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ّ
نقش هوش معنوی و عمل به اعتقادات مذهجی در سبمت روان دانشجومعلمان
دانشگاه فرهنگحان

کامن برزگر حفر یی ،وهدی برزگر حفر یی ،ونصور دهقان ونشادی ،ورمی کران
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چکحده

ّ
هدف اصیل پژوهش حاضر پیشبیین ستالوخ روان دانشتجووعلهان دانشتگاه فرهنگرتان بتر
اسا هوش وعنوی و تهل حه اتتقادات وذهیب اسخ روش در ایتن پتژوهش ،مهذستتگی
ّ
بوده اسخ .حدین ونظورBAC ،دانشتجووعلن (@CFدختتر و @FFپستر) حته روش منونته گرری در
دستر

انتخاب شدند و حه پرسشناوهای وتشکل از وقرا های هوش وعنتوی ،تهتل حته

اتتقادات وذهیب و سالوخ روان پاسخ دادند .دادهها حا روش «رگرسرون چندگانه» حتلرتل
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

شد .نتتاخج حاصتل از آزوتون وعنتاداری ضتراخج مهذستتگی نشتان داد بتی هتوش وعنتوی و
ستالوخ روان ( )p>?/?@ ، r=?/CBو تهتل حته اتتقتادات وتذهیب حتا ستالوخ روان (?/AG
= )<p?/?@ ،rراحطتتتهٔ وثذتتتخ و وعنتتتادار وجتتتود دارد .مه،نتتتی ،نتتتتاخج حاصتتتل از رگرستتترون
 .5این وقاله حاصل طرح پژوهیش دانشگاه فرهنگران اسخ.

استادخار دانشکدهٔ روانشنایس و تلوم تربی  ،پردخس تلوم انساین و اجتهاتی ،دانشگاه یزد .
 کارشنا

ارشد روانشنایس تربی  ،دانشگاه یزد.

k.barzegar@yazd.ac.ir

 تضو هرأت تلهی واحد پردخس پا نژاد یزد ،دانشگاه فرهنگران.

 استادخار دانشکدهٔ روانشنایس و تلوم تربی  ،پردخس تلوم انساین و اجتهاتی ،دانشگاه یزد.
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تار خخ در خافخ@BHE/?@/AE :

تار خخ تأیید@BHE/?B/@H :

ّ
چندگانتتته نشتتتان داد هتتتوش وعنتتتوی ویتوانتتتد ستتتالوخ روان دانشتتتجووعلهان را پیشبیتتتین
کنتتتد؛ در حتتتایل کتتته تهتتتل حتتته اتتقتتتادات وتتتذهیب در پیشبیتتتین ستتتالوخ روان آنهتتتا نقتتتش
وعناداری نداشخ .کل نتاخج نشان داد هتوش وعنو مییتوانتد ستالوخ روان دانشتجووعلهان
را تذری کند.
واژ گان کلحدی
فرهنگران.

ّ
خکی از اهداف وهن دانشگاه فرهنگران ،ارتقای سط سالوخ روان دانشتجووعلهان استخ.

آدلتتر ،ستتالوخ روان را داشتتخ اهتتداف وشتتخص ،رواح ت ختتانوادگی و اجتهتتاتی وطلتتوب،
کهتتک حتته مهنوتتتان و وهتتار تواطتتف و احساستتات ختتود ویدانتتد .الگتتوی راجتترز براخترستتمی
شخصرخ سام و سالوخ روان ،انساین اسخ حسرار کارآود و حا کتنش و کتارکرد کاوتل کته از
متتتام تواناییهتتا و استتتعدادهاخش هبتتره وی گرتترد و از یژگیهتتایی واننتتد آوتتادگی کستتج جحترحتته،
احستتا

آزادی و آفر خننتتدگی برختتوردار استتخ ( ردی .)@BG?،در وقاحتتل ،افستتردگی و دخگتتر

اختال ت رواین حا تالمئی واننتد کتاهش انترسی و تالقته ،احستا

گنتاه ،اشتکات در مترکتز،

راشتتتهتایی و افکتتتار وتتترگ و خودکیشتتت وعلتتتوم ویشتتتود و حتتتا تغریتتتر در کرفرتتتخ فعالرتتتخ،
ّ
تواناییهتتای شتتناخ  ،تکلتتن ،وضتتعرخ ختتواب ،اشتتهتا و دخگتتر ر خمهتتای بیولوس ختتک مهتتراه
اسخ .افسردگی حه اختالت در تهلکرد شغیل ،رواحت اجتهتاتی و بتی فتردی ونجتر ویشتود
(شفرعآحادی و دخگران .)@BGC ،افرادی که حه د خیل دچار آشتفتگیهای هرجتاین هستتند و
هبداشخ رواین آنها ضعرف شده اسخ ،آشتفتگیهای ختود را حته شتروههای وتفتاوت بتر ز

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

مقدمه

ن اه

ّ
هتتتوش وعنتتتوی ،تهتتتل حتتته اتتقتتتادات وتتتذهیب ،ستتتالوخ روان ،دانشتتتجووعلهان ،دانشتتتگاه

ویدهند .این افراد ،اغلج ،دارای وشکالی وانند خودپندارهٔ ضعرف ،افتخ حتصتریل ،طترد
اجتهتتاتی و نتتاتواین در برقتتراری ارتذتتای حتتا مهستتا ن و تتتدم پایذنتتدی حتته قتتوانی اجتهتتاتی
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هستند .این وشکالت رواین –اجتهاتی بر فرآخند خادگرری آنها تأررری وستقمی دارد؛ لذا حه
نظتتر وی رستتتد دانشتتجو خاین کتتته از ستتالوخ رواین بیشتتتتری برخوردارنتتد ،از نظتتتر انگرتتتزی و
رواین ،شراخ وساتدتری برای حتصرل و خادگرری دارند.مقری و دخگران ( )@BGGو مه،نتی
حتتتدادی ( )@BGGنشتتتان دادنتتتد ستتتالوخ روان ،مهذستتتتگی وتتتؤرر و وعنتتتاداری حتتتا تهلکتتترد
حتصتتریل دانشتتجو خان دارد؛ حهطوری کتته هرچتته ستتالوخ رواین دانشتتجو خان بیشتتتر حاشتتد،از
نظتتر حتصتتریل نرتز پیشتترفخ بیشتتتر یواهند داشتتخ .ستتالوخ روان ویتوانتتد حتتهخور تهلکتترد
حتصریل دانشتجو خان را پیشبیتین کنتد؛ اوتا حته نظتر ویرستد ختود آن نرتز حتتخ تتأررر تواوتل
وتعددی وانند هوش وعنوی و تهل حه اتتقادات وذهیب قرار گررد.
در قتترآن کلهتتهٔ «دیتتن» بتتیش از ?Hحتتار حتته وعتتاین وتعت ّتددی ازمجلتته شتتر خعخ ،اطاتتتخ و

حنتتدگی و پرستتتش ،تستتلمی ،آیتتی ،ست ّتنخ و قتتانون و جتتزا و پتتاداش حتتهکاررفتتته استتخ.قرآن نرتتز
خداشنایس را برخاسته از سرفای وجود انسان و اوری فطری ویداند:
ع
« عف عأِق عوج عه عکللت ّتتدین عحن ًرفتتتافط عر عة اهلل ّعالت عرف عطت عتتر ّعالنتتتا ع عت عل عهیتتتا ع عتبتتتدخل ل عخلتتتق اهلل عذلتتت ع
ع
ّالدخنال عقمی عو علک ّعن أ ک عر عر ّعالنا ع خع علم ع
ون»؛«پتس حق گراخانته ،حهستوی ایتن آیتی ر یآ رA ،حتا
مهان@ فطری که ختدا وتردم را بتر آن سرشتته استخ .تغریتری در آفتر خنش ختدا نرستخ .آیتی
پاخدار مهی اسخ و لرکن بیشتر وردم منیدانند» (روم.)B?،
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

در رواخات نرز از واژهٔدین برای اشاره حه برختی تناصتر وهتن دیتن رزی ت در ترصتهٔ فتردی
واننتد حمذتتخ ،وعرفتخ ،خقتتی و در ترصتهٔ اجتهتتاتی واننتد اوانتتخداری و وفتاداری تاستفاده
شده اسخ .حنابراین،وفهوم دین در رواخات تذتارت استخ از برختی آرتار و کتارکردهتای وهتن،
ّ
واننتد ّ
تّتحبیشت وحرتتاتآفر خین و پتارهای از وؤلفتتههتتای استایس دیتتن رزی ،واننتتد حمذتتخ،
وعرفخ ،خقی ،حسن رواح اجتهاتی ،اوانخداری و وفاداری(ساجدی :@BGC ،حه نقتل از
برزگر حفر یی و پا

سرشخ ،@BHB ،ص .)@BB

 تالوتته طذاطذتتایی در تعر ختتف دیتتن چنتتی گفتتته استتخ :دیتتن تقاختتد و دستتتورهاى
تلهتی و اختتالیق استتخ کته پیتتاوذران از طتترف ختدا بتتراى راهنهتتایی و هتداخخ حشتتر آ ردهانتتد.
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انام این دستورها سذج خوشذخ انسان در دو جهان اسخ .اگر وتا
دانسخ این تقاخد و ج

دین دار حاشمی و از دستورهاى خدا و پیغهذر اطاتخ کنمی ،در این دنراى گذران ،خوشذخخ
و در زنتتدگی جا ختتد و رپاختتان جهتتان دخگتتر هتتن ستتعادمتند ختتواهمی بتتود .مه،نتتی ،از نظتتر
اخشتتان ،دیتتن اوتتری فطتترى استتخ .آدوتتی حتتهحکن طذرعتتخ و سرشتتخ ختتدادادى ختتود دیتتن
وتتیخواهتتد؛ ز یتترا انستتان در ستترر زنتتدگی پیوستتته بتتراى تتتأوی ستتعادت ختتود تکتتاپو و تتتالش
ویکند و براى رفع نرازوندىهاى خود دسخ حه اسذاب و وساخیل ویزند که در وقاصتد وى
وؤررند .حد ن تردخد،آدوهیهرشه سذیب را ویخواهد که وتؤرر حاشتد و هرچ گتاه وغلتوب نشتود.

 ،@BHBص )@BB
استاد وطهری ،طذقهحندی وشهور تعالمی استالم را کته حستراری از دانشتهندان استالوی از

مجله تالوه طذاطذایئ و آخةاهلل جوادی آویل نرز پذیرفتهانتد،در تذرتی شتراخع دختین استالم حته
کار حسته اسخ .اصوت تقاخد،اخالقرات و احکام ،سه حبش اسایس تعتالمی استالوی استخ

کتته حتته اتتقتتاد اخشتتان حتته مهتتهٔجوانتتج نرازهتتای انستتاین اتتتن از دنرتتایی و آختتری ،جستتهی و
روحتتتی ،تقتتتیل و تتتتاطیف و فتتتردی و اجتهتتتاتی توجتتته کتتترده استتتخ .اصتتتوت تقاختتتد ،ومتتتاخف

فتترد را در امیتتان حتته حا رهتتای دختتین استتالم وعلتتوم وتتیکنتتد .ونظتتور از اخالقرتتات،دروین کتتردن
خصتتلخها و ختتورهتتا و پرهرتتز از حتتدیهتتا و زشت هاستتخ.احکام ،شتتاول دستتتورهایی بتترای

فعالرخهتتای ختتارجی و ترتتین انستتان اتتتن از اوتتوری وتتادی و وعنتتوی ،فتتردی و اجتهتتاتی ختتا
دنروی و اخر ی اسخ.

هتتوش وعنتتوی ،ستتازههای وعنو ختتخ و هتتوش را در ن ختتک ستتازهٔ جدختتد ترکرتتج وی کنتتد.

کرنگ ،)A??G( 5هوش وعنوی را جحمهوتهای از مرفرخهای ذهتین ویدانتد کته در وحتدت و
نتتایی از
خکپارچگی و کاربرد انطذاق جنذههای غرروادی و وافوق هست فترد و رستردن حته ج

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

ووانع نگرددو اگر انشعاحای در دین پیدا شود ،هر شتعذه را وتذهج وتیناونتد ،واننتد وتذهج
ّ
تسن و وذهج ّ
تشیع در اسالم (طذاطذایی ،@BFG ،حه نقل از برزگر حفر یی و پتا سرشتخ،

ن اه

از طرف دخگر ،در جهان طذرعخ سذیب ندار می که تأرررش دامئی حاشد و هرگز وغلوب و وقهتور

قذرل اندخشهٔ وجودی تهرق ،هبذود وعنا ،شناخخ خو خشخ برتر و سلطه بتر ستطوح وعنتوی

1.King
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شتترکخ دارنتتد .از دختتدگاه او ،هتتوش وعنتتوی دارای چهتتار رکتتن تفکتتر وجتتودی ،تولرتتد وعنتتای
شخىص ،حس هوشراری و آ گاهی وتعایل اسخ.
حتتا توجتته حتته نتتتاخج حتقرقتتات ،هتتن هتتوش و هتتن وتتذهج و وعنو ختتخ در ستتالوخ روان و
ووفقرخهتتای حتصتتریل افتتراد نقتتش دارنتتد .نتتتاخج فتتراحتلریل کتته درزورنتتهٔ وطالعتتات وتتذهیب و
انام شد ،نشان داد در CFدرصد از وتواردبی وتذهج و ستالوخ روان راحطتهٔ
سالوخ روان ج

وثذخ و در ABدرصد راحطهٔ ونیف وجود داردو در ?Bدرصد آنها راحطتهٔ وعنتاداری دختده نشتد

(پاین 5و مهکاران.)@HH@ ،

مه،نی ،وطالعات نشان دادهاند تهلکردهتای وتذهیب نظرتر حضتور در اوتاکن وتذهیب،
خوانتتدن کاتتج وقتتد

انرتتل ،تتتورات و دخگتتر نوشتتتههای وتتذهیب و شتترکخ در
واننتتد قتترآن ،ج

فعالرخهای دخین حا سالوخ روان مهذستگی دارد .اتتقادات وذهیب و تهل حه آنها تالوه
بتتر تتتأررر در ستتالوخ روان ،ویتواننتتد زورنهستتاز برختتی یژگیهتتای شخصتتر و خلتتی افتتراد
حاشتتند و تهلکتترد فتترد را حتته یژه در ووقعرخهتتای حتصتتریل هبذتتود دهنتتد؛ بتترای وثتتات ،نتتتاخج

پتتژوهش استتتوارد و جتتو )@HHG( 7درحتتارهٔ @@Aدانشتتجو نشتتان داد روحرتتهٔ وتتذهیب و تهتتل حتته
اتتقادات وذهیب حا سالوخ و سازگاری ،ارتذاطی چشهگرر دارد و افرادی کته ختود را بتیش
از مهه وذهیب ویدانند ،از دخگران سازگارترند و هبتر ین تهلکرد حتصریل را دارند.
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C
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پاجو خچ و حسنو خچ )A?@?( 8پژوهیش حا تنوان «برریس نقش حا رهای اخالیق و وذهیب

انام دادند .این پتژوهش در شتهر تتوز در کشتور بوستین و
حه ٔ
ونزلهحمافظان ستالوخ رواین» ج

انام شد .منونهٔ پژوهش شاول EDبیهتار
هرزگوئی و در ورکز حتقرقای -درواین دانشگاه توز ج
منونه ستام بتود کته حتا استتفاده از روش منونتهگرتری
ونزله ٔ
ورد حا افسردگی حالرین و EDشاهد حه ٔ

هدوند انتخاب گردخدند .نتتاخج ایتن پتژوهش نشتان داد بتی حا رهتای اختالیق و وتذهیب حتا
تال ا شدخد اختتالت استتر

پتس از ستتانه ،افستتردگی ،اضتتطراب و سوءوصرف الکتتتل و

توتتتون ،مهذستگی ونیف وعناداری وجود دارد.
1. Payne
2.Steward & Joe
3.Hasanovic&Pajevic

نتتوذری و غالوتتی ( )@BGHپژوهیش ت حتتا هتتدف بتترریس راحطتتهٔ جهتتخ گرری وتتذهیب و التتتزام
انام دادند .نتاخج نشتان داد بتی
تهیل حه اتتقادات اسالوی حا سالوخ روان دانشجو خان ج

«جهتتتخ گرری دروین»«،جهتتتخ گرری بیتتتروین اجتهتتتاتی»« ،جهتتتخ گرری بیتتتروین فتتتردی» و
«التزام تهیل حه اتتقادات اسالوی» حا «سالوخ روان» رواح وتنیف و وعنتادار یذرقرار استخ.
مه،نتتی ،نتتتاخج نشتتان داد «التتتزام تهتتیل حتته اتتقتتادات استتالوی» و «جهتتخ گرری دروین»،
 ?/AEاز وار خانس وشتر  ،سالوخ رواین را پیشبیین کردهاند و این تذری در ستط @???/
اژدریفترد و نوراینپتور ( )@BGHدر پژوهیشت حتا تنتتوان «بترریس تتأررر آوتتوزش وعنو ختخ بتتر
روان و تهلکرد حتصریل و کاهش اضطراب دانشآووزان وی گردد.
تیل حبیش و دخگران (? ،)@BHپژوهیش حتا هتدف بترریس راحطتهٔ توکتل حته ختدا و ستالوخ
انتتام دادنتتد .نتتتاخج نشتتان داد ورتتان خردهوقرتتا
روان در دانشتتجو خان دانشتتگاه پیتتام نتتور ج

توکتتتل پرسشتتتناوهٔراهرتتتار در حتتتوادث حتتتا خردهوقرا هتتتای اضتتتطراب ،تتتتالا جستتتهاین و

افستتردگی ستتالوخ روان ،مهذستتتگی وتتنیف وعن تاداری وجتتود دارد؛ ویل مهذستتتگردخگر احعتتاد
پرسشناوهراهرتار در حتوادث حتا ستالوخ روان ،وعنتادار نشتده استخ .دختتران و پستران در
ٔ
متام ز یروقرا های سالوخ تهوورذتا هتن تفتاوت وعنتاداری دارنتد؛ درحایل کته ورتان ایتن دو
رسشناوهراهرتار در حتوادث ،تفتاوت وعنادار خدختده منیشتود .درنترجته،توکل
ٔ
گروه در احعاد پ
حتته ختتدا حهونزلتتهٔ راهذتتردی وقاحلتتهای ویتوانتتد نقیشت وتتؤرر در افتتزاخش ستتالوخ روان داشتتته
حاشد.
حتتتاقری و دخگتتتران (? )@BHپژوهیشتتتت حتتتا هتتتدف نشتتتتان دادن راحطتتتهٔ دیتتتنداری و احعتتتتاد
ّ
انتتام
شخصتترخ ،حتتا ستتالوخ روان وعلهتتان شهرستتتان رودان حتته روش توصتتریف ز مهذستتتگی ج
ّ
دادند .نتاخج نشان داد دینداری و احعاد شخصرخ ،حا ستالوخ روان وعلهتان راحطته دارنتد؛
رنورختتو یی و ستتط حا ختتدینداری و بر ن گتترایی و توافتتق و
حهطوری کتته ستتط پتتایی روان ج
ّ
وجداین بودن ،حا هبذود سالوخ روان وعلهان راحطهٔ وثذخ داشتند.

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

سالوخ روان دانشآووزان» حه این نترجه رستردند کته ایتن روش ووجتج افتزاخش ستالوخ

ن اه

وعنادار بوده اسخ.
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صتتتول و دخگتتتران (? )@BHدر پتتتژوهش ختتتود حتتته بتتترریس راحطتتتهٔ جهتتتخ گرری وتتتذهیب حتتتا
ستتتالوخ روان گروهتتتی از دانشتتتجو خان پرداختنتتتد .نتتتتاخج پتتتژوهش نشتتتان داد جهتتتخ گرری
وتتتتذهذرذا ستتتتالوخ روان مهذستتتتتگرهعناداری دارد .مه،نتتتتی ،طذتتتتق نتتتتتاخج هرچتتتته ورتتتتزان
جهتتتخ گرری وتتتذهیب حتتتا تر وتتتیرود ،مهذستتتتگی آن حتتتا ستتتالوخ روان در آزوودینهتتتا بیشتتتتر
ّ
وعیین ( )A/D@-B/FDپاخدار اسخ و از ایتن ستط حته
ویشود؛ اوا این مهذستگی تا سط
حا ( )-B/FEنترجه وعکو

ویشتود کته نشتان از تتدم مهذستتگی بتی نگترش وتذهیب و

سالوخ روان دارد.
ختتانزاده و دخگتتران (@ )@BHپژوهیش ت حتتا هتتدف بتترریس نقتتش وتتذهج در تذرتتی ستتالوخ
انتام دادنتد .نتتاخج حتلرتل رگرسترون نشتان داد کته ستالوخ تهتووی را
تهووی دانشجو خان ج

ویتوان از ر ی جهخ گرری وذهیب پیشبیین کرد.

برزگتتتتتر حفتتتتتر یی و پا سرشتتتتتخ ( ) @BHBدر پتتتتتژوهش ختتتتتود حتتتتتا هتتتتتدف تتتتتتأررر آوتتتتتوزش
وعنو خخدرواین از دخدگاه اسالم بر هبز خست روانشتناخ

و تهلکترد حتصتریل دانشآوتوزان

دختر وقطع وتوسطهٔ شهرستان یزد حه این نترجه دسخ خافتند که آووزش وعنو خخدرواین در
افزاخش هبز خس روانشناخ

و تهلکرد حتصریل دانشآووزان تأررر وعناداری دارد.

کتتامهی و هبراوتتی ( )@BHBپژوهیشت حتتا هتتدف بتترریس نقتتش اتتقتتادات وعنتتوی و فتتراخ
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

انتتتام دادنتتتد.
استتتالوی در ارتقتتتای ستتتالوخ رواین ،پیشتتتگرری و کتتتاهش اختتتتال ت رواین ج

خافتهها نشان داد بی اتتقادات دخین و سالوخ روانرراحطهٔ وعناداری وجود دارد و افرادخکته
دارای اتتقتتتتادات قتتتتویتری هستتتتتند ،از آراوتتتتش رواین بیشتتتتتری برخوردارنتتتتد و مه،نتتتتی،
پایذنتتدی حتته فتتراخ

استتالوی در حستترار ی از اختتتال ت رواین واننتتد اضتتطراب ،افستتردگی،

انرافات جنس ،خودکیش و مهسرآزار خنقش حازدارنده و کاهنده دارد.
تقوینرا و ّ
وتوسل آراین ( )@BHCپژوهیشت حتا هتدف بترریس راحطتهٔ دیتنداری (در وقرتا
انتام دادنتد .خافتتهها
کیل) حتا پیشترفخ حتصتریل دانشتجو خان دانشتگاه تلتوم پزشتکی هتتران ج
نشتتتتان داد مهذستتتتتگی وعنتتتتاداری بتتتتی بعتتتتد وناستتتتکی دیتتتتنداری حتتتتا پیشتتتترفخ حتصتتتتریل
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دانشجو خان وجود دارد.

نتتورحبش و وولتتوی ( )@BHCپژوهیش ت حتتا هتتدف بتترریس راحطتتهٔ حا رهتتای وتتذهیب و هتتوش
وعنتتوی حتتا خشتتونخ و احستتا
هتتوش وعنتتوی حتتا احستتا

انتتام دادنتتد .خافتتتهها نشتتان داد
حقتتارت در دانشتتجو خان ج

حقتتارت و خشتتونخ راحطتته دارد؛ اوتتا راحطتتهٔ حا رهتتای وتتذهیب حتتا
خافتتتههای ایتتن پتتژوهش

احستتا حقتتارت و خشتتونخ وعن تادار نذتتود .درهناختتخ ،بتتر استتا
ویتوان هوش وعنوی را ّ
وتغیری وؤرر بر خشونخ و احسا حقارت وعرفرکرد.

ستازوان هبداشتخ جهتاین و چهتاروی راهنهتای تشخرىصت ت آوتاری اختالتهتای رواین،
ونزلهخکی از جنذههای دخین توجه ویشد؛ اوا در بیسخ ستات گذشتته وفهتوم وعنو ختخ از
حه ٔ
ایتاد ستازگاری وجتود دارد .تتأرررای کته
ٔ
چند دخدگاه
درحاره نقش وعنو خخ و وتذهج در ج

حا رهتتای وعنتتوی و دختتین فتترد بتتر چگتتونگی تعذرتتر و تفستترر ی از ر ختتدادها وی گذارد،فرآخنتتد
سازگاری و پذیرش ر خدادها را آستان وی کنتد .حتهبیاندخگر ،وعنو ختخ مه،تون چتتری استخ
کتته وفتتاهمی گونتتاگوین واننتتد ستتالوخ وعنتتوی امیتتان ،حا رهتتا و ستتازگاری وعنتتوی را پوشتتش
وی دهد .وتذهج حستراری از نرازهتای استایس انستان را بترآ رده وی کنتد ،خههتای اختالیق،
تتتاطیف و وعنتتوی او را پتتر وی کنتتد ،اورتتد و قتتدرت را در او استتتوار وی کنتتد ،ووجتتج استتتحکام
خصوصتترات اختتالیق و وعنتتوی در فتترد و اجتهتتاع ویشتتود و پاخگتتاه حس ترار حمکتتی در برابتتر
ایاد وی کند.
وشکالت ،وصائج و حمروورخ زندگی ج

در مشار ز خادی از پژوهشها راحطهٔ وعنو خخ و سالوخ روان برریس شده اسخ .هبراوتی و

وقاحلته وعنتوی را حتا ستالوخ روان در منونتهای حتا حجتن
ٔ
حسین ( ،)@BGCدر پژوهیش راحطتهٔ
?@Aتتتن از دانشتتجو خان دانشتتگاه هتتتران بتترریس کردنتتد .نتتتاخج نشتتان داد بتتی وقاحلتتهٔ وتتذهیب
وثذخ و سالوخ رواین ،مهذستگی وثذخ و وعناداری وجود دارد.
وطالعه وناحع اسالوی و نظر خات دانشهندان وسلهان نرز این نترجه را حه دسخ ویدهتد
ٔ

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

وذهج فراتر رفته و اور ز این وفهوم بیانگر وفاهمی چندبعدی ،ازمجله وذهیببودن اسخ.

ن اه

وعنو ختتخ را بعتتد چهتتارم ستتالوخ انستتاین دانستتتهاند .تتتا چنتتدی پتتیش حتته وعنو ختتخ فق ت

که التزام حته اتتقتادات وتذهیب ،تاوتل حازدارنتدهٔ حستراری از بیهاریهتا حته یژه بیهاریهتای
رواین استخ .شتتواهد پژوهیشت ووجتود (بتترای وثتتات ،گتارتنر و دخگتتران@HH@ ،؛ فرتتین و وتتالوین،
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@HGD؛ غذاری حناب@BG@ ،؛ فرانسرس و دخگران@HHD ،؛ متپلتر و دخگتران@HHD ،؛ جلرلونتد،
@BFG؛ طههاسیبپور و کهانگری@BG@ ،؛ رابرت@HED ،؛ ورلر@HEG ،؛ حه نقل از:برزگتر حفتر یی
و پا سرشخ )@BHB ،نشان ویدهد بی التزام تهیل حه اتتقتادات دختین و ستالوخ رواین،
مهذستگی وثذخ وجود دارد .حه حا ر تالوه طذاطذایی ،انستان در صتورت پتذیرش توحرتد و
تهل حته قتوانی دیتن ،مرفرتخ روایناش گستتردهتر ویشتود و در غرتر ایتنصتورت احستا
ناخوشاخند و زنتدگی ترتره و تتاری خواهتد داشتخ .نترجتهٔ امیتان حته ختدا و اجاحتخ دتتوت او
رشد و تکاول اسخ و درحقرقخ ،وقصود از دتوت پیاوذران ا،ی و پتذیرش آن از ستو میردم،
دسترار حه تکاول رواین اسخ (حسرین@BFB ،؛ حه نقل از :نو خدی و تذداللهی.)@BG@ ،
«ا حذکر اهلل تطهئ القلوب»؛«ذکر خدا ووجج آراوش دتها ویشود»(رتد .)AA،دین
حه شخص چرزی وی دهتد کته از هترچ ونذتع دخگتری قاحتل در خافتخ نرستخ .گتارتنر و دخگتران
(@ )@HHدر خافتند شرکخ در وراسن وذهیب ووجج کاهش نشانههای بیهاری رواین ویشود.
ستتازوان جهتتاین هبداشتتخ (@HGH؛ حتته نقتتل از :برزگتتر حفتتر یی و پا سرشتتخ ،)@BHB ،حتتا
انتتامشتتده درحتتارهٔ نقتتش وتتذهج بتتر ستتالوخ روان ،حتتهطور رمستتی
توجتته حتته نتتتاخج حتقرقتتات ج

اتالم کرد حاخد از توامنندیها و مرفرخ حا رهتای دختین و اتتقتادی افتراد در ارتقتای ستالوخ
رواین آنها هبره گرفخ.
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C
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5
انام پژوهشهای طویل نشان دادند آووزش وسائل وذهیب
کزدی و دخگران (?@? ،)Aحا ج

و دخین در کودکی ووجج گراخش آنها حه دیتن و وتذهج در نوجتواین و جتواین ویشتود و بتر
سالوخ روحی و رواین آنها تأررر وثذخ بر جای وی گذارد.
تاوه وردم درحارهٔ تأررر دین و وذهج وعتقدنتد افتراد غرروتذهیب شتادابتر و حانشتایتر از
ٔ
افتتراد وذهیبانتتد .حتقرقتتات و گزارشهتتای وتعتتددی تکتتس ایتتن قضتتره را گتتزارش کردهانتتد و
نشتتان ویدهنتتتد افتتراد وتتتذهیب و وقرتتد حتتته ّ
تعبتتد و وعنو ختتتخ ،کهتتتر دچتتتار وشتتتکالت رواین
ویشوند (فراسرس و دخگران@HHD ،؛ متپلر و دخگران@HHD ،؛ حه نقل از :مهان ونذع).

1. Kezdy

مه،نتتی ووستتوی و دخگتتران (? ،)@BGحتته ایتتن نترجتته دستتخ خافتنتتد کتته تتتدم حضتتور در
وراسن وذهیب در احتال حه بیهاری قلتیب وتؤرر استخ .وتذهج از طر یتق دستتگاه امیتین حتدن در
حفظ سالوخ جسهاین وشارکخ وی کند و حه تشخرص زودتتر ،ستر خعتر و پیگرتری دروتاین و
هبذود بیهاران کهک وی کند .حه نظر ویرسد دینداری حهطور وستقل حا کتاهش خطتر محلتهٔ
قلیب ورتذ حاشد.
متپلتتتر و دخگتتتران ( )@HHDبیتتتان کردهانتتتد کستتتاین کتتته حا رهتتتای وتتتذهیب قتتتویتری دارنتتتد،
نو ختتدی و تذتتداللهی (@ ،)@BGدر پتتژوهش ختتود حتته ایتتن نترجتته دستتخ خافتنتتد کتته بتتی
در جحمهتتو  ،نتتتاخج ایتتن پژوهشهتتا نشتتان داد خوانتتدن منتتاز و دتتتا ،ذکتتر و پتترداخخ حتته

فعالرخ هتتای وعنتتوی از راه وراکتتتز قشتتری وغتتتز و ارتذتتای وتقاحتتتل آنهتتا حتتتا غتتدد تتتتا وو
هرپوتا وو

و

وفهوم و رنگ تاطیف پیدا وی کنند .از سوی دخگتر ،ایتن وراکتز حتا غتدهٔ هرپتوفرز

در ارتذای هستند و این غده فعالرخ دخگتر غتدهها را تنظتمی وی کنتد .مه،نتی ،نتتاخج نشتان
داد پرداخخ حه فعالرخهای وذهیب بر وکانرزم دفاتی حدن وثل پادتنهتا تتأررر وثذتخ دارد و
وقاووخ حدن را در برابر بیهاریهای وزون جسهی وثل سرطان و بیهاریهامیزون رواین وثتل
اسکرزوفرین افزاخش ویدهدّ .
وسترلهوغتز در خافتخ
ٔ
توسل حه امئه ،ز خارت ،دتتا و منتاز ،احتتدا حه

ویشود و حعداین اطالتات ّ
حانیخ و قصد نرر حبیشت و افتزاخش توانتایی در سرستم تصتیب،

جحتز ختتهوحتلرل وی گتتردد تتتا آنکتته حتته سرستتم امیتتین دستتتور داده شتتود در وقاحتتل فشتتار رواین و
بیهاری وقاووخ کند.

حا توجه حه پشتوانههای نظری و جحتر ر هوش وعنتوی و تهتل حته اتتقتادات وتذهیب کته

در حا بیان شد ،این احتهات وجود دارد که این سازهها حتواننتد تتا اندازهاخستالوخ رواین و
جستتهی مهتتهٔ افتتراد ازمجلتته دانشآوتتوزان و دانشتتجو خان راپیشبیتتین کننتتد .ویتتتوان گفتتخ

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

افسردگی و التزام تهیل حه اتتقادات اسالوی مهذستگی ونیف وجود دارد.

ن اه

اضطراب و افسردگی کهتری بر ز ویدهند.

افتترادی کهستتط هتتوش وعنتتوی آنهتتا حتتا تر استتخ،در فعالرخهاخشتتان از شتتادار ،نشتتای،
سرزندگی و استقالت بیشتری هبرهوند هستند ،،تهلکرد هبتری دارند ،حه زندگی ختوشبیتر
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و در برابر اضطراب وقاومترند و در زندگی از پیشرفخ و ووفقرخ بیشتری برخوردارند .چنتی
افرادی،اتهتتتتتات و زندگیشتتتتتان را در هپنتتتتتهای وستتتتتترعتر و قدرمتنتتتتتدتر وعنتتتتتا ویدهنتتتتتتد و از
انطذاقپذیری و درنترجه سالوخ روان بیشتری برخوردارند.
ّ
در این پژوهش ،جاوعتهٔ دانشتجووعلهان استتان یتزد در نظتر گرفتته شتد .حتدین دلرتل کته
ّ
جاوعتتهٔ دانشتتجووعلهان ،ختتک جاوعتتهٔ ختتاص دانشتتجو یی استتخ؛ آنهتتا تتتالوه بتتر حتصتترل،
وسجولرخ آووزش پر رش مجع ز خادخاز دانشآووزان را بر تهدهدارند؛ لتذا توجته حته ستالوخ
انتتام شتتده،
وعنتتوی و روان آنهتتا امهرتتخ ختتایص دارد.حتقرقتتای کتته تتتاکنون در ایتتن حتتوزه ج

اطالتای را در اخترار وا گذاشته اسخ؛ اوتا ایتن اطالتتات انستجام نداشتته و مه،نتی حته
ّ
تجووعلهان وربتتوی نذودهانتتد .از ایتتنرو ،زم بتتود راحطتتهٔ ایتتن ّ
وتغیرهتتا و نقتتش
جاوعتتهٔ دانشت
ّ
پیشبیین کنندهٔ آنها در سالوخ روان دانشجووعلهان برریس شود و نتاخج حاصل از آن در
ختتتتدوخ برناوتتتتهر یزان و وتصتتتتدخان دانشتتتتگاه فرهنگرتتتتان و مه،نتتتتی وستتتتجو ن و وتتتتدیران
آووزش پر رش قرار گررد.

وقاله پیشرو قصد دارد حا توجته حته شتواهد نظتری و جحتتر ر ّ
وتغیرهتای هتوش وعنتوی و
ٔ
ّ
تهل حته اتتقتادات وتذهیب حته بترریس رواحت آنهتا در منونتهای از دانشتجووعلهان دانشتگاه

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

فرهنگرتتان یتتزد بپتتردازد و وعلتتوم کنتتد کتته ایتتن تواوتتل تتتا چتته انتتدازه ویتواننتتد در پیشبیتتین
ّ
سالوخ روان دانشجووعلهان ووفق حاشند.
روش پژوهش
روش پتتژوهش حاضتتر توصتتریف و از نتتو مهذستتتگی استتخ .جاوعتتهٔ آوتتاری ایتتن پتتژوهش متتتام
دانشتتجو خان دانشتتگاه فرهنگرتتان یتتزد (پتتردخس شتتهرد پتتا نژاد و پتتردخس حضتترت فاطهتته
الزهراء) در نمیسات حتصریل  @BHB-HCاسخ .تعداد آنها حا توجه حه اطالتات کسجشده
از دو پردخس خادشده @AEEدانشجو (EGEپسر و ?DGدختر) بود .براخدسترار حه نتاخج هبتر و
دقرتتقتر ،بتتر استتا
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حجتتن جاوعتتهٔ پتتژوهش و حتتا وراجعتته حتته جتتد ت کرجس ت و وورگتتانو حتتا

احتساب ده درصد برای پیشگرری از افتخ منونته،حجن منونتهٔBACنفتر تعرتی شتد .انتختاب

ّ
منونه نرز حا روش منونته گرری ستههرهای از مهتهٔ دانشتجووعلهان دختتر و پستر ایتن دو پتردخس
ّ
انتتام شتتد؛ حدینستتان کتته از ورتتان متتتام دانشتتجووعلهان پتتردخس ختتواهران @CGدانشتتجو و
ج
از پتتردخس بتترادران نرتتز @GAدانشتتجو حتتهطور تصتتادیف انتختتاب گردختتد .از ایتتن تعداد،شتتش

پرسشتتناوه نتتاقص بتتود کتته درهناختتخ ،از@FF( BACپستتر و @CFدختتتر) پرسشتتناوه در حتلرتتل
دادهها استفاده شد.

پرسشتتناوه هتتوش وعنتتوی تذتتداهللزاده (،)@BGF
ٔ
در پتتژوهش حاضر،ستته پرسشتتناوه -

برایهتتعآ ری دادههتتا حتته کتتار
ستتالوخ روانستتاختهٔ اورتتدخان و تلتتوی لنگتترودی ( - )@BGFج
شده اسخ.

پرسشنامه هوش معنوی
ٔ

تذتتداهللزاده و مهکتتارانش در ستتات ،@BGFحتتا کهتتک ایتتن پرسشتتناوه درحتتارهٔدانشتتجو خان
ً
پژوهشرانام دادند .در این آزوون ،حه گز خنههای کاوال حمالفن ،حمالفن ،تا حتدودی وتوافقن
ج
ً
و کاوال ووافقن حهترترج اوترازهای @ C ،B ،A ،و  Dداده ویشود و داونهٔ منرهها از  AHتا @CD
اسخ.در چرخش حه روش وار میاکس برای کاهش ّ
وتغیرها دو تاول اصیل حهدسخ آود کته
تاوتتل ا ّ ت حتتا دوازده ستتؤات«،در

و ارتذتتای حتتا سرچشتتههٔ هس ت » و تاوتتل دوم حتتا هفتتده

ستتؤات«،زنتتدگی وعنتتوی ختتا اتکتتاء حتته هستتتهٔ دروین» ناورتتده شتتد.پاخایی آزوتتون در ورحلتتهٔ

وقدوای حه روش آلفا برابر  ?/GFبتود .در پتژوهش حاضتر نرتز پاختایی آزوتون حته روش آلفتای
کرونذتتتار حماستتتذه شتتتد و حتتته ترترتتتج بتتترای کتتتل وقرتتتا

حهدسخ آود.

و احعتتتاد آن  ?/FH ،?/GHو ?/GB

مقحاس خودسنجی ا تزام عملی به اعتقادات اسبمی
وقرا

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

گرفتتته شتتد .در ز یتتر ،یژگیهتتای وقتتدوای و روانستتنجی هر ختتک از ایتتن پرسشتتناوهها تذرتتی

ن اه

وقرتتتا

خودستتتنجی التتتتزام تهتتتیل حتتته اتتقتتتادات استتتالوی (نو ختتتدی )@BFE ،و پرسشتتتناوهٔ

خودسنجی التزام تهیل حه اتتقادات اسالوی بترای انتدازه گرری رفتارهتای دختین

وسلهانان تد ین شده اسخ.در انتخاب مجتالت ایتن وقرتا

حته آن دستته ازفتراخ

دختین
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ً
(واننتتد منتتاز و ر زهٔ واجتتج) کتته وعهتتو هتتر وستتلهانرذهجتتا وتتیآ رد توجتته شتتده استتخ .بتترای
برریس روایی ابزار اندازه گرری التزام تهیل حه اتتقادات اسالوی ،از نظر وتخصصان استتفاده
شد .مشاری از روحانرون ،اندخشتهندان وستلهان و استتادان دانشتگاه «وقرتا

خودستنجی

التتتتزام تهتتتیل حتتته اتتقتتتادات استتتالوی» را بتتترای انتتتدازه گرری التتتتزام تهتتتیل دانشآوتتتوزان و
ً
دانشتتجو خان حتته اتتقتتادات استتالوی نستتذتا وناستتج دانستتتند .بتترای بتترریس پاختتایی وقرتتا
خودسنجی التزام تهتیل حته اتتقتادات استالوی نرتز از روش حازآزوتایی استتفاده شتد .ضتر خج
پاختتایی حهدستتخ آوتتده بتتر استتا

درحتتاره پاختتایی ابتتزار
ٔ
روش حازآزوتتایی @ ?/Gبتتود؛ حنتتابراین،

اطهرنان کایف وجتود دارد .ایتن وقرتا

CDوتاده دارد کته پاستخ هتر ختک از وتواد در وقرتا

پنج درجه قاحل رتذهحنتدی استخ (نو ختدی .)@BFE ،در پتژوهش حاضتر نرتز پاختایی آزوتون حتا
روش آلفای کرونذار @ ?/Hحهدسخ آود.
پرسشنامه سبمت روان
ٔ
اورتتدخان و تلتتوی لنگتترودی ،ایتتن ابتتزار را در ستتات  @BGFبتتر ر ی دانشتتجو خان دانشتتگاه یتتزد
ً
آزوودنتتد .احتتتدا ایتتن حمققتتان از ورتتان گو ختتههای پتتنج پرسشتتناوه (مجعتتا @FCگو ختته) حتتا روش
حتلرل تاویلCE ،گو خه حهدسخ آ ردنتد .حتهاینترترج ،پرسشتناوهای حتا CEگو خته و حتا هتدف
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C
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انتتتدازه گرری وضتتتعرخ هبداشتتتخ رواین در دو بعتتتد وثذتتتخ ( یژگیهتتتای وتتترتذ حتتتا احستتتا
رضاخخ از زندگی) و ونیف (وشکالت رواین و احسا

نارضاخ ) فتراهن کردنتد .آنهتا بترای

حماستتذهٔ ضتتر خج پاختتایی آزوتتون نرتتز از روش آلفتتای کرونذتتار و روش گتتامتن استتتفاده کردنتتد.
ضراخج پاخایی برای گو خههای وثذتخ و وتنیف بتی  ?/GEتتا  ?/HAحتهدستخ آوتد .حتهطورکیل،
سازندگان این ابزار ،روایی و پاخایی وناسیب برای این آزوون بیان کردهاند .در پژوهش حاضتر
نرز پاخایی آزوون حا روش آلفای کرونذار  ?/GCحهدسخ آود.

یافتههای پژوهش

در جتتتد ت (@) ورتتتانگی و انتتتراف استتتتاندارد منتتترات ّ
وتغیرهتتتای پتتتژوهش حتتته تفکرتتتک
ّ
جنسرخ دانشجووعلهان ارائه شده اسخ.
َای داوشجًیان در متغیّزَای جديل  :1میاوگیه ،اوحزاف استاودارد ،کمتزیه ي بیشتزیه ومزٌ

انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراف

پسر

@FF

@@G

@D/FH

دختر

@CF

@@F

@C/DD

کل

BAC

?@@F/D

@D/@F

@FF

CD

E/FC

دختر

@CF

CF

D/EG

کل

BAC

CE

@E/A

پسر

@FF

EG

F/GA

دختر

@CF

FB

F/GH

کل

BAC

?F

F/GE

تهل حه اتتقادات

پسر

@FF

@HG

AE/?A

وذهیب

دختر

@CF

??A

A@/GC

کل

BAC

@HH

AB/HB

پسر

@FF

@DF

B?/?E

دختر

@CF

@EA

AC/HA

کل

BAC

?@?H/D

AF/CH

استاندارد
هوش وعنوی

ّ
وؤلفتتتتتهٔ ارتذتتتتتای حتتتتتا پسر
سرچشهه هس
ٔ

ّ
وؤلفهٔ زندگی وعنوی

سالوخ روان

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

جنسرخ

تعداد

ورانگی

ن اه

ّ
وتغیر

پژيَص بٍ تفکیک جىسیت داوشجًمعلّمان
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حتتتتا توجتتتته حتتتته جتتتتد ت (@) ،ورتتتتانگی هتتتتوش وعنو یذتتتتا تهتتتتل حتتتته اتتقتتتتادات وتتتتذهیب
ّ
ّ
دانشتتجووعلهان دختتتر و پستتر تفتتاوت چنتتداین نتتدارد؛ در حتتایل کتته دانشتتجووعلهان دختتتر،
سالوخ روان بیشتری دارند.

برای تعری نتوهٔ ارتذتای ورتان ّ
وتغیرهتای پتژوهش از آزوتون ضتر خج مهذستتگی پیرستون

هبره گرفته شتد .آزوتون مهذستتگی پیرستون ایتن اوکتان را فتراهن وتیآ رد تتا حتا در نظتر گترفخ
ّ
وتغیرهتتا را بتترریس کتترد .جتتد ت ( ،)Aورتتزان ضتتر خج
ستتط وعنتتاداری ،وعن تادار بتتودن رواح ت

ّ
وتغیرهای پژوهش را نشان ویدهد.
مهذستگی و وعناداری رواح
جديل  :2ضزایب َمبستگی متغیّزَای پژيَص

خ
متغير

ه
معةو

ارتذای حا
سرچشهه

زندگی
وعنوی

هس
@ .هوش وعنوی
ّ
 .Aوؤلفتتتتتتهٔ ارتذتتتتتتای حتتتتتتا
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C
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اعت ایا
م هیب

اوان

;

سرچشهه هس
ٔ
ّ
 .Bوؤلفهٔ زندگی وعنوی

**?:/A

;

**:/B:

**??:/

;

 .Cتهتتل حتته اتتقتتتادات

**;?:/

**@?:/

**:/>B

وذهیب
 .Dسالوخ روان

عم ،حه

سالمت

**=>:/

**:/>B

**@<:/

;
**:/<B

;

**p<0/01

حتا توجته حته جتد ت ( ،)Aراحطتهٔ هتوش وعنتوی و ستالوخ روان ( )p>?/?@ ، r=?/CBاز
دخگر رواح وهنتر اسخ .احعاد هوش وعنوی شاول ارتذتای حتا سرچشتههٔ هست (،r=?/CG

@? )p>?/و زندگی وعنوی ()p>?/?@ ، r=?/AEنرز حا سالوخ روان راحطهٔ وثذتخ و وعنتاداری
دارنتتتتتد .مه،نی،بتتتتتی ّ
وتغیتتتتت ر تهتتتتتل حتتتتته اتتقتتتتتادات وتتتتتذهذرو ستتتتتالوخ روان (،r= ?/AG
)راحطه وثذخ وعنادار یذرقرار اسخ.
ٔ
@?<p?/
در اداوتته ،نتتتاخج حتلرتتل رگرستترون چندگانتته حتته شتتروهٔ هنزوتتان بتترای پیشبیتتین ستتالوخ
ّ
ّ
وتغیرهتای هتوش وعنتوی و تهتل حته اتتقتادات وتذهیب آ رده
روان دانشجووعلهانذر استا
شده اسخ.

@

?/CGB

ضتتتتتتتتتتتتتتتر خج ضتتتتتتتتتر خج تعرتتتتتتتتتی F

تعری

تعدخلشده

?/ABC

??/AB

وعناداری
CG/?GG

@????/

ً
حا توجه حه جد ت ( ،)Bوقدار  Fحهدسخآوده کاوال وعنادار استخ .ایتن وطلتج گو ختای

آن استتتتخ کتتتته هتتتتوش وعنتتتتوی و تهتتتتل حتتتته اتتقتتتتادات وتتتتذهیب ویتواننتتتتد ستتتتالوخ روان
ّ
دانشتتجووعلهان راپتتیشبیتتین کننتتد .حتته تذتتار یAB ،درصتتد از وار ختتانس ستتالوخ روان ،بتتر
هوش وعنوی و تهل حه اتتقادات وذهیب قاحل پیشبیین اسخ.

اسا

جديل  :4ضزایب معىاداری رابطٍٔ ًَش معىًی ي عمل بٍ اعتقادات مذَبی با سالمت ريان

گو خههای وستقل

داوشجًمعلّمان
ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراخج t

ضراخج خام

استانداردشده
B

خطتتتتتتتتتتتتتتتای Beta

وقدار راحخ

@AD/AH

@@/E@B

هوش وعنوی

?/F?G

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط
وعناداری

استاندارد

تهل حه اتتقادات ?/@?H
وذهیب

C/GCF

@????/

??@?/

?/CAA

F/@?F

@????/

?/?EE

?/?HH

@/EEE

?/?HF

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

ودت

R

ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتط

ن اه

جدول  :3مُدل رگرسیون رابطهًَٔش معىًی ي عمل بٍ اعتقادات مذَبی با سالمت ريان

161

حا توجه حه جد ت ( ،)Cهوش وعنوی حا حتای ( )?/CAAحهخور ستالوخ روان را پتیش
بیتتین وتتتیکنتتتد؛ درحتتایلکتتته تهتتتل حتته اتتقتتتادات وتتتذهیب پتتیشبیتتتین کننتتتدهٔ ستتتالوخ روان
نرسخ.شاخد دلرل اصیل این اور ،مهپوی ّ
وتغیر تهل حه اتتقادات وذهیب حا هوش وعنوی
حاشد.
نتحجه
در این وطالعه فرض بر این بود که هوش وعنوی و احعاد آنتو تهتل حته اتتقتادات وتذهیب حتا
ّ
ستتتالوخ روان دانشتتتجووعلهان راحطتتتهٔ وثذتتتخ و وعنتتتاداری دارد .مهان گونتتته کتتته پیشبیتتتین
وی شد نتاخج حاصل از آزوون ضر خج مهذستگی پیرسون و حتلرل رگرسرون چندگانته نشتان
ّ
دادند هوش وعنوی و احعتاد آنتو تهتل حته اتتقتادات وتذهذرذا ستالوخ روان دانشتجووعلهان
راحطه وثذخ وعنادار دارند و این دو ّ
وتغیر ویتوانند حه ورزان ABدرصد از وار ختانس ستالوخ
ٔ

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

روان را تذری کنند .حا توجه حه ضتراخج مهذستتگی ،تهتل حته اتتقتادات وتذهیب حتا ستالوخ
ّ
روان دانشتتجووعلهان راحطتتهٔ وثذتتخ وعنتتادار داشتتخ؛در حتتایل کتته برخالففرضتتره ،در وتتدت
رگرستترونّ ،
وتغیتتر تهتتل حتته اتتقتتادات وتتذهیب نقتتش وعنتتاداری در پیشبینرستتالوخ روان
ّ
دانشتتتجووعلهان نداشتتتخ .ایتتتن خافتتتته حتتتا نتتتتاخج پژوهشهتتتای نتتتوذری و غالوتتتی (،)@BGH
فرانسرس و دخگران ( ،)A??Cکامهی و هبراوی ( ،)@BHBکوئرنگ و دخگران ( ،)@HHAاستتوارد
و جو( ،)@HHGهرلز و فرانسرس ( )A??Cو تیل حبیشت و دخگتران (? )@BHوغتایرت دارد .شتاخد
مهپوی ز خاد هوش وعنوی حا تهل حه اتتقادات وذهیب حتواند این ووضو را توجره کند.
در ارتذای هوش وعنوی و احعاد آنو تهتل حته اتتقتادات وتذهذرذا ستالوخ روان ،خافتتهها
ّ
نشان دادند دانشجووعلهاین که در هوش وعنوی و احعادآمنانند ارتذای حتا سرچشتههٔ هست
ً
و زندگی وعنوی و مه،نی تهل حه اتتقادات وذهذراوترازات بیشتتری وی گررنتد،احتها از
ستتالوخ روان بیشتتتری هبرهونتتد هستتتند .ایتتن خافتتته حتتا خافتتتههای پژوهشتتنوذری و غالوتتی
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( ،)@BGHاژدری فتترد و نوراینپتتور ( ،)@BGHاکذر پتتور خین و تتتوکیل حمهتتدی (? ،)@BHحتتاقری و

دخگتتتران (? ،)@BHصتتتول و دخگتتتران (? ،)@BHختتتانزاده و دخگتتتران (@ ،)@BHگراونتتتد و دخگتتتران
(@ ،)@BHشترخا ستالوی و دخگتران ( ،)@BHAبرزگتتر حفتر یی و پا سرشتخ ( ،)@BHBکتتامهی و
هبراوی ( ،)@BHBکوئرنگ و دخگران ( ،)@HHAاستوارد و جتو()@HHGت برگرنتو دخگتران (،)@HHG
فرانستتترس و دخگتتتران ( ،)A??Cنتتتوین ( ،)A??Dکزدیتتتودخگران(?@? )Aو پتتتاجو خچ و حستتتنو خچ
(?@? )Aمهسوسخ .در توجره این خافته ویتوان گفخ تأرررای که هتوش وعنتوی و احعتاد آنذتر
چگتتونگی تعذرتتر و تفستترر فتترد از ر ختتدادها وی گذارد،فرآخنتتد ستتازگاری و پتتذیرش ر ختتدادها را
سالوخ وعنوی امیان ،حا رها و سازگاری وعنوی را پوشش ویدهد .هوش وعنوی ،حسراری
وی کنتتد ،اورتتد و قتتدرت را در او حتکتتمی وی کنتتد ،ووجتتج استتتحکام خصوصتترات اختتالیق و
وعنتتوی در فتترد و اجتهتتاع ویشتتود و پاخگتتاه حستترار حمکتتی در برابتتر وشتتکالت ،وصتتائج و
ایاد وی کند .مه،نی ،وعنو خخ شاول یژگیهتایی واننداصتالخ ،رهتا
حمروورخهای زندگی ج

کردن گذشته ،ر ختار یی حتا هرا هتا ،بیتنش و حبشتش ،تشتق و مهتدردی ،جاوعهپتذیری،
ّ
آ گاه بودن ،صل و آزادی ویشتود .درواقتع ،دانشتجووعلهی کته چنتی یژگیاخداشتته حاشتد

روحره ختود را حفتظ و
ٔ
ویتواند در برابر ناوالمیات زندگی خانوادگی ،حتصریل و دانشجو یی،
حا دراخخ وشکالت خود را رفعکند .چنتی یژگیهتایی ویتوانتد ستالوخ روان او را تضتهی
کنتد .طذتتق دختتدگاه انستتان گراخان ،جحتتتارب ،رکتتن وهتتن ستتالوخ روان هستتتند .وزلتتو ،در نظر ختتهٔ

روانشتتناخ ختتود نراز هتتای انستتان را حتته نرازهتتای پاختته و نرازهتتای برتتتر دستتتهحندمیی کند.
نرازهتتتای پاختتته حتتته حقتتتای جستتتهاین وتتتا و نرازهتتتای برتتتتر حتتته ارزشهتتتای وجتتتودی وربتتتوی
ویشوند.ارزش های وجودی،نراز حه حقرقخ ،ز یذایی ،خرر و تشق را در بر وی گرترد .حمتروم
شدن از این ارزشها انسان را حه دام «فرا آسرج»(خعین آسریب کته پیاوتد وستتقمی حمروورتخ
در ساحخ روحاین-وعنوی اسخ) ویاندازد.

معةو و عم ،حه اعت ایا م هیب یر سالمت اوان یانش وخان معلمان یانش ا فرهة يان

از نرازهتتای استتایس انستتان را بتترآ رده وی کنتتد ،خههتتای اختتالیق ،تتتاطیف و وعنتتوی او را پتتر

ن اه

آسان وی کند .حهبیان دخگر ،هوش وعنوی مه،ون چتتری استخ کته وفتاهمی گونتاگوین واننتد

ّ
در توجره راحطهٔ وعنادار تهل حه اتتقادات وذهیب حتا ستالوخ روان دانشتجووعلهان نرتز

ویتوان گفخ اورد حه خدا در شراخ دشوار زنتدگی و هبرهونتدی از محاخخهتای اجتهتاتی و
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وعنتتوی در وراستتنهای وتتذهیب ،از ونتتاحعی هستتتند کتته افتتراد وتتذهیب حتتا هبره گرتتری از آنهتتا
وی توانند در ر خار یی حا حوادث ستخخ زنتدگی ،آسترج کهتتری بذرننتد .خداونتد ،در ستور ٔه
طتتتالق ویفرواختتتد « :هتتتر کتتتس پرهرزکتتتاری کنتتتد ،خداونتتتد راه خروجتتتی بتتترای رهتتتایی ی از
وشکالت قرار ویدهد و از طتر خی کته گهتان نتدارد ر ز ختش را وتیرستاند و هتر کتس بتر ختدا
اتتهاد کند و کار خود را حه ی واگذارد ،خدا برای او کایف اسخ .مهانا خدا فروان خو خش
ّ
آنته را کته حبواهتد حتلتف نتدارد ».مه،نتی ،توکتل بتر ختدا کته ونذتع
را حه نترجه ویرساند و چ

فناناپتتذیر قتتتدرت و توانتتتایی استتتخ ،ووجتتتج افتتزاخش وقاووتتتخ انستتتان در برابتتتر وشتتتکالت و
حوادث ستخخ زنتدگی ویشتود .توکتل بتر ختدا ،ونتافع ز ختادی در یپ دارد ،ازمجلتهّ .@ :اولتی

نترجهتوکل ،خودکفایی و رنرازی از غرر اسخ؛  .Aوتوکلفق از خداوند درخواستخ وی کنتد
ٔ
و وعتقتتد استتخ ختتدا او را اجاحتتخ خواهتتد کتترد؛ .Bوتوکتتل شتتکرگذار خداستتخ و ختتدا را ختتا ر
ّ
ختتو خش ویدانتتد .حتتا ایتتن اوصتتاف ،دانشتتجووعلهی کتته در وراستتن وتتذهیب شتترکخ وی کنتتد و
اتهتات دختتین ختود را حتتهجتا وتتیآ رد ،حتا توکتتل حته ختتدا حته چنتتان آراوتش روحتتی ویرستد کتته
ویتواند از سالوخ روان بیشتری برخوردار حاشد.
نتاخج پژوهش حاضر حه دانشجو خان کارشنایس دو پردخس خواهران و برادران استان یزد
انتام گرفتخ .حنتابراین ،در
حمدود اسخ .مه،نی ،ایتن پتژوهش درحتارهٔ وقطتع آوتوزش تتایل ج
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

164

تعهمی نتاخج آن حه دخگتر وراکتز فرهنگرتان و نرتز حته دخگتر ستطوح آوتوزی حاختد احترتای کرد.حتا

توجه حته ارتذتای قتوی هتوش وعنتوی حتا ستالوخ روان ،پیشتهناد ویشتود پژوهیشت آزواخیشت
ّ
درحتتتارهٔ تتتتأررر ایتتتن ّ
انتتتام گرتتترد.از نظتتتر تهتتتیل نرتتتز
وتغیتتتر بتتتر ستتتالوخ روان دانشتتتجووعلهان ج
ّ
براخگتتز خنش دانشتتجووعلهان هبتتتر استتخ ستتنجش دقتتری در زورنتتهٔ هتتوش وعنتتوی وتقاضتتران
انام گررد و بر اسا این سنجش ،گز خنش هنایی صورت گررد .مه،نتی پیشتهناد ویشتود
ج
ّ
ّ
حا توجته حته امهرتخ ستالوخ روان دانشتجووعلهان ت کته در آخنتده حته کستوت شتر خف وعلهتی
درویآخند ت برای متتام رشتته هاخک واحتد دریس کتاربردی در نظتر گرفتته شتود و در ایتن واحتد
ونزلته ّ
وتغیرهتای وترتذ حتا آن
دریس ،حمتوای هوش وعنوی و تهل حه اتتقتادات وتذهیب حه ٔ
تذری گردد.
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