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هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی
عبداهلل مفاخری
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نگرشهای زیست محیطی افراد نقش بسیاری در حفظ و بهینه سازی محیط بوم شناختی انسانها دارد .معنویت
به عنوان عامل مهم انسانی می تواند بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما را تبیین کند .هدف از پژوهش حاضر تعیین
رابطه بین هوش معنوی و نگرشهای زیست محیطی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد است .روش
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش را  315نفر از دانشجویان تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند .برای
سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه هوش معنوی کینگ ( )2008( )SISRIو پرسشنامه نگرشهای زیست
محیطی تامپسون وبرتون ( )1994استفاده شد .نتایج تحلیل نشان داد که مولفه های هوش معنوی به طور معنادار
می تواند نگرشهای زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور را پیش بینی کنند( .)P< /.5نمرات نشان میدهند
که اگر یک واحد در متغییر آگاهی وگسترش آگاهی افزایش داشته باشیم به مقدار  20صدم واحد در نگرش زیست
محیطی افزایش خواهیم داشت .همچنین یک واحد افزایش در نمرات تفکر انتقادی و تولید معنا به ترتیب 31
صدم واحد و  21صدم واحد در نمرات نگرش زیست محیطی دانشجویان افزایش خواهیم داشت .راه رسیدن به
جامعه پایدار در جوامع کنونی ،توجه به محیط زیست در هر جامعه ای می باشد ،ماهیت نگرشهای زیست محیطی
متکی بر وجود ارزش هایی است که شهروندان هر جامعه باید مجهز به آن باشند تا به رفتارهای بوم شناختی منجر
می شود .هوش معنوی یکی از فاکتورهایی است که ارزش های اخالقی و سجایای اخالقی و نگرش جهان شهری
را در شهروندان تسهیل و تقویت می کند.
کلمات کلیدی :هوش معنوی ،نگرش ،زیست محیطی
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چکیده

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی
مقدمه

در هزارة سوم میالدی دغدغه ا صلی سازمانهای بین المللی و اندی شمندان  ،پی شگیری از بروز مع ضالت محیط
زی ست1و روند فزایندة آن ا ست .ب سیاری معتقدند ان سان در حکم عامل تأثیرگذار و قربانی این بحران به شمار
می رود .از همین رو اصالح روند بحران محیط زیست به اعتقاد عموم صاحب نظران محیط زیست در گرو اصالح
آموزه های انس ان و تغییر در نگرش 2،بینش و دانش انس ان نس بت به س رنوش ت خود و محیط پیرامونش
است(پوتنم .)2006،نگرش را میتوان نظام بادوامی از ارزشیابیهای مثبت یا منفی ،احساسهای عاطفی و تمایل
به عمل موافق یا مخالف نس بت به یک موض وع اجتماعی تعریف کرد (کریمی .)1379 ،به همین ترتیب ،نگرش
زی ست محیطی3را میتوان نوعی سوگیری ن سبت به محیطزی ست یا بخ شی از آن دان ست که فرد را م ستعد رفتار
مطابق با آن مینماید .اهمیت نگرش در این اس ت که مبنای رفتار و پیش ش رو بروز رفتارهای محیطزیس تی
ا ست( برد .)20004،برر سیهای انجام شده پیرامون نگرش زی ست محیطی با دو ویژگی قابل ت شخیص ه ستند
که عبارت از مطالعه عوامل فرهنگی (ارزشها) و عوامل روانش ناختی (باورها) میباش ند .در نتیجه ،پژوهشهای
انجام ش ده پیرامون تعیینکنندههای فردی رفتار زیس ت محیطی ،از دو جریان عمده پیروی کرده اس ت .یکی،
جریانی که بر ارزشهای زی ست محیطی تمرکز و دیگری ،آنهایی که بر باورهای زی ست محیطی تأکید دارند .در
بررسی باورهای زیست محیطی ،دو مبنای نظری یعنی دیدگاه غامض اجتماعی و نظریه ارزش -انتظار بیشتر مورد
اس تفاده بوده اس ت .دیدگاه غامض اجتماعی ،به فرایند تص میمگیری فردی در هنگامی میپردازد که انگیزههای
خودخواهانه در مقابل انگیزه های نوعدوس تی قرار میگیرند .در نظریه ارزش-انتظار ،به این موض وع پرداخته
می شود که چگونه انسانها بین ارزشی که یک موضوع نگرشی در بر دارد و میزان احتمال وقوع آن ارزش ،دست
به یک معادله میزنند (کرولیز وبنوگر .)20005،در مجموع ،مطالعات انجام ش ده درباره رابطه نگرش و رفتارهای
1

-enviorenment
-attitude
3
-Environmantal attitude
4
-board
5
- Corraliza & Berenguer
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نگاه م سؤوالنه ن سبت به محیط زی ست و توجه ویژه به م سایل زی ست محیطی از ن شانههای شاخص ب سیاری از
جوامع قرن بی ست و یکم ا ست ،البتّ در جوامع در حال تو سع رویکردهای م سووالن زی ست  -محیطی در بی شتر
حوزه ها و نیز تالش ش هروندان برای عملکرد مس ووالنه در این جهت کمرنگ تر بنظر می رس د(نیک راملی و
محمد .(2012 ،پژوه شگران بر این باورند ک رفتار زی ست محیطی که نا شی از نگرش م سووالنه در قبال محیط
زیست می باشد ،یکی از عنا صر کلیدی در فرایند توسعه پایدار جوامع مدرن و در حال توسعه است(ایزدخواستی،
حاجیلو و علیزاده اقدم1392،؛ صالحی و امام قلی1391 ،؛ ضیا پور ،کیانیپور و نیکبخت .)1391 ،این پژوهشگران
در برر سیها خود در حوزة محیط زی ست به این نتیجه ر سیده اند که افزودن دانش ان سان دربارة محیط زی ست و
مسایل پیرامون آن ،منجر به رفتار مسووالنه تر انسانها می شود.
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حامی محیطزی ست ن شان دادهاند ،افرادی که نگرش مثبت ن سبت به محیطزی ست دارند ،به احتمال بی شتری در
رفتارهای حامی محیطزیست درگیر میشوند(هینس و همکاران.)19871،
رفتار زیست محیطی بدیندلیل میتواند متفاوت باشد که موقعیتها تغییر میکنند و این پدیده سوای از نگرش
مثبت یا منفی فرد نسبت به محیطزیست است .به بیان دیگر ،سازگاری و یا ت ضّاد بین متغیرهای فردی (نگرش)
و متغیرهای موقعیتی میتواند رفتار زی ست محیطی را تحت تأثیر قرار دهد .ت ضّ اد هنگامی پیش میآید که تمایل
زیادی از سوی فرد وجود داشته باشد ،اما موقعیت موجب دشوار شدن انجام آن باشد .برعکس ،سازگاری هنگامی
وجود دارد که فرد تمایل زیادی برای انجام یک رفتار داشته باشد و موقعیت نیز به نحوی باشد که انجام آن رفتار
را تس هیل نماید .برای مثال ،یک فرد ممکن اس ت با وجود داش تن نگرش مس اعد قوی نس بت به حفا ت از
محیطزیست ،از اتوبوس همگانی به جای ماشین شخصی استفاده نکند که این کار از نظر زمان هزینه بیشتری در
بر دارد (میرشا2و همکاران.)2010 ،
به اعتقاد گاردنر()1996یکی از عواملی مرتبط با نگرش های زیس ت محیطی هوش طبیعت گرا می باش د .هوش
طبیعتگرا ،توانایی بازش ناس ی و طبقه بندی گونهها در محیط زندگی خود میباش د .کس انی که دارای هوش
طبیعتگرای باالیی هس تند ،س ازگاری بیش تری با طبیعت دارند و معموالً به پرورش ،کش ف محیط و یادگیری
درباره موجودات عالقهمندند .این افراد به سرعت از جزئیترین تغییرات در محیط شان آگاه می شوند .این آگاهی
یا شناخت نسبت به محیط زیست می تواند با معنویت ارتباو داشته یاشد .معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت
شامل آگاهی و خودشناسی می شود معنویت  ،نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روز مره و یکپارچه شدن با کسی
غیر از خودمان ا ست  ،این آگاهی ممکن ا ست منجر به تجربه ای شود که فراتر از خودمان ا ست (غباری بناب و
همکاران  .)1386،در واقعه می توان گفت معنویت از طریق دانش ضمنی و به وا سطه هوش معنوی ت صمیمات را
تحت تاثیر قرار می دهد(کینگ  .)2008،سانتوس ( )2006معتقد ا ست هوش معنوی در مورد ارتباو با آفریننده
جهان است .وی این هوش را توانایی شناخت اصول زندگی (قوانین طبیعی و معنوی) و بنا نهادن زندگی براساس
این قوانین تعریف کرده ا ست .معنوی نوعی هوش غایی ا ست که م سائل معنایی و ارز شی را به ما ن شان داده و
م سائل مرتبط با آن را برای ما حل می کنند .هو شی ا ست که اعمال و رفتار ما را در گ ستره های و سیع از نظر
بافت معنایی جای می دهد (زوهر .)2000،کینگ ( )2008هوش معنوی را به عنوان مجموعه رفیت های روانی
که با آگاهی ،انسجام ،کاربرد سازوار جنبه های متعالی و معنوی و غیر مادی وجود فرد سر و کار دارد  ،تعریف می
کند که به پیامد هایی همچون بازتاب عمیق وجودی ،افزایش معنا ،باز شنا سی خود متعالی و ت سلط ویژگی های
معنوی می انجامد.
به اعتقاد کینگ( )2009راهبردهای مقابله ای و تکنیک های حل مشکل با استفاده از معنویت در واقع کاربردهای
سازگارانه هوش معنوی بوده و پیشنهاد می کند این ارتباو غیر مستقیم است که به عنوان میانجی عمل نموده و
به احتمال بیش تر همبس تگی معنادار تری میان س طوح هوش معنوی و س ازگاری وجود دارد .کاربرد آگاهانه ی

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی
هوش معنوی در زندگی ،موجب افزایش رابطه ی فرد با خویش تن دیگران و جهان بزرگتر می ش ود (س یس ک،
 ) 2001و همین موضوع باعث افزایش رفتارهای سازگارانه و مبتنی بر بهزیستی انسان می شود (دالمن.)2004 ،
با توجه به پژوهش های ذکر شده در این پژوهش به بررسی رابطه هوش معنوی با نگرش های زیست محیطی می
پردازیم.

روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه دان شجویان دان شگاه پیام نور بجنورد بود که به تعداد  1840بود .برای تعیین حجم نمونه
از جدول تعیین حجم نمونه کرج سی مورگان( )1970ا ستفاده شد .و از کل جامعه آماری  315دان شجو ،به روش
نمونه گیری تص ادفی طبقه ای ،به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب گردیدند .برای گردآوری اطالعات از دو
پر س شنامه هوش معنوی کینگ )2008( )SISRI(1و پر س شنامه نگر شهای زی ست محیطی تامپ سون وبرتون2
( )1994ا ستفاده شد .پر س شنامه هوش معنوی کینگ در سال  2008تو سط کینگ طراحی و ساخته شد .این
پر س شنامه دارای  24گویه ا ست و چهار زیر مقیاس دارد :تفکر وجودی انتقادی3،تولید معنای شخ صی4،آگاهی
متعالی5و ب سط حالت ه شیاری6.هر چه فرد نمره باالتری در این پر س شنامه بگیرد دارای هوش معنوی بی شتری
است .در پژوهشی (معلمی )1389 ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ./89و ضریب اعتبار پرسشنامه هوش معنوی
از طریق بازآزمایی در یک نمونه  70نفری یه فاصله زمانی  2هفته  ./67محاسبه شد .در این پژوهش پایایی درونی
پرسشنامه ./68محاسبه شد .پرسشنامۀ نگرش های محیطی7تامپسون و برتون ( :)1994این پرسشنامه شامل سه
خرده مقیاس ان سان مداری ،محیط مداری و بی اعتنایی عمومی ا ست که برای ارزیابی نگرش به محیط ا ستفاده
شد .اعتبار هر یک از این خرده مقیاس ها به این ترتیب میباشد :ضریب آلفای کرونباخ  70/0برای انسان مداری،
 75/0برای محیط مداری و  65/0برای بی اعتنایی.
یافته ها
نتایج آزمون کالموگروف -اس میرنوف جهت بررس ی فرل نرمال بودن توزیع متغیرهانش ان داد که نمرات Z
خودآگاهی ،حمایت اجتماعی و اف سردگی به ترتیب با سطح معناداری  0/83 ،0/49و  0/34می با شد .با توجه به
اینکه سطح معناداری آزمون کالموگروف  -اسمیرنف در تمامی متغیرها بیشتر از  0/05می باشد .لذا با  95درصد
اطمینان می توان گفت توزیع نمرات متغیرهای مورد بررسی نرمال است.

1

- Spiritual Intelligence Self-Report Inventory
- Thompson and Breton
3
- Critical Existential Thinking
4
- Personal Meaning Production
5
- Transcendental Awareness
6
- Conscious State Expansion
7
- Environmental Attitudes Questionnaire
2
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روش
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جهت پیش بینی نگرش های زی ست محیطی با ا ستفاده از هوش معنوی از روش رگر سیون چند متغییره گام به
گام استفاده شد که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :1خالصه مدل رگرسیون

1

تفکر انتقادی

0/57

0/32

0/31

13/8

0/001

2

تفکر انتقادی ،تولید معنا

0/632

0/394

0/392

14/2

0/001

3

تفکر انتقادی ،تولید معنا،
آگاهی
تفکر انتقادی ،تولید معنا،
آگاهی ،گسترش آگاهی

0/68

0/465

0/463

17/43

0/001

0/71

0/506

0/502

16/14

0/001

4

رگرسیون اجرا شده در چهار گام صورت گرفته است .در گام اول از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل
(ابعاد هوش معنوی) ،بر اساس بیشترین سطح معناداری تنها تفکر انتقادی ،در تحلیل باقی مانده است که حدود
 32درص د از واریانس نمرات نگرش های زیس ت محیطی را تبیین می کند( .)r =0/32و در گام چهارم ،عالوه
برتفکر انتقادی ،خودآگاهی ،تولید معنا و گ سترش آگاهی ،نیز وارد تحلیل شده ا ست که در مجموع این متغیرها،
حدود  50درصد از واریانس نمرات نگرش های زیست محیطی را به خود اختصاص داده اند( .) r=0/506با توجه
به مقدار  Fمحاس به ش ده و س طح معناداری ( )0/001آن نتیجه می گیریم که مدل معنادار اس ت.چون س طح
معناداری آن کمتر از  0.05می باشد .جهت تعیین اینکه سهم هر متغیر پیش بین چقدر می باشد ،مقدار بتا و B
را محاسبه می کنند که مقدار آنها در جدول زیر آمده است:

جدول :2ضرایب متغیرها (در رگرسیون چند متغیره)
مدل

متغیر

بتا

4

عدد ثابت

32/1

خطای استاندارد ضریب بتا ضرایب استاندارد شده بتا
4/9

-

t

سطح معناداری

6/6

0/001
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مدل

متغییرها

R

R2

ضریب همبستگی جامعه

F

سطح معناداری

هوش معنوی و نگرش های زیست محیطی
تفکر انتقادی

0/49

0/17

0/31

3/5

0/001

تولید معنا

0/34

0/11

0/21

3/2

0/002

آگاهی

0/31

0/16

0/20

2/4

0/001

گسترش آگاهی

0/30

0/15

0/20

2/3

0/002

نتیجه گیری
واکاوی متغیرهای روانش ناختی و رفتار زیس ت محیطی افراد و چگونگی روابط بین این متغیرها میتواند در
پیشبینی چگونگی تعامل با محیطزیست و حفا ت از آن کمک نماید .پژوهش حاضر ،نشان داد که هوش معنوی
دانشجویان می تواند نگرشهای زیست محیطی آنان را به طور معنادار پیش بینی کند ( .) R2 =0/50این یافته با
یافتههای س ایر محققان مانند؛ نواح و همکاران ()1390که در پژوهش ی به بررس ی رابطه بین میزان دینداری با
ارزش ها و رفتارهای زیست محیطی شهروندان پرداختند و نتایج نشان داد ضریب همبستگی به دست آمده برای
رابطه میزان دینداری و ارزش زی ست محیطی  0/158و ارزش زی ست محیطی با رفتار زی ست محیطی  0/168به
دست آمده که هر دو رابطه در سطح  0/01معنی دار بودند .همچنین جاگرز و ماتی ( )2010شناسایی ارزش ها و
باورهای مرتبط با مسئولیت پذیری زیست محیطی افراد سوئدی را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج به دست آمده از
این مقاله حاکی از آن است که ،نسبت قابل توجهی از پاسخگویان یک ارزش متناسب با شهروندی بوم شناختی
مانند نوع دوس تی غیرقلمرویی و تقدم عدالت اجتماعی از خود توجه نش ان می دهند .این یافته ها بیانگر میزان
اهمیت هوش معنوی در نگرشهای زیست محیطی است.
نتایج به د ست آمده از این مقاله حاکی از آن ا ست که ،ن سبت قابل توجهی از پا سخگویان یک ارزش متنا سب با
شهروندی بوم شناختی مانند نوع دوستی غیرقلمرویی و تقدم عدالت اجتماعی از خود نشان می دهند .شهروندی
بوم شناختی در حوزه نظریه سیاسی به عنوان رویکردی برای فهم مسئولیت پذیری افراد نسبت به محیط زیست
تلقی می گردد .البته الزم به ذکر اس ت که ش هروندی بوم ش ناختی آمیزه ای از رفتارها ،نگرش ها و ارزش های
مرتبط با شهروندی بوم شناختی است که تمام جنبه ها را همزمان مورد توجه قرار می دهد .لذا ،اصل بوم شناسی
زمانی می تواند تحقق یابد که دیدگاه جامع نگرانه و کلی نس بت به موجودات وجود داش ته باش د و اولین مولفه
هوش معنوی نیز یعنی جامع نگری و بعد اعتقادی به ص ورت کامالً آش کار بر این موض وع تاکید دارد .مطابق
تعریف دابس ون ( )2007از ش هروندی بوم ش ناختی ،می توان گفت که ،اص ول و اس اس ش هروندی بر و ایف و
147

Downloaded from iase-jrn.ir at 14:42 +0330 on Friday March 20th 2020

جدول  2نش ان میدهد که ض رایب اس تاندارد ش ده بتا مربوو به آگاهی و گس ترش آگاهی( )0/20و تفکر
انتقادی( )0/31و تولید معنا ( )0/21ا ست .نمرات ن شان میدهند که اگر یک واحد در متغییر آگاهی وگ سترش
آگاهی افزایش دا شته با شیم به مقدار  20صدم واحد در نگرش زی ست محیطی افزایش خواهیم دا شت .همچنین
یک واحد افزایش در نمرات تفکر انتقادی و تولید معنا به ترتیب  31صدم واحد و  21صدم واحد در نمرات نگرش
زیست محیطی دانشجویان افزایش خواهیم داشت.
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تعهدات غیرمتقابل مبتنی است یعنی همان مسئلهای که هوش معنوی بر آن تاکید دارد .شهروندی بوم شناختی
تاکید بر این نکته دارد که شهروندان بتوانند در ارتباو متقابل با محیط اطراف خود به سوی جامعه پایدار حرکت
کنند و این امر جز با توجه به جامع نگری و بعد اعتقادی که از مولفه های هوش معنوی است میسر نخواهد شد.
مطابق دیدگاه بنس ون ،بدون آموزش ص حیح مباحث معنوی و اعتقادی ،در فراگیرترین ش کل فلس فی و اخالقی
آنها ،هر چه از تباه شدن محیط زی ست و ضرورت حفظ آن گفته شود ،سودمند نخواهد بود (بن سون.)1382 ،
همان طوری که از ابتدای این پژوهش عنوان گردید تنها راه رس یدن به جامعه پایدار در جوامع کنونی ،توجه به
محیط زی ست در هر جامعه ای می با شد ،ماهیت نگر شهای زی ست محیطی متکی بر وجود ارزش هایی ا ست که
ش هروندان هر جامعه باید مجهز به آن باش ند تا به رفتارهای بوم ش ناختی منجر می ش ود .هوش معنوی یکی از
فاکتورهایی اس ت که ارزش های اخالقی و س جایای اخالقی و نگرش جهان ش هری را در ش هروندان تس هیل و
تقویت می کند .چنانچه یافته های این پژوهش نیز اثبات می کند هوش معنوی و ابعاد آن می تواند به عنوان
یکی از پیش بینی کننده های نگرش زیست محیطی در هر جامعه ای مورد توجه قرار گیرد .به عبارت دیگر ،برای
ر سیدن به جامعه پایدار و شهروندانی با نگرش زی ست محیطی مثبت ،پی شنهاد می شود که ،تقویت هوش معنوی
در شهروندان مورد توجه قرار گیرد که منجر به نگر شهای مثبت زی ست محیطی و سپس رفتارهای بوم شناختی
در شهروندان خواهد شد که این امر می تواند از طریق رسانه های جمعی و اجتماعی مورد اقدام قرار گیرد.
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Abstract
Environmental attitudes of people have a great role in preserving and optimizing the
ecological environment of humans. Spirituality as an important human factor can
explain many of our social behaviors. The purpose of this study was to determine
the relationship between spiritual intelligence and environmental attitudes among
students of Payame Noor University in Bojnourd. The methodology of this study is
descriptive and correlational according to the nature of the subject and the desired
goals. The statistical population of this study consists of 315 students selected by
random sampling. To measure the variables of the research, King's Spiritual
Intelligence Questionnaire (SISRI) (2008) and Environmental Thought
Questionnaire (Thumpson & Bertton, 1994) were used. The results of the analysis
showed that the components of spiritual intelligence can predict the environmental
attitudes of Payame Noor University students (P <.5). The scores indicate that if one
unit increases in the consciousness awareness and awareness variable, we will
increase the amount of 20 hundredths of units in the environmental attitude.
Also, an increase in the critical thinking and production of meaning scores will
increase by 31% and 21% respectively in students' environmental attitudes. The way
to a sustainable society in contemporary societies is to pay attention to the
environment in any society, the nature of environmental attitudes is based on the
values that the citizens of each society must have equipped to lead to ecological
behaviors. Spiritual intelligence is one of the factors that facilitates and strengthens
ethical values and ethical issues and urban world attitudes.
Keywords: spiritual intelligence, attitude, environment

