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Abstract 
Objectives: Elderly is a sensitive period in human life. Attention to needs of this stage is a social necessity. The presence of mind and 

consciousness in the instant can be a way to achieve recognition, affection and a stronger wisdom is in years of aging. According to the view of 

most researchers, it is a summation of the person's life and if person be stronger in structures such as wisdom, moral intelligence and spiritual 
intelligence, it will have a better performance in terms of life. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of mindfulness 

education on ethical intelligence, spiritual intelligence and elderly wisdom. 
Methods: This experimental study was a pre–test and post–test type with control group. The statistical population of the study consisted of all 

elderly members of the old age centers of Tehran. Sampling was done in two steps, in the first stage, aged population were selected from 23 

districts of Tehran. The local areas of 1, 14 and 19 were considered and according to the number of elderly of each district (amount of elderly 

people were weighed in each district). Subjects were randomly systematic and based on entry conditions, which included age 65 years and older, 
no history of physical and psychological illness and marriage among the members of the districts. To do the research, written consent were 

recorded from elderly club. The research Instruments included the questionnaire of ethical intelligence of Link and Kiel, King's spiritual 

intelligence questionnaire, and the three–dimensional questionnaire of Ardlet's micro. Experimental intervention (mindfulness training) was 
performed only for the experimental group, during eight 90–minute sessions and the intervention group did not attend in them. The obtained 

data are analyzed using mean, standard deviation and independent T–test analyses. 

Results: There were not significant differences between the two groups in the pre–test scores. Therefore, it is not necessary to control the pre–

test values. Independent T–test for comparing the post–test scores of the two groups test and evidence were used. Findings showed that the mean 

post–test scores of the two test groups were significantly different in the mentioned components, it meaning that the experimental group received 

training, namely, mindfulness training, in all four components of the spiritual intelligence variable. It had a desirable and significant increase in 
the two components of the moral intelligence variable, as well as the experimental group receiving mindfulness training in all three components 

of the variable wisdom have shown significant improvement and improvement (p<0.01). The findings showed that there was no significant 

difference between the two groups of the experimental and control groups in the two components of the moral intelligence variable meaning that 
the experimental group did not upgrade and increase the score with the knowledge of mind education in these two variables (p>0.01). 

Conclusion: Mindfulness by focusing on individual concentration and non–judgmental acceptance of what is happening can be seen in contrast 

to situations like mental employment with memories of program imagination or anxiety and automatic behavior in which attention to the other 
thing is focused. Given that the mind of consciousness as a lifestyle, consistent with the natural nature of man, is capable of influencing the 

emotional system of individuals, raw feelings and impulses of their actions, transforming the view into transformational life and improve the 
quality of communication with oneself, others and the world, or compassionate and realistic acceptance in order to increase satisfaction. Being 

educated at the elderly and retirement homes after old age, the program could be seen in contrast to situations like mental employment with 

memories of program imagination or anxiety and automatic behavior in which attention is focused on something else centralized. 
Keywords: Mindfulness, Moral Intelligence, Spiritual Intelligence, Wisdom, Elderly. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.5
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               1 / 8

mailto:Faeze.jahan@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.57.9
https://jdisabilstud.org/article-1-1047-fa.html


1 

  .1۷(:۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۸ خردادماه برخط انتشار 

 آگاهی بر هوش اخالقی، هوش معنوی و خرد در سالمندانثیر آموزش ذهنأت

 ۲رسول نوقابی، 1*فائزه جهان

 سندگانینو حاتیتوض

 ، سمنان، ایران؛دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سمنانشناسی، رواناستادیار گروه . 1
  ، همدان، ایران.شناسی تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا. دانشیار روان۲
 Faeze.jahan@gmail.com :رایانامۀ نویسندۀ مسئول*

 1۳۹۷ تیرماه ۳: رشیپذ خیتار ؛1۳۹۷ اردیبهشت1۶ :افتیدر خیتار
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

تر باشود؛ بنابراین هد  پژوه  حارور تعیین تأثیر آموزش تواند راهی برای رسویدن به شوناخت و عاط ه و تأملی قویحضوور ذهن و آگاهی در لحۀٔه جاری، می زمینه و هدف:
 . بودآگاهی بر هوش اخالقی، هوش معنوی و خرد سالمندان ذهن

سی:روش شی از نوع پی  برر ضو کانونآزمون و پسطرح این پژوه  آزمای سالمندان ع شامل تمامی  شهر تهران آزمون با گروه گواه بود. جامعٔه آماری پژوه   سالمندی  های 
. تصاد  در دو گروه مساوی گمارده شدند انتخاب شدند و به 1۹و  1۴، 1سال به باالی مناطق  ۶۵ن ر از سالمندان  ۵۰ای، ای چندمرحلهگیری خوشهصورت نمونهبودند که به

( و ۲۰۰۷نامٔه هوش معنوی کینگ )(، پرسوو ۲۰۰۸نامٔه هوش اخالقی لینک و کیل )شوورکت در پژوه ، ابزارهای پژوه ، شووامل پرسوو  برایبعد از کسووب ررووایت کتبی 
 SPSSافزار درصووود با اسوووت اده از نر ۹۹دو گروه مسوووتقل و با سوووطن اطمینان ها با اسوووت اده از آزمون تی ( را تکمیل کردند. داده۲۰۰۳بعدی خرد آردلت )نامٔه سوووهپرسووو 

 وتحلیل شد.جزیهت
های متغیر هوش معنوی، در دو آزمون دو گروه گواه و آزمای  در همٔه مؤل هآزمون دو گروه ت اوت معناداری نداشووووت؛ اما پسها نشووووان داد میاننین نمرات پی یافته ها:یافته

 (.>۰٫۰1pکاری، مسئولیت( و در هر سه مؤل ٔه متغیر خرد ت اوت معناداری داشت )هوش اخالقی )درستمؤل ه از متغیر 
کند متغیرهایی مانند هوش معنوی، هوش اخالقی و خرد را افزای  دهند. افزای  این آگاهی به سووووالمندان کمک میهای این پژوه ، آموزش ذهنبراسوووواف یافته گیری:نتیجه

 کند.بخشیدن و معنادارکردن زندگی خود کمک درخورِ توجهی میمتغیرها به فرد در جهت وحدت
 ، هوش معنوی، خرد، سالمندان.آگاهی، هوش اخالقی: ذهنهاکلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
پیرشوووودن به کوهنوردی »گوید: می اای پرمعنایننمار برگمان در جمله

شووووود؛ اما افق روی، نیرویت کمتر میشووووباهت دارد. هرقدر باالتر می
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است  .«شودتر میدیدت وسیع

و توجه به مسوووائل و نیازهای این مرحله، رووورورتی اجتماعی اسوووت. 
عنوان آن به توجه اسوووت که ازقدری قابلافزای  جمعیت سوووالمندان به

های آماری در ایران انقالب سوواکت یاد شووده اسووت. بررسووی شوواخ 
شود بینی میطوری که پی حاکی از رشد و شتاب سالمندی است؛ به

الی  ۲۵در کشووووور ما ان جار سووووالمندی ر  دهد و  1۴1۰در سووووال 
درصد جمعیت، وارد دوران سالمندی خواهند شد. امروزه جمعیت ۳۰

های بخ  بینیت در حال افزای  است. طبق پی سرعسالمند دنیا به
جمعیت سووازمان ملل متحد، نسووبت جمعیت سووالمند جهان در سووال 

(؛ اما بر طبق جملٔه 1درصوووود افزای  خواهد یافت )۲۲حدود  ۲۰۵۰
تری همراه است که زیبا و روشننر برگمان، سالمندی با افق دید وسیع

ان با م اهیمی همچون توشووناسووی میتر را در علم روانافق دید وسوویع
سالمندی طبق  خرد، هوش اخالقی و هوش معنوی باالتر تعریف کرد. 

بندی از زندگی گذشتٔه فرد است دیدگاه بیشتر پژوهشگران دوران جمع
هایی همانند خرد، هوش اخالقی و هوش و هر چقدر که فرد در سوووازه

ی تر باشد، در معنابخشیدن به زندگی خوی  عملکرد بهترمعنوی قوی
 تر خواهد بود.خواهد داشت و در پذیرش این مرحله از زندگی موفق

شووناسووی و خار  از ای اسووت که عالقه به آن در حوزر روانمقوله 1خرد
فزونی اسووووت و در طول دو دهٔه گذشووووته، بهسوووورعت رواین حوزه به

شوودت رشوود شووناسووی دربارر خرد، از نۀر کمیت بههای روانپژوه 
های پژوهشی حوزر خرد یچیدگی عملیاتی طرحیافته است. کی یت و پ

(؛ اما تعاریف مت اوتی از ۲رو بوده اسووووت )نیز با رشوووود فراوانی روبه
شده که این م هو  را به موروعی پیچیده و چال  براننیز خرد مطرح 

عنوان فرایند تبدیل کرده اسووووت؛ برای مدال دیدگاه تکاملی، خرد را به
شوووود، بودن شوووخصووویت میشوووناختی، فضووویلت و آنچه موجب خوب

بووا وجود اختالفووات دربووارر م هو  خرد،  .(۳تعریف کرده اسوووووت )
سیاری از محققان خرد توافق دارند که خرد چندبُ ست. عدهب ای عدی ا

ضیلت  سات و ف سا شخصیت، اح شگران آن را ادغا  دان ،  از پژوه
های شووووناختی، تأملی و ها، از ترکیب ویژگیدانند و بعضووووی از آنمی

عد شووناختی به فرفیت فرد و اند. گ تنی اسووت بُصووحبت کرده عاط ی
عد تمایل به درک زندگی و مواجهه با ابها  و عد  قطعیت اشاره دارد. بُ

های ت کر انعکاسووی و بررسووی یک تأملی به فراشووناخت فرد و مهارت
مل رویداد از دیدگاه عاط ی شوووووا عد  نه اشووووواره دارد و ب های چندگا

ت یک فرد دربارر جهان با اسووووت اده از احسوووواسووووات و رفتارهای مدب
قت اسوووووت ) مدلی و شوووو  (. هوش اخالقی و هوش معنوی نیز ۴ه

شوند. هوش اخالقی، متغیرهایی هستند که در این پژوه  بررسی می
ست از اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آن  فرفیت و توانایی درک در

(. بوربا ۵و رفتار در جهت صوووحین و درسوووت تعریف شوووده اسوووت )
کند: همدلی، وش اخالقی را بر اسوووواف ه ت فضوووویلت تعریف میه

وجدان، خویشتنداری، احترا ، مهربانی، بردباری، انصا . این فضایل 
سانی هستند که برای همٔه افراد در هر موقعیتی  ص ات خوب ان همان 

                                                      
1.Wisdom 

 (. ۶اند )رروری
های اخیر هوش معنوی از دستاوردهای ارزشمند محققان در طی سال

کند کند و بیان مینز به معنویت از زاویٔه هوش توجه میاسووووت. ایمو
ها و دهی مهارتهوش معنوی، چهارچوبی برای شووناسووایی و سووازمان

ای که با است اده از معنویت میزان گونههای موردنیاز است؛ بهتوانمندی
باق بد )پذیری فرد افزای  میانط قادر اسوووووت ۷یا (. هوش معنوی 

با یک قدرت برتر یا یک وجود مقدف را هوشوویاری یا احسوواف پیوند 
توان پیدای  سووووازر طور کلی می(. به۸تسووووهیل کند یا افزای  دهد )

ها و ها و منابع معنوی در زمینهعنوان کاربرد فرفیتهوش معنوی را به
های عملی در نۀر گرفت. افراد زمانی هوش معنوی را به کار موقعیت

های گیرینابع معنوی برای تصمیمها و مبرند که بخواهند از فرفیتمی
مهم و اندیشووه در موروووعات وجودی یا تالش در مسوویر حل مسووائل 

 (.۹روزانه است اده کنند )
ای با توجه به تعاری ی که ارائه شووود، پذیرش و انطباق دربارر هر تجربه

شووووود، یکی از تعاریف مطرح خرد اسووووت که رو میکه فرد با آن روبه
پذیری و پذیرش بیشووتری فراد خردمند انعطا ها نشووان داده اپژوه 

( و هوش معنوی نیز ما را قادر ۲نسوووبت به محیط و خویشوووتن دارند )
طور که هستند ببینیم. رابرت ایمونز معتقد است چیز را آنسازد همهمی

گیری از منابع دینی ها و برای بهرهای از تواناییهوش معنوی مجموعه
دهد که قی این قابلیت را به فرد می( و هوش اخال۷و معنوی اسووووت )

های غیرمنطقی با تجربٔه لحۀٔه حال و بدون قضاوت، داوریبدون پی 
دیدگاهی اخالقی داشوووته باشووود. این تعاریف از خرد، هوش معنوی و 
هوش اخالقی شوووباهت زیادی به م اهیم و اصوووول اسووواسوووی دارد که 

 (.۵کوشد آن را آموزش دهد )آگاهی میذهن
آگاهی در لحۀٔه جاری و بدون اسووووتنتا  که لحۀه به حضووووور ذهن و 

تواند راهی برای رسووویدن به شوووناخت، عاط ه و لحۀه وجود دارد، می
تر باشوود که این حضووور ذهن و آگاهی در لحۀٔه جاری جزو تأملی قوی

(. 1۰آگاهی ارائه کرده اسووووت )تعاری ی اسووووت که کابات زین از ذهن
تعمقی غیرعمد بر روی وقایع حاروووور و  ۲آگاهیعبارت دیگر، ذهنبه

عنوان نوعی آگاهی پذیرا و عاری از قضوووواوت از آنچه جاری بوده، به
ست، تعریف می آگاهی، تمرکز (. ذهن11شود )اکنون در حال وقوع ا

ضاوتو توجه فرد به ست که در نکردن یا پذیرش تجربهصورت ق ای ا
ر تقابل با حاالتی توان دآگاهی را میدهد. ذهنزمان حاروووور ر  می

ها یا ننرانی و رفتار مانند اشووووتغال ذهنی با خاطرات تخیالت برنامه
(. با 1۰خودکار دانست که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز است )

خوان با فطرت عنوان یک سبک زندگی، همآگاهی بهتوجه به اینکه ذهن
افراد یعنی طبیعی انسوووان، قابلیت این را دارد که بر سووویسوووتم هیجانی 

سات خا  و تکانه شد، نناه را های عمل آنافکار، احسا ها تأثیرگذار با
کند و کی یت ارتباط را با خود، دیگران و دنیا یا به زندگی دگرگون می
(. با توجه به 1۲بخشووود )بینانه ارتقا میآمیز و واقعپذیرشوووی شووو قت

اهی بر آگآنچه گ ته شوود، هد  این پژوه  بررسووی تأثیر آموزش ذهن
آگاهی بر هوش معنوی متغیر هوش اخالقی، بررسووی تأثیر آموزش ذهن

 .بودآگاهی بر خرد در سالمندان و بررسی تأثیر آموزش ذهن

2.Mindfulness 
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۳ 

 روش بررسی 2
آزمون با گروه گواه آزمون، پسطرح این پژوه  آزمایشوووی از نوع پی 

های بود. جامعٔه آماری پژوه  شووامل تمامی سووالمندان عضووو کانون
ای صورت صورت دومرحلهگیری بهنمونهند و شهر تهران بود سالمندی

های سووالمندی شووهر تهران ترتیب که در مرحلٔه اول کانونگرفت؛ بدین
 1۹و  1۴، 1کانون شووهر تهران، کانون مناطق  ۲۳انتخاب شوودند و از 

در نۀر گرفته شوود و برحسووب تعداد سووالمندان هر کانون و بر اسوواف 
سن باالتر از بو شرایط ورود که عبارت سابقٔه  ۶۵د از  شتن  سال، ندا

ها از بین افراد کانوننمونٔه الز  بودن، بیماری جسمی و روانی و متأهل
انتخاب شوودند. گ تنی اسووت به تعداد سووالمندان موجود در هر کانون 

سوویسووتماتیک صووورت تصووادفیبه شوودهوزن داده شوود و افراد مطالعه
های ، ررووووایت کتبی کانونپژوه  منۀور انجا انتخاب شوووودند. به
 گیری شدند، اخذ شد.سالمندانی که نمونه
 ابزارهای پژوه : 

نامه توسوووط لینک و کیل در این پرسووو  نامٔه هوش اخالقی:پرسووو -
سووؤال تشووکیل شووده اسووت و چهار  ۴۰تدوین شووده و از  ۲۰۰۸سووال 
سوووزی( پذیری و دلمقیاف )درسووتکاری، بخشوو ، مسووئولیتخرده

ای )هرگز تا درجهان به هر پرس  بر روی طیف پنجدهندگدارد. پاسخ
 ۵تا  1ها امتیاز ترتیب به این گزینهدهند که بهتما  اوقات( پاسووووخ می

کاری، بخشوووو ، گیرد که کمترین نمرر خردهتعلق می یاف درسووووت مق
و بیشوووترین  ۴و  ۸، 1۲، 1۶ترتیب سووووزی، بهپذیری و دلمسوووئولیت
سوزی، پذیری و دل، مسئولیتمقیاف درستکاری، بخش نمرر خرده

س  ۲۰و  ۴۰، ۶۰، ۸۰ترتیب به ست که پایایی پر نامه از طریق بوده ا
به دسووت آمد. همچنین روایی صوووری و  ۰٫۹۶رووریب آل ای کرونبا  

(. ۵نامه، مطلوب به دسووت آمد )سووانی درونی پرسوو محتوایی و هم
هووای آن را روایی صوووووری، محتوایی و هموواهننی درونی مؤل ووه

شترین همخصصان روانمت ستنی درونی بین سنجی تأیید کردند. بی ب
ستبخش  و دل ، ۰٫۸۶ترتیب کاری با هوش اخالقی، بهسوزی و در

های هوش اخالقی اسووووت. نتایج تحلیل عاملی مؤل ه ۰٫۶۶و  ۰٫۸۶
، ۰٫۸پذیری ، مسوووئولیت۰٫۶۴نشوووان داد که درسوووتکاری با بار عاملی 

شتراک دارند که این ۰٫۸۰، ۰٫۸۳و بخش   ۰٫۸۴سوزی دل صد ا در
سووووازی این (. بومی1۳عامل مشووووترک همان هوش اخالقی اسووووت )

نامه به زبان فارسوووی تأیید شوووده اسوووت و پایایی این ابزار را پرسووو 
گزارش کرده اسووت و روایی صوووری و محتوایی آن  ۰٫۹۴پور مختاری

(. در این پژوه ، روووریب آل ای 1۴اند )را متخصوووصوووان تأیید کرده
 به دست آمد. ۰٫۹۴نامه با  پرس کرون
این مقیوواف ابزار  (:SISRIنوواموؤه هوش معنوی کینووگ )پرسوووو -

وار خوردهاندازه وا چه ووی ب واف گیری مربوط به سنج  هووش معن مقی
انتقادی، ایجاد معناداری شخصی، هوشیاری شوووووامل ت کووووور وجودی

، ۷، ۵، ۷ترتیب متعالی و گسترش حالت هوشیاری است که هرکدا  به
ها گویوووه دارد. آزمودنی ۲۴ر کلوووی، ایووون مقیووواف طووووگویه دارند. به ۵

=  1= نۀری ندار ،  ۰پاسخ خود را به هر گویه بر روی یک پیوستار )
= کوووامال   ۴= خیلی درست،  ۳= تا حدی درست،  ۲درسوووت نیست، 
تواند بنووودی کردنووود. بووودین ترتیب نمرر این مقیاف میدرسوووت( رتبوووه

دهنووودر میزان در نوسان باشد کوووه نمووورر بووواال نوووشان ۹۶تا   رصبین 

( پایایی این مقیاف ۲۰۰۷باالی هوش معنوی در افراد اسووت. کینگ )
محاسووووبه کرده اسووووت و آل ای زیر  ۰٫۹۵دانشووووجو  ۶1۹را بر روی 

، ایجاد معناداری ۰٫۸۸انتقادی های آن از جمله ت کر وجودیمقیاف
و گسترش هوشیاری متعالی  ۰٫۸۹لی ، هوشیاری متعووووا۰٫۸۷شخصی 
گزارش شووده اسووت. برای بررسووی روایی، این مقیاف را بوووووووا  ۰٫۹۴

نامٔه معتبر از جمله مقیاف خودت سیری فراشخصی، چنووووودین پرس 
اند و داری درونی و بیرونی مقایسووووه کردهمقیاف عرفان و مقیاف دین

محاسبه شد  ۰٫۷۸و  ۰٫۶۳، ۰٫۶۷ترتیوب هوا بوهبوستنی آنروریب هم
(. در پژوهشوووی که در ایران انجا  شووود، روووریب آل ای کرونبا  1۵)

نامٔه هوش معنوی از طریق و رووریب اعتبار پرسوو  ۰٫۸۹نامه پرسوو 
بازآزمایی در یک نمونٔه ه تادن ری به فاصووولٔه زمانی متوسوووط دو ه ته 

 ۰٫۸۹(. در مطالعٔه حارور نیز آل ای کرونبا  1۶محاسوبه شود ) ۰٫۶۷
 نامه محاسبه شد. برای این پرس

سه نامٔه خرد:پرس - ، خرد را ترکیبی از D-WS3بعدی خرد مقیاف 
تأملی ) 1۴ابعواد شوووونواختی ) عاط ی ) 1۲آیتم(،  آیتم(  1۳آیتم( و 

قطعاً دربارر »ای از نمرهآیتم با مقیاف لیکرت پنج ۲۴کند. تعریف می
آیتم دیگر با  1۵و « برای من درسوووت نیسوووت»تا « من درسوووت اسوووت

«  شوودت مخال مبه»تا « شوودت موافقمبه»ای از نمرهیاف لیکرت پنجمق
تا  ۰٫۷1( آل ای کرونبا  را بین ۲۰۰۳شوووووند. آردلت )گذاری مینمره
ماه را  1۰برای سه بعد خرد و رریب بازآزمایی پس از گذشت  ۰٫۸۵
نامه را در (. روایی و پایایی این پرسوو 1۷گزارش کرده اسووت ) ۰٫۸۵

ن ر  ۸۹۹ررسووووی کرده اسووووت. در یک مطالعٔه مقطعی، ایران نوقابی ب
به ۳1۴ن ر زن و  ۵۸۵) نه، این پرسوووو ن ر مرد(  مه را عنوان نمو نا

تکمیل کردند و برای محاسووبٔه روایی این مقیاف از سووه روش، روایی 
گرا و روایی واگرا است اده شد. آل ای کرونبا  مقیاف سازه، روایی هم

(. ۰٫۸۹۹تا  ۰٫۵۶۵از  αولی بود )قببعدی خرد در محدودر قابلسووووه
روایی سووووازر ابزارها با اسووووت اده از تحلیل عاملی اکتشووووافی و روش 

نامٔه تحلیل عاملی پرس نتایج ( بررسی شد. PCAهای اصلی )مؤل ه
و  تأملی، شووووناختی، وجود چهار عامل خودتأییدیبعدی خرد، سووووه

به عاط ی که  ید شووووود  یب تأی درصووووود، ۶٫۷۷درصووووود، 1۵٫۶1ترت
 (.1۸درصد از واریانس کل سهم را داشتند )۴٫۲۸درصد و ۴٫۷۲

در ایوون پووژوهوو  عووالوه بوور گووزارش اطووالعووات  روش آموواری:
های پژوه  در دو شوووناختی در قالب فراوانی و درصووود، دادهجمعیت

سطن توصی ی و استنباطی تحلیل شد. برای تحلیل توصی ی، مقادیر 
یار پی  یاننین و انحرا  مع های پژوه  متغیر آزمونآزمون و پسم

دو گروه ها با آزمون تیگزارش شوووود. قبل از تحلیل اسووووتنباطی داده
تقوول، پی  هووا بووا آزمون بودن دادههووای آموواری نرمووالفرضمسوووو

های خطا فرض برابری واریانساسوووومیرنو  و نیز پی -کولموگرو 
ها، با توجه . برای تحلیل استنباطی دادهگردیدتوسط آزمون لون بررسی 

آزمون اختال  چشمگیری که دو گروه موردمطالعه در نمرات پی به آن
ته به کنترل مقادیر پی نداشوووو ند،  نابراین از آزمون ا یاز نبود؛ ب آزمون ن

سٔه نمرات پستی ستقل برای مقای آزمون دو گروه آزمای  و دو گروه م
اسوووت اده شوووده  ۰٫۹۹و مقدار اطمینان  ۰٫۰1گواه، با سوووطن خطای 

 است.
مای  تهگروه آز یک جلسوووووه، در مجموع هشوووووت جلسووووؤه ، ه  ای 
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۴ 

 (. 1۹موردمداخله قرار گرفتند )، همکارانشوووده توسوووط باون و ای، بر اسووواف بسوووتٔه مدوندقیقه۹۰

 ای. خالصٔه جلسات برنامٔه مداخله1جدول 
 خالصه جلسه:موروع

 شود، تمرین خوردن کشم  و تمرکز بر آن.می حضور ذهن باعث خرو  از هدایت خودکار اول: هدایت خودکار
 تمرین افکار و احساسات، تمرین مراقبٔه نشسته، تمرین وارسی بدنی. دو : رویارویی با موانع

 زدن با حضور ذهن، وارسی بدنی تمرکز بر تن س.تمرین دیدن و شنیدن، تمرین قد  آگاهی از تن سسو : ذهن
 های تن س، بدن، مراقبٔه سروصدا و افکار.مراقبهتمرین  چهار : ماندن در زمان حال

 ها.ها، مراقبهها همان طوری که هستند و بدون قضاوت دربارر آناجازر حضور به تجربه پنجم: مجوز حضور
 کند؛ با اینکه حقیقت ندارد.خلق و افکار من ی ارتباط ما را با تجربه محدود می ششم: افکار حقایق نیستند

 ها.دادن مراقبهتوانید از خودتان مراقبت کنید، انجا ها میدادن آندر صورت یادگیری تمرینات و انجا  از خوده تم: مراقبت 

 ها.دادن مراقبهکند، انجا حضور ذهن به داشتن زندگی متعادل کمک می هاهشتم: است اده از یادگیری

 هایافته ۳
و گروه گواه  ۵۰ن ر )گروه آزمای   1۰۰جمعاً تعداد اعضای دو گروه 

ی   ۵۰ معیووار سووووون گروه آزمووا نحرا   نین و ا ن میووا بود.  ن ر( 
بود. دو گروه از نۀر  ۸۰٫۹1±۳٫1۲و در گروه گواه  ۳٫۰1±۸1٫۸1

شتند. نتیجٔه  سال دا شابه بودند و اختال  میاننین کمتر از یک  سن م
ین سنی دو گروه، دو گروه مستقل برای بررسی ت اوت میاننآزمون تی

، ت اوت معناداری را ۰٫۹۹و رووووریب اطمینان  ۰٫۰1با مقدار خطای 
(. هر دو گروه نیز از نۀر جنسیت، نسبتاً مساوی =۰٫۹1۲pنشان نداد )

ن ر( بودند. از نۀر تحصیالت  ۲۵ن ر( و زن ) ۲۵دارای جنسیت مرد )
بدین به بودند؛   که در گروه آزمای صووووورتنیز دو گروه دارای تشووووا

سانس )ن ر فوق ۴ترتیب به صد(، ۸لی سانس ) ۸در صد(، 1۶ن ر لی در
ن ر  1۰درصوود( و ۳۲ن ر دیپلم ) 1۶درصوود(، ۲۴دیپلم )ن ر فوق 1۲

ن ر  ۴ترتیب درصوووود( بودند. همچنین در گروه گواه به۲۰زیر دیپلم )
ن ر  1۰درصوووود(، 1۴ن ر لیسووووانس ) ۷درصوووود(، ۸لیسووووانس )فوق
ن ر زیر دیپلم  1۰درصد( و ۳۸یپلم )ن ر د 1۹درصد(، ۲۰دیپلم )فوق
درصوود( بودند. برای مقایسوؤه فراوانی سووطن تحصوویالت دو گروه ۲۰)

ست اده شد. میزان تیآزمای  و گواه، از آزمون تی آمده، دستدو بهدو ا
های مدارک تحصووویلی دو گروه در پنج طبقٔه حاصووول مقایسووؤه فراوانی

ست که این میزان  ۰٫۵۰۶تحصیالت، برابر با  لحاظ آماری معنادار بها
بنابراین دو گروه مطالعه از نۀر تحصیالت ت اوت  ؛(=۰٫۹۷۳pنبود )

 معناداری با یکدیگر ندارند.
ها بودن دادههای اجرای آزمون بررسووی شوود. م روروؤه نرمالفرضپی 

اسمیرنو  بررسی شد که نتایج نشان داد -توسط آزمون کولموگرو 
های پژوه  در سووووطن نر ما  متغیر ند )ت تایج <۰٫۰1pمال بود (. ن
های خطا های پژوه  واریانسآزمون لون نشووووان داد در همٔه متغیر

 (.<۰٫۰1pبرابر بودند )
معیووار خطووای معیووار متغیرهووای مقووادیر میوواننین، انحرا  ۲جوودول 

آزمون به ت کیک گروه آزمایشووی و گواه آزمون و پسپژوه  را در پی 
دهد. و گروه مسووووتقل را نشووووان میدو نیز مقادیر مربوط به آزمون تی

دو گروه مستقل نشان داد میاننین نمرات های مربوط به آزمون تییافته
آزمون دو گروه آزمون دو گروه ت اوت معناداری نداشوووت؛ اما پسپی 

مای  در مؤل ه نا گواه و آز ناداری در سووووطن های  برده، ت اوت مع
(؛ >۰٫۰1pند )داشووووت ۰٫۹۹و با رووووریب اطمینان  ۰٫۰1خطای کمتر 

آگاهی، در هر چهار که گروه آزمای  با دریافت آموزش ذهنامعنبدان
ملر ت کر وجودی ید مؤل ه از متغیر هوش معنوی )شوووووا قادی، تول انت

معنای شخصی، آگاهی متعالی، بسط حالت هوشیاری(، در دو مؤل ه 
از متغیر هوش اخالقی )شوووواملر درسووووتکاری و مسووووئولیت( افزای  

داری داشووتند و در هر سووه مؤل ه از متغیر خرد )شوواملر مطلوب و معنا
شووووناختی، تأملی و عاط ی( بهبود و ارتقای معناداری را نشووووان دادند 

(۰٫۰1p< ؛)آگوواهی در گروه آزمووای  بووا دریووافووت آموزش ذهن یعنی
 متغیر خرد، افزای  نمره و ارتقای مطلوب داشتند.

ها نشووووان داد گروه آزمای  و گواه در دو مؤل ه از متغیر همچنین یافته
سوووووزی و بخشوووو ، ت اوت معناداری هوش اخالقی، یعنی مؤل ٔه دل

ند؛  فت آموزش ذهن یعنیندار یا با در گاهی در این دو گروه آزمای   آ
 (.<۰٫۰1pای نداشتند )متغیر، ارتقا و افزای  نمره

 آزمونآزمون و پسهای پژوه  در دو مرحلٔه پی دو گروه مستقل برای بررسی ت اوت دو گروه در متغیر. آزمون تی۲دول ج

 گروه نا  متغیر
 آزمونپس آزمونپی  آزمونآمار توصی ی پس آزمونآمار توصی ی پی 

 مقدار احتمال مقدار احتمال معیارانحرا  میاننین معیارانحرا  میاننین

 هوش معنوی

 انتقادیت کر وجودی
 ۳٫۷۸ ۲۰٫۲۰ ۴٫۵1 1۴٫۳۸ آزمای 

۰٫۸۹۴ ۰٫۰۰1> 
 ۴٫1۵ 1۳٫۹۰ ۴٫۳۰ 1۳٫۸۰ گواه

 تولید معنای شخصی
 ۵٫۷۸ 1۹٫۲۰ ۴٫۴۸ 1۴٫1۲ آزمای 

۰٫۹۲۴ ۰٫۰۰1> 
 ۴٫۰۵ 1۴٫۲۰ ۴٫1۰ 1۴٫۰۵ گواه

گاهی متعالی  آ
 ۳٫۸۴ ۲۰٫۴۴ ۴٫۴۳ 1۲٫۳۲ آزمای 

۰٫۹۸۷ ۰٫۰۰1> 
 ۴٫۹۴ 1۲٫۲۸ ۴٫۸۳ 1۲٫۰۲ گواه
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۵ 

 بسط حالت هوشیاری
 ۴٫۵1 ۲1٫1۸ ۵٫۷۶ 1۶٫۲۸ آزمای 

۰٫۹۶۸ ۰٫۰۰1> 
 ۵٫۶۸ 1۶٫۴۵ ۵٫۳۲ 1۶٫۶۵ گواه

 هوش اخالقی

 درستکاری
 ۵٫۳۶ ۳۲٫۸۸ ۳٫۶1 ۲۶٫۳۸ آزمای 

۰٫۹۸1 ۰٫۰۰1> 
 ۳٫۹۰ ۲۵٫1۶ ۳٫۵۰ ۲۵٫۴۲ گواه

 مسئولیت
 ۵٫1۶ ۳1٫1۶ ۵٫۵1 ۲۸٫1۲ آزمای 

۰٫۸۹۷ ۰٫۰۰1> 
 ۵٫۴۳ ۲۹٫۰۷ ۵٫۹1 ۲۹٫۸۷ گواه

 سوزیدل
 ۴٫۲۴ ۲۷٫۹۲ ۴٫۲۶ ۲۷٫۸۶ آزمای 

۰٫۹۴۴ ۰٫۹۵۴ 
 ۳٫۴۹۵ ۲۸٫۰۶ ۳٫۴۵ ۲۷٫۰۶ گواه

 بخش 
 ۵٫۲1 ۲۹٫1۴ ۳٫۷1 ۲۹٫۷۴ آزمای 

۰٫۶۸۷ ۰٫۷۵۶ 
 ۳٫۶۴ ۳۰٫۹۸ ۳٫۰۴ ۳۰٫۴۴ گواه

 خرد

 شناختی
 ۷٫۳۳ ۴۵٫۷۸ ۵٫۹۴ ۳۴٫۷۲ آزمای 

۰٫۷۵۶ ۰٫۰۰1> 
 ۵٫۲۶ ۳۴٫1۹ ۵٫۳۶ ۳۴٫۰۲ گواه

 تأملی
 ۶٫۶۸ ۳۷٫۹۴ ۵٫۵۰ ۳1٫۴۴ آزمای 

۰٫۶۲۴ ۰٫۰۰1> 
 ۵٫۲۴ ۳1٫1۶ ۵٫۳۰ ۳1٫1۲ گواه

 عاط ی
 ۷٫۵۶ ۳۷٫۷۲ ۵٫۸1 ۳1٫۲۶ آزمای 

۰٫۸11 ۰٫۰۰1> 
 ۵٫۲1 ۳1٫۵۴ ۴٫۸1 ۳1٫۷۵ گواه

 بحث 4
آگاهی بر هوش اخالقی، هوش در پژوه  حاروووور تأثیر آموزش ذهن

شان داد  شد. نتایج ن سی  سالمندان تحلیل و برر هر که معنوی و خرد 
ملر ت کر وجودی قادی، چهار مؤل ه از متغیر هوش معنوی )شوووووا انت

تولید معنای شووخصووی، آگاهی متعالی و بسووط حالت هوشوویاری(، دو 
ملر درسووتکاری و مسووئولیت( و هر مؤل ه از متغیر هوش اخالقی )شووا

سوووه مؤل ه از متغیر خرد )شووواملر شوووناختی، تأملی و عاط ی( بهبود و 
اند. این نتایج با نتایج گالک و بالک ارتقای معناداری را نشووووان داده

بات زین و دیگران )۳) لت )1۰( و کا ( و کانزمن 1۹(، بروان و مر
 سو بود.( هم۲۰)

صورت عوامل بیرونی و درونی به آگاهی،طبق م رورات آموزش ذهن
طور کلی شووناختی، سووالمت جسوومانی و بهمشووترک بر ورووعیت روان

ندگی مؤثر اسوووووت ) به م روروووووات 1۰ز جه  با تو (. از طر  دیگر 
آگاهی، در افراد تأثیرات شوویور ذهنشووناختی بهشووده، آموزش روانبیان

هوش  هایدرونی و بیرونی دارد و در پژوه  حاروور تأثیر آن بر سووازه
 اخالقی، هوش معنوی و خرد بررسی شد.

طور کلی با درنۀرگرفتن مبانی تئوری و سوابق پژوهشی در دسترف، به
بهتأثیر آموزش ذهن گاهی  قای هوش اخالقی، آ شوووویور گروهی بر ارت

توان استنباط کرد که اگر افراد هوش معنوی و خرد را به این صورت می
هایی که دارای بار در موقعیتاز این روش آموزشووی برخوردار شوووند، 

گیری کنند. همچنین این توانند تصوومیمدرسووتی میاخالقی هسووتند، به
افراد در مسووائل ارزشووی و معنایی، عملکرد و تحلیل بهتری دارند و از 

تری شووکل خردمندانهطر  دیگر از لحاظ شووناختی، تأملی و عاط ی به
های پژوه  حاروووور و طور کلی با توجه به یافته(. به۲کنند )عمل می

شناسی این نکته که در این مطالعه سه سازر بسیار پراهمیت حوزر روان
ای که و با توجه به مبانی نۀری شوودندزمان مطالعه طور همشووناختی به

شیور آگاهی بهریزی شده، باید آموزش ذهنها پایهپژوه  بر اساف آن

به ید در گروهی را  بت و م  با نق  مد عاملی  به عنوان  ندگی افراد  ز
های چشووومگیری را در هوش اخالقی، تواند ت اوتشووومار آورد که می

هوش معنوی و خرد افراد ایجاد کند و بر همین اسوواف باید به نق  و 
 توجه آن در سالمندان توجه ویژه شود.اهمیت قابل

شیور گروهی بر آگاهی بهها نشان داد که آموزش ذهننتایج تحلیل یافته
معنوی در سووووالمندان مؤثر اسووووت. این اثربخشووووی را  افزای  هوش

شووود افراد آگاهی باعث میتوان ت سوویر کرد که ارتقای ذهنطور میاین
گاهیبه مرحله شووان ای از صووبوری و پذیرش واقعیات دسووت یابند و آ

واسوووطٔه آن بتوانند در مسوووائلی همچون ت کر گسوووترش یابد و افراد به
طور (. به۷تری به تحلیل برسند )سیطدربارر مسائل وجودی با آگاهی ب

نای شووووخصووووی»تر این اثربخشووووی در زیرمؤل ٔه جزئی ید مع به « تول
شود که سطن ارتقای آگاهی در سالمندان باعث صورت ت سیر میاین
های ها بتوانند برای زندگی خود به معانی شووناختی و ارزششووود آنمی

  وجودی زندگی خود عبارت دیگر، افراد معنا و م هودرونی برسند؛ به
آگاهی باعث ارتقای را کشف کنند و از طر  دیگر برخورداری از ذهن

گاهی متعالی در افراد شووود تا به مسووائل و ابعاد معنوی زندگی شووان با آ
 (.۸دیدگاه و شناخت وسیع بیندیشند )

توجیه « بسط حالت هوشیاری»آگاهی را بر زیرمؤل ٔه توان تأثیر ذهنمی
شووود هوشوویاری فرد از خود و محیط گسووترش یابد. کرد که باعث می

آگاهی بر هوش اخالقی نشووووان های مربوط به تأثیر ذهنتحلیل یافته
شده میزان دادند که آموزش ذهن شده بر روی افراد، باعث  آگاهی اجرا

هوش اخالقی در هر چهووار زیرمقیوواف درسووووتکوواری، مسووووئولیووت، 
وجهی بیشوووتر از تصوووورت قابلآزمون بهسووووزی و بخشووو  در پسدل

آگاهی و ارتقای سووطن عبارت دیگر، آموزش ذهنآزمون باشوود. بهپی 
هوش اخالقی در سالمندان اثربخ  بوده است. بر اساف مبانی نۀری 

تواند بر باورها، افکار و آگاهی، این درمان میشیور ذهندرمانی بهروان
گاهی تأثیر بگذارد و این افکار و باورها را در آن  ؛(۵اه  دهد )ها کآ

ته هم یاف نابراین این  یٔه ذهنب بانی نۀری نۀر با م گاهی بود. در سووووو  آ
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۶ 

 توان گ تمیهای هوش اخالقی در پژوه  حاروور، ت سوویر زیرمؤل ه
ت کرات و بواورهوا و رفتووارهوای مبهم و نوامطمئن در افراد  کوهزموانی

در دنبال آن افراد به ،گیردیابد و تحت کنترل درونی قرار میکاه  می
مواقعی که به بار اخالقی باالیی نیاز دارد، عملکرد خوبی از خود نشان 

پذیرش حس مسووووئولیت،  دهند. این افرادِمی با  معموالً درسووووتکار، 
شووان کاه  سوووزی و بخشوو ، سوورخوردگی عاط ی و احسوواسوویدل
 (.۶یابد و از لحاظ عاط ی به ثبات بیشتری خواهند رسید )می

شان داد  شیور گروهی بر افزای  آگاهی بهآموزش ذهنهمچنین نتایج ن
توان ت سوویر طور میخرد در سووالمندان مؤثر بود. این اثربخشووی را این

کرد که کارکردن برای افزای  سووووطن هوشوووویاری و آگاهی و همچنین 
تواند بر خرد سووووازی ت کر چندبعدی و آگاهانه، میتالش برای فعال

تر شووکل جزئیمؤثر باشوود. بهافراد در ابعاد شووناختی، تأملی و عاط ی 
شود صورت ت سیر می این اثربخشی در زیرمؤل ٔه خرد شناختی به این

دنبال آن بهبود شناخت عوامل درونی آگاهی و بهکه افزای  سطن ذهن
شووود افراد از لحاظ شووناختی بتوانند امور و بیرونی در زندگی باعث می

بررسووووی کنند و  محورصووووورت چندبعدی و تحلیلها را بهو موقعیت
ها باال خواهد بود. از اسووواف نیز سوووطن خرد شوووناختی در آنهمینبر

تر شوووود افراد عمیقآگاهی در افراد، باعث میطر  دیگر افزای  ذهن
نه ها گا باعث ها و شوووورایط را تجزیهتر موقعیتو آ ند که  یل کن وتحل

واسطٔه شود. افزون بر این، افرادی که بهافزای  خرد تأملی در افراد می
مٔه آموزشووووی، سووووطن ذهن نا گاهی در آنبر بد، در ها افزای  میآ یا

تری مسووووائل را هایی که بار عاط ی دارند، با عملکرد مطلوبموقعیت
 (. ۲۰کنند )وتحلیل میتجزیه
نکردن و پذیرش آنچه آگاهی، با آموزش تمرکز فردی و قضوووواوتذهن

رر ر  می شتغال تواند در تقابل با دهد، میدر زمان حا حاالتی مانند ا
ها یا ننرانی و رفتار خودکار باشد که ذهنی با خاطرات تخیالت برنامه

آگاهی در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز اسووووت. گ تنی اسووووت ذهن
خوان با فطرت طبیعی انسوووان، قابلیت عنوان یک سوووبک زندگی، همبه

سا ستم هیجانی افراد یعنی افکار، احسا سی ت خا  و این را دارد که بر 
کند و ها تأثیرگذار باشووود، نناه را به زندگی دگرگون های عمل آنتکانه

آمیز و کی یت ارتباط با خود، دیگران و دنیا را یا پذیرشووووی شوووو قت
منۀور افزای  ررووایت از دوران رو بهبینانه را ارتقا بخشوود. ازاینواقع

وزش های بازنشووسووتنی باید آمسووالمندی در سوورای سووالمندان و کانون
نکردن و آگاهی، با آموزش تمرکز فردی و قضوووواوتداده شووووود. ذهن

تواند در تقابل با حاالتی دهد، میپذیرش آنچه در زمان حاروور ر  می
ها یا ننرانی و رفتار مانند اشووووتغال ذهنی با خاطرات تخیالت برنامه

خودکار باشوووود که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز اسووووت و این 
ستقیم شناختی از قبیل هوش معنوی، حاالت م اً در افزای  متغیرهای 

س  سؤاالت زیاد پر ست. تعداد  نامه هوش اخالقی و خرد تأثیرگذار ا
های و خستنی بعضی سالمندان در طول جلسات مداخله از محدودیت

 .بودنداین پژوه  

 گیرینتیجه ۵
آگاهی را روش مؤثری توان ذهنهای این پژوه  میبر اسوووواف یافته

افزای  هوش معنوی، هوش اخالقی و خرد در سووووووالمنوودان  برای
جه می به این نتی با توجه  گاهی برای توان از آموزش ذهندانسوووووت.  آ

ست اده کرد و با آموزش ذهن ها کمک کرد تا در آگاهی به آنسالمندان ا
تر عمل کنند و با افزای  بخشوووویدن به دوران زندگی خود موفقکلیت

گذاری به زندگی خود و دیگران در ارزشهوش اخالقی و هوش معنوی 
 عملکرد بهتری داشته باشند.

 تشکر و قدردانی 6
از تمامی سالمندان عزیز شهر تهران که با ررایت شخصی در این 

 این پژوه پژوه  شرکت کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم. 
حامی مالی نداشته است و حاصل طرح پژوهشی مستقلی است که بدون 

 مالی سازمان خاصی صورت گرفته است.حمایت 
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