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Abstract
This study aims to evaluate the effect of
spiritual well-being, self-esteem and
happiness the students of teachertraining university of Gorgan s to fulfill
this important research methods
"descriptive" of the correlation is used.
Happiness and self-esteem are always
one of the most important issues of the
University of Cultural Sciences.
Therefore, the purpose of this study was
to investigate the effect of spiritual wellbeing written on self-esteem and
happiness in students of Farhangian
University in Gorgan.
Input students of teacher population of
92 years with a sample of 201 university
teachers Gorgan city; The Ways of data
collection are Spiritual well-being scale,
SHS happiness scale and Rosenberg's
self- esteem scale. In this study, to
analyze the data Descriptive statistics
and inferential statistics, coefficient
correlation Pearson , t- test and

زهرا کاظمی مجد

کارشناس دانشگاه فرهنگیان امام خمینی
گرگان
سمیه کاظمی مجد
کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
غالمعلی علی محمدی
دانشجوی دکترا مدرس دانشگاه فرهنگیان امام
خمینی گرگان
دکترنگین جباری
استادیار دانشگاه ازاد اسالمی گرگان

چکیده
این مقاله با هدف بررسی تاثیر بهزیستی معنوی و
عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان دانشگاه
فرهنگیان شهرستان گرگان نوشته شده که برای
تحقق این مهم ازروش تحقیق" توصیفی "از نوع

 شادکامی و عزت.همبستگی استفاده شده است
نفس همواره یکی از موضوعات مهم و مورد عالقه
 بنابراین هدف پژوهش.دانشگاه فرهنگیان می باشد
حاضر بررسی تاثیر بهزیستی معنوی نوشته شده بر
عزت نفس و شادکامی در دانشجویان دانشگاه
 جامعه ی.فرهنگیان شهرستان گرگان بوده است
 دانشگاه92 آماری دانشجومعلمان ورودی سال
می201 فرهنگیان شهرستان گرگان با حجم نمونه
باشد؛ابزار گرداوری داده هاپرسشنامه های بهزیستی
 مقیاس، Spiritual well being scale معنوی
در. و عزت نفس روزنبرگ بوده استSHS شادی
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این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار
توصیفی و آمار استنباطی ،آزمون ضریب همبستگی
پیرسون  ،آزمون  tو رگرسیون چند متغیره جهت
تعمیم نتایج از نمونه به جامعه و تحلیل داده ها از
نشان دادهر کدام از متغیرهای بهزیستی معنوی و
عزت نفس و شادکامی با یکدیگر ارتباط معناداری
دارند .و جنسیت بر روی بهزیستی معنوی  ،عزت
نفس و شادکامی موثر است  .عالوه بر این
دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی از شادکامی
بیشتری برخوردارند.

Keyword: spiritual well-being, selfesteem, happiness, students, teacher
training university

کلید واژه ها :بهزیستی معنوی  ،عزت نفس  ،شادکامی
 ،دانشجومعلمان  ،دانشگاه فرهنگیان

مقدمه
یکی از منابع مهم کمال و سعادت انسان معنویت است .از مهمترین پیامدهای معرفی شده
برای معنویت ،میتوان بهزیستی معنوی  1را مطرح کرد.دیگری ،2بهزیستی معنوی را به درجه
درك فرد از معنویت و حس خوب داشتن که از نگرش و عزم معنوی سرچشمه میگیرد ،تعریف
کرده است(سوربی .) 2013 ،بهزیستی معنوی متشکل از دو عنصر بهزیستی وجودی و بهزیستی
مذهبی می باشد که احساس سالمت معنوی ،رضایت و هدفمندی به تبع آن به وجود می آید و
بهزیستی معنوی ،حالتی از سالمتی است که بیانگر احساسات ،رفتارها و شناختهای مثبت از
ارتباط با خود ،دیگران ،طبیعت و موجودی برترمی باشد(گمز و فیشر  .)2003 ،وقتی بهزیستی
معنوی به خطر بیافتد ،فرد ممکن است دچار اختالالت روحی مثل احساس تنهایی ،افسردگی و
از دست دادن معنا در زندگی شود و در یک نگاه کلی حیات جاوید فرد را با مشکل مواجه می
سازد(کراون و هیرنل  ،2003 ،به نقل از حیدرزادگان.)1393 ،از این رو تقویت باورها و عقاید
مذهبی در تمامی مراحل زندگی یک اقدام پیشگیری کننده در کاهش اختاللهای روانی می باشد
(صفایی و همکاران  .)1389 ،بهزیستی معنوی بر روی عوامل مختلفی تاثیر می گذارد از جمله
. Spiritual well-being
. Digry
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نرم افزارSPSSاستفاده شده است  .نتایح پژوهش

Regression To generalize the results of
the sample to the community and SPSS
software was used for data analysis.
The results showed that each of these
variables of spiritual well- being and self
-esteem and happiness have a significant
relationship with each other. It was also
found that gender, is effective on
spiritual well- being, self -esteem and
happiness. In addition, native students
are happier than non- native students.
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این عوامل می توان عزت نفس 1و شادی 2را نام برد (فیشر  ،2010 ،گنیا  ،2001 ،به نقل از
یعقوبی و همکارانش.)1392 ،
روانشناسی مثبت به عنوان علم شاد زیستن تعریف شده است( کار .)2004 ،کیمبل و
است .برخورداری از این موهبت آرامش و امنیت را در پی خواهد داشت و عاملی برای
تصمیم گیری بهتر در برنامه های زندگی می باشد (حسینچاری  .)2012 ،شاد زیستن مزایای
فراوانی دارد ،از جمله این موارد :ارتقاء کیفیت زندگی ،افزایش طول عمر ،افزایش شانس
موفقیت های خانوادگی ،تحصیلی و شغلی و پیشگیری از بسیاری از اختالالت جسمی و روانی
می باشد( .فریش )2006 ،
عالوه بر این بهزیستی معنوی بر روی عزت نفس هم موثر می باشد .عزت نفس عبارت
است از درجه تصویب و تأیید و ارزشی که شخص نسبت به خود احساس می کند و یا
قضاوتی که فرد نسبت به ارزش خود دارد( اسمیس و همکاران 2002 ،به نقل از زارع و
همکارانش  .)1386 ،در تحقیقات زیادی ارتباط بین عزت نفس با مفاهیمی هم چون افسردگی،
احساس تنهایی و اضطراب به عنوان متغیرهای منفی و مفاهیمی چون احساس کارآیی ،احساس
توانمندی  ،پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی به عنوان متغیرهای مثبت گزارش شده اند
(زارع و همکاران ،1386 ،طوالبی و همکارانش.)1392،
مروری بر پژوهش های موجود در زمینه بهزیستی معنوی و شادکامی نشان می دهد که هر
چه میزان بهزیستی معنوی بیشتر باشد میزان شادکامی هم افزایش می یابد ( مظفری نیا و
همکاران  ،1393 ،برنا و سواری .)1393،عالوه براین مطالعاتی که در زمینه ی عزت نفس و
شادکامی صورت گرفته نشان می دهد که عزت نفس باال موجب افزایش شادکامی می
گردد(توان و همکاران  1393 ،؛ طاهری و همکاران  ،1392 ،برنا و سواری .)1393،نتایج
حاصل از پژوهش های صفایی راد و همکارانش ( )1389نشان داد که بین بهزیستی معنوی و
سالمت روانی رابطه ی معناداری وجود دارد عالوه بر این دریافتند که بین بهزیستی مذهبی
دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد .مطالعات انجام گرفته ی قیامی ( )1385و زارع
. self steem
. Happy
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ولیز )2006(3عقیده دارند که شادکامی مانند سالمتی یا سرگرمی یک ویژگی خوب با درجه باال
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و همکارانش ()1386بر روی دانشجویان نشان داد که نمرات عزت نفس دانشجویان دختر و
پسر با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد.
کشاورز،مولوی

و

کالنتری()2009مطرح

نمودند

که

شادکامی

با

رضایت

جسمانی و روان شناختی ارتباط معنادار دارد .افراد با شادکامی باال،بطور عمده ای هیجانات
مثبت را تجربه می کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند و دارای
بهزیستی روانی باالیی خواهند بود و هیجانات منفی مانند خشم،اضطراب و افسردگی را
تجربه نمی کنند(مایرز و دانیر،1995،به نقل از رحیمی و همکارانش.)1394 ،
با توجه به مطالعات وپژوهش های انجام گرفته ولزوم توجه توجه به نقش عزت نفس و
شادکامی در سالمتی جسم و روان دانشجویان ،این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بهزیستی
معنوی بر عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان طراحی گردید چراکه دانشجویان از یکسو
قشر وسیعی از جمعیت فعال یک کشور را تشکیل می دهند .و در این بین دانشجومعلمان به
دلیل این که سرمایه های جامعه را تشکیل می دهند از اهمیت ویژه ای برخوردارند؛ واز سوی
دیگربا توجه به نقش وجایگاه معلمان در فرایند تعلیم وتربیت وضرورت تربیت انسانهایی
سالم وتوانمند در دانشگاه فرهنگیان به ویژه درزمینه روحی وبهزیستی معنوی به منظور آمادگی
برای ورود به تدریس وآموزش در نظام تعلیم وتربیت وحساسیت این دوره به لحاظ رویارویی
با عوامل استرس زا و نیز نزدیکی منابع فشارزا ،می توانند شادکامی و عزت نفس دانشجویان را
تهدید نماید و آنها را به مخاطره بیاندازد و موجب هدر رفتن سرمایه های انسانی و معنوی و
تحمیل هزینه های باالی درمان بر سیستم آموزش و پرورش و جامعه شود ؛لذا به منظور تدبیر
و برنامه ریزی برای ارتقای عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان ،پژوهش انجام گرفته
است،مقاله حاضر تالش دارد با کنکاشی علمی ونظام مند به این سئوال محوری که آیا
بهزیستی معنوی بر عزت نفس و شادکامی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان گرگان رابطه
دارد؟به پاسخی علمی وخردمندانه دست یابد وراهکارهای علمی وعملی الزم را به منظور بهره
گیری در اختیار متولیان دانشگاه فرهنگیان ونظام تعلیم وتربیت قرار دهد.
فرضیه های پژوهش:
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زناشویی،خوشبینی،رضایت از زندگی ارتباط مثبت و معناداری دارد و با سابقه بیماری های
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 (1بین بهزیستی معنوی با عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیاان رابطاه
معناداروجوددارد

 (2بین عزت نفس و شادکامی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.

 (4جنسیت با بهزیستی معنوی ،عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان رابطاه ی معناا داری
دارد.

روش شناسی
دراین تحقیق به منظور مشخص نمودن رابطه بهزیستی معنوی با عزت نفس و شادکامی
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان ازروش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده
است.جامعه ی آماری تحقیق حاضر ،کل دانشجو معلمان ورودی 1392دانشگاه فرهنگیان
گرگان در سال تحصیلی 96به تعداد  420نفر می باشد .نمونه آماری از طریق فرمول کوکران
 201نفر محاسبه شد و روش نمونه گیری در این تحقیق  ،روش تلفیقی(نمونه گیری طبقه ایی
وتصادفی ساده)بوده است ؛به این صورت که بالحاظ نمودن جنسیت وتعداد دانشجویان
دردوپردیس دختران وپسران دانشگاه فرهنگیان ازنمونه گیری طبقه ای وسپس از نمونه گیری
تصادفی ساده بهره گیری شده است؛برای گرداوری داده ها از سه پرشسنامه استفاده شده است:
مقیاس بهزیستی معنوی  :Spiritual well being scaleاین آزماون توساپ پولاوتزین و
الیسون 1ساخته شده که دارای  20سوال می باشد کاه  10ساوال آن ساالمت ماذهبی و 10
سوال دیگر سالمت وجودی را اندازه گیری می کند  .پاسخ این سؤاالت باه صاورت لیکارت
شش گزینه ای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم (با نمره  1تا  )6دسته بندی شده است روایی این
پرسشنامه در ایران توسپ سید فاطمی و همکارانش ( )1385تایید شده و پایایی آن در گزارش
وی توسپ آزمون الفای کرونباخ  0/82بدست آمده اسات  .دهشایری و همکاارانش (،)1388
اصغری و همکارانش ( )1393و جعفری و همکاارانش( )1391در پژوهشای هاایی ضارایب
آلفای کرونباخ را به ترتیب 0/87 ، 0/93و  0/89گزارش کرده اند.الفای کرونباخ این پرسشنامه
در جامعه آماری مورد نظر این پژوهش برابر 0/85بدست امد که پایایی قابل قبول و خوب این
پرسشنامه را نشان می دهد.
. Palutzian & Ellison
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 (3وضعیت سکونت(بومی یا غیر بومی بودن)با میزان شادکامی معناداری دارد.
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 .2مقیاس شادی: SHSپرسشنامه مقیاس شادی ذهنی  SHSبا هدف بررسی شادی ذهنای و
درونی فرد ساخته شده است این پرسشنامه دارای  4ماده است که هر ماده در یک طیف لیکرت
از  5تا  1نمره گذاری می گردد .روایی این پرسشنامه توسپ صاحب نظران تایید شده و پایایی
پایایی مقیاس مذکور در پژوهش حاضر به وسیله ی الفای کرونباخ برابر  0/80بدست آمد کاه
قابل قبول می باشد.
1

مقیاس عزت نفس روزنبرگ :این مقیاس توسپ موریس روزنبرگ تهیاه و معرفای شاد از
 10ماده تشکیل می گردد که برای اندازه گیری عزت نفس کلی تهیه شده است .مقیاس عازت
نفس روزنبرگ یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری عزت نفس بوده و به منظاور ارائاه
یک تصویر کلی از نگرش های مثبت و منفی درباره خود به وجاود آماده اسات .ایان مقیااس
ضرایب همبستگی قوی تری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 2دارد و در سانجش
سطوح عزت نفس دارای روایی بیشتری است و واجد قابلیت اعتماد و اعتبار (همگرا و واگرا)
مناسب است( پولمن  .)2000 ،در مطالعه ای که توسپ ماکی کِنگاس و کِن یاوئن )2004( 3در
خارج از ایران انجام شد ضرایب آلفای کرونباخ برای این مقیاس در نوبت اول 0/87برای مردان
و  0/86برای زنان و در نوبت دوم 0/88 ،برای مردان و  0/87برای زنان محاسبه شاد .و پایاایی
این مقیاس در پژوهش حاضر به وسیله ی الفای کرونباخ برابر  0/87بدست آمد که قابل قباول
می باشد.

یافته ها
در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی بارای تنظایم جاداول  ،رسام
نمودار ها  ،محاسبه درصد ها استفاده شده است و همچنین برای بررسی ارتباط بین متغیار هاا
ابتدا نرمال بودن داده ها باا اساتفاده از آزماون کلماوگروف اسامیرنوف بررسای گردیاد و در
سنجش ارتباط بین متغیر های کمی نرمال از آزماون هاای همبساتگی پیرساون و آزماون - T
مستقل استفاده گردید .همچنین در تحلیل متغیرهاای غیار نرماال از آزماون هاای همبساتگی
اسپیرمن و من ویتنی استفاده گردید.و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSبهره گیری شده است.
1

. Rozenberg
. Coopersmith
3 . Makikangas & Kinnunen
2
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آن توسپ رحیمی و همکارانش به وسیله ی آلفای کرونباخ برابار  0/73گازارش شاده اسات.
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ویژگی های جمعیت شناختی نمونه اماری
در مطالعه ی حاضر تعداد دانشجویان  201نفر بود که  53/2درصد آنان را دانشجویان زن و
 46/8درصد انان را دانشجویان مرد تشکیل می دادند  .همچنین در ایان مطالعاه  82/6درصاد
فرضیه ) 1بین سطح بهزیستی معنوی با عزت نفس و شادکامی دانشجومعلمان دانشگاه
فرهنگیان شهرستان گرگان رابطه معنی دار وجوددارد؟
جدول شماره( ) 1توزیع پراکندگی میزان بهزیستی معنوی ،شادی و عزت نفس در بین دانشجویان
مورد مطالعه
تعداد

کمترین

201

55

120

96/81

13/28

-0/66

88

99

107

201

4

28

17/70

4/64

-0/23

15

18

21

201

-8

10

5/63

4/12

-1/09

4

6

8

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب کجی

عزت نفس

چارك اول

شادی

چارك دوم

بهزیستی معنوی

چارك سوم

ویژگی

انحراف چارك ها

براساس اطالعات جدول ( )1متوسپ بهزیستی معنوی در بین دانشجویان برابر 96/81است
با توجه به اینکه بهزیستی معنوی به سه سطح  :پاایین  ، 20-40متوساپ  41-99و بااال -120
 100تقسایم بناادی شااده اساات( ضایغمی محماادی و تجویاادی  )1390 ،بهزیسااتی معنااوی
دانشجویان در سطح متوسپ قرار دارد.عالوه بر این شادی در بین دانشجو معلمان برابر 17/70
است که از سطح متوسپ که  18می باشد کمی کمتار و عازت نفاس در باین دانشاجومعلمان
برابر 5/63است از سطح متوسپ باالتر می باشد.
فرضیه)2بهزیستی معنوی با عزت نفس و شادکامی رابطه ی مثبت و معناداری دارد .
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جدول شماره ()2آزمون پیرسن و اسپیرمن و بررسی سطح معناداری
همبستگی پیرسون /اسپیرمن

سطح معناداری

ضریب ارتباط بهزیستی معنوی با عزت نفس

0/443

0/000

ضریب ارتباط بهزیستی معنوی با شادکامی

0/501

0/000

معنادار مثبتی یافت شد در نتیجه فرضیه ی  2تایید شد.
فرضیه)3بین عزت نفس و شادکامی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول شماره ( )3آزمون ناپارامتری اسپیرمن و بررسی سطح معناداری
ضریب ارتباط عزت نفس با شادکامی

همبستگی ناپارامتری اسپیرمن

سطح معناداری

0/404

0/000

با توجه به اطالعات بین شادی و عزت نفس نیز همبستگی مثبت معنی دار یافت شاد.در
نتیجه فرضیه شماره ی 3تایید شد
فرضیه)4وضعیت سکونت ( بومی یا غیر بومی بودن ) با میززان شزادکامی معنزاداری
دارد.
جدول ()4بررسی میزان شادی بر اساس وضعیت سکونت
مولفه

نوع

تعداد

میانگین

سکونت
شادی

انحراف

حداقل

حداکثر

مقدار t

استاندارد

سطح
معناداری

بومی

166

18/20

4/60

4

28

غیر

35

15/31

4/08

7

28

3/43

0/001

بومی

براساس اطالعات جدول ( )4وضعیت سکونت رابطه معنا داری با شادی دارد  .بناابراین
فرضیه شماره ی  4تایید شد.
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همانطور که مشاهده می شود بین بهزیساتی معناوی  ،شاادی و عازت نفاس همبساتگی
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فرض )5

جنسیت با بهزیستی معنوی  ،عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمزان

رابطه ی معنا داری دارد.

مولفه ها

جنس

تعداد

میانگین

انحراف

حداقل

حداکثر

مقدار  /tمن ویتنی

استاندارد
بهزیست
معنوی
شادی
عزت نفس

سطح
معناداری

مرد

94

99/15

13/28

62

120

زن

107

94/77

13/01

55

118

مرد

94

18/90

4/11

8

28

زن

107

16/63

4/83

4

28

مرد

94

6/57

3/45

-8

10

زن

107

4/8

4/48

-8

10

-2/36

-3/56
3/883

براساس اطالعات جداول ( )5جنسیت رابطه ی معناداری با بهزیستی معنوی ،شادی و عزت
نفس دارد .فرض  4تایید شد.

بحث و نتیجه گیری
یافته های این پژوهش نشان داد که بین بهزیستی معنوی با شادکامی و عزت نفس رابطه ی
مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این بین عزت نفس و شادکامی رابطه ی مثبت و
معناداری وجود دارد که با نتایج تحقیقات فیشر ( )2010؛ مظفر نیا و همکاران(  ، )1393توان
و همکاران ( ) 1393؛ طاهری و همکاران( )1392و برنا و سواری ( )1393همسو می باشد
؛همچنین مشخص شد که بین جنسیت با بهزیستی معنوی  ،شادکامی و عزت نفس رابطه ی
معنا داری وجود دارد به این معنا که دانشجو معلمان مرد از بهزیستی معنوی  ،شادکامی و
عزت نفس بیشتری نسبت به دانشجو معلمان زن دارند که با نتایج مطالعات صفایی راد و
همکارانش( )1389هم جهت و با نتایج مطالعات قیامی ( )1385و زارع و همکارانش ()1386
همسویی ندارد .عالوه بر این مشخص شد که بین وضعیت سکونت و شادکامی رابطه ی مثبت

0/019

0/00
0/005

Downloaded from frooyesh.ir at 14:33 +0430 on Tuesday April 30th 2019

جدول ()5بررسی میزان بهزیستی معنوی  ،شادکامی و عزت نفس براساس جنسیت
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و معناداری وجود دارد به این معنا که دانشجویان بومی از شادکامی بیشری نسبت به
دانشجویان غیر بومی برخوردار می باشند.
در تبیین این مسائل می توان چنین گفت که داشتن سالمت معنوی به آنان کمک می کند
کارگیری حل مسائل و درك ارزش زندگی یاری می دهد و همین امر سبب می شود که آنان
احساس نشاط  ،شادی و عزت نفس بیشتری کنند .همچنین گمز و فیشر()2003بیان می کنند
که بهزیستی معنوی،حالتی از سالمتی است که بیانگر احساسات،رفتارها و شناخت های مثبت از
ارتباط با خود ،دیگران  ،طبیعت و موجودی برتر است و عزت نفس میزان ارزشی است که فرد
برای خود قائل است و به چگونگی احساس فرد درباره ویژگی های مختلف خود مرتبپ می
شود(ویگفیلد و کارپاتین  )1991 ،و از طرفی طاهری و همکارانش ( )1392معتقدند که
شادکامی در اغلب موارد ساختاری  2بعدی دارد :بعد شناختی و بعد عاطفی .بعد عاطفی شامل
وجود عواطف مثبت و نداشتن عواطف منفی و بعد شناختی شامل ارزیابی کلی نسبت به
زندگی است که حیطه های مختلفی را در نظر می گیرد بنابراین وقتی این سه تعریف را در
کنار هم قرار می دهیم مشاهده می کنیم که ساختار دو بعدی شادکامی و احساسات مثبت فرد
نسبت به خود در بهزیستی معنوی وجود دارد بخاطر همین ارتقاء بهزیستی معنوی سبب ارتقاء
شادکامی و عزت نفس می شود .همچنین افراد شاد ،برون گرا و خوش بین هستند ،از عزت
نفس باالیی برخوردارند بنابراین افراد شاد از عزت نفس باالتری برخوردارند .بنا بر این
مسئوالن دانشگاه می توانند با تمرکز بر روی بهزیستی معنوی هر سه مورد را ارتقاء دهند زیرا
ارتقاء بهزیستی معنوی سبب ارتقاء شادکامی و عزت نفس می شود و می توان با کمترین هزینه
ها سالمت جسم و روان دانشجو معلمان و در پی آن سالمت جسم و روان نسل آینده را بهبود
بخشید.
همچنین مشخص شد که بهزیستی معنوی  ،عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان مرد از
زن بیشتر است یکی از عللی که سبب می شود عزت نفس و شادکامی دانشجو معلمان مرد از
زن بیشتر باشد بهزیستی معنوی است زیرا که بهزیستی معنوی مردان بیشتر بوده به تبع آن
عزت نفس و شادکامی آنان هم بیشتر است .
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در تببین این مسئله که دانشجویان بومی از دانشجویان غیر بومی شادتر هستند می توان گفت
که دانشجویان بومی به دلیل رفت آمد راحت تر و نزدیکی به خانواده از شادی بیشتری
برخوردارند .حال با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش  ،از بهزیستی معنوی می توان در
دانشگاه به صورت موفق تر و بهینه تری معلمانی به سیستم آموزشی کشور تحویل داد که از
ظرفیت باالتری برای عزت نفس و شادکامی برخوردار باشند که این امر سبب می شود که
نیروی جدیدی که وارد سیستم آموزش و پرورش می شوند از سالمت جسمی و روانی
بیشتری برخوردار باشند و در نتیجه سیستم اموزش و پرورش ایده آل تر شود.
پیشنهادات
ارتقاء بهزیستی معنوی که در نتیجه ی آن عزت نفس و شادکامی دانشجویان افزایش پیدا
می کند.ارتقاء بهزیستی معنوی از طریق ارتقاء مولفه های آن صورت می پذیرد لذا دانشگاه
فرهنگیان باید متناسب با این مولفه ها فضا سازی نماید برهمین اساس پیشنهاد می شود که به
هر دانشگاه فرهنگیان(پردیس پسران ودختران) یک سهمیه شهید گمنام داده شود زیرا از این
طریق پیوند معنوی میان دانشجویان و شهدا تقویت می شود و دانشجویان مکانی را برای
خلوت و تخلیه روانی خود پیدا می کنند و اینگونه می توانند به تقویت معنوی خود مبادرت
ورزند .عالوه بر این دانشجویان نسبت به شهدا احساس تعلق ویژه پیدا می کنند و به زندگی
نامه ی انان عالقمند شده و شیوه زندگی آنان را در پیش می گیرند و از این طریق عزت نفس
آنان ارتقا پیدا می کند.عالوه براین ها برگزاری کالس های هنری ،ورزشی و  ...برای اخر هفته
 ،استاندارد سازی جمعیت اتاق ها  ،پخش آهنگ های متناسب با فرهنگ ایرانی  -اسالمی و
استفاده از رنگ های شاد در فضای خوابگاه و دانشگاه ،تاثیر بسیاری بر روی شادی دانشجویان
دارد.

منابع
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