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چكيده
 اما پژوهشی که به ت ثیر هوي معنوی بر میزان، تحقیقات متعدد به اثربخشی هوي معنوی بر متغیرهای روانشناختی مختلفی پرداختهاند:زمينه
 بررسی ت ثیر آموزي مبتنی بر ارتقاء هوي معنوی: هدف. اضطراب و افسردگی بپردازد مغفول مانده است، بهزیستی روانشناختی،هوي معنوی
 جامعه آماری این پژوهش. از نوع شبهآزمایشی بود: روش. اضطراب و افسردگی دانشجویان بود، بهزیستی روانشناختی،باول بر هوي معنوی
 به شکل در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در0311  نفر از آنها در سال41 دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که
) و افسردگی0113(  اضطراب،)2112(  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف: ابزار پژوهش عبارتاند از.گروه آموزي یا گواه قرار گرفتند
 تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند.)2114( ) و آموزي هوي معنوی بوول2118(  و هوي معنوی کینگ،)0116( بک
،)P<1/12(  کاهش اضطراب،)P<1/110(  آموزي هوي معنوی باول در گروه آموزي سبب ارتقاء هوي معنوی: يافتهها.متغییره انجام شد
 آموزي هوي: نتيجهگيری.) نداشته استP<1/110( ) شده است اما اثر معناداری بر بهزیستی روانشناختیP<1/110( کاهش افسردگی
، بهزیستی روانشناختی، هوي معنوی: واژه كليدها.معنوی موجب ارتقای هوي معنوی و کاهش اضطراب و افسردگی در دانشجویان شد
 افسردگی،اضطراب
Background: Many studies have investigated the effect of spiritual intelligence on various psychological
variables, but research on the impact of spiritual intelligence on spiritual intelligence, psychological wellbeing, anxiety, and depression remains largely ignored. Aims: The purpose of this study was to investigate
the effect of education based on Bowl spiritual intelligence promotion on spiritual intelligence,
psychological well-being, anxiety and depression in students. Method: It was a quasi-experimental type.
The statistical population of this study was Isfahan University students, 40 of whom were selected as
available sample in 1977 and were randomly assigned to education or control group. Research tools include
the Reef Psychological Well-being Questionnaire (2002), Anxiety (1993) and Beck Depression Inventory
(1996), and King's Spiritual Intelligence (2008), and Bowl's Spiritual Intelligence Training (2004). Data
were analyzed using multivariate analysis of covariance. Results: Bowl spiritual intelligence training in
the educational group improved spiritual intelligence (P<0/001), reduced anxiety (P<0/05), decreased
depression (P<0/001) but had a significant effect on psychological well-being (P<0/001). Did not have
(P<0/001). Conclusions: Spiritual intelligence training improved spiritual intelligence and reduced
anxiety and depression in students. Key Words: Spiritual intelligence, psychological well-being, anxiety,
depression
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مقدمه

الیاس ،کراوس ،عایشه .)2101 ،از این روی یکی از سؤاالت این

هوي معنوی 0یکی از دست آوردهای ارزشمند محققان در سال-

پژوهش آن است که آیا استفاده از ساختار مذکور در ارتقاء سطوح
هوي معنوی دانشجویان ت ثیرگذار است یا خیر؟

های اخیر است .این اصطالح برای نخستین بار توسط ایمونز ()2111
مطرح گردید و اندکی پس از آن در کار زوهر ،مارشال ،و مارشال

ت ثیر آموزي مبتنی بر هوي معنوی بر متغیرهای روانشناختی

( )2111ارائه شد .ایمونز هوي معنوی را استفاده از اطالعات معنوی

مختلفی بررسی شده است .یکی از این متغیرها بهزیستی روانشناختی

برای حل سازگارانهی مشکالت زندگی و نیل به اهداف تعریف کرده

است .مفهوم بهزیستی روانشناختی در مدل ریف و کیز ( )0112به

است .در مفهوم سازی وی ،معنویت میتواند شکلی از هوي تلقی

عنوان تجربه کردن عملکرد بهینه تعریف میشود .یعنی کسی که

شود زیرا عملکرد و سازگاری فرد را پیشبینی میکند و قابلیتهایی

خوب زندگی میکند احساس رضایت دارد ،در ارتباط با محیط،

را مطرح میکند که افراد را قادر میسازد به حل مسئله بپردازند .به

هدفمند عمل میکند و به دنبال شکوفایی قابلیتهای خود میباشد.

بیان زوهر و همکاران ( )2111هوي معنوی ظرفیتی است که با آن

برخی از مطالعات نظیر بررسی رامیرز دی لئون ( )2112نشان دادهاند

ژرفترین مفاهیم و اهداف ،و برترین انگیزههای خود را درک می-

که هوي معنوی رابطهی مثبت معناداری با بهزیستی روانشناختی دارد.

کنیم .هوي معنوی ،یکی از انواع هو يهای چندگانه است که به

از سوی دیگر در بررسی اسکریبر ( )2111گزاري شده است که

طور مستقل میتواند رشد و توسعه یابد (جرج .)2116 ،الکینز و

بهزیستی روانشناختی 2با چالشهای معنوی رابطهی منفی معنادار دارد.

کاوندي ( )2114بر این باورند که هوي معنوی موجب میشود که

همچنین در یک بررسی تازهتر توسط نصرتی ،رحیمینژاد ،و قیومی

انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مشکالت نگاه کند ،تالي

( ،)0316یافتهها حاکی از رابطهی مستقیم بین بهزیستی روانشناختی و

بیشتری برای یافتن راهحل داشته باشد ،سختیهای زندگی را بهتر

هوي معنوی در میان دانشآموزان تیزهوي شهر قم بود .هوي

تحمل کند و به زندگی خود پویایی و حرکت دهد .در میان

معنوی موجب میشود که فرد در برابر رویدادها و حوادث زندگی

پژوهشگران بوول ( )2114آموزشی بر اساس سازهی هوي معنوی

بینشی عمیو بیابد و از سختی زندگی نترسد و با صبر و تفکر با آنها

طراحی نمود که در آن به عناصری نظیر هشیاری ،بصیرت ،رسالت و

مقابله نموده و راهههای منطقی و انسانی برای آنها بیابد (زوهر و

غیره پرداخته شده است .برای مثال ،در پژوهش صفا چالشتری،

همکارن .)2111 ،به عبارتی دیگر هوي معنوی باعث افزایش قدرت

شریفی ،و قاسمی پیربلوطی ( )2101بر روی  31آزمودنی نتایج

انعطافپذیری و خودآگاهی انسان شده ،به طوری که در برابر

آموزي گروهی هوي معنوی نشان داد که سطوح خودکارآمدی و

مشکالت و سختیهای زندگی ،بردباری و صبوری بیشتری پیدا می

مسئولیت اجتماعی دانشجویان پس از  02جلسه آموزشی ارتقاء یافته

کنند (ایمونز .)2111 ،عالوه بر این ،در پژوهش حمید ،کیخسروانی،

است که این امر خود ت ثیر به سزایی بر رسیدن به سطوح بهینهای از

بابامیری ،و دهقانی ( )0310رابطهی سالمتروان و هوي معنوی با

سالمتروان دارد .عالوه بر این در مطالعه تمناییفر ( )2101بر روی

تابآوری در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 404دانشآموز یافتهها از یک سو نشان دهندهی همبستگی مثبت

مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که بین سالمتروان و تاب

معنادار متوسط ( )r= 1/43بین هوي معنوی و شادکامی و از سوی

آوری ،رابطهی مثبت معنادار و بین هوي معنوی و تابآوری نیز

دیگر حاکی از همبستگی ثبت معنادار باال ( )r =1/23بین هوي

رابطهی مثبت معنا داری وجود دارد .سالمتروان و هوي معنوی به

معنوی و خالقیت بود .همچنین در بررسی برات دستجردی ،عابدینی

طور معناداری ،تابآوری را پیشبینی میکردند و از آنجایی که افراد

و شالباف ( ،)0316نتایج نشان داد که رابطهی مثبت معناداری بین

با سالمتروان باال درجات باالتری از تابآوری را نشان دادند ،می

هوي معنوی و نستوهی (سخترویی) وجود دارد .به طور کلی،

توان نتیجه گرفت که فراهم نمودن عوامل حمایتی مانند مذهب و

شواهد پژوهشی اندکی مبنی بر اثربخشی آموزي مبتنی بر هوي

معنویت به منظور افزایش سالمتروان و هوي معنوی میتواند منجر

معنوی وجود دارد (سیسک2118 ،؛ گرین و نوبل2101 ،؛ حسینی،

به افزایش تابآوری گردد .در پژوهشی دیگر که توسط مدحی و
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مرضیه شرکت و همکاران

اثربخشی آموزي هوي معنوی بر میزان هوي معنوی ،بهزیستی...

نجفی ( )0311انجام شد ،یافتهها نشان داد که رواندرستی معنوی می

حاجی زاده ،عبدالهزاده و غالمی ( )0312در مطالعه خود گزاري

تواند پیشبینی کنندهی خوبی برای کیفیت زندگی و شادزیستی

کردند که  20درصد تغییرات در اضطراب پنهان و  06درصد تغییرات

سالمندان باشد.

در اضطراب آشکار بیمارن دیابتی ناشی از ت ثیر آموزي مهارتهای

از دیگر متغیرهای مرتبط با هوي معنوی میزان اضطراب و

مقابلهای مذهبی  -معنوی است که مشابه یافته لزیو ( )2111است که

افسردگی 0اشخاص است که میتواند نقش عامل حفاظتی را در برابر

عنوان میکند مهارتهای مذهبی با ت ثیرگذاری بر ارزیابی موقعیت،

این اختالالت ایفا کند (کیم و اسکویول .)2100 ،اختالالت اضطراب

ارزیابی شناختی فرد ،فعالیتهای مقابلهای منابع حمایتی و غیره می

یکی از شایعترین اختالالت روانپزشکی است و با پیامدهای منفی

توانند موجب کاهش اضطراب و احساس آسیبپذیری در فرد شوند.

گوناگونی نظیر اختالالت خلقی ،سوء مصرف مواد ،و مشکالت

به این ترتیب که باور به اینکه خدایی هست که موقعیتها را کنترل

شغلی و تحصیلی همراه است (هیگا-مکمیالن ،فرانسیس ،ریت -

میکند و ناظر بر افراد است ،تا حد زیادی اضطراب اشخاص را در

نجاریان ،و چورپیتا .)2106 ،از سوی دیگر افسردگی نیز با ایجاد

دشواریها کاهش میدهد.

پیامدهای گوناگون منفی بر افکار ،احساسات و عملکرد سبب کاهش

در مجموع مطالعات اندکی یافت گردید که به دنبال آموزي

تابآوری اشخاص در برابر مشکالت و تضعیف بهزیستی

مبتنی بر هوي معنوی سازه اصلی هوي معنوی مورد سنجش قرار

روانشناختی آنها میگردد (تیلور ،تیلور ،گوین ،و چترز .)2106 ،در

گرفته باشد .از این رو در پژوهش جاری یکی از اهداف بررسی ت ثیر

مطالعهی سعیدی گراغانی ،ثناگویی محرر ،و شیرازی ( )0311روی

آموزي مبتنی بر هوي معنوی باول بر خود هوي معنوی بود .از سوی

جانبازان شهر کرمان نتایج نشان داد که هوي معنوی از طریو بهبود

دیگر با توجه به ارتباط معنادار این سازه با سایر متغیرهای روانشناختی

خويبینی سبب کاهش اضطراب و نیز درد جسمانی در جانبازان می

نظیر اضطراب و افسردگی ،یکی دیگر از اهداف پژوهش فوق بررسی

شود .با توجه به شیوع نسبتاً باالی این دو اختالل و ت ثیراتی که بر

ت ثیر آموزي ذکر شده بر سطوح اضطراب و افسردگی و توانبخشی

عملکردهای فردی و ارتباطی دارند ،یافتن راهکارهای مؤثر در کاهش

روانی آنها بود .و در نهایت به دلیل ت ثیری که کاهش اضطراب و

سطوح این عالئم بالینی از اهداف پژوهش جاری بود .استفاده از

افسردگی بر بهزیستی روانشناختی کلی اشخاص دارد ،هدف آخر

بستهی آموزي مبتنی بر ارتقاء هوي معنوی از یک سو به این علت

بررسی اثر ارتقاء هوي معنوی بر ارکان بهزیستی روانشناختی ریف

است که در جامعهی ایران گرایش به اعتقادات معنوی رواج دارد و

بود .به این ترتیب این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال که آیا

یکی از آموزههای رایگانی است که در اختیار همگان است ،از سوی

آموزي هوي معنوی بر میزان هوي معنوی ،بهزیستی روانشناختی،

دیگر بررسی ادبیات پژوهشی مربوطه نشان داد که ارتباط معکوس

اضطراب و افسردگی دانشجویان اثر دارد؟
روش

بین معنویت و سطوح اضطراب و افسردگی وجود دارد .برای مثال،
در مطالعهای یافتهها حاکی از آن بود که همبستگی منفی بین

این مطالعه شبه تجربی از نوع پیشآزمون  -پسآزمون با گروه

خصایص روانشناختی مثبت نظیر امیدواری با اضطراب با اثر تعدیل

کنترل با هدف تعیین ت ثیر آموزي هوي معنوی بر هوي معنوی،

کنندگی معنویت معنادار است (دی پیرو ،فیت ،جانسون  -موتویاما،

بهزیستی روانشناختی ،اضطراب و افسردگی بود .جامعه آماری این

 .)2108در مطالعهای دیگر نتایج نشان داد که تجارب معنوی باالتر با

پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه اصفهان در نیمسال تحصیلی

شدت افسردگی کمتری در افراد همراه است (هرن و همکاران،

 11-18بود .حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول

 .)2101در ارتباط با سطوح افسردگی ،سهرابیان و میردریکوند

 N= 2 (Zα/2+Zβ)2/d2مورد محاسبه قرار گرفت و با توجه به پیش

( )0316در بررسی خود روی  211دانشجو با استفاده از تحلیل

بینی ریزي  41نفر در نظر گرفته شد .سپس افراد نمونه بر اساس شیوه

رگرسیون نشان داد که از میان عوامل هوي معنوی «شکیبایی»

نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در انتها ،شرکتکنندگان به

( )β= -1/61قویترین پیشبینی کننده افسردگی بود .عالوه بر این،

شکل تصادفی (پرتاب سکه) در دو گروه گواه ( )n=21و آموزي

Stress and depression
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( )n=21قرار گرفتند .پس از اینکه اهداف پژوهش ،تعداد جلستتات

بهزیستی روانشناختی محاسبه میشود .این آزمون نوعی ابزار

و زمان و نحوه برگزاری جلسات به سمع و نظر افراد شرکتکننده در

خودسنجی است که در یک پیوستار  6درجهای از کامالً موافقم تا

پژوهش رسید؛ از تمامی افراد رضایتنامه کتبی جهت شرکت در

کامالً مخالفم پاسخ داده میشود که نمرهی باالتر نشان دهنده

پژوهش اخذ گردید و از سوی دیگر تعهدنامه محرمانه بودن اطالعات

بهزیستی روانشناختی بهتر است .از بین کل سؤاالت 01 ،سؤال به

از سوی محققین مطالعهی ارائه شد .معیار ورود به پژوهش شامل

صورت مستقیم و  8سؤال به شکل معکوس نمرهگذاری میشود.

دانشجو بودن ،رده سنی تا و معیارهای خروج از پژوهش متشکل از

همبستگی نسخهی کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف با مقیاس

موارد زیر بود :عدم شرکت در دو جلسه متوالی ،عدم تمایل به ادامه

اصلی از  1/1تا  1/81در نوسان بوده است (ریف .)2113 ،در ایران

مشارکت در پژوهش .قبل از اجرای آموزي ،فرم مشخصات

نیز شاخصهای روانسنجی پرسشنامه مذکور مطلوب گزاري شده

دموگرافیک شامل؛ ستتن ،جنسیت ،وضعیت ت هل ،وضعیت اشتغال،

است (خانجانی ،شهیدی ،فتو آبادی ،مظاهری ،و شکری.)0313 ،

میزان تحصیالت ،و پرسشنامههای بهزیستی روانشناختی ریف،

پرسشنامه اضطراب بک (:)Beck Anxiety Inventory

اضطراب و افسردگی بک و هوي معنوی کینگ توسط دو گروه

پرسشنامهی سنجش اضطراب بک برای سنجش میزان اضطراب

گواه و آموزي تکمیل شد .پس از اخذ رضایتنامه از آزمودنیها،

طراحی شده است و شامل  20عبارت است که در برابر هر عبارت،

مرکز مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان به

چهار گزینه جهت پاسخ وجود دارد .هر عبارت بازتاب یکی از عالیم

عنوان مکان تشکیل جلسات انتخاب گردید .محقو طبو پروتکل

اضطراب است (استیر ،رانیری ،بک ،و کالرک .)0113 ،شیوهی امتیاز

تعیین شده در پژوهش ،طی  1جلسه از قرار یک جلسه در هفته و هر

دهی به صورت ،اصالً امتیاز صفر ،خفیف امتیاز یک ،متوسط دو و

جلسه  2ساعت به آموزي مفاهیم ارتقاء دهنده هوي معنوی پرداخت.

شدید امتیاز سه را میگیرد .بنابراین ،دامنهی نمرات اضطراب از صفر

در این مرحله بر روی گروه آموزي بسته آموزي رشد هوي معنوی

تا  63خواهد بود (استیر و همکاران .)0113 ،در صورتی که نمرهی

بالبی و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد .در این بسته آموزشی

بهدست آمده در دامنه صفر تا  1باشد فرد مورد بررسی هیچ اضطرابی

مؤلفههای هفت گانه هوي معنوی عبارتند از :آگاهی ،معنایابی،

ندارد اگر بین  8-02باشد ،اضطراب خفیف ،اگر بین  06-22باشد

ارزیابی ،ارزيهای زنده ،محوریت خود ،دستیابی به دیدگاه (تثبیت

متوسط و اگر بین  26-63باشد ،نشان دهندهی اضطراب شدید است.

یک هویت درونی جدید) ،تجسم (طرح داشتن و ارائه ابتکارات

مطالعات انجام شده نشان مىدهد که این پرسشنامه از پایایى باالیى

جدید متناسب با هر موقعیت) ،و م موریت (هماهنگ کردن خود با

برخوردار است ،ضریب همسانى درونى آن (آلفای کرونباخ) ،1/12

حقیقت موقعیت) .سپس برای تجزیه تحلیل دادهها از آزمون تحلیل

پایایى آن با روي بازآزمایى به فاصله یک هفته  1/12و همبستگى

کواریانس استفاده شد که این کار از طریو نرمافزار  SPSS-23صورت

سؤاالت آن از  1/3تا  1/16متغیر است (کاویانی و موسوی.)0381 ،

گرفت .ابتدا پرسشنامهها نمرهگذاری و سپس وارد نرمافزار فوق

براساس مطالعات انجام شده در خارج از کشور ،پنج نوع اعتبار محتوا،

شدند ،سپس دادهها بر اساس وجود نمرات پرت و مقادیر گم شده

همزمان ،ساده ،تشخیصى و عاملى براى آن سنجیده شده است که

مورد پاالیش قرار گرفتند .پیشفرضهای آماری اجرا و تحلیل نهایی

همگى نشان دهندهی کارآیى باالى این ابزار در اندازهگیرى

انجام شد.

اضطراب است (استیر و همکاران.)0113 ،

ابزار
مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف

پرسشنامه افسردگی بک (:)Beck's Depression Inventory
( Ryff's Psychological

این پرسشنامه از  03گویه تشکیل شده که به اندازهگیری نشانههای

 :)Well-Being Scaleنسخهی کوتاه  08سؤالی مقیاس بهزیستی

افسردگی که فرد در طی  2هفتة گذشته تجربه کرده است ،اشاره دارد

روانشناختی ریف ( ،)0112طراحی و در سال  2112مورد تجدید نظر

(بک ،استیر ،و براون .)0116 ،هر سؤال بر اساس یک درجهبندی 4

قرار گرفته است .این نسخه مشتمل بر  6عامل (استقالل ،تسلط بر

نمرهای به شیوة لیکرت ( =1من احساس غمگینی میکنم تا  =3من

محیط ،رشد شخصی ،ارتباط مثب با دیگران ،هدفمندی در زندگی و

آنقدر احساس غمگینی میکنم که نمیتوانم سر پا بایستم)

پذیري خود) است .مجموع نمرات این شش عامل به عنوان نمره کل

نمرهگذاری میشود .نمرة کل از صفر تا  31است .سطوح افسردگی
486
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در این پرسشنامه شامل بهنجار با نمره  ،1 -3افسردگی خفیف ،4-1

مطالعهای در جمعیت ایرانی (معلمی ،بخشانی ،و رقیبی،)0381 ،

افسردگی خفیف تا متوسط  ،8-00افسردگی متوسط  02-02و

ضریب پایایی پرسشنامه در یک نمونهی  61نفری به شیوه آزمون –

افسردگی شدید  06-31میباشد ،که در این پژوهش افراد با نمره 8

پسآزمون  1/61محاسبه شد .شرکتکنندگان پرسشنامه را به فاصله

به باال به عنوان آزمودنی انتخاب شدهاند .پایایی آزمون با آلفای

ی زمانی  01روز تکمیل کردند.
يافتهها

کرانباخ  1/81به دست آمده است .روایی پرسشنامه نیز به شیوه همگرا

ویژگیهای دموگرافیک شتترکتکنندگان در مطالعه در جدول

ت یید شده است ،به این صورت که همبستگی پرسشنامه با فرم 20

 0گزاري شده است .میانگین سن شرکتکنندگان در مطالعه جاری

سؤالی  1/61گزاري شده است (رجبی.)0384 ،
پرسشنامه هوي معنوی کینگ ( The Spiritual Intelligence

برابر با  22/4بود .و تمامی شرکتکنندگان مؤنث ،ایرانی ،و مسلمان

 :)Self Reportاین پرسشنامه که توسط کینگ ( )2111ساخته شده

بودند .نتایج حاصتتتل از ویژگیهای توصتتتیفی متغیرهای پژوهش در

است دارای  24آیتم میباشد و بر اساس مقیاس  2گزینهای لیکرت پر

جدول 2ارائه شده ا ست .با توجه به نتایج این جدول ،بی شترین میزان

میشود .دارای  4زیرمقیاس است که شامل تفکر وجودی انتقادی،

کاهش در متغیر اضطراب شرکتکنندگان گروه آموزي و بیشترین

ایجاد معنای شخصی ،آگاهی متعالی و گستري حالت هوشیاری می

افزایش مربوط به متغیر هوي معنوی در همان گروه است.

باشد .نمرات باال نشان دهندهی هوي معنوی باال و یا وجود چنین

جدول .0ویژگیهای دموگرافیک شرکتکنندگان در مطالعه

ظرفیتی در شخص میباشد .با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در

متغیر

یک نمونهی  601نفری از دانشجویان دانشگاه ترنت کانادا در سال

وضعیت ت هل

 2111آلفای کرونباخ  1/12به دست آمد و پایایی از طریو تنصیف
 1/84گزاري شد .همچنین آلفای کرونباخ خردهمقیاسها به قرار زیر

تحصیالت

است :عامل اول  ،1/88عامل دوم  ،1/81عامل سوم  1/88و عامل

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

مجرد

28

81

81

مت هل

1

21

011

فوقدیپلم

0

2/ 1

2/ 1

لیسانس

21

82/1

82/1

فوقلیسانس

2

04/3

011

چهارم  1/14به دست آمد (زوهر و مارشال .)2111 ،همچنین در
جدول .2توصیف متغیرهای پژوهش در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

گروه
آموزي

هوي معنوی
گواه
آموزي
بهزیستی روانشناختی
گواه
آموزي
اضطراب
گواه
آموزي
افسردگی
گواه

مرحله

میانگین

واریانس

پیشآزمون

81/22

68/11

پسآزمون

12/81

81/82

پیشآزمون

12

042/04

پسآزمون

13/21

044/20

پیشآزمون

22/21

31/64

پسآزمون

23/12

24/12

پیشآزمون

22/13

62/18

پسآزمون

24/41

26/22

پیشآزمون

06/12

11/01

پسآزمون

8/82

46/03

پیشآزمون

02/21

31/61

پسآزمون

02/11

31/11

پیشآزمون

02/22

22/13

پسآزمون

2/12

33

پیشآزمون

02/03

28/18

پسآزمون

02/81

42/21
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برای بررسی فرضیه پژوهش ،آنالیز آماری  MANCOVAاجرا

دانشجویان ت ثیر دارد ،ت یید میشود .برآوردهای مربوط به متغیر

گردید .ابتدا پیشفرضهای آماری تحلیل واریانس چند متغیری

بهزیستی روانشناختی در همان جدول  4و نمودار  2گزاري شده

شامل؛ مقادیر پرت و گم شده ،استقالل ،همگنی ماتریسهای

است.

واریانس  -کوواریانس ،نرمال بودن چند متغیری ،خطی بودن ،هم

مقادیر برآورد شده در جدول  4و نمودار  2بیانگر این است که

خطی چندگانه ،و همگنی ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار

بین گروههای آموزي و گواه به لحاظ میانگین متغیر بهزیستی

گرفتند .نتایج در جدول  3ارائه شده است.

روانشناختی در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود ندارد

با توجه به جدول  ،3پیشفرضهای مربوط به اثر پیشآزمون بر

( .)Sig< 1/12به عبارت دیگر مقدار تفاوت اندک بین گروه آموزي

پسآزمون و همگنی رگرسیون برقرار و پیشفرض همگنی واریانس

و گواه در نمونه آماری پژوهش ناشی از تصادف برآورد میشود.

نقض گردیده است .با این وجود ،تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت

بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه آموزي هوي معنوی بر افزایش

چرا که این تحلیل به نقض این پیش فرض مقاوم است .در ادامه جهت

بهزیستی روانشناختی دانشجویان ت ثیر دارد ،ت یید نمیشود.

بررسی ت ثیر آموزي هوي معنوی بر متغیر هوي معنوی  -پس از

برآوردهای مربوط به متغیر اضطراب در همان جدول  4و نمودار 3

کنترل اثر نمرهی پیشآزمون از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده

گزاري شده است.
مقادیر برآورد شده در جدول  4و نمودار  3بیانگر این است بین

گردید ،برآوردهای مربوط به این آزمون در جدول  4و نمودار 0

گروههای آموزي و گواه به لحاظ میانگین متغیر اضطراب در مرحله

گزاري شده است.
مقادیر برآورد شده در جدول  4و نیز نمودار  0بیانگر این است

پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)Sig≥ 1/12به عبارت

بین گروههای آموزي و گواه به لحاظ میانگین متغیر هوي معنوی در

دیگر میانگین متغیر اضطراب در بین گروه آموزي به طور معناداری

مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)Sig≥ 1/12به

پایینتر از گروه گواه برآورد شده است .بنابراین فرضیه پژوهش مبنی

عبارت دیگر میانگین متغیر هوي معنوی در بین گروه آموزي به طور

بر اینکه آموزي هوي معنوی بر کاهش اضطراب دانشجویان ت ثیر

معناداری باالتر از گروه گواه برآورد شده است .بنابراین فرضیه

دارد ،ت یید میشود .برآوردهای مربوط به متغیر افسردگی در همان

پژوهش مبنی بر اینکه آموزي هوي معنوی بر افزایش هوي معنوی

جدول  4و نمودار  4گزاري شده است.

جدول .3نتایج بررسی پیشفرضهای تحلیل کوواریانس
پیشفرض
اثر پیشآزمون

متغیر

همگنی واریانسی

همگنی رگرسیونی

Beta

Sig

F

Sig

لوین

Sig

هوي معنوی

1/14

1/110

1/01

1/162

8/34

1/111

بهزیستی روانشناختی

1/68

1/110

0/83

1/213

1/18

1/321

اضطراب

1/61

1/110

0/21

1/342

1/31

1/238

افسردگی

1/21

1/110

0/11

1/426

1/14

1/316

جدول . 4برآورد تحلیل کوواریانس جهت مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در بین گروهها
گروه
آموزي
گواه
آموزي
گواه
آموزي
گواه
آموزي
گواه

متغیر
هوي معنوی
بهزیستی روانشناختی
اضطراب
افسردگی

میانگین

خطای معیار

11/80

0/20

12/12

0/12

23/24

0/13

24/22

0/01

8/64

1/16

02/32

0/00

2/12

0/12

02/11

0/08

مجموع مربعات

DF

میانگین مربعات

آماره F

Sig

مجذور اتا

0621/16

0

0621/16

31/84

1/110

1/26

8/24

0

8/24

1/31

1/236

1/102

382/68

0

382/68

21/10

1/110

1/31

401/11

0

401/11

21/02

1/110

1/31
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نمودار .0مقایسه میانگین متغیر هوي معنوی در بین گروه آزمایش و کنترل

نمودار . 2مقایسه میانگین متغیر بهزیستی روانشناختی در بین گروه آزمایش و کنترل

نمودار .3مقایسه میانگین متغیر اضطراب در بین گروه آزمایش و کنترل
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نمودار . 4مقایسه میانگین متغیر افسردگی در بین گروه آزمایش و کنترل

مقادیر برآورد شده در جدول  4و نمودار  4بیانگر این ا ست که

همچنین ،یافتههای ما نشان داد که دورهی آموزشی مبتنی بر

بین گروههای آموزي و گواه به لحاظ میانگین متغیر افستتردگی در

ارتقاء هوي معنوی بوول سبب کاهش معنادار سطوح اضطراب در

مرح له پسآزمون ت فاوت مع ناداری وجود دارد ( .)Sig≥ 1/12به

میان آزمودنیها شده است .این یافته با نتایج مطالعه (دی پیرو2108 ،؛

عبارت دیگر میانگین متغیر افستتتردگی در بین گروه آموزي به طور

و خويدلی و همکاران )2121 ،در یک راستا قرار دارد .همچنین با

معناداری پایینتر از گروه گواه برآورد شتتده استتت .بنابراین فرضتتیه

تحقیو لزیو ( )2111که عنوان میکند مهارتهای معنوی با

پژوهش مبنی بر این که آموزي هوي معنوی بر کاهش افستتتردگی

ت ثیرگذاری بر ارزیابی موقعیت ،ارزیابی شناختی فرد ،فعالیتهای

دانشجویان ت ثیر دارد ،ت یید میشود.

مقابلهای ،منابع حمایتی و غیره میتوانند سبب کاهش اضطراب و

بحث و نتيجهگيری

احساس آسیبپذیری در فرد شوند ،همخوان است .عالوه بر این

مطالعه ما به بررسی ت ثیر آموزي مبتنی بر هوي معنوی باول بر

پیرس ( )2102در تحقیقات خود نشان داده است که معنویت در

هوي معنوی ،بهزیستی روانشناختی ،اضطراب و افسردگی در

راستای کاهش بیماریهای روانی از قبیل افسردگی ،اضطراب،

جمعیت دانشجویی پرداخت .یافتههای ما نشان داد که آموزي

آسیبهای همسبته با اضطراب ،استرس ،خصومت و بیماریهای

مذکور سبب بهبود هوي معنوی شده است .این یافته با نتایج بررسی

روانتنی مؤثر بوده است .افرادی که هوي معنوی باالتری دارند ،یک

بوول ( )2114در یک راستا قرار دارد .هوي معنوی ظرفیتی است که

زندگی غنی از معنا پیدا میکنند و به آینده امیدوار هستند .عالوه بر

همه افراد به اندازهای از آن بهرهمند هستند و با آن ژرفترین مفاهیم،

این ،حضور در امور مذهبی ،برای افراد حمایت اجتماعی میآورد که

اهداف و برترین انگیزههای خود را درک میکنند که منجر به

در نامالیمتیهای زندگی یاریگر آنها است (آذر و همکاران.)0314 ،

احساس عمیوتر معنا و هدف میشود (زوهر و همکاران.)2111 ،

هوي معنوی باعث ایجاد معنی و هدف برای زندگی میشود .افرادی

ت کید بسیاری بر کنش انطباقی هوي معنوی در زندگی روزمره شده

که احساس معناداری و هدف در زندگی داشته باشند ،در زمان بحران

است که بخش زیادی از این کنش سازگارانه در نتیجه پاسخ به

بهتر با شرایط کنار میآیند و امید به خدا آنان را قادر میسازد

سؤاالت وجودی و یافتن معنا و هدف در فعالیتها و رویدادهای

آشفتگی روانی کمتری را تجربه کنند (کار.)2100 ،

زندگی است .در حقیقت ارتقاء هوي معنوی سبب خودآگاهی عمیو

از سوی دیگر ،یافتههای ما نشان داد که دورهی آموزشی مبتنی

از الیهها و ابعاد مختلف خویشتن ،وارسی کردن اهداف خود ،توجه

بر ارتقاء هوي معنوی باول سبب کاهش معنادار سطوح افسردگی در

به پیامها و نشانههای شهودی و پیدا کردن معنا در تجربههای بیرونی

میان آزمودنیها شده است .این یافته با نتایج مطالعه (هرن و همکاران،

میگردد (سیسک و تورانس.)2110 ،

 )2101در یک راستا قرار دارد .هوي معنوی سبب تجربه باالتر
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اثربخشی آموزي هوي معنوی بر میزان هوي معنوی ،بهزیستی...

انعطاف و شکیبایی میشود .افراد دارای شکیبایی در مواجهه با

می توان چنین اظهار داشت که تفاوتهای اولیه اشخاص در بستر

استرس ،در طول زندگی کنترل خود را از دست نمیدهند و ناامید

شخصیتی میتواند منجر به اتخاذ شیوههای یادگیری گوناگونی شود

نمیگردند و در صورت امکان ،به روي سازگارانهای به حل مسائل

که برای این منظور سبک یادگیری ،تفکر و شناخت فرد را میتوان

مربوط به موقعیت اضطرابزا میپردازند .افراد با هوي معنوی باالتر

شناسایی نمود تا مناسبترین شیوه آموزي را برای وی طراحی کرد.

چون تجربههای زندگی را پرارزي میدانند نسبت به رویدادهای

به عنوان آخرین توضیو ،میتوان به شیوه سنجش متغیر بهزیستی

زندگی احساس کنترل بیشتری میکنند و مقاومت بیشتری دارند

روانشناختی در این پژوهش اشاره نمود .در شیوه خودگزاري دهی

(اکبریزاده و همکاران .)0311 ،همچنین میتوان گفت باورهای

افراد گاها تمایل دارند خود را بدتر از آن چیزی که هستند نشان دهند.

معنوی به برخی افراد امکان میدهد که به نامالیمات و فشارهای

در نتیجه میتوان از شیوههای سنجش مناسبتری برای این کار

روانی و فقدانهای گریزناپذیر در زندگی معنا دهند و به زندگی

استفاده نمود.

اخروی که در آن اینگونه دشواریها وجود ندارد ،امیدوار باشند

پژوهش مذکور نیز مانند سایر مطالعات علمی از محدودیتهای

(میبی .)2114 ،قرآن کریم در آیات متعددی ،انسان را به صبر فرامی

برخوردار بود؛ من جمله کوچک بودن حجم نمونه ،نبود دورهی

خواند؛ زیرا در صبر فواید ارزندهای برای تربیت نفس و افزایش

پیگیری به منظور بررسی پایداری آموزي فوق و دانشجویی بودن

توانایی انسان در برابر سختیها وجود دارد .اگر انسان متوجه با شد

جمعیت مورد مطالعه که میتواند در تعمیم یافتهها به سایر گروههای

که تمام هستی او از خدا است و خداوند مالک حقیقی است و حو

جمعیتی مشکل ساز باشد .از آنجایی که هوي معنوی میتواند ت ثیر

دارد هرگونه که میخواهد در داراییاي تصرف کند ،و از سوی

کمی و کیفی زیادی بر زندگی داشته باشد ،اخیراً در فرآیند تحول و

دیگر ،همین دارایی ظاهری را در دنیا گذاشته ،به تنهایی بازخواهد

توسعه مورد ت کید و توجه بیشتری قرار گرفته است .لذا دانشجویان

گشت ،میفهمد که در حقیقت ،مالک چیزی نیست و برای از دست

نباید فقط به علم حصولی اکتفا کنند و فقط از تحقیقات منطقی

دادن آنچه برای او نیست غصه نمیخورد و بیتابی نمیکند.

سیراب شوند ،بلکه از آنان توقع میرود که عالوه بر هوي علمی ،از

و در ارتباط با بهزیستی روانشناختی ،یافتههای پژوهش کنونی

هوي معنوی ،فهم اشراقی ،قدرت تعقل و تفکر باالیی برخوردار

نشان داد که آموزي ارتقاء هوي معنوی اثر معناداری به لحاظ آماری

باشند و این از طریو ارتقاء و تقویت هوي معنوی در آنها امکانپذیر

بر بهزیستی این متغیر نداشته است .این یافته با نتایج حاصل از

است .در این راستا لزوم توجه به این امر و مطالعهی آن در جامعه

پژوهشهای قبلی (رامیرز2112 ،؛ اسکریبر2111 ،؛ و نصرتی و

اسالمی – ایرانی احساس میشود .علیرغم ارائه فنون و راهبردهای

همکاران )0316 ،در تناقض است .آنها معتقد بودند که کاربست

تحول هوي معنوی در غرب ،هنوز برنامهی آموزشی مدونی جهت

معنویت در زندگی روزمره منجر به افزایش سازگاری شخص و

رشد و پروري هوي معنوی که مطابو با فرهنگ اسالمی  -ایرانی

ارتقاء سالمتروان وی میشود .برای مثال استرنبرگ (امرام)2111 ،

باشد طراحی نشده است .در عین حال بی توجهی به یافتهها و

معتقد بود که هوي معنوی سبب بهبود نگري افراد نسبت به عدالت

پژوهشهای غربی نیز از جمله محدودیتهایی است که باید از آن

اجتماعی ،مسئولیتهای اجتماعی و خود میشود .در تبیین یافته

اجتناب شود .با نقد علمی فرهنگ غربی و خودباوری نسبت به

متضاد ما در پژهش جاری یک توضیو ممکن این است که افراد به

فرهنگ اسالمی  -ایرانی میتوان در این زمینه پیشرفت کرده و بستر

زمان طوالنیتری برای تثبیت مهارتهای یاد گرفته شده خود در

را برای نظریهپردازی در قلمرو هوي معنوی فراهم کرد ،به گونهای

زمینه هوي معنوی دارند .چرا که این سازه با الیههای عمیو شخصیتی

که مدلهای نظری جدیدی در این زمینه ارائه شوند که جنبههای

سروکار دارد و ایجاد تغییر در آن مستلزم آموزيهای طوالنیتر و

کاربردی بیشتری داشته باشد و متناسب گروههای مختلف اجتماعی

نیز طراحی دورههای بازآموزی و یادآوری است .به ویژه که جمعیت

باشند .از این روی پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از شیوه

شرکتکننده در این پژوهش به دلیل دانشجو بودن با استرسهای

های کیفی جهت تهیه و تولید محتواهای بومی استفاد شود .عالوه بر

گ وناگونی در زندگی خود مواجه هستند و نیاز دارند که به شکل

این ،ارتباط انواع دیگری از متغیرها نظیر متغیرهای شناختی نیز با

دورهای در معرض آموزي این مفاهیم قرار بگیرند .از سوی دیگر

سازهی هوي معنوی مورد بررسی قرار گیرد.
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