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 چكيده
مانند مسـائل   يمختلف زندگ يها احساسات انسان است كه در جنبه ينتر از مهم يخودارزشمند

بـا نقـش    يثارگرانـه ا يرسـد كـه بـروز رفتارهـا     يدارد. به نظر مـ  يرو... تأث يافسردگ يزشي،انگ
ـ  يپژوهش بررس ينداشته باشد. هدف از ا يراحساس تأث ينبر ا يهوش معنو يا واسطه  ينرابطه ب
 يـق تحق يـن است. جامعه ا يبا درنظر گرفتن نقش هوش معنو يو خودارزشمند يثارگرا يتشخص

نفر به صورت در دسترس، به عنوان  329باهنر كرمان بودند كه تعداد  يددانشگاه شه ياندانشجو
نمونــه خواســته شــد تــا بــه  يهــا از اعضــا داده يآور نمونــه انتخــاب شــدند. بــه منظــور جمــع

) و 2008( ينــگك يش معنــو)، هــو1980راشــتون ( يثــارگرا يتشخصــ يهــا پرسشــنامه
شده بـا اسـتفاده از    يآور ) پاسخ دهند. اطالعات جمع2003كروكر و همكاران ( يخودارزشمند

هـا از   داده يـل و تحل يـه تجز يقرار گرفت. برا يلو تحل يهمورد تجز يمعادالت ساختار يكردرو
ـ    يجاستفاده شـد. نتـا   23 يراستو AMOSو  23 يراستو SPSS يافزارها نرم  يننشـان داد كـه ب

 يثـارگر ا يتوجود ندارد، اما شخصـ  يميارتباط معنادار مستق يو خودارزشمند يثارگرا يتشخص
ـ   يارتباط دارد و هوش معنو يبا خودارزشمند ياز راه هوش معنو را  يـر دو متغ يـن ا ينرابطـه ب
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  مقدمه
نقش  یو خودکارآمد یخودپنداره، عزت نفس، خودارزشمند میمفاه 1خود، به مربوط مطالعات در

 ،یقواعـد فـرد تیـموجـب رعا ی). خودارزشـمند١٣٩١ ،یدارنـد (زکـ اتیدر نظر یدیمهم و کل
 و تولـو بـاری(وا شـود یمـ انیدانشـجو یروانـ یها بیو آس یو کاهش ناسازگار یاجتماع یسازگار

 و یفـرد یرهـایمتغ جـزء یخودارزشـمند احسـاس و) ١٣٩١ ،یزکـ از نقـل به؛ ٢٠٠۴ همکاران،
  ).١٣٩١ ،یرگانیب پور ی(عال گذارد یم اثر دانشگاه با یبرسازگار که است یتیجمع

 عنـوان بـه یخودارزشـمند و نفـس عـزت بـه) ١٣٩١( یزیپـار ییصـفورا و یکاوند نیهمچن
 تیشخص یربنای(ز یکودک دوران در که کنند یم اشاره تیشخص مطلوب رشد عوامل نیتر یاساس
 یاسـالم جامعـه یاسیس و یاجتماع عزت زین یجهت از. است دیتأک مورد) یبزرگسال در فرد سالم
 نیـا کـه دارد یبسـتگ شـتنیخو در مـؤمن افـراد یخودارزشـمند احساس و یشناخت روان عزت به

 شـود یمـ یشناس فهیوظ احساس و یاله احکام رشیپذ حق، به یبندیپا ،یریپذ حق سبب احساس
  ).١٣٩٢ ،ینجف و نژاد یسبحان ،یهی(فق

 و سـالم یا گونـه  بـه ارزش احسـاس داشتن به نسبت انسان ،یاجتماع طیشرا در ستنیز هنگام
 اریبسـ او یوجـود تکامـل و یروانـ تعـادل سـالمت، حفـظ یبرا که کند یم ازین احساس متعادل،
 ینـیب خـودبزرگ ای حقارت احساس سبب احساس نیا در خلل شدن وارد معموالً  و است یضرور

 شـدن مختـل صـورت در فرد که است مسئله نیا انگریب ها احساس نیا یدو هر که شود یم فرد در
 سـتین خـودش بـه نسـبت گـرانید العمـل عکس و اتیواقع درک به قادر یخودارزشمند احساس
  ). ١٣٩٣ ،یو ستار کن (سام

 و یزنـدگ از تیرضـا نفـس، عزت شیافزا و یافسردگ کاهش موجب یخودارزشمند احساس
 احساس یها شاخص از یکی عنوان به احساس نیا نیهمچن شود؛ یم یاجتماع یها مهارت سطح

 و ینیامیـ پـژوهش). ١٣٩١ ،ی(زکـ ردیـگ یمـ قـرار مـدنظر یزنـدگ از تیرضـا کنار در یخوشبخت
وجـود  یهمبستگ یاز زندگ تیو رضا یاحساس خودارزشمند نی) نشان داد که ب٢٠١٩( 2یدیسد

 همکـاران و ینجف پژوهش براساس. است مؤثر یزندگ از تیرضا ینیب شیاحساس در پ نیدارد و ا
 باشـد، شـتریب) مثبت یخودارزشمند و یخودکارآمد یمعنا(به  نانیاطم ۀمؤلف چه هر زین) ١٣٩۶(

  .بود خواهد شتریب یزندگ از فرد تیرضا
 و مدرسـه و درس طیمحـ در کودکان بودن ایپو و فعال به یخودارزشمند و یخودباور احساس

 احسـاس واقـع در)؛ ١٣٨۶(سلحشـور،  کنـد یمـ کمک بودن دیمف احساس کردن تجربه نیهمچن
                                                           
1. self 

2. Yamini & Sadidi 
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 گرانید به رساندن یاری به که یافراد و کند یم کمک یخودارزشمند احساس شیافزا به بودن دیمف
 داشـته ییبـاال یخودارزشـمند احسـاس اسـت ممکـن کننـد، یم یثارگریا راه نیا در و پردازند یم

در هنـد بـود، از احسـاس  هیـریمبلغـان خ تیـجمع ۀکنند سیکـه تأسـ 1مادرترزا مثال یبرا باشند؛
  ).١٩٣٩برخوردار بود (فرانکن،  ییباال یخودارزشمند

 احسـاس و یثـارگریا نیبـ کـه رسـد یمـ نظـر بـه شـد، گفتـه نیـا از شیپـ که آنچه به توجه با
 نیبـ ارتبـاط یبررسـ به که میدار قصد پژوهش نیا در. دارد وجود یمعنادار ارتباط یخودارزشمند

  .میبپرداز یمعنو هوش یا واسطه نقش گرفتن نظر در با یخودارزشمند احساس و یثارگریا
زمانی که داند که قصد آن کمک به دیگران است، حتی  ) ایثارگری را رفتاری می١٩٨۴بیرهوف (

اند که افزایش  ها نشان داده هیچگونه نفعی عاید شخص نشود یا انتظار نفعی نرود؛ همچنین بررسی
زمینـه  ). همـدلی پیش١٣٩۶شود (سپاه منصور و وزیـری،  احساس گناه سبب افزایش ایثارگری می

نـد. تجربـه ک کننـد، مطـرح می رفتار ایثارگرانه است و توانایی درک آنچه را که دیگـران احسـاس می
پذیری، یکـی از اصـول اساسـی بـرای  انجامـد و مسـئولیت پذیری می همدلی بیشتر بـه مسـئولیت

معنا که فرد باید خود را مسئول بداند و احساس مسـئولیت کنـد تـا نسـبت بـه  ایثارگری است؛ بدین
ک بـه اند کـه کمـ نظران نیـز بیـان داشـته ). صاحب٢٠١۵تفاوت نباشد (التانه و دارلی،  دیگران بی

  ).١٣٩۴کند (کریمی،  دیگران خوشایند است و شخص احساس خوبی پیدا می
شناسان بـه حـوزه  هوش معنوی یکی از مفاهیمی است که در پرتوی توجه و عالقه جهانی روان

). هـوش معنـوی ١٣٩۶الـدینی و همکـاران؛  است (تـاج دین و معنویت مطرح شده و توسعه یافته 
). هـوش موجـب ٢٠٠٠کند (امونز،  ون یک سازه جدید ترکیب میهای هوش و معنویت را در سازه

دهد  های مقابله با مسائل و مشکالت را در اختیار او قرار می شود و روش سازگاری فرد با محیط می
). معنویت به عنوان مؤلفه دوم هوش معنوی یکی از ابعاد انسـانیت شـامل ١٣٩۴(اسدی و دالور، 

گاهی و خودشناسی می های  یت امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوهشود. معنو آ
مختلفی دارد؛ ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشدیافته یا غیررشدیافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یـا 

  پیچیده و مفید یا خطرناک باشد.
نا کنیم و مشکالِت بامع معنویت، هوشی است که ما توسط آن نیازهایمان را شناسایی و بیان می

مـان را در بـافتی  توانیم اعمال و کیفیت زنـدگی کارگیری آن می کنیم و با به و ارزشمندمان را حل می
سنجیم که یک روش  تر باشد، و نیز با کمک آن می  تر و گسترده قرار دهیم که از لحاط معنادهی غنی

نقـل از اسـدی و  ؛ بـه٢٠٠٠ها بامعناتر و هدفمندتر است (زهـر و مارشـال،  ها و راه از دیگر روش
                                                           
1. Mother Teresa 



 ١۴٠٠زمستان و پاییز /٢٩ش /١۵س/ شناسی روانو  اسالم   ١٠

 

گـاهی فزاینـده از ١٣٩۴دالور،  ). توجه به موضوع فکری، احساسات و پرورش همدلی قسمتی از آ
  ).١٣٩۴؛ به نقل از اسدی و دالور، ١٣٨٨زاده و همکاران،  زندگی معنوی درونی است (عبدالله

ارتبـاط آید، این است که آیا بین ایثارگری و احساس خودارزشمندی  اکنون پرسشی که پیش می
 کند. گری می معناداری وجود دارد؟ و آیا مؤلفۀ هوش معنوی رابطۀ بین این دو متغیر را میانجی

ترین کتاب دینی  ترین و بزرگ که پس از قرآن و احادیث نبوی، مهم البالغه نهجدر کتاب شریف 
ای از عـاد تـازهتوانـد اب و سند باقیمانده از اولیای دین است و به عنوان یک کتاب دینی و معنـوی می

هـای شـناختی، انگیزشـی، عـاطفی، توانشـی، روحـانی، معنـوی، فراشـناختی و  انسان را در حوزه
شناسی انسان در اختیار مـا قـرار  ای را در مورد روان شناختی بگشاید و نیز مبنای نظری ویژه فراروان

دا، انسـان، دنیـا و ضمن بحث درباره خـ دهد، معنای زندگی را بسیار مهم دانسته است. امام علی
آخرت و اینکه انسان برای چه آفریده شده و سرانجام به کجا خواهد رفت، به معنـای زنـدگی پرداختـه 
است. در این دیدگاه، معنای زندگی در ارتباط با خدا، باورهای مربوط به دنیا و آخرت، هدف زنـدگی، 

  ).١٣٩٧خواجه پیری، شود ( سازی می حقیقت مرگ و احساس خودارزشمندی در زندگی مفهوم
) در پژوهشی بیان داشـت کـه خودارزشـمندی بـرای انسـان بـه منزلـه سـرمایه ١٣٩١هراتیان (

اصـل و  هاسـت. زاهـدی ارزشمند حیاتی، از عوامـل پیشـرفت و شـکوفایی اسـتعدادها و خالقیت
) حمایت اجتماعی را عاملی برای ایجاد احساس امنیت و خودارزشـمندی در ١٣٩۵فرد ( درویشی

  دانند که ثمرۀ آن فراهم شدن امکان رشد و خودشکوفایی در او است. رد میف
در چند سال اخیر نیز مطالعات زیادی درباره متغیر خودارزشمندی انجام گرفته است. حیدری 

بررسی رابطـه خودارزشـمندی مشـروط و شـادی بـا پیشـرفت «) در پژوهش خود با عنوان ١٣٩٣(
کنـد کـه احسـاس غـم و افسـردگی و نداشـتن احسـاس ان مـی، بیـ»آموزان تحصیلی در بین دانش

های ایـن پـژوهش آنکـه  تواند متأثر ارزشی باشد که فرد برای خود قائل است. از یافتـهشادکامی می
ــادی و  ــین ش ــود دارد و همچن ــادار وج ــه معن ــیلی رابط ــرفت تحص ــمندی و پیش ــین خودارزش ب

 )١٣٩٠نجمی و فیضـی (کنند.  بینی می خودارزشمندی به طور معناداری پیشرفت تحصیلی را پیش
نیز در پژوهش خود ثابت کردند که خودارزشمندی باال و عزت نفس در پیشـرفت تحصـیلی نقـش 

  دارند.
تـوان گفـت کـه هرگـاه افـراد،  در مورد ارتباط خودارزشمندی مشـروط و پیشـرفت تحصـیلی می

کنند، از میـزان بیشـتر و  میخودارزشمندی خود را مشروط به صالحیت و داشتن شایستگی تحصیلی 
). رابطه معنادار بین رضـایت ١٣٩٣شوند (حیدری،  انگیزش باالتری در یادگیری دروس برخوردار می

های کیفیت کارکرد خـانواده نیـز  است و این احساس با شاخص  از زندگی و خودارزشمندی تأیید شده
  ).١٣٩١یت زندگی دانست (زکی، های کیف توان آن را یکی از شاخص ارتباط معناداری دارد و می
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). ١٩٣٩کند (فرانکن،  خودارزشمندی نقش مهمی را در سالمتی و تالش ما برای موفقیت ایفا می
) خودارزشمندی را یک ارزیابی شناختی از خود براسـاس نسـبت بـین صـالحیت درک ١٩٩٠هارتر (

زشـمندی و سـالمت داند؛ همچنین مطالعات دیگری ارتبـاط بـین خودار شده و آرزوهای شخص می
)؛ بـه ١٣٩٨) و نیز این احساس به موفقیت بستگی دارد (رمضانی، ٢٠١٩دهد (ژای،  روان را نشان می

شـود. احسـاس  این صورت که هرگاه فرد به موفقیـت دسـت یابـد، ایـن احسـاس در وی تقویـت می
ــت ــا موفقی ــوی ب ــتگی ق ــمندی، وابس ــس از آن دارد  خودارزش ــای پ ــگاهی و بازخورده ــای دانش ه

تنها هـر کـس در پـی  )، نـه١٣٩۴). به عقیده کریمی (٢٠١٩ 1هویس و جولج، رادستاک، دی  (ُونک،
  باشد. احترام و توجه به دیگران است، بلکه به دنبال به دست آوردن احترام خود نیز می

شـان را خـوب  اند که کمک به دیگران، احساس در یک نظرسنجی، بسیاری از افراد گزارش داده
)؛ بـرای مثـال ١٣٩۴باشد (کریمی،  روش خوب برای اکتساب رضایت برای خود میکند و یک  می

های او برای خیر رساندن به دیگـران  مادر ترزا حس خودارزشمندی بسیار باالیی داشت که از تالش
هـای داوطلبانـه بـه دیگـران احسـاس  گرفت. بسیاری از افراد بازنشسته نیز با ارائـه کمک نشئت می

)؛ از سـوی دیگـر ارتبـاط معنـادار خودارزشـمندی بـا ١٩٣٩کننـد (فـرانکن،  خودارزشمندی مـی
  ).١٣٩١مطلوبیت اجتماعی، مشارکت دینی و رضایت اجتماعی نیز به اثبات رسیده است (زکی، 

تـوان گفـت کـه  گیرد. پـس مـی عزت نفس پایین، توانایی شاد و موفق زندگی کردن را از فرد می
). کینگ و همکـارانش ١٣٩۴یر دارد (حسنی بافرانی و عطایی، عزت نفس بر سالمت روانی فرد تأث

) در پژوهشی دریافتند که خودارزشمندی با افسردگی رابطه معکـوس دارد. از سـویی آبنـی  ١٩٩٣(
حیاتی تغییر در زندگی بسـیاری از جوانـان اسـت؛ همچنـین   کند که دانشگاه به عنوان دوره بیان می
دهنـد کـه تـأثیر  از دانشجویان دانشگاهی، عالئم اضطراب و افسـردگی را گـزارش می ٪٣٠حدود 

منفی بر زندگی و عملکرد تحصیلی آنها داشته است. جامعه آماری این پژوهش نیـز از دانشـجویان 
  دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب شد.

نافع دیگران تعریف شـده ایثارگری به معنای تالش یا توانایی واقعی برای عمل کردن در جهت م
دانند که به نفع دیگران و  ) ایثارگری را رفتاری می٢٠١۴). مکالی و برکوویتس (٢٠١۶است (نواک، 

گـردد و افـزون بـر آن رفتـاری اسـت کـه بـه طـور  بدون انتظار پاداش از منابع خارجی، ظـاهر می
دوسـتانه بـه عنـوان  فتارهای نوعتوان ایثارگری را احساسات و ر شود؛ در واقع می داوطلبانه انجام می

  ).٢٠١٧ 2کمک به دیگران بدون توجه به عالقه شخصی خود تعریف کرد (آرگان و آرگان،
                                                           
1. Vonk, Radstaak, De Heus & Jolij 

2. Argan & Argan 
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) و EQ( 2)، هوش هیجانیIQ( 1های بهره هوشی در گذشته هوش انسان به سه نوع هوش با نام
شاد، محمود و ؛ به نقل از احمد، آر٢٠٠٠شد (زهر و مارشال،  بندی می ) دستهSQ( 3هوش معنوی

تـر هـوش انـواع دیگـری پیـدا کـرده اسـت کـه یکـی از  هـای تـازه )، اما در پژوهش٢٠١۶ 4اختر،
های آن نظریه هوش چندگانه هاوارد گاردنر است کـه هفـت نـوع جداگانـه  بندی ترین طبقه معروف

  ):١٣٨٨هوش بیان کرده است که عبارتند از (طباطبایی، 
 هوش کالمی یا هوش زبانی؛ .١

 سته به منطق و ریاضی؛هوش واب .٢

 هوش مربوط به امور فضایی و حجمی یا هوش دیداری؛ .٣

 هوش موسیقیایی یا هوش ریتمیک؛ .۴

 هوش مربوط به حرکات جسمی یا هوش بدنی جنبشی؛ .۵

 نگر یا درون فردی؛ هوش درون .۶

  فردی. هوش میان .٧
هاسـت کـه بـه درک  سـاز دوبـاره تجربـه دهی و زمینه هوش معنوی دربرگیرنده توانایی بازشکل

) هوش معنوی را آگاهی از ٢٠٠٨). همچنین کینگ (٢٠٠٣انجامد (وگان،  دگرگون از معنای آنها می
) را SI) نیز هوش معنـوی (٢٠٠۵کند. زهر ( ها، اعتبار و اصول اخالقی فرد تعریف می حقایق، ارزش

کنـد  خـود عـالم بیـان مـی ترین منابع خـود و از قلـب توانایی ذاتی مغز و روان انسان در ترکیب عمیق
). هوش هیجانی و هوش معنوی، هر دو ناشی از هـوش ٢٠١٧ 5گانی، انور و حمید، نقل از عثمان  (به
 )؛٢٠١٧گـانی، انـور و حمیـد،  های چندگانۀ گاردنر هستند (عثمان از هوش 7فردی و درون 6فردی بین

گاهی از حقایق، ارزش٢٠٠٨همچنین کینگ ( بار و اصول اخالقـی فـرد ها، اعت ) هوش معنوی را آ
) هوش معنوی را ٢٠١٨کند. برخی محققان (شاهرخی، الیکائی، یکه فالح و بریکانی؛  تعریف می

های گونـاگون بـه ویـژه ارتقـا و تـأمین سـالمت  دانند که در زمینه به عنوان زیربنای باورهای فرد می
  کند. روانی، نقش اساسی ایفا می

خودارزشمندی به معنای یک ارزیابی شناختی از خود براساس نسبت بین صالحیت درک شده 
باشد. خودارزشمندی بـه عنـوان میـانگین رضـایت عمـومی فـرد در مـورد  و آرزوهای شخص می

                                                           
1. Intelligence Quotient 

2. Emotional Quotient 

3. Spiritual Quotient 

4. Ahmed, Arshad, Mahmood & Akhtar 

5. Osman-Gani, Anwar, & Hamid 

6. Interpersonal  

7. Intrapersonal  
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شـود  های مختلف (همچون جسمانی، اجتماعی و هوشی) توصـیف می خودش است که در حوزه
خــواهی و ارزشــمندی را از  ) عزت١٣٩٢یهــی و همکــاران (). فق٢٠١٧ 1(ِردن، ِمــر و کرنــی،

شـود. راجـرز  های ارزشـی فـرد مـی دانند که موجب افزایش توانمندی های فطری انسان می گرایش
داند کـه  خودارزشمندی را یک ارزیابی پشت سرهم فرد در مورد ارزشمند بودن خود و قضاوتی می

توانـد متـأثر از  ). اساس خودارزشمندی می١٣٩٨شخص نسبت به خود دارد (به نقل از رمضانی؛ 
نیاز به توجه نمودن مثبت دیگران، بازخورد نزدیکان، شیوۀ ارتباط دیگـران کـه بـه صـورت پذیرنـده 
باشد، احساس صمیمیت، پذیرش غیرمشـروط و محبـت باشـد. خودارزشـمندی موجـب ارتقـای 

اصالح رفتـار اجتمـاعی، سطح سالمت عمومی، خودتنظیمی، منبع انگیزشی، کاهش افسردگی و 
چگونگی مناسب مواجهه با حوادث زندگی است که در سطوح مختلف زندگی فردی، خـانوادگی، 

؛ بـه نقـل از ٢٠٠۴ 2کنـد (کروکـر، سـامرز و الهـاتن، آموزشی و اجتماعی آثار خود را نمایان می
  ).١٣٩۵رشیدی، 
توان دین را به  است و می ترین مسائل اسالمی، توجه به بهداشت و سالمت جسم و روان از مهم
؛ ١٣٧٨ترین عامل تأمین بهداشت روانی و احساس خودارزشمندی دانست (گنجـی،  عنوان اصلی

تواند سبب ایجـاد یـک سیسـتم معنـایی کـه شـامل  . مذهب می)١٣٩٧کارمزدی،  قدمیبه نقل از 
د کـه ایـن هدفدار بودن زندگی، احساس خودارزشمندی مثبت و شایستۀ احترام دانسـتن افـراد شـو

(نریمـانی و شـود  خواهی می سیستم معنایی نیز به نوبۀ خود مانع از خطرپذیری و رفتارهای هیجان
احسـاس معنـا بـا بـرآورده شـدن نیازهـای اولیـه بـه  3و به اعتقـاد بایومیسـتر )١٣٩١پوراسمعلی، 

  . )١٣٩١مقدم،  نژاد و رجبی  (مهریانجامد  هدفمندی، کارآمدی و خودارزشمندی می
با مطالعۀ زیاد در زندگی افراد سالمند به تحلیل و  )١٣٨۶شجاعی، ؛ به نقل از ١٩٩٨ینگ (کوی
بندی نیازهای معنوی در زندگی آنها پرداخت و چهارده نیاز معنوی را مشخص کرد که هفتمین  طبقه

  کند، نیاز به احساس خودارزشمندی است. نیازی که عنوان می
، خودارزشـمندی اسـت؛ یعنـی انسـان در مرتبـه ذات ساز ظهور موعـود در سبک زندگی زمینه

نفس، خویشتن خویش را دوست دارد. این ویژگی امری فطری اسـت و بـه خـودی خـود مطلـوب 
گیرند. گرایش به خدا نیز در این گرایش نهفتـه اسـت  های دیگر از آن نشئت می است و تمام گرایش

 ).١٣٩۵(نجفی، 

ساز ظهور، تمهید شرایط رشد شخصیت افراد است که یکی از ابعاد  از راهکارهای تربیتی زمینه
                                                           
1. Reddon, Meyre & Cairney 

2. Crocker, Sommers & Luhtanen 

3. Baumeister  
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آن تقویت احساس عزت و خودارزشمندی اسـت و همچنـین عـزت اجتمـاعی و سیاسـی جامعـۀ 
شناختی و احساس ارزشمندی افراد مـؤمن در خویشـتن اسـت  ایمانی مهدوی مبتنی بر عزت روان

  .)١٣٩٢(فقیهی، هرندی و نجفی، 
  ):١٣٩٧های خودارزشمندی به صورت زیر هستند (صادقی،  ؤلفهاز دیدگاه قرآن، م

خدا ابتدا و انتهای همۀ کارهاست؛ با این حال، خداوند در بین این  الف) ارتباط باخدا (مؤمنان)؛
لَ «کند: در آیۀ  مسیر خود را هدایتگر معرفی می ٰ  يْنَاإِنَّ عَ دَ ). پس انسان با قـدرت اراده و ١٢(لیل، » لَلْهُ

تواند تحت هدایت خداوند قرار گیرد و به نهایت کمال برسـد. بـرای موفقیـت در ایـن  خود می اختیار
مسیر، نخستین گام ارتباط با خدا و ایمان به اوست که در حقیقت رمز رسیدن به کمال واقعـی اسـت. 

را از صفات ایمان به خدا ریشه فطری در انسان دارد، اما برای شکوفایی آن باید موانع را کنار زد و خود 
یابد؛ افزون بـر  رذیله پاک کرد و اقدام به عمل صالح نمود؛ زیرا در سایۀ اعمال صالح، ایمان هم بقا می

این، معرفت هم برای تحقق ایمان و آثار ایمان ضرورت دارد. انسانی که به این معرفت برسد، در سایۀ 
هایی را کـه خداونـد  خویش، ارزشهای اخالقی در نفس  عمل به دستورهای الهی و پیاده کردن ارزش

گیـرد؛  اللباب نیز بـه شـمار رفتـه، صـفات آنهـا را برمـی کند و از اولوا مطرح کرده، تأیید و تصدیق می
  ها خدایی است. زند، زیرا در منافات با ارزش همچنین از پیروی از صفات شیطانی سر باز می

عنای اراده کنترل نفس اسـت یـا همـان در مفهوم اخالقی، تقوا به م ب) ارتباط با خود (متقین):
شود، خود را  فاعل مختار در مقابل خطری که از سوی خودش متوجه سعادت و کمال غایی وی می

کند تا سبب محرومیت خود از رضوان و لقای الهی نشود که این حفاظت به صورت فعل  حفظ می
خـدا و تـرس از حسابرسـی او  یا ترک فعل خواهد بود. خوف و خشیت انسان باید تنها در رابطه بـا

باشد؛ بنابراین شخص باتقوا کسی اسـت کـه در کنتـرل کـردن نفـس خـویش، همـواره رضـایت و 
  خوشنودی خدا را در نظر دارد.

اینکه باید کار نیک انجـام داد و از زیـان رسـاندن بـه دیگـران  ج) ارتباط با دیگران (محسنین):
کید بر ایـن اسـت کـه بایـد بـه پرهیزکرد، از اصول اساسی است و در مسئله اح سان و نیکوکاری، تأ

صورت بالفعل به انجام دادن کارهای خوب همـت کنـیم و از انجـام کارهـای بـد اجتنـاب کنـیم. 
اتَّقَىٰ «فرماید:  خداوند در سورۀ لیل می طَٰى وَ ن أَعْ ا مَ أَمَّ دانند که  ) و نیکوکاران را کسانی می۵لیل، »(فَ

ـلَ «سـازد:  هسـتند و آن را در مقابـل بخـل مطـرح مـیاهل بذل، بخشش و سخاوت  ـن بَخِ ـا مَ أَمَّ وَ
نَىٰ  تَغْ اسْ قدرتی فـرد بخیـل  ). بخل نتیجه محبت دنیاست و در نهایت سبب حقارت و بی٨(لیل، » وَ

مبـاالتی بـه دنیـا اسـت و ایثـار بـاالترین مرتبـه  شود و درمقابل، جود و سخا، نتیجـۀ زهـد و بی می
  ارت از بخشش وجود با وجود احتیاج و ضرورت خود است.باشد که عب سخاوت می
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هـای  فرماید: اگر کسی تقوا داشت و اهل اعطا و بخشـش بـود، ارزش در سوره لیل خداوند می
کند که ثمرۀ آن باز شدن راه هدایت برای اوست، ولی اگر بخل بورزد و نسبت  خدایی را تصدیق می
ی را تکذیب کرده است که ثمرۀ آن محروم شـدن از های خدای نیازی کند، ارزش به خدا احساس بی
  باشد. هدایت خداوند می

کسی که شایستۀ عنوان مؤمن، متقی و محسن شـود؛  گانه (مفلحون): د) توفیق در ارتباطات سه
  نتیجۀ عملش به شمارآمدنش در زمرۀ رستگاران است.

دارزشمندی فرد دارد. انجام مناسک حج نقش شگرفی در حفظ و باالبردن حرمت خود یا همان خو
توان گفت که احساس خودارزشمندی پایین در افراد حاصل از  شناختی این دستاورد، می برای تبیین روان

معنا دانستن زندگی و حمایت نشدن از سوی دیگـران، تـرس از شکسـت،  احساس ناتوانی، پوچی و بی
زنـدگی و نداشـتن کنتـرل بـر  هـای زا و مشکالت و بحران احساس درماندگی در برابر حوادث اضطراب

بینانـه از  بینی توحیدی و دلبستگی به خداوند، دارا بـودن تفسـیر واقـع محیط است؛ از سوی دیگر جهان
کنـد. پـس فـردی کـه خـدا را مهربـان،  حوادث و اتفاقات زندگی، بیماری و شکست را مثبت معنا مـی
شود و ایـن اطمینـان را  ر او تقویت میبخشنده، آمرزنده و حتی میزبان خود بداند، احساس نیرومندی د

توان گفت کـه  ها غلبه کند؛ در واقع می یابد که با کمک خواستن از خداوند بر مشکالت و نابسامانی می
شـود تـوجهی بـه عوامـل تهدیدکننـدۀ  کند و این احساس موجب می گرمی کافی می فرد احساس پشت

  .)١٣٨٨(احمدی، دی و توانمندی نماید حرمت خود نداشته باشد و احساس خودارزشمندی، کارآم
کید می برای بهتر زیستن بر ارزش امام علی کند. از دیـدگاه  های اخالقی و پایبندی به آنها تأ

  شوند: ایشان مسائل اخالقی به سه دسته تقسیم می
 رفتارهای مربوط به خود خدا؛ ماننِد تقوا، توکل، عبادت و شکرگذاری از خداوند؛ .١

 به خود فرد؛ ماننِد کنترل نفس و خودارزشمندی؛رفتارهای مربوط  .٢

 رفتارهای در ارتباط با دیگران؛ ماننِد خیرخواهی و دوری از حسادت. .٣

کسی که ارزش خویشـتن را نشـناخت، هـالک «فرماید:  نیز می البالغه نهجاز  ١۴١در حکمت 
 حضـرت علـی. )١٣٩۵یاسین،  (ابوالمعالی و آلکه اشاره به اهمیت خودارزشمندی دارد » شد

هـا  هر کس شخصیت خویش را شریف بدارد، از گناهـان و لغـزش«فرماید:  در حدیث دیگری می
که باز هم اشاره به اهمیـت خودارزشـمندی دارد و بـه  )١٣٧١زنگویی، (به نقل از » ماند درامان می

  شود. این معناست که هرکس احساس خودارزشمندی داشته باشد، دچار گناه و لغزش نمی
کنـد و ایـن نکتـه را یـادآور  در موارد فراوانی افراد را به ارزشمندی خود ترغیب مـی لبالغها نهج

  شود که هیچ چیزی آن اندازه ارزش ندارد که فرد به سبب آن خود را آلوده سازد: می
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ْکِرْم َنْفَسَک َعْن ُکلِّ َدنِ «
َ
ٍة َو أ َک َلْن تَ  یَّ َغاِئِب َفِإنَّ ْعَتاَض ِبَمـا َتْبـُذُل ِمـْن َنْفِسـَک َو ِإْن َساَقْتَک ِإَلی الرَّ

؛ عزت خود را حفظ کن و از پستی بپرهیز، هرچند تو را به آرزوهایت برساند؛ زیرا در عـوض ِعَوضاً 
  )».٣١البالغه، نامه  آوری (نهج دهی، چیزی به دست نمی آنچه از انسانیت خود می

مثبـت خـود و جایگـاه مثبـت  های شمارد؛ در واقع به ویژگی کسی که خود را خوار و حقیر می
  خود توجه ندارد:

؛ کسی که برای خود شخصیت قائل است، شهواتش َشـَهَواُتُه  ْیِه َنْفُسُه، َهاَنْت َعلَ  ْیِه َمْن َکُرَمْت َعلَ «
در پیش او خوار و ذلیل خواهند بود (اشاره به اینکه تسلیم هوا و هوس شـدن، شخصـیت انسـان را 

  ).۴۴٢کمت البالغه، ح (نهج» کند) خرد می
در پژوهشی سه دسته راهکار برای تعمیق تربیت دینی در فضای مجازی،  )١٣٩۴فقیهی و نجفی (

شامل راهکارهای شناختی، راهکارهای عاطفی و راهکارهای سازماندهی عملکردهـا ارائـه داده و هـر 
  اند. یکی از راهکارهای عاطفی، پرورش احساس خودارزشمندی است. کدام توضیح داده شده

  
  های پژوهش فرضیه
  اصلی های فرضیه
بین شخصیت ایثـارگر و خودارزشـمندی دانشـجویان دانشـگاه شـهید بـاهنر : اول اصلی فرضیه

  کرمان رابطه وجود دارد.
ای  با در نظر گرفتن نقـش واسـطه بین شخصیت ایثارگر و خودارزشمندی :دوم اصلی فرضیه
  دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد. هوش معنوی

  
  های فرعی فرضیه
بین مؤلفه مسئولیت اجتماعی با خودارزشمندی دانشـجویان دانشـگاه شـهید  :اول فرعی فرضیه

 باهنر کرمان رابطه وجود دارد.
بین مؤلفه همدلی با خودارزشـمندی دانشـجویان دانشـگاه شـهید بـاهنر  :دوم فرعی فرضیه

  کرمان رابطه وجود دارد.
بین مؤلفه قضاوت اجتماعی با خودارزشمندی دانشجویان دانشگاه شهید  :سوم فرعی فرضیه

  باهنر کرمان رابطه وجود دارد.
های اجتماعی با خودارزشمندی دانشجویان دانشـگاه  بین مؤلفه ارزش :چهارم فرعی فرضیه

  شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.
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بین مؤلفه تفکر وجودی انتقادی با خودارزشمندی دانشجویان دانشـگاه  :مپنج فرعی فرضیه
 شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.

بین مؤلفه تولید معنای شخصی با خودارزشمندی دانشـجویان دانشـگاه  :ششم فرعی فرضیه
  شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.

گاهی متعالی با  :هفتم فرعی فرضیه خودارزشمندی دانشجویان دانشـگاه شـهید بین مؤلفه آ
  باهنر کرمان رابطه وجود دارد.

بین مؤلفه بسط حالت هشیاری با خودارزشمندی دانشجویان دانشـگاه  :هشتم فرعی فرضیه
  شهید باهنر کرمان رابطه وجود دارد.

  
  پژوهش روش

اده پژوهش از نظـر ماهیـت کـاربردی و بـه لحـاظ روش، نیمـه تجربـی اسـت. روش مـورد اسـتف
گـری هـوش معنـوی در  محاسبات ساختاری است که با استفاده از آن قصد داریـم نقـش میـانجی

ارتباط بین احساس خودارزشمندی و شخصیت ایثارگر را بررسی کنیم. جامعه آماری این پـژوهش 
بودنـد کـه جمعیـت آنـان  ١٣٩٩−٩٨دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمـان در سـال تحصـیلی 

باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شـد کـه پـس از قـرار دادن  نفر می ١۴۶٠٠
) برای نمونه این پژوهش به دست n= 330نفر ( ٣٣٠تعداد افراد جامعه آماری در این رویه، حجم 

ها برای ارتبـاط مسـتقیم بـا  ) و محدودیت١٩−گیری ویروس کرونا (کویید آمد. به دلیل شرایط همه
سـاز گوگـل ایجـاد شـد و بـرای دانشـجویان  پرسشنامه الکترونیک با استفاده از فرم اعضای نمونه،
طور تصادفی) ارسال شد. منظور از تصادفی بودن در اینجـا، عـدم سـوگیری محقـق در  (انتخاب به

هـا و  ها سعی بـر آن بـود کـه لینـک مـورد نظـر در دسـترس گروه انتخاب افراد نمونه بود و در گروه
های مختلف قرار گیرد. مالک ورود اعضـای نمونـه، دانشـجو بـودن در دانشـگاه  دانشجویان رشته

هـای  های کالسی استفاده شد که در شبکه ها، از گروه شهید باهنر کرمان بود. برای ارسال پرسشنامه
افزارهای اجتماعی پرسشنامه برای دانشجو فرسـتاده و  اجتماعی تشکیل شده بودند؛ همچنین در نرم

  شد که به پرسشنامه پاسخ دهند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: درخواست می
  
  )١٩٨٠( راشتون ایثارگر شخصیت پرسشنامه. ١

سـؤال)، همـدلی  ٨سؤال اسـت کـه چهـار عامـل مسـئولیت اجتمـاعی ( ٢٠این پرسشنامه شامل 
سنجد و این عوامل  سؤال) را می ٣های اجتماعی ( سؤال) و ارزش ۵سؤال)، قضاوت اجتماعی ( ۴(
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). تجزیـه و تحلیـل ١٣٩۶منصور و وزیـری،  کند (سپاه درصد سازه ایثارگری را تبیین می ۴٧حدود 
)، نشـان داد کـه UWO( 1های دو نمونه مجزا از دانشجویان در دانشگاه وسترن انتاریو اولیه از داده

سنجی باثبات است؛ افزون بر این، روایی تفکیکـی مقیـاس نیـز خـوب و  این مقیاس از لحاظ روان
صورت است که از    همسانی درونی باالیی نیز گزارش شده است. دستورالعمل این مقیاس نیز بدین

اری گذ  دانشجویان درخواست شد ستونی را که بیشتر با میزان تکرار رفتار آنان مطابقت دارد، نشـانه
به  ٨۴٣/٠) پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ، ١٣٩۶منصور و وزیری ( کنند. سپاه

ای  گذاری این پرسشنامه از مقیاس پنج درجه دست آوردند که در سطح مطلوبی قرار دارد. برای نمره
  ه دست آمد.ب ٨٣/٠لیکرت استفاده شد. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 

  
  )٢٠٠٨( کینگ معنوی هوش پرسشنامه. ٢

) استفاده شد. ایـن پرسشـنامه ٢٠٠٨برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی کینگ (
) بـرای پاسـخ ۴تا  ٠ای لیکرت (نمرات بین  گویه تشکیل شده است که از مقیاس پنج گزینه ٢۴از 

سـؤال)،  ٧مه چهار عامل تفکر وجودی انتقـادی (شود. این پرسشنا ها استفاده می دادن به این گویه
گاهی متعالی ( ۵ایجاد معنای شخصی ( گویه) را  ۵سؤال) و گسترش حالت هشیاری ( ٧سؤال)، آ

باشد. بـا اسـتفاده  دهندۀ هوش معنوی باال و یا وجود چنین ظرفیتی می سنجد و نمرات باال نشان می
کانـادا در سـال  2ز دانشـجویان دانشـگاه ترنـتنفری ا ۶١٩از تحلیل عامل اکتشافی در یک نمونه 

بـه دسـت آمـد. در مطالعـه رقیـب و  ٨۴/٠و پایـایی از راه تنصـیف  ٩۵/٠، آلفای کرونباخ ٢٠٠٧
و ضـریب همبسـتگی ایـن مقیـاس بـا  ٨٩/٠) ضریب آلفای کرونباخ پرسشـنامه ١٣٨٧همکاران (

محاسبه شد؛ همچنین پایایی و روایـی ایـن پرسشـنامه در  ۶۶/٠مقیاس تجربه معنوی غباری بناب 
اسـت. در ایـن پـژوهش  تأییـد شـده  smartplsافزار  ) به کمک نرم١٣٩۴ژوهش دالور و اسدی (پ

  به دست آمد. ٩١/٠مقدار آلفای کرونباخ 
  
  )٢٠٠٣( همکاران و کروکر خودارزشمندی پرسشنامه. ٣

) استفاده ٢٠٠٣و همکاران ( 3برای سنجش میزان خودارزشمندی از پرسشنامه خودارزشمندی کروکر
ای جهـت ارزیـابی  گویه است که به صورت مدرج هفت درجـه ٣۵د. این پرسشنامه شامل خواهد ش

اسـت.  هـا طراحـی شـده میزان احساس ارزش، بها، قیمت و اهمیت نسـبت بـه خویشـتن آزمـودنی
                                                           
1. University of  Western Ontario 

2. University of Trent 

3. Crocker 
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سؤال)،  ٣مقیاس احساس خودارزشمندی نسبت به حمایت خانواده ( مقیاس شامل هفت خرده این
سـؤال)،  ۵سـؤال)، عشـق خـدایی ( ٣سؤال)، جنبه جسمانی و ظاهری ( ٣جویی ( رقابت و سبقت

سـؤال) و میـزان موافقـت از سـوی  ۴سـؤال)، تقـوا و پرهیزگـاری ( ۴شایستگی علمی و آموزشی (
ای و همزمانی ایـن  ) روایی صوری، محتوایی، سازه١٣٩١سؤال) است. در تحقیق زکی ( ۴دیگران (

  ) تأیید شده است.٨٨/٠ی آن با روش آلفای کرانباخ (ابزار مورد تأیید قرار گرفته و پایای
ها سه پرسشنامه مذکور به پرسشنامه الکترونیک تبـدیل شـدند و بـه دلیـل  آوری داده برای جمع

شیوع ویروس کرونا و محدودیت در ارائه و تکمیل حضوری دانشجویان، لینک (پیوند) پرسشـنامه 
هـا از آمارتوصـیفی،  شد. برای تجزیه و تحلیـل دادهآوری  ها جمع برای دانشجویان فرستاده و پاسخ

)، آمـاره ماهـاالنوبیس، عامـل تـورم واریـانس، ضـرایب چـولگی و کشـیدگی zنمرات استاندارد (
شود. به منظور انجام این تجزیـه و  واتسون و معادالت ساختاری استفاده می-متغیرها، آماره دوربین

  تفاده خواهد شد.اس AMOS23و  SPSS23افزارهای  تحلیل از نرم
  
  های پژوهش یافته

های حاصل از مطالعه و بررسی کیفی، توصـیفی و اسـتنباطی  و تحلیل داده در این قسمت به تجزیه 
بنـدی  هـا کشـف، شناسـایی و طبقه و تحلیـل داده نمونه آماری مورد نظـر پرداختـه و از راه تجزیـه 

 AMOS و SPSSافزارهای  ها با استفاده از نرم شود. تجزیه تحلیلی داده اطالعات و نتایج انجام می
ها  انجام شده است. هر یک از عددهای منتسب به گزینـه ٠۵/٠داری  معنا) در سطح ٢٣(ویراست 

اند؛ بنابراین برای ساخت متغیرهای به کار رفته از شاخص  شده به عنوان نمره آن گزینه در نظر گرفته 
  جمع استفاده شده است.

  
 شناختی های جمعیت ویژگی بررسی

نفـر  ٢٢۶گویان را مـردان و  درصـد) از پاسـخ ٣/٣١نفـر ( ١٠٣هـا،  ل دادهوتحلی با توجه به تجزیـه
دادنـد؛ همچنـین بـر اسـاس مقطعـی کـه دانشـجویان در آن در  درصد) را زنان تشکیل می ۶٨/٧(

نفـر  ٩٢درصد) کارشناسـی،  ۶/۶٩نفر ( ٢٢٩شدند که  تحصیل بودند به سه گروه تقسیم می حال
وتحلیل  درصـد) دکتـرا بودنـد. بـا توجـه بـه تجزیـه ۴/٢نفر ( ٨درصد) کارشناسی ارشد و  ٠/٢٨(

 ٢۶−٢٣درصـد)  ۴/٣٠نفـر ( ٩٣سـال،  ٢٢−١٨درصد) از پاسخگویان  ۵/۵٧نفر ( ١٧۶ها،  داده
  سال به باال بودند. ٣٠درصد)  ٣/١نفر ( ۴سال و  ٣٠−٢٧درصد)  ٨/١٠نفر ( ٣٣سال، 
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  متغیرهای پژوهش توصیف
ایثارگر، هـوش معنـوی و خودارزشـمندی و ابعـاد آنهـا شـامل اطالعات توصیفی متغیر شخصیت 

  ارائه شده است. ١میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره در جدول 
 

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص یها : آماره١جدول 

 بیشترین کمترینانحراف معیار میانگین تعداد ُبعد  متغیر

  شخصیت ایثارگر

 ٠٠/۵٠٠/٢۴ ٩١/١٣٩۴/٣ ٣٢٩مسئولیت اجتماعی
 ٠٠/۴٠٠/٢٠ ٣٢٩٣١/١١١۵/٣همدلی

 ٠٠/۵٠٠/٢۵ ٣٨/١٣۶٢/٣ ٣٢٩قضاوت اجتماعی
 ٠٠/٣٠٠/١۴ ٣٢٩۶٩/۴٠٢/٢های اجتماعیارزش

 ٠٠/٧٨ ٠٠/٢٣ ٢٩/٧٣٧٣/٩ ٣٢٩کل

  هوش معنوی

 ٠٠/٢٠٠/١۶ ٣٢٩۴٧/٩٧۶/٢تفکر وجودی انتقادی
 ٠٠/٣٠٠/٢٠ ٠٩/١٢۴٠/٣ ٣٢٩تولید معنای شخصی
گاهی متعالی  ٠٠/٢٠٠/٢۴ ٣٢٩٠۶/١٣١٢/۴آ

 ٠٠/٠٠٠/٢٠ ١۴/٨٧۴/٣ ٣٢٩بسط حالت هشیاری
 ٠٠/٨٠ ٠٠/١٣ ٣٢٩٧۶/۴٢٨٠/١١ کل

 خود ارزشمندی

 ٠٠/٢١ ٠٠/١٠ ٩۴/١۶۴۶/٢ ٣٢٩حمایت خانوادگی
 ٠٠/۴٠٠/٢١ ٣٢٩٠٢/١۶٧١/٢جوییسبقت

 ٠٠/٣٠٠/٢١ ٧٣/١١٧٣/٣ ٣٢٩ظاهری و جسمانی
 ٠٠/۵٠٠/٣۵ ٣٢٩۵٧/٢٨۵۵/۵عشق الهی

 ٠٠/۴٠٠/٢٨ ٧١/٢١٩۴/٣ ٣٢٩های علمیشایستگی
 ٠٠/۶٠٠/٢٨ ٣٢٩٣۶/٢١٩١/٣تقوا و پرهیزگاری
 ٠٠/۴٠٠/٢٨ ٧٧/١٣٧٧/۵ ٣٢٩موافقت دیگران

 ٠٠/١٧٣ ٠٠/۴۶ ٣٢٩٠٩/١٣٠۴۵/١٧ کل

  
  یاستنباط آمار به مربوط یها افتهی

سازی معـادالت سـاختاری بـه بررسـی الگـوی پیشـنهادی  بخش با استفاده از رویکرد مدل در این
های معادالت ساختاری  فرض پیشالگوی پیشنهادی پژوهش، قبل از بررسی پژوهش پرداخته شد. 

  طور کامل بررسی و تأیید شد که به صورت زیر است: به 
توان از  اند، می موارد بسیاری را پاسخ ندادههایی که  منظور پرسشنامه بدین 1:ها غربال کردن داده

) zهـای  استاندارد (نمره  گیری نمره متغیری را با کمک اندازه های پرت تک نمونه کنار گذاشت و داده
هــای پــرت چنــدمتغیری از آمــاره  تشــخیص داد و بــه میــانگین نزدیــک کــرد. جهــت بررســی داده

                                                           
1. Screening Data 
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های پرت چندمتغیری بـا اسـتفاده از  مفروضه داده شده، ارائهاستفاده شد. در الگوی  1ماهاالنوبیس
  ای جهت حذف وجود نداشت. آماره مذکور بررسی شد که داده

خطـی چندگانـه را در تحلیـل  شدت هم در آمار، عامل تورم واریانس 2خطی چندگانه: همعدم 
اگـر متغیرهـای پـژوهش دارای عامـل تـورم کنـد.  رگرسیون کمترین مربعات معمولی ارزیـابی می

طور کـه  خطی بین متغیرها رعایت شده است. همـان باشند، مفروضه عدم هم ١٠واریانس کمتر از 
خطی چندگانه برقـرار  آورده شده است؛ در الگوی ارائه شده بین متغیرهای پژوهش هم ٢در جدول 

  ست.فرض در الگو ارائه شده برقرار ا نیست، بنابراین این پیش
  

 پژوهش یرهایمتغ انیدر م یخط هم ی: بررس٢جدول 
  عامل تورم واریانس متغیر عامل تورم واریانسمتغیر

 ۵٧۵/١ حمایت خانوادگی۵٧٠/١مسئولیت اجتماعی
 ٧٨٠/١ سبقت جویی۴٨١/١همدلی

 ۵٢٧/١ ظاهری و جسمانی۶٩۵/١قضاوت اجتماعی
 ۴٣٩/١ عشق الهی٣٧٠/١های اجتماعی ارزش
 ٨٧۵/١ های علمیشایستگی٠٠٨/٢وجودی انتقادی تفکر

 ۴۵١/١ تقوا و پرهیزگاری١٧٠/٢تولید معنای شخصی
گاهی متعالی  ٣٢۵/١ موافقت دیگران۴٣۶/٢آ

 ۶٨٧/١بسط حالت هشیاری

  
ها استفاده از ضرایب چولگی و کشـیدگی  های بررسی توزیع داده یکی از راه ها: نرمال بودن داده

هایی نرمال هستند که نسبت بحرانی آنها در فاصله  فرض داده پژوهش است. در این پیشمتغیرهای 
های   این مفروضه برای داده آمده، ٢های پژوهش که در جدول  براساس داده ) باشد.-۵٨/٢,۵٨/٢(

  های پژوهش حاضر نرمال هستند. متغیری رعایت شده است و داده تک
  

 پژوهش یرهاینرمال بودن متغ ی: بررس٣جدول 

 نسبت بحرانی کشیدگی نسبت بحرانی کجی  متغیر
 -۶٧/٠ -٢۵/٠٨۶/١١٨/٠مسئولیت اجتماعی

 -٣١/٠ -٢۵/٠٨٧/١٠٨/٠ همدلی
 ۵٠/١ ٣٠/٠٢۴/٢۴٠/٠قضاوت اجتماعی

 ۵۵/٢ ٣۴/٠۵٧/٢۶٨/٠های اجتماعی ارزش

                                                           
1. Mahalanobis 

2. Variance Inflation Factor 
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 نسبت بحرانی کشیدگی نسبت بحرانی کجی  متغیر
 -۵١/٠ -٢۶/٠٩٧/١١۴/٠تفکر وجودی انتقادی
 -۴٠/٠ -١۴/٠٠۴/١١١/٠تولید معنای شخصی
گاهی متعالی  ۵۴/٠ ٢٠/٠۴٩/١١۵/٠آ

 ۴۶/١ ٣٠/٠٢۴/٢٣٩/٠بسط حالت هشیاری
 -١٢/٠ -٠٣/٠-۶٢/٢-٣۵/٠حمایت خانوادگی

 ١٨/١ ٣٢/٠-٧٢/٢-٣٧/٠جویی سبقت
 -٧١/١ -۴۶/٠-٩٩/٠-١٣/٠ظاهری و جسمانی

 ۴٠/١ ٣٨/٠-٣٨/٢-٣٢/٠عشق الهی
 ٠۵/٢ ۵۵/٠-٧۶/٠-١٠/٠های علمی شایستگی

 ٢٧/١ ٣۴/٠-٨۶/١-٢۵/٠تقوا و پرهیزگاری
 -۵٣/٢ -٢۶/٠٩۵/١۶٨/٠موافقت دیگران

  
منظور بررسـی اسـتقالل خطاهـا از یکـدیگر  به  2واتسون −از آزمون دوربین 1استقالل خطاها:

بـین خودهمبسـتگی در  بـه معنـای نبـودباشـد؛  ۵/٢تـا  ۵/١شود. اگر ایـن آمـاره بـین  استفاده می
توجه به مقادیر آماره دوربین واتسون برای هر سـه متغیـر مـورد بررسـی کـه در با  ها است. باقیمانده

  اند. توان گفت خطاها ناهمبسته آورده شده است، می ٣جدول 
  

 استقالل خطاها ی: بررس۴جدول 
  واتسون -آماره دوربینمتغیر

  ٧٨٢/١ثارگریاتیشخص
  ٨٨۶/١ هوش معنوی
  ٨۴٧/١خودارزشمندی

  
فـرض بـرای مناسـب بـودن  در ایـن پیش هـا: سـنجی پرسشـنامه مناسب بـودن معیارهـای روان

بـرای شـود.  هـا پرداختـه   بایستی به بررسـی روایـی پرسشـنامه 3ها سنجی پرسشنامه معیارهای روان
هـا کـه از  سـنجی پرسشـنامه مناسـب بـودن معیارهـای روانها و نیـز  بررسی روایی سازه پرسشنامه

 از تحلیـل عـاملی تأییـدی اسـتفاده شـده اسـت؛ های مهم معادالت ساختاری اسـت، فرض پیش

های  کرونباخ برای متغیرهای پژوهش، مشخص شد که تمامی پرسشنامه آلفای همچنین با محاسبه
توان گفـت  های به دست آمده، می با توجه به شاخص پژوهش از اعتبار و روایی باالیی برخوردارند.

                                                           
1. Errors Independence 

2. Durbin-Watson 

3. Selecting Good Measures about the Questionnaires 
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از بـرازش » خودارزشـمندی«و  »هـوش معنـوی«و  »شخصـیت ایثـارگر«های  گیری ازهانـد  الگوی
  مناسبی برخوردار هستند.

  
 پژوهش یاصل هیفرض یشنهادیپ یبرازش الگو یها : شاخص۵جدول 

 شده مقدار گزارشقبولحد قابل شاخص
 ۶۵٨/٢ ٣ازترکوچکایبرابر(CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده

 ٩١٨/٠  ٩/٠تر ازبرابر یا بزرگ(GFI)شاخص نیکویی برازش
 ٩٠۶/٠  ٩/٠تر ازبرابر یا بزرگ(AGFI)شدهشاخص نیکویی برازش اصالح
  ٩١٩/٠  ٩/٠تر ازبرابر یا بزرگ(NFI)شاخص برازش هنجار شده
  ٩٢١/٠ ٩/٠تر ازبرابر یا بزرگ(IFI)شاخص برازش افزایشی

  ٩٠٨/٠  ٩/٠تر ازبرابر یا بزرگ(TLI)لوئیس-شاخص تاکر
  ٩٢٠/٠  ٩/٠تر ازبرابر یا بزرگ(CFI)شاخص برازش تطبیقی

  ٠۶٨/٠  ٠٨/٠تر ازبرابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

  
هـای  فرض یکـی دیگـر از پیش ای باشـند: گیـری فاصـله متغیرهای پژوهش دارای مقیاس اندازه

ای باشـد. در ایـن پـژوهش تمـامی  گیـری فاصـله ساختاری این است که مقیـاس انـدازهمعادالت 
گیـری  متغیرهایی که وارد مدل شدند تا به بررسی اثرهای آنها پرداختـه شـود، دارای مقیـاس انـدازه

  ای هستند. فاصله
دار که مقـ ای گونه  دهنده مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است، به افزار نشان خروجی نرم

) اسـت، مقـدار کـای اسـکوئر ٠۶۵/٠) برابر با (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد (
) برابـر GFI) است و مقدار شاخص نیکویی برازش (٠٧٨/٢برابر با ( (CMIN/DF)بهنجار شده 

 آمده است. ٢برازش الگوی پیشنهادی پژوهش در جدول  ها برای ) است. سایر شاخص٨٧٩/٠با (
 های برازش از هشت رابطه کوواریانسی استفاده شد. در مدل ساختاری برای بهبود شاخص

و  ۴و  ٣در جـداول  آزمـون فرضـیه پـژوهشسازی معـادالت سـاختاری  مدلنتایج حاصل از 
های پژوهش از نسـبت بحرانـی اسـتفاده  داری فرضیه شود. برای بررسی معنا نشان داده می ١نمودار

باشد (در سطح خطای کمتر از  -٩۶/١یا کمتر از  ٩۶/١بت بحرانی بیشتر از شده است؛ چنانچه نس
درصـد)، فرضـیه  ١٠باشد (در سطح خطای کمتر از  -۶۴/١یا کمتر از  ۶۴/١درصد) و بیشتر از  ۵

دار بـین  دهنده رابطـه معنـا شده نشـان آید. نتایج ارائه تأیید و رابطه معنادار بین دو متغیر به دست می
) و هوش است. با توجه به مثبت بودن ضریب مسیر، این =p ،۴۴١/٠β=٠٠١/٠رگر (شخصیت ایثا

معنا که با افزایش و بهبود در اجرای شخصـیت ایثـارگر،  رابطه از نوع افزایشی (مستقیم) است؛ بدین
دار  دهنده نبود رابطـه معنـا شده نشان شود. همچنین نتایج ارائه زمینه افزایش هوش معنوی فراهم می
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ــین ش ــارگر (ب ــیت ایث ــوی (=٠٧٧/٠β، p=0/32خص ــوش معن ــا =٠β/٠۶۶، p=۴۴۴/٠) و ه ) ب
 مقدار). -p<٠۵/٠خودارزشمندی است (

دهد که شخصیت ایثارگر به طور غیرمستقیم و از راه هوش معنـوی بـر  نشان می ۴نتایج جدول 
) اسـت؛ ٠٢٩/٠گذارد. میزان تأثیر غیرمستقیم از هوش معنـوی برابـر بـا ( خودارزشمندی تأثیر می

بـرای  1داری از روش بـوت اسـترپ شـده فاصـله اطمینـان معنـا چنین براساس محاسبات انجام  هم
)، نقش میانجی متغیـر بـه دسـت ٠٢٠/٠، ٣١۴/٠بررسی نقش میانجی متغیر هوش معنوی برابر (

صفر را دربرنگیرد، فرض بر این است کـه اثـر غیرمسـتقیم بـه صـورت  2آمد که اگر فاصله اطمینان
شخصـیت ایثـارگر و   گری هوش معنـوی بـر رابطـه داری وجود دارد. بر این اساس، اثر میانجیمعنا

  شود. خودارزشمندی تأیید می
 

 پژوهش یاصل هیفرض در رهایرابطه متغ ی: بررس۶جدول 
 مقدار- t pآماره  ضریب مسیر فرضیه

 ٠٠١/٠ ۴۴١/٠٢٢۴/۴هوش معنوی←شخصیت ایثارگر
 ۴۴۴/٠ ٠۶۶/٠٧۶۶/٠خود ارزشمندی←هوش معنوی
  ٣٢٠/٠  ٩٩۴/٠ ٠٧٧/٠خود ارزشمندی←شخصیت ایثارگر

 

 پژوهش یاصل هینوع اثرها در فرض ی: بررس٧جدول 
  اثر کل  اثر غیرمستقیماثر مستقیم فرضیه

 ۴۴١/٠  -۴۴١/٠هوش معنوی←شخصیت ایثارگر
 - --خود ارزشمندی←هوش معنوی
  ٠٢٩/٠ ٠٢٩/٠ -خود ارزشمندی←شخصیت ایثارگر

  

                                                           
1. Boot strap 

2. Confidence Interval 
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 پژوهش یاصل هیفرض یبررس یبرا یساختار  معادالت جی: نتا١نمودار 

های معادالت ساختاری وارسی و تأییـد  فرض های اول تا چهارم، نخست پیش   برای بررسی فرضیه
شد کـه   های معادالت ساختاری به بررسی فرضیه مذکور پرداخته فرض شدند. با توجه به برقراری پیش

دار بین مسئولیت  دهنده نبود رابطه معنا شده نشان نتایج ارائه. شود می داده نمایش ٢نمودار  نتایج آن در
)، قضــــاوت اجتمــــاعی =٠β/١١۵، p=١٣٣/٠)، همــــدلی (=٠β/٠١۴، p=٨٣٩/٠اجتمــــاعی (

)٩۵١/٠=p ،٠٠۴/٠β=٢۵۴/٠های اجتماعی ( ) و ارزش=p ،٠٩۵/٠β= با خودارزشـمندی اسـت (
)٠۵/٠>p - .(مقدار 
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  پژوهش چهارم تا اول یفرع یها هیفرض یبررس یبرا یساختار  معادالت جینتا: ٢ نمودار

هـای معـادالت سـاختاری  فرض های فرعی پنجم تا هشـتم، نخسـت پیش   برای بررسی فرضیه
هـای معـادالت سـاختاری بـه بررسـی فرضـیه  فرض وارسی و تأیید شدند. با توجه به برقراری پیش

دهنده رابطـه  شده نشان نتایج ارائه. شود می داده نمایش ٣نمودار  نتایج آن درشد که   مذکور پرداخته
، p=٠٠١/٠) و تولیـد معنـای شخصـی (=١٧٨/٠β، p=٠١١/٠دار بین تفکر وجودی انتقادی ( معنا
٣۵۴/٠β=ها از نـوع  ) با خودارزشمندی است. با توجه به مثبت بـودن ضـریب مسـیر، ایـن رابطـه

معنا که با افزایش و بهبود در اجرای تفکر وجودی انتقادی و تولید  شد؛ بدینبا افزایشی (مستقیم) می
شود. رابطه میان تولید معنای  معنای شخصی، زمینه افزایش و بهبود خودارزشمندی بیشتر فراهم می

شخصی و خودارزشمندی از سایر روابط مورد بررسی از شدت بیشتری برخوردار است؛ همچنـین 
گـاهی متعـالی ( یای نبود رابطـه معنـاشده گو نتایج ارائه ) و بسـط =٠٢٧/٠β، p=٣۵٨/٠دار بـین آ

 مقدار).-p<٠۵/٠) با خودارزشمندی است (=٠۴٢/٠β، p=۵۴١/٠حالت هشیاری 
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 پنجم تا هشتم پژوهش یها هیفرض یبررس یبرا یساختار  معادالت جی. نتا٣نمودار 

  
  یریگ جهینت و بحث

های انجام شده، ارتباط بین خودارزشـمندی و ایثـارگری را بـه  پژوهشپیش از این با وجود آنکه بیشتر 
کردند، اما در پژوهش حاضر خودارزشمندی با ایثارگری ارتباط معناداری را نشان نداد؛  نوعی تأیید می

برای مثال خودارزشمندی در کنار خودکارآمدی که احساس شایسـتگی و مـؤثر بـودن فـرد در محـیط 
). ١٣٩٠االسـالمی و همکـاران،  دهـد (شـیخ ، عزت نفس فرد را تشکیل میفیزیکی و اجتماعی است

هـای خـود و  هـا و توانمنـدی عزت نفس همان احساس ارزشمند بودن است که با درک خود، قابلیـت
گیـرد کـه نتیجـه آن داشـتن احسـاس  خودباوری همراه است و فرد اهداف ارزشمند خود را درنظر می

توان گفت عزت نفس که نتیجه خودانگاره است، تحت تأثیر محیط  خوب در مورد زندگی است. یا می
گیـرد. مطالعـه  بیرونی و نگرشی که فرد با توجه به نگاهی که دیگران نسبت به او دارند، در او شکل می

) نیـز یکـی از پیامـدهای خودارزشـمندی را ١٣٩۵؛ بـه نقـل از رشـیدی، ٢٠٠۴کروکر و همکاران (
کند و این مؤلفه را در سـطوح مختلـف زنـدگی فـردی، اجتمـاعی،  می اصالح رفتار اجتماعی معرفی
) هم در بررسی خود به این نتیجه دسـت یافـت کـه ١٣٩٨داند. رنجبر ( خانوادگی و آموزشی مؤثر می

داری دارد. دوسـت داشـته شـدن و کسـب  خودارزشمندی بـا تعامـل اجتمـاعی رابطـه مثبـت و معنـا
اجتمــاع و  ســاس خودارزشــمندی اســت. درگیــری درصــالحیت و شایســتگی، دو رمــز داشــتن اح
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شـود و بـا بهزیسـتی  های داوطلبانه سبب تدارک احساس تعلق، هویت و خودارزشمندی مـی سازمان
  ).١٣٩١زاده و همکاران،  ؛ به نقل از رضوی٢٠٠٠شناختی ارتباط دارد (کاواچی و برکمن،  روان

بین خودارزشمندی و روابط اجتماعی را های دیگر که همبستگی  ها و پژوهش با وجود این یافته
)، در پـژوهش حاضـر ١٣٩۶؛ کرمانی و همکاران، ١٣٩٨؛ رنجبر، ١٣٩٢اند (اعتمادی،  نشان داده

رابطه بین این دو متغیر، همبستگی معناداری نداشت. البته این نکته را باید مد نظر داشته باشیم کـه 
رهای ایثارگرانه نیسـت. البتـه بـروز رفتارهـای که صرف داشتن رابطه اجتماعی به معنای داشتن رفتا

ایثارگرانه با مؤلفۀ خودارزشمندی ظاهری و جسمانی و تقـوا و پرهیزگـاری ارتبـاط معنـاداری دارد. 
) در مطالعه خود بیان کرد که فرهنگ و گروه همساالن و ارتباطی که فـرد بـا دیگـران ١٣٩۵ناعمی (

توانـد بـر  داشتن رفتار ایثارگرانه به صورت غیرمستقیم میگذارد. پس  دارد، بر تصویر بدنی تأثیر می
گذارد؛ در واقع فردی کـه رفتـار ایثارگرانـه نشـان  خودارزشمندی مبتنی بر ظاهری و جسمانی تأثیر 

هـای جسـمانی و  دهد و شاید مورد توجه دیگران قرار گیرد، ممکن است از آن به داشتن ویژگـی می
توانـد ناشـی از خودخـواهی  ین خودارزشـمندی و ایثـارگری مـیظاهری برداشت کند. نبود رابطه ب

دهد احساس کنـد کـه چیـزی را از  می باشد. ممکن است فردی که رفتارهای ایثارگرانه از خود بروز 
؛ بـه ٢٠١١دست داده است و همین دلیل بر خودارزشمندی تأثیر معناداری نشان نداده باشد. نف (

دانـد کـه  ندی را احساس داشتن برتری نسبت به دیگران می) نیز خودارزشم١٣٩۶نقل از جعفری، 
توان چنین تعبیر کرد که با بروز رفتارهای ایثارگرانه از فرد ممکن است آن حس ارزشمندی را کـه  می

) نیـز در پـژوهش ١٣٩۶ناشی از برتری نسبت به دیگران داشته است، به دست نیـاورد. ابراهیمـی (
انباز و آزاده انجام داده بود، بیان کرد که استرس ناشـی از جنـگ، خود که بر روی زوجین ایثارگر، ج

  کند. ـ ارتباطی افراد را تضعیف می وضعیت روانی
ها سبب کاهش  های ناکارآمد در انجام فعالیت ) استفاده از روش١٣٨۴بنابر پژوهش حمیدی (

نه از خود بروز دهـد، شود؛ به این معنا که ممکن است فرد رفتارهای ایثارگرا خودارزشمندی فرد می
؛ به نقل ١٩٩٧النگ ( اما به دالیلی این عمل در او احساس رضایت خاطر ایجاد نکند. همچنین ون

کنـد کـه  ) ایثارگری را به معنای فراموش کردن عالقه بـه خـود معرفـی مـی٢٠١٧از ریتی و ایمپت، 
  رفتارهای ایثارگرانه باشد.تواند دلیلی بر نبود ارتباط معنادار بین خودارزشمندی و بروز  می

اسـت.   ها، خودارزشمندی کلی با هوش معنوی نیز ارتباط معناداری نشان نداده با توجه به یافته
) اذعان داشت که خودارزشمندی ارج نهادن به نفـس ١٣٩٧هایی همانند مطالعه صادقی ( پژوهش

ها  رسیدن به کمال، دارایی دهد؛ یعنی انسان در راه انسانی است که حقیقت و هویت او را شکل می
ای باشد کـه مـا بتـوانیم چنـین برداشـت  تواند مقدمه و استعدادهای خود را به کار گیرد. این امر می
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کنیم که بین خودارزشمندی و هوش معنوی ارتباط وجود دارد؛ اما در مطالعۀ حاضر مشخص شـد 
همبسـتگی ممکـن اسـت ناشـی از که ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد که ایـن نبـود 

  تر درباره آن بیان شد. تفاوت بین هوش معنوی و معنویت باشد که پیش
نشـان داده شـد  ٣٢۵/٠در بررسی دو متغیر هـوش معنـوی و شخصـیت ایثـارگر، همبسـتگی 

)p<0.05) های اخالقی ارتباط  دوستی) با ارزش ) معتقدند که ایثارگری (نوع٢٠١٧). آرگان و آرگان
دهنده فداکاری، عقاید مذهبی، دینـی و معنـوی را بـر  هایی نیز در بیان اجزای تشکیل ژوهشدارد. پ

هـای ایثارگرانـه از  ). خودکشـی١٣٩٧مهـر و همکـاران،  دانند (خجسته رفتارهای ایثارگرانه مؤثر می
؛ ٢٠٠۵تواند این رابطه را نشان دهد (پیـپ،  سوی برخی افراِد دارای اعتقادات شدید مذهبی نیز می

  ). ٢٠١٨هوس،  به نقل از وایت
در این بررسی مشخص شد که شخصیت ایثارگر، اگرچه به طـور مسـتقیم بـا خودارزشـمندی 

گذارد و نقـش  ارتباط ندارد، اما به طور غیرمستقیم و از راه هوش معنوی بر خودارزشمندی تأثیر می
شـود. ایـن  تأییـد میگری هوش معنوی بر رابطه بین شخصـیت ایثـارگر و خودارزشـمندی  میانجی
)، ١٣٨۶)، حسـینیان و همکـاران (١٣٨۶نسـب و همکـاران ( ها با نتـایج مطالعـات هاشـمی یافته

) و ٢٠١٧)، ژیانـگ و همکـاران (١٣٩٢زاده و عبـادی ( )، اعظـم١٣٩۶یارمحمدیان و همکـاران (
  ) همسو بود.٢٠١٧گانی و همکاران ( عثمان

طه معنادار بین مسئولیت اجتماعی، همـدلی، قضـاوت دهنده نبود راب یافته دیگر این پژوهش نشان
های اجتماعی با احساس خودارزشمندی بود؛ همچنـین رابطـه معنـادار بـین تفکـر  اجتماعی و ارزش

وجودی انتقادی و تولید معنای شخصی که از ابعاد هوش معنوی هستند، با خودارزشـمندی براسـاس 
ه این معناست که با افزایش و بهبود در اجـرای تفکـر های این پژوهش نشان داده شد؛ این مسئله ب داده

شـود  وجودی انتقادی و تولید معنای شخصی، زمینه بهبود و افزایش خودارزشمندی بیشتر فـراهم مـی
که شدت رابطه میان تولید معنای شخصی و خودارزشمندی از سایر موارد بیشتر است، اما رابطـه بـین 

  خودارزشمندی معنادار نبود.آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری با 
  

  اخالقی مالحظات
مانـد و  کنندگان در مورد اینکه اطالعات مربوط به آنها محرمانـه مـی اطمینان دادن به شرکت -

شود. برای دستیابی به این امر در  ای به صورت انفرادی  بررسی، تجزیه و تحلیل نمی هیچ پرسشنامه
 داده شد که دانشجو احساس اطمینان داشته باشد.قسمت ابتدایی پرسشنامه الکترنیک متنی قرار 

 کنندگانی که تمایل دارند از نتیجه پژوهش آگاه شوند. دریافت نشانی پست الکترونیکی شرکت - 



 ١۴٠٠زمستان و پاییز /٢٩ش /١۵س/ شناسی روانو  اسالم   ٣٠

 

  های پژوهش  محدودیت
  ها باید مد نظر قرار داد: هایی داشت که در تعمیم یافته پژوهش حاضر محدودیت

بیـان نتـایج عّلـی قـدرت چنـدانی نداشـت و آن را . این پژوهش از نوع همبستگی بود که در ١
  ساخت. دشوار می

گیری بیماری کرونا، پرسشـنامه بـه صـورت الکترونیـک ارسـال شـد و ارتبـاط  . به دلیل همه٢
حضوری بین پژوهشگر و اعضای نمونه برقرار نشد. البته الزم به یادآوری است که به دلیل برگـزاری 

پذیر بود و ایـن امـر اعتبـار ایـن  به تمامی دانشجویان امکانها به صورت مجازی، دسترسی  کالس
  دهد. بررسی را افزایش می

های این پژوهش بر پایه دانشجویان دانشگاه شهید بـاهنر شـهر کرمـان صـورت گرفتـه  . یافته٣
  ها احتیاط شود. است و باید در تعمیم داده

  رو بودیم. از دانشجویان روبههای این پژوهش با همکاری نکردن برخی  آوری داده . در جمع۴
  

  پژوهش یشنهادهایپ
تر  شود که این بررسی بر روی جوامع آماری دیگر، با حجم نمونه بیشتر و گسترده پیشنهاد می -

 نیز صورت گیرد تا بتوان نتایج را به دیگر جوامع تعمیم داد.

 بسـتر در دوسـتانه انسان و ایثارگرانـه رفتارهـای از پژوهش، این های یافته بردن کار به با توان می
 ارتبـاط پیشـین هـای پـژوهش کـه آنجا از و کرد استفاده خودارزشمندی افزایش برای معنوی هوش

را بـه  یکاهش افسـردگ تواند می عمل این اند، کرده تأیید را افسردگی و خودارزشمندی بین معکوس
  .باشد داشته دنبال
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  یفارس منابع) الف
  میقرآن کر *
  البالغه نهج *
انسـان در کـاهش  یابیـاعتبار یبراساس الگو ییمشاوره زناشو ییکارآ«)، ١٣٩۶لقمان ( ،یمیابراه .١

  .٢۶۴−٢۴٧ص، ٣٢ش، ٨س ،زن و جامعه، »جانباز نیزوج ییزناشو تیرضا شیتعارضات و افزا
 دگاهیـد از یزنـدگ یمعنـا یبررسـ«)، ١٣٩۵( نیاسـی آل سـادات  فاطمه و جهیخد ،یابوالمعال .٢

، ۴س ،اسـالم دگاهیـد از یتـیعلـوم ترب، »فرانکـل کتوریو دگاهیآن با د ۀسیو مقا یعلامام
  .١٠۶−٨۵ص، ۶ش

 ،معرفـت، »انسان یمناسک حج بر بعد عاطف ریبر تأث یدرآمد«)، ١٣٨٨محمدرضا ( ،یاحمد .٣
  .۵٨−٣٩ص، ١۴٧ش، ١٨س

 یاثربخش«)، ١٣٩٢و حسن اسدزاده ( یحسن احد ؛یحاتم درضایحم د؛یمحمدسع ،یاحمد .۴
آمـوزان مقطـع  دانش یلیتحصـ شـرفتیبر بهبـود عـزت نفـس و پ یارتباط یها آموزش مهارت

  . ٢٠۵−١٨٧ص، ٣٠ش، ٩س ،یتیترب یشناس روان، »متوسطه
اثـرات  نییدر تب pls یمعادالت ساختار یکاربرد مدلساز«)، ١٣٩۴دالور ( یو عل هیرق ،یاسد .۵

فصـلنامه  ،»یذهنـ یسـتیبهز یگـر یانجیـبـا م یبـر هـوش معنـو یشـناخت تیجمع یرهایمتغ
  . ٣٩−١ص، ۶ش، ٢٢س ،ییطباطبا عالمه دانشگاه ،یتیترب یریگ اندازه

 یخودارزشمند یآموزش گروه یاثربخش نییتع«)، ١٣٩٢( یمیاحمد و لقمان ابراه ،یاعتماد .۶
 ،یشناسـ روان ،»ییزناشـو تیرضـا زانیـم شیانسان بر افزا یابیبر اعتبار یمبتن یبراساس الگو

  .۴۵٠−۴٣۵ص، ۶٨ش، ١٧س
 تیـحما ،یاخـتالل اجتمـاع ۀآزمون رابطـ«)، ١٣٩٢( یعباد میمر دهیمنصوره و س آزاده، اعظم .٧

  . ٢٧−٣ص، ٢٢ش، ٧س ،رانیا یمطالعات اجتماع، »و عزت نفس جوانان یاجتماع
 دگاهیـد از ،یاجتمـاع رفتـار انواع لیتحل: یمطلوب اجتماع یرفتارها)، ١٩٨۴ه. و. ( رهوف،یب .٨

  .نیآذ گل انتشارات: تهران)، ١٣٨٣( نژاد یصدق رضوان ترجمه ،یاجتماع یشناس روان
و  یهـوش معنـو«)، ١٣٩۶( زادهیـعل یو مهـد یسادات موسو یدعلیاورانوس؛ س ،ینیالد تاج .٩

، ١٠ش ،یمطالعات دانش شناس ،»یدانشگاه یها سالمت روان در کتابداران شاغل در کتابخانه
  .١۴٨−١٣٣ص
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انداز  به خـود و چشـم یبر مهرورز یزندگ تیفیدرمان ک یاثربخش«)، ١٣٩۶فروغ ( ،یجعفر .١٠
  .۴٨−٣۵، ص١٠، ش٣، سمثبت یشناس روان ،»ائسهیدر زنان  ندهیبه آ یزمان

بـا  یزنـدگ یو ارزشـمند یارتبـاط هدفـدار«)، ١٣٩۴( ییعطا رایطلعت و سم ،یبافران یحسن .١١
.۶٠−٢٩، ص١١۵، ش١٣س، نامه جامعه، »قرآن دگاهیسالمت انسان از د

 یهـاوهیشـ نیبـ رابطـه ،)١٣٨۶. (ف ،یکالنتر نصرالله و. س. م ،یاریپورشهر ،.س ان،ینیحس .١٢
 ،)٧( ٢۶ ،ییاسـتثنا کودکان ،شنوا و ناشنوا دختر آموزان دانش نفس عزت و مادران یفرزندپرور

  .٣٨۴−٣۶٧ص
بـر دختـران  یزنـدگ یهـا آمـوزش مهارت یاثربخش زانیم یبررس«)، ١٣٨۴( دهیفر ،یدیحم .١٣

، زنـان یشـناخت روان یمطالعات اجتماع ،»یتابستان ینوجوان مناطق محروم کشور در اردوها
  .١۴٨−١٢٩، ص٧، ش٣س

 شـرفتیپ بـا یشـاد و مشروط یخودارشمند نیب رابطه یبررس«)، ١٣٩٣( ابوالفضل ،یدریح .١۴
، »٩٣−٩٢ سـال در اریآمـوزان پسـر مقطـع متوسـطه شهرسـتان شـهر دانـش نیب در یلیتحص

  .هیاروم دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا
تجربـه «)، ١٣٩٧پور ( عبـاس اللـه حیو ذب یمنصور سودان ؛یرضا؛ رزگار محمد مهر، خجسته .١۵

، »شناسـانه) روان یفیتوصـ یدارشناسـیمطالعـه پد کی( داریپا یها در ازدواج یفداکار ستهیز
  .١٨۵−١۵٠، ص۶۵، ش١٧، سمشاوره یها پژوهش

 یمبنا بر یزندگ یمعنا پرسشنامه یرواساز و یابیاعتبار ساخت،«)، ١٣٩٧. (ح ،یریپ خواجه .١۶
  .تهران سیپرد ثیحد و قرآن دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انی، پا»البالغه نهج ٣١ نامه

 ،یبیآسـ پس یها شناخت بهبود بر یشناخت پردازش درمان یاثربخش«)، ١٣٩۵( جمال ،یدیرش .١٧
 یکارشناسـ نامه انیپا ،»شکسته قلب سندرم یدارا انیدانشجو یخودکش افکار و یخودارزشمند

  .یشناس روان و یتیترب علوم ۀدانشکد ،یلیاردب محقق دانشگاه ارشد،
و سـالمت  یاجتمـاع هیرابطه سرما«)، ١٣٩١( یوسفی یو عل یندا؛ محسن نوغان زاده، یرضو .١٨

، مشـهد) ی(دانشگاه فردوس یعلوم اجتماع، »مشهد یدانشگاه فردوس انیدانشجو نیروان در ب
  . ۵٢−٢۵، ص٢٠، ش٩س

هـوش  زانیـم لیـتحل«)، ١٣٨٧( ادتیس یدعلیو س یاحمد دجعفریمائده سادات؛ س ب،یرق .١٩
پژوهشـنامه  ،»یشناخت تیجمع یها یژگیدانشگاه اصفهان و ارتباط آن با و انیدانشجو یمعنو

  .۵۶−٣٩ص، ٨ش، ١۵س ،یتیترب یشناس مطالعات روان
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 بـا یفراشـناخت و یشـناخت یراهبردها ،یشناخت یها سبک نیب رابطه«)، ١٣٩٨. (ر ،یرمضان .٢٠
 مؤسسـه ،یآموزشـ تیریمد رشته در ارشد یکارشاس نامه انیپا ،»آموزان دانش یخودارزشمند

  .سبز یعال آموزش
 یو نشاط روان یخودارزشمند ،یخوداثربخش ،یرابطه هوش عاطف«)، ١٣٩٨( مهیحک رنجبر، .٢١

 و  آمـوزش و یتیترب علوم ،یشناس روان در نینو یها شرفتیپ، »آموزان دانش یبا تعامل اجتماع
  . ۴١−٢۶، ص١۶، ش٢، سپرورش

 زانیـمـؤثر بـر م یعوامـل اجتمـاع«)، ١٣٩۵( فرد یشیدرو اصغر یعل  محمد و  اصل، یزاهد .٢٢
 و رفـاه یزیر برنامه، »: سالمندان شهر کوهدشت)یسالمندان(مطالعه مورد یسالمت اجتماع

. ٢۴−١، ص٢۶، ش٧، سیاجتماع توسعه

 آموزان دانش نیب در یخودارزشمند پرسشنامه یابیاعتبار و آزمون«)، ١٣٩١( یمحمدعل ،یزک .٢٣
، ٧س ،یشـناخت روان یهـا مـدل و هـا مجلـه روش، »شهر اصفهان یها رستانیدب پسر و دختر
  .٨۵−۶٣ص، ٢ش

، »در نوجوانـان یریپذ تیپرورش حس مسئول یها روش یبررس«)، ١٣٧١اسدالله ( ،ییزنگو .٢۴
  . ٣۵−٣١، ص١۵١−١۵٠، ش١، دوره وندیپ
 نفـس عـزت شیافزا ریتأث: یریادگی یشناس روان«)، ١٣٩٣( یستار کلثوم و معصومه کن، سام .٢۵

  .٣٢−٢٣، ص٣۵، ش٩، سرشد آموزش مشاور مدرسه ،»آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ بر
 تیپرسشنامه شخص یروان سنج یها یژگیو«)، ١٣٩۶( یریوز نیمنصور، مژگان و کاتر سپاه .٢۶

، ٢٣ش، ١س ،یمجلـه روانسـنج، »دختـر و پسـر انیدر دانشـجو یثـارگریا سهیو مقا ثارگریا
  .١١۴−١٠٣ص

، ١، دوره ونـدیپ، »در کودکـان یپـرورش حـس خودارزشـمند«)، ١٣٨۶مانـدانا ( سلحشور، .٢٧
  .٢٩−٢۴، ص٣۴١ش

اسالم و تناظر آن با سلسله  دگاهیاز د یمعنو یازهاین هینظر«)، ١٣٨۶محمدصادق ( ،یشجاع .٢٨
  . ١١۶−٨٧، ص١، ش١، سیشناس مطالعات اسالم و روان، »مازلو یازهایمراتب ن

 یها مؤلفـه ینـیب شیپ«)، ١٣٩٠( یو سـاره احمـد یعصـمت نجـات ه؛یراض ،یاالسالم خیش .٢٩
، ٣، سزن در فرهنـگ و هنـر ،»ییعزت نفس و روابـط زناشـو قیزنان متاهل از طر یشادکام

  .۵۴−٣٩، ص٩ش
، پـژوهش نامـه اخـالق ،»یخودارزشـمند کردیبا رو یخودگرو«)، ١٣٩٧( هیمرض ،یصادق .٣٠

  . ١۵۶−١۴٣، ص۴٠، ش١١س
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، ٣۶٢ش، ٢ دوره ،ونـدیپ ،»یآن در زندگ یانواع هوش و کاربردها«)، ١٣٨٨( نویم ،ییطباطبا .٣١
  .٢۵−٢٢ص

از  تیبا رضا یفرزندپرور یها وهیو ش یریپذ رابطه توافق«)، ١٣٩١( روسیس ،یرگانیب پور یعال .٣٢
  .٨۴−٧٣، ص۴، ش٢، سیمشاوره کاربرد ،»انیخانواده در دانشجو

 یمحمـود غالمرضا اسفندآباد، شمس حسن ترجمه ،جانیه و زشیانگ)، ١٩٣٩ر. ( فرانکن، .٣٣
  .ین نشر: تهران پور، یامام سوزان و
پرورش صـلح رحـم و  یمبان«)، ١٣٩٢( یو حسن نجف نژاد یسبحان یمهد ؛ینق یعل ،یهیفق .٣۴

  .٨٢−۵٩، ص٢٢، ش۶، سنامه اخالق پژوهش ،»یاسالم ینقش آن در سبک زندگ
 نـهیزم یتـیترب یراهکارها«)، ١٣٩٢( یو حسن نجف ،یهرند یرضا جعفر ؛ینق یعل ،یهیفق .٣۵

. ٩٠−۶۵، ص٢۶، ش٧، سمشرق موعود ،»ثیساز ظهور؛ برگفته از احاد

 یفضـا در ینـید تیـترب قیـتعم یراهکارها ییشناسا ،)١٣٩۴. (ح ،ینجف و. ن. ع ،یهیفق .٣۶
  .٣٨−۵ص ،)۴( ٨−٧ ،یغیتبل تیترب نامه پژوهش ،یمجاز

فقه و حقوق  ،»یروان بهداشت تیتقو در دعا و نماز نقش«)، ١٣٩٧( یفخر ،یکارمزد یقدم .٣٧
  . ۵۶٩−۵۵۵، ص۶، ش٣، سمعاصر

بـه ملکـوت  یعزت نفس؛ احترام«)، ١٣٩١( یزیپار ییصفورا یو محمدمهد نبیز ،یکاوند .٣٨
  .١٩٠−١۶۵، ص١٢، ش۵، سزنان و خانواده یپژوهشنامه اسالم ،»شتنیخو

 یبهمن دخـت یبهـروان و محسـن نوغـان نیحسـ ؛یخراسـان محمـد مظلوم ؛یمهـد ،یکرمان .٣٩
در زنـان سرپرسـت خـانوار شـاغل در  یروانـ یو توانمند یاجتماع هیرابطه سرما«)، ١٣٩۶(

، ٢٩، ش١۴، سمشـهد) ی(دانشـگاه فردوسـ یعلـوم اجتمـاع، »تهـران یمراکز کوثر شهردار
. ٣٢−١ص

  .شیپو انتشارات: تهران ،یاجتماع یشناس روان)، ١٣٩۴( وسفی ،یمیکر .۴٠
بـر  یمعنـا درمـان یاثربخشـ یبررسـ«)، ١٣٩١( مقـدم یو سارا رجب دابوالقاسمیس نژاد،  یمهر .۴١

، ٨، ش٢، سینیبال یشناس مطالعات روان، »مدت معتادان با ترک کوتاه یبه زندگ دیام شیافزا
. ۴٢−٢٩ص

 یبـدن ریتصـو و یزنـدگ از تیرضا ،ییروسخت ،یآور تاب زانیم ،)١٣٩۵. (م. ع ،یناعم .۴٢
  .۵۵٢−۵٣۵ص ،)١۴( ۵۴ ،استیس و توسعه در زن ،»سبزوار یرستانیدب دختر آموزان دانش

، »ظهور موعو ساز نهیزم یدر سبک زندگ یابعاد رفتار اخالق یبررس«)، ١٣٩۵حسن ( ،ینجف .۴٣
  .٣۶−٢١، ص٢٢٣، ش٢۵، سمعرفت
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براسـاس  یقلـدر ینـیب شیپ«)، ١٣٩۶( ییرضـا محمـد یو عل ییمحمود؛ جالل بابا ،ینجف .۴۴
، ٣، سمثبت یشناس روان، »در نوجوانان یاز زندگ تیو رضا یتحول مثبت نوجوان یها مؤلفه
  . ۴۶−٣٢، ص١١ش

کـارکرد خـانواده و  یرابطـه سـاختار یبررس«)، ١٣٩٠( یضیو آوات ف نیبدرالد دیس ،ینجم .۴۵
، یشـناخت روان نینـو یهـا پژوهش ،»یرسـتانیدر دختـران دب یلیتحص شرفتینفس با پ عزت
  . ١٢٠−٩٧، ص٢٢، ش۶س

در افراد  یو هوش معنو یخلق ییناگو سهیمقا«)، ١٣٩١( یمحمد و اصغر پوراسمعل ،یمانینر .۴۶
، ٢٢، ش۶، سیادپژوهیــاعت، »معتــاد ریــمعتــاد، افــراد تحــت درمــان بــا متــادون و افــراد غ

  .٢٢−٧ص
 یسـتیبهز سـهیمقا«)، ١٣٨۶( پـور یو احمـد علـ یوسـفیآقا رضـایعل م؛یمر دهیس نسب، یهاشم .۴٧

  . ۴٠۶−٣٨۵، ص٢۶، ش٧، سییکودکان استثنا، »و مادران آنها یتوان ذهن کودکان کم یشخص
 ،نیـو د یشناسـ روان، »نوجوانان یرابطه حرمت خود بر همدل«)، ١٣٩١( یعباسعل ان،یهرات .۴٨

.١۶۴−١٣٣ص، ١٧ش
بر  یمبتن ی مداخله یاثربخش«)، ١٣٩۶و عادل محمدزاده ( یقمران ریاحمد؛ ام ان،یارمحمدی .۴٩

تـوان  نوجوانـان کم یسـتگیو ادراک شا یعـاطف یهستم؟) بر سـازگار ی(من ک یداستان زندگ
  .١٣١−١٠۵، ص٣١، ش٨، سیفرهنگ مشاوره و روان درمان ،»یذهن
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