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نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش هوش معنوي . گروه اجرا شد
استحکام (آوري  هاي تاب لفهباعث افزایش معنادار میانگین نمرات تمام مؤ

به جزء اعتماد به غرایز در زنان سرپرست ) شخصی، مهار و روابط ایمن
  .خانوار شده است

آوري، زنان سرپرست خانوار، کمیته   هوش معنوي، تاب:هاي کلیدي واژه
 امداد امام خمینی

  
  بیان مسئلهمقدمه و 

رگ همسر و نظایر آن عوامل متعددي ازجمله جنگ، شهرنشینی، طالق، اعتیاد و م
هاي تک والدي با سرپرستی زنان  موجب تغییر ساختار خانواده و افزایش تعداد خانواده

صورت ناگهانی از مرد به  در مواردي که سرپرستی خانواده به. شود در سراسر جهان می
شود شرایط ناامنی شامل از دست دادن درآمد، تربیت فرزند، ایفاي نقش  زن منتقل می

). 129: 1390 ،دستجردي و همکاران(آید   پدر و مادري براي زنان به وجود میدوگانه
 و ها ناامنی از اي رشته آمدن وجود به باعث زن به شوهرز ا سرپرستی ناگهانی انتقال

 پدر( دوگانه نقش ایفاي و فرزندان تربیت درآمد، دادن دست از شامل مضاعف وظایف

ها و  گیري استرس  این شرایط موجب شکلدر نهایت. شود می زنان براي )مادر و
تواند سالمت روانی و خانوادگی  شود، که می فشارهاي شخصی، روانی و اجتماعی می

  ).Herbst, 2012: 65(زنان را به خطر بیندازد 
، اقتصادي عاطفی، اجتماعی، روانی، شخصی، مشکالت و مسائل با مقابله
 است )مادر( راخانو سرپرست عهده بر هآیند در فرزندان رفتاري و تحصیلی خانوادگی،

 از و شود حفظ خانواده در موجود عاطفی روابط نظام که کند کاري باید که اوست و

 را فرزندان معنوي و مادي لحاظ از و نماید جلوگیري خانواده در ها تنش حداقل ایجاد

 به دسترسی ضعف همچون زایی آسیب عوامل با اغلب زنان از گروه این. کند حمایت

، روحی مشکالت و مستمر درآمد نداشتن سوادي، کم یا سوادي بی شغلی، هاي فرصت
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 به را هنگفتی هاي هزینه جانبه همه هاي حمایت فقدان صورت در که باشند می اجهمو

  .کرد خواهند تحمیل جامعه
بنابراین پرواضح است که زنان سرپرست خانوار به دلیل شرایط خاصی که دارند 

براي . زاي زندگی قرار دارند نان در مواجه با شرایط سخت و استرسبیش از سایر ز
هاي روانی و ایجاد امنیت خاطر براي این قشر، راهکارهاي مؤثري  مقابله با این استرس

ازجمله این اقدامات توانمندسازي . از جانب دولت و مراکز حمایتی مورد انتظار است
 اجتماعی، اقتصادي، هاي داللت زنان توانمندسازي .باشد زنان سرپرست خانوار می

 آفرینی، اشتغال هاي شاخص از توان می اقتصادي بعد در که دارد روانی و سیاسی

، دیگران به اعتماد نفس، اعتمادبه هاي شاخص از روانی بعد دراي،  بیمه دماتخ
 و تحصیالت ،مهارت زا هاي آموزش هاي شاخص از اجتماعی، بعد در و آوري تاب

از میان عوامل . برد نام خانوار سرپرست زنان توانمندسازي منظور به اعیاجتم حمایت
اي که طی دو دهه گذشته توجه بسیاري از محققان را  تأثیرگذار بر سالمت روانی، سازه

  ).120: 1388حسینی و همکاران، (آوري است  به خود جلب کرده است تاب
 رغم علی آمیز، موفقیت يسازگار یا و توانایی فرآیند، یک عنوان به آوري تاب

 یک عنوان به آوري تاب ).Kagan et al., 2011(است  شده تعریف تهدیدکننده شرایط

 قوي هاي داراي شخصیت افراد، این. شود می محسوب افراد در روانشناختی توانایی

 هاي استرس برابر در که افرادي با مقایسه در بهتري جسمی و روانی سالمت از و هستند

 ازآنجاکه ).Yu et al., 2014(برخوردارند  باشند، می تحمل بی و شکیبانا زندگی

 تهدیدکننده شرایط در باالتر سطح تعادل به رسیدن یا اولیه تعادل به بازگشت آوري تاب
). Paukert et al., 2009( شود فراهم زندگی در موفق سازگاري تا شود می باعث است،

 به ها چالش با رویارویی براي را زنان اییوانت و استعداد ،محور آور تاب رویکردهاي

 و توانمندتر ،کند می تهدید را ها آن زندگی که مسائلی مقابل در بتوانند تا دنگیر می کار
آوري از  تاب). 1390 و همکاران، صیدي از نقل والش به(  کنندعمل سازگارتر

 برابر تأثیرات ها در مشکالت روانشناختی در زنان و مردان پیشگیري کرده و از آن
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آوري ماهیتی چندگانه  وجود، تاب بااین .کند زا محافظت می روانشناختی حوادث مشکل
آوري نداشته  دارد و ممکن است فرد در یک بعد تاب آور باشد، اما در ابعاد دیگر تاب

  .باشد
آوري زنان الزم است  ازجمله عوامل دیگري که براي توانمندسازي و تقویت تاب

یادگیري رشد در شرایط  ها، آسیب جذب و تعدیل مخاطرات و ذیرش،پ شامل
مدیریت خشم و  تمرین و ،تشخیص و پرورش توانایی و استعدادهاي خاص ،پرتنش
تحمل تنهایی و  ها، بحرانیافتن معنا در  ، و طنزطبعی شوخپرورش و کاربست ، استرس
 ندگی پرتنش زهاي بخش و ها دورهتشخیص  شناسایی و ، اجتماعیهاي شکست

 ، احساس زندگی معنوي،آوري زنان وجه غالب تابباید توجه داشت که اما . باشند می

  ).Pinquart, 2009(مذهبی است  نگرش و هدفمندي
 وي .کرده است مطرح هوش از  ناشی2گاردنر اساس تعریف بر را معنویت ،1امونز

 بینی پیش را سازگاري فرد و عملکرد که است هوش از شکلی معنویت است که معتقد

 هوش است  معتقد3آمرام). King, 2008(دهد  می یاري مسئله حل در را او و کرده

 شرایط به بهبود نسبت بینی خوش و زندگی در تقدس و هدف شامل حس معنا، معنوي

 و الهام براي ظرفیتی خودآگاهی، انعطاف، باال داراي معنوي باهوش فردي. باشد می دنیا
 هاي پرسش براي جستجوي پاسخ در که است هستی جهان به نگر کل شهود و دیدگاه

به  تواند می راحتی به معنوي هوش .باشد می ورسوم و آداب ها سنت نقد و زندگی بنیادین
  ).Blum et al., 2002( بدهد تحول و تغییر توان ،انسان

 با سازگارانه رفتارهاي به تواند می که دارد پنج کارآیی کم دست معنوي هوش

 جهان به یکپارچگی توجه به معناي کارها کردن متعالی  ظرفیت-الف: امدمحیط بینج

 روزانه هاي تجربه پاالیش و  بررسی-ج از خودآگاهی؛ باالیی سطح تجربه -ب آفرینش؛

 در حل معنوي کارگیري منابع به -معنوي؛ د و مذهبی احساس با شخص در ارتباط

                                                
1. Emmons 
2. Gardner 
3. Omeram 
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ها  این مانند و فداکاري گذشت، مثل اعمال پرهیزکارانه انجام -هـزندگی؛  مشکالت
 سرپرست زنان در بیکران قدرت با معنوي ارتباط ایجاد اهمیت). 1385صمدي، (

 حمایت را ها آن همیشه قوي نیرویی که کند می ایجاد ها آن در را اطمینان این ،خانوار

 مترک و گذرانند می تر راحت خود، اعتقاد و ایمان بر تکیه با را حوادث ها آن و کند می

تواند  رسد هوش معنوي می بنابراین به نظر می. شوند می اضطراب و استرس دستخوش
با توجه به . آوري و استقامت در برابر مشکالت را در زنان فراهم کند هاي تاب زمینه

تواند  آیا آموزش و ارتقاي هوش معنوي می گردد که  این سؤال مطرح مییادشدهموارد 
وصاً زنان سرپرست خانوار که در معرض مشکالت آوري افراد خص بر قدرت تاب

بیشتري هستند اثربخش باشد؟ بر این اساس تصمیم گرفته شد که اثربخشی آموزش 
شهر یزد ) ره(آوري زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی  هوش معنوي بر تاب

  .مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد
  

  چارچوب نظري
.  هستندآوري تاب در حمایتی عوامل ازجمله بیمذه نگرش و هدفمندي احساس
 از غیر کسی با شدن یکپارچه و روزمره زندگی در خود از رفتن فرابه  نیاز معنویت،

 امروزه. شود منجر خود از فراتر اي تجربه به است ممکن آگاهی ینا. تاس فرد خود

 شناسان روان و اند کرده پیدا گرایش مسائل معنوي و معنویت به ازپیش بیش جهان، مردم

 بیشتر که کنونی هاي از روش استفاده که یابند درمی روزافزون طور به نیز روانپزشکان و

درمان  براي دارند، تأکید ها انسان جسمانی و شناختی، اجتماعی روان هاي جنبه بر
 شده باعث معنوي به موضوعات جهانی میل و توجه این. نیست کافی روانی اختالالت

 بازنگري تعاریف به بهداشت، جهانی سازمان :مانند هاي بهداشتی انسازم برخی که

 وجودي ابعاد تعریف در  این سازمان.بپردازند بشر ماهیت و انسان مورد در موجود

 چهارم، یعنی بعد و کند می اشاره معنوي و اجتماعی جسمانی، روانی، ابعاد به انسان،
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 در که مطالعاتی). 1383وست، (سازد  می مطرح انسان تکامل و رشد در را معنوي بعد

 اند، شده انجام جسمانی پیامدهاي و شناختی هاي روان ویژگی با معنوي هوش رابطه زمینه

 بودن، وجدان با و گرایی شخصیت برون عامل و معنوي هوش بین که دهند نشان می

   ).Mosalanejad & Khodabakhshi, 2013( دارد مثبت و معناداري وجود ارتباط
 درد برابر در را افراد مقاومت معنویت، داد که نیز نشان 1واچهولتز لیسن و طالعهم

 با معنوي بر این اساس هوش). Lysne & Wachholtz, 2011(دهد  می افزایش

 هیجانی گرایی، ثبات برون به توان می که است ارتباط در شناختی بسیاري روان هاي مؤلفه

 استرس، برابر در آوري  تاب.کرد اشاره بر استرسبرا در آوري تاب همچنین و رفتاري و

 .باشد می فاجعه و استرس با سازگاري جهت افراد مثبت روانشناختی ظرفیت معناي به
 توانایی معناي به است ممکن برابر استرس در آوري تاب که کنند می اشاره پژوهشگران

 آشکار از بعد آمدکار و سریع طور به ترس سازي خاموش به یا گرایش و ترس برابر در

 خطرات با افراد که زمانی). Mosalanejad et al., 2012( باشد زا آسیب حادثه یک شدن

 اندیشی، ثبتم: گر مانندحمایت عوامل باوجود شوند، می مواجه زندگی هاي چالش و

فشارهاي  مخرب و منفی اثرات توانند می منفی، هاي هیجان کنترل و نفس اعتمادبه
 کنترل درونی منبع داراي عموماً استرس، برابر در آورتاب  افراد.دهند کاهش را زندگی

 خودشناسی گیرند، عهده بر را خود و مسائل شرایط مسئولیت توانند می یعنی هستند،

 افراد، این ).1388عابدي و سرخی، (هستند  بین خوش زندگی به و نسبت دارند مثبت

 با مقایسه در جسمی بهتري و یروان سالمت از و هستند قوي هاي داراي شخصیت

برخوردارند  باشند، می تحمل بی و ناشکیبا زندگی هاي استرس برابر در که افرادي
)Emmons, 2000 .(توانایی عنوان یک به استرس، برابر در آوري تاب دیگر، عبارتی به 

  .شود می محسوب افراد در شناختی روان
 مشخصی خطرناك معرض عوامل در که است افرادي به متعلق آوري، تاب ویژگی

. اجتناب کنند منفی پیامدهاي از و کنند غلبه خطرات بر آن توانند می و گیرند می قرار
                                                

1. Lysne & Wachholtz 
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 و مثبت ارتباط آوري، تاب و هوش معنوي معنویت، بین که دهند می نشان مطالعات
 در معنویت و معنا سطح افزایش که کنند می تأکید پژوهشگران .دارد وجود معناداري

 از را او رضایت بلکه کند، می کمک فرد به ها ناسازگاري بر غلبه در تنها نه ،زندگی

  .سازد می فراهم نیز زندگی
  

  هاي پژوهش فرضیه
 .آوري زنان سرپرست خانوار اثر معناداري دارد آموزش هوش معنوي بر تاب -

 .آموزش هوش معنوي بر استحکام شخصی زنان سرپرست خانوار اثر معناداري دارد -

 .آموزش هوش معنوي بر اعتماد به غرایز زنان سرپرست خانوار اثر معناداري دارد -

 .آموزش هوش معنوي بر روابط ایمن زنان سرپرست خانوار اثر معناداري دارد -

 .آموزش هوش معنوي بر مهار زنان سرپرست خانوار اثر معناداري دارد -

  
  روش پژوهش

آزمون با دو گروه   پس-آزمون صورت پیش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و به
جامعه آماري شامل تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش  .آزمایش و کنترل بود

ها بر اساس گزارش آن   بود که تعداد آن1395شهر یزد در سال  کمیته امداد امام خمینی
گیري در دسترس و  با استفاده از شیوه نمونه.  نفر برآورد شد5234در حدود اداره 

آوري کمتري داشته و همچنین   نفر از زنان سرپرست خانوار که تاب30هدفمند تعداد 
طور  سپس به. جهت شرکت در جلسات آموزشی نیز داوطلب بودند، انتخاب شدند

ابزار گردآوري اطالعات  .ده شدند نفري آزمایش و کنترل گمار15تصادفی در دو گروه 
این . بود )RISC-DC, 2003(آوري کانر و دیویدسون  مقیاس تابدر این مطالعه 

، تا چهار )کامالً نادرست( گویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر 25پرسشنامه 
در تحقیق حاضر براي تعیین پایایی پرسشنامه . شود گذاري می نمره) همیشه درست(
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وري از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي کل پرسشنـامه ضریب آلفاي آ تاب
  . به دست آمد89/0

مند به شرکت در   نفر از زنان عالقه30منظور اجراي جلسات آموزشی، تعداد  به
آوري کمتري داشتند،   تاب،کارگاه آموزش هوش معنوي که از طریق یک مصاحبه اولیه

مالك ورود . ر دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندطور تصادفی د شده و به مشخص
آوري پایین، تمایل به شرکت در جلسات و رعایت مقررات  به مطالعه شامل داشتن تاب

آزمون اجرا  سپس براي هر دو گروه پیش. جلسات و نداشتن اختالل شدید روانی بود
 قهی دق90 مانز ی در مدت جلسه هفتگ8آنگاه کارگاه آموزش هوش معنوي طی . گردید

برگزار شد و در نهایت بعد از گذشت سه هفته از اتمام جلسات براي هر جلسه 
ها با استفاده  سپس اطالعات پرسشنامه. آزمون براي هر دو گروه اجرا شد آموزشی، پس

  .وتحلیل قرار گرفتند از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه
  

   محتواي جلسات آموزش هوش معنوي-1جدول 
 موضوع و محتواي جلسات اتجلس

جلسه 
 اول

 جلسه 8در مرحله دوم مختصري از . کنندگان خواسته شد خود را معرفی کنند از شرکت
 ها آوري و هوش معنوي و ارتباط بین آن ها شرح داده و در مورد مفاهیم تاب براي آن

زمان با  هم( دقیقـه مدیتیشـن اسکن بدن انجام شد 30سپس به مدت . توضیحاتی ارائه شد
 .)کردند نفس کشـیدن توجه خود را بـه قسمتی از بدنشان جلب می

جلسه 
 دوم

 

سپس در . کنندگان تشویق به انجام مدیتیشن اسکن بدن شدند در ابتداي جلسه دوم، شرکت
ازآن،  پس. نه توضیحاتی ارائه شدمورد فواید هوش معنوي و اثرات آن در بهبود عملکرد روزا

 .واسته شد مدیتیشن در حالت نشسته را انجام دهندکنندگان خ از شرکت

جلسه 
 سوم

کنندگان تشویق به انجام مدیتیشن اسکن بدن شدند و بعدازآن  در ابتداي جلسه سوم، شرکت
سپس تصویرسازي ذهنی و راه ورود به . آوري بیان شد ارتباط بین هوش معنوي و تاب

 .نشسته و اسکن بدن انجام گرفتدر نهایت مدیتیشــن . حاالت معنوي آموزش داده شد
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جلسه 
 چهارم

این جلسه با مدیتیشن نشسـته همراه با توجه به تنفس، صداهاي بـدن و افکار کـه مدیتیشن 
شود،  نیز نامیده می (Sitting meditation with four focuses)نشسته چهاربعدي 

هاي دشوار و  وقعیتهاي استرس و واکنش یک فرد به م در ادامه در مورد پاسخ. آغاز شد
هاي  و در انتهاي جلسه، آموزش انجام فعالیت ها و رفتارهاي جایگزین بحث شد نگرش

 .روزانه همراه با حس معنویت ارائه شد

جلسه 
 پنجم

در . کنندگان خواسته شد مدیتیشن نشسته را انجام دهند در ابتداي جلسه پنجم، از شرکت
رسازي ذهنی و تلقین و توانایی استفاده از منابع هاي مؤثر مقابله کردن، تصوی ادامه پاسخ

 .هوش معنوي براي رفع مشکالت روزانه زندگی آموزش داده شد

جلسه 
 ششم

سپس مدیریت استرس و خشم با . اي آغاز شد دقیقه جلسه، با تمرین فضاي تنفسی سه
وزش و  مورد آم...رویکرد معنوي، رفتارهاي تقواگرایانه مثل بخشندگی، قدردانی، صبر و

  .بحث قرار گرفت
جلسه 
 هفتم

آنچه در لحظه به هشیاري وارد  این جلسه با مدیتیشن چهاربعدي و آگاهی نسبت به هر
سپس چگونگی بهبود روابط بین فردي مثبت، تقویت اراده و . شود، آغاز گردید می

یانه کنندگان به انجام رفتارهاي تقواگرا در نهایت شرکت. نفس، آموزش داده شد اعتمادبه
 .تشویق شدند

جلسه 
 هشتم

سپس در مورد چگونگی اسـتفاده از آنچه تاکنون . این جلسه با مدیتیشن اسکن بدن آغاز شد
سـپس در مورد . اي انجام شد  دقیقه3ازآن تمرین فضاي تنفسی  پس. اند، بحث شد یاد گرفته

 کل جلسه ازآن در مورد پس. هاي کنار آمدن با موانع انجام مدیتیشـن بحث شد روش
اند؟ آیا  یافته کنندگان بـه انتظارات خود دست سـؤاالتی مطرح شد از این قبیل که آیا شرکت

شان  هاي مقابله کنند مهارت کنند شخصیتشان رشد کرده؟ آیا احساس مـی احساس می
 د؟هاي مدیتیشنشان را ادامه دهن یافته؟ و آیا دوست دارند تمرین افزایش
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  ها یافته
ي آزمایش و گواه در ها گروهي آن در ها مؤلفهآوري و  یانگین و انحراف معیار تاب  م-2جدول 

  )N =15( آزمون آزمون و پس مراحل پیش

 مرحله متغیر
هاي  شاخص

 آماري
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

 بیشترین کمترین

 88 26 12/17 08/52 آزمایش
 آزمون پیش

 87 34 12/16 93/62 گواه

 94 54 26/12 39/73 آزمایش
 آوري تاب

 ونآزم پس
 100 27 42/17 38/63 گواه

 37 16 73/6 42/24 آزمایش
 آزمون پیش

 37 14 27/7 07/26 گواه

 46 3 76/10 59/31 آزمایش
 شخصی استحکام

 آزمون پس
 33 8 51/6 86/24 گواه

 23 7 03/5 56/15 آزمایش
 آزمون پیش

 37 5 69/9 65/21 گواه

 32 9 65/6 36/17 آزمایش
 غرایز به اعتماد

 آزمون پس
 31 5 49/7 09/18 گواه

 28 8 79/6 4/16 آزمایش
 آزمون پیش

 34 10 07/6 32/21  گواه

 40 9 03/9 64/23 آزمایش
 ایمن روابط

 آزمون پس
 27 10 3/5 99/16 گواه

 22 7 49/4 59/11 آزمایش
 آزمون پیش

 24 3  78/7 88/10 گواه

 22 11 73/3 29/18 آزمایش
 مهار

 آزمون سپ
 22 3 6/6 81/11 گواه
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داري تفاوت بین  ها و تعیین معنی در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه
آوري، از آزمون تحلیل  هاي گروه آزمایش و گروه کنترل در متغیر وابسته تاب نمره

هاي این  ه دادهک پیش از انجام تحلیل، براي اطمینان از این. کوواریانس استفاده شد
هایی انجام  کنند، آزمون هاي زیربنایی تحلیل کوواریانس را برآورده می پژوهش مفروضه

  .شد
  

ي متغیرهاي وابسته در دو ها انسیوار برابري فرض شیپ  آزمون لوین براي بررسی -3جدول  
 گروه آزمایش و کنترل

 متغیر
F 

درجه آزادي 
 اول

درجه آزادي 
 دوم

سطح 
 معناداري

 434/0 28 1 629/0 آوري تاب

 353/0 28 1 893/0 شخصی استحکام

 859/0 28 1 032/0 غرایز به اعتماد

 157/0 28 1 119/2 ایمن روابط

 870/0 28 1 027/0 مهار

  
متغیرهاي طور که در جدول باال آمده است مقدار سطح معناداري براي  همان

ها  نگر آن است که برابري واریانس بوده و بیا05/0بیشتر از هاي آن  آوري و مؤلفه تاب
توان  ها تخطی نشده است؛ پس می معنادار نبوده و در نتیجه از مفروضه برابري واریانس

  .آزمون تحلیل کوواریانس را براي تمام متغیرهاي وابسته انجام داد
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 نرمال بودن توزیع نمرات فرض شیپ اسمیرنف در مورد -  نتایج آزمون کولمگروف-4جدول 
  ي آنها مؤلفهآوري و  تاب

  گروه آزمایش
  اسمیرنف-کولمگروف

  گروه گواه
نرمال بودن توزیع   اسمیرنف-کولمگروف

 نمرات
 داري معنی درجه آزادي آماره داري معنی درجه آزادي آماره

 979/0 15 471/0 439/0 15 868/0 آوري تاب

 902/0 15 569/0 853/0 15 608/0 شخصی استحکام

 990/0 15 441/0 878/0 15 590/0 یزغرا به اعتماد

 973/0 15 484/0 479/0 15 841/0 ایمن روابط

 636/0 15 745/0 092/0 15 240/1 مهار

  
گردد، فرض صفر براي نرمال بودن توزیع  مشاهده می 4گونه که در جدول  همان

ات فرض نرمال بودن توزیع نمر یعنی پیش. گردد آوري تأیید می نمرات دو گروه در تاب
  .شده است آزمون و در هر دو گروه آزمایش و گواه تأیید در پیش

  
  ي رگرسیون متغیرهاي تحقیقها بیشفرض همگنی    نتایج آزمون بررسی پیش-5جدول 

 آزمون  پس–آزمون  پیش
 منبع تغییرات متغیر

F) داري سطح معنی )تعامل 

 132/0 181/2 آوري تاب

 153/0 014/2 خصیش استحکام

 71/0 346/0 غرایز به اعتماد

 143/0 085/2 ایمن روابط

 مهار

 آزمون پیش* تعامل گروه 

758/3 103/0 

  
آزمون  آمده است، سطح معناداري تعامل گروه و پیش 5طور که در جدول  همان

 است، در نتیجه تعامل معنادار 05/0بیشتر از هاي آن  آوري و مؤلفه متغیرهاي تاببراي 
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 ادامه تحلیل پسخط رگرسیون تخطی نشده است،  ه همگنی شیب نبوده و از مفروض
  .کوواریانس بالمانع است

آوري زنان سرپرست خانوار اثر  تاب آموزش هوش معنوي بر: فرضیه اول
  .معناداري دارد

  
آوري  آزمون تاب راهه بر روي میانگین نمرات پس  نتایج تحلیل کوواریانس یک-6جدول 

 آزمون ا کنترل پیشي آزمایش و گواه بها گروه

  ام متغیرن
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

 F مجذور میانگین
سطح 

 معناداري

مجذور 
 اندازه اثر

آزمون  پیش
 آوري تاب

365/165 1 365/165 721/0 403/0 026/0 

 128/0 047/0 95/3 147/905 1 147/905 گروه

    204/229 27 508/6188 خطا

     30 6/147382 کل

 
زنان آزمون بین  شده است با کنترل پیش  نشان داده6که در جدول طوري  همان

داري  آوري تفاوت معنی گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ تابسرپرست خانوار 
 موجب آموزش هوش معنوي دیگر، عبارت به). F=95/3 و P>047/0(وجود دارد 
ر یا تفاوت میزان تأثی. آوري گروه تحت آموزش هوش معنوي شده است افزایش تاب

آزمون  هاي فردي در نمرات پس  درصد تفاوت13دیگر،  عبارت باشد، به  می13/0برابر با 
 .باشد آوري مربوط به تأثیر آموزش هوش معنوي می تاب

آموزش هوش معنوي بر استحکام شخصی زنان سرپرست خانوار : فرضیه دوم
  .اثر معناداري دارد



 
 
 
 
 
  

  1396 پاییز، 13، شماره چهارم  پژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   174  

 به غرایز زنان سرپرست خانوار اثر آموزش هوش معنوي بر اعتماد: فرضیه سوم
 .معناداري دارد

هوش معنوي بر روابط ایمن زنان سرپرست خانوار اثر : آموزش چهارم
  .معناداري دارد

  .آموزش هوش معنوي بر مهار زنان سرپرست خانوار اثر معناداري دارد: فرضیه پنجم
  

 آزمون پس میانگین نمرات راهه در متن مانکوا بر روي  نتایج تحلیل کوواریانس یک-7جدول 
 آزمون ي آزمایش و گواه با کنترل پیشها گروهي آور تابي ها مؤلفه

مجذور 
اندازه 

  اثر

سطح 
 معناداري

F 
مجذور 
 میانگین

df 
مجموع 
 مجذورات

 آوري تابهاي  مؤلفه

 آزمون پیش 070/0 1 070/0 001/0 977/0 01/0

132/0 034/0 09/4 36/335 1 36/335 
- آزمایشی(گروه 

 )کنترل

 خطا 6/2212 27 95/81   

 کل 42/26454 30    

 شده کل اصالح 86/2551 29    

صی
شخ

ام 
حک

است
 

 آزمون پیش 72/10 1 72/10 208/0 652/0 008/0

03/0 931/0 008/0 39/0 1 39/0 
- آزمایشی(گروه 

 )کنترل

 خطا 98/1393 27 63/51   

 کل 59/10834 30    

 شده کل اصالح 74/1408 29    

رایز
ه غ

اد ب
عتم

ا
 

 آزمون پیش 49/397 1 493/397 314/25 0007/0 484/0

913/0 0008/0 102/284 179/4461 1 18/4461 
- آزمایشی(گروه 

من )کنترل
ط ای

رواب
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 خطا 97/423 27 703/15   

 کل 00/46061 30    

 شده کل اصالح 17/5360 29    

 آزمون پیش 49/367 1 49/367  68/22 0005/0 457/0

447/0 0007/0  84/21 94/353 1 94/353 
- آزمایشی(گروه 

 )کنترل

 خطا 51/437 27 20/16   

 کل 34/7917 30    

 شده کل اصالح 59/1119 29    

هار
م

 

   
آزمون بین زنان  شده است با کنترل پیش  نشان داده 7طور که در جدول  همان

 گروه گواه از لحاظ استحکام شخصی، روابط ایمن و سرپرست خانوار گروه آزمایش و
داري  اما از لحاظ اعتماد به غرایز تفاوت معنی. داري وجود دارد مؤلفه مهار تفاوت معنی

دیگر، آموزش هوش معنوي موجب افزایش استحکام  عبارت به. شود مشاهده نمی
 .تشخصی، روابط ایمن و مؤلفه مهار گروه تحت آموزش هوش معنوي شده اس

  
  گیري بحث و نتیجه

آوري و زیر  نتایج پژوهش حاضر روشن نمود که آموزش هوش معنوي در افزایش تاب
ي استحکام شخصی، روابط ایمن و مؤلفه مهار در زنان سرپرست خانوار تأثیر ها اسیمق

، )2015(فرد و همکاران ي مداحیها افتهیی از یها بخشنتایج این مطالعه با . دارد
، به نقل از 2005 (1، اسمیت)1391(، مرعشی و همکاران )1394( باقریان راد ومحمودي

ها منطبق  همخوانی دارد و با نتایج آن) 2009 (2و آمرام) 1388فرامرزي و همکاران، 

                                                
1. Smit 
2. Amram 
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آوري  تاب  که هوش معنوي نقش مهمی دراند دادهي اخیر نیز نشان ها پژوهش. است
  .ري بینجامدآو  به افزایش تابتواند یمداشته و آموزش آن 

آوري، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به  در تبیین این نتایج باید گفت که تاب
رو سازگاري موفق در زندگی  است و ازاین) در شرایط تهدیدکننده(تعادل سطح باالتر 

نماید که سازگاري مثبت با   به این نکته نیز اشاره می1حال کامپفر درعین. کند را فراهم می
آیند، سطح باالتري  عنوان پیش آوري بشمار رود و هم به تواند پیامد تاب م میزندگی، ه

ترمیم خود با پیامدهاي مثبت  آوري نوعی  در واقع تاب. آوري را سبب شود از تاب
: 1386؛ به نقل از سامانی و همکاران، 1999کامپفر، (هیجانی، عاطفی و شناختی است 

ش معنوي بتواند تسلط فرد بر رویدادهاي رود که آموزش هو  انتظار میپس). 292
از طرف دیگر هوش معنوي . محیط را باال ببرد و احساس درماندگی را خنثی سازد

شود  هوشی است که سبب استفاده از اطالعات معنوي در حل مشکالت روزمره می
)Emmons, 2000 .(  

 تا معناي دهد آموزش هوش معنوي به افراد فلسفه مستقلی داده و به فرد توان می
در واقع هوش معنوي دربرگیرنده . عمیق جهان خلقت و خود را درك کند

چارچوبی براي فرد از واسطه هوش معنوي،  پذیري رفتاري و هیجانی است و به انعطاف
دیدگی،  یافتن معنا و فهم معناي تجربیات منفی مثل بیماري، ضربه عاطفی و آسیب

ها و  برداري از سرمایه ز یک نظر توانایی بهرهاز آنجا که هوش معنوي ا. برخوردار است
انتظار است که   قابلپسمنابع معنوي در جهت حل مشکالت و بهتر زندگی کردن است، 

در جلسات برگزارشده . آوري را ارتقاء بخشد طورکلی تاب آموزش هوش معنوي به
گرفته آوري زنان سرپرست خانوار در نظر  منظور ارتقاي تاب هوش معنوي اهدافی به

هاي دشوار،  هاي سالم و واکنش مناسب در برابر موقعیت شد که ازجمله آموزش پاسخ
بر  ها، مدیریت استرس و مدیریت خشم با تکیه نگرش و رفتارهاي مؤثر در موقعیت

  .معنادهی به زندگی بود

                                                
1. Compfere 
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آوري بیانگر پذیرش مثبت عواطف است  عد روابط ایمن در تاباز سوي دیگر ب
آموزش هوش معنوي بر ). 376: 1386 به نقل از بشارت، 2003ون، کانر و دیویدس(

در بیان .  ارتباط مثبت و هدفمند تأثیر دارد وخودمختاري، تسلط محیطی، رشد شخصی
وي معتقد است که تفکر . اشاره کرد) 1991(توان به نظریه برگین  این اثرگذاري می

شناختی  اسب بر وضعیت روانمعنوي به علل زیر داراي تأثیرات مثبت و پیامدهاي من
چیزي که بتوان براي آن (سازد   معنایی براي زندگی فراهم می،معنویت. 1: افراد است

به افراد احساس . 3. آورد بینی را فراهم می امید و خوش. 2؛ )ردزیست و براي آن م
. 4. دهد که جبران احساس عدم کنترل شخص را نماید کنترل از جانب خداوند را می

هنجارهاي مثبت اجتماعی را . 5. آورد و روش زندگی بهتر را براي فرد فراهم میراه 
  ).36: 1379شاکري نیا، (انگیزد  کند که خود، حمایت اجتماعی را برمی ایجاد می

آوري افراد مؤثر  ي را بر تابا مقابله هاي مهارتاز سوي دیگر جوادي و پرو 
ي فعال و مؤثر ا مقابلههاي  وي با مهارت و همچنین بیان کردند که هوش معناند دانسته

طبیعتاً انتظار آن است که . گذارد یمآوري افراد تأثیر  ارتباط دارد و از این طریق بر تاب
ي کلی آنان را سازمان ریگ جهتسوي اهداف واال سوق دهد و  چنین درکی افراد را به

 به مشکالت در آنان منجر پذیر داده و به توانایی مقابله با شرایط دشوار و پاسخ انعطاف
شده و از این طریق ممکن است بر ارتقاي روابط ایمن یا پذیرش عواطف مثبت مؤثر 

  ).76: 1387جوادي و پرو، (باشد 
یکی از (رو شدن با استرس، تولید معناي شخصی  از طرف دیگر در روبه

ه حتی اگر دهد تا با ایجاد شرایط جدیدي ک ، به فرد امکان می)هاي هوش معنوي مؤلفه
کننده باشد، معنا یا هدفی را در آن بیابد و بتواند با شرایط جدیدش  آور و نگران استرس

زا را تغییر داده و تأثیرات منفی آن را کاهش  سازگار شود و از این طریق عامل استرس
 هنگام مواجهه با یک وضعیت سخت، تولید معناي شخصی ممکن ثالطور م به. دهد

صورت یک روش حل  حل معنامحور هدایت کرده و به ت یک راهاست فرد را به سم
انتظار است که  بنابراین، قابل). Wachholtz & Pargament, 2008(مسئله مؤثر عمل کند 
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هاي بالقوه را  آموزش هوش معنوي حس کنترل مؤثر بر حوادث و رویدادها و موقعیت
ن داد که آموزش هوش در این راستا پژوهش حاضر نیز نشا. در افراد بهبود بخشد

  .معنوي موجب افزایش مهار در زنان سرپرست خانواده شده است
تواند باعث ارتقاي هوش  مذهب میتوان اذعان داشت که  بندي نهایی می در جمع

مشغولی بیشتر به وجود متعالی، سایر همنوعان و  معنوي شده و هوش معنوي نیز باعث دل
د و پرورش هوش معنوي با قرار گرفتن در رش. شود نهایتاً توجه به معنویات می

تواند به شفافیت ارتباط انسان و  برانگیز و افزایش خودآگاهی می هاي غنی و سؤال محیط
ها و تفکراتی مجهز کند که به خود مدیریتی بهتر  ماوراءش کمک کرده و فرد را به مهارت

در نهایت .  افزایش دهدآوري و غلبه بر نامالیمات را و دانش بیشتر منجر شده و حتی تاب
گرفته و مفاهیم مرور شده همگی حاکی از تأثیر بنیادین ارتقاي هوش  هاي انجام پژوهش

  .باشد آوري و حل مسائل فردي افراد می معنوي در سالمت، رفاه، کیفیت زندگی، تاب
  

  هاي کاربردي پیشنهاد
دکاري هاي مد تواند در حیطه بالینی و در کلینیک  نتایج این پژوهش می-

اجتماعی، مراکز خدمات بهزیستی، مراکز مشاوره و مراکز مربوط به سالمت خانواده 
هاي آموزشی جهت ارتقاي هوش معنوي  صورت که دوره بدین. مورد استفاده قرار گیرد

  .زنان سرپرست خانوار توسط مددکاران اجتماعی و مشاوران مراکز برگزار گردد
ایداري در برابر مشکالت براي زنان  با توجه به اهمیت مسائل صبر و پ-

آوري این زنان را از طریق  ، مددکاران اجتماعی تالش کنند که تابرسرپرست خانوا
  .جلسات مددکاري گروهی و آموزش جمعی افزایش دهند

گردد که مددکاران اجتماعی،   با عنایت به فرهنگ جامعه ایرانی پیشنهاد می-
ویژه براي زنان  هاي توانمندسازي به روشعنوان یکی از  مداخالت معنوي را به

  .سرپرست خانوار مدنظر قرار دهند و در قالب فرایند مددکاري گروهی اجرایی نمایند
تعریف و  آوري از دیدگاه اسالمی باز شود هوش معنوي و تاب پیشنهاد می -

  هاي آموزشی ویژه زنان سرپرست خانوار طراحی گردد بازتبیین شده و بسته
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