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 مقدمه
 یفلسف ،یشناختروان ميمفاه بيو با ترک 2توسط زوهار و مارشال 2000در سال  1یمعنو هوش    

 یمسائل معنو سازدیاست که افراد را قادر م یهوش یاز نظر آنها هوش معنو مطرح شد. یو مذهب

و با معناتر قرار دهند و به  تریغن ییخود را در فضا یو زندگ يتخود را حل کرده، فعال یو ارزش

بامعناتر و هدفمندتر است. در واقع،  رهايها و مسروش یگرکه کدام روش و راه از د یابندآن در کمک

سطوح رشد را  ینمسئله است که باالترو رفتار حل یسازگار ینوع ةدر بردارند یمفهوم هوش معنو

و فرد را در جهت  شودیشامل م فردیينو ب يجانیه ی،اخالق ی،مختلف شناخت هایيطهدر ح

هوش  ین. انمایدیم یاری يرونیو ب یدرون یکپارچگیبه  يابیاطرافش و دست هاییدهبا پد یهماهنگ

به  سازدیو او را قادر م دهدیم یدادهاو همه تجارب و رو یدر مورد زندگ یکل یدیبه فرد د

 یرا عمق بخشد )غبار یشتجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خو يرو تفس یبندچارچوب

( معتقد 2000)  3زامون یش معنوهو یساز(. در مفهوم1386مقدم،  ینور يمانی،سل سليمی،بناب، 

 کندیم بينیيشفرد را پ یعملکرد و سازگار یراشود، ز یاز هوش تلق یشکل تواندیم یتاست معنو

شان مسئله بپردازند و به اهدافبه حل سازدیکه افراد را قادر م کندیرا مطرح م هاییيتو قابل

ها و منابع که بخواهند از ظرفيت برندیداشته باشند. افراد زمانى هوش معنوى را به کار م سترسید

 مسائل حل جهت در تالش یا وجودى موضوعات در اندیشه و مهم هاىگيرىمعنوى براى تصميم

 فتکالي با را معنویت ذهنى موضوعات معنوى هوش بنابراین،(. 2000 امونز،) کنند استفاده روزانه

 شيوة در هاکند و دسترسى انسان به معنا و ارزش و نيز استفاده از آنونى جهان واقعى ادغام مىبير

به انسان تماميت، یکپارچگى و وحدت  یتنها در و کندمى فراهم را گرفتن تصميم و اندیشيدن

در  لتشامل حس معنا و داشتن رسا ی( هوش معنو2005) 5(. از نظر آمرام2001، 4)ولمن بخشدیم

 است.  يادرک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دن ی،حس تقدس در زندگ ی،زندگ

و  يادینسؤاالت بن يدنپرس یانسان برا يتظرف يانگرب ی( هوش معنو2001اعتقاد ولمن ) به

 یهر کدام از ما و جهان ينب يوندو پ یکپارچگی ةزمان تجربو به طور هم یزندگ یمعنا ةدربار یاساس

 «چرا» یهارا به پرسش سؤال ی( هوش معنو2000. زوهار و مارشال )کنيمیم یاست که در آن زندگ

 یرینز یبه جستجو و تعمق درباره معنا ینوع سؤال کردن تا حد ین. ادانندیمربوط م «چه»و 

ل شغل من باعث تکام یاآ»مانند  ییهانوع هوش سئوال یناشاره دارد. ا یها و مشکالت زندگتجربه

جاد یرا در ذهن ا «هستم؟ يممردم سه یو آرامش روان یمن در شاد یاآ» یا «شود؟یم یمن در زندگ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. spiritual intelligence  
2. Zohar & Marshall  
3. Emmons 
4. Wolman  
5. Amram 
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معنا که  ینمربوط است تا پاسخ دادن، بد يدنبه پرس يشترهوش ب ین(. ا2004)وگلزورث ،  کندیم

 مولن،)مک کندیخود مطرح م يرامونو جهان پ یرا در مورد خود، زندگ يشتریفرد سئواالت ب

2003.) 

( مطرح 2000توسط زوهار و مارشال ) یبه طور رسم یکه مطرح شد هوش معنو گونههمان

و به عنوان بعد سوم  يجانیو ه یباالتر از هوش عقالن یرا در سطح یمحققان هوش معنو ینشد. ا

 یهوش عقالن کردنیکپارچهبه واسطه کنش خود در  یهوش مطرح کردند. به باور آنان هوش معنو

 يانتعامل م یهوش معنو ةکنند یکپارچهکنش  ین. ایابدیدو هوش گسترش م ینا ازبعد  يجانیو ه

تعامل آنها را به  يجهرا دارد که نت يتقابل ینو ا کندیم يلرا تسه يجانو ه یتفکر منطق یندهایفرآ

اساس، هدف پژوهش  ینشود. بر ا یشخص یموجب رشد و دگرگون یقطر یندهد و از ا ييرتغ یکل

منظور با در  یناست؛ بد يجانبر دو حوزه شناخت و ه یهوش معنو یاثرگذار حوةن یضر بررسحا

 یابه عنوان سازه 2يجانیه يتو خالق یشناخت ةساز یکبه عنوان  1یتفکر انتقاد يرنظر گرفتن متغ

 يقاتشده است. تحق یبررس يجاناتشناخت و ه ةبر دو حوز یهوش معنو ینحوه اثرگذار يجانیه

 يان،)حاج يجاناتبا ه یهوش معنو ةو رابط يرتأث یعمدتاً به بررس ينه،زم ینصورت گرفته در ا

( و 1388 ينی،و سلطان حس ییهما ی،؛ فرامرز1391 الرعایا،ينو ام يمیرح یی،هما االسالمی،يخش

 ی،؛ عسگر2016، 4یهارآو اعتماد  ی؛ مالمحمد2015، 3یزیو عز یزی)عز یشناخت يرهایمتغ

با توجه  رو،ینااند. از( به صورت جدا پرداخته1391 یان،و نماز ی؛ باقر1395 ی،و عابد زادهيدیحم

 يجانبر دو حوزه شناخت و ه یاثر هوش معنو یکه به طور همزمان به بررس یبه نبود پژوهش

به طور  يجانیه يتو خالق یبر تفکر انتقاد یپرداخته باشد، در پژوهش حاضر اثر هوش معنو

 شده است. یمزمان بررسه

 یرانسان نسبت به سا یزاز وجوه برجسته تما یکیتفکر  ی،شناسمطالعات انسان یختار در

 «موجود متفکر»انسان را  يهو اول یژهو يفمتقدم توص يلسوفاناز ف ياریمخلوقات دانسته شده و بس

 توانیم یکه به راحت بدان حد مورد کاوش قرار گرفته است یانسان یزمتما یژگیو یناند. ادانسته

مطالعات بوده است که  ينهم يجهمطالعات مربوط به تفکر سراغ داد. نت يشينهپ یبرا یمدون تاریخچة

روند است که سخن از  ينافزوده است و در هم یعلم ياتسطوح و مراتب مختلف تفکر را به ادب

که بر  داندمی یو عقالن یرا تفکر تأمل ی( تفکر انتقاد1987) 5يسآمده است. ان يانبه م یتفکر انتقاد

 ین. بر اپردازدیم دهد،یکه انجام م یدر مورد اعتقادات و اعمال گيریيماساس آن انسان به تصم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. critical thinking  
2. emotional creativity  
3. Azizi & Azizi 
4. Mollamohammadi & Etemad Ahari 
5. Ennis  
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کند، شواهد و مدارک  يلو تحل یهمباحث را به دقت تجز کوشدیمتفکر م یاساس، در تفکر انتقاد

 یشناسان شناختروان از ياریبس ی. مطابق با بررسدیابدست  یینها يجةمعتبر را جستحو کند تا به نت

کردن درباره  قضاوت یا يابیارزش یبه طور موثق به معنا یاصطالح تفکر انتقاد ير،در دو دهه اخ

است که به  یتفکر یهاروش ةدربردارند یاست. در واقع، تفکر انتقاد يزیچ ینادرست یا یدرست

( معتقد است 1991) 1يونهفاس تا،راس ین. در اکندیم يدتأک يابیو بر ارزش پردازدیم يلو تحل یهتجز

 است. يمیو خودتنظ يابیارزش ير،تفس يين،تب يل،شامل تحل یتفکر انتقاد که مهارت

سروکار  يادینمسائل بن يرامونو پرسش پ گریيلبا تحل يزن یمطرح شد که هوش معنو پيشتر

 2ينگراستا، ک یندر ارتباط باشد. در ا یفکر انتقادبا ت یهوش معنو رسدیبه نظر م ین،دارد. بنابرا

 اداز ابع یکیرا به عنوان  یانتقاد یتفکر وجودگرا ی،خود از هوش معنو یساز( در مفهوم2008)

 ناپذیرییجدااز سه بخش  یهوش معنو يز( ن2002) 3. از نظر وگاننمایدیمطرح م یهوش معنو

 یبا تفکر انتقاد یارتباط هوش معنوبررسی  رو،ینشده است. از ا يلتشک یو تأمل یتعقل ی،حس

 .رسدیبه نظر م یمنطق

 یاست که در پژوهش حاضر در ارتباط با هوش معنو يرهاییمتغ یگراز د يجانیه خالقيت

است که بر  يتو مرتبط با حوزة خالق یاصل يماز مفاه یکی يجانیه يتشده است. خالق یبررس

( با 1994) 5یل(. آور2000، 4بکان-یردارد )تا يدتأک يجانیه رفتارو سازگارانه  یکارکرد یهاجنبه

 يروهایاز آن که محصول ن يشب يجاناتباور است که ه ینبر ا یاجتماع 6گراییتننگاه ساخ

 سازندیآنها را م یهستند که هنجارها و قواعد اجتماع یاز تعامالت اجتماع یباشند شکل يولوژیکیب

و  یل. از نظر آورشودیم یدارپد يزن يجاناتدر ه ييرکنند تغ ييرجارها تغقواعد و هن ینا کهیو زمان

( 9)بداعت یدجد ی( به روش8عبارت است از ابراز خود )صداقت يجانیه يت( خالق1992)  7انلین

(. در 10یبخش)اثر یابد یشاو افزا فردیيانو روابط م یافتهفرد بسط  یکه بر اساس آن خطوط فکر

و صداقت است. بداعت به  یبداعت، اثربخش یشامل سه عنصر اصل يجانیه يتخالق یف،تعر ینا

برخالف هنجارها و  یاکه  یدیجد يجانیحالت ه یجادمعمول و ا يجاناتدر ه ييرتغ اناییتو یمعنا

پاسخ خالق با  یبه هماهنگ یبخشمتداول است. اثر يجاناتاز ه یدجد يبیترک یااستانداردهاست 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Facione 
2. King  
3. Vaughan  
4. Thayer-Bacon 
5. Averill   
6. social-constructivism  
7. Nunley  
8. authenticity  
9. novelty  
10. effectiveness  
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را ممکن  یگرانروابط مطلوب با د یکه برقرار یاگونهاشاره دارد، به یهنگو فر یاجتماع هایينهزم

 ینبد يجانات. صداقت در بروز هآوردیفراهم م يزرا ن یتفکر فرد يوةکند و موجبات بهبود شیم

 (.1388 ی،برخاسته از باورها و اعتقادات فرد باشد )جوکار و البرز یدبا يجاناتمعناست که ه

 یبه تفکر انتقاد یشو گرا یهوش معنو ينب یقو یا( رابطه2015) یزیو عز یزیعز پژوهش

است.  یتفکر انتقاد ةکنندبينیيشپ یپژوهشگران نشان دادند که هوش معنو یناند. اگزارش کرده

تفکر و  یبه عنوان نوع يتخالق يننشان داد که ب يز( ن2016) یو اعتماد اهار یپژوهش مالمحمد

 يرتأث يز( ن1395و همکاران )  یرابطه وجود دارد. در پژوهش عسگر آموزاندانش عنویهوش م

نشان دادند که  يز( ن1391) یانو نماز یشد. باقر یيدتأ يتو خالق یبر نوآور یمعنادار هوش معنو

و گسترش  یمتعال یآگاه ی،شخص ینقادانه، معناساز ی)تفکر وجود یهر چهار بعد هوش معنو

براکت و  یوسویک،( و ا2008) ينگمثبت دارند. بنا به استدالل ک یهمبستگ يت( با خالقیخودآگاه

مربوط به  یهاسازه یهمگ يتو خالق یتفکر انتقاد ی،هوش معنو ی،( هوش عموم2007) 1یرما

. رسدیبه نظر م یمنطق یبا تفکر انتقاد یارتباط هوش معنو رو،ینهستند، از ا یشناخت هایییتوانا

 يتخالق ینی،د یهادر تشکل یتو عضو یمذهب هایيتد که فعال( نشان دا2008) 2ینرپژوهش د

 يجانه یهاحوزه یردر ارتباط با سا یهوش معنو ین،. افزون بر ادهدیم یشرا افزا یتو معنو يجانیه

 یمثبت يجانات( و ه1388و همکاران،  ی؛ فرامرز1391و همکاران،  يان)حاج يجانیاز جمله هوش ه

جعفربگلو،  يدری،طهران، ح یاحمد يسی،؛ رئ1394 ی،و کرم پوریزند ید،جاو ينی)ام یچون شادکام

مثبت و سازگارانه  يرتأث يانگرها بپژوهش ینا یجشده است. نتا ی( بررس1392 یی،و بطحا ینیعابد

 است. یهوش معنو

 يرهایمتغ یرو سا یبا تفکر انتقاد یمطرح شده ارتباط هوش معنو یهادر پژوهش گرچه

آموزش  يرکه به طور همزمان تأث یشده است، اما پژوهش یصورت دو به دو بررسبه  يجاناتحوزه ه

نشان دهد، انجام نشده است.  يجانیه يتو خالق یبه تفکر انتقاد یشگرا يزانرا بر م یهوش معنو

 يرهامتغ ینبر ا یاثر آموزش هوش معنو یشیطرح آزما یکدارد که در قالب  ضرورت ینبنابرا

هستند  هایییها و توانمنداز جمله مهارت يجانیه يتو خالق یتفکر انتقاد کهاین یژهپرداخت. به و

ها و پرداختن به روش ی،رو ين. از هماندیآثار مطلوب فراوان یدارا یو اجتماع یکه در سطح فرد

 است. يتحائز اهم شود،یم هایتوانمند ینا یتکه سبب تقو یعوامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ivcevic, Brackett & Mayer 
2. Dinner 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ivcevic%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17359237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mayer%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17359237
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mayer%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17359237
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به تفکر  یشبر گرا یآموزش هوش معنو یات که آبوده اس ینپژوهش حاضر ا یاصل سؤال

 یپژوهش حاضر در پ ی،مطالعات يشينةپ یآموزان اثر دارد؟ بر مبنادانش يجانیه يتو خالق یانتقاد

 است:  یرز هایيهفرض یبررس

 اثر دارد. یبه تفکر انتقاد یشبر گرا یاول: آموزش هوش معنو فرضيه

 اثر دارد. يجانیه يتبر خالق یدوم: آموزش هوش معنو فرضيه

 پژوهش روش
 نیبود. ا کنترلپس آزمون با گروه -آزمون شيحاضر یک مطالعه آزمایشی از نوع پ پژوهش

 .است هشد ليتشک کنترلگروه  کیو  شیگروه آزما کی ،یطرح از دو گروه آزمودن

 شرکت کنندگان پژوهش

 بودندسال  18تا  17 یرده سن بادختر سال سوم متوسطه شهر کرمان  آموزاندانش همهآماری،  جامعة

 یتصادفروش  به خوشه هرو درون  یامرحله چند یاخوشه یريگنمونه روشبه  آنها ازنفر  34 هک

 ک،ی هيناحساده  یتصادف طور به کرمان، شهر یآموزش ینواح از ابتدااجرا،  در. شدند انتخاب ساده

 یهاکالس انيم از سپس. شد انتخاب یطور تصادف به مدرسه کیشهر،  کی هيناح مدارس نيبو از 

 آموزاندانش یطور تصادف بهشد.  انتخاب یتصادف طور بهنفر(  34) کالس کی رستانيدب سوم سال

 کنترلگروه براى  کی( و  = 17nگروه براى مداخله ) کی کهتقسيم  یمساوگروه  دوکالس به  نیا

(17n = .در نظر گرفته شدند ) 

 پژوهش يابزارها

( 2004 ،2003) 2کتسیر توسط 1یبه تفکر انتقاد شیگرا اههيس: يبه تفکر انتقاد شيگرا اههيس( 1

 هاهیو تعهد است. گو یدگي، بالتيخالق اسيمق ریعبارت و سه ز ای هیگو 33 شاملابداع شده و 

 اسيمق. هستند( 5موافقم = داًی، تا شد1مخالفم = داًی)از شد یاپنج درجه کرتيل اسيمق فيط یدارا

را شامل  هیگو 9 5یپختگ ای یدگيبال اسيو مق ه،یگو 13 4تعهد اسيمق ه،یگو 11شامل  3تيخالق

، 75/0 بيو تعهد را به ترت یدگي، بالتيخالق اسيمق ریز سه ییایپا بیضر( 1390) یمیکر. شودیم

 کهییآنجا ازمطلوب گزارش کرده است.  همچنيننامه را پرسش نیا ییروا واعالم  86/0و  57/0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- critical thinking disposition inventory (ctdi) 
2- Ricketts 
3- creativity 
4- commitment 
5- maturity 
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( 1995) 2ننيگ و ونه،يسانچز، فاس ونه،يفاس و( 1990) 1ونهيفاس یکار اصل ینامه بر مبناپرسش

در پژوهش حاضر شایان یادآوری است که  شده است. یتلق یرفتنیپذ زيسازه آن ن یی، رواشدههيته

توافق  بیضر کهاین ضمنپرسشنامه به عنوان یک متغير کلی مد نظر قرار گرفته است.  کل نمره

روش  با یدرون یهمسان ییایپا و 90/0کل پرسشنامه برابر  یبرا ییمحتوا یینظران درباره رواصاحب

 به دست آمد.   78/0کرونباخ برابر  یآلفا

 30 یدارا و( ابداع شده 1999) لیتوسط آور 3یجانيه تيخالق اههيس: یجانيه تيخالق اههيس( 2

ها آن انياست. از م 7یعاطف یو آمادگ 6، صداقت5یاثرگذار، 4ینوآور شامل)مؤلفه(  بُعد 4و  هیگو

 مقابل در. سنجندیم را اصالت هیگو 4و  یاثرگذار هیگو 5، ینوآور هیگو 14، یعاطف یآمادگ هیگو 7

 یهاسؤال که است ذکر به الزم. دارد قرار( موافقم)کامالً  پنج تا( مخالفم)کامالً  کی از یفيط هیگو هر

پرسشنامه را با استفاده از  یی( روا1999) لی. آورشوندیم یگذاربه صورت معکوس نمره 29و  11

 بیرا با استفاده از ضر یجانيه تينمره کل خالق ییایبرآورد کرد و پا مطلوب یعامل ليتحلروش 

ت و مد نظر قرار گرف کل نمره حاضر پژوهش در ،همچنيننمود.  گزارش 91/0کرونباخ برابر  یآلفا

نمره  ییایپا و 92/0 با برابر پرسشنامه کل یبرا ییمحتوا ییروا درباره نظرانصاحب توافق بیضر

 .آمد دست به 79/0کرونباخ برابر  یآلفا بیبا استفاده از ضر یجانيه تيکل خالق

 اجرا روش

 جلب با. گرفت صورت رانیمد و پرورش و آموزش اداره با الزم یهماهنگ مداخله، یاجرا از شيپ

 یباق محرمانه جینتا که شد نشان خاطر هاآن به و اجرا هاپرسشنامه آموزاندانش و نیوالد تیرضا

آزمون  شيپ کنترل و شیآزما گروه دو هر ازخواهد شد.  یصرفاً استفاده علم جیو از نتا ماند، خواهد

 شرکت جلسه 10 مدت به یمعنو هوش آموزش یهاجلسه در مداخله گروه. شد گرفته یمعنو هوش

دو  هراز  یآموزش دوره اتمام از پس انیپا درنکرد.  افتیدر یکه گروه کنترل آموزش یدر حال کرد،

 عمل آمد. پس آزمون به  گروه

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Facione 
2- Facione, Sánchez, Facione, & Gainen 
3- emotional creativity inventory (ECI) 
4- innovation 
5- effectiveness 
6- truth 
7- affective preparedness 
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 یآموزش مداخله برنامه

( 2005) 1در این پژوهش، آموزش هوش معنوی با اقتباس از شش اصل هوش معنوی سانتوس

با فرهنگ اسالمی همسو هستند. او آموزش  و بود که به اصول اعتقادات اسالمی بسيار نزدیک

انسان باید معنویت  -1ریزی کرده است: پایهبه این شرح هوش معنوی را بر اساس شش اصل 

اگر خالقی  -3انسان باید وجود معنوی برتری را تشخيص دهد.  -2خود را تشخيص دهد. 

در مورد زندگی و خلقت وجود داشته  2شویم، باید یک کتاب راهنماو ما خلق می وجود دارد

کند. انسان باید هدف خود را در زندگی بشناسد، آن طور که خداوند او را دعوت می -4باشد. 

راه رسيدن به یک زندگی سالم بستگی به  -6انسان باید جایگاه خود را نزد خداوند دریابد.  -5

هایش بر اش و تصميمو هماهنگی سبک زندگی« 3اصول زندگی»تشخيص  توانایی شخص در

 کیدر جدول شماره گانه این برنامه آموزشی خالصه محتوای جلسات دهطبق این قوانين دارد. 

 ارائه شده است. 

 یآموزش جلسات خالصه. 1 جدول
 محتوا جلسه

 .تیمعنو مفهوم با ییآشنا آزمون، شيپ یاجرا ها،جلسه یکل ساختار با ییآشنا هم، با گروه یاعضا معارفه 1

 تيربوب مفهوم با ییآشنا و آن یهامولفه یمعرف ،یمعنو هوش مفهوم با ییآشنا 2

 یزندگ در آن یريکارگبه و ییوگای یآرامتن با ییآشنا شان،یا در آن ارتقا و بودن مراقب ای ینگران مفهوم با ییآشنا 3

 یعضالن آرامش و یروان و یروح یروهاين تیتقو با ییآشنا 4

 اجتماع بر یمبتن خدمات آموزش 5

 یاصل یهاهآموز با ییآشنا و قرآن خواندن به آموزاندانش قیتشو 6

 مرگ از پس جهان و آن درباره تفکر و مرگ مفهوم با آموزاندانش شتريب ییآشنا 7

 یعباد و یمعنو اعمال با آموزاندانش ییآشنا 8

 یقبل جلسات یاساس مباحث از یاخالصه ارائه سپس و قبل جلسه فيتکال ینيبازب 9

 آزمونپس انجام و آموزاندانش از تشکر و ریتقد و هاسوال به ییگوپاسخ و مطالب یبندجمع 10

 منظور به و اريمع انحراف و انسیوار ن،يانگيم جمله از یفيتوص آمار از از هاداده ليتحل یبرا

 استفاده 20 نسخه SPSS افزارنرم کمک به 4انسیکووار ليتحل از یمعنو هوش آموزش ريتاث یبررس

 .شد

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Santos 
2. Guidebook 
3. life principles 
4- ANCOVA 
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 هايافته
 شيپ در ،یجانيه تيو خالق یبه تفکر انتقاد شیگرا ها،یآزمودن عملکرد یفيتوص یهاشاخص

 .است آمده 2 شماره جدول در آزمون پس و آزمون

 آزمون پس و آزمون شيپ يهانمره یفيتوص يهاآماره. 2 جدول

 گروه ريمتغ
 n=  17 آزمون پس n=  17 آزمون پيش

 اريمع انحراف نيانگيم اريمع انحراف نيانگيم

 انتقادی تفکر به گرایش
 92/9 70/94 42/8 35/89 مداخله

 73/11 05/87 77/10 70/86 کنترل

 یجانيه تيخالق
 31/10 05/82 72/8 88/78 مداخله

 33/14 64/84 59/14 17/74 کنترل

 ش،یآزما گروه درگرایش به تفکر انتقادی  در ،2به دست آمده در جدول  یهاداده اساس بر

 یدارا آزمونپس در و( 35/89 ±  42/8) 42/8 اريبا انحراف مع 35/89 نيانگيم یدارا آزمونشيپ در

 گروه درگرایش به تفکر انتقادی  در( است. 70/94 ± 92/9) 92/9 اريبا انحراف مع 70/94 نيانگيم

-پس در و( 80/86 ± 77/10) 77/10 اريانحراف مع و 80/86 نيانگيم یدارا آزمونشيپ در کنترل،

 .است( 05/87 ± 73/11) 73/11 اريمع انحراف با 05/87 نيانگيم یدارا آزمون

 یدارا آزمونشيپ در ش،یآزما گروه در یجانيه تيخالق جدول، نيهم یهاداده اساسبر  

 با 05/82 نيانگيم یدارا آزمونپس در و( 88/77 ± 72/8) 72/8 اريمع انحراف با 88/78 نيانگيم

 آزمونشيپ در کنترل، گروه در یجانيه تيخالق در. است( 05/82 ± 31/10) 31/10 اريمع انحراف

 نيانگيم یدارا آزمونپس در و(  17/74 ± 59/14) 59/14 اريمع انحراف با 17/74 نيانگيم یدارا

 ( است.60/84 ± 30/14) 33/14 اريمع انحراف با 64/84

 ،یآمار مدل اعتبار اثرها، مورد در یآمار استنباط گونه هر انجام از قبل که است ذکر به الزم 

 یکسانی و 2لکسیو رويشاپ آزمون و 1رنوفياسم-کلموگروف آزمون از استفاده با عیتوز بودن نرمال

 .شد یبررس 4نیلو آزمون با3 هاگروه نيب یخطا یهاانسیوار

 یجانيه تيخالق و یانتقاد تفکر به شیگرا بر یمعنوهوش  ريتاث انسیکووار ليتحل جینتا

 ارائه شده است.  3 در جدول

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Kolmogorov-Smirnov Test 
2- Shapiro–Wilk Test  
3- error differences between groups 
4- Levene's Test 
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 یجانيه تيو خالق يانتقاد تفکر به شيگرا بر يآموزش هوش معنو ريتاثکواريانس  تحليل جينتا. 3 جدول

 یآزاد درجه مجذورات مجموع راتييتغ منبع وابسته ريمتغ
 نيانگيم

 مجذورات
F اتا مجذور یداریمعن 

 یتفکرانتقاد به شیگرا

 1 71/21 آزمون شيپ

 

71/21 17/0 67/0 006/0 

 12/0 04/0 26/4 52/516 52/516 یمعنوآموزش هوش 

    18/121 31 75/3756 خطا

     34 00/285102 کل

 یجانيه تيخالق

 91/79 آزمون شيپ
1 

91/79 50/0 48/0 016/0 

 017/0 47/0 53/0 98/83 98/83 یمعنوآموزش هوش 

    41/158 31 90/4910 خطا

     34 00/285102 کل

 شیآزما گروه یانتقاد تفکر به شیگرا آزمونپس نمرات نيب دهدیم نشان 3 جدولدر  مندرج جینتا

 و p، 26/4  =31=  04/0)  دارد وجود یمعنادار تفاوت آزمونشيپ اثر کنترل از پس کنترل گروه و

1F .)پس از کنترل اثر  ،و گروه کنترل شیگروه آزما یجانيه تيخالقآزمون نمرات پس نيب اما

 دارد. ن( وجود 1F و p، 53/0  =31=  47/0) یتفاوت معنادار آزمونشيپ

 گيريبحث و نتيجه
 تيخالق و یانتقاد تفکر به شیگرا بر یمعنو هوش آموزش ريتأث یبررس حاضر پژوهش هدف

 ريتأث یانتقاد تفکر به شیگرا بر یمعنو هوش آموزش دهدیم نشان جینتا که گونههمان. بود یجانيه

  .است نبوده معنادار آموزاندانش یجانيه تيخالق بر آموزش نیا اثر حال نیا با داشته

 پژوهش جمله از نيشيپ قاتيتحق جینتا با یانتقاد تفکر به شیگرا بر یمعنو هوش آموزش ريتأث

 همکاران و یعسگر پژوهش و یانتقاد تفکر و یمعنو هوش رابطه رامونيپ( 2015) یزیعز و یزیعز

 ريمتغ کی عنوان به تيخالق و یمعنو هوش ارتباط خصوص در( 1391) انینماز و یباقر و( 1395)

 و یتعقل ،یحس ریناپذییجدا بخش سه از یمعنو هوش شد مطرح کهچنان. است همسو یشناخت

 مباحث در تعمق و ليتحل یمعنو هوش از یبخش واقع، در(. 2004 وگان،) است شده ليتشک یتأمل

 انسان تيظرف انگريب یمعنو هوش(  2001) ولمن اعتقاد به. است انسان یزندگ یاساس و یوجود

 زين( 2000) مارشال و زوهار. است یزندگ یمعنا درباره یاساس و نیاديبن سؤاالت دنيپرس یبرا

 به یحد تا کردن سؤال نوع نیا. دانندیم مربوط «چه» و« چرا» یهاسؤال پرسش به را یمعنو هوش

 مولنمک نظر از. دارد اشاره یزندگ مشکالت و هاتجربه نیریز یمعنا درباره تعمق و جستجو

 سئواالت فرد که معنا نیبد دادن، پاسخ تا است مربوط دنيپرس به شتريب یمعنو هوش زين( 2003)

 شودیم مالحظه که گونههمان. کندیم مطرح خود رامونيپ جهان و یزندگ خود، مورد در را یشتريب
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 زين را یانتقاد تفکر اساس که ییهامؤلفه است، ليتحل و یپرسشگر یمعنو هوش یمحور بخش

 یريگميتصم به انسان آن اساس بر که است یعقالن و یتأمل تفکر یانتقاد تفکر چراکه،. دهندیم شکل

 یانتقاد تفکر در اساس، نیا بر(. 1987 س،يان) پردازدیم دهدیم انجام که یاعمال و اعتقادات مورد در

 به تا کند جستحو را معتبر مدارک و شواهد کند، ليتحل و هیتجز دقت به را مباحث کوشدیم متفکر

 ر،يتفس ن،ييتب ل،يتحل شامل یانتقاد تفکر مهارت است معتقد( 1997) ونهيفاس. ابدی دست یینها جهينت

  ت.اس یميخودتنظ و یابيارزش

 بستر با را انسان روان و روشن را ذهن یمعنو هوش( 2003) وگان نظر با مطابق ن،یبرا افزون

 یبعض. دهد صيتشخ اليخ از را تيواقع تا کندیم کمک فرد به و سازدیم مرتبط  وجود ییربنایز

 تيتمام ،یخردمند: از عبارتند دنديمف یمعنو هوش از یريگبهره یبرا که یافراد یهایژگیو از

 داشتن باز ذهن صحت، و یدرست داشتن، نگرکل دگاهید ،(2003 مولن، مک) یدلسوز ،(بودن کامل)

 افراد در ینوع به هایژگیو نیا(. 1390اژدهاکش، از نقل به ،2000ک،یدر و زهار) یریپذانعطاف و

 یوسفی از نقل به ،1995) ريب نظر اساس بر. خوردیم چشم به زين یانتقاد تفکر از برخوردار

 شمند،یاند باز،ذهن یدارا گرا،شک یانتقاد متفکران( 1388 ،یقاسم و ینوذر پناهزدانی ،یدآباديسع

 ديسع یوسفی از نقل به ،2000) کرلند. هستند نظرات نقطه و مطلب دقت و وضوح متوجه گرا،ارزش

 کنند،یم سئوال فعالند، و گراشک یانتقاد متفکران که است معتقد زين( 1388 همکاران، و یآباد

 نيهم بر. دارند یآمادگ دیجد یاندازهاچشم و هادگاهید دنيشن یبرا و ندینمایم ليتحل و هیتجز

 در. بگذارد ريتأث یانتقاد تفکر به شیگرا بر تواندیم یمعنو هوش آموزش رسدیم نظر به اساس،

 عنوان به را یانتقاد یوجودگرا تفکر ،یمعنو هوش از خود یسازمفهوم در( 2008) نگيک راستا، نیا

 .کندیم مطرح یمعنو هوش ابعاد از یکی

 نشان جینتا یجانيه تيخالق بر یمعنو هوش یاثرگذار بر یمبن پژوهش دوم هيفرض با رابطه در

 قاتيتحق جینتا با افتهی نیا. ندارد یمعنادار اثر یجانيه تيخالق بر یمعنو هوش آموزش که داد

 و یجانيه تيخالق و یمذهب تجارب ارتباط خصوص در( 2008) نرید پژوهش جمله از مشابه

 هوش ارتباط خصوص در( 1388) همکاران و یفرامرز و( 1391) همکاران و انيحاج پژوهش

 در شده عنوان یهاپژوهش شودیم مالحظه که گونههمان. است ناهمسو یجانيه هوش و یمعنو

 تيخالق و یمعنو هوش ارتباط به مشخصاً و اندپرداخته مشابه یرهايمتغ یبررس به نه،يزم نیا

 یهاپژوهش با پژوهش نیا جهينت یناهمخوان با رابطه در نظر اظهار امر، نیا اند،نپرداخته یجانيه

 تفاوت در توانیم را هاافتهی یسو و سمت در تفاوت علت حال، نیا با. سازدیم دشوار را شده ذکر

 . کرد یابیرد دست نیا از یمسائل و یشناختروش لیمسا ،یبررس مورد یهاسازه در
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 بر یمعنو هوش ريتأث که رسدیم نظر به گونهنیا آمده دست به جینتا به توجه با مجموع در

 ازمندين نهيزم نیا در یقطع نظر اظهار حال، نیا با. است بوده جاناتيه از شيب شناخت ةحوز

 کرمان شهر دختر آموزاندانش یرو بر تنها حاضر پژوهش کهاین ژهیو به. است شتريب یهاپژوهش

 شنهاديپ راستا نیا در. سازدیم محدود را پژوهش از حاصل یهاافتهی ميتعم امر نيهم که شده انجام

 تکرار انیدانشجو جمله از گرید یهاگروه در تيجنس ريمتغ گرفتن نظر در با پژوهش نیا شودیم

 یهاجنبه به شودیم شنهاديپ یانتقاد تفکر به شیگرا بر یمعنو هوش آموزش ريتأث به توجه با. شود

 یهامؤلفه جمله از و آنان یمعنو بعد تیتقو جهت ییهاآموزش یطراح و آموزاندانش یمعنو

 .شود صرف ژهیو توجه یمعنو هوش
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 منابع

 یفارس. الف

 .کيالکترون نیتمر یو فرهنگ ی. کرمان: شرکت قرآنیقرآن موضوع(. 1388آزادپور، ناصر ) ؛یعل ،یميابراه

ای کيفيت زندگی کاری درهوش معنوی و سالمت روان دبيران زن نقش واسطه (.1390) اژدهاکش، الله
 پایان نامه کارشناسی ارشد. آموزش متوسطه شيراز.

های هوش هيجانی با خالقيت دانشجویان )مطالعه (. بررسی رابطه مؤلفه1395و پرتابيان، اکبر ) یمهد ،یريام

 ،علمی، پژوهشی ابتکار و خالقيت در علوم انسانی هفصلنامهای پيام نور جنوب فارس(. موردی: دانشگاه
5(4 ،)216-191. 

(. اثربخشی آموزش هوش معنوی بر افسردگی و 1394پور، طيبه، کرمی، جهانگير )جاوید، ليال، زندیامينی

 .141-168، 2، سال ششم، شماره پژوهشی زن و جامعه -فصلنامه علمیآموزان دختر. شادکامی دانش

و  یبد، ترجمه حمزه عجاناتيه یساز یمعنو یبه سو یجانيه تي(. خالق2011آر ) مزيج ل،یآور

 .46-31، 97شماره  معرفت،(. 1384) رزادهيمحمدرضا جهانگ

در  شرفتيپ زهيو انگ تيبا خالق یهوش معنو نيب یهمبستگ ی(. بررس1391) میمر ان،یمسعود؛ نماز ،یباقر

 شیهما نيمقاالت دوم مجموعه، 1390-1391 یليکرمان در سال تحص کی هيآموزان متوسطه ناحدانش
 .699-703، نید و مشاوره یشناسروان ییدانشجو یمل

های شخصيت با خالقيت هيجانی و خالقيت شناختی. (. رابطه ویژگی1389محبوبه ) بهرام و البرزی، جوکار،

 . 89-109، 1، شماره 6دوره ،شناختیمطالعات روان

(. رابطه 1391ا، مهين )الرعایاله و امينحاجيان، احمدرضا، شيخ االسالمی، محمود، همایی، رضا، رحيمی، فيض

 . 500-508، 6، شماره10، دوره نامه سالمت روانویژههوش معنوی و هوش هيجانی. 

بر  یو هنر ینیعلم د ،یدانشگاه یليتحص یهانهيزم ريتاث(. 1388) درضايحم ،یمسعود و ذاکر ،یچارنيحس

 . 73-93(، 1)1 ،یتيترب یريگاندازه ،یهوش معنو

 ديس ،ییزهرا، بطحا ،ینیعابد جعفربگلو، عصمت،  ده،ي، سعیدري، ح یهد طهران، یاحمر  ه،ي، مرضیسيرئ

 یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یليتحص شرفتيو پ یبا شادکام ی(. ارتباط هوش معنو1392احمد )

 .  431-440، 5، شماره 13دوره  ،یآموزش در علوم پزشکقم، 

 ینوآور و تيخالق در یجانيه هوش نقش(. 1390) فاطمه ،ییابو و مهينع ،یزرشک دره د؛يسع ،یاردکان دايسع

 .38-57، 7 ،رانیا ینوآور تیریمد و یمهندس و یشناس تيخالق یمل کنفرانس نياول مقاالت مجموعه،

 دو. تيسنجش خالق یبرا ی(. ارائه مدل مفهوم1389) محبت ،یسيو رئ منصور ،یريمال ام یصادق

 . 97-112(، 30)7 ،سيپل یانسان توسعه ماهنامه

(. نقش ميانجی خالقيت، نوآوری و سالمت 1395) زاده، علی و عابدی،رضاعسگری، ناصر، حميدی

، 27، شماره فصلنامه مدیریت دولتیروانی در تاثير هوش معنوی بر عملکرد فردی کارکنان. 

552-533. 
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اندیشه نوین (. هوش معنوی. 1386مقدم، ثنا )ليال، نوری بناب، باقر، سليمی، محمد، سليانی،غباری
 . 125-147، سال سوم، شماره دهم، دینی

(. بررسی رابطه هوش معنوی و هوش 1388فرامرزی، ساالر، همایی، رضا، سلطان حسينی، محمد )

 .7-23، 5، شماره 3، دوره شناسیمطالعات اسالم و روانهيجانی دانشجویان. 

 (. چاپ اول، اهواز، نشر رسش.1385) زاده اني(. آموزش و تفکر، ترجمه: فروغ ک2002رابرت ) شر،يف

نامه پایان .بينی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس هوش معنوی و خالقيتپيش(. 1390کریمی، هدی )

 .کارشناسی ارشد. شيراز: دانشگاه شيراز

 یهاتازه. ايفرنيکال یانتقاد تفکر یها مهارت آزمون یابیرهنجا و انطباق(. 1389) ابوالقاسم ديس نژاد،یمهر
 .63-72(، 3)9 ،یشناخت علوم

 ابعاد مقياس هنجاریابی و اعتبار روایی، عاملی، ساختار(. بررسی 1389) یعل محمد ان،یسجاد و لنازیا ،یناد

 .121-142(، 12)3 ،یتيترب علوم. یادگيرنده دانشگاه مقياس: دانشگاه در یادگيرنده سازمان

 علوم کنگره درارائه شده  مقاله. امروز جامعه در خالق و یانتقاد تفکر جیترو ضرورت(. 1385) هيراض ،ینداف
 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه یانسان علوم کتب و متون یبررس یشورا: تهران. یانسان

(. بررسی تفکر انتقادی 1388پناه نوذری، علی، قاسمی، عباس )یوسفی سعيدآبادی، رضا، یزدان

فصلنامه . 1386-87اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصيلی 

 .112-89، 1، شماره 1، دوره تحقيقات مدیریت آموزشی
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Introduction 

Critical thinking refers to self-regulated thinking that involves fair reasoning 

without any bias or prejudice (Fell & Lukianova, 2015). It is also an active and 

skillful conceptualization, analysis, synthesis, and evaluation of gathered or 

produced data using observation, experience, deep thinking, argumentation, or 

communication (King & DeCicco, 2009). The significance of critical thinking is 

highlighted taking into account that the Holy Quran inspires humans to nurture 

traits and characteristics that contribute to the growth of spiritual intelligence 

(Ibrahimi & Azapoor, 1388), and critical thinking is one aspect of spiritual 

intelligence, through which one seeks to find the right way to live. Indeed, in 

spiritual intelligence, critical thinking is referred to as critical existential thinking 

(CET) (King, 2008). Moreover, critical thinking is a kind of problem solving 

(Naddafi, 1385) and problem solving is an aspect of intelligence in general 

(Frensch & Funke, 2002), and of spiritual intelligence in particular (Ahmadi, 

Zamani, &Sarzaym, 2014).  

The significance of spiritual intelligence, and of critical thinking, is further 

recognized taking maturity in spiritual intelligence (spiritual maturity) an 

integrated proactive agent (Emmons, 2007), a framework for recognizing and 

structuring the skills and strengths (Amram, 2009), and an insight that induces 

tolerance, dauntlessness of life hardship, and allows finding rational humane 

solutions (Zohar & Marshall, 2008). It is the intelligence individuals use when 

resolving spiritual or moral value problems; therefore, spiritual intelligence 

enables one to find goals and a personal meaning for life (Hossainchari & Zakeri, 

1388). 

Critical thinking is also related to creativity (DeWaelsche, 2015; Fell & 

Lukianova, 2015; Perkins, 2005). Indeed, creativity is a complex social, cultural, 

and psychological process that leads to new meaningful outcomes (Glaveanu, 

2009). One significant aspect of creativity is emotional creativity, which together 

with critical thinking, emotional creativity plays a key role in the process of 

thinking (Thayer-Bacon, 2000) and is associated with different spiritual 

experiences (Averill, 2011). Sofar, no research has been conducted in the field of 

spiritual intelligence and emotional creativity, but researchers relate spiritual 

intelligence to emotional intelligence (King, 2008; Mayer & Gehe, 1996; 

Wigglesworth, 2002-2012; Zohar, 2010), and critical thinking to creativity 

(DeWaelsche, 2015; Fell & Lukianova, 2015; Perkins, 2005). Mayer and Geher 
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(1996) have shown that spiritual intelligence is related to emotional creativity. 

Nevertheless, Malamiri and Fekrazad suggested that emotional intelligence and 

creativity are not related to each other. Karimi's results (1390), on the other hand, 

showed that spiritual intelligence and emotional creativity are the positive 

predictors of critical thinking disposition. Given the intimacy between cognition 

and affection, the question that arises here concerns whether instruction on 

spiritual intelligence could affect the students’ emotional creativity and 

orientation toward critical thinking. Although there are studies considering the 

correlation between , for instance, spiritual intelligence and critical thinking or 

spiritual intelligence and emotional intelligence, there is no research investigating 

the impact of spiritual intelligence instruction on both critical thinking disposition 

and emotional creativity. 

  

 Research Questions  

- Does spiritual intelligence instruction have any impact on critical thinking 

disposition? 

- Does spiritual intelligence instruction have any impact on emotional creativity? 

 

Method 

This was an experimental research, using a pretest-posttest with control group 

design. The statistical population was all high school female students in Kerman and 

the participants were 34 students who were recruited through multi-cluster sampling 

method and were placed into two groups of experimental and control groups, using 

simple randomized method. To gather data, Ricket’s critical thinking tendency and 

Averill’s emotional creativity inventories were used as pretest in both groups. Then, 

the spiritual instruction as the independent variable (intervention) was conducted 

only in the experimental group in 10 sessions of 90 minutes each; the control group 

did not receive any instructions. At the end of instructions, the questionnaires were 

administered again in both groups as posttests. Data was analyzed using the 

covariance analysis.   

 

Results 

Results show that the spiritual intelligence instruction has a positive and 

meaningful impact on the intervention group’s critical thinking disposition 

but it has no impact on their emotional creativity. 

Discussion 

The first hypothesis was confirmed and it is concluded that the spiritual intelligence 

instruction has an impact on critical thinking disposition. This finding is in 

correspondence with the findings of Azizi (2015), Karimi (1390), and 

Mollamohammadi and Etemad Ahari (2016). The finding is justifiable in that based 

on King’s (2008) definition of spiritual intelligence, critical thinking is an aspect of 

spiritual intelligence and involves problem solving (Naddafi, 1385). In fact, as 
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problem solving is an aspect of cognitive intelligence, spiritual intelligence also 

entails a type of critical thinking through which individuals can find the right way to 

live (Ahmadi, Zamani, &Sarzaym, 2014). Critical thinking encompasses all humans’ 

positive activities (Fodor & Carver, 2000) and spiritual intelligence instruction 

includes individuals’ spiritual growth which has an impact on their critical thinking 

disposition.  

The second hypothesis was rejected, indicating that instruction on spiritual 

intelligence has no impact on emotional creativity. No analogous research was found 

in the literature, according to which the results could be explained; however, a 

probable explanation might be the vagueness of the questions to the students that did 

not allow them to interpret them appropriately. Another explanation could be that 

both spiritual intelligence and emotional creativity are essentially complex issues 

(Amiri and Partabian, 1395) that are hard to comprehend (Averill, 2011). The studies 

conducted so far have reached different results (Karimi, 1392; Malamiri & Fekr azad, 

2015; Mayer & Geher, 1996), which could be due to the use of different 

methodologies, instruments, or statistical population. Another probable explanation 

is in differences in some aspects of emotional creativity (Kanhai, 2014), uniqueness 

of the construct, and the existence of different kinds of creativities (Lim, 2005). It is 

recommended that this research be conducted in other academic levels, including 

university levels, on males, in other cities, with shorter questionnaires and more 

understandable items. It is further suggested that critical thinking and spiritual 

intelligence workshops be conducted for teachers and students.  

Keywords: Spiritual Intelligence Instruction, Critical Thinking Disposition, 

Emotional Creativity. 
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