در زمیهای آموزشی برای دبو اجرای دورهالمی برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه افزایش کیفیت سبک زندگی اس  

 خالقی.اجایای آموزش هایی از قبیل آموزش مهارت خودآگاهی، آموزش مهارت های مقابله با مشکالت ، خودآگاهی و س

 ها..تزاحمها و رضهای اسالمی و استخراج و تدوین سبک زندگی اسالمی جهت حل  تعامراجعه به قرآن، احادیث موجود و آموزه 

 ندگی ز، بـه سبک دی خودتوجه بیشتر و ویژه نهادهای  سیاست ریزی فرهنگی و تبلیغ دینی، در برنامه های درازمدت و راهبر

 .اسالمی و هوش معنوی

 ا.هتر یافتهذیری بیشپبه منظور تعمیم ها و مؤسسات آموزش عالی بررسی وگسترش موضوع حاضر توسط پژوهشگران به دانشگاه 

  گیری از روشهای تحلیل مسیر و معادالت ساختاری به منظور تعیین نقش دقیق متغیرهای هوش معنوی و روابط علّی احتمالی بهره

 های زندگی.آنها با سبک زندگی اسالمی یا دیگر سبک
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