
 

 
  
  

 اخالقی رفتار و معنوی آگاهی بر معاد با مرتبط مفاهیم انتقال تأثیر
   گرگان شهر متوسطه دوره معلمان

  *احمدی عرب مینا    
  **باقرپور معصومه

  

 چكيده
 اخالقـي  رفتـار  و معنـوي  آگاهي بر معاد با مرتبط مفاهيم انتقال تأثير بررسي هدف با مقاله اين

 بـا  آزمـون  پـس −آزمـون  پيش نوع از پژوهش، طرح. شد انجام گرگان شهر متوسطه دوره معلمان
 شـكل  بـه  بودنـد،  97 تحصـيلي  سـال  در معلمـان  نفر 345 شامل آماري جامعه. بود كنترل گروه

 مرتبط مفاهيم انتقال سپس،. گرفتند قرار) نفر 20( گواه و) نفر 20( آزمايش گروه دو در تصادفي
 حـالي  در شـد؛  ارائـه  آزمايش گروه به موبايل توسط كوتاه پيام شكل به ماه دو مدت به معاد با

 معنـوي  آگـاهي  هـا  پرسشـنامه  به گروه دو هر پايان در. نكرد دريافت آموزشي كنترل گروه كه
 مفـاهيم  انتقال كه داد نشان كوواريانس تحليل نتايج. دادند پاسخ لوزير اخالقي رفتار و زاده عبداله
 مفاهيم انتقال همچنين. شود مي متوسطه دوره معلمان معنوي آگاهي بهبود موجب معاد با مرتبط
 در معنويـت  تشـويق  بنـابراين . شـود  مـي  نيـز  معلمان اخالقي رفتار ارتقاي موجب معاد با مرتبط
 وجدان و اخالق افزايش كار، محيط ترك نيات كاهش به منجر پيام طريق از يژه به كار محيط
  .  شود مي باالتر وري بهره و عملكرد بيشتر، انگيزش و كاري

  .اخالقي رفتار معنوي، آگاهي معاد، با مرتبط مفاهيم انتقال كليدي:واژگان 
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   مقدمه

 ادامه ازکی حا مشهود، لیم نیچن .دارد وجودی زندگ ادامه و بقا بهی فطر لیم ،یانسان افراد همه در
 از .آمـد یمـ شمار به هودهیب بقا به لیم نشیآفر بود،ی زندگ انیپا مرگ اگر .است مرگ از پسی زندگ
 مردگان شدن زنده و حشر و مرگ از پس اتیح به باور ،یاله انیادی اعتقادی مبان و اصول نتری مهم
 در بـزرگ انیاد همه انیم در مرگ، از پس اتیح و معاد به اعتقاد .استی جهان نیای زندگان از پس
 بـدونی اله نید ).١٣۶٣ ،یسبزواری عتی(شر است بودهی فطر و راسخ اعتقادیک  بشر خیتار طول
 اسـت نیـد آن فیتحر ای جعل نشانه عت،یشریك  در معاد وجود عدم و باشد تواند ینم معاد اصل

  ).١٣۶٩ ،ی(سبحان
 مکـان یا زمان بازگشتن، معنای به عود از مکان اسم و زمان اسم و میمی مصدر لغت در معاد واژه
 یإِنَّ الَّـذ«: اسـت رفتـه کار به خود لغوی معنای در کریم قرآن در بار یک تنها واژه این .است بازگشتن
لَ  ضَ عَ آنَ لَرادُّکَ إِىل يْکَ فَرَ عادٍ   الْقُرْ  و توحیـد اصـل دو از پـس آن، بـه اعتقـاد و معـاد). ٨۵ قصص،( »مَ
 دنیـا این در زندگی از پس ها انسان همه اصل، این براساس. است دین اصول از اصل ترین مهم نبوت،

 پاداش به الهی عدل دادگاه در شدن حاضر با و شوند می برانگیخته دیگری جهان در مرگ، رسیدن فرا و
 را مـردم و کرده مطرح را معاد اصل توحید، اصل از پس پیامبران، تمام. رسند می خویش اعمال کیفر یا
 معـاد. ١: دارد وجود نظر سه کّلی طور به باقی، سرای و معاد دربارۀ. اندخوانده فرا آن به داشتن ایمان به

  .  توأمان روحانی و جسمانی معاد. ٣ محض؛ روحانی معاد. ٢ محض؛ جسمانی
 آخـرت نام به گرید یجهان وجود اثبات کند می بیتعق را آن نشیآفرۀ فلسف که یهدف نیتر بزرگ

ۀ همـ کـه اسـت یشـگیهم و دیجاو یعالم دار،یناپا یایدن یسو آن در .است زیرستاخ به اعتقاد و
 و جهـان آن یبـرا یا مقدمـه آن یمادّ  تعّلقات و ایدن .ابندی می انتقال آنجا به مرگ از پس موجودات

  .)١٣٩۵ ک،ین ییطال و رانوندی(ب است دانیجاو و یاخرو یزندگ از مندی بهره
 معـاد بودن یروحان و است برداشته پرده روح قتیحق از اتیآ دسته سه در نیهمچن میکر قرآن

 بـه امـتیق درو  استی باق مرگ از بعد روح هکنیا به دارند داللت اتیآی برخ است. کرده مطرح را
 پـاداش به آنها از هک اند ردهک مطرح رایی ها پاداش ای عذاب هم اتیآی برخ و شود. یم ملحق ها بدن
 جسم. نه است روحی ها یژگیو ازها نیا هک است روشنی لیخ و دشو یم ریتعبی معنوی ها عذاب ای

 راتیـتعب با یروحان وی جسمان معاد ،نیدی ایاول سخنان وی اسالم اتیروا دری اله اتیآ بر افزون
 هـر بـه معاد زین ائمه سخنان در هک شود یم ارکآش وضوح به اتیروا نیا از که شده انیب مختلف

گاه مراتب نیب است. مطرحی جسمان وی روحان لکش دو  نیا هک دارد وجودی قیعمیی ها تفاوت یآ
گاه تیاهمها  تفاوت گاه ند؛ک یم مشهود رای معنو یآ ی معنو نیقوان وها  دانش قیطر ازی معنو یآ

 هی کهنگام ،قتیحق در .شود یم برده ارک به هماهنگ صورت به هم با شود یم دایپ مای ایدن در هک
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گاه سه گاه و یشناخت یآ گاه و یجانیه یآ  ارکآشـ بـه قـادر شـوند، یم اربردهک به هم با یمعنو یآ
 ).١٣٩۶ سته،یشا و یشاهرود ینی(حس میهست فراوان و ندهیفزاطور  به مان یدرونی روین ردنک

گاه ازی لکش تواند یم تیمعنو مونزیا اعتقاد به  را افـرادی سازگار و ردکعمل رایز شود،ی تلق یآ
 بـه و بپـردازد مسائل حل به سازد یم قادر را فرد هک ندک یم مطرح رایی ها تیقابل و ندک یمی نیب شیپ

گاه ).همان( باشد داشتهی دسترس خود اهداف  حـل رفتـار وی سازگاری نوعۀ دربردارندی معنو یآ
ی فـرد نیب ،یجانیه ،یاخالق ،یشناخت مختلفی ها طهیح در رشد سطوح نیباالتر هک است مسئله

ی پـارچگیک بـهی ابیتدسـ و اطرافشی ها دهیپد بای هماهنگ جهت در را فرد و شود یم شامل را... و
 همان).( ندک یمی اریی رونیب وی درون
 بـه م،یکنـ یمـ جسـتجو را ... هستم؟ نجایا چرا هستم؟ چه مانند یسؤاالت یمعن که یهنگام ما
گاه گاه .میکن یم اعتماد یمعنو یآ  پنهـان ۀسرچشم بتواند شخص کی  که کند یم کمک یمعنو یآ
گاه کند. دایپ را یشاد و عشق  از گذشـتن و یزنـدگ یبـرا واال ییمعنـا کـردن دایپ یعنی یمعنو یآ

 گـرانید دگاهیـد از فـارغ ،یمتعـال یاهـداف یبـرا زمـان کـردن یسـپر یعنـی ،ارزش یب یرخدادها
گاه ای و انسان یمعنو عملکردهای  حوزه که یعوامل از یکی ).١٣٨٨ ،بوژمهرانی و زاده هل(عبدال  یآ
 یزنـدگ بـه توجه یعنی اعتقادات، و باورها جینتا و امدیپ توجه دهد، می قرارتأثیر  تحت را او یمعنو
گـاه ولـی رند،یپذ نمی را معاد گفتار، زبان به افراد یبرخ چهاگر .است معاد و مرگ از پس  در ناخودآ
 که دهند می نشان رفتارهایی خود از گاه یب و گاه و دارند انسان برای تیّ ابد احساس خود جان عمق
 او واقعـی تیّ شخص و تیّ انسان ستندین حاضر جسم، شدن دهیپوس و مرگ وجود با که است آن لیدل
  ).١٣٩۶ ،حسینی شاهرودی و شایسته( بدانند شده ستین و نابود را

 بـه یذات طور هب بشر که دیرس توان می جهینت نیا به اتیروا و اتیآ شمندان،یاند دگاهید لیتحل با
 ،باشـند خود اعمال یجوابگو دیبا معاد قبول با چون معاد منکران و دارد اعتقاد حساب روز و معاد
 محشـور ،دو هـر ،انسـان روح و جسـم یالهـ عـدالت یاجـرا جهـت امـتیق روز ورزند. می عناد
 بـه اسـالم نید در هرچند دارد. می افتیدر فریک و پاداش قالب در را خود اعمال انسان که شوند می
 یسطح و گذرا اریبس وارده خرافات و فاتیتحر لیدل به انیاد رگید اما ،شده اشاره اریبس معاد اصل

 کـه اسـت نیـااند  هداد قرار نید اصول جزء را معاد نانامسلم نکهیا علت .اند هکرد انیب را مسئله نیا
، نبـوت قبـول لیـطف بـه اسـالم اتیضرور از یکیعنوان  به را آن فقط ما نخواسته معاد درباره اسالم

  ).١٣۶٩ ،ی(سبحان. میباش داشته اعتقاد و مانیا آن به مستقالً  هم ما خود خواسته بپذیریم، بلکه
 .دهـد یمـی روی اری کـهـا طیمحـ در هکـ است مختلف عامل نیچند متضمنی اخالق رفتار
 اتیخصوصـ نیبهتـر ازی یکی اخالقی مرزها و حد نگهداشتن و ارک محل در متیصم وی مهربان
 برحسـب افـراد( انهیگرا افراط و نابجای ها یشوخ از زیپره د،شو یم محسوب ارک طیمح دری اخالق
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 دری ا مسـئله .باشـد هضـم قابـل ریـغ شـانیبرای مسـائل اسـت نکممی فرهنگ وی خانوادگ نهیشیپ
 نیتـوهی نـوع اسـت نکـمم گـرید خـانواده در و ردیـگ یم قرار مدنظری سرگرمعنوان  ی بها هخانواد

ی بررسی حدود تا تعامل جهت ارانکهم اعتقاداتی برخورد هر از شیپ است بهتر شود) محسوب
ی هـا تیـالو و شـده رکـذ موارد و است متفاوت افرادی خانوادگ نهیشیپ وی زندگ روش مسلماً . شود

 ).١٣٩۶ ،یبنیسل و ارین (قنبرزاده هاست نشکوا ازی اریبس نندهک نییتعی خانوادگ
 است تیاهم حائز یسازمان اخالق موضوع یبررس زین دولت به وابسته و یدولتی ها سازمان در
 یسـازمان اخـالق ضـعف کـه است آن انگریب قاتیتحق جینتازیرا  ؛)٢٠٠٩ همکاران، و 1(جوزف
ی هـا نـهیهز شیافـزا وی ور بهـره کـاهش، سـازمان دری ریپذ تیمسئول حس شدن رنگ کم موجب
 ).٢٠١٠ همکـاران، و 2نـوی(جشـود  مي سازمان در یراخالقیغ رفتار گسترش گر لیتسه و یسازمان

ی هـا ارزش بـه بنـدیپا یکارکنـان از سـازمانی برخـوردار ،یاخالق سازمان تحققی نمودها از یکی
 یاخالقـ رفتار ).٢٠١۴ 3،گی(و باشد آنها یسازمان اعمال سرلوحه یاخالق رفتار که است یاخالق
 بـه کـه پاداش قیطر از که جامعه رشیپذ مورد خاص رفتار و اعمال ازی ا مجموعه از است عبارت
 خـود، اتیـح ضـرورت بـه بنـا زیـن جامعه .باشند شده فراگرفته است آمده رفتار و اعمال آن دنبال
 کنـد مـی نیمعـ یاخالقـی هـا ارزش و رفتارهـاعنوان  بـه رای ا ژهیـوی هـا ارزش و خاصی رفتارها
 بـر اخـالق مثبـت اثـر و کیاستراتژ تیاهم دیمؤ که دارد وجودی اریبس شواهد ).١٣٩٢ ،یمی(کر

ی ا دهیـپد هکـبل ؛سـتینی خاص شورک مختصی اخالق معضالت .است یسازمان وی فرد عملکرد
 مسئله نیا به توان یمها  سازمان مطالعه با امروزه است. داشته وجود اعصار همه در هی کجهان است

 یگونـاگون معضـالت بـا  سازمانی ساز اخالق روند درها  سازمان ازی اریبس رانیمد چرا که بردی پ
   ).١٣٨٧ ،ی(ابطح هستند رو هروب

 اخالقـی رفتـار هـایمؤلفـه تبیـین« عنـوان بـا پژوهشـی در) ١٣٩۶( همکاران و فرخانی نیکخواه
 خـدماتی هـایسـازمان در اخالقی رفتار هایمؤلفه شناسایی که کردند بیان »شهری مدیران و کارکنان

 در کـاری مثبـت رفتارهـای بروز گرتسهیل و سازمان بر حاکم اخالقی فضای بهبود ساززمینه تواند می
 مفهـوم بررسـی بـا تـا اسـت درصـدد حاضر پژوهش راستا، همین در. شود سازمانی مختلف سطوح
 مشـهد شـهرداری مـدیران و کارکنان اخالقی رفتار هایمؤلفه تبیین و کشف به اخالقی رفتار و اخالق
 حوزه سه قالب در توان می را کارکنان اخالقی رفتار که است آن بیانگر پژوهش از حاصل نتایج. بپردازد
 محور وظیفـه اخـالق رویکرد. است متعدد هایزیرمؤلفه و ها مؤلفه دربرگیرنده خود که کرد بندیدسته
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 مناسـبی تئـوریکی چارچوب از شهرداری چون هایی سازمان در اخالقی رفتار و اخالق بررسی جهت
  .  باشد شهرداری کارکنان اخالقی رفتار گرتبیین تواند می درستی به و است برخوردار
 سـالمت بـا رانیمـد توسـط یاخالق رفتار توسعه رابطه یبررس به یقیتحق در )١٣٩۵( یضامن
 نشـان پـژوهشهای  افتهی .پرداخت مازندران استان یدولت و آزاد دانشگاه یواحدها کارکنان سازمان

 و نیقـوان اشـاعه ،یاخالقـ بـالقوه تیـظرف بـا کارکنـان انتخاب ،یاخالق اصول آموزش نیب که داد
 در یاخالقـ رفتـار توسـعه تیـنها در و یاخالقـ نیمـواز به رانیمد یبندیپا زانیم ،یاخالق یکدها
  .دارد وجود یدار یمعن یخط رابطه سازمان سالمت با کار طیمح

 ادارات کارمنـدان یشـغل تیرضـا ینیب شیپ یبررس به یپژوهش در )١٣٩۴( همکاران و یدیع
 بیضـر جینتـا .پرداختنـد ،رانیمـد یاخالقـ رفتار براساس ،کرمانشاه استان جوانان امور و ورزش
 کارمنـدان یشغل تیرضا با آن ابعاد یتمام و رانیمد یاخالق رفتار نیب داد نشان رسونیپ یهمبستگ
 نیبهتر که داد نشان زین ونیرگرس لیتحل جینتا گر،ید سوی از دارد. وجود ییباال نسبتاً  و مثبت رابطه

 یامانتـدار زانیـم و عادالنـه رفتـار ابعـاد ،یبدن تیترب کارمندان یشغل تیرضا یها کننده ینیب شیپ
   بودند. رانیمد

 گـرایش و آمـوزاندانش معنوی آگاهی بین رابطه بررسی« موضوع با تحقیقی در) ١٣٩٢( رحیمی
 تخـدیری های گروه به گرایش و معنوی آگاهی بین کرد بیان »پرستیشیطان و تخدیری های گروه به آنها
 بررسـی بـه تحقیقـی در) ١٣٩١( سیدعامری. دارد وجود معناداری و منفی همبستگی پرستیشیطان و

 و ورزش ادارات کارکنـان در اخالقـی رفتـار بـا آن ارتبـاط و) انگیزاننـده عوامل( انگیزش فراگرد تبیین
 و ورزش ادارات مـدیران کلیـۀ شـامل پژوهش آماری جامعۀ. پرداخت غربی آذربایجان استان جوانان
 اخالقـی رفتـار و برانگیزاننـده عوامل متغیرهای بین داد نشان نتایج. بود غربی آذربایجان استان جوانان
 جهـت بیشـتر عوامل هرچه بنابراین، دارد؛ وجود معناداری و منفی رابطۀ جوانان و ورزش ادارۀ کارکنان

 بـا متناسـب عوامـل ایـن اولویـت تعیـین در فـرد شود، می بیشتر فرد در معین رفتار یک به برانگیختن
  . دهد می نشان خود از اخالقی رفتار به کمتری پایبندی و شود می تزلزل دچار خود نیازهای

 انیب »البالغه نهج دگاهید از یزندگ دری معادباور آثار« موضوع با یقیتحق در )١٣٩٠( یاعجاز
 و معـاد ،رو نیـا از ؛اسـت ینـیردیغ وی مـاد تفکر و ینید تفکر انیم فاصل خط معاد به اعتقاد کرد

 قـرآن .اسـت بـوده خـدا امبرانیپ دعوت یاصل جزء و یاله انیاد ۀهم یاساس ارکان از آن به اعتقاد
 مسـئله مختلف ابعاد به نید یانیوح منبع نیدومعنوان  به تیب اهل اتیروا و نیاولعنوان  به میکر

 دارد یزنـدگ بر میمستقتأثیر  و کننده نییتع نقش انسان دارِ یپای باورها و اعتقادات .اند هپرداخت معاد
 و اسـاس و هیـپا یزنـدگ بـه انسان تفکر و نگاه نوع .است آن از ثرأمت انسان یزندگ نوع که یطور به
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 یدانیـم مطالعات .ردیگ می شکل نگاه آن با مطابق آن یاجزا ۀیبق که دهد می لیتشک را یزندگ انیبن
 رفتار بر میمستق غالباً  و یعمل کارکرد ،داریپای باورها دهد می نشان یاجتماع علوم حوزه در معاصر

 ینیدی باورها نیگذارترتأثیر و نیتر مهم جمله از که معاد به اعتقاد .دارندی بشر جوامع و شهروندان
 و امـتیق بـه اعتقـاد؛ زیـرا داشـت خواهد آخرت و ایدن در انسان سرنوشت در یا سازنده آثار است
 اعمـال ،معتقد انساِن  تا شود می سبب روز، آن در کردار و اعمال برابر در ییپاسخگو لزوم نیهمچن

 در یالهـ عذاب از تواند یم لهیوس نیا به تنها داند می رایز ؛دهد انجام نید بر منطبق را خود رفتار و
 در علـی حضـرت .بـود خواهـد یعمل و میمستق صورت به اعتقاد نیاتأثیر  نیبنابرا ؛باشد امان
 مختلـف آثـار میرمستقیغ و میمستق صورت به و پرداخته معاد ۀمسئل به ژهیو صورت به البالغه نهج

  .اند هبرشمرد را آن به اعتقاد
گاهی نیب شیپ« موضوع با یپژوهش در )١٣٩٠( انیروانیش و پدرام زارع،  انیدانشـجوی معنو یآ

گـاه دری تیشخصـی هـا یژگـیو نقـش کـه افتنـدیدر »آنهـای تیشخصـ صفاتی رو از ی معنـو یآ
 همـه از شیبـ ویی جو توافق ،ییگرا برونی رهایمتغ تیشخص بزرگ عامل پنج از است. انیدانشجو
گاه نندهک ینیب شیپ بودنی وجدان ی تیشخصی ها یژگیو به توجه وی ابیارز نیبنابرا ؛استی معنو یآ

گاه شیافزا در نندهک ینیب شیپ عاملعنوان یک  به    رسد. یم نظر بهی ضروری معنو یآ
 انیدانشـجو در یادیبن یاخالق یژگیو هشت مطالعه عنوان تحت یقیتحق در )٢٠١١( نگاموک

 .اسـت پرداختـه یکارشناس انیدانشجو یاخالق یاساس یژگیو هشت کشف به یلندیتا یکارشناس
 انضـباط، و نظـم صـداقت، ،ییجـو صـرفه کوشـش، و یسع :از عبارتند یاخالق یژگیو هشت نیا

 هشـت نیـا هـا، داده لیـتحل و هیـتجز از پس و قیتحق نیا در .سخاوت و وحدت ،یزگیپاک ادب،
 ،یزگیپـاک وحـدت، صـداقت، سـخاوت، ادب، :اند هشـد یبنـد رتبـه بیترت نیا به یاخالق یژگیو

   .ییجو صرفه و کوشش و یسع انضباط،
 یفرهنگ چنـد یها طیمح در یاخالق یها استاندارد یبررس به پژوهش کی در )٢٠١٠( 1یتیهم
 اریـاخت در یاخالقـ لیفضـا و یاخالق یها کد مورد در ییها اسیمق مطالعه، نیا در .است پرداخته
 رشـد و بهبـود پـروژه، نیـا از هـدف .گرفت قرار ،یبررس  مورد یها دانشگاه کارکنان و انیدانشجو
 و یطراحـ منظـور بـه توانـد یمـ پـژوهش جینتـا .بود یا حرفه یها رفتار و جیرا یاخالق یها ارزش

 و پـرورش و آمـوزش در یفرهنگـ  چنـد طیمحـ بـه شـده  داده اختصـاص یاخالقـ یها کد رشیپذ
 انتقـال ایآ که است نیا قیتحق یاصل الؤس شده، بیان مطالب به توجه با .شود گرفته کار به تیریمد

گاه بر معاد با مرتبط میمفاه  ثرؤمـ گرگـان شـهر متوسـطه دوره معلمـان یاخالقـ رفتار و یمعنو یآ
  :است ریزهای  هیفرض یبررس یپ در مقاله نیا اساس نیهم بر است؟

                                                           
1  . Hamiti 
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گاه بر معاد با مرتبط میمفاه انتقال .١   است؛مؤثر  گرگان شهر متوسطه دوره معلمان یمعنو یآ
  است.مؤثر  گرگان شهر متوسطه دوره معلمان یاخالق رفتار بر معاد با مرتبط میمفاه انتقال .٢
  
  پژوهش روش

 آزمـون شیپ طرح ،یشیآزما شبه از لحاظ اجرا  تحقیق روش .است یکاربرد هدف لحاظ ازتحقیق 
  .است گرگان شهر اول متوسطه دوره زن معلمان هیکل یآمار جامعه .است کنترل گروه با آزمون پس و

 دوره زن معلمـان از نفـر ۴٠ را حاضـر قیـتحق یآمـار نمونه .باشد می نفر ٣۴۵ معلمان کل تعداد
 گـروهعنوان  بـه نفر ٢٠ و شیآزما گروهعنوان  به نفر ٢٠ که دهند می لیتشک گرگان شهر اول متوسطه
 سـاده یتصـادف صـورت بـه شده انتخاب نمونه کنترل، و آزمون گروه لیتشک یبرا .باشند می کنترل

 گـروه بـه کوتـاه امکیپ شکل به ماه دو مدت به معاد با مرتبط میمفاه انتقال سپس، .شدند انتخاب
 بـه گـروه دو هـر انیـپا در .نکـرد افـتیدر یآموزشـ کنتـرل گـروه کـه یدرحـال شـد؛ ارائه شیآزما

  .دادند پاسخ ریلوز یاخالق رفتار و زاده هلعبدال یمعنو هوش یها پرسشنامه
  

 پژوهش ابزار

 بـا ارتبـاط و درک )الـف اسـت: عامـل دو یدارا) همکـاران و زاده هعبدالـ( یمعنو هوش پرسشنامه
 یداراکـه  یدرون هسته با یمعنو یزندگ دوم: عامل )ب؛  است الؤس ١٢ یداراکه  یهست سرچشمه

  .است سؤال ١٧
 و کیـ نمـره مخـالفم کـامالً  نـهیگز به آزمون نیا در :پرسشنامه این در نتایج تفسیر و امتیازدهی

 هـا نمره دامنه و شود می داده پنج نمره موافقم کامالً  به چهار موافقم و سه یحدود تا به و دو مخالفم
ی بررسـ جهـت آزمـون سازندگان .است استاندارد ییروا لحاظ به پرسشنامه نیا .است ١۴۵ تا ٢٩
 هکـ ردندک اجرا بهشهر نور امیپ و گرگان دانشگاه انیدانشجو از نفر ٢٨٠ی رو بر را آزمون آن،یی ایپا
  است. شده گزارش ٨٩/٠ رونباخی کآلفا روش به آزمونیی ایپا انتها، در

 پرسشـنامه از اخالقـی رفتـار سـنجش بـرای: )١٩٩٣( لـوزیر اخالقـی رفتار استاندارد پرسشنامه
 پرسشـنامه گـذارینمـره. شـده اسـتفاده لیکرت بندیدرجه پنج مقیاس با سؤال ١۵ با لوزیر استاندارد

 کـه صـورتی در.اسـت شده بندیدرجه همیشه تا هرگز از و است لیکرت طیف براساس اخالقی رفتار
 در. اسـت سازمان در اخالقی رفتار بودن ضعیف دهندۀنشان باشد، ٢٨ تا ١۴ بین پرسشنامه های نمره

 سـازمان در اخالقـی رفتـار متوسـط دهنـدۀنشان باشد، ۴۴ تا ٢٨ بین پرسشنامه های نمره که صورتی
 .است سازمان در اخالقی رفتار بودن خوب دهندۀنشان باشد، باال به ۴۴ ها نمره که صورتی در. است
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 روش از اســتفاده بــا و )٩٢( همکــاران و یهاشــم پــژوهش براســاس پرسشــنامه ییایــپا
 بههای  داده یهمبستگ پرسشنامه ییروا یبررس یبرا نیهمچن .آمد دسته ب ٨١/٠ بازآزمون−آزمون
 که است آورده دست به کلبرگ یاخالق یمعما پرسشنامههای  داده با را پرسشنامه نیا از آمده دست

  .است یاخالق رفتار سنجش در مطلوب ییروا نشانگر که آمد دست به٪ ٧٩ بیضر آن یمبنا بر
  

   اجرا وهیش

 و  آمـوزش لکـ اداره از مجـوز افـتیدر از پـس .شـد انجـام یگروه صورت  به پژوهش نیا یاجرا
 ییآشنا جهت الزم حاتیتوض ابتدا معلمان، نیبها  پرسشنامه عیتوز از قبل و گلستان استان پرورش

 .دهنـد پاسـخ سؤاالت به دقت با تا شد خواسته آنها از و شد داده کسانی صورت  به سؤاالت، نوع با
گـاه یبـرا لیتما صورت در شد گفته معلمان شتریب یهمکار جلب جهت  و پـژوهش جینتـا از یآ
 آنهـا از و سـندیبنوها  پرسشـنامه پشـت را خـود یکـیالکترون پست آدرس توانند یم خود، های هنمر

هـای  گروه شـدن مشخص از پس .کنند اعالم طرح نیا در شرکت یبرا را خود لیتما تا شد خواسته
 نفـر ٢٠ از تنامهیرضـا افتیدر و آنها یرو آزمون شیپ یاجرا و یتصادف صورته ب کنترل و شیآزما
 روز هـر مـاه ٢ مدت به مستقل، ریمتغ ای یشیآزما عاملعنوان  به اریس آموزش برنامه ش،یآزما گروه
 بـه کنتـرل گـروه که  یدرحال .شد ارسال یشیآزما گروه بهی ادآوری وی آموزشی ها کامیپ با مرتبه دو

 و نیمضـام .شـد انجام گروه دو هر یاعضا یبرا آزمون پس ،انتها در .دادند ادامه خود یعاد برنامه
  :است ریز شرح به اختصار به شیآزما گروه یبرا اریس وهیش به شده هئارا یها امیپ یمحتوا

  
   معاد مفهوم و فیتعر :اول مرحله

 جـزا روز بـه ایمـان و قیامت به اعتقاد. است مرگ از پس حیات و آخرت عالم در زندگی معنی به معاد
 قوانین برابر در و دارد می باز زورمداری و هوسبازی از را انسان و بوده مسئولیت و تعهد پذیرش موجب
  .است مؤثری عامل ها خوشگذرانی و ها تبهکاری توجیه جهت معاد انکار زیرا کند؛ می خاضع

  
  یمعادباور تیاهم و مفهوم :دوم مرحله

 اعتقـاد و آورده مـانیا یابد اتیح به خود وجود اعماق در انسان که معناست نیا به زین یمعادباور
 ایـ زبان با خود، فطرت براساسها  انسان شتریب رابطه نیا در دهد. قرار خود یزندگ محور را معاد به
 یبرخ و یقلبطور  به یبرخ که تفاوت نیا با کنند، می اقرار اصل نیا وجود به مردگان، با برخورد نوع
 قـرآن، اتیآ در که دارد یتیاهم چنان یانیوحهای  آموزه در معاد .اند هنکرد دایپ نیقی آن به عمل، در

 نیا ۀدربردارند کلمه، دو نیا ینیهمنش است. آمده امتیق به مانیا با همراه بارها خدا به مانیا کلمه
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 گـرید بـه داشـت. اعتقـاد و مـانیا د،یـتوح هماننـد زین آخرت به دیبا که است مسلمانان یبرا امیپ
  است. مانیا نشانه زین یمعادباور است، مانیاهای  نشانه از یخداباور که همچنان سخن،

 
  ١ معاد وجود ادله :سوم مرحله

  ؛عتیطب الیس جهانی هدفدار لیدل ت/کحر برهان م/یک لیدل
  ؛شود ینم صادر عبث ارک مکیح خداوند از /متکح برهان دوم/ لیدل
  کند. می عطا او به رای موجود هر مالک میرح پروردگار رحمت/ برهان سوم/ لیدل
  

  ٢ معاد وجود ادله :چهارم مرحله 

  ؛برد یم نیب از را باطل هرگونه است محض حق هی کپروردگار قت/یحق برهان /چهارم لیدل
  ؛دهد یم فرکی ای پاداشی ارک هر به پروردگار عدالت/ برهان /پنجم لیدل
  ؛شود ینم نابود و رود ینم نیب از هرگز انسان قتیحق انسان/ روح تجرد /ششم لیدل
  .است نهفته جاودانهی زندگ محبت انسان نهاد در د/یجاوی زندگ به اقیاشت /هفتم لیدل
  
   معاد و قرآن در انسان :پنجم مرحله

 با جز مهم نیا و داند یم انسان جانکیۀ تز و نفس بیتهذ را امبرانیپ رسالتی واال هدف میرک قرآن
 هکیتز در و دیوشک آن بیتهذ در توان یم چگونه نفس معرفت بدون رایز ؛ستین سریم روح شناخت

 د.یورز مجاهدت آن
  

  مرگ از پس و مرگ یمعن :ششم مرحله

 را »یتوف«ۀ لمک مورد نیا در قرآن دارد. مرگ تیماهۀ درباری خاص ریتعب بای ا ژهیو پاسخ میرک قرآن
  است. خواندهی توف را مرگ و برده ارک به
  

   برزخ عالم :هفتم مرحله

 در انسـان ایـ و ؟شـود یم سـرهیک ارشکـ و شود یم امتیق عالم وارد باره یک مرگ، از پس انسان ایآ
 عالم وارد شد پا به یبرک امتیق هی کهنگام و ندک یمی ط رای خاص عالمیک  امتیق و مرگۀ فاصل

 شـود. یم پـا بـهکی  یبرک امتیق هک داند یم خدا تنها هک میدان یم هم را نیا البته (و شود می امتیق
  اند). ردهی کاطالع یب اظهار مطلب نیا از زین امبرانیپی حت
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  یکبر امتیق :هشتم مرحله

 وضـع دهنـدۀنشـان کـدام هـر که است شده خوانده مختلف هایعنوان و هانام با کریم قرآن در قیامت
 سـطح یک در آخرین و اولین همۀ که جهت آن از  مثالً . است آن بر حاکم مخصوص نظام و مخصوص

 شده خوانده »تالقی روز« یا »جمع روز« یا »حشر روز« رود می بین از آنها زمانی تربیت و میگیرند قرار
 روز« یـا »السـرائر تبلی یوم« شوند می باز پیچیده و بسته حقایِق  و آشکار هاباطن که جهت آن از و است
  .»الخلود یوم« است جاوید و است فناناپذیر که جهت آن از و است شده نامیده »نشور

  
  کارکنان یاجتماع و یفرد یزندگ در معاد نقش :نهم مرحله

 آثـار یاجتمـاع و یفـرد امـور در نیبازپس اتیح به مانیا ندیگو می که گراها یماد ۀدیعق برخالف
 و یاسـیس یانـزوا بـه را او و کنـد می سـلب یآدمـ از را نشـاط و تحـرک قـدرت و گذارد می یمنف

 بلکه ؛ندارد یمنف آثار تنها نه آخرت به مانیا که است نیا حق ما اعتقاد به یول کشاند، می یاجتماع
  ).١٣٩۵ پورندوشن، یمحمد( دارد یاجتماع یفرد یزندگ در یا سازنده و مثبت اریبس آثار

  
  ها داده لیتحل و هیتجز وهیش

 قسـمت در و )استاندارد انحراف و نیانگی(م یفیتوص آماری ها روش از ها داده لیتحل و هیتجز یبرا
 سـنجش در .شـد اسـتفاده کیـپارامتر آزمـون از رهـایمتغ بـودن نرمـال بـه توجه با ،یاستنباط آمار
 اسـتفاده وابسـته ریـمتغ بر مستقل ریمتغ اثر یمعنادار به بردن یپ یبرا انسیکوار لیتحل ازها  هیفرض
  .شدند لیتحل SPSS ٢٢ افزار نرم باها  داده .شود می

  
  ها افتهی

گاههای  ریمتغ نیهمچن و ها یآزمودن یفردهای  یژگیو از کی هر بخش نیا در  رفتـار و یمعنـو یآ
 آمـاری هـا  روش از اسـتفاده بـا شیآزمـا و گواه گروه نیب گرگان شهر متوسطه دوره معلمان یاخالق
 )نمـودار و اسـتاندارد انحـراف ن،یانگیم ،یفراوان عیتوز یتوافق و یبعد کی جداول مانند(ی فیتوص
   .شد یبررس و فیتوص

  
  آزمون پس و پیش مراحل تفکیک به ها آزمودنی در معنوی آگاهی به مربوط یفیتوص یها : شاخص١جدول 

  هاگروه
  آزمونپس  آزمونشیپ

  استاندارد انحراف  نیانگیم  استاندارد انحراف  نیانگیم
  ۶٫٨٨٢۴  ١٢٣٫٣۶ ٨٨٫۵۵۴٫۶٧٣٢ شیآزما گروه
  ۵٫۵۴۵٧  ٩٣٫٨٢ ۵٫٢٧٢٠ ٩١٫٠٣ کنترل گروه
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گاه نمره نیانگیم که دهد یم نشان ١ جدول یها داده  و کنتـرل گروههای  یآزمودن در یمعنو یآ
گاه نمره نیانگیم اما ،است آزمون شیپ مرحله از شتریب آزمون پس مرحله در شیآزما  در یمعنـو یآ

 .است گواه گروه از شتریب شیآزما گروههای  یآزمودن در آزمون پس مرحله
  

  آزمونپس و پیش مراحل تفکیک هابه آزمودنی در اخالقی رفتار به مربوط توصیفی هایشاخص: ٢جدول 

  هاگروه
  آزمونپس  آزمونشیپ

  استاندارد انحراف  نیانگیم  استاندارد انحراف  نیانگیم
  ۵٫٧١۶٢  ۵١٫٠۴ ۴٫٢٢٣١ ٣۶٫۶۴ شیآزما گروه
  ۴٫٧۶٧٢  ٣٨٫٨٢ ۴٫٣٧٧۴ ٣٧٫۶۶ کنترل گروه

  
 و کنتـرل گـروههای  یآزمودن در یاخالق رفتار نمره نیانگیم که دهد یم نشان ٢ جدول یها داده
 رفتـار نمـره نیانگیـم امـا است؛ آزمون شیپ مرحله از شتریب آزمون پس مرحله در شیآزما نیهمچن
   .است گواه گروه از شتریب شیآزما گروههای  یآزمودن در آزمون پس مرحله در یاخالق

 قیتحق نیا در .است یآمار مفروضه چند یبررس مستلزم انس،یکووار لیتحل آزمون از استفاده
 قـرار یبررسـ مـورد قیتحق اتیفرض آزمون از شیپ مهم یآمار )فرض شی(پ مفروضات از مورد سه

 :از ندا عبارت که است گرفته
  

 هاداده توزیع بودن نرمال بررسی برای ویلک شاپیرو آزمون نتایج: ٣ جدول

 معناداری سطح Shapiro-Wilk مقدارمتغیر
گاهی  .٩٣١.٠١٨٢معنویآ
 .٩٨١.٠١٩٨اخالقیرفتار

  
 فوق موارد تمام در لکیو رویشاپ یمعنادار سطح چون ٣ جدول از آمده دست به جینتابراساس 

هـای  آزمون از اسـتفاده و داشـته نرمـال عیتوز یبررس موردهای  داده نیبنابرا است، ٠۵/٠ از باالتر
 یهمگنـ انس،یـکووار لیـتحل آزمـون یاجـرا مفروضـات از گـرید یکی .است بالمانع کیپارامتر
 نیلـو آزمون از مفروضه نیا یبرقرار یبررس یبرا که است ها گروه نیب در وابسته یرهایمتغ انسیوار

 .است شده داده نشان ۴ جدول در آزمون نیا یاجرا به مربوط جینتا. است شده استفاده
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  هاواریانس همگنی بررسی برای لوین آزمون نتیجه: ۴ جدول

١آزادیدرجه ٢ آزادی درجه داری معنی سطح F متغیر
١ ٣٨ ٠٫٧٨٠ ٠٫٠٨۶ گاهی معنوی آ
٠٫٢۵۶ ١ ٣٨ ١٫۴٣٣ اخالقی رفتار

 معنـادار متغیرها از یک هیچ در لوین آزمون نتایج است، شده داده نشان ۴ جدول در که طورهمان
 ترتیب بدین. گیرد می قرار تأیید مورد متغیرها واریانس همگنی بر مبنی ما صفر فرض رو،این از. نیست
 .است برقرار ها،واریانس همگنی کوواریانس، تحلیل آزمون دیگر مفروضه که شود می نتیجه
  

 کواریانس تحلیل فرضپیشعنوان  به رگرسیونی خط شیب بودن یکسان تحلیل نتایج: ۵ جدول

 راتییتغ منبع
)آزمونشیپ *(گروه 

مجموع
مجذورات

درجه
 سطح F مقدار  مجذورات نیانگیمیآزاد

 یمعنادار 
گاهی  ١٫۴۴٢٠٫٢٧٨ ٢٫۴١٣١٢٫۴١٣معنوی آ
 .١٫٣٧٠۴۶٠  ١٠٫٩٨٢ ٠٫٩٨٢اخالقی رفتار

  
 شده آورده انسیکوار لیتحل فرض شیپعنوان  به یونیرگرس خط بیش بودن کسانی لیتحل جینتا
گاه یبرا بیترت به متقابل  اثر سطر یمعنادار سطح ج،ینتابراساس  .است  )،=٢٧٨/٠p( یمعنـو  یآ
 یهمگنـ هیفرضـ نیبنـابرا اسـت؛ ٠٫٠۵ از تـر بـزرگ دو هـر کـه است )=۴۶٠/٠p( یاخالق رفتار
  .شود می رفتهیپذ یونیرگرس
گاه بر معاد با مرتبط میمفاه انتقال .١   است.مؤثر  گرگان شهر متوسطه دوره معلمان یمعنو یآ

 بـا آزمـون، پـس یهـا نمره یرو (آنکوا) انسیکووار لیتحل ،یشیآزما مداخله اثر یبررس جهت
گاه ریمتغ یها آزمون شیپ نمره کنترل  .اجرا شد ها یآزمودن یمعنو یآ
  

 معنوی آگاهیبا معاد بر  مرتبط مفاهیم انتقال طرفه یک کوواریانس تحلیل نتایج: ۶جدول

 منبع
نیانگیم یآزاد درجه مجذورات مجموع راتییتغ

مجذورات
سطح F مقدار

 اتا مجذور یمعنادار 

 ٠٠٣.٠٫٧٨٨ ۴٣. ٧٨٠ ١٢۵۶.۵۶٣٧ ٢۵۶.۵۶٣٧ آزمونشیپ
 ٠٠۵.٠٫٨۶٠ ٢١. ٣٣٨.٧٢۵١١٣٣٨.٧٢۵١٢٣٣ گروه
  ٠٠٠.۶۵۴٩٣۵٣٨٣۶۵.١٣۵ خطا
  ٠٠٠.٧٨٨١٣۴۴٠ کل
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گـاه های هنمر آزمون پس انسیکوار لیتحل جینتا ۶در جدول   بـا .اسـت شـده آورده یمعنـو یآ
 است، معنادار = ٠٫٠۵ یمعنادار سطح در  =٢١F .٢٣٣ مقدار چون ۶ جدولهای  داده به توجه
 هـا گـروه بـه مربـوط آزمون پس جینتا یرو از آزمون شیپ اثر که یزمان گرفت جهینت توان یم نیبنابرا
 صـفر فـرض نیبنـابرا اسـت؛ معنـادار نانیاطم درصد٩۵ سطح درها  گروه نیب تفاوت شود، حذف
 انتقـال کـه معناسـت نیـا به یپژوهش فرض رشیپذ .شود می رفتهیپذ یپژوهش فرض و رد پژوهش
گاه بهبود موجب معاد با مرتبط میمفاه   ؛شود می متوسطه دوره معلمان یمعنو یآ
  است.مؤثر  گرگان شهر متوسطه دوره معلمان یاخالق رفتار بر معاد با مرتبط میمفاه انتقال .٢

 یهـا نمـره یرو (آنکـوا) یریـمتغ دو انسیـکووار لیـتحل ،یشیآزما مداخله اثر یبررس جهت
 .اجرا شد معلمان یاخالق رفتار ریمتغ یها آزمون شیپ نمره کنترل با آزمون، پس

  
 یبا معاد بر رفتار اخالق مرتبط مفاهیم انتقال اثر طرفه یک کوواریانس تحلیل نتایج: ٧جدول

درجه مجذورات مجموع راتییتغ منبع
یآزاد

نیانگیم
مجذورات

سطح F مقدار
 اتا مجذوریمعنادار 

 ٠٠٧.٠٫٨٩٢ ٢٨. ٣٣٣  ٣٨٢. ١۵۴۴  ٣٨٢ .۵۴۴ آزمونشیپ
 ٠١١.٠٫٨٨٣ ١١. ٣٢٢.٨٢۴٠١٣٢٢.٨٢۴٠۶۵۶ گروه
   ٠٠٠.١۶٠۴٣٨٢١١.٣٠٢ خطا
   ٠٠٠.۴۶٧٢۴٠ کل

 
هـای  داده به توجه با .است شده آورده یاخالق رفتار های هنمر آزمون پس انسیکوار لیتحل جینتا
 تـوان مـی نیبنـابرا ؛است معنادار =٠٫٠۵ یمعنادار سطح در =١١٫۶۵۶F مقدار چون ٧ جدول

 تفاوت شود، حذف ها گروه به مربوط آزمون پس جینتا یرو از آزمون شیپ اثر که یزمان گرفت جهینت
 فـرض و رد پـژوهش صـفر فـرض نیبنـابرا است؛ معنادار نانیاطم درصد٩۵ سطح درها  گروه نیب

 معـاد بـا مرتبط میمفاه انتقال که معناست نیا به یپژوهش فرض رشیپذ .شود می رفتهیپذ یپژوهش
 .شود می معلمان یاخالق رفتار بهبود موجب
  

   یریگ جهینت

گـاهی بـر معاد با مرتبط مفاهیم انتقالتأثیر  تعیین هدف با پژوهش این  اخالقـی رفتـار و معنـوی آ
س کوواریـان نتایج .شد ییدأت اول فرضیهها  یافتهبراساس  .شد اجرا گرگان شهر متوسطه دوره معلمان
گـاهی بهبـود موجـب معـاد بـا مرتبط مفاهیم انتقال که داد نشان  متوسـطه دوره معلمـان معنـوی آ
 ،)١٣٩٢( رحیمی ،)١٣٩۶( همکاران و فرخانی نیکخواههای  پژوهش نتایج با تحقیق این .شود می
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 دستاورد این تبین در .است مشابه و همسو )٢٠٠۶( ویگلروث و )١٣٩٠( شیروانیان و پدرام و زارع
گـاهی و معنویت و معاد و مرگ مفاهیم بین که آنجا از گفت توان می  معنـایی همبسـتگی معنـوی آ

گاهی افزایش باعث مختلفهای  شکل به معاد و مرگ مفاهیم آموزش دارد، وجود بیشتری  معنوی آ
 و مخاطـب دقیـق شناخت و فرستنده مقبولیت بر کیدأت با است توانسته روش این .شد خواهد افراد
گاهی بر را خود مثبتتأثیر  پیام، در جذابیت ایجاد  که آزمایش گروه .دهد افزایش مخاطب معنوی آ
 ایـن مفهـوم و معنا با رابطه در ملأت برای الزم زمان ،اند هکرد دریافت را معاد و مرگ حاوی های پیام
 کـه اسـت کـرده فراهم آزمایش گروه برای را ای زمینه چنین سیار آموزش، بنابراین ؛داشتند راها  پیام
 زمـانی مقطـع در اینکـه نـه و باشـند داشـته ذهنـی درگیـری معـاد و مرگ محتوای با روز شبانه آنان

 کـه املیوع ترین اصلی از یکی جهت این از .باشند کرده دریافت را آن خاص محیط در و مشخص
گاهی افزایش باعث نگارندگان نظر به  زمـانی محدودیت نداشتن است، شده آزمایش گروه معنوی آ
 معنویت تشویق گفت، توان می نیز نتیجه این تبیین در .است معاد و مرگ محتوای یادگیری مکانی و
 افـزایش خالقیـت، افـزایش قبیـل از منـابعی و مزایـای به منجر ،پیام طریق ازویژه  به کار محیط در

 کارکنـان، شـغلیهـای  نگرش بهبـود سـازمانی، تعهـد شخصـی، تکامل حس و اعتماد و صداقت
 و اخـالق افـزایش کـار، محـیط تـرک نیـات کـاهش نیز و شغلی مشارکت شغلی، رضایت افزایش
  .شود باالتر وری بهره و عملکرد بیشتر، انگیزش بیشتر، کاری وجدان

گاهی دنبال به همواره انسان  .کند می فکر مرگ از پس دنیای به و بوده خود هستی سرچشمه از آ
 را آنـان نگـرش و ذهـن است، شده هئارا آزمایش گروه به که معاد و مرگ مرتبط با های پیام محتوای
گاهی که یطور به ،است داده جهت  پیـدا رشـد مرگ از پس با رابطه در تفکر طریق از آنان معنوی آ
گاهی .است کرده  شـود، یمـی و ردکـعمل بری اثرگذار سبب هک است فردی باورها اساسی معنو آ
گـاهی .دهـد مـی شـکل رای زنـدگی واقعـ لکشـ هی کـا گونـه به  قـدرت شیافـزا باعـثی معنـو آ

گاه وی ریپذ انعطاف  ،یزنـدگی هـا یسخت و التکمش برابر در هطوری ک به ،شود می انسانی خودآ
   .دارندی شتریبی صبور وی بردبار
گاهی واقع، در  در ،یهست جهان به نگر لک نگرش و شهود با و است الهامی برای تیظرفی معنو آ
 ایـن در .اسـت رسـوم و آداب وها  سـنت نقـد وی زندگی ادیبنی ها پرسشی برای پاسخی جستجو
 بـرای را شرایطی چنین سیار شیوه به معاد و مرگ حاوی آموزشیهای  پیام که رسد می نظر به تحقیق
گاهی رشد   .بود آورده فراهم معلمان معنوی آ

 اخالقـی رفتـار بـر معاد با مرتبط مفاهیم انتقال .شود می ییدأت نیز دوم پژوهش، ها یافته براساس
 بـا مـرتبط مفـاهیم انتقـال که آمد دست به نتیجه این .استمؤثر  گرگان شهر متوسطه دوره معلمان



      ۶١   گرگان شهر متوسطه دوره معلمان اخالقی رفتار و معنوی آگاهی بر معاد با مرتبط مفاهیم انتقال تأثیر

 

 فرخانی نیکخواه تحقیقات با آمده دست به نتیجه .شود می معلمان اخالقی رفتار بهبود موجب معاد
  .است همخوان )٢٠١٠( همیتی ،)١٣٩۵( ضامنی ،)١٣٩۶(

 معـاد منکـران و دارد اعتقـاد قیامـت روز و معاد به ذاتاً  بشر باید گفت پژوهش، نتیجه تبیین در
 عدالت اجرای جهت قیامت روز .ورزد می عناد ،باشد خود اعمال جوابگوی باید معاد قبول با چون
 کیفـر و پاداش قالب در را خود اعمال انسان که شوند می محشور ،دو هر ،انسان روح و جسم الهی

 به اسالم دین در هرچند .است اخالقی رفتار رشد برای یمؤثر عامل خود امر این و دارد می دریافت
کید بسیار معاد اصل  و گـذرا بسـیار وارده خرافات و تحریفات دلیل به ادیان دیگر امااست؛  شده تأ

 ایـنانـد  هداد قـرار دین اصول جزء را معاد مسلمانان اینکه علت .اند هکرد بیان را مسئله این سطحی
 را آن فقـط مـا نخواسـته یعنـی اسـت، خواسـته مـا از ای اضافه امر یک معاد درباره اسالم که است
 هـم مـا خـود خواسـته بلکه باشیم کرده قبول نبوت قبول طفیل به اسالم ضروریات از یکیعنوان  به

 در هـم و کـار محـیط در هـم معلمـان این پـژوهش، در .باشیم داشته اعتقاد و ایمان آن به مستقالً 
 محتـوای یـادگیری از اسـتفاده بـا ولی ؛کنند می زندگی معنویت با همواره اجتماعی، زندگی محیط
 از .باشـند داشته کنترل اخالقی شکلی به خود رفتارهای بر هوشیارانهطور  اند به هتوانست معاد و مرگ
 از .اسـت شـده معلمـان اخالقـی رفتـار افزایش باعث سیار شیوه به معاد و مرگ آموزش جهت این

گاهی ،دیگر سوی گاه وی ریپذ انعطاف شیافزا باعثی معنو آ  در افراد هطوری ک به .شود ی میخودآ
 نشـان درخـوری و مناسب رفتارهای آن تبع به و باشند، داشته بیشتری شکیبایی ،یزندگی ها یسخت
گاهی واقع، در .دهند  اخالقـی رفتارهـای گـرفتن پـیش در بـرای بیشتر بینشی برای تیظرفی معنو آ
 .است زیستن اخالقی چرایی وی زندگی ادیبنی ها پرسشی برای پاسخی جستجو در و است
  

  پیشنهادها

گـاهی بـر معـاد بـا مرتبط مفاهیم انتقال مثبتتأثیر  به توجه با شود می پیشنهاد  معلمـان، معنـوی آ
 فضـای طریـق ایـن از تا نمایند کیدأت معنویت ارتقا و متغیر این بر سازمانیهای  آموزش در مدیران
 شـاهد تـوان می معاد، با مرتبط مفاهیم انتقال حوزه در گذاری سیاست با .یابد بهبود مدارس معنوی
 بـا تـا سـازد مـی قـادر را فـرد کـه اسـت عاملی معادباوری رویکرد، بنابراین ؛بود نیز معنویت رشد

 تعهـد شخصـی، تکامـل حـس و اعتمـاد و صـداقت متعـالی منبعی با ارتباط و خود بهتر شناخت
 توانـد می معاد با مرتبط مفاهیم انتقال که آنجا از .بخشد بهبود خود را شغلیهای  نگرش و سازمانی

 سـرمایه و نمایـد کمـک معلمـان در اجتماعی روابط بهبود به اخالقیی رفتارها و صـفات ایجاد با
 .شود می محسوب معلمان اخالقی رفتار برای مناسب آموزشی الگوی یک ،دهد بهبود را اجتماعی
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 پـژوهش ایـنهای  یافته معلمان، اخالقی رفتار بر معاد با مرتبط مفاهیم انتقال مثبتتأثیر  به توجه با
 منظـور بـه الکترونیکـی آموزشهای  نظام مربیان و آموزشی طراحان برای مهمی اطالعات تواند می
 .باشد داشته اخالقیهای  ارزش افزایش وسیله به آموزش کیفیت یارتقا
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