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تأثیر آموزش مهارت های زندگی 
بر هوش معنوی  دانش آموزان دختر دبیرستانی  
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی میزان تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی 
دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 90-1389بود. 
نمونه آماری30 نفر از دانش آموزان برای گروه آزمایش و 30 نفر برای گروه کنترل 
بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح 
پژوهش از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش به مدت  
نه جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت.در حالیکه این 
مداخله بر روی گروه کنترل  صورت نگرفت.ابزار مورد استفاده در این پژوهش 
پرسشنامه هوش معنوی بود. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان 
داد که آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر تأثیر مثبت 

و معناداری داشته است. 
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مقدمه
هوش، مفهومی است که از دیرباز آدمی به پژوهش و تفحص در مورد ابعاد، تظاهرات، ویژگی هاو انواع 
آن عالقه مند بوده است.در این بین یکی از ابعاد هوش تحت عنوان » هوش معنوی« جزوعرصه هایی است 
که تحقیقات چندان منسجم و نظام مندی در جهت شناخت و تبیین ویژگی های آن و همچنین عواملی که 

بتواند این هوش را در افراد تقویت کند در حد و اندازه سایر انواع هوش صورت نپذیرفته است.
 هوش معنوی1 عبارتست از مجموعه ای از ظرفیت های ذهنی انطباقی که بر جنبه های غیر مادی و متعالی 
و امنیت استوار می شوند. بویژه آنهایی که در ارتباط با ماهیت هستی فرد، تعالی و حالت های اوج گرفته 
هوشیاری باشند. در عمل این فرایندها با توجه به توانایی شان در تسهیل شیوه های منحصر به فرد حل مسئله، 

استدالل انتزاعی، کنار آمدن با مشکالت زندگی و انطباقی می باشند )کینگ2 2007(.
 هوش معنوی برای حل مشکالت و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش ها مورد استفاده قرار 
می گیرد و سؤال هایی همانند » آیا شغل من باعث تکامل من در زندگی می شود؟« و یا » آیا من در شادی 
و آرامش روانی مردم سهیم هستم ؟« را در ذهن ایجاد می کند )ویگلزورث2004،3(.در واقع این هوش 
بیشتر مربوط به پرسیدن است تا پاسخ دادن، بدین معنا که فرد سؤاالت بیشتری را در مورد خود و زندگی و 
جهان پیرامون خود مطرح می کند)مک مولن2003،4(. زوهار و مارشال5 )2000( هوش معنوی را استعداد 
ذاتی می دانند که انسان را در حل مسائل معنوی و ارزشی به کار می گیرد و زندگی را در حالتی گسترده 

از غنا و معنا قرار می دهد.
داشتن هوش معنوی در زندگی می تواند باعث رشد و شکوفایی انسان شود وافرادی که هوش معنوی 
باالیی دارند، ظرفیت تعالی داشته و تمایل باالیی نسبت به هشیاری دارند. آنان این ظرفیت را دارند که 
بخشی از فعالیت های روزانه خود را به اعمال روحانی و معنوی اختصاص بدهند و فضایلی مانند بخشش، 
سپاسگزاری، فروتنی، دلسوزی و خرد از خود نشان می دهند.)ایمونز2000،6(.هوش معنوی ذهن را روشن 
و روان انسان را با بستر زیر بنایی وجود مرتبط می سازد، به فرد کمک می کند تا واقعیت را از خیال )خطای 
حسی ( تشخیص دهد. این مفهوم در فرهنگ های مختلف به عنوان عشق، خردمندی و خدمت مطرح 
است.)وگان2003،7(. اسمیت8 )2004( در مطالعه ای نشان  داد که هوش معنوی الزمه سازگاری بهتر با 
محیط است و افرادی که از هوش معنوی باالتری برخوردارند تحمل آنان در مقابل فشارهای زندگی بیشتر 

بوده و توانایی باالتری را در جهت سازگاری با محیط از خود بروز می دهند.
این  می گردند.  اجتماعی  روانی-  توانایی های  ارتقای  موجب  زندگی  مهارت های  دیگر  طرف   از 
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توانایی ها فرد را برای مقابله مؤثر و پرداختن به کشمکش های زندگی یاری می بخشد تا در رابطه با سایر 
انسان ها، جامعه، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند. بدین ترتیب یادگیری و تمرین 
مهارت های زندگی موجب تقویت یا تغییر در نگرش، ارزش و رفتار انسان می گردد. با پدید آمدن 

رفتار های مثبت و سالم بسیاری از مشکالت قابل پیشگیری است )خالصی و علیخانی، 1382(.
سازمان بهداشت جهانی، مهارت های زندگی را به صورت توانایی ها و مهارت هایی توصیف می کند 
 که کودکان و نوجوانان را قادر به سازگاری و حل چالش های روزمره و تکالیف روزافزون می سازد.

مهارت های اصلی زندگی در حیطه درون فردی و بین فردی شامل مهارت های ارتباطی، همدلی،اعتماد 
به نفس، مهارت های حل مسئله، تصمیم گیری، مهار استرس و تنش، تفکر نفادانه و خالق و توانایی برای 
ساخت و حفظ روابط مطلوب می باشد.برنامه های مهارت زندگی بر تعلیم این توانایی ها ی درون فردی و 
بین فردی کلی متمرکز هستند )ونزل1 و همکاران،2009(. مهارت های زندگی، مهارت های اساسی هستند 
که به وسیله آنها، افراد به جای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، مسئولیت امور زندگی خود را به 
عهده می گیرند. این مهارت ها به افراد می آموزند چگونه مسائل و مشکالت خود را حل کنند و بر بهداشت 
روانی آنها تاثیر مثبت می گذارد )سویونگ2007،2(.و همچنین قدرت تصمیم گیری را در آنان تقویت 

می کند )نلسون3، 2001، نقل از آقاجانی،1382 (.
برابر  در  فرد  که  می شود  موجب  زندگی  مهارت های  نبودن  شده،  انجام  پژوهش های  اساس   بر 
فشار های زیاد و استرس ها به رفتار های غیر مؤثر نا سازگارانه روی آورد.آموزش چنین مهارت هایی در 
کودکان و نوجوانان احساس کفایت، توانایی، مؤثر بودن، غلبه کردن بر خشم،توانایی و برنامه ریزی و 
رفتار هدفمند را به وجود می آورد )شاملو،1381(. مهارت های زندگی شخص را قادر می سازد تا دانش، 
نگرش و ارزش های وجودی خود را به توانایی های واقعی و عینی تبدیل کند و بتواند از این توانایی های 
واقعی و عینی تبدیل کند و بتواند از این توانایی ها در استفاده صحیح تر نیرو های خود بهره بگیرد و زندگی 

مثبت و شادابی را برای خود فراهم سازد)سیف،1371(.
اولین و مهمترین مؤلفه ای که رابطه بین مهارت های زندگی و هوش معنوی را تبیین می کند، خودآگاهی 
است. خودآگاهی، مؤلفه ای است که در اثر آموزش مهارت های زندگی در افراد، تقویت       می شود 
)ورزنده 1385(، وردی )1383( و) بنارد4، 1991 ؛به نقل از ورزنده ( و از طرف دیگر ایمونز )2000( بیان 
کرده است که داشتن معنویت در زندگی باعث به وجود آمدن خودآگاهی می شود و خودآگاهی یکی 
از ملزومات هوش معنوی است.پس می توان با آموزش مهارت های زندگی خودآگاهی را تقویت کرد و 
به تبع آن هوش معنوی را که یکی از ملزومات آن، خودآگاهی است رشد داد. مؤلفة دیگری که رابطه 
بین مهارت های زندگی و هوش معنوی را تبیین می کند، داشتن هدف و معنا در زندگی است. با توجه به 
اینکه معنویت بامهارت های حل مسئله و داشتن معنا در زندگی ارتباط نزدیکی دارد و از لزومات هوش 

1. Wenzel & et al 
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معنوی، تعیین هدف و معنا در زندگی است )جیمز1977،1( و از طرف دیگر تعیین اهداف در زندگی، بر 
اثر آموزش مهارت های زندگی در افرادتقویت می شود)شاملو،1381(. پس می توان با آموزش مهارت های 
زندگی داشتن هدف و معنا در زندگی را، که یکی از ملزومات هوش معنوی است در افراد تقویت کرد. 
کنترل خشم و سازگاری با محیط و آرامش درونی مؤلفة دیگری است که در اثرآموزش مهارت های 
زندگی، در افراد تقویت می شود )بوتوین و همکاران2006،2(. طارمیان)1378، نقل از مهرابی زاده هنرمند 
و همکاران، 1389( نیز طی تحقیقی آموزش مهارتهای زندگی را بر افزایش سالمت جسمانی و روانی مانند 
اعتماد به نفس، مقابله با فشارهای محیطی و روانی، کاهش اضطراب و افسردگی، کاهش افکار خودکشی، 
پیشگیری از مشکالت روانی مؤثر قلمداد کرده است. با توجه به اینکه  هوش معنوی با کنترل خشم و 
سازگاری با محیط و آرامش داشتن ارتباط نزدیکی دارد )آمرام2005،3(، پس می توان نتیجه گرفت که 

آموزش مهارت های زندگی برهوش معنوی می تواند تأثیرگذار باشد. 
با توجه به اینکه معنویت موجب می شود که انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه کند و 
سختی های زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خود پویایی و حرکت بدهد )الکینز و کاوندش2004،4(

و همچنین با توجه به این که معنویت باعث افزایش قدرت انعطاف پذیری و خودآگاهی و سازگاری فرد 
با محیط شده )مک شری و همکاران5 ،2002(،پس در نتیجه کمبود معنویت در زندگی،می تواند انسان 
را دچار سردر گمی ،پوچی وانعطاف ناپذیری کندو مانع از این می شود که فرد در زندگی بتواند به 
درستی تصمیم گیری کند و با مشکالت خود به درستی کنار بیاید. چنین به نظر می رسد که مردم جهان، 
امروز بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی در زندگی خود نیاز دارد تا جایی که حتی روانشناسان و 
روانپزشکان نیز به طور روز افزون در می یابند که استفاده از معنویت برای حل مشکالت زندگی و حتی 
درمان اختالالت روانی بسیار مفید می باشد. به دلیل اهمیت معنویت برای زندگی انسان ها به خصوص 
برای دانش آموزان که در مقطع دبیرستان و در سن نوجوانی به سر می برند و همچنین با توجه به اینکه آنها 
به دنبال هدف، معنا و هویت در زندگی خود هستند و از طرف دیگر از آنجا که در دوره نوجوانی قدرت 
تصمیم گیری، آرامش درونی، خودآگاهی و سازگاری اجتماعیـ  اخالقی برای آنها بسیار اهمیت دارد، 
این مسئله باعث شده که تقویت هوش معنوی برای دانش آموزان بسیار اهمیت داشته باشد. چون با تقویت 
معنویت درآنها، دانش آموزان می توانند معنای زندگی خود را به درستی درک کنند به گونه ای که آنها 
از رفتارهای عقالنی و منطقی در زندگی خود پیروی  کنند و ارتباط آنها با دیگران یک ارتباط انسانی و 

اعتقادی  شود ومعنویت نگرش آنها را به خود و دیگران مثبت خواهد کرد )جیمز،1977(.
با توجه به اینکه هوش معنوی با رسیدگی و تعلیم و تربیت ارتقا می یابد )ولمن 2001،6(و همچنین با 
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توجه به اینکه هوش معنوی یک هوش ذاتی است همانند هوش های دیگر می تواند رشد کند و این بدین 
معنی است که می توان آن را توصیف و اندازه گیری کرد)الکینز و کاوندش،2004(.پس می توان نتیجه 
گرفت که این هوش را در افراد می توان تقویت کرد. با توجه به اینکه آموزش مهارت های زندگی قطعاً 

 

می تواند دانش آموزان را در جهت سازگاری اجتماعی، اخالقیـ  عاطفی )بناردبه نقل از،ورزنذه،1385( 
و همچنین افزایش عزت نفس، خودآگاهی، مسئولیت پذیری و ارتباط بین فردی )خالصی و علیخانی، 
1382( کمک کند. پس می توان نتیجه گرفت که  تقویت این توانایی ها دردانش آموزان، شرایط را 
برای آنها مهیا می سازد که معنویت را در خود پرورش دهند. زیرا هوش معنوی متضمن انعطاف پذیری، 
خودآگاهی وروابط بین فردی مناسب )مک شری و همکاران، 2002(وهمچنین آرامش درونی و توانایی 

حل مسئله است)سیسک1، 2001(.
اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان در چند دهه گذشته به صورت روزافزون توجه روانشناسان 
و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است.پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت 
 پویا و پیچیده جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیاز های معنوی بشر در برابر خواسته ها و 
نیاز های مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری بیابند )وست2، ترجمه شهیدی،1387 ( از سوی دیگر، 
همانطور که بسیاری از روانشناسان اشاره کرده اند، رشد و تکامل انسان حرکتی معنادار و هدفمند است )

اریکسون،1963؛راجرز،1961؛وون،1993، به نقل از جورج3، 2006(. رشد جسمانی، همراه و همزمان با 
رشد روانی و اجتماعی، بدین معنا است که انسان از فضای بسته به فضاهای باز انتقال می یابد: از رحم مادر 
به آغوش مادر و از آغوش مادر به محیط خانواده و از آنجا به مدرسه که فضایی بزرگتر است.انسان از 
مدرسه به جامعه رهسپار می شود و از جامعه به سوی آینده و تالش برای ساختن جهانی بهتر، و از آینده، 
به فضای الینتهی زندگی پس از مرگ. انسان برای ورود به هر مرحله و تجربه ی فضای باز تر، به آمادگی 

و بررسی دقیق نیازها و خواسته های خود نیاز دارد.
انسان برای مقابله با موقعیت های مختلف و کشمکش های زندگی به مهارت هایی نیاز دارد تا در این 
راه او رامهیا سازند. این مهارت ها بسیار زیر بنایی هستند و در فرایند رشد شکل می گیرند.مهارتهایی مثل 
شناخت، عواطف و رفتار ها که در قالب ساختار هایی مانند عزت نفس،  خودکارآمدی، توانایی حل 
مسئله، مقابله، خود آگاهی و مهارت های اجتماعی تجلی می یابند.به نظر می رسد که هم اکنون، نهاد های 
سنتی مانند خانواده، مدرسه، سایر نهاد های فرهنگی برای ایجاد و رشد چنین مهارت هایی در کودکان و 
نوجوانان چندان مؤفق نیستند.لذا ضروری است فرصت هایی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان عالوه بر 
کسب توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن، آموزش مهارت های زندگی را نیز در طول تحصیالت 
خود فرا بگیرند. از آنجا که آموزش مهارت های زندگی موجب ارتقای توانایی های روانیـ  اجتماعی، 
همچون عزت نفس، ابراز وجود و مسؤلیت پذیری، خود آگاهی و کنترل استرس و خشم می شود. 

1. Sisk 
2. West 
3. George  
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آموزش این مهارت ها می تواند بر هوش معنوی نیز تأثیرگذار باشد. عوامل مختلفی از جمله تغییرات 
اجتماعی، موقعیت های مختلف اجتماعی، مدرن شدن جامعه امروزی و تغییرات ارزش ها و انتظارات 
 انسانها، باعث شده است توجه به معنویات در زندگی کمرنگ شود.از این رو باید  فرصت هایی برای 
دانش آموزان ایجاد شود تابا فراگیری مهارت های زندگی، هم به سازگاری های اجتماعیـ  اخالقی برسند 
و هم از نظر معنویت تقویت شوند تا بتوانند برای زندگی خود معنا و هدف پیدا کنند، مسیر زندگی خود را 

به سوی مؤفقیت تغییر دهند و همچنین گامی مهم برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت آنها فراهم شود.
از آنجا که آموزش مهارت های زندگی باعث می شود افراد به خودآگاهی، خودکنترلی، کنترل 
از  نقل  به  برسند)ناستاسیا،1998،  برای زندگی  معنا  پیدا کردن  و  ابراز وجود، کنترل خشم  هیجانات، 
رمضانخوانی،1385( و از طرف دیگر وجود این مؤلفه ها شرایط را برای فرد مهیا می سازد که معنویت را 
در خود پرورش دهد )آمرام،2005(.براین اساس محقق دراین پژوهش قصددارد اثرآموزش مهارت های 
زندگی را برهوش معنوی مورد آزمون وتحقیق قراردهد تا درنهایت نتیجه گیری شود که آموزش  
مهارت هایی زندگی  می تواند  بر هوش معنوی ) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان شهرضا( 

تأثیرداشته باشد. 

روش تحقیق
جامعه آماری وروش نمونه گیری

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی  شهرستان شهرضا در سال 
تحصیلی90-1389 است که جمعاً تعداد آنها 2479 نفر بود.نمونه آماری شامل 60 نفراست که 30 نفر به 

عنوان  گروه آزمایش و 30 نفر به عنوان  گروه کنترل انتخاب شده است.
در این پژوهش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. بدین صورت که از 
تعداد 10 دبیرستان دخترانه شهرستان شهرضا،4 مدرسه و از هر مدرسه 3 کالس و از هر کالس 5 دانش 
آموز  به صورت تصادفی انتخاب گردید. این 60 نفر دانش آموز،به صورت تصادفی30 نفر در گروه 

کنترل و 30 نفر در گروه آزمایش گمارده شدند.

ابزار پژوهش
در این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی صیاد طالیی )1388( استفاده شده است. پرسشنامه هوش 
معنوی شامل 52 ماده است که مؤلفه های معنا و هدف در زندگی، خودآگاهی، شکیبایی، آرامش درونی، 
باور ها و اعمال معنوی، محوریت اعتقادات در این پرسشنامه سنجیده می شود.شیوه نمره گذاری این آزمون 
به صورت لیکرت است.به این صورت که پاسخ)هرگز، صفر(، )بندرت، یک(، )اغلب، دو( و )تقریباً 
همیشه، سه( می گیرد. بدیهی است که حداقل نمره ای که یک فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثر 156 
خواهد بود. ضریب پایایی پرسشنامه هوش معنوی به وسیله صیاد طالیی )1388( اندازه گیری شده است.

ضریب پایایی بدست آمده  95 /0 و حاکی از پایایی باالی ابزار اندازه گیری است. 

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی  دانش آموزان دختر دبیرستانی  
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روش اجرای پژوهش
ابتدا برای هر دو گروه آزمایش و کنترل، پیش آزمون)هوش معنوی( اجرا شد و در مرحله بعد جلسات 
آموزشی برای گروه آزمایشی برگزار گردید. در هر جلسه محتوا و نکات جلسه قبلی به اختصار مورد 
بحث و بررسی قرار می گرفت و سپس محتوای جلسه جدید آموزش داده می شد.آموزش مهارت های 
زندگی طراحی شده از یونیسف )هانتر1، ترجمه عبداهلل زاده،1378( که در 9 جلسه تنظیم شده است. 
جلسات شامل این مبا حث است: جلسه یک :من که هستم و چه می توانم بکنم؟ جلسه دوم: ارزش های 
شخصی، خانوادگی و اجتماعی من چیست؟ جلسه سوم: چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنم؟ جلسه 
چهارم :روابط من با سایرین چگونه است ؟جلسه پنجم:جامعه برای من چه مفهومی دارد؟ جلسه ششم 
:اهداف من چیست؟ جلسه هفتم: چگونه می توانم تصمیمات خوب بگیرم ؟جلسه هشتم :آیا می توانم از 

خشونت پرهیز کنم؟ جلسه نهم:چگونه می توانم مراقب سالمت خود باشم؟ 
 در تمامی جلسات ضمن ارتباط متقابل بین افراد و محقق، آموزش الزم ارائه می شد. در نهایت پس از 
اتمام آموزش ها و به فاصله یک هفته پس از آخرین جلسه، پس آزمون هوش معنوی از هر دو گروه گرفته 

شد. تا تأثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته مشخص و اندازه گیری شود.

یافته های پژوهش
میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون هوش معنوی در دوگروه آزمایش و 

کنترل به تفکیک گروه ها در جدول1 آمده است.

همانگونه که در جدول 1 مشخص است میانگین داده ها مربوط به پس از آزمون در گروه آزمایش به 
مراتب بیشتر از میانگین مربوط به پیش از آزمون در این گروه است و نشانگر این موضوع می باشد که 
آموزش تأثیر بسیاری بر روی هوش معنوی داشته است. حتی با بررسی انحراف استاندارد نیز این مطلب 
تایید می شود، انحراف استاندارد پیش از آزمون گروه آزمایش به مراتب مقدار باالیی را نشان می دهد و 
پراکندگی داده ها در این مرحله زیاد است. اما پس از آموزش مهارتهای زندگی پراکندگی داده ها کمتر 
شده است. همانطور که انتظار می رود پراکندگی داده ها در گروه کنترل پیش و پس از آزمون همچنان 

مقدار باالیی را نشان می دهد. 
1. Huntrr

گروه
پس آزمونپیش آزمون

انحراف استانداردمیانگینتعدادانحراف استانداردمیانگینتعداد
30106/0019/9530127/6313/76آزمایش
30116/3018/5430110/5717/95کنترل

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون
 و پس آزمون هوش معنوی به تفکیک گروه ها
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بر اساس یافته های جدول F ،2 مشاهده شده در سطح  P<0/05بوده است. بنابر این پیش فرض همگنی 
واریانس ها پذیرفته می شود.

فرضیه اصلی پژوهش: آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دختران مقطع دبیرستان تأثیر دارد.

همانگونه که در جدول 3 مالحظه میشود، با توجه به ضریب  Fمحاسبه شده بین میانگین های تعدیل 
شده نمرات هوش معنوی دانش آموزان بر حسب عضویت گروهی )کنترل، آزمایش( در مرحله پس 
آزمون تفاوت معنادار آماری وجود دارد.)P<0/05(. لذا تأثیرآموزش مهارتهای زندگی در باال رفتن 
هوش معنوی تأیید می گردد. به عبارتی آموزش مهارتهای زندگی بر هوش معنوی شرکت کنندگان 
در پس آزمون گروه آزمایش تاثیر داشته است. میزان تاثیر آموزش 0/63درصد بوده به این معنی که 63 
درصد واریانس کل باقی مانده مربوط به تأثیرآموزش بوده است.توان آماری نشان می دهد که حجم نمونه 

برای این نتیجه گیری کافی بوده است. 

بحث و نتیجه گیری
معنوی   هوش  بر  زندگی  مهارت های  آموزش  اینکه   بر  مبنی  پژوهش  فرضیه   تحلیل   و  تجزیه 
میانگین بین  تفاوت  بودن  دار  معنی  و  شد  تایید  تأثیردارد،  دبیرستان  مقطع  در  دختر  آموزان   دانش 

 گروه های مورد مطالعه با 95%  اطمینان پذیرفته شد. این تحقیق نشان داد که دانش آموزان در سایه آموزش 
مهارت های زندگی عالوه بر یادگیری رفتارهای مناسب اجتماعی، از نظر هوش معنوی در سطح باالیی 
قرار می گیرند و معنویت در آنان تقویت می شود.کارایی آموزش فوق در افزایش هوش معنوی موردتأیید 
قرار گرفته، از این رو سیستم های آموزشی می توانند با آموزش مناسب مهارت های زندگی سطح هوش 
معنوی دانش آموزان را باال ببرند.با تقویت هوش معنوی  در دانش آموزان، زندگی فردی و اجتماعی آنها 
تحت تأثیرقرار می گیرد  ومی توانند زندگی را همراه با آرامش درونی و سازگاری ادامه دهند. اسمیت 
)2004( در مطالعه ای نشان داد که هوش معنوی الزمه سازگاری بهتر با محیط است و افرادی که از هوش 

معنا داریPدرجه آزادی مخرجدرجه آزادی صورتFمتغیر

1/891580/174نمره کل هوش معنوی

جدول2. نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوی واریانسهای دو گروه در جامعه

درجه آزادیمتغیرهامتغیر وابسته
میانگین 

مجذورات
F

معنا داری
P

توان آمارياندازه اثر

هوش معنوی
110219/98126/1900/0000/6891/00پیش آزمون

18156/23100/7080/0000/6391/00عضویت گروهی

  جدول 3. نتایج تحلیل کواریانس تاثیر عضویت گروهی 
بر میزان هوش معنوی دو گروه کنترل و آزمایش

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی  دانش آموزان دختر دبیرستانی  
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معنوی باالتری برخوردارند تحمل آنان در مقابل فشارهای زندگی بیشتر بوده و توانایی باالتری را در 
جهت سازگاری با محیط از خود بروز می دهند. ایمونز )2000( در تحقیقی مشخص کرده است که افرادی 
که هوش معنوی باالیی دارند، ظرفیت تعالی داشته و تمایل باالیی نسبت به هشیاری دارند. آنان این ظرفیت 
را دارند که بخشی از فعالیت های روزانه خود را به اعمال روحانی و معنوی اختصاص بدهند و فضایلی مانند 

بخشش، سپاسگذاری، فروتنی، دلسوزی و خرد از خود نشان دهند.
تأثیرآموزش  بر  مبنی  نتیجه گیری  و  و آزمایش  میانگین گروههای کنترل  بین   تفاوت  بررسی     
مهارت های زندگی بر افزایش هوش معنوی، فرضیه  پژوهش را موردتأیید قرار می دهد. به دلیل اینکه این 

بررسی برای اولین بار  انجام شده است، تحقیقاتی که این فرضیه را پوشش دهد یافت نشد.
 با توجه به اینکه آموزش مهارت های زندگی باعث تقویت  مؤلفه های هوش معنوی مانند خودآگاهی 
میشودو از آنجا که این مسئله در تحقبقات ورزنده )1385(،) ناستاسیا، 1988؛ به نقل از رمضانخوانی،1385(، 
وردی )1383( و) بنارد، 1991 ؛به نقل از ورزنده ( بیان شده است می توان به اهمیت آموزش مهارت های 
زندگی بر تقویت خود آگاهی پی برد. آموزش مهارت های زندگی  شخص را قادر می سازد تا دانش، 
نگرش و ارزش های وجودی خود را دریابد و به توانایی های واقعی و عینی تبدیل کند و بتواند از این 
توانایی ها در استفاده صحیح تر نیرو های خود بهره بگیرد )سیف، 1371( از این روآموزش این مهارت 

باعث تقویت خود آگاهی فرد می شود.
)ورزنده، 1385(،و کاهش  ابراز وجود، سازگاری  با عث،  زندگی  مهارت های  آموزش  همچنین 
از آنجا که آموزش  )بوتوین و همکاران، 2006(می شود.  رفتار های خشونت آمیز و کنترل خشم  
مهارت های زندگی موجب می شود که  افراد انعطاف پذیری  بیشتری در زندگی داشته باشند، به همین 
دلیل آنها می توانند با محیط خود سازگاری  پیدا کنند و همچنین  به دنبال آن ابراز خشونت و رفتار های 

نابهنجار در آنها کاهش می یابد.
از طرف دیگر مهارت های زندگی  مهارت های بین فردی، غلبه بر خشم و رفتار هدفمند در افراد را 
تقویت می کند )شاملو،1381( با توجه به اینکه آموزش مهارت های زندگی قدرت تصمیم گیری برای 
زندگی را باال می برد  )نلسون، 2001، نقل از آقاجانی،1382 ( از این رو افراد می توانند در مورد  هدف 

واقعی زندگی خود  تصمیم بگیرند و معنای واقعی زندگی کردن را جستجو کنند.
با توجه به مطالب فوق، آموزش مهارت های زندگی می تواند در افراد، سازگاری با شرایط زندگی، 
توانایی برای حل مسئله، مؤثر بودن برای جامعه،خودآگاهی، کنترل خشم و افزایش رفتار هدفمند را  
تقویت کند، لذا می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های زندگی،مؤلفه های هوش معنوی را در 
افراد تقویت می کند. زیرا وجود خودآگاهی یکی از مؤلفه های اصلی هوش معنوی است )ایمونز،2000(

و همچنین داشتن معنا و هدف در زندگی )جیمز،1977(آرامش درونی، سازگاری، غلبه بر خشم)بوتوین و 
همکاران،2002( ارتباط نزدیکی با هوش معنوی دارد. تحقیقات نشان داده است که اگر مؤلفه های اصلی 
هوش معنوی را بتوان در افراد شکوفا کرد و آن ها را با رسیدگی و تعلیم و تربیت ارتقا داد، این هوش در 

افراد می تواند رشد کند.)ولمن،2001(
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 این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی نه تنها توانایی های روانی- اجتماعی افراد را 
افزایش می دهد)خالصی و علیخانی،1382(، بلکه موجب افزایش معنویت و هوش معنوی در افراد نیز 
می شود. با توجه به نتیجه پژوهش مبنی بر اینکه آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش 
آموزان تأثیردارد، به آموزش و پرورش پیشنهاد می شود که این دوره آموزش را برای دانش آموزان 
الزامی کند تا گامی نو در جهت خودشکوفایی و رشد روانی دانش آموزان برداشته شودو والدین را به 
عنوان پایه اصلی تربیت فرزندان، ملزوم می سازد که به یادگیری مهارت ها مبادرت کنند، الزمه این امر 
آموزش والدین در این زمینه است که آموزش و پرورش می تواند از طریق فعال نمودن انجمن اولیا و 

مربیان به این امر تحقق بخشد.
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