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   01/4/46پذيرش مقاله:           41/4/49دريافت مقاله: 

 چکیده
. های مختلف زندگی تحصیلی آنها، بسیار مهم استتاثیر نیرومند بر جنبه به دلیلسرزندگی و نشاط دانشجویان  توجه به سابقه و هدف:

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم  هوش معنوی بر سرزندگی آموزشپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی 

 پزشکی لرستان انجام شد.

 1931ماه( با گروه کنترل بود که در زمستان  1آزمون و پیگیری ) پس -آزمون پیش از نوعآزمایشی  پژوهش حاضر، نیمه مواد و روش ها:

دسترس انتخاب شدند و به صورت  گیری دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به شیوه نمونهنفر از  93انجام شد. در این پژوهش 

پرسشنامه  شناختی، جمعیتبرگ  ( قرار گرفتند و با استفاده از نمونهn=11( و آموزش هوش معنوی )n=11تصادفی در دو گروه گواه )

جلسه  11قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت  آزمون مورد پیشریف سوالی  11سرزندگی تحصیلی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 

 ماه بعد پیگیری 1و  آزمون ای دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مورد پستحت آموزش هوش معنوی قرار گرفت و گروه گواه هیچ مداخله

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.گیری مکرر مورد  ها با استفاده از روش تحلیل اندازهقرار گرفتند و داده

به  (.P<331/3) هوش معنوی تفاوت معناداری وجود دارد ،های پژوهش نشان داد که بین دو گروه گواه و تحت آموزشیافته يافته ها:

 ( در 30/03( و بهزیستی روانشناختی )14/11آزمون متغیرهای سرزندگی تحصیلی ) که، در گروه آزمایش میانگین نمرات پیش طوری

 ثابت بودند. ( افزایش یافته و در مرحله پیگیری نیز نسبتا34/40ً( و )13/93آزمون به ترتیب ) پس

 اشد.بنتایج نشان داد که آموزش هوش معنوی در بهبود سرزندگی تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان موثر می نتیجه گیری:

 شود.میپیشنهاد رای دانشجویان ب آموزشیهای در قالب دوره به این متغیرهاتوجه بنابراین، 

آموزش هوش معنوی، سرزندگی تحصیلی، بهزيستی روانشناختی واژگان کلیدی:

 
 مقدمه

راهم فهای دوران تحصیل منابعی از فشار روانی را برای دانشجویان چالش

، هاای که این چالشاندازد، به گونهآورده و گاهی سالمتی آنها را به مخاطره می

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

 تواند تاثیر مثبتی بر توانمندی، یادگیری و افزایشاین رو توجه به عواملی که می

شجویان داشته باشد و به دنبال آن منجر به بهبود حاالت روانشناختی مثبت دان

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

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

د، باشمیهای دوران تحصیل نیز موثر ها، موانع، فشارها و سختیمقابل تهدید

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

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

دهد، نه (. در واقع، زمانی که فرد کارها را به صورت خودجوش انجام می9است )

لکه به طور مداوم احساس نیرومندی کند، بتنها احساس ناامیدی و خستگی نمی

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

(. به عبارت دیگر، 1های معنادار در سالمت ذهنی است )ترین شاخصمهم

 های مختلف دوران تحصیلی، سرزندگی تحصیلی در سازگاری فرد با موقعیت

 

 

ها، تجربه کمتر اضطراب و ندی در مقابل چالشاحساس خودکارآمدی و توانم

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

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

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

ته های انجام گرفی پژوهشبررسی پیشینهاجتماعی در پی دارد؛ روانشناختی و 

 هایپژوهشدانشجویان نشان داد که در زمینه سرزندگی تحصیلی  در ایران

یلی های مختلف تحصاندکی صورت گرفته و این موضوع نیازمند بررسی در گروه

ن یلذا تالش در جهت رفع او در رابطه با متغیرهای روانشناختی مختلف است. 

از دیگر متغیرهای مهم برای  افزاید.بر ضرورت مطالعه حاضر میپژوهشی خالء 

دارد،  ایبخش آنها نقش برجسته در سالمتی و عملکرد رضایت دانشجویان که

فتگی یا سازه بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد(. 0بهزیستی روانشناختی است )

شش مؤلفه شامل زندگی  شود و دارایاستعدادهای واقعی هر فرد تعریف می

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

گیری در (. هدفمندی در زندگی به معنی داشتن هدف و جهت4بر محیط است )

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

 4(MA) سمانه محمدپور

 0(MA) زينلی خاطره
 3(MA) مسلم سیاهپوش منفرد

 *9(MA) بیژن پیرنیا
 
 
گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم . 1

 شیراز، شیراز، ایران تربیتی، دانشگاه
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان، شیراز، ایران. 1
 علوم و روانشناسی دانشکده روانشناسی، گروه. 9

 ایران تهران، طباطبایی، عالمه دانشگاه تربیتی،
 فرهنگ، و علم دانشگاه انسانی، علوم دانشکده. 1

 ایران تهران،
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. رشد شخصی به (0)باشد و همدلی میمینان بخش و توأم با اط گرم، رضایت

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

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

 مختاری به معنی احساس خود (. خود0های متفاوت خود است )و پذیرفتن جنبه

(. تسلط بر 4باشد )و ارزیابی خود با معیارهای شخصی می گری، استقالل تعیین

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

های مختلفی نشان داده شده است که از عوامل مرتبط (. در پژوهش1باشد )می

(. به 3)اشد بو ارتقا دهنده بهزیستی روانشناختی، معنویت و بهزیستی معنوی می

نشان داده شده است که  Custodioو  Martinezعنوان مثال، در پژوهش 

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

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

ه دهند دارد و سازمان های مختلف خانواده، تحصیلی، شغلی و غیره ارتباطحوزه

 .(13) باشدبنیادی شخصیت می

هایی در زمینه معنویت منجر به رسد که آموزشبر همین مبنا، به نظر می

ابراین، گردد. بنافزایش بهزیستی روانشناختی و بهبود عملکرد دانشجویان می

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

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

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

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

وی ل معنرسد امروزه مردم جهان بیش از پیش به معنویت و مسائکه به نظر می

یابند که اند و روانشناسان و روانپزشکان به طور روزافزونی درمیگرایش پیدا کرده

های روانشناختی، اجتماعی و های کنونی که بیشتر بر جنبهاستفاده از روش

ها تاکید دارند، برای درمان اختالالت روانشناختی به تنهایی کافی جسمانی انسان

 (.11نیستند )

 بهداشت نیز در تعریف ابعاد وجودی انسان، عالوه برسازمان جهانی 

 (.11کند )میابعاد جسمانی، روانشناختی و اجتماعی به بعد معنوی نیز اشاره 

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

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

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

 ( بیان 3) Kernو  Echstein(. 19سازد )ترقی در زندگی فرآهم می

 کنند که معنویت مانند آگاهی از هستی یا نیرویی فرامادی که افکار می

 تواند گاه معنوی میآورد. در واقع، تکیهرویی را به وجود می مثبت و سخت

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

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

 های مختلفی از جمله باز شدن فضای آموزش هوش معنوی به شیوه

 بینی، بهبود کیفیت ذهنی و افزایش قدرت تفکر و خودآگاهی، خوش

 های مقابله با دی، افزایش امید و تقوی و ظرفیتفر روابط بین

 تواند به ایجاد و تداوم حاالت های زندگی میمشکالت و دشواری

 های مثبت روانشناختی از جمله احساس بهزیستی و سرزندگی در زمینه

 مختلف منجر گشته و موفقیت و احساس خوشبختی روزافزون زندگی را 

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

 که آموزش هوش معنوی در افزایش موفقیت و رضایت تحصیلی و 

همچنین افزایش حاالت روانشناختی دانشجویان تاثیر داشته باشد. بنابراین، 

 هوش معنوی بر سرزندگی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش

ان انجام ان دانشگاه علوم پزشکی لرستتحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجوی

 شد.

 

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

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

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

ب مناسبا توجه به اینکه حداقل حجم نمونه  ی حجم نمونهبرای محاسبه شدند.

(، حجم نمونه برای 11باشد )نفر برای هر گروه می 11های آزمایشی در پژوهش

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

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

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

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

جلسات  در شرکت ها، نداشتن تواناییآموزش فرآیند در جلسه سه از بیش غیبت

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

 که جز برنامه این پژوهش نباشد، بود.

 خترد دانشجویان لیهک از بین روش اجرای پژوهش به این صورت بود که

 تصادفییرغشاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعدادی به صورت 

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

ه ب پیش از اجرای پژوهش، .قرار گرفتند گروه گواهو  آزمایشگروه  1 تصادفی در

 از هدف دانشجویانمنظور رعایت مالحظات اخالقی، ابتدا از طریق آگاه ساختن 

 ،بهبود وضعیت روانشناختی آنهاهایی در پژوهش و تاثیر انجام چنین پژوهش

شد. سپس، کلیه اطالعات آنها  امیاقدام به اخذ رضایت آگاهانه از تم

آوری گردید و به آنها اطمینان  کنندگان در پژوهش توسط پژوهشگر جمعشرکت

سپس گروه آزمایش  ماند.ها نزد پژوهشگر محرمانه باقی میداده شد که این داده

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

( قرار 10)  Marshallو  Zoharشی مطالعات معنوی مطابق پروتکل آموز

 دریافت نکرد. یاگرفت و گروه گواه هیچ مداخله

کارشناس ارشد )آموزش هوش معنوی به صورت گروهی توسط درمانگری 

درمانی گروهی را گذرانده و در این زمینه های روانکه دوره( روانشناسی بالینی

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

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

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

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

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

شناختی، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی و پرسشنامه بهزیستی  جمعیت

 ( بود.Psychological Well-being Scaleروانشناختی )

امل شناختی ش جمعیت برگ : نمونهشناختی برگ جمعیت نمونه -

ان در توسط پژوهشگر برگ نمونهبود. این  وضعیت تاهلی و تحصیل قطعسن، م

 این مطالعه تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت.

: این پرسشنامه توسط پرسشنامه سرزندگی تحصیلی -

Dehghani Zade و Hosein Chari (14با الگو )  گیری از مقیاس
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گویه بود، گسترش  1( که دارای 11) Marshو  Martinسرزندگی تحصیلی 

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

ارسی های پرسشنامه را به فروانشناسی و یک متخصص زبان انگلیسی متن سوال

Marsh (11 ،)و  Martinهای مقیاس ترجمه نمودند. سپس تعدادی از گویه

ربیتی ها از اساتید روانشناسی تدند و در مورد گویهاساس فرم اصلی بازنویسی ش بر

 ها برها این گویهنظرخواهی شد. در ابتدا، جهت اجرای مقدماتی و رفع نقیضه

پسر( دبیرستانی شهرستان مهریز  93دختر و  93آموزان )روی گروهی از دانش

اصل حها نسخه نهایی مورد بازنویسی قرار گرفت، که اجرا شد. پس از اجرای گویه

 های مذکور در یک مطالعه مقدماتی مجدداً گویه بود. سپس گویه 13بازنویسی 

ای آموزان دبیرستان که به روش خوشهنفر از دانش 110ای شامل روی نمونه

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

Hosein Chari (14 )و  Dehghani Zad نتایج حاصل از بررسی

 13/3، برابر با 1نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده با حذف گویه 

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

سانی ها از همباشد. این نتایج بیانگر این است که گویهمی 01/3تا  11/3کل بین 

ردار هستند. همچنین، به منظور بررسی ساختار بخشی برخودرونی و ثبات رضایت

ی اصلی با چرخش متعامد عاملی )روایی سازه( پرسشنامه، از تحلیل مولفه

، 1واریماکس در سطح گویه استفاده نمودند که نتایج نشان دادند حذف سوال 

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

 سوال شد. 3و این پرسشنامه دارای حذف شده 

برای  :(PWBS-18) پرسشنامه بهزيستی روانشناختی -

 اختی ریفروانشنسنجش بهزیستی روانشناختی از فرم کوتاه مقیاس بهزیستی 

بعد بهزیستی  0سؤال برای سنجش  11( استفاده شد. این مقیاس، شامل 1313)

(، رابطه مثبت با دیگران 13و 4، 9روانشناختی شامل زندگی هدفمند )سؤاالت 

(، پذیرش خود 11و  11 ،11(، رشد شخصی )سؤاالت 10و  19، 0)سؤاالت 

محیط  ( و تسلط بر11و 14 ،11(، خودمختاری )سؤاالت 1و 1 ،1)سؤاالت 

ای از کامالً مخالف )نمره درجه 0( است که براساس مقیاس 3 و 1، 1)سؤاالت 

و بیشترین  11باشد. کمترین نمره در این مقیاس ( می0( تا کامالً موافق )نمره1

 (.0باشد )می 131نمره 

 های این پرسشنامه در پژوهشمقدار آلفای کرونباخ زیر مقیاس

Jooshanlou به دست آمده است 03/3تا  19/3( بین 1911) و همکاران 

ریب پایایی با ض Jooshanlou و Mohammadpour . در پژوهش(13)

، و برای خرده 11/3روش آلفای کرونباخ برای مقیاس بهزیستی روانشناختی 

های این آزمون شامل خود پیروی، تسلط بر محیط، رشد و بالندگی فردی، مقیاس

، 01/3، 03/3زندگی و خویشتن پذیری به ترتیب  روابط با دیگران، هدف در

ها در برای تجزیه و تحلیل داده (.0به دست آمد ) 01/3، و 01/3، 11/3، 11/3

های میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد سطح آمار توصیفی از شاخص

تغیری م چند ها مدل تحلیل کوواریانسفراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون

 استفاده شد. SPSS 20 مقادیر تکراری با نرم افزار با

 
 يافته ها

ه ئارا 1شناختی نمونه حاضر در این پژوهش در جدول  های جمعیتویژگی

 کنندگان در پژوهش حاضر دختر بودند. شده است. کلیه شرکت

 پروتکل جلسات آموزش هوش معنوی -4جدول 
 هدف جلسه

 آن در زندگی روزمرهپذیری و لزوم توضیح مفهوم انعطاف 1

 تشویق برای زیر سوال بردن عقاید متعارف خود درباره جهان و تجربیات 1

9 
ی از اها برای روشن کردن گسترههای گوناگون تالش انسانآشنا شدن با راه

 تجربیات سخت انسانی

 هاآگاهی و الهام گرفتن از مکاشفه و ارزش آموزش ذهن 1

 شامل دقت و هوشیاریمعرفی فضایل عالمانه  1

 ی دقیق و مشتاقانهمعرفی فضایل عالمانه شامل مشاهده 0

 معرفی فضایل شامل حظ بردن از اکتشافات 4

 تشویق لذت بردن از خود گذشتگی برای خیر دیگران 1

3 
وارد کردن فرد در کشف گذشته و اینکه چگونه گذشته، زمان حال را شکل 

 دهدمی

 توام با رنج دیرپا در مقابل رنج فوری توام با لذت دیرپای لذت فوری مقایسه 13

 نهای بنیادیو جستجوی پاسخ« شد اگرچه می»یا « چرا؟»پرسشگری مثال  11

 سازی ستیزی در مقابل فاجعه فاجعه 11

 

 خصوصیات جمعیت شناختی افراد مورد بررسی -0جدول 
 Mean±SD )درصد( فراوانی گروه متغیر

 سن

 (4/10) 1 سال 13تا  11

91/9±13/19 
 (9/19) 10 سال 11تا 11

 (4/10) 1 سال 93تا  10

 (9/9) 1 سال 91تا  91

 میزان تحصیالت
 (9/19) 11 کارشناسی

 
 (4/10) 1 کارشناسی ارشد

 وضعیت تاهل
 (33) 14 مجرد

 
 (13) 9 متاهل

ندگان کننشان داده شده است بیشترین فراوانی شرکت 1همانطور که در جدول 

نفر  10سال با تعداد  11 تا 11پژوهش حاضر مربوط به افراد در طبقه سنی بین 

 1سال با تعداد  91تا  91( و کمترین فراوانی مربوط به افراددر طبقه سنی 9/19%)

و انحراف  13/19کنندگان پژوهش  ( بود. همچنین میانگین سن شرکت%9/9نفر )

( %4/10نفر ) 1( کارشناسی و %9/19نفر ) 11بود. از نظر مقطع تحصیلی  91/9معیار 

( %13نفر ) 9( مجرد و %33نفر ) 14بودند. از نظر وضعیت تاهل کارشناسی ارشد 

متاهل بودند. در ادامه میانگین و انحراف معیار متغیرهای سرزندگی تحصیلی و 

ب آزمون و پیگیری بر حس آزمون، پس پیش بهزیستی روانشناختی در سه موقعیت

 9 جدول در که همانطور گزارش شده است. 9های آزمایشی و کنترل در جدول گروه

 سرزندگی متغیرهای معیار انحراف و میانگین نمره تنها نه شود،¬می مشاهده

 است، فتهیا افزایش آزمون پس به آزمون پیش از روانشناختی بهزیستی و تحصیلی

 تحلیل عهمطال این در. اند¬بوده برخوردار نسبی ثبات از نیز پیگیری مرحله در بلکه

 و مایشآز گروه دو در روانشناختی بهزیستی و تحصیلی سرزندگی نمرات آماری

 تحلیل این در. شد انجام تکراری مقادیر با متغیری چند کوواریانس تحلیل با گواه

 نوانع به پیگیری و آزمون پس نمرات و کمکی متغیر عنوان به آزمون پیش نمرات

. شد رفتهگ نظر در کننده تعدیل متغیر عنوان به زمان و شدند محسوب وابسته متغیر

.شد بررسی مدل از استفاده های¬فرض پیش ابتدا ها،¬تحلیل انجام از پیش
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 . میانگین و انحراف معیار متغیرهای سرزندگی تحصیلی و بهزيستی روانشناختی دانشجويان بر حسب زمان3جدول 

 پیگیری( -آزمونپس -)پیش آزمون

 ها و ابعادمتغیر
 (=49n)گواه  (=49n)آزمايش 

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 34/11±11/1 99/11±41/1 14/11±01/1 34/93±34/1 13/93±13/1 14/11±11/1 تحصیلی سرزندگی

 14/00±11/1 01/04±19/1 13/00±11/1 13/41±31/4 34/40±31/4 03/03±34/1 روانشناختی بهزیستی

 

 گیری مکرر برای اثرات بین گروهی و تعامل برای متغیرهای پژوهشاندازه متغیره با . نتايج آزمون تحلیل واريانس چند9جدول 

        F ارزش       اثر متغیر
 یدرجه آزاد   

 فرض شده    

 درجه           

 خطاآزادی         

 سطح     

 داریمعنی      

 مجذور       

 اتا       

 توان     

 آماری      

 بهزیستی
 روانشناختی

زمان  اثر اصلی
 هادرون گروه

 31/3 191/3 331/3 14 1 411/00 191/3 اثر پیالیی

 31/3 191/3 331/3 14 1 411/00 101/3 المبدا ویلکز

 31/3 191/3 331/3 14 1 411/00 311/1 اثر هاتلینگ

 31/3 191/3 331/3 14 1 411/00 311/1 بزرگترین ریشه روی

 زمان متقابل اثر
 هاگروه و

 31/3 044/3 331/3 14 1 913/11 044/3 پیالییاثر 

 31/3 044/3 331/3 14 1 913/11 919/3 المبدا ویلکز

 31/3 044/3 331/3 14 1 913/11 331/1 اثر هاتلینگ

 31/3 044/3 331/3 14 1 913/11 331/1 بزرگترین ریشه روی

سرزندگی 
 تحصیلی

 زمان اصلی اثر
 هاگروه درون

 31/3 111/3 331/3 14 1 133/41 111/3 اثر پیالیی

 31/3 111/3 331/3 14 1 133/41 111/3 المبدا ویلکز

 31/3 111/3 331/3 14 1 133/41 131/1 اثر هاتلینگ

 31/3 111/3 331/3 14 1 133/41 131/1 بزرگترین ریشه روی

 زمان متقابل اثر
 هاگروه و

 31/3 093/3 331/3 14 1 319/19 093/3 اثر پیالیی

 31/3 093/3 331/3 14 1 319/19 901/3 المبدا ویلکز

 31/3 093/3 331/3 14 1 319/19 441/1 اثر هاتلینگ

 31/3 093/3 331/3 14 1 319/19 441/1 بزرگترین ریشه روی

 

 هاهای اثرات بین آزمونینتايج آزمون. 9جدول 
 مجذور اتا سطح معنی داری F میانگین مجذورات آزادیدرجه  مجذورات مجموع منبع تغییرات متغیر 

 یروانشناخت بهزیستی
 401/3 331/3 143/13 194/191 311/1 304/111 ها¬گروه درون زمان اصلی اثر

 133/3 331/3 131/13 111/13 311/1 111/111 ها¬گروه و زمان متقابل اثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نمودار مربوط به اثر متقابل زمان و گروه بر سرزندگی تحصیلی0      و گروه بر بهزيستی روانشناختی( نمودار مربوط به اثر متقابل زمان 4
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متغیری برای متغیرهای بهزیستی روانشناختی و  های چندنتایج آزمون

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

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

( و درجه 110/3ا مقدار )رای متغیر بهزیستی روانشناختی بب آزمون کرویت موچلی

ت سنیدهد که مفروضه برابری ماتریس کواریانس برقرار نشان می( 1آزادی )

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

رای متغیر سرزندگی تحصیلی ب استفاده گردد.  Huynh-Feldtو باید از آزمون

دهد نشان می( 1( و درجه آزادی )131/3ا مقدار )نتایج آزمون کرویت موچلی ب

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

 Sphericity کواریانس به آزمون -برابری )همگنی( ماتریس واریانس

Assumed  اصلی  ، آزمون مربوط به اثر1 مطابق نتایج جدول شود.اشاره می

ها برای هر دو ها و آزمون مربوط به اثر متقابل زمان و گروهزمان درون گروه

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

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

ز گروه تر اآزمون و پیگیری باال که میانگین گروه آزمایش در مرحله پس 9جدول 

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

ده سرزندگی تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار بو ی وبهزیستی روانشناخت افزایش

 است.

 

 بحث و نتیجه گیری
هوش  بخشی آموزش با توجه به هدف پژوهش حاضر مبنی بر بررسی اثر

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم  معنوی بر سرزندگی

ا مقادیر ب مکرر گیری های حاصل از تجزیه و تحلیل اندازهپزشکی لرستان یافته

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

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان تاثیر معنادار دارد.  افزایش سرزندگی

هوش معنوی در افزایش  ی پژوهش حاضر که آموزشدر زمینه این یافته

این یافته با مطالعه  ،بهزیستی روانشناختی دانشجویان تاثیر معنادار دارد

Zolfaghari  وRahnama (13 ،)Shojaee و Soleimani (11 ،)

Zamani  ( و 11)و همکارانMarashi  های ( در پژوهش19)و همکاران

 مختلف همخوان است.

Marashi  د که کنن( در تبیین یافته مشابه خود بیان می19)و همکاران

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

گری منجر به تخریب آزاری و خود دروغین و درک ارزش خود و اجتناب از خود

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

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

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

ن گردد و به ایگیری افراد در زندگی و معنایابی در زندگی می به افزایش جهت

د. یک عنصر یابهای بهزیستی روانشناختی افزایش میترتیب یکی دیگر از مولفه

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

تواند منجر به افزایش مولفه رشد رهبری است که می ی واقعی و خودو تعال

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

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

زمینه  شود،های ناشی از آن انجام میگیری غرق شدن در جزئیات و سخت

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

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

واند تگردد و به این طریق میگشته و سبب ایجاد فلسفه مستقلی برای خود می

های از دیگر مولفهمختاری شخصی گردد.  منجر به افزایش استقالل و خود

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

د تواند به بهبود روابط مثبت و سازنده افراسپاسگزای، تواضع، مهربانی و غیره می

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

 تواند افزایش یابد.معنوی می

Shojaee  وSoleimani (11 نیز در پژوهش خود نشان دادند که )

ردد گهای بهزیستی روانشناختی میآموزش هوش معنوی منجر به افزایش مولفه

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

ا بخشنودی بیشتری از زندگی دارند، شادمانی بیشتری دارند و در مواجهه 

اجتماعی منفی کمتری را نشان  -زای زندگی پیامدهای روانیرویدادهای رنج

 هوش معنوی در افزایش سرزندگی دهند. در زمینه این یافته که آموزشمی

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

غیرهای روانشناختی مثبت هوش معنوی منجر به افزایش مت مطالعاتی که آموزش

(، 11(، سالمت روان )11گردد مانند افزایش سالمت عمومی )در دانشجویان می

( و 14(، کاهش افسردگی )11(، کیفیت زندگی )14(، شادکامی )10سازگاری )

 های مختلف همخوان است.( در پژوهش13اضطراب )

نوان پاسخ عتوان به معنی سرزندگی تحصیلی به در تبیین این یافته می

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

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

  گردد. به عبارتدهد منجر به افزایش سرزندگی تحصیلی نیز میافزایش می

داد در سازگاری افراد و ابتال یا استع های عصر حاضر باعث مشکلدیگر، پیچیدگی

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

 توان استعداد و ظرفیت انسان شده است، بنابراین از طریق معنویت می

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

 ابد. یگردد و سرزندگی افراد افزایش میی تجربه میمثبت بیشتری در زندگ

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

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

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

 کند و به وسیله آن افراد به مشکالت معنایی و ارزشی پرداخته و آن مقاوم می

 .(93) کنندرا حل می

ی اانگیزشی، بیانگر مجموعه -در واقع معنویت به عنوان مفهومی شناختی

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

و کاربرد انطباقی این عوامل در شرایط  نماید و هوش معنوی نیز اجرارا تسهیل می

 ی باشد. به سخن دیگر، هوش معنوی دربرگیرندهویژه و زندگی روزمره می

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

 ود شفردی و غیره شامل می های مختلف شناختی، اخالقی، هیجان، بینحیطه

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

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

 تواند کنترل شخصی را افزایش دهد و به طور بخشد و میو کارآمدی می

 کند که تری را برای افراد تجویز میکلی مذهب نوعی سبک زندگی سالم



33-94، صفحه: 49 و زمستان پايیز(، 3و9شريه اسالم و سالمت، دوره دوم، شماره )ن  

و همکاران سمانه محمدپور /دانشجويان روانشناختی بهزيستی تحصیلی، سرزندگی معنوی، هوش آموزش  
 

91 

جسمانی و روانشناختی تاثیر مثبت بسیار باالیی دارد و به این ترتیب بر سالمت 

مطالعه  این تواند زمینه افزایش سرزندگی تحصیلی دانشجویان را فراهم آورد.می

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

فی گیری تصادوش نمونهجمله، عدم همکاری برخی دانشجویان برای استفاده از ر

، های روانشناختیها یا درمانو گذاشتن گروه سوم برای مقایسه با سایر آموزش

گیری تصادفی های آینده از روش نمونهشود در پژوهشبنابراین توصیه می

های روانشناختی مقایسه ها و درمانبخشی سایر آموزش استفاده نموده و اثر

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

ر گردد، اثربخشی این آموزش بو بهزیستی روانشناختی دانشجویان توصیه می

های سایر شهرها بررسی گردد. سایر متغیرهای روانشناختی مثبت و نمونه

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

وانند تنندگان در طول زمان، بنابراین، پژوهشگران میک دسترسی به تمام شرکت

هایی با هدف بررسی اثرات طوالنی مدت در مطالعات بعدی به طراحی پژوهش

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

تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان با آموزش هوش معنوی به صورت 

 تاثیر مهم توجه به معنویت به عنوان یک بعد این یافته ازیابد. د میگروهی بهبو

ه گران فردی سالم و حمایت اساسی وجود انسان و همچنین اهمیت روابط بین

 های هوش معنوی در قالب فضایی حمایتدر واقع آموزش مولفه کند.حمایت می

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

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

از  دهد )همگی، در رابطه با فلسفه وجودی زندگی نیز اطالعات می"دوستینوع"

باشند( بر افزایش سرزندگی تحصیلی و بهزیستی درمانی می عناصر مهم روان

ه ها در درجه اول نیاز بین یافتهبوده است. اروانشناختی دانشجویان تاثیرگذار 

های هوش معنوی برای های آموزشی مولفهبه صورت دوره ایهای مداخلهبرنامه

طراحی  حاضر پژوهش نتایج به توجه همچنین، با سازد.برجسته میدانشجویان را 

ای موجود متناسب با شرایط های مداخلهپژوهشی با هدف ارتقا برنامه مداخالت

 گردد.نیازهای دانشجویان پیشنهاد می و

 

 تقدير و تشکر
لوم دانشگاه عهای مسئولین محترم بدینوسیله نویسندگان از مساعدت

در  ی کهدانشجویاند. همچنین، از تمامی ننمایتقدیر و تشکر می پزشکی لرستان

دارند. و قدردانی را تشکر کمال نمودند؛ شرکت این پژوهش
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Abstract 

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 pre-

test. 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 well-

being 

 

Mohamadpour S (MA)1 

Zeinali Kh (MA)2 

Siahpoosh Monfared M (MA)3 

Pirnia B (MA)4* 

 

 

1. Department of clinical 

Psychology, Faculty of Psychology 

& Education Sciences, Shiraz 

University, Shiraz, Iran 

2. Azad University of Arsanjan 

Branch, Shiraz, Iran 

3. Department of psychology, 

Faculty of Psychology & Education 

Sciences, Alame Tabatabaee 

University, Tehran, Iran 

4. Department of Psychology, 

Faculty of Humanities, University 

of Science and Culture, Tehran, Iran 

 

 

 

*Corresponding Author: 

Jafarian Amiri SR, Department of 

Psychology, Faculty of Humanities, 

University of Science and Culture, 

Tehran, Iran 

 

 

Tel: +98 21 88304965 

Fax: +98 21 88304965 

Email: b.pirnia@usc.ac.ir 


