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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررســی اثربخشــی آموزش مهارت های معنوی بر شــادكامی و 
سرمایه روان شــناختی دانش  آموزان دختر مقطع متوســطه ناحيه دو شهر كرمان انجام شد. 
طرح پژوهش از نوع نيمه آزمایشــی، با طرح پيش آزمون- پس آزمــون با گروه كنترل بوده 
اســت. برای این منظور از بين دانش آموزان دختر مقطع متوســطه ناحيه دو شهر كرمان و با 
اســتفاده از نمونه گيری تصادفی، تعداد سی نفر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش 
و كنترل تقسيم شدند. ابزار پژوهش مقياس شادكامی آكسفورد)آرگایل و لو، 1990( و مقياس 
ســرمایه روان شناختی)لوتانز و همکاران، 2005( بود كه در مرحله قبل و بعد از آزمایش در هر 
دو گروه اجراشد. گروه آزمایش طی ده جلســه 90 دقيقه ای تحت آموزش مهارت های معنوی 
با رویکرد اســالمي قرار گرفتند. داده ها با اســتفاده از تحليل آماری كوواریانس مورد بررسی 
قرار گرفت. یافته ها نشــان داد آموزش مهارت های معنوی بر افزایش شادكامی دانش آموزان 
موثر اســت. همين طور یافته ها نشــان داد كه آموزش مهارت های معنوی بر همة مؤلفه های 
سرمایه روان شــناختی به جز خودكارآمدی تأثيرگذار بوده است. در نتيجه می توان از آموزش 
مهارت های معنوی برای افزایش شــادكامی و سرمایه روان شناختی دانش آموزان استفاده كرد.

واژگان کليدی: مهارت های معنوی، شادكامی، سرمایه روان شناختی، دانش آموزان.
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مقدمه 
در آغاز روان شناســی بیشــتر بر هیجانات منفی مانند اضطراب و افسردگی تمرکز 
داشــت تا بر هیجانات مثبت. از باب مثال متون علمی نیز بیشــتر در مورد رنج بود تا 
لذت. اما در قرن 21 روان شناســی متوجه این امر شد که انسان باید انرژی عقالنی خود 
را صرف جنبه های مثبت تجربه  اش کند)مایرز و لندزبرگر1، 2002(. از این رو، هم اکنون 
روان شناســی مثبت به دنبال آن است که به افراد کمک کند توانایی ها و شایستگی های 
خود را پرورش دهند. از شاخص های مهم این روان شناسی، شادکامی2)کار3، 2003( و 

سرمایه روان شناختی4)لوتانز، آولیو، آوی و نرمن5، 2007( است.
شادکامی عبارتست از ارزیابی های شناختی و هیجانی فرد از زندگی اش)کار، 2003( 
و ترکیبی از وجود عاطفه مثبت، فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی است)آرگایل، 
مارتین و لو6، 1995(. این ســازه دو مؤلفه شــناختی و عاطفی دارد؛ مؤلفه شناختی بر 
رضایــت فرد از زندگی و مؤلفه عاطفی بر تــوازن لذت)تعادل بین هیجان های مثبت و 
منفی( و حالت هایی مانند خنده و شــوخ طبعی داللت دارد. شــادکامی موضوع اصلی 
روان شناسی مثبت گراست، زیرا به عنوان یک پدیده هیجانی مثبت برای انسان ضروری 
است و به زندگی او معنا می بخشد. اهمیت شادکامی به اندازه ای است که بهتر است به 
جای توجه به افســردگی به شادکامی توجه شود)سیسیاینن7، 2002(. شادی در بهبود و 
افزایش سالمت جســمانی و روانی نقش موثری دارد و باعث احساس امنیت می شود 

)پترسون8، 2000(.
با توجه به ســاختار دو بعدی شادکامی)نشــاط و رضامندی(، نظریه شــادکامی 
از نظر اســالم بر»توحید« مبتنی اســت، که بــه معنای»واقعیت شناســی توحیدی« و 
»هماهنگ ســازی با واقعیت های توحیدی« مربوط به شــادکامی است. بر این اساس، 
شادکامی بر واقعیت هایی مبتنی است که توسط خداوند متعال تقدیر شده و دست یابی 

1. Meyers & Landsberger
2. happiness
3. Carr
4. Psychological capital
5. Luthans , Avolio, Avey & Norman
6. Argyle & Martin & Lu
7. Siisiäinen
8. Peterson
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145 به آن نیز راه خاصی داردکه باز توســط خداوند متعال تنظیم شده است. شناخت این 
واقعیت ها و پذیرش آ ن ها از ســویی موجب »رضامندی« از تقدیرهای خداوند متعال 
می شــود، چون آ ن ها  را مبتنی بر »خیر« می بیند؛ همچنین موجب نشاط می شود، چون 
لذت های مورد نیاز را براســاس الگوی الهی آن تامین می کند) پســندیده،1:1390(. 
شــواهد تجربی فراوانی وجود دارد که حاکی از رابطه مثبت معنادار بین نگرش دینی 

و شادکامی می باشد. 
نگرش دینی، عبارتست از اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی، که درآن خداوند 
محور امر بوده و ارزش ها، اخالقیات، آداب و رســوم و رفتارهای انســانی براساس 
آن تنظیم می شــود)اکبریان، 1395(. افرادی که گرایش هــای دینی دارند معتقدند در 
جهــان مقصد واالیی وجود دارد که افراد می توانند شــادکامی خود را با توجه به آن 
ارتقاء بخشــند)دینر، سو، لوکاس و اســمیت1990،1(. عمل به باورهای دینی موجب 
افزایش شــادکامی، مشارکت کالمی وکاهش پرخاشگری می شود)ماهونی، پارگامنت، 
جول، سوانک، اسکات، امری و رای2، 1999(. بین نگرش های مذهبی دانش آموزان و 
شادکامی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد)بخشی پور و رمضانی زاده، 1393(. 
نقش  جهت گیری مذهبی درونی در ادراک شادکامی مهم می باشد و مرکز کنترل درونی، 
تبیین کننده نقش  جهت گیری مذهبی درونی بر شــادکامی است) شفیعی، شهابی زاده 
و پورشافعی ، 1391(. دانش آموزانی که تجربه های شادی با شدت باال را بعنوان منابع 
شــادکامی خود معرفی کرد ه اند از سالمت روان بیشتری برخوردار هستند)خسروی و 

چراغ مالیی ،1391(. 
یکی دیگر از مهمترین توانایی های انسان که باعث سازگاری او در زندگی می شود 
ســرمایه روان شناختی است که از مهمترین عوامل تامین کننده بهزیستی روان شناختی 
می باشد)لوتانز، 2002(. سرمایه روان شناختی سازه ای ترکیبی و به هم پیوسته از چهار 
مؤلفه ادراکی- شــناختی یعنی امید3، خوش بینی4، خودکارآمدی5 و تاب آوری6 است. 

1. Diener, Suh, Lucas & Smith
2. Mahoney, Pargament, Jewell, Swank, Scott, Emery & Rye
3. hope
4. optimism
5. self-efficacy
6. Resiliency
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این چهار مؤلفه با هم ترکیب می شوند و یک کل هم افزایی را می سازند و انتظار می رود 146
کل سازه نسبت به تک تک متغیرهای تشکیل دهنده آن تأثیر بیشتری بر عملکرد داشته 
باشد)لوتانز و یوسف1، 2007(. این سازه با ویژگی های زیر مشخص می شود: داشتن 
پشــتکار در دنبال کردن اهداف و پیگیری راه های الزم برای رسیدن به موفقیت)امید(، 
ایجاد اســنادهای مثبت در مورد موقعیت های اکنون و آینده)خوش بینی(،  باورفرد به 
توانایی هایش برای دســت یابی به موفقیت در انجــام وظایف معین)خودکارآمدی( و 
تحمل کردن مشکالت تا دســتیابی به موفقیت ها)تاب آوری( )لوتانز، آولیو، والومبوا2 

و لی3، 2005(.
در حالی که ســرمایه اقتصادی بر »چه چیز دارید؟« و ســرمایه انسانی بر »چه چیز 
می دانید؟« و ســرمایه اجتماعی بر »چه کســی را می شناســید؟«  تأکید دارد، ســرمایه 
روان شــناختی بر »چه کسی هستید؟« و »چه کسی می توانید بشوید؟« تأکید دارد)لوتانز  
و یوسف، 2007(. دلیل فراتر بودن سرمایه روان شناختی نسبت به سرمایه های دیگر در 
ظرفیت های آن ، خصوصا بخش توسعه ای آن)چه کسی خواهید شد؟( است که عموما 
در ســرمایه های اجتماعی و انسانی نادیده گرفته شده است)لوتانز و همکاران، 2005(. 
سیسیاینن)2002( معتقد است سرمایه های انسانی و اجتماعی به آسانی قابل مشاهده و 
آشکار است و می توان آ ن ها را به ساد ه گی اندازه گیری و کنترل کرد، در حالی که سرمایه 
روان شناختی بیشــتر بالقوه بوده، اندازه گیری و توسعه آن دشوار است. به دلیل اهمیت 
سرمایه روان شناختی - خصوصاً قابلیت توسعه ای بودن آن ـ این ایده از ظرفیت باالیی 

برای حضور جدی تر در عرصه تعلیم و تربیت برخوردار است.
پژوهش های تجربی نشــان داده اند رشــد و توسعه ســرمایه روان شناختی موجب 
افزایش کارایی و توانایی حل مسئله دانش آموزان می شود)هاجز4، 2010(. دانش آموزانی 
که سرمایه روان شناختی باالتری دارند، سطح اضطراب و استرس آ ن ها پایین تر است و 
در نتیجه تمایل به خشــونت نیز در آ ن ها کمتر است)آلیو و کاراکاس5، 2015(. سرمایه 
روان شناختی آ ن ها را قادر می سازد تا سالمت روانی - رفتاری خود را در سطح باالتری 

1. Youssef 
2. Walumbwa 
3. Li
4. Hodges
5. Aliyev & Karakus
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147 نگه دارند و به شــیوه ای مثبت، سازگارانه و کارآمد به حل و فصل مشکالت بپردازند، 
دانش آموزانی که سرمایه  روان شناختی باالتری دارند، عملکرد تحصیلی بهتری دارند)وانو، 
کامکیت و وانگ وانیچ1، 2015( . نریمانی ، شــاه محمد زاده، امیدوار و امیدوار)1393( در 
پژوهش خود نشان دادند دانش آموزان مبتال به ناتوانی یادگیری درمقایسه با دانش آموزان 
عادی از ســرمایه  روان شناختی کمتری برخوردارند. پژوهش کاوری زاده )1394( نشان 
داد آمــوزش مهارت های زندگی یک روش مداخله ای مناســب برای ارتقاء ســرمایه 

روان شناختی و سازگاری نوجوانان بدسرپرست، می باشد. 
عالوه بر شادکامی و سرمایه روان شناختی، یکی دیگر از اجزای زندگی سالم توجه 
به معنویت و نیازهای معنوی2 است. معنویت یک بعد اساسی انسان است که از دوران 
کودکی در انســا ن ها رشد می کند، متحول می شــود و با اثرپذیری از محیط می تواند به 
شــکوفایی رسیده، یا بالعکس دچار وقفه شده و یا آسیب پذیر و آسیب زا گردد)وست3،  
ترجمه  شهیدی  و  شیرافکن، 1388(. مفهوم معنویت در جهان معاصر طیفی بسیار وسیع 
را در برمی گیرد. در یک ســوی آن متفکران دینــی قرار دارند که معتقدند معنویت تنها 
در چارچوب گفتمان دینی و تنها در ادیان آسمانی معنا پیدا می کند. در سوی دیگر این 
طیف متفکران سکوالر قرار دارند، که معنویت را نیاز عاطفی و روان شناختی انسان تلقی 
می کنند و الزامی در هویت بخشی دینی به آن نمی بینند. در این جریان فکری معنابخشی 
معنویت، با اتصال به درون انســان یا ارتباط عمیق با طبیعت و دیگر انســا ن ها، محقق 
می شود)بســت4، 2008، به نقل از باغگلی، شــعبانی ورکی،  نهاوندی و غفاری، 1394(. 
بــا آن که مفهوم معنویت در بین فرهنگ های مختلف متنوع و گاهی متفاوت می باشــد، 
معنویت یک تجربه انســانی و جهانی است.  روان شناسان به طور روز افزون در می یابند 
که می توانند با توصیه مراجعه کنندگان به معنویت و شرکت در مراسم مذهبی، آ ن ها را 
به آرامش روانی سوق دهند)مالتبی، لوئیس و دی5)1999(. دیویس6)2005( در پژوهش 

خود نشان داده است که معنویت پیش بینی کننده قوی برای امید و سالمت روان است.

1. Vanno, Kaemkate &Wongwanich
2. spiritual needs
3. West
4. Best
5. Maltby,Lewis & Day
6. Davis
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معنویت در نزد اندیشــمندان مسلمان معاصر عبارتست از: شناخت خداوند و قرب 
به او؛ قرب الی الل به معنای ایجاد رابطه ای حقیقی بین خدا و انســان است، به گونه ای 
که روح انســان بر اثر درک، باور و اعمالی خاص)متناســب با غایت آفرینش خویش( 
رابطه ای وجــودی و آزادانه)اختیاری( با خداوند متعال برقــرار و به طور مداوم آن را 
تشدید می کند و در نتیجه ایجاد چنین ارتباطی مراتب کمال را در وجود خویش محقق 
می سازد. این ارتباط واقعیتی تکوینی ولی حصول آن)به لحاظ مقدمات( امری اکتسابی 
و اختیاری اســت. البته این ارتباط وجودی با خدا امری دارای مراتب و درجات است 
که می تواند به طور مداوم تشدید یا تنزل یابد)مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم 
و تربیت رســمی و عمومی جمهوری اســالمی ایران، صادق زاده قمصری و همکاران، 
1390(. در ایــن جهان بینی، معنویت فرآینــدی ارتباطی و تعالی بخش در ابعاد مختلف 
خود، دیگر انسا ن ها، طبیعت و خداوند است. اساس معنویت ارتباط با خداوند به عنوان 
اِهُر َو الْباِطُن َو ُهَو  ُل َو اْلِخُر َو الظَّ مبداء و منشاء، حقیقت و غایت هستی است: ُهَو اْلَوَّ
بُِکلِّ َشــيْ ءٍ َعلیٌم)حدید، 3(. خداوند هدف نهایی فطرت انسان است و انساِن خودآگاه 
در طلب این مطلوب نهایی در حرکت است و تا به او نرسد آرام نمی گیرد: الَّذیَن آَمنُوا 
ِ تَْطَمئِنُّ الُْقُلوُب)رعد، 28(. ســایر ارتباط ها زمانی  ِ أاَل بِِذْکِر اللَّ َو تَْطَمئِنُّ ُقُلوبُُهْم بِِذْکِر اللَّ
معنوی است که در ارتباط با خداوند باشد. تأثیر معنویت در زندگی منجر به یک سبک 
زندگی می شــود که عقاید، نگرش ها، ارزش ها و اعمال را در پاســخ به خدا و قرب او 
هماهنگ می کند. لذا معنویت، کارکرد محوری و ضروری دین است)کیانی، مهرمحمدی، 

صادق زاده قمصری، نوذری و باقری، 1394: 111(. 
برزگر بفرویی )1393( نشان داد معنویت درمانی مبتنی بر دیدگاه اسالمی، بر بهزیستی 
 روان شــناختی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان موثر اســت. موحــدی، کریمی نژاد، 
هاشــمی نصرت آبادی و موحدی)1392( نشــان داده اند آمــوزش مبتنی بر معنویت بر 
بهبود مولفه هــای کیفیت زندگی دانش آموزان مؤثر اســت. پژوهش اژدری فرد، قاضی 
و نورانی پور)1389( نشــان داد آموزش عرفان و معنویت باعث افزایش سالمت روان 
و بهبود عملکرد جســمانی، اجتماعــی و کاهش اضطراب و افســردگی دانش آموزان 
می شــود. برومندزاده و کریمی ثانی)1394( در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که 
آموزش مهارت های معنوی بر افزایش سالمت عمومی و کاهش اضطراب دانش آموزان 



بررسی اثربخشی آموزش مهارت های معنوی)مبتنی برآموزه های 
قرآن کریم و روایات ائمه)ع(( بر شادکامی و سرمایة روان شناختی دانش آموزان

149

143 - 170

ë سال سوم
ë شمارة  2

ë شمارة پیا پی 7
ë تابستان  1397

موثر اســت. همچنین نتیجه پژوهش مرحمتی و فوالدچنگ)1396( نشان داد آموزش 
مهارت های زندگی با رویکرد اسالمی، بر بهزیستی روان شناختی یادگیرندگان مؤثراست. 
با آن که مطالعات انجام شــده وجود و اثربخشِی مثبت واقعیتی به نام معنویت در جهان 
خلقت و در وجود انسان و رفتار انسانی را تأیید می کند، با این حال »به ندرت شواهدي 
از آموزش مهارت های معنوی در ادبیات علمی جهان وجود دارد«)بوالهری، غباري بناب، 

قهاري، میرزایي، راقبیان، دوس علیوند و زارعي دوست، 8:1392(. 
مهارت هــای معنوی به مجموعــه توانمندی های معنوی در زمینــه نگرش و رفتار 
گفته می شــود)جماعتی، 1391: 100( که با ایجاد تعامل میان ســه حوزه دانش، نگرش 
و مهارت ها به فرد کمک می کند تا با رفتار ســازگارانه با چالش ها و ضروریات زندگی 
روزمره انطباق پیدا کند)بوالهری و همکاران، 1392(. براســاس آیات قرآن کریم که در 
زمینه آفرینش خاص انســان است:»پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگارکن، 
یِن  این فطرتی است که خداوند انسان ها را بر اساس آن آفریده است«: َفَأقِْم َوْجَهَک لِلدِّ
یُن الَْقیُِّم َو اَلکِنَّ  ِ َذالِــکَ الدِّ ِ الَّتــیِ َفَطَر النَّاَس َعَلیْها اَل تَبِْدیَل لَِخْلِق اللَّ َحنِیًفــا فِْطَرَت اللَّ
أَْکثــَر النَّاِس اَل یَْعَلُمون)روم:30(، می توان به این نتیجه رســید که همه انســان ها دارای 
گرایش های معنوی بالقوه ای هســتند که خاص نوع انســان و مالک برتری او بر دیگر 
موجودات است)مطهری، 1375 :100(. براساس این آیات زمینه قرار گرفتن در فرآیند 
رشــد معنوی پس از توجه به این گرایش ها، دست یافتن به نگرش معنوی و در مرحله 

بعد، عمل و رفتار براساس آن نگرش است.
نگرش معنوی ناشی از عمق آگاهی انسان و شناخت اوست که با هدف جستجوی 
علت و معنا از سطح ظاهر اشیاء و امور عبور می کند و به درون، روابط و وابستگی های 
آ ن ها نفوذ می کند. بنابراین هر چقدر گرایش ها و نگرش های معنوی انسان پایه و زیربنای 
اعتقادی)وجود خداوند و درک حضور او( و فکری)تفکر و دانش در مورد ویژگی های 
معنوی انسان، آفرینش و معنای آن( پیدا کند، انسان بیشتر و عمیق تر در جریان فرآیند 
رشد معنوی قرار می گیرد. قرار گرفتن در فرآیند رشد معنوی ، توجه و ایمان به خداوند و 
درک حضور او در زندگی، تأثیر عمیقی بر دیدگاه و رفتار وی درباره خودش و روابطش 
با انســان های دیگر و خداوند می گذارد و راه پیدا کردن هدف و معنای صحیح زندگی 
را به او نشان می دهد)شــهیدی و فرج نیا ، 1391(. این همان دست یافتن به مهارت های 
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معنوی و نتیجه نگرش معنوی سالم است.
معنویت و مذهب از جمله مســائلی اســت کــه عالوه بر بزرگســاالن مورد نیاز 
کودکان و نوجوانان نیز هســت.تحقیقات نشان داده است کودکان و نوجوانان سوال ها 
و کنجکاوی های دینی/معنوی زیادی دارند)پارگامنت1، 2007(. از آنجا که دین/معنویت 
یکی از عوامل محافظت کننده در برابر بسیاری از آسیب های روانی- اجتماعی از جمله 
ســوء مصرف مواد است)غباری بناب، 1387(، لذا توجه به این مسئله ضروری است که 
چگونه می توان در مورد افرادی که نیاز به روان درمانگری ندارند و آســیب های جدی 
روانی و معنوی آنان را تهدید نمی کند؛ یعنی دانشــجویان، دانش آموزان یا کســانی که 
کنجکاو فهمیدن آگاهی هایی فراتر از علوم رفتاری اند و در پی کشــف جهانی دیگر از 
وجود خودشان هستند که در ورای جسم و روان است؛ مهارت هایی مبتنی برآموزه های 
دین اســالم، آموزش داد که به سازگاری آنان کمک کند و این سازگاری باعث شود که 
افراد کارکرد خوبی در اجتماع،  زندگی تحصیلی و فردی خود داشته باشند  و از ابتال به 
آســیب های روانی- معنوی تاحدودی مصون بمانند. با عنایت به اینکه در جامعه ایرانی 
اسالمی ما، بسیاری از رفتارهای زندگی فردی و اجتماعی افراد، مستقیم یا غیر مستقیم، 
از آموزه ها و باورهای دینی و معنوی متاثر است، بنابراین بسیاری از مهارت های معنوی 
را می توان با بهره  گیری از این آموزه ها، طراحی کرد و به مشارکت کنندگان آموزش داد.
در همین راســتا، طرح آموزش مهارت های معنوی در ســال 1388 به وزارت علوم 
ارائه و مورد تأیید دفتر مرکزی مشــاوره و حمایت از مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه 
تهران قرار گرفت. هدف این طرح، طراحی و تدوین بســته آموزش مهارت های معنوی 
برای دانشــجویان بود که بتوان آن را همانند کارگاه های آموزشــی مهارت های زندگی 
توسط مربیان آموزش دیده به دانشجویان آموزش داد؛ به این منظور که دانشجویان را با 
مهارت های معنوی آشــنا کرده، به ارزش های این مهارت ها پی ببرند و کوشش کنند در 

زندگی روزمره خود این مهارت ها را به کار گیرند.
این طرح با مروری بر منابع و پژوهش های مربوط به مهارت های زندگی شــروع 
شد؛ســپس پژوهش های حوزه روان شناسی، روانپزشکی و منابع اصیل اسالمی)قرآن، 
نهج الفصاحه و احادیث ائمه معصومین)ع( مورد مطالعه قرار گرفت و پس از بحث و 

1. Pargament
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بررســی توسط کارشناسان که نزدیک 2 سال به طول انجامید، منجر به طرح فهرست 
بیش از 31 مهارت معنوی/ دینی و اولویت بندی آ ن ها شــد و در نهایت اتفاق نظر بر 
اولویت آموزش 11 مهارت معنوی به شــرح ذیل قرار گرفت: به جا آوردن مؤثر نماز 
و دعــا، خودآگاهی، ارتباط معنوی، توکل ، صبر، تقوا پیشــگی، پاالیش دل، تواضع و 
فروتنی، کنترل حســد، مشاهده تجلی باری تعالی در طبیعت و ذکر. در این زمینه دو 
کتاب »آموزش مهارت های معنوی- کتاب ویژه مربیان و کتاب کار دانشــجویان« نیز 

تألیف شد )بوالهری و همکاران، 1392(. 
بررسی پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع نشان می دهد در دهه های اخیر توجه ویژه ای 
به مقوله های شــادکامی و سرمایه روان شناختی شده است. به عقیده فوردایس1)1977( 
برای ایجاد شادمانی در افراد می توان فرآیند های شناختی و انگیزشی را که باعث ایجاد 
شادکامی می شود به افراد آموزش داد. آرگایل)2003( بر مؤلفه های شناختی، رفتاری و 
اجتماعی در برنامه های آموزشی شادکامی تأکید کرده است. پژوهش لیبومرسکی2)2012( 
اثربخشــی برخی از مداخالت مثبت گرا ازقبیل نوشتن نامه قدردانی، شمردن نعمت ها، 
پرورش خوش بینی، تمرکز روی احساســات مثبت نســبت به دیگران و تصورکردن 
خود آرمانی را بر افزایش شــادکامی نشــان داده است. باآنکه پژوهش ها ارتباط مثبت و 
معنادار بین شــادکامی و معنویت را نشــان داد ه اند، تاکنون پژوهشــی درباره اثربخشی 

آموزش مهارت های معنوی بر شادکامی انجام نشده است. 
پژوهش هایی که به بررسی رابطه بین معنویت با مؤلفه های سرمایه روان شناختی)امید، 
خوش بینــی، خودکارآمدی و تــاب آوری( پرداخته اند، نشــان داده اند بین معنویت و 
تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد)هانتر هرناندز، کســتاس مونیز  و گانی3، 
2015؛  مؤمنی، کرمی و شهبازی، 1391(. پژوهش حسینی قمی و سلیمی بجستانی)1390( 
نشــان داد جهت گیری مذهبی درونی با افزایش تــاب آوری رابطه مثبت دارد. پژوهش 
کریمی فر، روح االمینی، دین پرور و سهرابی امرود)1395( نشان داد »آموزش مؤلفه های 
معنوی)ارتباط با خداوند، توکل و معنایابی در رنج(« بر افزایش امید و شادکامی دختران 
دانش  آموز مؤثر و بر خوش بینی تأثیری ندارد. نتیجه پژوهش لشنی، شعیری، اصغری مقدم 

1. Fordyce
2. Lyubomirsky
3. Hernandes, Costas-Muñiz & Gany
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و گلزاری)1391( تأثیر به کارگیری راهبرد های شکرگزاری بر شادکامی، عاطفه مثبت و 
خوش بینی را نشان داده است. خوش بینان طبق آموزه های دین اسالم، برخی از سختی ها 
و مشــکالت را از ناحیه خداوند متعال دانسته و به جنبه آزمایشی بودن آن تأکید دارند. 
آن ها پاره ای از مشــکالت را عاملی برای توانمند سازی خود در نظر می گیرند و برخی 
از ســختی ها را اثر وضعی رفتار خود قلمداد می کنند)حسنی، احمدی  و میردریکوندی 

.)1390
صبا و اصل فتاحی)1396( در پژوهش خود نشان دادند که آموزش هوش  معنوی با 
تأکید بر آموزه های قرآنی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مؤثر اســت. پژوهش 
مشــایخی دولت آبادی و محمدی)1393( نشــان داد هوش  معنوی یکی از متغیرهای 
پیش بین خودکارآمدی تحصیلی است. موسی زاده، شاه محمدی و سلطان مرادی)1393( 
نشــان دادند آموزش مهارت های مقابله ای بر خودکارآمدی دانش آموزان مؤثر اســت و 
پژوهــش اکبریان)1395( رابطه مثبت بین نگرش  معنوی با شــادکامی و خودکارآمدی 

دانش آموزان را نشان داده است. 
در مجموعه پژوهش هایی که در ایران درباره سرمایه روان شناختی انجام شده است، 
بررسی مداخالتی که موجب افزایش سرمایه روان شناختی دانش آموزان می شود، بسیار 
اندک اســت. از آنجا که تربیت نوجوانان شــاد، ســالم و از نظر اخالقی خوب، جزء 
هدف های مهم والدین و مربیان می باشد، کوشش در دست یابی به یافته هایی در این زمینه 
می تواند راهبردهای مهمی برای مراکز آموزشی و مشاوره باشد. لذا هدف این پژوهش 
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های معنوی)مبتنی بر آیات قرآن و روایات ائمه)ع( بر 

شادکامی ، سرمایه روان شناختی و مؤلفه های آن در دانش آموزان می باشد. 

روش پژوهش
مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه 
کنترل بود که با هدف بررســی اثربخشــی آموزش مهارت های معنوی بر شــادکامی و 
سرمایه روان شناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه دو شهر کرمان صورت 
گرفت. مالکهای انتخاب نمونه شامل موارد زیر بود: نداشتن مالک های تشخیصی برای 
اختالالت بارز روان پزشکی از قبیل افسردگی اساسی و اختالالت شخصیت که با مراجعه 
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به مشاور مدرسه ، این مالک ها ارزیابی شد. جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان دختر 
مقطع متوســطه دوم ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر کرمان در سال تحصیل 1395-96 
بودند که با روش نمونه  گیری تصادفی یک دبیرســتان انتخاب و از جمعیت 250 نفری 
دانش آموزان 30 نفر به صورت تصادفی ، انتخاب شدند. شیوه انتخاب به این صورت بود 
که از فهرست دانش آموزان مدرسه دو کالس به تصادف انتخاب و با انجام قرعه کشی 
از هر کالس 15 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در شرایط آزمایشی)15 نفر( و 

کنترل)15 نفر( جایگزین شدند. 

ابزار جمع آوري اطالعات 
 پرسش نامه شادکامی آکسفورد1: این پرسش نامه توسط آرگایل و لو)1990( تهیه شده 
و 29 گویه دارد. هر گویه در یک طیف چهار بخشــی از صفر تا 3 نمره گذاری می شــود. 
بدین ترتیب باالترین نمره ای که آزمودنی می تواند در این مقیاس کســب کند87 است که 
بیانگر باالترین حد شــادکامی بوده و کمترین نمره این مقیاس صفر است که موید ناراضی 
 بودن آزمودنی از زندگی و افسردگی فرد است. نمره بهنجار این آزمون بین 40 تا 42 است 
)هادی نژاد و زارعی، 1388(. آرگایل و لو)1990( پایایی این پرسش نامه را با استفاده از روش 
آلفای کرونباخ در مورد 347 آزمودنی بررسی کردند و ضریب آلفای 0/90 را به دست آورند. 
مطابق نظر آرگایل، حیطه های این پرسش نامه در پنج دسته قابل تفکیک می باشد: رضایت از 
زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطرو خلق مثبت که با آموزه های اسالمی 
قابل انطباق می باشند. این پرسش نامه توسط علی پور و آگاه هریس)1386( مورد سنجش 
قرار گرفته و نتایج نشان داد ه اند که برای اندازه  گیری شادکامی در جامعه ایرانی ، از روایی و 
پایایی مناســب برخوردار است. نجفي، دهشیري، دبیري، شیخي و جعفري)1391(، روایی 
پرسش نامه را با استفاده از یک نمونه 400 نفری از دانشجویان دانشگاه های تهران و با روش 
تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار دادند و همه بارهای عاملی در سطح)0/001( معنادار 
بودند. در این پژوهش، پایایی پرسش نامه شادکامی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/92 
به دست آمد. برای روایی صوری پرسش نامه، از 7 متخصص نظرخواهی شد که همگی توان 

سنجش شادکامی را توسط این آزمون تأیید کردند. 

1. Oxford Happiness Questionnaire
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پرسش نامه سرمایه  روان شــناختی1 لوتانز، آولیو، والومبوا و لی)2005(: پرسش نامه 
سرمایه  روان شناختی لوتانز و همکاران در سال 2005 ساخته شد. این پرسش نامه شامل 24 
گویه و دارای چهار زیر مقیاس خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی است، هر 
زیرمقیاس 6 گویه دارد که آزمودنی به هر گویه در مقیاس 6 درجه ای لیکرت)کامال مخالفم، 
تا کامال موافقم( پاســخ می دهد. برای به دست آوردن نمره سرمایه روان شناختی ابتدا نمره 
هر زیر مقیاس به صورت جداگانه محاسبه و سپس مجموع آ ن ها به عنوان نمره کل سرمایه 
روان شــناختی لحاظ می شود. نحوه نمره گذاری:کامال مخالفم:1 نمره و به همین ترتیب تا 
کامال موافقم 6 نمره تعلق می گیرد. سوال های 13، 20، 23 به صورت معکوس نمره گذاری 
می شــود. سوال های 1 تا 6 مربوط به خرده مقیاس خودکارآمدی، سوال های7 تا 12 مربوط 
به خرده مقیاس امیدواری، ســوال های 13 تا 18 مربوط به خرده مقیاس تاب آوری و 19 تا 
24 مربوط به خوش بینی می شود. قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاس ها نیز اثبات شده 
اســت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه آزمون را تأیید کردند و پایایی آن به روش 
آلفای کرونباخ 0/97 بدست آمد)لوتانز و همکاران، 2005(. در ایران پایایی این پرسش نامه 
0/85گزارش شده اســت )بهادری ،  خسروشاهی، هاشمی نصرت آبادی و بیرامی،1391(.

گویه های پرسش نامه به صورتی است که با ادبیات اسالمی همسو می باشد. در این مطالعه 
به منظور تعیین روایی پرسش نامه، از همبستگی نمره هر سوال با نمره کل خرده مقیاس ها 
استفاده شد و ضرایب همبستگی دارای دامنه ای از 0/79 تا 0/91 بود و همگی در سطح 0/01 
معنادار بودند. پایایی ابزار براساس ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد که تمامی این ضرایب 

برای نمره کل و مؤلفه ها بین0/74 تا 0/95 بدست آمد.
شیوه  اجرا: ابتدا پژوهشگر طی جلسه توجیهی آموزش های الزم را به تمام افراد نمونه 
داد تا هم با هدف پژوهش آشــنا شوند و هم انگیزه آ ن ها برای شرکت در پژوهش افزایش 
یابد، سپس پرسش نامه های شادکامی و سرمایه روان شناختی بر روی هر 30 نفر اجرا شد. در 
مرحله بعد متغیر مستقل)آموزش مهارت های معنوی)مبتنی برآیات قرآن و روایات ائمه)ع( 
به مدت ده جلســه برای گروه آزمایش اعمال گردید. شیوه اجرا در تمامی جلسه ها به این 
صورت بود: هر یک از جلســات آموزش مهارت های معنوی 90 دقیقه به طول انجامید. در 
این آموزش ها که به صورت کارگاهی برگزار می شد، تمرکز بیشتر بر کار عملی به صورت 

1. Psychological Capital Questionnaire  
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تمرین بود. به طوری که 15 دقیقه به ارائه نظری موضوعات مهم پرداخته شــد، 20 دقیقه 
بحــث عمومی، 30 دقیقه تمرین و کار گروهی و بقیه زمان به ارائه کارهای عملی و بحث 
عمومی و جمع بندی اختصاص یافت. روش های آموزش شــامل: ایفای نقش)مهارت های 
توکل، صبر، بخشایشــگری و نوع دوســتی(، بحث گروهی، )تمامی جلسات آموزشی(، 
الگوسازی)مهارت های خودآگاهی معنوی، نیایش و ارتباط با خدا و ذکر(، تمرین و تکرار ، 
بیان احساســات و تجربیات)در تمامی جلسه ها( و تمرین در خارج از جلسه های آموزشی 
بود. طراحی کارهای عملی، با الهام از محتوای کتاب »آموزش مهارت های معنوی- کتاب کار 
ویژه دانشجویان«)نوری، 1392( صورت گرفت. الزم به ذکر است محتوای این کتاب، بعد 
از تألیف مورد بازبینی و نقد بعضی از اساتید حوزه و دانشگاه قرار گرفته و با راهنمایی های 
ایشان اصالحاتی انجام شده اســت؛ از آن جمله: دکتر باقرغباری بناب)عضو هیات علمی 
دانشگاه تهران؛دکتر حمزه حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ حجت 
االسالم دکترعلی نقی فقیهی دانشیار دانشگاه قم؛ حجت االسالم سیدجمال حسینی نیا، حجت 
االسالم سیدمهدی موسوی)بوالهری، به نقل از نوری، 1392: 10(. از آنجا که این کتاب برای 
دانشجویان نوشته شده بود برخی مطالب آن مناسب دانش آموزان نبود، لذا محققان در مطالعه 
حاضر، با الهام از کتاب مذکور، کارهای عملی را متناسب با ویژگی های دانش آموزان، طراحی 
کردند و محتوای طراحی شده در اختیار صاحب نظران، 3 نفراز اساتید رشته تعلیم و تربیت 
اسالمی، 3 نفر اساتید روان شناسی و 5 نفر از روحانیون)اساتید دانشگاه( قرار گرفت و مورد 
تأیید واقع شد. منبع دیگر برای طراحی جلسات آموزشی، کتاب »اینگونه تربیت شدم«)تربیت 
بر اساس روایات ائمه معصومین علیم السالم()علوی، 1393( بود. ابتدای هرجلسه با استفاده 
از تعابیر مختلف در شــرکت کنندگان عالقه و انگیزه الزم برای توجه کردن و شــرکت در 
فرآیند آموزش ایجاد می شد، سپس به مرور تکالیف جلسه قبل آزمودنی ها و به دنبال آن به 
بحث و آموزش مقوله مورد نظر و تمرین در گروه پرداخته می شد و هر جلسه با جمع بندی 

در خصوص موضوع جلسه و ارائه تکلیف برای جلسه بعدی پایان می یافت.
خالصه جلسات آموزش مهارت های معنوی)مبتنی بر آیات و روایات ائمه)ع( به شرح 
زیر است:الزم به ذکر است که پژوهشگران  سعی داشته اند مهارت هایی را انتخاب و آموزش 
دهند که با مبانی نظری پژوهش و حیطه های پرسش نامه ها)رضایت از زندگی،حرمت خود، 
بهزیستی فاعلی، رضایت خاطرو خلق مثبت ،امید، خوشبینی، تاب آوری و خودکارآمدی( 
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انطباق داشته باشند. 

جلسه اول: آشنایی اعضا با یکدیگر، معرفی برنامه آموزشی و اهداف آن)برای شرکت 
کنندگان توضیح داده شد که هدف از این آموزش که به صورت کارگاهی برگزار می شود، 
آموزش دینی نیست، چراکه یادگیرندگان قبال با این آموزه ها آشنایی دارند. هدف این است 
که یادگیرندگان مهارت نگرش و رفتار بر اســاس این آموزه ها را کسب کنند(- گفتگو در 
مورد دین/معنویت- رابطه دین و معنویت- نیازهای معنوی انسان)با توجه به انسان شناسی 

در اسالم(- تأثیر معنویت و کاربرد آن در زندگی.

جلســه دوم: ارتباط با خود و تأثیرات تربیتی و روان شــناختی آن در زندگی بر اساس 
آیات قرآن و روایات ائمه)ع(- خودآگاهی و ابعاد مختلف آن با تأکید بر خودآگاهی معنوی 
در اسالم. اهمیت بعد معنوی انسان- مشارطه، مراقبه و محاسبه نفس در روایات معصومین 
علیم الســالم و تأثیرات آن در زندگی)حرمت خود و بهزیســتی فاعلی( - باور به کرامت 
انســان)کرامت ذاتی و اکتسابی( و تأثیر آن بر حرمت خودو انجام کارهای اخالقی. تکلیف 
جلسه: انسان معنوی از نظر شما کیست؟ ویژگی های انسان های معنوی بر اساس آموزه های 

اسالمی چیست؟ و چگونه می توان این ویژگی ها را در خود تقویت کرد؟ 

جلسه سوم: محور بحث: ارتباط با خداوند متعال و تأثیرات تربیتی و روان شناختی آن 
در زندگی بر اساس آیات قرآن و روایات ائمه)ع(- نیایش و ارتباط با خداوند- نیاز انسان به 
وجود، ربط وتعلق به خداوند-ذکر فرازهایی از نیایش های ائمه معصومین علیم السالم و بیان 
تأثیرات روان شناختی و تربیتی آن)امید، خوش بینی، شادکامی(، بیان برخی صفات خداوند بر 
اساس آیات قرآن کریم)رحمان، رحیم، حکیم و...( و تبیین این که وجود چنین ویژگی هایی 
در ذات باری تعالی چه کمکی به انسان ها می کند؟ تکلیف جلسه: تأثیرات نیایش در زندگی 
خود را شــرح دهید و نمونه ای از نیایش های ائمه، عرفای اسالمی را برای جلسه آینده پیدا 

کنید و بگویید بیان این نیایش ها چه تأثیراتی بر نگرش و رفتارهای انسان می گذارد؟
جلســات چهارم تا هفتم به موضوع مقابله های مذهبی- معنوی اختصاص یافت بدین 
منظور که یادگیرندگان با آ ن ها آشنا شده و مهارت به کاربستن صحیح آ ن ها را در موقعیت های 
مختلف زندگی کســب کنند)با هدف افزایش تاب آوری در مقابل رویدادهای ناخوشایند 
زندگی، ایجاد خلق مثبت و رضایت خاطر(.این مهارت ها شــامل: حل مســئله با رویکرد 
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معنوی، توکل ، صبر، ذکر، بخشــش و گذشت در روابط بین فردی است)در ادامه محتوای 
هریک از جلسات به صورت مختصر آورده شده است(.

جلســه چهارم:توکل به عنوان یک مهارت مقابله و پیامدهای تربیتی و روان شناختی 
آن. باورهای زیربنایی توکل براســاس روایات و آیات قرآن)بــاور به وجود خدایی که به 
خیر و مصلحت انســان می اندیشــد(- پیامد توکل در زندگی)توکل مانع شک و تردید در 
تصمیم  گیری ها، باعث کاهش اضطراب و ناامنی، ایجاد امید و امیدواری و افزایش فعالیت و 
برنامه ریزی است و ...(، آشنایی یادگیرندگان با اشتباهات رایج در توکل. تکلیف: با سه نفر 
از اطرافیان خود مصاحبه کنید و از آ ن ها بپرسید وقتی در زندگی با مسئله یا مشکلی مواجه 

چگونه آن را حل می کنند، خالصه ای از آن را ارائه کنید.

جلسه پنجم: صبر به عنوان یکی از مهارت های مقابله ای، از دیدگاه آیات و روایات و 
پیامدهای روان شناختی و تربیتی آن. ابتدای جلسه با این آیه قرآن آغاز شد: »ای کسانی که 
ایمان آورده اید از صبر و نماز کمک بجویید که خدا با صابران است«)بقره، 153(، - تبیین 
این موضوع: برخورد و رفتارافراد با موانع و مشکالت و همچنین سختی های زندگی، بسیار 
متفاوت است از جمله این رفتارها: تسلیم و درماندگی، خشم و عصبانیت، سرزنش خود یا 
دیگران، ناامیدی، اجتناب و فرار و..- سپس به تعریف صبر و انواع آن پرداخته شد. تمرکز 
اصلی بحث پیرامون باورهای تضعیف کننده صبر قرار گرفت که مهمترین آن این است که 
گاهی انســان ها باور دارند چون انسان های خوبی هستند و سعی کرد ه اند در حد توان خود 
گناه و کار بدی در دنیا انجام ندهند، پس نباید دچار مشکل شوند. سپس روش های پرورش 
و تقویت صبر آموزش داده شــد. تکلیف جلسه: با مراجعه به متون دینی و زندگی نامه ها 

مطالبی در زمینه صبر و اهمیت آن به کالس ارائه دهید.
جلسه ششم: حــل مسئله با رویکرد معنوی. مهارت حل مسئله عبارت است از فرآیند 
شناختی)ذهنی( و رفتاری که توسط فرد اداره می شود و به او این امکان را می دهد که بتواند 
مسئله را بشناسد و راه حل های مناسب ارائه کند. افرادی که اعتقادات دینی/مذهبی دارند، به 
صورت متفاوتی به فرآیند حل مســئله می پردازند. اگرچه آنان نیز همان مراحل حل مسئله 
را طی می کنند، ولی ماهیت اعتقادات دینی- معنوی آنان کیفیت مهارت حل مسئله را تغیر 
می دهد و چنین تغیری موجب غنای حل مســئله آنان می شود. تفسیری که چنین فردی از 
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رویدادهای زندگی می کند، متاثر از اعتقادات دینی/ معنوی اوست.- راهبردهای حل مسئله با 
رویکرد معنوی برای یادگیرندگان توضیح داده شد)سبک های حل مسئله اشتراکی، تفویضی 

و خودرهبری شده(.

جلسه هفتم: ذکر)به یاد خدا بودن( یکی از نیازهای معنوی اساسی انسان مؤمن است. 
»پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم«)بقره، 152(. محور بحث: در واقع ذکر خداوند به معنای 
خدابینی اســت؛ ذکر توانایی است که انسان می تواند در همه امور و پدیده ها از کوچک و 
بزرگ تجلی خداوند را ببیند. انواع ذکر)ذکر لفظی و قلبی(؛ پیامدهای ذکر)دســت یابی به 
آرامش، اعتماد به نفس، امیدواری، درســت اندیشیدن، احساس تسلط بر زندگی، پرهیز و 
دوری از کارهای ناســالم و ..( مورد بحــث گروهی قرار گرفت. مهمترین اذکار و تأثیرات 
روان شــناختی و تربیتی آن از قرآن و روایات توضیح داده شد.تمرین عملی: مواردی برای 
دانش آموزان از زندگی انسان ها روایت شد، تا یادگیرندگان پاسخ دهندکه مشکل اصلی این 
افراد چیســت؟ و چگونه یاد و ذکر خداوند به آ ن ها کمک می کند تا از شرایط و مشکالت 
رهایی یابند. تکلیف: با توجه به مطالبی که در این جلسه آموختید موقعیت های استفاده از 

ذکر را نام ببرید.
جلســه هشــتم و نهم: محور اصلی بحث دو مهارت نگرش نسبت به دیگر انسان ها و 
تبیین ســبک های ارتباطی با دیگران، بر اساس آموزه های قرآن و روایات ائمه علیم السالم. 
دو موضوع بخشش و گذشت)به عنوان یک مهارت مقابله ای معنوی و مؤثر بر ایجاد هیجان 

مثبت( و نوع دوستی و احسان)از عوامل مؤثر بر نشاط معنوی( می باشد.

جلسه هشتم: مهارت بخشایش و گذشت در روابط بین فردی محور اصلی بحث آیات 
قرآن کریم در مورد بخشــش بود: »طریق عفو و بخشــش را نگهدار« )اعراف:119(؛ »این 
افراد)مومنان( ... زمانی که عصبانی می شوند از بخشش استفاده می کنند« )شوری:37(.- بیان 
فواید بخشــش و گذشت از منظر روایات، بیان مراحل بخشش، توضیح باورهای اشتباه در 

مورد بخشش.

جلســه نهم: نوع دوستی و احسان در روابط بین فردی از منظر قرآن و روایات. محور 
بحث: نیکوکاری و احسان در روایات ائمه اطهار)ع( بخشی از بهترین امور عالم را به خود 
اختصاص داده اســت به طوری که از منظر امام علی بن موســی الرضا)ع( »بهترین دارایی 
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انسان، اندوخته های صدقه است«)میزان الحکمه، ج11: 179(. از دیدگاه امام علی)ع( »زندگی 
آنکس از همه بهتر اســت که مردم در پرتو احسان و کمک او زندگی کنند«)میزان الحکمه، 
ج8: 345( )به نقل ازعلوی، 1393(، بیان داســتان هایی از باب دوم بوستان سعدی پیرامون 
نگرش انسان ها نسبت به یکدیگر و تأثیر معنویت در نوع نگرش ها- آثار مترتب بر احسان 
و نیکوکاری- تأثیرات تربیتی و روان شناختی تنظیم نحوه ارتباط با نیازمندان و یا احسان و 

نیکوکاری بر اساس آیات و روایات.
جلسه دهم: جمع بندی و نتیجه گیری- تشکر و قدردانی از مشارکت کنندگان و اجرای 

پس آزمون.

تجزیه وتحلیل: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS   انجام 
شد. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل 

کوواریانس استفاده شد.

یافته های پژوهش
تحلیل داده های گردآوری شــده در دو سطح شاخص های آمار توصیفی)میانگین و 

انحراف استاندارد( و آمار استنباطی صورت گرفت. 

 جدول 1. شاخص های توصيفی شادكامی و سرمایه روان شناختی 
در پيش آزمون و پس آزمون

مقایسه مداخله
پس آزمونمتغير ها پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون

SD M SD M SD M SD M

2/38 32/46 2/03 32/29 4/88 41/27 3/44 33/23 شادکامی

4/24 57/74 4/02 57/01 3/27 61/84 4/82 54/20 سرمایه روان شناختی)کل( 

1/52 7/35 2/12 7/20 1/27 9/77 2/04 7/54 امیدواری

ه 
مای

سر
ی 

ها
فه 

مول
ی

خت
شنا

ان 
1/17رو 4/46 2/27 4/32 1/06 5/12 2/11 4/21 خودکارآمدی

1/62 4/17 2/2 4/11 1/19 5/24 2/34 4/65 خوش بینی

2/02 4/06 2/12 4/77 2/25 6/11 2/28 4/32 تاب آوری
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مطابق با جدول 1، در مرحله پیش آزمون، میانگین گروه های آزمایشــی و گواه در 
متغیرهای ذکر شــده تفاوت چندانی نداشتند، اما در مرحله پس آزمون بین میانگین دو 
گروه تفاوت آشکاری نشان داده شد، به طوری که گروه آزمایشی در پس آزمون میانگین 
نمرات باالتری در شادکامی و سرمایه روان شناختی و تمامی خرده مقیاس ها)امیدواری، 

تاب آوری، خوش بینی، خودکارآمدی( داشتند. 

 جدول 2. نتيجه آزمون كولموگروف اسميرنوف 
برای بررسی نرمال بودن توزیع پس آزمون شادكامی و سرمایه روان شناختی

سطح معناداری Z.KS تعداد منبع تغييرات منبع تغييرات

0/89 0/42 15 شادکامی پیش آزمون

0/95 0/32 15 سرمایهروانشناختی پیش آزمون

با توجه به جدول، توزیع داده ها به صورت نرمال می باشد.

 جدول 3. آزمون پيش فرض همگنی شيب رگرسيون 
در متغيرهای شادكامی و سرمایه روان شناختی

مجموع متغيرهامنبع تغييرات
مجذورات

درجه 
آزادی

ميانگين 
سطح Fمجذورات

معناداری

پيش آزمون
59/49159/494/50/04شادكامی

145/841145/8419/330/01سرمایه روان شناختی

گروه های 
آزمایشی

0/78910/7890/060/8شادكامی

163/451163/4521/670/01سرمایه روان شناختی

تعامل گروه و 
پيش آزمون

16/15116/151/150/27شادكامی

4/1214/120/540/46سرمایه روان شناختی

خطا
357/812613/2شادكامی

319/61267/54سرمایه روان شناختی
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در جدول 3 نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرســیون متغیرهای شادکامی و سرمایه 
روان شــناختی آورده شده است. چون F محاسبه شده برای تعامل گروه و پیش آزمون 
در ســطح کمتر از 0/05 معنادار نمی باشد، بنابراین داده ها از فرضیه همگنی شیب های 
رگرسیونی پشتیبانی می کند. پس از بررسی مفروضه توزیع نرمال، همگنی واریانس داده ها 
به واســطه آزمون لوین و شیب رگرسیون به واسطه آزمون کلموگروف- اسمیرنوف( و 
تأیید آن برای هر دو متغیر در سطح)p<0/5( از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

 جدول 4. نتایج تحليل كوواریانس 
مربوط به تأثير آموزش مهارت های معنوی بر شادكامی

مجذور ایتاسطح معناداریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمتغيرها

1139/209/390/010/35پيش آزمون شادكامی

1212/5014/300/010/25گروه

1214/82خطا

بــا توجه به نتایج جدول فــوق اثر گروه)آزمایش( با مقدار آمــاری 14/30 معنادار 
اســت)p<0/01(. با توجه به نتیجه بدست آمده می توان گفت که آموزش مهارت های 
معنوی باعث افزایش معناداری در شادکامی گروه آزمایش شده است. مطابق با جدول، 
مجذور ایتا یا میزان تأثیر برابر با 0/25 می باشــد. به عبارت دیگر 25 درصد تفاوت های 

فردی در نمرات پس آزمون مربوط به تأثیر آموزش مهارت های معنوی بوده است.

 جدول 5. نتایج تحليل كوواریانس مربوط به 
تأثير آموزش مهارت های معنوی بر سرمایه روان شناختی

مجذور ایتاسطح معناداریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمتغيرها

پيش آزمون سرمایه 
روان شناختی

1189/077/120/010/32

1242/6812/940/010/21گروه

1226/55خطا
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بــا توجه به نتایج جدول فوق اثــر گروه)آزمایش( با مقدار آماری 12/94  معنادار 
است)p<0/01(. با توجه به نتیجه بدست آمده می توان گفت که آموزش مهارت های 
معنوی باعث افزایش معناداری در ســرمایه روان شــناختی گروه آزمایش شده است. 
مطابق با جدول، مجذور ایتا یا میزان تأثیر برابر با 0/21 می باشــد. به عبارت دیگر 21 
درصد تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون ســرمایه روان شناختی مربوط به تأثیر 

آموزش مهارت های معنوی بوده است.

جدول 6. خالصه نتایج تحليل كوواریانس چندمتغيری برای مقایسه ميانگين پس آزمون های 
مؤلفه های سرمایه روان شناختی با مقایسه پيش آزمون ها در گروه های مداخله و مقایسه

سطح معناداریdf خطاdf فرضيهFارزشآزموناثر

0/8210/24440/01اثر پیالیی گروه

مندرجــات جدول 6)آزمون اثر پیالیی1( نشــان می دهد که بین گروه های مداخله 
و مقایســه از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته)مؤلفه های سرمایه روان شناختی( 
تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررســی نقطه تفاوت، تحلیل کوواریانس در متن 
مانکووا روی متغیرهای وابســته انجام شــد. نتایج این تحلیل در جدول 7 ارائه شده 

است.

جدول 7. نتایج تحليل كوواریانس در متن مانکووا برای مقایسه پس آزمون های مؤلفه های 
سرمایه روان شناختی با مقایسه پيش آزمون ها، در گروه های مداخله و مقایسه

مجذور ایتاسطح معناداریFميانگين مجذوراتمتغير وابستهاثر

گروه

324/202/210/010/012امید

374/6412/40/020/06تاب آوری

345/724/180/020/055خوشبینی

270/282/740/090/011خودکارآمدی

1. Pillai’s Trace
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 با توجه به نتیجه بدســت آمده می توان گفت که مداخله در مؤلفه امید، تاب آوری 
و خوش بینی معنادار بوده اســت. با توجه به مجذور ایتا نیز می توان گفت که بیشترین 
اثربخشی روی مؤلفه تاب آوری)0/06( است. این در حالی است که مداخله روی مؤلفه 

.)p<0/05(خودکارآمدی معنادار نبوده است

بحث و نتيجه  گيری
هدف این پژوهش بررســی اثربخشی آموزش مهارت های معنوی بر شادکامی و سرمایه 
روان شناختی دانش آموزان بود. نتایج نشان داد آموزش مهارت های معنوی در افزایش شاد کامی 
و سرمایه روان شناختی دانش آموزان مؤثر است. در مورد اثربخشی آموزش مهارت های معنوی 
بر شادکامی ، پژوهشی که از قبل انجام شده باشد ، در پیشینه تجربی یافت نشد، اما نتایج این 
فرضیه با بخش هایی از یافته های پژوهش های بخشی پورورمضان زاده )1393(، اکبریان)1395(، 
موحدی و همکاران) 1392(، مایرزو لندزبرگر )2002( و رستمی نسب، علوی و کریمی)1396( 
همســو می باشد. شادکامی از منظر اسالمی دارای ســه مؤلفه رضامندی در خوشایند، فقدان 
عواطف منفی در ناخوشایند و نشاط در خوشایند و ناخوشایند است. عوامل زیادی در تحقق 
این ســه مؤلفه دخیل هستند. از منظر قرآن باور به مالکیت خداوند، صبر و بردباری، باور به 
تقدیر، شناخت ارزش واقعی دنیا، بازشناسی نعمت ها، مدیریت مقایسه، شکر، تصحیح ارزیابی 
از محرومیت، معناشناســی بالها و استقامت عوامل تحقق رضامندی و فقدان عواطف منفی 
اســت. لذت همه جانبه و فراگیر)مادی و معنوی( از جمله عوامل تحقق نشاط در خوشایند 
و ناخوشایند اســت که همگی آ ن ها مبتنی بر»توحید« می باشند که به معنای واقعیت شناسی 
توحیدی و تنظیم امور زندگی بر اســاس این واقعیت هاست)پســندیده، 1390(. لذا یکی از 
ثمرات ایمان به خداوند و عمل به اقتضای این ایمان، آرامش درون، نشاط و شادکامی مومنان 
است. امام علی)ع( می فرمایند:»یادخدا موجب شادمانی هر متقی و لذت هر اهل یقینی است«؛ 
البته با توجه به شدت و ضعف ایمان در افراد مراتب این شادی و آرامش نیز متفاوت خواهد 
بود)رستمی نسب و همکاران،1396(. آموزش مهارت های معنوی تحقق برخی از این عوامل را 
تسهیل می کند. مهارت های مقابله با تنیدگی)صبر، توکل، بخشایشگری  و...( و همچنین مهارت 
خودشناسی معنوی و ارتباط با خداوند نیز تا اندازه ای می تواند موجب شناخت لذت های حالل 
مادی شود و همچنین بازشناسی لذت های معنوی)لذت ارتباط و نیایش با خداوند، نوع دوستی 
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و احسان و...( موجب نشاط و شادابی در زندگی می شود. از این رو آموزش  مهارت های معنوی 
انتخاب شده در این پژوهش تا اندازه ای توانسته است موجب افزایش شادکامی دانش آموزان 

شود. 
در زمینه اثربخشــی آموزش مهارت های معنوی بر سرمایه روان شناختی دانش آموزان در 
پیشینه تجربی، پژوهش مشابهی یافت نشد. اما نتایج این یافته با بخش هایی از نتایج پژوهش های 
میردریکوند، رحیمی پور و ســلیمی)1394(، برزگر بفرویی)1393(، فالح، گلزاری، داستانی، 
ظهیرالدین، موســوی و اکبری )1390(، آلیــو و کاراکاس)2015(، وانو و همکاران)2015( و 
هاجز)2010( همخوانی دارد. برای تبیین این یافته می توان گفت اساســاً آموزش مهارت های 
معنــوی به دانش آمــوزان کمک می کند معنای زندگی خود را دریابنــد و در زندگی خود از 
رفتارهای منطقی و عقالنی پیروی کنند؛ در نتیجه ارتباط آ ن ها با خود، دیگران و جهان ارتباطی 
اعتقادی، انســانی و مثبت می شــود)پارگامنت، 2007(. از این رو یکی از ابعاد امید، پایداری 
در مذهب و داشــتن ایمان محکم و قوی می باشــد. مذهب و معنویت، مجموعه ای را ارائه 
می دهد که از راه آن، انســان می تواند معنا و مفهوم زندگی خود را درک کند)وست، ترجمه 
شهیدی و شیرافکن، 1388(. مذهب/ معنویت آفرینش را هدف دار و هدف را رسیدن به خیر، 
تکامل و سعادت معرفی می کند و طبعا دید انسان را نسبت به نظام هستی و قوانین حاکم به 
آن خوش بینانه می ســازد)مطهری، 1375(. دین داری از طریق مکانیسم های متعددی می تواند 
موجب افزایش تاب آوری شود. افراد دین دار با پیروی از دستورات و آموزه های دینی، زندگی 
جهت دار و هدفمندی را در پیش گرفته و در مواجهه با مشــکالت و ناکامی ها، منبع معنوی 
نیرومندی را در اختیار دارند که تحمل مشکالت را برای آ ن ها آسان کرده و به تاب آوری آ ن ها 
کمک می کند. اثربخشــی آموزش مهارت های معنوی، با کاهش سطح استرس و گرایش های 
منفی عاطفی، می تواند تا حدودی باعث افزایش خوش بینی و خودکارآمدی دانش آموزان شود.
 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های معنوی بر هرکدام از مولفه های سرمایه روان شناختی 
نشان داد آموزش مهارت های معنوی می تواند امید دانش آموزان را افزایش دهد. نتایج پژوهش 
حاضر با بخشــی از یافته های پژوهش های کمری سنقرآبادی و فتح آبادی)1391( ، نصیری و 
جوکار)1387( و دیویس)2005( همسو می باشد. یکی از ابعاد معنویت امید است. امید و رجا، 
حالت انتظار رسیدن به خیر و خوبی و رسیدن به نتیجه خوب تالش های روزمره است. خداوند 
با ایجاد این امید در افرادی که ایمان آوردند و عمل شایســته انجام دادند، کارشان را اصالح 
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ٍد َو ُهَو الْحقُّ مِن  َل َعلیَ  مُحمَّ الَِحاِت َو َءاَمنُواْ بَِما نُزِّ خواهد کرد)َو الَِّذیَن َءاَمنُــواْ َو َعِمُلواْ الصَّ
َر َعنْهْم َسیِّاتهِْم َو أَْصَلَح بَالَهم( )محمد، 2( و آنان را از غلبه احساس پریشان خاطری  ْم َکفَّ بهِّ رَّ
و ناامیدی نجات می بخشــد، لذا اکتساب گام های اســتوار در مسیر وصول به هدف در پرتو 
َ یَنُصْرُکْم َو یُثَبِّْت أَقَْداَمکم )محمد، 7(  ا الَِّذیَن َءاَمنُواْ إِن تَنُصُرواْ اللَّ تحصیل کمک های الهی: یَأَیهُّ
و خدا را با خود احساس نمودن و بدین وسیله کسب احساس برتری حقیقی َو أَنتُُم اْلَْعَلْوَن 
ُ َمَعُکْم َو لَن یَترِکمُ  أَْعَمالَُکم)محمد، 35( از جمله عواملی هستند که آدمی را از سستی و  َو اللَّ
ضعف می رهانند)علوی، 126:1396(. بنابراین می توان با ایمان، به او اعتماد کرد و دلبسته شد 
و با امید به رحمت، لطف و مهربانی خداوند، برای رسیدن به اهداف گام برداشت)غباری بناب، 
1387(. در واقع، امید عاملی برانگیزاننده است که افراد را قادر می سازد مسیری را انتخاب کنند 
که به نتیجه ای مثبت بینجامد)بیلی و اســنایدر1، 2007(. باورهای دینی به افراد امکان می دهد 
برای زندگی خود معنا پیدا کرده و به آینده امیدوار باشند. بنابراین، آموزش مهارت های معنوی 

خصوصاً در زمینه توکل و صبر، در باال بردن امید و کیفیت زندگی نقش بسزایی دارد.
آموزش مهارت های معنوی، تاب آوری دانش آموزان را افزایش داده است. نتایج پژوهش 
حاضر با یافته های پژوهش های مؤمنی و همکاران)1391(، حسینی قمی و سلیمی بجستانی)1390( 
و هانتر هرناندز وهمکاران)2015( همخوانی دارد. نتایج مطالعات این پژوهشگران نشان داده 
اســت که بین تاب آوری و معنویت، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در تبیین نتایج تحقیق 
حاضر می توان گفت باورهای معنوی هدف زندگی را برای فرد روشــن می کند و مایه تسلی 
خاطر در شــرایط دردناک و تهدید کننده هستند. این باورها باعث می شوند فرد رویدادهای 
غیرمنتظره را به عنوان رویدادهای کمتر تهدید کننده ارزیابی کند و قادر باشد رویدادهای غیر 
قابل تغییر را بپذیرد. از این دیدگاه، فرد زمانی که با نیروی بزرگ تری در ارتباط است و اهداف 
و ارزش های واالتری دارد ، عملکرد بهتری خواهد داشت. در شرایط دشوار، معنویت ممکن 

است تنها منبع دست یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد.
با آموزش مهارت های معنوی می توان خوش بینی دانش آموزان را افزایش داد. نتایج تحقیق 
حاضر با بخش هایی از نتایج تحقیق حســنی و همکاران)1390( و لشنی و همکاران)1391( 
همسو و با پژوهش کریمی فر و همکاران )1395( غیر همسو می باشد.آموزش مهارت هایی 
نظیر توکل، صبر، نیایش و حل مســئله با رویکرد معنوی به دانش آموزان، نگرش آ ن ها را به 
1. Baily & Snyder
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مسائل زندگی مثبت نموده و باعث می شود خوش بینانه برای رسیدن به اهداف تالش کنند.
 ،F=2/74(آمــوزش مهارت های معنوی بر خودکارآمدی دانش آموزان مؤثر نبوده اســت
p=0/09(. ایــن نتیجه بــا نتایــج پژوهش های صبــا و اصل فتاحی)1396(، مشــایخی و 
محمدی)1393(، موسی زاده و همکاران)1393( و اکبریان)1395( غیرهمسو می باشد. در تبیین 
ایــن یافته می توان گفت باور)اطمینان( فرد به توانایی هایش برای دســت یابی به موفقیت در 
انجام وظیفه ای معین، از راه ایجاد انگیزه در خود، تامین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای 
اقدامات الزم خودکارآمدی نامیده می شود)بندورا، 1997(. فاکتورهای مهمی در خودکارآمدی 
موثر هســتد. از جمله: 1- موفقیت در عملکرد: به ایجاد مهارت با موفقیت اشاره دارد که در 
نتیجه تجارب شــخصی ایجاد می شود. ایجاد مهارت همراه با موفقیت در یک وظیفه، منجر 
به افزایش خودکارآمدی درک شده می شود.2- تجارب جانشینی: افراد عالوه بر تفسیر نتایج 
اعمال شان، باورهای خودکارآمدی شــان را از طریق تجربه جانشینی، مشاهده اجرای اعمال 
دیگران شکل می دهند. این منابع اطالعات، از دستاوردهای عملکردی ضعیف تر است. اما وقتی 
که افراد از توانایی های شان مطمئن نیستند یا وقتی که تجربه قبلی محدودی دارند، نسبت به آن 
حساس تر می شوند.3- ترغیب کالمی: افراد باورهای خودکارآمدی را به عنوان نتیجه تشویق ها 
و حمایت های اجتماعی که از دیگران دریافت می کنند ایجاد می کنند و گســترش می دهند. 
تشویق های اجتماعی و پیشنهادهای کالمی می توانند به افراد کمک کنند تا تالش بیشتری به 
کار ببرند و پشتکار مورد نیاز برای موفقیت را تداوم بخشند و این امر به رشد پیوسته مهارت ها 
و کارآمدی شــخصی منجر می شود.4- برانگیختگی فیزیولوژیکی- هیجانی: شرایط جسمی 
و عاطفی مانند اضطراب، اســترس، انگیزش و شرایط روحی، اطالعاتی را در مورد باورهای 
خودکارآمدی فراهم می کنند. فشــارهای روانی و تنش، اغلب به عنوان شاخص های آمادگی 
برای شکســت تفسیر می شوند. همچنین ُخلق فرد نیز می تواند تأثیر عمده ای روی باورهای 
خودکارآمدی داشته باشد و ُخلق مثبت باورهای خودکارآمدی را افزایش می دهد و ناامیدی و 
افسردگی باورهای خودکارآمدی را کاهش می دهند)پاجارس1، 2006(. بنابراین چنین به نظر 
می رسد، آموزش مهارت های معنوی بر عامل چهارم تأثیر مستقیم دارد و با عامل های دیگر به 
ظاهر ارتباطی ندارد، احتماالً به همین علت تأثیرآموزش مهارت های معنوی بر خرده مقیاس 

خودکارآمدی معنادار نشده است. 
1. Pajares
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167 نتایج پژوهش حاضرنشان داد که آموزش مهارت های معنوی به افزایش شادکامی و سرمایه 
روان شناختی دانش آموزان می انجامد. در این راستا، با توجه به اهمیت نقش معلمان و والدین 
در این زمینه، به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می شود به منظور آشنایی بیشتر معلمان 
و والدین با این مهارت ها، کارگاه های آموزشی برگزار کنند. همچنین پیشنهاد می شود آزمون 
شادکامی و سرمایه روان شناختی در مدارس برگزار شود تا دانش آموزانی که عملکرد مناسب در 
این آزمون ها ندارند، شناسایی شده و برای آ ن ها دوره های آموزشی مهارت های معنوی برگزار 
شود. به اولیای مدرسه پیشنهاد می شود با تهیه و پخش آثار فرهنگی و برگزاری فعالیت های 
هنری مؤثر از قبیل)فیلم، نشریه، اجرای تئاتر(، برگزاری اردوهای زیارتی و یا بازدید از اماکن 
مذهبی، جهت آموزش هرچه بهتر مهارت های معنوی اقدام کند. به مسئولین مدارس پیشنهاد 
می شود اقداماتی برای افزایش نشاط معنوی در مدرسه انجام دهند؛ به عنوان مثال حداقل سالی 
دو بار به انجام فعالیت های نوع دوستانه جمعی)نظیر برگزاری نمایشگاه های مختلف توسط 
دانش آموزان و جمع آوری درآمد حاصل برای نیازمندان( اقدام کنند. به معلمان پیشنهاد می شود 
درس خود را با یک »ذکر« آغاز کنند، به عبارتی عالوه بر ذکر شریف بسم ا... در آغاز هر هفته 
یک ذکر را انتخاب و شرح مختصری درباره آثار و ویژگی های آن ذکر داده و جلسات درس 

خود را با آن ذکرآغاز کنند.
دین اســالم آموزه های فراوانی در حوزه مهارت های معنوی دارد؛ آموزه هایی که یا دیده 
نشد ه اند و یا به درستی فهم نشد ه اند. از این رو مهمترین پیشنهاد پژوهشی به صاحب نظران و 
پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت اسالمی، تألیف کتاِب  کار آموزش مهارت های معنوی ویژه 
دانش آموزان است. به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود به آموزش دیگر مهارت های معنوی)با 
محوریت فضیلت های معنوی( نظیر پاکدامنی، صداقت، اشتیاق برای علم آموزی و... پرداخته و 
اثربخشی آن ها را بر سایر متغیرهای روان شناختی مورد آزمون قراردهند. با توجه به اینکه تحقیق 
حاضر فقط در آموزش و پرورش ناحیه دو شهر کرمان و تنها در بین دانش آموزان دختر مقطع 
متوسطه دوم انجام شده است، پیشنهاد می شود آموزش مهارت های معنوی در گروه پسران نیز 
انجام شود و نتایج با هم مقایسه شود. روش پژوهش حاضر یک روش نیمه آزمایشی است؛ 
ممکن اســت آزمودنی ها تحت تأثیر شرایطی که از کنترل پژوهشگر خارج است قرار گرفته 

باشند. بنابراین الزم است تعمیم نتایج با احتیاط صورت گیرد.
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