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چکیده
سمیت یعنوی تحت تأثیر یتغیرهای زیالادی اسالت کاله از ی متالریه آن الا یالیتالوا باله اییالا ،شالادکایی و
ج تگیری یذهبی اشاره کرد .ایه پژوهش با هاف بررسی ارتباط اییا ،شالادکایی و ج التگیالری یالذهبی بالا
سمیت یعنوی انجام شا .جایعه آیاری ایه پژوهش همه یربیا قرآ ش رستا وراییه بودنا .بالرای انجالام ایاله
پژوهش  120یربی به روش تصادفی ساده انتخاب شانا .همه آن الا پرسشالنایههالای اییالا (اسالنایار و هماالارا ،
 ،)1991شادکایی (آرگایال و لالو ،)1990 ،ج التگیالری یالذهبی (آلرالور و را  )1967 ،و سالمیت یعنالوی
(پولوتزیه و الیسو  )1982 ،را تامی کردنا .دادهها به روش رگرسیو گامبهگام تحلی شانا .یافتالههالا نشالا
داد که اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی درونی با سمیت یعنوی رابطاله یببالت و یعنالادار داشالتنا .در یال
یال پیشبیه هرفاً ج تگیری یذهبی درونی ،شادکایی و اییا توانستنا  39درها از واریانس سمیت یعنالوی
را پیش بینی کننا؛ بنابرایه برای افزایش سمیت یعنوی نخست بایا باله آیالوزش ج التگیالری یالذهبی درونالی،
سرس به آیوزش شادکایی و درن ایت به آیوزش اییا اقاام کرد.
کلیدواژهها :اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی ،سمیت یعنوی ،یربیا قرآ

 نویسنده پاسخگوjamal_ashoori@yahoo.com :
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 -1مقدمه
سمیت یعنوی یای از ابعاد ی م سمیت یحسوب ییشود .سمیت یعنوی ارتباط هماهنگ و
یارارچه را بیه نیروهای داخلی فراهم ییکنا و با ویژگیهای ثبا در زناگی ،تناسب و هماهنگی،
ادسا

ارتباط نزدی

با خود ،خاا ،جایعه و یحیط یشخص ییشود و نیروی یگانهای است که ابعاد
1

جسمانی ،روانی و اجتماعی را هماهنگ ییکنا (فرنسلر ،کلم و ییلر  .)1999 ،وقتی سمیت یعنوی
به طور جای به خطر بینتا ،فرد یماه است دچار اختمال رودی یب تن ایی ،افسردگی و از دست
داد یعنا در زناگی شود .سمیت یعنوی بعا ی م و برجسته ی

زناگی سالم است و سمیت یعنوی

باعث ایجاد زناگی هافدار و یعنادار ییشود و زناگی افراد از ی

زناگی یادی به ی

یعنوی تبای ییشود (لیه .)2003 ،2سمیت یعنوی دالتی از بود  ،ادساسا
شناخت ارتباط با خود ،دیگرا و ی

نیروی یاورایی و فطری است که فرد به ادسا

زناگی

یببت ،رفتارها و
هویت ،کمال،

رضایتمنای ،لذ  ،خرسنای ،زیبایی ،عشق ،ادترام ،نگرش یببت ،آرایش ،تواز درونی و هاف در
زناگی یتمای ییشود .همچنیه سمیت یعنوی به طرق یختلف تظاهر ییکنا یبمً از طریق تعایم
یعنوی به وسیله عشق ،ادترام ،اعتماد ،هااقت ،فااکاری و دلسوزی ،تجربیاتی در یورد طبیعت که
ادسا

نزدیای و اتحاد با دنیای طبیعی را ایجاد ییکنا ،ارتباط با ارواح جااشاه از جسم ،ارتباط

غیر فیزیای با برخی نیروهای برتر یا قارتی که ج ا را هاایت ییکنا یا با خاایی که فرد را
ییشناسا و از او یراقبت ییکنا (گویز و فیشر .)2003 ،3سمیت یعنوی تجربه یعنوی انسا در دو
چشم انااز است .یای سمیت یذهبی که بر چگونگی ادراک افراد از سمیتی در زناگی یعنوی است
و زیانی که با قارتی باالتر و برتر ارتباط دارنا ،آشاار است و دیگری سمیت وجودی که بر
نگرش های اجتماعی و روانی در یورد چگونگی سازگاری افراد با خود و یحیط بحث ییکنا
(چانگستینسوپ .)2003 ،4از یتغیرهای ی م و یؤثر در سمیت یعنوی ییتوا اییا ،شادکایی و
ج تگیری یذهبی را نام برد که در ایه پژوهش به بررسی آن ا ییپردازیم.

1. Fernsler, Klemm & Miller
2. Lin
3. Gomez & Fisher
4. Chuengsatiansup
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عوای زیادی با سمیت یعنوی ارتباط دارنا .در ایه ییا اییا به عنوا عایلی برای غنای
زناگی ،افراد را قادر ییسازد تا با چشماناازی فراتر از وضعیت کنونی خود را ببیننا .افرادی که
دچار رخاادهای استر زا شاهانا با درجا یتناوتی از اییا در انتظار همه چیز دتی یعجزه بوده و از
آنجا که افراد به دنبال پیشگویی خودکام بخش هستنا ،یایلنا تا در ج ت پیشبینیهای خود درکت
کننا (ابرایت و لیو  .)2002 ،1یقیمیا و سلمانی ( )1391در پژوهشی با عنوا یطالعه همبستگی
سمیت یعنوی و اییا در بیمارا یبتم به سرطا یراجعهکنناه به یرکز آیوزشی-دریانی سیاالش اا
وابسته به دانشگاه علوم پزشای اهن ا گزارش کردنا افرادی که دچار استر

ییشونا ،خااونا را

ینبع اییا ییداننا .به طور خمهه پژوهشها به رابطه یببت و یعناداری ییا اییا و سمیت یعنوی
دستیافتهانا (سلیگمه و سیازنت یی الی2000 ،2؛ هانگ و او2007 ،3؛ ایی و پارک2009 ،4؛
اییاوار1386 ،؛ یقیمیا و سلمانی.)1391 ،
یای دیگر از عوای شادکایی است .شادکایی ناشی از قضاو و داوری انسا درباره چگونگی
گذرانا زناگی است .ایه قضاو

از بیرو به فرد تحمی نمیشود ،بلاه دالتی درونی است که از

هیجا های یببت تأثیر یی پذیرد .بر ایه اسا

شادکایی به نگرش و ادراک شخصی یبتنی است و به
5

دالتی یطبوع و دلرذیر داللت دارد که از تجربه هیجا های یببت ناشی ییشود (هیلیز و آرگای ،
 .)2009همچنیه و هوو  )1992( 6در تعریف شادکایی ییگویا :شادکایی درجه و ییزانی است که
با آ ی

فرد کینیت کلی زناگی خود را به عنوا ی

زناگی کایمً یطلوب یورد قضاو

قرار

یی دها .شواها یوجود گویای آ است که شادکایی یولا انرژی ،شور و نشاط است و همچو
سرری یی توانا انسا را در برابر فشارهای روانی یحافظت و سمیت او را تضمیه کنا .به طور خمهه
پژوهشها به رابطه یببتی ییا شادکایی و سمیت یعنوی دستیافتهانا (واتسو و کلرک2002 ،7؛
جادج و بنو2007 ،8؛ دیویس و بردیری.)2008 ،1
1. Ebright & Lyon
2. Seligman & Csikszentmihalyi
3. Hong & Ow
4. Amy & Park
5. Hillis & Argyle
6. Veenhoven
7. Watson & Clark
8. Judge & Bono
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آخریه عای یؤثر در سمیت یعنوی که در ایه پژوهش به بررسی آ ییپردازیم ج تگیری
یذهبی است .بر اسا

نظریه آلرور

و را

ینظور از ج تگیری یذهبی گرایش به انجام اعمال و

تنارا یذهبی است که دارای دو بعا ج تگیری درونی و بیرونی ییباشا .دردالیکه ج تگیری
یذهبی درونی فراگیر و دارای اهول سازیا یافته و درونی شاه است ،ج تگیری یذهبی بیرونی
ایری خارجی و ابزاری است که برای ارضای نیازهای فردی از قبی یقام و اینیت یورد استناده قرار
ییگیرد (آلرور

و را  .)1967 ،2پژوهشهای فراوانی نشا دادهانا که یذهب دارای ی

یببت با سمیت یعنوی است و افراد با ج تگیری یذهبی درونی به دیه و دینااری به ی
اهلی برای ادسا

یعنا در زناگی رسیاهانا .از جمله ایه پژوهشها ییتوا به پژوهش ی

ارتباط
عای
فارلنا

3

اشاره کرد که در پژوهشی به ایه نتیجه رسیا افرادی که به یراسم یذهبی یقیا هستنا ،سمیت یعنوی
باالتری دارنا (ی

فارلنا .)2009 ،به طور خمهه پژوهشها گزارش کردهانا افراد با ج تگیری

یذهبی درونی نسبت به افرادی که ج تگیری بیرونی دارنا ،از سمیت یعنوی باالتری برخوردارنا
(المر ،ی

دونالا و فریایه2003 ،4؛ گبلر2004 ،5؛ ی

فارلنا2009 ،؛ پاکیزه1387 ،؛ عسگری،

روشنی و ی ری آدریانی.)1390 ،
گرچه یطالعا

پیشیه به بررسی ارتباط اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی با سمیت یعنوی

اشاره داشتهانا ،ولی یای از نارسائی های اهلی ایه یطالعا

عام توجه به نقش همزیا ایه یتغیرها

در پیشبینی سمیت یعنوی است .هنگاییکه همه ایه یتغیرها در ی
گرفته شونا ،کاامی

یال پیشبیه همزیا در نظر

آگاهی بیشتری از سمیت یعنوی خواها داد؟ همچنیه در چنا دهه اخیر

پژوهشهای زیادی به بررسی ارتباط یتغیرهای اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی با سمیت یعنوی
پرداختهانا؛ ایا در هیچی

از ایه پژوهشها به بررسی یربیا قرآ نررداختهانا که در ایه پژوهش

تمش ییشود ایه خأل پژوهشی نیز تامی شود .به نظر ییرسا که ایه گروه از لحاظ سمیت یعنوی
با سایر گروهها تناو داشته باشنا ،لذا با توجه به ایه یسائ و افزو بر آ با توجه به نقش و اهمیت
سمیت یعنوی یربیا قرآ هاف پژوهش داضر بررسی ارتباط اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی
1. Davis & Bordieri
2. Allport& Ross
3. McFarland
4. Elmer, MacDonald & Friedman
5. Gabler
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با سمیت یعنوی یربیا قرآ است .پس از یشخص شا ایناه کاام یتغیر نقش یؤثرتر و قویتری
در پیشبینی سمیت یعنوی دارد ،ییتوا به آیوزش آ یتغیر اقاام کرد و به ایه طریق سمیت
یعنوی یربیا را افزایش داد؛ بنابرایه سؤالهای پژوهش عبارتنا از:
 -1آیا یتغیرهای اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی با سمیت یعنوی یربیا قرآ رابطه
دارنا؟
 -2س م هر ی

از یتغیرهای اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی در پیشبینی سمیت یعنوی

یربیا قرآ چقار است؟
 -3کاایی

از یتغیرهای اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی ،پیشبینیکنناه قویتری در

پیشبینی سمیت یعنوی یربیا قرآ است؟
 -1-1روششناسی پژوهش
طرح پژوهش در ایه یطالعه توهینی– تحلیلی و از نوع همبستگی است .جایعه ایه پژوهش همه
یربیا قرآ آیوزش و پرورش ش رستا وراییه بودنا .از ییا آنا  120یربی (دارای تحصیم
کارشناسی و کارشناسی ارشا با درآیای در طیف  10-16ییلیو ریال بودنا ،که به نظر ییرسا از
طبقه یتوسط جایعه باشنا) به روش تصادفی ساده انتخاب شانا .دادهها با روش رگرسیو گامبهگام و
با کم

نرمافزار  SPSS-19تحلی شانا .همچنیه ابزارهای پژوهش شای پرسشنایههای زیر بود:
 -1پرسشنایه اییا :ایه پرسشنایه توسط اسنایار و هماارانش ( )1991طرادی شاه که شای 12

گویه است .در ایه ابزار پاسخ هر گویه با استناده از یقیا

هشت درجهای لیار

نمرهگذاری

ییشود .در ایه ابزار  4گویه ،گویه انحرافی هستنا که در برآورد ن ایی در نظر گرفته نمیشونا .در
یطالعا یتعاد روایی و پایایی ابزار یوردنظر تأییا شاه است (به نق از یقیمیا و سلمانی .)1391 ،در
ایه یطالعه ضریب اعتبار به روش آلنای کرونباخ نیز یحاسبه شا (جاول .)2
 -2آزیو شادکایی آکسنورد :ایه آزیو توسط آرگای و لو )1990( 1طرادی شاه است .ایه
ابزار دارای  29گویه است که هر گویه با چ ار گزینه که بیانگر سطوح یتناو

شادکایی است،

یشخص ییشود و آزیود نی بایا یای از آن ا را انتخاب کنا .آنا اعتبار ابزار یذکور را با روش
آلنای کرونباخ  0/90گزارش کردنا .در کشور یا ایه ابزار توسط علی پور و نورباال ( )1378ترجمه
1. Argyle & Lu
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شا و روایی آ با نظر یتخصصا تأییا شا .همچنیه اعتبار آ با روش دونیمه کرد  0/92گزارش
شاه است (به نق از زارعی .)1388 ،در ایه یطالعه ضریب اعتبار به روش آلنای کرونباخ نیز یحاسبه
شا (جاول .)2
 -3پرسشنایه ج تگیری یذهبی :ایه پرسشنایه توسط آلرور و را
شای  21گویه است .در ایه یقیا
نمرهگذاری ییشود .نمره هر یقیا

( )1967طرادی شاه که

پاسخ هر گویه با استناده از یقیا

پنجدرجهای لیار

با ییانگیه گرفته از نمره گویههای سازناه آ یقیا

یی آیا و هر چه نمره آزیودنی در ی

یقیا

به دست

بیشتر باشا به ییزا بیشتری دارای آ ویژگی است .در

ایرا ایه ابزار در سال  1378ترجمه و هنجاریابی شاه است .اعتبار آ با روش آلنای کرونباخ  0/71و
با روش بازآزیایی  0/74به دست آیا .در ایه یقیا
ج تگیری بیرونی یذهبی و عبارا

 21سؤالی عبارا

 1تا  12برای سنجش

 13تا  21ج تگیری درونی یذهبی را ییسنجا (یختاری،

الل یاری و رسولزاده طباطبایی .)1380 ،در ایه یطالعه ضرایب اعتبار به روش آلنای کرونباخ نیز
یحاسبه شا (جاول .)2
 -4پرسشنایه سمیت یعنوی :ایه پرسشنایه توسط پولوتزیه و الیسو ( )1982طرادی شاه است.
ایه ابزار شای  20گویه است که  10گویه یربوط به سمیت یذهبی و  10گویه یربوط به سمیت
وجودی است .گویهها با استناده از یقیا

ششدرجهای لیار

نمرهگذاری ییشود .نمره ایه ابزار

با ییانگیه گرفته از نمرههای  20گویه به دست ییآیا .همچنیه رضایی ( )1385اعتبار آ را با روش
آلنای کرونباخ  0/82گزارش کرد (به نق از شریف نیا ،دجتی ،نظری ،قربانی و آخونازاده.)1391 ،
در ایه یطالعه ضریب اعتبار با روش آلنای کرونباخ نیز یحاسبه شا (جاول .)2
 -2یافتهها
شرکتکنناگا ایه پژوهش  120یربی قرآ آیوزشوپرورش ش رستا وراییه بودنا .در
جاول  1برخی از ویژگیهای دیوگرافی

آن ا گزارش شاه است.
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جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی مربیان

سه
20- 30

30- 40

تحصیم

1- 1/3

1/ 3- 1/6

ییلیو

ییلیو

23

29

48

9

52

5

32

46

17

61

2

61

94

26

113

7

جنسیت

تعااد

یرد

57

5

ز

63

6

25

ک

120

11

48

کارشناسی

40- 50

سطح درآیا

کارشناسی
ارشا

جدول  : 2میانگین و انحراف استاندارد ،ضرایب همبستگی و اعتبار متغیرهای پژوهش ()n=120

یتغیر

M

SD

1

 .1اییا

6/43

1/94

0/75

 .2شادکایی

3/25

1/09

**0/52

 .3ج تگیری یذهبی درونی

3/67

0/82

**

 .4ج تگیری یذهبی بیرونی

3/02

0/76

-0/08

0/06

 .5سمیت یعنوی

4/24

1/07

**0/37

**0/32

2

0/37

 ضرایب اعتبار بر روی قطر اهلی قرار دارنا.

4

3

5

0/89
**

0/33

0/79
**

0/38

0/74

**0/45

-0/12

0/85

**p< 0/01 *p< 0/05

یافتهها داکی از آ است که ییا اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی درونی با سمیت یعنوی
رابطه یببت و یعنادار وجود دارد .سایر روابط داکی از آ است که اییا با شادکایی و ج تگیری
یذهبی درونی رابطه یببت و یعنادار و شادکایی با ج تگیری یذهبی درونی رابطه یببت و یعنادار
دارد .ج تگیری یذهبی درونی با ج تگیری یذهبی بیرونی رابطه یببت و یعنادار دارد و سایر
یتغیرها روابط یعناداری نااشتنا .برای بررسی روابط ییا یتغیرهای دیوگرافی

با هوش یعنوی از

جاول ضرایب همبستگی استناده شا که در زیر گزارش شاه است.
جدول  : 3ضرایب همبستگی متغیرهای دموگرافیک با هوش معنوی
یتغیر

یرد

ز

سه

تحصیم

درآیا

سمیت یعنوی

0/09

0/07

0/15

-0/06

-0/11
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یافتهها نشا داد که هیچی

با سمیت یعنوی رابطه یعناداری نااشت.

از یتغیرهای دیوگرافی

برای یشخص کرد توا پیشبینی و یؤثرتریه یتغیرها از جاول خمهه رگرسیو گامبهگام و
ضرایب رگرسیو استناده شا.

یال
1

جدول  :4خالصه تحلیل رگرسیون با مدل گامبهگام و ضرایب استاندارد و غیراستاندارد
df2
df1
R2
R
ادتمال غیراستاناارد استانااردشاه
تغییر
تغییر R
یتغیر پیشبیه
ج تگیری

0/45

0/202

0/202

F
55/27

1

118

0/001

ß
1/43

Beta
0/561

یذهبی درونی
2

ج تگیری
یذهبی درونی

0/56

0/313

0/111

9/34

1

117

0/001

0/478

0/183

شادکایی
3

ج تگیری
یذهبی درونی

0/63

0/396

0/83

8/03

1

116

0/005

0/826

0/139

شادکایی اییا

یافتهها نشا داد در یال نخست ج تگیری یذهبی درونی بیشتریه نقش را در پیشبینی سمیت
یعنوی داشته است .ضریب همبستگی ایه یتغیر با سمیت یعنوی  0/45بوده و ایه یتغیر توانسته داود
 20درها از تغییرا

سمیت یعنوی را پیشبینی کنا .در یال دوم پس از ج تگیری یذهبی

درونی ،شادکایی وارد یعادله شاه است .ضریب همبستگی ایه دو یتغیر با سمیت یعنوی  0/56بوده
و ایه دو یتغیر توانستهانا داود  31درها از تغییرا

سمیت یعنوی را پیشبینی کننا .ورود ایه

یتغیر توانسته  11درها توا پیشبینی را افزایش دها .در یال سوم ،سوییه یتغیری که وارد یعادله
شاه اییا بوده که با ورود ایه یتغیر ،ضریب همبستگی ایه سه یتغیر با سمیت یعنوی  0/63شاه که
ایه سه یتغیر توانستهانا داود  39درها از تغییرا

سمیت یعنوی را پیشبینی کننا .ورود

خوشبینی توانسته داود  8درها توا پیشبینی را افزایش دها.
با قبول ترتیب ورود یتغیرها و با توجه به بتای استاناارد یتغیر ج تگیری یذهبی درونی با بتای
استاناارد یعادل  0/561بیشتریه س م را در پیشبینی تغییرا

سمیت یعنوی داشته ،سرس یتغیر

شادکایی با بتای استاناارد  0/183نقش یؤثری و درن ایت یتغیر اییا با بتای استاناارد  0/139نقش
یؤثری در پیشبینی سمیت یعنوی داشته است.
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 -3بحث و نتیجهگیری
ایه پژوهش با هاف بررسی ارتباط اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی با سمیت یعنوی
یربیا قرآ انجام شا .یافتهها نشا داد ییا اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی درونی با سمیت
یعنوی رابطه یببت و یعنادار وجود دارد .ج تگیری یذهبی درونی ،شادکایی و اییا در ی

یال

پیشبیه توانستنا  39درها از واریانس سمیت یعنوی را پیشبینی کننا.
اییا با سمیت یعنوی رابطه یببت و یعنادار داشت که ایه یافته با اکبر پژوهشها در ایه زیینه
همسو بود (سلیگمه و سیازنت یی الی2000 ،؛ هانگ و او2007 ،؛ ایی و پارک2009 ،؛ اییاوار،
1386؛ یقیمیا و سلمانی .)1391 ،در تبییه ایه یافته بایا گنت اییا از خصوهیا
که در آ پیایاهای یببت به عنوا ی

یببت انسا است

عای درونی و ثابت در نظر گرفته ییشونا .زیانی که ادراک

انسا با ین وم یببت همراه باشا ،عموه بر ایناه در ایور روزیره یاریدهناه است ،در سازگاری با
رخاادهای تنشزا به انسا کم

ییکنا .درنتیجه فرد اییاوار کمتر دچار اختمال روانی شاه و از

سمیت بیشتری برخوردار است .تبییه دیگر ایناه اییا به قار بیارا به فرد ایه اطمینا را ییدها
که نیروی قوی او را دمایت یی کنا و ایه افراد با تایه بر اییا خود کمتر دچار استر

ییشونا،

درنتیجه انتظار ایه افراد از آیناه یببتتر و خوشبینانهتر است و ایه ایر باعث افزایش سمیت یعنوی
ییشود.
شادکایی با سمیت یعنوی رابطه یببت و یعنادار داشت که ایه یافته با پژوهشهای (واتسو و
کلرک2002 ،؛ جادج و بنو2007 ،؛ دیویس و بردیری )2008 ،همسو بود .ایه یافته ازآنجاییکه هیلیز
و آرگای ( ) 2009شادکایی را به عنوا نگرش و ادراک شخصی به دالتی یطبوع و دلرذیر تعریف
کردهانا ،درست به نظر ییرسا؛ یعنی هرچقار افراد ادسا

یطبوعتر و شادتری داشته باشنا ،از

سمیت یعنوی بیشتری برخوردارنا.
در ایه پژوهش ج تگیری یذهبی درونی با سمیت یعنوی رابطه یببت و یعنادار و ج تگیری
یذهبی بیرونی با سمیت یعنوی رابطه یعناداری نااشت که ایه یافته با پژوهشهای (المر و هماارا ،
2003؛ گبلر2004 ،؛ ی

فارلنا2009 ،؛ پاکیزه1387 ،؛ عسگری و هماارا  )1390 ،همسو بود .ی

تبییه ادتمالی ایناه اگر یذهب را درونی تعبیر کنیم نسبت به زیانی که بیرونی تعبیر کنیم ،از سمیت
یعنوی باالتری برخورداریم .افراد دارای ج تگیری درونی برخمف افرادی که ج تگیری بیرونی
دارنا ،یذهب را بهیبابه هاف در نظر ییگیرنا و ی

نظام درونی ارزشی قوی دارنا .همچنیه
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ج تگیری درونی ادسا

تع ا ،وظینهشناسی و رضایت افراد را ارتقا ییبخشا که ایه ایر باعث

افزایش یوفقیت افراد ییشود که درن ایت ایه یسئله باعث افزایش سمیت آنا ییشود .تبییه دیگر
ایناه فرد یذهبی به ی

یباأ یتعالی اعتقاد دارد .چنیه فردی با اتاا به قار ال ی و اعتماد به خاای

دا ضر و قادر ،ادتمال وقوع رخاادهای خوشاینا را برای خود بیشتر ییدانا و رخاادهای ناخوشاینا
را با توک به نیروی ایما خود بهرادتی پشت سر ییگذارد و ایه ایر باعث ییشود از سمیت یعنوی
بیشتری برخوردار باشا.
در ایه یطالعه یشخص شا در ی

یالی که اییا ،شادکایی و ج تگیری یذهبی به طور

همزیا برای پیشبینی سمیت یعنوی رقابت نماینا ،ج تگیری یذهبی درونی ،شادکایی و اییا
یؤثرتریه یتغیرها در پیشبینی سمیت یعنوی هستنا .در ایه یال ج تگیری یذهبی درونی باالتریه
وز استاناارد را داشت .پس آنچه که در سمیت یعنوی نقش عماهای اینا ییکنا در وهله نخست
ایه است که افراد چقار در زیینه یذهب دارای اهول سازیا یافته و ینسجم هستنا؛ بنابرایه برای
افزایش سمیت یعنوی یشاورا و دریانگرا نخست بایا به آیوزش ج تگیری یذهبی درونی،
سرس به آیوزش شادکایی و اییا اقاام نماینا.
نخستیه و ی متریه یحاودیت ایه یطالعه استناده از روش همبستگی است .لذا روابط
کشفشاه را نمی توا به عنوا روابط علّی فرض کرد .شایا ایه روابط ناشی از اثر سایر یتغیرها
باشا .یحاودیت دیگر یطالعه داضر استناده از ابزارهای خودگزارشدهی است .بسیاری از ایه
ابزارها یماه است پاسخهایی را جمعآوری کننا که دیگرا فار ییکننا بایا درست باشا .افراد
یماه است خویشتهنگری کافی نااشته باشنا و یسئوالنه به گویهها پاسخ ناهنا .با توجه به یافتههای
به دست آیاه ازآنجاییکه ایه پژوهش در یربیا قرآنی انجام شا ،پیشن اد ییشود ایه پژوهش با
سایر یربیا درو

و یقاطع تحصیلی دیگر انجام شود .آیا نگرش دبیرا ایه درو

سمیت یعنوی نسبت به نگرش یربیا قرآ به سمیت یتناو
پژوهشهای بیشتری بایا در ایه زیینه هور گیرد.

و یقاطع به

است؟ بههردال به نظر ییرسا
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