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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررس ��ی اثر بخش ��ی آموزش مهارتهای زندگی و معنوی بر ش ��ادکامی و
هوش معنوی دانشآموزان دختر مقطع پیشدانش ��گاهی ،در قالب یک طرح ش ��به آزمایش���ی
پیشآزم ��ون پسآزمون با گروه کنترل اجرا ش ��د .جامعه آم ��اری پژوهش  25نفر از دانشآموزان
دخت ��ر مقط ��ع پیشدانش ��گاهی ناحی ��ه  3آموزش و پ ��رورش شهرس ��تان قم بودند ک ��ه با روش
نمونهگی ��ری انتخاب و در دوگروه آزمایش و کنترل ق ��رار گرفتند .برای گروه آزمایش به مدت 12
جلس ��ه آموزش مهارتهای زندگی و معنوی اجرا شد و گروه کنترل در آن زمان به فعالیتهای
ع ��ادی تحصیل ��ی خ ��ود مش ��غول بودن ��د .دادهه���ای پیشآزم ��ون و پسآزم ��ون با اس���تفاده از
پرس� �شنامههای شادکامی آ کسفورد و هوش معنوی جمعآوری شدند .جهت تجزیه و تحلیل
آم ��اری دادهه ��ا از روش تحلیل کوواریانس اس ��تفاده گردید .نتایج پژوهش نش ��ان داد آموزش
مهارتهای زندگی و معنوی ،شادکامی را به طور معنادار افزایش میدهد اما در جهت افزایش
هوش معنوی و مؤلفههای آن تاثیر معناداری ندارد.
کلید واژ گان :مهارتهای زندگی و معنوی ،شادکامی ،هوش معنوی و نوجوانان.
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 .1مقدمه
ً
فرهنگها و جوامع مختلف از دوران باس���تان تا عصر حاضر ،غالبا بهداش���ت و سالمتی جسمی
ً
را از امور مس���تقیما مرتبط با اعمال و باورهای دینی گونا گون میدانستهاند .انواع نیایشهای

مذهبی گزارش ش���ده و یا موجود برای درمان بیماران در جوامع مختلف نش���انگر این اعتقاد و
باور اس���ت .این روند تا قرن بیس���تم و ظهور روانشناس���ی علمی و نظریهپردازانی چون فروید که
ً
دین را از حوزه روانشناس���ی جدا دانس���تند ادامه داش���ت .اما در دهههای اخیر مجدادا رویکرد
روانشناس���ان به دین و معنویت و نقش آن در زندگی انس���ان به ویژه ارتقاء س�ل�امت و بهزیستی
روانی آن رواج یافته است (معظمی.)1388 ،
در سالهای گذشته بیشتر تالش روان شناسان بالینی بر درمان کمبودها و رفع ناتواناییها
متمرک���ز بوده اس���ت ،اما به تدری���ج و در قالب روان شناس���ی مثبت ،افزایش ش���ادکامی ،هوش
معنوی و سالمت نیز مورد توجه قرار گرفته است (کار.)1385 ،1
ً
همانطور که ذکر ش���د از مباحثی که اخیرا و در روانشناس���ی مثبت به آن پرداخته میش���ود،
«شادکامی» است .در تبیین شادکامی 2میتوان گفت شادکامی حالت روانی مثبتی است که با
سطح باالی شاخص رضایتمندی از زندگی ،سطح باالی عاطفه مثبت و سطح پایین عاطفه
منفی مشخص میشود (آرجایل2001 ،3؛ به نقل از علی پور و همکاران ،1386 ،و سلیگمن.)2005 ،4

این احس���اس موجب گس���ترش توجه ،افزایش آ گاهی از محیط فیزیکی و اجتماعی ،آمادگی
لاّ
باالتر برای پذیرش اندیش���هها و اقدامات تازه و ارتقاء س���طح خ قیت در فرد است (آیزن2000 ،5؛ به
نقل از کار.)1385 ،

ش���ادی در متون اس�ل�امی از مشتقات مواد َ«ف َر ح» و ُ
«س���رور» تعبیر شده است .این دو کلمه

مقابل غم و اندوه اس���ت ،و اینها دو حالت روانی هس���تند که یکى لذت بخش و دیگرى ناراحت
کنن���ده اس���ت .6هر دو به معناى باز ش���دن قلب به خاطر چیزى اس���ت ک���ه از آن لذت مىبرد.7
بنابراین «فرح» به معناى مطلق ش���ادکامی اس���ت ،ولى َ«م َر ح» به معناى افراط در خوشحالى

 . 6ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،9ص.484-5
 . 7ترجمه تفسیر المیزان ،ج ، 10ص .233

1 . Carr
2 . happiness
3 . Argyle
4 . Seligman
5 . Isen

و در آیاتی دیگر ممدوح تلقی ش���ده اس���ت .با مرور آیات قرآن کریم چنین دریافت میش���ود که
اثر مخرب ش���ادى منفی از دو ناحیه اس���ت ،تحلیل غلط (مانند مش���کالت از من برطرف ش���د،
و دیگر باز نخواهد گش���ت) و دیگر آنکه ش���ادى س���بب تحقیر دیگران و فخرفروش���ى ش���ود (غرق
ش���ادى ،غفلت و فخرفروشى مىشود) .3همچنین شادی بیش از اندازه متعارف که آخرت را از

از سوی دیگر در آیات قرآن کریم به شادیهای مثبت 5نیز اشاره شده است .با مرور آیات قرآن
کریم اینچنین برداشت میشود که معیار ارزشمندی شادی در اسالم به حق بودن و در راستای
غفلت است .در واقع شادیای پسندیده است که پایدار در راستای فرامین الهی است و همراه با
غفلت و معصیت نیست و متناسب با شأن انسانی فرد باشد (کاویانی و پناهی.)1397 ،

برخی از اندیش���مندان در رویکرد اس�ل�امی شادکامی را به معنای نوعی فعالیت روانی و حالت
عاطفی -ش���ناختی مثبت ک���ه در پی جلب رضای الهی ،تحقق اه���داف ،موفقیتهای واقعی،
نب���ودن عواطف منف���ی و رضامندی کلی از زندگی در انس���ان به وجود میآی���د و موجب تقویت
 . 1ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ، 17ص .533
ْ .2
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 . 4ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،16ص.111
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................................................................................................................................

تحقق فرامین الهی بودن شادی است واال چه بسا شادی موجب خیالزدگی و خودبزرگبینی و

یهاگشناد شیپ عطقم نازومآ شناد یونعم شوه و یماکداش رب یونعم و یگدنز یاه تراهم شزومآ یشخبرثا یسررب

یاد مىبرد منفی تلقی شده است.4

..............................................................................................................................................

اس���ت که از اعمال مذموم بش���مار مىرود .1بر این اساس در آیاتی از قرآن کریم شادی ،مذموم
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ایمان ،گس���ترش رواب���ط اجتماعی ،پردازش خ���وب اطالعات ،امید به زندگ���ی ،پویایی و تالش
بیشتر در شخص شادکام میشود ،تعریف نمودهاند (آذربایجانی و محمدی.)1389 ،
تحقیقات بیانگر آن اس���ت که عواملی همچون ارتباط وسیع با دیگران ،از طریق تماسهای
خانوادگی بیشتر و همیاری با آشنایان و بهبود روابط بین فردی ،تقلیل مقایسه خود با دیگران،
بارآوری و کار کردن در یک مجموعه منظم ،دقت در انتخاب اهداف ،موفقیت و کس���ب تأیید
در کاره���ای جالب و چالش برانگیز و مقابله با هیجانات پریشانس���از مانند خش���م ،اضطراب و
افسردگی(فاوا1998 ،1؛ لیچتر ،)1980 ،در افزایش شادکامی تأثیر دارند .همچنین فعالیت هدفمند که
به فرد این احس���اس را میدهد که زندگی ارزش زیس���تن دارد و انتخاب سبک زندگی و نوع کار
مناسب با خود ،موجب افزایش شادکامی و بهزیستی میشود .عالوه بر این سوگیری معنوی و
خودشناسی ،به معنای درک جنبههای مختلف زندگی از جمله جنبههای هیجانی ،عاطفی،
معن���وی ،باوره���ا ،انتظارها و ترسها میتواند در جهت کمک به رهایی از عواطف منفی و آنچه
شادکامی و بهزیستی فرد را مختل میسازد ،موثر باشد (الیاس.)1383 ،
برخی تحقیقات راه رسیدن به شادکامی و خوشبختی روانشناختی را در پرتو توجه به ارزشها
و هدفهای معنوی ،نیازهای بنیادی ،معنادار و هدفمند بودن زندگی ،عشق و عالیق دینی
و اله���ی میدانن���د (کاظمیان و مهرابی زاده .)1388 ،ش���واهد مثبت حا کی از ارتب���اط معنادار بین نگرش
دینی و ش���ادکامی میباش���د (مالتبی و لویس .)1999 ،همچنین بس���یاری از اشکال مذهب با رشد فرد
در زمینههای پایداری ،ثبات ،اجتناب از شیوههای مضر زندگی و پیوستگی استحکام خانواده
و خودشکوفایی و هدفدار

کردن زندگی و زندگی سازگارانه اجتماعی هماهنگ هستند (کاظمیان

و مهرابیزاده )1388 ،که هر یک از مولفههای ذکر ش���ده با ارتقاء ش���ادکامی ارتباط دارد.
مسئله دیگری که در این پژوهش به آن پرداخته میشود ،هوش معنوی است .روانشناسان
و فالسفه اسالمی هوش معنوی را توانایی درک عمیق سواالت معنوی و بینش درونی میدانند
که س���طحهایی چندگانه از هوش اس���ت .همچنی���ن هوش معنوی ،مفه���وم آ گاهی از معنویت
ب���ه عن���وان زمینهای از وجود یا ب���ه عنوان نیروی زندگ���ی خالق از تکامل اس���ت .هوش معنوی
هوش���یاری

کامل درونی؛ آ گاهی عمیق از جسم ،ماده ،روان و معنویت است (یدالهپور ،فاضلی کبریا،

 .)1393مفه���وم هوش در غرب بیش���تر جنبه ش���ناختی دارد و به توانائی حل مس���ئله س���ازگارانه
1. Fava

پ ��رزور .)1393 ،در حالیکه در ش���رق ،هوش معنوی مجموعه پیوندی از امور ش���ناختی ،ش���هودی
و هیجان���ی اس���ت (نازل 2004 ،و آم ��رام ،2005 ،به نقل غباری بناب .)1386 ،معنوی���ت امری همگانی و همانند
هیجان مراتب مختلف دارد و ممکن اس���ت هشیار و ناهشیار ،رشد یافته و رشد نیافته ،سالم و
یا بیمارگونه باش���د (وگان ،2002 ،به نقل غباری بناب .)1386 ،به نظر میرسد مؤلفه اصلی معنویت اعتقاد
شناسایی آنهاست.
ایمون���ز 1ت�ل�اش کرد با تطبی���ق تعریف گاردنر از هوش ب���ر معنویت ،آن را از ان���واع هوش معرفی
مسئله و دستیابی به هدف را در فرد تقویت نماید .این پیشنهاد با انتقاد گاردنر مواجه شد،
ام���ا در دههه���ای اخیر به «هوش معنوی» )SQ( 2به عنوان یک امر ّ
موجه و معقول توجه ش���ده
اس���ت و هوش معن���وی نیز همانند هوش هیجان���ی  )EQ(3یکی از ابعاد هوش عمومی ش���مرده
میشود (بهرامی1385 ،؛ به نقل از سهرابی.)1386 ،
ای���ن گونه از ه���وش زیر بنای موضوعاتی اس���ت که به آنه���ا ایمان داریم و اس���اس اعتقادات،
ارزشها ،اعمال و س���اختار زندگی ماست (سهرابی .)1386 ،آمارم معتقد است هوش معنوی شامل
حس معنا و داش���تن مأموریت در زندگی ،حس تقدس در زندگی ،درک متعادل از ارزش ماده و
اعتقاد به بهتر شدن دنیا میباشد (آمارم ،2005 ،به نقل غباری بناب.)1386 ،
بوزن (2001؛ به نقل از ناصری )1387 ،به طور کلی در زمینه رش���د ش���خصی از ده ویژگی خوب س���خن
میگوی���د که ترکیب آنها بیانگر هوش معنوی اس���ت .این ویژگیهای اساس���ی عبارتند از :درک
«تصویر وسیعتر» ،انتخاب و عمل به ارزشهای معنوی و اخالقی تعریف شده شخصی ،شفاف
س���ازی هدف و مس���یر زندگی فرد با پیشبینی و برنامهریزی برای آینده ،احس���اس مهربانی که
ب���ا اظهار همدردی ،احترام و عالقه به ش���کل زبانی یا رفتاری مش���خص میش���ود ،عمل مکمل
بخش���ش و س���پاسگزاری ،حس ش���وخ طبعی 4که به فرد کمک میکند نگاه���ی متعالی به رنج
داش���ته باشد ،دیدگاهی کودکانه که بر اس���اس آن خصوصیاتی مثل شادکامی ،خودانگیختگی
1. Emmons
2. spiritual intelligence
3. Emotional intelligence
4. sense of humour

................................................................................................................................

کند .زیرا در نظر وی معنویت میتواند عملکرد و س���ازگاری فرد را پیشبینی کند و قابلیت حل

یهاگشناد شیپ عطقم نازومآ شناد یونعم شوه و یماکداش رب یونعم و یگدنز یاه تراهم شزومآ یشخبرثا یسررب

و ارتباط ش���هودی با عالم غیب و ماوراء طبیعت و الیههای درونی فرد و س���عی در هماهنگی و

..............................................................................................................................................

در راس���تای تس���هیل اه���داف و یا تولی���د یک محصول جدید ش���ناخته میش���ود (صبح���ی قراملکی،
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و کنج���کاوی معن���ا مییاب���د ،ایجاد ثب���ات و فرصتی برای احی���ای تقویت حس پیون���د با خود و
دیگ���ران ،ایجاد و بهب���ود آرامش درونی 1از طری���ق اجرای فنونی مثل تعمق و مراقبه ،ش���اخصه
بیان عشق به خود ،دیگران و جهان هستی.
پژوهشه���ا نش���ان دادهان���د به اس���تثناء برخ���ی از ش���یوههای معن���وی بیمارگونه ک���ه در آنها
اعتق���ادات معن���وی با ان���کار و فرافکنی ،ترس و تعارض همراه ش���وند ،تجربی���ات معنوی بر روی
ً
عملکرد و به بهزیستی افراد تاثیرگذار بوده و هوش معنوی عموما با سالمت روانی همراه است
(دیکم ��ن1990 ،؛ ب ��ه نقل از وا گهام .)2002 ،همچنین افراد معن���وی با بیماریهای خود بهتر کنار میآیند
و روشهای مقابلهای در آنها قویتر از دیگران اس���ت (ش���تر1992 ،؛به نقل از غباری بناب و همکاران.)1386 ،
همچنین رشد معنوی عاملی است که فرد را از بند اسارت ناخودآ گاهی به سوی آزادی معنوی
و از ترسها و دلواپسیها به سوی همدلی و از غفلت و سردرگمی به سوی بینش و فهم رهنمون
میکند (وا گ هام.)2002 ،
ع�ل�اوه ب���ر این وقتی ش���خص معنویت را در خود پرورش دهد ،احس���اس ارتباط و پیوس���تگی
ب���ا جه���ان میکن���د و این امر نه تنه���ا هوش معنوی را در ش���خص پرورش میده���د ،بلکه باعث
رش���د متعالی ش���خص و همچنین رشد س�ل�امت روانی میش���ود که این همه از طریق اعتماد،
خودآ گاهی و هماهنگی با همه هستی به وجود میآید.
به عالوه برخورداری از گرایش���ات معنوی در زندگی ،از رفتارهای مخرب و ناس���ازگار شخصی و
اجتماعی جلوگیری میکند .همچنین گرایش به مفاهیم بنیادی زندگی به تجربه هدفمندی،
احساس رضایت و یکپارچگی شخصیتی میانجامد (آمونز2000 ،؛ به نقل از ناصری.)1387 ،
بر اساس ویژگیهایی که برای هوش معنوی ذکر شد میتوان مدعی شد که در اسالم به این
گونه از هوش توجه فراوانی ش���ده است .دین اس�ل�ام و تمامی ادیان الهی با مخاطب قرار دادن
تمامی افراد بش���ر و دعوت آنها به س���وی ایمان به غیب و یک مبداء برتر حا کم و مدبر همه امور
و دعوت به احس���اس حضور او در تمام زمانها و مکانها با فرد و تأیید ارتباط انسان به عنوان
یک وجود چند الیه از عالم ماده تا عالم ما وراء ماده ،با مراتب مختلف نظام هستی و در قالب
الهامها و امدادهای غیبی که اوج آن در کرامات و معجزات و وحی نسبت به انبیاء الهی شکل
میگیرد و مس���ائل بیشمار دیگری که در تعالیم اس�ل�امی به وفور یافت میشود ،توجه فراوانی
1 . Inner peace

ویگلزورث )2002(1معتقد اس���ت که برای رشد معنوی به تعدادی از مؤلفههای هوش هیجانی
 EQمثل «احس���اس خودآ گاهی» و «همدل���ی» نیازمندیم .ویلبر 2نیز (1997؛ به نق���ل وا گهام )2002 ،بر
این باور اس���ت که قدم نهادن در راس���تای رشد معنوی ،در مرحله نخست نیاز به خودآ گاهی و
ّ
آش���نایی با راههای مختلف درک واقعیت و در مرحله بعد وابسته به ظرفیت شفقت ،دلسوزی
معنوی باید به پختگی بیولوژیکی ،رش���د ش���ناختی ،هیجانی و تاثیرات فرهنگی نیز توجه کرد.
همچنین گفته میش���ود درگیری با هر یک از اعمال معنوی انتخاب ش���ده نیز ،رش���د معنوی را
مالی به دیگران و ...میباشد (وا گن2002 ،؛به نقل از سهرابی .)1386 ،بعالوه برخی محققین عقیده دارند
خودآ گاهی (زوهر و مارشال ،)2000 ،تفکر نقاد (ناصری ،)1387 ،ارتباط (سهرابی1385 ،؛ ناصری )1387 ،و معنویت
(غباری بناب1385 ،؛ وا گن 2002 ،به نقل از سهرابی )1385 ،در بهبود هوش معنوی مؤثر است.
ه���وش معنوی در عین حفظ اس���تقالل خود ب���ا  IQ، EQنوعی ارتب���اط دارد .در حقیقت IQ،
 EQو  SQدر حل مس���ئله و س���ازگاری با موقعیت باهم و به صورت هماهنگ و همبند بکار برده
میش���وند .بدین شکل که در ابتدا  IQمسائل منطقی را حل میکند ،سپس  EQبرای فرد این
امکان را فراهم میآورد تا در هر موقعیتی که هست به قضاوت مناسب بپردازد و به طور شایسته
رفت���ار نمای���د و  SQبه فرد انگیزه میدهد تا یک موقعیت خوب و جدی���د خلق نماید (چرپر2004؛به

نقل از سهرابی .)1386 ،بر این اساس است که امروزه به نظر میرسد که برای رسیدن به موفقیت در
زندگی کافی نیس���ت که فرد فقط دارای هوش عمومی( )IQباالیی باش���د بلکه بایستی از هوش
معن���وی و هوش هیجانی باالیی نیز برخورد باش���د (س���هرابی .)1386 ،امری ک���ه قرنها پیش ادیان
توحیدی به آن توجه کردهاند و از آن برای رشد و تعالی انسانها مدد گرفتهاند.
ب���ا مالحظه آنچ���ه از نظری���ات و تحقیقات انجام ش���ده در زمینه ش���ادکامی و ه���وش معنوی
ً
ذک���ر ش���د ،و با توجه به این که مهارته���ای زندگی و معنوی عمدتا مش���تمل بر  .1خودآ گاهی،
 .2ارتب���اط اجتماع���ی .3 ،ارتباط بین فردی .4 ،همدلی .5 ،حل مس���ئله .6 ،کنترل هیجانات
1 . Wigglesworth
2 . Wilber
3 . Fowler

................................................................................................................................

تس���هیل میکند .چنین اعمالی ش���امل نماز ،تعمق در خود ،یوگا ،مراقبه ،روان درمانی ،کمک

یهاگشناد شیپ عطقم نازومآ شناد یونعم شوه و یماکداش رب یونعم و یگدنز یاه تراهم شزومآ یشخبرثا یسررب

و همدلی با دیگران اس���ت .همچنین فولر1995( 3؛به نقل ازوا گهام )2002 ،معتقد است در رشد هوش

..............................................................................................................................................

به این شعبه از هوش کرده است.
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لاّ
ناخوش���ایند .7 ،مدیری���ت اس���ترس .8 ،تفکر نقاد .9 ،تفک���ر خ ق .10 ،تصمیمگی���ری و مهارت
معنویت است ،دو نکته استفاده میشود:
 .1هوش معنوی (س ��هرابی )1386 ،و احس���اس شادکامی (آیزن2000 ،؛به نقل از کار )1385 ،میتوانند نقش
مؤثری در ارتقاء کیفیت زندگی و معنویت افراد داشته باشند.
 .2با توجه به نظریات و مطالعات انجام شده (کار1385 ،؛ سهرابی1386 ،؛ فاوا1988 ،1؛ ناصری1387 ،؛ غباری

بن ��اب1385 ،؛ گنجعلی )1383 ،در زمینه مقوالت مذکور ،آموزش مهارتهای زندگی و معنوی میتواند
در ارتقاء هوش معنوی و شادکامی مؤثرباشد .
بنابراین و با عنایت به جایگاه واالی س�ل�امت روان و مؤلفههای آن به خصوص «ش���ادکامی»
و «هوش معنوی» در س���اختار س�ل�امت و به بهزیس���تی انس���ان و در آموزههای اسالمی ،فراهم
آوردن بس���تری ب���رای بهبود عوامل ارتقاء س���طح ش���ادکامی و هوش معن���وی از اهمیت باالیی
ً
برخوردار است ،خصوصا که ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد سازگاری افراد در رویارویی
با چالشها و مشکالت زندگی به طور محسوسی در قیاس با دو دهه قبل در کشور و در مقایسه
با س���ایر کشورهای توسعه یافته ،کاهش یافته اس���ت (نیکپرور .)1383 ،این امر موجب شده است
تا در سالهای اخیر مباحث مربوط به سالمت و بهداشت روان مورد توجه بیشتری قرارگیرد و
برنامههای مرتبط با پیش���گیری و ارتقاء سطح سالمت و بهداشت روان در سیاستگذاریها از
جایگاه ویژهای برخوردار شده و مد نظر مسئولین مربوطه قرار گیرد.
در جوامع پیش���رفته از نظر مادی نیز بر خالف ارتقاء س���طح رفاه زندگی ،در برخی از کش���ورها
مانن���د انگلس���تان ،آمری���کا و ژاپن مردم اظهار داش���تهاند ک���ه از افراد پنجاه س���ال پیش در این
کشورها ،ناشادترند (عبدالخالق.)2003 ،
بر اساس این اولویتها پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی
و معنوی بر «شادکامی» و «هوش معنوی» صورت گرفته است.
پیش���ینه پژوهش���ی در این زمینه نش���ان میدهد که از میان برنامههای آموزشی که تا کنون
طراحی و اجرا ش���ده اند ،برنامه آموزش مهارتهای زندگی که در س���ال  1993از س���وی WHO
طراحی و در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته ،بیشترین اثربخشی و کارآمدی
را داش���ته اس���ت (مقدم و همکاران .)1387 ،سازمان جهانی بهداش���ت مهارتهای زندگی را به عنوان
1 . Fava

و ضروری���ات زندگی روزمره انطباق پیدا نماید .تعریف یونیس���ف از مهارتهای زندگی ،حا کی از
تغییر یا ش���کلدهی رفتار اس���ت که منجر به تعادل میان س���ه حوزه دان���ش ،نگرش و مهارتها
میش���ود .در ادام���ه ب���ه عنوان نمون���ه ب���ه برخ���ی از پژهشهایی که به بررس���ی اثربخش���ی این
مهارتهای پرداختهاند ،اشاره میشود.
زندگى از جمله مهارت حل مسئله وارتباطات مؤثر ،توانایی آنها را براى حل مشکل و استفاده
مؤث���ر از حمایته���اى اجتماع���ى ،افزای���ش مى ده���د .گنجعلی ( )1383نی���ز در پژوهش���ی به ارائه
ش���امل خودآ گاهی ،حل مس���ئله ،تصمیمگیری ،کنترل خش���م ،مدیریت اس���ترس و هیجانات
منف���ی و ارتب���اط ب���وده اس���ت .نتایج این تحقی���ق نیز حا کی از این اس���ت که ای���ن آموزشها در
افزایش هوش هیجانی دانشآموزان بر اس���اس پرس���شنامه هوش هیجانی بارـ ان و همچنین
در هر پنج مؤلفه آن که شامل مؤلفههای درون فردی ،بین فردی ،سازگاری ،مدیریت استرس
و خل���ق کلی اس���ت ،ب���ه طور معن���ادار موثر بوده اس���ت .همچنین عاب���دی و میرزای���ی ( )1385در
پژوهش���ی اثربخش���ی روش ش���ناختی رفتاری فوردایس و روش آموزش مهارتهای اجتماعی بر
افزایش میزان شادکامی دانشآموزان دبیرستانهای اصفهان را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
تحلی���ل واریانس با اندازههای مکرر نش���ان داد که تفاوت میان گروهه���ای آزمایش و کنترل در
افزایش میزان شادکامی معنادار بوده است.
در مجم���وع میت���وان گفت آموزش مهارته���ای زندگی به نوجوان کم���ک میکند تا ظرفیت
روانشناختی و توان سازگاری خود را افزایش دهد .ظرفیت روانشناختی همان توانایی شخص
در رویارویی با س���ختیهای زندگی روزمره است که هر چقدر این ظرفیت بیشتر باشد ،سالمت
جس���مانی ،روانی ،اجتماع���ی و معنوی فرد افزایش یافته و در س���طح مطلوبی ق���رار میگیرد .از
س���وی دیگر فهم معنویت و دین بدون فهم خود و جهان ،و فهم چگونگی آموزش مهارتهای
معنوی بدون فهم و به کارگیری آموزش زندگی ممکن نیس���ت (بواله���ری و همکاران .)1392 ،همچنین
برخی از تحقیقات نیز موید آنند که مهارتهای زندگی ،عالوه بر رش���د شخصی ،رشد معنوی را
1 . Forneris

................................................................................................................................

آموزشه���ای تربیت���ی روانی برای گ���روه دانشآموزان دبیرس���تانی پرداخته ،که ای���ن آموزشها

یهاگشناد شیپ عطقم نازومآ شناد یونعم شوه و یماکداش رب یونعم و یگدنز یاه تراهم شزومآ یشخبرثا یسررب

مطالع���ه فورنریس 1و همکارانش ( )2007در مورد نوجوانان نش���ان داد ک���ه آموزش مهارتهاى

..............................................................................................................................................

تواناییهایی اطالق مینماید که به فرد کمک کند تا با ابراز رفتار سازگارانه و مثبت با چالشها
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نی���ز حمایت و ترغیب می کند (کمپل1959 ،؛ فرانک1999 ،1؛ امونز 1998 ،و 1996؛ وس���ت1996 ،2؛ ریچاردس���ون1996 ،3؛

کورن فیلد )1998 ،4و از این طریق به تحول بهتر مهارتها و تکامل انسانها و مجموع سالمت روانی
آنه���ا کمک میکنند (گودرزی و همکاران .)1389 ،از س���وی دیگر آن چنان که گذش���ت مفهوم معنویت
برای ا کثر افراد ،مکاتب و ادیان مش���ابه اس���ت و به معنی پرداختن به جهان غیر مادی ،معنای
جهان ،باور ،ایمان و تعالی به سوی خدا و هدف خلقت جهان است (بوالهری .)1392 ،مهارتهای
معن���وی ،توانمندیه���ای معنوی در زمینههای بینش���ی ،گرایش���ی و رفتاری اس���ت که موجب
موفقی���ت ،آرامش روحی و روانی انس���ان در زندگی میش���ود؛ و پایهای ب���رای ارتقاء فعالیتهای
معنوی خواهد بود و به انس���ان کمک مینماید تا در موقعیتهای زندگی عکسالعمل صحیح
نشان دهد و ارزشها و استعدادهای ّ
بالقوه خود را به تواناییهای بالفعل و عینی تبدیل کند.
کس���ب این مهارتها در ایجاد ارتباط با خدا و مردم به طور شایس���ته و انجام تکالیف و وظایف
فردی و اجتماعی ،تأثیر بسزایی دارد؛ ازاینرو میتوان این مهارتها را «مهارتهای بنیادین»
نامید .این مهارتها شامل ،خودآ گاهی معنوی ،معنای زندگی ،روشهای پرورش معنویت و
مقابلههای مذهبی -معنوی است (بوالهری .)1392 ،در این راستا هدف پژوهش ،تعیین اثربخشی
آم���وزش مهارته���ای زندگ���ی و معن���وی بر هوش معن���وی و ش���ادکامی دانشآموزان ب���وده و در
مجموع ،برای پاسخگویی به دو سوال اصلی طراحی گردیده است:
 .1آیا مهارتهای زندگی و معنوی بر ارتقاء هوش معنوی دانش آموزان تاثیر دارد؟
 .2آیا مهارتهای زندگی و معنوی بر ارتقاء شادکامی دانش آموزان تاثیر دارد؟
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 .2روش پژوهش

در این پژوهش ،روش ش���به آزمایش���ی و با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه گواه ،و با نمونه
انتخابی در دس���ترس انجام ش���ده است .در این راس���تا دو گروه آزمایش و گواه انتخاب شدند و
قبل و بعد از ارائه آموزشها برای گروه آزمابش ،مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند.
جامعه آماری پژوهش کلیه دانشآموزان دختر ش���اغل به تحصیل در مقطع پیشدانشگاهی
شهرس���تان ق���م بودند .نمونه پژوهش متش���کل از بیس���ت و پنج نف���ر از دانشآم���وزان دختر مرکز
1 . Frank
2 . West
3 . Richardson
4 . Kornfield

انتخاب شدند .در ابتدای اجرای مداخله پرسشنامههای هوش معنوی و شادکامی آ کسفورد،
بین دانشآموزان توزیع ش���د 12 .جلس���ه آموزش  90دقیقهای برای گروه آزمایش برگزار گردید .در
صورتی که آزمودنی گروه آزمایش بیش از دو جلس���ه غیبت میکرد از پژوهش حذف میش���د .به
همی���ن جهت یکی از دانشآموزان از گروه آزمایش حذف ش���د .تع���دادی از دانشآموزان به علت
در نهایت دادههای مربوط به  12نفر در گروه آزمایش و  11نفر در گروه گواه مورد ارزیابی قرار گرفت.
محتوای برنامه آموزش���ی و اهداف کلی و ویژه هر یک از جلسات آموزش مهارتهای زندگی،
بر اساس بسته آموزشی معنویت که توسط غباری بناب ( )1385تنظیم شده است ،ارائه شد.
به منظور گردآوری اطالعات مورد نیاز در سطح متغییر وابسته ابزارهای زیر به کار گرفته شد:
پرس���شنامه هوش معنوی :این پرس���شنامه توس���ط ناصری و س���هرابی ( )1386تهیه ش���ده و
دارای ن���ود و هفت عبارت اس���ت .این آزمون چه���ار عامل «خودآ گاهی متعال���ی»« ،تجربههای
معن���وی»« ،ش���کیبایی» و «بخش���ش» را میس���نجد .ضریب پایای���ی کلی آزم���ون  0/98بوده و
ضریب پایایی هر یک از عوامل ذکر ش���ده به ترتیب  0/ 86 ،0/90 ،0/96و  0/ 82میباش���د .این
پرس���شنامه بر اساس فرهنگ غالب کش���ور و در یک طرح تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی
تهیه ش���ده و مبتنی بر آن دس���ته از الگوهای فکری ،هیجانی و رفتاری است که به نظر میرسد
از تظاهرات اصلی هوش معنوی است.
پرس���شنامه شادکامی :پرسشنامه آ کسفورد ،توس���ط آرجایل و گرسلند در سال  1989تهیه
و در س���ال  2001مورد تجدید نظر قرار گرفت (آرجایل2001 ،؛ به نقل از لیاقتدار .)2008 ،این مقیاس دارای
بیس���ت و نه س���ؤال چهار گزینهای اس���ت .محققینی که به تحلیل عوامل این پرس���شنامه در
گروههای مختلف ش���رکت کننده (جوان ،س���المند ،زن ،مرد و دانشآموز) پرداختهاند ،ساختار
پای���دار آن را تأیید میکنند .ش���ایان ذکر اس���ت که پایایی و روایی ای���ن مقیاس در چند پژوهش
مطل���وب گزارش ش���ده اس���ت (کار .)1385 ،ب���ه عنوان نمونه در پژوهش���ی که در انگلی���س ،آمریکا،
اس���ترالیا و کانادا در زمینه اعتباریابی این پرس���شنامه انجام ش���ده ،اعتبار این پرسشنامه به
ترتی���ب  0/89 ،0/90 ، 0/89و  0/89گ���زارش ش���ده اس���ت (علیپ���ور و هری���س .)1386 ،در ایران نیز در

................................................................................................................................

براساس پروتکلی که توسط بینا و همکاران ( )1383تدوین شده است ،همچنین مهارت معنویت

یهاگشناد شیپ عطقم نازومآ شناد یونعم شوه و یماکداش رب یونعم و یگدنز یاه تراهم شزومآ یشخبرثا یسررب

عدم تکمیل پرس���شنامهها و یا غیبت بیش از دو جلس���ه آموزش ،از گروه پژوهش خارج شدند و

..............................................................................................................................................

پیشدانش���گاهی معلم ناحیه س���ه شهرس���تان قم اس���ت .که با روش نمونه گیری در دس���ترس
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پژوهشی که توسط علی پور و هریس ( )1386انجام شده است ،ضریب پایایی به روش همسانی
درونی به روش آلفای کرونباخ  0/91به دست آمده است.
 .3یافتههای پژوهش

در پژوهش حاضر برای تلخیص و طبقهبندی دادهها از آمار توصیفی اس���تفاده ش���د .همچنین
با توجه به اینکه دو گروه (آزمایش و کنترل) در پژوهش ش���رکت داش���تند ،برای سنجش میزان
پیشرفت و اثربخشی مداخله از هر دو گروه ،پیشآزمون و پسآزمون گرفته شد و جهت کنترل
اث���ر پیشآزمون بر نتایج پسآزمون ،برای مقایس���ه دو گ���روه از تحلیل کوواریانس ()ANCOVA
استفاده شد.
ج���دول  :1میانگین و انحراف اس���تاندارد نم ��رات گروهها در پیش آزمون و پس آزم ��ون و نتایج تحلیل
کوواریانس متغیرهای پژوهش
پیش آزمون
متغیرها

گروه آزمایش

پس آزمون
گروه کنترل

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

گروه آزمایش

انحراف
معیار

میانگین

گروه کنترل

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

سطح
آماره
معناداری
f

شادکامی

37/91

4/07

38/91

2/27

45

2/93

37/91

13/04

0/75

0/02

هوش
معنوی

284/66

5/48

303/91

5/90

293/91

7/52

301/10

6/76

0/90

0/35

مقایس���ه میانگین نمرات پس آزمون گروهها در مورد متغییر ش���ادکامی با اس���تفاده از تحلیل
کوواریانس ،با توجه به س���طح معناداری در متغییر ش���ادکامی ( )F=0/75 , P = 0/02نشان داد
ک���ه میانگی���ن گروهها بهصورت معناداری متفاوت اس���ت .به این معنا ک���ه آموزش مهارتهای
زندگی و معنوی بر افزایش شادکامی به طور معنادار تاثیرگذار بوده است.
همچنین تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت میانگین پسآزمون گروهها در مورد متغییر
وابسته هوش معنوی ،معنادار نمیباشد .به این معنا که آموزش مهارتهای زندگی و معنوی
بر هوش معنوی در دانشآموزان دختر مقطع پیشدانش���گاهی تأثیر معنادار نداش���ته اس���ت.

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

F

مولفه خود آ گاهی هوش معنوی

83/25

1

0/90

0/35

مولفه تجربه معنوی هوش معنوی

40/6

1

0/42

0/52

مولفه بخشش هوش معنوی

44/3

1

0/14

0/70

0/06

مولفه شکیبایی هوش معنوی

77/2

1

0/23

0/63

0/07

عامل گروهی

سطح معناداری

توان
آزمون

مجذور ِاتا

0/14

0/04

0/09

0/02
0/007
0/01

معناداری آماری از میزان  αبزرگتر است ،نتیجهگرفته میشود که تفاوت گروه آزمایش و کنترل
در پسآزمون معنادار نیس���ت و این بدین معناست که آموزش مهارتهای زندگی و معنوی در

 .4بحث و نتیجهگیری

در ای���ن پژوه���ش با توج���ه به اهمیت نقش هوش معنوی و ش���ادکامی در به بهزیس���تی روانی و
تعالی شخصیت و کارآمدی شخصی (وایت2006 ،؛ زوهر ،)2000 ،با مالحظه تحقیقات و نظریات موجود
در زمینه راهکارهای بهبود و افزایش این مقوالت ،به بررس���ی اثربخش���ی آموزش مجموعهای از
مهارتهای زندگی و معنوی که با آن تحقیقات و نظریات هماهنگ میباشد ،بر هوش معنوی
و شادکامی پرداخته شد .با توجه به منابع و راهکارهای افزایش شادکامی که به آن اشاره شد،
مالحظه میشود مجموعه مهارتهای زندگی نیز به مسائلی میپردازند که با تحقیقات انجام
شده در زمینه راهکارهای افزایش شادکامی هماهنگ میباشد ،به عنوان نمونه در این زمینه
ف���اوا ( ،)1998لیچتر ( )1980و س���لیگمن (1998؛ به نق ��ل از کار )1385 ،عقیده دارند کنترل هیجانات منفی،
مدیریت اس���ترس و ارتباط بین فردی بر ش���ادکامی تأثیر مثبت دارد .همچنین واتس���ن (2002؛ به

نقل از کار ،)1385 ،پینکر و باس (1997؛ به نقل از همان منبع) استدالل کردهاند هدفگذاری ،برنامهریزی
و ب���ارآوری در ارتق���اء ای���ن مقوله مؤثر میباش���د .س���لیگمن ( )2005نی���ز معتقد اس���ت معنویت در
افزایش ش���ادکامی تأثیرگذار اس���ت .آنچنان که مالحظه شد مهارتهای ذکر شده ،همگی جزء
مهارتهای���ی هس���تند که در پژوهش حاضر آموزش داده ش���ده اس���ت و نتایج پژوهش نش���ان
داد آموزش مهارتهای زندگی و معنوی در باال بردن س���طح شادکامی دانشآموزان به صورت
معنادار مؤثر بوده است.

................................................................................................................................

افزایش این مولفهها در گروه آزمایش تأثیر معنادار نداشته است.

یهاگشناد شیپ عطقم نازومآ شناد یونعم شوه و یماکداش رب یونعم و یگدنز یاه تراهم شزومآ یشخبرثا یسررب

در مورد مؤلفههای هوش معنوی که در جدول مش���اهده میش���ود با توجه به اینکه س���طح

..............................................................................................................................................

جدول  :2نتایج تحلیل کوواریانس مولفههای هوش معنوی
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در زمینه ارتقاء هوش معنوی آنچنان که ویلبر (1997؛ به نقل از وا گ هام )2002 ،بیان داش���ته اس���ت،
قدم گذاشتن در جهت رشد معنوی نیازمند خودآ گاهی ،تعمق در خود و حاالت درونی خویش
و تفکر منظم در جهان درون و بیرون خود است .همچنین در مرحله بعد ،رشد معنوی وابسته
به ظرفیت ش���فقت و دلس���وزی و همدلی با دیگران میباش���د .زوهر و مارش���ال ( )2000نیز عالوه بر
تأیی���د نظر ویلبر اعتقاد دارند درگیری در فعالیتهای معن���وی از قبیل عبادت ،تفکر ،کمک به
دیگران ،برای تحول هوش معنوی ضروری میباشد.
همچنی���ن وا گه���ام ( )2002اس���تدالل کرده اس���ت انجام رفتارهای���ی مانند تأم���ل در خود که
نیازمن���د ن���گاه نقادان���ه در مورد خوی���ش میباش���د و همچنین گس���تردگی روابط بی���ن فردی و
پایبندی به آداب و اعمال مذهبی میتواند برای رشد معنوی بسیار مفید باشد.
با توجه به مس���ائل مطرح ش���ده در زمینه هوش معنوی و با مالحظه نظریههای ارائه شده،
انتظ���ار میرف���ت آموزشهای���ی مانند خودآ گاه���ی (زوه���ر و مارش���ال ،)2000 ،تفکر نق���اد (ناص���ری،)1387 ،
معنوی���ت (غباریبناب1385 ،؛ وا گن 2002 ،به نقل از س���هرابی )1385 ،ارتباط و همدلی (وا گ هام )2002 ،که در این
پژوهش به کار گرفته شده است در بهبود هوش معنوی مؤثر باشند ،اما تحلیل آماری دادهها
در ای���ن پژوهش ،تفاوت معناداری را بین دانشآموزان ک���ه آموزش دریافت نمودهاند و آنهایی
که تحت آموزش قرار نگرفتهاند ،نشان نمیدهد.
ب���ا توجه به بافت فرهنگی ومذهبی دانشآموزان گروه آزمایش ،همچنین محتوای دروس���ی
مانند درس «دین و زندگی»،آنان با مفاهیم ارائه شده در مهارت معنویت از قبل آشنا بودهاند
و آموزش این مهارت در ارتقاء دانش آنها در این زمینه تأثیر معناداری نداش���ته و از س���وی دیگر
ب���ا توج���ه به زمان محدود آموزشها و فاصله کم پسآزمون ب���ا دوره آموزش یافتههای پژوهش
تفاوت معناداری را در زمینه ارتقاء دانش به مهارت در آنها نشان نمیدهند.
همچنان که قبال ذکر ش���د در این زمینه پژوهش���ی یافت نش���د و فقط پیش���نهاداتی از طرف
محققین���ی مانند زوهر و مارش���ال ( ،)2000ناص���ری ( ،)1386غباری بناب ( )1385و وا گ���ن ( 2002به نقل از

س ��هرابی )1385 ،ارائه ش���ده اس���ت .بنابراین در این زمینه نیاز به پژوهشهای دقیق و کنترل شده
بیشتری وجود دارد تا در زمینه راهکارهای ارائه شده به صورت تجربی به بررسی بپردازند.
همچنانکه تحلیل آماری دادهها نش���ان میدهد مداخالت انجام ش���ده در این پژوهش که
با این پیش���نهادات هماهنگ است ،در افزایش هوش معنوی دانشآموزان موثر نبوده اس���ت.

و مربوط به الیههای عمیق وجود انس���ان اس���ت و نیازمند تفکر و تعمق اس���ت (ویلبر1997 ،؛به نقل از

وا گ هام ) 2002 ،از اینرو آموزشهای کوتاه مدت و آش���نایی با مبانی و راهکارهای افزایش آن بس���تر
الزم را برای ارتقاء آن فراهم مینماید .اما به بار نشستن آن نیازمند گذر زمان است
همچنانکه در راهنمای اجرای پروتکلی که برای آموزش مهارتهای زندگی به دانشآموزان
س���ال به نوجوانان ارائه گردد .اما در صورت محدودیت ،متناس���ب با ش���رایط میتوان آنها را به
ص���ورت محدودت���ر نیز اجرا کرد .نیکپ���رور ( )1383نیز بیان میکند در ص���ورت مداخالت طوالنی
محدودیتهای این پژوهش دوره آموزشی کوتاهمدت بوده است.
همچنی���ن ب���ا توجه ب���ه اینکه هدف از این پژوهش عالوه بر کس���ب دانش ،کس���ب مهارت در
زمین���ه آموزشه���ای ارائه ش���ده بوده اس���ت و برای تس���لط بر مهارته���ا نیاز به زم���ان و تمرین
گس���ترده میباشد تا دانش به مهارت ارتقاء یابد؛ محدودیت زمانی در این پژوهش موجب شد
ما به این مهم دست نیابیم .زیرا محدودیت شرایط اجرا و زمان آموزشها ،میتواند در کیفیت
آموزشها تأثیر داشته باشد.
در این راس���تا پیش���نهاد میشود پژوهشهایی طراحی ش���ود که در طول زمان بیشتری و به
طور مس���تمر آموزشها به نوجوانان ارائه گردد.
از س���وی دیگر خانوادهها و مرا کز آموزش���ی هم با توجه به اینکه در بسترس���ازی ،ارائه محتوا و
روش تربیت نقش موثری دارند ،شایس���ته اس���ت آنها نیز آموزشهای الزم را دریافت نمایند ،تا
همس���ویی در ارائه مفاهیم افزایش و اثربخشی آن تعمیق یابد و به صورت آزمایشی همکاری یا
عدم همکاری خانواده و مدرس���ه در پژوهشها بررس���ی ش���ود.
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