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  چکیده
بر اثربخشی تعاملی آموزش مهارت هاي زندگی و هوش معنوي      

مهارت هاي زندگی در پژوهشی  نسبت بهدانشجویان نگرش هاي بهبود 
از بین جامعه . بررسی شد  از نوع طرح هاي جایگزینی تصادفی بلوکی

دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد  نفر از 11370آماري تحقیق که شامل
نفر به روش نمونه  166اسالمی واحد بروجرد بود، نمونه اي به تعداد 

گروه نمونه، پرسشنامه هاي سنجش . گیري داوطلبانه انتخاب شدند
و هوش معنوي ) 1386(نگرش نسبت به مهارت هاي زندگی احدي

اساس نمره سپس بر . ، را در پیش آزمون تکمیل کردند)1386(ناصري 
به ) باالتر یا پایین تر از میانگین نمره ها(هاي پرسشنامه هوش معنوي 

در هر (و دو گروه کنترل  دو گروه آزمایش. چهار گروه تقسیم شدند
). یک گروه با هوش معنوي باال و گروه دیگر با هوش معنوي پاییندو، 

ساعته از آموزش مهارت هاي  3جلسه  16گروه هاي آزمایشی، در 
هفته شرکت کردند و در پایان آموزش براي بار دوم  8ندگی در خالل ز

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مهارت هاي زندگی را در پس آزمون 
بعد از گذشت چهار ماه جهت بررسی استمرار یا تغییرات . کامل کردند

ایجاد شده در نتایج، در یک مطالعه پی گیرانه، مجدداً به پرسشنامه 
نتایج آزمون  .بت به مهارت هاي زندگی پاسخ دادندسنجش نگرش نس

نشان داد که آموزش مهارت هاي زندگی، منجر به بهبود  » t« آماري 
دانشجویان گروه آزمایش نسبت به مهارت هاي زندگی نگرش هاي 

  .در تعامل با هوش معنوي اثر معنی داري بر بهبود آنها ندارند، اما شده
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Abstract  
The interactive effectiveness between Spiritual 
Intelligence (SQ) and life skills training (LST) on 
improving attitudes of university students to life 
skills were carried out in a randomized block 
designs study. At first, 166 male & female 
university students were randomly selected out of 
11370 students at Islamic Azad University in 
Borujerd. Then attitude to life skills questionnaire 
(Ahadi, 1386), and Spiritual Intelligence 
questionnaire (Naseri, 1386) were filled out by the 
subjects. On the basis of the results of the Spiritual 
Intelligence questionnaire (higher or lower than the 
mean), the subjects were divided into four groups. 
There were two experimental groups, one with a 
higher score on SQ and the other with a lower 
score on SQ and two control groups under the same 
situation. The experimental groups in two separate 
classes of students with higher and lower score on 
SQ took part in 16 sessions of 3 hours of the LST, 
in a time span of 8 weeks. At the end of the course, 
subjects filled out the attitude to life skills 
questionnaire as the post test. Finally, after four 
months in order to figure out the stability or 
possible changes in the results, once more, in a 
follow- up study, the attitude to life skills 
questionnaire was administered. The results of 
statistical test of Independent-Samples t-test 
indicated that LST have a significant effect on 
improving attitudes of university students to life 
skills, though in an interaction with SQ, the two 
aforementioned factors have no significant effect 
on those. 
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  مقدمه

 ياری، موضوعات بسيز امروزیرقابت آم يایدر دن
وقفه در  یر بوده و بگیکدیر و متضاد یوجود دارد که مغا

فقر، صلح  -ر ثروتینظ یموضوعات. گر هستندیکدیرقابت با 
اما . ییت گرایمعنو -ییگرا يتنفر و ماد -جنگ، عشق -

خاص،  یبه عنوان موضوع 1تین موضوعات، معنوین ایدر ب
از  ياریبس يو منحصر به فرد داشته و برا گر تیهدا ینقش

د را جهت خو يهمتا یب یشخص يها یژگیمردم که و
 يانه یفردگرا يت و قدرت در فرهنگ هایبه موفق یابیدست
برخوردار  یت خاصیمنحرف نموده اند، از اهم 2نوا هم

کند تا ضمن بهبود  یت به آنها کمک میدر واقع معنو. است
خود را به  ی، آرامش درونینگرش خود نسبت به زندگ

 -کر(ابند یبهبود آن ب يرا برا ییوه هایدست آورده و ش
  ). 2007، 3نسرید

شده، اما وضوح آن  یت همزاد انسان تلقیبا آنکه معنو     
ن یبا ا. ده استیو فراوان آن گرد یف منطقیمانع از تعر
جان، یدانند که همانند ه یم یهمگان يت را امریوجود معنو

ا یار یمختلف دارد؛ ممکن است هش يدرجات و جلوه ها
ده باشد، یچیا پیه و ساده افتیر رشد یا غیافته یار، رشد یناهش

، ی، اخالقیمختلف شناخت ينه هاین سطح رشد در زمیباالتر
از حوزه  یکید و به عنوان یایبه حساب ب ين فردیو ب یجانیه

 يرنده تجربه هایمطرح شده و در برگ يرشد يمجزا يها
؛ 2007نسری، به نقل از کرـ د1963چ، یلیت(باشد  یاوج و تعال

   ).2002، 4وگان
ب نمود تا یگران را ترغ پژوهشت، یتوجه به معنو     

آنها  يف و مؤلفه هایت را تعرید مرتبط با معنویم جدیمفاه
  جه توجه پژوهشیکه در نت یمیاز جمله مفاه. ندین نماییرا تب

ده است، یمطرح گرد ستمیب قرن درن حوزه، یگران به ا
بر اساس  مفهوم نیا .است ) SQ ای SI( 5يمعنومفهوم هوش 

و توسط ) 2008نگ، ی، به نقل از ک1983(  6گاردنر يرهاکا
  9، امونز)2008 ،8نگیک از نقل به ،1999( 7نگیبول

)a2000 ،b2000 (10مارشال انیا و زوهر دانا خصوص به و 

 نوشته و ها هینظر گذشته ي دهه در شنهاد شده ویپ ،)2000(
 و زوهر رینظ( است شده عرضه آن مورد در يمتعدد يها

 ؛a2000 ،b2000 امونز، ؛2000 ،11ری یم ؛2000 ،مارشال
 و هاالما ؛2004 ،12ناسل ؛2002 وگان، ؛2000 گاردنر،

 2007 ،14امرام ؛ 2010 ،2008 نگ،یک ؛2004 ،13زنسیاستر
  ).2009 و

 و یمذهب يها انداز چشم از توان یم را يمعنو هوش     
 نیا ،یمذهب يها انداز چشم در .داد قرار توجه مورد یعلم

 بلکه ست،ین مرتبط یدتیعق نظام ای مذهب هر با قاًیدق هوش
 میمفاه يبرا هوش نیا  وجود، نیا با. ستا آنها از فراتر
 ،یدوست نوع ،يدلسوز رینظ( مآبانه لتیفض يرفتارها یاصل

 هر "قلب "در که کند یم ارزش جادیا) رهیغ و یمهربان
 دافرا به يمعنو هوش. دارد وجود یدتیعق نظام و مذهب

 را خود ياریهش یکاف اندازه به تا دهد یم اریاخت و توان
 آنها و دهند شیافزا خود يمعنو مفروضات یبازشناس يبرا
م و یتنظ شان، یزندگ طیشرا کردن دگرگون يبرا را

ت یکند تا به بشر ین به آنها کمک میهم چن. سازگار کنند
ک از یکه هر  یده اصلین ای، بر اساس ایک منظر جهانیاز 

گر به عنوان یکدیبا  یدرون ینسان ها ارتباط و وابستگا
 کرـ(دارند، نگاه کنند » ر بزرگتریا تصویکل «ک یاز  یبخش

  .) 2007 نسر،ید
شتر یبه مراتب ب یی، معناين چشم انداز، هوش معنویدر ا     

 يبرا يزیتفکر، چ يبرا یهوش راه نیا. دارد تیاز معنو
 يبرقرار يبرا یتیصمعنا، خصو ياق فرد برایاشت نیتأم

هوش . ن ذهن و بدن استیجان و بین عقل و هیارتباط ب
را  يگریان خود و دیفرصت پر کردن شکاف م يمعنو

افراد را  يو درون فرد ين فردیفراهم نموده و ارتباط ب
در  يجد يها سؤال ما را با ن ید و هم چنینما یکپارچه می

؟ و هدف میرو یم؟ به کجا مینکه از کجا آمده ایمورد ا
  .     سازد یست؟ مواجه میما چ یزندگ یاصل
از هوش  یدرك متفاوت یگر، چشم انداز علمید ياز سو     

را به عنوان  ي، هوش معنویمحققان علم .دارد يمعنو
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، »یروانشناخت یاصطالح«و » 15یا شبه علمی یساختگ یعلم«
مورد قبول عامه  يکنند که به طور گسترده ا یف میتعر

انسان که فقط با  یر ملموس در زندگیغ یوممفه. است
آن در  یاتیان شده و نقش حیب»  وجود«ا ی» یهست«عبارت 

. قرار گرفته است دیتأکمورد  یآدم يها و تعامل ها یزندگ
 16یت موافق هستند که هوش بدنین واقعین محققان با ایا
)PQ( 17یاز بدن، هوش شناخت یدر مورد بدن و آگاه 
)IQ (18یجانیر، هوش هدر مورد تفک )EQ ( در مورد

 19ا وجودی یدر مورد هست) SQ( ياحساس و هوش معنو
است که » ا وجودی یهست«ا عبارت ی ين هوش معنویا. است

 ين، هوش معنویبنابر ا. است EQو  PQ ،IQ نقطه اتصال
در راس آنها  یگر انواع هوش ذکر شده جدا نبوده، ولیاز د

کرـ (رك از خود است ر انواع دیقرار دارد و شامل سا
  ).  2007نسر، ید

و  يسازگار یرنده  نوعیدر برگ يهوش معنو در مجموع     
طه ین سطوح تحول را در حیاست که باالتر مسألهرفتار حل 

... و  ين فردی، بیجانی، هی، اخالقیمختلف شناخت يها
 يده هایبا پد یشود و فرد را در جهت هماهنگ یشامل م

   ياری یرونیو ب یدرون یکپارچگی به یابیاطرافش و دست
و  یدر مورد زندگ یکل يدین هوش به فرد دیا. دینما یم

سازد به  یدهد و او را قادر م یدادها میهمه تجارب و رو
ر مجدد تجارب خود پرداخته، یو تفس يچهارچوب بند

، 2002، 20سکیس(ش را عمق بخشد یشناخت و معرفت خو
 يدر واقع هوش معنو ).1387، یطالقان یبه نقل از مهراب

و  یزندگ يحل مشکالت و مسائل مربوط به معنا يبرا
همانند  ییها سؤال رد و یگ یارزش ها مورد استفاده قرار م

« ا یو » شود؟ یم یا شغل من باعث تکامل من در زندگیآ«
را در » م هستم؟یمردم سه یو آرامش روان يا من در شادیآ

ک ین حال، یبا ا ).2006گلزورث، یو(کند  یجاد میذهن ا
به دست  ي،  شواهد)2008نگ، یک(ات یل تازه از ادبیفراتحل

ک یت انسان، از یدهد شالوده معنو یدهد که نشان م یم
گر یهمتا از د یب یو انطباق یشناخت يت هایمجموعه از ظرف

ت ها هستند که ین ظرفیمظاهر هوش انسان به وجود آمده و ا
ن اگر چه چشم یابنابر . دهند یرا شکل م يهوش معنو

نسبت به  یمتفاوت يکردهایرو یو علم ینید ياندازها
در  يمعنو دارند، اما هر دو با نقش مهم هوش یزندگ
جاد نگرش مثبت نسبت به یژه در ایو  انسان، به یزندگ
او موافق  یروان و سالمت  ، حل مشکالت آن،یزندگ

  .هستند
رات اث ياز آن است که هوش معنو یز حاکیپژوهش ها ن     
، رفاه و به طور یدر سالمت روان یباارزش يآمدها یو پ
نگ یکن اثرات، یا دییتأدر . انسان ها دارد یزندگ یکل

ر یسازگارانه نظ يو کاربست ها ين هوش معنویب ،)2008(
، مقابله و کاهش استرس، رابطه به دست آورده مسألهحل 

، به نقش )1386ان، ی، به نقل از سپهر2006( 21انگیاست؛ 
در تسلط بر خود، حرفه خود و کمک به  يهوش معنو

، به نقل از ناسل، 2000( 22نموده است؛ نوبل دیتأکگران ید
و  يهوش معنو یجانیو ه يرفتار يری، به انعطاف پذ)2004

و رفاه اشاره کرده است؛  یاثر آن بر سالمت روانشناخت
مثبت و  یارتباط ی، در پژوهش)2006( 23مویونگ ـ مکسیتلیا

ت استرس به دست یریو مد ين هوش معنویدار ب یمعن
  .آورده است

 یکه نقش مهم يگری، موضوع ديعالوه بر هوش معنو    
 یسالمت روان و یجاد نگرش مثبت نسبت به زندگیا در

ر توجه مردم، روانشناسان یانسان ها داشته و در چند دهه اخ
را به خود جلب کرده است،  ین المللیب يو سازمان ها

 در روانشناسان. و آموزش آن است یزندگ يهامهارت 

 انحرافات و رفتاري بررسی اختالالت در اخیر، هاي دهه

و  اختالالت از بسیاري که اند رسیده این نتیجه به اجتماعی
 صحیح مسائل تحلیل در افراد ناتوانی در آسیب ها

زندگی به شیوه  مشکالت حل  براي عدم آمادگی شخصی،
در مورد مهارت ها و  یمنف يامناسب و وجود نگرش ه

. دارد ریشه ن مشکالتیخود در مقابله با ا يها ییتوانا
 مقابله جوان جهت نسل ویژه به افراد سازي ن، آمادهیبنابرا
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ده و یرس نظر به امري ضروري دشوار، موقعیتهاي با
ارتقاي  تواند موجب یم زندگی يها  مهارت آموزش

 .گردد نهین زمیدر اـ اجتماعی افراد  یروان توانایی هاي

کشمکش ها  با مؤثر برخورد براي را که فرد ییها یتوانای
 می او کمک به و بخشند می یاري زندگی موقعیت هاي و

 مثبت يوه ایخود، به ش محیط و جامعه، فرهنگ با تا کنند

 تأمین را خود روانی سالمت و رفتار کرده سازگارانه و

  ).1385و همکاران،  یقیحق(نماید 
به  1993 ، از سال24جهانی ن راستا، سازمان بهداشتیدر ا     

 از پیشگیري و روانی بهداشت افزایش سطح بعد براي

 عنوان آموزش تحت اي اجتماعی، برنامه ـ یآسیبهاي روان

صندوق کودکان (در  و دیده تدارك زندگی مهارت هاي
ن برنامه در یا .است نموده مطرح 25)سازمان ملل متحد

قرار گرفته و به نظر  یاجرا و مورد بررس يادیز يکشورها
بوده که اساساً بر  ین فرهنگیک برنامه جامع بیرسد که  یم

داشته و  دیتأک ین در افراد نسبت به زندگینو يرشد فلسفه ا
ت اعمال شان را بر عهده یکند تا مسئول یق میآنان را تشو

 است که ين برنامه به گونه ایند آموزش ایفرا. رندیبگ
. شود یر مین مهارت ها درگیرنده، فعاالنه با موضوع ایادگی

ک یل آن به یآموزش با کسب دانش شروع شده و تا تبد
 یفتحعل(ابد ی ینگرش و ظهور آن به صورت رفتار ادامه م

  ). 1384، یفیو شر ی؛ کردنوقاب1378، یلواسان
 اصطالح ،)2003( سفیونی ها، مهارت نیا فیتعر در    

 يها مهارت از یبزرگ گروه به را یندگز يها مهارت
 توانند یم که کند یم اطالق يفرد انیم و یاجتماع ـ یروان

 اتخاذ یآگاه با را خود يها میتصم تا کنند کمک افراد به
 يها مهارت کنند، برقرار ارتباط يموثرتر طور به کنند،
 و دهند گسترش را خود یشخص تیریمد و يا مقابله
ز ی، ن)2002( 26اوآن. باشند داشته بارآور و سالم یزندگ
 پرداخته ییها مهارت آموزش به فوق برنامه در است معتقد

 نقش اطالعات، سازنده پردازش تحول جهینت که شود یم
 -یاجتماع هم و يفرد هم -اتیتجرب و ها ییارویرو ها،

 و یزندگ از یقسمت ها، مهارت نیا يفرد ابعاد. هستند
 که را یراتییتغ و آمده سابح به شخص کی روزانه تیفعال
. بخشند یم سرعت دهند، یم رخ شخص یزندگ ریمس در

 را یزندگ آنها که چرا بوده، مهم اریبس زین آن یاجتماع ابعاد
 کنند یم مجبور هدفمند يا گونه به را افراد و کرده وضع

 ارزش و ها نگرش کرده، کسب را ییها تیفعال و ها مهارت
 یواقع يها تیموقع بر تسلط و ییارویرو منظور به را ها

 در ها تیفعال و ها مهارت نیا. دهند گسترش یزندگ
 انیجر رینظ( متنوع ییها بافت در و یزندگ ریمس سرتاسر

 ریغ يها تیموقع در ای جامعه، خانه، کار، مکان ،یاسیس
 ط،یمح سالمت، رینظ( يابعاد و ها بخش و) یرسم و یرسم
 بنابر. افتند یم اتفاق انانس یزندگ از) رهیغ و کار ت،یجنس

 که است متفاوت یزندگ يها تیموقع نیا بافت در ن،یا
  .شوند یم ازین یبخش معنا و انطباق يبرا یزندگ يها مهارت

   آموزش که است آن انگریب متعدد يها پژوهش     
 نهیزم در يداریپا يسودمند و یاثربخش یزندگ يها مهارت

 به نسبت انیدانشجو يها نگرش و دانش ارتقاي ر،ینظ ییها

 تیتقو ؛)1387 همکاران، و مقدم( زندگی هاي مهارت
 پیشرفت جهت در مثبت يها نگرش جادیا و نفس عزت

 ؛)1999 همکاران، و27ویچروسکی( یخودکفایت احساس
 گرانید و خود به نسبت انیدانشجو مثبت يها نگرش

 کاهش؛)1386 فرد، يا دوکانه از نقل به ،1981 ، 28يمور(
 سالم تحول ؛)1386 فرد، يا دوکانه( انیدانشجو ییرو کم

 در فعالیت مشکالت، کنترل ؛)2003، 29کرزیل( خود

 خانوادگی، زندگی بهبود اهداف، به رسیدن جهت
 خودپنداره گیري، تصمیم توانایی در مثبت تغییر

 و آینده براي ریزي برنامه پذیري، مسئولیت مثبت،
 و پکا آلبرتین،( يانتقاد تفکر توانایی

 ،)1385،همکاران و یقیحق از نقل به ،30،2001گروئنوالد
 جوانان در مدیریت و رهبري هاي توانائی تیتقو به کمک

 مصرف از يریشگیپ ،)2005، 31گنیاسمیت، جنري و کتر(
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 بوتوین،؛ 2004ت و همکاران، یاسم( مواد و الکل گار،یس

 .دارد) 1998 ،32پتر گروت و میخائیل

 يها ان مهارتیاز مرب ياریمروزه بسان وجود یبا ا     
ن مهارت ها، به ندرت یافته اند که در آموزش ایدر یزندگ

ن یاز ا .)2001، 33نتریپ( افراد توجه کرده اند يبه بعد معنو
ف موجود در یتعار يبهداشت به بازنگر یرو سازمان جهان

ف از ابعاد یت بشر پرداخته و در تعریمورد انسان و ماه
، یو اجتماع ی، روانیعالوه بر ابعاد جسمانانسان،  يوجود

ج ینتا). 1387، 34وست(ز مطرح  نموده است یرا ن يبعد معنو
  نشان ) 2001نتر، یپ(ز یاز پژوهش ها ن یبرخ

حداقل به سه شکل با  یزندگ يدهد که مهارت ها یم
ق در ین طریدر ارتباط بوده و از ا يت و هوش معنویمعنو

 یزندگ ينسبت به مهارت هاتعامل با آن بر نگرش مثبت 
: گذارند یآنها اثر  م یسالمت روان یافراد و به طور کل

 ي، تحول معنوی، عالوه بر تحول شخصیزندگ يمهارت ها
 يبرا ياز هوش معنو؛ کند یب میت و ترغیز حمایرا ن

در مورد  يریم گیمسائل و تصم یا نادرستی یدرست یبررس
استفاده  یزندگ ت ها و حل مسائلیفعال یاخالق يرهایمس

ت یو هدا يبه رهبر یابیتاً به منظور دستیکند؛ و نها یم
ازمند یج در اجتماع نیرا يمناسب و تفکر رهبر یشخص

، یانیمحمود( یدر پژوهشن یهمچن. ت استیتوجه به معنو
آموزش مهارت هاي زندگی با رویکرد قرآنی و  )1386

همچون پذیرش  یتمرینات کارگاهی آن بر متغیرهای
مطالعه . ماعی و عملکرد تحصیلی تأثیر مثبت داشته استاجت

کسب  ریتأثز بر ی، ن)1386ان، ی، به نقل از سپهر2006(انگ ی
بر نگرش  يو هوش معنو يو حرفه ا يفرد يمهارت ها

گران یخود و کمک به د يها ییمثبت پرستاران به توانا
  .کرده است دیتأک
 يها مشترك آموزش مهارت یبا توجه به اثربخش     

مثبت نسبت  يت نگرش هایدر تقو يو هوش معنو یزندگ
انسان ها، فراهم  یو سالمت روان یزندگ يبه مهارت ها

 يت هوش معنویو تقو یزندگ يها  آوردن آموزش مهارت

  افراد، به خصوص دانشجویان  يبه طور همزمان برا
دانشگاه ها که بخش اعظمی از نسل جوان فعال جامعه را 

 یانطباق يتواند به پرورش مهارت ها یدهند م یل میتشک
گیري آگاهانه، حل مسأله، تصمیم يژه مهارت هایآنها، به و
ها، افزایش خودکارآمدي، برقراري ارتباط  یدگیمقابله با تن
ق از آسیب هاي ین طریره کمک کرده و از ایمؤثر و غ

ن، یبنابرا. دیآنها پیشگیري نما یاحتمالی بر سالمت روان
 یتعامل ینه، به خصوص اثر بخشین زمینها در ااثر آ یبررس

داشته و به عنوان ضرورت مطالعه آنها  يادیت زیآنها، اهم
ن اساس، یبر ا. ن پژوهش در نظر گرفته شده استیدر ا

دو  یتعامل یزان اثربخشین مییپژوهش حاضر با هدف تع
 یزندگ يان از مهارت هایدانشجو يعامل فوق بر نگرش ها

رفته یآنها انجام پذ یبهبود سالمت روان و به جهت کمک به
ده یگرد ین سؤال  طراحیبه ا ییگو  پاسخ يو درمجموع برا

و هوش  یزندگ يا تعامل آموزش مهارت هایاست که آ
 يان از مهارت هایدانشجو يبر بهبود نگرش ها يمعنو

  گذارد؟ یاثر م یزندگ
 

  روش 
ــژوهش ــر پ ــوع از حاض ــا طــرح ن ــا يه ــادف ینیگزیج  یتص

 ،یزنـدگ  يهـا  مهـارت  آمـوزش  آن در کـه  اسـت  35یبلـوک 
 یمـ  پـژوهش  37یتیهـو  ریـ متغ ،يمعنـو  هوش  و 36فعال ریمتغ

 تعـداد  بـه  هـا،  یآزمـودن  یتصـادف  ینیگزیجـا  عمـل  و باشند
 اسـاس  بر و بوده محدود يمعنو هوش ای یتیهو ریمتغ سطوح

  .شود یم انجام آن
  

  گیري نمونه روش و نمونه ، جامعه
نفـر زن   4790(نفـر   11370متشـکل از   يجامعه آماراز      

شـاغل   یکارشناس يان دوره هایاز دانشجو) مرد نفر 6580و
، یات و علوم انسانیادب(مختلف  يل در دانشکده هایبه تحص

ــ دانشــگاه آزاد ) یراپزشــکیو پ ي، کشــاورزیو مهندســ یفن
 -1388« یلیواحد بروجـرد در تـرم دوم سـال تحصـ     یاسالم
نفـر از   166،  38داوطلبانـه  يریـ ه گ، ابتدا با روش نمون»1387
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 يمهـارت هـا   يان داوطلب شـرکت در کـالس هـا   یدانشجو
که در آغاز پـژوهش ثبـت نـام     ينفر 180از حدود ( یزندگ

، بـه عنـوان حجـم نمونـه     )بودنـد  يل بـه همکـار  یـ نموده و ما
 ینفر بـه طـور تصـادف    83ن تعداد، یسپس از ا. انتخاب شدند
گروه در انتظار (وه کنترل نفر در گر 83ش و یدر گروه آزما

زان یـ ن و سپس افراد هر گروه بـر اسـاس م  یگزیجا) آموزش
  .  م شدندین به دو گروه تقسییباال و پا يهوش معنو

  
  ابزارپژوهش

 ســنجش پرسشـنامه : ابـزار پـژوهش شـامل دو پرسشـنامه بـود     
 زیـ ن پرسشـنامه  نیـ ا: یزنـدگ  يهـا  مهـارت  بـه  نسبت نگرش
 يبنـد  طبقـه  و فیتعـار  بـه  توجـه  با و) 1386( ياحد توسط

ــا ــازمان يه ــان س ــت یجه ــاه از) 1996،1999( بهداش  میمف
 نیـ ا. اسـت  شـده  هیـ ته یزندگ گانه ده يها مهارت با مرتبط

  يهـا  نگـرش  کـه  اسـت   سـؤال  ای هیگو 60 يدارا پرسشنامه
 دو در یزنـدگ  يهـا  مهـارت  تیـ اهم به نسبت را انیدانشجو

 چهـار  فیـ ط بـه  توجه با يروند دانش و ییمعنا دانش سطح
 کـل  ییایپا ای ثبات زانیم. کند یم یابیارز کرتیل يا درجه

 92/0 کرانباخ، يآلفا آزمون از استفاده با پرسشنامه سؤاالت
 پرسشـنامه  نیـ ا اعتبـار ). 1386 ،ياحـد ( است آمده دست به
 دیاسـات  از نفر نیچند لهیوس به زین) يصور و ییمحتوا اعتبار(

. اسـت  گرفته قرار دییتأ ردمو نهیزم نیا در) نفر 5( متخصص
کرانبـاخ پرسشـنامه    يب آلفـا ی، ضـر زیـ ن حاضـر  پژوهش در

  .به دست آمده است 91/0فوق، برابر با 
 ين پرسشـنامه کـه توسـط ناصـر    یـ ا :يپرسشنامه هوش معنـو 

رنده چهار عامل یده است، در برگیم گردیه و تنظیته) 1386(
 ییبای، شـک يمعنـو  ي، تجربه هایمتعال یخودآگاه(ا مؤلفه  ی

ن آن از کتــب یدر تــدو. باشــد یســؤال  مــ 97و ) و بخشــش
قرآن، نهج الفصاحه، غررالحکم، دررالحکم و نهج البالغـه،  

ــؤال 47پرسشــنامه  ــاتر یس ــیم ــمعنو یس روان ــن، ( 39تی ولم
ت، یاسـم ( 40يت معنـو یشخص یسؤال 180، پرسشنامه )2001
و ) 2004ناسـل،  ( 41يهوش معنـو  یسؤال 17اس ی، مق)2002

) 2005ت، یاســم (  42يهــوش معنــو   یســؤال  80مه پرسشــنا 
  .استفاده شده است

پرسشنامه  43ییایا پایثبات  یبررس ي، برا)1386( يناصر     
 يب آلفایکرانباخ استفاده کرده و ضر يفوق، از روش آلفا

 ين بـرا یهم چنـ . اند آن گزارش نموده ییایپا يرا برا 98/0
 لیـ تحلز از روش یـ پرسشـنامه فـوق ن    44ییا رواین اعتبار ییتع

 سـازه  یـی روا نیـی تع يهـا  از  روش یکی که یاکتشاف یعامل
ــت، ــتفاده اس ــده اس ــر و ش ــا ب ــاس نی ــه 8 از اس ــاول  مؤلف  هی

 در هدف و معنا ،یمذهب و يمعنو اعمال و باورها ،ییبایشک(
 شـناخت  ،يمعنـو  اتیتجرب درون، آرامش ت،یالوه ،یزندگ
 مؤلفـه  ایـ  لعامـ  چهـار  سؤال؛ 108 قالب در) بخشش و خود
 کـم  یعـامل  بـار  لیدل به  سؤال11(  سؤال 97 قالب در یاصل

در پژوهش حاضر،  .است دهیگرد استخراج) اند شده حذف
کرانبـاخ،   يب آلفـا یپرسشنامه فـوق، ضـر   ییایدر محاسبه پا

  .است به دست آمده 90/0برابر با 
  

  ند اجرایفرا
سـنجش نگـرش نسـبت بـه مهـارت       يابتدا پرسشنامه هـا 

ان یدانشــجو یتمــام يبــر رو يو هــوش معنــو یگزنــد يهــا
) نفر گـروه کنتـرل   83ش و ینفر گروه آزما 83(گروه نمونه 

ان بـر اسـاس   یسپس دانشـجو ). ش آزمونیمرحله پ(اجرا شد 
ن تـر  ییا پـا یباال  ينمره ها( يپرسشنامه هوش معنو ينمره ها

دو گـروه  . م شدندیبه چهار گروه تقس) M=277ن، یانگیاز م
گـر بـا   یبـاال و گـروه د   يک گروه با هوش معنوی( یشیآزما

ک گروه بـا هـوش   ی(و دو گروه کنترل ) نییپا يهوش معنو
 يگـروه هـا  ). نییپا يگر با هوش معنویباال و گروه د يمعنو
، از )سـاعت  48جمعـاً  (سـاعته   3جلسه  16 یدر ط یشیآزما

 یآموزشـ  يبـر الگـو   یمبتنـ  یزنـدگ  يآمـوزش مهـارت هـا   
، در قالـب دو کتـاب   )1996،1999(بهداشت  یسازمان جهان

 .هفتــه شــرکت کردنــد 8، در خــالل )1382(مطالعــه و کــار 
ز در گـروه در انتظـار آمـوزش    یان دو گروه کنترل نیدانشجو

ان دو گـروه  یدانشـجو  یان آموزش، تمامیدر پا. قرار گرفتند
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ش و کنترل پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به مهـارت  یآزما
مرحلـه  (آزمون کامل نمودند را مجدداً در پس  یزندگ يها

ــاه، در  ). پــس آزمــون ــبعــد از گذشــت چهارم ک مطالعــه ی
جـاد شـده در   یرات اییـ ا تغیـ اسـتمرار   یرانه جهت بررسـ یگیپ

سـنجش نگـرش نسـبت بـه      يگـر پرسشـنامه   ید يج، بـار ینتا
  . ل کردندیرا تکم یزندگ يمهارت ها

 یزنـدگ  گانـه  ده يهـا  مهارت آموزش شامل فوق، آموزش
، مقابلـه بـا   یمنفـ  يجان هـا ی، مقابله با هیودآگاهخ نهیزم در
، مـوثر  رابطـه  يبرقـرار  ،يریـ م گیحل مسأله، تصم ، یدگیتن

و  ي، تفکـر خـالق، تفکـر انتقـاد    سازگارانه يفرد نیب روابط
 يهـا  هیـ نظر اساس بر ها مهارت نیا آموزش در. بود یهمدل

 و 46منگرولکــر ( 45یــی گرا ســازنده و یاجتمــاع  يریادگیــ

 ،يگــودرز  ؛1386 ،ياحــد از نقــل بــه ،2001 همکــاران،
 نقـش،  يفـا یا ریـ نظ یآموزشـ  فنـون  مختلف انواع از ،)1384
 یمشارکت يریادگی ،یکارگروه ،يبردار الگو ،يمغز بارش

 ازین مورد دانش و ها یآگاه ارائه شامل و شد استفاده رهیغ و
 و) 47ییمعنـا  ایـ  یانیـ ب دانـش ( یزنـدگ  يها مهارت مورد در

 یزنــدگ یواقعــ طیمحــ و کــالس در آنهــا بردکــار و نیتمــر
 از نقل به ،2005 ،49مککلور و فتسکو( بود) 48يروند دانش(

به عنـوان نمونـه رئـوس محتـوا،      1جدول ). 1385 ،يگودرز
ن مهارت ها را نشان یاز ا یکیآموزش  ياهداف و روش ها

  .دهد یم
  

  
  

 .یمنف جاناتیه با مقابله مهارت آموزش...  و سیتدر يها روش اهداف، وا،محت رئوس: 1 جدول
  اتیجزئ

  
  

  نوع
 مهارت 

  اهداف نوع محتوا رئوس محتوا
  

 د بتواندین برنامه بایدانشجو پس از گذراندن ا

  يروش ها
 سیتدر

  يروش ها
 یابیارزش

  مهارت
  مقابله با

  جاناتیه  
  یمنف
 

  یجانات منفیف  هیتعر.1
 يبه عنوان نمونـه ا  ف خشمیتوص.2

  یجانات منفیاز ه
  یجانات منفیعلل ه.3
ــراد در  يعکـــس العمـــل هـــا.4 افـ

  يت هایموقع
  زیجان برانگیه
ــیو. 5   ــا یژگ ــراد مــاهر در   يه اف

  یجانات منفیکنترل ه
 یجانات منفیمراحل مقابله با ه. 6

 ییدانش معنا.1

ـ    ییدانــش معنــا  .2
  يروند

  
ــا . 3 ــش معن ـ    ییدان

 يروند

ــا.4 ـ    يدانـــش معنـ
  يروند

  
ــا . 5 ــش معن ـ    ییدان

  يروند
 
ـ    ییدانــش معنــا  .6

 يروند

  .ف کندیرا تعر  یجانات منفیه. 1
بـا   یجانات منفیاز ه يخشم را به عنوان نمونه ا. 2

  .ذکر مثال شرح دهد
  
  .ص دهدیرا تشخ یجانات منفیعلل ه.3
 يت هــایـ خـود را در موقع  يعکـس العمـل هـا   .4
  ص و کنترل کندیز تشخیجان برانگیه
.  

جانـات  یافـراد مـاهر در کنتـرل ه    يهـا  یژگیو. 5
  .کرده و آنها را بکاربرد یابیرا ارز یمنف
  
ان کـرده و  یرا  ب یجانات منفیمراحل مقابله با ه. 6

 .ردیدر کالس به کار گ

 یسخنران

 یکار گروه

 نقش يفایا

 بحث و گفتگو

 يالگوبردار

 يبارش فکر

 ارائه بازخورد

ــ   يریادگیـــــــــــ
 یمشارکت

 پرسشنامه 

  
  ها افتهی

ش و کنتـرل  یآزما يگروه ها یت شناختیجمع يمشخصه ها
ارائه شـده   2در جدول  یتصادف ینیگزیپس از انتخاب و جا

نفـر افــراد گـروه نمونــه، در هـر گــروه     166از تعــداد . اسـت 
ن شـده  یگزیجـا  ینفر به طور تصـادف  83) ش و کنترلیآزما(

نفـــر و  47ان زن یو گـــروه تعـــداد دانشـــجودر هـــر د. انـــد
 يزان هوش معنوینفر بوده که بر اساس م 36ان مرد یدانشجو
در مجمـوع دو گـروه   . م شـدند ین به دو گروه تقسـ ییباال و پا

ش و دو گــروه کنتــرل در پــژوهش حاضــر مشــارکت یآزمـا 
  .داشتند
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  گروه نمونه یت شناختیجمع يمشخصه ها: 2جدول 
  يمعنو هوش تیوضع     

  
 ها گروه   

 جمع نییپا يمعنو هوش باال يمعنو هوش

  شیآزما گروه
 

  نفر 27: زن
 نفر 19: مرد

  نفر 20: زن
 نفر 17: مرد

83 

  کنترل  گروه
 

  نفر 22: زن
 نفر 18: ردم

  نفر 25: زن
 نفر 18: مرد

83 

 166 80 86 جمع

 ایـ آ کـه  نیا بر یمبن پژوهش  سؤال به ییگو پاسخ منظور به
   بــر یزنــدگ يهــا مهــارت آمــوزش و يمعنــو هــوش تعامــل
 یم اثر یزندگ يها مهارت به نسبت انیدانشجو يها نگرش
 و بـاال  يمعنو هوش با يها یآزمودن نیب تفاوت ابتدا. گذارد

ــا ــروه دو در نییپ ــا گ ــرل و شیآزم ــه کنت ــور ب ــه ط  جداگان
 هم با گروه دو در باال يمعنو هوش با يها یآزمودن سهیمقا(
 بـا  گـروه  دو نییپـا  يمعنـو  هـوش  با يها یآزمودن سهیمقا و

 بـه  نسـبت  نگـرش  لحـاظ  از پژوهش مختلف مراحل در) هم
  . شد یبررس یزندگ يها مهارت

ن یدر ا یفیتوص يداده ها یحاصل از بررس يافته های    
ش نسبت به یگروه آزما ين نمره هایانگینه نشان داد که میزم

 یزندگ يگروه کنترل از لحاظ نگرش نسبت به مهارت ها
ن یانگیافته و به خصوص میش یدر سه مرحله پژوهش افزا

ت به باال نسب يش با هوش معنویافراد گروه آزما ينمره ها
ج آزمون ینتا. قرار گرفته است ير گروه ها در حد باالتریسا

آزمون  يل نبودن مفروضه هایبه دل(»  t«  يآمار
در ) استفاده شد»  t« ن پژوهش از آزمونیانس، در ایکووار

ن یانگین تفاضل میدهد که تفاوت ب یز نشان مین 3جدول 
دو  یزندگ ينگرش نسبت به مهارت ها ينمره ها يها

باال در مراحل  يش و کنترل با هوش معنویآزما گروه
تفاضل  يبرا(دار است  یمعن يپژوهش از لحاظ آمار

: ش آزمون و پس آزمونیمراحل پ ينمره ها ين هایانگیم
"004/0" p= ،"225/55" df= ،"977/2-" t= يو برا 

ش آزمون و یمراحل پ ينمره ها ين هایانگیتفاضل م
  ). =p= ،"575/68" df= ،"417/5-" t "001/0": يریگیپ

   يبر بهبود نگرش ها یزندگ يو آموزش مهارت ها يهوش معنو یتعامل یمربوط به اثربخش يداده ها. 3جدول
   یزندگ يباال از مهارت ها يمعنوان با هوش یدانشجو

  
شاخص ها                                          

                     
  

 مرحله

  تعداد گروه ها
N 

  نیانگیم
M 

انحراف 
  استاندارد

SD 

نمره تفاضل 
هر  ين هایانگیم

مرحله با مرحله 
  ش آزمونیپ

D 

t درجات  
  يآزاد 

df 

  يدار یسطح معن
  )آزمون دو دامنه(

P 

    - 310/21 85/188 46 شیآزما ش آزمونیپ

     117/20 70/184 40 کنترل

 004/0 225/55 - 977/2* -413/9 282/22 26/198 46 شیآزما پس آزمون

    025/0 340/19 67/184 40 کنترل

 001/0 575/68 - 417/5* -522/14 389/17 37/203 46 شیآزما يریگیپ

    500/2 716/20 20/182 40 کنترل
.                  انس ها استفاده شده استیوار يدر حالت عدم تساو»  t« ج آزمون یمراحل، از نتا يانس هاین واریب يدارنبودن تساو یل معنیبه دل*  
.05/0P<   
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ن ییپـا  يهـوش معنـو   يان دارایسه دانشجوین، در مقایهم چن

دار بـوده اسـت    ین تفـاوت معنـ  یـ ا) 4جـدول  (ز یـ دو گروه ن
ش آزمون و یمراحل  پ ينمره ها ين هایانگیتفاضل م يبرا(

 "-p= ،"744/47" df= ،"878/4 "001/0": پــس آزمــون
t= ش یمراحـل پـ   ينمـره هـا   ين هـا یانگیـ تفاضـل م  يو برا

، =p= ،"383/48" df "001/0": يریــــــگیآزمــــــون و پ

"593/5-" t= .(يبهبــود نگــرش هــا    انگریــ ج بین نتــا یــا 
ش یدر گروه آزمـا  یزندگ يان نسبت به مهارت هایدانشجو
مراحـل پـژوهش بـوده و     یسه با گـروه کنتـرل در طـ   یدر مقا

را بر بهبود نگـرش نسـبت    یزندگ ير آموزش مهارت هایتأث
  . دهد یان گروه فوق نشان میدانشجو یزندگ يبه مهارت ها

  
  يبر بهبود نگرش ها یزندگ يو آموزش مهارت ها يهوش معنو یتعامل یمربوط به اثربخش يداده ها: 4دولج

  یزندگ ين  از مهارت هاییپا يان با هوش معنویدانشجو 
شاخص ها                                          

                     
  

 مرحله

  تعداد گروه ها
N 

  نیانگیم
M 

انحراف 
  دارداستان

SD 

نمره تفاضل 
هر  ين هایانگیم

مرحله با مرحله 
  ش آزمونیپ

D 

t درجات  
  يآزاد 

df 

  يدار یسطح معن
  )آزمون دو دامنه(

P 

    - 542/17 81/181 37 شیآزما ش آزمونیپ

    - 159/16 72/172 43 کنترل

 001/0 47.744 -4.878* -514/13 653/13 32/195 37 شیآزما پس آزمون

    884/1 172/15 84/170 43 کنترل

 001/0 383/48 -5.593* -730/20 987/15 54/202 37 شیآزما يریگیپ

    023/2 383/16 70/170 43 کنترل

.                                  انس ها استفاده شده استیوار يدر حالت عدم تساو»  t« ج آزمون یمراحل، از نتا يانس هاین واریب يدارنبودن تساو یل معنیبه دل* 
.05/0P<                                               

     
ر تعامل هوش یش تحت تأثیکه فقط گروه آزما ییاز آنجا

قرار گرفتند، لذا  یزندگ يو آموزش مهارت ها يمعنو
دو عامل فوق بر بهبود  یتعامل یاثربخش یجهت بررس

 ی، تنها م یزندگ يان نسبت به مهارت هاینگرش دانشجو
   ينمره ها يهان یانگین تفاضل میتوان تفاوت ب

ن گروه را ین اییباال و پا يهوش معنو يدارا يها یآزمودن
ن یدهند که ب ی، نشان م5جدول يداده ها. سه کردیبا هم مقا
 ينگرش نسبت به مهارت ها ينمره ها ين هایانگیتفاضل م

ن در ییباال و پا يهوش معنو يدارا يها یآزمودن یزندگ
-514/13و  -413/9(ش در مراحل پس آزمون یگروه آزما

ش آزمون، یبا مرحله پ) -730/20و  -522/14( يریگیو پ) 

ز نشان ین»  t«  يج آمارینتا. شود یده نمید یاختالف چندان
 ينمره ها ين هایانگین تفاضل میدهد که تفاوت ب یم

ان با هوش یدانشجو یزندگ ينگرش نسبت به مهارت ها
راحل ش در مین گروه آزماییپا يباال و هوش معنو يمعنو

 يش آزمون از لحاظ آماریبا  مرحله پ يریگیپس آزمون و پ
 ين هایانگیتفاضل م يبرا(وجود ندارد  يدار یتفاوت معن

، =p "338/0": ش آزمون و پس آزمونیمراحل پ ينمره ها
"81" df= ،"964/0"  t=نمره  ين هایانگیتفاضل م يو برا

 "p= ،"81 "177/0": يریگیش آزمون و پیمراحل  پ يها
df= ،"361/1" t= است.(  
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   يان دارایدانشجو ينگرش ها ينمره ها ين هایانگین تفاضل میتفاوت ب يدار ی، در مورد معن» t« ج آزمون ینتا:  5جدول

  در مراحل پژوهش یزندگ يش  از مهارت هاین گروه آزماییباال و پا يمعنو هوش
شاخص ها                                          

                     
  

 مرحله

  ت یوضع
هوش   

 يمعنو

  تعداد
N 

  نیانگیم
M 

انحراف 
  استاندارد

SD 

نمره تفاضل 
هر  ين هایانگیم

مرحله با مرحله 
  ش آزمونیپ

D 

t درجات  
  يآزاد 

df 

  يدار یسطح معن
  )آزمون دو دامنه(

P 

    - 310/21 85/188 46 باال ش آزمونیپ

    - 542/17 81/181 37 نییپا

 338/0 81 964/0 -413/9 282/22 26/198 46 باال پس آزمون

    -514/13 653/13 32/195 37 نییپا

 177/0 81 361/1 -522/14 389/17 37/203 46 باال يریگیپ

    -730/20 987/15 54/202 37 نییپا

                                                .05/0P<     
                                                                                                                      

ان ین که دانشجویرغم ایشود عل یجه گرفته مین نتیبنابر ا      
ــو   ــوش معن ــا ه ــروه   يب ــاال در دو گ ــاب ــرل و یآزم ش و کنت

ن در دو گروه فوق، از لحـاظ  ییپا يان با هوش معنویدانشجو
دار  یبا هم تفاوت معنـ  یزندگ ينگرش نسبت به مهارت ها

ــ  ــا ب ــد، ام ــه  یدارن ــان نگــرش نســبت ب ــارت ه ــدگ يمه  یزن
ش ین گــروه آزمــاییبــاال و پــا يان بــا هــوش معنــویدانشــجو

 يها و آموزش مهارت يکه تعامل هوش معنو یانیدانشجو(
ن یـ وجـود نداشـته کـه ا    ی، تفـاوت )را تجربه کرده اند یزندگ

ن پــژوهش تعامــل  یــاز آن باشــد کــه در ا یتوانــد حــاک یمــ
 ی، اثربخشــیزنـدگ  يو آمـوزش مهـارت هـا    يهـوش معنـو  

ان نسبت به مهارت یدانشجو يبر بهبود نگرش ها يدار یمعن
  .نگذاشته است یزندگ يها

   يریجه گیبحث و نت
هوش  یتعامل یاثربخش یبه منظور بررس پژوهش حاضر     

 يبر  بهبود نگرش ها یزندگ يو آموزش مهارت ها يمعنو
افته ی. و اجرا شد یطراح یزندگ يان از مهارت هایدانشجو

 یزندگ ين پژوهش نشان داد که آموزش مهارت هایا يها
  ان از مهارتیدانشجو يبر بهبود نگرش ها يدار یر معنیتأث

  ج مطالعات پژوهشیها با نتا افتهی نیا. دارد یزندگ يها

 بارز تأثیر نهی، در زم)1387(مقدم و همکاران ر ینظ یگران
 ينگرش ها ارتقاي در یزندگ مهارت هاي آموزش

 آلبرتین، کاپ؛ زندگی هاي  مهارت به نسبت دانشجویان

 ، و همکاران یقیحقاز  نقل به، 2001( گروئنوالد و
 زندگی بر هاي  مهارت آموزشر ی، در مورد تأث)1385

 در توانایی خود بهنسبت   مثبت افراد يها  نگرش

 نده؛یآ يبرا يزیر  برنامه و فردي مسئولیت احساس
  ، به نقل از 1981( يمور

 يها بر اثر آموزش مهارت ی، مبن)1386فرد،  يا  دوکانه
ان نسبت به خود و یمثبت دانشجو يها در نگرش یزندگ

شرکت  ریتأث، در خصوص )1999( یو ویچروسکگران ید
  ت یزندگی بر تقو هاي مهارت آموزش کالسهاي در

 پیشرفت احساس جهت در مثبت افراد يها  نگرش

آنها بر  یکه در تمام ییها  افتهی. استهمسو ، یخودکفایت
 يها بر بهبود نگرش یزندگ ياثر مثبت آموزش مهارت ها

سالمت  یو به طور کل یزندگ يها  ان از مهارتیدانشجو
  ن رو، یاز ا. اشاره شده است یآنها در زندگو رفاه  یروان

  ها،   ن مهارتیجه گرفت که آموزش ایتوان نت  یم
 ياز برایو مورد ن يضرور يمثبت و کارکردها يها  نگرش

ن ی، برخورد مناسب با ایاز وقوع مشکالت زندگ يریشگیپ
ره را در افراد شکل داده یو غ يریگ میمشکالت، بهبود تصم

آنها  یروان ود، حفظ و ارتقاء سالمتق به بهبین طریو از ا
  .کنند یکمک م
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ــأث احــراز از بعــد    ــوزش ریت ــا مهــارت آم ــدگ يه ــر یزن    ب
 ،یزنــدگ يهــا مهــارت بــه نســبت انیدانشــجو يهــا نگــرش
 نگـرش  بهبـود  بـر  يمعنو هوش با عامل نیا یتعامل یاثربخش

 مطالعـه  مـورد  یزندگ يها مهارت به نسبت انیدانشجو يها
 مختلـف  مراحـل  در»  t«  آزمـون  جینتـا  اگرچه. گرفت قرار

 يهـا  نمـره  يهـا  نیانگیـ م تفاضـل  نیبـ  که داد نشان پژوهش
 هـوش  بـا  انیدانشـجو  یزنـدگ  يهـا  مهارت به نسبت نگرش

 هـوش  بـا  انیدانشـجو  نیچنـ  هـم  و گـروه  دو در بـاال  يمعنو
 بـر  یمبنـ  يدار یمعنـ  يها تفاوت گروه، دو در نییپا يمعنو

 امـا . دارد وجـود  شیآزما يها گروه در ها نگرش نیا بهبود
 هـوش  بـا  شیآزمـا  گروه انیدانشجو سهیمقا از حاصل جینتا

 و يمعنـو  هـوش  تعامل که یگروه( هم با نییپا و باال يمعنو
 از اسـتفاده  بـا ) کردند تجربه را یزندگ يها مهارت آموزش
 و يمعنــو هــوش تعامــل کــه بــود آن از یحــاک»  t«  آزمــون

ــوزش ــارت آم ــا مه ــدگ يه ــر یزن ــودبه ب ــرش ب ــا نگ  يه
  .ندارد يدار یمعن ریتأث یزندگ يها مهارت از انیدانشجو

 نیـ ا در کـه  يمحـدود  مطالعات يها افتهی با ها جینتا نیا     
 پژوهش چون هم یمطالعات. دارند رتیمغا دارد، وجود نهیزم

 يهـا  مهـارت  و يمعنـو  هوش تعامل مورد در ،)2001( نتریپ
ــ یدرســت یبررســ در یزنــدگ  میتصــم و مســائل ینادرســت ای

 مسـائل  حـل  و هـا  تیـ فعال یاخالق يرهایمس مورد در يریگ
 مناســب؛ یشخصـ  تیهـدا  و يرهبــر بـه  یابیدسـت  و یزنـدگ 

 ریتــأث بـر  یمبنــ ،)1386 ان،یسـپهر  از نقــل بـه  ،2006( انـگ ی
 بـر  يمعنـو  هـوش  و يا حرفـه  و يفـرد  يهـا  مهـارت  کسب
 بـه  کمک و خود يها ییتوانا به پرستاران مثبت يها نگرش

 ریتـــأث مـــورد در ،)1386( یانیـــمحمود مطالعـــه و گـــرانید
 بـر  يمعنـو  و قرآنی رویکرد با یزندگ يها مهارت آموزش
. نـه یزم نیا در مناسب يها نگرش جادیا و اجتماعی پذیرش

 بـا  حاضـر  پـژوهش  يهـا  افتـه ی رتیمغـا  لیدال از یکی دیشا
 دوره کیـ  در شـرکت  که باشد نیا فوق يها پژوهش جینتا

 نگـرش  بهبـود  جهت ،یزندگ يها مهارت نهیزم در آموزش
 نگـرش  نیـ ا نیب تعامل جادیا و نهیزم نیا در انیدانشجو يها
 و هـا  فرصت به و نبوده یکاف يمعنو هوش يها ییتوانا و ها

 برنامـه  رسد یم نظر به واقع در. دارد ازین يشتریب يها نیتمر
 يا مداخلـه   صورت به دیبا یزندگ يها مهارت آموزش ي

  . شود نجاما درازمدت
ت هـا در پـژوهش حاضـر،    یمحدود یبه رغم وجود برخ     

 يآمـوزش مهـارت هــا    ير کـم بــودن تعـداد جلسـه هــا   یـ نظ
از  یبعض يک بودن زمان برگزاریو نزد) جلسه 16( یزندگ

افتـه  یان، بر اساس یان ترم دانشجویبا امتحانات پا  يجلسه ها
را بـه   ییگردد دانشگاه هـا آمـوزش هـا    یشنهاد میآن پ يها

در  يو هوش معنو یزندگ ينه مهارت هایطور مستمر در زم
ان فـراهم نمـوده و   یدانشـجو  يبـرا  یر مواد آموزشـ یکنار سا

مـدت  . نـد ین کـالس هـا نما  یـ ق به شـرکت در ا یآنها را تشو
در قالب (ش داده یرا افزا یزندگ يزمان آموزش مهارت ها

 آمـوزش هـا را  و ) یس کافیشتر و ساعات تدریب  يجلسه ها
تـوأم   یزنـدگ  یواقعـ  يت هـا یـ اد در موقعیـ ز ين هـا یبا تمر

ج پـژوهش حاضـر جهـت عمـوم     یاستفاده از نتـا  يبرا. ندینما
 یشـنهاد مـ  ین مـورد، پ یـ در ا يمردم جامعـه و فرهنـگ سـاز   

، یزنـدگ  يمهارت هـا الزم در مورد  يگردد که آموزش ها
 یگروهـ  يق رسانه هـا یآن از طر يو مؤلفه ها يهوش معنو

ون و وعــاظ در ین روحــانیما و هــم چنــیو ســ ژه صــدایــبــه و
پـژوهش   يافتـه هـا  ین بر اساس یهم چن. ردیمساجد انجام پذ

ت یـ نـه فعال ین زمیـ ل هسـتند در ا یـ کـه ما  یگرانـ  به پـژوهش 
 يشـود بـا توجـه بـه کمبـود آزمـون هـا        یه مـ ینـد، توصـ  ینما

 یزنـدگ  يو مهـارت هـا   يسنجش هوش معنـو  يمناسب برا
در  یمناسـب  ي، آزمـون هـا  یانریمتناسب با جامعه و فرهنگ ا

آثار علمـا، دانشـمندان   . ندینما یابینه ساخته و هنجار ین زمیا
نـه مـورد مطالعـه قـرار داده و در     ین زمیـ در ا یرانیا يو شعرا

ن یهـم چنـ  . موضوعات فوق تـالش کننـد   يساز یجهت بوم
قبـل از   یلین پژوهش در مقاطع تحصـ یشود که ا یشنهاد میپ

  .دریز انجام پذیدانشگاه ن
 
  ها ادداشتی 

1- Spirituality 
2- Uniformed individualistic cultures 
3- Ker- Dincer   
4- Vaughan 
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5- Spiritual Intelligence or spiritual quotient 
6- Gardner 
7- Bowling  
8- King 
9- Emmons 
10- Danah Zohar and Ian Marshall 
11- Mayer 
12- Nasel 
13- Halama & Strizenec 
14- Amram 
15- Pseudoscientific 
16- Physical intelligence  or physical quotient 
17- Cognitive-analytic intelligence or cognitive-
analytic quotien 
18- Emotional intelligence or emotional quotient 
19- Being 
20- Sisk 
21- Yang 
22- Noble 
23- Itliong-Maximo 
24- WHO 
25- UNISEF 
26- Ouane 
27- Wichroski 
28- Mory 
29- Lickers 
30- Albertyn, kapp & groenewald 
31- Smith, Genry &  Ketring   
32- Botvin,  Michael & Grotpeter 
33- Paynter 
34- West 
35- Randomized block designs 
36- Active 
37- Identity 
38- Volunteer sampling 
39- PSI 
40- SPQ 
41- SIS 
42- SQQ 
43- Reliability 
44- Validity 
45- Constructivism theory 
46- Mangrulkar 
47- Declarative knowledge   
48- Procedural knowledge   
49- Fetsco & McClure 
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