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چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش برنامه مبتنی بر معنویت و آموزه های دین 
اسالم بر اضطراب تحصیلی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه صورت 
گرفت. پژوهش حاضر از نظر روش شناســی جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، 
پس آزمون با گروه کنترل بود . جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پســر دوره دوم 
متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1398- 1399 تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه مورد 
پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. برای  این منظور تعداد 40 نفر 
از دانش آموزان انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 
سپس 11 جلسه آموزشی در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت 
نکرد و روال عادی خود را طی کردند. برای پیش آزمون و پس آزمون از پرسش نامه های اضطراب 
امتحان و تاب آوری تحصیلی استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس 
تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش برنامه مبتنی 
بر معنویت وآموزه های دین اسالم بر کاهش اضطراب تحصیلی و نیز افزایش تاب آوری تحصیلی 

دانش آموزان اثرگذار بوده است. 
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مقدمه
مسائل تحصیلی، بخش قابل توجهی از فشارهای دوره نوجوانی را تشکیل می دهد. 
دشــواری و پیچیدگی دروس، جّو رقابتی ســنگین بین فراگیران، معّلمان انعطاف ناپذیر، 
معیارهای نامتعارف ارزیابی و محیط ســرد و غیرهمدالنة کاس، از جملة این فشــارها 
هســتند. وجود این فشــارها و چالش ها همراه با تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی 
که در این دوره اتفاق می افتد، وضعیتی دشــوار را بــرای دانش آموزان نوجوان به وجود 
می آورد که حتی ممکن است به شکست یا انصراف آنان از تحصیل منجرگردد )سیف، 
درتــاج و عیســی بخش،1397 (. از ســوی دیگر کــودکان و نوجوانان در جریان رشــد 
انــواع مختلفی از اضطراب به ویژه اضطراب آموزشــگاهی را تجربه می کنند که یکی از 
انواع آن، اضطراب امتحان1 اســت. اضطراب پدیدهای رایج است که موجب عملکرد 
 تحصیلی ضعیف و یا انصراف از تحصیل در میان دانش آموزان سرتاســر جهان می شود

)Dawood, Ghadeer, Mistsu, Almutary & Alenezi, 2016( ن. 

اضطراب امتحان احســاس پریشــانی، بیم و ناآرامی است که توسط دانش آموزانی 
 .)Shraddha, P. & Nanda, 2016( که از افتادن در امتحـــان می ترسنـد تجربـه می شـــود
اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد 
و پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان دارد )Trifoni, & Shahini, 2011(. در ســال های 
 اخیر اضطراب امتحان و ابعاد آن یکی از وســیعترین حوزه های پژوهشــی بوده اســت

)Dawood, Ghadeer, Mistsu, Almutary, & Alenezi, 2016(. اضطراب امتحان، مشــکل 

آموزشــی مهمی است که در میان دانش آموزان و دانشــجویان شایع است و سامتی و 
بهزیستی روانی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب کاهش عملکرد تحصیلی آنان 
می شــود)Zou, Leon, Yao, Hu, Lu, et al, 2017(. اضطراب امتحان یکی از مسائل جدی 
جامعه امروزی است )Peleg, Deutch, & Dan, 2016(. فتحی، برمزیار و محبی)1396( در 
تحقیقی اشاره کردند که همبستگی معکوس و معنی داری بین اضطراب امتحان و معدل 
دانش آموزان مورد بررســی وجود دارد. هم چنین شیرازی)1394( در تحقیقی نشان داد 

که41/1 درصد از دانش آموزان متوسطه اضطراب امتحان داشتند. 
اضطراب حالتی اســت که تقریبًا در همه انســان ها در طول زندگی شان به درجات 

1. .test anixity
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مختلف بروز می کند، به طوری که هر کس در زندگی خود حداقل یک بار این احســاس 
را تجربــه کــرده اســت )File, & Hyde, 2012(. وجــود  اندکی اضطراب در انســان هم 
طبیعــی و هــم الزم اســت، ولی اگــر از حد بگذرد بــرای او مشکل ســاز خواهد بود، 
 به طوری که با داشــتن اطاعــات و مهارت قادر نخواهد بود امتیاز الزم را کســب کند

 . )Richardson- Jones, Craige Nguyen, Kung, Gardier, Dranovsky, et al, 2011(

اضطراب امتحان به عنوان اضطراب موقعیتی در نظر گرفته می شــود و دارای دو بعد 
شــناختی1 و عاطفی2 است. بعد عاطفی که نگرانی نامیده می شود، واکنش فیزیولوژیکی 
یا همــان هیجانی اســت و به عنوان برانگیختگــی فیزیولوژیکی مرتبط با اســترس در 
 . )Lowe, Lee, Witteborg, Prichard, Luhr, Cullinan, et al, 2008( نظــر گرفتــه می شــود 
جنبه برانگیختگی- هیجانی اضطراب امتحان فیزیولوژیکی است و باعث می شود که فرد 
احســاس تنش، فشار روانی، دلهره، عصبانیت، ناآرامی، افزایش ضربان قلب و عائمی 
از این قبیل را داشته باشد )Wren, 2000(. بعد شناختی توصیف کننده تحریفات مربوط به 
.)Ashcraft  & Krause, 2007( خود و افکار منفی مرتبط با توانایی تحصیلی و هوشی است 

بعد رفتاری3 اضطراب امتحان همسو با بعد شناختی رشد کرد و موردتوجه قرار گرفت.  این 
بعد متمرکز بر مهارت هایی است که بر پاسخ های استرسی خودمختار تأثیر گذاشته و آن را 

 .)Wren, 2000( تغییر می دهد چیزی که مداخات شناختی از عهده آن برنمی آیند
 اضطــراب امتحان معموال بین 10 تا 11 ســالگی شــکل می گیرد، ثبــات می یابد و 
تا بزرگســالی ادامه پیدا می کند )جناآبادی و علی احمــد، 1397(. اضطراب امتحان نوع 
شــایعی از اضطراب عملکرد اســت که بین 10تا20 درصد دانش آموزان و دانشجویان 
بــه آن دچار می شــوند )جناآبادی، ناســتیزایی و جال زایــی، 1395(. عوامل متعددی 
در اضطــراب امتحــان دخیل هســتند. از جمله ایــن عوامل می توان بــه عوامل فردی، 
آموزشگاهی، اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد )شعیری، مامیرزایی، پروری، شهمرادی 
و  هاشــمی،1383(. در پژوهشــی نتایج نشان داد که میزان شــیوع اضطراب امتحان در 

دانش آموزان دختر دبیرستانی سقز 25/62% می باشد )سپهریان و رضایی،1389(. 

1. Cognitive aspect
2. Emotional aspect 
3. Behaviore
4. resiliency
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 مرور پیشینة پژوهش نشــان دهنده اهمیت عوامل فردی مرتبط با اضطراب امتحان 
اســت. ازجمله عوامــل فردی مرتبط بــا اضطراب امتحــان عبارت انــد از: اضطراب 
خصیصه ای، پایین بودن عزت نفس، شخصیت و اعتمادبه نفس،  ترس اجتماعی و افکار 
منفــی )اکبری و یزدی، 1388(. از ســویی مقاومت موفقیت آمیــز در برابر موقعیت های 
چالش برانگیز، باعث می شود افراد علی رغم مواجه با استرس های مزمن و تنیدگی ها از 
آثار نامطلوب آن کاسته و سامت خود را حفظ کنند.  این مسئله به معنای تاب آوری یکی 
از سازه های تأثیرگذار در افزایش بهره وری آموزشی است که طی ده سال گذشته توجه 

بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. 
 تــاب آوری به فرایند پویای انطباق و ســازگاری با تجارب تلخ و ناگوار در زندگی 
گفته می شــود)Rojas, 2015(. تاب آوری ســازه ای با ابعــاد تحصیلی، رفتاری و هیجانی 
اســت، تاب آوری تحصیلی1 به مثابه توانایی دانشــجویان و دانش آموزان برای مواجهه 
کارآمــد با موانــع، محدودیت ها، تهدیدها و چالش های زندگی تحصیلی مفهوم ســازی 
می شود)Martin, & Marsh, 2014(. تاب آوری تحصیلی در مفهوم کلی، اشاره به پروسه، 
ظرفیتی از ســازگاری موفقیت آمیز با وجود شــرایط نامطلوب و به عنوان شــاخصی از 
ســازگاري با مدرسه و پیش بینی کننده اي قوي براي مشارکت در کاس و انگیزه مطالعه 
به شــمار می آیــد )Martin & Marsh, 2014 (. آنها هم چنین اعتقــاد دارند که تاب آوری 
در محیط آموزشــی مدرسه و سایر موقعیت های زندگی به رغم مصائب و دشواری های 
محیطی به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال به شمار می رود. از سـوی دیگـر آنان معتقدند 
که تاب آوری تحصیلی تنهـا محـدود بـه دانش آموزان دارای پیشینه و شرایط نـامطلوب 
نیســـت، بلکه همـــة دانش آموزان در فرآینـــد تحصـیلی خـــود، سطوحی از عملکرد 
ضـعیف، نامایمـات، چالش ها و شکست ها را تجربه می کنند. تاب آوری توانایی انسان 
برای سازگاری در برابر مصیبت ها، ضربه ها، درد و رنج ناشی از گرفتاری ها و محرک های 
تنــش زای با اهمیت در زندگی اســت . افراد با تاب آوری باال در شــرایط اســترس زا و 
موقعیت های ناگوار ســامت روان شــناختی خود را حفظ می کننــد )خالدیان، ارجمند 
کرمانی و امینی، 1397(. تاب آوری تحصیلی را می توان به عنوان تمایل به خوداصاحی 

1 academic resiliency
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تعریف کرد که فرد را برای قرار گرفتن در مســیر درســت رشد، حتی در شرایط دشوار 
برمی انگیــزد. به بیان دیگر فرد تاب آور را می توان فردی مقاوم و انعطاف پذیر دانســت 
که برای التیام دادن ســریع، بهتر شــدن، غلبه بر انواع چالش هــا، فاجعه ها، بحران ها و 
مشــکات فردی توانایی دارد)Coşkun, Garipağaoğlu, & Tosun, 2014(. دانش آموزان 
دارای تاب آوری تحصیلی مهارت های غیرشــناختی کلیدی از جمله خودارزیابی مثبت 
از موقعیت و وضعیت تحصیلی شان و حس کنترل بر عملکرد تحصیلی در مدرسه را از 

 .)Gutman & Schoon, 2013( خود بروز می دهند
 تورس و ترنر)Torres & Turner, 2016( و فوئنتی، لوپز گارسیا ، ماریانو ورا، مارتینز ویسنتز 
)Fuente, López- García, MarianoVera, Martínez- Vicente, Zapata, 2017( و همکاران 

در تحقیقات خود رابطه مثبت و معنی دار تاب آوری و خود کارآمدی با اضطراب امتحان 
را نشــان داده اند. تســیریگوتیس ولوکــزاک) Tsirigotis, Łuczak, 2018( در تحقیقی بیان 
داشتند افراد و گروه های تاب آور مجهز به مجموعه ای از ویژگی های مشترک اند که آنها 
را بــرای غلبه بر دگرگونی ها و فراز و نشــیب های زندگی آمــاده می کند و هم چنین آنها 
اشــاره داشــتند که میزان تاب آوری در افراد مضطرب نســبت به جمعیت عمومی کمتر 
است. نصیرزاده ، محمد رضایی و محمدی فر)1397( در تحقیقی نشان دادند که آموزش 
تاب آوری باعث کاهش احســاس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبستانی شده 

است. 
 یافته های مطالعه حســینی و امیری)1394( نشــان داد بین تــاب آوری و اضطراب 
دانش آموزان همبستگی منفی وجود دارد. پژوهش زارعی)1394( نشان داد که تاب آوری 
و راهبردهای خودکارآمدی، شــناختی و فراشناختی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را 
به صورت مثبت و اضطراب امتحان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به صورت منفی 
پیش بینی می کنند. حاج حســینی، ســلیم احمد، اژه ای و نقش)1397( در تحقیقی به این 
نتایج دست یافتند که می توان با استفاده از تاب آوری اضطراب مرگ نوجوانان متاثر از 

جنگ را کاهش داده و در بهبود سامت عمومی آنان اقدام نمود. 
 رویكردهاي مختلف، خاســتگاه اضطــراب را به عوامل متفاوتي نســبت داده اند. 
دین اســام، ضعف ایمان، دوري از یاد خدا و از خودبیگانگي انسان را، منشأ اضطراب 
و اســترس معرفي مي كند )طه:124؛ رعد:28؛ بقره:38؛ زمر:22؛ طباطبائي، 1371 ، ج 8، 
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ص346؛ مكارم شیرازي، 1374 ، ج 13، ص328(. اندیشمندان اسامی بر این اعتقادند که 
تأمین نیازهاي روانی و عاطفی انسان در گرو معنویت و دین نهفته است و با تمسک به 
قرآن و ســیره علمی و عملی ائمه معصومین )ع( می توان به آرامش، سامت و سعادت 
دست یافت. شهید مطهری)1379( می فرماید:»ایمان باعث بهجت و انبساط، خوش بینی، 
روشنی  دل، آرامش، امیدواري، آرامش خاطر، لذت معنوي و کاهش ناراحتی ها و بهبود 
روابط اجتماعی می شود«. آرامش پدیده الهی است که بر دل هاي مؤمنان و افراد با ایمان 
فرود می آید و در قرآن مجید نیز به این مطلب اشاره گردیده است:« او کسی است که بر 

دل هاي مؤمنان آرامش فرو فرستاد« ) قرآن: فتح/28(. 
 نقش معنویت و مذهب در بیماری و ســامت در ســال های اخیر مورد توجه قرار 
گرفته اســت به طوری که برخی معتقدند که معنویت بخشــی ازمدل زیســتی، روانی و 
اجتماعی اســت )کمری و فوالدچنگ، 1395(. افرادی کــه در حیطه معنوی به صورت 
ســالم پرورش می یابند احتمال بیشــتری دارد که در موقعیت های مختلف زندگی موفق 
باشــند. عاوه بر این در اثر درمان معنوی مبتنی بر اسام مراجعان از خداوند رهنمود و 
ارشاد می خواهند تا آنان را در کنارآمدن با مشکات کمک کند که این خود باعث افزایش 
امیدواری، خوش بینی و انجام به موقع کارها می شود )کمری، زارعی، ریحانی، شیرچنگ 
و امامی، 1394(. در جامعة ایرانی و اســامی ما، بســیاری از رفتارها در زندگی فردی و 
اجتماعی افراد، مســتقیم یا غیرمســتقیم متأثر از آموزه ها و باورهای دینی اســت که در 
مفاهیم و رفتارهای دینی همچون توکل، صبر، نماز، دعا، نیایش و مراقبه تعریف می شود. 
آموزه هــای دینی و معنویت به افراد کمک می کند که به رغم بیماری، ســوگ یا ناامیدی، 
بر از دست رفته ها تمرکز نکنند، بلکه در جستجوی معنا باشند در نتیجه، زندگی از نگاه 
معنویت و آموزه های دینی تحت هر شرایطی معنادار است )خالدیان و همکاران، 1397(. 
لذا در همین راســتا از جمله مداخله های مؤثر که به نظر می رســد در ارتقاء تاب آوری 
و کاهش اضطراب امتحان مؤثر باشــد آموزش مبتنی بر معنویت وآموزه های دین اسام 
می باشد. در تحقیقی جناآبادی و علی احمد )1397( نشان دادند آموزش مؤلفه های آرامش 
روان شناختی مبتنی بر دیدگاه اسامی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید برای 
کاهش اضطراب امتحان و افزایش تاب آوری دانش آموزان به کار رود. در پژوهشی دیگر 
نتایج نشــان دادکه هوش معنــوی و معنویت از راه خودکارآمــدی و تاب آوری موجب 
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کاهش اضطراب امتحان می شــود )جمشــیدی، فدایی مقدم، قربانی و فرهوش،1396(. 
) Abdel- Khalek & Lester, 2017(در تحقیقاتــی دیگر از جملــه؛ عبدلخالــق و لســتر 

و پرتویی و بلند)1395( به رابطه مثبت و معنی دار معنویت و هوش معنوی با تاب آوری 
و خودکارمدی اشاره شده است. در این راستا تحقیقات مهین رسولی و بدری)2012( و 
برزگر، برف رویی ، جان بزرگی و نیوشــا)1395( نشان داده است که برخی امور معنوی 
همچون اســنادها و پای بندی های مذهبی با اضطراب امتحان رابطه ای معنادار و مثبت 

ندارند.
 قدم پــور رحیمی پور و ســلیمی)1397( در مطالعه خود دریافتند که آموزش صبر به 
شــیوه گروهی در افزایش تاب آوری دانش آموزان مؤثر می باشد. ایزدی طامه و محمودی 
دارایی)1397( در تحقیقی نشان دادند که آموزش معنویت برارتقای تاب آوری وکیفیت 
زندگی زنان مطلقه مؤثر بوده است. خالدیان و همکاران)1397( درتحقیقی نشان دادند که 
آموزش معنویت با تأکید بر آموزه های دین مبین اسام برسازگاری اجتماعی و تاب آوری 

در افراد وابسته به مواد اثربخش بوده است. 
 رشــیدزاده، بدری و واحــدی)1397( در تحقیقی با عنوان اثربخشــی مهارت های 
مثبت اندیشــی با تکیه براعتقادات دینی اســام بر مؤلفه های بهزیستی روان شناختی و 
تاب آوری مادران دارای فرزند اتیسم نشان دادند که آموزش مهارت های مثبت اندیشی با 
تکیه بر آموزه های دین اسام ، تأثیر مثبتی در افزایش بهزیستی روان شناختی و تاب آوری 
مادران دارای فرزند اتیسم داشته است. نتایج تحقیق پرزور ، عباسی و شجاعی )1397( 
نشان داد که آموزش باورهای مذهبی از طریق مداخله معنوی می تواند تاب آوری فردی 
و اجتماعی زنان خشــونت دیده را بهبود بخشد. نعمتی سوگلی تپه)1396( در تحقیقی 
نشــان دادند که معنویت درمانی با تأکید برآموزه های دین اســام در ارتقای عزت نفس 
و تــاب آوری افراد معتاد مؤثر بوده اســت. آقا یوســفی، صفاری نیــا و ایمانی فر)1394( 
در تحقیقی نشــان دادنــد که عمل به باورهــای دینی به طور مثبت و معنــادار می تواند 
تاب آوری و سرسختی روان شناختی دانشجویان و طاب را پیش بینی کند. نتایج مطالعه 
خالدی)1396( نشان داد که آموزش صبر در افزایش تاب آوری نوجوانان دختر مؤثر بوده 
است. زینی وند، امینی جاوید و کرمی)1394( در تحقیقی نشان دادند که آموزش معنویت 
اسامی در کاهش اضطراب وجودی اثر کارآمدی داشته است. کج باف، حسینی، قمرانی 
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و زرانیان )1396( در تحقیقی به این نتیجه رســیدند که درمان مبتنی بر معنویت اسامی 
بر تحمل پریشــانی، استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتا به سردرد تنشی بیشتر از 

کیفیت زندگی درمانی مؤثر بوده است.
 یافته های تحقیق بهشتی و حاجبی)1397( نشان داد که تاب آوری و عمل به باورهای 
دینی نقش به ســزایی در کاهش میزان افسردگی و اضطراب سربازان دارد. در پژوهشی 
فاحــی و اســدی)1395( دریافتند که آموزش مثبت اندیشــی و دعا، میزان اضطراب و 
افسردگی را کاهش می دهد. یافته های پژوهشی محمدی، جالی و احمدی)1394( نشان 
داد که آموزش راهکارهای مقابله ای اسام برگرفته از آیات قرآن کریم روش و راهکار 

مؤثری در کاهش اضطراب دانش آموزان می باشد. 
 توجه به اینکه نوجوانی، دوره ای حســاس از رشــد جسمی و زندگی افراد است و 
نوجوانان آینده ســازان جامعه هســتند و توجه به شــیوع باالی اضطراب و پایین بودن 
تاب آوری در ســطح دورة متوســطه و ایجاد اختال در دســتیابی به اهداف آموزشی و 
تأثیر منفی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان )شیرازی،1394؛ کرمی وهمکاران،1397؛ 
جناآبادی و علی احمد،1397؛ زو و همکاران )Zou, et al, 2017( و از طرفی دیگر توجه 
به نقش مهم و غیر قابل انکار وگســترده دین در زندگی مردم و آرامش روان و با توجه 
به این که امروزه بیش ازهر زمان دیگري، ضرورت تفّکر و اندیشــه در باب تأثیرگذاري 
اعتقادات دینی و معنویت اسامی بر تمامی امور انسانی به ویژه مسائل عاطفی و روحی 
)اضطراب امتحان و تاب آوری پایین( احساس می شود. لذا اهمیت و ضرورت آموزش 
و به کارگیري آموزه هاي اســامی به عنوان یک اصل در هر برنامه ریزي درمانی بیش از 

پیش آشکار می شود. 
 این پژوهش در این راســتا برای یافتن متغیرهای تعدیل کننده و میانجی در رابطه با 
آموزه های دینی و معنویت و اضطراب امتحان به بررسی ادبیات پژوهشی مرتبط پرداخت، 
اگر چه پژوهشــی درباره متغیرهای میانجی و یا تعدیــل کننده در رابطه بین معنویت و 
آموزه های اســامی و اضطراب یافت نشــد، اما در پژوهش هایی به رابطه تاب آوری و 
خودکارآمدی با اضطراب امتحان)Torres K, Turner, 2016., Fuente, et al, 2017( و به رابطه 
 خودکارآمدی و تاب آوری با هوش معنوی و معنویت )Abdel- Khalek &Lester, 2017(؛

)پرتویی و بلند،1395( و )جمشــیدی، فدایی مقدم، قربانی، فرهوش ،1396( اشاره شده 
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است. اما بررسی مداخات آموزه های اسامی بر تاب آوری و اضطراب امتحان چندان 
مورد توجه پژوهش های پیشــین نبوده است و از ســوی دیگر اثربخشی این مداخله بر 
هردو متغیر تاب آوری و اضطراب بر روی دانش آموزان پســر متوســطه مورد بررســی 
قرار نگرفته اســت. شــاید به دلیل این تصور که دانش آموزان در این دوره از رشــد کافی 
و توانایی های شــناختی و فراشــناختی کافی برخوردار نیستند و یا به خاطر اینکه شیوع 
اضطراب در دختران بیشــتر اســت. پژوهش گران به بررســی این جمعیت اقبالی نشان 
نداده اند. لذا پژوهش حاضر به منظور پرکردن این خاء پژوهشی به ویژه در داخل کشور 
با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر معنویت وآموزه های دین اسام بر اضطراب و 

تاب آوری تحصیلی پسران دوره دوم متوسطه صورت گرفت. 

روش
 ایــن مطالعــه از نظر هدف در زمــره پژوهش های کاربردی و از نظر روش شناســی 
جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه 
آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پســر متوســطه دوره اول شــهر تبریزدر ســال 
تحصیلی 1398- 1399 تشــکیل می دادند. بــرای انتخاب نمونه مورد پژوهش از روش 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد، به این صورت که از بین مدارس پسرانه 
دوره اول متوســطه شــهر تبریز 4 مدرســه به تصادف از ناحیه پنج انتخاب شد و از این 
مدارس یک مدرسه انتخاب و از این مدرسه 40 نفرنمونه که شامل 20 نفر گروه کنترل و 
20 نفر گروه آزمایش انتخاب شدند .جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و 
آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره وچند متغیره در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد. 
پرســش نامه اضطــراب امتحان: این آزمون توســط معنوی پور )1390( و براســاس 
آزمــون اضطراب فریدمن و جاکوب)Freedman & jakop ,1997( ســاخته شــد. تحلیل 
عاملی اکتشــافی و تأییدی انجام شــده توسط معنوی پور حاکی از شناسایی 13 گویه در 
4 عامــل ارجاع به دیگران )گویه هــای 1،2،3،4،5(، عزت نفس )گویه های 6،7،8،9(، 
نگرانی )گویه های 10 و 11( و سرزنش )گویه های 12 و 13( برای اندازه گیری اضطراب 
امتحــان بود که این 13 گویه در مجموع 70 درصــد واریانس اضطراب امتحان را تبیین 
کردند شــیوه نمره گــذاری آن به صورت طیف 5 درجه ای لیکــرت از هرگز)1( تا اغلب 
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اوقات)5( اســت. معنوی پور )1390( برای برآورد پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ 
استفاده کرد که ضریب پایایی کلی برای 13 سؤال 0/91 به دست آمد. در پژوهش حاضر 
برای سنجش پایایی مقیاس اضطراب امتحان از روش های همسانی درونی و بازآزمایی 
استفاده شــد در سنجش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ به کار گرفته شده برای 
کل نمونه 0/85 به دســت آمد و در روش بازآزمایی ، ضرایب همبستگی برای کل نمونه 
0/77 به دست آمد. برای سنجش روایی این ابزار از مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی، 
اسدی مقدم، نجاریان، شکرکن)1375( استفاده شد. به طوری که ضرایب همبستگی بین 
مقیاس اضطراب امتحان معنوی پور و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران 

برای کل نمونه 0/78 به دست آمد. 
پرســش نامه تــاب آوري تحصیلــي)Samuels & Woo, 2009( : ایــن پرســش نامه را 
ســاموئلز))Samuels, 2004( به عنوان موضوع رساله دکتری خود تهیه کرد. در دو مطالعه 
مناســب بودن آن تأیید و نســخه نهایی آن با 40 ســؤال با همکاری وو)Woo, 2009( به 
چاپ رسید. شیوه نمره گذاری آن به صورت طیف 5 درجه ای لیکرت از کامًا مخالفم)1( 
 4،5،7،10،11،14،15،23،27،28،29 تا کامًا موافقم)5( اســت. البته ســؤال های 
با توجه به مفهوم منفی به صورت عکس نمره گذاری می شــوند. ســلطانی نژاد، آسیایی، 
ادهمــی و توانایی یوســفیان)1393( به منظور آماده ســازی پرســش نامه برای اســتفاده 
در داخل ایــران، آن را بــه فارســی ترجمه و ضریــب آلفــای کرونبــاخ آن را در نمونه 
دانش آموزی بین 0/63 تا0/77 و در نمونه دانشجویی بین0/62 تا 0/76 به دست آوردند 
و با اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشــافی نیز روایی آن را تعیین کردند. سپس سؤال ها را 
براســاس محتوی تحت پوشش در قالب ســه عامل ) مهارت های ارتباطی 27، 28، 29، 
5 7، 10،11،13،14،15،23، 25،26، جهت گیری آینــده 4،6،8،12،16،17،18 19،20،24، و 
مســئله محور و مثبت نگر1،2،3،9،21،22( نامگذاری کردند و تعداد یازده سؤال را به  
دلیل بار عاملی کمتر از 0/3، حذف و در نهایت پرسش نامه را با 29 سؤال ارائه کردند. در 
پژوهش حاضر برای سنجش پایایی مقیاس تاب آوری تحصیلی از روش های همسانی 
درونی و بازآزمایی استفاده شد در سنجش همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ به کار 
گرفته شــده برای کل نمونه 0/72 و در روش بازآزمایی ، ضرایب همبســتگی برای کل 
نمونه 0/67 به دســت آمد. برای ســنجش روایی این ابزار از مقیاس تاب آوری کودک و 
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نوجوان در جمعیت ایرانی کازرونی وند، سپهری شاملو و میرزاییان)1392( استفاده شد. 
 Samuels(به طوری که ضرایب همبستگی بین مقیاس تاب آوری تحصیلی ساموئلز و وو
Woo, 2009 &( و مقیــاس تاب آوری کازرونی و همکاران )1392( برای کل نمونه 0/78 

به دست آمد.

برنامه آموزشی
 پژوهش گر در بررسی پیشینه، پژوهشی که مستقیماًً به بررسی اثربخشی آموزش 
مبتنی برمعنویت و آموزه های دینی اسام بر اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی 
دانش آموزان بپردازد به دست نیاورد، لذا با استفاده از مطالب موجود و مرتبط و کمک 
متخصصین تاش کرد برنامة جامعی را با بهره گیری از منابع دینی و روان شناختی تدوین 
منابع،  بررسی  و  مطالعه  با  پژوهش گر  ابتدا  در  آموزشی  تدوین جلسات  برای  نماید. 
مقاله ها، کتاب ها و پژوهش های موجود و متون معتبر اسامی)قرآن کریم ، احادیث نبوی 
و منابع روان شناسی و داستان های مرتبط با اضطراب و تاب آوری موجود در ادبیات 
اسامی(، با هدف گردآوری عوامل و مؤلفه های اثربخش، نقاط ضعف و قوت برنامه های 
به صورت  متون  در این  که  را  مراحلی  معنویت  و  تاب آوری  اضطراب ،  موجود حوزه 
آشکار یا تلویحی مرتبط با فرایند مفاهیم مذکور هستند، استخراج نمود و در محتوی 
برنامه ها از آنها استفاده گردید.آموزش معنویت و آموزه های دینی اسام در این تحقیق با 
توجه به مطالب پیشینه برگرفته از مفاهیم خودآگاهی، تاب آوری ، اضطراب ، خودپنداره 
و توانایی های مختلف فرد در حیطه های تصمیم گیری و تفکر و صبر ، رضا ، توکل، دعا 
و نیایش، شکرگزاری وقضا و قدر الهی، حضور در مراسم و مناسک مذهبی و دینی 
است که برگرفته از کتاب روان درمانی و معنویت )وست، ترجمه شهیدی و شیرافکن ، 
1387( و برگرفته از برنامه تاب آوری براساس مدل شناختی و رفتاری می باشد. جهت 
اطمینان خاطر از روایی محتوایی و انسجام برنامه تدوین شده، شواهد الزم گردآوری 
گردید. جهت بررسی روایی محتوایی برنامه، پیشینه های مرتبط با تاب آوری ، اضطراب 
در دین اسام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. هدف از این کار طراحی و تدوین برنامه 

آموزشی در بافت فرهنگ اسامی- ایرانی بود. 
 بعد از تهیه و تدوین بسته آموزشي با لحاظ كردن موارد مطروحه براي اطمینان از 
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روایي محتوایي بسته آموزشي نظر 12 نفرازمتخصصان صاحب نظر)علوم حوزوی و 
روان شناسی( در این حوزه در این مورد با استفاده از روش الوشه اخذ و اعمال شد که 

نتایج در زیر ارائه شده است.

 )N(تعداد متخصصانی است که به گزینة »ضروری« پاسخ داده اند و )ne( در این رابطه
تعداد کل متخصصان است اگر مقدار محاسبه شده از مقدار جدول بزرگ تر باشد اعتبار 

محتوی آن آیتم پذیرفته می شود 0/83<73/0 .
مطالعه  به شیوه  نفر  آموزشي روی 5  بسته  پایایي،  آوردن  به دست  براي  همچنین 

مقدماتی بررسی شد. که نتایج بررسی مقدماتی در جدول )1( اشاره شده است.

جدول1. نمرات بررسی مقدماتی درتاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان

اضطراب امتحانتاب آوری تحصیلی

8450میانگین نمرات قبل از مداخله

9234میانگین نمرات بعد از مداخله

نتایج کلی بررسی مقدماتی در جدول )1( حاکی از آن بود که بسته آموزشی مبتنی 
بر معنویت آموزه های دینی اسامی توانسته است تاب آوری تحصیلی دانش آموزان را 

افزایش دهد و اضطراب امتحان دانش آموزان را کاهش دهد.
جهت افزایش اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنویت و آموزه های دین اسام بر 
تاب آوری و اضطراب امتحان ، از روش های یادگیری مختلف مانند: مداخله های مذهبی 
و اسامی)نظیر استفاده از داستان ها، آیات قرآنی ، احادیث( بیان و بحث پیرامون نتایج 
پژوهش ها و تجربه های متناسب با موضوع، سخنرانی، بحث گروهی، مدل سازی به وسیله 
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پژوهش گر، صحنه سازی و تمرین های ایفای نقش و انجام تکالیف در منزل، استفاده گردید. 
ماک های ورود دانش آموزان در این پژوهش عبارت بود از نداشتن سابقة بستری روانی، 
نداشتن پروندۀ بیماری های روان پزشکی و تشخیص سایر اختاالت براساس پرونده های 
مشاوره ای، قرار نداشتن تحت درمان یا روش های اثربخشی دیگر و تمایل و رغبت 
برای شرکت در پژوهش براساس تشخیص در مصاحبه. ماک های خروج نمونه، شرکت 
در ده جلسه آموزش و عدم غیبت در جلسات آموزشی بود. ماحظات اخاقی در این 
پژوهش شامل حضور داوطلبانة اعضا در جلسات، تکمیل کردن پرسش نامه ها با میل و 
رغبت توسط اعضا، برنامه ریزی مناسب برای اجرای جلسات آموزشی به طوری که مزاحم 
تدریس دبیران و برنامه های مدرسه نشود، محرمانه ماندن اطاعات و نام افراد در پژوهش 
بود. افراد گروه آزمایش در 11 جلسة 60 دقیقه ای آموزش مبتنی بر معنویت وآموزه های 

دین اسام شرکت کردند، اما گروه کنترل روال عادی کاس های خود را طی کردند.

خالصه جلسات آموزشی مبتنی برمعنویت و آموزه های دین اسالم 
جلسه اول: معارفه، توضیح درباره اهداف و مقررات گــروه و اثر فعالیت های 
گروهی در کاهش مشــکل های شــرکت کنندگان، معرفی عناوین جلســه های 
مداخله هــای مبتنی برمعنویــت و آموزه های دین اســام و کشــف دیدگاه 
شرکت کنندگان در مورد رویکرد افزایش تاب آوری و کاهش اضطراب امتحان 

با تکیه بر برمعنویت و آموزه های دین اسام. 
و  انواع  تعاریف،  امتحان،  تاب آوری و اضطراب  مفاهیم  با  آشنایی  هدف: 
پیامدهاي آن و نگرش اســامی در رابطه با مفاهیم ایمان به مبداء، معاد و نقش این 

اعتقادات در پیشگیري و کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری. 

جلســه دوم: بحث در مورد اضطراب امتحان و تاب آوری تحصیلی و نقش 
آموزه های دین اسام و معنویت در کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری. 

تعریف و مفهوم اضطراب از دیدگاه قرآن، اهمیت درمان اضطراب به وسیله 
آیات قرآن، نقش انبساط  ایمان مذهبي در یاران پیامبر )ص(، اثر  ایمان و توكل 
بر كاهش اضطراب، نقش صبر در تحمل سختي ها و مصائب، راهبرد دعادرماني 
در كاهش اضطراب ، نقش صبر در كنار توكل و دعا، سفارش یكدیگر به صبر. 
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توضیح و تشریح و مزایای حضور در دعای كمیل، دعای ندبه و نیایش، عبادات 
و مناسك مذهبی. آیات قرآنی و تفسیر، ذكر اسماء الهی، توضیحاتی درباره قضا و 
قدر الهی، ایمان آوردن به این كه نیرویی برتر از ما را در است ما را به مسیر سامت 
هدایت كند. توضیح و تشریح محاسن و فواید شركت در مراسم مذهبی ، بخشایش 

و توبه و عفو و كرم الهی، اعتقاد به این كه خالق هستی بهترین یاور است 

جلسه سوم: آشــنایی با مفهوم مقابله و انــواع آن و آموزش آرام سازي بدنی 
و ذهنی و نقش ذکر و یاد الهی،  نماز، دعا، توســل در آرام ســازي.. و دیدگاه 

اسامی در مورد مفهوم صبر و نقــش آن در مقابله.
مانند  صبر  و  تاب آوری  راه های ایجاد  بودن،  صبور  و  صبر  پیرامون  بحث 
هدفمندی و امید داشــتن به زندگی، پذیرفتن تغییــر، پرورش اعتماد به نفس، خود 
بر كاهش اضطراب، نقش صبر در تحمل  مراقبتی معنوی. نقش ایمان و توكل 
سختي ها و مصائب، راهبرد دعادرماني در كاهش اضطراب، نقش صبر در كنار 

توكل و دعا، سفارش یكدیگر به صبر.

جلسه چهارم: آموزش مقابله از طریق ایجاد موقعیت هاي خوشایند و نگرش 
اسامی در مورد روابط خانوادگی مطلوب، سفر، تفریحات سالم و شرکت در 

مراسم جشن و سرور. 
بحث پیرامون ذکر و آثار آن و بررسی ذکر و اثرات مقابله ای آن بر کاهش 
هیجان های منفی و چالش خودگویی های منفی و جایگزینی آنها با خودگویی های 
مثبت و سازنده که در دین اسام اشاره شده است. تمركز بر تجارب مشترك 
مثبت، مبارزه با افكار منفي و اضطراب، تشویق اعضا به بازگویي خاطرات مثبت، 
توانمند كردن در بهبود رابطه با اجراي روش ABC براي بیان عوامل مؤثر بر 
در  مثبت  و  منفي  دانستن رویدادهاي  موقتي  و  تاب آوري و شادكامي  افزایش 

زندگي مشترك.

جلســه پنجم: خودشناسی به عنوان یک ارزش اســامی و آگاهی از دوره 
نوجوانی. 

بحث درباره خود به عنوان یک ارزش اسامی کـه از طـرف خداونـد تعیـین 
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بررسی  نوجوانی؛  دوره  و  خودشناسی  اهمیت  و  دالیل  بررسـی  اسـت؛  شـده 
اهداف خودشناسی در اسام و پیامدهاي ارزشی آن؛ بحث پیرامـون احادیـث 
و روایـات دربارة خودشناسی و دوره نوجوانی و نقش آن در حفظ ارزش ها، 
و خودشناسی آگاهی  آموزش خودآگاهی  از  استفاده  با  نفس  به  اعتماد  تقویت 
نسبت به توانمندی های خود، شناخت ماهیت خود، توانمندي ها و محدودیت 
و پذیرش مسئولیت الهي خود نتیجه گیري از جلسه و ارائه تکلیف در جهت 

شناسایی خودشناسی . 

جلسه ششــم: آموزش مقابله با فشــارهاي روانی از طریــق درك حمایت 
اجتماعــی و نگرش اســــامی در مــورد صله رحم و حضــور در مجامع و 

محافــل مذهبی( نماز جماعت، جمعه و سایر مراسم مذهبی. 
تبیین نقش شرکت در فعالیت هاي دیني و مذهبي مانند نماز جماعت و نماز 
جمعه در امیدبخشي و تخلیه هیجاني و كاهش اضطراب و تنش با استفاده از 
بیان احادیث و روایات در این زمینه. بحث پیرامون عبادتي كه موجب ارتباط 
حضوري فرد با مبدأ هستي شود و در طول ساعات روز بر بستر افكار روزانه 
جریان پیدا كند، تنها منبع آرامش و سكون درون مي باشد. بحث پیرامون شکر، 
تأثیر شکرگزاری در تغییر هیجان ها و افکار آموزش باورهای مؤثر در مورد تأثیر 
شکرگزاری بر کاهش هیجان های منفی ازجمله اضطراب و دادن تکلیف انجام 

شکرگزاری.

جلسه هفتم: نظام ارزش شناسی دینی در ارتباط با دیگران.
بحث دربارة در نظر گرفتن ارتباط مناسب با اطرافیان به عنوان یـک ارزش 
اطرافیان؛  با  ارتباط  هنگام  در  و رضایت خداوند  بـه حضـور  توجـه  و  دینـی 
بررسی ارزش دینی صداقت و راستگویی در برخـورد بـا اطرافیان و پیامـدهاي 
ارزش  به عنوان یک  اطرافیان  به  احترام  و  دربارة خوش خلقی  زندگی؛  در  آن 
توصیه شده دینی و دالیل و پیامدهاي ارزشی بودن این موضـوع؛ مـروري بـر 
آیـات و روایـات دربارة ارتباط با اطرافیان؛ نتیجه گیري از جلسه و ارائة تکلیف 

در جهت مشخص کردن ارزش هاي دینی دربارة ارتباط با اطرافیان 
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جلســه هشتم: هدف آموزش تفکر مثبت و آگاهی از نگرش اسام در مورد 
امید و توکل به خدا در امور مختلف، بیان مشــکل، بحث در مورد اضطراب 
امتحان و تاب آوری تحصیلی و نقش آموزه دین اســام و معنویت در کاهش 

اضطراب و افزایش تاب آوری. 
هدف: توكل به خدا به عنوان رهیافت مقابله اي مذهبي مؤثر،توضیح و تشریح 
و مزایای حضور در دعای كمیل، دعای ندبه و نیایش، عبادات و مناسك مذهبی. 
آیات قرآنی و تفسیر، ذكر اسماء الهی، توضیحاتی درباره قضا و قدر الهی، ایمان 
آوردن به این كه نیرویی برتر از ما رادر است ما را به مسیرسامت هدایت كند. 
توضیح و تشریح محاسن و فواید شركت در مراسم مذهبی ، بخشایش و توبه و 

عفو و كرم الهی، اعتقاد به این كه خالق هستی بهترین یاور است. 

جلسه نهم: آموزش کنترل هیجانات و مدیریت خشم، اضطراب و استرس.
واکنش هاي  و  روانی  اضطراب ،فشار  میان  رابطه  شــناخت  هدف  هدف: 
هیجانی، نقش ارزیابی شناختی در فشــار روانی و نگرش اســامی در مورد اعتقاد 
به مقدرات الهی و جایگاه آن در ارزیابی هاي شناختی. دعوت شرکت کنندگان به 
در میان گذاشــتن تجارب خود در ارتباط با مشکات اضطراب و سایر هیجانات 
بر زندگی شــخصی و خانوادگی شان و بحث وتبادل نظر پیرامون معنای صبر و 
تاب آوری و اثرات صبر بر جنبه های عاطفی و رفتاری زندگی خانوادگی شان، 
استناد به آیات قرآن کریم و احادیث درباره حل مشکات و رویارویی صحیح با 

رویدادها از طریق مثبت اندیشی، صبر و تاب آوری پیشه کردن. 

جلســه دهم: آموزش حل مسئله و مواجهه با مشکات و نگرش اسامی در 
مورد اهمیت تعقل در حل مسائل، مسئولیت پذیری ، تصمیم گیری. 

هدف: 1. مسئولیت های کوچک در محیط کانون یاخانواده عهده دار شوند.
2. خصوصیات یک فرد مسئولیت پذیر را به آسانی بیان کنند.

3. یاد بگیرند تا درمورد یک مسئله تفکر کنند.
4. مخاطبان بتوانند مـشکات خود را حل کنند. 

5. بـرای حـل آنـها راه حل ارائه دهـند و بـرای حل مـشکات خود 
به خود کارآمدی رسیده باشند.
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6. اهمیت و ارزش یک تصمیم درست زندگی را توضیح دهند
7. عواقـب و نتـایج تصمیمـات را پیـش بینی کـنند و عادت کنند در 
تصمیم گیری های خانوادگی شرکت کنند و تصمیم درست بگیرند.

جلســه یازدهم: خاصه و جمع بندی جلســات و اختتامیه، صحبــت در مورد 
آموخته های خود در گروه، مرور برنامه و جمع بندی برنامه آموزشی معنویت آموزه های 
دین اســام و اجرای پرســش نامه های اضطراب امتحان و تــاب آوری تحصیلی.

یافته ها 
ابتدا آماره هاي توصیفی مربوط به هر یك از متغیر هاي پژوهش به صورت میانگین 
و انحراف استاندارد و نتایج نرمال  بودن متغیرها و در ادامه، نتایج حاصل از تجزیه و 
تحلیل مربوط به تحلیل کواریانس تک متغیري و چند متغیري جهت بررسی و پاسخ به 
فرضیه ها با رعایت پیش فرض هاي الزم، ارائه شد.که نتایج آن در جدول های)2و3و4و5( 

ارائه گردیده است.

  جدول2 . داده های توصیفی مؤلفه های تاب آوری تحصیلی و مؤلفه های اضطراب تحصیلی 
در پیش آزمون و پس آزمون با توجه به گروه های كنترل و آزمایش

گروه هامتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینتعداد نمونه

مؤلفه های 
اضطراب 
امتحان

ارجاع 
به دیگران

2011/114/488/774/77آزمایش

2010/724/8611/725/24كنترل

عزت نفس
209/612/3012/502/09آزمایش

2010/442/5211/112/32كنترل

نگرانی
205/001/533/051/43آزمایش

205/111/745/111/74كنترل

203/831/541/881/32آزمایشسرزنش

204/051/394/501/85كنترل
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گروه هامتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینتعداد نمونه

مؤلفه های 
تاب آوری 
تحصیلی

 مهارت های
 ارتباطی

2026/7254/193951/82503/908آزمایش

2026/7254/193931/35005/235کنترل

 مسئله محور 
و مثبت نگر

2028/35006/91942/2758/909آزمایش

2028/3006/91928/35006/919كنترل

 جهت گیری 
آینده

2017/5005/04924/15002/391آزمایش

2017/4005/04917/45005/049كنترل

نتایج داده های توصیفی مؤلفه های اضطراب امتحان در جدول 2 حاکی از آنست که 
در همه مؤلفه های اضطراب امتحان )ارجاع به دیگران، نگرانی و سرزنش( نمره های 
پس آزمون در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل می باشد که به معنی کاهش اضطراب 
امتحان می باشد. هم چنین نتایج حاکی از آنست که در همه مؤلفه های تاب آوری تحصیلی 
)مهارت های ارتباطی، مسئله محور ومثبت نگر، جهت گیری آینده( نمره های پس آزمون 

در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می باشد.
اسام  دین  وآموزه های  معنویت  بر  مبتنی  آموزشی  برنامه  تأثیر  بررسی  به منظور 
در تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی دانش آموزان از تحلیل کوواریانس چند 
متغیره استفاده شد. قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس، پیش فرض 
نرمال بودن توزیع داده ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای تاب آوری تحصیلی و 
اضطراب امتحان و مؤلفه های آنها در دو گروه آزمایش و کنترل بررسی و از نرمال بودن 
توزیع داده ها اطمینان حاصل شد. نتایج آزمون کلموگراف- اسمیرنوف جهت بررسی 

نرمال بودن توزیع داده ها در جدول)3( ارائه شده است.

جدول 2. )ادامه(
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جدول 3. نتایج آزمون كلموگراف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

سطح معنی داریآمارهمراحلمتغیر

تاب آوری تحصیلی

0/1160/144پيش آزمون

0/1180/136پس آزمون

اضطراب تحصیلی

0/1200/105پيش آزمون

0/1030/182پس آزمون

نتایج آزمون گالموگروف - اســمیرنف در جدول )3( حاکی از این اســت که توزیع 
داده هــا برای مؤلفه هاي تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان به تفکیک برای هر دو 

.)p <0/05 ( گروه در مراحل پیش و پس آزمون نرمال است
در ادامه، به منظور بررســی پیش فرض همگنــی ماتریس هاي واریانس- کوواریانس 
از آزمون ام باکس)M- Box ,s( اســتفاده شــد که تحلیل نمرة کل تاب آوری تحصیلی و 
اضطــراب تحصیلی و مؤلفه هاي آنهــا در قالب تحلیل کوواریانس چند متغیري با توجه 
به وجود هم خطي چندگانه در متغیرهای وابســته منجر به عدم محاســبة این آماره گردید 
و لــذا با توجه به برقرار نبودن این پیش فرض برای انجام تحلیل کوواریانس چند متغیري 
و وجــود خطــر هم خطي چندگانه در متغیرهای وابســته از آزمــون تحلیل کوواریانس 
تک متغیري برای بررســی تفاوت تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی در دو گروه 
و از آزمــون تحلیل کوواریانس چند متغیري برای بررســی تفاوت مؤلفه هاي تاب آوری 
تحصیلــی و اضطراب تحصیلی در 2 گروه اســتفاده شــد. در ادامه، پیش فرض همگنی 
واریانس هــا برای تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی با آزمون لون) Leven( مورد 

بررسی قرار گرفت.

در جدول )4( نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس های خطا در دو بار 
آزمون تاب آوری تحصیلی واضطراب تحصیلی ارائه شده است.
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جدول4. نتایج آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس های خطا

سطح معنی داریدرجه آزادی 2درجه آزادی F1مراحلمتغیر

تاب آوری 
تحصیلی

1/8861380/175پیش آزمون

1/6371380/206پس آزمون

اضطراب 
تحصیلی

0/0221380/882پیش آزمون

0/2681380/607پس آزمون

همان طور که نتایج جدول شــماره)4( نشــان می دهد، مقادیرF به دست آمده برای 
متغیرهای تاب آوری تحصیلی و اضطراب تحصیلی در دوبار آزمون با درجات آزادی 
)1 و 38( معنادار نیست)P > 0/05(. در نتیجه تفاوت معنی داری بین واریانس خطای 
گروه ها وجود ندارد و بنابراین فرض همگنی واریانس های خطا رعایت شده است و 

می توان از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کرد.
قبــل از تحلیل کوواریانس تک متغیري پیش فرض همگنی شــیب خط رگرســیونی 
و وجــود رابطــة  خطــی بین متغیــر همپــراش و متغیر وابســته مــورد بررســی قرار 
 گرفتنــد که پیش فــرض همگنی شــیب خط رگرســیونی بــرای تــاب آوری تحصیلی

)F=0/0001 ,P = 0/999( و رابطة  خطی بین متغیر همپراش و وابسته در متغیر تاب آوری 
تحصیلی )F=5/233, P =0/024, Partial η 2 =0/043( مورد تأیید قرار گرفتند. 

جدول 5. نتایج تحلیل كوواریانس اثرات بین گروهي برای گروه هاي آزمایش و كنترل در 
تاب آوری تحصیلی و اضطراب امتحان

متغیرهای 
وابسته

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

میانگین 
Fمجذورات

 سطح 
معنی داری

 مجذور
 اتا

تاب آوری 
297/6751297/67582/4440/0010/587تحصیلی

اضطراب 
2/07012/0705/8780/0010/507تحصیلی
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نتایــج تحلیل کوواریانس تک متغیري )جدول 5( نشــان می دهدکــه با درنظر گرفتن 
نمــرات پیش آزمون به عنوان متغیــر همپراش )کمکی(، آموزش آموزه های دین اســام 
 منجــر به تفاوت معنی دار بین گروه هــاي آزمایش و کنترل در متغیر تاب آوری تحصیلی

)F=82/444, P > 0/0001, Partial η 2 =0/587( شــده اســت. هم چنیــن، میـــزان 
تأثـــیر 58 درصد بــود. بدین معنا کــه 58 درصــد از تفاوت هاي فــردی در تاب آوری 
تحصیلــی به خاطر تفــاوت در عضویــت گروهی )تأثیــر آموزش( می باشــد.هم چنین 
نتایــج تحلیــل کوواریانــس تک متغیری)جــدول5( نشــان می دهدکه بــا درنظر گرفتن 
نمــرات پیش آزمون به عنوان متغیــر همپراش )کمکی(، آموزش آموزه های دین اســام 
 منجــر به تفاوت معنی دار بیــن گروه هاي آزمایش و کنترل در متغیــر اضطراب امتحان

)F=5/878 , P > 0/0001, Partial η 2 =0/507( شده است. هم چنین، میزان تأثیر 50 
درصد بود. بدین معنا که 50 درصد از تفاوت هاي فردی در تاب آوری تحصیلی به خاطر 
تفاوت در عضویت گروهی )تأثیر آموزش( می باشد. از  این رو، براساس میانگین نمرات 
شــرکت كنندگان در پس آزمون تــاب آوری تحصیل و اضطراب امتحــان در )جدول5( 
می توان مطرح کرد که آموزش آموزه های دین اسام به طور معنی داري منجر به افزایش 
تــاب آوری تحصیلی وکاهش اضطزاب امتحان در گروه آزمایش نســبت به گروه کنترل 
شــده اســت. توان آماری 0/96 نیز بیانگر کفایت حجم نمونه و دقت آماری قابل قبول 

برای  این نتیجه گیري است.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشــی آمــوزش مبتنی بر معنویت و آموزه های دین 
اسام بر اضطراب و تاب آوری تحصیلی پسران دوره دوم متوسطه صورت گرفت. نتایج 
حاصل از فرضیه اول پژوهش نشــان داد که آموزش مبتنی بر معنویت و آموزه های دین 
اسام بر تاب آوری مؤثر بوده و موجب افزایش تاب آوری دانش آموزان شده است. نتیجه 
به دست آمده همســو و در جهت تأیید یافته های تحقیقات) قدم پور و همکاران، 1397؛ 
رشــیدزاده و همکاران،1397؛ جناآبادی و علی احمــد،1397؛ خالدی، 1396؛ خالدیان 
و همکاران،1397؛ نعمتی ســوگلی تپه،1396؛ جمشــیدی و همکاران،1396؛ تورس و 

 ترنر)Torres & Turner, 2016( ؛ بهشتی و حاجبی، 1397( می باشد. 
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در تبیین  این نتایج می توان گفت افراد تاب آور به احتمال بیشــتری در رویارویی با 
وضعیت ناگوار درجستجوی معنا هستند. یکی از عوامل مهمی که به ارتقای تاب آوری 
دانش آموزان کمک می کند، معنویت است. داشتن  ایمان به خداوندی که سرچشمة همة 
کارها به دســت اوســت و خداوندی که بســیار چاره جوســت، تحمل افراد را در برابر 
سختی ها افزایش می دهدو آنها را برای غلبه بر چالش ها و تغییرات زندگی یاری می کند. 
به عبارتــی دیگر باورهای مذهبــی مانند دعا و نیایش و توکل به خــدا ارزش مثبتی در 
پرداختن به نکات معنی دار زندگی دارند این نوع مقابله ها، هم منبع حمایت عاطفی و هم 
وسیله ای برای تفسیر مثبت حوادث زندگی هستند، می توانند سامتی را برای انسان به 
دنبال داشته باشند و از طریق  ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت، موجب آرامش 
روانی فرد شــوند. پرداختن به فعالیت های مذهبی و توسل به ائمه ، زیارت، دعا و نماز 
ابتدا توسط مغز دریافت شده و با توجه به نیت و قصد نیرو بخشی و افزایش توانایی  این 
اطاعات در سیستم عصبی تجزیه و تحلیل شده که طی آن به سیستم  ایمنی دستور داده 

می شود تا در مقابل استرس و فشار روانی مقاومت کند.
باور به این که خدایی هست که موقعیت ها را کنترل می کند و ناظر بر ماست، اضطراب 
و فشــارها را کاهش می دهد؛ به طوری که اغلب افــراد مؤمن ارتباط خود را با خداوند 
مانند ارتباط با یک دوست صمیمی توصیف می کنند و معتقدند که می توان از طریق اتکا 
و توســل به خداوند، اثر موقعیت های غیر قابل کنترل را به طریقی کنترل نمود. به همین 
دلیل گفته می شود که دین می تواند به شیوه فعالی در معنای زندگی مؤثر باشد. به طور کلی 
داشــتن معنا و هدف زندگی، امیدواری به کمک و یاری خداوند، در شرایط مشکل زای 
زندگی، برخورداری از حمایت های اجتماعی و ... همگی از جمله منابعی هستند که افراد 
مؤمن و با ایمان با برخورداری از آنها می توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی 
آسیب های کمتری را تحمل کنند. در شرایط دشوار، معنویت ممكن است تنها منبع دست 
یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد. رویكرد معنویت درماني، براي رساندن فرد به 
آرامش روان، یك مجموعه راهكارهاي ذهني و بینشي مانند ارتقاي معرفت، خداباوري، 
صبر، زهد، توكل، رشد تدریجي بینش الهي، دعا و نیایش، احیاي فطرت الهي و همچنین 
راهكارهاي گرایشي و كنشي، مانند كاهش تعلقات دنیوي، آموزه هاي رفتاربهنجار، توبه، 
كاهش میزان پشــیماني از گذشــته، تقویت اراده براي  ترك گناه و... ارائه مي كند. فرض 
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7 - 34

اثربخشــی آموزش برنامه مبتنی بر معنویت و آموزه های 
اسالمی بر اضطراب و تابآوری تحصیلی دانش آموزان

اساســی در معنویت و آموزه های دینی این اســت که شخص نمی تواند برای همیشه از 
رنج در زندگی اجتناب کند؛ اما می تواند راه پرمعنایی برای پاسخ دادن به رنج در زندگی 
برگزیند. در جمع بندی می توان گفت با آموزش معنویت آموزه های اسامی دانش آموزان 
مي توانند معناي زندگي خود را دریابند و از رفتارهاي عقاني و منطقي در زندگي خود 
پیروي كنند و ارتباط آنها با دیگران یك ارتباط انساني و اعتقادي شود و معنویت نگرش 

آنها را به خود و دیگران مثبت نماید.
دیگــر یافته این پژوهش نشــان داد که آموزش مبتنی بر معنویــت و آموزه های دین 
اســام براضطراب امتحان مؤثر بوده و موجب کاهش اضطــراب امتحان دانش آموزان 
شــده است. نتیجه به دست آمده همسو و درجهت تأیید یافته های تحقیقات ) هزینی وند 
و همــکاران،1394؛ کج باف و همــکاران، 1396؛ فاحی و اســدی، 1395؛ محمدی و 
همکاران ،1394؛ جمشــیدی و همکاران، 1396؛( می باشــد. و درجهت ناهمســویی با 
تحقیقات مهین رسولی و بدری)2012( و برزگر، برف رویی ، جان بزرگی و پنیوشا )1395( 
می باشد که نشان داده اند برخی امور معنوی همچون اسنادها و پای بندی های مذهبی با 
اضطراب امتحان رابطه معنادار و مثبت ندارند. در تبیین این یافته می توان این گونه اظهار 
نظر کرد که نماز، دعا، ذكر و پرداختن به فعالیت هاي معنوي هم جنبه شــناختي دارد و 
فرد را متوجه نیازها و خواسته ها و ارزش هایش مي كند و هم روشي رفتاري براي ابراز 
یك عقیده است. در نهایت، منجر به افزایش امید و آرامش دروني فرد مي شود. شركت 
درمراسم مذهبي و عبادي، مثل نماز باعث كاهش تنش و رهایي از پریشاني هاي عاطفي 
مي گــردد. خداوند درقرآن می فرماید: »الَِّذیَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اللَِّ َأال ِبِذْكِر اللَِّ 
َتْطَمِئــنُّ اْلُقُلوُب « )رعد:28(. آنها که ایمان آورده اند، دلهایشــان با یاد خدا آرام مي گیرد، 
به درســتي كه با یاد خدا دل ها آرام مي گیرد. حالت آرامش روان، آرام ســازي و آسودگي 
ناشي از مسائل مذهبي، نماز و دعا و نیایش، از این جهت است كه فرد به گونه اي آگاهانه 
و خالصانه به آنها عشــق مي ورزد. هنگامي كه انســان با مشكات و دشواري ها مواجه 
مي شــود و احساس مي كند كه به تنهایي بر حل آنها توانا نیست، از فرد توانمند دیگري 

كمك مي گیرد.
 شــرکت در مراســم مذهبــی و عبادی، مثل نمــاز باعث کاهش تنــش و رهایی از 
پریشانی های عاطفی می شود. حالت آرامش روان، آرام سازی و آسودگی ناشی از مسائل 
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مذهبی، نماز و دعا و نیایش، از این جهت است که فرد به گونه ای آگاهانه و خالصانه به 
 انها عشــق می ورزد. بر اساس آموزه هاي دیني، چنین انساني براي جبران ضعف خود، 
در عین استفاده از عوامل طبیعي و اسباب مادي، باید به نیروي غیبي و قدرت بي پایان 
خدا تكیه كرده و از او اســتمداد جوید. توكل به خدا عامل تقویت كنندة رواني و یكي از 
مؤثرترین مقابله هاي مذهبي اســت. در تحقیقات روان شناختي نیز توكل به خدا، یكي از 
مقابله هاي مذهبي دانسته شده است. در واقع زمانی که نوجوانان دعا می خوانند و با خدای 
خود راز و نیاز می کنند، احساس خوبی دارند و برای حل مشکاتشان به خدا توکل می کنند؛ 
در نتیجه کمتر اضطراب خواهند داشــت. افرادی که به ویژگی های خداوند مثل رحمت، 
بخشــندگی و کمک خداوند توجه دارند، هنگام سختی ها و مشکات درمانده نمی شوند. 
به همین دلیل به احتمال کمتر دچار اضطراب می شوند.  این مطالعه، با محدودیت هایی از 
جمله: پی گیری نکردن برای مشخص شدن ماندگاری اثر آموزش و محدود بودن نتایج به 
دانش آموزان پســر متوسطه دوم شهر تبریز و در نهایت اینکه آزمودني هاي مطالعه حاضر 
بخش عمده اي از آنها عایم بالیني اضطراب امتحان را نداشتند، بنابراین تعمیم یافته هاي 
حاضر به افرادي كه به صورت بالیني اضطراب امتحان دارند بایســتي با احتیاط صورت 
گیرد. بنابراین پیشنهاد مي گردد پژوهش مشابهي بر روي افراد داراي عایم بالیني اضطراب 
امتحان نیز انجام گیرد و پیشــنهاد می شــود که جهت تعمیم پذیری نتایج به انجام مداخله 
مذکور بر روی سایر دوره های تحصیلی و شهرهای مختلف و استفاده از روش هاي دیگر 
انتخاب نمونه و با دوره پي گیري طوالني تر )دوره پي گیري سه یا شش ماه( مورد بررسي قرار 
گیرد. هم چنین پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آتی، بررسی مقایسه ای مداخلـــه آموزش 
مبتنی بر آموزه های دین اسام بـــا سـایر مداخات مطرح )غیردینی( در مـورد تاب آوری 
و اضطراب امتحان در جمعیـــت نوجوانان متوســطه صورت بگیرد. بنابراین، مدیران و 
برنامه ریزان آموزشی، مربیان و مشاوران مدارس می توانند با تکیه بر یافته های این پژوهش، 
و اجرای برنامه های مداخله جویانة آموزش مبتنی برآموزه های دین اسام در قالب آموزش 
مهارت های زندگی در مدرســه به دانش آموزان، نه تنها عملکرد تحصیلی بلکه تاب آوری 
تحصیلی هم در حوزه تحصیل و هم در کل زندگی را افزایش دهند. در این راستا، پیشنهاد 
می شود مشاوران از این روش براي درمان اضـــطراب امتحـان در برنامه مشاورهاي خود 

داشته باشند.
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