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بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی

(مبتنیبرآموزههایقرآنکريمورواياتائمه(ع))

بر شادکامی و سرماية
روانشناختی دانشآموزان

پروین یوسفزاده

*

ناهید یوسفزاده

**

دکترآناهیتا تاشک

***

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررســی اثربخشــی آموزش مهارتهای معنوی بر شــادكامی و
سرمایه روانشــناختی دانشآموزان 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 دانشآموزان دختر مقطع متوســطه ناحيه دو شهر كرمان و با
اســتفاده از نمونهگيری 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 روانشناختی(لوتانز و همکاران )2005 ،بود كه در مرحله قبل و بعد از آزمایش در هر
دو گروه اجراشد .گروه آزمایش طی ده جلســه  90دقيقهای تحت آموزش مهارتهای معنوی
با رویکرد اســالمي قرار گرفتند .دادهها با اســتفاده از تحليل آماری كوواریانس مورد بررسی
قرار گرفت .یافتهها نشــان داد آموزش مهارتهای معنوی بر افزایش شادكامی دانشآموزان
موثر اســت .همينطور یافتهها نشــان داد كه آموزش مهارتهای معنوی بر همة مؤلفههای
سرمایه روانشــناختی به جز خودكارآمدی تأثيرگذار بوده است .در نتيجه میتوان از آموزش
مهارتهای معنوی برای افزایش شــادكامی و سرمایه روانشناختی دانشآموزان استفاده كرد.
واژگانکليدی :مهارتهای معنوی ،شادكامی ،سرمایه روانشناختی ،دانشآموزان.
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در آغاز روانشناســی 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  21روانشناســی متوجه این امر شد که انسان باید انرژی عقالنی خود

را صرف جنبههای مثبت تجربهاش کند(مایرز و لندزبرگر .)2002 ،1از این رو ،هماکنون
روانشناســی مثبت به دنبال آن است که به افراد کمک کند تواناییها و شایستگیهای
خود را پرورش دهند .از شاخصهای مهم این روانشناسی ،شادکامی(2کار )2003 ،3و
سرمایه روانشناختی(4لوتانز ،آولیو ،آوی و نرمن )2007 ،5است.
شادکامی عبارتست از ارزیابیهای شناختی و هیجانی فرد از زندگیاش(کار)2003 ،
و ترکیبی از وجود عاطفه مثبت ،فقدان عاطفه منفی و رضایت از زندگی است(آرگایل،
مارتین و لو .)1995 ،6این ســازه دو مؤلفه شــناختی و عاطفی دارد؛ مؤلفه شناختی بر
رضایــت فرد از زندگی و مؤلفه عاطفی بر تــوازن لذت(تعادل بین هیجانهای مثبت و
منفی) و حالتهایی مانند خنده و شــوخ طبعی داللت دارد .شــادکامی موضوع اصلی
روانشناسی مثبتگراست ،زیرا به عنوان یک پدیده هیجانی مثبت برای انسان ضروری
است و به زندگی او معنا میبخشد .اهمیت شادکامی به اندازهای است که بهتر است به
جای توجه به افســردگی به شادکامی توجه شود(سیسیاینن .)2002 ،7شادی در بهبود و
افزایش سالمت جســمانی و روانی نقش موثری دارد و باعث احساس امنیت میشود
(پترسون.)2000 ،8

با توجه به ســاختار دو بعدی شادکامی(نشــاط و رضامندی) ،نظریه شــادکامی

از نظر اســام بر«توحید» مبتنی اســت ،که بــه معنای«واقعیتشناســی توحیدی» و

«هماهنگســازی با واقعیتهای توحیدی» مربوط به شــادکامی است .بر این اساس،
شادکامی بر واقعیتهایی مبتنی است که توسط خداوند متعال تقدیر شده و دستیابی
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به آن نیز راه خاصی داردکه باز توســط خداوند متعال تنظیم شده است .شناخت این
واقعیتها و پذیرش آنها از ســویی موجب «رضامندی» از تقدیرهای خداوند متعال
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میشــود ،چون آنها را مبتنی بر «خیر» میبیند؛ همچنین موجب نشاط میشود ،چون

لذتهای مورد نیاز را براســاس الگوی الهی آن تامین میکند( پســندیده.)1:1390،
شــواهد تجربی فراوانی وجود دارد که حاکی از رابطه مثبت معنادار بین نگرش دینی
و شادکامی میباشد.

نگرش دینی ،عبارتست از اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی ،که درآن خداوند

محور امر بوده و ارزشها ،اخالقیات ،آداب و رســوم و رفتارهای انســانی براساس
آن تنظیم میشــود(اکبریان .)1395 ،افرادی که گرایشهــای دینی دارند معتقدند در
جهــان مقصد واالیی وجود دارد که افراد میتوانند شــادکامی خود را با توجه به آن
ارتقاء بخشــند(دینر ،سو ،لوکاس و اســمیت .)1990،1عمل به باورهای دینی موجب

افزایش شــادکامی ،مشارکت کالمی وکاهش پرخاشگری میشود(ماهونی ،پارگامنت،
جول ،سوانک ،اسکات ،امری و رای .)1999 ،2بین نگرشهای مذهبی دانشآموزان و
شادکامی آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(بخشیپور و رمضانی زاده.)1393 ،

نقشجهتگیری مذهبی درونی در ادراک شادکامی مهم میباشد و مرکز کنترل درونی،

تبیین کننده نقشجهتگیری مذهبی درونی بر شــادکامی است( شفیعی ،شهابیزاده

و پورشافعی .)1391 ،دانشآموزانی که تجربههای شادی با شدت باال را بعنوان منابع

شــادکامی خود معرفی کردهاند از سالمت روان بیشتری برخوردار هستند(خسروی و

چراغ مالیی.)1391،

یکی دیگر از مهمترین تواناییهای انسان که باعث سازگاری او در زندگی میشود

ســرمایه روانشناختی است که از مهمترین عوامل تامین کننده بهزیستی روانشناختی
میباشد(لوتانز .)2002 ،سرمایه روانشناختی سازهای ترکیبی و به هم پیوسته از چهار

مؤلفه ادراکی -شــناختی یعنی امید ،3خوشبینی ،4خودکارآمدی 5و تابآوری 6است.
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 میشوند و یک کل همافزایی را میسازند و انتظار میرود
کل سازه نسبت به تکتک متغیرهای تشکیلدهنده آن تأثیر بیشتری بر عملکرد داشته

باشد(لوتانز و یوسف .)2007 ،1این سازه با ویژگیهای زیر مشخص میشود :داشتن
پشــتکار در دنبال کردن اهداف و پیگیری راههای الزم برای رسیدن به موفقیت(امید)،

ایجاد اســنادهای مثبت در مورد موقعیتهای اکنون و آینده(خوشبینی) ،باورفرد به
تواناییهایش برای دســتیابی به موفقیت در انجــام وظایف معین(خودکارآمدی) و

تحمل کردن مشکالت تا دســتیابی به موفقیتها(تابآوری) (لوتانز ،آولیو ،والومبوا

2

و لی.)2005 ،3

در حالی که ســرمایه اقتصادی بر «چه چیز دارید؟» و ســرمایه انسانی بر «چه چیز

میدانید؟» و ســرمایه اجتماعی بر «چه کســی را میشناســید؟» تأکید دارد ،ســرمایه

روانشــناختی بر «چه کسی هستید؟» و «چه کسی میتوانید بشوید؟» تأکید دارد(لوتانز
و یوسف .)2007 ،دلیل فراتر بودن سرمایه روانشناختی نسبت به سرمایههای دیگر در

ظرفیتهای آن ،خصوصا بخش توسعهای آن(چه کسی خواهید شد؟) است که عموما
در ســرمایههای اجتماعی و انسانی نادیده گرفته شده است(لوتانز و همکاران.)2005 ،
سیسیاینن( )2002معتقد است سرمایههای انسانی و اجتماعی به آسانی قابل مشاهده و

آشکار است و میتوان آنها را به سا دهگی اندازهگیری و کنترل کرد ،در حالی که سرمایه

روانشناختی بیشــتر بالقوه بوده ،اندازهگیری و توسعه آن دشوار است .به دلیل اهمیت
سرمایه روانشناختی  -خصوص ًا قابلیت توسعهای بودن آن ـ این ایده از ظرفیت باالیی
برای حضور جدیتر در عرصه تعلیم و تربیت برخوردار است.

پژوهشهای تجربی نشــان دادهاند رشــد و توسعه ســرمایه روانشناختی موجب

افزایش کارایی و توانایی حل مسئله دانشآموزان میشود(هاجز .)2010 ،4دانشآموزانی

که سرمایه روانشناختی باالتری دارند ،سطح اضطراب و استرس آنها پایینتر است و
در نتیجه تمایل به خشــونت نیز در آنها کمتر است(آلیو و کاراکاس .)2015 ،5سرمایه
روانشناختی آنها را قادر میسازد تا سالمت روانی  -رفتاری خود را در سطح باالتری
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نگه دارند و به شــیوهای مثبت ،سازگارانه و کارآمد به حل و فصل مشکالت بپردازند،
دانشآموزانی که سرمایهروانشناختی باالتری دارند ،عملکرد تحصیلی بهتری دارند(وانو،
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کامکیت و وانگوانیچ .)2015 ،1نریمانی ،شــاه محمدزاده ،امیدوار و امیدوار( )1393در
پژوهش خود نشان دادند دانشآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری درمقایسه با دانشآموزان

عادی از ســرمایهروانشناختی کمتری برخوردارند .پژوهش کاوری زاده ( )1394نشان

داد آمــوزش مهارتهای زندگی یک روش مداخلهای مناســب برای ارتقاء ســرمایه
روانشناختی و سازگاری نوجوانان بدسرپرست ،میباشد.

عالوه بر شادکامی و سرمایه روانشناختی ،یکی دیگر از اجزای زندگی سالم توجه

به معنویت و نیازهای معنوی 2است .معنویت یک بعد اساسی انسان است که از دوران

کودکی در انســانها رشد میکند ،متحول میشــود و با اثرپذیری از محیط میتواند به
شــکوفایی رسیده ،يا بالعكس دچار وقفه شده و یا آسیبپذیر و آسیبزا گردد(وست،3

ترجمهشهیدی و شیرافکن .)1388 ،مفهوم معنویت در جهان معاصر طیفی بسیار وسیع
را در برمیگیرد .در یک ســوی آن متفکران دینــی قرار دارند که معتقدند معنویت تنها
در چارچوب گفتمان دینی و تنها در ادیان آسمانی معنا پیدا میکند .در سوی دیگر این

طیف متفکران سکوالر قرار دارند ،که معنویت را نیاز عاطفی و روانشناختی انسان تلقی

میکنند و الزامی در هویت بخشی دینی به آن نمیبینند .در این جریان فکری معنابخشی
معنویت ،با اتصال به درون انســان یا ارتباط عمیق با طبیعت و دیگر انســانها ،محقق

میشود(بســت ،2008 ،4به نقل از باغگلی ،شــعبانیورکی،نهاوندی و غفاری.)1394 ،

بــا آنکه مفهوم معنویت در بین فرهنگهای مختلف متنوع و گاهی متفاوت میباشــد،
معنویت یک تجربه انســانی و جهانی است.روانشناسان بهطور روز افزون در مییابند

که میتوانند با توصیه مراجعه کنندگان به معنویت و شرکت در مراسم مذهبی ،آنها را

به آرامش روانی سوق دهند(مالتبی ،لوئیس و دی .)1999(5دیویس )2005(6در پژوهش
خود نشان داده است که معنویت پیشبینیکننده 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 اهلل به معنای ایجاد رابطهای حقیقی بین خدا و انســان است ،به گونهای
که روح انســان بر اثر درک ،باور و اعمالی خاص(متناســب با غایت آفرینش خویش)

رابطهای وجــودی و آزادانه(اختیاری) با خداوند متعال برقــرار و به طور مداوم آن را

تشدید میکند و در نتیجه ایجاد چنین ارتباطی مراتب کمال را در وجود خویش محقق

میسازد .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 میتواند به طور مداوم تشدید یا تنزل یابد(مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم
و تربیت رســمی و عمومی جمهوری اســامی ایران ،صادقزادهقمصری و همکاران،
 .)1390در ایــن جهانبینی ،معنویت فرآینــدی ارتباطی و تعالیبخش در ابعاد مختلف
خود ،دیگر انسانها ،طبیعت و خداوند است .اساس معنویت ارتباط با خداوند به عنوان
مبداء و منشاء ،حقیقت و غایت هستی استُ :هو ْ َ
ال َّو ُل َو ْال ِخ ُر َو َّ
الظا ِه ُر َو الْبا ِط ُن َو ُه َو
َ
ليم(حدید .)3 ،خداوند هدف نهایی فطرت انسان است و انسا ِن خودآگاه
ب ِ ُك ِّل َش ْ
ــيءٍ َع ٌ

ذين آ َمنُوا
در طلب این مطلوب نهایی در حرکت است و تا به او نرسد آرام نمیگیرد :الَّ َ
َو ت َْط َمئ ِ ُّن ُق ُلوب ُ ُه ْم ب ِ ِذ ْك ِر َّ
الل ِ أَال ب ِ ِذ ْك ِر َّ
وب(رعد .)28 ،ســایر ارتباطها زمانی
الل ِ ت َْط َمئ ِ ُّن ال ْ ُق ُل ُ
معنوی است که در ارتباط با خداوند باشد .تأثیر معنویت در زندگی منجر به یک سبک

زندگی میشــود که عقاید ،نگرشها ،ارزشها و اعمال را در پاســخ به خدا و قرب او

هماهنگ میکند .لذا معنویت ،کارکرد محوری و ضروری دین است(کیانی ،مهرمحمدی،
صادقزادهقمصری ،نوذری و باقری.)111 :1394 ،

برزگربفرویی ( )1393نشان داد معنویت درمانی مبتنی بر دیدگاه اسالمی ،بر بهزیستی

روانشــناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان موثر اســت .موحــدی ،کریمینژاد،
هاشــمینصرتآبادی و موحدی( )1392نشــان دادهاند آمــوزش مبتنی بر معنویت بر

بهبود مولفههــای کیفیت زندگی دانشآموزان مؤثر اســت .پژوهش اژدریفرد ،قاضی

و نورانیپور( )1389نشــان داد آموزش عرفان و معنویت باعث افزایش سالمت روان
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و بهبود عملکرد جســمانی ،اجتماعــی و کاهش اضطراب و افســردگی دانشآموزان
میشــود .برومندزاده و کریمیثانی( )1394در پژوهش خود به این نتیجه رســیدند که

آموزش مهارتهای معنوی بر افزایش سالمت عمومی و کاهش اضطراب دانشآموزان

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
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موثر اســت .همچنین نتیجه پژوهش مرحمتی و فوالدچنگ( )1396نشان داد آموزش
مهارتهای زندگی با رویکرد اسالمی ،بر بهزیستی روانشناختی یادگیرندگان مؤثراست.
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با آنکه مطالعات انجام شــده وجود و اثربخشیِ مثبت واقعیتی به نام معنویت در جهان
خلقت و در وجود انسان و رفتار انسانی را تأیید میکند ،با این حال «به ندرت شواهدي

از آموزش مهارتهای معنوی در ادبیات علمی جهان وجود دارد»(بوالهری ،غباريبناب،
قهاري ،ميرزايي ،راقبيان ،دوسعلیوند و زارعيدوست.)8:1392 ،

مهارتهــای معنوی به مجموعــه توانمندیهای معنوی در زمینــه نگرش و رفتار

گفته میشــود(جماعتی )100 :1391 ،که با ایجاد تعامل میان ســه حوزه دانش ،نگرش
و مهارتها به فرد کمک میکند تا با رفتار ســازگارانه با چالشها 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،
این فطرتی است که خداوند انسانها را بر اساس آن آفریده است»َ :ف َأق ِ ْم َو ْج َه َ
ك ل ِ ِّ
لدينِ
ت َّ
يل لِخَ ْل ِق َّ
الل ِ الَّ ِ
َّاس َع َلي ْها َل تَبْ ِد َ
الل ِ َذال ِ َــك ِّ
ين ال ْ َق ِّي ُم َو َلكِ َّن
َحنِي ًفــا ف ِ ْط َر َ
الد ُ
تــى َف َط َر الن َ
َ
ثــر الن ِ
َّاس َل يَ ْع َل ُمون(روم ،)30:میتوان به این نتیجه رســید که همه انســانها دارای
أ ْك َ
گرایشهای معنوی بالقوهای هســتند که خاص نوع انســان و مالک برتری او بر دیگر
موجودات است(مطهری .)100: 1375 ،براساس اين آيات زمینه قرار گرفتن در فرآیند
رشــد معنوی پس از توجه به این گرایشها ،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 میکند و به درون ،روابط و وابستگیهای

آنها نفوذ میکند .بنابراین هر چقدر گرایشها و نگرشهای معنوی انسان پایه و زیربنای
اعتقادی(وجود خداوند و درک حضور او) و فکری(تفکر و دانش در مورد ویژگیهای
معنوی انسان ،آفرینش و معنای آن) پیدا کند ،انسان بیشتر و عمیق تر در جریان فرآیند

رشد معنوی قرار میگیرد .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 انســانهای دیگر و خداوند میگذارد و راه پیدا کردن هدف و معنای صحیح زندگی
را به او نشان میدهد(شــهیدی و فرجنیا .)1391 ،این همان دستیافتن به مهارتهای
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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 سوالها

و کنجکاویهای دینی/معنوی زیادی دارند(پارگامنت .)2007 ،1از آنجا که دین/معنویت
یکی از عوامل محافظت کننده در برابر بسیاری از آسیبهای روانی -اجتماعی از جمله
ســوء مصرف مواد است(غباریبناب ،)1387 ،لذا توجه به این مسئله ضروری است که

چگونه میتوان در مورد افرادی که نیاز به روان درمانگری ندارند و آســیبهای جدی

روانی و معنوی آنان را تهدید نمیکند؛ یعنی دانشــجویان ،دانشآموزان یا کســانی که

کنجکاو فهمیدن آگاهیهایی فراتر از علوم رفتاری اند و در پی کشــف جهانی دیگر از
وجود خودشان هستند که در ورای جسم و روان است؛ مهارتهایی مبتنی برآموزههای

دین اســام ،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 باشندو از ابتال به

آســیبهای 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 آموزهها و باورهای دینی و معنوی متاثر است ،بنابراین بسیاری از مهارتهای معنوی

را میتوان با بهرهگیری از این آموزهها ،طراحی کرد و به مشارکت کنندگان آموزش داد.
در همین راســتا ،طرح آموزش مهارتهای معنوی در ســال  1388به 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 مهارتهای معنوی
برای دانشــجویان بود که بتوان آن را همانند کارگاههای آموزشــی مهارتهای زندگی
توسط مربیان آموزش دیده به دانشجویان آموزش داد؛ به این منظور که دانشجویان را با
مهارتهای معنوی آشــنا کرده ،به ارزشهای این مهارتها پی ببرند و کوشش کنند در
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زندگی روزمره خود اين مهارتها را به کار گیرند.
این طرح با مروری بر منابع و پژوهشهای مربوط به مهارتهای زندگی شــروع
شد؛ســپس پژوهشهای حوزه روانشناسی ،روانپزشکی و منابع اصیل اسالمی(قرآن،
نهج الفصاحه و احادیث ائمه معصومین(ع) مورد مطالعه قرار گرفت و پس از بحث و
1. Pargament

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
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بررســی توسط کارشناسان که نزدیک  2سال به طول انجامید ،منجر به طرح فهرست
بیش از  31مهارت معنوی /دینی و اولویت بندی آنها شــد و در نهایت اتفاق نظر بر
اولویت آموزش  11مهارت 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 مهارتهای معنوی -کتاب ویژه مربیان و کتاب کار دانشــجویان» نیز
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تألیف شد (بوالهری و همکاران.)1392 ،

بررسی پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع نشان میدهد در دهههای اخیر توجه ویژهای
به مقولههای شــادکامی و سرمایه روانشناختی شده است .به عقیده فوردایس)1977(1
برای ایجاد شادمانی در افراد میتوان فرآیندهای شناختی و انگیزشی را که باعث ایجاد
شادکامی میشود به افراد آموزش داد .آرگایل( )2003بر مؤلفههای شناختی ،رفتاری و
اجتماعی در برنامههای آموزشی شادکامی تأکید کرده است .پژوهش لیبومرسکی)2012(2
اثربخشــی برخی از مداخالت مثبتگرا ازقبیل نوشتن نامه قدردانی ،شمردن نعمتها،
پرورش خوش بینی ،تمرکز روی احساســات مثبت نســبت به دیگران و تصورکردن
خودآرمانی را بر افزایش شــادکامی نشــان داده است .باآنکه پژوهشها ارتباط مثبت و
معنادار بین شــادکامی و معنویت را نشــان دا دهاند ،تاکنون پژوهشــی درباره اثربخشی
آموزش مهارتهای معنوی بر شادکامی انجام نشده است.
پژوهشهایی که به بررسی رابطه بین معنویت با مؤلفههای سرمایه روانشناختی(امید،

خوشبینــی ،خودکارآمدی و تــابآوری) پرداختهاند ،نشــان داده اند بین معنویت و
تابآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(هانتر هرناندز ،کســتاس مونیز و گانی،3
2015؛ مؤمنی ،کرمی و شهبازی .)1391 ،پژوهش حسینیقمی و سلیمیبجستانی()1390
نشــان داد جهتگیری مذهبی درونی با افزایش تــابآوری رابطه مثبت دارد .پژوهش

کریمیفر ،روحاالمینی ،دینپرور و سهرابی امرود( )1395نشان داد «آموزش مؤلفههای
معنوی(ارتباط با خداوند ،توکل و معنایابی در رنج)» بر افزایش امید و شادکامی دختران

دانشآموز مؤثر و بر خوشبینی تأثیری ندارد .نتیجه پژوهش لشنی ،شعیری ،اصغریمقدم
1. Fordyce
2. Lyubomirsky
3. Hernandes, Costas-Muñiz & Gany
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و گلزاری( )1391تأثیر بهکارگیری راهبردهای شکرگزاری بر شادکامی ،عاطفه مثبت و

خوشبینی را نشان داده است .خوشبینان طبق آموزههای دین اسالم ،برخی از سختیها
و مشــکالت را از ناحیه خداوند متعال دانسته و به جنبه آزمایشی بودن آن تأکید دارند.

آنها پارهای از مشــکالت را عاملی برای توانمندسازی خود در نظر میگیرند و برخی

از ســختیها را اثر وضعی رفتار خود قلمداد میکنند(حسنی ،احمدیو میردریکوندی

.)1390

صبا و اصلفتاحی( )1396در پژوهش خود نشان دادند که آموزش هوشمعنوی با

تأکید بر آموزههای قرآنی بر خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان مؤثر اســت .پژوهش

مشــایخی دولت آبادی و محمدی( )1393نشــان داد هوشمعنوی یکی از متغیرهای
پیشبین خودکارآمدی تحصیلی است .موسیزاده ،شاهمحمدی و سلطانمرادی()1393

نشــان دادند آموزش مهارتهای مقابلهای بر خودکارآمدی دانشآموزان مؤثر اســت و

پژوهــش اکبریان( )1395رابطه مثبت بین نگرشمعنوی با شــادکامی و خودکارآمدی
دانشآموزان را نشان داده است.

در مجموعه پژوهشهایی که در ایران درباره سرمایه روانشناختی انجام شده است،

بررسی مداخالتی که موجب افزایش سرمایه روانشناختی دانشآموزان میشود ،بسیار
اندک اســت .از آنجا که تربیت نوجوانان شــاد ،ســالم و از نظر اخالقی خوب ،جزء

هدفهای مهم والدین و مربیان میباشد ،کوشش در دستیابی به یافتههایی در این زمینه
میتواند راهبردهای مهمی برای مراکز آموزشی و مشاوره باشد .لذا هدف این پژوهش

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای معنوی(مبتنی بر آیات قرآن و روایات ائمه(ع) بر
شادکامی ،سرمایه روانشناختی و مؤلفههای آن در دانشآموزان میباشد.

روش پژوهش
مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه

کنترل بود که با هدف بررســی اثربخشــی آموزش مهارتهای معنوی بر شــادکامی و
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سرمایه روانشناختی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم ناحیه دو شهر کرمان صورت
گرفت .مالکهای انتخاب نمونه شامل موارد زیر بود :نداشتن مالکهای تشخیصی برای

اختالالت بارز روانپزشکی از قبیل افسردگی اساسی و اختالالت شخصیت که با مراجعه

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
قرآنکریم و روایات ائمه(ع)) بر شادکامی و سرمایة روانشناختی دانشآموزان
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به مشاور مدرسه ،این مالکها ارزیابی شد .جامعه آماری پژوهش همه دانشآموزان دختر
مقطع متوســطه دوم ناحیه  2آموزش و پرورش شهر کرمان در سال تحصیل 1395-96
بودند که با روش نمونهگیری تصادفی یک دبیرســتان انتخاب و از جمعیت  250نفری
دانشآموزان  30نفر به صورت تصادفی ،انتخاب شدند .شیوه انتخاب به این صورت بود
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که از فهرست دانشآموزان مدرسه دو کالس به تصادف انتخاب و با انجام قرعه کشی
از هر کالس  15نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در شرایط آزمایشی( 15نفر) و
کنترل( 15نفر) جایگزین شدند.

ابزارجمع آوري اطالعات
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :1این پرسشنامه توسط آرگایل و لو( )1990تهیه شده

و  29گویه دارد .هر گویه در یک طیف چهار بخشــی از صفر تا  3نمره گذاری میشــود.

بدین ترتیب باالترین نمرهای که آزمودنی میتواند در این مقیاس کســب کند 87است 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  40تا  42است
(هادی نژاد و زارعی .)1388 ،آرگایل و لو( )1990پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش

آلفای کرونباخ در مورد  347آزمودنی بررسی کردند و ضریب آلفای  0/90را به دست آورند.

مطابق نظر آرگایل ،حیطههای این پرسشنامه در پنج دسته قابل تفکیک میباشد :رضایت از

زندگی ،حرمت خود ،بهزیستی فاعلی ،رضایت خاطرو خلق مثبت که با آموزههای اسالمی
قابل انطباق میباشند .این پرسشنامه توسط علی پور و آگاه هریس( )1386مورد سنجش

قرار گرفته و نتایج نشان دا دهاند که برای اندازهگیری شادکامی در جامعه ایرانی ،از روایی و
پایایی مناســب برخوردار است .نجفي ،دهشيري ،دبيري ،شيخي و جعفري( ،)1391روایی

پرسشنامه را با استفاده از یک نمونه  400نفری از دانشجویان دانشگاههای تهران و با روش

تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار دادند و همه بارهای عاملی در سطح( )0/001معنادار

بودند .در این پژوهش ،پایایی پرسشنامه شادکامی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/92
به دست آمد .برای روایی صوری پرسشنامه ،از  7متخصص نظرخواهی شد که همگی توان
سنجش شادکامی را توسط این آزمون تأیید کردند.

1. Oxford Happiness Questionnaire

 ëسال سوم
 ëشمارة 2
 ëشمارة پیا پی 7
 ëتابستان 1397
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پرسشنامه سرمایهروانشــناختی 1لوتانز ،آولیو ،والومبوا و لی( :)2005پرسشنامه

سرمایهروانشناختی لوتانز و همکاران در سال  2005ساخته شد .این پرسشنامه شامل 24

گویه و دارای چهار زیر مقیاس خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی است ،هر
زیرمقیاس  6گویه دارد که آزمودنی به هر گویه در مقیاس  6درجهای لیکرت(کامال مخالفم،
تا کامال موافقم) پاســخ میدهد .برای به دست آوردن نمره سرمایه روانشناختی ابتدا نمره

هر زیر مقیاس به صورت جداگانه محاسبه و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه
روانشــناختی لحاظ میشود .نحوه نمره گذاری:کامال مخالفم 1:نمره و به همین ترتیب تا

کامال موافقم  6نمره تعلق میگیرد .سوالهای  23 ،20 ،13به صورت معکوس نمره گذاری
میشــود .سوالهای  1تا  6مربوط به خرده مقیاس خودکارآمدی ،سوالهای 7تا  12مربوط

به خرده مقیاس امیدواری ،ســوالهای  13تا  18مربوط به خرده مقیاس تابآوری و  19تا
 24مربوط به خوشبینی میشود .قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاسها نیز اثبات شده

اســت .نتایج تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه آزمون را تأیید کردند و پایایی آن به روش
آلفای کرونباخ  0/97بدست آمد(لوتانز و همکاران .)2005 ،در ایران پایایی این پرسشنامه

0/85گزارش شده اســت (بهادری ،خسروشاهی ،هاشمی نصرت آبادی و بیرامی.)1391،

گویههای پرسشنامه به صورتی است که با ادبیات اسالمی همسو میباشد .در این مطالعه

به منظور تعیین روایی پرسشنامه ،از همبستگی نمره هر سوال با نمره کل خرده مقیاسها
استفاده شد و ضرایب همبستگی دارای دامنهای از  0/79تا  0/91بود و همگی در سطح 0/01

معنادار بودند .پایایی ابزار براساس ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد که تمامی این ضرایب

برای نمره کل و مؤلفهها بین 0/74تا  0/95بدست آمد.

شیوه اجرا :ابتدا پژوهشگر طی جلسه توجیهی آموزشهای الزم را به تمام افراد نمونه

داد تا هم با هدف پژوهش آشــنا شوند و هم انگیزه آنها برای شرکت در پژوهش افزایش

یابد ،سپس پرسشنامههای شادکامی و سرمایه روانشناختی بر روی هر  30نفر اجرا شد .در

مرحله بعد متغیر مستقل(آموزش مهارتهای معنوی(مبتنی برآیات قرآن و روایات ائمه(ع)

به مدت ده جلســه برای گروه آزمایش اعمال گردید .شیوه اجرا در تمامی جلسهها به این
سال سوم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپیë 7
تابستان ë 1397

صورت بود :هر یک از جلســات آموزش مهارتهای معنوی  90دقیقه به طول انجامید .در
این آموزشها که به صورت کارگاهی برگزار میشد ،تمرکز بیشتر بر کار عملی به صورت
1. Psychological Capital Questionnaire

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
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تمرین بود .به طوری که  15دقیقه 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
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عمومی و جمع بندی اختصاص یافت .روشهای آموزش شــامل :ایفای نقش(مهارتهای
توکل ،صبر ،بخشایشــگری و نوع دوســتی) ،بحث گروهی( ،تمامی جلسات آموزشی)،

الگوسازی(مهارتهای خودآگاهی معنوی ،نیایش و ارتباط با خدا و ذکر) ،تمرین و تکرار،

بیان احساســات و تجربیات(در تمامی جلسهها) و تمرین در خارج از جلسههای آموزشی
بود .طراحی کارهای عملی ،با الهام از محتوای کتاب «آموزش مهارتهای 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 راهنماییهای
ایشان اصالحاتی انجام شده اســت؛ از آن جمله :دکتر باقرغباریبناب(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 حسینینیا ،حجت

االسالم سیدمهدی موسوی(بوالهری ،به نقل از نوری .)10 :1392 ،از آنجا که این کتاب برای

دانشجویان نوشته شده بود برخی مطالب آن مناسب دانشآموزان نبود ،لذا محققان در مطالعه
حاضر ،با الهام از کتاب مذکور ،کارهای عملی را متناسب با ویژگیهای دانشآموزان ،طراحی

کردند و محتوای طراحی شده در اختیار صاحب نظران 3 ،نفراز اساتید رشته تعلیم و تربیت

اسالمی 3 ،نفر اساتید روانشناسی و  5نفر 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 میشد ،سپس به مرور تکالیف جلسه قبل آزمودنیها و به دنبال آن به

بحث و آموزش مقوله مورد نظر و تمرین در گروه پرداخته میشد و هر جلسه با جمعبندی
در خصوص موضوع جلسه و ارائه تکلیف برای جلسه بعدی پایان مییافت.

خالصه جلسات آموزش مهارتهای معنوی(مبتنی بر آیات و روایات ائمه(ع) به شرح

زیر است:الزم به ذکر است که پژوهشگرا ن سعی داشته اند مهارتهایی را انتخاب و آموزش

دهند که با مبانی نظری پژوهش و حیطههای پرسشنامهها(رضایت از زندگی،حرمت خود،
بهزیستی فاعلی ،رضایت خاطرو خلق مثبت ،امید ،خوشبینی ،تابآوری و خودکارآمدی)

 ëسال سوم
 ëشمارة 2
 ëشمارة پیا پی 7
 ëتابستان 1397
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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 میشود،

آموزش دینی نیست ،چراکه یادگیرندگان قبال با این آموزهها آشنایی دارند .هدف این است

که یادگیرندگان مهارت نگرش و رفتار بر اســاس این آموزهها 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 روانشــناختی 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 الســام 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؟ ویژگیهای انسانهای معنوی بر اساس آموزههای
اسالمی چیست؟ و چگونه میتوان این ویژگیها را در خود تقویت کرد؟

جلسه سوم :محور بحث :ارتباط با خداوند متعال و تأثیرات تربیتی و روانشناختی 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 نیایشهای ائمه معصومین علیم السالم و بیان
تأثیرات روانشناختی و تربیتی آن(امید ،خوشبینی ،شادکامی) ،بیان برخی صفات خداوند بر
اساس آیات قرآن کریم(رحمان ،رحیم ،حکیم و )...و تبیین این که وجود چنین ویژگیهایی

در ذات باری تعالی چه کمکی به انسانها میکند؟ تکلیف جلسه :تأثیرات نیایش در زندگی

خود را شــرح دهید و نمونهای از نیایشهای ائمه ،عرفای اسالمی را برای جلسه آینده پیدا
کنید و بگویید بیان این نیایشها چه تأثیراتی بر نگرش و رفتارهای انسان میگذارد؟

جلســات چهارم تا هفتم به موضوع مقابلههای مذهبی -معنوی اختصاص یافت بدین

منظور که یادگیرندگان با آنها آشنا شده و مهارت به کاربستن صحیح آنها را در موقعیتهای

سال سوم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپیë 7
تابستان ë 1397

مختلف زندگی کســب کنند(با هدف افزایش تابآوری در مقابل رویدادهای ناخوشایند
زندگی ،ایجاد خلق مثبت و رضایت خاطر).این مهارتها شــامل :حل مســئله با رویکرد

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
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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).
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جلســه چهارم:توکل به عنوان یک مهارت مقابله و پیامدهای تربیتی و روانشناختی

آن .باورهای زیربنایی توکل براســاس روایات و آیات قرآن(بــاور به وجود خدایی که به

خیر و مصلحت انســان میاندیشــد) -پیامد توکل در زندگی(توکل مانع شک و تردید در
تصمیمگیریها ،باعث کاهش اضطراب و ناامنی ،ایجاد امید و امیدواری و افزایش فعالیت و
برنامهریزی است و  ،)...آشنایی یادگیرندگان با اشتباهات رایج در توکل .تکلیف :با سه نفر
از اطرافیان خود مصاحبه کنید و از آنها بپرسید وقتی در زندگی با مسئله یا مشکلی مواجه

چگونه آن را حل میکنند ،خالصهای از آن را ارائه کنید.

جلسه پنجم :صبر به عنوان یکی از مهارتهای مقابله ای ،از دیدگاه آیات و روایات و

پیامدهای روانشناختی 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 سختیهای 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 تضعیفکننده صبر قرار گرفت که مهمترین آن این است که

گاهی انســانها باور دارند چون انسانهای خوبی هستند و سعی کر دهاند در حد توان خود
گناه و کار بدی در دنیا انجام ندهند ،پس نباید دچار مشکل شوند .سپس روشهای پرورش
و تقویت صبر آموزش داده شــد .تکلیف جلسه :با مراجعه به متون دینی و زندگی نامهها

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 میشود و به او این امکان را میدهد که بتواند

مسئله را بشناسد و راهحلهای مناسب ارائه کند .افرادی که اعتقادات دینی/مذهبی دارند ،به

صورت متفاوتی به فرآیند حل مســئله میپردازند .اگرچه آنان نیز همان مراحل حل مسئله
را طی میکنند ،ولی ماهیت اعتقادات دینی -معنوی آنان کیفیت مهارت حل مسئله را تغیر
میدهد و چنین تغیری موجب غنای حل مســئله آنان میشود .تفسیری که چنین فردی از
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رویدادهای زندگی میکند ،متاثر از اعتقادات دینی /معنوی اوست -.راهبردهای حل مسئله با

رویکرد معنوی برای یادگیرندگان توضیح داده شد(سبکهای 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 میتواند در همه امور و پدیدهها از کوچک و

بزرگ تجلی خداوند را ببیند .انواع ذکر(ذکر لفظی و قلبی)؛ پیامدهای ذکر(دســتیابی به
آرامش ،اعتماد به نفس ،امیدواری ،درســت اندیشیدن ،احساستسلط بر زندگی ،پرهیز و

دوری از کارهای ناســالم و  )..مورد بحــث گروهی قرار گرفت .مهمترین اذکار و تأثیرات

روانشــناختی و تربیتی آن از قرآن و روایات توضیح داده شد.تمرین عملی :مواردی برای
دانشآموزان از زندگی انسانها روایت شد ،تا یادگیرندگان پاسخ دهندکه مشکل اصلی این
افراد چیســت؟ و چگونه یاد و ذکر خداوند به آنها کمک میکند تا از شرایط و مشکالت

رهایی یابند .تکلیف :با توجه به مطالبی که در این جلسه آموختید موقعیتهای استفاده از
ذکر را نام ببرید.

جلســه هشــتم و نهم :محور اصلی بحث دو مهارت نگرش نسبت به دیگر انسانها و

تبیین ســبکهای ارتباطی با دیگران ،بر اساس آموزههای قرآن و روایات ائمه علیم السالم.

دو موضوع بخشش و گذشت(به عنوان یک مهارت مقابلهای معنوی و مؤثر بر ایجاد هیجان
مثبت) و نوع دوستی و احسان(از عوامل مؤثر بر نشاط معنوی) میباشد.

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 میشوند از بخشش استفاده میکنند» (شوری -.)37:بیان
فواید بخشــش و گذشت از منظر روایات ،بیان مراحل بخشش ،توضیح باورهای اشتباه در

مورد بخشش.
سال سوم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپیë 7
تابستان ë 1397

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 بنموســی الرضا(ع) «بهترین دارایی

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
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انسان ،اندوختههای صدقه است»(میزانالحکمه ،ج .)179 :11از دیدگاه امام علی(ع) «زندگی

آنکس از همه بهتر اســت که مردم در پرتو احسان و کمک او زندگی کنند»(میزانالحکمه،

159

ج( )345 :8به نقل ازعلوی ،)1393 ،بیان داســتانهایی از باب دوم بوستان سعدی پیرامون

نگرش انسانها نسبت به یکدیگر و تأثیر معنویت در نوع نگرشها -آثار مترتب بر احسان

و نیکوکاری -تأثیرات تربیتی و روانشناختی تنظیم نحوه ارتباط با نیازمندان و یا احسان و
نیکوکاری بر اساس آیات و روایات.

جلسه دهم :جمعبندی و نتیجهگیری -تشکر و قدردانی از مشارکت کنندگان و اجرای

پس آزمون.

تجزیه وتحلیل :تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام

شد .در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل

کوواریانس استفاده شد.

یافتههای پژوهش
تحلیل دادههای گردآوری شــده در دو سطح شاخصهای آمار توصیفی(میانگین و

انحراف استاندارد) و آمار استنباطی صورت گرفت.

جدول  .1شاخصهای توصیفی شادکامی و سرمایه روانشناختی
در پیش آزمون و پس آزمون
مداخله
متغیرها

پیش آزمون

مقایسه
پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

شادکامی

33/23

3/44

41/27

4/88

32/29

2/03

32/46

2/38

سرمایهروانشناختی(کل)

54/20

4/82

61/84

3/27

57/01

4/02

57/74

4/24

امیدواری

7/54

2/04

9/77

1/27

7/20

2/12

7/35

1/52

خودکارآمدی

4/21

2/11

5/12

1/06

4/32

2/27

4/46

1/17

خوش بینی

4/65

2/34

5/24

1/19

4/11

2/2

4/17

1/62

تابآوری

4/32

2/28

6/11

2/25

4/77

2/12

4/06

2/02

مولفههای سرمایه
روانشناختی

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD
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مطابق با جدول  ،1در مرحله پیش آزمون ،میانگین گروههای 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 روانشناختی و تمامی خرده مقیاسها(امیدواری،
تابآوری ،خوشبینی ،خودکارآمدی) داشتند.

جدول  .2نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنوف
برای بررسی نرمال بودن توزیع پس آزمون شادکامی و سرمایه روانشناختی
تعداد

Z.KS

سطح معناداری

منبع تغییرات

منبع تغییرات

پیش آزمون

شادکامی

15

0/42

0/89

پیش آزمون

سرمایه روانشناختی

15

0/32

0/95

با توجه به جدول ،توزیع دادهها به صورت نرمال میباشد.
جدول  .3آزمون پیش فرض همگنی شیب رگرسیون
در متغیرهای شادکامی و سرمایه روانشناختی
منبع تغییرات
پیش آزمون

گروههای
آزمایشی

تعامل گروه و
پیش آزمون

سال سوم ë
شمارة ë 2
شمارة پیاپیë 7
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خطا

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

شادکامی

59/49

1

59/49

4/5

0/04

سرمایه روانشناختی

145/84

1

145/84

19/33

0/01

شادکامی

0/789

1

0/789

0/06

0/8

سرمایه روانشناختی

163/45

1

163/45

21/67

0/01

شادکامی

16/15

1

16/15

1/15

0/27

سرمایه روانشناختی

4/12

1

4/12

0/54

0/46

شادکامی

357/81

26

13/2

سرمایه روانشناختی

319/61

26

7/54

متغیرها

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
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در جدول  3نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرســیون متغیرهای شادکامی و سرمایه

روانشــناختی آورده شده است .چون  Fمحاسبه شده برای تعامل گروه و پیش آزمون

161

در ســطح کمتر از  0/05معنادار نمیباشد ،بنابراین دادهها از فرضیه همگنی شیبهای

رگرسیونی پشتیبانی میکند .پس از بررسی مفروضه توزیع نرمال ،همگنی واریانس دادهها
به واســطه آزمون لوین و شیب رگرسیون به واسطه آزمون کلموگروف -اسمیرنوف) و

تأیید آن برای هر دو متغیر در سطح( )p<0/5از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس
مربوط به تأثیر آموزش مهارتهای معنوی بر شادکامی
درجه آزادی میانگین مجذورات

متغیرها

F

سطح معناداری مجذور ایتا

پیش آزمون شادکامی

1

139/20

9/39

0/01

0/35

گروه

1

212/50

14/30

0/01

0/25

خطا

12

14/82

بــا توجه به نتایج جدول فــوق اثر گروه(آزمایش) با مقدار آمــاری  14/30معنادار
اســت( .)p<0/01با توجه به نتیجه بدست آمده میتوان گفت که آموزش مهارتهای
معنوی باعث افزایش معناداری در شادکامی گروه آزمایش شده است .مطابق با جدول،
مجذور ایتا یا میزان تأثیر برابر با  0/25میباشــد .به عبارت دیگر  25درصد تفاوتهای
فردی در نمرات پس آزمون مربوط به تأثیر آموزش مهارتهای معنوی بوده است.
جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به
تأثیر آموزش مهارتهای معنوی بر سرمایه روانشناختی
متغیرها
پیش آزمون سرمایه

درجه آزادی میانگین مجذورات

F

سطح معناداری مجذور ایتا

1

189/07

7/12

0/01

0/32

گروه

1

242/68

12/94

0/01

0/21

خطا

12

26/55

روانشناختی
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بــا توجه به نتایج جدول فوق اثــر گروه(آزمایش) با مقدار آماری  12/94معنادار

است( .)p<0/01با توجه به نتیجه بدست آمده میتوان گفت که آموزش مهارتهای
معنوی باعث افزایش معناداری در ســرمایه روانشــناختی گروه آزمایش شده است.

مطابق با جدول ،مجذور ایتا یا میزان تأثیر برابر با  0/21میباشــد .به عبارت دیگر 21

درصد تفاوتهای فردی در نمرات پس آزمون ســرمایه روانشناختی مربوط به تأثیر

آموزش مهارتهای معنوی بوده است.

جدول  .6خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه میانگین پسآزمونهای

مؤلفههای سرمایه روانشناختی با مقایسه پیش آزمونها در گروههای مداخله و مقایسه
اثر

آزمون

ارزش

F

 dfفرضیه

 dfخطا

سطح معناداری

گروه

اثر پیالیی

0/82

10/24

4

4

0/01

مندرجــات جدول (6آزمون اثر پیالیی )1نشــان میدهد که بین گروههای مداخله

و مقایســه از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته(مؤلفههای سرمایه روانشناختی)
تفاوت معناداری وجود دارد .برای بررســی نقطه تفاوت ،تحلیل کوواریانس در متن
مانکووا روی متغیرهای وابســته انجام شــد .نتایج این تحلیل در جدول  7ارائه شده

است.

جدول  .7نتایج تحلیل کوواریانس در متن مانکووا برای مقایسه پسآزمونهای مؤلفههای
سرمایه روانشناختی با مقایسه پیشآزمونها ،در گروههای مداخله و مقایسه

اثر

گروه

سال سوم ë
شمارة ë 2
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متغیر وابسته

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور ایتا

امید

324/20

2/21

0/01

0/012

تابآوری

374/64

12/4

0/02

0/06

خوشبینی

345/72

4/18

0/02

0/055

خودکارآمدی

270/28

2/74

0/09

0/011
1. Pillai’s Trace
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با توجه به نتیجه بدســت آمده میتوان گفت که مداخله در مؤلفه امید ،تابآوری

و خوشبینی معنادار بوده اســت .با توجه به مجذور ایتا نیز میتوان گفت که بیشترین

163

اثربخشی روی مؤلفه تابآوری( )0/06است .این در حالی است که مداخله روی مؤلفه
خودکارآمدی معنادار نبوده است(.)p<0/05

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش بررســی اثربخشی آموزش مهارتهای معنوی بر شادکامی و سرمایه

روانشناختی دانشآموزان بود .نتایج نشان داد آموزش مهارتهای معنوی در افزایش شادکامی

و سرمایه روانشناختی دانشآموزان مؤثر است .در مورد اثربخشی آموزش مهارتهای معنوی
بر شادکامی ،پژوهشی که از قبل انجام شده باشد ،در پیشینه تجربی یافت نشد ،اما نتایج این

فرضیه با بخشهایی از یافتههای پژوهشهای بخشیپورورمضانزاده ( ،)1393اکبریان(،)1395
موحدی و همکاران(  ،)1392مایرزو لندزبرگر ( )2002و رستمینسب ،علوی و کریمی()1396

همســو میباشد .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 نعمتها ،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 آنها مبتنی بر«توحید» میباشند که به معنای واقعیتشناسی
توحیدی و تنظیم امور زندگی بر اســاس این واقعیتهاست(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) میفرمایند«: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(رستمینسب و همکاران .)1396،آموزش مهارتهای معنوی تحقق برخی از این عوامل را

ی و )...و همچنین مهارت
تسهیل میکند .مهارتهای مقابله با تنیدگی(صبر ،توکل ،بخشایشگر 
خودشناسی معنوی و ارتباط با خداوند نیز تا اندازهای میتواند موجب شناخت لذتهای حالل
مادی شود و همچنین بازشناسی لذتهای معنوی(لذت ارتباط و نیایش با خداوند ،نوع دوستی
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ش مهارتهای معنوی
و احسان و )...موجب نشاط و شادابی در زندگی میشود .از این رو آموز 

انتخاب شده در این پژوهش تا اندازهای توانسته است موجب افزایش شادکامی دانشآموزان
شود.

در زمینه اثربخشــی آموزش مهارتهای معنوی بر سرمایه روانشناختی دانشآموزان در

پیشینه تجربی ،پژوهش مشابهی یافت نشد .اما نتایج این یافته با بخشهایی از نتایج پژوهشهای

میردریکوند ،رحیمیپور و ســلیمی( ،)1394برزگربفرویی( ،)1393فالح ،گلزاری ،داستانی،

ظهیرالدین ،موســوی و اکبری ( ،)1390آلیــو و کاراکاس( ،)2015وانو و همکاران( )2015و
هاجز( )2010همخوانی دارد .برای تبیین این یافته میتوان گفت اساســ ًا آموزش مهارتهای

معنــوی به دانشآمــوزان کمک میکند معنای زندگی خود را دریابنــد و در زندگی خود از
رفتارهای منطقی و عقالنی پیروی کنند؛ در نتیجه ارتباط آنها با خود ،دیگران و جهان ارتباطی
اعتقادی ،انســانی و مثبت میشــود(پارگامنت .)2007 ،از این رو یکی از ابعاد امید ،پایداری

در مذهب و داشــتن ایمان محکم و قوی میباشــد .مذهب و معنویت ،مجموعهای را ارائه

میدهد که از راه آن ،انســان میتواند معنا و مفهوم زندگی خود را درک کند(وست ،ترجمه
شهیدی و شیرافکن .)1388 ،مذهب /معنویت آفرینش را هدفدار و هدف را رسیدن به خیر،

تکامل و سعادت معرفی میکند و طبعا دید انسان را نسبت به نظام هستی و قوانین حاکم به

آن خوشبینانه میســازد(مطهری .)1375 ،دینداری از طریق مکانیسمهای متعددی میتواند

موجب افزایش تابآوری شود .افراد دیندار با پیروی از دستورات و آموزههای دینی ،زندگی
جهت دار و هدفمندی را در پیش گرفته و در مواجهه با مشــکالت و ناکامیها ،منبع معنوی

نیرومندی را در اختیار دارند که تحمل مشکالت را برای آنها آسان کرده و به تابآوری آنها

کمک میکند .اثربخشــی آموزش مهارتهای معنوی ،با کاهش سطح استرس و گرایشهای

منفی عاطفی ،میتواند تا حدودی باعث افزایش خوشبینی و خودکارآمدی دانشآموزان شود.
بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای معنوی بر هرکدام از مولفههای سرمایه روانشناختی
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نشان داد آموزش مهارتهای معنوی میتواند امید دانشآموزان را افزایش دهد .نتایج پژوهش
حاضر با بخشــی از یافتههای پژوهشهای کمریسنقرآبادی و فتحآبادی( ،)1391نصیری و
جوکار( )1387و دیویس( )2005همسو میباشد .یکی از ابعاد معنویت امید است .امید و رجا،
حالت انتظار رسیدن به خیر و خوبی و رسیدن به نتیجه خوب تالشهای روزمره است .خداوند
با ایجاد این امید در افرادی که ایمان آوردند و عمل شایســته انجام دادند ،کارشان را اصالح

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
قرآنکریم و روایات ائمه(ع)) بر شادکامی و سرمایة روانشناختی دانشآموزان
143 - 170

الصال ِ َح ِ
الح ُّق مِن
ات َو َءا َمنُوا ْ ب ِ َما ن ُ ِّز َل َع َ
ين َءا َمنُــوا ْ َو َع ِم ُلوا ْ َّ
خواهد کرد( َو الَّ ِذ َ
لى ُ
مح َّم ٍد َو ُه َو ْ
َّرب ِّه ْم َك َّف َر َعن ْه ْم َس ِّياتهِ ْم َو أَ ْص َل َح بَال َهم) (محمد )2 ،و آنان را از غلبه احساس پریشان خاطری
و ناامیدی نجات میبخشــد ،لذا اکتساب گامهای اســتوار در مسیر وصول به هدف در پرتو
َنص ُروا ْ َّ
ت أَقْدَا َمكم (محمد)7 ،
نص ْر ُك ْم َو يُثَ ِّب ْ
تحصیل کمکهای الهی :يَ َأي ُّها الَّ ِذ َ
اللَ يَ ُ
ين َءا َمنُوا ْ إِن ت ُ
و خدا را با خود احساس نمودن و بدین وسیله کسب احساس برتری حقیقی و أَنتُم ْ َ
ال ْع َل ْونَ
َ ُ
َو َّ
ِكم أَ ْع َمال َ ُكم(محمد )35 ،از جمله عواملی هستند که آدمی را از سستی و
اللُ َم َع ُك ْم َو لَن يَتر ُ

165

ضعف میرهانند(علوی .)126:1396 ،بنابراین میتوان با ایمان ،به او اعتماد کرد و دلبسته شد
و با امید به رحمت ،لطف و مهربانی خداوند ،برای رسیدن به اهداف گام برداشت(غباریبناب،
 .)1387در واقع ،امید عاملی برانگیزاننده است که افراد را قادر میسازد مسیری را انتخاب کنند
که به نتیجهای مثبت بینجامد(بیلی و اســنایدر .)2007 ،1باورهای دینی به افراد امکان میدهد
برای زندگی خود معنا پیدا کرده و به آینده امیدوار باشند .بنابراین ،آموزش مهارتهای معنوی
خصوص ًا در زمینه توکل و صبر ،در باال بردن امید و کیفیت زندگی نقش بسزایی دارد.
آموزش مهارتهای معنوی ،تابآوری دانشآموزان را افزایش داده است .نتایج پژوهش

حاضربایافتههایپژوهشهایمؤمنیوهمکاران(،)1391حسینیقمیوسلیمیبجستانی()1390

و هانتر هرناندز وهمکاران( )2015همخوانی دارد .نتایج مطالعات این پژوهشگران نشان داده
اســت که بین تابآوری و معنویت ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .در تبیین نتایج تحقیق
حاضر میتوان گفت باورهای معنوی هدف زندگی را برای فرد روشــن میکند و مایه تسلی

خاطر در شــرایط دردناک و تهدید کننده هستند .این باورها باعث میشوند 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 بزرگتری در ارتباط است و اهداف
و ارزشهای واالتری دارد ،عملکرد بهتری خواهد داشت .در شرایط دشوار ،معنویت ممکن
است تنها منبع دست یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد.

با آموزش مهارتهای معنوی میتوان خوشبینی دانشآموزان را افزایش داد .نتایج تحقیق

حاضر با بخشهایی از نتایج تحقیق حســنی و همکاران( )1390و لشنی و همکاران()1391

همسو و با پژوهش کریمیفر و همکاران ( )1395غیر همسو می باشد.آموزش مهارتهایی

نظیر توکل ،صبر ،نیایش و حل مســئله با رویکرد معنوی به دانشآموزان ،نگرش آنها را به
1. Baily & Snyder
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مسائل زندگی مثبت نموده و باعث میشود خوشبینانه برای رسیدن به اهداف تالش کنند.

آمــوزش مهارتهای معنوی بر خودکارآمدی دانشآموزان مؤثر نبوده اســت(،F=2/74

 .)p=0/09ایــن نتیجه بــا نتایــج پژوهشهای صبــا و اصلفتاحی( ،)1396مشــایخی و

محمدی( ،)1393موسیزاده و همکاران( )1393و اکبریان( )1395غیرهمسو میباشد .در تبیین
ایــن یافته میتوان گفت باور(اطمینان) فرد به تواناییهایش برای دســتیابی به موفقیت در

انجام وظیفهای معین ،از راه ایجاد انگیزه در خود ،تامین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای
اقدامات الزم خودکارآمدی نامیده میشود(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 میشود .ایجاد مهارت همراه با موفقیت در یک وظیفه ،منجر

به افزایش خودکارآمدی درک شده میشود -2.تجارب جانشینی :افراد عالوه بر تفسیر نتایج
اعمالشان ،باورهای خودکارآمدیشــان را از طریق تجربه جانشینی ،مشاهده اجرای اعمال

دیگران شکل میدهند .این منابع اطالعات ،از دستاوردهای عملکردی ضعیفتر است .اما وقتی

که افراد از تواناییهایشان مطمئن نیستند یا وقتی که تجربه قبلی محدودی دارند ،نسبت به آن
حساس تر میشوند -3.ترغیب کالمی :افراد باورهای خودکارآمدی را به عنوان نتیجه تشویقها

و حمایتهای اجتماعی که از دیگران دریافت میکنند ایجاد میکنند و گســترش میدهند.
تشویقهای اجتماعی و پیشنهادهای کالمی میتوانند 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 مهارتها

و کارآمدی شــخصی منجر میشود -4.برانگیختگی فیزیولوژیکی -هیجانی :شرایط جسمی
و عاطفی مانند اضطراب ،اســترس ،انگیزش و شرایط روحی ،اطالعاتی را در مورد باورهای

خودکارآمدی فراهم میکنند .فشــارهای روانی و تنش ،اغلب به عنوان شاخصهای آمادگی

برای شکســت تفسیر میشوند .همچنین خُ لق فرد نیز میتواند تأثیر عمدهای روی باورهای
خودکارآمدی داشته باشد و خُ لق مثبت باورهای خودکارآمدی را افزایش میدهد و ناامیدی و

افسردگی باورهای خودکارآمدی را کاهش میدهند(پاجارس .)2006 ،1بنابراین چنین به نظر
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میرسد ،آموزش مهارتهای معنوی بر عامل چهارم تأثیر مستقیم دارد و با عاملهای دیگر به
ظاهر ارتباطی ندارد ،احتماالً به همین علت تأثیرآموزش مهارتهای معنوی بر خرده مقیاس
خودکارآمدی معنادار نشده است.

1. Pajares
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روانشناختی دانشآموزان میانجامد .در این راستا ،با توجه به اهمیت نقش معلمان و والدین

در این زمینه ،به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد میشود به منظور آشنایی بیشتر معلمان
و والدین با این مهارتها ،کارگاههای آموزشی برگزار کنند .همچنین پیشنهاد میشود آزمون
شادکامی و سرمایه روانشناختی در مدارس برگزار شود تا دانشآموزانی که عملکرد مناسب در
این آزمونها ندارند ،شناسایی شده و برای آنها دورههای آموزشی مهارتهای معنوی برگزار
شود .به اولیای مدرسه پیشنهاد میشود با تهیه و پخش آثار فرهنگی و برگزاری فعالیتهای

هنری مؤثر از قبیل(فیلم ،نشریه ،اجرای تئاتر) ،برگزاری اردوهای زیارتی و یا بازدید از اماکن

مذهبی ،جهت آموزش هرچه بهتر مهارتهای معنوی اقدام کند .به مسئولین مدارس پیشنهاد

میشود اقداماتی برای افزایش نشاط معنوی در مدرسه انجام دهند؛ به عنوان مثال حداقل سالی
دو بار به انجام فعالیتهای نوع دوستانه جمعی(نظیر برگزاری نمایشگاههای مختلف توسط

دانشآموزان و جمعآوری درآمد حاصل برای نیازمندان) اقدام کنند .به معلمان پیشنهاد میشود

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 ویژگیهای آن ذکر داده و جلسات درس
خود را با آن ذکرآغاز کنند.

دین اســام آموزههای فراوانی در حوزه مهارتهای معنوی دارد؛ آموزههایی که یا دیده

نش دهاند و یا به درستی فهم نش دهاند .از این رو مهمترین پیشنهاد پژوهشی به صاحبنظران و
پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت اسالمی ،تألیف کتابِ کار آموزش مهارتهای معنوی ویژه

دانشآموزان است .به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود به آموزش دیگر مهارتهای معنوی(با
محوریت فضیلتهای معنوی) نظیر پاکدامنی ،صداقت ،اشتیاق برای علمآموزی و ...پرداخته و

اثربخشی آنها را بر سایر متغیرهای روانشناختی مورد آزمون قراردهند .با توجه به اینکه تحقیق
حاضر فقط در آموزش و پرورش ناحیه دو شهر کرمان و تنها در بین دانشآموزان دختر مقطع
متوسطه دوم انجام شده است ،پیشنهاد میشود آموزش مهارتهای معنوی در گروه پسران نیز

انجام شود و نتایج با هم مقایسه شود .روش پژوهش حاضر یک روش نیمه آزمایشی است؛

ممکن اســت آزمودنیها 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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اکبریان ،فرامرز .)1395( .رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و خودکارآمدی دانشآموزان دوره متوسطه .روانشناسی مدرسه.19-7 ،)2(5 ،
ی نوپدید(بررسی الگوی
باغگلی ،حسین؛ شعبانیورکی ،بختیار؛ نهاوندی ،علی و غفاری ،ابوالفضل .)1394( .تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنو 
معنویتباوری فارغ از دین) .دوفصلنامه تربیت اسالمی.53-27 ،)20(10 ،
بخشیپور ،باب ا ...و رمضانیزاده ،ثریا .)1393( .دینداری ،شادکامی میآورد :نگرشهای مذهبی و رابطه آن با شادکامی در نوجوانان دبیرستانی.
رشد آموزش مشاور مدرسه.11-7 ،)36(9 ،
برزگربفرویی ،کاظم .)1393( .اثربخشی آموزش معنویت درمانی از دیدگاه اسالم بر بهزیستیروانشناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر.
فصلنامه اخالق.152-126 ،)4(4 ،
برومندزاده ،نیلوفر و کریمیثانی ،پرویز .)1394( .اثربخشی آموزش مهارتهای معنوی بر سالمت عمومیو اضطراب دانشآموزان دختر دوره
متوسطه شهر تبریز .نشریه آموزش و ارزشیابی.23-9 ،)31(8 ،
بوالهري ،جعفر؛ غباريبناب ،باقر؛ قهاري ،شهربانو؛ ميرزايي ،مصلح؛ راقبيان ،رؤيا؛ دوسعلیوند ،هدي و زارعيدوست ،الهام .)1392( .مهارتهاي
معنوي -كتاب ويژه مربيان .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
بهادری خسروشاهی ،جواد؛ هاشمی نصرت آبادی ،تورج و بیرامی ،منصور .)1391( .رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت
شغلی در کتابداران کتابخانههای عمومی شهر تبریز .پژوهنده :مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.318-312 ،)6(17 ،
پسندیده ،عباس .)1390( .نظریه توحید در شادکامی.فصلنامه روانشناسی و دین.30-1 ،)3(4 ،
جماعتی ،حسین .)1391( .مهارتهای معنوی در زندگی از نگاه آموزههای دینی.فصلنامه مطالعات معنوی.115-99 ،)21(5 ،
حسنی ،رمضانعلی؛ احمدی ،محمدرضا و میردریکوندی ،رحیم .)1390( .بررسی رابطه بین خوشبینی اسالمی ،خوشبینی آموخته شده سلیگمن
و امنیت روانی.فصلنامه روانشناسی و دین.102-75 ،)4(4 ،
حسینیقمی ،طاهره و سلیمیبجستانی ،حسین .)1390( .رابطه بینجهتگیری مذهبی و تابآوری در بین مادران دارای فرزندان مبتال به بیماری.
فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی و دین. 82-69 ،)3(4 ،
خسروی زهره و چراغ مالیی ،لیال .)1391( .بررسی مقایسهای تعهد اجتماعی ،شادکامی و سالمتروان در دانشآموزان و دانشجویان با تأکید بر
عامل جنسیت .مجله مطالعات زنان.36-7 ،)1(10 ،
رستمینســب ،عباسعلی؛ علوی ،ســیدحمیدرضا و کریمی ،منیره .)1396( .بررسی اثربخشی آموزش شــادی با رویکرد اسالمی بر بهزیستی
روانشناختی و جهتگیری مذهبی دانشآموزان مقطع متوسطه دوره دوم شهرکرمان.فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی،
.66-47 ،)4(2
شفیعی ،نرگس؛ شهابیزاده ،فاطمه و پورشافعی ،هادی.)1391( .جهتگیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی ،ارائه الگوی شادکامی در دانشآموزان.
فصلنامه روانشناسی و دین.119-105 ،)4(5 ،
شهیدی ،شــهریار و فرجنیا ،سعیده .)1391( .ساخت و اعتباریابی پرسشنامه«سنجش نگرش معنوی» .فصلنامه روانشناسی و دین،)3(5 ،
.115-97
صادقزادهقمصری ،علیرضا و همکاران .)1390( .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی
ایران.
صبا ،بهمن و اصل فتاحی ،بهرام .)1396( .تأثیر آموزش هوش معنوی با تأکید بر آموزههای قرآنی ،بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شبستر.فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی.136-117 ،)3(2 ،
علوی سید حمیدرضا  .)1393( .اینگونه تربیت شدم(تربیت براساس روایات ائمه معصومین علیم السالم) .تهران :انتشارات آوای نور.
 .)1396( .---------------تعالیم تربیتی و روانشناختی قرآن کریم(جزءهای  .)30-21تهران :انتشارات آوای نور.علیپور ،احمد و آگاههریس ،مژگان .)1386( .اعتبار و روایی فهرست شادکامی آکسفورد در ایرانیها .فصلنامه روانشناسان ایرانی،)12(3 ،
.298-287
غباریبناب ،باقر .)1387( .کودک ،نوجوان و معنویت .تهران :انتشارات یسطرون.
فالح ،راحله؛ گلزاری ،محمود؛ داستانی ،محبوبه؛ ظهیرالدین ،علیرضا؛ موسوی ،سیدمهدی و اکبری ،محمداسماعیل .)1390( .اثربخشی مداخله
معنوی به شیوه گروهی بر ارتقای امید و سالمت روان در زنان مبتال به سرطان پستان.فصلنامه اندیشه و رفتار.80-69 ،)19(5 ،
کاوریزاده ،میعاد .)1394( .بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سرمایه روانشناختی و سازگاری نوجوانان دختر بد سرپرست
شهر دهلران .پایاننامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ،دانشگاه لرستان.
کریمیفر ،مسعود؛ روحاالمینی ،مرضیه سادات؛ دینپرور ،احسان و سهرابیامرود ،فرامرز .)1395( .اثربخشی آموزش مؤلفههای معنوی بر مؤلفههای
روانشناسی مثبت در نوجوانان .پژوهشنامه اسالمی زنان و خانواده.136-113 ،)7(4 ،

بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایمعنوی(مبتنی برآموزههای
قرآنکریم و روایات ائمه(ع)) بر شادکامی و سرمایة روانشناختی دانشآموزان
143 - 170

کمری سنقرآبادی ،سامان و فتح آبادی ،جلیل .)1391( .بررسی نقشجهتگیری مذهبی و امید به زندگی در میزان رضایت از زندگی.فصلنامه
پژوهشهای نوین روانشناختی.178-159 ،)28(7 ،
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کیانی ،معصومه؛ مهرمحمدی ،محمود؛ صادقزاده ،علیرضا؛ نوذری ،محمود و باقری ،خسرو .)1394( .مفهومشناسی معنویت از دیدگاه اندیشمندان
تربیتی غربی و مسلمان.فصلنامه اسالم و پژوهشهای تربیتی.118-97 ،)2(7 ،
لشــنی ،زینب؛ شعیری ،محمدرضا؛ اصغریمقدم ،محمدعلی و گلزاری ،محمود .)1391( .تأثیر راهبردهای شاکرانه بر عاطفه مثبت ،شادکامی و
خوشبینی .نشریه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران(اندیشه و رفتار).166-157،)2(18 ،
محمدیریشهری ،محمد .)1383( .میزان الحکمه ،ترجمه حمیدرضا شیخی .قم :انتشارات دارالحدیث.
مرحمتی ،زهرا و فوالدچنگ ،محبوبه .)1396( .اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد اسالمی بر بهزیستی روانشناختی یادگیرندگان.
فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی.112-91 ،)2(2 ،
مشایخی دولتآبادی ،محمدرضا و محمدی ،مسعود .)1393( .تابآوری و هوش معنوی به منزله متغیرهای پیشبین خودکارآمدی تحصیلی در
دانشآموزان شهری و روستایی .مجله روانشناسی مدرسه.225-205 ،)2(3 ،
مطهری ،مرتضی .)1375( .انسان و ایمان .قم :انتشارات صدرا.
موحدی ،یزدان؛ کریمینژاد ،کلثوم؛ هاشــمینصرتآبادی ،تورج و موحدی ،معصومه .)1392( .کارایی مدل آموزش مبتنی بر معنویت بر بهبود
مؤلفههای کیفیت زندگی در دانشآموزان.فصلنامهروانشناسی و دین.16-5 ،)1(7 ،
موسیزاده ،توکل؛ شاهمحمدی ،سلمان و سلطانمرادی ،ابوالفضل .)1393( .تبیین نقش اثربخشی آموزش مهارتهای مقابلهای بر خودکارآمدی و
عزت نفس دانشآموزان پسر پایه اول دوره متوسطه .مجله روانشناسی مدرسه.239-226 ،)2(3 ،
مؤمنی ،خدامراد؛ کرمی ،جهانگیر و شــهبازی راد ،افســانه .)1391( .رابطه معنویت ،تابآوری و راهبردهای مقابلهای با بهزیستیروانشناختی
دانشجویان .ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.634-626 ،)8(16 ،
میردریکوند ،فضل اله؛ رحیمیپور ،طاهره و سلیمی ،حسین .)1394( .تأثیر رویکرد گروه درمانی معنوی بر میزان سخت رویی دانشآموزان دختر
دوره متوسطه شهر اصفهان .فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.107-97 ،)1(16 ،
نجفي،محمود؛ دهشــيري ،غالمرضا؛ دبيري ،ســولماز؛ شــيخي ،منصوره و جعفري ،نصرت .)1391( .خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی
پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان .مجله اندازهگیری تربیتی.73-55 ،)10(3 ،
نریمانی ،محمد؛ شــاهمحمدزاده ،یحیی؛ امیدوار ،عظیم و امیدوار ،خســرو .)1393( .مقایسه ســرمایه روانشناختی و سبکهای عاطفی در بین
دانشآموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری ،مجله ناتوانیهای یادگیری.118-100 ،)1(4 ،
نصیری ،حبیب اله و جوکار ،بهرام .)1387( .معناداری زندگی ،امید ،رضایت از زندگی و سالمت روان زنان (در گروهی از زنان شاغل فرهنگی).
فصلنامه پژوهش زنان.176-157 ،)2(6 ،
نوری ،ربابه .)1392( .آموزش مهارتهای معنوی :کتاب کار دانشجویان .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
وست ،ویلیام .)1388( .روان درمانی و معنویت ،ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن .تهران :انتشارات رشد.
هادینژاد ،حسن و زارعی ،فاطمه .)1388( .پایایی ،اعتبار و هنجاریابی پرسشنامه شادمانی آکسفورد .فصلنامه پژوهشهای روانشناختی،
.77-62 ،)1-2(13
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