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Abstract

Background and Objectives: Promotion of psychological well-being 
is one of the objectives of the current century psychology. Therefore, 
this study was carried out to evaluate the effectiveness of the Mahdavi 
teachings on psychological well-being and life orientation in the first 
grade high school male students in Isfahan.

Materials and Methods: This was a quasi-experimental study with a 
pretest-posttest design and a control group. The study population consisted 
of 30 first grade high school male students in District 3 of Isfahan. The 
participants were selected from a high school in District 3 of Isfahan 
through random cluster sampling method and were randomly allocated to 
control and experimental groups (n=15 in each group). The data collection 
instruments included Ryff Scale of Psychological Well-Being and Life 
Orientation questionnaire of Scheier and Carver. To analyze the data, 
descriptive and inferential statistics, especially multivariate analysis of 
covariance, were used.

Results: Mahdavi teachings had a positive impact on psychological 
well-being, but they did not affect the students’ life orientation

Conclusion: Considering Mahdavi teachings seems to be necessary to 
promote psychological well-being in students. 

Keywords: Psychological well-being, Life orientation, Mahdavi 
teachings
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مقاله پژوهشی
دوره سوم، شماره دوم، سال 1394  صفحه: 19-28.

دين و سالمت

اثربخشیآموزشمعارفمهدویبربهزیستیروانشناختیوجهتگیریزندگی

اسماعیلسعدیپور1،علیدالور2،علیچیناوی3*،مجتبیسلمآبادی4

چكیده
ارتقــاء بهزیســتی  اهــداف روانشناســی قــرن حاضــر  از  ســابقه و هــدف: یکــی 
روان شــناختی اســت. بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــا هــدف اثربخشــی آمــوزش معــارف مهــدوی 
ــتان  ــه اول دبیرس ــوزان پســر پای ــری زندگــی دانش آم ــتی روان شــناختی و جهت گی ــر بهزیس ب

شــهر اصفهــان انجــام شــد. 
مــواد و روش هــا: روش پژوهــش، نیمــه آزمایشــی بــا اســتفاده از پیش آزمــون-

پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت و جامعــه آمــاری را دانش آمــوزان پســر پایــه اول 
ــه روش  ــه ب ــود ک ــر ب ــه 30 نف ــم نمون ــکیل  داد. حج ــان تش ــهر اصفه ــه 3 ش ــتان منطق دبیرس
ــری  ــروه 15 نف ــک گ ــان، ی ــهر اصفه ــه 3 ش ــتان در منطق ــک دبیرس ــی از ی ــه ای تصادف خوش
ــروه  ــوان گ ــری به عن ــروه 15 نف ــک گ ــش و ی ــروه آزمای ــوان گ ــی به عن ــورت تصادف به ص
کنتــرل، انتخــاب گردیدنــد. ابــزار اندازه گیــری دو پرسشــنامه مقیــاس بهزیســتی روان شــناختی 
جهت گیــری  پرسشــنامه  و   )RSPWB :Ryff scale psychological wellbeing( ریــف  
 scheier and( کارور  و  شــایر   )lOT-R :Life Orientation Test-Revised( زندگــی  
ــژه تحلیــل  ــه  وتحلیــل داده هــا، از آمــار توصیفــی و اســتنباطی به وی ــرای تجزی ــود. ب carver( ب

ــد. ــتفاده ش ــری اس ــس چندمتغی کوواریان
ــر ب ه زیســتی روان شــناختی   یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش معــارف مهــدوی ب 
ــی  ــری زندگ ــر جهت گی ــری ب ــدوی تأثی ــارف مه ــوزش مع ــی آم ــته؛ ول ــت داش ــر مثب تأثی

ــت. ــته اس ــوزان نداش دانش آم
اســتنتاج: نتایــج فــوق لــزوم توجــه بــه معــارف مهــدوی در افزایــش بهزیســتی 

می دهــد. نشــان  را  دانش آمــوزان  روان شــناختی 

واژه های کلیدی: بهزیستی روان شناختی، جهت گیری زندگی، معارف مهدوی

روانشناســی . 1 گــروه  دانشــیار، 
عالمــه  دانشــگاه  تربیتــی، 
ایــران  تهــران،  طب اطب ایــی، 

و . 2 روانشناســی  گــروه  اســتاد، 
عالمــه  دانشــگاه  ســنجش، 

ایــران  تهــران،  طباطبایــی، 
کارشناســی ارشــد روانشناســی . 3

عالمــه  دانشــگاه  تربیتــی 
ایــران  تهــران،  طباطبایــی، 

مشــاوره . 4 ارشــد  کارشناســی 
عالمــه  دانشــگاه  خانــواده 
دانشــگاه  مربــی  طباطبایــی، 
فرهنگیــان، پردیــس شــهید باهرن 

ایــران تهــران،  بیرجنــد، 
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شــهر،  ســپاهان  اصفهــان، 
کوچــه  یــک،  الونــد  خیابــان 
کاشــف، کوچــه کامــران، مجتمــع 
ــوم  ــه س ــدف، طبق ــکونی ص مس
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Email:
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 استناد : سعدی پور، اسماعیل؛ دالور، علی؛ چیناوی، علی؛ سلم آبادی، مجتبی. اث رب خ شی  آموزش  م ع ارف  م ه دوی  ب ر ب ه زیستی روان ش ن اختی  و 
ج ه ت  گ ی ری  زن دگی . دین و سالمت، پاییز و زمستان 1394؛3)2(: 28-19 )فارسی(.
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اث رب خ شی  آموزش  م ع ارف  م ه دوی  ب ر... 

مقدمه
ــر  ــط ب ــد فق ــعی می کن ــی س ــم روانشناس ــروزه عل ام
ــاد  ــر روی ابع ــد و بیشــتر ب ــی تمرکــز نکن مشــکالت روان
مثبــت زندگــی تأکیــد داشــته باشــد. در ســال های 
گذشــته بیشــتر بــر روی ابعــادی ماننــد اضطــراب و 
ــادی  ــات زی ــروزه تحقیق ــا ام ــد شــده؛ ام افســردگی تأکی
تحــت عنــوان بهزیســتی روان شــناختی مــورد توجــه واقــع 
ــوم  ــک مفه  شــده اســت )1(. بهزیســتی روان شــناختی ی
ــه  ــه از دو وج ــد ک ــدی می باش ــی چندبع ــله مراتب سلس
شــناختی و عاطفــی تشــکیل  شــده اســت. وجــه شــناختی 
شــامل مؤلفــه رضایــت از زندگــی و وجــه عاطفــی شــامل 
ــف  ــور عواط ــدم حض ــت و ع ــه ی مثب ــای عاطف مؤلفه ه
منفــی می باشــد )2(. دینــر )Diener( و همــکاران معتقــد 
ــاس  ــان احس ــناختی هم ــتی روان ش ــه بهزیس ــتند ک هس
رضایــت اســت )3(. از نظــر ریــف )Ryff( بهزیســتی 
ــای  ــردن قابلیت ه ــرای شــکوفا ک ــالش ب روان شــناختی ت
وجــودی انســان می باشــد )4(. بهزیســتی مــد نظــر ریــف 
ــی  ــود )توانای ــرش خ ــامل پذی ــه ش ــه دارد ک ــش مؤلف ش
ــوت خــود(، رابطــه  ــاط ضعــف و ق ــن نق ــدن و پذیرفت دی
مثبــت بــا دیگــران )بــه مفهــوم داشــتن ارتبــاط نزدیــک و 
ارزشــمند بــا افــراد مهــم زندگــی(، خودمختــاری )توانایــی 
ــول  ــاس اص ــل براس ــت ها و عم ــری خواس ــدرت پیگی و ق
شــخصی حتــی اگــر مخالــف آداب  و رســوم و تقاضاهــای 
اجتماعــی باشــد(، زندگــی هدفمنــد )بــه معنــای داشــتن 
غایت هــا و اهدافــی اســت کــه بــه زندگــی فــرد جهــت و 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــا می بخشــد(، رشــد شــخصی )ب معن
ــان  ــی زم ــرد در ط ــوه ف ــای بالق ــتعدادها و توانایی ه اس
ــر  ــلط ب ــد( و تس ــد ش ــل خواه ــی بالفع ــول زندگ و در ط
محیــط )توانایــی تنظیــم و مدیریــت امــور زندگــی به ویــژه 

ــد )5(.  ــره( می باش ــی روزم ــائل زندگ مس
یکــی از متغیرهایــی کــه رابطــه نزدیکــی به بهزیســتی 
روان شــناختی دارد، جهت گیــری نســبت بــه زندگــی 
ــراد  ــه زندگــی انتظــارات اف اســت. جهت گیــری نســبت ب
بزرگ ســال را در مقابــل رویدادهــای زندگــی نشــان 
ــتن  ــای داش ــه معن ــه؛ ب ــد خوش بینان ــه می توان ــد ک ده

انتظــارات مثبــت بــرای نتایــج و پیامدهــا یــا بدبینانــه بــه 
معنــای داشــتن انتظــارات منفــی بــرای نتایــج و پیامدهــا 
ــی  ــراد، خوش بین ــه اف ــه اینک ــه قابل توج ــد )6(. نکت باش
و بدبینــی خــود را طــی زمــان و در خــالل موقعیت هــای 
ــک  ــی ی ــن  رو، خوش بین ــد. از ای ــظ می کنن ــف حف مختل
ــارات  ــه انتظ ــی اســت ک ــد و صفت ــی می باش ــش کل گرای
ــی منعکــس  ــای زندگ را در خــالل گســتره ای از حیطه ه

 .)7( می کنــد 
یافته هــا نشــان می دهنــد کــه اختــالالت روانــی 
ــره ی  ــی روزم ــی در زندگ ــکالت فراوان ــوزان، مش دانش آم
دانش آمــوز  خــود  نه تنهــا  و  نمــوده  ایجــاد  آنــان 
بلکــه خانــه، مدرســه و جامعــه را متأثــر می ســازد. 
تحصیلــی  عملکــرد  بــر  همچنیــن  اختــالالت،  ایــن 
ــناختی،  ــد ش ــته و رش ــر گذاش ــدت اث ــوزان به ش دانش آم
عاطفــی، اخالقــی و اجتماعــی آنــان را مختــل می ســازد؛ 
بنابرایــن ارتقــای ســالمت و بهزیســتی دانش آمــوزان، 
ــه،  ــل اینک ــت )8(. به دلی ــم اس ــاس و مه ــی حس موضوع
ــوزش  ــام آم ــی نظ ــن اساس ــوان رک ــوزان به عن دانش آم
ــام  ــتر نظ ــه بیش ــر چ ــکوفایی ه ــاروری و ش ــور، ب کش
ــوند )9(؛  ــب می ش ــه را موج ــی جامع ــی و تربیت آموزش
ــناختی و  ــتی روان ش ــالمت، بهزیس ــه به س ــن توج بنابرای
ــان نســبت زندگــی الزم و ضــروری  ــری آن ــوع جهت گی ن

ــت. اس
در عصــر حاضــر، متخصصــان روا شناســی در پــي 
ــراي بهبــود بیماری هــای  کشــف درمان هــای جایگزیــن ب
بهزیســتی  و  ســالمت  حــوزه  در  و  بــوده  روانــي 
ــد.  ــوآوري زده ان ــت و ن ــه خالقی ــت ب ــناختی، دس روان ش
ــیده اند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــگران ب ــن پژوهش ــراً ای اخی
ــالوه  ــوان ع ــي، می ت ــای روان ــود بیماری ه ــراي بهب ــه ب ک
ــي  ــکي و درمان ــات پزش ــایر امکان ــی و س ــر دارودرمان ب
ــي و  ــکي روحان ــا، پزش ــب، دع ــدرن، از مذه ــج و م رای
معنویــت درمانــی اســتفاده کــرد )10(. در همیــن راســتا 
ــر بهزیســتی  ــد ب از جملــه عوامــل تأثیرگــذار کــه می توان
ــر  ــی تأثی ــه زندگ ــری نســبت ب ــناختی و جهت گی روان ش

ــد. ــدوی می باش ــارف مه ــوزش مع ــد، آم ــته باش داش
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اسماعیل سعدی پور و همکاران

مســئله  بــا  تطبیــق  قابــل  مهدویــت  مســئله 
»موعودگرایــی یــا منجی گرایــی«، »نجــات یــا رســتگاری« 
ــه  ــن مؤلف ــت. ای ــان اس ــر ادی ــی« در دیگ و »هزاره گرای
دینــی یــک نظریــه اعتقادی-جهانــی می باشــد کــه 
ــردی و  ــات ف ــاوت حی ــای متف ــیر حوزه ه ــت تفس قابلی
جمعــی همچــون سیاســت، حکومــت، اقتصــاد، مدیریــت، 
امثــال  و  جامعه شناســی  روانشناســی،  انسان شناســی، 
آن را دارا اســت؛ به طــوری  کــه می تــوان نظریه هــا و 
ــه براســاس فرهنــگ  ــن زمین ــی را در ای الگوهــای متفاوت
ــه ســري مباحثــي  ــت ب ــه داد )11(. مهدوی ــت ارائ مهدوی
ــدي  ــرت مه ــوال حض ــون اح ــه پیرام ــود ک ــه می ش گفت
ــي، شــامل  ــر و برون دین ــا نگاهــي کلی ت ــج( اســت و ب )ع
ــع  ــه مقط ــري ب ــي بش ــه و آخرالزمان ــگاه منجي گرایان ن
ــا  ــان ی ــه آخرالزم ــالمي ب ــگاه اس ــم از ن ــخ اع ــان تاری پای
نــگاه ادیــان و مکاتــب دیگــر بــه آن و اتفاقــات ایــن دوران 
ــدي  ــرت مه ــه حض ــاد ب ــت اعتق ــد )12(. مهدوی می باش
ــه در  ــردي اســت ک ــه او ف ــه اینک ــاور ب ــج( اســت و ب )ع
آخرالزمــان ظهــور می کنــد و جهــان پــر شــده از ظلــم و 

جــور را سرشــار از عــدل و داد می ســازد )13(.
اعتقــاد بــه منجــی تنهــا یــک بــاور اســالمی بــا رنــگ 
خــاص دینــی نیســت؛ بلکــه افــزون بــر آن، عنوانــی بــرای 
خواســته ها و آرزوهــای همــه انســان ها بــا مذاهــب 
گوناگــون و منعکس کننــده الهــام فطــری آن هــا می باشــد. 
انســان ها بــا همــه اختالف هایشــان در عقیــده و مذهــب، 
دریافته انــد کــه بــا فــرا رســیدن روز موعــود، هــدف نهایی 
ــد  ــق می یاب ــمانی تحق ــالت های آس ــزرگ رس ــد ب و مقص
ــه  ــاد ب ــل اعتق ــات، اص ــی اختالف ــود برخ ــا وج )14(. ب
ــات  ــت. روای ــالمی اس ــلم اس ــای مس ــت از آموزه ه مهدوی
ــان معصــوم  ــر امام ــدا )ص( و دیگ ــول خ ــیاری از رس بس
ــرج  ــار ف ــل  شــده اســت )15(. انتظ ــاره نق ــن  ب )ع( در ای
ــد  ــمار می آی ــیعه به ش ــب ش ــی مذه ــی از ارکان اساس یک
ــل  ــر باط ــق ب ــروی ح ــی نی ــروزی نهای ــه پی )16(. اندیش
ــدان  ــب ب ــا و مذاه ــه فرقه ه ــه هم ــت ک ــه ای اس اندیش
ــل و  ــاس اص ــه، براس ــن اندیش ــرا ای ــتند، زی ــد هس معتق
ریشــه قرآنــی می باشــد. ایــن اندیشــه بیــش از هــر چیــز 

ــان  ــه جری ــبت ب ــی نس ــر خوش بین ــر عنص ــتمل ب مش
ــه  ــخ اســت، ب ــی تاری ــی نظــام طبیعــت و ســیر تکامل کل
آینــده اطمینــان دارد و عنصــر بدبینــی نســبت بــه پایــان 
ــن  ــق ای ــد و آرزوی تحق ــد. امی ــرد می کن ــر را ط کار بش
ــات اســالمی،  ــان روای ــی انســانی در زب ــی جهان ــد کل نوی

ــده  شــده اســت )17(. ــرج« خوان »انتظــار ف
نتایــج پژوهشــی کــه بــر روی جوانــان 29-15 ســاله 
ــاره ایمــان  شــهر تهــران انجــام شــد، نشــان داد کــه درب
ــن به دســت آمده کمــی  ــج( میانگی ــه مهــدی )ع ــاور ب و ب
ــاره انتظــار ظهــور نیــز  بزرگ تــر از ســطح متوســط و درب
میانگیــن به دســت آمده، بزرگ تــر از ســطح متوســط 
اســت و اکثــر اعضــای گــروه نمونــه، گونه هــای شــناخت 
ــد  ــخ داده بودن ــح پاس ــج( را صحی ــدی )ع ــرت مه حض
ــکار  ــور را آش ــفه ی ظه ــا فلس ــداد آن ه ــترین تع و بیش
ــت  ــل، تشــکیل حکوم ــن باط ــن رفت ــق و از بی ــدن ح ش
ــد.  ــی و اجــرای دیــن خــدا ذکــر کــرده بودن واحــد جهان
همچنیــن میانگیــن نمــره مؤلفــه انتظــار ظهــور در جوانان 
تهرانــی 3/42 مشــاهده شــد )18(. پژوهــش حســین زاده 
و همــکاران نشــان داد کــه بیشــتر دانش آمــوزان بــه 
ــج(  ــان )ع ــام زم ــناخت ام ــه ش ــوط ب ــش های مرب پرس
ــوط  ــرات مرب ــن نم ــد. میانگی ــت داده ان ــخ هایی درس پاس
ــار  ــج(، انتظ ــدی )ع ــه مه ــی ب ــاور قلب ــان و ب ــه ایم ب
ظهــور، فلســفه غیبــت و فلســفه ظهــور نیــز باالتــر از حــد 
متوســط جامعــه و میانگیــن نمــره مؤلفــه انتظــار ظهــور 

در دانش آمــوزان قمــی 4/04 بــود )19(.
نتایــج پژوهــش مــرادی و همــکاران نشــان داد، 
میانگیــن انتظــار فــرج دانشــجویان دانشــگاه مــورد 
ــار  ــاداري انتظ ــور معن ــد به ط ــه60/10 اســت و امی مطالع
افــزودن  و  را پیش بینــی می کنــد  دانشــجویان  فــرج 
متغیــر منبــع کنتــرل بــه متغیــر امیــد قــدرت پیش بینــی 
انتظــار فــرج دانشــجویان را افزایــش می دهــد؛ امــا اضافــه 
ــش  ــث افزای ــه، باع ــه معادل ــی ب ــر خوش بین ــدن متغی ش
ــود  ــجویان نمی ش ــی دانش ــدرت پیش بین ــن ق ــادار ای معن
ــکاران  ــری و هم ــش کالنت ــتا پژوه ــن راس )20( در همی
ــالمت  ــود و س ــدي موع ــار مه ــن انتظ ــه بی ــان داد ک نش
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اث رب خ شی  آموزش  م ع ارف  م ه دوی  ب ر... 

ذهــن و کیفیــت زندگــي، رابطه معنــادار وجــود دارد )21(. 
ــد  ــان دریافتن ــرادی و قلمکاری ــی م ــن در پژوهش همچنی
کــه انتظــار ظهــور در بیــن دانشــجویان از ســطح متوســط 
ــتند.  ــرت هس ــور حض ــر ظه ــا منتظ ــوده و آن ه ــر ب باالت
ــرج، بیشــترین  ــون انتظــار ف ــای گوناگ ــان حیطه ه در می
درصــد پاســخ های موافــق و کامــاًل موافــق دانشــجویان بــه 
اهمیــت داشــتن ســالمتي و آرامــش حضــرت اختصــاص 
بــود. از میــان متغیرهــاي جمعیت شــناختي دانشــجویان، 
تنهــا بیــن جنســیت، ســن و دانشــگاه بــا میــزان انتظــار 

ــادار مشــاهده شــد )22(. فــرج آن هــا رابطــه معن
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــی ب ــای کم ــون پژوهش ه تاکن
زمینــه  ایــن  در  بنابرایــن  موضــوع صــورت گرفتــه؛ 
خــأ جــدی احســاس می شــود و نیــاز پژوهش هــای 
ــتی  ــوان از بهزیس ــه می ت ــه اینک ــر ب ــت. نظ ــتر اس بیش
دو  به عنــوان  زندگــی  جهت گیــری  و  روان شــناختی 
ــرد،  ــام ب ــراد ن ــالمت روان اف ــر س ــذار ب ــه تأثیرگ مؤلف
ــدوی  ــارف مه ــوزش مع ــوان آم ــتا می ت ــن راس در همی
ــی  ــوزش مبان ــاف، آم ــن اوص ــا ای ــرارداد. ب ــر ق را مدنظ
معــارف مهــدوی بــرای نوجوانــان به منظــور تقویــت 
ــن  ــش در ای ــعه پژوه ــی و توس ــادی، اجتماع ــاد اعتق ابع
به نظــر می رســد.  و ســودمند  مفیــد  بســیار  عرصــه 
ــد  ــوزان کمــک می کن ــه دانش آم ــی ب ــن مبان ــوزش ای آم
ــا کمتــر گرفتــار لغــزش و دودلــی شــوند، دچــار یــاس  ت
ــا امیــد و نشــاط بیشــتری زندگــی  و ناامیــدی نشــوند، ب
کننــد و بــه گســترش فرهنــگ مهدویــت کمــک نماینــد؛ 
ــه  ــخ ب ــال پاس ــش به دنب ــن پژوه ــق در ای ــن محق بنابرای
ایــن ســؤال می باشــد کــه آیــا آمــوزش معــارف مهــدوی 
بــر بهزیســتی روان شــناختی و جهت گیــری زندگــی 

دانش آمــوزان مؤثــر اســت؟

موادوروشها
نظــر هــدف کاربــردی و روش  از  پژوهــش  ایــن 
ــون-  ــتفاده از پیش آزم ــا اس ــی ب ــی نیمه آزمایش پژوهش
پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت. جامعــه آمــاری ایــن 
پژوهــش را کلیــه دانش آمــوزان پســر پایــه دوم دبیرســتان 

رشــته ریاضی-فیزیــک منطقــه 3 شــهر اصفهــان در ســال 
تحصیلــی 1393-1392 تشــکیل داد. در پژوهــش حاضــر، 
روش نمونه گیــری از نــوع خوشــه ای تصادفــی و بــا حجــم 
ــه  اول از  ــود. بدین صــورت کــه در مرحل ــه 30 نفــر ب نمون
بیــن دبیرســتان های پســرانه منطقــه 3، یــک دبیرســتان 
انتخــاب شــد. در مرحلــه بعــد دو کالس در پایــه  اول 
به صــورت تصادفــی انتخــاب و از هــر کالس 15 نفــر 
ــروه  ــک گ ــد، ی ــاب گردیدن ــی انتخ ــور تصادف ــر به ط پس
ــش  ــروه آزمای ــوان گ ــی به عن ــری به صــورت تصادف 15 نف
ــوان  ــی به عن ــز به طــور تصادف ــک گــروه 15 نفــری نی و ی
گــروه کنتــرل انتخــاب شــدند. گــروه کنتــرل در لیســت 
ــش  ــروه آزمای ــا گ ــت ب ــا در نهای ــد ت ــرار گرفتن ــار ق انتظ
ــل  ــه  و تحلی ــرای تجزی ــد. ب ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس م
داده هــا در ســطح آمــار توصیفــی ازجــدول فراوانــی، 
ــتنباطی  ــار اس ــطح آم ــن و درس ــه و میانگی ــد میان درص
پــس ازبررســی مفروضــات آمــاری ازتحلیــل کوواریانــس 
چندمتغیــری اســتفاده شــد. ابــزار اندازه گیــری پژوهــش، 
ــف  ــناختی ری ــتی روان ش ــنامه های بهزیس ــامل پرسش ش
و   (Ryff scale psychological wellbeing: RSPWB(
 Life Orientation Test-Revised:( ــی ــری زندگ جهت گی

lOT-R( شــییر وکارو )scheier and carver(  بــود.

ــاس  ــن مقی ــناختی: ای ــاس بهزیســتی روان ش 1- مقی
ــون 84  ــن آزم ــت. ای ــده اس ــاخته  ش ــف س ــط ری توس
ــرکت کنندگان  ــرد. ش ــر می گی ــل را در ب ــؤال و 6 عام س
در مقیاســی 6 درجــه ای )کامــاًل مخالــف تــا کامــاًل موافق( 
ــتقیم و  ــؤال، مس ــد. 47 س ــخ می دهن ــؤاالت پاس ــه س ب
ــوند  ــذاری می ش ــوس نمره گ ــورت معک ــه  ص ــؤال ب 37 س
)4(. آلفــای کرونبــاخ به دســت آمده در مطالعــه ریــف 
بــرای پذیــرش خــود )0/93(، ارتبــاط مثبــت بــا دیگــران 
ــط )0/90(،  ــر محی ــلط ب ــتقالل )0/86(، تس )0/91(، اس
رشــد شــخصی )0/87( و بــرای کل مقیــاس )0/91( 
ــا  ــی ب ــی پژوهش ــران ط ــت )4(. درای ــده اس ــزارش  ش گ
ــری  ــا بهره گی ــی ب ــانی درون ــجویی، همس ــه ی دانش نمون
ــرای  ــج حاصــل ب ــد. نتای ــنجیده ش ــاخ س ــای کرونب ازآلف
ــر محیــط 0/77، رشــد شــخصی 0/78، ارتبــاط  تســلط ب
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ــا دیگــران 0/77، هدفمنــدی در زندگــی 0/70،  مثبــت ب
پذیــرش خــود 0/71، اســتقالل 0/78 و نمــره کلــی 0/82 
ــد  ــرآورد گردی ــن مقیــاس نیــز مناســب ب ــی ای ــود. روای ب
ــای  ــه روش آلف ــی کل ب ــر پایای ــش حاض )23(. در پژوه

ــد. ــت آم ــاخ 76/. به دس کرونب
ــاس  ــن مقی ــی: ای ــری زندگ ــنامه جهت گی 2-پرسش
ــن  ــت )6(. ای ــده اس ــاخته  ش ــییر و کارور س ــط ش توس
آن  مــاده   3 می باشــدکه  مــاده   6 شــامل  آزمــون 
بیانگرخلــق خوش بینانــه و 3 مــاده دیگــر بیانگرخلــق 
مقیــاس  یــک  در  پاســخ دهندگان  و  بــوده  بدبینانــه 
چنددرجــه ای میــزان موافقــت یــا عــدم موافقــت خــود را 
بــا هریــک ازجمالت اعــالم می کننــد.LOT-R  ازهمســانی 
ــییر وکارور  ــت. ش ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــی مطلوب درون
ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/76 و ضریــب بازآزمایــی 0/79 
)مــدت چهارهفتــه ای( بــرای یــک گــروه دانشــجوگزارش 
ــا  ــنامه ب ــن پرسش ــی ای ــرا و افتراق ــی همگ ــد. روای کردن
 )Locus of Control Scale( کنتــرل  منبــع  مقیــاس 
 Rosenberg Self( روزنبــرگ  عزت نفــس  مقیــاس  و 
ــون  ــن آزم ــت )24(. ای ــده اس ــد ش Esteem Scale( تأیی

ــی  ــران هنجاریاب ــکاران )25( در ای ــف و هم ــط کجب توس
ــی و  ــج به دســت آمده براســاس بازآزمای شــده اســت. نتای
 LOT-R آلفــای کرونبــاخ حاکــی از پایایــی بــاالی مقیــاس
ــاس  ــن مقی ــن ای ــان بی ــی هم زم ــب روای ــد. ضرای می باش
بــا افســردگی و خــود تســلط یابی به ترتیــب 0/649 و 

.)25( اســت  به دســت آمده   0/725
روش اجــرای پژوهــش بــه شــرح زیــر می باشــد. 
ــوزش  و  ــه اداره آم ــدا ب ــش ابت ــن پژوه ــرای ای ــرای اج ب
پــرورش مراجعــه شــد و پــس از هماهنگی هــای الزم 
ــدت 1/5  ــه م ــه ب ــر جلس ــه ه ــه ای ک ــوزش10 جلس آم
ســاعت بــود برگــزار شــد. خالصــه ده جلســه آمــوزش بــه 

ــت. ــرح زیراس ش

یافتهها
ــتی  ــه بهزیس ــه مؤلف ــوط ب ــی مرب ــات توصیف اطالع
پســران  نمونــه  زندگــی  جهت گیــری  روان شــناختی 

در  حاضــر،  پژوهــش  در  مطالعــه  مــورد  دانش آمــوز 
جــدول 1 بــه تفکیــک دو گــروه آزمایــش و کنتــرل افــراد 

ــت. ــده اس ــه  ش ــه ارائ نمون
میانگیــن  می شــود  مالحظــه  کــه  همچنــان 
گــروه آزمایــش در مرحلــه پس آزمــون، نســبت بــه 
پیشــآزمون در متغیــر جهت گیــری زندگــی افزایــش 
ــارف  ــوزش مع ــه آم ــت ک ــوان گف ــن می ت ــته؛ بنابرای داش
جهت گیــری  بهبــود  باعــث  حــدودی  تــا  مهــدوی 
ــن  ــن میانگی ــده اســت. همچنی ــوزان ش ــی دانش آم زندگ
گــروه آزمایــش در مرحلــه پس آزمــون، نســبت بــه 
پیش آزمــون در بهزیســتی روان شــناختی افزایــش داشــته؛ 
یعنــی آمــوزش معــارف مهــدوی باعــث بهبــود بهزیســتی 
روان شــناختی دانش آمــوزان شــده اســت. در به کارگیــری 
ــات  ــد مفروض ــدا بای ــک، ابت ــاری پارامتری ــای آم روش ه
ــون  ــوان از آزم ــا بت ــرد ت ــرار بگی ــد ق ــورد تأیی ــون م آزم
ــات  ــدا مفروض ــن ابت ــود؛ بنابرای ــتفاده نم ــر اس ــورد نظ م
روش تحلیــل کوواریانــس »اســتقالل مشــاهدات، نرمــال 
ــا و  ــی واریانس ه ــته، همگن ــر وابس ــع متغی ــودن توزی ب
ــته و  ــر وابس ــن متغی ــیون بی ــیب های رگرس ــی ش همگن
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــف« م ــای مختل ــراش در گروه ه همپ

ــت. گرف
ــاداری  ــطوح معن ــدول و س ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
به دســت آمده، هــر یــک از متغیرهــای پژوهــش کــه 
ــده و  ــد ش ــر تأیی ــه صف ــت، فرضی ــر از 0/05 اس بزرگ ت
داده هــای تمــام متغیرهــا طبیعــی اســت و بــرای آزمــون 
هــر یــک از متغیرهــا می تــوان از آزمون هــای پارامتریــک 
ــا از  ــی واریانس ه ــی همگن ــرای بررس ــود. ب ــتفاده نم اس
آزمــون لویــن اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در جــدول 3 
ــود  ــاهده می ش ــه مش ــه ک ــت. همان گون ــده اس ــر ش ذک
ــای  ــه زیرمقیاس ه ــرای هم ــا ب ــاوی واریانس ه ــرض تس ف

.)P<0/05( ــت ــرار اس ــش برق پژوه
حــذف  بــا  می دهــد،  نشــان   4 جــدول  نتایــج 
 F ــب ــه ضری ــه ب ــا توج ــون و ب ــر پیش آزم ــر متغی تأثی
ــرات  ــده نم ــای تعدیل ش ــن میانگین ه ــده، بی محاسبه ش
براســاس  شــرکت کنندگان  روان شــناختی  بهزیســتی 
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اث رب خ شی  آموزش  م ع ارف  م ه دوی  ب ر... 

عضویــت گروهــی »آزمایــش و کنتــرل« در مرحلــه 
می شــود  مشــاهده  معنــاداری  تفــاوت  پس آزمــون 
ــوزش  ــده و آم ــر رد ش ــرض صف ــن ف )P>0/05(؛ بنابرای
ــی  ــروه آزمایش ــرکت کنندگان گ ــدوی در ش ــارف مه مع
بــه نســبت گــروه کنتــرل، تأثیــر بیشــتری بــر بهزیســتی 
روان شــناختی دانش آمــوزان پســر داشــته اســت. شــاخص 
بهزیســتی  درصــد   17 می دهــد  نشــان  اثــر  انــدازه 
مهدویــت  معــارف  آمــوزش  به وســیله  روانشــناختی 

ــت. ــده اس ــن ش تبیی
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 5، بــا حــذف تأثیــر متغیر 
ــده،  ــب F محاسبه ش ــه ضری ــه ب ــا توج ــون و ب پیش آزم
ــده  ــای تعدیل ش ــن میانگین ه ــه بی ــود ک ــاهده می ش مش
ــاس  ــرکت کنندگان براس ــی ش ــری زندگ ــرات جهت گی نم
عضویــت گروهــی »آزمایــش و کنتــرل« در مرحلــه 
نمی شــود  مشــاهده  معنــاداری  تفــاوت  پس آزمــون 
)P<0/05(؛ بنابرایــن  فــرض صفــر تأییدشــده و آمــوزش 
معــارف مهــدوی در شــرکت کنندگان گــروه آزمایشــی بــه 
ــری  ــر جهت گی ــر بیشــتری ب ــرل، تأثی نســبت گــروه کنت

ــت. ــته اس ــر نداش ــوزان پس ــی دانش آم زندگ

بحث
هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر آمــوزش معــارف 
مهــدوی بــر بهزیســتی روان شــناختی و جهت گیــری 
 3 منطقــه  متوســطه  پســر  دانش آمــوزان  زندگــی 
شــهراصفهان درســال تحصیلــی 1393-1392 بــود. 

ــه  ــان داد ک ــش نش ــه پژوه ــن یافت ــن و مهم تری اولی
آمــوزش معــارف مهــدوی درشــرکت کنندگان گــروه 
ــتری  ــر بیش ــرل، تأثی ــروه کنت ــبت گ ــه نس ــی ب آزمایش
ــوزان پســر داشــته  ــر بهزیســتی روان شــناختی دانش آم ب
ــه اســتنباط می شــود کــه  اســت. از ایــن یافتــه ایــن  گون
ــا  ــه ارتق ــت زمین ــته اس ــدوی توانس ــارف مه ــوزش مع آم
بهزیســتی روان شــناختی را در دانش آمــوزان فراهــم کنــد 
کــه یافتــه فــوق بــا پژوهش هــای مشــابه پیشــین از جمله 
)19،20،22( همســو اســت. در پژوهشــی نشــان داده شــد 
کــه انتظــار مهدی بــر رضایــت از زندگی دانشــجویان مؤثر 

ــه ای  ــج مطالع ــوق نتای ــر ف ــد ام ــد )26(. در تأیی می باش
نشــان می دهــد کــه بیــن انتظــار مهــدي موعــود و 
ــاداری  ــه معن ــي، رابط ــت زندگ ــن و کیفی ــالمت ذه س
وجــود دارد )22(. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت 
کــه دانش آمــوزان بــا دریافــت آموزش هــای مهــدوی، بــه 
درک بیشــتر و عمیق تــری نســبت خــود، خــدای خــود و 
ــا و  ــردن معن ــن پیداک ــا دســت یافته اند و ای ســرانجام دنی
جهت گیــری در زندگــی و داشــتن هــدف و دنبــال کــردن 
آن، ســبب شــده کــه در تعامــالت احســاس خوشــبختی 
ــت  ــود وضعی ــاز بهب ــود زمینه س ــر خ ــن ام ــد و ای نماین

ــده اســت. ــان گردی بهزیســتی روان شــناختی آن
خداونــد بــه دین بــاوران مســلمانی کــه کارهــای 
ــه  ــت ک ــده داده اس ــد، وع ــام دهن ــک انج ــته و نی شایس
ــه  ــد، زمین ــن گردان ــان زمی ــان را فرمانروای ــم آن به طورحت
الزم بــرای حکومــت دیــن در جامعــه و نفــوذ آییــن 
خداپســندانه را برایشــان فراهــم آورده و امنیــت و آرامــش 
را جایگزیــن ترس هــا و نگرانی هــا ســازد )نــور، 55(. 
مــردم مؤمــن هرگــز امیــد خویــش را از دســت نمی دهنــد 
ــد.  ــی نمی گردن ــدی و بیهوده گرای ــأس و ناامی ــلیم ی و تس
ــا  ــه ب ــد ک ــان می بخش ــه انس ــوی ب ــروی معن ــان، نی ایم
ــروا  ــبخت و کام ــود را خوش ــته خ ــرد پیوس ــود او، ف وج
ــات و فشــار روزگار،  ــم نامالیم ــا تراک ــز ب ــد و هرگ می بین
ــه  ــداده و روحی ــت ن ــتگاری را از دس ــات و رس ــد نج امی
ــی  ــار عامل ــت )27(. انتظ ــد باخ ــود را نخواه ــالمی خ اس
ــه  ــد؛ ب ــاری می ده ــت ی ــان را در حرک ــه انس ــت ک اس
ایــن معنــا کــه امیــد را در انســان بــر می انگیــزد و امیــد، 
ــه وی می بخشــد. آری،  ــت را ب ــت و حرک ــی، مقاوم توانای
ــان  ــیله ی صالح ــن به وس ــت زمی ــه وراث ــد ب ــار و امی انتظ
و امامــت مســتضعفان مؤمــن و اینکــه عاقبــت از آن 
ــات  ــگان، ثب ــان و تقواپیش ــه صالح ــت، ب ــزکاران اس پرهی
ــرد،  ــدان نب ــان را در می ــد و آن ــدرت بیشــتری می ده و ق
ــه دالوران  ــد را در روحی ــت و امی ــد داش ــدم خواه ثابت ق
عرصه هــای نبــرد برمی انگیزانــد، چنــان کــه در رویارویــی 
ــوم خــود را  ــن عمــران ق ــان، موســی ب ــا فرعــون و هام ب
ــرج و کمــک از ســوی خــدا  ــده الهــی و انتظــار ف ــا وع ب
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ــت و  ــت عصم ــل  بی ــدگاه اه ــید )28(. از دی ــرو بخش نی
طهــارت انتظــار فــرج یــا چشــم  بــه  راه گشــایش بــودن، 
ــه  ــران مای ــرای منتظ ــت ب ــر غیب ــود در عص به خودی خ
ــن  ــه همی ــت)29(. ب ــتگاری اس ــات و رس ــایش، نج گش
ــار  ــه ای دوراز انتظ ــن نتیج ــدن چنی ــت آم ــبب به دس س

نیســت.
دیگــر یافتــه پژوهــش نشــان داد کــه آمــوزش 
ــی  ــروه آزمایش ــرکت کنندگان گ ــدوی درش ــارف مه مع
ــری  ــر جهت گی ــری ب ــرل، تأثی ــروه کنت ــبت گ ــه نس ب
کــه  اســت  نداشــته  پســر  دانش آمــوزان  زندگــی 
نتیجــه حاصل شــده بــا یافته هــای پژوهشــی مشــابه 
دادنــد  نشــان  قلمکاریــان کــه  و  از جملــه مــرادی 
ــی  ــدرت پیش بین ــش ق ــث افزای ــی، باع متغیرخوش بین
ــی  ــدودی همخوان ــا ح ــود، ت ــجویان نمی ش ــار دانش انتظ
ــت  ــوان گف ــه می ت ــه حاصل ــن نتیج دارد )22(. در تبیی
کــه در هــر دو دیــدگاه رایــج دربــاره خوش بینــی، 
ــی درآن  ــه خوش بین ــتی ک ــی سرش دیــدگاه خوش بین
ــت شــخصیتی گســترده مطرح شــده  ــک صف ــوان ی به  عن
ــناد  ــبک اس ــر س ــه ب ــی ک ــی تبیین ــدگاه خوش بین و دی
بــر  دارد؛  تأکیــد  افــراد  بدبینانــه  و  خوش بینانــه 
ــف  ــت اکتســابی در طی ــک صف ــوان ی ــی، به عن خوش بین

ــت )30(. ــده اس ــد، تأکیدش ــد رش راین
از طرفــی منابــع رشــد خوش بینــی طبــق نظــر 
ســلیگمن )Seligman( تــا حــدودی شــامل ارث، محیــط، 
ــق دهی  ــوع سرمش ــن، ن ــی والدی ــالمت روان ــواده )س خان
نقــش ارائه شــده توســط والدیــن و میــزان تشــویق 
یــا پاداشــی کــه والدیــن در برابــر خوش بینــی بــه 
تســلط  تجربه هــای  می دهنــد(،  ارائــه  فرزندانشــان 
)31(؛  می باشــد  مربیــان  و  معلمــان  درماندگــی،  و 
ــارف  ــی مع ــه دوره آموزش ــت ک ــوان گف ــن می ت بنابرای
مهــدوی، تنهــا یــک عامــل از چندیــن عوامــل مؤثــر در 
خوش بینــی دانش آمــوزان بــوده اســت و در مقایســه 
بــا ســایر عوامــل بــه لحــاظ میــزان تأثیرگــذاری و 
ــر  ــدان تأثی ــذاری، چن ــاه اثرگ ــان کوت ــن مدت زم همچنی
ــته  ــان، نمی توانس ــی آن ــش خوش بین ــر افزای ــی ب مثبت

ــد. ــته باش داش
ــه محدودیت هــای ایــن پژوهــش ایــن اســت  از جمل
کــه محــدود بــه دانش آمــوزان پســر اســت کــه در 
ــاط الزم را  ــد احتی ــا بای ــه ســایر گروه ه ــج ب ــم نتای تعمی
ــات  ــه در مطالع ــردد ک ــنهاد می گ ــن پیش ــود؛ بنابرای نم
آتــي، پژوهش هایــی در زمینــه راســتی آزمایی تأثیــر 
ــر بهزیســتی روان شــناختی  ــدوی ب ــارف مه ــوزش مع آم
ــام  ــدارس انج ــر م ــوزان دخت ــری دانش آم ــت گی و جه
ــه  ــر مقایس ــا یکدیگ ــروه ب ــر دو گ ــرات ه ــود و تغیی ش
شــوند. همچنیــن پیشــنهاد می شــود کــه ایــن پژوهــش 
ــا  ــه و ب ــف جامع ــار مختل ــیع تر و اقش ــای وس در نمونه ه
ــالت  ــن، تحصی ــزان س ــر می ــاوت از نظ ــای متف ویژگی ه
و جنســیت تکرارشــود. در پایــان پیشــنهاد می شــود 
و  افــراد  بــرای  آموزشــی  کارگاه هــای  بــا گذاشــتن 
ــویق  ــوزش و تش ــورت آم ــوان به  ص ــل ج ــوص نس به  خص
آنــان در گرایــش بــه مذهــب و یــاد خــدا، زمینــه 
افزایــش و رشــد در به کارگیــری از دیــن در زندگــی 
ــه  ــرا هرچ ــد؛ زی ــش یاب ــف افزای ــای مختل و موقعیت ه
ــود و  ــت ش ــتر تقوی ــت بیش ــه مهدوی ــاور ب ــت و ب معنوی
ــر  ــد، در ارتقــای کیفیــت زندگی شــان مؤثرت افزایــش یاب

اســت.

حمایتمالی
ــت  ــران حمای ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــوی دانش از س

ــی شــده اســت. مال

مالحظاتاخالقی
ــاظ  ــات لح ــام مطالع ــی در انج ــن اخالق ــه موازی کلی

شــده اســت.

تضادمنافع
تضاد منافعی وجود ندارد.

تشکروقدردانی
ــرورش  ــوزش و پ ــان آم ــه کارکن ــیله از کلی بدین وس
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