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Abstract 

The main objective of this study was to meta-analysis of the relationship between spiritual 

intelligence with happiness. The research method of this study was a meta-analysis. The at 

home databases were used to find and collect all research reports. Primary researches included 

24 studies conducted from 1390 to 1396 years across Iran that the researches included 5550 

participants. Pearson correlation coefficient were used as the effect size indicator for collected 

data from the 31 in the meta-analysis. All statistical analyses were performed using the second 

edition of CMA. The results showed that the fixed effects model summery size effect was 

equivalent to. /531 and for the random effects model this is equivalent to. /528 that both of 

which are meaningful in. /001 level. According to the Cohen's index, the summery effect size 

of the present study can be interpreted as an average effect size. There is a relationship 

between spiritual intelligence and happiness. therefore result with increase spiritual 

intelligence increase amount happiness. 
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 چکیده

های اطالعاتی  هدف اصلی پژوهش حاضر فراتحلیل رابطه هوش معنوی با شادکامی بود. روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود. از پایگاه
مطالعه  20های پژوهشی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل  آوری گزارش افتن و جمعداخل کشور برای ی

عنوان  آزمودنی بودند. از ضریب همبستگی پیرسون به 0006در ایران بود که این تحقیقات مشتمل بر  9910تا  9916شده از سال  انجام
دهد که اندازه  ها نشان می ویرایش دوم انجام شد. یافته CMA افزار های آماری با استفاده از نرم ه تحلیلشاخص اندازه اثر استفاده شد. کلی

دار بودند. بر اساس  /. معنی669/. است که هر دو در سطح 025/. و برای اثرات تصادفی برابر 099اثر خالصه برای مدل اثرات ثابت برابر 
توان یک اندازه اثر متوسط تفسیر کرد. بین هوش معنوی و شادکامی رابطه وجود دارد.  اضر را میشاخص کوهن اندازه اثر خالصه پژوهش ح

 .پس می توان نتیجه گرفت که با افزایش هوش معنوی میزان شادکامی نیز افزایش می یابد
 

 

 فراتحلیل، هوش معنوی، شادکامی واژگان کلیدی:

 وم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در عل

 

 

 مقدمه  -1

احساس شادی و نشاط از ضروری ترین خواسته های فطری و 
نیازهای روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تاثیرات عمده 
بر سالم سازی و بهسازی جامعه مدت مدیدی است که ذهن 
آدمیان را به خود مشغول کرده است. به طوری که امروزه 

به نوعی درصدد ایجاد یک جامعه سالم و با بسیاری از ملل 
نشاط هستند. زیرا به نظر می رسد احساس شادی از یک سو 
انسان ها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده می کند و از 
سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن روابط انسان را با 
 محیط پیرامون خود گسترده می سازد. نقش شادی و نشاط در

زندگی افراد به حدی اهمیت دارد که متفکر اجتماعی راسکین بر 
این نکته تاکید می ورزد که ثروتمندترین کشور، کشوری است 

 [2، 91]که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد
شادکامی یکی از شاخص های مهم بهداشت روانی در جامعه 

 و نشاط هستند و ها به دنبال شادی معموالً انسان .[9]است
ها دارای اهمیت باالیی  شادکامی و شاد زیستن در زندگی انسان

باشد و همچنین شادی ضرورت و نیاز دنیای امروز است و  می
های است که باعث انگیزه و فعالیت و توانمندی  محرک نیروی

شود؛ و عنصر مرکزی زندگی خوب  فرد می و امیدواری در
از نیازهای روانی بشر شادی و  از طرف دیگر، یکی. [0، 0]است
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 ای که بر زندگی افراد دارد، است که به دلیل تأثیر عمده نشاط
و شادی  همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. نشاط

 رود و می می از نیازهای اولیه فطری و ضروری انسان به شمار
و جامعه  ترین عوامل سالمت خانواده توان آن را از مهم

زندگی شاد و  روح امید و تالش و پیشرفت در پرتو یک انگاشت.
شادکامی، به عنوان نوعی ارزشیابی فرد از خود . [0]بانشاط است

دربرگیرنده مفاهیمی از قبیل رضایت از زندگی،  اش، و زندگی
 [7]مثبت، نداشتن نشانگان افسردگی و اضطراب است عواطف

 حمیل نمیت فرد شادکامی نوعی داوری است که از بیرون به
 می شود؛ بلکه حالتی درونی است که از هیجانات مثبت تأثیر

از لحاظ نظری، شادکامی صرفا به معنی فقدان . [5]پذیرد
های شناختی و  نیست بلکه نشان دهنده وجود حالت افسردگی

شامل لذت، رضایت، آرامش و امید است و می  هیجانی مثبت
 .[96، 1] حافظت کندفشارهای زندگی م تواند از افراد در برابر

بالندگی، سرزندگی و نشاط روانی انسان به دلیل تاثیر قابل 
مالحظه ای که بر تمامی جنبه های شخصیتی انسان و 

بروز و ظهور رفتارهای مختلف او دارد، همواره مورد  چگونگی
توجه پژوهشگران بوده است. از عهد باستان به احساسات مثبت 

شده است . آذربایجانی به نقل از  شادکامی توجه انسان از جمله
ارسطو سه نوع شادکامی را معرفی می کند ارسطو در پایین ترین 

همان لذت می داند. در سطح باالتر شادی  سطح، شادی را
همان موفقیت و کامیابی است و نوع سوم شادی، شادی برآمده 

معتقد است شادکامی حقیقی از ارضای  از معنویت است. وی
می شود بلکه از انجام چیزی که از لحاظ اخالقی امیال حاصل ن

یکی از متغیرهایی که با شادکامی رابطه ارزش انجام دادن دارد
هوش معنوی توانایی عمل همراه با دارد هوش معنوی است. 

بیرونی  آگاهی در عین حفظ سالمت و آرامش درونی و
 9کینگ و دی کیکو .)بردباری،( صرف نظر از شرایط است

هوش معنوی را به عنوان آگاهی، ادغام و  [99] (01، 2661)
مجموعه ای از توانایی های ذهنی که در توانایی سازگاری انسان 
با جنبه های غیر مادی و متعالی ذهن انسان نقش دارند تعریف 

هوش معنوی نوعی از هوش است که با استفاده از آن کرده ند. 
مسیری عمیق و افراد قادر می شوند تا فعالیت های خود را در 

معنادار هدایت کنند. به کارگیری الگوهای معنوی و دینی در 
زندگی روزمره بشر می تواند موجب افزایش سازگاری و 
بهزیستی شود. انسان همواره به دنبال لذت های پایدار بوده 
است. فعالیت هایی که افراد برای جستجو و تقویت معنویت 

دکامی شود. همچنین اگر انجام می دهند می تواند منجر به شا
آنچه ما را به یک شادی بزرگتر پیوند دهد به شادکامی رسیده 

می گوید از آن جا که لذت های آنی زودگذر  2شاو .[92] ایم
هستند. انسان ها همواره به دنبال لذت های پایدارتر بوده اند. 

که افراد برای جستجوی معنویت انجام می دهند از  فعالیت هایی
به دیگران، دل سوزی برای آنها می تواند منجر به جمله کمک 

هوش معنوی باالتر نیز ممکن است  در [90، 99]شود شادکامی
به  .[90]احساسات منفی مانند افسردگی و اضطراب کاهش یابد 

طوری که افزایش نمره هوش معنوی، میزان شادکامی را 
  .[90]افزایش می دهد

 

 پیشینه تحقیق
بر شادکامی با نتایح پژوهش  معنوی تأیید تأثیر مثبت هوش

 تأکید [5]پژوهشگران .است هماهنگ [95، 97]گذشتههای 
فردی که از هوش معنوی استفاده می کند می تواند  کرده اند

منفی زمینه ساز دشواری های زندگی، معنا پیدا  برای تجربیات
از رنج آنها در امان بماند و یا رهایی پیدا  کند و از این طریق،

چون  . هوش معنوی در ارتباط با هیجانات مثبتیکند
ها  ررسی شده است. نتایج این پژوهشب [26، 91]شادکامی

. یافته های هوش معنوی است بیانگر تأثیر مثبت و سازگارانه
پژوهش نشان می دهد با افزایش میزان هوش معنوی، میزان 
شادکامی دانشجویان نیز افزایش می یابد و بین هوش معنوی و 

، 20، 20، 20، 29، 22، 29]دارددکامی رابطه معناداری وجود شا
به منظور تعیین اثربخشی آموزش معنویت  [99، 96، 21، 25، 27

و شادکامی در زنان مبتال به  بر افزایش امید، رضایت از زندگی
فالح  سرطان پستان تحت پوشش مرکز تحقیقات سرطان

های  پژوهش پژوهشی انجام داد که از جمله (9951)جوشقانی 
آزمون با گروه آزمایش و  پس –آزمون  با پیش شبه آزمایشی

داوطلبانه در آن انتخاب شدند.  نفر به صورت 06کنترل است که 
افزایش امید،  و طبق نتایج این پژوهش ، اثربخشی این شیوه بر

رضایت از زندگی و شادکامی در زنان مبتال به سرطان پستان 
-موریرا .[92]طان تأیید شدپوشش مرکز تحقیقات سر تحت
های سالمت  بین اعمال دینی و شاخص رابطه(2660) 9آلمیدا
در رضایت از زندگی، شادکامی و عاطفه مثبت را در بیش از  روان

مطالعه حداقل یک  56پژوهش قراردادند، که  صد مطالعه مورد
دینی و متغیرهای رضایت از  دار بین اعمال رابطه مثبت و معنی

این رابطه  کنند که ادکامی را نمایاند. ایشان بیان میزندگی و ش
های مختلف از کشورهای مختلف که دارای  مثبت در نمونه

فرانسیس و . [99]باشند، وجود دارد و مذهبی می تنوع نژادی
 مطالعه ای با عنوان رابطه بین نگرش 2666 در سال 0رابینز

م دادند مذهبی با شادکامی و خودشکوفایی بین دانشجویان انجا
دست یافتند که بین نگرش مذهبی و شادکامی و  و به این نتیجه

 0آرگایل .[90]معناداری وجود دارد خودشکوفایی رابطه مثبت و

مطالعه که روی بزرگساالن در  00در متاآنالیزی از  (2669)
/. را بین 90ایاالت متحده انجام شده بود، همبستگی متوسط 
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طالعات مشابه دیگری نیز این معنویت کلی و شادکامی یافت. م
رابطه مثبت را گزارش کرده اند که شامل رابطه مثبت بین 

مالتبی، لوئیس و . [97، 90، 90، 90]استمعنویت و شادکامی 
نیز بعد از تحقیقات خود اعالم داشتند که راه  (2666) 0دی

رسیدن به شادکامی و خوشبختی روانشناختی را در پرتو توجه به 
ف های معنوی، نیازهای بنیادین، معنادار بودن و ارزش ها و هد

. [97]هدفمندی زندگی، عشق و عالیق دینی و الهی می دانند
همچنین همبستگی باالیی بین  (2665) ( و شاو2666) 7مایرس
  [.99، 95ی و فعالیت های معنوی پیدا کردند]شادکام

با گسترش تحقیقات مربوط به رابطه هوش معنوی با شادکامی، 
بندی و خالصه  ها جمع ها الزم بود نتایج آن بندی آن ای جمعبر

ها فن  های دقیق تجمیع نتایج عددی پژوهش شود. یکی از شیوه
های آماری گفته  فراتحلیل است. فراتحلیل به مجموعه روش

منظور ترکیب مطالعات مستقل آزمایشی و  شود که به می
ره یک های پژوهشی یکسانی دربا همبستگی که دارای پرسش

باشند، انجام و به یک برآورد و نتیجه واحد  موضوع واحد می
های پژوهش سنتی، از  شود. فراتحلیل برخالف روش منجر می

های پژوهش  های آماری مطالعات منفرد به عنوان داده خالصه
توان نتایج  با استفاده از روش فراتحلیل، می .[91]کند استفاده می

ا به مقیاسی مشترک تبدیل کمی مطالعات مختلف یک حوزه ر
های کمی  های آماری خاص، دوباره به تحلیل داده کرد و با روش

توان  حاصل از این مطالعات پرداخت. به کمک این روش، می
شده را درک کرد و  های انجام های موجود در پژوهش علت تفاوت

در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست. بدون 
های متعدد،  یل در یک زمینه تحقیقی با پژوهشانجام فراتحل

روبرو هستیم که با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، امکان 
ها وجود ندارد. درواقع، هدف اصلی  سازی آن بندی و خالصه جمع

شده در  های انجام بندی و ادغام نتایج پژوهش از فراتحلیل، جمع
 [06]رسیدیک حوزه مشخص است تا به یک نتیجه کلی 

با توجه به مبانی نظری و تجربی بحث شده، هدف بنابراین، 
های  تحلیلی پژوهش اصلی پژوهش حاضر بررسی فرا

رابطه خالقیت با پیشرفت  ٔگرفته داخلی و خارجی درزمینه انجام
ها  منظور بازنگری مطالعات پیشین و ترکیب نتایج آن تحصیلی به

 های زیر است: برای پاسخگویی به پرسش
 زه اثر کلی رابطه هوش معنوی با شادکامی چقدر است؟اندا -9
های قبلی همگون و دارای تورش چاپ و انتشار  آیا پژوهش -2

 هستند؟

 

 روش پژوهش. 2

روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل بود. در این پژوهش ابتدا 
بین و  با استفاده از کلیدواژه هوش معنوی برای متغیر پیش

های اطالعاتی  تغیر وابسته در پایگاهشادکامی برای م  کلیدواژه
داخلی و خارجی و موتورهای جستجوی گوناگون به یافتن و 

های منتشرشده به زبان فارسی و انگلیسی،  آوری تمام مقاله جمع
های  نامه و مقاله های ایرانی و خارجی، پایان نتایج پژوهش

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری اقدام شد که به نحوی به 
ررسی رابطه هوش معنوی و شادکامی پرداخته بودند. بدین ب

 9955های  شده در فاصله سال های انجام ترتیب تمامی پژوهش
برای  2697تا  9100های داخلی و  برای مقاله 9917تا 

های اطالعات علمی جهاد  های خارجی با استفاده از پایگاه مقاله
پایگاه بانک اطالعات  ،5، پایگاه سیویلیکا(SID)دانشگاهی 

، پایگاه های 96 ، پایگاه مجالت تخصصی نور1نشریات کشور
گوگل  هپایگا، 99 گاه علوم و فناوری اطالعات ایرانپژوهش

گردآوری شدند. برای ، 99پایگاه اطالعات علمی ،92اسکوالر 
های زیر در نظر گرفته  کواردکردن هر پژوهش در فراتحلیل مال

 شدند:

ها و یا مراکز آموزش عالی  ها در سازمان، دانشگاه پژوهش -9
 شده باشند. انجام

ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا  پژوهش -2
 شده باشند. دکتری انجام

های معتبر و دارای  ها با استفاده از ابزارها و روش پژوهش -9
 شده باشند. مسنجی و مطلوب انجا های روان ویژگی

شده  درستی انجام شناختی به ها ازنظر اصول و روش پژوهش -0
 باشند.

ها اطالعات الزم برای محاسبه اندازه اثر را ارائه  پژوهش -0
 کرده باشند.

ها در فراتحلیل، از میان  های ورود پژوهش با توجه به مالک
پژوهش انتخاب و تحلیل شدند.  99شده  های انجام پژوهش

ی پژوهش بر اساس ضریب همبستگی پیرسون ها تحلیل داده
مودار قیفی، آزمون همگنی، مجذور ن ،90برای مدل اثرهای ثابت

I های  های اثر و نیز فعالیت صورت پذیرفت. برای محاسبه اندازه
 CMAافزار  آماری بعدی در ارتباط با ترکیب نتایج از نرم

 ویرایش دو استفاده شد.
 
 

 های پژوهش . یافته3

 اندازه اثر مطالعات اولیه

فراتحلیل مطالعات هوش معنوی با شادکامی بر  9جدول شماره 
دهد. روش مورد استفاده در  مطالعه نشان می 99اساس 
 مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بودند. های مورد پژوهش
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 های فراتحلیل هوش معنوی با شادکامی (: داده9جدول )

 SE P فیشر n r Z لسا مطالعات ردیف

 /.666 /.601 /.200 /.20 255 9910 آتش افروز، عظیمی و امینی 9

 /.666 /.601 /.279 /.202 290 9910 امین پور 2

 /.666 /.655 /.505 /.01 992 9916 باب الحوائجی و همکاران 9

 /.666 /.619 /.972 /.900 920 9916 باقری، اکبری زاده و حاتمی 0

 /.666 /.615 /.000 /.027 967 9910 علیزاده حسن دوست و 0

 /.666 /.605 /.009 /.09 966 9910 حسینی، صالحی و شانازی 0

 /.666 /.609 /.992 /.92 205 9910 حیدری، کوروش نیا و حسینی 7

 /.666 /.606 /.002 /.05 066 9912 خبازی راوندی 5

 /.666 /.602 /.095 /.00 206 9919 رجبی 1

 /.666 /.609 /.012 /.011 909 9912 و همکاران رئیسی 96

 /.666 /.607 /.900 /.90 220 9910 شهسوار، غفاری و مختوم نژاد 99

 /.666 /.651 /.000 /.060 921 9912 ضمیری نژاد و همکاران 92

 /.666 /.671 /.901 /.909 900 9910 علیزاده و حسن دوست 99

 /.666 /.600 /.079 /.091 299 9912 کاراندیش 90

 /.666 /.609 /.909 /.99 200 9910 نوابی 90

 /.666 /.605 611/9 /.5 229 2692 بابانظری و همکاران 90

 /.666 /.679 900/9 /.591 266 - مداح زاده، عناصری و نقدی 97

 /.666 /.679 990/9 /.599 266 9910 کجباف و گالبی شهرضا 95

 /.666 /.607 /.095 /.00 227 9912 جمشیدی 91

 /.666 /.609 /.017 /.00 906 9919 نفری 26

 /.666 /.609 /.056 /.000 950 9916 امیریان 29

 /.666 /.612 /.901 /.909 926 9919 مصطفی پور 22

 /.666 /.900 /.090 /.009 06 9910 شهریاری فر 29

 /.666 /.600 /.109 /.709 900 9910 لرستانی 20

 

ه اطمینان اثر برای رابطه هوش معنوی با فاصل 9جدول شماره 
 9طور که در جدول شماره  دهد. همان شادکامی را نشان می

رسی در سطوح شود اندازه اثر همه مطالعات مورد بر مشاهده می
مطالعه به  99دار هستند. باالترین اندازه اثر در این  /. معنی10

( و 611/9)90( و 90/9)95( و 00/9)97ترتیب مربوط به شماره 
 /.( است.505)9/.( و 109)20
 

 اندازه اثر خالصه یا ترکیبی

شده و تصادفی رابطه  های اثر ترکیبی مدل تثبیت اندازه 2جدول 
گونه که مشاهده  دهد. همان هوش معنوی با شادکامی نشان می

شود، میانگین اندازه اثرهای ترکیبی رابطه هوش معنوی با  می

/. و در مدل 099با رابر است شده ب شادکامی در مدل تثبیت
دار  /. که هر دو ازلحاظ آماری معنی025تصادفی برابر است با 

توان نتیجه گرفت که هوش  بنابراین می ≥P)669/6) باشند. می
لذا بر این اساس فرض صفر معنوی با شادکامی رابطه دارد. 

بر شود.  مبنی بر اینکه متوسط کلی اندازه اثر رابطه ندارد، رد می
عملی اندازه  داری برای تغییر معنی [09]های کوهن اس مالکاس

دهنده میزان اندازه اثر زیاد هستند. به  باال نشان dهای  اثر، ارزش
/.( را 099میانگین اندازه اثر پژوهش حاضر ) همـین دلیـل،

توان به عنوان اثر بزرگ متغیر هوش معنوی با شادکامی  می
 تفسیر کرد.
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 ثر ترکیبی رابطه هوش معنوی با شادکامی(: اندازه ا2جدول )

 خطای معیار اندازه اثر ترکیبی مدل
 /.610فاصله اطمینان 

 Pمقدار  Zمقدار 
 حد باال حد پایین

 /.666 705/09 /.006 /.099 /.622 /.099 تثبیت شده

 /.666 709/96 /.069 /.007  /.025 تصادفی

 
 

 تحلیل ناهمگنی

اسـتفاده  Qمطالعـات از شـاخص  90یبـرای بررسـی نـاهمگن 
برابر  29مطالعه با درجه آزادی  20برای  Qشاخص  .شـد
دار است،  معنی 669/6محاسبه شـد کـه در سـطح  502/905

گیریم کـه مطالعـات  بنابراین فرض صفر رد شده و نتیجه می
نیز محاسـبه  I بررسی نامتجانس و ناهمگون هستند. آمار مـورد

نشانگر ناهمگونی در مطالعات  اسـت کـه 700/19 شـد و برابـر
 است. بدین ترتیب، مطالعات مورد بررسی در یک اندازه اثر

های اندازه ناشی از خطای  حقیقی مشترک هستند و تفاوت
های مربوط به اثر  محاسبه گیری است. از سوی دیگر نمونه

ـی دار بودند. بنابراین، ناهمگونی مطالعات ناش تصادفی نیز معنی
روش آماری نیست، به همین دلیل از مدل اثرهای ثابت  از

متغیرهای تعدیل جامع  استفاده شد و نسبت به جسـتجوی
ایمن از خطای کالسیک اسـتفاده  Nفراتحلیل ترسیم شد و از 

 .شـد
 

 های سوگیری انتشار تحلیل
ای هستند  سوگیری انتشار، ناشی از چاپ نشدن تحقیقات اولیه

دار هستند. برای  های اثر کوچک و غیر معنی هکه دارای انداز
ای ترسیمی )نمودار قیفی( و  تشخیص سوگیری انتشار شیوه

ای بگ و  شیوه عددی )تعداد امن از تخریب، همبستگی رتبه
 .[06]رود  مزومدر و عرض از مبدأ رگرسیون ایگر( به کار می

 

 نمودار قیفی
تر در باالی  گدر نمودار قیفی، مطالعات دارای حجم نمونه بزر
گیرند؛ مطالعات  نمودار و اطراف اندازه اثر خالصه، قرار می

شوند. در صورت وجود  تر در پایین نمودار ظاهر می کوچک
سوگیری انتشار، تراکم مطالعات اولیه در پایین نمودار و در 

شود.  طرف دیگر بیشتر می طرف میانگین، نسبت به یک
ای  دهد پژوهش حاضـر تااندازه نشان می 9گونه که نمودار  همان

تواند ناشی از  انتشار است. این امر می دارای تـورش چـاپ و
 حجم نمونه مطالعات مورد استفاده باشـد.

 
فیشر در  Z. نمودار قیفی خطای استاندارد بر اساس 9 نمودار

 مورد اثرات ثابت
 

 تعداد امن از تخریب

رفته با  مطالعات ازدست آزمون تعداد امن از تخریب آن تعداد
ها  کند که در صورت ورود آن میانگین اندازه صفر را مشخص می

در مورد شود.  دار می به فراتحلیل اندازه اثر خالصه غیر معنی
شده  که به مسئله تحقیقات گم fail safe Nنتیجه آزمون 

 ،90شده های بایگانی همان مشکل پژوهش پردازد؛ یعنی می
مطالعه با اندازه اثر صفر الزم  9927ار توان گفت که مقد می

ای صفر شود؛ یعنی هر چه این  است بررسی شود تا چنین نتیجه
تر  مقدار مطالعات بیشتر باشد محقق از نتیجه کار خود مطمئن

 خواهد بود.
تا( در با توجه به مشکالتی که آزمون  بی) 97طبق نظر بورنشتاین

)در نظر گرفتن پیشنهادی روزنتال دارد  N 95امن از تخریب
صفر برای  مفروض داشتن اندازه _ معناداری آماری و نه بالینی

آمده از آزمون  دست شده و نه منفی( میزان به مطالعات بایگانی
رفع مشکالت مذکور برآورد بهتری را به دست  به دلیل 91اوروین

دهد تا سطح خاصی را  دهد. این آزمون به محقق امکان می می
ینی و اندازه اثر مشخصی را برای مطالعات برای معناداری بال

 شده در نظر بگیرد. گم
 

 (: نتیجه آزمون تعداد امن مطالعات اوروین9) جدول
 /.09677 میزان آماره هجز مشاهده شده

 /.666 مالک کمترین آماره هجز

 /.666 میانگین هجز در مطالعات گم شده

  مالکی که باید بین ارزشهای دیگر قرار گیرد
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هم نوعی  26کندال بگ و مزومدر ای تاو مون همبستگی طبقهآز
مطالعات است. تفسیر آن مانند تفسیر  دیگر از آزمون سوگیری

اندازه اثر  هر همبستگی دیگر است. در اینجا همبستگی بین
شود.  ها یا خطاهای استاندارد بررسی می استاندارد با واریانس

زه اثر و میزان دقت معنای عدم رابطه بین اندا همبستگی صفر به
نتیجه مطالعات است. اگر عدم تقارن ناشی از سوگیری انتشار 

رود که انحراف استانداردهای باال )مربوط به  باشد، انتظار می
کوچک( با اندازه اثرهای بیشتر همبستگی داشته باشد.  مطالعات

جهت معکوس هم ظاهر شود،  تواند در ازآنجاکه عدم تقارن می
خواهد بود. در این موقعیت مقدار تائوی کندال آزمون دوسویه 

 دار /. محاسبه که با آزمون دو دامنه غیر معنی69209برابر با 
است؛ در این موقعیت طبق نتیجه غیر معناداری آزمون  /.(529)

ضریب همبستگی تائو و مقدار پایین ضریب همبستگی، 
 شود. سوگیری انتشار کم تشخیص می

ی مثالً کمی اندازه مطالعات و توان به دالیل 29و اشترن ایگر
دهند  نسبت به نتایج فوق هشدار می پایین آزمون بگ و مزومدر،

دهد.  و در مقابل ایگر آزمون رگرسیون خطی زیر را پیشنهاد می
ها  های اثر و میزان دقت آن های واقعی اندازه در اینجا از ارزش

تفسیر ها. در اینجا هم  های آن شود و نه رتبه استفاده می
معناداری باید دوسویه باشد. ازآنجاکه نقطه برآورد و فاصله 

آورند  اطمینان اطالعات بهتری از میزان معناداری فراهم می
در عرض از  درنتیجه آزمون ایگر هم این امر لحاظ شده است.

مبدأ رگرسیون ایگر، چنان چه عرض از مبدأ مقداری متفاوت با 
گیری انتشار است. در این دار باشد علت آن سو صفر و معنی

و در حالت دو دامنه غیر -/.05556موقعیت عرض از مبدأ برابر با 
داری  دار است. در این موقعیت طبق نتیجه غیر معنی معنی

/.( عرض از مبدأ رگرسیون ایگر، سوگیری انتشار کم 169)
 شود. تشخیص داده می

 

 گیری . بحث و نتیجه4

لی رابطه هوش معنوی با پژوهش حاضر برای بررسی فرا تحلی
های متفاوت  شادکامی انجـام شـد، تـا ضمن ترکیب یافته

تر در این زمینه را  گیری دقیق مطالعات موجود، امکان نتیجه
فراهم سازد. نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات 

رابطه هوش معنوی با شادکامی برای مدل  ٔشده درزمینه انجام
/. است 029/. و برای اثرات تصادفی برابر 029برابر اثرات ثابت 

دار هستند. بنابراین میانگین  معنی 669/6که هـر دو در سطح 
توان به عنوان اندازه اثر  /.( را می029اندازه اثر پژوهش حاضـر )

 متوسط رابطه هوش معنوی با شادکامی تفسیر کرد.

و های این پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی  یافته
، 20، 20، 20، 29، 22، 29دارد]شادکامی رابطه معناداری وجود 

27 ،25 ،21 ،96 ،99 ] 
 [95، 99، 99، 97، 90، 90] نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش

بین هوش معنوی و شادکامی رابطه مثبت نشان دادند همسو 
 است.

در ارتباط با رابطه  [90]نتایج این فراتحلیل با نتایج فراتحلیل
معنوی با شادکامی همسو است که اندازه اثر کلی برای هوش 

به دست آمد که نشان دار  و معنی =ES/. 90آن اثر تثبیت 
توان این اندازه اثر را با آنچه در این پژوهش به دست  دهد می می

 یکی تلقی کرد. =ES/. 029آمد، یعنی 
نتایج حاصل از این پژوهش که درواقع به  بنابراین، با توجه به

های اولیه در حوزه رابطه هوش معنوی با  کیب پژوهشتر
توان نتیجه گرفت که هوش معنوی  شادکامی پرداخته است می

تواند بر شادکامی نقش مؤثری داشته باشد. درواقع نتایج این  می
فراتحلیل نشان داد که هوش معنوی با شادکامی رابطه مثبت و 

رغم نتایج  علی تواند موجب شادکامی بشود. معناداری دارد و می
رو بوده  هایی هم روبه آمده، این پژوهش با محدودیت دست به

توان به موارد زیر اشاره کرد:  ها می است. از جمله این محدودیت
دار، عدم گزارش  های غیر معنی احتمال عدم گزارش پژوهش

ها، عدم  شناسی در برخی از پژوهش کامل اطالعات روش
های  خصوص آماره مناسب و بهگزارش اطالعات آماری دقیق و 

ترین و  ها که درواقع یکی از ساده توصیفی در برخی از پژوهش
پرکاربردترین روش محاسبه اندازه اثر در مطالعات فراتحلیل 

راهنمای  درهای این پژوهش بود.  است، از دیگر محدودیت
( ذکرشده است، 2661) 22انتشارات انجمن روانشناسی آمریکا

طور کامل درک  های شمارا به اهمیت یافته نـدهکه خوان برای این
اثربخش در  کند، تقریباً همیشه الزم است کـه نـوعی انـدازه

نتایج گزارش قید شود. از این گذشته انجام مطالعات فراتحلیل 
ای موارد بسیار دشوار  اندازه اثر است که در پاره نیازمند محاسـبه

ترغیب شوند تا ضمن  گیر اسـت. پژوهشـگران آتـی بایـد و وقت
های آماری مناسـب، مقـدار انـدازه اثـر را نیـز  کارگیری روش به
های  های خود ارائه کنند تا راهنمای فراروی پژوهش گزارش در

 بعدی باشد.
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