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Abstract
 د ژاث بخشددآژوزددهوشژهددهشژز د ژبد ژ،هد پژو د حهضژ
Aim: This study aimed to examine the
effectiveness of positive intelligence training on کنشهریژزعنهیژحژبهزیسدیآژرحاششدن ییآ ژک رکند ژاد وز ژ
the spiritual functioning and psychological ژب ژبه هژگی یژاوژیکژط حژکنی لژشد هژ.بهرسژاحراقژبه دارژبهد
well-being of employees of the Securities and وس ووزه ژبد ژگد حهژگدهاهژاوژزید ژ- تص دفآژاوژشهعژویض ووزه
Exchange Organization of Iran. Methods: In a
randomized controlled trial design with a pre- ج زعهژوز ریژو حهضژش زلژتمد زآژک رکند ژاد وز ژبدهرسژ
test, post-test, and control group among all ژشف ژبهعنها ژشمهشهژاشیخد ژحژ03احراقژبه دارژشه ژته ا ژتع ادژ
employees of the Securities and Exchange )ژقد ارژn=51بهژصهرتژتص دفآژدرژدحژگ حهژووزد یضژحژگدهاهژ ژ
Organization in Tehran, 30ژemployees were
selected and randomly divided into ژه ژدحژگ حهژابی اژو اشن زهه یژتج ر ژزعنهیژرحواشدهژ. گ فین
experimental and control groups (n=15). Two )ژراژتکمیدلژRPWQ )ژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژریفDSES
groups were asked to fill the Daily Spiritual ژگ حهژووز یضژوزهوشژههشژز ژراژهفیه ایژیدکژبد رژ. ک دش
Experience Scale (DSES) and Ryff's
Psychological
Well-Being
(RPWQ). ژدقیقهیژدری فد ژک دشد ژازد ژگد حهژکنید لژ523ژجلسهژ6درژ
Participants in the experimental group received زالق تژاد دهژبد ژدرزد شد ژداشدین ژحژدرژ یسد ژاشیرد رژبد ایژ
6 sessions of 120 minutes group training of
positive intelligence, while the control group رد تژایالقدژآژ،دری ف ژز ایالتژوزهوشآژوین هژبهژجهد ژزال
just received simple meetings with the therapist ژادسسژدرژو ید ژزد ایالتژوزهوشدآ ژبد رژدیدد ژ. ق ارژگ فین
and were enrolled in the waiting list of training ووزهدشآ ه یژدحژگ حهژووز یضژحژکنی لژتهاطژو اشن زه هد یژ
for ethical reasons. Participants of both groups
were completed DSES and RPWQ again after تج ر ژزعنهیژرحواشهژحژبهزیسدیآژرحاششدن ییآژزدهردژاروید بآژ
the interventions. Data were analyzed using ژدادهه یژو حهضژب ژاایف دهژاوژرحشژوز ریژتحلیلژ. ق ارژگ فین
multivariate
analysis
of
variance
(MANCOVA). Results: The results showed a ژ. )ژتحلیدل ژگ دی شدMANCOVAکهاری شسژچند زیيی یژ ژ
شی یجژشش ژدادژبع ژاوژز ایلةژوزهوشآژههشژز
significant difference between the two groups ژبینژگد حهژ
in DSES and RPWB mean scores after the ووز یضژحژکنی لژدرژزی شدینژتج ر ژزعنهیژرحواشهژحژبهزیسیآژ
positive intelligence treatment. Conclusion: It
could be concluded that the positive ژزدآژ تدها ژشییجدهژ.رحاششن ییآژتف حتژزعندآژ داریژحجدهدژدارد
intelligence training could successfully improve گ ف ژکهژوزهوشژههشژز ژزهجبژبه هدژکنشهریژزعندهیژ
the spiritual functioning and psychological حژبهزیسیآژرحاشآژک رکن ژا وز ژبهرسژاحراقژبه دارژزآشدهدژ
well-being of employees of the Securities and
 ژ. حژ ذاژب ایژک رکن ژاینژا وز ژاهدزن ژاا
Exchange Organization, so it would be useful
for employees of this organization.
ژزعنهید ژبهزیسدیآژرحاششدن ییآژ ژ
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ک رکن ژا وز ژبهرسژاحراقژبه دار
Psychological
Well-Being,
Employees,
Securities and Exchange Organization

shmakvand@semnan.ac.ir

 ژ. ژدکی ایژرحا شن اآژداششد هژامن ژامن ژای ا:ژشهیسن هژزسئهل.5
. ژداششجهیژدکی یژرحا شن اآ ژداششد هژامن ژامن ژای ا.2
. ژدکی یژز ی ی ژداششد هژامن ژامن ژای ا.0
. ژدکی یژرحا شن اآ ژداششد هژامن ژامن ژای ا.4
. ژدکی یژرحا شن اآ ژداششد هژامن ژامن ژای ا.1

78

ش ه خژزکهش ژ،سینآ ژای هژوه اژز احژک اشآ ژعلآاک ژازینژبی ییآ ژو حیزژص ،آژحژزحمهدژشجفآ

مقدمه
عص ی را که در و وش گآ زآکنیم عص ویچی گآ ح تيیی ژش زید هژاشد ژ.ژزعنهید ژ 5در اد وز ژ
و ی ه شهظههری اا کهژبسی ری او ص  ،نر ا ز ی ی ح ا وز ح شیز ز ی ا را درژادوهحژ
زخیلف به یهد جلب ک ده اا .ژب این اا س ژبسی ری او وش زعنهی را بهعنها زن عآ و ی ار
ب ایژا وز ه داشسیهاش که زآتهاش به وش در وز هد یژ ود تالطمژحژ وشده ژوده ید ریژ راد ش ژ
ج ا  2ژ.)5111ژزس ئلآ او ق یل بآزعن ش ژوش گآ ا،س س یالء ایالقدآژ ااد رتژ بشد ژ در
دا ژتکنه هژی تم س غ ب زذاهب زش ق وزین زهجبژوگ هآ ح رحیوحرد رحوافزح اشسد ژ
زع ص به دین حژزعنهی ش ه اا .ژه رحوه ب تع اد ی فیهه ی و حهشآ درژوزینهه ی زخیلدفژ
علمآ به حی ه وزشکآ رحاششن اآ ح ج زعهشن اآ که ب گزارهه ی دینآ همسه هسین ی  ،اقل
تن قضآ ب ژدین ش ارش افزحده زآشهد.ژاین ی فیهه که در اه دهه ق لژاش ك بهدش در ا له ی
ایی ب یک شی ش گه شآ درژ ،ل افزایض هسین .ژبهعنها ز ل وس او شیمه احل قد ژبیسدیمژ
در یصهص ارت ط بین دین ح االزیآ چیزی  ،حدژ 233و حهض حجهد داش که در دهه وی
این ق ش گه ژبه بیض او  1333و حهض رای که زؤی ارت ط ز د ژ دیدنژ حادالزیآژ ااد ژ.ژ
از حوه این زولب ب ا ع بیشی ی در  ،لژافزایض اا به شحهی که ش ی بیها او و به یک
شهض ژعلمآ تع ی ک دژ کینگ 0ژ .)2337ژ
تک زلژت ریخآژدرژ،هوهژز ی ی ژحژا وز ژبه ح ظژتئدهریژ ح عملدآژ تحد ژ تدثثی ژ شی حیدآژ
ق رتمن ق ار گ فیه اا ؛ شی حیآ که اگ به درایآ ه ای ح اداره شهد به شرد ژ زدآژراد ژ کدهژ
تهاش یآ الوم ب ایژزنج ش به ژرپت ین همک ریه شه تنه در وزینهه ی  ،فهای بلکه بد ایژ
اشس شی را دارا ب ش .ژاین شی حی عریم ح ژرپ چیزیژجز«زعنهی » شیس ؛ به گهشهای که اداره ح
ه ای و در ا وز زهمی ین فع ی وین ه ز ی ی یهاه بهدژ زیید حپژحژدشیده ژ 4ژ.)5111ژ
اهینین1ژحژهمک را ژ )2351ژزعنهی را تالشه ی شخص بد ایژ تد حینژ زعند یژ شخصدآژ بد ایژ
وش گآ یهد تع یف زآکنن ژحژو ژراژش زل زجمهعهژاروشهدژ ح عق ید ژشدخصژ در زدهردژ یدهدژ ح
جه ح ز اق او به اش ژرحاشآ یهد ح دید ا زآداشن .ژدرژزجمهعژزآتها ژزعنهی را تم یدلژ
به جسیجهی ه پ شه یآ درژوش گآ ح ویسین ب اا س این ه پ تع یف ک دژ زه ادژحژهمکد را ژ
.)5014ژاز حوهژبهژشر ژزآرا ژکهژک رکن ژدرژهد ژکجد ژکدهژفع ید ژزدآژکنند ژچیدزیژف اتد ژاوژ
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اث بخشآژوزهوشژههشژز

ژب ژکنشهریژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژک رکن ژا وز ژبهرسژاحراقژبه دار

و داشه یژز دیژدرژک رژجسیجهژزآکنن .ژوش ژدرژجسیجهیژک ریژب ژزعن ژازی بخضژحژیهاادی رژ
زیع دلا یینژوش گآش ژهسین .ژا وز ه ژب ژک رکن ژرش ژی فیهژحژب ند هژایژرحژبدهژرحژهسدین ژ
کهژدرژوآژی فینژک ریژب ژزعن ژحژه فمن ژحژو حرشژزحیطه یژک ریژب ژچنینژحی گآه یآژهسدین ژ.ژ
تج بهژزعنهی ژدرژک ر ژب ژافزایضژیالقی ژ صد اق ژاعیمد دژحژتعهد ژدرژکد رژهمد اهژبد ژبد الرفینژ
ا،س سژتک زلژشخصآژک رکن ژویهش ژزآ یهردژ رادید رژحژحار ،ژ.)5015ژبسدی ریژاوژزحققد ژ
زعنهی ژراژبهعنها ژزن عآژو ی ارژب ایژا وز ه ژداشسیهاش ژکهژزآتهاش ژبهژوشه ژدرژتحققژکد رایآژحژ
اث بخشآژی ریژرا ش هژحژب ژوزینها ویژرش ژحژویش ف ژا وز ژبهژززای ژحژزند ف ژزیعد دیژبد ایژ
و ژا وز ژزنج ژشهد ژبهژگهشهایژکهژب ژاا سژزو ع تژزیع دژاشج مژشد ه ژتشدهیقژزعنهید ژدرژ
زحیطژک رژزآ تهاش ژبهژززای ژحژزن فعآژاوژق یلژافزایضژص اق ژحژاعیمد د ژتعهد ژاد وز شآ ژکد هضژ
زیلژبهژی حج ژافزایضژر ی ژشيلآ ژافزایضژیالقی ژبه هدژرفی رژشه حش یژا وز شآژحژاشدیزشژ
درژک رژزنج ژشهدژ صنهب ژحژر،یمآژاق م ژ.)5010ژ ژ
عالحهب این ژشهاه و حهشآ ف احاشآ حجهد دارد که شش زآدهن ژجّهژا وز ژحژاای سهد یژ
شيلآژزآتهاش ژب رحی االز حژبهزیسیآژرحاششدن ییآژ 5ک رکند ژ تثثی گدذارژ ب شد ژ ح در شییجدهژ
ب عث ارتق ی اف ک ری وش شهدژ ه ش2ژحژهمک را ژ2356؛ژغنآ ژا،ق ژر،یمآزهق ژح ز رکآ ژ
.)5013ژبهزیسیآ بدهژکد رک دژ ح تج بدهژ رحاششدن ییآژ بهیندهژ اشد رهژ دارد ح بدهژ دح بعد ژ ذهندآژ حژ
رحاششن ییآ تقسیم زآشهد رای ژحژداآ 0ژ.)2335ژبهزیسیآ رحاششن ییآ بهعنها ژیکسد یژ او
حی گآه ی رحاششن ییآ دییدلژ در کد رک دژ ز د ژ اشسد ژ زود حژشد هژ ااد ژ ژاد گه ژحژا دهی اژ
دک رح آ 4ژ.)2354ژریف1ژ )2354ژبهزیسیآ رحاششن ییآ راژبهژصدهرتژ تدالشژ فد دژ بد ایژتحقدقژ
تهاش یآه ی ب قهه یهد تع یفژزآکن ژحژو ژراژش زلژابع د ه پ درژوش گآ اایقالل رش ف دی
تسلط زحیوآ ح وذی شژیهدژزآداش .ژحیسینگ ح ح ای 6ژ )2332ژشیزژیک ع زل
رحابط ز
بهزیسیآ رحاششن ییآ کلآ را شن ا یآ ک دهاش ح و را بهصهرت ت کی آ او کیفی ه یژحید هژ او
ق یل ا،س س اشسج م ر ی او وش گآ تع دل ع طفه ح شد ش کلآ شس به یهش یهشبینآ
شس به وش گآ تهصیف ک دهاش .ژبهزیسیآ رحاششن ییآ در زحیط ک ر شیدزژ
ی جه گی ی ز
ش زل ا،س سژ ذت یهش ین ی ازهر دایی بآ به اه اپ ا،س س تثزین یهااد ژهدژ حژشی وهد ژ
داشین ا،س س یه شس به یهد تج به هیج ش ت ز ژدرعین اشج م حظ یف ح زسئه ی ه ح
1. Psychological well-being
2. Hersch
3. Ryan & Deci
4. Sagone & Elvira De Caroli
5. Ryff
6. Wissing & Van Eeden
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ا،س س ر ی او یهد ح وش گآژاا ژ ابهت5ژحژهمک را ژ.)2337ژوز ره شش زآده ژاای س ح
عهارض ش شآ او و همه ا ه زهجب او بینژرفین ص ه رحو ک ری زآشدهدژ ح بدهژطدهرژ زیهادطژ
رحواشهژیک زیلیه شف به عل اییالالت ش یهشآه ی ش شآ اوژ،ضهر در زحل ک ر او رفین به و
یهدداری زآکنن .ژزو عه دید ی شش زآده که  7درص او ا ع ت ک ریژب اث غی ش شآ
او اای س ح ش ر ییآ شيلآ ک رکن اوژدا زآرحدژ علهی جنیآف د ح داححدی ژ.)5077ژهمةژ
اینژزهاردژ ،کآژاهمی ژشقشآژاا ژکدهژزعنهید ژدرژزحدیطژاد وز ژحژبهزیسدیآژرحاششدن ییآژ
ک رکن ژب ژبه هحریژحژعملک دژا وز ژدارد ژ ذاژارئهژراهک ره یژدرژجه ژافدزایضژادوتژتجد ر ژ
زعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژک رکن ژ حریژاا .
درژهمینژراای ژشی یج تحقیق ت زخیلف در زهرد اث بخشآ ویشدی اشه زد ایالتژ ز د ژشدد ژ
شش زآده که شن ا یآ حژارتقد یژ هیج شد تژ ز د ژ حژزیع قدبژو ژ افدزایضژزعند یژوشد گآژحژژ
بهزیسیآ رحاششن ییآ بهعنها یک ا زح فر کنن ه اوژابیالی اف اد بدهژ افسد دگآژ ا دو ا ژ
وایبه ی زززن ح تنشه ی وش گآ جلهگی ی زآکن ژ ی ای ریف د .)5010ژرحا درز شآ ز د ژ
شد شهتنه او ط یق ک هض شش شد زنفآ بلکه بهژگهشهای زؤث حژزسیقیم زآتهاش او ط یق ایج د
تهاشمن یه ی زنض ح زعندژ زهجدبژ تيیید ژوادیبژودذی یژ بدهژ تد ژوحری شدهدژ.ژ
هیج ش ت ز
را ایج دژشم ی بلکه زآتهاش تثثی زیقد بلآژ بد ژ
رحا درز شآ ز گ شهتنه زآتهاش زن ب ز
2
شش شد زنفآ داشیه ح شیز ا ی ب ای حقهع زج د وشه ژب ش ژ ک دزید وا ژ.)5077ژهدهشژز د ژ ژ
)PIژبهعنها ژیکآ او زف هیمژزهمژرحیک د رحاششن اآ ز شدد ژبدژ حرحدژبدهژزو عد تژ وزدهوشژ
داششد هآژتهاشسیهژاا ژزنج ژبهژتحهالت ق بل زال،ره حژو حهضه ی ش فدذژ حژزدؤث یژ در وزیندهژ-
ه ی زخیلف علهمژرفی ری اوژجمله زو ع تژا وز شآژشهد.ژههشژز ژبهژصهرتژقد رتژشسد آژ
اایف دهژاوژتهاش یآه یژذهنآژتع یدفژشد هژااد ژ.ژزهفقید ژهد یژتد وهژو حهشدآژدرژوزیندهژعلدمژ
عصب شن اآ ژعلهمژا وز شآژحژرحاششن اآژز شد ژاصهلژههشژز ژحژهمچنینژرابودهژزید ژ
ههشژز ژب ژش دیژحژعملک دژبهی ژدرژرحابطژبینژف دیژراژزدهردژت یید ژقد ارژدادهژاشد ژ چمدینژ 0ژ
 )2350ژبهطهریژکهژشش ژدادهژش هژاا ژکهژز ی ا ژدارایژههشد ه ژز د ژبد الت ژبدهژا،یمد لژ
بیشی ژگ حهه یژش دت یژراژره یژزآکنن ژ وچ  4ژ.)2353ژدرژحاقد ژهدهشژز د ژزدآژتهاشد ژاوژ
ط یقژافزایضژوگ هآژشس ژبهژشحههژاای الل ژرحشژتفک ژحژعمل ژت یینژدقیقژودیضژفد ضژهد یژ
ذهنآژیهدژدرژتع زلژب ژدید ا ژب وشد یژدرژف این ژتصهی ا ویژذهنآ ژتجزیهژحژتحلیلژف وین ه ژحژ
1. Abbott
)2. Positive Intelligence (PI
3. Chamine
4. Achor
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ااینی جژدرژذهنژبهژبه هدژاالز ژرحاششن ییآژحژبهس ویژزن ا تژاشس شآژکمکژکن ژ کد ولمنژحژ
یک ا وهژز ت هژب الت ژدر شر گ فیه زآشهد به این زعنآ کدهژ
ز ه یند م 5ژ.)2354ژههشژز
این چن ع زل ب هم ت کیب زآشهش ح یک کل همافزاژرا زآا وش .ژبن ب این اشیرد رژ زدآژرحد کدهژ
کل ا وهژشس به تک تک زیيی ه ی تشکیل دهن ه و تثثی ژبیشی ی ب عملک د داشیه ب ش  .ژ
زحقق ژجه گی ی وش گآژرا تم یل به این زسئلهژکه وز ل ح وروحه ی زهردژاشیرد رژ داد ژ
ی فینآ هسین ژی ژشهژتع یف ک دهژاش ژ اای شکهیزیس ژههیس ژکد اژحژاد یسژ 2ژ.)2354ژبع د رتآ ژ
تلقآ یهش ین شه ح تلقآ ب بین شه دح بع جه گی ی وش گآژاش کدهژ جدزءژ کیفید ژهد یژ اا ادآژ
شخصی به شم ر زآرحش ح ب چدهشدآ ا وگ ریژاف اد ب ،هاد ،وش گآ اشیر رات ذهنآ افد ادژ
در هند م زهاجهه ب زشکالت ح رفی ر وشه ژهند م غل ه ب زشکالت تثثی زآگذارد زهاهیشسدبژ
تقهی ح زحم ی ژ.)5071ژب اینژاا س جه گی ی یهش ینآ یک اشیر ر کلدآژ ااد ژ داید ژ بد ژ
اینکه در وین ه بیشی رحی اده ی یه اتف قژیهاه افی د ت رحید اده یژ بد ک ر ژ.)5071ژافد ادژ
یهش ین در زهاجهه ب دشهاریه من اشیخ راه دهد یژکند رژ وزد ژ زدؤث ژ بد ایژ تنردیمژ
 ،ه ی شخصآ یهد او تالش دا شمآکشن ح اه اپژاروشدمن ژ یدهدژ را دش د لژ زدآژکنند ژ
شآی ژح ک رحر 0ژ.)2354ژشی یجژو حهضهد ژشیدزژ،د کآژاوژارت د طژز د ژجهد ژگید یژوشد گآژحژ
یهش ینآژب ژبهزیسیآژرحاششن ییآژ ش یفآژحژادعی ی ژ5014؛ژبهد دریژیس حشد هآژحژه شدمآژ
شص توب د ژ5015؛ژجهرج 4ژ2353؛ژاای اال ژزدآژحژولن  1ژ )5111ژزعنهی ژحژادالز ژزعندهیژ
ق امآ جهبنه ژوه اک ر ژهم زآژحژک یمآ ژ5011؛ژع شهری ژصدف ری ژحژیهادفآ ژ5010؛ژچدنژحژ
ی  6ژ2350؛ژب گ 8ژ)2355ژاا  .ژ
وش گآ در وز  ،لژشیزژبع ژزهمژدید ژاا ژکهژبهعنها ژزره ژکلی االز رحاشدآژ شدن ییهژ
ش هژاا ژ بهی -حیلسه ژحا کآژحژزککلهر 7ژ.)2335ژذهنوگ هآژی تهجه ک د به ط یق ی ص
زعوهپژبه ه پ در وز ،د لژ ح بد ح ژ داحریژ ح حریسدهیجک ژب رادنژحژشدهرینکژ 1ژ2356؛ژ
حیلی زز ژتیزدیل ژاد لژحژک ب ت-وین 53ژ )2338ارت طژشزدیکآژب ژاینژع زلژههشژز ژدارد.ژدرژ
1. Kopelman & Mahalingam
2. Stankevicius. Huys, Kalra & Series
3. Scheier & Carver
4. George
5. Strassle, Mckee & Plant
6. Chen & Yan
7. Berg
8. Boyd-Wilson, Walkey & McClure
9. Van Vreeswijk, Broersen & Schurink
10. Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn
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 ،آژکهژکلی ژش دی ح شش ط زیم کز ا یین ذهن ب حره  ،ل اا ژاف ادژعمهز ًژدرژگذشیهژید ژ
وین هژگ فی رژزآشهش ژحژکمی ژدرژوز ژ ،لژهسین زییهس 5ژ5177؛ژت جمهژافضدلآژراد ژ)5016ژ.ژ
تثثی ژز ژ،ضهرژذهنژح وگ هآژاوژوز ژ ،لژب ژاالز ژزعنهیژدرژب یدآژتحقیقد تژششد ژدادهژ
ش هژاا ژ شهاص ژدریکهش ژشهری ژحژب ز اد ژ5016؛ژق امآجهبنده ژوه اکد ر ژهمد زآژحژک یمدآ ژ
5011؛ژچه 2ژ .)2356ژ
اوژط فآژع زلژش دیژی ژداشینژهیج ش تژز ژحژتثثی گذاریژز ژدر هدهشژز د ژژبسدی رژ
زهمژتلقآژزآشهدژ ورجیل 0ژ.)2350ژش دیژ ،ژذهندآژاروید بآژفد دژدربد رهژح دعی ژیدهدژحژ
ا،س سژی ان یژاوژو ژزآب ش ژ وش ش  4ژ )2356ژدرجهژحژزیزاشآژاا ژکهژب ژو ژیدکژف دکیفید ژ
کلآژوش گآژیهدژراژبهعنها ژیکژوش گآژک زالًژزوله ژزهردژقضد حتژقد ارژزدآژدهد ژ اد راکینهژ 1ژ
.)2350ژش دیژعالحهژب ژاینژجن هه یژذهنآ ژجن هه یژعینآژشیزژداردژکهژدرب دارشد هژح دعی ژحژ
زهقعی ژ حاقعآژاا ژکهژف دژدرژو ژق ارژداردژ ز کزژزو ع تژبیهه ژحژجآا اچ 6ژ.)2358ژدرژکدلژ
ش دیژزفههزآژویچی هژاا ژکهژتج به هیج ه ی زوله اوهحژود یینژ هیجد ژهد یژ زنفدآژ حژ
ر ی ب ال در وش گآ را در ب زآگی دژ گ اه م 8ژ.)2354ژشی یجژو حهضه یژاشج مژش هژدرژوزینهژ
چدهشدآژارت طژش دک زآژب ژبهزیسیآژرحاششن ییآژحژزعنهی ژ ،کآژاوژتثثی ژز د ژشد دک زآژبد ژ
افزایضژاالز ژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژاا ژ ،ید ری ژکدهرحشژشید ژحژ،سدینآ ژ5014؛ژ
کضژحژ ی هزی اکآ 7ژ .)2336ژ
شه یی ً ب حره یژزنوقآ اوژع زله یژههش ز ژش زلژافک رژاشعو پوذی ط یعآ ح ک روز ژکهژ
آ 1ژ2331؛ژ
ر ی ژی ط ژایج دژزدآژ کند ژدرژب ابد ژتفکد ژغی زنوقدآژزود حژااد ژ ود د ژحژفد گل ژ
ی شآجیحهشآ ژ،ی رشی ژک حهژحژ ،جآواده ژ)2358ژزعی ره یژتفک ژغی زنوقآژبسی ر ب ال ی ود یینژ
بهدهژحژب ژاروی بآه ی زنفآژاوژیهدژهم اهژهسین ژح زآتهاشن به ا و ا ژح وشفیدآ زنجد ژ شدهش ژژ
هیالش ژشه ین ژودازسه ژحژبهدحاک 53ژ.)2354ژشی یجژو حهضه ژشش ژدادهاش ژکدهژ کدهژ ب حرهد یژ
غی زنوقآ ب الزنج ژبهژایج دژ ،ژع طفآژزنفآژزآشهدحژب ش دک زآ کمی ا دو ا ژ بیشدی ژ حژ
1. Mythos
2. Cho
3. Argyle
4. Anand
5. Sarracino
6. The Centre for Bhutan Studies and GNH
7. Graham
8. Tkach & Lyubomirsky
9. Adler & Fagley
10. Hyland, Shevlin, Adamson & Boduszek
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ر ییمن ی وش گآ کمی ارت ط داردژ و ن ژال-ژچیخژحژت ش  5ژ.)2358ژهمچندینژشید یجژود حهضژ
افش رژ )5011ژشش ژدهن هژتثثی ژزنفآژب حره یژغی زنوقآژب ژاالز ژزعنهیژبهد .ژ
بن ب این ژب ژتهجهژبهژاینژکهژت ژکنه ژزیدزا ژتثئی گدذاریژهدهشژز د ژبدهژعندها ژژیدکژاد وهژ
زحهریژحژز ت هژب الت ژب ژزیيی ه یژرحاششن ییآژدر ا وز ژحژبهطهرژحی هژبهزیسیآژرحاششن ییآژحژ
زعنهی ژکهژوی ز ه یژز ژف احاشآژاوجملهژافزایضژاعیم د ژتعه ژا وز شآ ژبه هدژرفی رژشه حش یژ
ا وز شآ ژاشدیزشژدرژک رژحژبهطهرژکلآژبه هحریژا وز شآژدارشد ژ ژزدهردژزو عدهژژقد ارژشد فیدهژاشد ؛ژ
و حهضژ ،ژب ژه پژتعیینژاث بخشآژوزهوشژههشژز د ژبد ژکنشدهریژزعندهیژحژبهزیسدیآژ
رحاششن ییآژک رکن ژا وز ژبهرسژاحراقژبه دارژاشج مژگ ف  .ژ

روش
ط حژو حهضژک ربن یژکنی لژش هژتص دفآژاوژشهعژویضووزه -وسووزه ژب ژگ حهژگهاهژبهد.ژج زعهژ
وز ریژو حهضژش زلژتم زآژک رکن ژا وز ژبهرسژاحراقژبه دارژشده ژتهد ا ژدرژشیمدهژاحلژاد لژ
5018ژبهدژکهژبهژف ایها ژزحققژب ایژش ک ژدرژو حهضژو اخژدادش .ژرحشژاشیخ ژج زعهژبد ینژ
صهرتژکهژوسژاوژاطالع را شآژدرژزی ژک رکن ژاوژط یقژشصبژوگهآژدرژا وز ژاوژک رکن شآژکدهژ
ب ایژش ک ژدرژب ش زهژوزهوشژههشژز ژاعالمژوز دگآژک دش ژث ژش مژبهژعملژوز .ژدرژز ،لدهژ
بع یژاوژزی ژداحطل ِژش ک ژدرژدحرهژوزهوشژهدهشژز د ژ ژبدهژطدهرژژتصد دفآژتعد ادژ03ژشفد ژ
بهعنها ژشمهشهژاشیخ ژحژبهژصهرتژگم رشژتص دفآژدرژدحژگ حهژووز یضژ )n=51ژحژگهاهژ )n=51ژ
ق ارژگ فین ژحژبهژو اشن زهه یژبهزیسیآژرحاششدن ییآژریدفژ ژ )5171و تجد ر ژزعندهیژرحواشدهژ
اش رححدژحژت اآژ )DSESژو اخژدادش .ژگ حهژگهاهژدرژاشیر رژز ش ژحژوزدهوشژهدهشژز د ژبد ایژ
گ حهژووز یضژهفیهایژیکژب رژدرژ6ژجلسهژ523ژدقیقهیژبهژاجد اژگذاشدیهژشد ژادسسژدرژو ید ژ
ز ایالتژوزهوشآ ژب رژدیدد ژووزدهدشآژ هد یژدحژگد حهژووزد یضژحژگدهاه ژتهادطژو اشدن زهژهد یژ
بهزیسیآژرحاششن ییآژو تج ر ژزعنهیژرحواشهژزهردژاروی بآژق ارژگ فین .ژدرژ منژق دلژاوژاجد ایژ
و حهضژبه ش ک کنن گ اطالع تآژدر زهردژو حهضژ تع اد جلس ت طدهلژ هد ژ جلسدهژ شدیه ژه
اداره کالس ح )...تص دفآا ویژ ق ار گ فینژتص دفآ وش در گ حه ووز یض ح کنید ل)ژ زح ز شدهژ
بهد اطالع ت ح ،ق ی حج او و حهض درژه وز شآ که زآیهاهن داده ش ح زهافق وشه ب ای
ش ک در و حهضژبهژصهرتژکی آ ایذ ش .ژب ایژجم وحریژدادهه ژاوژابزاره یژوی ژاایف دهژش  :ژ


مقیاس بهزیستی روانشناختی ریـ

 :)0313زقید سژبهزیسدیآژرحاششدن ییآژدرژ

ا لژ5171ژتهاطژریفژا ییهژش هژاا .ژاینژووزه ژ74ژز دّه حژ6ژع زلژراژدرژب ژزآگید دژ.ژفد مژ
1 Allen, El-Cheikh & Turner
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اصلآژاینژو اشن زهژاو  120ز دّه تشکیل زآشهد ح آ در زو ع ت بع ی ف مه ی کهتد هژتد ژ84ژ
ز دّهای  54ز دّهایژح  18ز دّهایژشیز تهیهژش ه اا .ژریف  )5171زعیق اا ق بلید ژ شسدخهژ
71ژز دّهای زقی س ب ای تعیین ح عی بهزیسیآ رحاششن ییآژاوژا ی شسخهه بیشی ااد ژ.ژدر
این شسخه  54ز دّه ب ایژانجض ه ع زدلژ اییصد صژژی فیدهژ ااد ژ.ژووزدهدشآژهد ژدرژزقی ادآژ6ژ
درجهایژ ک زالًژزخ فژت ژک زالژزهافقژ)ژبهژاؤاله ژو اخژزآدهن .ژچهلژحژهف ژاؤالژزسدیقیمژحژ
اآژحژهف ژاؤالژبهژصهرتژزعکهسژشم هگذاریژزآشهش .ژ ،اقل حژ،د اک ژ شمد هژ ووزدهدشآژ در
زقی س بهزیسیآ رحاششدن ییآژ بدهژت تیدبژ 74ژح 134ژیهاهد ژ بدهدژ.ژشمد اتژ بد الت ژ ششد ژدهند هژ
بهزیسیآ رحاششن ییآ ب الت در ه ژیک او شض ی ده زقی سژاا .ژبد ایژب رادآژرحایدآژابدزارژحژ
انجضژرابوهیژو ژب ژانجهه یآژکدهژصدف تژشخصدییآژراژزدآژادنجی ش ژحژدرژ دمنژشد یصژ
بهزیسیآژرحاششن ییآژشیزژبهژشم رژزآرفین ژز شن ژزقید سژتعد دلژعد طفآژ5ژب ادبدهر ژ 2ژر د ی ژ
وش گآژشیهگ رتن0ژحژ ،ز ژیهد4رحوش گ1ژاایف دهژش .ژشی یجژهم سیدآژووزه ژریفژب ژه ژیکژاوژ
زقی سژه یژفهقژق بلژق هلژبهد.ژبند ب اینژابدزارژفدهقژاوژشرد ژاد وهژایژرحاژزحسده ژشد ژ ریدف ژ
.)5171ژو ف یژک حش خژبهدا ژوز هژدرژزو عهژریفژب ایژوذی شژیهدژ  )3/10ژارت د طژزدؤث ژبد ژ
دید ا ژ  )3/15ژیهدزخی ریژ  )3/76ژتسلطژب ژزحیطژ  )3/13ژه فمند یژدرژوشد گآژ ژ)3/13ژحژ
رش ژشخصآژ )3/78ژگزارشژش هژاا ژ ریف ژ.)5171ژدرژای ا ژطدآژو حهشدآژکدهژبد ژشمهشدهژایژ
داششجهیآژاشج مژش هژاا ژهمس شآژدرحشآژب ژبه هگی یژاوژو ف یژک حش د خژادنجی هژشد ژ.ژشید یجژ
 ،صلژب ایژتسلطژب ژزحیطژ 3/61ژرش ژشخصآژ 3/84ژارت طژز ژب ژدید ا ژ 3/61ژه فمن یژ
درژوش گآژ 3/80ژودذی شژیدهدژ 3/61ژیهدزخید ریژ3/63ژحژشمد هژکلدآژ3/13ژبدهدژ زیکد ییلآ ژ
.)5071
 پرسشنامه تجارب معنوی روزانه اندروود و ترسی  :)DSESزقید سژتجد ر ژزعندهیژ
رحواشهژDSESژتهاطژاش رححدژحژت اآ6ژ )2332ژتهیهژش هژحژب ایژانجضژادراكژف دژاوژیکژ
شی حیژب ت ژدرژوش گآژرحوز هژحژادراكژاحژاوژتع زلضژاینژحجدهدژزد فهقژجهد ژزد دیژبدهژکد رژژ
زآرحد.ژدرژتحلیلآژاینژزقی سژراژش زلژوید ژزقید سژهد یژذیدلژژزدآژداشند ژ:ژا،سدژ سژ،ضدهرژ
ی احش -ژارت طژب ژی اژحژا،س سژزسئه ی ژدرژق لژدید ا .ژاز ژوشچهژرایجژاا ژایدنژزقید سژ
تکژع زلآژبهدهژحژتنه ژاهالژ56ژج اگ شهژتحلیلژزآشهدژح ووزهدشآ ب ید ژ در یدکژزقید سژ 6
1. Affect Balance Scale
2. Bradburn
3 Neugarten
4. Self-esteem
5. Rosenberg
6. Underwood & Teresi
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درجهای یک ت او اغلب احق تژ  )6ت ه گزژ  ))5زیزا زهافق ی زخ ف یهد را ب ه ژیک
او ع رت زشخص کن .ژرحایآ این زقی س تهاط ز کز وزشکآ الك 5در شیک که ت یی ژشد هژ
اا .ژتج بهژدرحشآژا،س ا تژحژوگ هآژزعنهیژیکژقسم ژ،قیقآژاوژوش گآژزعنهیژحژزذه آژ
ه کسآژدرژبینژاف ادژزخیلفژاا .ژ تجد ر ژایدنژجهد شآژتعد آژید ژا،سد سژا هدآژزعنهید ژژ
زآتهاشن ژشقضژب جسیهایژدرژاالز ژحژو ی اریژرحا ژشن ییآژداشیهژب شن .ژرحایدآژحژو ید یآژ
اینژو اشن زهژدرژو حهضژتقهیژحژازی یژ )5071ژزن ابژگزارشژش هژااد ژ.ژبد ینژصدهرتژ
کهژ و ی یآژزقی سژاوژاهژط یدقژب رادآژگ دید ژکدهژبدهژت تیدبژ د ایبژو ید یآژ 3/16بد ایژ
ب وووز یآ 3/77ب ایژتنصیفآژااسی زن-ب اح ژحژ 3/15ب ایژو ف یژک حش خژبهدا ژوز .ژب ایژ
زو عهژرحایآژزقی س ژاوژاهژرحشژرحایآژهمززد ژتحلیدلژعهازدلژحژهم سدیدآژزد دهژهد یژ
زقی سژب ژشم هژکلژزقی سژاایف دهژش .ژرحایآژهمزز اوژط یقژاج ایژهمزز ژب ژو اشدن زهژ
جه گی یژزذه آژو سهرتژاشج مژش ژکهژ د یبژهم سدیدآژ3/85ژ ،صدلژو ژبدهدژ.ژتحلیدلژ
ع زلآژاکیش فآژبهژرحشژتحلیلژزه فهه یژاصلآژب ژچ یضژحاریم کسژب ای اینژزقید سژ ادهژ
ع زلژاایخ اجژشمهدژکهژبهژت تیبژع زل ه یژا،سد سژ،ضدهرژی احشد ژارت د طژبد ژی احشد ژحژ
ا،س سژزسهح ی ژدرژق لژدید ا ژش مژگ فین ژکهژدرژزجمهعژبیضژاوژ65ژدرص ژحاری شسژکدلژ
زقی سژراژت یینژشمهدش .ژهمچنینژاینژو حهشد ا ژگزارشژک دش ژکهژتم مژز دهه یژزقی سژب ژ
شم هژکلژزقی سژدارایژهم سیدآژبینژ 3/4ت  3/7هسین .
درژوی ژبهطهرژیالصهژبهژز ا،لژب ش زهژوزهوشژههشژز ژکهژب اا سژکی ژههشژز شد ژ
چمینژ 2352؛ژت جمهژک زک ر ژ)5011ژتهاطژو حهشد ژدرژ6ژجلسهژ523ژدقیقهایژط ا،آژشد هژ
اا ژاش رهژزآشهد :ژ
جلسه اول :درژاینژجلسهژزع رفهژحژوشن یژدرز شد ژحژاعض یژگ حهژب ژیکد ید ژداد ژوگد هآژهد یژ
الومژدرب رهژجلسهه یژوزهوشآ ژجلبژزهافق ژحژر ی ژاعض یژگ حهژب ایژاج ایژز ا،لژزخیلدفژ
درز ژاشج مژش ژحژته یته یآژدرب رهژتش یکژزس عآ ژش ک ژفع ل ژبهکد رگی یژحژتمد ینژفنده ژ
کهژاصلژاا اآژوزهوشژههشژز ژاا ژارائهژش ژحژهمچنینژبهژز حرژحژب راآژتک یفژید شدآژ
ویضژاوژوزهوشژو داییهژش ژدرژو ی ژته یح تآژدرب رهژهدهشژز د ژحژزه فدهژهد یژو ژارائدهژحژ
ویضووزه ژاج اژش  .ژ
جلسه دوم :اینژجلسهژش زلژوزهوشه یآژدرژوزینهژوشن یآژب ژزفههمژههشژز

ژحژزه فدهژهد یژ

و ژوشن یآژب ژعهازلژزدؤث ژدرژبهد هژ حریژ،د اک یژاوژهدهش ژایجد دژبیدنضژحژوگد هآژدرژزدهردژ
رحی اده ژحژح عی ژزهجهدژوش ژدرژازهرژوش گآ ژوذی شژازدهرژحژتمد ینژچددهشدآژودذی شژح د ژ
1. Lukes medical center

11

ش ه خژزکهش ژ،سینآ ژای هژوه اژز احژک اشآ ژعلآاک ژازینژبی ییآ ژو حیزژص ،آژحژزحمهدژشجفآ

زهجهد ژوی اژک د ژش ایطژش زوله ژحژشن ا یآژف صد ژهد ژدرژشد ایطژشد زوله ژبدهدژحژدرژو ید ژ
جلسهژبهژووزهدشآه ژتک یفژی شدآژب ایژجلسهژبع ژدادهژش  .ژ
جلسه سوم :ابی ایژاینژجلسهژش زلژز حرژوزهوشه یژجلسدهژق دلژحژب رادآژتکد یفژبدهد ژدرژ
ادازهژبهژزع فآژزن طقژزيزی ژزن طقژارادیژحژغی ژارادی ژزنوقهژتشکیلژتهرینهایژحژشقدضژو ژدرژ
اشیخ ژاطالع تژحرحدیژبهژزيزژو داییهژش ژاسسژوزهوشژتم ینهد یژالومژجهد ژفعد لژاد ویژ
قش ژویضویش شآژجه ژایج دژزسی ه یژج ی ژعص آژ ایج دژزهد رت)ژحژوزدهوشژهد یآژدرژوزیندهژ
شن ا یآژعهازلژحژشد شه یژز ژحژزنفآژارائهژش ژو ی ژجلسهژش زلژارائهژتکلیفژی شدآژبهد .ژ
جلسه چهارم :اینژجلسهژش زلژز حرژوزهوشه یژجلسهژق لژحژب رادآژتکد یف ژوزدهوشژتفکد ژ
ژراهک ره یژرای ژبهژتفک ژز ژحژایج دژزه رته یآژدرژوزینهژیهشفک ژبدهد ژوزدهوشژ
ز
ارتق ءژا،س سژز ژحژش دز شآژدرحشآ ژتم ینژفع لا ویژقش ژویضویش شآژحژتمد ینژوشد گآژدرژ
حره ژوزهوشژی فینژزعنآژدرژوش گآژحژوید اژکد د ژشقشدهژراهژوشد گآ ژتصدهی ژذهندآژاشسد ژاوژ
یهیضژحژتثثی ژو ژب ژوش گآ ژوزهوشژزه رته یژبخشضژیهدژحژدیدد ا ژحژتدثثی ژو ژبد ژادالز ژ
جسمژحژرحا ژحژتم ینژبخشضژبهد ژدرژو ی ژجلسهژبهژووزهدشآه ژتک یفژی شدآژب ایژجلسهژبعد ژ
دادهژش  .ژ
جلسه پنجم :درژاینژجلسهژابی اژبهژز حرژوزهوشه یژجلسهژق لژحژب راآژتک یفژو داییهژشد ژ
درژادازهژتم ینه یآژدرژوزینهژفع لا ویژقش ژویضویش شآژدادهژشد ژحژبدهژرفد ژاشدک لژدرژایدنژ
وزینهژو داییهژش ژاسسژبهژزع فآژب حره یژغی زنوقآژحژتثثی اتژاینژب حره ژبد ژادالز ژرحا ژحژ
چدهشدآژتيیی ژوشه ژبهژب حره یژزنوقآ ژشقشآژکهژفق ا ژزعن یژوش گآژحژابه مژدرژی فینژشقشدهژراهژ
وش گآژدرژاالز ژزآ تهاش ژداشیهژب ش ژو داییهژش ژدرژو ی ژجلسهژبهژووزهدشآه ژتک یفژی شدآژ
ب ایژجلسهژبع ژدادهژش  .ژ
جلسه ششم :اینژجلسهژش زلژش حژیالصه ایژاوژزف هیمژزود حژشد هژدرژجلسدهژهد یژق لدآژحژ
جم بن یژز ،ثژبهد؛ژدرژزی گذاشین تج ر اعض ی گ حه ب یک ید حژدای حرده ح اشیر راتآژ
که ب وحرده شش ه بهدژحژرف ژوشه ژاوژدید ژاق از تژاشج مژش هژدرژاینژجلسهژبهد.ژدرژو ی ژاینژجلسهژ
وس ووزه ژاج اژش ژحژهم هندآه یژالومژب ایژوگ هآژاوژشی یجژو حهضژدرژصهرتژتم یدلژوشد ژاوژ
ط یقژایذژشن اهژا کی حشیکآژک رکن ژصهرتژگ ف .

یافتهها
درژج حلژ5ژحی گآه یژجمعی شن ییآژشمهشهژبهژتفکیکژگ حهه یژووزد یضژحژگدهاهژششد ژدادهژ
ش هژاا  .ژ
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جدول  :0ویژگیهای جمعیتشناختی به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه
گروه مطالعه
ویژگی

ان

جنسی
ح عی ژتثهل

تحصیالت

ا بقهژی ز

ح عی ژاایخ ام

گروه گواه

گروه آزمایش
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

بینژ03ژت ژ43ژا ل ژ

7

10/00

8

46/66

بینژ43ژت ژ13ژا ل ژ

6

43

6

43

بیشی ژاوژ13ژا ل ژ

5ژ

 6/68ژ

2

50/00

ز دژ

6

43

1

00/00

و ژ

1

63

53

66/68

زیثهل ژ

53

66/68

1

63

زج د ژ

1

00/00

6

43

دیسلمژحژفهقدیسلم ژ

2

50/00

5

6/68

یس شس ژ

6

43

6

43

فهق یس شس ژ

1

00/00

8

46/68

دکی ی ژ

2

50/00

5

6/68

کمی ژاوژ1ژا ل ژ

1

00/00

4

26/68

بینژ1ژت ژ51ژا ل ژ

8

46/68

6

43

بینژ51ژت ژ21ژا ل ژ

0

23

2

50/00

بیشی ژاوژ21ژا ل ژ

5

6/68

2

50/00

رامآ ژ

7

10/00

7

10/00

ق اردادی ژ

4

26/68

4

26/68

ویم شآ ژ

0

23

0

23

ب ژتهجهژبهژشی یجژج حلژ5ژدرژه ژدحژگ حهژووز یضژحژگهاهژدرص ژبیشی یژاوژک رکن ژدرژدازندهژ
انآژ03-43ژا لژق ارژداشین ژکهژاک ی ژوش ژو ژحژزیثهلژبهدش .ژهمچنین ژتحصیالتژاک ید ژ
ک رکن ژدرژگ حهژووز یض ژ یس شسژبهد؛ژاینژدرژ ،آژاا ژکدهژدرژگد حهژگدهاهژاک ید ژک رکند ژ
دارایژتحصیالتژفهق یس شسژبهش .ژدرژشه ی ژدرژه ژدحژگ حهژووز یضژحژگدهاهژدرصد ژبیشدی یژاوژ
ک رکن ژدارایژا بقهژی ز ژدرژدازنهژ1-51ژا لژبهدش ژحژاک ی ژوش ژدرژه ژدحژگ حهژووز یضژحژ
گهاهژبهژصهرتژرامآژدرژاایخ امژبهش  .ژ
ج حلژ2ژش یص ه یژتهصیفآژتج ر ژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژدرژز ،لهژویضووزده ژ
حژوسووزه ژراژبهژتفکیکژدحژگ حهژووز یضژحژگهاهژشش ژزآده .
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جدول  :5شاخصهای توصیفی تجارب معنوی و بهزیستی روانشناختی به تفکیک گروهها و مراحل
اندازهگیری
مرحلة اندازهگیری
متغیر

گروه

پیشآزمون
میانگین

تج ر ژزعنهی ژ
بهزیسیآژ
رحاششن ییآ ژ

انحراف
معیار

پسآزمون
میانگین

انحراف

تعداد

معیار

ووز یض

43/10

6/61

 12/10ژ

 55/12ژ

 51ژ

گهاه ژ

45/31

6/34

 42/00ژ

 8/53ژ

 51ژ

ووز یض

 235/12ژ

 24/15ژ

 206/28ژ

 26/43ژ

51

گهاه ژ

 252/61ژ

 21/35ژ

 253/73ژ

 21/56ژ

 51ژ

شد هآژگذراژبهژاطالع تژج حلژ2ژشش ژزآده ژکهژویضژاوژاعم لژز ایالتژدرز شآ-وزهوشدآژ
تف حتژوی دیژبینژزی شدینژگ حهه یژووز یضژحژکنی لژدرژزیيی ه یژو حهضژحجهدژش اشد ؛ژح دآژ
ب ژتمهی اتژبهژعملژوز هژحژکنی له یژاشج مژش هژبع ژاوژاعم لژز ایالتژزی شدینژتج ر ژزعندهیژ
حژبهزیسیآژرحاششن ییآژک رکن ژبهژزق ارژق بلژتهجهآژافزایضژی فیهژاا .ژاینژدرژ ،آژاا ژکدهژ
اینژتيیی اتژدرژگ حهژگهاهژدی هژشمآشهد.ژه ژچن ژاینژشییجهگی ی ژااین طژب ح ژووزه ژوزد ریژ
اا ؛ژاز ژدرژب راآه یژدقیقت ژبعد ی ژحجدهدژتفد حتژزعندآژدارژدرژودیضژووزده ژحژودسژووزده ژ
گ حهه یژووز یضژحژگهاهژزشخصژش .ژب ایژاینژزنرهرژاوژتحلیلژکهاری شسژاایف دهژش  .ژ
ق لژاوژاج ایژووزه ژتحلیلژکهاری شس ژاوژووزه ژکلمهگ حپد اامی شفژجهد ژب رادآژش زد لژ
بهد ژتهوید ژشمد اتژدحژگد حهژدرژزیيی هد یژود حهضژ او ووزده ژ دهینژجهد ژب رادآژهمدندآژ
حاریدد شسهدد یژزیيی هدد یژودد حهضژدرژج زعددهژحژاوژووزدده ژبدد کسژجهدد ژب راددآژهمسدد شآژ
کهحاری شسه یژزیيی ه یژو حهض ژاایف دهژش ژکهژشی یجژاینژووزه ه ژزعنآدارژش دهدژ ژ)p>3/31؛ژ
ب راآژهمدنآژشیبژیطژرگ ایه ژشیزژاوژزعنآدارژش هد ژتع زلژش ایطژحژودیضژووزده ژ،م ید ژ
شمهدژ )p>3/31؛ژهمچنینژووزه ژک حی ژب رتل ژجهد ژووزده ژودیضژفد ضژحجدهدژهم سدیدآژ
زیع رپژزیيی ه یژهمس اشژی ژویضووزه ه ژب ژیک ید ژ،د کآژاوژعد مژهدمژیودآژچن گ شدهژبدینژ
زیيی ه یژهمس اشژحژدرژشییجهژهم سیدآژدرژ ،ژزیع رپژهمس اشه ژب ژیکد ید ژبدهدژ .)p>3/31ژ
بن ب این ژدادهه ژویضف ضه یژاایف دهژاوژتحلیلژکهحاری شسژچن زیيی یژراژوی ژاهالژش دهاشد ژحژ
ب ژتهجهژبهژرع ی ژزف ح هه ژزآتها ژاوژووزه ژتحلیلژکهاری شسژچن زیيی یژاایف دهژک د.ژشید یجژ
درژج حلژ0ژگزارشژش هژاا  .ژ
ژ
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جدول  :0نتایج آزمونهای چندمتغیری روی میانگین پسآزمون تجارب معنوی و بهزیستی روانشناختی
گروهها با کنترل پیشآزمون
توان

نام آزمون

مقدار

df
فرضیه

 dfخطا

F

p

اِتا

ووزه ژاث ژویالیآ ژ

 3/12ژ

0ژ

 20ژ

 8/71ژ

 3/335ژ

 3/48ژ

 8/71ژ

ووزه ژالز ایژحیلکز ژ

 3/52ژ

0ژ

 20ژ

 8/71ژ

 3/335ژ

 3/48ژ

 3/18ژ

آماری

شی یج ج حل فهق شش زآده که زی گ حهه یژووز یضژحژگدهاهژ ،د اقلژاوژ حد ظژیکدآژاوژ
زیيی ه یژحابسیهژ تج ر ژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآ)ژتف حتژزعندآژداری حجدهدژ داردژ 8/71ژ
=Fژحژ3/335ژ<.)pژب ینژزعنآژکهژب ژکنی لژویضووزه ژبینژوسووزه ژگد حهژهد ژتفد حتژحجدهدژ
داردژکهژشش ژاوژاث بخشآژز ایلهژوزهوشدآژ،د اقلژدرژیکدآژاوژزیيی هد یژحابسدیهژداردژ.ژزیدزا ژ
زجذحرژات ژ )Etaژی ژاش اوهژت ثی ژب اب ژب ژ3/48ژبهدژکهژاینژزیزا ژب ژزالكهد یژکدههنژشزدیدکژبدهژ
زیهاطژاا ژ بهژاینژت تیبژکهژاش اوهژاث ژ3/23ژراژزقد اریژکهچدک ژ3/13ژراژزیهادطژحژ3/73ژراژ
وی دژتع یفژک دهژاا )؛ژبن ب ژش ایطژفهقژزآتها ژشییجهژگ ف ژکدهژ%48ژتفد حتژهد یژفد دیژدرژ
شم اتژوسووزه ژتج ر ژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژز بهطژبهژتد ثی ژوزدهوشژهدهشژز د ژ
اا .ژتها ژوز ریژب اب ژب ژ5ژاا ژبن ب اینژازک ژیو یژشهعژدحمژحجهدژش اشیهژاا  .ژ
ب ایژوآ ب د ژبهژاینژشکیهژکهژاوژ ح ظژک امژزیيی ژبینژدحژگد حهژتفد حتژحجدهدژدارد ژتحلیدلژ
کهاری شسژدرژزینژز شکهاژرحیژزی شدینژوس ووزده ژتجد ر ژزعندهیژحژبهزیسدیآژرحاششدن ییآژدرژ
گ حهه یژووز یضژحژگهاهژب ژکنی لژویضووزه ژاشج مژگ ف ژکهژشی یجژو ژدرژجد حلژ4ژارائدهژشد هژ
اا  .ژ
جدول  :4تحلیل کواریانس چند متغیری تجارب معنوی و بهزیستی روانشناختی در گروهها
متغیر

مجموع

میانگین

توان

F

p

اِتا

تج ر ژزعنهی ژ

052/43

0

052/43

01/15

1/114

1/53

1/18

بهزیسیآژ
رحاششن ییآ ژ

011/08

0

011/08

05/52

1/115

1/02

1/30

مجذورات

df

مجذورات

آماری

هم ژطهریژکهژشی یجژج حلژ4ژشش ژزآده ژب ژکنی لژویضووزه ژبینژگ حهژووز یضژحژگ حهژ
گهاهژاوژ ح ظژتج ر ژزعنهیژ  p=3/334ژحژ)F=53/32ژحژبهزیسدیآژرحاششدن ییآژ ژ p=3/332ژحژ
)F=52/81ژتف حتژزعنآداریژحجهدژدارد.ژبهژع د رتژدیدد ژوزدهوشژهدهشژز د ژبد ژتهجدهژبدهژ
زی شدینژتج ر ژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژگ حهژووزد یضژشسد ژبدهژزید شدینژگد حهژگدهاه ژ
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زهجبژافزایضژتج ر ژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژدرژووزهدشآه یژگ حهژووز یضژش هژااد ژ.ژ
زیزا ژتثثی ژی ژتف حتژب ایژتج ر ژزعندهیژ3/21ژحژبهزیسدیآژرحاششدن ییآژ3/01ژبد ایژبدهدژ.ژبدهژ
ع رتژدید ژ%21ژتف حته یژف دیژدرژشم اتژوسووزه ژتج ر ژزعنهیژحژ%01ژتف حته یژف دیژ
درژشم اتژوس ووزه ژبهزیسیآژرحاششن ییآژز بهطژبهژت ثی ژوزدهوشژهدهشژز د ژااد ژ.ژبند ژبد ژ
ش ایطژفهق ژز ایالتژدرز شآ-وزهوشآژههشژز ژزهجبژافزایضژتجد ر ژزعندهیژحژبهزیسدیآژ
رحاششن ییآژدرژووزهدشآه یژگ حهژووز یضژش هژاا  .ژ
ژ

بحث و نتیجهگیری
ه پژو حهضژ ،ژتعیینژاث بخشدآژوزدهوشژهدهشژز د ژبد ژکنشدهریژزعندهیژحژبهزیسدیآژ
رحاششن ییآژک رکن ژا وز ژبهرسژاحراقژبه دارژبهد.ژی فیهه یژاینژود حهضژ،د کآژاوژاث بخشدآژ
وزهوشژههشژز ژب ژافزایضژکنشهریژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژک رکن ژا وز ژبدهرسژ
احراقژبه دارژبهد.ژ ت کنه ژو حهشآژکهژبهژصدهرتژاییص صدآژبدهژب رادآژاث بخشدآژایدنژرحشژبد ژ
کنشهریژزعنهیژحژبهزیسیآژرحاششن ییآژو داییهژب ش ژصهرتژشد فیهژاا ژح آژاینژی فیهژبهطهرژ
کلآژهمسهژب ژشی یجژو حهضه یآژاا ژکهژتثثی ژز ژعهازلژههشژز ژ جهد ژگید یژوشد گآ ژ
وش گآژدرژوز ژ ،ل ژش دک زآژحژب حره یژزنوقآ)ژب ژکنشهریژزعنهیژ شهاص ژدریکهش ژشهری ژحژ
ب ز اد ژ5016؛ژق امآ جهبنه ژوه اک ر ژهم زآژحژک یمآ ژ5011؛ژافشد ر ژ5011؛ژک یمدآ ژ5011؛ژ
،ی ری ژکهرحششید ژحژ،سدینآ ژ5014؛ژع شدهری ژصدف ری ژحژیهادفآ ژ5010؛ژق ادمآژجهبنده ژ
وه اک ر ژهم زآژحژچه ژ2356؛ژچنژحژی ژ2350؛ژب گ ژ2355؛ژکدضژحژ ی هزی ادکآ ژ)2336ژحژ
بهزیسیآژرحاششن ییآژ ازی ی ژا،م یژحژاادع ی ژ5016؛ژجن وبد دی ژویلدهژچدآ ژادلمژوبد دیژحژ
طی اشآ راد ژ5011؛ژش یفآژحژاعی ی ژ5014؛ژ،ی ری ژکدهرحشژشید ژحژ،سدینآ ژ5014؛ژبهد دریژ
یس حش هآژحژه شمآژشص توب د ژ5015؛ژو ن ژال-ژچیخژحژت ش ژ2358؛ژبی شآ ژااسک ژحژک ر سده ژ
2353؛ژجهرج ژ2353؛ژاای اال ژزدآژحژولن ژ)5111ژراژشش ژدادهاش  .ژ
ب و ی ویآ رحاششن اآ ز شد در چن دهه ی ایی تهاشمن ی ه ح ارتق ی اوتژاالز
ح بهزیسیآ رحاششن ییآ اف اد همهاره تثکی ب ژب فعل شمهد اایع اده ی حی بسدی رژ زدهردژ
تهجه ق ار گ فیهژاا .ژبه گهشه ای که علم رحاششن اآ دا یهش تيیی ژبنی دی او و دایین
ص پ به ت زیم وایب ه در جه ژبهینه ا وی کیفی وش گآ ش .ژرحاششن اآ ز شد که
تم کز دارد شه تنه به اف اد ابزاری زآ ده ت بیهاشن ژبدهژ
رحی شق ط قهت ح ا،س ا تژز
اوت زوله رف ه ب ح در شر گ فین ش ایط یهدژب ان بلکه ز را ق در زآ کنن ت به این
درك ب ایم کهژچدهشه ب به ه گی ی او ازید ژ یهشد ینآژ اشعود پژ وذی ی عالقدهژ ،کمد ژ
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شهع دحایآ زذهب زعنهی به بهی ین حجهژاو وس زشکالت ب وییم افکالید سژ 2350؛ژبدهژ
شقلژاوژصی دی ژرشی یژحژ،ج یهاه ژ.)5014ژ ذا ژدر ت یین اث بخشآ وزهوشژههشژز د ژ
ب ژبه هدژزیزا ژتج بهژزعنهی ژک رکن ژاین زهم اشک رش وذی اا که حقیآژدرژاینژز ئ یلدهژ
وزهوشآژب ژتيیی ب حره یژغی زنوقآ تثکی ژزآ شهدژ حژبهژف دژکمکژزدآژ شدهدژکدهژاوژ حد ظژ
رحاشآ درژح عی یهش ینآ وش گآژدرژ حرهژح شد دیژ ح قد ارژ داشدیهژب شد ژ تدها ژ رحاشدآژ
ب الت ی شیز ب ای ب ق اری اشسدج مژ ح اد وگ ریژ درژزعند ژ هد پژ ح اروش هدژ حاالی دشید یآژ ح
ف ادشی یآ در وش گآ یهد یهاه ژداش .ژبه زعن ی دید وزهوشژههشژز ژب افزایض اوت
تهاشمن یژرحاشآ اف اد وشه را او ح ظ بهزیسیآ زعنهی در زهقعی زوله ت یژق ار یهاه
داد.ژهمین از زهجب ویهش بین وزهوشژههشژز ژ ب ژافزایضژتج ر ژزعنهی ژزآ شهد.ژدرژ
حاق ژوزهوشژز شد ی اغلب به راهک ره یآ ز شن ژیهشد ینژ بدهد ژ ا،سد سژ کنید لژ بد ژ
ب وبینآ حق ی زنفآ ب وا وز ش هآ افک ر ح زه هع تآ
زحیط تيیی شد ش او زنفآ بهژز
او اینژق یل زنج زآ شهد.ژاین راهک ره اف اد را ق در زآ ا ود که به ج یژزنفعدلژبدهد ژ در
ح به دحر اوژقض حت ه ی زنفآ داشیه ب شن ژت ژاو ط یق
ب اب ،هاد ،وش گآ دی گ هآ ز
ایج د تهاشمن ی ه ی زنض ح زعن زهجب تيیی شد ش ه ی زعنهیژاف ادژشهد .ژ
عالحهژب ژاین ژوزهوشژههشژز ژاوژط یقژافزایضژوگ هآژشس ژبهژشحههژاای الل ژرحشژ
تفک ژحژعمل ژت یینژدقیقژویض ف ض ه یژذهندآژیدهدژدرژتع زدلژبد ژدیدد ا ژبد وشد یژدرژ
ف این ژتصهی ا ویژذهنآ ژتجزیهژحژتحلیلژف وین ه ژحژااینی جژدرژذهدنژبدهژبه دهدژادالز ژ
رحاششن ییآژحژبهس ویژزن ا تژاشس شآژکمکژکن ژ ک ولمنژحژز ه یند م 5ژ.) 2354ژدرژحاق ژ
وزهوشژههشژز ژب تثکی ب تهاشمن ی ه ح و حرشژاایع اده زآ تهاش ژاوژط یدقژ به دهدژ
زؤث ب ش .ژافیزایض ش دز شآ ح
ح تفک ز
عزت شفس ح افزایضژا،س س ح هیج ت ت ز
ک هض شد ش ه ی ش ک روز اوژعهازلآ هسین که شش دهن ه بهزیسیآژحژاالز رحا اف اد
اا ژب تهجه به این که در وزهوشژههشژز ژب افزایضژش دز شآ ح ش د ویسین اصدالحژ
افک ر اایف ده او شق طژقهت ح تهاشمن ی ه تثکی ش ه اا تم یند تژ حژجلسد تژ وزهوشدآژ
ز د ژ شدد یژ زهجدبژ افدزایضژز شند ژ شد دک زآژ ح بهزیسدیآژرحاششدن ییآژشد هژ ااد .ژدرژ
شییجه گی ی و ی شآ زآ تها گف او و ج کهژزفههم ههشژز ژبه ت وگآ در زیه علمدآژ
زو ح ش ه و حهض ه ی بسی ری شی و اا ت بیها ژشی یج زحکم ت ی ارائه داد از به طهر کلآ
ی فیه ه ی اینژو حهض شهاه ی ف اهم ک د که شش داد اایف ده اوژز ل ز ایالتآ ز ینآژب
ههشژز ژزهجب ارتق ء اوتژزعنهی ژحژبهزیسیآژرحاششن ییآ ک رکند ژ اد وز ژبدهرسژ
1. Kopelman & Mahalingam
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احراقژبه دارژش ه اا .ژبن ب این ب تهجه به ی فیه ه ی و حهض که شش دهن ه اث بخشآژاین
ب ش زه وزهوشآ ب افزایضژتج بهژ زعنهیژحژحژبهزیسیآژرحاششدن ییآژ ک رکند ژبدهدژویشدنه دژ
زآ شهدژکه ز ی ا ژحژزسئه ین شه ده حژا وز ه بیشی او ویض در ج ی شقض ح اهمید ژ
ههشژز ژق ار بدی ش ح دحره ه یآ زو بق ب ژز ل ز ایالتآ زو حژش هژدرژاینژو حهض در
زحیط ه ی ک ری ب گزار شهد .ژ
زح حدی ژو حهضژ ،ژراژزآ تها ژز بهطژبهژع مژازک ژاج ایژووزه ژویدی یژبهژد یلژ
ب یآژزح حدی ه یژا وز شآژداشس ژ ذاژب ایژب راآژو ی اریژتثثی اتژدرز شآژویشنه دژزآ -
شهدژکهژووزه ه یژویدی یژبهژفهاصلژزخیلفژودسژاوژاتمد مژز ایلدهژدرزد شآژدرژتحقیقد تژ
وین هژاج اژشهد .ژ
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