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هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی بر
حل تعارض با والدین ،در میان دانشآموزان متوسطه دوم شهر باغملک بوده است .طرح
پژوهش از نوع آزمایشی پیشآزمون ،پسآزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش
را همۀ دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر باغملک در سال تحصیلی  6971-79تشکیل
میدادند .از میان آنها  054نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند ،سپس مقیاس
حلتعارض با والدین اشتراوس ( ،)CTSروی آنها اجرا شد و از میان آنها  74نفر که
تعارض باالیی با والدین داشتند ،به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و
یک گروه کنترل گمارده شدند .هر کدام از گروههای آزمایش (گروه هوش اخالقی ،گروه
هوش معنوی) در هشت جلسه آموزشی شرکت کردند و گروه کنترل مداخلهای
دریافت نکردند .در پایان ،پسآزمون ( )CTSروی گروههای آزمایش و کنترل انجام
گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از تحلیل کوواریانس چند متغیره و یک متغیره استفاده
شد .یافتهها نشان دادند که اختالف نمرههای دو گروه آزمایش که مداخله دریافت کردند
نسبت به گروه کنترل در حل تعارض استداللی ،کالمی و فیزیکی در سطح (،)P>4/46
معنادار است ،یعنی مداخله هوش اخالقی و معنوی بر شیوههای حل تعارض دانشآموزان
با والدین اثربخش بود ،اما اختالف میانیین نمرههای دو گروه آزمایشی با یکدییر در حل
تعارض استداللی ،کالمی و فیزیکی در سطح ( )P<4/45معنادار نبود ،یعنی اثربخشی هر
دو روش بر حل تعارض دانشآموزان با والدین یکسان بود .بنابراین آموزش هوش
اخالقی و معنوی میتواند موجب افزایش مهارتهای استداللی و کاهش پرخاشیریهای
کالمی و فیزیکی فرزندان با والدین شود.
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مقدمه
امروزه نوجوانان در جامعهای زندگی میکنند که به تدریج تفاوت میان سبک زندگی آنها و
والدینشان به شکلی تعارض گونه تبدیل و تجربه میشود (سمتانا ،وانگ ،بال ،یائو.)9460،6
نوجوانان از والدین خود ،شکایتهایی چون اعمال قدرت ،نظارت همهجانبه ،خودداری از توجه به
نظر آنها ،در دسترس نبودن ،وضع قانون در لحظه ،نپذیرفتن انتقاد و پیشداوری دارند (اویسی و
همکاران .)9464،بلوغ و تغییرات آن بر رفتار نوجوانان تأثیر میگذارد و سبب میشود که آنان
(رنیاسامی 9و همکاران )9469،؛ بنابراین ،ناسازگاریهای میان والدین و فرزندان سبب ایجاد مشکل
در روابط آنها میشود (پیزورنو 9و همکاران )9460 ،که ممکن است فرزندان با انواع پیامدهای
منفی مانند پرخاشیری نسبت به همتایان ،کاهش صالحیت اجتماعی و درگیری در گروههای
همتایان منحرف پیوند بخورند (اینیولدزبی ،شاو ،ویناسلو ،شونبرگ ،گیلیوم و کریس )9441،0یا
اینکه به آشفتییهای روانی با پیامدهایی طوالنی مدت در زندگی دچار شوند و ظرفیت مولد و ایمن
بودن جوامع را کاهش دهند و عامل خطری برای گسترش اختالالت روانشناختی مانند رفتارهای
ضداجتماعی ،سوء مصرفمواد و افسردگی شوند (امامی و همکاران .)6979،تعارض 5والد -فرزند
میتواند با اختالل سلوک ،جدایی عاطفی از خانواده ،رفتار غیرقابلقبول ،مشکالترفتاری در
مدرسه و کاهش عملکرد تحصیلی همراه شود (جاویدی ،اسدی و قاسمی .)6970 ،روابط درست
والد-فرزند میتواند با پیامدهای خوب برای فرزند همراه شود مانند سطوح پایین اضطراب و
افسردگی ،عزت نفس باال ،پیشییری از سوء استفاده از مواد و مشکالت رفتاری (هر ،هانسون،
ولف ،پوالک .)9465،1تعارض در زندگی اجتنابناپذیر است و به شکلهای گوناگون بروز میکند،
ولی آنچه درزمینۀ تعارض اهمیت دارد ،روش مواجهه با آن است (بایرن 9و همکاران.)9469،
اگرچه ارتباط مداوم و نزدیک نوجوانان با والدین بر شکلگیری شخصیت مستقل آنها نقش اساسی
دارد ،اما شاید این روابط مختل و موجب تعارض شود و بر بهداشت روانی افراد تأثیر گذارد که در
چنین شرایطی بهکارگیری سازههایی همچون هوش اخالقی 9و معنوی 7برای حل تعارضات
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ضروری است (بردفورد ،وان و باربر .)9449،6از عوامل مؤثر در تعامل سازنده با دییران رعایت
اصول و معیارهای اخالقی (صداقت ،مسئولیتپذیری ،دلسوزی و تعهد) است .برخورداری
دانشآموزان از این ویژگیها میتواند در برقراری تعامل سازنده با والدین مؤثر باشد ،زیرا ویژگیهای
مذکور از ابعاد هوش اخالقی بهحساب میآیند (محمدی ،نخعی ،برهانی و روشنزاده.)6979،
مؤلفههای هوش اخالقی یعنی همدلی ،وجدان ،خویشتنداری ،احترام ،مهربانی ،بردباری و انصاف
«شکیبایی اخالق» را به انسان هدیه میدهند تا او در مسیر نیکی باقی بماند و رفتاری اخالقگرایانه
تا بتواند در برابر هرگونه فشاری که عادتهای وابسته به منش استوار و زندگی اخالقی مناسب را
تهدید میکند ،مقاومت کند (بوربا .)9446 ، 9هوش اخالقی بهمثابه نوعی جهتیاب برای اقدام به
عمل درست و توانایی کاربرد اصول اخالقی جهانی در تعامل با دییران است (لنیک و
کیل .)9466،9نتایج پژوهش مرتضایی ،قاسمی و احمدی ( )6979حاکی از آن است که میان هوش
اخالقی و قانونمداری در دانشآموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .مداخله هوش اخالقی در
پرستاران بخشهای اورژانس نشان داده که با افزایش هوش اخالقی ،میزان خشم آنها کاهش یافته
است (عسیری ترازوج ،علیمحمدزاده و حجازی .)6971،نتایج پژوهشی با هدف بررسی رابطۀ
هوش اخالقی و هیجانی در دانشیاه عثمان قاضی روی  909دانشجو ،ارتباط معناداری را میان
کمیت و کیفیت تعامالت از جمله خودآگاهی ،درک مردم و همدلی نشان داد (آیبک 0و همکاران،
 .)9465در بررسی تأثیر هوش اخالقی بر رفتار و عملکرد کارکنان مدارس میشییان ،نتایج نشان داد
که هوش اخالقی صفتهایی همچون احترام ،عالقهمندی و کیفیت رفتار را تقویت میکند (کالرکن،5
.)9464
هوش معنوی کاربرد انطباقی اطالعات معنوی برای حل مسئله در زندگی روزانه ،فرایند
دستیابی به هدف و مجموعه تواناییها برای کاربست ابزار ،منابع ،ارزشها و ویژگیهای معنوی برای

افزایش کنش و بهزیستی زندگی روزانه است (امونز و آمرام9449 ،1؛ به نقلاز شعبانی .)6970،این
هوش مجموعه ظرفیتهای سازگاری در ذهن برمبنای جنبههای غیرجسمانی و متعالی واقعیت بوده
است .همین امر موجب سازگاری فرد از طریق جلب رضایت خداوند میشود (عرفان و همکاران،
 )6975یا توانایی بهرهگیری از یک رویکرد چندحسی ،مانند شهود ،مراقبه و تجسم ،با بهکارگیری
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دانش درونی برای حل مشکالت است (سیسک .)9461،6نتایج مطالعات نشان میدهد که هوش
معنوی نهتنها سازگاری را پیشبینی میکند ،بلکه توانایی افراد را در حل مشکالت و رسیدن به

اهداف خود تسهیل میکند (منصوری و همکاران9461 ،؛ کینگ .)9449،9آموزش هوش معنوی با
افزایش عزتنفس ،سازگاری عاطفی و اجتماعی و کاهش پرخاشیری و اضطراب دانشآموزان
همراه بود (گرمایی .)6971،در مطالعه ای به شیوه فراتحلیل در بررسی  59پژوهش ،آشکار شد که
میان تعارض والد-نوجوان و سازگاری نوجوانان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد (ویموث،
معناداری حساسیتهای فردی ،اضطراب ،خصومت و افکار پارانویید را در پسآزمون نسبت به پیش
از آموزش در گروه آزمایشی ،در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد (محمدی ،بحرینیان ،مرتضوی،
موسوی و اشرافنژاد .)6979،ازاینرو در پژوهش حاضر تالش شده است که اثربخشی هوش
اخالقی و هوش معنوی را به مثابه متغیرهای مداخله کننده در حل تعارضهای دانشآموزان با
والدین بررسی شود ،تا با توجه به کمبود مطالعات در این گستره ،شناخت بیشتری نسبت به
راهبردهای حلتعارض والد -فرزندی حاصل شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی ،با پیشآزمون ،پسآزمون و گروه کنترل است .جامعه آماری
پژوهش را همۀ دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر باغملک در سال تحصیلی  6971-79تشکیل
میدادند .از میان آنها  054نفر انتخاب شدند ،سپس پرسشنامه حل تعارض با والدین اشتراوس
( ،)CTSبه عنوان پیشتست روی آنها اجرا شد و از میان آنها  74نفر که نمرات تعارض باالیی با
والدین خود داشتند انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل
گمارده شدند .هر کدام از گروههای آزمایش هر هفته یک جلسه در هشت جلسه آموزشی (گروه
آموزش هوش اخالقی ،گروه آموزش هوش معنوی) شرکت کردند و گروه کنترل مداخلهای
دریافت نکرد و یک ماه پس از انجام دادن مداخله ،پسآزمون (مقیاس  )CTSروی گروههای
آزمایش و کنترل اجرا شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و یک
متغیره استفاده شد.
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شناساندن اعضای گروه ،بیان قوانین جلسات ،فنون و مهارتهای احترام ،شیوههای رایج بیاحترامی (تنزلدادن،
ترکدادن ،تهدید کردن ،سرزنشکردن ،تحقیر کردن ،ایجاد احساس گناه ،از خط خارج کردن ،محروم کردن)
راهبردهای حل اختالف.

دوم :مهربانی

روشهای تقویت ،شناسایی و ردیابی خطاهای شناختی در زمینۀ درک تفاوتهای فردی ،شخصیتی (گسسته بینی،
فرضیهسازی ،درشتنمایی ،نتیجهگیری شتابزده ،برچسب زدن ،سفید و سیاه دیدن و استدالل اشتباه) .ارائه
تکالیف درست اندیشی.
جواب ،فیلتر کردن ،داوری کردن ،سیر درخیال ،پند و اندرز دادن ،مبارزهطلبی ،حقبهجانب بودن ،از خط خارج
شدن ،مهرخواهی).

چهارم :وجدان

روشهای تقویت ،شناسایی رفتارهای حاکی از وجدان در قبال دییران ،خودسنجی وجدان سالم ،بیان قاعده
چهار  ،Rارائه تکالیف برای تقویت وجدان.

پنجم:

روشهای تقویت (توقف کردن ،اندیشه کردن ،درست رفتار کردن) پیامدهای فقدان خویشتنداری ،فنون مهار

خویشتنداری

کردن خود (گسترش واژههای احساسی ،نشانههای هشدار خشم ،استفاده از گفتیوی درونی ،آموزش تنفس
شکمی).

ششم :انصاف

پیامدهای فقدان ،فنون افزایش مهارت رفتار منصفانه مانند فن تحلیل هزینه و منفعت (نفع و ضرر رفتار
منصفانه ،پرداختن به حفظ احساسات ،تفکر منفی یا رفتار غیرمنصفانه ،تمرین احترام به تفاوتها ،مقابله با
پیشداوری و ابراز احساس).

هفتم :بردباری

مصادیق ،پیامدهای فقدان ،شناسایی عوامل خشم (وقایع ناخوشایند ،محرکهای محیطی ،هیجانی ،جسمانی،
نیرش و تفکر فرد) بیان مراحل کلی مهارت کنترل خشم (خودآگاهی هیجانی ،خنثی کردن خشم ،قاطعیت).

هشتم :بردباری

شناسایی پاسخهای خشم ،فنون مهار خشم بلندمدت (ورزش ،آرمیدگی ،فن وایت برد ،دستور دادن به خود ،فن
توقف فکر ،فن شمارش) کوتاه مدت (پرسش از خود ،تنفس عمیق ،ذکر ،حواسپرتی مانند شمارش اعداد،
یادآوری شعر ،خاطره) نشانههای کالمی مانند اظهارات مثبت ،اجتناب از برچسب زدن ،غیرکالمی مانند حالت
بدنی آرام ،حالت چهره خوب.

 .6این پروتکل برگرفته از رساله دکتری گل محمدیان سال  6979دانشیاه عالمه طباطبایی تهران ،رساله دکتری یاسمی نژاد سال  6979دانشیاه شهید
چمران اهواز و کتاب پرورش هفت فضیلت هوش اخالقی بوربا ( )9445ترجمه کاووسی سال  6970است.
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جدول :7جلسات آموزش هوش اخالقی
اول :معنویت

3

معرفی اعضای گروه ،بیان قوانین جلسات ،تعریف ،ضرورت معنویت ،تأثیر معنویت بر روابط میان -فردی،
ویژگیهای انسان معنوی ،نیازهای معنوی ،روشهای مقابله و حمایت معنوی ،ارائه تکالیف.

دوم :هوش

بررسی تکالیف ،تعریف هوش معنوی و مقایسه آن با هوش سنتی ،نشانههای هوش معنوی ،کاربردهای هوش

معنوی

معنوی ،ویژگیهای هوش معنوی ،مراحل هوش معنوی ،فواید و روشهای تقویت هوش معنوی ،ارائه تکالیف.

سوم :آگاهی

بررسی تکالیف ،تعریف آگاهی ،خودآگاهی ،عوامل مؤثر بر خودآگاهی ،موانع خودآگاهی ،انواع خودآگاهی،
کارکردهای آگاهی معنوی با استفاده از مثالها ،تصاویر ،ارائه تکالیف.
مصداقها و آثار رشد نایافتیی متعالی و ارائه تکالیف.

پنجم:

معنای شخصی ،لزوم تعیین هدف در زندگی ،نقش معنویت در رسیدن به اهداف ،امکان یافتن معنا در تمام فعالیتها

معنای شخصی

حتی شکستها ،تولید و افزایش معنای شخصی ،ارائه تکالیف.

ششم:

بررسی تکالیف .تعریف ،لزوم وجود نیروی برتر ،نقش تفکر انتقادی در معنایابی انسان در زندگی ،نقد تفکر خود

تفکر انتقادی

درباره هدف خلقت ،زندگی پس از مرگ ،صلح جهانی ،معنای اتفاقات از طریق فنون بارش فکری ،تجسم ذهنی،
ایفای نقش.

هفتم:

حل مسئله با رویکرد معنوی ،جهتگیریهای معنوی ،ارائه راهحلهای قابل قبول ،سودمندی حلمسئله و مراحل حل

حل مسئله

مسئله با رویکرد معنوی ،با فن بارش فکری ،ارائه تکالیف.

هشتم :بخشش

بخشش با رویکرد معنوی از بعد رفتاری ،انواع بخشایش ،پیش مراحل بخشایش (عینی ،احساسی ،شناختی) و مراحل
بخشایش (اندیشه ،احساس عاطفی ،تمایل و تصمیم به بخشش ،ابراز عملی) پیامدهای بخشایشیری.

ابزار :در پژوهش حاضر از مقیاس  65سؤالی تاکتیکهای حل تعارض با پدر و مادر ()CTS

مورای ای .اشتراوس 9بهرهگیری شده است .این مقیاس در سه خرده مقیاس استداللی ،کالمی و
فیزیکی تهیهشده است .دامنه نمرات برای هر مقیاس ،میان صفر تا  95است .نمره صفر نشاندهنده
عدم تعارض در رابطه و نمره  95نشاندهنده بیشترین تعارض در رابطه است .دامنه نمرات برای
کل آزمون ،میان صفر تا  95است که نمره صفر نشاندهنده عدم تعارض و نمره  95نشاندهنده
ناگوار بودن رابطه است .آزمودنیها باید میزان تعارض را در مقیاسی  5درجهای از هرگز تا بیش از
ماهی یکبار به ترتیب شامل صفر = هرگز = 6 ،یکبار در سال = 9 ،دو یا سه بار = 9 ،اغلب ،اما
کمتر از یکبار در ماه = 0 ،حدوداً ماهی یکبار = 5 ،بیش از ماهی یکبار گزارش کنند .اشتراوس
روایی مقیاس را روی  9609نفر زوج آمریکایی مناسب ارزیابی کرده و با ضریب آلفای کرونباخ
پایایی  P<0.87را گزارش کرده است (ایمانیفرد و کامکار .)6974،روایی محتوایی این مقیاس نیز

 .6این پروتکل برگرفته از الف :کتاب هوش معنوی و مقیاسهای سنجش آن ،تألیف دکتر فرامرز سهرابی و اسماعیل ناصری ( )6975انتشارات آوای
نور .ب :کتاب هوش معنوی ،تألیف دکتر جعفر شعبانی ( )6979چاپ اول ،نشر ساواالن .ج :کتاب آموزش مهارتهای معنوی ،تألیف دکتر جعفر
بوالهری ( ،)6979وزارت علوم دفتر مشاوره و سالمت است.
2. Murray A. Straus
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در پژوهش زابلی ( )6999و روایی صوری آن در پژوهش مرادی ( )6990مورد تأیید قرار گرفته
است و در پژوهش محمدخانی ( )6990ضریب پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ از 4/97
برای تعارض کالمی تا  4/76برای استدالل گزارش شده است (به نقل از شفیعی .)6976،پایایی
مقیاس روی دانشجویان واحد اهواز با بهرهگیری از روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون ،4/94
تعارض استداللی  ،4/91پرخاشیری کالمی  4/96و فیزیکی  4/90به دست آمد (عسیری و
صفرزاده .)6979 ،در پژوهش حاضر روایی صوری و محتوایی را اساتید خبره گروه روانشناسی
یافتهها
هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش هوش اخالقی و هوشمعنوی بر حل تعارض با
والدین در دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر باغملک بود .ابتدا یافتههای توصیفی متغیرهای
موردبررسی به تفکیک گروه (دو گروه آزمایش و گروه کنترل) و زمان آزمون (پیشآزمون و
پسآزمون) ارائهشده است .تعداد آزمودنیهای هر گروه  94نفر است.
جدول  :1دادههای توصیفی متغیرهای وابسته در مراحل پیش آزمون و پسآزمون گروهها
متغیر وابسته

حلتعارض
استداللی با والدین

حلتعارض کالمی
با والدین

حلتعارض
فیزیکی با والدین

گروه

مرحله

میانیین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

تعداد

آموزش هوش

پیشآزمون

99/69

64/55

9

50

94

اخالقی

پسآزمون

91/59

9/11

10

79

94

آموزش هوش

پیشآزمون

90/91

69/90

4

19

94

معنوی

پسآزمون

74/91

9/96

59

641

94

گروه گواه

پیشآزمون

95/94

69/15

0

59

94

پسآزمون

04/71

67/17

9

77

94

آموزش هوش

پیشآزمون

90/51

7/79

07

70

94

اخالقی

پسآزمون

60/54

1/96

9

96

94

آموزش هوش

پیشآزمون

94/49

7/95

59

91

94

معنوی

پسآزمون

67/01

9/69

7

56

94

گروه گواه

پیشآزمون

19/51

69/99

04

97

94

پسآزمون

04/71

67/17

4

70

94

آموزش هوش

پیشآزمون

19/99

1/97

59

94

94

اخالقی

پسآزمون

7/44

9/41

4

90

94

آموزش هوش

پیشآزمون

19/91

64/96

01

94

94

معنوی

پسآزمون

69/69

9/17

5

59

94

گروه گواه

پیشآزمون

19/91

69/00

97

95

94

پسآزمون

99/49

69/56

4

14

94

Downloaded from qjoe.ir at 14:54 +0330 on Saturday March 6th 2021

مورد تأیید قرار داده اند.

فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 341

27

بر پایۀ دادههای جدول  ،9نمرههای دو گروه آموزش هوش اخالقی و آموزش هوش معنوی،
در مقایسه با گروه کنترل ،از پیشآزمون تا پسآزمون در حل تعارض استداللی ،کالمی و فیزیکی
تغییر بیشتری داشته است .هر دو آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی سبب افزایش میانیین
نمرات در حل تعارض استداللی و کاهش نمرات میانیین در حل تعارض کالمی و فیزیکی
شدهاند .در بررسی معناداری تفاوت گروهها (دو گروه آزمایش و گروه کنترل) در پسآزمون
نمرههای زیرمقیاسهای حلتعارض با والدین ،برای کنترل اثر پیشآزمون از تحلیل کوواریانس
گروهها از پیشفرضهای آغازین تحلیل کوواریانس چند متغیری هستند ،پیش از ارائۀ نتایج تحلیل
کوواریانس ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و از آزمون
لوین 6برای بررسی فرض برابری واریانس خطای متغیرهای وابسته استفاده شده است .پیش فرض
نرمال بودن توزیع دادهها در مورد همۀ زیرمقیاسهای آزمون حلتعارض با والدین در هر دو نوبت
آزمون برقرار بود .همچنین نتایج آزمون لوین نشان داد که مقیاسهای پژوهش از همینی واریانس
برخوردارند .همچنین بهمنظور آزمون مفروضه همسانی ماتریسهای واریانس -کوواریانس از آزمون
باکس کمک گرفته شده و میزان معناداری آزمون باکس برابر با  4/91به دست آمده است ،بنابراین
آزمون باکس در سطح ( )P>4/45معنادار نیست؛ به عبارت دییر ماتریس واریانس – کوواریانس
همین بوده و این مفروضه نیز برقرار است.
پس از بررسی رابطه خطی پیشآزمون و پسآزمون نتایج نشان داد که میان پیشآزمون و
پسآزمون رابطۀ خطی معناداری وجود دارد که نتایج آن مطابق با جدول  0گزارششده است؛ یعنی
پیشفرض رابطه خطی میان پیشآزمون و پسآزمون در متغیر پژوهش تأیید شد ،سپس آزمون
همینی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل میان پیشآزمون متغیرهای وابسته و متغیر مستقل
موردبررسی قرار گرفت .با توجه به معنادار نبودن این تعامل مطابق با یافتههای جدول  9مفروضه
همینی ضرایب رگرسیون برقرار بود؛ بنابراین ،با توجه به رعایت تمام مفروضهها پژوهشیر مجاز
بهکارگیری تحلیل کوواریانس چندمتغیری است.

1. Leven's Test
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جدول  :4نتايج آزمون رابطه خطی پیشآزمون و پسآزمون
متغیر وابسته

آزمون

ارزش

F

حلتعارض استداللی با والدین

اثر پیالیی

4/90

0/49

1
اثر

حلتعارض کالمی با والدین

اثر پیالیی

4/99

0/99

1

91

حلتعارض فیزیکی با والدین

اثر پیالیی

4/65

9/95

1

91

درجه

درجه

سطح

آزادی

آزادی خطا

معناداری

91

4/446
4/449
4/40

تعامل گروه با متغیر وابسته

آزمون

ارزش

F

حلتعارض استداللی با والدین

اثر پیاليی

4/99

6/91

69
اثر

حلتعارض کالمی با والدین

اثر پیاليی

4/99

4/76

69

940

حلتعارض فیزیکی با والدین

اثر پیاليی

4/99

4/79

69

940

درجه

درجه

سطح

آزادی

آزادی خطا

معناداری

940

4/65
4/55
4/50

برای بررسی فرضیههای پژوهش ،ابتدا تحلیل کوواریانس چند متغیری و تکمتغیری انجام شده
است (جدول .)1
جدول  :7نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیری
F

آزمون

ارزش

اثر پیالیی

4/95

94/15

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

اندازه

اثر

خطا

معناداری

اثر

1

611

4/4446

6

المبدای ویلکز

4/96

99/90

1

610

4/4446

6

اثر هتلینگ

9/05

01/17

1

619

4/4446

6

بزرگترین ریشه روی

9/91

79/61

9

99

4/4446

6

بر پایۀ دادههای جدول  ،1هر چهار آماره چند متغیری مربوطه (اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشه روی) در سطح اطمینان  )P>4/46( 77%معنادارند .از این رو فرض
صفر رد و ترکیب خطی  9متغیر وابسته (حل تعارض با والدین) پس از تعدیل تفاوتهای  9متغیر
همراه از متغیر مستقل (برنامه آموزشی) تأثیر گرفته است .این موضوع نشان میدهد که حداقل یکی
از آموزشهای هوش اخالقی و معنوی بر دستکم یکی از متغیرهای وابسته اثربخش بوده است،
سپس برای بررسی این موضوع که آیا هر یک از متغیرهای وابسته بهطور جداگانه از متغیر مستقل
تأثیر پذیرفته است یا خیر ،با آزمون تکمتغیری تحلیل کوواریانس یکراهه ،به بررسی اثر متغیرهای
مستقل بر هریک از متغیرهای وابسته پرداختهشده است.
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جدول  :2نتايج آزمون تحلیل کوواريانس يک راهه متغیرهای وابسته
منابع تغییر

درجه آزادی

مجموع مجذورات

F

میانیین مجذورات

متغیر وابسته

سطح
معناداری

حل تعارض استداللی با والدین

09009/49

9

96996/46

691/74

4/4446

حل تعارض کالمی با والدین

69997/97

9

1197/17

90/70

4/4446

حل تعارض فیزیکی با والدین

1099/01

9

9909/99

99/97

4/4446

بر پایۀ دادههای جدول  ،9نتیجه آزمون تکمتغیری برای تکتک متغیرهای وابسته در سطح
فرضیه  .6آموزش هوش اخالقی بر حل تعارض استداللی با والدین تأثیر دارد.
فرضیه  .9آموزش هوش معنوی بر حل تعارض استداللی با والدین تأثیر دارد.
فرضیه  .9آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی بر حل تعارض استداللی با والدین تأثیری
متفاوت دارند.
جدول  :7نتايج آزمون (LSDمتغیر حل تعارض استداللی با والدين)
گروه

تفاوت میانیینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

هوش اخالقی و کنترل

09/60

9/97

4/4446

هوش معنوی و کنترل

07/90

9/99

4/4446

هوش اخالقی و هوش معنوی

1/64

9/91

9/41

بر پایۀ دادههای جدول  ، 9تفاوت میانیین گروه کنترل با هر دو گروه هوش اخالقی و هوش
معنوی در متغیر حل تعارض استداللی با والدین معنادار شده است ()P>4/46؛ به این معنا که
هریک از دو آموزش بهکار رفته بر حل تعارض استداللی با والدین اثرگذار بوده است و با توجه به
دادههای توصیفی میتوان گفت آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی سبب افزایش حل تعارض
استداللی با والدین در دانش آموزان شده است ،اما تفاوت میان دو گروه هوش معنوی و هوش
اخالقی معنادار نیست ()P <4/45؛ بنابراین تأثیر این دو آموزش بر حل تعارض استداللی با والدین
آزمودنیها یکسان بوده است.
فرضیه  .0آموزش هوش اخالقی بر حل تعارض کالمی با والدین تأثیر دارد.
فرضیه  .5آموزش هوش معنوی بر حل تعارض کالمی با والدین تأثیر دارد.
فرضیه  . 1آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی بر حل تعارض کالمی با والدین تأثیری
متفاوت دارند.
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جدول  :7نتايج آزمون (LSDمتغیر حل تعارض کالمی با والدين)
گروه

تفاوت میانیینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

هوش اخالقی و کنترل

99/15

9/11

4/4446

هوش معنوی و کنترل

90/59

9/59

4/4446

هوش اخالقی و هوش معنوی

9/49

9/19

4/04

برپایۀ دادههای جدول  ،7تفاوت میانیین گروه کنترل با هر دو گروه هوش اخالقی و هوش
از دو آموزش بهکار رفته بر حل تعارض کالمی با والدین اثرگذار بوده است .با توجه به دادههای
توصیفی میتوان گفت آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی سبب کاهش حل تعارض کالمی با
والدین در دانشآموزان شده است ،اما تفاوت میان دو گروه هوش معنوی و هوش اخالقی معنادار
نیست ()P<4/45؛ بنابراین تأثیر این دو آموزش بر حل تعارض کالمی با والدین آزمودنیها یکسان
بوده است.
فرضیه  .9آموزش هوش اخالقی بر حل تعارض فیزیکی با والدین تأثیر دارد.
فرضیه  .9آموزش هوش معنوی بر حل تعارض فیزیکی با والدین تأثیر دارد.
فرضیه  .7آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی بر حل تعارض فیزیکی با والدین تأثیری
متفاوت دارند.
جدول  :38نتايج آزمون (LSDمتغیر حل تعارض فیزيکی با والدين)
گروه

تفاوت میانیینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

هوش اخالقی و کنترل

94/99

9/99

4/4446

هوش معنوی و کنترل

65/94

9/96

4/4446

هوش اخالقی و هوش معنوی

5/69

9/95

4/49

بر پایۀ دادههای جدول  ،64تفاوت میانیین گروه کنترل با هر دو گروه هوش اخالقی و هوش
معنوی در متغیر حل تعارض فیزیکی با والدین معنادار شده است ()P>4/45؛ به این معنا که هریک
از دو آموزش بهکار رفته بر حل تعارض فیزیکی با والدین اثرگذار بوده است .با توجه به دادههای
توصیفی می توان گفت آموزش هوش اخالقی و هوش معنوی سبب کاهش حل تعارض فیزیکی با
والدین در دانشآموزان شده است ،اما تفاوت میان دو گروه هوشمعنوی و هوش اخالقی معنادار
نیست ()P<4/45؛ بنابراین تأثیر این دو آموزش بر حل تعارض فیزیکی با والدین آزمودنیها یکسان
بوده است.
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بحث
در بررسی نمرههای پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل ،برنامه آموزشی هوش اخالقی بر
هریک از متغیرهای وابسته ،نتیجه آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیری برای هر یک
از متغیرهای وابسته استداللی ،کالمی و فیزیکی در سطح ( )P>4/45معنادار شده است .به این معنا
که آموزش بهکاررفته در حل تعارض استداللی ،کالمی و فیزیکی با والدین اثرگذار بوده است و
باتوجه به دادههای توصیفی میتوان گفت گروه آزمایش ،پس از دریافت مداخله برای کاهش دادن
از روشهای پرخاشیری کالمی و فیزیکی ،بهطور معناداری کمتر از گروه کنترل استفاده کرده ،یعنی
هوش اخالقی نقشی معنادار در شیوههای حل تعارض داشته است.
با مرور ادبیات تحقیق ،پژوهشی که بهطور مستقیم به بررسی اثربخشی هوش اخالقی بر
شیوههای حلتعارض دانشآموزان با والدین پرداخته باشد ،یافت نشد ،اما یافتههای پژوهش حاضر
همسوست با نتایج تحقیقات عسیری و همکاران ( ،)6971مرتضایی و همکاران ( ،)6979آیبک و
همکاران ( )9465و کالرکن ( )9464که میان هوش اخالقی و راهبردهای مقابله با تعارض
رابطه ای مثبت و معنادار را گزارش داده اند و اینکه آموزش هوش اخالقی گامی مؤثر در پیشییری
از اهمالکاری است.
در تبیین مطالب فوق میتوان گفت که هوش اخالقی با دارا بودن عوامل اخالق -مدار مانند
مسئولیتپذیری ،بخشش ،دلسوزی ،انصاف و عدالت ،ظرفیت اخالقی دانشآموزان را ارتقا
میبخشد و واکنشها ،شناختها ،نیرشها و فعالیتهای اخالقی را در چارچوب نظامهای ارزشی فردی
دانشآموزان ،امکانپذیر میسازد (محمدی و همکاران .)6979،همچنین افراد به دلیل گرایش به
خودتنظیمی و خودکنترلی ،توانایی باالیی برای مقابله با نیازهای خود داشته و هنیام قرار گرفتن در
معرض تعارض و تنش در تنظیم و مدیریت هیجانات خود عملکردی بهتر دارند و به دلیل
بهرهگیری از فضیلتهای اخالقی ،توانایی بیشتری برای مقابله با سختیها از خود نشان میدهند که در
نتیجه به سطوحی باالتر از سازگاری دست مییابند (شریفی رییی و بساکنژاد .)6979،افراد
باهوش اخالقی باال توانایی تحمل تنش و نیرانی را دارند در عین اینکه نسبت به آن بیتفاوت اند،
بنابراین امکان بروز رفتارهای ناسازگارانه در واکنش به موقعیتهای فشارزا در آنان کاهش مییابد
(کاپری و رانی.)9460،6
1. Kapri & Rani
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با بررسی نمرههای پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل ،در برنامه آموزشی هوش معنوی بر
هریک از متغیرهای وابسته ،نتیجه آزمون تکمتغیری برای هریک از متغیرهای وابسته استداللی،
کالمی و فیزیکی در سطح ( )P>4/45معنادار شد .به این معنا که آموزش بهکاررفته بر حل تعارض
استداللی ،کالمی و فیزیکی با والدین اثرگذار بوده است و با توجه به دادههای توصیفی میتوان
گفت که گروه آزمایش ،پس از دریافت مداخله برای کاهش تعارضاتشان با والدین بهطور معناداری
بیش از گروه کنترل از روش استداللی استفاده کرده اند و روشهای پرخاشیری کالمی و فیزیکی را
یافتههای پژوهش حاضر ،نشان داد که آموزش هوش معنوی نقشی معنادار در حل تعارض
فرزندان با والدین دارد .این یافته با نتایج مطالعات اسمیت )9445( 6که نشان داده هوشمعنوی
الزمه سازگاری بهتر با محیط است و کسانی که از هوش معنوی باالتری برخوردارند ،توانایی
باالتری را در جهت سازگاری با دییران از خود بروز میدهند ،مطالعات سیم و لو )9449( 9که
نشان داده افزایش هوش معنوی در افراد سبب میشود در زمان بحران و تنش با شرایط بهتر
کنارآیند ،همچنین با یافتههای تاج آبادی ( )6976که نشان داده آموزش هوش معنوی بر سازگاری
کلی و سازگاری عاطفی و اجتماعی دانشآموزان پسر مؤثر است و مطالعات گرمایی ( )6971که
نشان داده آموزش هوش معنوی در کاهش پرخاشیری دانشآموزان پسر مؤثر است و یافتههای
ولش و برادسکی )9464( 9که نشان داده است هوش معنوی موجب انعطافپذیری در رفتار و
افزایش مقاومت در برابر تنیدگی میشود و یافتههای محمدی و همکاران ( )6979و ویموث و
همکاران ( )9461همخوانی دارد.
در تبیین مطالب فوق میتوان گفت افراد با هوش معنوی باال ،زندگی را بامعنا و هدفمند تلقی
میکنند ،اتفاقات را در پرتو معنای کلی زندگی تفسیر میکنند و هنیام مواجهه با ناسازگاریهای
زندگی کمتر دچار یأس میشوند .همچنین با خودآگاهی و درک عمیق از نقاط ضعف و قوت
خود ،قابلیت بارزی در ایجاد بینش نسبت به خود و محیط پیرامون پیدا میکنند که این امر سبب
افزایش سازگاری آنان میشود (بیرامی ،موحدی و موحدی .)6979،این هوش امکان دستیابی به
دانش و فهم بیشتر را به دانشآموز میدهد تا بتواند با هوش معنوی باال از اطالعات معنوی در حل
سازگارانه مشکالت زندگی بهرهبییرد و برای دستیابی به اهداف ،سنجیدهتر رفتار کند یا برای حل
1. Smith
2. Sim & Loh
3. Welsh & Brodsky
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مشکالت با شیوه و نیرش معنوی فراتر از حواس پنجیانه اقدام کند تا به زندگی هدف و معنا
ببخشد و مهارت توجه به هدف و معنای زندگی را ،در هر لحظه در جهت سازگاری و کنشوری
بهتر به دست آورد.
در بررسی مقایسه اثربخشی آموزش هوش اخالقی و معنوی بر شیوههای حلتعارض
دانشآموزان با والدین ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که میان میانیین نمرههای
اثربخشی مداخلههای آموزش هوش اخالقی و معنوی در حل تعارض استداللی ،کالمی و فیزیکی
بر حل تعارض آزمودنیها با والدین در هر سه خرده مقیاس یکسان است و در اثرگذاری دو روش
تفاوتی وجود ندارد.
با مرور ادبیات تحقیق ،پژوهشی که بهطور مستقیم به بررسی اثربخشی هوش اخالقی و هوش
معنوی بر شیوههای حل تعارض دانشآموزان با والدین بپردازد ،به دست نیامد ،اما یافتههای
پژوهش حاضر با نتایج مطالعات چیکونیانی و زانی ،)9464( 6آرچیدیاکونو و بووا )9466( 9و
گارسیا رویز 9و همکاران ( )9469که رابطه و نقش مؤثر سبکهای حلتعارض فرزندان-والد را
بررسی کرده اند یا پژوهشهای باتلر 0و همکاران( ،)9449مسی )9464( 5و نووال )9464( 1که رابطه
میان باورهای مذهبی ،اخالقی و راهبردهای حل تعارض فرزند -والد را مطالعه کرده اند ،همخوانی
دارد.
در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت ،بیشتر تعارضهایی که در خانواده میان فرزندان و
والدین به وجود میآید برآمده از مهارتهای ناکافی در زمینۀ گفتیو میان اعضای خانواده ،عدم توافق
بر قواعد و مسئولیتها ،ارزشها و ناتوانی در حل مسئله ،دریافتهای شناختی تحریفشده ،ضعف در
توانایی درک دیدگاه دییران ،عدم مهارت کافی در کنترل خشم و ضعف در مهارتهای تصمیمگیری
است (زارپ ،6779،9به نقل از کرمی ،نظری و زهرا کار .)6979،از این رو مقاصد دییران را
نادرست تفسیر میکنند و احساس میکنند که با آنان با خصومت رفتار شده است که این
کجفهمیها منجر به ایجاد درگیری و تعارض آنها با دییران میشود (مککی 9و همکاران9449 ،؛
1. Cicognani & Zani
2. Arcidiacono & Bova
3. Garcia-Ruiz
4. Butler
5. Messay
6. Nuval
7. Zarp
8. McKee
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به نقل از بخشیپور وهمکاران .)6974 ،بنابراین آموزش هوش اخالقی و معنوی میتواند تأثیراتی
ارزشمند در باورها و نیرشهای دانشآموزان بیذارد و در نتیجه آنان با دشواریهای زندگی بهتر
روبهرو شوند (کمالجو وهمکاران .)6975 ،همچنین به این توانایی دست پیدا میکنند که هنیام
تعارض با والدین به جای رفتارهای تکانشی و پرخاشیرانه که موجب تشدید تعارضات میشوند،
به گفتیوی استداللی با آنها بپردازند و از شیوههای پرخاشیری کالمی و فیزیکی با والدین و
خویشان اجتناب کنند تا منجر به آسیبها و صدمات بدنی و روانی نشود.
از یافتههای پژوهش حاضر اینگونه استدالل میشود که آموزش هوش اخالقی و معنوی از
روشهای درمانی مؤثر ،منابع مهم معنوی و اعتقادی ،برای حل مشکالت و دستیابی به زندگی
بانشاط و سالم هستند .ازاینرو با توجه به نیاز آیندۀ جامعه به افراد سالم ،بانشاط ،مولد و دارای
ویژگیهای مثبت روانشناختی ،آموزش این سازهها به دانشآموزان برای حلتعارض با والدین
مناسب و ضروری است.
محدویتهای پژوهش حاضر ،فقدان پیییری و ارزیابی مداوم اثر برنامه ،عدم امکان آموزش
کامل آن در یک دورۀ آموزشی کوتاهمدت ،جامعه آماری دانشآموزان یک شهر کوچک ،با وضعیت
اقتصادی و اجتماعی یکسان که از لحاظ متغیرهای فرهنیی ،مذهبی و خانوادگی همتاسازی
نشدهاند ،میباشد .پیشنهاد میشود در یک مدت زمان طوالنی مداخله به صورت جامع مورد
آزمایش قرار گیرد .در اولویت پژوهشهای آموزش و پرورش ،آموزش خانواده ،ضمن خدمت
فرهنییان قرار گیرد و در محتوای برخی از کتب درسی گنجانده شود.
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تاج آبادی ،جعفر .)6976( .اثربخشی آموزش مؤلفههای هوش معنوی بر عزت نفس و سازگاری دانشآموزان پسر دوره
متوسطه شهر هرات .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشیاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
جاویدی ،حجتاهلل؛ اسدی ،الهه و قاسمی ،نوشاد .)6970( .رابطه تعارض والد – نوجوان ،تابآوری با مشکالت

روانشناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم راهنمایی ،در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شیراز .مطالعات
روانشناختی.71-95 ،)6( 66 ،
شریفی رییی ،علی و بساکنژاد ،سودابه .)6979( .نقش بلوغ عاطفی ،خودتاب آوری و هوش معنوی در پیشبینی
سازگاری با دانشیاه با کنترل «انعطافپذیری شناختی» در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشیاه جندیشاپور
اهواز .مجله دانشیاه علوم پزشکی قم.99-17 ،)9( 69 ،
شعبانی ،جعفر .)6970( .هوش معنوی (مفاهیم ،نظریهها وکاربردها) .نشر ساواالن ،چاپ اول.

شفیعی ،زهره .)6976( .مقایسه اثربخشی گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل و واقعیت درمانی گروهی بر کاهش بحران
هویت و کاهش تعارضات والدین – نوجوان در دانشآموزان دختر شهرستان نیشابور .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشیاه فردوسی مشهد.
عرفان ،عارفه؛ حقانی ،فریبا؛ اطهر ،امید و براتعلی ،مریم .)6975( .رابطه بین هوش هیجانی وهوش معنوی دانشجویان
پرستاری ومامایی .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.906-999 ،61 ،
عسیری ،پرویز و صفرزاده ،سحر .)6979( .رابطه تنظیم هیجانی و اعتقادات مذهبی با راهبردهای حل تعارض با
والدین در دانشجویان .مجله علمی -پژوهشی روانشناسی و دین.75-96 ،)6( 9 ،
عسیری ترازوج ،عابد؛ علیمحمدزاده ،خلیل و حجازی ،شیرین .)6971( .ارتباط هوش اخالقی و خشم در پرستاران
بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشیاه علوم پزشکی کاشان .مجله سالمت و مراقبت،)0( 67 ،
.996-919
کرمی ،خبات؛ نظری ،علیمحمد و زهراکار ،کیانوش .)6979( .اثربخشی مشاوره راهحل محور به شیوه گروهی بر
کاهش تعارضات والد -فرزندی در نوجوانان .دوفصلنامه مشاوره کاربردی.79-99 ،)6( 9 ،
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 پیشبینی روابط زناشویی بر پایه هوش.)6975( . عباس، اکبر و ابوالقاسمی، محمد؛ عطادوخت، علی؛ نریمانی،کمالجو
. رضایت زناشویی و استفاده از شبکههای مجازی اجتماعی با نقش تعدیلکنندگی جنسیت، هوش اخالقی،معنوی
.19-97 ،)9( 1 ،مشاوره و رواندرمانی خانواده
 پایاننامه کارشناسی. اثربخشی آموزش هوش معنوی بر اضطراب و پرخاشیری نوجوانان پسر.)6971( . مجید،گرمایی
. واحد تهران مرکزی، دانشیاه آزاد اسالمی،ارشد
.)6979( . ژاله، سید محمدرضا و اشرفنژاد، محمدامین؛ موسوی، عبدالمجید؛ مرتضوی، حسین؛ بحرینیان،محمدی
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،)6( 6 ، پژوهش در دین و سالمت.بررسی اثر آموزش هوش معنوی بر سالمت روان دانش آموزان پسر دبیرستانی
.97-99
 ابعاد هوش اخالقی در حرفه پرستاری یک.)6979( . مصطفی، فریبا و روشنزاده، نوذر؛ برهانی، سمیه؛ نخعی،محمدی
.11-59 ،)5( 1 ، اخالق و تاریخ پزشکی. مقطعی در شرق ایران-مطالعه توصیفی
 هوش اخالقی و، بررسی رابطه بین هوش هیجانی.)6979(  رضا، محمد و احمدی، شکوفه؛ قاسمی پیربلوطی،مرتضایی
.96-6 ،)9( 6 ، فصلنامه دانش انتظامی چهارمحال و بختیاری.قانون مداری دانش آموزان شهرستان شهرکرد
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