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مقابله با استرس و ارتباط مؤثر  آموزش هوش معنوی بر اثربخشی
 آموزاندانش

 بهنوش آرام فر
 سعیده السادات حسینی
 کریم افشاری نیا
 کیوان کاکابرایی

 چکیده

آموزان و ارتباط مؤثر دانشبا استرس آموزش هوش معنوی بر مقابله حاضر تعیین اثربخشی  پژوهش هدف
آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری ـ پسآزمون روش پیش بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با

شهر تهران در  وپرورشآموزش 02آموزان دختر پایه هشتم منطقه بود. جامعه آماری شامل همه دانش
حجم نمونه انتخاب  عنوانبهای ای چندمرحلهنفر به روش خوشه 16. تعداد بود 0146ـ  41سال تحصیلی 

و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقابله با 
با استفاده از  ها( بود. داده0136) یکرم ارتباطیهای پرسشنامه مهارت ( و0441پارکر ) و اندلر استرس
هوش  جلسه مداخله آموزش 4ها نشان داد ی دادهکوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. تحلیل آمارتحلیل 

آموزان و همچنین موجب کاهش مدار و ارتباط مؤثر دانشمعنوی موجب افزایش معنادار در مقابله مسئله
 با استرس شده است. در مواجههمدار و مقابله اجتنابی معنادار مقابله هیجان

هوش معنوی، مقابله با استرس، : ارتباط مؤثرکلیدی هایهواژ
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 مقدمه
، روانی، کامل زیستیبهزیستی » سالمتی را، 1یجهان هداشتبسازمان  2111در سال 
 تمعنوی شدنمطرحتعریف کرد.  «فقدان بیماری یا ناتوانی تنهانهو  عنویم، اجتماعی

 د مجدد جامعه انسانی به دین وکرروی دهندهنشان، بعد چهارم سالمت انسان عنوانبه
آن نیازهایمان را شناسایی و مشکالت با معنا با هوشی است که ، معنویت است. معنویت

 .(0141، سهرابی و ناصرینقل از  2111، 2مارشالزوهرو )کنیم و ارزشمندمان را حل می
مطرح کرد. او با نگاه  0431در سال  1گاردنرهای چندگانه را نخستین بار نظریه هوش

هوم تر توصیف کرد و مفسنجشی به هوش مخالفت کرد و هوش انسان را بسیار گسترده
، رانهای کالمی و ریاضی گسترش داد )رحیمی و همکاهوش را نیز فراتر از توانایی

کند. های هوشی با ساختارهای مستقل تأکید می( بر حوزه2111(. نظریه گاردنر )0134
یک جنبه از  عنوانبهتوان از آن را که می 9یوجودوی اخیراً احتمال وجود یک هوش 

های سازش ای از قابلیتپذیرفته است. هوش معنوی مجموعه، یاد کرد 1یمعنوهوش 
ا به کار هاین قابلیت کهیهنگامهای غیرمادی و متعالی واقعیت است. روانی مبتنی بر جنبه

شود ل میتفکر انتزاعی و کنار آمدن تسهی، گشاییمسئله فردمنحصربهتوانایی ، بسته شوند
. یکی از این عوامل که هم چون هوش معنوی کارکردی انطباقی داشته (2113، 6ینگک)

 است. 1های زندگیمهارت گذاردیمر و بر سالمت جسمانی و روانی افراد تأثی
معرفی  یزندگهای مهارت عنوانبهمهارت را  01 (0444انی )شت جهسازمان بهدا

 د.انقرار گرفته بندیدر این تقسیم 4مؤثرارتباط و  3استرسمهارت مقابله با است. دو  هکرد
 یاهگونبه کندهای زندگی افراد را قادر میرتمها، ینا به تعریف سازمان بهداشت جهانب

 (.2111، 01یشتاومک )های روزمره زندگی برخورد کنند ها و درخواستمؤثر با چالش
افزایش  های زندگی را( هدف از آموزش مهارت0444سازمان بهداشت جهانی )

داند. هوش زندگی روزمره می هایها و درخواستقابلیت افراد در برخورد مؤثر با چالش
 و دستیابی روزمره قی اطالعات معنوی با هدف تسهیل حل مسائلنیز کاربرد انطبا معنوی

(. به همین دلیل کاربرد آگاهانه هوش معنوی در زندگی 2111، 00امونزهدف است ) به

                                                                                                                                        
1. World Health Organization 

2. Zohar, D. & Marshal, I. 

3. Gardner, H. 

4. existential intelligence 

5. spiritual intelligence 

6. King, D. B. 

7. life skills 

8. coping with stress 

9. effective communication 

10. McTavish, S. 

11. Emmons, R. A. 
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(. 2112، 0یسکسشود )تر میموجب افزایش رابطه فرد با خویشتن و جهان بزرگ
اهمیت آموزش هوش معنوی را ، های زندگیهمسویی این تعریف با کارکرد مهارت

 .کنددر مدارس آشکار می یژهوبه
دوران نوجوانی مقطع بسیار حساسی در زندگی هر فرد است. در این مقطع نوجوانان 

محرکی مثبت ، استرس رقابتاگرچه  رو هستند.با تغییر گسترده شناختی و ساختاری روبه
مکن م، یابد یا ادامه پیدا کند اما اگر این استرس شدت، برای پیشرفت افراد جوان است

(. 2101، و همکاران 2داناست سالمت روانی و بهزیستی افراد را تحت تأثیر قرار دهد )
 (.2113 ،کننده برای مقابله با استرس باشد )کینگبینیتواند یک عامل پیشهوش معنوی می

زیاد  د اهمیتترین دستاورد انسان در دنیا ارتباط افراد با یکدیگر است. با وجوعالی
ها قادر به برقراری ارتباطی مؤثر و سازنده نیستند. بسیاری از انسان، فردیارتباط میان

یماری ب، فشار روانی، مشکالت خانوادگی، پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد تنهایی
هر نیاز جز از طریق ، 1مزلونیازهای  مراتبسلسلهبود. در  خواهد جسمی و حتی مرگ

پذیرش ، (. همدلی0149، زادهشود )بوستان و حسینانسان با دیگران رفع نمی ارتباط
وند شهای اصلی یک ارتباط مؤثر بیان میپایه عنوانبهو نیز سفر به درون  قیدوشرطیب
 (.0444، 9راجرز)

کلید شکسته شدن چرخه فقر ، سالمت دختران، صندوق جمعیت ملل متحد ازنظر 
انسان مؤنث (. 2114، 1)جاسکوچ اهداف توسعه هزاره است.ها و دسترسی به بین نسل

را به  یکودک، شودیاطالق م یسالگ 04 تا 01 یهابه پهنه سال که یدر دوره نوجوان
 انیپا هکیدرحال د؛شویزمان مهم یبدن راتییبا تغ یشروع نوجوان .ونددیپیم یسالبزرگ

ر در تینوسان، یو اجتماع یعاطف راتییو تغ یعقل یهاساخت یریگشکل برحسبآن 
این اساس ذهن  بر(. 0141، منصورنقل از  0439، 6پترسنو  کانجر) نظر گرفته شده است

شود که آیا امکان پرورش هوش معنوی از دوران کودکی و می سؤالما درگیر این 
 ؟است نوجوانی میسر

ا ب با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابلهپژوهش بنابراین این 
شواهد پژوهشی بسیاری تأثیر  استرس و ارتباط مؤثر دختران نوجوان انجام گرفت.

                                                                                                                                        
1. Sisk, D. A. 

2. Dunne, M. P. 

3. Mazlow. A. H. 

4. Rogers, C. R. 

5. Jaskiewicz, M. G. 

6. Conger, R. D. & Patterson, G. R. 
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اند. نتایج معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر را تأیید کرده آموزش هوش
، (2116) 1یلکوترل و ، دکمار، (2100) 2زنگ، (2109) 0یستواشهای میشرا و پژوهش

، (0141بهرامی و حاتمی )، احدی، اثرنادری، (1012) 9یرافزمشهدی فراهانی و ، ویسه
، (2111) 6جرالدفیتز ، (2116) 1روزنماسکارو و ، (0149) یحربسیدآسیابان و ، عسگری

 دهد( نشان می2100) 3واچولتزو  سنلی، (2119) 1یتاسم
، با استرس مقابله، موفقیت نوجوانان، گیری بر کیفیت زندگیهوش معنوی تأثیر چشم

اضطراب ، ارتباطات فردی ازجملههای زندگی مهارت، حمایت اجتماعی، روانیبهداشت 
توان معنویت هرچند می های اجتماعی دارد.و پیشگیری از آسیب یخود اثربخش، وجودی

واند به تاما ذهنی می، گویی به چراهای زندگی تعریف کردرا تالش دائم بشر برای پاسخ
، و همکاران 4ینیحسدر کودکی آموخته باشد ) ها پاسخ دهد که مهارتش رااین سؤال

های های بسیاری که آثار مثبت آموزش هوش معنوی را در زمینه(. به استناد پژوهش2101
های کاربردی در زمینه تأثیرات آموزش هوش معنوی خأل پژوهش، کندمختلف تأیید می

شدیم تا اثر هوش بر آن پژوهش شود. در این دیده می در مدارسهای زندگی بر مهارت
معنوی را بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر بررسی کنیم. با این سؤال که آیا آموزش 

بر مقابله مسئله مدار در مواجهه با استرس و ارتباط مؤثر در  تواندیمهوش معنوی 
 داشته باشد؟ معنادارنوجوانان تأثیر 

 روش
آزمون سـ پآزمون ینی با طرح پیشبال ییکار آزماپژوهشی تجربی از نوع ، پژوهش حاضر

آموزان دختر همه دانش موردمطالعهبا مرحله پیگیری و گروه گواه است. جامعه آماری 
در شهر تهران را  وپرورشآموزش 02پایه هشتم دبیرستان معصومیه اسالمی منطقه 

 صورتینبدای است؛ ای چندمرحلهخوشه، گیری در این پژوهش. روش نمونهگیردیبرم
های و از بین دبیرستان 02شهر تهران منطقه  وپرورشآموزشگانه که از بین مناطق نوزده
، هاآنچند مدرسه انتخاب و از بین  0146ـ  41در سال تحصیلی دخترانه متوسطه اول 

                                                                                                                                        
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. 

6. Fitzgerald, B. 

7. Smith, S. 

8. Lysne, C. J.& Wachholtz A. B. 

9. Hosseini, M. 



 331 ... استرس با مقابله بر معنوی هوش آموزش اثربخشی 

قرار گرفت. برای تعیین حجم  موردمطالعهدبیرستان معصومیۀ اسالمی جامعۀ هدف شد و 
، بازرگان و حجازی، سرمدنقل از  0436) 0کوهنشده توسط های تدویننمونه از جدول

و دستیابی به توان  F=91/1( استفاده شد. حداقل حجم نمونه با اندازه اثر بزرگ 0146
 9 کنندگان از بیننفر بود که با توجه به ریزش احتمالی شرکت 21برای هر گروه  31/1

 23هر کالس به تعداد ، کالس 2نفر بود  003 هاتعداد آنآموز پایه هشتم که کالس دانش
نفر با  23آزمون انتخاب شدند. گروه آزمایش شامل نفربر اساس نمره مکتسبه در پیش

بود. قبل از انتخاب  09نفر با میانگین سنی  23و گروه گواه شامل  11/09میانگین سنی 
سازی همسان گر در این پژوهش ازحذف متغیرهای مداخله منظوربهگروه آزمایشی 

یانگین م، آموزان دختر(دانشجنس )، سن»کنندگان به لحاظ متغیرهای استفاده شد. شرکت
 (.P>11/1با هم همسان بودند )« آزمونکارنامه نیمسال اول( و نمره پیش) یدرسمعدل 

پرسشنامه و ( 0441) 2پارکر و ندلرا استرس ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مقابله با 
خالصه محتوا و هدف هر جلسه  0در جدول  ( است.0136) 1یکرم یارتباط یهامهارت

 . این بستهاست( ارائه شده 2119) 9بوئلمداخله بر اساس بسته آموزش هوش معنوی 
های دیگر نیز به کار رفته و از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است آموزشی در مطالعه

 (.2100، 1یمرعش)

 داخلهخالصه جلسات م .1جدول 

 جلسه هدف محتوا تکالیف

- 

تشــریح اهداف کارگاه و بررسی 
بندی اهمیت آن، ارائه برنامه زمان

جلســات آموزشــی، بیان شرحی 
 ، هوشدر مورد تعاریف معنویت

هــای زنــدگی، معنوی، مهــارت
ارتبـاط این مفاهیم با   اهمیـت و 

 یکدیگر.

 با آشنایی
 هوش معنوی

 اب و ارتباط آن
های مهارت

 زندگی

 اول

                                                                                                                                        
1. Cohen, J. 

2. Endler & Parker's counter-stress 

questionnaire (CISS) 

3. Karami’s Communication skills 

Questionnaire 

4. Bowell’s spirituall intelligence 

educational package 

5. Marashi, A. 
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 جلسه هدف محتوا تکالیف

 از هویت: رهاسازی یبرمال سـاز های تمرین
 اهمیت.بی هایو شناخت احساسات

معنوی: آگاهی  هوش رشد دهنده هایتمرین
 فضای وجودی درونی. از

در این مرحله به این مسئله توجه 
شـــود کــه اهــداف زنــدگی می
است و این  درک نشده یدرستبه

احســـاس نافهمی درونی ممکن 
ز فقدان یا حتی گری یلهوسبهاست 

 از هر نوع هوش، باشد.

 دوم کسب آگاهی

ــازهـای  تمرین  افراد و هویت: به یبرمال سـ
 ندادن. نشان سریع واکنشها موقعیت
 معنوی: تجسم هوش رشد دهندههای تمرین

 مناســبشــرایط واکنش  در آنکه  شــرایطی 
 شود.نشان داده می

ی هایاندیشــیدن به چرایی واکنش
که نسبت به جهان پیرامون انجام 

 شود.می

 وجویجست
 معنا

 سوم

ت فرضیاهویت: طبق  یبرمال سازهای تمرین
 خود در مورد دیگران قضاوت نکردن.

ها معنوی: علتهوش  رشد دهنده هایتمرین
 و قوانین حاکم بر رفتار را کشف کردن.

شناخت فشارهایی که در زندگی 
روزمره وجود دارند. این فشارها 
ناشـی از تضاد بین ظاهر و باطن  

 است.

 چهارم ارزشیابی

ــازهـای  تمرین هویت: تمرکز بر  یبرمال سـ
 یجاهبها اثربخشــی رفتار نســبت به موقعیت

 اجتناب یا استفاده از سیستم جدال و گریز.
معنوی: استفاده  هوش رشد دهندههای تمرین

های عشـــق، احترام، مراقبت یا از مکانیســـم
اهمیـت دادن به دیگران در تعامالت روزمره  

 .مثلبهمقابلهسرزنش، تنبیه یا  یجابه

تمرکز بر ســطح عالی از تعهدات 
که در همه جهات مشـــغول کار 

 است.

 پنجم وجود متمرکز

ــازهـای  تمرین هویــت: پرهیز از  یبرمال سـ
فـعــالـیــت بودن و تالش برای یــافتن   بـی 
 های جدید.حلراه

معنوی: پرهیز  هوش رشــد دهندههای تمرین
از انجام اعمالی از روی درخواســـت نیاز در 

 جهت انجام فعالیتی برای حل مشکالت.

پنداره چیزی فراتر از دیدن است 
ــت کــه و دارای انرژی ای اســ

ــتعدادها و می ــمیر تواند اسـ ضـ
ــیـار کند تا    بـاطنی ذهن را هوشـ
بتواند چیزی فراتر از وسعت یک 

 رویداد را ببیند.

 ششم پنداره

ــازهــای تمرین هویــت: عــدم  یبرمال ســ
 توانمی کهینای بیمارگونه نظیر هـا تجســـم

تغییری در جهـان بیش از آنچــه در توان فرد  
 است ایجاد کرد.

ــیـدن به   هوش معنوی برای رسـ
ــده نتـایج و اهداف طراحی   نشـ

است، بلکه کاری را بر پایه اصول 
 تر برآمـده از حقیقـت، انجام  غنی

 هفتم سمتج
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 جلسه هدف محتوا تکالیف

: عالوه یهوش معنو رشــد دهنده هایتمرین
تالش در  رو یشپهای توجـه بـه چـالش   بر 

های حلدر درون خود و یافتن راه هاآنحـل  
 جدید برای مسائل.

موقع به دهد و معتقد اســت بهمی
 نتایج مطلوب خواهد رسید.

هویــت: ایجــاد  یبرمال ســــازهــای تمرین
 هماهنگی در اعمال کوچک و خدمت کردن.

ــد دهندههای تمرین معنوی: توجه  هوش رش
به دوران کودکی و تکمیل هر آنچه در گذشته 

 ناکام بوده است. هاآنفرد در انجام 

توجه به دو مأموریت در زندگی؛ 
اولی بـه شـــکـل چراغ راهنمای   

کند و دومی با میعقالنی عمـل  
هـای نامحدود در ارتباط  توانـایی 

 است.

 هشتم مأموریت

های دو کنندگان به ســـؤالپاســـخ شـــرکت
 ؤثر.م پرسشنامه مقابله با استرس و ارتباط

انجــام مجــدد آزمون، تقــدیر و 
کنندگان و تشـــکر از شـــرکـت 

مسئوالن برای همکاری ارزشمند 
 ایشان.

اجرای 
 آزمونپس

 نهم

 های دوکنندگان به سؤالشرکتپاسخ مجدد 
 ؤثر.مپرسشنامه مقابله با استرس و ارتباط 

 منظوربــهانجــام آزمون پیگیری 
اثــر  بــررســـی مــیــزان ثــبــات 

ــده بــه هــای ارائــهآموزش شــ
 کنندگان.شرکت

اجرای آزمون 
 پیگیری

 دهم

 یهاتیپرسشنامه مقابله با استرس در موقعگیری مقابله با استرس از برای اندازه
 نیا ت.( ساخته شده اس0441که توسط اندلر و پارکر )استفاده شد ( CISSزا )استرس

 اب بیبه ترت کرتیل اسیهرکدام با مق یهاعبارت است که پاسخ 93 یدارا پرسشنامه
 .شودیم یرگذانمره «(0کم ) یلی( و خ2کم )، (1متوسط )، (9) ادیز، (1) ادیز یلیخ»

له مقاب، رمدالهئمقابله مس :گیردیدر برمرا  یامقابله یرفتارها یاصل نهیسه زم آزمون
 یمقابله نمره باالتر یهااز سبک یکیکه در  یهر آزمودن. یمدار و مقابله اجتنابجانیه

 یهمبستگ (0441) اندلر و پارکر .ردیگیبه کار م شتریرا ب یاکسب کند آن سبک مقابله
زیر  جیاتمحاسبه کردند که ن رسونیپ یستگهمب بیضررا با استفاده از  عوامل پرسشنامه

اعتبار  بیضر .41/1؛ اجتنابی: 11/1 :مدارجانیه؛ 13/1 :مدارلهئمس: دست آمد به
به  30/1( در سطح باال 2112) 0 یشیقرکرونباخ در پژوهش  یآلفا قیپرسشنامه از طر
 16. در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بر روی دست آمده است

 دست آمده است.به  42/1نفر آزمودنی 
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استفاده ( 0136) یکرمی ارتباط یهاپرسشنامه مهارتر از ارتباط مؤث یریگاندازهبرای  
، است که سه عامل مدیریت هیجانات یانهیگز 1عبارت  19 یداراشد. این پرسشنامه 

 یعن؛ یاست ریمتغ 1تا  0ال از ؤهر س یدهنمره. گیردیدر برمادراک و ابراز وجود را 
 9گزینه ، امتیاز 1)گاهی(  1گزینه ، امتیاز 9( ندرتبه) 2 نهیگز، ازیامت 1 )هرگز( 0 نهیگز

 نهیگز، هاسؤال هیاما در مورد بق؛ گیردامتیاز می 0)همیشه(  1امتیاز و گزینه  2)معموالً( 
به دست  لنمره ک هاهاز جمع نمر یتدرنهاو  و... ازی= دو امت2 نهیگز، ازیامت کی= 0
 هاسؤالبرای اکثر  نظرانصاحب( روایی صوری آزمون را طبق نظر 0136کرمی ) .دیآیم
پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ به دو شیوه  یبررس یو براگزارش کرده است  1

شده حاسبهم یآلفا بیضر: آلفا با توجه به حذف سؤال بیمحاسبه ضراستفاده کرده است: 
بوده که  41/1تا  10/1کرونباخ از  یآلفا بیدامنه ضر بوده است و 42/1آزمون  نیدر ا

: آلفا بیضر قیاز طر یدرون یهمسان محاسبه دهد.یها را نشان مسؤال نیب یهمسان
با  .است K=  19و  rij=  21/1برابر  مدنظر ریپس از قرار دادن مقاد یهمبستگ نیانگیم

. در ( محاسبه شده استr=  42/1آزمون ) یهمبستگ بیضر، قرار دادن اعداد در جدول
 31/1 ،شده برای کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخاین پژوهش ضریب پایایی محاسبه

 دست آمد. به
ه آموزان گروهای سنجش مقابله با استرس و ارتباط مؤثر روی همه دانشپرسشنامه 

 4ها در قالب آزمون همسان بودند. آموزشهای پیشنمره ازنظرنمونه اجرا شد. دو گروه 
رائه شد. ا پژوهشگر یلهوسبههفتگی با یک جلسه پیگیری  صورتبهای دقیقه 41جلسه 

ا های مقابله بکنندگان بار دیگر با پرسشنامهرکتش، پس از اجرای جلسات آموزشی
با  آمدهدستهببررسی این نکته که نتایج  منظوربهاسترس و ارتباط مؤثر سنجیده شدند. 

دو ماه بعد آزمون پیگیری انجام شد. برای تحلیل ، ماند یا خیرمیگذشت زمان پایدار باقی 
استاندارد( و آمار استنباطی )تحلیل  ها از روش آمار توصیفی )میانگین و انحرافداده

 گیری مکرر( استفاده شد.تحلیل واریانس با اندازه، کوواریانس چندمتغیری
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 هایافته
و آزمون در دهای پیشبرای بررسی اثر آموزش هوش معنوی همچنین کنترل تفاوت نمره

، آن افزون برها لحاظ شد. آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری اجرا و این تفاوت، گروه
 آزمون تحلیل کوواریانس، بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی پس از مداخله منظوربه
مکرر اجرا شد. پیش از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری از  یریگاندازهبا 

همگنی ، هاهمگنی واریانس، خطی بودن، های این آزمون )بهنجاریبرقراری مفروضه
کوواریانس( اطمینان حاصل شد. برای  ـهای واریانسی ماتریسشیب رگرسیون و همگن

 باکس M کوواریانس با استفاده از آمارهـ های واریانسمثال مفروضه همگنی ماتریس
 0df=01با درجه آزادی  F=460/1و  Box's M=991/01آزمون شد که براساس نتایج )

قرار است. نتایج حاصل از ( این مفروضه برsig=916/1طور و همین 2df=116/01490و 
 به نمایش درآمده است. 2اجرای تحلیل کوواریانس چندمتغیری در جدول 

 خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری .2جدول 

  SS df MS F sig ɧ𝟐 

 019/1 119/1 016/4** 110/429 0 110/429 مدارمسئله 

    106/010 11 133/1111 خطا 

 001/1 101/1 611/6* 430/141 0 430/141 مدارهیجان مقابله با استرس
    202/021 11 606/6101 خطا 

 006/1 101/1 140/6* 313/131 0 313/131 اجتنابی 
    311/33 11 321/9991 خطا 

 930/1 111/1 210/96** 619/9431 0 619/9431 مهارت ارتباطی مهارت ارتباطی

    311/011 11 311/1140 خطا 

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

پیش از آنکه اثر متغیرها ارائه شود باید بررسی کرد که آیا تفاوت آماری معنادار بین  
ها در ترکیب خطی متغیرهای وابسته وجود دارد یا خیر. بدین منظور از آماره المبدای گروه

شود. با توجه به اینکه حاصل از آزمون چندمتغیری استفاده می 2یالییپاثر  یا 0یلکسو
مقدار هر دو آماره یکسان است. نتایج آزمون چندمتغیری ، دو گروه وجود داردفقط 

(311/09=F  110/1وP<نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه در سبک ) های مقابله با
                                                                                                                                        
1. Wilks' Lambda 2. Pilai's Trace 
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معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس مجذور  استرس و مهارت ارتباطی تفاوت آماری
درصد از واریانس تفاوت  16وزش هوش معنوی ( آمɧ2=111/1) آمدهدستبه یتاا یجزئ

 طرفهه یکنتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس بین گرو کند.بین دو گروه را تبیین می
های ارتباطی دو گروه با آموزش هوش های مقابله با استرس و مهارتبرای مقایسه سبک

دو گروه در مقابله دهد پس از مداخله بین نشان می 2معنوی و بدون آموزش در جدول 
اجتنابی ، (P<11/1و  F=611/6مدار )هیجان، (P<10/1و  F=016/4مدار )مسئله

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

آموزان ( دانشɧ2=930/1( و مهارت ارتباطی )ɧ2=019/1) مدارافزایش مقابله مسئله
( که اندازه 0443با توجه به معیار کوهن )، دختر دارای اندازه اثر بزرگ است. افزون بر آن

 6)تبیین  16/1درصد از واریانس( را اندازه اثر بزرگ و اندازه اثر  09)تبیین  09/1اثر 
آموزش هوش معنوی در کاهش ، شمرده استدرصد از واریانس( را اندازه اثر متوسط بر

تر از اثر بزرگندازه ( نیز دارای اɧ2=001/1( و اجتنابی )ɧ2=006/1مدار )مقابله هیجان
ناشی  مدهآدستبهبا گذشت زمان نتایج »آزمون این پرسش که آیا  منظوربه. متوسط است

زمون آ« ماند؟باقی می پایدار، از آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس و ارتباط مؤثر
مکرر اجرا شد. نتایج حاصل از اجرای این آزمون در  یریگاندازهبا  یریگاندازهل تحلی

 گزارش شده است. 1جدول 

 گیری مکررخالصه نتایج تحلیل واریانس با اندازه .1جدول 

  Wilks’lambda (29  2و)F sig ɧ𝟐 

 191/1 111/1 633/6* 661/1 مدارمسئله 

 034/1 161/1 111/1 300/1 مدارهیجان با استرس مقابله

 111/1 114/1 613/1* 641/1 اجتنابی 

 611/1 111/1 416/29** 191/1 مهارت ارتباطی مهارت ارتباطی

بیانگر آن است که  1گیری مکرر در جدول نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه 
و  F=633/6مدار )متفاوت در مقابله مسئلههای زمانی پس از گذشت زمان نیز در بازه

10/1>P) ،( 613/1مقابله اجتنابی=F  10/1و>P( و مهارت ارتباطی )416/29=F  و
110/1>P اما در مقابله هیجان( تفاوت معنادار وجود دارد؛( 111/1مدار=F  11/1و<P )
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اوت از انی متفهای زمها در بازهبررسی تفاوت بین گروه منظوربهتفاوت معنادار نیست. 
به نمایش درآمده  9آزمون تعقیبی تفاضل میانگین استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 است.

 های زمانی متوالیهای بازهتایج آزمون تفاضل میانگین. ن4جدول 

 MD SE sig بازه زمانی  

 111/1 901/2 -341/1** آزمونآزمون*پسپیش  
 110/1 330/2 -109/01** آزمون*پیگیریپیش مدارمسئله 

 124/1 221/0 -320/2* آزمون*پیگیریپس  

 103/1 191/1 141/3* آزمونآزمون*پسپیش  

 121/1 211/1 109/1* آزمون*پیگیریپیش مدارهیجان مقابله با استرس

 911/1 391/1 -614/1 آزمون*پیگیریپس  

 116/1 411/0 311/1** آزمونآزمون*پسپیش  

 121/1 121/1 136/9* آزمون*پیگیریپیش اجتنابی 

 112/1 111/1 -110/0 آزمون*پیگیریپس  

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

 111/1 101/1 -111/20** آزمون*پیگیریپیش مهارت ارتباطی مهارت ارتباطی

 111/1 101/0 -614/0 آزمون*پیگیریپس  

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

ابله آزمون و پیگیری در مقپس، آزمونهای پیشآزمون تفاضل میانگین نتایج حاصل از 
زمانی به شکل معناداری افزایش یافته  دهد تفاضل در هر سه بازهمدار نشان میمسئله

مدار دختران در مراحل پس از مداخله نیز میانگین مقابله مسئله کهینحوبهاست؛ 
اشته است. در مهارت ارتباطی نیز بین آزمون و پیگیری نیز افزایش معنادار دپس
آزمون و پیگیری شاهد افزایش معنادار هستیم؛ اما این تفاوت در آزمون با پسپیش
دهنده ثابت ماندن اثر آموزش هوش معنوی آزمون با پیگیری معنادار نیست که نشانپس

ی بین مدار و اجتنابهای هیجاندر افزایش مهارت ارتباطی دختران است. در مقابله
 اما تفاوت، آزمون و پیگیری شاهد کاهش معنادار میانگین هستیمآزمون با پسپیش

دهنده پایداری ها نشانآزمون و پیگیری معنادار نیست. این یافتهها در پسمیانگین
 اثربخشی آموزش هوش معنوی در مقابله با استرس و مهارت ارتباطی دختران است.
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 گیرینتیجهو  بحث
آزمون دو آزمون و پسهای پیشمشخص شد بین نمره، هاداده وتحلیلیهتجزپس از  

مدار و اجتنابی تفاوت هیجان، مدارهای مقابله مسئلهگروه آزمایش و گواه در خرده مقیاس
، فاطمی، (2109) 0پرزورنتایج صبحی و  باهای این پژوهش معناداری وجود دارد. یافته

حیدری و ، عسکری، (0141سعادتی و لشنی )، (0141فرا )ازارع و خرازی، افراخرازی
های ( همسو است. همچنین بین نمره0149( و حسین ثابت و عطایی )0149عسگری )

های ارتباطی تفاوت مقیاس مهارت آزمون دو گروه آزمایش و گواه درآزمون و پسپیش
( و 0149زاده )نهای این پژوهش با نتایج بوستان و حسیمعناداری وجود دارد. یافته

آزمون و پیگیری های پس( همسو است. مشخص شد بین نمره0149صنیعی و هاشمی )
زمون آهای پستفاوت معنادار و بین نمره، مدارگروه آزمایش در خرده مقیاس مقابله مسئله
ط باهمچنین مقیاس ارت، اجتنابیمدار و مقابله و پیگیری در دو خرده مقیاس مقابله هیجان

دهندة پایداری اثربخشی آموزش هوش معنوی ثر تفاوت معنادار وجود ندارد که نشانمؤ
راد ها با نتایج پژوهش محمودیهای ارتباطی است. این یافتهبر مقابله با استرس و مهارت

معنوی بر مقابله با  ( که حکایت از عدم ماندگاری تأثیر آموزش هوش0149و باقریان )
ها سؤال پژوهش را مورد تأیید همخوانی نداشت. این یافته، ارداسترس در بازه زمانی د

آن در  کنش واسطهبهتوان گفت هوش معنوی می آمدهدستبهقرار دادند. در تبیین نتایج 
دو هوش گسترش یابد.  ینبعدازاباید  1یجانیههوش  و 2یعقالنیکپارچه کردن هوش 

را تسهیل  کننده هوش معنوی تعامل بین فرایندهای تفکر منطقی و هیجانکنش یکپارچه
طه را به کلی تغییر دهد و بدین واس هاآنکند و این قابلیت را نیز دارد که نتیجه تعامل می

سئله رفتار حل م یلهوسبه یطورکلبهموجب رشد و دگرگونی شخصی شود. هوش معنوی 
ار کند. رفتشود که رشد سازگارانه را تسهیل میدر جهت اهداف عملی بیان می، نطباقیا

طلبانه را که موجب ایجاد تعارض درونی انطباقی احتمال به وجود آمدن اهداف رقابت
رساند. این برداشت از هوش مبتنی بر این فرض است که به حداقل می، شوندمی

مستلزم اجرای راهبردهایی برای غلبه بر موانع و ، فرایندهای عمل در جهت اهداف فرد
 یمتمال شود انسان با(. درواقع هوش معنوی موجب می2111، امونزاست )حل مسائل 

داشته باشد  حلتالش بیشتری برای یافتن راه، و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه کند

                                                                                                                                        
1. Sobhi, N. & Porzoor, P. 

2. Intellectual intelligence 

3. Emotional intelligence 
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ها و کلمه، ا(. باوره2109، و پرزور های زندگی را بهتر تحمل کند )صبحیو سختی
دهند استرس را کاهش می، طلبندحمایت و راحتی را می، تصویرهایی که منبعی از عشق

، گذارند و احتماالً با همین سازوکارو اثری سودمند بر سازوکارهای ویژة بدن می
سن و دهد )لیمدار با استرس را افزایش میمقابله مسئله، های هوش معنویمؤلفه

، های هوش معنوی از قبیل خردو ویژگی هابعضی از توانایی(. 2100، همکاران
توانند در ارتباط با دامنه و احساس شفقت می یکپارچگی، استدالل خالق، خودآگاهی

معنوی و وجودی  ای از مشکالت و مسائلی باشند که جدا از موضوعاتبسیار گسترده
ارتباطی استفاده شود؛ سازی و حل مشکالت برای مفهوم هاآنهستند و ممکن است از 

ریزی شده کند پایههایی که تولید نتایج با ارزش میمعنویت روی توانایی، یگردعبارتبه
 (.0141، سهرابی و ناصرینقل از  2111، است )امونز

 هازجملرو بود؛ روبههایی دیگر با محدودیت این پژوهش نیز مانند هر پژوهش علمی 
ای که شامل با نمونه، ـ اجتماعیفرهنگی خاص هایویژگی، جغرافیاییمحدودیت 

سن و سایر مقاطع ، تعمیم نتایج را در جنس، آموزان دختر پایه هشتم بوده استدانش
های آتی جنس مخالف و شود در پژوهشبنابراین پیشنهاد می؛ کندتحصیلی محدود می

 قرار گیرد. مدنظرسایر مقاطع تحصیلی 
 ها درهای این پژوهشتوان از یافتهمی، ثبت آموزش هوش معنویبا توجه به آثار م

ی آموزش عنوانبههای زندگی استفاده کرد و تنظیم محتوای برنامه درسی آموزش مهارت
رفتارهای پرخطر در نوجوانان بهره جست.  یژهوبههای اجتماعی جهت پیشگیری از آسیب

روشی برای  عنوانبه، درمانیره و روانتوانند در مراکز مشاوهای پژوهشی میاین یافته
وزش شود آمقرار گیرند. توصیه می مورداستفادهدر زندگی مراجعین ، دستیابی به معنا

های جمعی به هوش معنوی از طریق مشاوران و نیروهای متخصص در مدارس و رسانه
 کار رود.
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 تقدیر و تشکر
یۀ محترم دبیرستان معصوم کارکنانپژوهشگران مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیر و 

 آورند.کنندگان در این پژوهش به عمل میاسالمی و همۀ شرکت

 منابع

مؤثر و های ارتباط تأثیر آموزش هوش معنوی بر مهارت(. 0149د. )، زادهحسین ؛ و.ن، بوستان
انسانی.  های نوین در علوم. کنفرانس جهانی افقدخترآموزان فردی دانشروابط بین

 سبز.صنعت  بازار یدهاشیراز: گروه پژوهش شرکت ، پژوهی و توانمندسازیآینده
شده بررسی رابطه هوش معنوی با صبر و استرس ادراک(. »0149ه. )، عطایی ؛ و.ف، ثابتحسین

 .11-26، (0)، 2، مجله پژوهش در دین و سالمت «.در دانشجویان
بررسی تأثیر آموزش (. 0134س. )، زادهحسن ؛ و.م، یکتا؛ شکوهی.ب، بناب؛ غباری.س، رحیمی

 آموزان ناشنوایچندگانه گاردنر بر خودکارآمدی شغلی دانش هایمبتنی بر نظریه هوش
 دانشگاه تهران. شناسیرواندانشکده ، نامه کارشناسی ارشدپایانهنرستانی. 

 . تهران: آگه.های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 0146ا. )، حجازی ؛ و.ع، ؛ بازرگان.ز، سرمد
مجله «. رابطه هوش معنوی با راهبردهای مقابله با استرس(. »0141ل. )، لشنی ؛ و.ه، سعادتی

 .30-11، (9)، 02، توانبخشی
 تهران: آوای نور.های سنجش آن. هوش و مقیاس(. 0141ا. )، ناصری ؛ و.ف، سهرابی
رابطه هوش معنوی کارکنان سازمان با مهارت ارتباطی (. 0149ح. ) .س، هاشمی ؛ و.م، صنیعی

اقتصاد و ، های نوین در مدیریتالمللی پژوهشدومین کنفرانس بین .فردیبین
 مؤسسه سرآمدکارین.، مالزی -کواالالمپور، حسابداری

گیری مذهبی با معنوی و جهترابطه هوش (. 0149پ. )، عسگری ؛ و.ع، ؛ حیدری.م، عسکری
های فصلنامه پژوهش در نظامو اضطراب وجودی در دانشجویان.  شناختیروان بهزیستی
 .04-0، (10)، 4، آموزشی

گیری مذهبی و جهت یخود اثربخش(. رابطه 0149آ. )، حربی ؛ و.س، ؛ سیدآسیابان.پ، عسگری
. ازاسالمی واحد اهو با هوش فرهنگی و هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه آزاد

 .031-061، (24)، 4، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام

(. بررسی رابطه بین رشد معنویت 0141م. )، افراخرازی ؛ و.ف، افرا؛ خرازی.م، ؛ زارع.م، فاطمی
 رشته پزشکی دانشگاه آزاد یهانترنیازا در بین و چگونگی مقابله با شرایط استرس

 .11-94، (0)29، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمیهران. اسالمی واحد پزشکی ت



 351 ... استرس با مقابله بر معنوی هوش آموزش اثربخشی 

های ارتباطی و تعیین ویژگیهای ساخت و هنجاریابی آزمون مهارت(. 0136ا. )، کرمی
 سنجی.تهران: روانسنجی آن. روان

(. تأثیر آموزش هوش معنوی بر استرس شغلی پرستاران. 0149ف. )، باقریان ؛ و.غ، رادمحمودی 
 .14-64، (0) 9، مدیریت پرستاریمجله 

 تهران: سمت. ژنتیک )تحول روانی از تولد تا پیری(. شناسیروان(. 0141) .م، منصور
(. اثربخشی آموزش گروهی هوش 0141ح. )، حاتمی ؛ و.ه، ؛ بهرامی.ح، ؛ احدی.م، اثرنادری

در  پژوهش فصلنامهآموزان دوره دبیرستان. معنوی بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش
 .011-061، نامه()ویژه 02، های آموزشینظام
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