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چکیده
سابقه و هدف :توجه به سرزندگی و نشاط دانشجویان به دلیل تاثیر نیرومند بر جنبههای مختلف زندگی تحصیلی آنها ،بسیار مهم است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی لرستان انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری ( 1ماه) با گروه کنترل بود که در زمستان 1931
انجام شد .در این پژوهش  93نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت
تصادفی در دو گروه گواه ( )n=11و آموزش هوش معنوی ( )n=11قرار گرفتند و با استفاده از نمونه برگ جمعیت شناختی ،پرسشنامه
سرزندگی تحصیلی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی  11سوالی ریف مورد پیش آزمون قرار گرفتند .سپس گروه آزمایش به مدت  11جلسه
تحت آموزش هوش معنوی قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد .در پایان هر دو گروه مورد پس آزمون و  1ماه بعد پیگیری
قرار گرفتند و دادهها با استفاده از روش تحلیل اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
يافته ها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین دو گروه گواه و تحت آموزش ،هوش معنوی تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P>3/331به
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طوری که ،در گروه آزمایش میانگین نمرات پیش آزمون متغیرهای سرزندگی تحصیلی ( )11/14و بهزیستی روانشناختی ( )03/30در
پس آزمون به ترتیب ( )93/13و ( )40/34افزایش یافته و در مرحله پیگیری نیز نسبتاً ثابت بودند.
نتیجه گیری :نتایج نشان داد که آموزش هوش معنوی در بهبود سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان موثر میباشد.
بنابراین ،توجه به این متغیرها در قالب دورههای آموزشی برای دانشجویان پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :آموزش هوش معنوی ،سرزندگی تحصیلی ،بهزيستی روانشناختی

مقدمه
چالشهای دوران تحصیل منابعی از فشار روانی را برای دانشجویان فراهم

احساس خودکارآمدی و توانمندی در مقابل چالشها ،تجربه کمتر اضطراب و

آورده و گاهی سالمتی آنها را به مخاطره میاندازد ،به گونهای که این چالشها،

افسردگی ،احساس مسئولیت در رویارویی با تکالیف تحصیلی و موفقیت تحصیلی

توانایی یادگیری و گاه سازگاری دانشجویان را تحت تاثیر قرار میدهد ( .)1از

باالتر رابطه دارد ( .)1با وجود اهمیت باالی سرزندگی تحصیلی در مواجهه

این رو توجه به عواملی که میتواند تاثیر مثبتی بر توانمندی ،یادگیری و افزایش

موفقیت آمیز با دوران چالش برانگیز تحصیلی و نتایج مثبتی که از نظر

حاالت روانشناختی مثبت دانشجویان داشته باشد و به دنبال آن منجر به بهبود

روانشناختی و اجتماعی در پی دارد؛ بررسی پیشینهی پژوهشهای انجام گرفته

سالمت جسمانی و روانشناختی آنها گردد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

در ایران نشان داد که در زمینه سرزندگی تحصیلی دانشجویان پژوهشهای

یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توانایی و استعداد افراد که بر سازگاری در

اندکی صورت گرفته و این موضوع نیازمند بررسی در گروههای مختلف تحصیلی

مقابل تهدیدها ،موانع ،فشارها و سختیهای دوران تحصیل نیز موثر میباشد،

و در رابطه با متغیرهای روانشناختی مختلف است .لذا تالش در جهت رفع این

سرزندگی تحصیلی است ( .)1سرزندگی تحصیلی به معنی پاسخ مثبت ،سازنده و

خالء پژوهشی بر ضرورت مطالعه حاضر میافزاید .از دیگر متغیرهای مهم برای

انطباقی به انواع چالشها و موانع تجربه شده در عرصه مداوم و جاری تحصیلی

دانشجویان که در سالمتی و عملکرد رضایت بخش آنها نقش برجستهای دارد،

است ( .)9در واقع ،زمانی که فرد کارها را به صورت خودجوش انجام میدهد ،نه

بهزیستی روانشناختی است ( .)0سازه بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد یافتگی

تنها احساس ناامیدی و خستگی نمیکند ،بلکه به طور مداوم احساس نیرومندی

استعدادهای واقعی هر فرد تعریف میشود و دارای شش مؤلفه شامل زندگی

و افزایش انرژی داشته و به طور کلی احساس درونی سرزندگی دارد که یکی از

هدفمند ،رابطه مثبت با دیگران ،رشد شخصی ،پذیرش خود ،خودمختاری و تسلط

مهمترین شاخصهای معنادار در سالمت ذهنی است ( .)1به عبارت دیگر،

بر محیط است ( .)4هدفمندی در زندگی به معنی داشتن هدف و جهتگیری در

سرزندگی تحصیلی در سازگاری فرد با موقعیتهای مختلف دوران تحصیلی،

زندگی و دنبال کردن آنها است ( .)1روابط مثبت با دیگران به معنی داشتن روابط

نشريه اسالم و سالمت ،دوره دوم ،شماره (9و ،)3پايیز و زمستان  ،49صفحه33-94 :
آموزش هوش معنوی ،سرزندگی تحصیلی ،بهزيستی روانشناختی دانشجويان /سمانه محمدپور و همکاران

گرم ،رضایت بخش و توأم با اطمینان و همدلی میباشد ( .)0رشد شخصی به

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر سرزندگی

معنی داشتن احساس رشد مداوم و ظرفیت آن و احساس کارآمدی و دانایی

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام

روزافزون میباشد ( .)4پذیرش خود به معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به خود

شد.

و پذیرفتن جنبههای متفاوت خود است ( .)0خود مختاری به معنی احساس خود
تعیین گری ،استقالل و ارزیابی خود با معیارهای شخصی میباشد ( .)4تسلط بر

مواد و روش ها

محیط نیز به معنی احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیچیده اطراف

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری

میباشد ( .)1در پژوهشهای مختلفی نشان داده شده است که از عوامل مرتبط

( 1ماه) با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه دانشجویان

و ارتقا دهنده بهزیستی روانشناختی ،معنویت و بهزیستی معنوی میباشد ( .)3به

دانشگاه علوم پزشکی در پاییز سال  1931بودند که به شیوه در دسترس انتخاب

عنوان مثال ،در پژوهش  Martinezو  Custodioنشان داده شده است که

شدند .برای محاسبهی حجم نمونه با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه مناسب

معنویت با بهزیستی روانشناختی ،برونگرایی و باز بودن نسبت به تجربه رابطه

در پژوهشهای آزمایشی  11نفر برای هر گروه میباشد ( ،)11حجم نمونه برای

مثبت دارد .همچنین ،با احساسات مثبت و رضایتمندی عمومی از زندگی در

هر گروه  11نفر انتخاب شد .مالکهای ورود به مطالعه حاضر شامل رضایت و

حوزههای مختلف خانواده ،تحصیلی ،شغلی و غیره ارتباط دارد و سازمان دهنده

تمایل آگاهانه برای شرکت در مطالعه ،توانایی شرکت در جلسات و همکاری در

بنیادی شخصیت میباشد (.)13

انجام تکالیف ،همکاری در تکمیل ابزارها و دامنه سنی بین  11-91بود.

بر همین مبنا ،به نظر میرسد که آموزشهایی در زمینه معنویت منجر به

مالکهای خروج از مطالعه حاضر شامل عدم تمایل برای شرکت در جلسات و

افزایش بهزیستی روانشناختی و بهبود عملکرد دانشجویان میگردد .بنابراین،

غیبت بیش از سه جلسه در فرآیند آموزشها ،نداشتن توانایی شرکت در جلسات

یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی

و عدم همکاری در انجام تکالیف و دریافت هر گونه آموزش یا درمان روانشناختی

روانشناختی دانشجویان است .معنویت و رشد معنوی در انسان و نقش آن در

که جز برنامه این پژوهش نباشد ،بود.

بخشهای مختلف زندگی او ،در چند دهه اخیر به صورتی روزافزون توجه

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که از بین کلیه دانشجویان دختر

روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است .به طوری

شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعدادی به صورت غیرتصادفی

که به نظر می رسد امروزه مردم جهان بیش از پیش به معنویت و مسائل معنوی

داوطلبانه انتخاب شده و در صورتی که دارای مالکهای ورود بودند به صورت

گرایش پیدا کردهاند و روانشناسان و روانپزشکان به طور روزافزونی درمییابند که

تصادفی در  1گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند .پیش از اجرای پژوهش ،به

استفاده از روشهای کنونی که بیشتر بر جنبههای روانشناختی ،اجتماعی و

منظور رعایت مالحظات اخالقی ،ابتدا از طریق آگاه ساختن دانشجویان از هدف

جسمانی انسانها تاکید دارند ،برای درمان اختالالت روانشناختی به تنهایی کافی

پژوهش و تاثیر انجام چنین پژوهشهایی در بهبود وضعیت روانشناختی آنها،

نیستند (.)11

اقدام به اخذ رضایت آگاهانه از تمامی آنها شد .سپس ،کلیه اطالعات

سازمان جهانی بهداشت نیز در تعریف ابعاد وجودی انسان ،عالوه بر

شرکتکنندگان در پژوهش توسط پژوهشگر جمع آوری گردید و به آنها اطمینان

ابعاد جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی به بعد معنوی نیز اشاره میکند (.)11

داده شد که این دادهها نزد پژوهشگر محرمانه باقی میماند .سپس گروه آزمایش

هوش معنوی عبارت است از ظرفیت و توانایی انسان برای تجربه همزمان

به مدت  11جلسه هفتگی و هر جلسه به مدت  33دقیقه تحت آموزش هوش

و یکپارچه بین ما و دنیایی که در آن زندگی میکنیم و ضمن فرآهم آوردن

معنوی مطابق پروتکل آموزشی مطالعات  Zoharو  )10( Marshallقرار

امکان دستیابی به دانش و فهم بیشتر ،زمینه را برای رسیدن به کمال و

گرفت و گروه گواه هیچ مداخلهای دریافت نکرد.

ترقی در زندگی فرآهم میسازد ( Echstein .)19و  )3( Kernبیان

آموزش هوش معنوی به صورت گروهی توسط درمانگری (کارشناس ارشد

میکنند که معنویت مانند آگاهی از هستی یا نیرویی فرامادی که افکار

روانشناسی بالینی) که دورههای روان درمانی گروهی را گذرانده و در این زمینه

مثبت و سخت رویی را به وجود میآورد .در واقع ،تکیهگاه معنوی میتواند

دارای تخصص و تجربههای الزم بودند ،هر هفته به مدت  1جلسه و هر جلسه

تاثیر ضربه گیری در برابر استرس داشته باشد و با سالمت روانی،

به مدت  1ساعت انجام شده و گروه آزمایش مطابق پروتکل تحت آموزش قرار

جسمانی ،رضایت از زندگی و شادکامی رابطه مثبت دارد .به عبارت دیگر،

گرفتند .در پایان هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفته و  1ماه بعد نیز پیگیری

آموزش هوش معنوی به شیوههای مختلفی از جمله باز شدن فضای

هر دو گروه آزمایش و گواه انجام شد .پروتکل جلسات آموزشی هوش معنوی در

ذهنی و افزایش قدرت تفکر و خودآگاهی ،خوشبینی ،بهبود کیفیت

جدول  1ارائه شده است .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل نمونه برگ

روابط بین فردی ،افزایش امید و تقوی و ظرفیتهای مقابله با

جمعیت شناختی ،پرسشنامه سرزندگی تحصیلی و پرسشنامه بهزیستی

مشکالت و دشواریهای زندگی میتواند به ایجاد و تداوم حاالت

روانشناختی ( )Scale Psychological Well-beingبود.

مثبت روانشناختی از جمله احساس بهزیستی و سرزندگی در زمینههای

 -نمونه برگ جمعیت شناختی :نمونه برگ جمعیت شناختی شامل

مختلف منجر گشته و موفقیت و احساس خوشبختی روزافزون زندگی را

سن ،مقطع تحصیلی و وضعیت تاهل بود .این نمونه برگ توسط پژوهشگران در

به دنبال داشته باشد ( .)11با توجه به آنچه که گفته شد به نظر میرسد

این مطالعه تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

که آموزش هوش معنوی در افزایش موفقیت و رضایت تحصیلی و

 -پرسشنامه سرزندگی تحصیلی :این پرسشنامه توسط

همچنین افزایش حاالت روانشناختی دانشجویان تاثیر داشته باشد .بنابراین،

 Dehghani Zadeو  )14( Hosein Chariبا الگو گیری از مقیاس
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سرزندگی تحصیلی  Martinو  )11( Marshکه دارای  1گویه بود ،گسترش

جدول  -4پروتکل جلسات آموزش هوش معنوی

یافت .برای اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی ،ابتدا یک متخصص رشته

جلسه

هدف

روانشناسی و یک متخصص زبان انگلیسی متن سوالهای پرسشنامه را به فارسی

1

توضیح مفهوم انعطافپذیری و لزوم آن در زندگی روزمره

ترجمه نمودند .سپس تعدادی از گویههای مقیاس  Martinو ،)11( Marsh

1

تشویق برای زیر سوال بردن عقاید متعارف خود درباره جهان و تجربیات

بر اساس فرم اصلی بازنویسی شدند و در مورد گویهها از اساتید روانشناسی تربیتی

آشنا شدن با راههای گوناگون تالش انسانها برای روشن کردن گسترهای از
9
تجربیات سخت انسانی

نظرخواهی شد .در ابتدا ،جهت اجرای مقدماتی و رفع نقیضهها این گویهها بر
روی گروهی از دانشآموزان ( 93دختر و  93پسر) دبیرستانی شهرستان مهریز

1

آموزش ذهن آگاهی و الهام گرفتن از مکاشفه و ارزشها

اجرا شد .پس از اجرای گویهها نسخه نهایی مورد بازنویسی قرار گرفت ،که حاصل

1

معرفی فضایل عالمانه شامل دقت و هوشیاری

بازنویسی  13گویه بود .سپس گویههای مذکور در یک مطالعه مقدماتی مجدد ًا

0

معرفی فضایل عالمانه شامل مشاهدهی دقیق و مشتاقانه

روی نمونهای شامل  110نفر از دانشآموزان دبیرستان که به روش خوشهای

4

معرفی فضایل شامل حظ بردن از اکتشافات

تصادفی انتخاب شده بودند ،اجرا و خصوصیات روانسنجی آن بررسی شد.

1

تشویق لذت بردن از خود گذشتگی برای خیر دیگران

3

وارد کردن فرد در کشف گذشته و اینکه چگونه گذشته ،زمان حال را شکل
میدهد

نتایج حاصل از بررسی  Dehghani Zadو )14( Hosein Chari
نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده با حذف گویه  ،1برابر با 3/13

 13مقایسهی لذت فوری توام با رنج دیرپا در مقابل رنج فوری توام با لذت دیرپا

و ضریب بازآزمایی برابر با  3/49بود .همچنین ،دامنه همبستگی گویهها با نمره

 11پرسشگری مثال «چرا؟» یا «چه میشد اگر» و جستجوی پاسخهای بنیادین

کل بین  3/11تا  3/01میباشد .این نتایج بیانگر این است که گویهها از همسانی

11

درونی و ثبات رضایتبخشی برخوردار هستند .همچنین ،به منظور بررسی ساختار

فاجعه ستیزی در مقابل فاجعه سازی

عاملی (روایی سازه) پرسشنامه ،از تحلیل مولفهی اصلی با چرخش متعامد
واریماکس در سطح گویه استفاده نمودند که نتایج نشان دادند حذف سوال ،1

جدول  -0خصوصیات جمعیت شناختی افراد مورد بررسی
متغیر

افزایش در ضریب پایایی آزمون که  3/41بود ،ایجاد میکند .بنابراین ،سوال 1

 11تا  13سال
11تا  11سال
سن
 10تا  93سال
 91تا  91سال
کارشناسی
میزان تحصیالت
کارشناسی ارشد
مجرد
وضعیت تاهل
متاهل

حذف شده و این پرسشنامه دارای  3سوال شد.
 پرسشنامه بهزيستی روانشناختی ( :)PWBS-18برایسنجش بهزیستی روانشناختی از فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف
( )1313استفاده شد .این مقیاس ،شامل  11سؤال برای سنجش  0بعد بهزیستی
روانشناختی شامل زندگی هدفمند (سؤاالت  4، 9و ،)13رابطه مثبت با دیگران
(سؤاالت  19 ،0و  ،)10رشد شخصی (سؤاالت  11 ،11و  ،)11پذیرش خود
(سؤاالت  1 ،1و ،)1خودمختاری (سؤاالت  14 ،11و )11و تسلط بر محیط
(سؤاالت  1 ،1و  )3است که براساس مقیاس  0درجهای از کامالً مخالف (نمره
 )1تا کامالً موافق (نمره )0میباشد .کمترین نمره در این مقیاس  11و بیشترین
نمره  131میباشد (.)0
مقدار آلفای کرونباخ زیر مقیاسهای این پرسشنامه در پژوهش
 Jooshanlouو همکاران ( )1911بین  3/19تا  3/03به دست آمده است
( .)13در پژوهش  Mohammadpourو  Jooshanlouضریب پایایی با
روش آلفای کرونباخ برای مقیاس بهزیستی روانشناختی  ،3/11و برای خرده
مقیاسهای این آزمون شامل خود پیروی ،تسلط بر محیط ،رشد و بالندگی فردی،
روابط با دیگران ،هدف در زندگی و خویشتن پذیری به ترتیب ،3/01 ،3/03
 ،3/01 ،3/11 ،3/11و  3/01به دست آمد ( .)0برای تجزیه و تحلیل دادهها در
سطح آمار توصیفی از شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصد
فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمونها مدل تحلیل کوواریانس چند متغیری
با مقادیر تکراری با نرم افزار  SPSS 20استفاده شد.

يافته ها
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه حاضر در این پژوهش در جدول  1ارائه
شده است .کلیه شرکت کنندگان در پژوهش حاضر دختر بودند.

گروه

فراوانی (درصد)
)10/4( 1
)19/9( 10
)10/4( 1
)9/9( 1
)19/9( 11
)10/4( 1
)33( 14
)13( 9

Mean±SD

19/13±9/91

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است بیشترین فراوانی شرکتکنندگان
پژوهش حاضر مربوط به افراد در طبقه سنی بین  11تا  11سال با تعداد  10نفر
( )%19/9و کمترین فراوانی مربوط به افراددر طبقه سنی  91تا  91سال با تعداد 1
نفر ( )%9/9بود .همچنین میانگین سن شرکت کنندگان پژوهش  19/13و انحراف
معیار  9/91بود .از نظر مقطع تحصیلی  11نفر ( )%19/9کارشناسی و  1نفر ()%10/4
کارشناسی ارشد بودند .از نظر وضعیت تاهل  14نفر ( )%33مجرد و  9نفر ()%13
متاهل بودند .در ادامه میانگین و انحراف معیار متغیرهای سرزندگی تحصیلی و
بهزیستی روانشناختی در سه موقعیت پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری بر حسب
گروههای آزمایشی و کنترل در جدول  9گزارش شده است .همانطور که در جدول 9
مشاهده می¬شود ،نه تنها نمره میانگین و انحراف معیار متغیرهای سرزندگی
تحصیلی و بهزیستی روانشناختی از پیش آزمون به پس آزمون افزایش یافته است،
بلکه در مرحله پیگیری نیز از ثبات نسبی برخوردار بوده¬اند .در این مطالعه تحلیل

آماری نمرات سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی در دو گروه آزمایش و
گواه با تحلیل کوواریانس چند متغیری با مقادیر تکراری انجام شد .در این تحلیل
نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی و نمرات پس آزمون و پیگیری به عنوان
متغیر وابسته محسوب شدند و زمان به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شد.
پیش از انجام تحلیل¬ها ،ابتدا پیش فرض¬های استفاده از مدل بررسی شد.
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نشريه اسالم و سالمت ،دوره دوم ،شماره (9و ،)3پايیز و زمستان  ،49صفحه33-94 :
آموزش هوش معنوی ،سرزندگی تحصیلی ،بهزيستی روانشناختی دانشجويان /سمانه محمدپور و همکاران

جدول  . 3میانگین و انحراف معیار متغیرهای سرزندگی تحصیلی و بهزيستی روانشناختی دانشجويان بر حسب زمان
(پیش آزمون -پسآزمون -پیگیری)

آزمايش ()n=49

متغیرها و ابعاد

گواه ()n=49

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

پیشآزمون

پسآزمون

پیگیری

سرزندگی تحصیلی

11/14±1/11

93/13±1/13

93/34±1/34

11/14±1/01

11/99±1/41

11/34±1/11

بهزیستی روانشناختی

03/03±1/34

40/34±4/31

41/13±4/31

00/13±1/11

04/01±1/19

00/14±1/11

جدول  .9نتايج آزمون تحلیل واريانس چند متغیره با اندازهگیری مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل برای متغیرهای پژوهش
اثر

متغیر
اثر اصلی زمان
درون گروهها
بهزیستی
روانشناختی
اثر متقابل زمان
و گروهها

اثر اصلی زمان
درون گروهها
سرزندگی
تحصیلی
اثر متقابل زمان
و گروهها

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی
اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هاتلینگ
بزرگترین ریشه روی

ارزش

F

3/191
3/101
1/311
1/311
3/044
3/919
1/331
1/331
3/111
3/111
1/131
1/131
3/093
3/901
1/441
1/441

00/411
00/411
00/411
00/411
11/913
11/913
11/913
11/913
41/133
41/133
41/133
41/133
19/319
19/319
19/319
19/319

درجه آزادی

درجه

سطح

مجذور

توان

فرض شده
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

آزادی خطا
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

معنیداری
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331

اتا
3/191
3/191
3/191
3/191
3/044
3/044
3/044
3/044
3/111
3/111
3/111
3/111
3/093
3/093
3/093
3/093

آماری
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31
3/31

جدول  .9نتايج آزمونهای اثرات بین آزمونیها
متغیر

منبع تغییرات

اثر اصلی زمان درون گروه¬ها
بهزیستی روانشناختی
اثر متقابل زمان و گروه¬ها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

مجذور اتا

111/304
111/111

1/311
1/311

191/194
13/111

13/143
13/131

3/331
3/331

3/401
3/133

 )4نمودار مربوط به اثر متقابل زمان و گروه بر بهزيستی روانشناختی

 )0نمودار مربوط به اثر متقابل زمان و گروه بر سرزندگی تحصیلی
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نتایج آزمونهای چند متغیری برای متغیرهای بهزیستی روانشناختی و

افزایش تسلط بر محیط را برای دانشجویان فراهم میکند .عالوه بر این ،ایجاد

سرزندگی تحصیلی نشان داد که اثر عامل زمان (پیش آزمون -پس آزمون-

معنای شخصی از طریق آموزش هوش معنوی منجر به ایجاد معنای شخصی

پیگیری) و اثر (متقابل) تعامل زمان × گروه برای هر دو متغیر معنادار بود .نتایج

گشته و سبب ایجاد فلسفه مستقلی برای خود میگردد و به این طریق میتواند

آزمون کرویت موچلی برای متغیر بهزیستی روانشناختی با مقدار ( )3/110و درجه

منجر به افزایش استقالل و خود مختاری شخصی گردد .از دیگر مولفههای

آزادی ( )1نشان میدهد که مفروضه برابری ماتریس کواریانس برقرار نیست

آموزش هوش معنوی مانند انجام رفتارهای پرفضیلت مانند عفو و گذشت،

( .)P=3/111بنابراین ،برابری (همگنی) ماتریس واریانس -کواریانس وجود دارد

سپاسگزای ،تواضع ،مهربانی و غیره میتواند به بهبود روابط مثبت و سازنده افراد

و باید از آزمون  Huynh-Feldtاستفاده گردد .برای متغیر سرزندگی تحصیلی

کمک نماید .به این ترتیب بهزیستی روانشناختی کلی افراد با آموزش هوش

نتایج آزمون کرویت موچلی با مقدار ( )3/131و درجه آزادی ( )1نشان میدهد

معنوی میتواند افزایش یابد.

که مفروضه برابری ماتریس کواریانس برقرار است ( .)P=3/331بنابراین ،به دلیل

 Shojaeeو  )11( Soleimaniنیز در پژوهش خود نشان دادند که

برابری (همگنی) ماتریس واریانس -کواریانس به آزمون Sphericity

آموزش هوش معنوی منجر به افزایش مولفههای بهزیستی روانشناختی میگردد

 Assumedاشاره میشود .مطابق نتایج جدول  ،1آزمون مربوط به اثر اصلی

و در تبیین یافته مشابه خود بیان میکنند که افراد دارای گرایش مذهبی باال،

زمان درون گروهها و آزمون مربوط به اثر متقابل زمان و گروهها برای هر دو

خشنودی بیشتری از زندگی دارند ،شادمانی بیشتری دارند و در مواجهه با

متغیر بهزیستی روانشناختی و سرزندگی تحصیلی معنادار است .با توجه به اینکه

رویدادهای رنجزای زندگی پیامدهای روانی -اجتماعی منفی کمتری را نشان

تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در هر دو متغیر معنادار بود و با توجه به نتایج

میدهند .در زمینه این یافته که آموزش هوش معنوی در افزایش سرزندگی

جدول  9که میانگین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری باالتر از گروه

تحصیلی دانشجویان تاثیر معنادار دارد ،مطالعه مشابهی پیدا نشد .با این وجود با

گواه بوده است ،میتوان بیان نمود که متغیر مستقل (آموزش هوش معنوی) بر

مطالعاتی که آموزش هوش معنوی منجر به افزایش متغیرهای روانشناختی مثبت

افزایش بهزیستی روانشناختی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار بوده

در دانشجویان میگردد مانند افزایش سالمت عمومی ( ،)11سالمت روان (،)11

است.

سازگاری ( ،)10شادکامی ( ،)14کیفیت زندگی ( ،)11کاهش افسردگی ( )14و
اضطراب ( )13در پژوهشهای مختلف همخوان است.

بحث و نتیجه گیری

در تبیین این یافته میتوان به معنی سرزندگی تحصیلی به عنوان پاسخ

با توجه به هدف پژوهش حاضر مبنی بر بررسی اثر بخشی آموزش هوش

مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانع دوران تحصیل اشاره نمود

معنوی بر سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم

که با آموزش مولفههایی که سازگاری ،شادکامی ،سالمتی و غیره را در افراد

پزشکی لرستان یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل اندازه گیری مکرر با مقادیر

افزایش میدهد منجر به افزایش سرزندگی تحصیلی نیز میگردد .به عبارت

تکراری در مرحله پس آزمون و پیگیری نشان داد که آموزش هوش معنوی در

دیگر ،پیچیدگیهای عصر حاضر باعث مشکل در سازگاری افراد و ابتال یا استعداد

افزایش سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان تاثیر معنادار دارد.

ابتال به اختالالت روانشناختی مانند اضطراب ،افسردگی ،استرس و غیره

در زمینه این یافتهی پژوهش حاضر که آموزش هوش معنوی در افزایش

شده است ،بنابراین از طریق معنویت میتوان استعداد و ظرفیت انسان

بهزیستی روانشناختی دانشجویان تاثیر معنادار دارد ،این یافته با مطالعه

برای برخورد با نامالیمات را گسترده ساخته ( )11و به این ترتیب هیجانات

 Zolfaghariو  Shojaee ،)13( Rahnamaو ،)11( Soleimani

مثبت بیشتری در زندگی تجربه میگردد و سرزندگی افراد افزایش مییابد.

 Zamaniو همکاران ( )11و  Marashiو همکاران ( )19در پژوهشهای

به عبارت دیگر ،مذهب میتواند موجب معنا شود ،امیدواری را به دنبال داشته

مختلف همخوان است.

باشد و خوش بینی را افزایش میدهد .به عبارت دیگر ،هوش معنوی زاینده

 Marashiو همکاران ( )19در تبیین یافته مشابه خود بیان میکنند که

بینشی عمیق در وقایع زندگی است و شخص را در برابر حوادث زندگی

عناصر اصلی آموزش هوش معنوی مانند درک هویت حقیقی خود به جای هویت

مقاوم میکند و به وسیله آن افراد به مشکالت معنایی و ارزشی پرداخته و آن

دروغین و درک ارزش خود و اجتناب از خود آزاری و خود تخریبگری منجر به

را حل میکنند (.)93

افزایش خود پذیری یا پذیرش خود میگردد .همچنین ،آموزش یافتن معنای ژرف

در واقع معنویت به عنوان مفهومی شناختی -انگیزشی ،بیانگر مجموعهای

در پس ظواهر مادی ،درک حقیقت پایدار در ورای حقیت ناپایدار و درک این

از منابع و مهارتهای انطباقی است که فرآیند حل مسئله و دستیابی به هدف

رسالت مهم زندگی که شخص بایستی در جهت حقیقت پایدار حرکت کند ،منجر

را تسهیل مینماید و هوش معنوی نیز اجرا و کاربرد انطباقی این عوامل در شرایط

به افزایش جهت گیری افراد در زندگی و معنایابی در زندگی میگردد و به این

ویژه و زندگی روزمره میباشد .به سخن دیگر ،هوش معنوی دربرگیرندهی

ترتیب یکی دیگر از مولفههای بهزیستی روانشناختی افزایش مییابد .یک عنصر

نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که باالترین سطوح تحول را در

مهم دیگر در آموزش هوش معنوی ترغیب فراگیران به پایبندی نسبت به رشد

حیطههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجان ،بین فردی و غیره شامل میشود

و تعالی واقعی و خود رهبری است که میتواند منجر به افزایش مولفه رشد

و فرد را در جهت هماهنگی با پدیدههای اطرافش و دستیابی به یکپارچگی درونی

شخصی در افراد گردد و به این ترتیب افزایش در بهزیستی روانشناختی را به

و بیرونی یاری مینماید ( .)91همچنین ،معنویت به افراد احساس کنترل

دنبال داشته باشد .همچنین ،تمریناتی که برای تقویت کل نگری و اجتناب از

و کارآمدی میبخشد و میتواند کنترل شخصی را افزایش دهد و به طور

غرق شدن در جزئیات و سخت گیریهای ناشی از آن انجام میشود ،زمینه

کلی مذهب نوعی سبک زندگی سالمتری را برای افراد تجویز میکند که
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بر سالمت جسمانی و روانشناختی تاثیر مثبت بسیار باالیی دارد و به این ترتیب

اساسی وجود انسان و همچنین اهمیت روابط بین فردی سالم و حمایت گرانه

میتواند زمینه افزایش سرزندگی تحصیلی دانشجویان را فراهم آورد .این مطالعه

حمایت میکند .در واقع آموزش مولفههای هوش معنوی در قالب فضایی حمایت

واجد محدودیتهایی بوده است که در تعمیم نتایج توجه به آنها مهم است .از

گر و با ثبات که به طور منظم و به صورت هفتگی برگزار شده و ضمن توجه به

جمله ،عدم همکاری برخی دانشجویان برای استفاده از روش نمونهگیری تصادفی

مهارتهای مورد نیاز برای افزایش آگاهی از اصول "اینجا و اکنون"" ،امید" و

و گذاشتن گروه سوم برای مقایسه با سایر آموزشها یا درمانهای روانشناختی،

"نوعدوستی" ،در رابطه با فلسفه وجودی زندگی نیز اطالعات میدهد (همگی از

بنابراین توصیه میشود در پژوهشهای آینده از روش نمونهگیری تصادفی

عناصر مهم روان درمانی میباشند) بر افزایش سرزندگی تحصیلی و بهزیستی

استفاده نموده و اثر بخشی سایر آموزشها و درمانهای روانشناختی مقایسه

روانشناختی دانشجویان تاثیرگذار بوده است .این یافتهها در درجه اول نیاز به

گردد .همچنین ،با توجه به اثربخشی آموزش هوش معنوی بر سرزندگی تحصیلی

برنامههای مداخلهای به صورت دورههای آموزشی مولفههای هوش معنوی برای

و بهزیستی روانشناختی دانشجویان توصیه میگردد ،اثربخشی این آموزش بر

دانشجویان را برجسته میسازد .همچنین ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر طراحی

سایر متغیرهای روانشناختی مثبت و نمونههای سایر شهرها بررسی گردد.

مداخالت پژوهشی با هدف ارتقا برنامههای مداخلهای موجود متناسب با شرایط

همچنین ،نداشتن پیگیری طوالنی مدت (چند ماه یا  1سال) به دلیل عدم

و نیازهای دانشجویان پیشنهاد میگردد.

دسترسی به تمام شرکت کنندگان در طول زمان ،بنابراین ،پژوهشگران میتوانند
در مطالعات بعدی به طراحی پژوهشهایی با هدف بررسی اثرات طوالنی مدت

تقدير و تشکر

چنین مداخالتی بپردازند .به طور کلی این پژوهش نشان داد که سرزندگی

بدینوسیله نویسندگان از مساعدتهای مسئولین محترم دانشگاه علوم

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان با آموزش هوش معنوی به صورت

پزشکی لرستان تقدیر و تشکر مینمایند .همچنین ،از تمامی دانشجویانی که در

گروهی بهبود مییابد .این یافته از تاثیر مهم توجه به معنویت به عنوان یک بعد

این پژوهش شرکت نمودند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Introduction: Paying attention to students' vitality and alacrity because of
their strong effects on different aspects of students' educational life is very
important. The present study investigated the effectiveness of training spiritual
intelligence on academic vitality and psychological well-being of the students
of Lorestan Medical Sciences University.
Methods: This semi-experimental study was conducted with pre-test, post-test
and follow-up design using control group for one month in winter 2014. In this
study, 30 students of Lorestan Medical Sciences University were selected
using available sampling method and were randomly assigned into control
group (n=15) and spiritual intelligence training group (n=15). Demographic
questionnaire, academic vitality questionnaire and psychological well-being
questionnaire of Ryff consisting of 18 questions were administrated as pretest. The experimental group received 12 sessions of spiritual intelligence
training and the control group received no training. At the end, the post-test
and 1 month later follow-up test were administrated to two groups and
repeated measure was used for data analysis.
Findings: The results indicated that there was a significant difference between
the experimental group and control group (p<0.001). So that, in the
experimental group, the mean of the pre-test scores for the variables of
academic vitality and psychological well-being was 25.47 and 69.06,
respectively. In post-test they increased to 30.80 and 76.07, respectively. In
the follow-up phase, they were relatively stable.
Conclusion: The results showed that training of spiritual intelligence is
effective in improving academic vitality and psychological well-being of
students. Therefore, considering these variables in the form of training courses
for students is recommended.
Keywords: Spiritual intelligence training, Academic vitality, Psychological wellbeing
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