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 چكيده

اثربخشی آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه  مقایسه اند. اما پیرامونعنوی بر بهزیستی روانشناختی پرداختهمطالعات پیشین به بررسی اثربخشی هوش م زمينه:

هدف از پژوهش حاضر،  هدف:های قرآنی و آموزش هوش معنوی براساس دیدگاه باول بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان شکاف تحقیقاتی وجود دارد. 

های قرآنی و آموزش هوش معنوی براساس دیدگاه باول بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه مبتنی بر آموزه اثربخشی آموزش هوش معنوی مقایسه

ی ی آماری شامل کلیههای نابرابر( بود. جامعهگروهکنترل )با گروه  ، پیگیریآزمونآزمون، پسآزمایشی با طرح پیشپژوهش از نوع نیمه روش:اصفهان بود. 

انتخاب و  گیری تصادفی به عنوان نمونهنفر از این دانشجویان با روش نمونه 00بود. تعداد  0937-36نفر( در سال تحصیلی  00060اصفهان )انشگاه دانشجویان د

گروه کنترل جایگزین نفر در  00نفر در گروه دیدگاه باول( و  21های قرآنی و نفر در گروه مبتنی بر آموزه 21) یشآزماهای گروه نفر در 41به صورت تصادفی 

( و 2114(، آموزش هوش معنوی مبتنی بر دیدگاه باول )0933) یقرآنهای آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه شدند. ابزار پژوهش حاضر عبارتند از: جلسات

های هوش معنوی مبتنی هر دوی آموزش ها:تهيافها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس انجام شد. (. تحلیل داده0393پرسشنامة بهزیستی روانشناختی ریف )

از نظر میزان اثر  روش آموزشی . بین دو(>P 10/1داشتند )یر تأثبه طور معناداری بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان  های قرآنی و مبتنی بر دیدگاه باول،بر آموزه

های قرآنی و آموزش آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه دانشجویانی که در يری:گنتيجه(. >P 10/1نداشت )بر بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری وجود 

های قرآنی، دیدگاه باول، هوش معنوی، آموزه واژه كليدها: ی را کسب کردند.ترباالبهزیستی روانشناختی  ،هوش معنوی براساس دیدگاه باول شرکت کردند

 بهزیستی روانشناختی
Background: Previous studies have examined the effectiveness of spiritual intelligence on psychological well-being. But there 

is a research gap between comparing the effectiveness of spiritual intelligence education based on Qur'anic teachings and 

spiritual intelligence education based on Bowell's view of students' psychological well-being. Aims: The purpose of the 

present study was to compare the effectiveness of spiritual intelligence training based on Quranic teachings and spiritual 

intelligence training based on Bowell's view on psychological well-being of Isfahan students. Method: The research was 

quasi-experimental with pretest, posttest, followup with control group (unequal groups). The statistical population included all 

students of the University of Isfahan (15171 people) in the academic year 2017-2018. Fifty-five of these students were 

randomly selected as random samples and 40 randomly assigned to experimental groups (20 in the group based on Quranic 

teachings and 20 in the Bawl perspective group) and 15 in the control group. Were replaced. The tools of the present study are: 

sessions of teaching spiritual intelligence based on Quranic teachings (2020), teaching spiritual intelligence based on Bowl's 

point of view (2004) and Riff's psychological well-being questionnaire (1989). Data analysis was performed using covariance 

analysis method. Results: Both spiritual intelligence trainings based on Quranic teachings and based on Bowl's view had a 

significant effect on students' psychological well-being (P< 0/05). There was no significant difference between the two views 

in terms of the effect on psychological well-being (P< 0/05). Conclusions: Students who participated in the teaching of 

spiritual intelligence based on Quranic teachings and the teaching of spiritual intelligence based on Bowl's view gained higher 

psychological well-being. Key Words: Spiritual intelligence, quranic teachings, bowell's view, psychological well-being 
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 مقدمه

دانشجویان هر جامعه دست رنج معنوی و انسانی آن جامعه بوده 

سازان فردای کشور خویش هستند و سالمت این قشر و از سرنوشت

روان اهمیت فراوانی دارد و الزم است که مسائل وابسته به سالمت

(. 0993معلمی، ) یردگاین قشر جدی تلقی شده و مورد بررسی قرار 

ای از نظر روحی و روانی آماده شوند که ونهدانشجویان باید به گ

ها را در اجرای نقش در آنها افزایش پیدا کرده و آن 0روانسالمت

توان روان را میهای مختلف اجتماعی و فردی یاری رساند. سالمت

معادل کارکرد مثبت روانشناختی تلقی نموده و آن را در قالب 

لی فونگ، اند )مطرح کرده «2بهزیستی روانشناختی»اصطالح 

(. از این منظر بهزیستی روانشناختی به معنی کارکرد 2103

 (.2102االم و ریزوی، است )روانشناختی بهینه 

بهزیستی روانشناختی یك مفهوم سلسله مراتبی و چند بعدی 

است که از دو وجه شناختی و عاطفی تشکیل شده است. مؤلفة 

فه مثبت و عدم های عاطرضایت از زندگی وجه شناختی و مؤلفه

(. 2104تتلیگولیا، است )حضور عواطف منفی، وجه عاطفی آن 

های عملکردی ین جنبهمهمتربهزیستی روانشناختی توصیف کنندة 

انسان اعم از روابط مثبت، احساس شایستگی، داشتن معنا و هدف 

(. بهزیستی روانشناختی 2101داینر و همکاران، است )در زندگی 

، داشتن هدف در زندگی، روابط مثبت 4ری، خودمختا9پذیرش خود

میدی، ) یردگرا در برمی 0با دیگران، تسلط بر محیط و رشد شخصی

(. بهزیستی روانشناختی شامل تجربه هیجان 2103کازمز و سینیك، 

بخش، سطوح پایینی از خلق منفی و میزان باالیی از های لذت

شگران باشد و از همین جهت است که پژوهرضایت از زندگی می

اند تا عوامل پرورش سطوح باالی در تحقیقات خود تالش نموده

 (.2103لی فونگ، ) یندنمابهزیستی روانشناختی را شناسایی 

بهزیستی روانشناختی احساسات مثبت، شناخت مثبت، توانایی 

اثبات خویشتن و روابط بین فردی سازنده را دنبال دارد. این در 

تی از میزان خودآگاهی، خوش حالی است که بهزیستی روانشناخ

است، به عبارت دیگر، هر چه افراد  متأثربینی و معنویت گرایی وی 

تر و از هوش معنوی باالتری برخوردار باشند، ینبخوشتر، خوداگاه 

                                                           
1. Mental Health 
2. Psychological Well- Being 
3. Amission- Self 
4. Autonomy 
5. Personal Growth 

حیدری، کورش هستند )مند به همان میزان از بهزیستی باالتری بهره

 (.0934نیا و حسینی، 

 فیتعر یذهن یهاتیاز ظرف یابه عنوان مجموعه یهوش معنو

 یماد ریغ یهااز جنبه یقیادغام و استفاده تطب ،یشود که به آگاهیم

 ییامدهایه پبکند و منجر یفرد کمك م كیوجود  یو متعال

ی م یمعنا، شناخت خود متعال تیتقو ،یوجود قیهمچون تأمل عم

افکار،  قیاز طر یذات یمعنو اتیصوصخ انیب یهوش معنو، شود

در رفتار حل  ییهاییتوانا یدارا یهوش معنو ،ال و نگرش استاعم

اطراف سازگار  یهادهیکند تا با پدیمسئله است که به فرد کمك م

رفتار شامل  نیا ،برسد یرونیو ب یذات یسازکپارچهیشود و به 

و  یاخالق ،یمختلف شناخت یهاسطح رشد در حوزه نیباالتر

جعفریگلو، عابدینی و )رئیسی، احمری طهران،  است یعاطف

(. هوش 0933؛ به نقل از هاشمی، عینی و تقوی، 0932بطحالی، 

های مختلف، به معنوی از جمله متغیرهایی است که پژهشگران رشته

روانی و به طور خاص بهزیستی روانشناختی رابطة آن با سالمت

های مرتبط با بهزیستی اند. یکی از مهمترین مؤلفهتوجه نشان داده

های انجام گرفته در باشد. در پژوهشمی 7معنوی شناختی هوشروان

ی (، در پژوهشی با عنوان رابطه2103فونگ ) خارج از کشور، لی

بین هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی، رابطة این دو متغیر را در 

 جو، با روش همبستگی، نشان داد و بیان نمود که هوشپناه 67بین 

 و روحی سالمت جمله جویان ازپناه کلی سالمت بر تواندمی معنوی

 .بگذارد تأثیر دیگران با آنها ارتباط و اهداف و انگیزه عاطفی،

(، در 2103) یشولتهمچنین آرنوت، رحمان، پاولوویك، سمیر و 

بینی پژوهشی با عنوان هوش معنوی و خودتأییدی به عنوان پیش

ستفاده از دانشجوی ورزشکار، با ا 971های هوش معنوی در کننده

 بهزیستی کنندةبینیرا به عنوان پیش معنوی روش رگرسیون، هوش

این دانشجویان معرفی نمودند. آنها تأکید نمودند که  روانشناختی

در  روانی بهزیستی باشد، باالتر معنوی هایتوانایی و هرچه هوش

نژاد،  در داخل کشور نیز نصرتی، رحیمی .بود فرد باالتر خواهد

( و پروانه، مؤمنی، 0930ولدبیگی ) و (، رجبی0937) ییننائقیومی 

های خود نقش هوش معنوی را (، در پژوهش0934) یمیکرپروانه و 

 بینی بهزیستی روانشناختی افراد نشان دادند.در پیش

                                                           
6. Spiritual Intelligence 
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معنوی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر بهزیستی  هوش

توسط  که برای اولین بار است نوظهور اصطالح روانشناختی، یك

اصلی  از یکی عنوان به گردید و از آن پس مطرح (،0336زهار )

 و بحث مورد زندگی، مشکالت از بسیاری حل برای هامؤلفه ترین

(. هوش معنوی، یکی 2109منور و طریق، است )گرفته  قرار پذیرش

باشد که به قدرت و توانایی ذهنی فرد ترین سطوح هوش میاز عالی

ی برتر و درک درست از معنای زندگی اشاره برای ارتباط با نیروی

کند تا فراتر از ماده و ظاهر دارد. این توانایی ذهنی به فرد کمك می

به افراد، اشیاء و رویدادها توجه نماید و از خود و جهان درکی 

(. در واقع این 0939پور و نوری، سبزیانآورد )فرامادی به دست 

 بزرگتر تصویری به را دخو توجه تا کندمی کمك هوش به افراد

 ترگسترده زمینه یك در را خود هایفعالیت آگاهانه و کنند هدایت

 .(2103سویلمز و کوک، کنند ) متمرکز

 پردازش از ترکیبی نشانگر تواندمی حدی تا معنوی هوش

به  .(2106خاواجا، باشد ) شخصیت پارامترهای و هوش به متصل

 انسان درونی بعد یعنی د،خو شناخت با معنوی، عبارت بهتر، هوش

احمد، ارشد، محمود دارد ) سروکار انسان شخصیت رشد منظور به

 هستند، باالیی معنوی هوش دارای که افرادی (.2107 و اختر،

 و درک در باالیی توانایی و دارند خود خلق مورد در باالیی آگاهی

اختر، ارشد، محمود، دارند ) روح و قلب دانش آوردن دست به

کند تا از صداهای (. هوش معنوی به فرد کمك می2109احمد،

فطری و درونی خود آگاه شده و از آنها برای انجام اعمال و 

سویلمز و ) یدنماها حرکت های خود در راستای ارزشفعالیت

می  فراهم افراد برای اساسی را و پایه معنوی (. هوش2103کوک، 

 در معنی و هدافا به رسیدن برای را خود تالش بتوانند تا کند

 برای شخص که اهدافی سمت به و کار گیرندبه خود، زندگی

 بنابراین هوش .(2106خاواجا، کنند ) حرکت هستند، معنی دارای

که  دهدمی سوق تجربیاتی برتر سوی و سمت به را افراد معنوی

نژاد، الذاکرینی و  محمدحسینیشود )یتاً به تربیت نفس منجر مینها

 معنای از ذهنی آگاهی با معنوی همچنین وش(. ه0937نشاط، 

 الهام تواندمی فرد باالتر، معنویت سطح با .است ارتباط در زندگی

 .(2103سوپریانتو، اکوواتی و ماسیهوری، باشد ) خود کارهای بخش

کند تا به فرد کمك می معموالًهای هوش که برعکس سایر جنبه

مورد درستی یا بعد از قرار گرفتن در موقعیت و وضعیت، در 

نادرستی تصمیمات خود قضاوت کند و سپس به راهکار دست یابد، 

دهد که قبل از قرار گرفتن در می را امکان این فرد به معنوی هوش

موقعیت، از خود بپرسد که آیا قرار گرفتن در این وضعیت درست 

نگری و قضاوت قبل از به وجود است یا خیر؟ این مسئله نوعی پیش

اختر، شود )تواند مانع بسیاری از مشکالت است که می آمدن مشکل

 به قادر معنوی، باید باهوش فرد (. یك2109ارشد، محمود، احمد، 

باشد و به شکلی افراطی در  آسمانی و زمینی معنویت با سازگاری

امور معنوی غرق نشود و بتواند زندگی مادی خود را به شکلی 

 عنوان به زمینی . معنویت(2106خاواجا، ) یدنمادهی درست، جهت

آفرینش  دیگر با مثبت یرابطه و شودمی شناخته جهان در هستی

 به آسمانی معنویت حال عین در را به دنبال دارد، خداوند های

دیده  مرگ از پس زندگی و خدا با رابطه و زندگی هدف عنوان

(. داشتن هوش معنوی به فرد 2103سویلمز و کوک، شود )می

ی امور خود حفظ نماید، به ا حد اعتدال را در همهکند تکمك می

 یایدننحوی که تزلزلی در ساختار شخصیت منسجم فرد به وجود 

 (.0937نژاد، الذاکرینی و نشاط، محمدحسینی)

یباً به شکل تقری جوامع اگرچه تعریف هوش معنوی در همه

 تا است ممکن اسالمی مشابهی به کار رفته است، اما هوش معنوی

 هوش مثال، عنوان به. باشد متفاوت با هوش معنوی معاصر دیحدو

 توحید و خداوند از آگاهی شامل خاص طور به اسالم از نظر معنوی

 معنیبی و خالی زندگی از تا ایجاد امید و معناست، برای معاد و

(. 2107درمنکی فراهانی، سهرابی و آذربایجانی، شود ) جلوگیری

 خدا به خود نزدیکی با را معنوی شهو دانشمندان مسلمان، بیشتر

 به دستیابی در فرد توانایی عنوان به را معنوی کنند و هوشمی مرتبط

 و دیگر هایانسان همچنین و خدا با خود روابط در تعالی سطح

 یرندگدرنظر می منکر از نهی و معروف به امر انجام با طبیعت،

توان دارای الم میدر واقع فردی را از نظر اس (.2100 شاه، و رحمان)

 به اعضا و جوارج او و ذهن قلب، که گرفت نظر در هوش معنوی

درمنکی فراهانی، سهرابی و دهند )حضور خداوند گواهی 

 واقعی، ایمان طریق از توانمی را هوش نوع این (.2107آذربایجانی، 

 و فروتنانه رفتار عبادت، انجام به پایبندی و اطاعت صادقانه، عبادت

هانفر، سیراج و آورد ) بدست آور شرم و شرور اعمال از جلوگیری

 در فرد درونی قدرت هوش معنوی اسالمی، با (.2100 سائری،

 آرزوی خالص قلب با فردی .است درک قابل خالص قلب داشتن

 مفید دیگران و خودش برای که نماید عمل ایگونه به که دارد قوی

 باشد، خوب قلب ردر واقع اگ (.2100 شاه، و رحمانشود ) واقع
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 خواهد بد نیز بدن باشد، بد قلب اگر و بود، خواهد خوب بدن تمام

 به را انسان معنوی اسالمی هوش. (0939نوری،  پور وسبزیانشد )

 از رهایی برای را هاییراه و دهدمی سوق معنوی گریروشن سمت

 سرکوب را وجدان درون صدای و کندمی سیاه را قلب که گناهانی

 ،(حاالت روحیقلب )دهد. در این تعریف، ، به فرد نشان میکندمی

دارد  فرد معنوی هوش هایتوانایی تعیین در ایکنندهتعیین نقش

(. هوش معنوی اسالمی همچنین به این موضوع 2109منور و طریق، )

باید نهایت  افراد و است آفریده را انسان اشاره دارد که خداوند

اختر، ارشد، گذارند )قابل او به نمایش فروتنی و خشوع خود را در م

 (.2109محمود، احمد، 

گونه که قرآن همچنین درک از ماهیت و طبیعت انسان، آن

کریم به آن اشاره نموده است، از طریق هوش معنوی به دست می 

 جانشین خداوند بر روی زمین عنوان به انسان قرآن مجید، آید. در

در  متعال خداوند که اال کهارزشمند و و شود، موضعیمی قلمداد

 این فرد، به منحصر موقعیت این درک اختیار انسان قرار داده است.

 زندگی و جهان این در را زندگی دهد تا هدفبه انسان می را امکان

هوش  .(2107ی و سیراج، سائر هانفر،) یدنما درک آن از پس

اهانه توان تالش برای زیستن آگمعنوی از دیدگاه قرآن کریم را می

و عالمانه توصیف نمودکه در آن، فرد با آگاهی از جهان بینی 

توحیدی به عنوان واقعیت نظام هستی و اتخاذ هدف زندگی و 

بخشد و با یافتن اش معنا میهای اصیل خود از آن، به زندگیارزش

 (.0933شرکت، کند )هویت اصیل خود ارزشمندانه زندگی می

جویان به عنوان عناصر مهم هوش معنوی به طور کلی به دانش

ها با دهد تا به نامالیمات و فشارها و تنشجامعه، این امکان را می

ها دیدی معنادار نگاه کنند و به رشد شخصی خود پس از دشواری

های ناشی از هوش معنوی به آنها این امیدوار باشند. در واقع ظرفیت

قدرتمند در  دهد که خود را متصل به یك منبع حمایتامکان را می

رساند. این باور های زندگی یاری مینظر گیرد که او را در سختی

گر، منجر به آرامش روحی دانشجو به وجود قدرتی برتر و حمایت

در برخورد با رویدادهای ناگوار شده و رفتار، افکار و هیجانات او را 

نمود تر خواهد پذیرتر و سازگارانهدر برخورد با مسائل انعطاف

 (.2100رتسون، مینر و گریفین، بک)

ی هوش معنوی و بهزیستی ی گستردهبا توجه به رابطه

های معنوی نسل جامعة خود، به رشد جنبه از جامعه روانشناختی، اگر

توانند به شکلی درست به آنها در ویژه دانشجویان، غافل بمانند، نمی

فتن رسیدن به اهداف فردی و اجتماعی یاری رسانند و نادیده گر

افراد و  به در طوالنی مدت، است های معنوی آنها، ممکنجنبه

(. بنابراین نیاز حیاتی 2103سویلمز و کوک، برساند ) آسیب جامعه،

برای آموزش هوش معنوی برای افزایش بهزیستی روانشناختی در 

 شود.دانشجویان، دیده می

 شناخت آموزش توانمی معنوی را به طور کلی هوش آموزش

و  شناخت نیرو و قدرت معنوی برتر دیگران، خود و از افراد

ی بکارگیری این درک و شناخت در زندگی برای رسیدن به شیوه

کریمی، گودرزی و گرفت )زندگی سالم و ارزشمند، درنظر 

(. آموزش هوش معنوی بصیرت فرد را در مورد 0934سیر، افالک

برابر  کند تا دربخشد و به او کمك میحوادث اطراف عمق می

حوادث گوناگون زندگی مقاوم و استوار بر جای بماند و به حل 

سویلمز و کوک، بپردازد )مشکالت زندگی با دیدی معناگرا 

های غربی در جهت آموزش هوش معنوی، (. از بین آموزش2103

ای را برای رشد و (، پروتکل آموزشی هفت مرحله2114باول )

باول گانة ست. مراحل هفتپرورش هوش معنوی افراد ارائه داده ا

. 2 2نسبت به تصویر بزرگتر 0. افزایش آگاهی0( عبارتند از: 2114)

. 4های زنده و عمل به آنها ارزش 4. ارزیابی9در زندگی  9معنایابی

؛ یعنی خود را در مرکز تصویر بزرگتر قرار دادن و 0محور بودن

طه که از همه طرف توسط تصویر بزرگتر احا احساس فرد از این

. 0شده است و وجود خود را با آن دلیل و چرایی مشغول نماید 

یعنی تثبیت یك هویت درونی جدید که فرد براساس آن  ؛7دیدگاه

. طرح داشتن 7عمل کرده و بین خود و دیگران تمایزی قائل نشود، 

و  هاطرح(؛ یعنی خوب رهبری کردن خود از طریق ارائه 6)تجسم

: هماهنگ 9. مأموریت6موقعیت و  ابتکارات جدید متناسب با هر

چرا او اینجا »کردن خود با حقیقت موقعیت و پاسخ فرد به اینکه 

اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی در «. است

های زیادی، ثابت شده است. در داخل کشور، نادری اثر، پژوهش

 یقمران(، کبوتری، عابدی و 0937) یحاتماحدی، بهرامی و 

                                                           
1. Awarness 
2. Bigger Picture 
3. Meaning 
4. Evluation 
5. Being Center 
6. Vision 
7. Projection 
8. Mission 
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(، محمدپور، 0934) یمقتدر(، زمانی، بحرینیان، اشرفی و 0930)

( در 0939) یمانیسل( و شجاعی و 0934) یرنیاپزینلی، سیاهپوش و 

های خود، اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی پژوهش

 روانشناختی را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که

های بهزیستی  ؤلفهمعنوی، منجر به افزایش م هوش آموزش

 ینیكسگردد. در خارج از کشور میدی، کازمز و روانشناختی می

(، اثربخشی هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی جوانان را 2103)

 معنوی هوش هرچه که داد نشان مورد پژوهش قرار دادند. نتایج

 مواجهه هنگام معنوی هایارزش از استفاده مانند باشد، بیشتر جوانان

 روانشناختی بهزیستی جدید، هایمحیط با سازگاری و کالتمش با

یز در پژوهش خود ن (،2109خان )خان، ارشد و  .رودمی باالتر آنان

 معنوی شعور مفهوم :سلیقه مدیریت طریق از با عنوان رشد خود

اسالمی، هوش معنوی اسالمی را عاملی مؤثر در رشد و تعالی 

اند که این خودسازی ان داشتهاند و بیروحی و خودسازی نشان داده

های بی از طریق هوش معنوی اسالمی، عملکرد انسانی را در حوزه

 بخشد.شماری بهبود می

آموزش هوش معنوی اگرچه شاید در کلیت یکسان باشد، اما 

اسالمی  -های رشد و ارتقای آن در بافت فرهنگ ایرانی شیوه

ها و ادیان فرهنگهای اساسی با هوش معنوی در سایر دارای تفاوت

های دینی و فرهنگی به ویژه در باشد. نادیده گرفتن تفاوتمی

ی آموزش دانشجویان، در طوالنی مدت ممکن است آسیب حوزه

ی معنویت در ایران وارد نماید. بنابراین ای را به حوزههای عمده

هایی در بافت فرهنگی و مذهبی ایران برای  الزم است که آموزش

 هایآموزه به توجه با تا درنظر گرفته شود، انشجویانهوش معنوی د

 توجه به تمرینات بیرونی را با و درونی سازیهماهنگ وحی،

رفتاری، در دانشجویان پدید آورند. هدف از این  و عقالنی عاطفی،

یتاً منجر به تقویت آرامش روانی افراد و نهاها این است که آموزش

های فردی و انجام بهتر مسئولیت ایجاد انگیزه در دانشجویان برای

 اجتماعی و دست یافتن به بهزیستی روانی و هیجانی برای آنان شود.

باتوجه به موارد پیش گفته، بخش مهمی از تحقیقات انجام شده 

متمرکز بر آموزش هوش معنوی از دیدگاه غربی بوده است. به 

همین دلیل در این پژوهش قصد بر آن است که اثربخشی آموزش 

( ی محقق ساختهبسته) یمکرهای قرآن هوش معنوی مبتنی بر آموزه

باول( بر بهزیستی ) یغربو آموزش هوش معنوی از دیدگاه 

ی روانشناختی دانشجویان را مورد مقایسه قرار گیرد. بنابراین فرضیه

پژوهش حاضر عبارت است از اینکه بین میزان اثربخشی آموزش 

( ی محقق ساختهبسته) یمکری قرآن هاهوش معنوی مبتنی بر آموزه

و آموزش هوش معنوی از دیدگاه باول، بر بهزیستی روانشناختی 

 دانشجویان، تفاوت وجود دارد.

 روش

آزمایشی و پژوهش حاضر از نوع کاربردی، روش پژوهش نیمه

آزمون و پیگیری با گروه آزمون، پسطرح پژوهش از نوع پیش

 د.های نابرابر( بوبا گروهگواه )

ی دانشجویان دانشگاه ی آماری پژوهش حاضر، کلیهجامعه

بودند. برای  0937-36نفر( در سال تحصیلی  00060اصفهان )

انتخاب نمونه ابتدا فراخوانی برای شرکت دانشجویان در آموزش 

نفر  03ی ارتقاء هوش معنوی تهیه گردیده و از افراد داوطلب، برنامه

سپس این تعداد از افراد به سه گروه به طور تصادفی، انتخاب شدند. 

تقسیم شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یك گروه 

نفر به دلیل بیماری و نداشتن  4گواه جایگزین شدند. از این افراد، 

بدین ترتیب تعداد گروه  ها خارج شدند وشرایط مساعد از گروه

نفر  21رآنی و های قنفر مبتنی بر آموزه 21نفر ) 41های آزمایش، 

نفر بودند. این میزان از حجم نمونه  00دیدگاه باول( و گروه کنترل، 

باشد. گروه آزمایشی آموزش با توجه به پیشینة پژوهش مکفی می

جلسه و گروه آزمایشی  9های قرآنی، هوش معنوی مبتنی بر آموزه

جلسه آموزش  9آموزش هوش معنوی مبتنی بر دیدگاه باول نیز 

ای دریافت نکرد. دند و گروه گواه هیچ مداخلهدریافت کر

آزمون، پس پرسشنامة بهزیستی روانشناختی در سه مرحلة پیش

آزمون(، در هر سه گروه اجرا ماه بعد از پس 0) یگیریپآزمون و 

و با تحلیل  SPSS-21افزار ها با استفاده از نرمشدند. تحلیل داده

 انجام گرفت. چندمتغیرهکواریانس 

 ابزار

 یفرپرسشنامه بهزیستی روانشناختی: این پرسشنامه توسط 

مورد تجدیدنظر قرار گرفت. این  2112( طراحی و در سال 0393)

های است. سؤال ال و مشتمل بر شش عاملؤس 09 پرسشنامه دارای

ها و )توانایی و قدرت پیگیری خواسته یخودمختار 3و  02، 09

 یطتسلط بر مح 0و  4، 7های سؤالعمل بر اساس اصول شخصی(، 

)توانایی تنظیم و مدیریت امور زندگی به ویژه مسائل زندگی 

)احساس اینکه  یرشد شخص 6و  00، 06های  سؤال روزمره(،

های بالقوه بر در طی زمان و در طول زندگی  استعدادها و توانایی
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 یگرانارتباط مثبت با د 9و  00، 09 یهاالؤس بالفعل خواهد شد(،

های سؤال ط نزدیك و ارزشمند با افراد مهم زندگی(،)داشتن ارتبا

و اهدافی که به  هایت)داشتن غا یهدفمندی در زندگ 0و  04، 07

 یرشپذ 2و  9، 01های سؤالبخشد( و  زندگی فرد جهت و معنا می

 های خود( را میها و ضعفدیدن و پذیرفتن قوت تواناییخود )

 پیوستار یك در که ستا خودسنجی ابزاری آزمون، نوع اینسنجد. 

 می داده پاسخ 7 تا 0مخالفم، از کامالً  تا موافقمکامالً  از درجه 7

شود. نمره باالتر نشان دهنده بهزیستی روانی بهتر است. همبستگی 

تا  %61فرم کوتاه پرسشنامه بهزیستی روانی ریف با مقیاس اصلی از 

و  مظاهری ،فتح آبادی، در نوسان بوده است. خانجانی, شهیدی 93%

(، همسانی درونی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای 0939) یشکر

عامل پذیرش خود، تسلط محیطی، رابطه مثبت با  7کرونباخ در 

دیگران، داشتن هدف در زندگی، رشد شخصی و استقالل به ترتیب 

و برای کل مقیاس  62/1، 69/1، 02/1، 60/1، 67/1، 00/1برابر 

ست. همچنین خانجانی در این پژوهش به گزارش کرده ا 60/1

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه پرداخته و میزان بارهای عاملی را در 

هر خرده مقیاس به این ترتیب گزارش کرده است: پذیرش خود 

(، 00/1(، رابطه مثبت با دیگران )70/1(، تسلط محیطی )79/1)

ل ( و استقال09/1( رشد شخصی )09/1داشتن هدف در زندگی )

 93/1( میزان پایایی این پرسشنامه را 0393(. همچنین ریف )43/1)

کل پرسشنامه برای  گزارش نموده است. در پژوهش حاضر از نمره

 گزارش نتایج استفاده شده است.

 های آموزشیمداخله

 یقرآنهای برنامة آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه

های ی بر آموزه: برنامة آموزش هوش معنوی مبتن(0933شرکت، )

باشد. در پژوهش (، می0933شرکت )قرآنی، حاصل پژوهش 

ی آموزش هوش معنوی مبتنی (، برای ساخت برنامه0933شرکت )

ها و کتب مقاالت، پایان نامهمتون )های قرآنی به تحلیل  بر آموزه

ی هوش معنوی پرداخته شد و مفاهیم اولیه از آنان اسالمی( در حوزه

سپس برای هرکدام از مفاهیم استخراج شده از  استخراج گردید.

ابتدای قرآن، به شکل آیه به آیه به جستجوی مفهوم موردنظر از 

دیدگاه قرآن پرداخته شد و در ادامه شناسایی آیاتی که مفاهیم 

بندی کدهای اولیه انجام نمودند، جهت طبقهاصلی را بیان می

کدگذاری باز  گرفت. در این مرحله که کدگذاری اولیه متن یا

شود، مفاهیم، مضامین یا کدهای اساسی از آیات استخراج نامیده می

شدند. در کدگذاری اولیه که به صورت باز انجام شد، مفاهیم و 

آیات(، باتوجه به ) یممفاهیباً زیادی بدست آمد که این تقرآیات 

گذاری شدند. شناسایی آیات و تحلیل محتوای استنباط محقق نام

حد اشباع ادامه یافت، تا جائی که دیگر اطالعات جدیدی  ها تاآن

از متن آیات حاصل نشد و اطمینان حاصل شد که تمامی مفاهیم 

اند. بعد از جدا موجود در متن آیات، تحت عنوان یك کد آمده

ها، به یك سری های مفاهیم مفهومی آیهکردن مشترکات و تفاوت

ی موردنظر مورد مؤلفهآیات کلیدی که دارای مفاهیم مشترک در 

بودند، دست یافته و تحت عنوان یك کد درآمدند و در مرحله آخر 

سازی با استفاده از آیات کلیدی، وارد تفاسیر تسنیم، المیزان و آماده

تفاسیر موضوعی عالمه جوادی آملی و مجموعه هشت جلدی تدبر 

 یمعنوی هوش مؤلفه 7در قرآن اخوت شده و در این مدل، 

ها، خودرهبری، یقین، مأموریت( ، معنا، ارزیابی ارزشآگاهی)

گانة شناسایی شده، های شش شناسایی شد. سپس با استفاده از مؤلفه

های قرآنی به ساخت بستة آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه

نفر از  4اقدام شد. روایی محتوایی این بستة آموزشی به تأیید 

اسی دین رسیده است. متخصصان روانشناس، مشاوره و روانشن

های دانشجویی اجرا شد و بار بر روی گروه 9همچنین این بسته 

ی نهایی آن تهیه شده است. ایرادات آن مرتفع گردید و سپس نسخه

های ی آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزهی جلسات بستهخالصه

 آمده است. 0قرآنی در جدول 

(: 2114باول )ه ی آموزش هوش معنوی مبتنی بر دیدگابرنامه

( 2114باول )در این پژوهش منظور از برنامه آموزش هوش معنوی 

ساعته با تواتر یك جلسه در هفته است. این بستة  2جلسه آموزش  3

، در هشت جلسه تدوین نموده است. 2114آموزشی را باول درسال 

ذکر گردیده  2ی آموزشی در جدول ی جلسات این بستهخالصه

 است.

 هايافته

درصد از نمونه را دانشجویان دارای  0/23ر پژوهش حاضر د

اند که بیشترین درصد آماری در این سال تشکیل داده 20سن 

 09تا  22ی سنی بین ی افراد در فاصلهباشد و بقیهمحدوده سنی می

، توزیع نمونه براساس وضعیت تأهل و 4و  9قرار داشتند. جداول 

 دهد.میزان درآمد را نشان می
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 (0933شرکت، ) یقرآنهای . ساختار و محتوای جلسات آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه0دولج

 ساختار و محتوای جلسات هدف عنوان جلسه جلسه

 هاآزمونآشنایی با برنامه و اجرای پیش جلسه آشنایی اول
دن تعداد جلسات، آزمون، معرفی شیوه انجام کار، مشخص نموآشنایی اعضای جلسه با یکدیگر، ارائه پیش

 تشریح ضرورت رشد و ارتقاء هوش معنوی در زندگی و ارائه مطالعات انجام شده در این خصوص

 آگاهی دوم

آگاهی )با هدف آگاهی و شناخت از ذهن

جهان بینی و هویت حقیقی خود که منجر 

به رفتار بالغانه تر و رضایت بیشتر از 

عملکرد خود و شنیدن پیغام هستی در هر 

 یت(.موقع

های آن، رفتار واکنشی چیست؟ نقش جهان بینی در زندگی چیست؟ یژگیومعرفی آگاهی سطحی و 

نظام هستی چگونه است؟ افزایش درک  مبدأحقیقت موقعیت چیست؟ رابطه بین اجزای هر موقعیت با 

ی ادبی اهمتنحقیقت موقعیت با تکنیك صبر، گرفتن بازخورد افراد نسبت به جلسه، تکلیف خانگی، ارائه 

 و عرفانی.

 معنای زندگی سوم

آگاهی )با هدف شناخت از هدف ذهن

مطلوب و نهایی انسان به منظور نجات از 

پوچی( و خودشناسی )با هدف پاسخ 

اساسی حیات: من از  سؤاالتگویی به 

؟ من کیستم؟ در کجا هستم؟ امآمدهکجا 

 روم؟(یمبه کجا 

در امر اجرای تکالیف، طرح سؤاالت اساسی: چه عاملی بررسی تکالیف منزل و بررسی مشکالت آنان 

شود در زندگی دچار اضطراب، سردرگمی و پوچی گردد؟ معنای زندگی چیست؟ معرفی هدف یمباعث 

غایی حیات. اهداف انسان، تعریف خودشناسی، اهمیت آن، آموزش مراحل ایجاد و خودشناسی بخش 

از طریق مواجهه با یك سری سؤاالتی راجع به تفکر در ذات ؟ امآمدهگویی به سؤال من از کجا اول: پاسخ

ترین ویژگی ذاتی انسان و ارائه شواهدی که بیانگر فقر یاصلو صفات و افعال انسان و معرفی فقر به عنوان 

گویی به سؤال من کیستم؟ از طریق باشد. بخش دوم: پاسخیمذاتی انسان در تمامی شئون هستی خود دارا 

بیعی و فراطبیعی انسان، آشنایی و شناخت به ویژگی مربوط به نحوه آفرینش خود تحت شناخت جنبه ط

وحی "ی اخالقی هاارزشهایی چون بایدها و نبایدهای فطری ارائه یژگیوعنوان فطرت و چیستی آن و 

، شناخت به خصیصه خاص دیگر انسان تحت عنوان عقل. متألهبودن انسان، بیان چیستی این حی  "متأله

در این دنیا و جایگاهی  گویی به سؤال من در کجا هستم؟ از طریق بیان فلسفه بودن انسانش سوم: پاسخبخ

گویی به های دنیا و شیوه برخورد با آن بخش چهارم. پاسخیژگیوکه از آن برخوردار است. همچنین میان 

ن اصل اشتیاق به هستی روم؟ از طریق شناخت به میل به جاودانگی انسان و فطری بودیمسؤال به کجا 

ی هامتنجاودانه و هدفدار بودن جهان هستی. گرفتن بازخورد افراد مثبت به جلسه، تکلیف خانگی و ارائه 

 ادبی و عرفانی

 چهارم
ارزیابی 

 هاارزش

مبتنی بر معنویت درمانی )باهدف مشخص 

ی هاارزشی تشخیص هامالکنمودن 

ی هاارزشو معرفی  هاارزشواقعی از ضد 

اقعی در چهار حوزه کلی ارتباط انسان و

با خدا، خود، دیگران، طبیعت( و شفقت 

درمانی )باهدف شناخت احساسات 

 دیگران(

بررسی تکالیف منزل و بررسی مشکالت آنان در امر اجرای تکالیف، بخش اول: ابتدا ارائه یك سؤال 

کنید مالکتان برای ارزیابی دیگران خواهد دیگران را قضاوت یمکاربردی و اساسی با این عنوان که وقتی 

ی هاارزشی سه گانه تشخیص هامالکی واقعی و ارائه هاارزشچیست؟ ایجاد شناخت نسبت به منشأ 

ی واقعی در هاارزش. معرفی 0)فطرت سالم، عقل سلیم، وحی الهی( بخش دوم:  هاارزشواقعی از ضد 

ی الهی، انجام اعمال عبادی، هانعمتکرگذاری از حوزه ارتباط انسان با خدا )خوش گمان بودن به خدا، ش

ی واقعی در حوزه ارتباط انسان با خود هاارزش. معرفی 2ترجیح رضایت الهی بر رضایت خود و دیگران( 

)آگاهی از جایگاه خود در نظام هستی از طریق پرهیز از تعصبات ناروا، تقلید نابجا، رعایت نظم و مدیریت 

ی هاارزش. معرفی 9مسئله ی حل هامهارتآوری، تقویت و پرورش خود( تابزمان براساس جهان بینی 

پسندی برای دیگران هم بپسند.( یمواقعی در حوزه ارتباط انسان با دیگران )توجه اصل آنچه برای خود 

پرهیز از برچسب زدن به دیگران، مدیریت عواطف خود، احسان کردن و شفقت درمانی )توجه مهربانانه، 

 ی آن.هامهارتزی مهربانانه، استدالل مهربانانه، رفتار مهربانانه(، همدلی و تصویرسا

ی واقعی در حوزه ارتباط انسان با طبیعت )ایجاد درک و شناخت نسبت به چگونگی هاارزش. معرفی 4

های گوارا یدهپدرابطه جهان هستی با خدا، محیط زیست همان محیط الهی است، عمل انسان محل پیدایش 

گوار در نظام هستی، حفظ و بهبود محیط زیست و بهره برداری صحیح از آن، گرفتن بازخورد افراد و نا

 ی ادبی و عرفانی.(هامتننسبت به جلسه، تکلیف خانگی، ارائه 

 خودرهبری پنجم

معنویت درمانی )با هدف توجه دائمی 

انسان به اینکه چه کاری را، چرا و چطور 

 انجام دهد(.

نزل و بررسی مشکالت آنان در امر اجرای تکالیف، تعریف خودرهبری، بیان بررسی تکالیف م

استانداردهای بیرونی و درونی و تأثیرات آنها، گام اول خود رهبری که قبل از انجام اعمال صورت 

گیرد مراقبه است که یك رفتار ذهنی دائمی است که در آن انسان در هر شبانه روز با خود عهد بسته که یم

ی اصیل عمل ننماید. گام دوم خودرهبری که هاارزشاساس جهان بینی، هدف و معنای زندگی و جز بر

رفتاری است که در آخر هر  -گیرد محاسبه است که یك راهبرد شناختی یمبعد از انجام اعمال صورت 

ن بازخورد روز زمانی را مشخص نموده و کلیه کردار و گفتار خود را مورد حسابرسی دقیق قرار داده، گرفت

 ی ادبی و عرفانی.هامتنافراد نسبت به جلسه، تکلیف خانگی ارائه 

بی به باور بررسی تکالیف منزل و بررسی مشکالت آنان در امر اجرای تکالیف، تعریف یقین، راه دستیااعطای بینش و اصالح آنها )با هدف  یقین ششم
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 ساختار و محتوای جلسات هدف عنوان جلسه جلسه

دستیابی به بینش ثابت و تردیدناپذیر و 

 مستحکم در اعتقاد و ایمان(

ی افرادی که به یقین دست یافته، هاشاخصهی عقالنی ثابت و یقینی، معرفی هاقانونیقینی، معرفی اصول و 

 گرفتن بازخورد افراد نسبت به جلسه، تکلیف خانگی.

 مأموریت هفتم

خودشکوفایی )تحول پایدار شناختی( با 

چرا ما "گویی به این سؤال که هدف پاسخ

منجر به درک  که "اینجا هستیم؟

از خود و یکپارچگی و پیوند  ترمنسجم

 میان انسان و دیگران(

های یژگیوبررسی تکالیف منزل و بررسی مشکالت آنان در امر اجرای تکالیف، تعریف رسالت، بیان 

فردی که به مرحله خود شکوفایی رسیده، بیان اهداف هوشمند معنوی در این مرحله، گرفتن بازخورد افراد 

 ی ادبی و عرفانی.هامتنه جلسه، تکلیف خانگی، ارائه نسبت ب

 آزمون و تعیین تاریخ پیگیریبندی و اجرای پسجمع  جمع بندی هشتم
 

 

 (2114باول ). ساختار و محتوای جلسات آموزش هوش معنوی مبتنی بر دیدگاه 2جدول
 ساختار و محتوای جلسات هدف عنوان جلسه جلسه

 جلسه توجیهی اول

با دوره آموزشی حاضر،  آشنایی
اهمیت، اهداف و جزئیات آن، آماده 

کنندگان برای اندازه سازی شرکت
 آزمونهای مرحله پیشیریگ

کنندگان با یکدیگر و معرفی شیوه کار. ب( ایجاد انگیزه برای ادامه جلسات الف( آشنایی شرکت
شریح ضرورت هوش پ( آشنایی با مراحل دوره و تعداد جلسات ت( اجرای پیش آزمون ث( ت

 معنوی در زندگی و مطالعات انجام شده در این خصوص

 آگاهی دوم

هوشمندانه زندگی کردن و دوری از 
شخصیت خود واکنشی و درک 

حقیقت موقعیت و آگاهی از تصویر 
 بزرگتر

ی آن پ( تشریح هامؤلفهالف( مرور کوتاه مطالب جلسه گذشته ب( ارائه پیشینه هوش معنوی و 
ی واقعی هامصداقرفتاری افراد دارای آگاهی سطحی و رفتارهای خودواکنشی با ارائه  هاییژگیو

 کنندگان ت( ارائه راهکارها هوشمندانه زندگی کردن و افزایش سطح آگاهی زندگی شرکت
ث( تشریح مفهوم حقیقت موقعیت و تصویر بزرگتر ج( بیان منطق آگاهی از حقیقت موقعیت و 

ها به درک حقیقت یآزمودنآنها در زندگی هوشمندانه فرد چ( تشویق تصویر بزرگتر و اثرات 
 موقعیت در هر لحظه از زندگی در طول هفته آینده ح( ارائه تکلیف برای هفته آینده.

 معنای زندگی سوم
رسیدن به احساس رضایت در 

زندگی، آزادی از محصور شدن در 
 شخصیت از قبل تعریف شده

های جلسه گذشته ب( آشنایی با مفهوم معنای زندگی از دیدگاه یفکلتالف( مرور کوتاه مطالب و 
ی دستیابی به معنای زندگی و رضایت از زندگی ت( ارائه هفت الگوی رفتاری و هاراهباول پ( بیان 

 کنند ث( ارائه تکلیف برای هفته آینده.یمفکری که افراد براساس درک معنای زندگی خود انتخاب 

 ارزیابی چهارم
ی زنده هاارزشایی و شناخت به آشن

و اصیل و دوری از قضاوت کردن 
 دیگران

ی ارزیابی و قضاوت هامالکهای جلسه گذشته ب( بررسی یفتکلالف( مرور کوتاه مطالب و 
های افرادی یژگیوی واقعی و غیرواقعی ت( بیان هاارزشفراگیران حاضر در جلسه پ( بررسی منشأ 

ی رهایی از قضاوت دیگران ج( ارائه تکلیف برای هفته هاراهث( بیان  کنندیمکه دیگران را قضاوت 
 آینده

 خود محوری پنجم
رسیدن به توجه دائمی و نداشتن 
غفلت از تصویر بزرگتر و عمل 

 کردن طبق آن

های جلسه گذشته ب( ارائه منطق جایگاه مؤلفه خود محور بودن یفتکالالف( مرور کوتاه مطالب و 
رشد و ارتقاء هوش معنوی پ( بیان مفهوم محور بودن از دیدگاه باول ت( بیان  در این مرحله از

 های رشد و پرورش مؤلفه محور بودن ث( ارائه تکلیف برای هفته آیندهیوهش

 ششم و هفتم

دستیابی به دیدگاه 
و ابتکار عمل 

و رسالت  داشتن
 )مأموریت(

تثبیت یك هویت درونی جدید و 
جدید  و ابتکارات هاطرحارائه 

 متناسب با هر موقعیت جدید
چرا ما اینجا »پاسخ به این سؤال 

 «هستیم؟

های جلسه گذشته ب( منطق مؤلفه دیدگاه در این مرحله رشد و یفتکلالف( مرور کوتاه مطالب و 
ارتقاء هوش معنوی از دیدگاه باول پ( منطق مؤلفه تجسم در این مرحله رشد و ارتقاء هوش معنوی 

ت( بیان مفهوم دیدگاه و تجسم از نظر باول و نقش آنها در زندگی هوشمند معنوی  از دیدگاه باول
ی رشد و هاراهاند ج( ی افراد دارای هوش معنوی که به دیدگاه جدید دست یافتههامشخصهث( ارائه 

ی رشد و هاراهاند ح( پرورش مؤلفه دیدگاه چ( بیان مشخصات افرادی که به مرحله تجسم راه یافته
 رش مؤلفه تجسمپرو

های جلسه گذشته یفتکلدر قسمت رسالت به این موارد پرداخته شد: الف( مرور کوتاه مطالب و 
ب( منطق مؤلفه رسالت در این مرحله از رشد و ارتقاء هوش معنوی از دیدگاه باول پ( بیان مفهوم 

ش مؤلفه رسالت ی رشد و پرورهاراهرسالت از نظر باول و نقش آن در زندگی هوشمند معنوی ت( 
 ث( ارائه تکلیف برای هفته آینده

 هشتم
بندی و اختتام جمع

 جلسات
 

شود. نظر افراد در یممرور بر جلسات قبلی در این جلسه به صورت گذرا محتوی کل جلسات مرور 
شود. پس از تعیین تاریخ یمگیرد. ابهامات برطرف یممورد آموزش و جلسات مورد سؤال قرار 

 آید.یمآزمون به عمل راد پسپیگیری از اف
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 . توزیع نمونه آماری پژوهش بر حسب وضعیت تأهل9جدول

 درصد تراکمی درصد فراوانی وضعیت تأهل

 2/69 2/69 49 مجرد

 011 9/20 02 متأهل

  011 00 کل

 
 

 . توزیع نمونه آماری پژوهش بر حسب میزان درآمد4جدول

 درصد تراکمی درصد فراوانی درآمد

 9/0 9/0 0 دو میلیون

 0/20 7/29 09 سه میلیون

 0/43 7/29 09 چهار میلیون

 0/64 0/20 04 پنج میلیون

 0/90 3/01 7 شش میلیون

 4/37 3/01 7 هشت میلیون

 011 7/9 2 ده میلیون

  011 00 کل

 
 

به منظور بررسی این فرضیه از آزمون آماری تحلیل کوواریانس 

ها فرضدید، برآوردهای مربوط به پیشچندمتغیره استفاده گر

ها، اثرخطی و معنادار متغیر کمکی بر )همگنی واریانس گروه

وابسته، همگنی رگرسیونی؛ پیروی اثر خطی متغیر کمکی بر متغیر 

های مختلف از یك الگوی یکسان( و آزمون وابسته در بین گروه

 گزارش شده است. 0تحلیل کوواریانس در جدول 

ت بررسی مقایسه تأثیر آموزش رشد و ارتقاء در ادامه جه

هوش معنوی قرآنی و آموزش رشد و ارتقاء هوش معنوی باول بر 

آزمون از آزمون پس از کنترل اثر نمره پیش بهزیستی روانشناختی

 7تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید، که نتایج در جدول 

 گزارش شده است. 6و 

 سطح و ویلکز المبدای آزمون برآورد به مربوط مقادیر

 بهزیستی متغیر میانگین تفاوت خصوص در آزمون این معناداری

 تفاوت بر داللت پیگیری و آزمونپس مراحل در روانشناختی

 بررسی منظور به بنابراین(. Sig≤ 10/1) دارد هاگروه این بین معنادار

 ایهگروه بین در باال متغیر میانگین تفاوت ترجزئی و تردقیق

 .است شده استفاده 6 جدول برآوردهای از کنترل و آزمایش
 

 های اصلی آزمون تحلیل کوواریانسفرض. برآوردهای مربوط به پیش0جدول

 متغیر

 فرضپیش

 همگنی واریانسی همگنی رگرسیونی آزموناثر پیش

Beta Sig F Sig لوین Sig 
 112/1 13/6 074/1 96/0 110/1 91/1 آزمونپس –بهزیستی روانشناختی 

 149/1 20/9 213/1 79/0 110/1 63/1 پیگیری – بهزیستی روانشناختی
 

 

های آزمایش و میانگین متغیر بهزیستی روانشناختی در بین گروه . برآورد آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره جهت بررسی تفاوت7جدول

 کنترل

 مجذور اتا سطح معناداری Fآماره  المبدای ویلکز متغیر وابسته متغیر مستقل

 گروه
 آزمونپس – بهزیستی روانشناختی

40/1 29/02 110/1 99/1 
 پیگیری – بهزیستی روانشناختی

 

 

 ها. برآورد تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین بهزیستی روانشناختی در بین گروه6جدول

 مجذور اتا F Sigآماره  بعاتمیانگین مر DF مجموع مربعات میانگین گروه متغیر وابسته

 بهزیستی روانشناختی

 آزمون()پس

 01/66 کنترل

 07/96 قرآنی 02/1 110/1 14/29 92/049 2 74/0196

 27/96 باول

 )پیگیری( بهزیستی روانشناختی

 14/66 کنترل

 69/90 قرآنی 46/1 110/1 29/22 91/477 2 71/399

 34/97 باول

 
 

مقادیر برآورد شده در جدول باال بیانگر این است بین گروه 

های آزمایش و کنترل به لحاظ میانگین متغیر بهزیستی روانشناختی 

 آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد در مراحل پس

(10/1 ≥Sig به عبارت دیگر میانگین متغیر بهزیستی روانشناختی .)
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االتر از گروه کنترل برآورد شده است، در بین دو گروه آزمایش ب

که بین دو گروه آزمایش تفاوت معناداری به لحاظ میانگین در حالی

وجود ندارد. بنابراین  متغیر بهزیستی روانشناختی در این دو مرحله

استفاده  LSDها از آزمون تعقیبی جهت بررسی تفاوت بین گروه

 گزارش شده است. 9گردیدکه نتایج آن در جدول 

در جدول باال  LSDمقادیر مربوط به برآورد آزمون تعقیبی 

آزمون و پیگیری میانگین نشان دهنده این است که در مراحل پس

متغیر بهزیستی روانشناختی در بین دو گروه آزمایش به طور 

که بین معناداری باالتر از گروه کنترل برآورد شده است، در حالی

متغیر بهزیستی روانشناختی در  دو گروه آزمایش به لحاظ میانگین

 آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد.دو مرحله پس
 

 هاآزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین متغیر هوش معنوی در بین گروه برآورد .9جدول

 سطح معناداری خطای استاندار تفاوت میانگین گروه متغیر
 فاصله اطمینان

 باالحد  حد پایین

 آزمون()پس بهزیستی روانشناختی
 کنترل

 -10/6 -01/09 110/1 02/0 -17/01 قرآنی

 -00/6 -22/09 110/1 02/0 -07/01 باول

 73/2 -31/2 342/1 93/0 -01/1 باول قرآنی

 )پیگیری( بهزیستی روانشناختی
 کنترل

 -02/0 -90/00 110/1 09/0 -73/9 قرآنی

 -69/7 -19/09 110/1 09/0 -30/3 باول

 73/0 -02/4 410/1 40/0 -22/0 باول قرآنی
 

 

 
 ها در سه مرحله آزمون. برآورد میانگین متغیر بهزیستی روانشناختی در بین گروه0نمودار

 

 گيریبحث و نتيجه

های هوش نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هردوی آموزش

اند ه باول توانستههای قرآنی و مبتنی بر دیدگامعنوی مبتنی بر آموزه

به طور معناداری بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان اثرگذار باشند. 

اما بین میزان اثربخشی دو دیدگاه تفاوت معناداری مشاهده نشد. 

نتایج پژوهش حاضر از لحاظ اثرگذاری آموزش هوش معنوی بر 

های نادری اثر، احدی، بهرامی و پژوهش بهزیستی روانشناختی با

(، زمانی، 0930) یقمران(، کبوتری، عابدی و 0937) یحاتم

(، محمدپور، زینلی، سیاهپوش و 0934) یمقتدربحرینیان، اشرفی و 

 ینیكس( میدی، کازمز و 0939) یمانیسل(، شجاعی و 0934) یرنیاپ

 باشد.(، همسو می2109خان )( و خان، ارشد و 2103)

منت و پارگاتوان گفت در تبیین نتایج به دیت آمده می

های مختلف مذهب کردند که در زمان یادآوری( 2101) ینگزکوم

در کمك به انسان برای حفظ روابط با مقدسات مؤثر است. بسیاری 

از افراد مذهبی این احساس را دارند که ایمان در هنگام بحران به 

 عنوان یك فرصت برای دستیابی به پیامدهای ارزشمند بیشتر به آنها 
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و نصرتی و  2113، اسکریبر، 2112. )رامیرز، کمك خواهد کرد

( معتقد بودند که کاربست معنویت در زندگی 0937همکاران، 

روان وی روزمره منجر به افزایش سازگاری شخص و ارتقاء سالمت

( معتقد بود که هوش 2116شود. برای مثال استرنبرگ )امرام، می

ی، معنوی سبب بهبود نگرش افراد نسبت به عدالت اجتماع

در تبیین یافته متضاد ما در  شود.های اجتماعی و خود میمسئولیت

پژهش جاری یك توضیح ممکن این است که افراد به زمان 

های یاد گرفته شده خود در زمینه تری برای تثبیت مهارتطوالنی

های عمیق شخصیتی هوش معنوی دارند. چرا که این سازه با الیه

تر و های طوالنیر آن مستلزم آموزشسروکار دارد و ایجاد تغییر د

های بازآموزی و یادآوری است. به ویژه که نیز طراحی دوره

کننده در این پژوهش به دلیل دانشجو بودن با جمعیت شرکت

های گوناگونی در زندگی خود مواجه هستند و نیاز دارند استرس

 ای در معرض آموزش این مفاهیم قرار بگیرند. ازکه به شکل دوره

های اولیه اشخاص توان چنین اظهار داشت که تفاوتسوی دیگر می

های یادگیری تواند منجر به اتخاذ شیوهدر بستر شخصیتی می

گوناگونی شود که برای این منظور سبك یادگیری، تفکر و شناخت 

ترین شیوه آموزش را برای توان شناسایی نمود تا مناسبفرد را می

توان به شیوه سنجش خرین توضیح، میوی طراحی کرد. به عنوان آ

متغیر بهزیستی روانشناختی در این پژوهش اشاره نمود. در شیوه 

گزارش دهی افراد گاها تمایل دارند خود را بدتر از آن چیزی  خود

های سنجش مناسب یوهشتوان از که هستند نشان دهند. در نتیجه می

توانند عنوی باال میتری برای این کار استفاده نمود. افراد با هوش م

های متنوعی را به کار در کنترل رفتار اطرافیان و تعامل با آنها، روش

های اصلی هوش معنوی که شامل اعتماد به نفس بگیرند. ویژگی

فردی باال، فردی، اثربخش بودن، برقراری ارتباط، درک بین

مدیریت تغییرات ایجاد شده در روال عادی زندگی و حرکت از 

آوری و کاهش تواند باعث تقویت تابدشوار، می مسیرهای

تنیدگی شود )نعمتی سوگلی تپه، هدایت، رضایی ارجمند و 

 (.2109خالدیان، 

آگاهی فراگیر و فرامادی،  توان چنین بیان نمود کههمچنین می

های آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه هایمؤلفه مهمترین که از

از  تأثیرپذیری کنترل در ویان رادانشج باشد، توانمندیقرآنی می

 گیری در افرادچشم طور به را هیجانات مرتبط با امور مادی و افکار

و  افکار از وسیعی طیف دهد تامی اجازه به آنها و برده است باال

تجربه کنند.  ذهن در هیجانی، آشفتگی یتجربه بدون را هیجانات

دانشجویان  در استرس و اضطراب کاهش باعث بنابراین این آگاهی

های قرآنی گردیده است. در واقع هوش معنوی مبتنی بر آموزه

توانسته است که باورهای دانشجویان را تعدیل نموده و با تعادل در 

یتاً منجر به بهبود تفکر گردیده و بهزیستی روانشناختی را نهاباورها، 

برای آنان رقم زند. دانشجویان تحت آموزش هوش معنوی مبتنی بر 

های قرآنی، یادگرفتند که با استفاده از خودرهبری، از موزهآ

در حالتی بدون  کنند وجا و زودهنگام خودداری های بیقضاوت

این که  بپردازند، پیرامون و جهان به طور کلیی قضاوت به مشاهده

دلیل شد. در واقع در منفی بی هیجانات از گیریفاصله امر منجر به

های نامطلوب که چگونه از وضعیت گرفتند یاداین آموزش، افراد 

عبور نمایند.  های عجوالنه، با صبر و تحملمربوط به قضاوت خلقی

یتاً منجر به بهبود واکنش افراد در نهاکاهش قضاوت عجوالنه 

ها خود منجر به زا شده و کاهش این واکنشهای تنشموقعیت

ی احساس تنش و تعارض کمتری گردیده و در نهایت بهزیست

 روانشناختی دانشجویان را ارتقا داده است.

توان چنین بیان نمود که هوش می یافته این تبیین همچنین در

هایی چون های قرآنی، با توجه به تکنیكمعنوی مبتنی بر آموزه

به دانشجویان کمك می  هامعنایابی در زندگی و جستجوی ارزش

شایند است، به دنبال ها و آنچه ناخوکند تا به جای پرداختن به فقدان

معنا و مفهوم مثبت در هر اتفاقی، هرچند ناخوشایند باشند. در نتیجه 

گردد زندگی از دید فرد معنادار باشد. این مسئله این نگاه باعث می

شود دانشجو از برخورد مبهم و گیج با رویدادهای دشوار باعث می

ایی را هی تالشزندگی دست بردارد. او قادر خواهد شد که همه

شود را در راستای یك ها متحمل میکه در راه رسیدن به دشواری

هدف ارزشمند ببیند. این جستجوی ارزش و معنایابی در مشکالت و 

 ها، فرد را به سمت آرامشی هیجانی و روانشناختی سوق میدشواری

 دهد. این آموزش با استفاده از راهبردهای افزایش یقین توانست

دهد. ایجاد  سوق خداوند عظمت از بیشتر درک به را دانشجویان

درک و یقین باالتر منجر به اتکای بیشتر فرد به خداوند در موقعیت 

شود و این احساس اتکا به قدرتی ها و لحظات دشوار زندگی می

های دشوار، نامحدود و با عظمت، درک کارآمدی خود در موقعیت

ویان ارتقا داده و مانند مشکالت تحصیلی و خانوادگی را در دانشج

 منجر به بهزیستی روانشناختی باالتر در آنان گردیده است.
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مأموریت( ) ییخودشکوفاهای خودرهبری و آموزش تکنیك

ی آموزش هوش معنوی مبتنی بر در جلسات پنجم و هفتم برنامه

نفسی را برای دانشجویان به همراه داشته های قرآنی، عزت آموزه

انایی خود برای اثرگذاری بر محیط زندگی که براساس آن فرد به تو

های روزمره برای غلبه بر مشکالت خود ایمان آورده و از تالش

شود. عزت نفسی که با آموزش هوش معنوی، خسته و درمانده نمی

اختر و باشد )یابد، یك عزت نفس کاذب نمیفرد به آن دست می

ند تا به ک(. این توانایی به دانشجویان کمك می2109همکاران، 

ها نگریسته شود و فرد مشکالت به عنوان فرصتی برای بروز توانایی

از داشتن مشکالت، دچار اضطراب و افسردگی نشود و تعادل 

هیجانی ناشی از هوش معنوی فرد را به سمت بهزیستی روانشناختی 

 (.0937نادری اثر و همکاران، داد )سوق خواهد 

معنوی مبتنی بر دیدگاه  ی آموزش هوشدر تبیین اثربخشی بسته

توان چنین بیان نمود باول بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان، می

 یبوسیله که آموزش هوش معنوی با استفاده از رویکرد باول،

مادی  چرخش توجه از افکار منفی دردانشجویان  توانایی افزایش

 ی هیجانی، به تعدیل تجربهگرامعنوی به سمت افکار مثبت گرایانه

کمك نموده و آنها را  ناخوشایندهای در هنگام مواجهه با موقعیت

پذیرتر ، سازگارتر و انعطافی زندگیمسائل روزمرهدر برخورد با 

(. آموزش هوش 0939عسگری، عسگری و سنگانی، سازد )می

در  زندگی خودتا با متعادل کردن  نمودکمك دانشجویان به معنوی 

ها، بهبود انگیزه و کاهش م قابلیتها، تعمیقالب افزایش قابلیت

بهزیستی ها و انگیزه، رفتارهای ناسازگار، تقویت و حفظ توانایی

روان مشکالت مرتبط با سالمتخود را بهبود ببخشند و  روانشناختی

 (. در واقع2109منور و طریق، را به شکل مؤثری کاهش دهند ) خود

 با فرد که است شده باعث ،آموزش هوش معنوی که گفت توانمی

بپردازد،  منفی وقایع و رویدادها ارزیابی به متفاوتی دید و نگاه

های واکنش شدت کند، تجربه کمتری شدت با را منفی هایهیجان

تنیدگی  و ناراحتی نتیجه در و دهد تغییر را آنها به نسبت هیجانی

(. این نتیجه را 2109اختر و همکاران، ) یدنما تجربه را کمتری

طور که قسمتی توان به این صورت تبیین نمود که همانهمچنین می

های گیریاز آموزش هوش معنوی باول، مرتبط به اجتناب از سخت

کند تا باشد. این مسئله به فرد کمك میمربوط به جزئیات می

مسائلی را که خارج از کنترل و اراده او هستند را رها نموده و فکر 

ه نسبت به آنان باز دارد و با کل خود را از مشغولیت بیش از انداز

مرعشی و سازد )نگری، احساس درماندگی خود را برطرف 

های (. توانایی روانشناختی برای توجه به جنبه0930همکاران، 

های غیرمادی و مبتنی بر معنویت، که حاصل آموزش تکنیك

گردد که افراد منجر به این امر می باشد،معنایابی در دیدگاه باول می

ای های مقابلهتری از راهبردها و سبكزندگی به طور مثبت در

کنند و در صورت عدم حل مشکالت، ناامیدی کمتری را استفاده 

سویلمز و پردازند )تجربه نمایند و با صبر و تحمل، به رشد شخصی 

 (.2103کوک، 

در تبیین عدم معناداری تفاوت اثر دو آموزش هوش معنوی 

نی و دیدگاه باول بر بهزیستی روانشناختی، های قرآمبتنی بر آموزه

توان چنین بیان نمود که آموزش هوش معنوی از نوع مثبت آن، می

از هر نوعی که باشد، از آنجایی که با نیازهای فطری و طبیعی انسان 

تواند به طور خدا( همخوانی دارد، میبرتر )برای گرایش به نیرویی 

تاری دانشجویان در موقعیت مستقیم بر سیستم فکری، هیجانی و رف

های دشوار تحصیلی و زندگی اجتماعی و خانوادگی اثرگذار باشد 

و تحول مثبتی را در نگاه آنها به زندگی منجر شود و کیفیت ارتباط 

تر با خود، آنها را با دیگران و دنیای اطراف خود و به طور عمیق

ز هر (. هوش معنوی حاصل ا0936جهان و توقابی، ببخشد )بهبود 

سازد تا شرایط تحصیلی و نوع آموزشی، دانشجویان را قادر می

تر درنظر بگیرند که این زندگی دشوار خود را در یك بافت وسیع

مسئله منجر به درک مفهوم زندگی برای آنان خواهد شد. 

سازد تا با خودآگاهی ناشی از هوش معنوی دانشجویان را قادر می

و به خلق هویتی منحصر بفرد طبیعت درونی خود هماهنگ باشد 

(. به طور خالصه 0934پروانه و همکاران، ) برای خود دست یابند

می  دانشجویان در معنوی با استفاده از هر دو دیدگاه آموزش هوش

 و قدرت آنها به امروز، دنیای هایچالش با مواجهه هنگام تواند

داختن پر بنابراین، .(2103میدی و کازمز و سینیك، ببخشد ) ایمان

به هوش معنوی، توسط مسئولین فرهنگی و آموزشی دانشگاه، می 

تواند گام مثبتی در جهت ارتقای بهزیستی روانشناختی دانشجویان 

 (.0934زمانی و همکاران، باشد )

های پژوهش حاضر انجام این پژوهش در یکی از محدودیت

ایر باشد که براین اساس، تعمیم آن برای سبافت فرهنگی اصفهان می

مطالعات بیشتری برای  قطعاًها، باید با احتیاط انجام گیرد. فرهنگ

ها، های متفاوت با فرهنگبررسی اینکه آیا نتایج مشابهی در نمونه

آید، نیاز است. های اجتماعی مختلف به دست میمذاهب و موقعیت
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تمامی  به عدم دسترسی دلیل مدت به طوالنی هایپیگیری نداشتن

های زمان، یکی دیگر از محدویت طول در کنندگانشرکت

همچنین پژوهش حاضر، یك پژوهش  باشدپژوهش حاضر می

 باشد و باید اثربخشی آن در طول زمان ردگیری شود.مقطعی می

ی طولی برای ارزیابی پایداری های مطالعهبنابراین استفاده از روش

ریم های قرآن کاثرات ناشی از آموزش هوش معنوی براساس آموزه

های و آموزش هوش معنوی براساس رویکرد باول، برای پژوهش

گردد این پژوهش در گردد. همچنین پیشنهاد میآتی پیشنهاد می

های دیگر انجام شده و نتایج با پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه

تواند آغازی نو در جهت کاربست مقایسه گردد. این پژوهش می

-ی ایرانی مناسب با بافت جامعه های مرتبط با هوش معنویآموزش

اسالمی باشد که دانش به دست آمده از قرآن را به صورت عملی 

جهت افزایش هوش معنوی و ارتقای بهزیستی روانشناختی در نسل 

بندد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، جوان و دانشجو به کار می

های قرآنی های آموزش معنوی براساس آموزهکاربست برنامه

های فرهنگی دانشگاه و گنجاندن مباحث مربوط به وسط بخشت

ساز تواند زمینههوش معنوی در بین دروس دانشگاهی دانشجویان می

رشد معنوی و در عین حال افزایش بهزیستی روانشناختی دانشجویان 

باشد. افزایش بهزیستی روانشناختی دانشجویان به عنوان اعضای مؤثر 

یتاً منجر به بهبود عملکرد کلی جامعه در هاندر حال و آینده جامعه، 

 ی و شهروندی خواهد شد.شغل تمامی سطوح فردی، خانوادگی،

 منابع
(. 0934پروانژژه، الهژژام؛ مژژؤمنی، خژژدامراد؛ پروانژژه، آذر و کریمژژی، پروانژژه) 

بینژی بهزیسژتی روانشژناختی براسژاس هژوش معنژوی و سژخت        پیش

 .04-21(، 4)0، متنشریه اسالم و سالرویی در دانشجویان دختر. 

آگژاهی بژر هژوش    (. تأثیر آموزش ذهن0936جهان، فائزه و نوقابی، رسول)

ی مطالعژژات مجلژژهاخالقژژی، هژژوش معنژژوی و خژژرد در سژژالمندان.  
 .0-6(، 3)06،ناتوانی

(. رابطژه بژین   0934حیدری، اعظم؛ کورش نیا، مریم و حسینی، سیده مریم)

ها و روشانشناختی. هوش معنوی و شادکامی به واسطه بهزیستی رو
 .69-90(، 20)7، های روانشناختیمدل

محمژد   ،مظژاهری  ؛جلیژل  ،فتح آبژادی  ؛شهریار ،شهیدی ؛مهدی ،خانجانی

هژژای (. سژژاختار عژژاملی و ویژگژژی  0939امیژژد) ،شژژکری و  علژژی

شژناختی  الی( مقیژاس بهزیسژتی روان  ؤسژ  09سنجی فرم کوتاه )روان

و رفتژار در روانشناسژی   اندیشژه  سژر.  ریف در دانشژجویان دختژر و پ  
 .26-92(، 92)3،بالینی

پیش بینی بهزیسژتی روانشژناختی    (.0930رجبی، سوران و ولدبیگی، پیمان)

هیجژژژانی و اجتمژژژاعی در   .بژژژر اسژژژاس هژژژوش هژژژای معنژژژوی    

 .033-207، (0)0 ،رویش روانشناسی.دانشجویان

زمانی، سیده نرجس؛ بحرینیان، سید عبدالمجید، اشرفی، سحر و مقتژدری،  

(، اثربخشژژی هژژوش معنژژوی بژژر کیفیژژت زنژژدگی و    0934رین)شژژی

بهزیسژتی روانشژناختی سژژالمندان سژاکن آسایشژگاه در بنژژدرعباس.     

 .92-34(،4)0،پرستاریروان

(. بررسژی تژأثیر هژوش معنژوی بژر      0939پور، زهژره و نژوری، ثریژا)   سبزیان

هژژای آموزشژژی و درمژژانی  کیفیژژت مراقبژژت پرسژژتاری بیمارسژژتان  

ی مراقبژژژت پرسژژژتاری و مامژژژایی ایژژژن جلژژژهمشهرسژژژتان همژژژدان. 
 .09-24(، 0)26،سینا

ی هوش عمومی و معنوی با آسایش معنوی. (. رابطه0936سهرابی، فرامرز)

 .03-63(، 2)2، ی روانشناسی فرهنگیدو فصلنامه

(. بررسی تژأثیر آمژوزش هژوش    0939شجاعی، احمد و سلیمانی، اسماعیل)

آمژوزان  هژای آن در دانژش  معنوی بر بهزیستی روانشناختی و مؤلفژه 

ی مجلهی امداد امام خمینی)ره( شهرستان بابل. تحت پوشش کمیته
 .014-020(، 0)4،روانشناسی مدرسه

های رشژد و ارتقژاء هژوش معنژوی در     (. تحلیل شیوه0933شرکت،مرضیه)
ی آموزشی بژاول بژر هژوش معنژوی و     ی آن با برنامهقرآن و مقایسه

 رشژته  در مقطژع دکتژری   . رسژاله انبهزیستی روانشژناختی دانشژجوی  

 وانشناسی عمومی. دانشگاه اصفهان.ر

ی هوش (. رابطه0939عسگری، مهناز؛ عسگری، پرویز و سنگانی، علیرضا)

پژذیری کنشژی بژا بهزیسژتی     معنوی، استرس ادراک شده و انعطژاف 

 .00-20(، 9)6،پرستاریروان. روانشناختی سالمندان

(.اثربخشژی  0930، احمژد و قمرانژی، امیژر)   کبوتری اصفهانی، فائزه؛ عابدی

آمژوزان  های بهزیسژتی ذهنژی دانژش   آموزش هوش معنوی بر مؤلفه

 .46-72(، 0)0روانشناسی مثبت، نامهپژوهشتیزهوش.

(. 0934کریمی، سژیما؛ گژودرزی، محمژدعلی و افژالک سژیر، عبژدالعزیز)      

های زندگی بر هوش معنوی اثربخشی آموزش هوش معنوی و مهار

یان پرستاری مضطرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان. دانشجو

 .72-60(،4)3سالمت جامعه،

محمژژدپور، سژژمانه؛ زینلژژی، خژژاطره؛ سژژیاهپوش منفژژرد، مسژژلم و پیرنیژژا،     

(. اثربخشژژی آمژژوزش هژژوش معنژژوی بژژر سژژرزندگی    0934بیژژژن)

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان علوم پزشژکی لرسژتان.   

 .99-40(، 4و  9)2، متاسالم و سال نشریه

نژژژژاد، سژژژمیه؛ ملیحژژژی الژژژذاکرینی، سژژژعید و نشژژژاط،      محمدحسژژژینی

(. همبستگی ابژتالء بژه انسژداد عژروق کرونژری بژا       0937حمیدرضا)
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تنش ادراک شده، هوش معنوی، سبك زندگی اسالمی و حمایژت  

 .90-42(، 2)6مدیریت ارتقای سالمت، نشریهاجتماعی. 

 و  یدالژه  ،زرگژر  ؛کیژومرث  ،بشژلیده  ؛زهراعبژدال  ،نعامی ؛سید علی ،مرعشی

(. تأثیر آموزش هوش معنژوی بژر بهزیسژتی    0930باقر) ،غباری بناب

روانشناختی، اضژطراب وجژودی، و هژوش معنژوی، در دانشژجویان      

(، 0)03،آوردهژای روانشژناختی  دسژت  مجلژه . دانشکده نفژت اهژواز  
91-79. 

ش معنژژوی و روان، هژو ی سژژالمت(. بررسژژی رابطژه 0993صژدیقه)  ،معلمژی 

مجلژه   ن.افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیسژتان و بلوچسژتا  
 .2-3(، 49)02، اصول بهداشت روانی

نژژادری اثژژر، محمدحسژژن؛ احژژدی، حسژژن؛ بهرامژژی، هژژادی و حژژاتمی،      

(. اثربخشژژی آمژژوزش گروهژژی هژژوش معنژژوی بژژر 0937حمیدرضژژا)

ی لنامهفصژ ی دبیرستان. آموزان دورهبهزیستی روانشناختی در دانش
شاپور، مرکز مطالعژات و  ی آموزش جندیپژوهشی توسعه -علمی 
 .029-023، 9،ی آموزش علوم پزشکیتوسعه

(. رابطژه  0937نژژاد، عبژاس و قیژومی نژائینی، علژی)     نصرتی، فاطمه؛ رحیمی

دلبسژژتگی بژژه والژژدین، هژژوش معنژژوی و جنسژژیت بژژا بهزیسژژتی        

شناسژی مدرسژه،   روان مجلژه آموزان تیزهژوش.  روانشناختی در دانش
7(4 ،)039-067. 

(. بررسژی نقژش تعژدیل    0933هاشمی، زهره؛ عینی، ساناز و تقوی، رامژین) 

کننده هوش معنوی در رابطه بین ابعاد شخصیتی هگزاکو و تنیدگی 

، . فصلنامه علمی پزوهشی علوم روانشژناختی تحصیلی دانش آموزان

03(99 ،)470-400. 
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