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چکیده
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مقدمه
در سال  2111سازمان بهداشت جهانی ،1سالمتی را «بهزیستی کامل زیستی ،روانی،
اجتماعی ،معنوی و نهتنها فقدان بیماری یا ناتوانی» تعریف کرد .مطرحشدن معنویت
بهعنوان بعد چهارم سالمت انسان ،نشاندهنده رویکرد مجدد جامعه انسانی به دین و
معنویت است .معنویت ،هوشی است که با آن نیازهایمان را شناسایی و مشکالت با معنا
و ارزشمندمان را حل میکنیم (زوهرو مارشال 2111 ،2نقل از سهرابی و ناصری.)0141 ،
نظریه هوشهای چندگانه را نخستین بار گاردنر 1در سال  0431مطرح کرد .او با نگاه
سنجشی به هوش مخالفت کرد و هوش انسان را بسیار گستردهتر توصیف کرد و مفهوم
هوش را نیز فراتر از تواناییهای کالمی و ریاضی گسترش داد (رحیمی و همکاران،
 .)0134نظریه گاردنر ( )2111بر حوزههای هوشی با ساختارهای مستقل تأکید میکند.
وی اخیراً احتمال وجود یک هوش وجودی 9را که میتوان از آن بهعنوان یک جنبه از
هوش معنوی 1یاد کرد ،پذیرفته است .هوش معنوی مجموعهای از قابلیتهای سازش
روانی مبتنی بر جنبههای غیرمادی و متعالی واقعیت است .هنگامیکه این قابلیتها به کار
بسته شوند ،توانایی منحصربهفرد مسئلهگشایی ،تفکر انتزاعی و کنار آمدن تسهیل میشود
(کینگ .)2113 ،6یکی از این عوامل که هم چون هوش معنوی کارکردی انطباقی داشته
و بر سالمت جسمانی و روانی افراد تأثیر میگذارد مهارتهای زندگی 1است.
سازمان بهداشت جهانی ( 01 )0444مهارت را بهعنوان مهارتهای زندگی معرفی
کرده است .دو مهارت مقابله با استرس 3و ارتباط مؤثر 4در این تقسیمبندی قرار گرفتهاند.
بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی ،مهارتهای زندگی افراد را قادر میکند بهگونهای
مؤثر با چالشها و درخواستهای روزمره زندگی برخورد کنند (مک تاویش.)2111 ،01
سازمان بهداشت جهانی ( )0444هدف از آموزش مهارتهای زندگی را افزایش
قابلیت افراد در برخورد مؤثر با چالشها و درخواستهای زندگی روزمره میداند .هوش
معنوی نیز کاربرد انطباقی اطالعات معنوی با هدف تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابی
به هدف است (امونز .)2111 ،00به همین دلیل کاربرد آگاهانه هوش معنوی در زندگی
7. life skills
8. coping with stress
9. effective communication
10. McTavish, S.
11. Emmons, R. A.

1. World Health Organization
2. Zohar, D. & Marshal, I.
3. Gardner, H.
4. existential intelligence
5. spiritual intelligence
6. King, D. B.
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موجب افزایش رابطه فرد با خویشتن و جهان بزرگتر میشود (سیسک.)2112 ،0
همسویی این تعریف با کارکرد مهارتهای زندگی ،اهمیت آموزش هوش معنوی را
بهویژه در مدارس آشکار میکند.
دوران نوجوانی مقطع بسیار حساسی در زندگی هر فرد است .در این مقطع نوجوانان
با تغییر گسترده شناختی و ساختاری روبهرو هستند .اگرچه استرس رقابت ،محرکی مثبت
برای پیشرفت افراد جوان است ،اما اگر این استرس شدت یابد یا ادامه پیدا کند ،ممکن
است سالمت روانی و بهزیستی افراد را تحت تأثیر قرار دهد (دان 2و همکاران.)2101 ،
هوش معنوی میتواند یک عامل پیشبینیکننده برای مقابله با استرس باشد (کینگ.)2113 ،
عالیترین دستاورد انسان در دنیا ارتباط افراد با یکدیگر است .با وجود اهمیت زیاد
ارتباط میانفردی ،بسیاری از انسانها قادر به برقراری ارتباطی مؤثر و سازنده نیستند.
پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد تنهایی ،مشکالت خانوادگی ،فشار روانی ،بیماری
جسمی و حتی مرگ خواهد بود .در سلسلهمراتب نیازهای مزلو ،1هر نیاز جز از طریق
ارتباط انسان با دیگران رفع نمیشود (بوستان و حسینزاده .)0149 ،همدلی ،پذیرش
بیقیدوشرط و نیز سفر به درون بهعنوان پایههای اصلی یک ارتباط مؤثر بیان میشوند
(راجرز.)0444 ،9
ازنظر صندوق جمعیت ملل متحد ،سالمت دختران ،کلید شکسته شدن چرخه فقر
بین نسلها و دسترسی به اهداف توسعه هزاره است( .جاسکوچ .)2114 ،1انسان مؤنث
در دوره نوجوانی که به پهنه سالهای  01تا  04سالگی اطالق میشود ،کودکی را به
بزرگسالی میپیوندد .شروع نوجوانی با تغییرات بدنی همزمان میشود؛ درحالیکه پایان
آن برحسب شکلگیری ساختهای عقلی و تغییرات عاطفی و اجتماعی ،نوسانیتر در
نظر گرفته شده است (کانجر و پترسن 0439 ،6نقل از منصور .)0141 ،بر این اساس ذهن
ما درگیر این سؤال می شود که آیا امکان پرورش هوش معنوی از دوران کودکی و
نوجوانی میسر است؟
بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با
استرس و ارتباط مؤثر دختران نوجوان انجام گرفت .شواهد پژوهشی بسیاری تأثیر
5. Jaskiewicz, M. G.
6. Conger, R. D. & Patterson, G. R.

1. Sisk, D. A.
2. Dunne, M. P.
3. Mazlow. A. H.
4. Rogers, C. R.
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آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر را تأیید کردهاند .نتایج
پژوهشهای میشرا و واشیست ،)2109( 0زنگ ،)2100( 2دکمار ،ترل و کویل،)2116( 1
ویسه ،مشهدی فراهانی و رافزی ،)2101( 9نادریاثر ،احدی ،بهرامی و حاتمی (،)0141
عسگری ،سیدآسیابان و حربی ( ،)0149ماسکارو و روزن ،)2116( 1فیتز جرالد،)2111( 6
اسمیت ،)2119( 1لیسن و واچولتز )2100( 3نشان میدهد
هوش معنوی تأثیر چشمگیری بر کیفیت زندگی ،موفقیت نوجوانان ،مقابله با استرس،
بهداشت روانی ،حمایت اجتماعی ،مهارتهای زندگی ازجمله ارتباطات فردی ،اضطراب
وجودی ،خود اثربخشی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد .هرچند میتوان معنویت
را تالش دائم بشر برای پاسخگویی به چراهای زندگی تعریف کرد ،اما ذهنی میتواند به
این سؤالها پاسخ دهد که مهارتش را در کودکی آموخته باشد (حسینی 4و همکاران،
 .)2101به استناد پژوهشهای بسیاری که آثار مثبت آموزش هوش معنوی را در زمینههای
مختلف تأیید میکند ،خأل پژوهشهای کاربردی در زمینه تأثیرات آموزش هوش معنوی
بر مهارتهای زندگی در مدارس دیده میشود .در این پژوهش بر آن شدیم تا اثر هوش
معنوی را بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر بررسی کنیم .با این سؤال که آیا آموزش
هوش معنوی میتواند بر مقابله مسئله مدار در مواجهه با استرس و ارتباط مؤثر در
نوجوانان تأثیر معنادار داشته باشد؟
روش
پژوهش حاضر ،پژوهشی تجربی از نوع کار آزمایی بالینی با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون
با مرحله پیگیری و گروه گواه است .جامعه آماری موردمطالعه همه دانشآموزان دختر
پایه هشتم دبیرستان معصومیه اسالمی منطقه  02آموزشوپرورش شهر تهران را در
برمیگیرد .روش نمونهگیری در این پژوهش ،خوشهای چندمرحلهای است؛ بدینصورت
که از بین مناطق نوزدهگانه آموزشوپرورش شهر تهران منطقه  02و از بین دبیرستانهای
دخترانه متوسطه اول در سال تحصیلی  41ـ  0146چند مدرسه انتخاب و از بین آنها،
6. Fitzgerald, B.
7. Smith, S.
8. Lysne, C. J.& Wachholtz A. B.
9. Hosseini, M.

1. Mishra, P. & Vashist, K.
2. Zeng, Y.
3. Dekmar, B. Terrell, D. & Coyle, P. H.
& 4. Veiseh, Z. Mashhadi Farahani, M.
Rafezi, Z.
5. Mascaro, N. & Rosen, D. H.
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دبیرستان معصومیۀ اسالمی جامعۀ هدف شد و موردمطالعه قرار گرفت .برای تعیین حجم
نمونه از جدولهای تدوینشده توسط کوهن 0436( 0نقل از سرمد ،بازرگان و حجازی،
 ) 0146استفاده شد .حداقل حجم نمونه با اندازه اثر بزرگ  F=1/91و دستیابی به توان
 1/31برای هر گروه  21نفر بود که با توجه به ریزش احتمالی شرکتکنندگان از بین 9
کالس دانشآموز پایه هشتم که تعداد آنها  003نفر بود  2کالس ،هر کالس به تعداد 23
نفربر اساس نمره مکتسبه در پیشآزمون انتخاب شدند .گروه آزمایش شامل  23نفر با
میانگین سنی  09/11و گروه گواه شامل  23نفر با میانگین سنی  09بود .قبل از انتخاب
گروه آزمایشی بهمنظور حذف متغیرهای مداخلهگر در این پژوهش از همسانسازی
استفاده شد .شرکتکنندگان به لحاظ متغیرهای «سن ،جنس (دانشآموزان دختر) ،میانگین

معدل درسی (کارنامه نیمسال اول) و نمره پیشآزمون» با هم همسان بودند (.)P<1/11

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقابله با استرس اندلر و پارکر )0441( 2و پرسشنامه
مهارتهای ارتباطی کرمی )0136( 1است .در جدول  0خالصه محتوا و هدف هر جلسه
مداخله بر اساس بسته آموزش هوش معنوی بوئل )2119( 9ارائه شده است .این بسته
آموزشی در مطالعه های دیگر نیز به کار رفته و از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است
(مرعشی.)2100 ،1
جدول  .1خالصه جلسات مداخله
جلسه

هدف

محتوا

آشنایی با

تشــریح اهداف کارگاه و بررسی
اهمیت آن ،ارائه برنامه زمانبندی

تکالیف

هوش معنوی جلســات آموزشــی ،بیان شرحی
اول

و ارتباط آن با در مورد تعاریف معنویت ،هوش

-

مهارتهای معنوی ،مهــارت هــای زنــدگی،
زندگی

اهمیـت و ارتبـاط این مفاهیم با
یکدیگر.

4. Bowell’s spirituall intelligence
educational package
5. Marashi, A.

1. Cohen, J.
2. Endler & Parker's counter-stress
)questionnaire (CISS
3. Karami’s Communication skills
Questionnaire
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جلسه

هدف

دوم

کسب آگاهی

تکالیف

محتوا

در این مرحله به این مسئله توجه
میشـــود کــه اهــداف زنــدگی تمرینهای برمال سـازی هویت :رهاسازی از
بهدرستی درک نشده است و این احساسات و شناختهای بیاهمیت.
احســـاس نافهمی درونی ممکن تمرینهای رشد دهنده هوش معنوی :آگاهی
است بهوسیله فقدان یا حتی گریز از فضای وجودی درونی.
از هر نوع هوش ،باشد.
تمرینهـای برمال ســـازی هویت :به افراد و
سوم

چهارم

جستوجوی
معنا

ارزشیابی

اندیشــیدن به چرایی واکنشهایی موقعیتها سریع واکنش نشان ندادن.
که نسبت به جهان پیرامون انجام تمرینهای رشد دهنده هوش معنوی :تجسم
میشود.

شــرایطی که در آن شــرایط واکنش مناســب
نشان داده میشود.

شناخت فشارهایی که در زندگی تمرینهای برمال سازی هویت :طبق فرضیات
روزمره وجود دارند .این فشارها خود در مورد دیگران قضاوت نکردن.
ناشـی از تضاد بین ظاهر و باطن تمرینهای رشد دهنده هوش معنوی :علتها
و قوانین حاکم بر رفتار را کشف کردن.
است.

تمرینهـای برمال ســـازی هویت :تمرکز بر
اثربخشــی رفتار نســبت به موقعیتها بهجای
تمرکز بر ســطح عالی از تعهدات اجتناب یا استفاده از سیستم جدال و گریز.
پنجم وجود متمرکز که در همه جهات مشـــغول کار تمرینهای رشد دهنده هوش معنوی :استفاده
است.

از مکانیســـمهای عشـــق ،احترام ،مراقبت یا
اهمیـت دادن به دیگران در تعامالت روزمره
بهجای سرزنش ،تنبیه یا مقابلهبهمثل.

پنداره چیزی فراتر از دیدن است تمرینهـای برمال ســـازی هویــت :پرهیز از
ششم

پنداره

هفتم

تجسم

و دارای انرژیای اســــت کــه بـی فـعــالـیــت بودن و تالش برای یــافتن
می تواند اســـتعدادها و ضـــمیر راهحلهای جدید.
بـاطنی ذهن را هوشـــیـار کند تا تمرینهای رشــد دهنده هوش معنوی :پرهیز
بتواند چیزی فراتر از وسعت یک از انجام اعمالی از روی درخواســـت نیاز در
رویداد را ببیند.

جهت انجام فعالیتی برای حل مشکالت.

هوش معنوی برای رســـیـدن به تمرینهــای برمال ســــازی هویــت :عــدم
نتـایج و اهداف طراحی نشـــده تجســـم هـای بیمارگونه نظیر این که میتوان
است ،بلکه کاری را بر پایه اصول تغییری در جهـان بیش از آنچــه در توان فرد
غنیتر برآمـده از حقیقـت ،انجام است ایجاد کرد.
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جلسه

هدف

هشتم

مأموریت

نهم

اجرای
پسآزمون

محتوا
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تکالیف

میدهد و معتقد اســت بهموقع به تمرینهای رشــد دهنده هوش معنوی :عالوه
بر توجـه بـه چـالشهای پیش رو تالش در
نتایج مطلوب خواهد رسید.
حـل آنها در درون خود و یافتن راهحلهای
جدید برای مسائل.
توجه به دو مأموریت در زندگی؛ تمرینهــای برمال ســــازی هویــت :ایجــاد
اولی بـه شـــکـل چراغ راهنمای هماهنگی در اعمال کوچک و خدمت کردن.
عقالنی عمـل می کند و دومی با تمرینهای رشــد دهنده هوش معنوی :توجه
توانـاییهـای نامحدود در ارتباط به دوران کودکی و تکمیل هر آنچه در گذشته
است.

فرد در انجام آنها ناکام بوده است.

انجــام مجــدد آزمون ،تقــدیر و
تشـــکر از شـــرکـتکنندگان و پاســـخ شـــرکتکنندگان به ســـؤال های دو
مسئوالن برای همکاری ارزشمند پرسشنامه مقابله با استرس و ارتباط مؤثر.
ایشان.
انجــام آزمون پیگیری بــه منظور
دهم

اجرای آزمون بــررســـی مــیــزان ثــبــات اثــر پاسخ مجدد شرکتکنندگان به سؤال های دو
پیگیری آموزشهــای ارائــه شــــده بــه پرسشنامه مقابله با استرس و ارتباط مؤثر.
شرکتکنندگان.

برای اندازهگیری مقابله با استرس از پرسشنامه مقابله با استرس در موقعیتهای
استرسزا ( )CISSاستفاده شد که توسط اندلر و پارکر ( )0441ساخته شده است .این
پرسشنامه دارای  93عبارت است که پاسخهای هرکدام با مقیاس لیکرت به ترتیب با
«خیلی زیاد ( ،)1زیاد ( ،)9متوسط ( ،)1کم ( )2و خیلی کم ( »)0نمرهگذاری میشود.
آزمون سه زمینه اصلی رفتارهای مقابلهای را در برمیگیرد :مقابله مسئلهمدار ،مقابله
هیجانمدار و مقابله اجتنابی .هر آزمودنی که در یکی از سبکهای مقابله نمره باالتری
کسب کند آن سبک مقابلهای را بیشتر به کار میگیرد .اندلر و پارکر ( )0441همبستگی
عوامل پرسشنامه را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه کردند که نتایج زیر
به دست آمد :مسئلهمدار1/13 :؛ هیجانمدار1/11 :؛ اجتنابی .1/41 :ضریب اعتبار
پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ در پژوهش قریشی  )2112( 0در سطح باال  1/30به
دست آمده است  .در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بر روی 16
نفر آزمودنی  1/42به دست آمده است.
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برای اندازهگیری ارتباط مؤثر از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کرمی ( )0136استفاده
شد .این پرسشنامه دارای  19عبارت  1گزینهای است که سه عامل مدیریت هیجانات،
ادراک و ابراز وجود را در برمیگیرد .نمرهدهی هر سؤال از  0تا  1متغیر است؛ یعنی
گزینه ( 0هرگز)  1امتیاز ،گزینه ( 2بهندرت)  9امتیاز ،گزینه ( 1گاهی)  1امتیاز ،گزینه 9
(معموالً)  2امتیاز و گزینه ( 1همیشه)  0امتیاز میگیرد؛ اما در مورد بقیه سؤالها ،گزینه
 =0یک امتیاز ،گزینه  =2دو امتیاز و ...و درنهایت از جمع نمرهها نمره کل به دست
میآید .کرمی ( )0136روایی صوری آزمون را طبق نظر صاحبنظران برای اکثر سؤالها
 1گزارش کرده است و برای بررسی پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ به دو شیوه
استفاده کرده است :محاسبه ضریب آلفا با توجه به حذف سؤال :ضریب آلفای محاسبهشده
در این آزمون  1/42بوده است و دامنه ضریب آلفای کرونباخ از  1/10تا  1/41بوده که
همسانی بین سؤالها را نشان میدهد .محاسبه همسانی درونی از طریق ضریب آلفا:
میانگین همبستگی پس از قرار دادن مقادیر مدنظر برابر  rij = 1/21و  K = 19است .با
قرار دادن اعداد در جدول ،ضریب همبستگی آزمون ( )r = 1/42محاسبه شده است .در
این پژوهش ضریب پایایی محاسبهشده برای کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ1/31 ،
به دست آمد.
پرسشنامههای سنجش مقابله با استرس و ارتباط مؤثر روی همه دانشآموزان گروه
نمونه اجرا شد .دو گروه ازنظر نمرههای پیشآزمون همسان بودند .آموزشها در قالب 4
جلسه  41دقیقهای بهصورت هفتگی با یک جلسه پیگیری بهوسیله پژوهشگر ارائه شد.
پس از اجرای جلسات آموزشی ،شرکتکنندگان بار دیگر با پرسشنامههای مقابله با
استرس و ارتباط مؤثر سنجیده شدند .بهمنظور بررسی این نکته که نتایج بهدستآمده با
گذشت زمان پایدار باقی میماند یا خیر ،دو ماه بعد آزمون پیگیری انجام شد .برای تحلیل
دادهها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل
کوواریانس چندمتغیری ،تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر) استفاده شد.
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یافتهها
برای بررسی اثر آموزش هوش معنوی همچنین کنترل تفاوت نمرههای پیشآزمون در دو
گروه ،آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری اجرا و این تفاوتها لحاظ شد .افزون بر آن،
بهمنظور بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی پس از مداخله ،آزمون تحلیل کوواریانس
با اندازهگیری مکرر اجرا شد .پیش از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری از
برقراری مفروضههای این آزمون (بهنجاری ،خطی بودن ،همگنی واریانسها ،همگنی
شیب رگرسیون و همگنی ماتریسهای واریانسـ کوواریانس) اطمینان حاصل شد .برای
مثال مفروضه همگنی ماتریسهای واریانسـ کوواریانس با استفاده از آماره  Mباکس
آزمون شد که براساس نتایج ( Box's M=01/991و  F=1/460با درجه آزادی df0=01

و  df2=01490/116و همینطور  )sig=1/916این مفروضه برقرار است .نتایج حاصل از
اجرای تحلیل کوواریانس چندمتغیری در جدول  2به نمایش درآمده است.
جدول  .2خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری
مسئلهمدار
خطا
مقابله با استرس

هیجانمدار
خطا

SS

df

MS

429/110

0

429/110

11 1111/133

010/106

0

141/430

11 6101/606

021/202

141/430

F

ɧ

**1/019 1/119 4/016
*6/611
*6/140

مهارت ارتباطی

sig

𝟐

1/001 1/101

131/313 0 131/313
اجتنابی
33/311 11 9991/321
خطا
مهارت ارتباطی 1/930 1/111 96/210** 9431/619 0 9431/619
خطا

11 1140/311

1/006 1/101

011/311

*P<1/11 **P<1/10

پیش از آنکه اثر متغیرها ارائه شود باید بررسی کرد که آیا تفاوت آماری معنادار بین
گروه ها در ترکیب خطی متغیرهای وابسته وجود دارد یا خیر .بدین منظور از آماره المبدای
ویلکس 0یا اثر پیالیی 2حاصل از آزمون چندمتغیری استفاده میشود .با توجه به اینکه
فقط دو گروه وجود دارد ،مقدار هر دو آماره یکسان است .نتایج آزمون چندمتغیری
( F=09/311و  ) P<1/110نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه در سبکهای مقابله با
2. Pilai's Trace

1. Wilks' Lambda
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استرس و مهارت ارتباطی تفاوت آماری معنادار وجود دارد .همچنین بر اساس مجذور

جزئی ایتا بهدستآمده ( )ɧ2 =1/111آموزش هوش معنوی  16درصد از واریانس تفاوت
بین دو گروه را تبیین میکند .نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس بین گروه یکطرفه
برای مقایسه سبکهای مقابله با استرس و مهارتهای ارتباطی دو گروه با آموزش هوش
معنوی و بدون آموزش در جدول  2نشان میدهد پس از مداخله بین دو گروه در مقابله

مسئلهمدار ( F=4/016و  ،)P>1/10هیجانمدار ( F=6/611و  ،)P>1/11اجتنابی

( F=6/140و  )P>1/11و مهارت ارتباطی ( F=96/210و  )P>1/110تفاوت معنادار
وجود دارد .همچنین بر اساس مجذور جزئی ایتا بهدستآمده ،آموزش هوش معنوی در

افزایش مقابله مسئلهمدار ( )ɧ2 =1/019و مهارت ارتباطی ( )ɧ2 =1/930دانشآموزان

دختر دارای اندازه اثر بزرگ است .افزون بر آن ،با توجه به معیار کوهن ( )0443که اندازه
اثر ( 1/09تبیین  09درصد از واریانس) را اندازه اثر بزرگ و اندازه اثر ( 1/16تبیین 6
درصد از واریانس) را اندازه اثر متوسط برشمرده است ،آموزش هوش معنوی در کاهش

مقابله هیجانمدار ( )ɧ2 =1/006و اجتنابی ( )ɧ2 =1/001نیز دارای اندازه اثر بزرگتر از
متوسط است .بهمنظور آزمون این پرسش که آیا «با گذشت زمان نتایج بهدستآمده ناشی
از آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر ،پایدار باقی میماند؟» آزمون
تحلیل اندازهگیری با اندازهگیری مکرر اجرا شد .نتایج حاصل از اجرای این آزمون در
جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1خالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر

مقابله با استرس
مهارت ارتباطی

Wilks’lambda

( 29و F)2

sig

𝟐ɧ

مسئلهمدار

1/661

*6/633

1/111

1/191

هیجانمدار

1/300

1/111

1/161

1/034

اجتنابی

1/641

*1/613

1/114

1/111

مهارت ارتباطی

1/191

**29/416

1/111

1/611

نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در جدول  1بیانگر آن است که
پس از گذشت زمان نیز در بازههای زمانی متفاوت در مقابله مسئلهمدار ( F=6/633و

 ،)P>1/10مقابله اجتنابی ( F=1/613و  )P>1/10و مهارت ارتباطی ( F=29/416و
 )P>1/110تفاوت معنادار وجود دارد؛ اما در مقابله هیجانمدار ( F=1/111و )P<1/11
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تفاوت معنادار نیست .بهمنظور بررسی تفاوت بین گروهها در بازههای زمانی متفاوت از
آزمون تعقیبی تفاضل میانگین استفاده شد که نتایج آن در جدول  9به نمایش درآمده
است.
جدول  .4نتایج آزمون تفاضل میانگینهای بازههای زمانی متوالی

مسئلهمدار

مقابله با استرس

هیجانمدار

اجتنابی

مهارت ارتباطی

مهارت ارتباطی

بازه زمانی

MD

پیشآزمون*پسآزمون

**-1/341

پیشآزمون*پیگیری

SE

sig

1/111 2/901

**1/110 2/330 -01/109

پسآزمون*پیگیری

*-2/320

1/124 0/221

پیشآزمون*پسآزمون

*3/141

1/103 1/191

پیشآزمون*پیگیری

*1/109

1/121 1/211

پسآزمون*پیگیری

-1/614

1/911 1/391

پیشآزمون*پسآزمون

**1/311

1/116 0/411

پیشآزمون*پیگیری

*9/136

1/121 1/121

پسآزمون*پیگیری

-0/110

1/112 1/111

پیشآزمون*پسآزمون

**1/111 2/191 -04/614

پیشآزمون*پیگیری

**1/111 1/101 -20/111

پسآزمون*پیگیری

1/111 0/101

-0/614

*P<1/11 **P<1/10

نتایج حاصل از آزمون تفاضل میانگینهای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در مقابله
مسئلهمدار نشان میدهد تفاضل در هر سه بازه زمانی به شکل معناداری افزایش یافته
است؛ بهنحویکه پس از مداخله نیز میانگین مقابله مسئلهمدار دختران در مراحل
پسآزمون و پیگیری نیز افزایش معنادار داشته است .در مهارت ارتباطی نیز بین
پیشآزمون با پس آزمون و پیگیری شاهد افزایش معنادار هستیم؛ اما این تفاوت در
پسآزمون با پیگیری معنادار نیست که نشاندهنده ثابت ماندن اثر آموزش هوش معنوی
در افزایش مهارت ارتباطی دختران است .در مقابلههای هیجانمدار و اجتنابی بین
پیشآزمون با پسآزمون و پیگیری شاهد کاهش معنادار میانگین هستیم ،اما تفاوت
میانگینها در پسآزمون و پیگیری معنادار نیست .این یافتهها نشاندهنده پایداری
اثربخشی آموزش هوش معنوی در مقابله با استرس و مهارت ارتباطی دختران است.
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بحث و نتیجهگیری
پس از تجزیهوتحلیل دادهها ،مشخص شد بین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون دو
گروه آزمایش و گواه در خرده مقیاسهای مقابله مسئلهمدار ،هیجانمدار و اجتنابی تفاوت
معناداری وجود دارد .یافتههای این پژوهش با نتایج صبحی و پرزور ،)2109( 0فاطمی،
خرازیافرا ،زارع و خرازیافرا ( ،)0141سعادتی و لشنی ( ،)0141عسکری ،حیدری و
عسگری ( )0149و حسین ثابت و عطایی ( )0149همسو است .همچنین بین نمرههای
پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمایش و گواه در مقیاس مهارتهای ارتباطی تفاوت
معناداری وجود دارد .یافته های این پژوهش با نتایج بوستان و حسینزاده ( )0149و
صنیعی و هاشمی ( )0149همسو است .مشخص شد بین نمرههای پسآزمون و پیگیری
گروه آزمایش در خرده مقیاس مقابله مسئلهمدار ،تفاوت معنادار و بین نمرههای پسآزمون
و پیگیری در دو خرده مقیاس مقابله هیجانمدار و مقابله اجتنابی ،همچنین مقیاس ارتباط
مؤثر تفاوت معنادار وجود ندارد که نشاندهندة پایداری اثربخشی آموزش هوش معنوی
بر مقابله با استرس و مهارتهای ارتباطی است .این یافتهها با نتایج پژوهش محمودیراد
و باقریان ( )0149که حکایت از عدم ماندگاری تأثیر آموزش هوش معنوی بر مقابله با
استرس در بازه زمانی دارد ،همخوانی نداشت .این یافتهها سؤال پژوهش را مورد تأیید
قرار دادند .در تبیین نتایج بهدستآمده میتوان گفت هوش معنوی بهواسطه کنش آن در
یکپارچه کردن هوش عقالنی 2و هوش هیجانی 1باید بعدازاین دو هوش گسترش یابد.
کنش یکپارچهکننده هوش معنوی تعامل بین فرایندهای تفکر منطقی و هیجان را تسهیل
میکند و این قابلیت را نیز دارد که نتیجه تعامل آنها را به کلی تغییر دهد و بدین واسطه
موجب رشد و دگرگونی شخصی شود .هوش معنوی بهطورکلی بهوسیله رفتار حل مسئله
انطباقی ،در جهت اهداف عملی بیان میشود که رشد سازگارانه را تسهیل میکند .رفتار
انطباقی احتمال به وجود آمدن اهداف رقابتطلبانه را که موجب ایجاد تعارض درونی
میشوند ،به حداقل میرساند .این برداشت از هوش مبتنی بر این فرض است که
فرایندهای عمل در جهت اهداف فرد ،مستلزم اجرای راهبردهایی برای غلبه بر موانع و
حل مسائل است (امونز .)2111 ،درواقع هوش معنوی موجب میشود انسان با مالیمت
و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه کند ،تالش بیشتری برای یافتن راهحل داشته باشد
3. Emotional intelligence

1. Sobhi, N. & Porzoor, P.
2. Intellectual intelligence
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و سختیهای زندگی را بهتر تحمل کند (صبحی و پرزور .)2109 ،باورها ،کلمهها و
تصویرهایی که منبعی از عشق ،حمایت و راحتی را میطلبند ،استرس را کاهش میدهند
و اثری سودمند بر سازوکارهای ویژة بدن میگذارند و احتماالً با همین سازوکار،
مؤلفههای هوش معنوی ،مقابله مسئلهمدار با استرس را افزایش میدهد (لیسن و
همکاران .)2100 ،بعضی از تواناییها و ویژگیهای هوش معنوی از قبیل خرد،
خودآگاهی ،استدالل خالق ،یکپارچگی و احساس شفقت میتوانند در ارتباط با دامنه
بسیار گستردهای از مشکالت و مسائلی باشند که جدا از موضوعات معنوی و وجودی
هستند و ممکن است از آنها برای مفهومسازی و حل مشکالت ارتباطی استفاده شود؛
بهعبارتدیگر ،معنویت روی تواناییهایی که تولید نتایج با ارزش میکند پایهریزی شده
است (امونز 2111 ،نقل از سهرابی و ناصری.)0141 ،
این پژوهش نیز مانند هر پژوهش علمی دیگر با محدودیتهایی روبهرو بود؛ ازجمله
محدودیت جغرافیایی ،ویژگیهای خاص فرهنگیـ اجتماعی ،با نمونهای که شامل
دانشآموزان دختر پایه هشتم بوده است ،تعمیم نتایج را در جنس ،سن و سایر مقاطع
تحصیلی محدود میکند؛ بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی جنس مخالف و
سایر مقاطع تحصیلی مدنظر قرار گیرد.
با توجه به آثار مثبت آموزش هوش معنوی ،میتوان از یافتههای این پژوهشها در
تنظیم محتوای برنامه درسی آموزش مهارتهای زندگی استفاده کرد و بهعنوان آموزشی
جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهویژه رفتارهای پرخطر در نوجوانان بهره جست.
این یافتههای پژوهشی میتوانند در مراکز مشاوره و رواندرمانی ،بهعنوان روشی برای
دستیابی به معنا ،در زندگی مراجعین مورداستفاده قرار گیرند .توصیه میشود آموزش
هوش معنوی از طریق مشاوران و نیروهای متخصص در مدارس و رسانههای جمعی به
کار رود.
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