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بررسي نقش واسطهگری عزّت نفس در رابطة بین ابعاد الگوهای
ارتباطات خانواده و بهزیستي معنوی
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسي نقش واسطه گری عزّت نفس در رابطه بين ابعاد الاوهای ارتباطات خانواده و
بهزيستي معنوی انجام شد .روش :شركتكنندگان اين پژوهش شامل  421نفر( 634دختر و  622پسر) از دانشجويان
مشغول به تحصيل در سال  6434-32دانشااه شيراز بودند كه به روش نمونهگيری طبقهای انتخاب شدند .به منظور
بررسي متغيّرهای پژوهش ،هر يک از شركتكنندگان پرسشنامههای الاوهای ارتباطي خانواده(كوئرنر و فيتزپاتريک،
 ،)4114عزّت نفس(روزنبرگ )6333 ،و بهزيستي معنوی(بردل و همکاران )4166 ،را تکميل كردند .پايايي ابزارهای
پژوهش به وسيله ضريب آلفای كرونباخ و روايي آنها به كمک روش تحليل عاملي تعيين شد .یافتهها :نتايج حاكي
از روايي و پايايي قابل قبول آزمونها بود .مدل فرضي با استفاده از روش آماری تحليل مسير با استفاده از رگرسيون
چندگانه به روش متوالي همزمان بر اساس مراحل بارون و كني تحليل شد .يافتهها نشان داد كه ابعاد الاوهای ارتباطي
خانواده پيش بيني كنندۀ معنادار عزّت نفس و بهزيستي معنوی است .همچنين بين عزّت نفس و بهزيستي معنوی رابطة
معناداری وجود دارد و عزّت نفس به عنوان يک متغيّر واسطهای بين هر دو نور جهتگيری گفتوشنود و همنوايي با
بهزيستي معنوی نيز ايفای نقش ميكند .نتیجهگیری :ابعاد الاوهای ارتباطي خانواده با واسطهگری عزّت نفس نقش
مؤثری در شکلگيری بهزيستي معنوی داشته است.
واژگان کلیدی :الاوهای ارتباطي خانواده ،عزّت نفس ،بهزيستي معنوی ،دانشجويان.

 دريافت مقاله  32/16/61؛ تصويب نهايي . 32/13 /63
 .5كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي.
 .2دكترای روانشناسي تربيتي ،دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز(نويسنده مسئول) /نشاني :شيراز ،پرديس ارم،
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي /نمابرEmail: foolad@shirazu.ac.ir / 53571231115 :
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الف) مقدمه
معنويت تأثيری بسزا در كمک به افراد در زمان مواجهه با شرايط بحراني دارد و بر چاوناي تعبير و تفسير
وی از رويدادها اثر ميگذارد و فرايند سازگاری و پذيرش رويدادها را آسان ميكند(فالح و همکاران.)4161 ،
همين تأثير موجب رشد رو به گسترش مطالعات روانشناسي معنويت در ابعاد مختلف شده كه يکي از
نتايج آن ،پيدايش مفاهيمي جديد در ادبيات روانشناسي بوده است .در همين راستا ،با ظهور روانشناسي
انسانگرا و فراشخصي ،بهزيستي معنوی به عنوان يک موضور ضروری مطرح شد(.شک)4162 6،

منظور از بهزيستي معنوی ،توانايي تجربه و گرد آوردن معنا و هدف در وجود ،از طريق ارتباط با خود،
دياران و قدرتي عظيمتر از خويشتن است(نلسونبکر .)4164 4،پژوهشاران ،بهزيستي معنوی 4را همانند نيازهايي
همچون نياز به هدف ،معنا و اميد در زندگي ،نياز به فراتر رفتن از شرايط موجود ،نياز به تحمل فقدان ،نياز
به مذهب ،نياز به همراهي و ياری ،نياز به چشمانداز مثبت در زندگي ،مراقبت و آرامش ميدانند(.متز)4164 2،

فرناند ،رفي و

چودهری)4161(2

چهار بُعد برای بهزيستي معنوی پيشنهاد دادهاند  .6بُعد دروني به

چاوناي درک فرد از خود مربوط ميشود؛  .4بُعد اجتماعي به كيفيت روابط بين فردی افراد ميپردازد؛
 .4بُعد محيطي به عالقه و ارتباط فرد با محيط مربوط ميشود؛  .2بُعد متعالي ارتباط فرد با حقيقت متعالي يا
خداست .ارتباط مؤثر هر كدام از اين ابعاد با هم ،باعث افزايش بهزيستي معنوی انسان ميشود.
بهزيستي معنوی از منظر قرآن و روايات عبارت است از «توجه و اهتمام به باطن تعاليم دين ،پيراستن
نفس از تعلق به ماديات و آراستن آن به روحانيت احکام دين مبين اسالم در پرتو توجه و تدبّر خالصانه
در نظام آفرينش از رهاذر طهارت و خلوص

عارفانه»(.جعفریزاده)6431 ،

بهزيستي معنوی متأثر از شرايط محيطي مناسب و امکاناتي است كه خانواده بستر آن را فراهم ميكند.
گالن و والتر )4162(1معتقدند كه محيط خانواده نقش اساسي در پرورش بهزيستي افراد ايفا ميكند .بنابر اين،
الاوهای ارتباطات خانواده 0در اين پژوهش به عنوان پيشايند بهزيستي معنوی بررسي شده است.
فيتزپاتريک و ريچي )6332(3با مفهومسازی نظرية مکلئود و چفي )6304(3دو بُعد زيربنايي جهتگيری
1. Shek
2. Nelson-Becker
3. Spiritual well-being
4. Mattes
5. Fernand, Rafi & Chowdhury
6. Golan &Walter
7 Family Relationships
8. Fitzpatrick & Ritchie
9. McLeod & Chaffee
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گفتوشنود 6و جهتگيری همنوايي 4را در الاوهای ارتباطي خانواده شناسايي كردهاند .اين دو بُعد اساسي
بيان ميكنند كه چاونه خانوادهها تعامل دارند و بر اساس تعامالتشان از يکديار متمايز ميشوند و چاونه
تعامالت درون خانواده با نت ايج و كاركردهای خاص و اساسي خانوادۀ فرد ارتباط دارد .آنها جهتگيری
گفتوشنود را «ميزاني كه خانوادهها شرايطي را فراهم ميآورند كه در آن همة اعضای خانواده تشويق به
شركت آزادنه و راحت در تعامل ،بحث و تبادل نظر دربارۀ طيف وسيعي از موضوعات ميشوند» تعريف
كردهاند(كوئرنر 4و فيتزپاتريک .)6330 ،جهتگيری همنوايي در اين نظريه عبارت است از «ميزاني كه خانوادهها
شرايط همسان بودن نارشها ،ارزشها و عقايد را مورد تأكيد قرار ميدهند»(.همان)

متغيّر واسطهای كه در اين پژوهش در نظر گرفته شده ،عزّت نفس است؛ زيرا تحقيقات نشان ميدهد
محيط خانوادگي عاملي است كه بر عزّت نفس تأثير ميگذارد(سوزوكي و تومادا )4162 2،و پذيرش و ارزش
گذاشتن دياران از جمله خانواده باعث رشد عزّت نفس ميشود(سانگ )4162 2،و عزّت نفس به نوبة خود در
گرايش به بهزيستي نقش دارد(.دوگان ،توتان و ساپماز)4164 1،

لي و

ژانگ()4162

عزّت نفس را به عنوان ارزشيابي احساسي يا منطقي افراد از مجموعة نارشها و

باورهای مثبت و منفي در مورد صفات اختصاصي ،توانايي و تعامل با دياران توصيف ميكند كه اين
نارشها تأثير مهمّي در رفتار افراد و بهزيستي ذهني آنان دارد .عزّت نفس بر اساس احساس كفايت شخصي
و ارزشمندی برای مواجهه با چالشهای بنيادی زندگي و سزاوار بودن برای شادكامي است .همچنين
جنبههای رفتاری عزّت نفس در رفتارهايي مانند جرأتورزی ،قاطعيت و مؤدب بودن نسبت به دياران بروز
ميكند(.روزنبرگ6312 ،؛ نقل از مرک)4113 ،

از زمان طرح مفهوم بهزيستي معنوی ،دو چالش اساسي پيش روی نظريهپردازان و محققان قرار داشت
نخست ،مفهومسازی آن و دوم ،شناسايي عوامل همبسته با اين سازه(.كيتيپراپاس)4113 0،

بر اساس ضرورت دوم ،بيشتر مطالعات به تأثيرات بهزيستي معنوی بر عوامل فردی و روانشناسي
سالمت پرداختهاند(توک و اندرسون4162 3،؛ سيلوا4113 3،؛ كراسي و هایواردا )4162 61،و در پژوهشهای اندكي به تأثير
عوامل پيشايندی بر بهزيستي معنوی ،توجه شده است .لذا پژوهش حاضر در زمينة شناسايي عوامل تعيين
1. Conversation Orientation
2. Conformity Orientation
3. Koerner
4. Suzuki & Tomoda
5. Sang
6. Dogan, Totan & Sapmaz
7. Kittiprapas
8. Tuck & Anderson
9. Silva
10. Krausea & Haywarda
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كنندۀ بهزيستي معنوی روی دانشجويان ،سهمي مهم در پر كردن شکاف موجود در بدنة تحقيقات مورد نظر
ايفا ميكند و افقهای تازهای برای ارائة مدلهای جامعتر بهزيستي معنوی بر پژوهشاران ميگشايد .همچنين
ضرورت پژوهش حاضر از آن جهت است كه چشماندازهای جديدی را پيش روی انديشمندان،
روانشناسان و دست اندركاران تعليم وتربيت ميگشايد تا ضمن درک بهتر اين سازه در تصميمگيریها،
تصميمسازیها و ارائة خدمات به صورت آگاهانهتر نسبت به دانشجويان عمل كنند.
از آنجا كه دانشجويان از حساسترين گروههای جامعه و سازندگان فردای هر كشورند و با توجه به
اينکه بهزيستي معنوی يکي از ابعاد مهم ،برجسته و اساسي زندگي سالم محسوب

ميشود(ياچو ،هويينگ و لي،

6

 )4161و پيامد پرورش آن ،داشتن يک زندگي مطلوب ،آرامش ذهني و در نتيجه افزايش تمركز و تفکر
است(ساموئل ،برگمن و هاپکا -برونر)4164 4،؛ بنابر اين ،شناخت عوامل مؤثر بر بهزيستي معنوی باعث پرورش آن و
در نتيجه افزايش سالمت و آرامش ذهني دانشجويان خواهد شد.
تعدادی از تحقيقات پيشين به بررسي پيشايندهايي همچون عوامل مراقبتي بر سازههای مشابه بهزيستي معنوی
مانند بهزيستي روانشناختي ،بهزيستي ذهني ،عملکرد قوی اجتماعي و شادی پرداختهاند .مطالعة لي و ژانگ)4162(4

نشان داد پدر و مادراني كه به خواستههای فرزندان خود اهميت ميدهند و حمايت عاطفي از فرزندان خود دارند،
باعث افزايش عزّت نفس در فرزندان و در نتيجه ارتقای بهزيستي ذهني در آنها خواهند شد.
با بررسي ارتباط بين درک والدين و هوش هيجاني و بهزيستي معنوی كه روی  642طالب مرد از سه
حوزۀ علميه در قلمرو اسقف از سورابايای اندونزی انجام گرفت ،مشاهده شد كه پيوند پدر و مادر و درک
باال از رفتارها و گفتار فرزندان و گفتوشنود باال با آنها به طور قابل توجهي با هوش هيجاني و بهزيستي
معنوی در ارتباط است(كايونو و جالوم .)4162 2،همچنين بر اساس مطالعة گالن و والتر( ،)4162فرزندان مادراني كه
ارتباط مثبت و حمايت عاطفي و تعامل و گفتوشنود دارند ،از بهزيستي و آرامش بيشتری برخوردارند.
با مروری بر تحقيقات پيشين به نظر ميرسد الاوهای ارتباطي خانواده نقش بسزايي در ايجاد عزّت
نفس و بهزيستي معنوی و همچنين ،عزّت نفس نيز نقش مؤثری در شکلگيری بهزيستي معنوی داشته باشد.
در نتيجه انتظار ميرود عزّت نفس نقش واسطه را در ارتباط بين الاوهای ارتباطي خانواده و بهزيستي
معنوی ايفا كند .بنابر اين ،مسئلة اساسي در پژوهش حاضر ،بررسي پيشايندهای بهزيستي معنوی در قالب
يک مدل علّي است كه در آن ،الاوهای ارتباطي خانواده به عنوان متغيّر برونزاد و عزّت نفس به عنوان
متغيّر ميانجي مطالعه ميشود.
1. Ya-Chu, Huiying & Li
2. Samuel, Bergman & Hupka-Brunner
3. Li & Zhang
4. Cahyono & Julom
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جهتگیری گفتوشنود
عزت نفس

بهزیستي معنوی

جهتگیری همنوایي
شکل  :2مدل مفهومي پژوهش حاضر

بر اساس آنچه گفته شد ،فرضيههای پژوهش حاضر عبارتند از


آيا الاوهای ارتباطات خانواده پيشبيني كنندۀ معنادار بهزيستي معنویاند؟



آيا الاوهای ارتباطات خانواده پيشبيني كنندۀ معناداری برای عزّت نفساند؟



آيا با كنترل الاوهای ارتباطات خانواده ،عزّت نفس پيشبيني كنندۀ بهزيستي معنوی است؟



آيا عزّت نفس نقش واسطهای در ارتباط بين الاوهای ارتباطات خانواده و بهزيستي معنوی ايفا

ميكند؟

ب) روش و ابزار
پژوهش حاضر از نور همبستاي است و در قالب يک مدل طرح تحليل مسير ،روابط ميان متغيّرهای
پژوهش بررسي شده است .متغيّرهای پژوهش عبارتند از بهزيستي معنوی به عنوان متغيّر درونزاد تحقيق،
الاوهای ارتباطي خانواده به عنوان متغيّر برونزاد و عزّت نفس به عنوان متغيّر واسطهای.
جامعة آماری اين پژوهش شامل كلية دانشجويان دختر و پسر مشغول به تحصيل در سال 6434-32
دانشااه شيراز بودند .روش نمونهگيری ،طبقهبندی بود؛ تمامي دانشکدههای دانشااه شيراز ،طبقهبندی و
درون اين طبقهها افراد مورد نظر به صورت تصادفي انتخاب شدند .در مجمور ،پس از انجام نمونهگيری و
حذف پرسشنامههای مخدوش ،تعداد شركتكنندگان پژوهش به  421نفر رسيد كه از اين تعداد 634 ،نفر
دختر و  622نفر پسر بودند .برای گردآوری دادههای پژوهش از ابزارهای ذيل استفاده شد
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 .2مقیاس الگوهای ارتباطي خانواده
برای بررسي وضعيت ابعاد الاوهای ارتباطي خانواده؛ يعني بُعد گفتوشنود و بُعد همنوايي ،از ابزار
تجديدنظر شدۀ الاوی ارتباطات خانواده استفاده شد(پيوست  .)6اين ابزار يک پرسشنامة خودسنجي بود
كه ميزان موافقت يا مخالفت پاسخدهنده را با  41گزاره دربارۀ وضعيت ارتباطات خانوادۀ فرد ،در دامنة
پنج درجهای از كامالً موافقم(نمرۀ پنج) تا كامالً مخالفم(نمره يک) سؤال ميكرد؛  62گزارۀ اول مربوط به
بعد گفتوشنود و  66گزارۀ بعدی مربوط به بعد همنوايي است .نمرۀ باالتر در هر دو خردهمقياس به معنای
آن است كه آزمودني چنين ادراک ميكند كه در خانوادۀ او جهتگيری گفتوشنود يا همنوايي بيشتری
وجود دارد(.كوئرنر و فيتزپاتريک)4114 ،

برای پايايي ابزار ،مياناين مقدار آلفای كرونباخ( 1/33 ،دامنة  )1/32-1/34برای بُعد گفتوشنود،
( 1/03دامنة  )1/04-1/32برای همنوايي و ضريب پايايي به روش بازآزمايي 1/33 ،برای بُعد گفتوشنود،
 1/04تا  1/34برای بُعد همنوايي گزارش شده است(همان) .در پژوهش حاضر برای بررسي پايايي از روش
آلفای كرونباخ استفاده شد كه اين ضريب برای بُعد گفتوشنود  1/31و برای بُعد همنوايي  1/31به دست
آمد .برای تعيين روايي سازه و تأييد ساختار عاملي مقياس ياد شده نيز از روش تحليل عامل به روش مؤلفة
اصلي با چرخش قائم استفاده شد؛ اما سؤاالت  3 ،0و  66-62به خوبي منفک نشدند و نه تنها با عامل
گفتوشنود ،بلکه با عامل همنوايي هم همبستاي زيادی مشاهده شد .بنابر اين ،حذف شدند .مالک
استخراج عوامل ارزش ويژه ،باالتر از يک و شيب م نحني اسکری بود كه وجود دو عامل تأييد شد .مقدار
ضريب  KMOكه بيانار كفايت نمونهگيری است ،مطلوب و برابر با  1/31بود .ضريب آزمون بارتلت نيز با
ضريب  66443/142و با درجة آزادی  606در سطح هزارم معنادار شد كه نشاندهندۀ معناداری ماتريس
همبستاي است .مجمور متغيّرها ميتوانست  03/42در صد از كل واريانس سازه را تبيين كند.
 .1مقیاس عزّت نفس
مقياس عزّت نفس روزنبرگ )6333(6يکي از مقياسهای اصلي و بسيار پركاربرد برای اندازهگيری عزّت نفس
عام و كلي است(پيوست  .)4مقياس  61گويهای شامل پنج گوية مثبت و پنج گوية منفي است .از
شركتكنندگان خواسته ميشود به هر سؤال در يک مقياس چهار امتيازی(از كامالً مخالفم= 6تا كامالً
موافقم= )2پاسخ دهند .گويه های منفي( )3 ،3 ،1 ،2 ،4به صورت معکوس نمره گذاری مي شوند.
مجمور پاسخها با هم برای به دست آوردن نمره عزّت نفس كل جمع مي شود .نمرات باال نشان دهندۀ
عزّت نفس باالست.

- Rosenberg
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گرينبرگر و همکاران )4114(6در پژوهشي روی  630دانشجوی اسپانيايي ،ضريب همساني دروني اين
مقياس را  1/32و ضرايب پايايي بازآزمايي مقياس عزت نفس روزنبرگ را روی  03دانشجو با فاصلة زماني
دو هفته  1/32گزارش كردند كه ضرايب بازآزمايي معنادار بود.
محمدی( )6432ضرايب آلفای كرونباخ و دو نيمهسازی مقياس عزّت نفس روزنبرگ را بر دانشجويان
دانشااه شيراز  1/13و  1/13و ضرايب بازآزمايي مقياس فوق را با فاصلة يک هفته  ،1/00دو هفته  1/04و
سه هفته  1/03گزارش كردند كه همة ضرايب بازآزمايي به دستآمده ،معنادار بود.
د ر پژوهش حاضر برای بررسي پايايي اين ابزار از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده است كه مقدار
آن  1/34بود .برای تعيين روايي سازه و تأييد ساختار عاملي مقياس ياد شده نيز روش تحليل عامل به روش
مؤلفة اصلي با چرخش قائم به كار برده شد .مالک استخراج عوامل ارزش ويژه ،باالتر از يک و شيب
منحني اسکری بود .مقدار ضريب  KMOكه بيانار كفايت نمونهگيری است ،مطلوب و برابر با  1/34بود.
آزمون بارتلت نيز با ضريب  4444/21در سطح يک هزارم معنادار شد كه حاكي از معناداری ماتريس
همبستاي است .در مجمور ،متغيّرها ميتوانست  23/44درصد از كل واريانس سازه را تبيين كند.
 .3مقیاس بهزیستي معنوی
اين مقياس توسط بردل و همکاران )4166(4ساخته شده(پيوست  )4و شامل  64سؤال با مقياس ليکرت پنج
درجهای از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم است .اين پرسشنامه دارای سه خردهمقياس معنا ،آرامش و ايمان و
هر يک از خردهمقياسها دارای چهار سؤال است .با اجرای پرسشنامه ،نمرۀ سه خردهمقياس به دست
ميآيد و با جمع نمرات  64سؤال ،نمرۀ كل بهزيستي معنوی به دست ميآيد .نمرهگذاری سؤاالت از 1
تا  2است؛ به اين صورت كه گزينة كامالً مخالفم نمرۀ صفر و گزينة كامالً موافقم نمرۀ چهار ميگيرد .در
سؤال  2و  ،3نمرهگذاری معکوس مي شود؛ يعني به گزينة خيلي مخالفم نمرۀ چهار و به گزينة كامالً موافقم
نمرۀ صفر تعلق ميگيرد .برای به دست آمدن امتياز ،دامنة  1-23در نظر گرفته ميشود .مياناين مقدار
آلفای كرونباخ كل پرسشنامه ( 1/33دامنه  1/33تا )1/36بود .همبستاي مثبت و معنادار نمرات كل
پرسشنامه با نمرات مقياس كيفيت زندگي ( )r= 1/23نشانار روايي همارای پرسشنامه بود .همچنين
همبستاي منفي و معنادار نمرات پرسشنامه با نمرات افسردگي و سردرگمي ( ،)r= -1/22نشانار روايي
واگرای پرسشنامه بود .همچنين نتايج تحليل عاملي اكتشافي و تأييدی ،نشانار روايي سازۀ پرسشنامه بود.
سؤاالت هر يک از خردهمقياسها عبارتند از خردهمقياس معنا 3 ،2 ،4 ،4؛ خردهمقياس آرامش ،2 ،6

 - Greenberger, Chen, Dmitrieva, & Farruggia
- Bredle, Salsman, Debb, Arnol, & Cella
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0 ،1؛ خردهمقياس ايمان .64 ،66 ،61 ،3
در پژوهش حاضر برای بررسي پايايي اين ابزار ،ضريب آلفای كرونباخ محاسبه شده است كه مقدار
آن  1/31بود .برای تعيين روايي سازه و تأييد ساختار عاملي مقياس ياد شده ،روش تحليل عامل به روش
مؤلفة اصلي با چرخش قائم به كار برده شد كه تحت سه عامل ،روايي پرسشنامه تأييد نشد .بنابر اين ،چون
ابعاد بهزيستي معنوی مکمل هماند و افراد وقتي از بهزيستي معنوی برخوردارند كه تمام ابعاد آن به صورت
يکپارچه در آنها جريان داشته باشد(فرناند و همکاران ،)4161 ،پس در پژوهش حاضر تحليل عامل مقياس بهزيستي
معنوی تحت يک عامل به كار برده شد كه روايي پرسشنامه با يک عامل معنادار تأييد شد .مالک استخراج
عوامل ارزش ويژه باالتر از يک و شيب منحني اسکری بود .مقدار ضريب  KMOكه بيانار كفايت
نمونهگيری است ،مطلوب و برابر با  1/31بود .آزمون بارتلت نيز با ضريب  1134و با درجة آزادی  11در
سطح يک هزارم معنادار شد كه حاكي از معناداری ماتريس همبستاي است .در مجمور ،متغيّرها
ميتوانست  06/24در صد از كل واريانس سازه را تبيين كند.

ج) یافتههای پژوهش
در اين بخش ،ابتدا يافتههای توصيفي متغيّرهای پژوهش ارائه ميشوند.
جدول  :2یافتههای توصیفي متغیّرهای پژوهش
میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

متغیّرها
الاوهای ارتباطي

گفتوشنود

41/22

3 /3

3

21

خانواده

همنوايي

41/36

66/3

66

22

عزت نفس

44/2

0 /2

62

21

بهزيستي معنوی

46/2

66/1

0

21

به عنوان پيشنياز انجام تحليلهای رگرسيوني و همچنين به منظور ارائة تصوير روشنتری از ارتباط ميان
متغيّرهای پژوهش ،همبستاي آنها محاسبه شد .در جدول  4ماتريس همبستاي متغيّرهای مدل مورد پژوهش
آورده شده است.
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جدول  :1ماتریس همبستگي بین متغیّرهای پژوهش
3

1

متغیّرها

2

جهتگيری گفت وشنود

6

جهتگيری همنوايي

*-1/46

6

عزّت نفس

*1/40

*-1/16

6

بهزيستي معنوی

*1/24

*-1/04

*1/12

4

6
*p>1/12

در مرحلة اول ،رگرسيون متغيّر درونزاد(بهزيستي معنوی) به روی متغيّر برونزاد(جهتگيریهای
گفتوشنود و همنوايي خانواده) انجام شد .درمرحلة دوم ،تحليل رگرسيون متغيّر واسطه(عزّت نفس) به
روی متغيّرهای برونزاد(جهتگيری گفتوشنود و همنوايي خانواده) و در مرحلة سوم ،تحليل رگرسيون
همزمان متغيّرهای درونزاد(بهزيستي معنوی) روی متغيّر برونزاد(جهتگيریهای گفتوشنود و همنوايي
خانواده) و متغيّر واسطه(عزّت نفس) انجام شد .سپس ضرايب به دست آمده در مرحلة اول و سوم مقايسه
شد تا نقش واسطهگری جهتگيری مذهبي بررسي شود .نتايج اين تحليلها در جداول ذيل آمده است.
 .2پیشبیني بهزیستي معنوی بر اساس الگوهای ارتباطي خانواده
اولين فرضية پژوهش اين بود كه الاوهای ارتباطي خانواده پيشبيني كنندۀ معناداری بهزيستي معنوی است.
برای بررسي اين فرضيه ،با استفاده از رگرسيون چندگانه به شيوۀ همزمان ،قدرت پيشبيني بهزيستي معنوی
توسط ابعاد الاوهای ارتباطي خانواده بررسي شد كه نتايج آن در جدول  4نشان داده شده

است(.مسير اول از

مراحل چهارگانة پيشنهادی بارون و كني)6331 ،

جدول  :3میزان پیشبیني بهزیستي معنوی بر اساس الگوهای ارتباطي خانواده
متغیّر پیشبین
گفتوشنود
همنوايي

F

P

R

R²

426/63

1/1116

1/01

1/23

β

t

P

1/46

2/34

1/1116

-1/11

-63/44

1/1116

با توجه به نتايج مندرج در جدول  4و  ،2متغيّرهای الاوهای ارتباطي خانواده اثر معناداری برگرايش به
بهزيستي معنوی داشتهاند( .)F=426/63 ، p>1/1116نتايج تحليل رگرسيون حاكي از آن است كه
جهتگيری گفتوشنود در تعامالت خانواده پيشبين مثبت و معنادار بهزيستي معنوی است(،p>1/1116
 )β =1/46و جهتگيری همنوايي پيشبينيكنندۀ منفي و معنادار گرايش به بهزيستي معنوی است
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( .)β = -1/11 ،p>1/1116همچنين ابعاد الاوهای ارتباطي خانواده در مجمور  23در صد از واريانس
بهزيستي معنوی را تبيين كردهاند .پس فرضية اول پژوهش تأييد شد .نتايج به دست آمده در شکل  6آورده
شده است.
1/12

گفتوشنود
بهزیستي معنوی

-1/66

همنوایي
شکل  :1پیشبیني بهزیستي معنوی بر اساس الگوهای ارتباطي خانواده

 .1پیشبیني عزّت نفس بر اساس الگوهای ارتباطي خانواده
فرضية دوم پژوهش اين بود كه ابعاد الاوهای ارتباطي خانواده ،پيشبيني كنندۀ معناداری برای عزّت نفس
است .با استفاده از رگرسيون چندگانه به شيوۀ همزمان ،قدرت پيشبيني عزّت نفس توسط الاوهای
ارتباطي خانواده بررسي شد .جدول  2حاكي از نتايج به دست آمده

است(.مسير دوم از مراحل چهارگانة پيشنهادی

بارون و كني)6331،

جدول  :4میزان پیشبیني عزّت نفس بر اساس الگوهای ارتباطي خانواده

متغیّر پیشبین
گفتوشنود
همنوايي

F

P

R

R²

663/01

1/1116

1/12

1/26

β

t

P

1/41

2/16

1/1116

-1/22

-64/23

1/1116

نتايج مندرج در جدول  2بيانار آن است كه الاوهای ارتباطي خانواده اثر معناداری بر عزّت نفس
دارند( .)F=663/01 ، p>1/1116جهتگيری گفتوشنود ،پيشبينيكنندۀ مثبت و معنادار عزّت نفس
است()β =1/41 ،p>1/1116؛ در حالي كه جهتگيری همنوايي ،پيشبيني كنندۀ منفي و معنادار عزّت
نفس است ( .)β = -1/22 ،p>1/1116همچنين ابعاد الاوهای ارتباطي خانواده در مجمور  26درصد از
واريانس عزّت نفس را تبيين كردهاند .در نتيجه ،فرضية دوم پژوهش تأييد شد .اين نتايج در شکل  4قابل
مشاهده است.
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1/11

گفتوشنود

عزت نفس
-0/55

همنوایي
شکل  :3پیشبیني عزّت نفس بر اساس الگوهای ارتباطي خانواده

 .3پیشبیني بهزیستي معنوی بر اساس عزّت نفس با کنترل الگوهای ارتباطي خانواده
فرضية سوم پژوهش آن بود كه با كنترل الاوهای ارتباطي خانواده ،عزّت نفس پيشبيني كنندۀ بهزيستي
معنوی است .با استفاده از رگرسيون چندگانه به شيوۀ متوالي همزمان ،قدرت پيشبيني بهزيستي معنوی
توسط الاوهای ارتباطي خانواده و عزّت نفس بررسي شد .جدول  2حاكي از نتايج به دست آمده
است(.مسير سوم از مراحل چهارگانة پيشنهادی بارون و كني)6331 ،

جدول  :5میزان پیشبیني بهزیستي معنوی بر اساس عزّت نفس با کنترل الگوهای ارتباطي خانواده

متغیّرپیشبین

F

P

R

R1

گفتوشنود
همنوايي

636/03

1/1116

عزّت نفس

1/03

1/14

β

t

P

1/61

2/22

1/1116

-1/24

-64/41

1/1116

1/12

62/36

1/1116

نتايج جدول  2بيانار آن است كه مجمور متغيّرهای پيشبين ،اثر معناداری بر بهزيستي معنوی داشتهاند
( .)F =636/03 ،P< 1/1116جهتگيری گفتوشنود خانواده ( )β= 1/61 ،P< 1/1116و عزّت نفس
( )β=1/12 ،P< 1/1116به صورت مثبت و معنادار و جهتگيری همنوايي ( )β= -1/24 ،P< ،1/1116به
صورت منفي و معناداری بهزيستي معنوی را پيشبيني ميكنند .همچنين متغيّرهای پيشبين ،در مجمور 14
درصد از واريانس بهزيستي معنوی را تبيين كردهاند.
 .4نقش واسطهگری عزّت نفس در رابطة بین الگوهای ارتباطي خانواده و بهزیستي معنوی
فرضية چهارم پژوهش آن بود كه عزّت نفس نقش واسطهگری در رابطة بين الاوهای ارتباطي خانواده و
بهزيستي معنوی ايفا ميكند .برای بررسي اين فرضيه ،به مقايسة ضرايب بتای جدول ( 4نتايج مسير اول از
مراحل بارون و كني) و جدول ( 2مسير سوم از مراحل بارون و كني) اقدام شد .مقايسة ضرايب جدول  2با
جدول  4نشان ميدهد ضريب بتای گفتوشنود از  1/46در مرحلة اول ،به  1/61در مرحلة سوم كاهش
يافته است .همچنين ضريب بتای همنوايي از  -1/11در مرحلة اول به  -1/24در مرحلة سوم كاهش يافته
است .اين امر بيانار آن است كه عزّت نفس در رابطة بين الاوهای ارتباطي خانواده و بهزيستي معنوی،
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نقش واسطهای سهمي است .با توجه به تحليلهای صورت گرفته مدل نهايي پژوهش در شکل  4آورده شده
است.

1/26
گفتوشنود

1/64 -0/31

همنوایي

1/12

بهزیستي معنوی

عزت نفس

1/64
-0/66

-0/52
شکل  :4مدل نهایي پژوهش

د) بحث و نتیجهگیری
يافتههای حاصل از پژوهش حاضر را در سه بخش ميتوان بررسي كرد كه عبارتند از چاوناي رابطة
الاوهای ارتباطي خانواده با بهزيستي معنوی ،ارتباط الاوهای ارتباطي خانواده با عزّت نفس و ارتباط
الاوهای ارتباطي خانواده با بهزيستي معنوی با واسطهگری عزّت نفس؛ كه در ادامه هر يک به تفصيل
بررسي خواهند شد.
 .2ارتباط مستقیم الگوهای ارتباطي خانواده با بهزیستي معنوی
همان طور كه مشاهده شد ،نتايج مربوط به پيشبيني بهزيستي معنوی توسط هر يک از ابعاد الاوهای
ارتباطي خانواده نشان داد كه جهتگيری گفتوشنود پيشبيني كنندۀ مثبت و معنادار بهزيستي معنوی
است .از نظر پيشينة تحقيقاتي ،يافتههای اين پژوهش تأييد بر مطالعاتي است كه با استفاده از سازههای مشابه
مانند بهزيستي روانشناختي ،بهزيستي ذهني ،عملکرد قوی اجتماعي و شادی اين رابطه را بررسي كردهاند
كه تعدادی از آنها عبارتند از كارنتاويساب و هاله)4166(6؛ گالن و والتر()4162؛ كايونو و جالوم()4162؛

ويلسون ،كرنيچکي ،ويلکم و اولت)4162(4؛ گلوزا()4162؛ ويلر)4162(4؛ گينا)4164(2؛ اصغری ،سعادت ،عاطفي
و جانعليزاده(.)6434
- Charoenthaweesub & Hale
 - Wilson, Chernichky, Wilkum & ,Owlett
 - Wheeler
 - Gina
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از طرفي بعد جهتگيری همنوايي پيشبيني كنندۀ منفي و معنادار بهزيستي معنوی است .اين يافته با
نتايج ساير پژوهشاران با متغيّرهای مشابه مانند توانايي رفع مشکل و اضطراب ،ارتباطات ميان فردی و
سازگاری(های و اسکارپ4162 6،؛ ويلسون و همکاران4162 ،؛ كاوس 4و همکاران4162 ،؛ رحيمي و خيّر )6433 ،همسو بود.
در تبيين اين يافته ميتوان گفت خانوادههايي كه اعضای آن گفتوشنود بااليي دارند ،از حوادث و
وقايع پيرامون خود ارزيابي مثبتي دارند ،با شرايط به طور سازگارانهای تعامل دارند و به طور طبيعي
هيجانات مثبتي مانند لذت ،شادی و رضايت از زندگي را تجربه ميكنند ،از بهزيستي معنوی باالتری
برخوردار خواهند بود(.كايونو و جالوم)4162 ،

در نتيجه ،ارتقای بهزيستي معنوی بر اساس انديشه قرآني و صحيفة سجاديه ،باعث انسجام مؤلفههاى
معرفتى(معرفت ويژه نسبت به خدا ،انسان ،خلقت و رابطة متقابل آنها) ،عاطفى(عشق به خدا) ،عملى(رفتار
خدامحور) و در نتيجه ،سالمت همهجانبة جسم و روح انسان خواهدشد(بيطرفان و ارفعي )6434 ،كه اين سامانة
باور منسجم باعث آرامش دروني در فرزندان ميشود .قرآن كريم در مورد بازدهي بهزيستي معنوی
ميفرمايد «هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّکِينَهَ فِى قُلُوبر

الْمُؤْمِنِينَ»(يونس

)14؛ او كسى است كه سکينه و آرامش را در

دلهاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان افزوده شود.
اما والديني كه همنوايي بااليي با فرزندان خود دارند ،حوادث زندگيشان را نامطلوب ارزيابي كرده و
بيشتر هيجانات منفي نظير اضطراب ،افسردگي و خشم را تجربه ميكنند؛ كه اين باعث تضعيف بهزيستي
معنوی در آنها خواهد شد(كار و همکاران .)4162 ،كاهش بهزيستي معنوی باعث از همگسيختاي شاخصهاى
معرفتى ،عاطفى ،عملى و بازدهى در فرزندان خواهد شد كه با عدم اطمينان قلبي و ناهنجاریهای اخالقي
همراه است.
 .1ارتباط مستقیم الگوهای ارتباطي خانواده با عزّت نفس
همان طور كه جدول  2نشان ميدهد ،بُعد جهتگيری گفتوشنود ،ارتباط مثبت و معناداری با عزّت نفس
دارد .اين نتيجه با يافتههای

اخير(سوزوكي و تومادا4162 ،؛ گلوزا4162 ،؛ كاستاری ،كمبل و جيمز4162 4،؛ قريشي و ساماني)6434 ،

همسويي دارد .در مورد اثر جهتگيری همنوايي بر عزّت نفس ،نتايج نشان داد كه جهتگيری همنوايي
ارتباط منفي و معناداری با عزّت نفس دارد كه با نتايج پژوهشهای

گذشته(ويلسون و همکاران 4162؛ ارانگ و گشو،

4162؛ كار و همکاران4162 ،؛ ابرتاماتسون4161 ،؛ فراهتي و همکاران )6431 ،همخواني دارد.
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر و بررسي تحقيقات پيشين ،مالحظه ميشود عزّت نفس افراد بر
 - High & Scharp
 - Kovess
3. Cassettari, Kamble & James
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اساس پذيرش ،ارزش و احترام گذاشتن دياران(به ويژه پدر و مادر) نسبت به عقايد ،عملکرد و
تصميمگيریها ،رشد و پرورش مييابد .در ساية اين امنيت رواني ،فرزند خود را بدون هيچ شرطي دوست
خواهد داشت و برای توانايي های خود ارزش قائل خواهد شد و اين باعث رشد و تعالي حرمت خود عزّت
نفس در افراد ميشود(سانگ .)4162 ،بنابر اين ،كيفيت سطح باالی تعامالت با فرزندان ،اثر مثبت و قابل
توجهي در افزايش عزّت نفس فرزندان

دارد(كاستاری و همکاران)4162 ،

و باعث پيشرفت كارايي ،عملکرد

مناسبتر و مؤثرتر در فرزندان خواهد شد(.اسميت)4110 6،

اما پدر و مادرهايي كه بر همنوايي نارشها تأكيد ميكنند و برای عقايد فرزندان خود ارزش قائل
نيستند ،فرزندانشان به تواناييهای خود شک ميكنند و در نتيجه از عزت نفس كمي

برخوردارند(ارانگ و

گشو . )4162 ،همچنين ارزيابي نامطلوبي نسبت به خود دارند و در مواجهه با شکستهای زندگي بسيار ضعيف
عمل ميكنند(مرک )4113 ،و در قبال پيامدهای تصميمات خود احساس مسئوليت نکرده و رابطة راحت و
رضايتمندی با خود و دياران برقرار نميكنند(.بربا)6333 4،

 .3ارتباط عزّت نفس با بهزیستي معنوی با کنترل الگوهای ارتباطي خانواده
نتايج به دست آمده نشان داد عزّت نفس به طور مثبت ،بهزيستي معنوی را پيشبيني ميكند .از نظر پيشينة
تحقيقاتي ،يافتههای اين پژوهش تأييد بر مطالعاتي است كه با استفاده از سازههای مشابه مانند سالمت روان،
شادی ،بهزيستي ذهني و رضايت از زندگي ،اين رابطه را بررسي

كردهاند(.واكوفاری و همکاران4162 4،؛ نور ،بشير و
0

ايرنشاو4162 2،؛ مارشال و همکاران4162 2،؛ لي و ژانگ4162 ،؛ دونگيو و ينلين4162 1،؛ دوگان و همکاران4164 ،؛ نيما و همکاران4164 ،؛
عبداهلل4164 3،؛ عبدالخالق4166 3،؛ كمالي مقدم)6431 ،

در تبيين اين يافته ميتوان گفت افرادی كه از عزت نفس بااليي برخوردارند ،از وقايع پيرامون خود
ارزيابي مثبتي دارند و به طور عمدهای هيجانات مثبت را تجربه ميكنند .در نتيجه به راحتي ميتوانند با
تهديدها و وقايع اضطرابآور زندگي بدون تجربة برانايختاي عواطف منفي و از همپاشيدگي رواني
مقابله كنند(رابرت . )4112 61،اين شيوۀ برخورد ،بهزيستي و آرامش آنان را در بر دارد و در نتيجه ،ارتقای
بهزيستي معنوی ،يک سيستم حفاظتي برای رسيدن به معنا ،كمال و دستيابي به يکپارچاي با كل هستي برای
1. Smith
2. Berba
- Vakoufari , Christina & Mavroidis
 - Noor, Bashir, & Earnshaw
- Marshal, Parker, Ciarrochi, Sahdra, Jackson & Heaven
 - Dong yue & Yin lin
 - Nima, Rosenberg, Archer, & Garcia
- Abdullah
 - Abdel-Khalek
 - Robert
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فرد فراهم ميآورد(ايدلر .)4162 6،لذا معنا و هدف در كل جنبههای زندگي فرد جريان پيدا كرده و هويت
فردی و گروهي او را تقويت ميكند(كالنسي و همکاران .)4162 4،شواهد نشان ميدهد معنادار بودن زندگي ،سبب
پايين آمدن سطح عواطف منفي مانند اضطراب و افسردگي و در نهايت ،سبب كاهش خطر ابتال به
بيماریهای رواني ميشود(فلدمن و استاينر4112 ،؛ نقل از ابوالقاسمي ،آرياپوران و طاهریفرد)6432 ،

 .4بحث و نتیجهگیری از نقش واسطهای عزّت نفس در رابطة بین ابعاد الگوهای ارتباطي
خانواده و بهزیستي معنوی
نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر نشان داد عزّت نفس عالوه بر اينکه تأثير مستقيم بر بهزيستي معنوی دارد،
به عنوان متغيّر واسطهای بين جهتگيری گفتوشنود و همنوايي و بهزيستي معنوی نيز ايفای نقش ميكند.
بر اين اساس ،يافتههای اين مطالعه در خصوص نقش واسطهای عزّت نفس ،با نتايج مطالعة برخي
محققان(لي و ژانگ4162 ،؛ دونگ يو و ين لين4162 ،؛ عبدالخالق4166 ،؛ دبيری ،صرامي و فلسفينژاد )6436 ،كه نقش واسطهای
عزّت نفس را با سازههای مشابه بررسي كردهاند ،همسو است.
با توجه به يافتههای اين پژوهش و تحقيقات مشابه ،ميتوان گفت كيفيت خوب ارتباطات خانوادگي
باعث افزايش عزت نفس و در نتيجه ،منجر به بهزيستي سطح باال در فرزندان ميشود(لي و ژانگ.)4162 ،
جهتگيری گفتوشنود خانواده در مقايسه با همنوايي ،نقش و اثر مثبتي در افزايش عزّت نفس و بهزيستي
معنوی افراد ايفا ميكند؛ به اين ترتيب كه از يک سو با اثرگذاری بر عزّت نفس به عنوان متغيّر واسطه به
صورت غير مستقيم تأثير خود را بر بهزيستي معنوی اعمال ميكند و از سوی ديار ،به صورت مستقيم در
بهزيستي معنوی اثرگذار است .پس هر چه محيط خانواده شرايطي برای ايجاد ارتباطات باز و شركت دادن
فرزندان در تصميمگيریها فراهم آورد ،به درک ارزش فرد كمک ميكند و با شرايط چالشانايز زندگي
به شيوۀ منعطفي برخورد خواهد كرد كه منجر به افزايش بهزيستي ميشود(.فيتزپاتريک)4112 ،

در نتيجه ،ارتقای بهزيستي معنوی باعث آرامش قلبي در فرزندان خواهد شد .نظر به اينکه در فرهنگ
قرآن و حديث ،جايااه اصلى بهزيستي معنوى ،قلب و بُعد درونى انسان است(بيطرفان و ارفعي ،)6434 ،بنابر اين،
كساني كه از بهزيستي معنوی برخوردار باشند ،از آرامش دروني بهرهمند ميباشند؛ همچنان كه قرآن كريم
ميفرمايد «الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم برذِكْرراللّهِ أَالَ برذِكْرراللّهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوبُ»(رعد

)43؛ آنها كسانىاند كه

ايمان آوردهاند و قلبهايشان به ياد خدا مطمئن و آرام است ،آگاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مىيابد.
همنوايي از طرفي به طور مستقيم به كاهش بهزيستي معنوی ميانجامد و از طرف ديار ،غير مستقيم و با
- Idler
 - Clancy, Balteskard, Perander& ,Mahler
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كاهش عزّت نفس ،زمينة كاهش بهزيستي معنوی را فراهم ميكند .والديني كه جهتگيری همنوايي بااليي
دارند و تأكيدشان بر اطاعت والدين است ،باعث افزايش فاصلة بين خود واقعي و خود ايدهآل فرزندان و
كاهش عزت نفس آنها شده ،موجبات پديدآيي مشکالت روانشناختي ميشوند .لذا در موقعيتهای
مختلف ،توانايي انطباق آنها كم است .اين شرايط منجر به تخريب درون ،بهزيستي و آرامش فردی
ميشود(كارنتاويساب و هاله )4166 ،و كاهش بهزيستي معنوی باعث بيماریهای شخصيتي و دروني در فرزندان
خواهد شد كه توأم با اضطراب ،استرس و نارضايتي از زندگي است.
کاربردها
با توجه به تأييد تأثير الاوهای ارتباطي خانواده و عزّت نفس در شکلگيری بهزيستي معنوی ،پيشنهادهای
كاربردی ذيل ارائه ميشود
بهزيستي معنوى را در قالب تعابير قرآنى به عنوان حيات طيبه ميتوان
عَمِلَ صَالِحا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيينَّهُ حَياۀً

طَيبَهً»(نحل

يافت(بيطرفان و ارفعي)6434 ،

«مَنْ

)30؛ هر كس عمل صالح كند ،درحالى كه

مؤمن است ،خواه مرد باشد يا زن ،به او حيات پاكيزه مىبخشيم .از آيه به روشني برميآيد انسانر برخوردار
از بهزيستي معنوی ،برخوردار از حيات طيبهای است كه از هر چيزى كه آن را مضطرب ،كدر و فاسد كند،
عارى است .بنابر اين رشد و پرورش بهزيستي معنوی ،قدم بسيار مهمي در بهسازی دانشااههاست .لذا كامالً
روشن است كه وظيفة نظام تعليم و تربيت آن است كه آموزشها را به طريقي برنامهريزی كنند كه زمينة
شکلگيری بهزيستي معنوی فراهم شود .الزمة اين كار در وهلة اول ،بررسي و شناسايي پيشآيندهای مؤثر
بر شکلگيری بهزيستي معنوی است .يکي از پيشآيندهای مؤثر در پژوهش حاضر ،جهتگيری
گفتوشنود در الاوهای ارتباطي خانواده بود .اين مطلب بايد به خانوادههاآموزش داده شود .همچنين
برنامههای آموزشي را به سمت گفتوشنود پيش ببرند؛ يعني فضاهايي را فراهم كنند كه دانشجويان بتوانند
آزادانه عقايد خود را بيان كرده و در مورد آنها به بحث ،گفتاو و استدالل بپردازند و از تالش برای همسان
كردن عقايد جلوگيری شود.
نهادهای متولي امور خانواده و مسئوالن نظام آموزشي با برگزاری كارگاهها و كالسهايي به منظور
آموزشهای روانشناختي و رواندرماني در جهت افزايش ميزان عزّت نفس و تکريم شخصيت افراد ،شرايط
الزم را برای ارتقای بهزيستي معنوی كه عنصری اساسي برای دستيابي به سالمت جامعه است ،فراهم كنند.
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پیشنهادهای پژوهش
 .6كوشش در جهت گسترش بهزيستي معنوی در بين دانشجويان.
 .4تدوين منابع آموزشي مرتبط با تعالي بهزيستي معنوی برای دانشجويان جهت آشنايي ،تفکر و
تأمل.
 .4بسترسازی مناسب در دانشااهها برای انجام فعاليتهايي در جهت افزايش بهزيستي معنوی در بين
دانشجويان.
 .2بررسي ميزان بهزيستي معنوی در بين دانشجويان متأهل.
 .2به كار بردن ساير ابزارها از جمله استفاده از مصاحبههای نيمه ساختاريافته.
 .1تهيه ابزار مناسب برای سنجش بهزيستي معنوی با توجه به فرهنگ ايراني.
 .0بررسي تأثير افزايش عزّت نفس بر بهزيستي معنوی يا روابط با فرزندان در بهزيستي معنوی.
 .3بررسي بهزيستي معنوی در افراد متعلق به گروههای سني مختلف (نوجوانان ،جوانان و ميانساالن).
 .3اين پژوهش ،تنها بخشي از پيشايندهای بهزيستي معنوی را بررسي كرده است؛ از اين رو پيشنهاد
ميشود در آينده پژوهشهايي مبتني بر پيشايندهای بهزيستي معنوی سازمان يابد.
محدودیتها
.6

محدود بودن دامنة پژوهش به دانشجويان و دانشااه شيراز.

.4

عدم امکان تعميم آن به مراكز و سازمانهای آموزشي ديار.

.4

استفادۀ صرف از پرسشنامههای خودگزارشدهي برای ارزيابي متغيّرها.

تحقيق حاضر از نور همبستاي بود؛ به همين سبب ،استنباط روابط علّي از نتايج ،بايستي با احتياط
صورت گيرد.
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