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 نتایج تحقیقات قبلی نشان داده است که توجه به معنویت اثر مثبتی بر کاهش پریشانی هیجانی و عالئم روان شناختی :مقدمه

هاي زندگی بر هوش معنوي دانشجویان پرستاري این تحقیق با هدف مقایسه اثربخشی آموزش هوش معنوي و مهارت.دارد

.سیرجان انجام گردیده است

دانشجوي پرستاري که نمرات باالیی در مقیاس  58انجام شد  1393در این مطالعه نیمه آزمایشی که در سال :هامواد و روش

مدت  کنندگان در گروه آزمایش یک و آزمایش دو به ترتیب بهطور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند شرکتاضطراب داشتند به 

کنندگان گروه شاهد آموزشی دریافت هاي زندگی قرارگرفتند و شرکتده جلسه یک ساعته تحت آموزش هوش معنوي و مهارت

مورد  Kingآموزشی با استفاده از پرسشنامه هوش معنوي میزان هوش معنوي هر سه گروه در آغاز و پایان جلسات .نکردند

.تحلیل کوواریانس آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدندها باداده.سنجش قرار گرفت

تواند میزان هوش معنوي دانشجویان پرستاري را هاي زندگی مینتایج نشان داد که آموزش هوش معنوي و مهارت :هایافته

دارد،>001/0pداري در سطح اد نمرات هوش معنوي گروه آزمایش یک با گروه شاهد تفاوت معنینتایج نشان د.افزایش دهد

.شتداري نداآزمون گروه آزمایش یک و آزمایش دو با هم تفاوت معنیاما نمره پس

.شدباهاي زندگی در افزایش هوش معنوي مؤثر میآموزش هوش معنوي و آموزش مهارت:گیرينتیجه

هاي زندگیآموزش، هوش معنوي، مهارت:کلیديهاي واژه
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مقدمه

معنویت یکـی از نیازهـاي درونـی انسـان بـوده و برخـی از       

هـاي رشـد   صاحب نظران آن را متضمن باالترین سطوح زمینه

، اخالقی و تالش همواره آدمی براي معنا بخشیدن به شناختی 

زندگی و پاسخ به چراهاي زندگی می دانند همـین امـر باعـث    

سازمان بهداشت جهانی در تعریف ابعاد وجـودي  شده است که 

معنـوي   بعـد  به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی عالوه برانسان 

رشـد و  چهارم یعنـی بعـد معنـوي را نیـز در      اشاره کند و بعد

تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه     ].1[دتکامل انسان مطرح ساز

.]2-3[تواند از طریق آموزش افزایش یابدهوش معنوي می

توان آموزش درك ما از خودمان آموزش هوش معنوي رامی

و دیگران، انتخـاب منـابع معنـوي و بکـارگیري آن در تمـامی      

سـازي  د در زنـدگی، آزا  لحظات زندگی، افزایش همگرایی افراد

 تـر، ، درك دیگـران در سـطح عمیـق   خود به خود هوش درونی

کشـف وجـود   و  پذیرش تغییرات و اقدام درسـت در آن مواقـع  

 گیري، سـازه در راستاي این جهت].4[تعریف نمود خود یواقع

منظور تقویت و استفاده از روابط معنوي بـراي  هوش معنوي به

انسـان مـی    ارزشـی ي زنـدگی سـالم در نظـام   گنجاندن شیوه

].5[باشد

هـا و  ها و ظرفیـت اي از تواناییهوش معنوي بیانگر مجموعه

کــارگرفتن آن موجــب افــزایشمنــابع معنــوي اســت کــه بــه 

گردد، در نتیجه سـالمت روان افـراد افـزایش    پذیري میانطباق

ــمی   ــالمتی جس ــرفت س ــه و پیش ــال دارد  را یافت ــه دنب ].3[ب

تفکـر  :عبارتنـد از  Kingهاي هـوش معنـوي از دیـدگاه    مؤلفه

Critical(CET)وجــودي انتقــادي existential thinking،

ــد ــی تولیـ ــاي شخصـ Personal(PMP)معنـ meaning

production،  هشــیاري متعــالی(TA)Transcendental

awareness و گسترش حالت هشـیاري(CSE) Conscious

state expansion]6.[ اولــین مؤلفــه هــوش معنــوي شــامل

درباره معنا، هدف و دیگر موضـوعات   نقادانه ظرفیت اندیشیدن

عنـوان  تولید معناي شخصی به.باشدمیوجودي یا متافیزیکی

یـابی، احسـاس   هدف داشتن در زندگی، داشتن حـس جهـت  "

سـومین مؤلفـه،    .تعریف شده است "نظم و دلیلی براي زندگی

خویش و دیگران و جهـان مـادي   شامل ظرفیت تشخیص ابعاد

 آگاهی متعالی بـه  .استهاي طبیعی هوشیاريدر خالل حالت

معنـوي زنـدگی توضـیح داده شـده     توانایی ادراك ابعاد عنوان

هاي و آخرین مؤلفه از مدل موجود، توانایی ورود به حالت است

تغییـر   .باشـد ي هوشیاري در گرایش خـود فـرد مـی   اوج یافته

 و خودتمرینی روانی، ماننـد مراقبـه   شیاري به وسیلهوحاالت ه

].7-8[ردیگآرام سازي انجام می

با کیفیت ها نشان داده شده است هوش معنوي در پژوهش 

هـوش معنـوي زاینـده بینشـی     ].9[رابطـه مثبـت دارد  زندگی 

عمیق در وقـایع زنـدگی اسـت و شـخص را در برابـر حـوادث       

زندگی مقاوم می کند و به وسیله آن افراد به مشکالت معنـایی  

تحقیقــات ].10[ن را حــل مــی کننــد و ارزشــی پرداختــه و آ

بین معنویت و رضایت از زندگی، داشتن  ندامتعددي نشان داده

هدف و معنا، سالمت جسمی و روانی رابطـه اي مثبـت وجـود    

و  هوش معنوينشان داده است  هاپژوهشهمچنین].11[دارد

افسـردگی و در  باعث کاهش استرس، اضـطراب،   ارتباط با خدا

وBagheri].12-19[شـود مـی مت رواننتیجه افـزایش سـال  

کـه هـوش معنـوي در    در پژوهش خود نشـان دادنـد   همکاران

این امر بیانگر ویژگی سازگاري و .شادمانی پرستاران تأثیر دارد

تطابق بهتر پرستاران داراي هوش معنـوي بـاال در مواجهـه بـا     

و همکـاران در   Marashi].20[باشـد مـی هاي روزمرهاسترس

معنـوي موجـب    انـد آمـوزش هـوش   نشـان داده پژوهش خـود  

].21[گرددافزایش هوش معنوي می

تحصیل دانشگاهی بـراي بسـیاري از دانشـجویان بـه      دوران

هــاي خــاص آموزشـی همچــون دانشــجویان گــروه  ویـژه گــروه 

اي ممکن اسـت بـا بـروز برخـی     پزشکی، به سبب ماهیت حرفه

توسـط   اگر اسـترس تجربـه شـده   .اختالالت روانی همراه باشد

ویـژه پرسـتاري و پزشـکی    هاي پزشکی به دانشجویان در گروه

توانــد از طریــق تــأثیر منفــی بــر ســالمت برطــرف نشــود، مــی

در.]22[دانشجویان، مراقبت جامع از بیمار را بـه خطـر انـدازد   

صورتی که مداخالت آموزشی در زمینه هـوش معنـوي بتوانـد    

توانـد  اید، مـی مجالی براي رشد هوش معنوي در افراد ایجاد نم

آغازي بر فرایند کنار گذاشتن عادات فکري و الگوهاي رفتـاري  

نقش بارزي در پیشگیري و کـاهشِ اضـطراب و    پیشین باشد و

بـا هـدف تعیـین     پـژوهش حاضـر  .داشته باشدمشکالت روانی 

 ارتقـاء  بـر  هاي زندگیو مهارت آموزشِ هوش معنوياثربخشی
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راي سطح اضطراب باال پرستاري که دا انیدانشجوهوش معنوي

.اند انجام گردیده استبوده

ها مواد و روش

ــا   طــرح پــژوهش مــورد اســتفاده، طــرح نیمــه آزمایشــی ب

شاهد  و یک گروه آزمایش با دو گروه آزمون و پسآزمونپیش

ــژوهش .باشــدمــی ــن پ  يدانشــجو 278جامعــه آمــاري در ای

المی دانشـگاه آزاد اسـ   مقطع کارشناسی پرستاري دختر و پسر

 1393سـال  در 26تـا   18در محدوده سـنی   در واحد سیرجان

 اندانشـجوی  کلیـه امه اضطراب کتل توسط نابتدا پرسش.بودند

که نمـره اضـطراب   دانشجو 58سپس .پرستاري تکمیل گردید

)8-10تراز شده نمرات(بین میانگین و یک انحراف استاندارد 

انتخـاب   سـاده کـه هـر    داشتند، انتخـاب و بـه طـور تصـادفی    

به سه گروه شـامل   ها جایگزین گردیدتصادفی در یکی از گروه

و)نفـر  19(آزمـایش دو گـروه  )نفـر  20(یـک  گروه آزمـایش 

نامـه هـوش   پرسـش یدنـد تقسـیم گرد )نفـر  19(لیست انتظار 

آزمون تکمیل شد و توسط هر سه گروه در پیش معنوي کینگ

اعته یـک سـ   آموزش هوش معنوي به مدت ده جلسهسپس به 

.شد پرداخته)1جدول(توسط پژوهشگریک گروه آزمایشدر

هـاي  مهـارت آمـوزش  یک سـاعته  ده جلسه ،آزمایش دوگروه 

گروه لیست انتظـار آموزشـی دریافـت    و نددریافت کردزندگی

آمــوزش از هــر ســه گــروه  روز بعــد از اتمــام دوره ده .نکردنــد

غیرهـاي  آزمون گرفته شد تـا تـأثیر متغیـر مسـتقل بـر مت     پس

هـاي  هـا شـاخص  به منظور تحلیـل داده  .وابسته، مشخص شود

هاي هوش معنوي سه گـروه و سـپس،   توصیفی مربوط به داده

هـا بررسـی گردیـد و در    ها و همسانی واریانسنرمال بودن داده

هـاي تعقیبـی   نهایت با استفاده از تحلیل کوواریـانس و آزمـون  

وش معنوي مورد توکی تأثیر آموزش هوش معنوي بر افزایش ه

.آزمون قرار گرفت

زندگی بر طبـق ده مهـارت اصـلی اعـالم      هايمهارتآموزش 

خودآگاهی، ارتباط، :شده توسط سازمان بهداشت جهانی شامل

روابط بین فردي، حل مسئله، تفکر خالق، مقابله بـا هیجانـات،   

گیري، تفکـر انتقـادي انجـام    همدلی، تصمیممقابله با استرس،

 آوري بـر مبنـاي اهـداف و روش   جمعانتخاب ابزار].23[گردید

نامـه  پرسـش  آوري اطالعـات از جمعبراي ،بنابراین .بودتحقیق 

نامـه  ایـن پرسـش  .داسـتفاده شـ  )King)2008هوش معنوي

Daividتوسط  brain king ایـن آزمـون، هـوش    تدوین شـده

:کنـد کـه عبارتنـد از   گیري مـی معنوي را در چهار حیطه اندازه

وجودي انتقادي، تولید معناي شخصی، هشیاري متعـالی،   تفکر

سـازي ایـن پرسشـنامه توسـط     بـومی .گسترش حالت هشیاري

HaririوZarrin Abadi  در ایـن مطالعـه   .انجام شـده اسـت

91/0نامـه بـر حسـب آلفـاي کرونبـاخ      همسانی درونی پرسش

در تحقیـق حاضـر پایـایی پرسشـنامه هـوش      ].24[گزارش شد

ایـن  .دست آمـد به  88/0کرونباخ معادل  آلفاي معنوي با روش

اي لیکرت گزینه 5گویه دارد و بر اساس مقیاس   24پرسشنامه

شود به صورتی که صفر بیـانگر کمتـرین میـزان    پاسخ داده می

الزم بـه ذکـر   .باشـد بیانگر بیشترین میزان توافق می 4توافق و 

نمـره   .گرددگذاري میبه صورت معکوس نمره 6است که گویه 

نمـرات  .باشدمی 96کل پرسشنامه بین حداقل صفر تا حداکثر 

نامـه نشـان دهنـده هـوش معنـوي بـاالتر       باالتر در این پرسش

در نظـر گرفتـه    >05/0pسطح معنی دار در این مطالعه  .است

.شده است
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محتواي جلسات آموزشی آموزش هوش معنوي از دیدگاه کینگ -1جدول 

.و دادن تکلیف براي هفته آیندهچند سؤال براي بحثارائهوآشنایی با موضوع معنویتآزمون وجام پیشانجلسه اول

جلسه دوم

، الزم به ذکر است که در کلیه جلسات به جز جلسه هوش معنوي از دیدگاه کینگبا آشناییمعنویت در زندگی روزمره وکاربردآشنایی با

گردید و تکلیف براي هفته آینده داده ال در مورد موضوع جلسه جهت بحث ارائه میؤی و سپس چند سدهم تکالیف هفته گذشته بررس

.شدمی

جلسه  و جلسه سوم

چهارم

تصویرسازي براي به تفکر بردن :شامل»تفکر وجودي انتقادي«لفه اول هوش معنوي از دیدگاه کینگؤم،قسمتو دومینآموزش اولین

با  ....)قدرت الیتناهی، بعد از مرگاصل هستی،(و موضوعات وجودي هوش وجوديدر مورد سازيیف و تمثیلتعر ،افراد در مورد خود

تصویرسازي در مورد ،سازي در مورد منشأ هستی و یگانگیتمثیل ،تصویرسازي در مورد قدرت برتر یا خداوند.کنندگانشرکتهمکاري 

.یکی شدن با جهان هستی

جلسه  و جلسه پنجم

ششم

با کنندگانشرکتبنديتقسیم:شامل»تولید معناي شخصی«دوم هوش معنوي از دیدگاه کینگمؤلفهدومین قسمت،واولین آموزش

نوشتن در معنا می دهد، دتعریف معناي زندگی و همه چیزهایی که به زندگی افرا :تمرینات شامل ،صورت گروهیه بحث بنظر گروه جهت 

.دگی و توانایی پیدا کردن معانی مثبت در تجربیات منفیمورد تجربیات معنادار زن

جلسه هفتم
سازي آگاهی تمثیل:شامل،تعریف آگاهی متعالی از دیدگاه کینگ»آگاهی متعالی«سوم هوش معنوي از دیدگاه کینگلفهؤآموزش م

.کنندگانهایی از عوالم برتر توسط شرکتتجربه يارائهذهن آگاه بودن در دنیاي درون و بیرون،،نتایج دقت بر نظارت خداوند،متعالی

نهم و جلسه هشتم

درتمرینوتوضیحات:شامل»گسترش حالت هوشیاري«مؤلفه چهارم هوش معنوي از دیدگاه کینگقسمتو دومینآموزش اولین

یفی از خواب و کاربرد آن در زندگی تعر ذهن آگاه بودن و تمرین،، نحوه انجام مراقبه و تمرین،هاي هوشیاريمورد گسترش حالت

].8[روزمره

جلسه دهم
هاي زندگی در دو الزم به ذکر است که آموزش هوش معنوي و مهارت.ده روز بعد از پایان آموزشانجام پس آزمون،هتمرور جلسات گذش

.گروه توسط محقق انجام گردیده است

هایافته

با میـانگین سـنی   فرن 58افراد مورد مطالعه در این پژوهش 

ــنی  8/1±34/20 ــدوده س ــا  18و در مح ــد و   26ت ــال بودن س

از)نفـر  49(درصـد   5/84.سال بود 20وانی سنی ابیشترین فر

هـا  و توزیع جنسی دانشجویان بین گروه بودندمؤنث  هاآزمودنی

ــود  ــان ب ــد 3/79.یکس ــر 46(درص ــرد)نف ــد  50و  مج درص

ه کـارآموزي خـود را   کلیـه دانشـجویان دور  دانشجویان بومی و

درصد 4/53از نظر رضایت از رشته تحصیلی .شروع کرده بودند

تـا  )نفـر  25(درصد 1/43، بودند از رشته خود راضی)نفر 31(

از رشـته خـود   )نفـر  2(درصـد 4/3ورضایت داشتندحدودي

نشان داد که نمره  2ها در جدول بررسی میانگین .ناراضی بودند

ش یــک و گــروه آزمــایش  دو در هــوش معنــوي گــروه آزمــای

این افزایش .آزمون افزایش یافته استبه پیشآزمون نسبتپس

بیشـتر بـوده    در گروه آزمایش یک نسبت به گروه  آزمـایش دو 

.است

هاي دانشجویان درگروهآزمون  هوش معنوي آزمون، پسهاي پیشنمره میانگین و انحراف معیارتوصیفی هايشاخص-2جدول

ش و گروه شاهدآزمای

زمان

گروه

پس آزمونپیش آزمون

معیار انحراف ±میانگینمعیار انحراف ±میانگین

2/65±90/5218/15±193/13آزمایش 

68/57±36/5140/14±202/16آزمایش

31/47±31/5285/13±48/11شاهد
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قبل از انجام هر گونه استنباط آماري در مورد اثرها، اعتبار 

-کلمـوگروف  آزمـون .مدل آماري مورد بررسـی قـرار گرفـت   

هـاي هـوش   اسمیرنوف براي بررسی نرمال بـودن توزیـع داده  

آزمـون بـه ترتیـب در سـطح     آزمـون  و پـس  در پیش معنوي

ی هـاي لـون بـراي بررسـ    و آزمـون 322/0و879/0معناداي 

آزمـون  آزمـون و پـس  هـا در نمـرات پـیش   همسانی واریـانس 

ــوي داده ــوش معن ــاي ه ــک و دو در  ه ــایش ی ــروه آزم در گ

در795/0و248/0آزمـون بـه ترتیـب   آزمون و پـس پیش و

بـه  817/0و795/0شاهد بـه ترتیـب    گروه آزمایش یک  و

مقـدار  pدر هر دو آزمـون بـا توجـه بـه ایـن کـه        .آمددست 

دار نبود، لـذا فـرض نرمـال بـودن توزیـع       ده معنیمحاسبه ش

هـاي   خطاي نمره هوش معنوي و فرض یکسان بودن واریانس

آشـکار  Fو تخطی از مدل آماري  نشدها رد  خطاي بین گروه

 بنابر این، تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش هوش معنـوي  نشد

.بر افزایش هوش معنـوي انجـام گردیـد    هاي زندگیو مهارت

جهـت  Fشـود مقـدار   مشاهده می 3که در جدول همان طور

 شاهدهاي آزمایش یک، آزمایش دو و تعیین تفاوت بین گروه

براي تعیین این که کـدام  .دار بود معنی >001/0pدر سطح 

هـاي تعقیبـی   دار دارند از آزمونیگروه ها با هم اختالف معن

.توکی استفاده شد

سیرجان در  پرستاري در دانشجویان هوش معنوي برهاي زندگیو مهارت وش معنويتحلیل کوواریانس تأثیر آموزش ه-3جدول

1393سال 

مجذور اتاسطح معنادارFمیانگین مربعاتدرجه آزاديمجموع مربعاتمنبع تغییرات

30/3044130/3044288/19001/0263/0آزمونپیش

57/3052229/1526670/9001/0264/0بین گروهی

--11/85235483/157خطا

نمرات هوش  دهد کهنشان می 4هاي مندرج در جدول داده

داري یمعنوي گروه آزمایش یک با گـروه  شـاهد  تفـاوت معنـ    

گروه آزمایش دو دارد، اما نمره پس آزمون گروه آزمایش یک و

و تأثیر آموزش هوش معنوي و .ندارند داريیبا هم تفاوت معن

آزمایش یـک و  نمرات پس آزمون گروه در هاي زندگیمهارت

مقـدار مجـذور اتـا    .گروه آزمایش دو تفاوتی ایجاد نکرده است

درصـد تغییـرات    4/26می باشد بدین معنی که  264/0برابر با 

نمرات پس آزمون هوش معنوي ناشی از اجراي آموزش هـوش  

.هاي زندگی بوده استمعنوي و مهارت

دانشجویان پرستاري هوش معنوي بر هاي زندگی،و مهارت آموزش هوش معنوياثربخشی تعقیبی  آزمون-4جدول

±میانگین گروهگروه

انحراف معیار

سطح

معنا داري

ی
وک

ت

2ازمایش1آزمایش

شاهد

64/4±51/7

64/4±88/17

247/0

001/0

1ازمایش2آزمایش

شاهد

64/4-±51/7-

70/4±37/10

247/0

079/0

1ازمایششاهد

2ازمایش

64/4±88/17-

70/4±37/10

001/0

079/0
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بحث

این تحقیق با هدف مقایسه اثربخشی آموزش هوش معنوي 

هاي زندگی بر هـوش معنـوي دانشـجویان پرسـتاري     و مهارت

 بوده اسـت  اینال مطرح شدهؤس .سیرجان انجام گردیده است

هـاي  آموزش مهـارت  در مقایسه با آموزش هوش معنوي که آیا

دانشـجویان پرسـتاري    زندگی تأثیر متفاوتی بر هـوش معنـوي  

دارد؟

نتایج نشان داد که آموزش هـوش معنـوي بـه طـور کلـی       

دهد، ولـی  هوش معنوي شاغلین حرفه پرستاري را افزایش می

-تأثیر چنین آموزشی بر هوش معنوي بیشتر از آموزش مهارت

هاي هانی، آموزش مهارتسازمان بهداشت ج.هاي زندگی نبود

خودآگـاهی،  :شامل زندگی را ده مهارت اصلی اعالم کرده است

ارتباط، روابط بین فردي، حل مسئله، تفکـر خـالق، مقابلـه بـا     

گیـري، تفکـر   همـدلی، تصـمیم  هیجانات، مقابلـه بـا اسـترس،   

در ایـن تحقیـق یکـی از دالیـل احتمـالی عـدم        ].23[انتقادي

هاي زندگی نوي و آموزش مهارتتفاوت تأثیر آموزش هوش مع

هاي آموزش ناشی از همپوشانی برخی از مؤلفه بر هوش معنوي

پژوهش ها حـاکی  .باشدهاي زندگی میهوش معنوي و مهارت

انند هوش معنـوي  مهاي زندگیاز آن است که آموزش مهارت

موجب افزایش سـالمت روانـی، کـاهش اضـطراب و افسـردگی      

هاي زندگی بر افـزایش سـالمت   تتأثیر آموزش مهار .گرددمی

ــددي نشــان داده شــده   ــی و جســمانی در تحقیقــات متع روان

هاي زنـدگی  آموزش مهارت اندنشان دادهتحقیقات].25[است

موجب کاهش اختالالت روانی خصوصاً اضـطراب، افسـردگی و   

Pakdamanچنـین مه].25-26[گـردد می استرس Savojiو

هـاي زنـدگی موجـب    نشـان دادنـد آمـوزش مهـارت    همکاران 

ــت     ــده اس ــجویان گردی ــی دانش ــالمت روان ــزایش س .]27[اف

Goodarziکـه هـوش   در تحقیق خود نشان دادند و همکاران

طـور جداگانـه   بـه یکهاي زندگی هرمعنوي و آموزش مهارت

].25[سالمت روانی دانشجویان داشته است داري برتأثیر معنی

بیشـترین   هـوش معنـوي  ات نشان داده است تحقیق ن،یهمچن

نتـایج   ].28-29-30-9[داردرابطه مثبت را با کیفیت زنـدگی  

موجـب   نیـز  هاي زنـدگی حاکی از آن است که آموزش مهارت

هـا  برخی از پژوهش .]29-31[رددگمی افزایش کیفیت زندگی

هاي زندگی حداقل به سـه شـکل بـا    د که مهارتندهنشان می

که مسیريدر -1:باشدمعنویت و هوش معنوي در ارتباط می

نـد، رشـد   نکهاي زندگی رشد شخصـی را حمایـت مـی   مهارت

.گیــردقــرار مــی  ترغیــبمــورد حمایــت و   نیــز معنــوي

هاي زندگی بر حل مسائل و تغییر رفتارها از طریـق  مهارت -2

هـاي اخالقـی تمرکـز    انتخاب عملکرد مناسب و توجه به جنبه

هاي زندگی بـراي حـل مشـکالت    دارد که در این مسیر مهارت

گردد از هوش هاي اخالقی مطرح میخصوصاً هنگامی که جنبه

نویسندگان قدیم و -3.کندو استفاده میطلبد میي یاريمعنو

انـد، تجلـی   نمـوده  شناسـایی جدید معنویت را در قلب رهبري 

ـ   فـرد مشـخص    یمعنویت در رهبري در جوهره درونـی و بیرون

 نیـز  ندگی بـر برنامـه آمـوزش رهبـري    هاي زگردد و مهارتمی

.25[تأکید دارد [

و  تایج بیانگر نقش آموزش هوش معنوي ن:گیريتیجهن

.باشـد بر افزایش هوش معنوي در افراد مـی  هاي زندگیمهارت

کـار ها بههر جامعه راهبردهاي خاصی را براي کاهش آثار تنش

هـاي  کنـد، آمـوزش  نیاز معنوي نسل جدید اقتضاء مـی .بردمی

طبیعـت انسـانی بـر اسـاس تکامـل       معنوي همسو با فطـرت و 

گیري که در حوزه ادراك و عقـل ایجادگردیـده بـا زمـان     چشم

کـه   هـاي آموزشـی  بنـابراین، برگـزاري کـالس   .همراهی نماید

کـاربردي کـردن معنویـت در    موجب پرورش هوش معنـوي و  

هاي مناسب جهت رفع کارگاه گردد و همچنین زندگی شخصی

هـوش معنـوي مـؤثر و الزم بـه نظـر      هامات در تعالی بیشـتر  اب

پژوهشی این تحقیـق، شـامل تـداخل     هايمحدودیت.رسدمی

 هاي زنـدگی هاي آموزش هوش معنوي و مهارتکالس ساعات

با برنامه درسی و کارآموزي دانشجویان بود که به منظـور رفـع   

همـاهنگی بـا بخـش    خـارج از سـاعات درسـی بـا     آموزش ،آن

دامنه سـنی  .انجام گردیدزش دانشگاه و توافق دانشجویان  آمو

ایـد  بوده اسـت، لـذا ب   )سال18-26(ها در این پژوهشآزمودنی

پیشـنهاد  .هاي سنی احتیاط نموددر تعمیم نتایج به سایر گروه

مدت زمان آموزش هوش معنـوي در   با توجه به اینکهگردد می

هوش معنوي بر  این تحقیق کوتاه  بوده است اثربخشی آموزش

.بندي شش ماهه انجـام گـردد  هوش معنوي در یک طرح زمان

گردد هوش معنوي از دیدگاه اسـالمی و  پیشنهاد میهمچنین

بر اساس فرهنگ جامعه باز تعریف و بازبینی گردد و بسته هاي 
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هـاي آموزشـی   بق با آن طراحی و تأثیر این بسـته آموزشی مطا

.مورد آزمون قرار گیرد

فعتعارض منا

تحـت وگردیـده  انجـام شخصـی هزینـه بـا پژوهشاین

هیچ گونه تعارض منافع استنبودهسازمانیهیچحمایت مالی

.توسط نویسندگان بیان نشده است

سهم نویسندگان

ــري و طراحــی  شــکل نویســنده مســئول در ــژوهشگی ، پ

هـا،  و تفسـیر داده آمـاري  تجزیـه و تحلیـل   ،ها آوري داده جمع

، نویســنده دوم در طراحــی انجــام اصــالحاتنوشــتن مقالــه و

پژوهش، تجزیه و تحلیل آماري و همکاري در بازبینی مقالـه و  

.نویسنده سوم در بازبینی و تصحیح مقاله شرکت داشته اند

تشکر و قدردانی

از کلیه دانشجویان پرسـتاري دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد     

ه شـرکت نمـوده و همکـاري خالصـان     پـژوهش سیرجان که در 

.گرددتشکر و قدردانی می ،اندداشته
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Introduction: Previous research has shown that attending to spirituality can reduce both the

psychological distresses and the severity of psychological symptoms. The present research was

carried out to compare the effects of spiritual intelligence and life skills training on spiritual

intelligence of Sirjan nursing students with anxiety.

Materials and Methods: This semi- experimental study was conducted in the academic year of

2013-2014. Fifty eight nursing students who had high anxiety scores were randomly assigned into

three groups: experimental one, experimental two, and control. Participants in the experimental

one and experimental two groups participated in a one hour spiritual intelligence and life skills

classes for ten sessions, whereas the control group received no education. The King Intelligence

Questionnaire was administrated in pre-test and post-test. The groups were analyzed by Co-variance

and Post Hoc test (Tukey).

Results: Results showed that spiritual intelligence and life skills training have similar effects on

increasing the spiritual intelligence among the nursing students. The experimental group number

one and the control groups obtained the significance level of p<0.001, but, there were no significant

differences between the experimental group one and experimental group two (p<0.247).

Conclusion: Spiritual intelligence and life skills training are effective in increasing the spiritual

intelligence.
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