
 

هاي زندگي بر سالمت  هوش معنوي و آموزش مهارت بخشي تعاملياثر

  رواني دانشجويان

1كورش گودرزي
  

 2دكتر فرامرز سهرابي

 3دكتر نورعلي فرخي

4دكتر فرهاد جمهري
   

 
 

  11/10/89 : :تاريخ پذيرش   13/7/89 :تاريخ وصول
  

  چكيده

رواني دانشجويان  ي زندگي بر سالمتها اثربخشي تعاملي هوش معنوي و آموزش مهارت 

 166اي به تعداد  ابتدا، نمونه. ي جايگزيني تصادفي بلوكي بررسي شدها در پژوهشي از نوع طرح

بروجرد،  واحد نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي 11370دانشجوي پسر و دختر از بين

اتيس و دروگ(ي مرضي ها ، سنجش نشانه)1386ناصري و سهرابي، (ي هوش معنوي ها پرسشنامه

                                                 
 تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم ودانشكده علوم انساني و اجتماعي،  ،دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتيويسنده مسئول، ن. 1

 . تهران، اين مقاله برگرفته شده از پايان نامه دكتري نويسنده مسئول و با راهنمايي و مشاوره بقيه نويسندگان تهيه شده است
  .تهران ه طباطباييدانشيار دانشگاه عالم. 2
 .تهران استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي. 3

 تهران استاديار دانشگاه عالمه طباطبايي .4
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 ي پرسشنامه هوشها سپس بر اساس نمره. آزمون تكميل كردند ، را در پيش)1975همكاران، 

دو گروه آزمايشي، يكي . به چهار گروه تقسيم شدند) ها از ميانگين نمرهتر  ايينباال يا پ(معنوي 

اال و دو گروه كنترل، يكي با هوش معنوي ب اال و ديگري با هوش معنوي پايينبا هوش معنوي ب

ساعته از آموزش  3جلسه  16ي آزمايشي، در ها گروه. و ديگري با هوش معنوي پايين

هفته  8، در خالل )1999(ي زندگي مبتني بر الگوي آموزشي سازمان جهاني بهداشت ها مهارت

ي مرضي را در پس ها شركت كردند و در پايان آموزش، براي بار دوم پرسشنامه سنجش نشانه

سرانجام بعد از گذشت چهار ماه جهت بررسي ثبات يا تغييرات ايجاد . آزمون كامل نمودند

. ي مرضي اجرا شدها نشانه گيرانه، مجددا پرسشنامه سنجشپيشده در نتايج، در يك مطالعه 

ي زندگي، هر يك به ها هوش معنوي و آموزش مهارتكه نشان داد »  t«نتايج آزمون آماري 

مت رواني دانشجويان داشته، اما در تعامل با هم تاثير داري بر سال طور جداگانه تاثير معني

  .گذارند ميداري بر سالمت رواني دانشجويان ن معني
  

  .ي زندگي، سالمت رواني، دانشجويانها هوش معنوي، آموزش مهارت :ها كليد واژه

  مقدمه

 توجه روزافزون بشر در قرن حاضر به تغيير سبك زندگي خود و بهبود آن، در جهت افزايش

گيري نگاهي  تداوم سالمت جسماني و رواني، منجر به شكل، و حفظ و رفاه، اميد به زندگي

تر  و سريعبتوان اين مسير را بهتر  ها آنكاوشگرانه براي يافتن عواملي شده است كه با تكيه بر 

نتيجه نمانده و با پيش رو قراردادن عواملي مختلف، افق  گرانه، بي اين ديدگاه كاوش. طي كرد

نقش  جايگاه خاصي داشته واز ميان اين عوامل، معنويت . روشني را فراروي بشر قرار داده است

  .ده استكرايفا  ها آنو سالمت  ها بسزايي در بهبود زندگي انسان

ارزشي را  آمدها و نتايج با يي مبتني است كه پيها و ويژگي ها بر توانايي، معنويت در واقع

نگر ارتباط بين اين پيامدها با اهداف زندگي، رضايت از زندگي، بيا ها پژوهش. دهد ميارائه 
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، كاس، ليسرمن، 2000، 1جورج، الرسون، كونينگ و مك كوالف(باشند  ميسالمت، و رفاه 

، 4؛ مدهو و پروهيت2008، به نقل از كينگ، 1992، 3، ويچ و چپل1991، 2زوتيرميستر و بنسون

يقات انجام گرفته در مورد اثرات معنويت بر هم چنين پژوهشگران در بررسي تحق ).2006

افرادي كه . تر همراه است تر و طول عمر بيش سالمت فرد، دريافتند كه معنويت با بيماري كم

دهند و به  ميگيري معنوي هستند، هنگام مواجهه با جراحت، به درمان بهتر پاسخ  داراي جهت

، 6؛ به نقل از امرام2000، 5امونز(د آين ميبا آسيب ديدگي و بيماري كنار  شكل مناسب تري

در ). 2009؛ به نقل از امرام، 2002، 7مك دونالد(كمتر است  ها آنو ميزان افسردگي در ) 2009

معنويت عليه همه نوع از  شاين زمينه، تعداد زيادي از محققين به قدرت پيشگيرانه و شفا بخ

، 11؛ متيوس1997، 10وئينگ؛ ك1993، 9؛ دوسي1996، 8بنسون(اند  ي انسان اشاره كردهها بيماري

  ). 1999، 13؛ توريسنت2000، 12؛ به نقل از كويلسكي1998

، 15؛ گريف و هيومن1998، 14فورنير: نظير(نيز با مرور تحقيقات مختلف ) 2008(كينگ 

، بين معنويت و سالمت رواني و بين )2005، 17؛ دافي و بلوستي2005، 16؛ ياكوشكو2004

دار و  ، ارتباط معنيترس، سازگاري شخصي و شغليعزت نفس، كاهش اس معنويت و افزايش

  .مثبتي را گزارش نموده است

                                                 
1. George, Larson, Koening & McCulloug  .  
2. Kass, Leserman, Zuttermeister & Benson  
3. Veach & Chappel. 
4. Madhu & Purohit. 
5. Emmons .  
6. Amram. 
7. Mc Donald. 
8. Benson .  
9. Dossey. 
10. Koenig. 
11. Matthews. 
12. Kwilecki. 
13. Thoresen. 
14. Fournier. 
15. Greeff & Human. 
16. Yakushko. 
17. Duffy and Blustein. 
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پژوهشگران درصدد به موازات بررسي رابطه بين معنويت و سالمت جسماني و رواني، 
يكي از . را تبيين نمايند ها آني ها برآمدند تا مفاهيم جديد مرتبط با معنويت را تعريف و مولفه

ي كه در نتيجه توجه پژوهشگران به اين حوزه مطالعاتي، مطرح گرديده است، مفهوم مفاهيم
 3بولينگ، و توسط )1999، 1983( 2گاردنربر اساس كارهاي اين مفهوم  .است 1هوش معنوي

به خصوص دانا زوهر و ايان  و ،)a2000، b2000( و امونز) 2008، به نقل از كينگ، 1999(
 آني در مورد نوشتارهاي متعدد ي گذشته نظريات و شده و در دهه، پيشنهاد )2000( 4مارشال

 ،5؛ ناسل2000 ؛ گاردنر،a2000،b2000 ،ز؛ امون2009 و 2007 مرام،نظير ا( عرضه شده است
 ؛2000، 9مي ير؛ 2000؛ زوهر و مارشال، 2001، 8؛ ولمن2002 ،7وگان؛ 2000 ،6؛ نوبل2004

   ).2004، 11الما و استريزنسها  ؛2008، 10كينگ
اي از منابع و  مجموعه بيانگرانگيزشي،  -ي شناختيمفهومبه عنوان معنويت در واقع 

هوش نمايد و  ميا تسهيل ي انطباقي است كه فرايند حل مسئله و دستيابي به هدف رها مهارت
به سخن . باشد مياجرا و كاربرد انطباقي اين عوامل در شرايط ويژه و زندگي روزمره  نيزمعنوي 
ي نوعي سازگاري و رفتار حل مساله است كه باالترين سطوح  هوش معنوي در برگيرنده ديگر،

شود، و فرد را در  ميي مختلف شناختي، اخالقي، هيجاني و بين فردي شامل ها رشد را در حيطه
. نمايد ميي اطراف و دستيابي به يكپارچگي دروني و بيروني ياري ها جهت هماهنگي با پديده

دهد و او را قادر  ميد ديدي كلي در مورد زندگي و همه تجارب و رويدادها اين هوش به فر
سازد به چهارچوب بندي و تفسير مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خويش را  مي

  ).1387، به نقل از مهرابي، 2001ن، ولم ،2002، 12سيسك(عمق بخشد 

                                                 
1. spiritual intelligence 
2. Gardner. 
3. Bowling. 
4. Danah Zohar and Ian Marshall. 
5. Nasel. 
6. Noble. 
7. Vaughan. 
8. Wolman. 
9. Mayer. 
10. King. 
11. Halama & Strizenec. 
12. Sisk  .  
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هوشي «: هوش معنوي را به عنوان، )2009به نقل از امرام،  3ص  ،2000(زوهر و مارشال 

وشي كه با كند، ه كه به كمك آن فرد آماده شده و مشكالت مربوط به معنا و ارزش را حل مي

تر، و معنادارتر قرار دهد،  و زندگيش را در يك بافت گسترده تر، غني تواند اعمال آن فرد مي

تري نسبت به  اري بيشمسير زندگي را كه معناد تواند يك روش يا ميبا آن شخص  هوشي كه

 .ساير مسيرها دارد، ارزيابي كند

، معتقد است كه هوش معنوي براي حل )1387، به نقل از سهرابي، 2004( 1ويگلزورث

يي ها گيرد و سوال ميمورد استفاده قرار  ها مشكالت و مسائل مربوط به معناي زندگي و ارزش

آيا من در شادي و آرامش «و يا » ؟شود ميآيا شغل من باعث تكامل من در زندگي «همانند 

هوش معنوي توانايي رفتار كردن همراه با . كند ميرا در ذهن ايجاد » رواني مردم سهيم هستم؟

دلسوزي، و تعقل در حالت حفظ آرامش دروني و بيروني، بدون توجه به شرايط و موقعيت 

  .است

طه برخي معيارهاي بيان تواند به واس ميهوش معنوي كه ، معتقد است )2007( 2دينسر - كر

ي تمام سطوح هشياري، همدلي سازنده، احساس يك  راستگويي، دلسوزي، مالحظه: شده نظير

هماهنگي يا «، جستجوي )رفتاري( بودن در يك كل بزرگ، بخشش معنوي و عملي بازيگر

  .بدون احساس غريبي كردن تعريف شود ،در ماهيت جهان و راحت بودن با تنهايي» 3مريت

يي ها ، مؤلفه، در پژوهشي با بررسي ساختار هوش معنوي)2006( 4مكسيموونگ ـ ايتلي

رموني يا هماهنگي، آرامش و صلح، ها نظير، حساسيت نسبت به معنا، هدف و ارزش، احساس

پرورش ايمان از طريق برخوردي معنادار با زندگي، باز بودن نسبت به تجربيات يا پذيرندگي، 

ي اخالقي و پرهيزكاري، كار و ها ت به اوج رفتن، تمرين فضيلتتعالي و ظرفيت كسب تجربيا

                                                 
1 Wigglesworth 
2. Ker- Dincer  
3."in tune"  
4. Itliong-Maximo  
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فعاليت معنادار در زندگي، احساس شكيبايي و بردباري، و ظرفيت خود شكوفايي را براي آن 

  .برشمرده است

بنابراين، معنويت و به دنبال آن هوش معنوي اهميت زيادي در سالمت جسماني و رواني 

كردهاي انطباقي خود، در تعامل با ساير عوامل كارن به لحاظ داشته و عالوه بر اي ها انسان

يكي از اين عوامل كه هم چون هوش . اند ، اهميتي دوچندان يافتهها تاثيرگذار بر زندگي انسان

ي ها گذارد، مهارت ميمعنوي كاركردي انطباقي داشته و بر سالمت جسماني و رواني افراد تاثير 

ـ  ي روانييها تواناييرا،  ها اين مهارت ،)1999 و 1996( 1شتبهدا جهاني سازمان. زندگي است

موثري با ي  شيوه سازند تا به ميكه افراد را قادر  است اجتماعي براي رفتار انطباقي و موثر دانسته

را موجب ارتقاء  ها آنآموزش  ،اين سازمان. ي زندگي روزمره مقابله كنندها مقتضيات و چالش

ـ اجتماعي  مشكالت رواني و پيشگيري از ها افظت از حقوق انسانرشد شخصي و اجتماعي، مح

 "، يا "اشخاص شناختيظرفيت روان"، موجب افزايش ها اين مهارتيادگيري در واقع . داند مي

هر قدر اين ظرفيت  .شود مي "ي زندگي روزمرهها در مواجهه با انتظارات و سختي ها آنتوانايي 

رفتاري ي ـ د به همان اندازه شخص قادر خواهد بود سالمت روانروان شناختي باالتر و بيشتر باش

رآمد به حل و فصل ، سازگارانه و كااي مثبت هتري نگه دارد و به شيوهخود را در سطح ب

  . مشكالت بپردازد

اين برنامه، در ي  اين است كه تا به وسيلهي زندگي ها آموزش مهارتي  برنامههدف اصلي 

ي ها عالوه بر كسب توانايييي فراهم گردد تا دانشجويان ها خالل آموزش و تحصيل فرصت

همچون معنويت و  ،اين برنامه در حقيقت در. فرا گيرند ي زندگي را نيزها ، مهارتتحصيلي

كنار ي  و نحوه ها استرس ،اجتماعي مانند عزت نفس، خودپنداره -عوامل روانيهوش معنوي، 

مورد توجه سازگاري و انطباق با شرايط زندگي  و در مجموع افزايش توانايي ها آنآمدن با 

 سالمتي الزم جهت ارتقاء ها آموزشي است كه مهارتي  اين برنامه، يك برنامه .گيرد ميقرار 

                                                 
1. World Heath Organization 
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نيك پرور، ( دهد ميي اجتماعي را به گروه مخاطب آموزش ها و پيشگيري از آسيب يروان

1383 .(  

 يروان سالمتها بر  وزش اين مهارتبر اثربخشي آم نيزشواهد پژوهشي در اين راستا، 

ي زندگي در ها ي متعدد حاكي از آن هستند كه آموزش مهارتها پژوهش .داللت دارند

، 1؛ استيونس و استيونس2000بوتوين و كانتور، (ي افزايش سالمت رواني و جسماني ها زمينه

اد به نفس و ، تقويت اعتم)2003، 2ليكرز(، تحول سالم خود )1383 ،رامشت و فرشاد، 2000

به  ،2001، 4گروئنوالد و كاپ آلبرتين، ؛1998، 3كاري مك و پيسيني( احترام به خود

و  ريجن اسميت،(، كمك به تقويت ارتباط بين فردي )1385نقل از حقيقي و همكاران، 

 ،)1386فرد، اي  ، به نقل از دوكانه1981، 5موري(، كاهش اضطراب و افسردگي )2005كترين، 

 فتحعلي ، به نقل از1980بوتوين و همكاران، ( مواد سيگار، الكل و مصرفپيشگيري از 

 ...و ) 1385به نقل از حقيقي و همكاران،  ،1990 ،6وايسونگ و انيسكيويچ؛ 1378لواساني، 

  .مفيد و موثر بوده است

ي زندگي عالوه بر ها دهد كه مهارت مينشان  ها چنين نتايج برخي از پژوهش هم

كنش سازگارانه، ايجاد خودآگاهي، حل مسائل  ر برخي از موضوعات نظيريي كه دها شباهت

داشتن زندگي توام با آرامش با هوش ي ارتباط مناسب با خود و ديگران و زندگي، برقرار

  :باشد ميمعنوي در ارتباط  معنوي دارد، حداقل به سه شكل با معنويت و هوش

كند  ميرا نيز حمايت و ترغيب  ، رشد معنويرشد شخصيي زندگي، عالوه بر ها مهارت

؛ كمپل 1959، 10؛ فرانكل1999؛ امونز، 1998و  1996، 8هلمينياك؛ 1995و همكاران،  7آلن(

                                                 
1. Stevens & Stevens. 
2. Lickers 
3. Piccini & Mc Carrey. 
4. Albertyn, Kapp & Groenewald. 
5. Mory. 
6. Aniskiewich & Wysong. 
7. Allen. 
8. Helminiak  
10. Frankl  
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؛ 1998، 5؛ وست1996، 4؛ ريچاردسون1996، 3؛ ريد1993، 2؛ كورن فيلد1998، 1هينتركاپف

و در  ها انسانتر  لبهتر و كام تحولو از اين طريق به  )2001 ،6، به نقل از پينتر2001ولمن، 

  .كنند ميكمك  ها آنمجموع سالمت رواني 

گيري  ي زندگي از هوش معنوي براي بررسي درستي يا نادرستي مسائل و تصميمها مهارت

، 7كارتيس و وارن( كند مياستفاده  و حل مسائل زندگي ها در مورد مسيرهاي اخالقي فعاليت

به اين  و )2001به نقل از پينتر،  ؛2001لمن، ؛ و2000؛ زوهر و مارشال، b2000 ؛ امونز،1973

 ها آنشكل با هدايت افراد به سمت مسيرهاي سالم و مناسب حل مشكالت زندگي و با ياري به 

 .كنند مي، به ويژه سالمت رواني كمك ها آنبراي حل اين مشكالت، به حفظ و تداوم سالمت 

شخصي مناسب و تفكر رهبري  ي زندگي، به منظور دستيابي به رهبري و هدايتها مهارت

ي ها چون رشد معنوي و اكتساب مهارت. ، نيازمند توجه به معنويت استدر اجتماع رايج

 ؛1999 ،8؛ پيكارد1984مي ير، ( گذارد ميمعنوي دروني بر رهبري و هدايت خود و ديگران اثر 

و در مجموع از مانع از بروز آسيب بر روابط خود با ديگران شده و  )2001 به نقل از پينتر،

هوش معنوي و يادگيري رسد بين  ميبه نظر  ،اينربناب .سالمت رواني خود محافظت نمايند

افراد  سالمت روانيدر  مهمينقش  ي تاثيرگذار وجود داشته و هر دوتعامل، ي زندگيها مهارت

فعال و نخبه را پوشش  نسل جوان بخش اعظمي از كه ها دانشگاه دانشجويان به ويژهجامعه 

  .د، داشته باشنددهن مي

ري كه هم هوش معنوي و هم با توجه به نكات ذكر شده و به لحاظ اهميت و تاثي
تواند بر زندگي و سالمت جسمي و رواني افراد به ويژه نسل جوان داشته  ميي زندگي ها مهارت

                                                 
1. Hinterkopf 
2. Kornfield 
3. Reed 
4. Richardson 
5. West 
6. Paynter 
7. Curtiss & Warren 
8. Picard 
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زيادي در اين زمينه، چه به صورت مجزا و چه در تعامل با هم اهميت  ها آنباشد، شناسايي اثر 

بر اين اساس، . در اين پژوهش در نظر گرفته شده است ها آنو به عنوان ضرورت مطالعه  اشتهد
پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان اثربخشي تعاملي دو عامل فوق و به جهت كمك به بهبود و 

هدف اصلي پژوهش، تعيين اثربخشي . افزايش سالمت رواني دانشجويان انجام پذيرفته است
 ي زندگي بر سالمت رواني دانشجويان بوده و درها هوش معنوي و آموزش مهارتتعاملي 

  : مجموع، براي پاسخگويي به سه سوال عمده طراحي گرديده است
  ؟دارد تاثيرآيا هوش معنوي بر سالمت رواني دانشجويان . 1
  ؟دارد تاثيري زندگي بر سالمت رواني دانشجويان ها آيا آموزش مهارت. 2
ي زندگي بر سالمت رواني دانشجويان تاثير ها ل هوش معنوي و آموزش مهارتآيا تعام. 3

  گذارد؟  مي

 روش پژوهش

كه در آن هوش است  ١ي جايگزيني تصادفي بلوكيها پژوهش حاضر از نوع طرحطرح 

و عمل  باشند ميپژوهش  3ي زندگي، متغير فعالها و آموزش مهارت 2معنوي، متغير هويتي

، به تعداد سطوح متغير هويتي يا هوش معنوي محدود و بر اساس ها دنيجايگزيني تصادفي آزمو

 .شده استآن انجام 

 جامعه و نمونه آماري

از دانشجويان ) مرد نفر 6580نفر زن و 4790(نفر  11370جامعه آماري متشكل از از 

و ادبيات و علوم انساني، فني (ي مختلف ها ي كارشناسي شاغل به تحصيل در دانشكدهها دوره

دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد در ترم دوم سال ) مهندسي، كشاورزي و پيراپزشكي

                                                 
1. randomized block designs 
2. identity 
3. active 
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نفر از دانشجويان داوطلب  166 ،1گيري داوطلبانه ، با روش نمونه»1387-1388«تحصيلي 

نفري كه در آغاز پژوهش ثبت نام  180از حدود (ي زندگي ها ي مهارتها شركت در كالس

نفر به  83از اين تعداد، . ، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند)ودندنموده و مايل به همكاري ب

جايگزين و ) گروه در انتظار آموزش(نفر در گروه كنترل  83طور تصادفي در گروه آزمايش و 

   .سپس افراد هر گروه بر اساس ميزان هوش معنوي باال و پايين به دو گروه تقسيم شدند

  روش اجرا

در دو گروه آزمايش و كنترل،  ها آنو جايگزيني تصادفي  پس از انتخاب گروه نمونه

. پرسشنامه هوش معنوي بر روي تمامي دانشجويان داوطلب مشاركت در پژوهش اجرا شد

از تر  ي باال يا پايينها نمره(ي پرسشنامه هوش معنوي ها مرهبر اساس ن هرگروه سپس دانشجويان

هوش معنوي باال و  روه آزمايشي، يكي بادو گ. گروه تقسيم شدنددو به ) M=277ميانگين، 

ديگري با هوش معنوي پايين؛ و دو گروه كنترل، يكي با هوش معنوي باال و ديگري با هوش 

ي زندگي مبتني بر ها از آموزش مهارت ساعته 3جلسه  16در  ي آزمايشيها گروه. معنوي پايين

 كارب دو كتاب مطالعه و ، و در قال)1999و  1996(هداشت الگوي آموزشي سازمان جهاني ب

برنامه آموزشي فوق، . شركت كردند) هر هفته دو جلسه( هفته 8، در خالل )1382ناصري، (

مقابله با ي منفي، ها مقابله با هيجان ،خودآگاهي گانه در زمينه ي دهها شامل آموزش مهارت

تفكر  ،انهروابط بين فردي سازگار، برقراري رابطه موثر ،گيري تصميم، حل مسأله، استرس

ي فوق از انواع مختلف فنون آموزشي ها در آموزش مهارت. بود غيره ، وتفكر انتقادي، خالق

، هم شامل ارائه ها آموزش.، سخنراني و غيره، استفاده شدنظير ايفاي نقش، نمايش، كارگروهي

و و هم شامل تمرين ) دانش معنايي(ي زندگي ها و دانش مورد نياز در مورد مهارت ها آگاهي

در پايان آموزش، . بود) دانش روندي(در كالس و محيط واقعي زندگي ها آنكاربرد

بعد از . در پس آزمون كامل نمودند را مجدداً ي مرضيها سنجش نشانهپرسشنامه ، ها آزمودني

                                                 
1. volunteer sampling 
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ات ايجاد شده در نتايج، گذشت چهارماه، در يك مطالعه پيگيرانه جهت بررسي ثبات يا تغيير

  .اجرا شد بار ديگر ي مرضيها شانهسنجش ني  پرسشنامه

 ابزار اندازه گيري

  : ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه بود

تهيه و تنظيم  )1386(ناصري سهرابي واين پرسشنامه كه توسط : پرسشنامه هوش معنوي. 1

ي معنوي، ها خودآگاهي متعالي، تجربه(گرديده است، در برگيرنده چهار عامل يا مولفه 

ج از كتب قرآن، نه پرسشنامه هوش معنويدر تدوين . باشد ميسوال  97و  )شكيبايي و بخشش

 1رواني معنويتسوالي ماتريس  47پرسشنامه الفصاحه، غررالحكم، درالحكم، نهج البالغه، 

سوالي  17، مقياس )2002اسميت، ( 2سوالي شخصيت معنوي 180، پرسشنامه )2001 ولمن،(

استفاده شده ) 2005اسميت، ( 4سوالي هوش معنوي 80و پرسشنامه  )2004ناسل،( 3هوش معنوي

  . است

پرسشنامه فوق، از روش آلفاي كرانباخ  5ناصري ، براي بررسي ثبات يا پاياييو  سهرابي

هم چنين براي تعيين . را براي پايايي آن گزارش نموده اند 98/0استفاده كرده و ضريب آلفاي 

ي ها روشيكي از تحليل عاملي اكتشافي كه پرسشنامه فوق نيز از روش  6اعتبار يا روايي

شكيبايي، باورها و اعمال (ليه مولفه او 8روايي سازه است، استفاده شده و بر اين اساس از  تعيين

معنوي و مذهبي، معنا و هدف در زندگي، الوهيت، آرامش درون، تجربيات معنوي، شناخت 

سوال به 11(سوال  97اصلي در قالب سوال؛ چهار عامل يا مولفه  108در قالب ) خود و بخشش

                                                 
1. PSI 
2. SPQ 
3. SIS 
4 .SQQ 
5. reliability 
6. validity 
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در پژوهش حاضر، در محاسبه . استخراج گرديده است) اند دليل بار عاملي كم حذف شده

  .به دست آمده است 90/0پايايي پرسشنامه فوق، ضريب آلفاي كرانباخ، برابر با 

به منظور در اين پژوهش : »SCL90-R« 1ي مرضيها پرسشنامه يا فهرست نشانه. 2

، 2دروگاتيس(ي مرضي ها ها، از فهرست تجديدنظرشده نشانه ي سالمت رواني آزمودنيارزياب

امكان سنجش وضعيت رواني افراد را چه اي  ماده 90اين پرسشنامه . استفاده شد) 1993، 1975

به صورت تك اختاللي و چه به صورت كلي داشته و از توانايي الزم براي ارزيابي شدت 

بعد نشانه ـ شناختي؛ خود  9اين ابزار مشتمل بر . ختي برخوردار استهاي مرضي روانشنا نشانه

، 7اضطراب، 6افسردگي، 5حساسيت در روابط بين فردي ،4اختياري بي - وسواس ،3بيمارپنداري

. ، است11واري ، روان گسسته10، افكار پارانوييدي9، هراس يا اضطراب هراسي8پرخاشگري

 90/0تا  77/0اي از ضرايب پايايي بين  ه و دامنهپايايي آن توسط محققين بسياري بررسي شد

هاي زيادي بين  روايي آن نيز در پژوهش). 1975دروگاتيس، (براي آن به دست آمده است 

). 1380به نقل از كرمي،  1976، 12ريكلز و راكدروگاتيس، (گزارش شده است  73/0تا  36/0

، ضرايب )1973( 13و كويو دورگاتيس، ليپمن ) 1993( ي دروگاتيسها چنين بررسي هم

در پژوهش حاضر، . اند گزارش داده 98/0و  73/0همساني دروني و باز آزمايي اين ابزار را بين 

  . است 97/0پايايي پرسشنامه فوق بر اساس ضريب آلفاي كرانباخ، برابر با 

                                                 
1. Symptoms Checklist-90- Revised (SCL90-R) 
2. Derogatis 
3. Hypochondria 
4. obsessive - compulsive 
5. interpersonal sensitivity 
6. depression 
7. anxiety 
8. aggression 
9. phobic anxiety 
10. paranoid ideation 
11. Psychoticism 
12. Rekels & Rack 
13. Lipman & Covi 
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  ها يافته

  سوال اولبررسي 

مت رواني دانشجويان اثر هوش معنوي بر سالآيا  در پاسخ به سوال اول در اين مورد كه
ابتدا تفاوت دانشجويان داراي هوش معنوي باال و پايين از لحاظ سالمت رواني  .دنگذار مي

ي افراد داراي هوش معنوي باال در ها ميانگين نمره حاكي از آن است كه ها يافته .بررسي شد
از . ايين استي افراد داراي هوش معنوي پها آزمون سالمت رواني، كمتر از ميانگين نمره

دهد،  مينمره پايين در آزمون فوق، وضعيت بهتري را از لحاظ سالمت رواني نشان  آنجايي كه
توان گفت كه دانشجويان داراي هوش معنوي باال از سالمت رواني بهتري برخوردار  ميبنابراين 

 د تفاوت معني داربيانگر وجو ،نيز » t« با استفاده از آزمون  ها دادهنتايج بررسي تكميلي . هستند
ي ها با توجه به داده. بين دو گروه داراي هوش معنوي باال و پايين از لحاظ سالمت رواني است

 ،001/0 داري معنيو در سطح  909/144با درجه آزادي  ،» t« ، مقدار مشاهده شده )1(جدول 
بنابر . است تر گبزر  05/0، در سطح اطمينان 960/1، يعني » t« و از ارزش بحراني بوده - 714/7

توان نتيجه گرفت كه سالمت رواني دانشجويان داراي هوش معنوي باال و پايين با هم  مياين، 
متفاوت است، يعني دانشجوياني كه هوش معنوي باالتري دارند از سالمت رواني بهتري نيز 

  . برخوردارند

  ال و پايين از لحاظ سالمت روانيي مربوط به تفاوت بين دو گروه داراي هوش معنوي باها يافته .1جدول 

  ها شاخص

  

 گروه 

داد
تع

 

N  ين
نگ

ميا
  

M
 

رد
دا

تان
اس

ف 
حرا

ان
  

S
D

 

t ت
جا

در
  

 
ي

زاد
آ

  

df 

 
ح 

سط
ني

مع
 

ي
دار

  

 )
و 

ن د
مو

آز نه
دام

(  P 

  001/0  909/144   -714/7*   622/43   47/104   86   هوش معنوي باال

        022/59  97/166  80  هوش معنوي پايين

در حالت عدم تساوي »  t« ي مراحل، از نتايج آزمون ها بودن تساوي بين واريانسبه دليل معني دار ن*  

  >P 0/05.استفاده شده است ها واريانس
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تفاوت بين دانشجويان داراي هوش معنوي باال و پايين از لحاظ پس از مطالعه  :سوال دوم

تايج ن. شدبررسي  ها آني زندگي بر سالمت رواني ها تاثير آموزش مهارت سالمت رواني،

دهند كه نسبت به مرحله پيش آزمون، در مراحل پس آزمون و پيگيري،  مينشان ، )2(جدول 

ي آزمون سالمت رواني در گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل، در جهت بهبود ها نمره

ي آزمون ها ي نمرهها تفاضل ميانگين حاكي از آن است كه ها هم چنين يافته. اند كاهش يافته

پس آزمون و پيگيري نسبت به مرحله پيش آزمون در گروه آزمايش  مت رواني در مراحلسال

ي ها ي نمرهها توانند بيانگر كاهش تفاضل ميانگين مياين تغييرات . مثبت و بيشتر شده است

مقدار يا ارزش مشاهده . آزمون سالمت رواني در جهت بهبود سالمت رواني دانشجويان باشند

داري  ي آزمون كوواريانس، براي بررسي معنيها به دليل نبود مفروضه(»  t« شده آزمون 

نيز نشان داد كه تفاوت بين اين  ،)استفاده شد ،» t«  ي فوق از آزمونها اختالف بين ميانگين

بين تفاوت ، به ترتيب براي 001/0 داري معنياين مقدار در سطح . باشد مي داري معني ها تفاضل

آزادي  با درجه دو گروه مراحل پيش آزمون و پس آزمون يها ي نمرهها تفاضل ميانگين

مراحل پيش آزمون و  يها ي نمرهها تفاضل ميانگين بين تفاوتبوده و براي  035/5 ،982/112

، » t« در مجموع هر دو مقدار از ارزش بحراني . است 647/5 ،461/114آزادي  با درجه پيگيري

توان نتيجه گرفت كه  مياين  بنابر. باشند مي تر بزرگ   05/0 داري معني، در سطح 980/1يعني 

دو گروه آزمايش و كنترل در مراحل پژوهش، از  يها ي نمرهها ميانگين تفاوت بين تفاضل

ي زندگي بر سالمت رواني دانشجويان گروه ها مهارت لحاظ آماري معني دار بوده و آموزش

  .داشته است داري معنياثر  آزمايش

  

  

  



  
  29                      ....هاي زندگي  و آموزش مهارتتعاملي هوش معنوي اثربخشي  

 
  ي زندگي بر سالمت رواني دانشجويان ها ي مربوط به تاثير آموزش مهارتها داده .2جدول 

  ها شاخص

  

  مرحله / گروه

  ميانگين

 M 

انحراف 
  استاندارد

SD 

ي ها تفاضل ميانگين
ي هر مرحله ها نمره

با مرحله پيش 
  آزمون

D  

t 

 درجات
  آزادي

df 

 داري معنيسطح 
   )آزمون دو دامنه(

P 

 آزمايش
)83n =( 

       -  534/62  33/135  پيش آزمون

  001/0  982/112  035/5*  29/26 786/57  04/109  پس آزمون

  001/0  461/114  647/5*  89/34 759/57  43/100  پيگيري

 كنترل
)83n =(  

        -   240/58  86/133  پيش آزمون

       - 48/0  294/61  34/134  پس آزمون

        - 20/2  395/62  06/136  پيگيري

در حالت عدم تساوي »  t« ي مراحل، از نتايج آزمون ها اوي بين واريانسبه دليل معني دارنبودن تس* 

p .استفاده شده است ها واريانس /< 0 05  

دانشجويان داراي هوش معنوي باال از لحاظ  پس از احراز وضعيت بهتر :سوال سوم
ي زندگي ها ارتسالمت رواني و هم چنين بهبود سالمت رواني دانشجويان تحت آموزش مه

آيا تعامل  در سواالت قبل، به منظور پاسخگويي به سوال سوم مبني بر اين كه) گروه آزمايش(
ابتدا . گذارد ميي زندگي بر سالمت رواني دانشجويان اثر ها هوش معنوي و آموزش مهارت

ر ي با هوش معنوي باال و پايين در دو گروه آزمايش و كنترل به طوها تفاوت بين آزمودني
ي با ها ي با هوش معنوي باال در دو گروه با هم و مقايسه آزمودنيها مقايسه آزمودني(جداگانه 

از لحاظ سالمت رواني بررسي  در مراحل مختلف پژوهش) هوش معنوي پايين دو گروه با هم
اثر تعاملي فوق، دانشجويان با هوش معنوي باال و پايين در گروه تر  براي تحليل دقيق. شد

نشان ) 4(و  )3( در جدول ها ي نمرهها ميانگين همان گونه كه. با هم مقايسه شدند آزمايش
در  ها دهند، سالمت رواني دانشجويان گروه آزمايش با هوش معنوي باال نسبت به ساير گروه مي

  .مراحل پس آزمون و پيگيري، بهبود بيشتري داشته است
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ي زندگي بر سالمت رواني ها عنوي و آموزش مهارتهوش م يتعاملي مربوط به اثربخشي ها داده .3 جدول

  داري هوش معنوي باال دانشجويان
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     -  808/43  96/109 46  آزمايش  مونپيش آز 

     -  087/43  15/98  40  كنترل

  001/0  780/72  388/4*  72/23  240/37  24/86 46  آزمايش  پس آزمون

        15/2  045/41  00/96  40  كنترل

  001/0  017/66  017/66*  68/32  322/33  28/77 46  آزمايش  پيگيري

        62/0  753/41  52/97  40  كنترل

در حالت عدم تساوي »  t« ي مراحل، از نتايج آزمون ها به دليل معني دارنبودن تساوي بين واريانس* 

p .استفاده شده است ها واريانس /< 0 05  

ي زندگي بر سالمت رواني ها هوش معنوي و آموزش مهارت يتعاملي مربوط به اثربخشي ها داده) 4(جدول

  معنوي پايين داري هوش دانشجويان
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     -  292/68  86/166 37  آزمايش  پيش آزمون 

     -  546/50  07/167  43  كنترل

  003/0  943/44  173/3*  49/29  203/66  38/137 37  آزمايش  پس آزمون

        -93/2  397/55  00/170  43  كنترل

  001/0  964/46  428/3*  65/37  372/68  22/192 37  آزمايش  پيگيري

        -484  029/57  91/171  43  كنترل

در حالت عدم تساوي »  t« ي مراحل، از نتايج آزمون ها به دليل معني دارنبودن تساوي بين واريانس* 

p .استفاده شده است ها واريانس /< 0 05  
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نشان  3موجود در جدول»  t« با استفاده از نتايج آزمون آماري  ها دادهتر  تحليل دقيق 

ي آزمون سالمت رواني دو گروه آزمايش و ها ي نمرهها تفاوت بين تفاضل ميانگين دهد كه مي

براي تفاضل (دار است  وي باال در مراحل پژوهش از لحاظ آماري معنيكنترل با هوش معن

p: ي مراحل پيش آزمون و پس آزمونها ي نمرهها ميانگين /=0 001 ،df /= 72 780 ،

t /= 4 p :ي مراحل پيش آزمون و پيگيريها ي نمرهها براي تفاضل ميانگينو  388 /=0 001 ،

df /= 66 tو  017 /= 5 چنين، در مقايسه دانشجويان داراي هوش معنوي پايين دو  هم). 076

 ي مراحلها ي نمرهها براي تفاضل ميانگين(اين تفاوت معني دار بوده است ) 4جدول (گروه نيز 

p :پيش آزمون و پس آزمون /=0 003 ،df /= 44 943 ،t /= 3 و براي تفاضل  173

p :آزمون و پيگيري ي مراحل پيشها ي نمرهها ميانگين /=0 001 ،df /= 46 و  964

t /= 3 گروه آزمايش در مقايسه با  مت رواني دانشجوياناين نتايج بيانگر بهبود سال). 428

 ي زندگي را برها تاثير آموزش مهارت گروه كنترل در طي مراحل پژوهش بوده و هم چنين

   .بهبود سالمت رواني دانشجويان گروه فوق نشان دهد

ي زندگي قرار گرفتند، لذا ها از آنجايي كه فقط گروه آزمايش تحت آموزش مهارت

ي زندگي بر سالمت ها تر اثربخشي تعاملي هوش معنوي و آموزش مهارت جهت بررسي دقيق

ي داراي هوش ها ي آزمودنيها ي نمرهها توان تفاوت تفاضل ميانگين ميرواني دانشجويان، تنها 

معنوي باال و پايين اين گروه را با هم مقايسه كرد و از اين طريق اثربخشي تعامل فوق را استنباط 

ي ها ي نمرهها دهند كه بين تفاضل ميانگين مي، نشان 4و3د در جداول ي موجوها داده. كرد

ي داراي هوش معنوي باال و پايين در گروه آزمايش در ها آزمودني آزمون سالمت رواني

با مرحله پيش آزمون، ) 65/37و  68/32(و پيگيري ) 49/29و 72/23(مراحل پس آزمون 

 ها ي نمرهها تفاوت بين تفاضل ميانگين داري عنيمنتايج بررسي . شود مياختالف چنداني ديده ن

ي ها دهند كه تفاوت بين تفاضل ميانگين مينشان  5نيز در جدول » t«با استفاده از آزمون آماري 

ي آزمون سالمت رواني دانشجويان با هوش معنوي باال و هوش معنوي پايين گروه ها نمره
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ش آزمون از لحاظ آماري تفاوت آزمون و پيگيري با مرحله پي آزمايش در مراحل پس

: آزمون ي مراحل پيش آزمون و پسها ي نمرهها براي تفاضل ميانگين(وجود ندارد  داري معني

586/0p= ،577/49 df= ،549/0-  t=آزمون  ي مراحل پيشها ي نمرهها و براي تفاضل ميانگين

شود عليرغم اين كه  ميبنابر اين نتيجه گرفته ). =700/0p= ،52.810 df= ،387/0- t: و پيگيري

دانشجويان با هوش معنوي باال در دو گروه آزمايش و كنترل و دانشجويان با هوش معنوي 

بين سالمت معني دار دارند، اما  پايين در دو گروه فوق، از لحاظ سالمت رواني با هم تفاوت

آموزش  كه تحت يدانشجويان(گروه آزمايش  نپاييو هوش معنوي باال  بارواني دانشجويان 

تواند حاكي از آن باشد  مياين  ، تفاوتي وجود نداشته كه)ي زندگي قرار گرفته اندها مهارت

 بر سالمت رواني داري معني بخشياثر ي زندگي،ها هوش معنوي و آموزش مهارت تعاملكه 

  .نگذاشته است ها آن

  

ي سالمت رواني ها ي نمرهها نتفاوت بين تفاضل ميانگي داري معني، در مورد » t« نتايج آزمون ) 5(جدول

  دانشجويان داراي هوش معنوي باال و پايين گروه آزمايش در مراحل پژوهش
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  پيش آزمون
     -  808/43  69/109 46  باال

     -  292/68  86/166 37  پايين

  پس آزمون
  586/0  577/49  -549/0  72/23  240/37  24/86 46  باال

    810/52    49/29  203/66  38/137 37  پايين

  پيگيري
  700/0    -381/0  68/32  322/33  28/77 46  باال

        65/37  372/68  22/129 37  پايين

در حالت عدم تساوي »  t« ي مراحل، از نتايج آزمون ها به دليل معني دار نبودن تساوي بين واريانس* 

p .استفاده شده است ها واريانس /< 0 05  
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  گيري بحث و نتيجه

وي و هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي تعاملي هوش معنهمان گونه كه گفته شد، 

، ابتدا تاثير هر يك از از اين رو. ي زندگي بر سالمت رواني دانشجويان بودها آموزش مهارت

 مورددر . عوامل فوق به طور جداگانه بر سالمت رواني دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت

ي پژوهش نشان داد كه دانشجوياني كه از هوش ها تاثير هوش معنوي بر سالمت رواني، يافته

ي كينگ ها ، با يافتهها اين يافته. هستندتر  بااليي برخوردارند، از لحاظ رواني سالممعنوي 

ي سازگارانه نظير حل مساله، ها ، مبني بر وجود رابطه بين هوش معنوي و كاربست)2008(

در خصوص تاثير مثبت ) 1386، به نقل از سپهريان، 2006( 1مقابله، و كاهش استرس؛ يانگ

، در مورد )2006(مكسيمو ايتليونگ ـ پرستاران نسبت به كار خود؛ هوش معنوي بر نگرش 

، در زمينه )2002(؛ وگان وجود ارتباط مثبت معني دار بين هوش معنوي و مديريت استرس

نقش تحول هوش معنوي در رسيدن به يك تحول روانشناختي سالم و شكل گيري مهرباني و 

، به نقل ازناسل، 2000(دن؛ نوبل گيري خصومت و دفاعي رفتار كر بخشش و عدم شكل

، مبني بر انعطاف پذيري رفتاري و هيجاني هوش معنوي و اثر آن بر سالمت روانشناختي )2004

در مورد كمك ) a2000 ، به نقل از امونز،1998( 2فوكس، پيتكين، پول، كارسون، دوانو رفاه؛ 

ش هيجاني، عملكرد به افزايش پي آمدهاي مثبت زندگي نظير رفاه يا آرام هوش معنوي

، مبني )1387(زاده ...و يعقوبي، و عبدا اجتماعي مثبت و افزايش كيفيت زندگي در سرتاسر عمر

بنابر اين . بر اثر افزايش هوش معنوي بر افزايش ميزان سالمت رواني دانشجويان، همسو است

ظرفيت  يي نظيرها شود كه هوش معنوي به لحاظ ايجاد و تقويت توانايي مينتيجه گرفته 

ي سازگارانه، كاهش استرس، ايجاد ها ، درجه بااليي از خودآگاهي، كاربستبودن پذير انعطاف

  .تقويت و بهبود سالمت رواني دانشجويان دارد آرامش و غيره، نقش موثري در

                                                 
1.Yang. 
2. Fox, Pitkin, Paul, Carson & Duan. 
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 پژوهش حاضر يها ي زندگي بر سالمت رواني، يافتهها در مورد تاثير آموزش مهارت

اين . شود ميباعث بهبود سالمت رواني دانشجويان نيز ي زندگي ها نشان داد كه آموزش مهارت

مبني بر نقش آموزش ) 2000(بوتوين و كانتور  با نتايج مطالعات پژوهشگراني نظير ها يافته

 ، در زمينه)2005( 1اسميت، جنري و كترينگ ؛ي زندگي در سالمت جسماني و روانيها مهارت

 ؛هاي رهبري و مديريت در جوانان توانائي بر يهاي زندگ داري آموزش مهارت اثر معني زمينه

و  ،)1385، به نقل از حقيقي و همكاران، 1990(وايسونگ  و انيسكيويچ؛ )2004(اسميت 

 ، مبني بر تأثير)1385، به نقل از حقيقي و همكاران، 1998( 2تريپگروت و ميخائيل بوتوين،

نقش  در مورد) 2003(كرز لي مصرف مواد؛ سوء از پيشگيري در زندگي هاي آموزش مهارت

به نقل از ؛ 2001 ،گروئنوالد و كاپ آلبرتين،خود؛ سالم ي زندگي در تحول ها مهارت

 مسائل كنترل در زندگي هاي آموزش مهارت تأثير خصوص، در )1385حقيقي و همكاران، 

 تغيير، خانوادگي زندگي بهبود و اهدافشان هب رسيدن جهت در مشكالت، فعاليت و

 براي ريزي پذيري، برنامه مثبت، مسئوليت خودپنداره، گيري انايي تصميمتو در مثبت

 هاي مهارت آموزشمبني بر نقش موثر  )1999( 3ويچروسكيانتقاد؛  تفكر توانايي و آينده

فرد، اي  دوكانه از ، به نقل1981(موري و ؛ نفس عزت ايجاد در زندگي هاي مهارت

ي افسردگي و اضطراب ها واند حالتت ميي زندگي ها ، مبني بر اين كه آموزش مهارت)1386

دانشجويان نسبت به خود و ديگران تر  را در دانشجويان كاهش داده و منجر به نگرش مثبت

ي زندگي بر سالمت رواني ها بر اثر مثبت آموزش مهارت ها آنهمخوان بوده و در تمامي شود؛ 

، ها وزش اين مهارتشود آم مياز اين رو، نتيجه گرفته .و رفاه در زندگي اشاره شده است

ي ضروري و مورد نياز براي پيشگيري از وقوع مشكالت زندگي، برخورد مناسب با ها كاركرد

                                                 
1. Smith, Genry, Ketring 
2. Botvin, Michael & Grotpeter 
3. Wichroski 
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گيري و غيره را در افراد شكل داده و از اين طريق به حفظ و ارتقاء  اين مشكالت، بهبود تصميم

  .كند ميكمك  ها آنسالمت رواني 

ي زندگي بر سالمت رواني ها آموزش مهارتهوش معنوي و ي  بعد از احراز تاثير جداگانه

. مورد مطالعه قرار گرفت ها آن، اثربخشي تعاملي اين دو عامل بر سالمت رواني دانشجويان

 يها تفاضل ميانگينبين  نشان داد كه در مراحل مختلف پژوهش» t«اگرچه نتايج آزمون 

هم چنين  گروه و با هوش معنوي باال در دودانشجويان  ي آزمون سالمت روانيها نمره

مبني بر بهبود سالمت  داري معني يها تفاوت ،با هوش معنوي پايين در دو گروهدانشجويان 

درمقايسه دانشجويان داراي هوش »  t« اما نتايج آزمون . وجود داردآزمايش  يها رواني گروه

ي ها گروهي كه تعامل هوش معنوي و آموزش مهارت(معنوي باال و پايين گروه آزمايش 

ي ها حاكي از آن بود كه تعامل هوش معنوي و آموزش مهارت) زندگي را تجربه كردند

  .ي آن تاثير معني دار نداردها زندگي بر سالمت رواني دانشجويان و مؤلفه

هوش معنوي و  اثربخشي تعامليمورد  با نتايج مطالعاتي محدودي كه در ها اين يافته

 تاثير تعاملي ، مبني برانجام شده ي آنها مولفه ي زندگي بر سالمت رواني وها آموزش مهارت

، بامبر، 1998و  1996هلمينياك،  ،1995آلن و همكاران، ( ها انسانبهتر  تحول در ها آن

، 1990، دري هير، 1985، كمپل و مك ماهون، 1959، فرانكل، 1999، امونز، 1923/1958

، ريچاردسون، 1996، ريد، 1978، پيك، 1990، كوارتز، 1993، كورن فيلد، 1998هينتركاپف، 

تصميم گيري و حل درست ؛ در )2001، به نقل از پينتر، 2001، ولمن، 1998، وست، 1996

 ،2001، ولمن، 2000، زوهر و مارشال، b2000 ، امونز،1973كارتيس و وارن، ( مسائل زندگي

روز آسيب بر ي از بپيشگير و هدايت فردي و اجتماعي افراد درنهايتاً  و) 2001به نقل از پينتر، 

 .همخواني ندارد ).2001به نقل از پينتر،  ،1999، پيكارد، 1984مي ير، ( ها آنروابط اجتماعي 

ي زندگي در ها كه مدت زمان آموزش مهارتداليل اين عدم همخواني اين باشد  شايد يكي از

تري  ي بيشها ، زمان و تمرينها مهارت و براي تسلط دانشجويان به اين پژوهش حاضر كم بوده
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درازمدت اي  مداخله رتي زندگي بايد به صوها آموزش مهارتي  در واقع برنامه .نياز باشد

  . انجام شود

توان گفت كه اگرچه تعامل هوش معنوي و  ميي اين پژوهش ها در مجموع در تبيين يافته

ثربخشي بر سالمت رواني دانشجويان نداشت، اما ا داري معنيي زندگي، اثر ها آموزش مهارت

در زندگي دانشجويان به  ها آنهر يك از دو عامل فوق به طور مجزا بيانگر نقش با ارزش 

حاكي از آن است كه هم هوش معنوي و هم  ها اين يافته. خصوص سالمت رواني آنان بود

ي زندگي بر نكاتي تاكيد دارند كه بر سازگاري، خودآگاهي، كنترل ها آموزش مهارت

ايجاد همدلي، برقراري ارتباط مناسب با خود و  رس، حل مسائل زندگي،هيجانات، مديريت است

از اين رو، تقويت هوش معنوي . كنند ميو غيره تاكيد  ديگران، داشتن زندگي توام با آرامش

از سوي ديگر از اهميت  ها آني ضروري زندگي به ها دانشجويان از يك سو و آموزش مهارت

داده  ها آنبه  جايگاه خاصي ها ي آموزشي دانشگاهها نامهخاصي برخوردار بوده و بايد در بر

   .شود

تعداد جلسات آموزش پژوهش حاضر، نظير كم بودن  در ها محدوديتوجود برخي رغم  به

و نزديك بودن زمان برگزاري بعضي از جلسات با امتحانات ) جلسه 16(ي زندگي ها مهارت

يي را به طور ها آموزش ها گردد دانشگاه مينهاد پيش ي آنها پايان ترم دانشجويان، بر اساس يافته

ي زندگي در كنار ساير مواد آموزشي براي ها مهارت مستمر در زمينه هوش معنوي و

مدت زمان . نمايند ها را تشويق به شركت در اين كالس ها آندانشجويان فراهم نموده و 

و ) ساعات تدريس كافي در قالب جلسات بيشتر و(ي زندگي را افزايش داده ها آموزش مهارت

  .ي واقعي زندگي توام نمايندها ي زياد در موقعيتها را با تمرين ها آموزش

ي پژوهش به پژوهشگراني كه مايل هستند در اين زمينه فعاليت ها هم چنين بر اساس يافته

ي زندگي ها ي مناسب براي سنجش هوش معنوي و مهارتها آزمونشود  ميتوصيه  نمايند،

امعه و فرهنگ مختلف طراحي و هنجاريابي نمايند، آثار علماي مذهبي، دانشمندان متناسب با ج

ي زندگي مطالعه ها ي مختلف را در زمينه معنويت، هوش معنوي و مهارتها و شعراي فرهنگ
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توان در مقاطع تحصيلي قبل از دانشگاه اين پژوهش را اجرا كرده  ميافزون بر آن . و انتشار دهند

ي هوش معنوي نيز به طور جداگانه بر سالمت رواني پژوهش ها مؤلفه آموزش و در مورد تاثير

  .نمايند
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