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زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان طراحی و انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع شبه تجربی بود و از طرح پیش
آزمون -پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید .جامعه مطالعه حاضر متشکل از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
گرگان در نیمه دوم سال  1331بودند .نمونه این پژوهش شامل  04نفر از کارکنان دانشگاه بودند که پس از مصاحبه
مق دماتی و بر اساس مالکهای ورود و خروج به مطالعه ،به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروههای
آزمایش و کنترل(هر زیر گروه  24نفر) جایگزین شدند .برای گردآوری دادهها از مقیاس بهزیستی معنوی پالوتزین و
الیسون و مقیاس رضایت از زندگی داینر استفاده شد .آموزش هوش معنوی در  8جلسه دو ساعته به شیوه گروهی و
هفتگی برای گروه آزمایش اجرا گردید ،اما برای شرکت کنندگان گروه کنترل مداخلهای ارایه نشد .تجزیه و تحلیل
دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری( )ANCOVAبا استفاده از نرم افزار  SPSS20انجام شد.
یافته ها :نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش هوش معنوی به طور معناداری باعث بهبود بهزیستی معنوی و
رضایت از زندگی کارکنان شده بود) .( p< 4/41
نتیجه گیری :با توجه به یافتهها توصیه میگردد ،روانشناسان و مشاوران از رویکرد آموزشی هوش معنوی در جهت
بهبود وضعیت روان شناختی افراد استفاده نمایند.
کلید واژه ها :هوش معنوی ،رضایت از زندگی ،بهزیستی معنوی ،کارکنان

پژوهشی اصیل

مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سال ،24شمـــــــاره ،48تابستان،1398صفحات10-23

نوری و همکاران

تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی

مقدمه

منابع انسانی دارای تحصیالت عالی در هر جامعه ،یکی از
شاخصهای اصلی توسعه آن جامعه به شمار میآیند.
سازمان آموزش عالی عالوه بر نیروهای متخصص در زمینه
آموزش ،شامل نیروهای انسانی شاغل در بخش اداری
سازمان نیز میباشد .لذا برای اطالع و آگاهی از وضعیت
درونی سازمانهای آموزشی و شناخت مسایل ،نارساییها
و آگاهی از وضع موجود سازمانی باید نگرشها و رفتارهای
کارکنان به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد(.)1
بهزیستی معنوی( )Spiritual Well-Beingیکی از
عواملی است که باید در کارکنان دانشگاه مورد توجه قرار
گیرد .بهزیستی معنوی ،حالتی از سالمتی است که بیانگر
احساسات ،رفتارها و شناختهای مثبت از ارتباط با خود،
دیگران ،طبیعت و موجودی برتر است( .)2طبق نظر
 Mobergو  )3(Brusekبهزیستی معنوی یک سازه
چند بعدی است که شامل یک بعد عمودی و یک بعد
افقی است .بعد عمودی آن به ارتباط با خدا و بعد افقی آن
به احساس هدفمندی در زندگی و رضایت از آن بدون در
نظر گرفتن مذهب خاص اشاره دارد .بهزیستی معنوی دو
عنصر وجودی و مذهبی را دربرمیگیرد؛ بهزیستی مذهبی
شامل ارتباط با یک قدرت متعالی است و بهزیستی
وجودی که عنصری روانی -اجتماعی به شمار میرود،
بیانگر احساس فرد است از اینکه چه کسی است؟ چه
کاری و چرا انجام میدهد و به کجا تعلق دارد .این دو بُعد
در عین جدا بودن ،با هم تعامل دارند و احساس سالمت
معنوی ،رضایت و هدفمندی را به وجود میآورند(.)0
بهزیستی معنوی ،ارتباط هماهنگ و یکپارچه را بین افراد
فراهم میکند و با ویژگیهای ثبات در زندگی ،صلح،
تناسب و هماهنگی ،احساس ارتباط نزدیک با خویشتن،
خدا ،جامعه و محیط مشخص میشود .وقتی بهزیستی
معنوی به خطر بیفتد ،این امکان وجود دارد که فرد دچار
اختالالت روحی مثل احساس تنهایی ،افسردگی و از دست
دادن معنا در زندگی شود که خود میتواند سازگاری در
زندگی ،به ویژه حیات جاوید فرد را دچار مشکل کند(.)5
تحقیقات متعددی در حمایت از این فرضیه که بهزیستی
معنوی میتواند کارکرد روانی و سازگاری فرد را تقویت
کند ،وجود دارد .همچنین همبستگیهای معنیداری بین

نمرات بهزیستی معنوی و متغیرهایی از قبیل رضایت از
زندگی و امیدواری گزارش شده است(.)7 ،1
متغیر دیگری که در کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد،
رضایت از زندگی کارکنان است .رضایت از زندگی یکی از
مؤلفههای بهزیستی ذهنی است که نگرش و ارزیابی
عمومی فرد نسبت به کل زندگی یا برخی از جنبههای آن
را بررسی میکند و در سالهای اخیر موضوع مطالعه های
زیادی بوده است( .)8رضـایت از زنـدگی یـک مفهـوم
ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسان است که به ارزیابی
شناختی یک شخص از زندگی اشـاره دارد( .)3رضـایت از
زنـدگی قضـاوت کلی فرد از زندگی است که بازتاب توازن
میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او است .هر چه
شکاف میان سطح آرزوهای فـرد و وضعیت عینی وی
بیشتر شود ،رضایت او کاهش مییابد .رضایت از زندگی
شامل احساسات مثبت و خوشایند نسبت به زندگی اسـت
که رشد و پرورش خود ،افزایش انعطاف پذیری برای
بکـارگیری مهارتها در تعدیل هیجانات ،به دست آوردن
قدرت حل مسـئله و توانایی برای تغییر دیدگاهها در جهت
به دست آوردن احساس لذت و خوشی ماورای رویدادها و
موقعیتهای زندگی را در پـی دارد( .)14در مجموع
رضایت از زندگی ،نوعی احساس مثبت و رضایتمندی
عمومی از خود و دیگران در حوزههای مختلف نظیر
خانواده ،شغل و ازدواج ،تعریف شده است( .)11رضایت از
زندگی پایین ،با نشانگان افسردگی ،رفتارهای خشونتگرا
و مشکالت اجتماعی و روانشناختی مانند خودکشی،
تفکرات خودکشی ،حرمت خود پایین و روابط شکننده
بین فردی در ارتباط است(.)11
پیشرفت سریع روانشناسی در دهه اخیر و کشف آثار
گسترده تر و غیرقابل انکار دین و معنویت در همه ابعاد
زندگی انسان و نقش بی بدیل آن در آرامش روان و
بهداشت روان باعث شده است ،شاهد رشد فزاینده
مطالعات روانشناسی دین و معنویت در ابعاد مختلف
باشیم .معنویت به معنای اجتناب کردن از زندگی و
مشکالت و بالتکلیفیها نیست ،در اغلب سنتهای
مذهبی ،ارزش زیادی برای عادی زندگی کردن و روبرو
شدن با رنجهای انسانی قائل شدهاند و آن را موجب رشد
انسانی و معنوی دانستهاند( .)12سازمانهای آموزشی برای
حفظ حیات و کارکرد خود نیازمند کارکنانی با هوش
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عمیقتر و جدیدتر میباشند تا به وسیله آن بتوانند به
نحوه اثربخشتری به وظایف خود عمل کنند .درحال
حاضر دیگر ضریب هوشی و هوش هیجانی پاسخگوی همه
نیازها نیست ،بلکه انسانها نیاز به عامل سومی دارند که
هوش معنوی نامیده میشود( .)13ورود هوش معنوی در
سازمان به کارکنان این توانایی را میدهد تا چشم انداز
یکپارچه تری را به دست آورند ،بدین ترتیب زندگی کاری
و شخصی با دنیای معنوی شان پیوند میخورد(.)10
هوش معنوی بیانگر مجموعهای از تواناییها و ظرفیـتهـا
و منـابع معنـوی اسـت کـه بـه کـارگرفتن آن موجــب
افــزایش انطباق پذیری میگردد ،در نتیجه سـالمت روان
افـراد افـزایش یافتــه و پیشــرفت ســالمتی جســمی را
بــه دنبــال دارد( Elkins.)15و  )11(Cavendishبر
این باورند که هوش معنوی موجب میشــود که انسان با
مالیمت و عطوفت بیشــتری به مشکالت نگاه کند ،تالش
بیشــتری برای یافتن راه حل داشته باشد ،سختیهای
زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خود پویایی و
حرکت دهد .مؤلفههای هـوش معنـوی از دیـدگاه
 )15(Kingعبارتند از :تفکر انتقادی وجودی ،تولید
معنای شخصی ،هشیاری متعالی و و گسترش حالت
هشیاری .اولـین مؤلفـه هـوش معنـوی شـامل ظرفیت
اندیشیدن نقادانه درباره معنا ،هدف و دیگر موضـوعات
وجودی یا متافیزیکی میباشد .تولید معنای شخصی به
عنـوان هدف داشتن در زندگی ،داشتن حـس جهـت
یـابی ،احسـاس نظم و دلیلی برای زندگی تعریف شده
است .سـومین مؤلفـه ،شامل ظرفیت تشخیص ابعاد
خویش و دیگران و جهـان مـادی در خالل حالتهای
طبیعی هوشیاری است .آگاهی متعالی بـه عنوان توانایی
ادراك ابعاد معنـوی زنـدگی توضـیح داده شـده است و
آخرین مؤلفه از مدل موجود ،توانایی ورود به حالتهای
اوج یافته هوشیاری در گرایش خـود فـرد مـیباشـد.
تغییـر حاالت هوشیاری به وسیله خود تمرینی روانی،
ماننـد مراقبـه و آرام سازی انجام میگیرد(.)18 ،17
در مطالعات تجربی مختلفی به بررسی تاثیرات آموزش
هوش معنوی پرداخته شده و نتایج سودمندی به دست
آمده است .حیدری ،مشکین یزد و سودمند در پژوهش
خود تاثیر آموزش هوش معنوی بر رضایت شغلی در بین
پرستاران بخش روانپزشکی را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش هوش معنوی
میزان رضایت شغلی را بهبود بخشیده است( .)13شکوری
گنجوی در پژوهش خود اثربخشی آموزش مولفههای
هوش معنوی بر پیامدهای روانشناختی و عزت نفس
نوجوانان را مورد بررسی قرار داد .یافتهها نشان داد که
آموزش مولفههای هوش معنوی به نوجوانان به طور
معناداری افسردگی ،اضطراب ،و استرس را کاهش و
همچنین عزت نفس را در این قشر افزایش میدهد(.)24
کرمی ممتاز و طاهری روزبهانی در پژوهش خود به بررسی
تاثیر هوش معنوی بر توانمندسازی کارمندان پرداختند.
نتایج نشان داد که هوش معنوی تاثیرات مثبت و
معناداری بر توانمندسازی کارمندان میگذارد(.)21
محمودی راد و باقریان در پژوهشی تاثیر آموزش هوش
معنوی بر استرس شغلی پرستاران را مورد مطالعه قرار
دادند .یافتهها نشان دادند که دو گروه کامال همسان بودند
و آزمون تی مستقل نشان داد که مقایسه میانگین نمره
کل استرس شغلی پرستاران قبل از مداخله در دو گروه
تفاوت آماری معناداری نداشــت .آزمون آنالیز واریانس
درون گروهی نشــان داد در پرستاران گروه شاهد از نظر
آماری تفاوت معناداری در میانگین نمره اســترس شغلی
قبل و بعد از آموزش و در مرحله پیگیری وجود نداشته،
ولی در گروه مداخله میانگین نمره استرس شغلی بعد از
مداخله نســبت به قبل از آموزش و یک مــاه بعد آن به
طور معناداری کاهش یافته است(.)22
از آنجایی که معنویت یکی از نیازهای درونی انسان بوده و
برخــی صــاحب نظــران ،آن را متضــمن بــاالترین ســطوح
زمینههای رشد شناختی -اخالقی و تالش همـواره آدمـی
برای معنا بخشیدن به زندگی و پاسخ به چراهـای زنـدگی
میدانند و هوش معنوی ،به عنوان زیربنای باورهـای فـرد،
نقش اساسی را در زمینههای گوناگون بویژه ارتقاء و تامین
سالمت روانی دارد و همچنین از طرف دیگر به دلیل اینکه
در کشور ما پژوهش در زمینه آمـوزش هـوش معنـوی در
ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررسی بیشتر ایـن مقولـه در
جامعههای پژوهشی متفاوت کامالً مشهود است و با توجـه
به اهمیت آموزش هوش معنـوی در دانشـگاههـای کشـور
برای کارکنان در جهت سالم سازی روان شناختی افـراد ،و
با عنایت به اینکـه در جسـتجوهای انجـام گرفتـه توسـط
محقق در پژوهشهای داخل و خارج کشور ،مطالعه که بـه
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بررسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیسـتی معنـوی و
رضایت از زنـدگی پرداختـه باشـد ،مشـاهده نگردیـد ،لـذا
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش معنـوی
بر بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنـان دانشـگاه
آزاد اسالمی واحد گرگان انجام شد.
مواد و روشها

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش
پژوهش از نوع شبه تجربی بود و از طرح پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید .در این طرح
مداخله آموزشی(آموزش هوش معنوی) به عنوان متغیر
مستقل و (بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی) به عنوان
متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند .جامعه پژوهش
حاضر را کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان در
نیمه دوم سال  1331تشکیل دادند .نمونه این پژوهش
شامل  04نفر از کارکنان بودند که پس از مصاحبه
مقدماتی و بر اساس مالكهای ورود ،عدم ورود و خروج
پژوهش ،به شیوه در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی
در گروههای آزمایش و کنترل(هر زیر گروه  24نفر) قرار
گرفتند .مالكهای ورود افراد به پژوهش شامل دامنه
سنی  25تا  05سال ،دارا بودن تحصیالت حداقل سیکل و
تکمیل فرم رضایت آگاهانه مبنی بر داوطلبانه بودن
شرکت در مطالعه بود .مالكهای عدم ورود شامل داشتن
مالكهای تشخیصی برای اختالالت بارز روانپزشکی بر
اساس مصاحبه بالینی ،اعتیاد یا مصرف الکل ،سابقه
بستری بودن در بخشهای روانپزشکی و مصرف داروهای
روانپزشکی بود .غیبت بیشتر از دو جلسه و شرکت
همزمان در جلسات آموزشی دیگر نیز به عنوان موارد
خروج از مطالعه در نظر گرفته شد.
شیوه اجرای این پژوهش بدین صورت بود :ابتدا از
دانشکده مربوطه ،معرفی نامه جهت ارایه به مسئولین
بخش پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان اخذ
گردید .پس از کسب موافقت مسئولین دانشگاه و انجام
هماهنگیهای الزم ،فراخوان جلسات آموزشی از طریق

بخش پژوهش دانشگاه اعالم شد .پس از مهلت ارایه شده
جهت ثبت نام و شرکت در جلسات ،از میان کارکنان
متقاضی شرکت در جلسات آموزشی 04 ،نفر به شیوه
نمونه گیری در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در
گروههای  24نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند .پس از
جایگزینی آزمودنیها در گروههای آزمایش و کنترل،
مداخله آموزش هوش معنوی در  8جلسه  124دقیقهای
به شیوه گروهی و هفتگی برای آزمودنیهای گروه آزمایش
برگزار شد .آزمودنیهای گروه کنترل نیز در طی ارایه
آموزشها به آزمودنیهای گروه آزمایش ،هیچگونه
مداخلهای دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند.
از آنجا که رعایت اصول اخالقی در هر پژوهش از اهمیت
بسزایی برخوردار است ،در انجام مطالعه حاضر نیز موارد
زیر در نظر گرفته شد -1 :پژوهشگر خود را به واحدهای
پژوهش معرفی نمود و در مورد اهداف پژوهش توضیح
داد -2 .به واحدهای پژوهش جهت محرمانه ماندن
اطالعات شخصی اطمینان داده شد -3 .عقاید ،فرهنگ،
مذهب و  ...واحدهای مورد پژوهش محترم شمرده شد -0
برآزاد بودن واحدهای مورد پژوهش جهت حضور در ادامه
پژوهش تاکید شد -5 .حریم شخصی آزمودنیها حفظ شد
و به آنها در مورد بی خطر بودن مداخله اطمینان داده شد.
 -7در ثبت اطالعات و آمار به دست آمده از پژوهش در
زمان جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده
از منابع دقت و امانتداری علمی به عمل آمد .پکیج
جلسات آموزش هوش معنوی بر اساس بسته آموزشی
امینی جاوید و همکاران( )23تنظیم گردید .پس از پایان
جلسات ،پس آزمون از هر دو گروه اخذ شد .همچنین
برای آزمودنیهای گروه کنترل جهت رعایت مسائل
اخالقی و حرفهای در پژوهش و تشکر و قدردانی از آنها
جهت همکاریشان در فرایند اجرای پژوهش ،پس از پایان
مرحله پس آزمون ،جلسات آموزشی برگزار شد .شرح
مختصر محتوای جلسات آموزش هوش معنوی در جدول
 1ارایه شده است.
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جدول  .1محتوای جلسات آموزش هوش معنوی
جلسات

محتوای جلسات

جلسه اول

اجرای پیش آزمون ،معارفه آموزش دهنده و فراگیران ،آشنایی با موضوع و اهمیت آن ،ارایه برنامـه زمانبنـدی شـده
جلسات آموزشی ،تعداد و فاصله زمانی جلسات ،ارایه شرحی درباره تعاریف معنویت و دیدگاه های مـرتبط بـا هـوش
معنوی و تاثیر آن در زندگی.

جلسه دوم

تعریف هوشیاری و خودآگاهی ،آشنایی فراگیران با مفهوم ترکیب کردن عقاید چندگانه به شیوه ای که عملکرد روزانه
و بهزیستی فرد افزایش یابد .آموزش فراگیران در رابطه با مفهوم مرگ و تفکر درباره آن و تصـویر سـازی ذهنـی آن،
کابرد تصویر سازی ذهنی به منظور افزایش خودآگاهی و شناسایی نقاط ضعف و خود.

جلسه سوم

آشنایی فراگیران با مفاهیم زیبایی ،سپاسگزاری و شـاکر بـودن و ارتبـاط بـا الهامـات بـرای ارتقـا عملکـرد روزانـه و
بهزیستی .ارایه تمریناتی جهت تقویت این بعد از هوش معنوی.

جلسه چهارم

آشنایی فراگیران با مفاهیم بصیرت ،استقالل و آزادی .ارایه تمریناتی به منظور رفتار کردن فراگیران بر اسـاس آنچـه
که واقعا هستند و مستقل بودن و عمل کردن بر اساس ارزشها.

جلسه پنجم

آشنایی فراگیران با مفاهیم وحدت و خدمت کردن ،ارایه تمریناتی بمنظور افزایش توانایی تجربه کردن معنا و ارتباط
برقرار کردن بین فعالیتها و تجارب زندگی با ارزشها و تفسیر آنها به نحوی که تاب آوری ،بهزیستی معنوی و رضایت
از زندگی در عملکرد روزانه ارتقا یابد.

جلسه ششم

آشنایی فراگیران با مفاهیم تجسم و بینش ،ارایه تمرین هایی بمنظور افزایش آگاهی نسبت به هر آنچه که در اطراف
مان روی می دهد .ریلکسیشن و فنون تن آرامی ،توجه به رویاها و پیام های آنها.

جلسه هفتم

آشنایی فراگیران با مفاهی م پذیرش و قبول خود و دیگران ،عفو و گذشت ،متفکر بودن و خوشبینی ،ارایه تمرینایی از
قبیل مراقبه بمنظور کنترل فرایندهای ذهنی ،آموزش فرایند بخشیدن دیگران

جلسه هشتم

آشنایی فراگیران با مفاهیم تقدس و پاکی ،ارایه تمریناتی از قبیل مشاهده کتب مقدس ،مشاهده فیلم با موضوع کـل
نگری ،نوشتن نامه ای به خدا و در میان گذاشتن عالیق و خواسته ها -جمع بندی مطالب مطرح شده ،اجـرای پـس
آزمون

در این پژوهش بـرای گـردآوری دادههـا از ابزارهـای زیـر
استفاده شد:
 -1مقیاس بهزیستی معنوی :پرسشنامه بهزیستی معنـوی
که  Paloutzianو  )20( Ellisonدر سال  1382آن را
طراحی کردهانـد ،شـامل  24سـوال و دو خـرده مقیـاس
بهزیستی مذهبی(کـه بهزیسـتی ناشـی از ارتبـاط بـا یـک
قدرت متعالی است) و بهزیستی وجودی(که عنصری روانی
ـ اجتماعی و بیانگر احساس فرد است از اینکه چـه کسـی
است؟ چه کاری و چرا انجام میدهد و به کجا تعلق دارد؟)
است( .)25سؤالهای فرد آزمون ،مربوط به خرده مقیـاس
بهزیستی مذهبی است و میزان تجربه فرد از رابطه رضایت
بخش با خدا را میسنجد و سؤالهای زوج ،مربوط به خـرده
مقیاس بهزیستی وجودی است که احسـاس هدفمنـدی و
رضایت از زنـدگی را مـیسـنجد .مقیـاس پاسـخگویی بـه
سؤالهـا ،لیکـرت  1درجـه ای از کـامالً مـوافقم تـا کـامالً
مخالفم است .در مورد سؤالهای مثبت ،برای گزینه کـامالً
موافقم نمره 1و برای گزینه کامالً مخالفم نمـره  1در نظـر
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گرفته شده است .نمره گذاری سؤالهای منفی بـه صـورت
معکـوس اسـت( .سـوالهـای ،11 ،13 ،12 ،3 ،1 ،5 ،2 ،1
 18سوالهای منفی اسـت) .از طریـق نمـره گـذاری ایـن
مقیاس ،نمره بهزیستی مذهبی ،بهزیستی وجودی و نمـره
کل بهزیستی معنوی به دست میآیـد .حـداکثر و حـداقل
نمره فرد در این مقیاس به ترتیـب  124و  24اسـت(.)25
پالوتزین و الیسـون( )20ضـرایب پایـایی بازآزمـایی بـرای
خرده مقیاسهای بهزیستی مذهبی ،بهزیسـتی وجـودی و
کل مقیـاس را بـه ترتیـب برابـر بـا  4/81 ،4/13و  4/33و
ضرایب آلفای کرونباخ را به ترتیب برابـر بـا  4/33 ،4/31و
 4/31گزارش کردهاند .در پژوهش مهـدیان و غفـاری()21
ضرایب پایایی مقیاس بهزیستی معنوی و خـرده مقیـاس-
های آن 4/87 ،برای کـل مقیـاس 4/80 ،بـرای بهزیسـتی
وجودی و  4/80بـرای بهزیسـتی مـذهبی محاسـبه شـده
است( .)21در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه
 4/71به دست آمد.
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دادند و اعتبار آن را از طریق بازآزمـایی 4/13 ،و بـا روش
آلفای کرونباخ  4/83گزارش نمودهاند .در این مطالعـه نیـز
میزان آلفای کرونباخ بـرای پرسشـنامه رضـایت از زنـدگی
 4/72محاسبه شد.
برای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصــیفی شــامل
شــاخصهــای میــانگین و انحــراف اســتاندارد و در ســطح
استنباطی با توجه به تاییـد شـدن مفروضـههـا از تحلیـل
کوواریانس تک متغیری( )ANCOVAاستفاده شد .نـرم
افزار آماری مورد استفاده در این مطالعـه نیـز SPSS 20
بود.

 -2مقیــاس رضــایت از زنــدگی :ای ـن مقی ـاس در ابتــدای
طراحی آن شامل  08گویه بود که بعد از تحلیل عاملی بـه
10گویه کاهش یافت .به خـاطر شـباهت معنـایی بـین ده
گویه در نسخه نهایی به  5گویـه کـاهش یافـت .مقیـاس
پاسخگویی به سؤاالت مقیاس لیکرت  3درجهای از(کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم) است .امتیازبندی آن بین 5 -35
میباشـد(زیـاد  ،21-35خـوب  ،11- 21کـم .)27()5-15
آزمودنیها در این مقیاس ،اظهار میدارند که تا چه انـدازه
از زندگی خود راضـی هسـتند و یـا اینکـه تـا چـه انـدازه،
زندگی کنونی آنها به آرمـانهایشـان نزدیـک اسـت(.)28
Dienerو همکــارانش( )23روایی(بــه شــیوه همگــرا و
افتراقی) و پایایی(آلفای کرونباخ برابر  )4/85مطلوبی برای
این مقیاس گزارش کردهانـد .بیـانی و همکـاران( )27ایـن
مقیاس را به فارسی ترجمه کرده و مطالعـهای بـه منظـور
بررسی اعتبار و روایی این مقیاس در جامعه ایرانـی انجـام

یافتهها

بر اساس اطالعات جدول  ،2میانگین و انحـراف اسـتاندارد
سنی گروه آزمـایش  33/35 ± 8/74سـال و بـرای گـروه
کنترل  04/35 ± 8/51سال میباشد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی ها به تفکیک گروه ها

گروه آزمایش

متغیر

گروه کنترل

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

33/35

8/74

04/35

8/51

سن

جدول  3نشان میدهد که  12نفر از گروه آزمایش را زنان و  8نفر آنها را مردان شامل شدهاند و در گروه کنترل  11زن و 3
مرد حضور داشتند.
جدول  .3توزیع فراوانی جنسیت آزمودنیها
گروه

آزمایش

کنترل

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زن

12

14

14

مرد

8

04

144

مجموع

24

144

-

زن

11

55

55

مرد

3

05

144

مجموع

24

144

-
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جدول  .1توزیع فراوانی تحصیالت آزمودنیها
گروه

آزمایش

کنترل

تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

کاردانی

0

24

24

کارشناسی

11

55

75

کارشناسی ارشد

5

25

144

مجموع

24

144

-

کاردانی

5

25

25

کارشناسی

14

54

75

کارشناسی ارشد

5

25

144

مجموع

24

144

-

جدول  0توزیع فراوانی تحصیالت آزمودنیها را نشان میدهد .بر اساس اطالعات مندرج در این جدول ،بیشتر افراد گروه
آزمایش دارای تحصیالت کارشناسی با  11فراوانی بودند و  55درصد این گروه را دربرگرفته اند و در گروه کنترل نیز افراد
دارای تحصیالت کارشناسی با  14فراوانی بیشترین افراد را شامل شدهاند.
جدول .1توزیع فراوانی سابقه کار آزمودنیها
گروه

آزمایش

کنترل

سابقه کار

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

 1الی  5سال

3

15

15

 1الی  14سال

3

15

34

 11الی  15سال

1

34

14

 11الی  24سال

3

15

75

باالتر از  24سال

5

25

144

مجموع

24

144

-

 1الی  5سال

3

15

15

 1الی  14سال

0

24

35

 11الی  15سال

7

35

74

 11الی  24سال

3

15

85

باالتر از  24سال

3

15

144

مجموع

24

144

-

براساس اطالعات مندرج در جدول  5مشاهده میشود که
هم در گروه آزمایش و هم در گروه کنترل افراد دارای
سابقه کار  11الی  15سال بیشترین فراوانی را دارند .این
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فراوانی برای گروه آزمایش  1نفر و  34درصد و برای گروه
کنترل  7نفر و  35درصد بوده است .توزیع فراوانی سابقه
کار سایر افراد در جدول ارایه شده است.
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
گروه آزمایش
متغیر

بهزیستی معنوی
رضایت از زندگی

مرحله آزمون

گروه کنترل

انحراف

میانگین

میانگین

استاندارد

انحراف
استاندارد

پیش آزمون

14/75

5/78

14/35

5/82

پس آزمون

82/14

12/33

14/54

7/30

پیش آزمون

15/24

2/40

10/25

1/11

پس آزمون

24/55

2/35

15/55

2/48

جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای بهزیستی
معنوی و رضایت از زندگی را در پیش آزمون و پس آزمون
دو گروه کنترل و آزمایش نشان میدهد .با توجه به
اطالعات این جدول ،میانگین بهزیستی معنوی گروه
آزمایش در پیش آزمون  14/75بوده است که در پس
آزمون به  82/14تغییر یافته است و میانگین نمرات
رضایت از زندگی گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون
 15/24و در مرحله پس آزمون  24/55میباشد .مالحظه

میشود نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش درمتغیرهای
پژوهش در پس آزمون افزایش داشته است؛ برای دانستن
این مطلب که این افزایش به لحاظ آماری معنادار میباشد
یا خیر ،از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده
شده است ،اما پیش از اجرای این آزمون ،پیش فرض های
آن یعنی؛ نرمال بودن توزیع نمرات ،همگن بودن واریانس
ها و همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و
تمامی مفروضه ها تایید شدند.

جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تأثیر آموزش بر میزان نمرات بهزیستی معنوی
منابع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

اثر پیش آزمون

138/25

1

138/25

7/31

4/448

-

اثر پس آزمون

0708/07

1

0708/07

50/11

4/441

4/53

خطا

3203/50

37

87/11

مجموع

213142

04

همانگونه که در جدول  7مشاهده میشود ،نتایج تحلیل
کوواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را بین دو گروه
آزمایش و کنترل در بهزیستی معنوی نشان می-
دهد) F =50/11و  .( p < 4/41با توجه به مقادیر
میانگین این متغیر برای گروه آزمایش در پیش

آزمون( )14/75و پس آزمون( ،)82/14مشاهده میشود که
آموزش هوش معنوی باعث افزایش میانگین نمرات
آزمودنیها در پس آزمون گردیده است .میزان تاثیر این
آموزش نیز  53درصد بوده است.

جدول  .0نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تأثیر آموزش بر میزان نمرات رضایت از زندگی
منابع تغییر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

اثر پیش آزمون

3/31

1

3/31

1/30

4/172

-

اثر پس آزمون

240/21

1

240/21

02/33

4/441

4/53

خطا

178/53

37

0/82

مجموع

13074

04
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براساس اطالعات مندرج در جـدول  8مشـاهده مـیشـود،
نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری تفـاوت معنـاداری را
بین دو گروه آزمایش و کنترل در رضایت از زندگی نشـان
میدهد) F =02/33و  .( p < 4/41بـا توجـه بـه مقـادیر
میــانگین ایــن متغیــر بــرای گــروه آزمــایش در پــیش
آزمون( )15/24و پس آزمون( ،)24/55مشـاهده مـیشـود
که آموزش هوش معنوی باعـث افـزایش میـانگین نمـرات
آزمودنیها در پس آزمون گردیده است .میـزان تـاثیر ایـن
آموزش نیز  53درصد بوده است.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش هوش معنوی بر
بهزیستی معنوی و رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد گرگان انجام شد .نتایج حاکی از اثر بخش
بودن آموزش هوش معنوی در افزایش بهزیستی معنوی و
رضایت از زندگی کارکنان بود .مطالعهای که نتایج آن به
صورت مستقیم در راستای یافتههای حاصل از این مطالعه
باشد ،مشاهده نشد ،اما نتایج حاصل از این پژوهش با
نتایج برخی مطالعات پیشین همسو می باشد .رحیمی
اصیل و آزادی( )34در پژوهش خود نشان دادند ،ارتباط
مثبت و معناداری بین هوش معنوی و خودکارآمدی ،تاب
آوری و رضایت از زندگی وجود دارد .شکوری گنجوی()24
در مطالعه خود گزارش نمود که آموزش مولفههای هوش
معنوی به نوجوانان به طور معناداری افسردگی ،اضطراب،
و استرس را کاهش و همچنین عزت نفس را در این قشر
افزایش میدهد .چرخابی و همکاران( )31نتیجه گرفتند
که مداخله هوش معنوی ،حساسیت بین فردی ،جسمانی
سازی(عالیم بدنی) ،وسواس فکری عملی ،افسردگی،
اضطراب ،پرخاشگری ،فوبیا ،تفکرات پارانوئید ،و روانپریشی
را در دانشجویان بهبود بخشیده بود .در پژوهشی دیگر
محمودی راد و باقریان( )22نشان دادند که آموزش هوش
معنوی به پرستاران ،میزان استرس شغلی آنان را کاهش
داده بود .همچنین یافتههای حاصل از این فرضیه همسو با
نتایج تحقیقات ابراهیمی و همکاران( ،)32شجاعی و
سلیمانی( )33و زمانی و همکاران( )30مبنی بر اثربخشی
آموزش هوش معنوی میباشد.
در تبیین اثر بخشی هوش معنوی بر بهزیستی معنوی
کارکنان میتوان گفت افراد زمانی هوش معنوی را به کار
10

میگیرند که بخواهند از ظرفیت ها و منابع معنوی خود
برای تصمیم گیریهای مهم ،وجودی و مساله گشایانه
استفاده کنند .از اینرو هوش معنوی ،در معناهایی که افراد
به تجربه های خود میدهند و در روش آنها برای فهم
مسایل و موضوعات اثر میگذارد و موجب پدید آمدن
حسی توامان از آگاهی و معنا در زندگی میشود( )35و
ادامهی فرایند مبتنی بر آگاهی و خالقیت موجب افزایش
رابطهی فرد با خویشتن ،دیگران و جهان بزرگتر شده و
همین موضوع باعث افزایش رفتارهای سازگارانه و مبتنی
بر بهزیستی انسان میشود .هوش معنوی با ایجاد
سازگاری و رفتار توأم با حل مسئله شامل باالترین سطوح
رشد در حیطههای مختلف شناختی ،اخالقی ،هیجانی و
بین فردی است و فرد را در جهت هماهنگی با پدیدههای
اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می-
رساند .این هوش به فرد دیدی کلی درباره زندگی و
رویدادها میدهد و به او کمک میکند تا به چهارچوب
بندی و تفسیر مجدد خود پرداخته و شناخت خود را
عمیق تر سازد( Bazan .)31معتقد است افرادی که
دارای هوش معنوی هستند ،تصویر بهتری از خود ،جهان،
محل و هدفشان دارند که به آنها کمک میکند با سبک-
های صحیح زندگی کنند و پریشانی و اضطراب کمتری را
تجربه کنند ،درحالیکه افراد با هوش معنوی پایین مستعد
پریشانی و اضطراب هستند .در تبیین نتایج میتوان اضافه
کرد ،هوش معنوی یک راه پردازش تجارب و بینش
شخصی است .هوش معنوی پردازش اطالعات را تحت
تأثیر قرارداده و به نوعی آنها را درون طرحوارههایی خاص
قرار میدهد .ساختار این طرحوارهها به نوعی است که با
واقعیت سازگار و در تماس است .هوش معنوی میتواند
ادراك ما را از وقایعی مثل سالمتی یا بیماری ،شکل داده
و سازمان دهد و نه تنها در سالمت تأثیر دارد ،بلکه در
تجارب سخت زندگی مثل غم یا فقدان ،مفید واقع شده و
در بهزیستی فرد نیز موثر است(.)37
در تبیین اثربخشی هـوش معنـوی بـر رضـایت از زنـدگی
کارکنان میتوان گفت امـور معنـوی بـر فرآینـد فکـری و
ارزیابی رویدادهای روزمره زنـدگی فـرد تـأثیر مـیگـذارد.
بدین ترتیب حتی بسیاری از رویدادهای بـه ظـاهر منفـی،
مثبت و معن دار ارزیابی میشوند و فـرد از آنهـا احسـاس
مثبتی خواهـد داشـت .داشـتن معنـا و هـدف در زنـدگی،
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احساس تعلق داشتن به منبعی واال ،امیدواری به کمـک و
یــاری منــابع معنــوی در شــرایط مشــکلزای زنــدگی،
برخورداری از حمایـتهـای اجتمـاعی و حمایـت روحـانی
همگــی ازجملــه منــابعی هســتند کــه افــراد دارای هــوش
معنوی بـا برخـورداری از آنهـا مـیتواننـد در مواجهـه بـا
اضطرابها و حوادث فشارزای زنـدگی ،آسـیب کمتـری را
متحمل شوند( .)38هوش معنوی میتواند به عنـوان یـک
راهبرد مقابلهای در جهت حل مسـائل پـرتنش روزمـره در
موقعیتهای مختلف نقش مهمی ایفا نماید .خـودتنظیمی
به عنوان یکی از مولفههای مهم تنظیم رفتار ،قضاوتهـای
کارآمد و ناکارآمد را در مواجهه با وقایع به همـراه خواهـد
داشت که هریک از این نگرشها در جایگاه خود میتواننـد
در رویارویی با موانع نتیجه رفتـار را پـیش بینـی کننـد و
منجر به افزایش رضـایت از زنـدگی وی گـردد .از ایـن رو
چنانچه افراد دارای سطح هوش معنوی افزونتری باشـند،
به تبع آن معنایی که به خود و جهان اطرافشان میدهنـد،
توام با احساس ارزشـمندی و هدفمنـدی اسـت ،بنـابراین
سختیها را تحمل میکنند و تاب آوری بیشتری را از خود
نشان میدهند .لذا میتوان نتیجـه گرفـت کـه هـر چقـدر
افراد در زندگی خود در انجام کارها خداونـد را بـه عنـوان
مالک خود قرار دهنـد و کارهـا و اعمـال خـود را براسـاس
دانش و آگاهی و شناخت انجام دهند ،همچنین در مقابـل
رفتار نادرست دیگران نیز صبر و بردبـاری داشـته باشـند،
کارهای روزانه خود را در زمان استراحت و آسودگی مـرور
کنند و بر خود کنترل داشـته باشـند ،مـیتواننـد رضـایت
بیشتری از زندگی خود داشته باشند .از دستاوردهای ایـن
پژوهش می توان در دو سطح نظری و عملی به ایـن شـرح
نتیجه گیـری کـرد .در سـطح نظـری نتـایج ایـن پـژوهش

می تواند نتایج پژوهش های پیشین را تأیید کند .در سـطح
عملی ،یافته های پـژوهش حاضـر مـی توانـد بـرای تـدوین
برنامههای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد .از آنجا که این
پژوهش بر روی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
انجام شده است ،لذا در تعمیم نتایج آن به کارکنـان دیگـر
دانشگاهها باید جانب احتیاط را رعایت کرد .خود گزارشـی
بودن ابزارهای مورد استفاده از محدودیتهای این پژوهش
است که توجه به آن ضروری میباشد .عدم وجـود مرحلـه
پیگیری و در نتیجه در دسـت نبـودن اطالعـاتی از تـداوم
تغییر و یا ثبات نتایج محدودیت دیگـر پـژوهش اسـت .بـا
توجه به ادبیات پژوهشی موجود در مورد اثربخشی رویکرد
آموزشی هوش معنوی پیشنهاد میگردد ،پژوهشهای فـرا
تحلیلی جهت بررسی میزان اثربخشی پژوهشهای مشـابه
با این پژوهش و کارآیی رویکرد هـوش معنـوی در بهبـود
وضــعیت روان شــناختی کارکنــان انجــام گیــرد .پیشــنهاد
می شود در تحقیقات بعدی مطالعه پیگیـری نیـز در طـرح
پژوهش گنجانده شود تا امکان ارزیـابی پایـداری تغییـرات
مثبت در شرکتکنندگان فراهم شود.
تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده
دوم در رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد گرگان است .از تمامی کارکنان و مسوولین دانشگاه
سپاسگزاری میگردد.
تعارض منافع
تعــارض منــافع توســط نویســندگان بیــان نشــده اســت.
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Background and Aims: The present research was designed and conducted by the aim of investigating
the effect of spiritual intelligence training on spiritual well-being and life satisfaction in employees of
Islamic Azad University-Gorgan branch.
Materials and Method: The present research was an applied research conducted with semiexperiential method which used a pretest-posttest with control group design. The population of the
current study included all the employees of Islamic Azad University-Gorgan branch in the second half
of 2017. The study sample consisted of 40 employees of the University who, after the initial interview
and based on the study inclusion and exclusion criteria, were selected by available sampling method,
and were then assigned into experiment and control groups by random assignment method (20
individuals per group). For gathering the data, the Spiritual Well Being Scale of Paloutzian and
Ellison, and Satisfaction with Life Scale of Diener, were used. Spiritual intelligence training was held
for the experiment group for 8 weekly two-hour sessions in groups but the control group subjects
received no intervention. For analyzing the data, the univariate analysis of covariance (ANCOVA) and
SPSSv20 were used.
Results: Results of the analysis of covariance suggested that spiritual intelligence training
significantly improved spiritual well-being and life satisfaction among the employees (P<0.01).
Conclusion According to the findings, psychologists and counselors are recommended to use the
spiritual intelligence approach for the purpose of enhancing psychological state in individuals.
Key words: Spiritual Intelligence, Life Satisfaction, Spiritual Intelligence, Employees

