
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

25/09/90: مقالهدريافتتاريخ
05/10/90: مقالهبررسيتاريخ
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شناختيروانآوردهايدستمجله
)شناسيروانوتربيتيعلوم (

1391بهار و تابستاناهواز،چمرانشهيددانشگاه
1يشماره،3-19سالچهارم،يدوره

63-80: صص

شناختي، اضطراب ي بر بهزيستي روانثير آموزش هوش معنوأت
در دانشجويان دانشكده نفت اهوازوجودي، و هوش معنوي،

∗سيدعلي مرعشي

∗∗عبدالزهرا نعامي

***كيومرث بشليده

****يداله زرگر

*****باقر غباري بناب

چكيده
ب شناختي، اضـطرا  هاي بهزيستي روان  اين پژوهش به بررسي تأثير آموزش هوش معنوي بر مؤلفه         

 نفت  ه كارشناسي دانشكد  ه آماري شامل دانشجويان دور    هجامع. وجودي، و هوش معنوي پرداخته است     
 نفر به طور تصادفي انتخاب و سپس به        112از ميان اين دانشجويان     . بود89-90اهواز در سال تحصيلي   

ر با پژوهش  نفر تا آخ94از اين تعداد . طور تصادفي در دو بخش مساوي آزمايش و گواه گمارده شدند       
ابزارهاي مورد اسـتفاده  . قرار داشتند)  نفر46(و گواه  )  نفر 48( گروه آزمايشي    دوهمراهي كردند كه در     

، و اضـطراب    )1989 (شناختي ريـف  ، بهزيستي روان  )2008 ( هوش معنوي كينگ   پرسشنامه:  از عبارتند
طرح پيش آزمون ـ پـس   اين تحقيق يك پژوهش آزمايشي ميداني حقيقي از نوع . )1974 (وجودي گود

گروه آزمـايش در    هاي آزمايشي و گواه،     بعد از انجام پيش آزمون براي گروه      .  است آزمون با گروه گواه   
 قرار )2004 (بسته آموزشي بوول مرحله 7اساس  براي تحت آموزش هوش معنوي دقيقه60ه جلس15

)نويسنده مسئول (ن اهوازشناسي، دانشگاه شهيد چمرااستاديار گروه رواناچ و .پي.اي پزشكي، امدكتري حرفه∗

sayedalimarashi@yahoo.com
naamiabdul@yahoo.com اهوازشناسي، دانشگاه شهيد چمراندانشيار گروه روان ∗∗

k.beshlideh@scu.ac.ir اهواز   شناسي، دانشگاه شهيد چمران استاديار گروه روان***

zargar_y@scu.ac.ir اهواز              شناسي، دانشگاه شهيد چمران استاديار گروه روان****

bghobari@ut.ac.irشناسي، دانشگاه تهران                        دانشيار گروه روان*****
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هـاي   نتـايج تحليـل واريـانس      . شـد  انجـام هـاي آزمـايش و گـواه         گروه پس آزمون براي  آنگاه. گرفتند
پذيرش خود، هدف و شامل  (شناختيهاي بهزيستي رواندار تمام مؤلفه معنيافزايشگر چندمتغيري بيان

گيري در زندگي، رشد شخصي، تسلط بر محـيط، اسـتقالل و خودمختـاري، و روابـط مثبـت بـا                     جهت
.  است مقايسه با گروه گواه آزمايش دردر گروهاضطراب وجوديو هوش معنوي، و كاهش ، )ديگران

معنوي، هوش وجودياضطراب شناختي، بهزيستي روان، معنويآموزش هوش : واژگانكليد

همقدم
3 توسط ايمونزآنهاو كمي پيش از ) 2000 (2 مارشالوهر و كه توسط ز1»هوش معنوي«

مديريت در و علم شناسي  روانها درمطرح گرديد، به عنوان يكي از جديدترين سازه) 2000(

و ساير ها  ابداع و در سازمانمربوط به آنآموزشي هاي مركز توجهات قرار گرفته، و دوره

ي فرد براي مقابله با مشكالت يعاملي است كه سبب توانا» هوش«. تمراكز بكار گرفته شده اس

ه و چندگانمتنوعاي همقول) 1993 (4 بر اساس تئوري گاردنر وشود آنها ميهو حل سازگاران

ي شامل جستجوي يعتقاد به وجود قدرت برتر و ماورا را عالوه بر ا5»معنويت«از طرفي . است

، خودآگاهي و خودشناسي، و همچنين احساس مسئوليت در برابر »معنا و مفهوم زندگي«

تلفيق دو مفهوم هوش و معنويت منجر به . نداهديگران و بلكه احساس يگانگي با ديگران دانست

 حل براي معنوى اطالعاتاز استفاده» هوش معنوى«.  هوش معنوي شده استهپيشنهاد ساز

هر و مارشال وبه بيان ز. )2000ايمونز، (باشدميف اهدا به نيل زندگى و مشكالتسازگارانه 

اي هه انگيزرينتبر، و اهداف و مفاهيمرينتژرف آن با است كه ظرفيتيهوش معنوي ) 2000(

از اين ديدگاه . اندديگر منلنيز هوش معنوي را هوش ك) 2002 (6كيتز. نيمكيرا درك مخود 

. ودشمي از كليات غافل  و،در جزئيات غرق باالتري دارد كمتر يكسي كه هوش معنو

 دروني و آشتيومهرباني با همراهعقالنيهوش معنوي را عملكرد ) 2006 (7ويگلزوورث

. ندكمي معرفيموقعيتبيروني در هر 
از جمله . استشدهي براي تقويت هوش معنوي پيشنهاد يهاروشود تاكنون معد

1-  spiritual intelligence (SI) or spiritual qoutient (SQ)
2-  Zohar & Marshall
3-  Emmons
4-  Gardner 
5-  spirituality
6-  Kates
7-  Wigglesworth
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65 ...اختي، اضطراب وجودي، وشنثير آموزش هوش معنوي بر بهزيستي روانأت

ت عملي براي بهبود اي همراه با تمرينا مرحله7مدون  آموزشي يهيك بست) 2004 (1بوول

، 4، ارزيابي3، معني2هشياري: ه كرده است كه به اختصار مراحل آن عباتند ازيهوش معنوي ارا

با توجه به شواهد پژوهشي اندكي . 8، و رسالت7ه روي، نشان6، بصيرت5بودنمتمركز متمركز 

 گرين و ؛2008، 9سيسك(كه در خصوص مؤثر بودن آموزش هوش معنوي وجود دارد 

يكي از مسائل اين پژوهش آن) 2010، 11حسيني، الياس، كراوس، و عايشه و 2010، 10نوبل

ي دارد يا يكاراي افراد ارتقاء هوش معنودر) 2004(روش بوول استفاده از ساختار ست كه آيا ا

خير؟

شناختي  روان ديگر در اين پژوهش بررسي تأثير آموزش هوش معنوي بر بهزيستيهمسئل

در ) 1989 (12ريفبرخي مؤلفين از جمله كه توسط شناختي  روانمفهوم بهزيستي. افراد است

و (ي فرد يكارارشد و ه سالمت رواني را از زاوي، مطرح شده استگرامثبتشناسي  روانحيطه

كه در اين پژوهش از آن ) 1995(13و كيزمدل ريف . دهد مي قرارتوجهمورد ) نه بيمار نبودن

رشد ، گيري در زندگيهدف و جهت، پذيرش خود: عامل است6داراياستفاده شده 

پيشين هاي از آنجا كه پژوهش. روابط مثبت با ديگران، و استقالل، تسلط بر محيط، شخصي

لطفي و  (»سالمت روان«، )2009آمرام، (» عملكرد موفق«ه هوش معنوي با مقولداننشان داده

، 14اوكوزي(مانند وابستگي به خدا معنوي هاي و از سوي ديگر سازه ارتباط دارد، )1387سيار، 

، تطابق مبتني بر معنايابي )16،2010ناتان (15، مذهب، معنويت، و تجارب اوج)2010

1-  Bowel
2-  awareness
3-  meaning
4-  evaluation
5-  being centered
6-  vision
7-  projection
8-  mission
9-  Sisk
10- Green & Noble
11- Hosseini, Elias, Krauss, & Aishah
12-  Ryff
13- Keyes
14- Okozi
15- peak experiences
16- Nathan
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ارتباط شناختي  روانبهزيستيبا )2002، 2راميرز دو لئون(عنوي ، و بهزيستي م)2005، 1ري(

معنوي دارد هاي همبستگي معكوسي با چالششناختي  روان بهزيستيهمچنينو ، دارندمثبتي 

شناختي  روانبهزيستيبر هوش معنوي آموزش رود كه  ميلذا انتظار، )2009، 3شريبر(

به طور مشخص ارتباط هوش معنوي با ، هرچند پژوهشي يافت نشد كه تأثيرگذار باشد

. را بررسي كرده باشدشناختي  روانبهزيستي

و ، )2008، 4كينگ(است» تفكر وجودي«از طرف ديگر چون يكي از اركان هوش معنوي 

معنوي با اضطراب وجودي هاي  كه سازهاندپيشين نشان دادههاي پژوهشبرخي همچنين 

شناسي  رواندر زمينهرود كه هوش معنوي  ميتظاران)2009، 5كسبير(رابطه معكوس دارند 

 كه كندكمك » اضطراب وجودي«كاهش مشكالتي مانند وجودي اهميت پيدا كرده و به 

) 1952 (6تيليكگونه كه همان. بررسي اين موضوع يكي ديگر از مسائل مهم اين تحقيق است

 مرگ و نيستي، تهي :شوند مي سه نوع تهديد مختلف باعث بروز اضطراب وجوديگفته است

. ، و باالخره گناه و تقصير)پوچي(شدن از معني 

معنويت در زندگي اجتماعي و فردي مردم كشور ما اهميت دين و به تبع آن از آنجا كه 

ناشي از معنويت هاي داشته و دين مبين اسالم نيز بر رشد معنوي و فراستاي تعيين كننده

پيشنهاد شده درهاي ش معنوي از جديدترين سازه، و نظر به آنكه هوتأكيد زيادي دارد

قريب به اتفاقاست كه در مورد آن تحقيقات اندكي در جهان انجام شده است، و شناسي روان

، انجام اندبودهيا رگرسيون همبستگي هاي انجام شده نيز تاكنون از سنخ بررسيهاي پژوهش

وي در ايران و به ويژه نسل جوان و هوش معنپذير بودن آموزش تجربي در مورد هيك مطالع

 آموزشي مدون در ارتقاء هوش ه چنانچه تأثير يك بستونمايد،  ميدانشجو بسيار ضروري

و آموزشي بهتر و ترجيحاً بومي هاي تواند آغازي براي تدوين روش ميمعنوي معلوم شود

ميت سالمتي و همچنين با توجه اه. قلمداد گردداسالمي در آينده هاي متناسب با آموزه

1-  Wray 
2-  Ramirez de Leon
3-  Schreiber
4-  King 
5-  Kesebir
6-  Tillich 
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67 ...اختي، اضطراب وجودي، وشنثير آموزش هوش معنوي بر بهزيستي روانأت

سازان جامعه هستند، ، كه آينده جوانشناختي، و اهميت عملكرد موفق نسلبهزيستي روان

 كه همان گونه. هاي تازه براي ارتقاء سالمتي رواني آنان جايگاه و فوايد مهمي داردبررسي راه

سان به مقوله خوشبختي انشناختي  روانگرا اشاره شده است بهزيستيشناسي مثبتدر روان

ها يكي از اين مناقشه.  دستيابي به آن موضوعي بسيار پرمناقشه بوده استياشعار دارد اما نحوه

ست كه آيا برخالف ديدگاه مادي گرايانه رويكردهاي معنوي براي  ا آن، ديرين دارديكه سابقه

ست كه اضطراب وجودي  ادستيابي به خوشبختي كارآمدند يا خير؟ نكته مهم ديگر آن

شايع و صعب العالج است كه تاكنون مطالعات اندكي در مورد آن انجام شده است و اي مسئله

 آن از اهميت شاياني برخوردار مهاربراي ) مانند آموزش هوش معنوي(تازه هاي يافتن راه

فرانكل،  (رواني ديگري منتهي شودهاي آسيبتواند به از طرفي اضطراب وجودي مي. باشدمي

در نسل جوان ها اين پديدهرسد كه مي و از آنجا كه به نظر)1385ر يزدي، به نقل از محمدپو

اي امروزه مقولهاضطراب وجودي ، )2006، 1برمن، ويمس، و استيكل(در حال گسترش است

در اين پژوهش به عنوان يك ي مهم و حياتي است كه به دليل ارتباط نظري آن با هوش معنو

. شدلحاظمتغير وابسته مهم 

هاي پژوهشضيهفر

. ردبباال ميدر دانشجويان را شناختي  روانبهزيستيهاي آموزش هوش معنوي مؤلفه) 1

.  ردبباال ميدر دانشجويان را » پذيرش خود«آموزش هوش معنوي ) 1-1

.  ردبباال ميدر دانشجويان را » گيري در زندگيهدف و جهت«آموزش هوش معنوي ) 2-1

.  ردبباال ميدر دانشجويان را » رشد شخصي«ي آموزش هوش معنو) 3-1

.  ردبباال ميدر دانشجويان را » تسلط بر محيط«آموزش هوش معنوي ) 4-1

.  ردبباال ميدر دانشجويان را » استقالل«آموزش هوش معنوي ) 5-1

.  ردبباال ميدر دانشجويان را » روابط مثبت با ديگران«آموزش هوش معنوي ) 6-1

.  هددميكاهش دانشجويان در را  هوش معنوي اضطراب وجودي آموزش) 2

.  ودشميدانشجويان آموزش هوش معنوي سبب افزايش هوش معنوي ) 3

1-  Berman, Weems, & Stickle
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 پژوهشروش

روش اين پژوهش به صورت آزمايشي ميداني است كه در آن از طرح پيش آزمون ـ پـس   

تحـت تـأثير    ) پسر و دختر  (يش  دو گروه آزما  بدين منظور   . آزمون با گروه گواه استفاده شده است      

تحـت شـرايط   ) پسر و دختـر (متغير مستقل يعني آموزش هوش معنوي قرار گرفتند و دو گروه گواه     

.عدم آموزش هوش معنوي قرار داشتند

آماريو نمونه هجامع

كارشناسـي  هدختـر و پـسر دور   سـاله   25 تا   18 دانشجوي   1120هآماري شامل هم  هجامع

. انتخـاب شـدند  هـا   آن از بـين  هـا   نمونـه  بود كـه     89-90 سال تحصيلي   در دانشكده نفت اهواز  

 به طـور  و به طور تصادفي انتخاب )پسر نفر 70 نفر دختر و     42( دانشجو 112ها شامل آزمودني

) نفـر دختـر    21 نفـر پـسر و       35هر يك شـامل     (آزمايش و گواه     نفره   56هاي  تصادفي به گروه  

 كـه   تا آخر با پژوهش همراهي كردند     ) پسر 56 دختر و    38( نفر 94از اين تعداد  . گمارده شدند 

 در گروه گواه   )پسر25و  دختر  21( نفر 46و،  در گروه آزمايشي  )پسر31ودختر  17( نفر   48

.قرار داشتند

ابزارهاي پژوهش

كينـگ توسـط   اي   مـاده  24پرسـشنامه ايـن . )-24SISRI( كينـگ    معنويهوشمقياس

 و  رقيـب . اسـت ساخته شـده    ) 1389ي نيا، سيادت، و احمدي،      ، به نقل از رقيب، حكيم     2000(

تجربـه معنـوي غبـاري    را با استفاده از پرسـشنامه    روايي همگرايي پرسشنامه     )1389(همكاران  

ــاب  ــد ) 1384(بن ــايي  . )p>01/0 و r=66/0(محاســبه كردن ــژوهش حاضــر، ضــريب پاي در پ

. آمد به دست85/0 با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پرسشنامه

ه و شـد تهيـه ) 1989( ريـف    توسط. ريف) RPWB(شناختي   روان  بهزيستي هپرسشنام

، هـدف و جهـت گيـري در         ) مـاده  19( شش خرده مقياس تسلط بر محـيط          و  سؤال 77حاوي  

، ارتبـاط مثبـت بـا       ) مـاده  8(، رشد و بالندگي فردي      ) ماده 19(، پذيرش خود    ) ماده 13(زندگي  

هـاي  اسمقيـ خـرده ) 1383(زنجـاني طبـسي     . باشـد  مي ) ماده 10(و استقالل   )  ماده 8(ديگران  
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69 ...اختي، اضطراب وجودي، وشنثير آموزش هوش معنوي بر بهزيستي روانأت

براي خـرده مقيـاس پـذيرش خـود         را   روائي سازه به دست آمده       ه و  را همبسته نمود   پرسشنامه

، 51/0، تـسلط بـر محـيط    59/0، رشـد شخـصي   63/0گيـري در زنـدگي   ، هدف و جهت 66/0

بـا روش   وي همچنـين    . )p>01/0( گزارش كرد  48/0، و روابط مثبت با ديگران       46/0استقالل  

 كه ضريب آلفاي كرونبـاخ بـراي كـل مقيـاس            يدپايايي اين پرسشنامه را سنج    ،همساني دروني 

در پـژوهش حاضـر     .  بـه دسـت آمـد      90/0 تـا    62/0ين  اي ب هاي فرعي در دامنه    و مقياس  94/0

ون از با نمره كـل مقيـاس در پـيش آزمـ          ها  ي پرسشنامه با همبسته كردن نمره خرده مقياس       يروا

و بـراي  83/0 تـا  67/0بـين  ها براي خرده مقياس آلفاي كرونباخو) >001/0p(90/0 تا   60/0

. به دست آمد93/0كل مقياس 

)1974( و گـود   1گـود توسـط   اي   مـاده  32 مقياس   اين.وجودي گود اضطراب  همپرسشنا

ايـن  روايـي ) 1994 (2هالـت .  را بـه فارسـي ترجمـه نمـود         آن) 1388( گنجـي    ه و  شـد  ساخته

هاي هدفمندي در زندگي، پيگـردي اهـداف معرفتـي، و            آزمون همبسته كردن با  بارا  پرسشنامه

همبستگي نمره مقياس اضطراب وجودي با تركيب نمره سه پرسـشنامه           .  محاسبه كرد  افسردگي

. ي خـوبي را بـراي آزمـون گـزارش نمـود     يي محتـوا  يـ روا) 1389(معيني  .  بود 66/0پيش گفته   

ي بـين  يا آزمود به نحوي كه همبستگي باالي اين آزمون ريتحليل مواد نيز روا همچنين از طريق    

ايـن مقيـاس    آلفـاي كرونبـاخ     در تحقيق حاضر    . گزارش كرد  كل آزمون    ي و نمره  هالكليه سؤا 

. محاسبه شد81/0

ها آوري دادهي مداخله و روند جمعروش اجرا

پـانزده ي آزمـايش طـي   هـا گروهاه،  اي آزمايش و گو   ههبراي گرو آزمون  پيشپس از انجام    

قـرار  )اي عملـي  هـ ن تمـري  شاملمعنويآموزش هوش   (اي تحت تأثير مداخله      دقيقه 60هجلس

با توجه به اينكه ايـن      .زمون براي هر دو گروه آزمايش و گواه انجام شد         آس پ در انتها  و   گرفتند

هاي مطروحه در بـست هلمثاا و ههآموز تالش شد    ا براي جمعيت مسلمان انجام گرفت     هشآموز

ي اهـ هآموزبا  ا  هشآموزي  يهمسونيزاسالمي تغيير يابد و     اي  هلمثاو  ا  ههآموزبه  ) 2004(بوول  

.ديني اسالم حفظ گردد

1-  Good
2-  Hullett 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

)1يشماره،1391ستانبهار و تاب،3-19سالچهارم،يدوره(اهوازچمرانشهيددانشگاهشناختيروانآوردهايدستمجله 70

هايافته

ور كه در جدول طنهما.دهند ميپژوهش را نشانهاي  يافته3 تا 1 شماره هايجدول

زمون آزمون نسبت به پيشآوه آزمايش در پسهاي گر ميانگين نمره،شود مشاهده مي1شماره 

و هوش معنوي افزايش، و در اضطراب وجودي كاهش شناختي  روانبهزيستيهاي در مؤلفه

زمون كاهش يافته است كه آهمچنين انحراف معيار تمام متغيرهاي وابسته در پس. دهدنشان مي

 و جمعيت به سمت يك زمون كمتر شدهآ افراد در پسهايهدهد پراكندگي نمرنشان مي

به عبارت ديگر افرادي كه در متغيرهاي وابسته وضعيت بدتري . ر شدن رفته استتتدس

. انداند بيشتر تحت تأثير آموزش قرار گرفته و به سايرين نزديك شدهداشته

راب شناختي، اضـط بهزيستي روانهاي مؤلفه(متغيرهاي وابسته ميانگين و انحراف معيار نمره  . 1جدول  

ها وهگردر )معنويهوش وجودي، و 

مرحله

تعداد 
افراد 
گروه 
آزمايش

تعداد 
افراد
گروه 
گواه

متغيرهاي وابسته
ميانگين 
در گروه 
آزمايش

انحراف 
معيار در 
گروه 
آزمايش

ميانگين 
در گروه 

گواه

انحراف 
معيار در 
گروه گواه

ش آزمون
پي

4846

پذيرش خود
گيري در زندگيهدف و جهت
 شخصيرشد

تسلط بر محيط
استقالل

روابط مثبت با ديگران
اضطراب وجودي
هوش معنوي

79/67
54/54
56/28
23/67
08/33
95/27
31/9
48/89

07/9
56/6
88/3
57/10
88/6
40/5
94/4
07/12

71/70
58/56
82/29
71/68
01/37
69/29
75/7
43/94

79/8
74/5
87/3
65/9
38/5
75/5
62/4
89/10

س آزمو
پ

ن

4846

پذيرش خود
گيري در زندگيهدف و جهت

رشد شخصي
تسلط بر محيط

استقالل
روابط مثبت با ديگران
اضطراب وجودي
هوش معنوي

45/71
83/56
13/30
08/70
25/36
25/29
30/7
10/93

79/6
82/5
15/3
91/7
86/5
56/4
21/4
14/11

74/69
76/54
67/29
08/69
65/36
47/28
56/7
23/91

75/8
86/6
59/3
43/9
82/5
71/5
03/5
37/14
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مستقل بودن : هاي الزم براي انجام تحليل واريانس شاملدر اين پژوهش پيش فرض

هاي آزمايش و گواه رعايت شده انتخاب افراد كه در زمان تقسيم به گروه) تصادفي بودن(

وف تأييد شد، و ها كه با انجام آزمون كولموگروف ـ اسميرناست، نرمال بودن توزيع داده

هاي آزمايش و گواه كه با انجام آزمون لوين تأييد گرديد، ها در گروههمگن بودن واريانس داده

اند، لذا پس از انجام محاسبات ذكر شده، ابتدا يك تحليل واريانس چندهمگي حاصل بوده

ند هاي پژوهشي آزمون شد، و سپس فرضيه)2جدول شماره (انجام گرفت ) مانوا(متغيري 

). 3جدول شماره (

متغيرهـاي   پـيش آزمـون      -هاي پس آزمون     تفاضل نمره  برنتايج تحليل واريانس چندمتغيري     . 2جدول  

هاي آزمـايش و     در گروه  )شناختي، اضطراب وجودي، و هوش معنوي     بهزيستي روان هاي  مؤلفه(وابسته  

گواه

Fارزشآزمونمنبع
df

فرضيه
df
خطا

سطح 

داريمعني

گروه

 پياليياثر
لمبداي ويلكز
اثر هتلينگ

ي رويريشهبزرگترين

285/0
715/0
399/0
399/0

23/4
23/4
23/4
23/4

8
8
8
8

85
85
85
85

001/0
001/0
001/0
001/0

ها قابليت استفاده از مانوا داري همه آزموندهد كه سطوح معني نشان مي2جدول شماره 

هاي آزمايش و گواه حداقل از لحاظ گروههاي  آزمودني كه بين بدين معنيشمارندرا مجاز مي

. دار وجود دارديكي از متغيرهاي وابسته تفاوت معني

آموزش گروه آزمايش كه هاي شود، بين آزمودني مشاهده مي3همان گونه كه در جدول 

داريهاي معنياند تفاوتاند و گروه گواه كه هيچ آموزشي دريافت نكرده ديدههوش معنوي

، هدف و ]P>002/0 و =05/10F)92،1([در كليه متغيرهاي وابسته شامل پذيرش خود 

 و =97/9F)92،1([، رشد شخصي ]P>001/0 و =67/20F)92،1[(گيري در زندگي جهت

002/0<P[ تسلط بر محيط ،])92،1(98/3F= 049/0 و<P[ استقالل ،])33/12)92،1F= و 

001/0<P[ن ، روابط مثبت با ديگرا])92،1(74/9F= 002/0 و<P[،اضطراب وجودي ] )92،

1(66/7F= 025/0 و<P [ هوش معنويو] )08/12)92،1F= 001/0 و<P[به . ، وجود دارد
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 مؤلفه بهزيستي6اين معني كه آموزش هوش معنوي به ارتقاء دانشجويان از نظر هر 

بنابراين كليه . و هوش معنوي، و كاهش اضطراب وجودي انجاميده استشناختي روان

. گردندپژوهش تأييد ميهاي فرضيه

متغيرهاي  پيش آزمون    -هاي پس آزمون    نتايج تحليل واريانس تك متغيري روي تفاضل نمره       . 3جدول  

هاي آزمـايش و     در گروه  )شناختي، اضطراب وجودي، و هوش معنوي     بهزيستي روان هاي  مؤلفه(وابسته  

گواه

متغيرمنبع
مجموع

مجذورات
جهدر

آزادي
ميانگين

Fمجذورات
سطح

داريمعني

گروه

پذيرش خود
گيري در زندگيهدف و جهت

رشد شخصي
تسلط بر محيط

استقالل
روابط مثبت با ديگران
اضطراب وجودي
هوش معنوي

79/506
28/398
39/67
00/145
73/293
87/147
47/76
75/1092

1
1
1
1
1
1
1
1

79/506
28/398
39/67
00/145
73/293
87/147
47/76
75/1092

05/10
67/20
97/9
98/3
33/12
74/9
66/7
08/12

002/0
001/0
002/0
049/0
001/0
002/0
025/0
001/0

خطا

پذيرش خود
گيري در زندگيهدف و جهت

رشد شخصي
تسلط بر محيط

استقالل
روابط مثبت با ديگران
اضطراب وجودي
هوش معنوي

4635/64
1772/52
621/85
3346/69
2191/38
1395/74
1359/23
8322/48

92
92
92
92
92
92
92
92

50/38
19/26
6/75
36/37
23/81
15/17
14/77
90/46

كل

پذيرش خود
گيري در زندگيهدف و جهت

رشد شخصي
تسلط بر محيط

استقالل
روابط مثبت با ديگران
اضطراب وجودي
هوش معنوي

5325
2178
737
3744
2679
1544
1553
9423

94
94
94
94
94
94
94
94
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گيريبحث و نتيجه

هايكليه مؤلفه بر افزايشمعنويآموزش هوش دارمعنيتأثير گر  بياننتايج پژوهش حاضر

هرچند هيچ پژوهشي كه . باشد ميدانشكده نفت اهوازدر دانشجويانشناختي  روانبهزيستي

 اين هايبررسي كند يافت نشد، اما يافتهشناختي وان ربا بهزيستيرا مشخصاً رابطه هوش معنوي 

نشان شناختي  روان را با بهزيستي معنوي و متغيرهايهاسازهمثبت پژوهش با مطالعاتي كه رابطه 

تدين، معنويت، بهزيستي معنوي، توان به  مي و متغيرهاهااز جمله اين سازه. هستند همسو اندداده

 پرهاي معنايابي در موقعيت،تطابق مبتني بر معنيي شخصي، معناتجارب اوج، وابستگي به خدا، 

، )2010 (1كيب، مك)2010( اوكوزي تحقيقات اشاره كرد كه در غيرماديهاياسترس، و ارزش

، )2003 (4، مونچ)2005(، ري)2005 (3سيمز، )2009(شريبر ، )2010 (2، لين)2010(ناتان 

جا كه هوش معنوي از آن.به آنها پرداخته شده است) 1988 (5كانوي و ،)2002(راميرز دو لئون 

ها ومنابع معنوي در جهت حل مشكالت و بهتر زندگي برداري از سرمايهي بهرهاز يك نظر تواناي

شناختي را كردن است لذا قابل انتظار است كه آموزش هوش معنوي به طور كلي بهزيستي روان

. ارتقاء بخشد

كينگ ي هايافتهبا ) پذيرش خود(ر خودپذيري  مثبت آموزش هوش معنوي بتأثير

كند، از عناصر مهم آموزش هوش بيان مي) 2004(گونه كه بوول همان.  استسوهم) 2008(

معنوي درك هويت حقيقي خود به جاي هويت دروغين، و درك ارزش خود و اجتناب از 

م عدم خود با توجه به اينكه خودپذيري الجرم مستلز. خودآزاري و خود تخريبگري است

، قابل باشدفريبي بوده، و از طرفي رضايت از زندگي معموالً شامل رضايت از خود نيز مي

به بيان . انتظار است كه آموزش هوش معنوي بتواند سطح پذيرش خود را در افراد باال ببرد

 از )جهانوگران،يدخود،غيرجسمانيابعاددركقدرت(ي متعالواال و ي آگاه) 2008(كينگ 

ي هاچنانچه فرد از مسائل ظاهري خود عبور كند و جنبه. ناصر اصلي هوش معنوي استع

هاي عميق خود پي ببرد وتواند به ارزشي نمايد ميروحي و غيرجسماني خود را شناساي

1-  MacCabe
2-  Lin
3-  Simms  
4-  Muench 
5-  Conway
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. رود كه بتواند سطح خودپذيري را ارتقاء دهدبدين سبب انتظار مي

معنايابي در (گيري در زندگي تأثير مثبت آموزش هوش معنوي بر هدف و جهت

زوهر ،)2000(ايمونز  با تبيين كه در اين پژوهش به دست آمددر دانشجويان ) زندگي

از مفاهيم ) 2004(بنابر تبيين بوول .از هوش معنوي سازگار است) 2008( كينگ ، و)2000(

 درك شود يافتن معاني ژرف در پس ظواهر مادي،مهمي كه در آموزش هوش معنوي لحاظ مي

هاي ناپايدار، و درك اين رسالت مهم زندگي كه شخص حقيقت پايدار در وراي حقيقت

همچنين در بسته وي . باشد مي،بايستي در جهت حقيقت پايدار و قرب به او حركت كند

آموزشي هوش معنوي خود فراگيران را از گم كردن هدف كلي زندگي در ال به الي جزئيات 

آموزش هوش معنوي بايستي بتواند افراد را از احتماالً به اين سبب . داردارزش برحذر ميبي

كه يكي از عناصر اصلي ) 2008( همچنين با توجه به نظر كينگ .حالت بي هدفي خارج سازد

و جستجويمرگ،ازپسزندگيمرگ،بهانديشيدنشامل(ي وجودتفكرهوش معنوي را 

تواند درك مبداء و مقصد  هوش معنوي ميداند، آموزش مي)هدف آن ويزندگپديداري علت

طبيعتاً انتظار آن است كه چنين . حيات بشري و بلكه جهان خلقت را براي افراد آسان كند

گيري كلي زندگي آنها را سازمان دركي افراد را به سوي انتخاب اهداف واال سوق داده و جهت

.دهد

با تبيين در اين پژوهش دانشجويانرشد شخصي بر معنويآموزش هوش مثبت ثير تأ

از هوش معنوي) 1388، همايي و سلطان حسينينقل از فرامرزي و به ، 2005 (1اسميت

دي تجارب جديراي مستمر و پذشرفتي عبارتست از احساس پيشد شخصر. استسازگار

با . ن و رشد بودريي و مداوماً درحال آموختن، تغنده،ي فزايرگذاريبودن، احساس هوش و تأث

به اينكه از عناصر مهم آموزش هوش معنوي ترغيب فراگيران به پايبندي نسبت به رشد توجه 

، نتايج پژوهش مؤيد آن )2004بوول، (و تعالي واقعي و همچنين موضوع خودـ رهبري است 

قدرتاز ديگر سو با توجه به اينكه . هستند كه آموزش فوق در اين جهت مؤثر بوده است

 از مشخصات  ....)ومهرباني،تواضعسپاسگزارى،،عفو و گذشت (فضيلتهاي پررفتارانجام

، دور از انتطار نيست كه آموزش هوش )2000ايمونز، (هوش معنوي برشمرده شده است 

معنوي بتواند افراد را ترغيب نمايد تا به سمت كسب فضائل اخالقي حركت كرده و لذا 

1-  Smith  
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. احساس در حال رشد بودن را به دست آورند

ي هايافتهبا  افزايش تسلط بر محيط در دانشجويان برآموزش هوش معنوي ثبت تأثير م

تسلط بر .همسو است) 2009(آمرام و) 1388به نقل از فرامرزي و همكاران، 2005(اسميت 

جادي ااي انتخاب ده،يچي پطي محكييه كردن و قدرت ادارتيعبارتست از احساس كفاطيمح

 در روش . انجام دادني روزمره را به خوبيهاتي مسئولجهيت مناسب، و در ني شخصيهانهيزم

 و سخت اتي و اجتناب از غرق شدن در جزئي كل نگرتي تقوي برايناتيتمر) 2004(بوول 

لذا فراگيران بايستي درك كنند كه فعال بودن به معناي . شودي از آن داده مي ناشيهايريگ

هاست كه بيشتر به ه آن دسته از فعاليتخود را خسته كردن نيست بلكه انتخاب هوشمندان

يابد كه نبايد در كنترل به اين ترتيب شخص در مي. كنندهدف واقعي زندگي كمك مي

آيند بلكه خود او به عنوان يك موجود فعال و ي باشد كه خارج از كنترل او پيش ميهايفعاليت

 تسلط فرد را بر رويدادهاي رود كه آموزش هوش معنويلذا انتظار مي. كندگر عمل ميانتخاب

هوش معنوي طرف ديگراز. محيط باال ببرد و احساس درماندگي و مقهور بودن را خنثي سازد

،مونزيا(شودهوشي است كه سبب استفاده از اطالعات معنوي در حل مشكالت روزمره مي

بنابراين قابل انتظار است كه آموزش هوش معنوي حس تسلط بر محيط و حس ). 2000

. هاي بالقوه را در افراد بهبود بخشدموفقيت

هايبا يافتهآموزش هوش معنوي بر استقالل و خودمختاري دانشجويان تأثير مثبت 

دروقايع و تجربياتيههممعنا كردن(ي شخصي معناايجاد. همسو است) 1988(كانوي 

نوي دانسته هاي هوش مع كه از مؤلفه)خودي زندگي براو جامع ي كلي معنايكچارچوب

، بايستي سبب شود كه آموزش هوش معنوي به افراد فلسفه مستقلي )2008كينگ، (شده است 

گونه كه اسميت همان. براي داده و لذا حس استقالل فكري و عملي را در آنها زنده نمايد

.  معتقد است هوش معنوي مستلزم اجتناب از عقايد تقليدي و اصول اكتسابي است)2005(

رود فردي كه از هوش معنوي باال برخوردار است در انتخاب عقايد بنيادين انتظار ميبنابراين 

. خود مستقالنه و خردمندانه عمل كرده و استقالل و حريت خود را حفظ نمايد

ي هايافتهبا در دانشجويان مثبت با ديگران آموزش هوش معنوي بر ارتباطمثبت تأثير 

هاي رفتارانجامقدرت. استسازگار) 2008(كينگ و ) 1390(ريمي مونقي و همكاران ك

هاي هوش معنوي  نيز از مؤلفه ....)ومهرباني،تواضعسپاسگزارى،،عفو و گذشت (فضيلتپر
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توانند بين افراد ي مي بسيار واضح است كه چنين رفتارهاي).2000ايمونز، (محسوب شده است 

. دهنديميت را در ميان آنان افزايش ميروابط مثبت و سازنده ايجاد كنند و حس اعتماد و صم

آور نيست كه آموزش هوش معنوي سبب بهتر شدن روابط مثبت با ديگران بنابراين تعجب

ظن و قضاوت زياد در مورد ديگران، حسن خلق، كالم خوشايند، و  اجتناب از سوء.شود

ه بوول اهميت، بخشي از عناصر آموزش هوش معنوي بستخالص كردن ذهن از جزئيات بي

هاي مهم هوش معنوي هستند، و از آنجا كه مهرباني و صلح دروني و بيروني از جنبه) 2004(

، تأثير مثبت آموزش هوش معنوي بر روابط مثبت با ديگران )2006ويگلزوورث، (باشند مي

.قابل انتظار است

معنوي بر كاهش اضطراب ي پژوهش حاضر نشان دهنده تأثير آموزش هوش هاهيافت

و كرندال و راسموسن ) 1998 (1 ونگ،)2009(كسبير ي هايافتهاين نتايج با .ودي استوج

 آموزش هوش معنوي در باال بردن دادپژوهش حاضر نشان ي هايافته. استهمسو) 1975(

، سيسك )2004 (2، ساير)2002(كيتز ي هايافته با هيجاين نت. هوش معنوي افراد مؤثر است

از آنجا كه .استهمسو ) 2010 ( و همكارانحسينيو ، )2010(، گرين و نوبل )2008(

اضطراب وجودي ناشي از خالء معنائي، تهديد مرگ، يا احساس گناه و خالء اخالقي است 

، آموزش هوش معنوي بايستي بتواند اضطراب وجودي را كاهش دهد، زيرا )1952تيليك، (

يعني عبور از تعالىقدرتكند هوش معنوي شاملبيان مي) 2000(گونه كه ايمونز همان

قت و خود را دهد تا معاني عميق جهان خلظواهر مادي و فيزيكي است، كه به فرد توان مي

همچنين افراد داراي هوش معنوي باال احتماالً . ي را پوشش دهددرك كند و خالء معناي

ي ظاهري ي ژرف ادراك كرده و حيات بشر را در اين زندگتوانند در پس حادثه مرگ معنايمي

دانند و لذا آن رسد چنين افرادي مرگ را معادل نابودي نميبه نظر مي. و فيزيكي خالصه نكنند

رود كه آموزش هوش معنوي بنابراين انتظار مي. كنندرا چندان به عنوان تهديد محسوب نمي

. بتواند اضطراب وجودي را مهار كند

بايـد در  ، لـذا  اسـت ) سـال 25 تـا    18(هاسني آزمودني ههاي اين پژوهش دامن   از محدوديت 

 كـه  بـا توجـه بـه اينكـه نـشان داده شـده اسـت              .  احتياط كرد  ي سني هاگروهنتايج به ساير    تعميم  

1-  Wong
2-  Sawyer
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شـود   مـي   پيـشنهاد  )2008،  1كـوان  (هوش معنوي و بهزيستي به فرهنگ بسته هستند       هاي  شاخصه

ي بـراي ايجـاد   ياهـ هوش معنـوي از ديـدگاه اسـالمي بـاز تعريـف و بـاز تبيـين شـده، پـژوهش             

مـورد  هـا  گاه تأثير اين بـسته آموزشي ويژه آن طراحي گردد و آن  هاي  خاص آن، و بسته   هاي  سنجه

. آزمون قرار گيرد

منابع

فارسي

). 1389(نيا، بهزاد، سيادت، سيدعلي، و احمدي، سيدجعفر رقيب، مائده سادات، حكيمي

. در دانشجويان دانشگاه اصفهان) SISRI-24(اعتباريابي مقياس هوش معنوي كينگ 

.، در نوبت چاپ)شناسيويژه نامه روان(شناسي  علوم تربيتي و روانيهمجل

. شناختيساخت و هنجاريابي مقدماتي آزمون بهزيستي روان). 1383(زنجاني طبسي، رضا

.دانشگاه تهران. شناسي عموميارشد روانپايان نامه كارشناسي

رسي ارتباط و سهم هوش هيجاني و هوش معنوي در رهبري بر). 1389(عسكري، فهيمه 

گرايش مديريت آموزشي، تربيتيعلومرشتهدرارشدكارشناسينامه پايان.اثربخش

. دانشگاه سيستان و بلوچستان

 هوش معنوي و يهبررسي رابط). 1388( همايي، رضا و سلطان حسيني، محمد ؛فرامرزي، ساالر

، شناسي تخصصي مطالعات اسالم و روان– علمي يهفصلنامدو. هوش هيجاني دانشجويان

3) 5( ،7–23.

 صالح مقدم، اميررضا و ؛ غالمي، حسن؛ واقعي، سعيد؛ گازراني، اكرم؛كريمي مونقي، حسين

يهمجل.  هوش معنوي و صالحيت باليني پرستارانيهرابط). 1390(آشوري، احمد 

.139-132، )2 (18ني سبزوار درما–دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

1-  Kwon
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.تهران، نشر ساواالن). ويرايش دوم (ارزشيابي شخصيت). 1388(گنجي، حمزه 

 سال 15 بين هوش معنوي و سالمت روان افراد يهرابط). 1387(لطفي، محدثه، و سيار، سميه 

.عمومي دانشگاه پيام نور بهشهرشناسي  روانيه رشتيهپايان نام. به باال

فراديدي به(ويكتور اميل فرانكل بنيانگذار معنا درماني ). 1385(زدي، احمدرضا محمدپور ي

.تهران، انتشارات دانژه). و روان درماني وجوديشناسي روان

مقابله ديني و هاي هوش معنوي بر مهارتهاي بررسي تأثير آموزش مؤلفه). 1389(معيني، زهره 

نامه كارشناسي ارشدپايان. اد مشهدكاهش اضطراب وجودي در دانشجويان دانشگاه آز
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