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چکيده
هدف :این تحقیق به منظور بررسی تأثیرآموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت معنوی دانشجویان دختر دانشگاه
ولیعصر(عج) رفسنجان انجام شد .روش :روش تحقیق ،شبهآزمایشی بود .برای دسترسی به اهداف ،از طرح
پیشآزمون -پسآزمون با دو گروه استفاده شد .جامعۀ آماری شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه

ولیعصر رفسنجان در نیمسال دوم  1399-400بود .نمونۀ انتخابشده به پرسشنامۀ سالمت معنوی( )SWBSپاسخ
دادند .سپس با در نظر گرفتن نمرۀ بین (67-97سالمت معنوی متوسط رو به باال)درآزمون اولیه و با استفاده از روش
انتخاب به شیوۀ تصادفی ساده 40 ،نفر انتخاب و به دو گروه  20نفره تقسیم شدند .یک گروه مورد آموزش قرار
گرفتند .پس از  16جلسه آموزش درس انسان در اسالم ،مجدداً آزمون گرفته شد .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح
توصیفی و استنباطی انجام شد .یافتهها :بین نتایج پیشآزمون و پسآزمون به لحاظ میانگین نمرات خردهمقیاسهای
سالمت معنوی و در نهایت سالمت معنوی ،قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود نداشت .نتيجهگيری:
محتوای انتخاب شده از عوامل مؤثر بر تقویت سالمت معنوی نبود و نتوانست تغییر معناداری را در خردهمقیاسهای آن
ایجاد کند .لذا توصیه میشود نسبت به بازبینی محتوا ،تغییر شیوۀ آموزش و انجام پژوهش در سایر دانشگاهها اقدام شود.
واژگان کليدی :درس انسان در اسالم ،سالمت معنوی ،سالمت وجودی ،سالمت مذهبی.
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الف) مقدمه
دانشگاهها به عنوان یک نهاد آموزشی ،به موازات کارکردهای علمی و تخصصی خود نمیتوانند نسبت به
رشد ارزشهای دینی و اخالقی دانشجویان بیتفاوت باشند .تأکید بر ایجاد و رشد نگرشهای دینی و تقویت
سالمت معنوی دانشجویان اهمیت خاصی دارد .دین در یکپارچهسازی هویت فکری و اجتماعی و ایجاد
پیوند میان افراد گوناگون جامعه نقش اساسی دارد .از مهمترین کارکردهای فکری -اجتماعی دین میتوان
به نقش دین در همبستگی اجتماعی و کنترل رفتار اجتماعی انسان ،رهایی انسان از اسارتهای ظاهری و
باطنی ،ارائۀ سیر و سلوک عرفانی ،حل مشکالت روحی بشر ،پشتیبانی از اخالق و معناداری زندگی اشاره
کرد(ستوده و منیری .)109 :1389 ،دین در حل مشکالت ارزشی و در نتیجه ،معنادار کردن زندگی(تاسدی )2003 1،و
در کاهش آثار منفی فشارهای روانی مؤثر است و کارکردهای مهمی همچون :احساس امید ،احساس
نزدیک بودن به دیگران ،آرامش هیجانی ،فرصت خودشکوفایی ،نزدیکی به خدا و کمک به حل مشکالت
مختلف دارد(پارگامنت .)2007 2،داشتن معنا در زندگی ،امیدوار بودن به یاری خداوند در شرایط مشکلزا،
بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی و معنوی و احساس تعلق داشتن به منبعی واال ،از روشهاییاند که افراد
مذهبی با دارا بودن آنها میتوانند در مواجهه با حوادث ،فشار کمتری را متحمل شوند(یانگ و مائو.)1000 :2007 3،
سالمت معنوی به عنوان جدیدترین بعد سالمت ،در کنار ابعاد سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی قرار گرفته
است.
 .1چارچوب نظری پژوهش
تقویت سالمت معنوی ،سازگاری با شرایط را افزایش میدهد .معنویت ،نگرش فرد را نسبت به دنیای
اطرافش بهبود میبخشد ،موجب کاهش احساسات منفی و تنشها میشود ،حس استقالل و قدرت ایجاد
میکند(مولر 4و همکاران ،)2001 ،منجر به افزایش شادکامی(عبادی و همکاران ،)23 :1395 ،بهبود کیفیت

زندگی(شهبازی

راد و همکاران ،)45 :1394 ،افزایش امید ،رضایتمندی و نشاط درونی میشود و در نهایت ،به سالمت و تعالی
همهجانبۀ انسان و انسانیت کمک میکند(کرمی و رحمانی .)9 :1399 ،سالمت معنوی دارای دو بعد سالمت
وجودی و سالمت مذهبی است .با توجه به اهمیت سالمت معنوی در زندگی افراد ،بایستی تدابیری به کار
برد تا بتوان عوامل دخیل در افزایش سالمت معنوی را شناسایی و اجرایی کرد.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر متغیّرهای سالمت
معنوی(سالمت وجودی و سالمت مذهبی) پرداخته شده است .متغیّر مستقل این تحقیق ،محتوای درس
انسان در اسالم است که طی  16جلسۀ  90دقیقهای به گروه آزمایش ،آموزش داده شد(جدول  )1و متغیّر
وابسته ،ابعاد سالمت معنوی و در نهایت مؤلفۀ سالمت معنوی میباشند .در این راستا ،فرضیههای ذیل در
این پژوهش بررسی شدند:
فرضیۀ اول :بین میانگین نمرات سالمت معنوی دانشجویان ،قبل و بعد از آموزش ،تفاوت معناداری
وجود دارد.
فرضیۀ دوم :بین میانگین نمرات خردهمقیاس سالمت وجودی ،قبل و بعد از آموزش ،تفاوت معناداری
وجود دارد.
فرضیۀ سوم :بین میانگین نمرات خردهمقیاس سالمت مذهبی ،قبل و بعد از آموزش ،تفاوت معناداری
وجود دارد.
 .2پيشينۀ پژوهش
با وجود نقش مهم سالمت معنوی به عنوان راهبردی موفق و کمککننده به زندگی انسان در همۀ مراحل و
حوزههای زندگی ،تحقیقی در رابطه با تأثیر آموزش محتوای درس انسان در اسالم(یکی از دروس عمومی
دانشگاهی) بر سالمت معنوی دانشجویان انجام نشده است .با این حال ،در ادامه به تحقیقات انجامشدهای که
به نحوی با کلّیت این موضوع ارتباط دارند ،اشاره میشود.
کرمی و رحمانی( )1399در پژوهش «عوامل و موانع سالمت معنوی از منظر عالمه جوادی آملی» نتیجه
گرفتند که خاستگاه سالمت معنوی در مبانی عالمه جوادی آملی ،قلب سلیم است که صرفاً خداوند در آن
راه دارد و عقیدۀ باطل (شرک) تباهکنندۀ آن است .بنابر این ،راه رسیدن به سعادت و سالمت معنوی ،در
دنیا و آخرت ،سالمت در عقیده و عمل صالح بر مبنای علم صائب است که عصارۀ آنها ،عقل نامیده
میشود.
صفری جعفرلو و همکاران( )1399طی پژوهشی نتیجه گرفتند که همبستگی مثبت و معناداری بین سالمت
معنوی با منش ورزشی ورزشکاران وجود دارد .لذا پیشنهاد کردند برای ارتقای منش ورزشی و دوری از
پرخاشگری ،به ابعاد سالمت معنوی دانشجویان توجه بیشتری شود.
مصلحی( )1398در پژوهش «سالمت معنوی؛ رویکردی مبتنی بر آموزههای اسالمی» نتیجه گرفت که
مفهوم معنویت را میتوان به معنای معناداری زندگی دانست که تنها با تعیین دقیق هدف غایی زندگی و راه
جهتبخشی به کل زندگی به سوی آن هدف ،قابل حصول است .در واقع؛ معنویت حقیقی به عنوان بخشی
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از دین اسالم ،که هدف اصلی آن نیز است ،در سایۀ شناخت مبانی اعتقادی دین اسالم و گرایش و عمل به
دستورات الهی در راستای وصول به سعادت ابدی حاصل میشود.
وهابی و

همکاران()1397

در «بررسی ارتباط سالمت معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم

پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن» نتیجه گرفتند که بین سالمت معنوی و میزان شادکامی ،رابطۀ
معناداری وجود دارد؛ لذا ارتقای سالمت معنوی دانشجویان سبب شادکامی بیشتر آنها خواهد شد.
خیالی و

همکاران()1395

در «بررسی میزان سالمت معنوی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم

پزشکی فسا» نتیجه گرفتند که سالمت معنوی دانشجویان پیراپزشکی در حد پایین است؛ که بر اهمیت
پرداختن به موضوع معنویت و سالمت به دلیل تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و ارتقای امید به زندگی آنان
داللت دارد .لذا پیشنهاد کردهاند متولیان حوزۀ سالمت معنوی ،به عوامل مؤثر و مرتبط با سالمت معنوی در
دانشجویان ،توجه جدّی داشته باشند.
آرمیده و همکاران( )1396در «بررسی ارتباط بین سالمت معنوی و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی مازندران» نتیجه گرفتند که به منظور بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان ،الزم است برای
ارتقای سالمت معنوی آنان برنامهریزی کرد.
خادم و همکاران( )1394در پژوهش «ارتباط سالمت معنوی با سالمت روان دانشجویان دانشگاه
فردوسی مشهد» ،نتیجه گرفتند که سالمت معنوی بر کاهش میزان استرس ،اضطراب و افسردگی در
دانشجویان مورد مطالعه تأثیر دارد .از این رو ،گنجاندن برنامۀ آموزشی مناسب به منظور ارتقای سطح
سالمت معنوی دانشجویان ،افزایش تابآوری و مقابلۀ آنان با مشکالت سالمت روان در این دورۀ
بحرانی توصیه میشود.
رحیمی( )1393در پژوهش «رابطۀ بین نگرش دینی و سالمت معنوی با رضایت از زندگی در دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکیکاشان» به این نتیجه رسیدند که باورهای مذهبی و سالمت معنوی ،یکی از
عوامل تأثیرگذار بر رضایت از زندگی است .لذا برای حفظ و بهبود آن در سطح مطلوب ،پیشنهاد کردند
محتوای درسی یا کارگاههایی دربارۀ معنویت و مراقبت معنوی به منظور ایجاد نگرش مثبت در دانشجویان
در برنامۀ آموزش پرستاری گنجانده شود.
 .3مفاهيم
یک) سالمت معنوی

انسانها از نظر تکاملی دارای ابعاد شناختی ،عاطفی ،اجتماعی و معنویاند که عدم توجه به هر یک از این
ابعاد میتواند سبب حذف بخش مهمی از وجود انسان شود .در این میان ،معنویت از مهمترین ابعاد وجودی
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انسان به شمار میرود که به عنوان نیرویی قوی در مرکز زندگی او قرار دارد و با سالمتی و احساس خوب
زیستی وی پیوند خورده است.
معنویت در لغت مصدر جعلی از ریشۀ معنا و به مفهوم معنوی بودن است .واژۀ معنوی که با یای نسبت
همراه است ،منسوب به معنا در مقابل لفظی و به معانی حقیقی ،راست ،اصلی و ذاتی ،مطلق و باطنی و
روحانی آمده است و در مقابل مادی ،صوری و ظاهری قرار میگیرد(دهخدا ،1377 ،ج  .)2119 :14معنویت
کیفیتی روانی است که فراتر از باورهای مذهبی قرار دارد و در انسان ایجاد انگیزه میکند و احساساتی مثل
درک هیبت الهی و احترام به خلقت را به وجود میآورد .فرد معنوی در زندگی هدفمند است و معنی
زندگی را دریافته است؛ حتی در موا ردی که فرد به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشد نیز بعد معنوی انسان
را وا میدارد تا دربارۀ خلقت و جهان الیتناهی اندیشه کند(مصلحی .)67 :1398 ،معنویت و باورهای شخصی
فرد ،وی را در مقابله با مشکالت یاری میرساند و به زندگیاش مفهوم میبخشد(پارسیان و دانینگ .)2016 1،اتکا
به معنویت؛ مثبت ،آرامشبخش و خشنودکننده است و روشن است که تأکید بر معنویت ،به سالمت
عمومی انسان کمک خواهد کرد(.هابر 2و همکاران)2007 ،

در طول دهههای گذشته ،سالمتی بر اساس ابعاد خاصی مانند سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی تحلیل
شده است .پیشنهاد گنجاندن بعد سالمت معنوی در مفهوم سالمت ،از سوی عثمان و راسل ،)1979(3بُعدی
مهم از زندگی فردی و گروهی را فراروی صاحبنظران درگیر در امر سالمت قرار داد .وقتی سالمت
معنوی به طور جدّی به خطر بیفتد ،فرد ممکن است دچار اختالالت روانی ،مانند احساس تنهایی ،افسردگی
و از دست دادن معنا در زندگی شود؛ در حالی که تقویت سالمت معنوی ،سازگاری با شرایط را افزایش
میدهد .معنویت ،نگرش فرد را نسبت به دنیای اطرافش بهبود میبخشد و موجب کاهش احساسات منفی،
تنشها و ایجاد حس استقالل و قدرت میشود(مولر و همکاران .)2001 ،سالمت معنوی از ابعاد بنیادین سالمت و
بهزیستی و نیروی هماهنگکننده و تکمیلکنندۀ سایر ابعاد سالمت انسان(فیشر )1998 4،و دارای دو بعد است؛
یک بُعد ،سالمت وجودی شامل ارتباط با خود ،دیگران و محیط است و بعد دیگر ،سالمت معنوی شامل
ارتباط با یک وجود مقدس در سطحی باالتر است(میشلسون 5و همکاران .)2016 ،سالمت معنوی ،وضعیتی است
دارای مراتب گوناگون که در آن متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای فرد ،بینشها ،گرایشها و تواناییهای الزم
برای تعالی روح ،که همان تقرّب به خدای متعال است فراهم است؛ به گونهای که همۀ امکانات درونی به

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Parsian & Dunning
2. Haber
3. Osman & Russell
4. Fisher
5. Michaelson
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طور هماهنگ و متعادل ،در جهت هدف کلی مزبور به کار گرفته میشود و رفتارهای اختیاری درونی و
بیرونی متناسب با آنها نسبت به خدا ،فرد ،جامعه و طبیعت ظهور مییابند(مصباح و همکاران .)86 :1392 ،سالمت
معنوی ،کیفیت ذاتی و اصلی انسان است که در بر گیرندۀ باور به چیزی بزرگتر از خود بوده و ایمان به
اینکه به طور قطع ،زندگی را تأیید و تصدیق میکند(جورنا .)2006 1،سالمت معنوی با ویژگیهایی همچون:
ثبات در زندگی ،صلح و هماهنگی ،احساس ارتباط نزدیک با خویشتن ،خدا ،جامعه و محیط مشخص
میشود(مرزبان و همکاران )1395 ،و از ضروریترین نیازهای بشری است و با این سالمتی ،دسترسی به ابعاد دیگر
سالمت فراهم میشود و این سالمتی ،انسان را در دنیا و سپس عالم پس از آن ،سعادتمند میکند .برای
دستیابی به سالمت معنوی و رهایی از بیماری معنوی ،باید نگاه و معرفت معنوی به انسان و جهان پیدا کرد و
با این دریافت ارزشمند ،معیارهای سالمت معنوی را در خود ایجاد کرد(.علمالهدی)7 :1398 ،

دو) درس انسان در اسالم

دو رویکرد مهم در تدوین محتوای دروس معارف اسالمی به چشم میخورد:
الف) تالش برای تنوع بخشیدن به محتوا ،به اعتبار رویکردهای مختلف به مباحث و سرفصلهای
دروس؛
ب) تالش در راستای تنوع بخشیدن به متون دروس معارف اسالمی در دانشگاهها متناسب با رشتههای
دانشجویان.
هدف متون بخش اول ،پاسخ به گرایشهای مختلف فکری و نیازهای علمی دانشجویان و استادان
معارف اسالمی و هدف بخش دوم ،تدوین متون اختصاصی رشتههای مختلف است که دروس معارف
اسالمی را بیشتر به حیطۀ کاربردی و مشاغل دانشجویان برده ،آنان را برای تصدی شئون مختلف زندگی از
جمله شغل بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی مهیا میکند(فیروزی .)155 :1394 ،از مهمترین عناصر قابل دسترسی
که متغیّرهای این هدف مهم آموزشی -تربیتی را تشکیل میدهند ،میتوان به استاد آگاه و ماهر(چه به لحاظ
نظری و معرفتی -اخالقی و چه به اعتبار روشی) ،محتوای آموزش مفید و کارامد متناسب با نیازهای
دانشجویان ،راهبردها و روشهای تدریس مؤثر و ارزشیابی متناسب با اهداف آموزشی اشاره کرد(همان.)156 :
درس «انسان در اسالم» از دروس عمومی دانشگاهی است که طی مصوبۀ مورخ  1383/4/23شورای عالی
انقالب فرهنگی به عنوان یکی از عناوین زیرمجموعۀ گرایش مبانی نظری اسالم تعیین شده است .از جمله
اهداف مربوط به این درس ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
دستیابی به دیدگاه کلی اسالم نسبت به هویت و مقام انسان؛

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Jorna
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آشنایی با ابعاد وجودی و فلسفۀ آفرینش انسان از دیدگاه اسالم؛
دستیابی به معیارهای سعادت و شقاوت انسان از منظر اسالم؛
آشنایی با مفهوم و مصداق انسان کامل و موانع حرکت انسان به سوی کمال.
در این خصوص ،درس انسان در اسالم ،در ترم جاری تدریس شد که محتوای درسی آن به شرح
جدول  1بود.
جدول  :1محتوای درسي ارائه شده در درس انسان در اسالم
محتوا

جلسه
اول

اهمیت انسانشناسی و جایگاه انسان در نظام آفرینش بر اساس آیات و روایات

دوم

فلسفۀ خلقت انسان و هدف خداوند از آفرینش انسان بر اساس آیات و روایات

سوم

مراحل آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و روایات

چهارم

ابعاد وجودی انسان ،شامل جسم و روح و طبیعت و فطرت و رابطۀ آنها

پنجم

اراده و اختیار انسان و مسئلۀ سرنوشت و تقدیر و شبهه تعارض علم پیشین الهی با اختیار انسان

ششم

بررسی صفات ناپسند و نقاط ضعف انسان بر اساس قرآن

هفتم

بررسی وجوه تمایز ،امتیازات و نقاط قوّت انسان بر اساس قرآن

هشتم

شناخت الطاف الهی و نعمتهای ویژۀ خداوند نسبت به انسان

نهم

بررسی مسئلۀ خسران انسان بر اساس قرآن

دهم

سعادت و شقاوت انسان از منظر قرآن

یازدهم

آرامش حقیقی انسان از منظر قرآن و روایات

دوازدهم

شناخت دشمنان انسان از منظر آیات و روایات

سیزدهم

بررسی جایگاه عقل انسان و وحی الهی در تشخیص حکمتها و مصلحتها

چهاردهم

بررسی حقوق و تکالیف انسان از منظر اسالم

پانزدهم

شناخت صفات و مصادیق انسان کامل از دیدگاه اسالم

شانزدهم

چگونگی رابطه انسان با مبدء ،مسیر و مقصد او در نظام هستی بر اساس آیات و روایات

ب) روش تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی است و از نظر نحوۀ جمعآوری دادهها ،در گروه پژوهشهای
شبهآزمایشی قرار میگیرد .از بین روشهای شبهآزمایشی ،از طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه آزمایش
و کنترل استفاده شد .جامعۀ آماری این تحقیق ،تمام دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم
تحصیلی  1399-400دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان در مقطع کارشناسی به تعداد  2491نفر است .ابتدا به
صورت تصادفی ساده و با توجه به فرمول کوکران(عمیدی )91 :1378 ،نمونهای به حجم  333نفر انتخاب شدند و
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دانشجویان منتخب ،به پرسشنامۀ سالمت معنوی پاسخ دادند .سپس با در نظر گرفتن نمرۀ بین -97
(67سالمت معنوی متوسط رو به باال) در آزمون و با استفاده از روش انتخاب به شیوۀ تصادفی ساده 40 ،نفر
انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .بعد از  16جلسه آموزش محتوای درس انسان در
اسالم به گروه آزمایش ،مجدداً این دانشجویان(گروه آزمایش و گروه کنترل) به پرسشنامۀ سالمت معنوی
پاسخ دادند.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،با استفاده از شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی(میانگین و
انحراف معیار) ،توصیفی از نمرههای پیشآزمون و پسآزمون سالمت معنوی(سالمت مذهبی و سالمت
وجودی) در گروههای آزمایش و کنترل ارائه شد .سپس برای تعیین تأثیر آموزش محتوای درس انسان در
اسالم بر سالمت معنوی دانشجویان ،از تحلیل کوواریانس 1استفاده شد .به منظور یکسان بودن واریانسهای
خطای بین گروهها ،از آزمون لون 2و برای بررسی نرمال بودن توزیع خطای مدل ،از آزمون شاپیرو-
ویلک 3استفاده شد(سطح معناداری برای آزمونها  0/05در نظر گرفته شده است) .همچنین تمام محاسبات با
نرمافزار اس.پی.اس.اس .نسخۀ  24انجام شد.
برای ارزیابی شاخص سالمت معنوی از پرسشنامۀ سالمت معنوی 4استفاده شد که توسط پالوتزین و
الیسون 5در سال  1982طراحی شده و  20سؤال دارد؛  10سؤال ،سالمت وجودی و  10سؤال دیگر ،سالمت
مذهبی را اندازهگیری میکند .نمرهگذاری در این پرسشنامه در مقیاس شش درجهای لیکرت(از کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم) با نمرۀ  1تا  6دستهبندی شده است .دامنۀ نمرۀ سالمت مذهبی و وجودی ،هر کدام
 10تا  60و نمرۀ سالمت معنوی ،جمع این دو زیرگروه است که دامنۀ آن بین  20تا  120است .هر چه نمرۀ
حاصل بیشتر باشد ،سالمت مذهبی و وجودی بیشتر است .با توجه به دستورالعمل پرسشنامه ،نمرات  20تا40
به عنوان سالمت معنوی پایین ،نمرات  41تا  99به عنوان سالمت معنوی متوسط و نمرات  100تا  120به
عنوان سالمت معنوی باال در نظر گرفته شدهاند .در این آزمون ،طیف پاسخگویی به سؤاالت از کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم است .در سؤاالت  19 ،17 ،15 ،14 ،11 ،10 ،8 ،7 ،4 ،3و  ،20کامالً مخالفم عدد
یک و کامالً موافقم عدد شش را به خود اختصاص میدهند .در سؤاالت  16 ،13 ،12 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1و ،18
گزینۀ کامالً موافقم عدد یک و کامالً مخالفم عدد شش را به خود اختصاص میدهند .در پرسشنامۀ سالمت
معنوی ،عبارتهای با شمارۀ فرد ،سالمت مذهبی و عبارتهای با شمارۀ زوج ،سالمت وجودی را میسنجند.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. ANCOVA
2. Levene's Test
3. Shapiro-Wilk Test
)4. Spiritual Well Being Scale (SWBS
5. Palutzian & Ellison
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پالوتزین و الیسون( )1982ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از بازآزمایی و آلفای کرونباخ ،مطلوب
گزارش کردهاند .همچنین روایی و پایایی آن توسط درویری )2014(1مطلوب گزارش شده است .روایی این
پرسشنامه به روش اعتبار صوری و محتوایی توسط  13نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز تأیید شده
است(آقاحسینی .)1390 ،ایلبیگی و همکاران( )1398پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ 0.81 ،به دست
آوردند .در مطالعۀ باقری و همکاران( )1395پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.89 ،گزارش
شده است .در پژوهش عباسی و همکاران( )1397ضریب پایایی مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،
 0.76به دست آمد .خلیفی و همکاران( )1397به روش همسانی درونی با تعیین ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی
کل پرسشنامه را  0.92و پایایی بعد سالمت مذهبی و سالمت وجودی را به ترتیب  0.89و  0.85به دست
آوردند.

ج) یافتهها
در جدول ،2میانگین و انحراف معیار نمرههای پیشآزمون و پسآزمون سالمت معنوی و زیرمقیاسهای
سالمت مذهبی و سالمت وجودی در دوگروه مشاهده میشود.
جدول  :2آمارههای توصيفي نمرههای پيشآزمون و پسآزمون سالمت معنوی و زیرمقياسهای سالمت
مذهبي و سالمت وجودی در گروههای آزمایش و کنترل
متغیّر
سالمت معنوی
سالمت مذهبی
سالمت وجودی

زمان
گروه

پیشآزمون

تفاضل پیش و پس

پسآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

13/53

4/10

11/72

11/79

7/20

15/51

کنترل

84/70

9/39

88/80

آزمایش

86/05

10/46

93/25

0/55

4/19

3/25

5/52

کنترل

49/55

3/93

50/10

5/95

آزمایش

48/55

4/75

51/80

3/97

8/76
10/79

کنترل

35/15

7/97

38/70

8/79

3/55

آزمایش

37/50

8/15

41/45

8/77

3/95

در آزمون شاپیرو -ویلک(جدول  ،)3فرض نرمال بودن توزیعهای خطای نمرههای سالمت معنوی و
زیرمقیاسهای سالمت مذهبی و سالمت وجودی رد نمیشود و در آزمون لون(جدول  ،)3فرض یکسان
بودن واریانسهای خطای بین گروهها در متغیّرهای سالمت معنوی و زیرمقیاسهای سالمت مذهبی و
سالمت وجودی رد نمیشود و در نتیجه ،تخطّی از مدل آماری اف .صورت نگرفته است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Darvyri
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جدول  :3آزمونهای لون و شاپيرو -ویلک برای اعتبار تحليل کوواریانس تأثير آموزش محتوای درس انسان
در اسالم بر سالمت معنوی و زیرمقياسهای سالمت مذهبي و سالمت وجودی
آزمون لون

متغیّر

آزمون شاپیرو -ویلک

اف

پی

آمارۀ آزمون

پی

0/206

0/653

0/977

0/567

سالمت مذهبی

0/274

0/604

0/970

0/360

سالمت وجودی

0/014

0/907

0/969

0/334

سالمت معنوی

نتایج تحلیل کوواریانس(جدول  )4نشان داد که میانگین تفاضل نمرههای پسآزمون و پیشآزمون
سالمت معنوی در گروه آزمایش ،بیشتر از گروه کنترل است؛ اما به طور معناداری بزرگتر نبوده و در
نتیجه با توجه به مجذور ضریب ایتا ،آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت معنوی دانشجویان
فقط  2/7درصد تأثیر داشته است(پی= 0/317و اف= .)1/028همچنین میانگین تفاضل نمرههای پسآزمون
و پیشآزمون دو زیرمقیاس در گروه آزمایش ،بیشتر از گروه کنترل است؛ اما به طور معناداری بزرگتر
نبوده و در نتیجه ،با توجه به مجذور ضرایب ایتا ،آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت مذهبی
فقط  4/7درصد و بر سالمت وجودی تنها  1/4درصد تأثیر داشته است(.سالمت مذهبی :پی= 0/184و
اف=1/829؛ سالمت وجودی :پی= 0/479و اف=)0/512
جدول  :4تحليل کوواریانس برای تعيين تأثير آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت معنوی و
زیرمقياسهای سالمت مذهبي و سالمت وجودی
متغیّر
سالمت معنوی

سالمت مذهبی

سالمت وجودی

منبع نغییرات

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

اف

پی

مجذور ایتا

پیشآزمون

482/653

1

3/170

0/083

0/079

آموزش

156/511

1

1/028

0/317

0/027

خطا

5634/297

37

-

-

-

پیشآزمون

105/598

1

4/515

0/040

0/109

آموزش

42/774

1

1/829

0/184

0/047

خطا

865/402

37

-

-

-

پیشآزمون

302/805

1

4/266

0/046

0/103

آموزش

36/312

1

0/512

0/479

0/014

خطا

2626/345

37

-

-

-

فرضیۀ اول تحقیق این بود که :بین میانگین نمرات سالمت معنوی دانشجویان ،قبل و بعد از آموزش،
تفاوت معناداری وجود دارد .مطابق دادههای جدول  ،4تأثیر آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر
شاخص سالمت معنوی به طور معناداری بزرگتر نبوده است .در نتیجه ،با توجه به مجذور ضریب ایتا،
آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت معنوی دانشجویان فقط  2/7درصد تأثیر داشته است؛ لذا
این فرضیه تأیید نشد.
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فرضیۀ دوم تحقیق این بود که :بین میانگین نمرات خردهمقیاس سالمت وجودی ،قبل و بعد از آموزش،
تفاوت معناداری وجود دارد .مطابق دادههای جدول  ،4تأثیر آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر
شاخص سالمت وجودی به طور معناداری بزرگتر نبوده است .در نتیجه ،با توجه به مجذور ضریب ایتا،
آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت وجودی دانشجویان فقط  1/4درصد تأثیر داشته است؛ لذا
این فرضیه تأیید نشد.
فرضیۀ سوم تحقیق این بود که :بین میانگین نمرات خردهمقیاس سالمت مذهبی ،قبل و بعد از آموزش،
تفاوت معناداری وجود دارد .مطابق دادههای جدول  ،4تأثیر آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر
شاخص سالمت مذهبی به طور معناداری بزرگتر نبوده است .در نتیجه ،با توجه به مجذور ضریب ایتا،
آموزش محتوای درس انسان در اسالم بر سالمت مذهبی دانشجویان فقط  4/7درصد تأثیر داشته است؛ لذا
این فرضیه تأیید نشد.

ز) بحث و نتيجهگيری
در ارتباط با خالق است که انسان از اضطرابها و تشویشها رها میشود و به آرامش میرسد .با نگاهی حتی
ظاهرى به دنیاى کنونی ،متوجه میشویم هرچه بشریت از هویت دینی خود فاصله میگیرد تا به پندار
خویش ،آزادتر و را حتتر زندگی کند ،بیشتر دچار بیارزشی میشود و احساس پوچی میکند .با مقایسۀ
آمارهاى خودکشی و بیماریهای روحی -روانی در جوامع دینی و مادى ،به اهمیت سالمت معنوى پی برده
میشود(معارف .)10 :1396 ،سالمت معنوی وضعیتی است هدفمند و معنادار از حیات انسانی که حاصل ایمان و
اعتقاد و ارتباط فرد با قدرت و کمال الیتناهی الهی و زندگی ابدی پس از مرگ است .سالمت معنوی منجر
به ایجاد نشاط ،امید ،رضایتمندی ،اطمینان قلبی،آرامش و داشتن قلب سلیم در فرد و رستگاری در دنیا و
آخرت میشود و ارتباط پویایی مبتنی بر مکارم اخالق ،عشق و محبت با خود ،دیگران و جهان پیرامون
ایجاد میکند(.عزیزی)29 :1393 ،

یافتههای تحقیق در بررسی فرضیۀ اول نشان میدهد که بین میانگین نمرات شاخص سالمت معنوی،
قبل از آموزش و بعد از آموزش ،تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بنابر این ،فرضیۀ اول پژوهش تأیید نشد .این
یافتهها نشاندهندۀ عدم تأثیر معنادار آموزش درس انسان در اسالم بر سالمت معنوی دانشجویان است .نتایج
این فرضیه با پژوهش خیالی و همکاران( )1395ناهمسو بود؛ زیرا سالمت معنوی دانشجویان را پایین برآورد
کردند؛ در حالی که در این پژوهش ،سالمت معنوی دانشجویان،قبل از آموزش و بعد از آموزش در سطح
متوسط برآورد شده بود ،هر چند آموزش مورد بررسی تأثیری در افزایش یا کاهش سطح سالمت معنوی
دانشجویان نداشت.
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یافتههای پژوهش در بررسی فرضیۀ دوم نشان داد که بین میانگین نمرات خردهمقیاس سالمت وجودی،
قبل از آموزش و بعد از آموزش ،تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بدین معنا که آموزش محتوای مربوط به
درس انسان در اسالم طبق جدول  ،1برای تقویت باورهای دانشجویان در زمینههای اینکه از کجا آمدهام و
به کجا میروم؟ ،داشتن احساس خوب و احساس لذت دربارۀ زندگی حال و آینده ،پیدا کردن معنا و
مفهوم در زندگی ،داشتن هدف از زندگی و زنده ماندن ،مؤثر واقع نشده است.
یافتههای پژوهش در بررسی فرضیۀ سوم نشان داد که بین میانگین نمرات خردهمقیاس سالمت مذهبی،
قبل از آموزش و بعد از آموزش ،تفاوت معناداری وجود ندارد؛ بنابر این ،فرضیۀ سوم پژوهش تأیید نشد.
این یافتهها نشاندهندۀ عدم تأثیر ِمعنادار آموزش درس انسان در اسالم بر سالمت مذهبی دانشجویان و مبیّن
آن است که آموزش مذکور در حوزۀ ارتباط رضایتبخش و معنوی با خداوند ،باور به نقش خداوند در
زندگی و رفع تنهایی و رسیدن به کمال و لذت بردن از دعا و مناجات ،تأثیرگذار نبوده است.
.1پيشنهادهای برگرفته از نتایج تحقيق
 با توجه به اینکه محتوای درس انسان در اسالم باعث رشد و توسعه سالمت معنوی و خردهمقیاسهایآن نشده است ،در راستای تدوین محتوای غنیتر تالش شود.
 در بین خردهمقیاسهای سالمت معنوی ،پس از آموزش محتوای مذکور در  16جلسه ،خردهمقیاسسالمت وجودی رشد بسیار کمی داشته است .این امر باید توجه اساتید محترم در شیوۀ نیازمحور و
دستاندرکاران تدوین کتاب درسی انسان در اسالم را به این مهم جلب کند که با ایجاد محتوای غنیتر در
حوزۀ سالمت وجودی اقدام کنند؛ زیرا تقویت این خردهمقیاس در جهت توسعۀ ارتباط افراد با دیگران و
محیط تأثیرگذار است و میتوان آن را عاملی برای یکپارچه کردن ابعاد مختلف وجود انسان دانست.
 تغییرات خردهمقیاس سالمت مذهبی ،با وجود اینکه اختالف معناداری به لحاظ آماری نداشت ،ولی منجر بهرشد  4/7درصد در بین گروه آزمایش شد .این تغییر مبیّن این است که محتوای آموزش داده شده تا حدّی توانسته
است بر مسائل مرتبط با این خردهمقیاس که در راستای ارتباط رضایتبخش با خداوند ،نقش خداوند در رفع تنهایی
فرد و در زندگی ،حمایت شدن از طرف خدا و احساس رضایت هنگام دعا کردن تأثیرگذار باشد .لذا برای توسعه و
تقویت هر چه بیشتر این بعد ،به ارائۀ محتواهای مرتبط و مؤثر با این مباحث اقدام شود.
 تحقیقی مشابه در جامعۀ پسران انجام شود تا تأثیر آموزش محتوای این درس در هر دو جنس بررسی شدهباشد.
 .2پيشنهادهای برگرفته از تجربۀ نویسندگان
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 برگزاری جلسات آموزشی به صورت کارگاهی برای اساتید دروس معارف در خصوص اهمیتسالمت معنوی.
 گردهمایی استانی اساتید حوزۀ تدریس درس انسان در اسالم به منظور تبادل نظر و ارائۀ پیشنهادهایسازنده در خصوص انتخاب محتوای کاربردیتر و مفیدتر.
 انجام تحقیقات مشابه در سایر دانشگاهها ،تا بتوان صحیحتر و دقیقتر به بررسی تأثیر یا عدم تأثیرمحتوای این درس بر خردهمقیاسهای سالمت معنوی و در نهایت سالمت معنوی پرداخت.
تقدیر و تشکر :از کلیۀ دانشجویانی که در این پژوهش شرکت داشتند و محققان را در به انجام رساندن
آن یاری رساندند ،تشکر و قدردانی میشود.
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