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اجتماعی دانش آموزان دختر  -تأثیر آموزش هوش معنوی بر پرخاشگری و سازگاری فردی 

 مقطع متوسطه

 *2، سمیه تکلوی ورنیاب1افروز روحی

 انشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، اردبیل، ایرانی، دروانشناسی ارشد کارشناس 1
 ، اردبیل، ایرانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلروانشناسگروه  2

 

 چکیده 

ی متوسطه دورهاجتماعی دانش آموزان دختر  -هدف پژوهش بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر پرخاشگری و سازگاری فردی
نفر گرروه  15نفر ) 30تعداد  کنندگانشرکتبا گروه کنترل بود.  آزمونپس -آزمونیشپبا طرح بود. روش مطالعه از نوع آزمایشی 

 1395ی اول سال یمهننفر گروه گواه( بودند که از میان کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل در  15آزمایش، 
 -شامل پرسشرنامه پرخاشرگری، پرسشرنامه سرازگاری فرردیی پژوهش ابزارهایری در دسترس انتخاب شدند. گنمونه صورتبه

یانس نشان دادند که آموزش هوش معنروی باعرک کراهش کووارآزمون تحلیل  از آمدهدستبههای اجتماعی کالیفرنیا بودند. یافته
های یافترهاجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اردبیل شد. براسراس  -پرخاشگری، افزایش سازگاری فردی

تروان در ارتقرا یمی مبتنی برر معنویرت هاآموزهی تأثیرگذار است و از هاسازهتوان نتیجه گرفت هوش معنوی از یم آمدهدستبه
 اجتماعی دانش آموزان استفاده کرد. -سازگاری فردی

 اجتماعی -آموزش هوش معنوی؛ پرخاشگری؛ سازگاری فردی ها:یدواژهکل

 

 

 مقدمه

اساسی و با اهمیت جهت رشد و تقویت سازگاری و کاهش پرخاشگری در کودکان و نوجوانان آموزش هوش معنوی یکی از عناصر 
شناسان از مفهوم معنویت شده است و آنها را به فهم ارتباط معنویت با می باشد. معنویت بعنوان یک هوش، باعک گسترش درک روان

(. هوش معنوی توسط 2010سازد )حسینی، الیاس، کروس وای شا؛ سأله قادر میفرایندهای شناختی منطقی همچون نیل به هدف و حل م
( مطرح گردید و برای حل مشکالت و مسائل مربوط به معنای زندگی و 2000( و کمی پیش از آنها توسط ایمونز )2000زوهر و مارشال )

 (. 2004ارزشها مورد استفاده قرار می گیرد )ویگلز ورث، 
ان آن چیزهایی دانست که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها را در فعالیت هایی که بر هوش معنوی را می تو

عهده می گیریم دربر می گیرد. نتایج توسعه و تمرین هوش معنوی شامل توانایی مواجهه با بحرانها و آشفتگی ها، نگرشی عاری از 
(. مطالعه ای که باستین و همکاران در سال 2006شن و آرام نسبت به زندگی است )گیورگی، خودخواهی نسبت به سایرین و دیدگاهی رو

انجام دادند، مشخص گردید که هوش معنوی باال در نوجوانان با ارتباط بهتر با همساالن، ثبات عاطفی، سازگاری اجتماعی قوی تر،  2005
(. اسمیت 2005کل، فرار از منزل، رابطه عکس دارد )باستین، برونز و نیتلبرک، رابطه مستقیم و با ناسازگاریهایی همچون اعتیاد، مصرف ال

ای نشان داد که هوش معنوی الزمه ی سازگاری بهتر با محیط است و افرادی که، از هوش معنوی باالتری برخوردارند، ( در مطالعه2004)
ا در جهت سازگاری با محیط از خود بروز می دهند. براساس بسیاری از تحمل آنان در مقابل فشارهای زندگی بیشتر بوده و توانایی باالتری ر

 (.2010تحقیقات رابطه معناداری بین هوش معنوی و متغیرهای زیادی، از جمله پرخاشگری و سازگاری بدست آمده است )آنیما ساهون، 
رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود  پرخاشگری دفاع کردن از حقوق خود به شیوه ای خصمانه است. پرخاشگری عبارت است از 

( طی پژوهش به بررسی آموزش هوش معنوی و اثر بخشی آن بر کاهش پرخاشگری 1390یا دیگران باشد. کیمیایی، رفتار و سلطانی فر )
داری وجود انان پرخاشجوی، همبستگی منفی معنانوجوانان پرخاشجوی پرداختند، نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و پرخاشگری نوجو

از طرفی سازگاری یا مهارت اجتماعی، توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه ی خاص اجتماعی است به شکلی که در عرف  دارد. 
جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد. سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موفقیت های استرس زای 
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ندگی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیرواقعی به کار می برد، گفته می شود.  آنچه از متون تحقیقی بر می آید این است که سازگاری موفق ز
بسته به عملکرد یکپارچه توانش های هیجانی دارد. به نظر می رسد داشتن باورهای مذهبی و معنوی سالمتی روان، بهبود کیفیت زندگی و 

آموزش هوش معنوی بر پرخاشگری و باشد که آیا س افراد را به همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد بررسی این سوال میافزایش عزت نف
 اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اثربخش می باشد؟ -سازگاری فردی

 

 روش

 شرکت کنندگان
کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش پس آزمون با گروه  -این پژوهش بصورت نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون

 30مشغول به تحصیل در مدارس شهر اردبیل می باشند. نمونه این پژوهش، شامل  1395آموزان دختر مقطع متوسطه که در نیمه اول سال 
معیار باالتر از میانگین( را به دست  نفر می باشند که از میان دانش آموزانی که در پرسشنامه پرخاشگری و سازگاری نمره الزم )یک انحراف

نفر( واگذار  15نفر( و کنترل ) 15آورده اند، به صورت داوطلبانه انتخاب شد. سپس با استفاده از روش انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش )
جلسه ی  6وه آزمایش طی اجتماعی گرفته شد، سپس گر –شدند. از هر دو گروه پیش آزمون پرسشنامه های پرخاشگری و سازگاری فردی 

نفر برای گروه گواه گمارده  15دقیقه ای تحت آموزش هوش معنوی قرار گرفت. در پایان از هر فر برای گروه آموزش هوش معنوی،  90
 شدند. بعد از آنکه طرح برای گروه ها توضیح داده  دو گروه پس آزمون گرفته شد.

 ابزار 
کینه »و « تهاجم»، «خشم»آن را ساخته است و  1992ا آرنولد اچ باس و پری در سال ( پرسشنامه پرخاشگری: این پرسشنامه ر1

( بدست آمده است. ضرایب بازآزمایی 1379را می سنجد. خصوصیات روان سنجی این مقیاس توسط زاهدی فر، نجاریان و شکرکن )« توزی
بوده است. همچنین اعتبار این پرسشنامه  87/0کرونباخ  و ضریب آلفای 79/0و  64/0بدست آمده بین نمره های آزمودنی در دو نوبت 

 گزارش شده است. 85/0محاسبه و  1375توسط نجاریان در سال 
توسط کالرک و همکاران ساخته شد که دو  1953اجتماعی: تست شخصیتی کالیفرنیا  در سال  -( پرسشنامه سازگاری فردی2

و به روش دو نیمه  67/0براون  -( ضرایب اعتبار به روش اسپرمن1376ش شریفی )مقیاس فردی و اجتماعی و کلی را می سنجد. در پژوه
 بود.  79/0و برای سازگاری اجتماعی  89/0بود. ضریب آلفا برای سازگاری فردی  65/0سازی گاتمن 

 1روتکل در جدول دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. خالصه این پ 90جلسه  6( پروتکل آموزش هوش معنوی: این پروتکل در 3
 آمده است.

 
 1جدول 

 محتوای جلسات هوش معنوی

 محتوای برنامه آموزشی جلسه

 اجراء تمرینات تن آرامی و مدیتیشن و تعمق و آموزش آن جهت اجرا در هر روز. اول
 آموزش روشهای خودآگاهی و پرسشنامه های باز پاسخ طراحی شده در این زمینه. دوم
 سشهای اساسی زندگی.آموزش در زمینه پر سوم

 یادگیری جستجوی عواملی که فرد را به باال یا پایین هرم ها با انگیزه هدایت می کنند. چهارم
آموزش در زمینه معنی و نقش آن در مقابله با بحرانها و شرایط پراسترس زندگی با الهام از معنا و زمانی ویکتور  پنجم

 فرانکل.
 ی.آموزش در زمینه تفکر انتقاد ششم

 شیوه اجرا
بعد از انتخاب گروه نمونه و انتساب تصادفی آن ها در دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند. سپس از هر دو گروه پیش آزمون گرفته 

دقیقه ای قرار گرفت. در پایان از هر دو گروه مجددا پس  90جلسه  6شد و گروه آزمایش تحت مداخله ی آموزش هوش معنوی به مدت 
 رفته شد و داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند. آزمون گ
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 نتایج

نفر(  7درصد ) 7/46نفر( دانش آموزان گروه کنترل در حال تحصیل در دوره اول متوسطه پایه هفتم،  2درصد ) 3/13از لحاظ تحصیلی
نفر( دانش آموزان گروه آزمایش  5درصد ) 3/33 نفر( در دوره متوسطه اول پایه نهم داشتند. 6درصد ) 40در دوره اول متوسطه پایه هشتم و 

نفر( در دوره اول  5درصد ) 3/33در دوره اول متوسطه پایه هشتم و نفر(  5درصد ) 3/33ه پایه هفتم، در حال تحصیل در دوره اول متوسط
اجتماعی نشان -ها در پرخاشگری و سازگاری فردیهای گروهن در مورد پیش فرضهای تساوی واریانسینتایج آزمون لو پایه نهم داشتند.

 ندارد. ها وجودداد که تقاوت معناداری در واریانس گروه
= p ،024/43= 01/0= ایتا،  86/0 ( بین دو گروه به لحاظ پرخاشگری تفاوت معناداری وجود دارد که بودنتایج تحلیل حاکی از آن 

(، از این رو می توان اظهار داشت که روش آموزش هوش معنوی برکاهش پرخاشگری مؤثر بوده است. افزون براین مقدار اندازه F(1و29)
آزمون پرخاشگری به اثربخشی روش  درصد از تفاوت در نمره های پس 86 بنابراینمی باشد.  860/0در این مطالعه برابر با اثر بدست آمده 

 آموزش هوش معنوی مربوط است.
 p= 05/0= ایتا،  02/0 (تفاوت معناداری وجود دارد  اجتماعی -سازگاری فردی که بین دو گروه به لحاظ نشان داد نتایج تحلیل 

اجتماعی مؤثر بوده است.  -، از این رو می توان اظهار داشت که روش آموزش هوش معنوی بر افزایش سازگاری فردی(F(1و29= )144/0،
درصد از تفاوت در نمره های پس آزمون سازگاری  16، یعنیمی باشد %16ن مطالعه برابر با افزون براین مقدار اندازه اثر بدست آمده در ای

 ربخشی روش آموزش هوش معنوی مربوط است.اجتماعی به اث -فردی
 

 بحث 

آموزان دختر دوره ماعی دانشاجتنوی بر پرخاشگری و سازگاری فردی هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش مع
ج حاصل نتایدهد. آموزان دختر مقطع متوسطه کاهش میهوش معنوی، پرخاشگری را در دانش متوسطه بود. نتایج تحقیق نشان داد آموزش

(، همخوانی 2010کیم و همکاران ) ( و1390فر )(، کیمیایی، رفتار و سلطانی1387آبادی و سودانی )های تحقیقات هاشمیان، شفیعبا یافته
ها، نگرشی عاری از خودخواهی نسبت به سایرین و ها و آشفتگیدارد. نتایج توسعه و تمرین هوش معنوی شامل توانایی مواجهه با بحران

شک با باشند بیش حاضر که دختران مقطع متوسطه می(. نمونه آماری پژوه2006اهی روشن و آرام نسبت به زندگی است )گیورگی، دیدگ
اند، های زیادی مواجهها و تنشطع تحصیلی از طرفی دیگر، با چالشسنی از طرفی، وسائل مربوط به تغییر مق ه به نیازهای این دورهتوج
رساند. ان به کاهش پرخاشگری آنان مرد میسازی خزانه رفتاری آنرفت، با هدف غنیی همان طور که انتظار میهوش معنوشک آموزش بی

هش پرخاشگری )تهاجم، خشم( و های بسیج مساجد به کاشود که عضویت و شرکت در پایگاهوهش حاضر چنین تبیین میو با توجه به پژ
-راسترس زندگی مقابله کنند. و سبکها و شرایط پشود با بحراندهد و باعک مید افزایش میخودآگاهی را در افرا شود،توزی منجر میکینه

 خوبی یاد بگیرند.ه های زندگی را ب
-وزان دختر مقطع متوسطه افزایش میآمسازگاری فردی اجتماعی را در دانش از طرفی نتایج تحقیق نشان داد آموزش هوش معنوی،

نوی منجر ( همخوانی دارد. آموزش هوش مع2004اسمیت ) ( و1386قات نادری و پاشاد مکوندی )های تحقیهای حاصل با یافتهیافتهدهد. 
های آموزش اند که شرکت در کالسها ثابت کردهشود. ارزیابیروابط اجتماعی و احساس کفایت می اجتماعی،به افزایش سازگاری فردی 

رات پذیری را در مقابل تغییکند و انعطافوری عزت نفس، انگیزه را تقویت میتئ شود، بر طبق یکهوش معنوی باعک ایجاد عزت نفس می
 کند. شرفت احساس خودکفایی را تقویت میهای مثبت در جهت پیدهد و نگرشافزایش می

گی کمک نان در ابعاد مختلف زندآموزش هوش معنوی به ارتقای سازگاری فردی اجتماعی کودکان و نوجوا دهندها نشان میپژوهش
عنوان یکی از مفاهیم جدید هوش، با سازگاری و رفتار حل ه رود. بشگیرانه در سطح اولیه به شمار میهای پیترین برنامهکند و از اساسیمی

 و فرد را شودی، بین فردی و غیره شامل میهای مختلف شناختی، اخالقی، هیجانکه باالترین سطح رشد را در حیطه مسأله در ارتباط است
دگی کند. این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زنیکپارچگی درونی و بیرونی یاری میدر جهت هماهنگی با رویدادهای اطراف و رسیدن به 

بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را سازد به چهارچوبدهد و او را قادر میو همه تجارب و رویدادها می
 (. 1387ی بناب و همکاران، عمق بخشد )غبار

نمونه هایی همراه بود، ودیتهای دیگر با محدهای الزم در پژوهش حاضر، این پژوهش نیز همانند پژوهشال کنترلبا وجود اعم
با توجه  کند.پذیری نتایج را محدود مید شهرستان اردبیل انتخاب شد که تعمیمهای مساجآموزان دختر، عضو در پایگاهتحقیق از بین دانش

شرکت کنندگان شود پژوهش مشابهی با حضور جامعة بزرگتری انجام شود. و پژوهش مشابهی بر های این پژوهش، پیشنهاد میبه یافته
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شود یج با هم مقایسه شود. پیشنهاد میهای متفاوت جغرافیایی )سایر شهرها( صورت گیرد و نتاسنی دیگر و یا در گروههای پسر، یا در گروه
 گری همچون وضعیت اقتصادی، پیشینة مذهبی، سبک فرزند پروری والدین تحت کنترل قرار بگیرد.های آتی عوامل مداخلهژوهشدر پ

 

 نابعم

(. آموزش هوش معنوی و اثر بخشی آن بر کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشجوی. 1390کیمیایی، علی؛ رفتار، محمدرضا و سلطانی فر، عاطفه. )
 .1-166(، 1)1 روانشناسی بالینی و مشاوره، فصلنامه پژوهشهای

اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش  -(. تأثیر آموزش مهارتهای اجتماعی برسازگاری فردی1386نادری، فرح؛ پاشا، غالمرضا و مکوندی، فرزانه. )   
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد در روان شناسی فصلنامه دانش و پژوهشآموزان دختر مقطع متوسطه در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز. 

 37-62)؟(، 33هوراسگان، 
اجتماعی دانش آموزان دختر  -(. اثربخشی آموزش مهارتهای کنترل خشم برسازگار فردی1387هاشمیان، فاطمه؛ شفیع آبادی، عبداهلل و سودانی، منصور. )  
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