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 چکیده
 طراحی شهرکرد شهر دوم متوسطه مقطع دختران خودکارآمدی بر معنوی هوش روهیگ آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

  مقطع دختر آموزان دانش کلیه شامل آماری جامعه و بوده کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با تجربی نیمه تحقیق روش. شد

 شد استفاده تصادفی ای خوشه گیری نمونه از ها هنمون انتخاب جهت. باشد می  1393-94 تحصیلی سال در شهرکرد شهر متوسطه دوم

 و گردید توزیع خودکارآمدی پرسشنامه و گردید انتخاب تصادفی صورت به مدرسه یک دوم، متوسطه مدارس کلیه بین از که صورت این به

 و کنترل گروه دو در سپس و ندشد انتخاب تصادفی بصورت نفر 40بود،  میانگین از کمتر معیار انحراف یک شان نمره که افرادی میان از

 آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )تحلیل از استفاده با ها داده. گرفتند قرار تصادفی جایگزینی تصادفی با آزمایش

 اثر معنوی هوش گروهی آموزش که شد مشخص آمده، دست به نتایج به توجه با. شد تحلیل 23SPSSکوواریانس( توسط نرم افزار 

 سالمت ارتقاء در زیربنایی و مهم نقش معنوی هوش آموزش. دارد آموزان دانش( F= 42/7 ؛ p= 01/0) بر ارتقا خودکارآمدی معناداری

 شوند، می محسوب بهینه روان سالمت به رسیدن در اساسی گام های از که خودکارآمدی ارتقاء بنابراین نماید، می ایفا آموزان دانش روان

 هوش گروهی آموزش مثل مداخالتی از منظور این برای و گرفته قرار مستمر پایش و تأکید مورد مدارس آموزشی های برنامه در باید

 .گردد استفاده راستا این در موفق های برنامه سایر یا معنوی

 دانش آموزانخودکارآمدی، معنوی،  هوش آموزش خودکارآمدی، واژگان کلیدی:
 
 
 
 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:kchalesh@yahoo.com
mailto:kchalesh@yahoo.com
mailto:Sharifi-ta@yahoo.com
mailto:Sharifi-ta@yahoo.com
http://www.sid.ir


 
 مقدمه

وره های پر اهمیت زندگی انسان که خود از دوره های آموزشی محسووب شوده و در تربیوت فرزنود و شوکل گیوری شخصویت و        یکی از د

جایگاه ویژه ای دارد و همواره دانشمندان علم روان شناسی بر اهمیوت ایون دوره بسویار تأکیود کورده انود، دوره        آنهاچارچوب خصوصیتی 

نی هر فرد،  این دوره بین دوران کودکی و دوران بزرگسالی قرار می گیرد، دوره ای که مشوخص  در چرخه تحول روا. انسان است 1نوجوانی

ای با شروع و طول (. نوجوانی دوره1388کننده ی پایان کودکی و آغاز پی ریزی پختگی برای زندگی آینده فرد است)حبیب پور و شریفی، 

آنان طول ایون  . ره نوجوانی اتفاق نظر کاملی بین روان شناسان وجود ندارددر خصوص طول دو مدت متغیر، بین کودکی و بزرگسالی است.

سوالگی را دوره   20توا   18و  13توا   11دوره را از سیزده سال تا چهارده سال دانسته اند، اما در آثار جدیدتر روان شناسی معموو  سونین   

ین دوره در دختران و پسران، جواموع مختلوو و طبقوات گونواگون     نوجوانی به حساب آورده اند. واقعیت این است که آغاز و پایان و طول ا

این دوران در جوامع ساده تر کوتاه و در جوامع پیشرفته صنعتی طو نی تر است. با وجود چنین تنوعواتی، یکوی از   . اجتماعی متفاوت است

نی و روانی بلوغ کوه از آغواز ایون دوره نمایوان     کند: تغییرات جسماجنبه های نوجوانی همگانی است و آن را از مراحل قبلی رشد مجزا می

دوره ای که بیشتر نظریه پردازان رشد معتقدند که از حدود یازده سالگی آغاز می شود و تا پایان دوره  بلوغ یعنی زموانی کوه بوه     .شودمی

 (.2011، 2کاستیلو و ووازسونی-نوجوان امتیازات کامل بزرگسالی اعطا شود، ادامه می یابد)ترجوس

در دوره نوجوانی به دلیل تغییرات فیزولوژیکی، تغییراتی در سطح رفتاری، شناختی و ارتباطی در نوجوانان دیده می شود. بر همین اساس 

نوجوانی با تغییرات جسمی، شناختی، اجتماعی و عاطفی آغاز شده و با شروع سن بلوغ مشخص می شود. این تغییرات با تحو ت در روابط 

؛ ترجموه  2001ظهور و تشدید درگیری بین نوجوانان و والدین آنها همراه اسوت )ماسون، کیگوان، هوسوترون و وی کوانجر،      خانوادگی و با

 نوجوانان آسیب وارد شود. 3(. این فرایندها سبب می شود که به خودکارآمدی1390یاسایی، 

، 4ی تحصیلی و آموزشی، عاملی موثر باشد)سا میخودکارآمدی به عنوان یک ویژگی شخصیتی پیش بینی کننده می تواند در موقعیت ها

بوه  (. بنابراین چگونگی رفتار افراد، اغلب می تواند از طریق باورهایی که آنها  در مورد توانایی هایشان دارند بواسطه اینکه واقعا قوادر  2009

(. خودکارآمدی، یکوی از سوازه هوای مهوم در     0052، 5انجام چه چیزی هستند، پیش بینی شود)کاپرارا،پاستولی، رگالیا، اسکابینی و بندورا

اجتماعی بندورا است و به معنی اطمینان و باور فرد نسبت به توانایی خود در کنترل افکار، احساس ها، فعالیت ها و نیوز   –نظریه شناختی 

بر نقش ضروری باورهای خودکارآمدی (. این نظریه 2002عملکرد موثر در موقعیت های استرس زاست)کاپرارا، پاستولی، رگالیا، اسکابینی، 

(. بنابراین بر عملکرد واقعی افراد، انتخاب هوا، سوازمان دهوی و اجورای دوره     2006، 6در رشد رفتار انسان تاکید دارد)میس،گلینگ و بورگ

مووثر   های عمل در جهت دستیابی و به ثمر رساندن سطوح عملکرد، پیشرفت و میوزان تالشوی کوه فورد صورف یوک فعالیوت موی کنود،         

(. خودکارآمودی حیطوه هوای مختلفوی دارد کوه عبارتنود از خودکارآمودی اجتمواعی، تحصویلی، هیجوانی و           2002، 7است)رگالیا و بندورا

(. استقامت در انجام دادن تکالیو، سطح عملکرد با  و متناسب با توانایی، جست و حوی موفقیت های 1388جسمانی)طهماسیان و اناری، 

گشایی، نترسیدن از شکست، انتخاب اهداف با تر، تعهد و پایداری در رسیدن به آنها و تسلط بر خود زمانی که عقوب   جدید، توانای مسئله

 (.2004نشینی  زم است از ویژگی های افراد خودکارامد است)سا می، 

وش های آموزشی جدید، آموزش تاکنون روش های گوناگونی جهت افزایش خودکارآمدی افراد مختلو به کار گرفته شده است. یکی از ر

( مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلو مورد نقد و بررسی قرار 2004، 10؛ به نقل از اسمیت1999)9است. گاردنر 8گروهی هوش معنوی

( معتقد است که هوش معنوی یکی از انواع هوش های 2002)11داد و پذیرش مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به چالش کشید. وگان

گانه است که به طور مستقل می تواند رشد و توسعه یابد. هوش معنوی نیازمند شیوه های مختلو شناخت وحدت زندگی درونی ذهن چند

و روح با زندگی در دنیای هستی است. هوش معنوی می تواند به وسیله تالش، جستجو و تمرین پرورش یابد. انسان برای کسب قدرت 
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( هوش معنوی 2008)1رشد سالمت نفس و روان کمک می کند نیازمند هوش معنوی است. کینگ تشخیص در تصمیم گیری هایی که به

را مجموعه ای از قابلیت های سازش روانی مبتنی بر جنبه های غیر مادی و متعالی واقعیت می داند، به ویژه آنهایی که با ماهیت هستی 

به کار بسته شوند، توانایی منحصر به فرد  اهنگامی که این قابلیت ه فرد، معنای شخصی، تعالی و سطوح با تر هشیاری مرتبط هستند.

 مسئله گشایی، تفکر انتزاعی و کنار آمدن را تسهیل می کنند.

که سبب اثر گذاری بر عملکرد وی می شود؛  ت( تاکید می کنند که هوش معنوی زیر بنای باورهای فرد اس2002و همکاران) 2مک شری

ی زندگی را قالب بندی می کند. هوش معنوی باعث افزایش قدرت انعطاف پذیری و خود آگاهی انسان شده به به گونه ای که شکل واقع

طوری که در برابر مشکالت و سختی های زندگی، بردباری و صبوری بیشتری دارند. در واقع هوش معنوی ظرفیتی برای الهام است و با 

سخی برای پرسش های بنیادی زندگی و نقد سنت ها و آداب و رسوم می باشد. شهود و نگرش کل نگر به جهان هستی، در جستجوی پا

( بر این باورند که حوزه هوش معنوی موجب می شود که انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه 2004)3الکینز و کاندوش

ل کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد. مک کند، تالش بیشتری برای یافتن راه حل داشته باشد، سختی های زندگی را بهتر تحم

( نیز در ابن باره معتقد است هوش معنوی، توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم را دارد؛ در عین حال که سالمت و آرامش 1993)4گوار

 درونی و بیرونی حفظ می کند.

تواند رشد کند، به این معنا که می توان آن را توصیو و در واقع هوش معنوی یک هوش ذاتی انسانی است و همانند هر هوش دیگری می 

(چگونگی وجود هوش معنوی، هیجانی، بهره هوشی و هوش فیزیکی را در یک هرم 2005)5اندازه گیری کرد. موسسه آگاهی سنجی پردیو

 شش قرار داده است. این موسسهترسیم نموده است، به طوری که هوش معنوی را با ترین و با ارزش ترین هوش در انسان و در راس هرم 

در نظر  معنوی هوش برای ایمان را و خدا، تعهد بر دادن، توکل گوش ملکوتی، خرد ورزی، توانایی دیگران، احساس برای دل سوزی مهارت

 .(2008گرفته است)کینگ، 

همچنین اثربخشی آموزش هوش معنوی  حال با توجه به مشکالت روان شناختی نوجوانان به دلیل تغییرات فیزیولوژیک حاصل از بلوغ، و

(، اصفر زاده 1393(، قاسمی و همکاران )1392(، احقر)1391اسماعیلی و همکاران )بر مولفه های مختلو روان شناختی همچون پژوهش 

ئوال محقق درپی پاسخگویی به این س حاضر پژوهش در اساس این بر(، 2007) 7( و آدجبو 2007) 6(، کییز وریس1393و همکاران )

 اثربخش است؟ مقطع متوسطه دوم شهر شهرکرد دختران خودکارآمدی بر  معنوی هوش گروهی آموزش اساسی است که آیا

 تحقیق روش
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش 

در پژوهش حاضراز روش نمونه گیری خوشه ای  .می باشد  93-94ه دوم شهر شهرکرد در سال تحصیلی آموزان دختر مقطع متوسط

تصادفی برای انتخاب نمونه استفاده شده است. به این صورت که از بین کلیه مدارس متوسطه دوم یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب 

توزیع گردید که از میان آن ها افرادی که نمره شان یک انحراف معیار  خودکارآمدی بین دانش آموزان این مدرسهگردید و پرسشنامه 

نفربه صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه  30 این افراد تعداداز بین  نفر(. سپس 53نمره میانگین بود، انتخاب شدند)تعداد  پایین تر از

 گرفتند. جایگزینی تصادفی قرار کنترل و آزمایش با

 زار زیر استفاده شده است:در پژوهش حاضر از اب

سئوال است که هر  17ین مقیاس دارای آید. انمره ای که از پرسشنامه اضطراب خودکارآمدی بدست میپرسشنامه خودکارآمدی شرر: 

ه هر ماده گذاری مقیاس به این صورت است که بشود. نمرهسئوال بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم تنظیم می

ها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست از راست به چپ و بقیه سئوال 15و  13، 9، 8، 3، 1های گیرد. سئوالامتیاز تعلق می 5تا  1از 
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س است. این مقیا 17و حداقل نمره  85تواند از این مقیاس به دست آورد نمره ای که فرد میشوند. بنابراین حداکثر نمرهری میاگذنمره

 .( ترجمه و اعتباریابی شده است1375توسط براتی )
( برای سنجش روایی سازه ای مقیاس خودکارآمدی عمومی، نمرات به دست آمده از این مقیاس را با اندازه های 1376بختیاری براتی)

ی مارلو و کران و مقیاس چندین ویژگی شخصیتی)مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر، خرده مقیاس کنترل شخصی، مقیاس درجه اجتماع

شایستگی بین فردی روزنبرگ( همبسته کرد که همبستگی پیش بینی شده بین مقیاس خودکارآمدی و اندازه های خصوصیات شخصیتی 

(. هم چنین ضریب 1383معنادار( و در جهت تایید سازه مورد نظر بود)به نقل از کرامتی و شهرآرای،  05/0و در سطح  61/0متوسط)

به دست آمده  79/0و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  76/0قیاس با استفاده از روش دونیمه کردن آزمون گاتمن برابر پایایی م

به دست  85/0( برای بررسی پایایی خودکارآمدی، آلفای کرونباخ 1379(. هم چنین در پژوهش وقری)2005است)شمائی زاده و عابدی، 

از آزمودنی ها را به صورت تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا نمود و آلفای  نفر 30( نیز 1380آمده است. نجفی)

( به روش 1388به دست آمد. در پژوهش گنجی و فراهانی) 83/0براون نیز  -به دست آمد و از طریق روش اسپرمن 83/0کرونباخ برابر 

 به دست آمد. 81/0آلفای کرونباخ ضریب پایایی 

رای برنامه مداخله ای بر روی گروه آزمایش، ابتدا بر روی افراد هر دو گروه پیش آزمون برگزار گردید و سپس گروه آزمایش طی جهت اج

جلسه آموزش مربوط به هوش معنوی را توسط محقق دریافت نمودند و در پایان هر جلسه تکالیفی جهت انجام دادن به دانش آموزان  12

متغیر مستقل واتمام آموزش پس آزمونها اجرا گردید و داده های خام جهت تجزیه وتحلیل وارد نرم افزار شد و داده می شد. پس از اعمال 

 درپایان تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش تدوین گردید.  

 : رئوس مطالب آموزش گروهی هوش معنوی1جدول

 موضوع آموزش عنوان جلسه

 کار واجرای پیش آزمونآشنایی آزمودن ها بانحوه  جلسه توجیهی

 حقیقت پایدار–آشنایی باانواع هوش  جلسه اول

 آگاهی نسبت به درون جلسه دوم

 هشیواری : کندن از مسائل بی ارزش و کواهش ترافیک ذهنی جلسه سوم

 آگاهی نسبت به درون جلسه چهارم

 معنی : تشخیص حقیقت گوذرا و نیمه پایدار و پایدار جلسه پنجم

 عنی : تشخیص حقیقت گوذرا و نیمه پایدار و پایدارم جلسه ششم

 ارزیابی : اجتناب از قضاوت درباره ی دیگران جلسه هفتم

 : خود را به صورت کل دیدن و تماما در خدمت حقیقت پایدار بودن وجود متمرکز جلسه هشتم

 : چه کاری ما را به حقیقت پایدار می رساند پنداره جلسه نهم

 : نباید هویت خود را قربانی اهداف مادی کنند چون اهداف غیرمادی در ایجاد شادی موثرندپنداره جلسه دهم

 : نباید هویت خود را قربانی اهداف مادی کنند چون اهداف غیرمادی در ایجاد شادی موثرندتجسم جلسه یازدهم

 پس آزمون-: تشخیص هشیارانه هدف بزرگ زنوودگی مأموریت جلسه دوازدهم

شودند.   آموزان برای شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیوه مراحول مداخلوه آگواه    اخالق در پژوهش رضایت اولیاء و دانش جهت رعایت

 چنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرایند پژوهشی این مداخالت را دریافت خواهند نمود. در نهایت، برهم

انجام شد در حالی که گروه گواه به همان روش جاری و معمول آموزش  ش مداخله آموزشی توجه مطابق با جدول یکهای آزمایروی گروه

 دید.می

ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از میانگین و در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

ویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون لوین برای بررسی  -مار استنباطی از آزمون شاپیروانحراف استاندارد و در سطح آ

افزار آماری ها، همچنین از تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده گردید. نتایج آماری با استفاده از نرمبرابری واریانس

20SPSS- ست.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا 
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 یافته ها

سال بودند که در این بین  18تا  14ی جمعیت شناختی بیانگر آن بود که افراد نمونه پژوهش دارای دامنه سنی هادادههای حاصل از یافته

 ( بود.%36یشترین میزان پایه تحصیلی مربوط به کالس دهم )بین چنهمسال بود.  40/15 ± 43/3 هاآنمیانگین و انحراف معیار سن 

 : یافته های توصیفی متغیر پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون2ول جد

 گروه کنترل گروه آزمایش متغیر

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

 2/62 ±2/10 65/61 ±9/7 7/65 ±36/6 89/56 ±2/11 خودکارآمدی

های پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت. بر همین اساس نتایج آزمون های آزمونفرضس، پیشقبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون کواریان

فرض همگنی واریانس . همچنین پیش(p>05/0)ها برقرار استای دادهشاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونه

ها رعایت شده داد پیش فرض همگنی واریانسادار نبودکه این یافته مینیز توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معن

 شود.. حال به ارائه نتایج جداول استنباطی پرداخته می(p>05/0)است

 آمده است. 3با کنترل متغیر پیش آزمون در جدول  دختران خودکارآمدی زانیم بری گروه تیعضو ریتاث انسیکوار لیتحل جینتا

 خودکارآمدی دختران زانیم بری گروه تیعضو ریتاث انسیکوار لیتحل: 3 جدول

ی    آماری ها شاخص

 رهایمتغ

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

F سطح 

 یمعنادار

 توان اثر اندازه

 آزمون

 07/0 008/0 64/0 22/0 69/4 1 69/4 آزمون شیپ

 79/0 20/0 008/0 22/8 20/176 1 20/176 یگروه تیعضو

     42/21 27 37/578 خطا

 نمورات  نیانگیو م معنوادار  تفاوت جادیا به منجر توانسته( آموزش گروهی هوش معنوی)مستقل ریمتغ آموزش فوق، جدول جینتا به توجه با

 کنترل با که شودی م حاصل جهینت نیا لذا. گردد 05/0ی خطا سطح در آزمون پس مرحله در( دختران نوجوان خودکارآمدی)وابسته ریمتغ

. اسوت  افتوه ی شیافوزا  آموزش گروهی هوش معنووی با آموزش  دختران نوجوان خودکارآمدی ریمتغ نمرات نیانگیم گر، مداخلهی رهایغمت

درصد  20بوده است. این بدان معناست که  20/0 دختران نوجوان خودکارآمدی زانیم بر آموزش گروهی هوش معنوی آموزش ریتاث مقدار

 ویت گروهی تبیین می شود.تغییرات متغیر وابسته توسط عض
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 بحث و نتیجه گیری
 طراحی شهرکرد شهر دوم متوسطه مقطع دختران خودکارآمدی بر معنوی هوش گروهی آموزش اثربخشی بررسی هدف با حاضر پژوهش

( F=42/7 ؛ p=01/0)بر ارتقا خودکارآمدی معناداری اثر معنوی هوش گروهی آموزش که شد مشخص آمده، دست به نتایج به توجه با. شد

 .دارد آموزان دانش

( و کییز و 2005(، استگروفریز )1393با توجه به مرور انجام گرفته بر تحقیقات مرتبط، نتایج مطالعه حاضر با نتایج اصغرزاده و همکاران )

ودند. همچنین ( همخوانی دارد. این محققین بین هوش معنوی و احساس بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معناداری گزارش نم2007ریس )

(، 1389(، حیدری و همکاران )1386اگر ارتقاء بهزیستی را به مثابه ارتقاء سالمت روان بدانیم نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه علیجانی )

 ( نیز همخوانی دارد.2008( و نتایج مطالعه موسسه آگاهی سنجی پرودیور )1393(، مرزآبادی و همکاران )1393قاسمی و همکاران )

(، 1391(، اسماعیلی و همکاران )1391(، گلچین و سنجری )1391همچنین نتایج مطالعه حاضر با نتایج پژوهش عزیزی و همکاران )

( نیز همخوان است که آنان در مطالعات خود نشان دادند که آموزش هوش معنوی اثر معناداری بر 2010( و اسمیت )2007آدجبو  )

 دارد.  ارتقاء خودکارآمدی آزمودنی ها

 و سطح با ی آن سالمتی (2006 مورفی،) پایین زندگی موجب کیفیت آن پایین و سطوح خودمختاری از حسی خودکارآمدی اغلب

 برای تالش میزان ها،گیریتصمیم اهداف، مانند زندگی هایجنبه از بسیاری بر و (1384 افروز،) دارد دنبال را به بیشتری روانی و جسمانی

دارد  اثر احساس و تفکر رفتار، برچگونگی کلی صورت به و تفکر منفی یا مثبت الگوی ها،چالش با رویارویی در پشتکارتکلیو،  انجام

 (.1386 حجازی،)

 ارتقای برای درمانی روش های یافتن. است جامعه شناسی و روانپزشکی روانشناسی، در مهم مسائل از یکی دانش آموزان روان سالمت

 از حمایت. است و روانشناسان روانپزشکان اصلی هدف های از باشد، صرفه تر به مقرون و بیشتر سود کمتر، عوارض یدارا که روان سالمت

بر همین اساس یکی از موثرترین روش ها آموزش هوش معنوی به این  .است مربیان و معلمان اصلی مسئولیت های از یکی روان، سالمت

معنوی با ابعاد روانشناختی ارتباط تنگاتنگی دارند و در جهت ایجاد تعادل در زندگی انسانی و باورهای  هوش معنویدانش آموزان است. 

 با رابطه از (، آگاهی2006؛ زهر و مارشال، 2008موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سالمت روان افراد )کینگ،  و گام بر می دارند

 زندگی، در تقدس حس زندگی، در ماموریت داشتن و معنی حس ،(2003 وگان،)موجودات  ی همه و زمین دیگر، افراد متعالی، موجود

 پذیری انعطاف و داشتن باز ، ذهن(بودن کامل) تمامیت خردمندی، ،(2005 آمرام،)دنیا  شدن بهتر به معتقد و ماده ارزش از متعادل درك

 نیازهای کردن برطرف به تمایل و پایداری و مقاومت مل،تح سخاوت مهربانی، تواضع، تمامیت، صراحت، و درستی(  2000 مارشال، و زهر)

بر همین اساس که آموزش گروهی هوش معنوی می تواند منجر بهبود خودکارامدی دانش  (.2000 مارشال، و زوهر)شود  می دیگران

 آموزان گردد.

 از خودکارآمدی که ارتقاء بنابراین نماید، می ایفا آموزان دانش روان سالمت ارتقاء در زیربنایی و مهم نقش معنوی هوش بنابراین آموزش

 قرار مستمر پایش و تأکید مورد مدارس آموزشی های برنامه در باید شوند، می محسوب بهینه روان سالمت به رسیدن در اساسی گام های

 .گردد استفاده استار این در موفق های برنامه سایر یا معنوی هوش گروهی آموزش مثل مداخالتی از منظور این برای و گرفته

هایی همچون محدودیت جغرافیایی )شهرستان شهرکرد(، محودودیت جامعوه آمواری )دانوش آمووزان( و عودم       پژوهش حاضر با محدودیت

هوای دیگور و    شود پژوهش حاضور در دیگور محودوده جغرافیوایی، گوروه     برگزاری مرحله پیگیری مواجه بود. بر همین اساس پیشنهاد می

 پیگیری صورت پذیرد تا پژوهش از روایی بیرونی با تری برخوردار گردد. برگزاری مرحله 
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