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چکیده
امروزه مسئلهی هوش هیجانی در جهت برقراری ارتباط با دیگران و هوش معنوی در جهت برقراری ارتباط با عالم فرامادی ،به عنوان دو پدیده
مهم شناختی هیجانی نقش بسزائی در بهزیستی روانشناختی و خودکنترلی نوجوانان ایفا می کند .هدف این پژوهش شناخت و تأثیر آموزش هوش
هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی وخود کنترلی دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهر همدان است .روش مورد استفاده در این
پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه پژوهش حاضر  3۵0نفر و نمونه اولیه این پژوهش از  200نفر
دانش آموز دختر شهر همدان که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند ،تشکیل شد 20 .نفر دانش آموز به صورت تصادفی
برای گروه گواه و گروه آزمایشی تعیین گردید .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ،پرسشنامه خودکنترلی
تانجی ،برنامه درمانی_آموزشی هوش هیجانی و برنامه درمانی _آموزشی هوش معنوی است .نتایج نشان می دهد که آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی
روان شناختی دانش آموزان و همچنین بر خودکنترلی آنان مؤثر است ( .)P>0/0۵همچنین آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی دانش
آموزان و همچنین بر خودکنترلی آنان مؤثر است (.)P>0/0۵
کليد واژه گان :هوش هیجانی ،هوش معنوی ،بهزیستی روانشناختی ،خود کنترلی

شادکامی هدفمندی و موفقیت و در مجموع راهی برای

مقدمه

تحقق خویشتن شکوفایی و تمامیت خود بوده
امروزه محققان بر جنبه های غیر شناختی هوش

است(درگاهی.)1391 ،

همچون هیجان ،اجتماعی شدن و معنویت توجه بیشتری
دارند .به عبارتی این جنبه ها می توانند موفقیت افراد را

گلمن( )199۵هوش هیجانی را از هوش کلی متمایز

در زندگی پیش بینی کنند و در بهزیستی روانشناختی و

ساخت و اظهار کرد که هوش هیجانی شامل مهارت های

سالمت روان افراد نقش مهمی را بازی کند (مدرک و

ما در شناخت احساسات خود و دیگران و مهارت های

همکاران .)201۵ ،انسان همواره در جستجوی راههای

کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و حس مسئولیت

بهتر زندگی کردن و روابط بهتر و منطقی ارشادی و

پذیری در مقابل وظایف می باشد .همچنین شامل توانایی
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های ما در حفظ سالمتی خود می شود .سالووی و

فردی است .هوش معنوی به روابط بین فردی و روان فرد

مایر( )2001در مقاله ای هوش هیجانی را بدین صورت

مربوط است (براتی یکتایی.)1390،

تعریف کردند :توانایی شناسایی هیجان های خود و

اجزاء هوش معنوی عبارتند از  .1عقل شهودی؛

دیگران و تمایز بین آن ها و استفاده از این اطالعات ،برای

.2ادراک مستدل؛ .3آگاهی بر خواست و نیت؛ .4عشق و

هدایت تفکر و اعمال فرد .همچنین تایلور و باگبی

شفقت؛  .۵قدرت و عدالت متمرکز؛ .6شفا و بخشش؛

( )2000یك تعریف تجدید نظر شده و پیچیده تری

.7زندگی با شوق؛ .8زندگی با وقار یکدلی وتعهد؛ .9

مطرح نموده اند که چهار مؤلفه مرکزی سازه را شامل می

پیوند و خدمت خالق .بیکر ( ،)2003معنویت را دارای 3

شود ادراک ،ارزیابی و بیان هیجان؛ تسهیل هیجانی تفکر؛

بعد میداند که هر کدام از آن ابعاد دارای دو قطب هستند

فهم و تحلیل هیجان ها و به کارگیری آگاهی هیجانی و

و به شکل فردی یا جمعی نمود می یابد.1 .بعد

تنظیم واکنشی هیجان برای ارتقاء رشد هیجانی و عقالنی

فراروندگی :این بعد نمایانگر دیدگاه یك کودک به محیط

نظریه پردازان هوش هیجانی با دالیل زیستی و روانی،

اطراف و ادراک حیرت آمیز آن از دنیاست.2 .بعد

هوش هیجانی را از هوش شناختی تفکیك کرده اند .بار-

فرافردی :این بعد اشاره به دیدگاه و نظر فرد نسبت به

آن (  )1999هوش هیجانی را شامل توانایی های ما در

خود و دیگران از منظر یك بالغ دارد .3 .بعد انتقال :در

جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی دانسته و مهارت

این بعد فرد در جایگاه یك والد قرار می گیرد که باید

های الزم در این حوزه ها را اندازه گیری می کند .همه ما

ارزش ها ،اخالقیات ،دانش و مهارت هایی را که خود در

ترکیبی از هوش و هیجان داریم ،در واقع بین هوش

طول زندگی کسب کرده است ،به نسل بعد انتقال دهد

عمومی و برخی جنبه های هوش هیجانی همبستگی

(سهرابی و ناصری.)1391 ،

پایین وجود دارد و باید گفت این دو قلمرو اساسا مستقل
هستند.

از طرفی امروزه دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به
سالمت به طور اعم و در روانشناسی به طور اخص در

آن چه از بررسی تعریف صاحب نظرانی همچون

حال شکلگیری و گسترش است .در این دیدگاه و

گاردنر ،هیلگارد ،وکسلر و ...از هوش بر می آید ،همگی

رویکرد علمی تمرکز بر روی سالمتی و بهزیستی از جنبه

هوش را قابلیت بهره گیری از نرم افزارهای وجودی

مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی

تعریف میکنند .آنان با اضافه کردن انواع جدیدی از

است .بر اساس پژوهشها قلمرو بهزیستی در دو حوزه

هوش ،تحت عنوان هوش وجودی و هوش معنوی که

کلی سازماندهی شده است که یکی با شادی سر و کار

متوجه مفاهیمی نظیر مرگ و زندگی است ،سعی در

دارد (بهزیستی ذهنی) و دیگری با ظرفیتها و توانشهای

تکمیل تعریف خود نمودند (سهرابی و ناصری.)1391 ،

انسانی (بهزیستی روانشناختی) .بهزیستی روانشناختی

هوش معنوی توانایی فهمیدن عمیق سواالت معنوی و

مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است .این

بینش درونی است .هوش معنوی بیشتر توانایی ذهنی

رویکرد رشد و تحول مشاهده در برابر چالشهای
وجودی زندگی را بررسی میکند و به شدت بر توسعه
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انسانی تأکید دارد ولی برای بهزیستی روانشناختی هنوز

رخدادهای محیطی و رفتاری که فرد انجام میدهد)

تعریف مشخصی اراه نشده است (زنجانی طبسی.)1389 ،

احتیاجی به خودکنترلی نخواهد بود .از جمله فواید کنترل
و تنظیم هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به

مولفههای بهزیستی روانشناختی عبارتند از)1 :

حداکثر رساندن عملکرد ،پشتکار داشتن ،به رغم دلسردی

خودمختاری؛  )2هدفمندی در زندگی؛  )3پذیرش خود؛

و وسوسه ،جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریك

 )4روابط مثبت با دیگران؛  )۵تسلط بر محیط؛  )6رشد

و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده است

فردی (موالیی ساوایی و همکاران .)1394 ،افراد برخوردار

(سیمیاریان و همکاران .)1390 ،در نظریه عمومی جرم

از بهزیستی با ویژگیهایی از قبیل ذیل توصیف میشوند:

1

گاتفردسون و هرشی (« ،)1990خودکنترلی» یکی از

خوشبین هستند؛ این افراد موفقتر و شادتر از افراد بدبین

تئوریهایی است که در قالب نظریه خودکنترلی به تبیین

هستند .برونگرا هستند و در ارتباط و همکاری با دیگران

شکافهای جنسیتی میپردازد .براساس این نظریه،

توانمندند؛ افراد شاد در مقایسه با افراد ناشاد ،چه در

دختران به علت تأثیرپذیری از الگوهای متفاوت

تنهایی و چه در حضور دیگران ،احساس شادی میکنند و

جامعهپذیری ،از خودکنترلی باالتری نسبت به پسران

از خود و دیگران ،یك اندازه لذت میبرند (کرمینوری،

برخوردار هستند (هایگینز و تکسبوری.)2006 ،2

 .)1387در فلسفه و روانشناسی دو رویکرد اصلی در
تعریف بهزیستی وجود دارد )1 :لذتگرایی که برابر

بعضی از فواید و آثار خودکنترلی که استفاده از آن را

دانستن بهزیستی با خوشی لذتگرایانه یا شادکامی،

توجیه میکند ،عبارتند از )1 :ارزان بودن هزینه

پیشینهای طوالنی دارد )2 .فضیلتگرایی که براساس این

خودکنترلی؛  )2اصالح سریع اشتباهات و جبران آن؛ )3

رویکرد ،بهزیستی دربرگیرنده تالش برای کمال و تحقق

بهبود عملکرد موثر ؛  )4افزایش بهرهوری ،کارایی و

پتانسیلهای واقعی فرد است که ممکن است همواره توأم

اثربخشی؛  )۵گسترش قسط و عدالت اجتماعی؛  )6چون

با احساس لذت نباشد (جوشنلو و رستگار.)1386 ،

فرد خودش را مسئول ارزیابی پیامدهای رفتارش میداند،

عوامل موثر در بهزیستی روانشناختی عبارتند از )1 :سن؛

هیچگاه به دنبال ارائه اطالعات نادرست برای سرپوش

 )2جنس؛  )3درآمد؛  )4فرهنگ؛  )۵نژاد؛  )6برابری؛ )7

گذاشتن بر عملکرد ضعیف نخواهد بود؛ و  )7مملو کردن

همگنی و تجانس فرهنگی؛  )8شادی؛ و  )9معنویت

فضای جامعه از اعتماد ،اطمینان و صداقت (بشیریان و
همکاران .)1391 ،باتلر

(میکائیلیمنیع.)1389 ،

3

( )2000میگوید مفهوم

خودکنترلی در تئوری یادگیری اجتماعی بیانگر این

خودکنترلی روش ابراز احساسات است به طوری که

حقیقت است که خودکنترلی به عنوان یك مفهوم قابل

جریان تفکر را تسهیل کند .تحقیقات نشان داده است که

تغییر ،قابل یادگیری و آموزش است (بشیریان و همکاران،

خودکنترلی بین عناصر تشکیلدهنده رخدادهای رفتاری با

 .)1391بندروا در نظریه یادگیری اجتماعی ،به نقش

درنگهای زمانی (به تعویق انداختن کار) پلی برقرار
میکند .در صورتی که بین این رخدادها ،پاسخها و

1

- General theory of crime
2
- Higgins & Tewksbury
3
- Butler

پیامدها فاصلهای نباشد یا فاصله کمی باشد (بین
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خودکنترلی اشاره میکند و بر این اعتقاد است که تا آنجا

هوش معنوی در دختران و پسران یکسان است .اژدری

که آدمی بتواند محیط و فرایندهای شناختی خود را اداره

فرد ،قاضی و نورانی پور ( )1389به این نتیجه رسیدند که

کند ،رفتار خود را نیز میتواند کنترل کند و این

روش آموزش عرفان و معنویت باعث افزایش سالمت

خودکنترلی به یادگیری فرد منجر میشود (ابطحی و

روان و بهبود عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی و

خیراندیش.)1388 ،

کاهش اضطراب و افسردگی دانشآموزان شده است.
عابدی و سرخی ( )1388نشان دادند که بین هوش معنوی

لطفی و سیار ( )1390نشان دادند که بین سبك

و رواننژندی رابطه معنی دار منفی وجود دارد .بین هوش

دلبستگی و هوش معنوی وهوش هیجانی بر توانایی حل

معنوی و انعطاف پذیری و دلپذیر بودن رابطه معنیداری

مسئله دانشآموزان دختر مقطع متوسطه رابطه مثبت وجود

وجود ندارد .حکیم جوادی و اژهای ( )1388در بررسی

دارد .پژوهش باقری ،اکبر زاده و حاتمی ( )1390نشان

مقایسهای خود بر روی دختران و پسران تیزهوش و عادی

دادند که بین مولفه های هوش معنوی از جمله خودآگاهی

نشان داد که دختران دارای هوش معنوی بیشتری نسبت

متعالی و تجربیات معنوی و شکیبایی و همچنین با نمره

به پسران بودند و تأثیر آموزش هوش معنوی بر روی

کل هوش معنوی و شادکامی پرستاران رابطه معنادار خطی

دختران عملکرد بهتری از خود نشان میدهند.

وجود دارد .سوری و همکاران ( )1394نشان داد که
آموزش مؤلفههای هوشمعنوی در کاهش اضطراب

ایمونز ( )2000دریافت که تنها کلید موفقیت و تنها

عمومی ،اضطراب آشکار ،اضطراب پنهان و اضطراب

عامل پیشبینی کننده موفقیت افراد هوش کلی نیست بلکه

امتحان دانش آموزان کاربرد دارد .تاج آبادی هرات و

باید در جستجوی عوامل دیگر بود .این یافتهها نشان می-

کارگریان مروستی ( ،)1393نشان دادند که آموزش

دهد که هوشهیجانی ممکن است با انواع هوش در

مهارتهای هوشمعنوی تأثیر بسزائی در افزایش

سطوح مختلف همبسته باشد مطالعات بار -آن ()2000

اعتمادبهنفس و باال بردن عملکرد تحصیلی پسران

نشان میدهد که عناصر هوشهیجانی مانند همدلی از

دبیرستانی دارد .احمدیان ( )1392بین هوش معنوی و

هوش عمومی (شناختی) مستقل است .دانشآموزانی که

هوش هیجانی کاربردهای سازگارانه نظیر حل مسئله،

در شناخت احساسات غیر کالمی دیگران توانمند بودند،

مقابله و کاهش استرس رابطه به دست آورده اند .شهرابی

بیشترین ثبات هیجانی را نشان میدادند و از عملکرد

فراهانی و فرحبخش ( )1391نشان دادند که سالمت

تحصیلی بهتری برخوردار بودند.

روانی میتواند تحت تأثیر هوش معنوی و هوش هیجانی

چئوردین ( ،)2014نشان داد که آموزش هوشمعنوی

قرار بگیرد در مجموع اثر تعدیل کننده جنس روی رابطه

اضطراب امتحان دانشآموزان را کاهش می دهد و در

هوش هیجانی و هوش معنوی با سالمت روان دیده شد.

مقابل خود کار آمدی ،باورهای منطقی و عملکرد

فراهنگ پور ،خدیوی و ادیب ( )1389نشان دادند که

تحصیلی آنها را افزایش می دهد .کینگ ( ،)2007نشان

آموزش هوش معنوی رابطهی مستقیمی با افزایش عزت

داد که آموزش هوشمعنوی بر اضطراب آموزشگاهی و

نفس و پیشرفت تحصیلی دارد .همچنین تأثیر آموزش

عملکرد تحصیلی نوجوانان تاثیرگذار است .مایر و
111

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال نهم ،شماره دوم ،تابستان  ،7931پیاپی 93

همکاران ( )2003در پی بررسی نقش ضعف هوش-

 .3آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی
دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

هیجانی بر ترک تحصیل دانشجویان نشان دادند که نمره

 .4آموزش هوش معنوی بر خودکنترلی دانش

کلی پایین در هوشهیجانی آنها بیانگر عدم توانایی آنها

آموزان تاثیر مثبت دارد.

در مقابله با فشارهای محیطی بود .مایر و همکاران
( )2001نشان دادند برخی از اشکال حل مشکالت

روش

هیجانی عالوه بر هوش شناختی به توانایی هوشهیجانی
نیازمند است.

روش مورد استفاده در این پژوهش به دو صورت زمینه
یابی جهت تعیین تعداد افراد با خودکنترلی و بهزیستی

هاینریچ و نایدهارد )1998( 3نشان دادند که آموزش

روانشناختی پایین و .نیمه آزمایشی از نوع پیش

موثر در افزایش خودکنترلی نقش مؤثری داشتند این

آزمون_پس آزمون با گروه کنترل جهت سنجش تاثیر

آموزشها نیز درست قبل از موقعیتهای امتحان بهزیستی

آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش

کودکان و نوجوانان را افزایش میداد .لین و همکارانش

خودکنترلی وبهزیستی روانشناختی می باشد .جامعه

( )1996در دانشگاه آریزونا ،مشاهده کردند زمانی که از

پژوهش حاضر  3۵0نفراست که بر اساس جدول کرجسی

آزمودنیها خواسته میشود تا محرکهای کالمی و غیر-

و مورگان حجم نمونه  18۵نفر تعیین و به لحاظ رعایت

کالمی را با پاسخهای هیجانیکالمی و غیرکالمی،

احتیاط  1۵نفر به آن اضافه گردید .بنابراین نمونه اولیه این

هماهنگ سازند ،افراد با نمرات باال در آزمونهای

پژوهش را  200نفر از دانش آموزان دخترانه شهر همدان

استاندارد تحصیلی به گونه معناداری در مقایسه با سایر

تشکیل که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای

افراد عملکرد ضعیفتری داشتند .ساپ ( )1994نشان داد

انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا از بین دبیرستان

دانشآموزانی که با استراتژیهای شناختی و رفتاری درمان

های دولتی شهر همدان چهار مدرسه دخترانه به صورت

شدند بهزیستی روانشناختی ،عزت نفس و خود پنداره

تصادفی انتخاب و سپس در هر یك از مدارس دو کالس

آنها افزایش یافت .باگبی ،پارکر و تایلور ( )1994به این

پایه یازدهم و از هر کالس  20نفر دانش آموز به صورت

نتیجه رسیدند که افراد با خودکنترلی پایین همدلی ضعیفی

تصادفی گزینش شدند .بر روی این دانش آموزان

از خود نشان میدهند ،چرا که آنها درباره درک

پرسشنامه خودکنترلی تانجی و بهزیستی روانشناختی ریف

احساسات دیگران ،احساس سردرگمی میکنند .با توجه

به عنوان پیش آزمون گرفته شد .کسانی که در هر دو

به مطالب ذکر شده فرضیه های این پژوهش عبارتند از:

آزمون دارای کمترین سطح بودند ،شناسایی و سپس
 .1آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی روانشناختی

آموزش بر روی آنها صورت گرفت .در این پژوهش

دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

دانش آموزان به صورت تصادفی برای هر یك از گروه

 .2آموزش هوش هیجانی بر خودکنترلی دانش

گواه وگروه آزمایشی هوش هیجانی و گروه آزمایشی

آموزان تاثیر مثبت دارد.
- Heinrichs & Neidhardt

هوش معنوی در نظر گرفته شد .دو گروه آزمایشی در طی
یکماه و نیم در معرض آموزش هوش هیجانی و هوش

3

111

اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان  /سوزنی و همکاران

معنوی قرار گرفتند و گروه گواه تحت هیچ گونه برنامه

پایایی این پرسشنامه در پژوهش موسوی مقدم و همکاران

ای قرار نگرفت و به برنامه همیشگی و قبلی خود به نام

1394محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است .همچنین

گروه کنترل ادامه داد .ابزارهای گرد آوری اطالعات در

پایایی آن بر روی دو نمونه آماری با استفاده از آزمون

این پژوهش عبارتند از:

آلفای کرونباخ 0/83و 0/8۵به دست آمده است.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف :در تحقیق حاضر

پس از اجرای پرسشنامه ها دانش آموزانی که

از فرم کوتاه 18سئوالی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی پایین داشتند شناسایی

ریف استفاده شده است .فرم 18سئوالی پرسشنامه توسط

شدند و دو رویکرد برنامه درمانی_آموزشی هوش هیجانی

ریف در سال 1989طراحی و در سال  2002مورد

و هوشمعنوی بر روی دانش آموزان اجرا شد.

تجدیدنظر قرار گرفته است ،این پرسشنامه 18سوال داشته

برنامه درمانی_آموزشی هوشهیجانی :در این شیوه

و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزیستی روانشناختی از

تأکید بر خودآگاهی است .این برنامه درمانی ،آموزشی

ابعاد مختلف شامل استقالل تسلط بر محیط رشد شخصی

هوشهیجانی را اسمعیلی 1387تدوین نموده است .در

ارتباط مثبت با دیگران هدفمندی در زندگی پذیرش خود

این برنامه مراجع در ابتدا با هدایت مشاور یك سفر

می باشد .همبستگی نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی

دروننگرانه دارد که طی آن با نیازها ،تاثیرات گذاشته،

روانشناختی ریف با مقیاس اصلی از 0/7تا 0/89در نوسان

شیوههای فکرکردن ابراز هیجان ،دلبستگیها ،نحوههای

بوده است (ریف و سینگر .)2006طیف نمره گذاری آن

تفسیر و ادراک خود و جهان،شیوههای قضاوت عقاید و

بر اساس طیف لیکرت  6گزینهای می باشد که از کامال

باورهای خود آشنا میشود و آنها را همانطور که هستند

مخالفم تا کامال موافقم از 6تا 1نمره گذاری شده است.

جذب میکند و سپس به انطباق خود شرایط و محیط

پرسشنامه خودکنترلی تانجی :نسخه کوتاه 13سئوالی

اجتماعی به گونهای که تعادل و هماهنگی الزم برای رشد

مقیاس خودکنترلی تانجی توسط تانجی و همکاران

و تحقق خود را فراهم آورده ،میپردازد .این برنامه طی 7

طراحی و اجرا گردید که هدف آن میزان و کشف

جلسه هر هفته یك بار و هر بار دو ساعت اجرا شد.

خودکنترلی افراد بر فعالیت های روزانه خود می باشد.

هفت گام برنامه درمانی،آموزشی هوش هیجانی عبارتند

این پرسشنامه دارای  13سئوال بوده و هدف آن سنجش

از )1 :ایجاد خودآگاهی؛  )2تقویت انعطافپذیری؛ )3

میزان کنترل افراد بر خودشان است .طیف پاسخگوئی آن

تقویت قوهی انتخاب و شناخت موانع انتخاب صحیح؛ )4

از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه از  1تا ۵

آموزش مهارتهای برقراری و حفظ مهارتهای بین

از هرگز تا بسیار زیاد است .برای به دست آوردن امتیاز

فردی؛  )۵تقویت توانایی مقابله با استرس؛  )6آموزش

کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تك تك سئواالت را با

مهارتهای حل مسأله؛  )7بررسی موقعیت فرد در

هم جمع نموده حداکثر نمره برای پرسشنامه خودکنترلی

برآوردن نیازهای عالی.

تانجی  6۵و حداقل  13است .نمره باالتر بیانگر
خودکنترلی باالتر فرد خواهد بود و برعکس .روایی و
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برنامه درمانی_آموزشی هوشمعنوی :این پروتکل

در این پژوهش به منظور توصیف اطالعات از جدول

درمانی مراحل هفت گانه هوش معنوی را نشان میدهد

نمودار توزیع فراوانی و درصد استفاده شده است.

که روشهای باال بردن سالمت روان و خودکنترلی را به

همچنین برای پاسخ گویی به سوال اصلی پژوهش از

نوعی در دوران نوجوانی تقویت می کند .هفت گام هوش

شاخص های مرکزی و پراکندگی آمار توصیفی بهره

معنوی در جستجوی رسالت و بنای هوش معنادار سطح

گیری به عمل آمد .همچنین برای آزمون فرضیه تحقیق از

باال در درون خودمان است .این  7گام در طی هفت

آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .البته قبل از به

جلسه دو ساعته هر هفته یك بار اجرا می شود و در پایان

کارگیری آزمون تحلیل کوواریانس دقت شد که پیش

هر جلسه تمرین های بازپروری و بهبودی برای رشد

فرض های این آزمون یعنی .1نرمال بودن توزیع داده ها

بهینه افراد جهت تثبیت مطالب به آن ها داده میشود .گام

.2همگنی واریانس.3همگنی کوواریانس ها رعایت شود.

اول آگاهی است ،که توجه فرد را به یك حقیقت بزرگ

در ضمن تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم

که ممکن است توجه ما را به خود جلب کند ناآگاه

افزارآماری  SPSS 19صورت گرفت.

هستیم .گام دوم معناست که فرد بر اساس معنای درونی

یافته های تحقيق

که استنباط می کنند رفتار و فکر می کنند .گام سوم
ارزشیابی کردن و رهایی از قضاوت و ارتقاء یافتن به

الف) یافته های توصیفی مربوط به فرضیه های

سوی ادراکاتی که نشات گرفته از یك تصویر بزرگترند.

پژوهش

گام چهارم با قاطعیت خود را تحت مرکزیت قرار داده و
به نیازهای خود اول رسیدگی میکند .گام پنجم بصیرت

یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های

است که ما به چیزهای گوناگون از دیدگاهی جدید

آماری مانند میانگین ،انحراف معیار و تعداد آزمودنی های

بنگریم .گام ششم تصور هدفی واال برای رسیدن به مدارج

نمونه برای کلیه متغیرهای این پژوهش در جدول زیر

باال است .گام هفتم پیداکردن جایگاه رسالت خود در این

نشان داده شده است.

عالم هستی است.
جدول  .1مشخصات توصیفی متغیرهای مورد بررسی گروهها
متغیر

پیش آزمون
تعداد

میانگین

پس آزمون
انحراف

تعداد

میانگین

معیار

انحراف
معیار

گروه آزمایشی

خودکنترلی

20

41/8

11/33

20

49/4

10/88

هوش هیجانی

بهزیستی روانشناختی

20

71/8۵

18/01

20

81/4

16/67

گروه ازمایشی

خودکنترلی

20

42/8

10/81

20

۵1/2۵

10/9۵

هوش معنوی

بهزیستی روانشناختی

20

69/3

17/93

20

81/6

17/72

گروه کنترل

خودکنترلی

-

-

-

20

41/1

11/17

بهزیستی روانشناختی

-

-

-

20

70/2۵

17/92
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ب) یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش
جدول  .2آزمون کولموگروف -اسمیرونوف
متغیر
خودکنترلی

بهزیستی روانشناختی

سطح معناداری پیش آزمون

گروه

سطح معناداری پسآزمون

گروه هوش هیجانی

0/171

0/200

گروه هوش معنوی

0/200

0/200

گروه هوش هیجانی

0/199

0/191

گروه هوش معنوی

0/200

0/200

های جدول باال نشان می دهد که توزیع همه متغیرها با
توجه به اینکه سطح معناداری آزمون باالتر از  0/0۵است

برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش با استفاده

نرمال می باشد.

از آزمون کولموگروف -اسمیرونوف استفاده شد .داده

جدول  .3بررسی مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون
متغیر ها

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

بهزیستی روانشناختی

61/44۵

2

30/723

0/984

0/381

خودکنترلی

28/224

2

14/112

0/8۵9

0/429

فرضیه اول :آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی روان-
شناختی دانشآموزان مؤثر است.

با توجه به جدول باال مقدار تعامل متغیر مستقل و
همپراش معنیدار است ( ،)p  0/0۵بنابراین میتوان

برای بررسی تأثیر مداخله بر نمره کل بهزیستی روان-
شناختی از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

نتیجه گرفت که پیشفرض همگنی شیب رگرسیون
رعایت شده است.
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جدول  .4آزمون معنیداری تفاوتهای میانگین بین گروهها
منبع تغییرات

مجموع

درجه آزادی

F

مجذور میانگین

Sig

مجذور اتا

مجذورات
تصحیح مدل

12320/10۵

3

4106/702

474/3۵1

0/000

0/97۵

درون گروهی

214/368

1

214/368

24/761

0/000

0/408

گروه

11۵/318

1

11۵/318

13/320

0/001

0/270

پیش آزمون

1104۵

1

1104۵

127۵/771

0/000

0/973

خطا

311/67

36

8/6۵8

کل

24609

40

کل تصحیح شده

12631/77۵

39

های فردی در نمرههای پسآزمون بهزیستی روانشناختی
به تأثیر آموزش هوش هیجانی مربوط است

بر اساس نتایج جدول فوق با کنترل پیشآزمون بین

فرضیه دوم :آموزش هوش هیجانی بر خودکنترلی

دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ بهزیستی

دانشآموزان مؤثر است.

روانشناختی تفاوت معنیداری وجود دارد (=127۵/771
 .)P>0/0۵ ،Fبنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید میشود.

برای بررسی تأثیر مداخله بر نمره کل خودکنترلی از

میزان تأثیر برابر با  0/97است؛ یعنی  97درصد تفاوت-

آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

جدول .۵آزمون معنیداری تفاوتهای میانگین بین گروهها
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

Sig

مجذور اتا

تصحیح مدل

4804/969

3

1601/6۵6

113/3۵8

0/000

0/904

درون گروهی

9۵/601

1

9۵/601

6/768

0/013

0/1۵8

گروه

1۵4/648

1

1۵4/648

10/948

0/002

0/233

پیش آزمون

4107/824

1

4107/824

290/802

0/000

0/890

خطا

۵08/۵31

36

14/126

کل

87216

40

کل تصحیح شده

۵313/۵

39
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فرضیه سوم :آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان-

بر اساس نتایج جدول فوق با کنترل پیشآزمون بین

شناختی دانشآموزان مؤثر است.

دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودکنترلی
تفاوت معنیداری وجود دارد (.)P>0/0۵ ،F =290/802

برای بررسی تأثیر مداخله بر نمره کل بهزیستی روان-

بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود .میزان تأثیر

شناختی از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

برابر با  0/89است؛ یعنی  89درصد تفاوتهای فردی در
نمرههای پسآزمون خودکنترلی به تأثیر آموزش هوش
هیجانی مربوط است.

جدول  .6آزمون معنیداری تفاوتهای میانگین بین گروهها
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

Sig

مجذور اتا

تصحیح مدل

11630/276

3

3876/7۵9

78/۵11

0/000

0/867

درون گروهی

337/298

1

337/298

6/831

0/013

0/1۵9

گروه

228/741

1

228/741

4/632

0/038

0/114

پیش آزمون

9900/316

1

9900/316

200/499

0/000

0/848

خطا

1777/624

36

49/378

کل

23708

40

کل تصحیح شده

13407

39

برای بررسی تأثیر مداخله بر نمره کل خودکنترلی از
آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

بر اساس نتایج جدول فوق با کنترل پیشآزمون بین
دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ بهزیستی
روانشناختی تفاوت معنیداری وجود دارد (=200/499
 .)P>0/0۵ ،Fبنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید میشود.
میزان تأثیر برابر با  0/84است؛ یعنی  84درصد تفاوت-
های فردی در نمرههای پسآزمون بهزیستی روانشناختی
به تأثیر آموزش هوش معنوی مربوط است.
فرضیه چهارم :آموزش هوش معنوی بر خودکنترلی
دانشآموزان مؤثر است.
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جدول  .7آزمون معنیداری تفاوتهای میانگین بین گروهها
منبع تغییرات

مجموع

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

Sig

مجذور اتا

مجذورات
تصحیح مدل

۵147/123

3

171۵/708

118/8۵9

0/000

0/908

درون گروهی

79/244

1

79/244

۵/490

0/02۵

0/132

گروه

82/913

1

82/913

۵/744

0/022

0/138

پیش آزمون

4071/874

1

4071/874

282/088

0/000

0/887

خطا

۵19/62۵

36

14/43۵

کل

90۵83

40

کل تصحیح شده

۵666/77۵

39

خودکنترلی دانشآموزان مؤثر است و همچنین آموزش
هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی و خودکنترلی

بر اساس نتایج جدول فوق با کنترل پیشآزمون بین

دانشآموزان مؤثر است.

دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ خودکنترلی
تفاوت معنیداری وجود دارد (.)P>0/0۵ ،F =282/088

درتبیین نتایج فرضیه های این پژوهش میتوان گفت که

بنابراین فرضیه چهارم پژوهش تأیید میشود .میزان تأثیر

چنانچه هوش هیجانی و هوشمعنوی آگاهیهای درون-

برابر با  0/88است؛ یعنی  88درصد تفاوتهای فردی در

فردی ،آگاهیهای میانفردی ،مهارتهای حلمساله،

نمرههای پسآزمون خودکنترلی به تأثیر آموزش هوش

شیوههای مقابله با فشار و سازگاری تعریف شوند ،می-

معنوی مربوط است.

توان پذیرفت که نمرهی برآورد این مؤلفهها پس از یك
مداخلهی درمانی اصالحی در زمینههای مذکور افزایش

بحث و نتيجه گيری

داشته باشد .در برنامه های هوش هیجانی و هوش معنوی
تالش شده است که مهارتهای فراشناختی در فرد

هدف این پژوهش شناخت و تأثیر آموزش مؤلفههای

تقویت شده تا بتواند طی تجربهی مجدد با احساسات

هوش هیجانی (آگاهیهای درونفردی ،آگاهیهای بین

خود و پذیرش آنها ،آشنا گردد .همچنین در این برنامه ها

فردی ،مهارتهای حلمسأله ،شیوههای مقابله با فشار و

توانایی فرد برای مقابلهی کارا به موقعیتهای استرسزا

سازگاری) و آموزش مؤلفههای هوش معنوی (آگاهی،

وی را آماده میسازد تا به جای پناه بردن به شیوههای

معنا ،ارزشیابی ،درمرکزیت بودن ،بصیرت ،تصور ،رسالت)

دفاعی به حل مشکل بپردازد .مثالً دانشآموزی که

بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش

بهزیستیروانشناختیاش پایین میباشد و استرس او را فرا

آموزان دختر پایه یازدهم شهر همدان بود .نتایج نشان داد

میگیرد میتواند از تنفس عمیق استفاده کند و مهارتهای

که آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی روانشناختی و

عملی مواجه با کاهش استرس را در خود اجرا کند در
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طی سال دروس خود را همگام و همراه با کالس مطالعه

 -اژدری فرد ،پری؛ قاضی ،قاسم؛ و نورانی پور ،رحمت

نماید و از قاعدهی اغلب ،اندک استفاده نماید تا هنگام

اهلل .)1389( .بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر

امتحان دچار اضطراب نشود .و همچنین خودکنترلیش را

سالمتروان دانش آموزان .فصلنامه اندیشههای تازه در
علوم تربیتی.127-106 ،)2(۵ ،

باال برده و تسلیم شرایط نشود.

 -باقری ،فریبرز؛ اکبریزاده ،فاطمه؛ حاتمی ،حمیدرضا.

در زمینه ی فرضیه های اول و دوم که مرتبط با

( .)1390رابطه بین هوش معنوی و شادکامی و متغیرهای

آموزش هوش هیجانی هستند ،نتایج پژوهش حاضر با

دموگرافیك در پرستاران بیمارستان فاطمهالزهرا و

یافته های احمدیان ( ،)1392شهرابی فراهانی و فرحبخش

بنتالهدی شهرستان بوشهر .طب جنوب-2۵6: )4( 14 .

( .،)1391لطفی و سیار( ،)1390ایمونز ( ،)2000بار -آن

.263

( .،)2000هاینریچ و نایدهارد ( ،)1998مایر و همکاران

 -براتی ،یکتایی ،هاجر ( )1390ارتباط هوش معنوی با

( ،)2003مایر و همکاران ( ،)2001لین و همکارانش

ابعاد هویت و سالمت عمومی دانش آموزان دختر سال

( ،)1996ساپ ( ،)1994باگبی ،پارکر و تایلور (،)1994

دوم متوسطه ناحیه  1همدان در سال تحصیلی ،90-91

هم راستا و همخوان است .و همچنین در زمینه ی فرضیه

پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی

های سوم و چهارم که مرتبط با آموزش هوش معنوی

واحد همدان.

هستند ،نتایج پژوهش حاضر با یافته های سوری و

 -بشیریان ،س ،.حیدرنیا ،ا ،.الهوردیپور ،ه ،.و

همکاران ( ،)1394تاج آبادی هرات و کارگریان مروستی

حاجیزاده،.

ا.

(.)1391

کاربرد

تئوری

رفتار

( ،)1393احمدیان ( ،)1392شهرابی فراهانی و فرحبخش

برنامهریزیشده در پیشبینی پستچیهای مؤثر بر

( ،)1391لطفی و سیار( ،)1390باقری ،فراهنگ پور،

سوءمصرف مواد در نوجوانان .مجله دانشگاه علوم

خدیوی و ادیب ( ،)1389اژدری فرد ،قاضی و نورانی پور

پزشکی فسا.1۵6-162 :)3(2 ،

( ،)1389عابدی و سرخی (. ،)1388حکیم جوادی و اژه-

 -تاج آبادی هرات ،جعفر؛ و کارگریان مروستی ،طیبه.

ای ( ،)1388چئوردین ( ،)2014کینگ ( ،)2007هم راستا

( .)1393اثربخشی آموزش مؤلفه های هوش معنوی بر

و همخوان است.

عزت نفس دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه سال
تحصیلی  91-92شهرستان خاتم .اولین کنفرانس ملی

منابع

توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات
اجتماعی و فرهنگی ،تهران ،موسسه آموزش عالی مهر

 -ابطحی ،سید حسین؛ خیراندیش ،مهدی (.)1388

اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

نگرشی ارزشی از مفهوم خودکنترلی در سازمان .کیهان
فرهنگی 277(26 .و .138 :)276

 حکیم جوادی ،م؛ و اژه ای  ،ج .)1388( .بررسی رابطهکیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیز

 -احمدیان ،رضا .)1392( .بررسی رابطه هوش هیجانی و

هوش و عادی ،مجله روانشناسی علمی – پژوهشی ،

هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان.

فصلنامه انجمن ایرانی و روانشناسی.34_22 :)2(8 .

پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی اهواز.
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 -درگاهی ،حسین .)1391( .قدرت و رفتار سیاسی در

 -فراهنگ پور ،فرناز؛ خدیوی ،اسداله؛ ادیب ،یوسف؛

سازمان :اخالقی یا غیراخالقی .مجله ایرانی اخالق و

( .)1389رابطه هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت

تاریخ پزشکی.14_1 :)7(۵ .

تحصیلی دانشآموزان در سال تحصیلی  .89_90زن و
مطالعات خانوتده.122_99 :9 .

 زنجانی طبسی ،ر .)1389( .ساخت و هنجاریابیآزمون بهزیستی روانشناختی .پایان نامه کارشناسی ارشد

 -لطفی ،محدثه و سیار ،سمیه (  . )1390رابطه ی بین

روانشناسی عمومی ،دانشگاه تهران.

هوش معنوی و سالمت روان افراد  1۵سال به باال
شهرستان بهشهر .پایان نامه کارشناسی  ،دانشگاه پیام نور

 -سوری ،احمد؛ آزادمرد ،شهنام؛ زاهدی ،امید؛ عاشوری،

بهشهر.

جمال .)1394( .تأثیر فراشناختدرمانی و آموزش
مؤلفههای هوش معنوی بر اختالل اضطراب فراگیر

 -موسوی مقدم ،س.ر ،.هوری س ،.امیدی ع،.

دانشجویان .آموزش بهداشت و ارتقای سالمت)4( 3 .

ظهیریخواه ن .)1394( .بررسی رابطه هوش معنوی با

.3۵9-349:

خودکنترلی و مکانیسمهای دفاعی در دانشآموزان دختر
سال سوم متوسطه ،فصلنامه علوم پزشکی-64 ،)1( 2۵ ،

 -سهرابی فرامرز ،ناصری اسماعیل .)1390( .بررسی

.۵9

مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای
سنجش آن .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی3 .

 -موالیی ساوایی ،هادی؛ برجعلی ،احمد؛ موالیی

(.77-69: )4

یساوایی ،مهدی؛ و فداکار ،پرویز .)1394( .پیش بینی
کیفیت زندگی بر اساس مولفه های هزیستی روانشناختی

 -سیمیاریان ،کوثر؛ سیمیاریان ،قاسم؛ و ابراهیمی قوام

ریف :نقش مداخله گرایانه رضایت از زندگی .فصلنامه

آبادی ،صغری .)1390( .بررسی اثربخشی آموزش

مشاوره و رواندرمانی.20-7 :)13(4 .

خودکنترلی بر کاهش سهل انگاری نوجوانان دختر پایه

 -میکائیلی منیع ,فرزانه .)1389( .بررسی ساختار عاملی

دوم متوسطه شهر تهران .پژوهش های روان شناسی

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف در بین دانشجویان

اجتماعی.3۵-19 :)3(1 .

دانشگاه ارومیه .فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی,

 -شهرابی فراهانی ،لیال؛ و فرحبخش ،کیومرث.)1391( .

.16۵-143 :)18(۵

بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی
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Abstract
Today, the subject of emotional intelligence for communicating with others and spiritual intelligence in order
to communicate with the extramarital world, as two important cognitive emotional approach, plays a significant
role in psychological well-being and self-control of adolescents. The purpose of this study was to determine the
effect of teaching emotional intelligence and spiritual intelligence on the increase of psychological well-being
and self-esteem psychological among eleven-year-old girl students in Hamedan. The research method was semiexperimental with control and experimental group. The population of this study was 350 people. The sample of
this study was 200 Hamedan girl students that selected by multistage cluster sampling method. The number of
students was randomly assigned 20 persons to the control group and the experimental group. The tools used in
this study was questionnaire Reef psychological well-being, self-control questionnaire Tanjy, Drmany_Mvzshy.
The results showed that emotional intelligence training affects students' psychological well-being and their selfcontrol (P <0.05). Also Spiritual intelligence training affects students' psychological well-being and their selfcontrol (P <0.05).
Key words: Spiritual intelligence, psychological well-being, self-control
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