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é Objective: This research aimed at investigating the effectiveness of teaching spiritual intelligence based 
on teachings of Islamic education on the afterlife belief and religious orientation of students in Farhangian 
University of Kerman.

é Method: The research method was semi-experimental with a pre-test/post-test design of the control 
group. The research population included all male students of Farhangian University of Kerman in the 
first semester of 2022 academic year, consisting of 1830 subjects. Fifty people were selected as a sample 
using available sampling method and were divided into two experimental (25 subjects) and control (25 
subjects) groups. The experimental group was trained in spiritual intelligence based on the teachings of 
Islamic education in 8 sessions of 90 minutes, and the control group did not receive any intervention. 
The data collection tools were Ebrahimi and Bahrami eschatological questionnaire (2011) and Bahrami 
religious orientation (2008). Data analysis was done using descriptive statistics, analysis of covariance, 
and SPSS-22 software.

é Findings: The results showed that teaching spiritual intelligence based on Islamic education teachings 
significantly increased the afterlife belief and religious orientation of students (P<0.001). The amount of 
this effect based on the effect size was 0.58 on the afterlife belief and 0.46 on religious orientation. 

é Conclusion: Based on this study, we may suggest that a plan should be considered in universities to 
familiarize professors and students with the content of spiritual intelligence based on Islamic teachings, 
so that the Islamic education and training are internalized in them. 
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چکیده: 
 é هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی

بر آخرت نگری و جهت گيری مذهبی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگيان كرمان انجام شد. 
é روش: روش تحقيق نيمه آزمایشــی با طرح پيش آزمون - پس آزمون گروه كنترل بود. جامعه 
 پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگيان كرمان در نيمسال اول تحصيلی 1401-1400
 بــه تعداد 1830 نفر بود. 50 نفر به روش نمونه گيری در دســترس به  عنوان نمونه انتخاب و در
دو گروه آزمایش )25 نفر( و كنترل )25 نفر( تقســيم شــدند. گــروه آزمایش تحت آموزش 
هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اســالمی در 8 جلسه 90 دقيقه ای قرار گرفتند و گروه 
كنترل هيچ مداخله  ای دریافت نكردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشــنامه های آخرت نگری 
 ابراهيمی و بهرامی )1390( جهت گيری مذهبی بهرامــی )1380( بود. تجزیه و تحليل داده ها

با روش آمار توصيفی، تحليل كوواریانس و توسط نرم افزار SPSS-22 انجام شد. 
é يافته ها: نتایج نشان داد آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی به طور معنا داری 
موجب افزایش آخرت نگری و جهت گيری مذهبی دانشجویان شد )P >0/001(. ميزان این تأثير 

براساس مقدار اندازه اثر بر آخرت نگری 0/58 و بر جهت  گيری مذهبی 0/46 بود.
é نتیجه گیری: بر این اســاس می توان پيشــنهاد كرد كه در دانشـگاه ها طرحی بـرای آشنایی 
 اساتيد و دانشــجویان با محتوای هوش معنوی مبتنی بر آموزه های اسالمی در نظر گرفته شود

تا موضوع تعليم و تربيت اسالمی در آنان درونی شود. 

واژگان کلیدی:  هوش معنوی، تعليم و تربيت اسالمی، آخرت نگری، جهت گيری مذهبی، دانشجویان
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مقدمه
 قرآن، پيامبر)ص( و امامان معصوم )ع( دوران جواني را يکي از نعمت هاي پر ارج الهي

و از ســرمايه هاي بزرگ سعادت در زندگي بشر شــناخته اند و اين موضوع را با عبارات 
مختلفي خاطرنشان نموده اند. رسول خدا )ص( فرموده اند: »به درستي كه خداوند متعال 
دانشفرشــتگاني دارد كه هر شــب نزول مي كنند و ندا مي دهند: اي جوانان بيست ساله 
كوشش و جديت كنيد و براي نيل به كماالت انساني مجاهده نماييد« )مستدرك الوسايل، 
به نقل از محــدث نوری، 1395(. فرد در دوران نوجوانی به بازنگري معتقدات و باورهاي 
خود می پردازد و آن ها را مورد بررسي و نقد قرار مي دهد و نظامي از باورها را از نو براي 
خويــش به وجود می آورد و تکيه گاه زندگي خود قرار می دهد )مجيدپورخوئی، محبی و 

ايمانی نايينی، 1398(. 
با آغاز ســنين جواني انسان به مرحله اي پيشرفته از تفکر دست مي يابد كه او را از 
دوران كودكي و نوجوانی جدا مي كند، تفکري كه از محدوده محسوســات و امور عيني 
فراتر رفته و قابليت انتزاعي پيدا مي كند و همزمان با رشد تفکر انتزاعي، رشد اخالقي نيز 
گسترش مي يابد و توجه به مذهب و دين نيز معطوف مي گردد. فهميدن فلسفه زندگي 
و متکي بودن به تشــکيالت مذهبي كه به دانشجويان جوان پاسخ مي دهد: آغاز و انجام 
هستي چگونه است، و در چگونه جهان زندگي مي كند و معنا و مفهوم زندگي چيست؟ 
به انســان امنيت و آرامش خاطر مي بخشد. امنيت خاطر درگرو پذيرش مذهب حاصل 
مي شود. بعضي از جوانان به زمينه سخت و مسلط مذهبي چون چارچوب شخصيت خود 
احســاس نياز مي كنند، اين كار و اين احساس حس مسئوليت آن ها را كمتر مي كند و 
زندگي را خيلي ايمن تر مي سازد. مذهب به عنوان مجموعه ای از اعتقادات، بايدها، نبايدها 
و نيز ارزش های اختصاصی و تعميم يافته يکی از مؤثرترين تکيه گاه های روانی به شمار 
می رود كه قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه عمر فراهم سازد و در شرايط خاص 
نيز با فراهم ســازی تبيينی، فرد را از تعليق و بی معنايی نجات دهد. دانشجويان نوجوان 
و جوان نگرش های متفاوتی به مذهب دارند جهت  گيری مذهبی در اين دوره مهم دارای 

.(Pearce, Stones, Reiss & Mujtaba, 2021) ارزش ويژه  ای گرديده  است
 جهت  گيری مذهبی، نشان دهنده نگرش فرد به مذهب است. طبق نظريه آلپورت دو نوع

 جهت گيری نســبت به دين مطرح می شــود. از نظر او مذهب طيفی است كه از يک  سو 
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بــرای افراد معنايی ابزاری دارد و از ســوی ديگر، نوعی معنا و معنايابی اســت كه خود 
انگيزه اصلی زندگی اســت و ارزش درونی دارد و به ديگر محرك ها نيازی ندارد. اثر مهم 
دين در آرامش روانی، بهداشــت و سالمت روانی و همچنين نقش آن در كاهش و بهبود 
بيماری  های روانی و ناهنجاری  های اجتماعی باعث شــده  است كه مطالعات حوزه دين و 
روان شناسی در ابعاد مختلف رشــد چشمگيری داشته باشد )جارچی، حبيبی، منظری 
و هاشــمی زاده، 1396(. افرادی كه دارای جهت گيری مذهبی بيرونی هستند كمتر در 
آيين  های مذهبی شــركت می كنند و از معنای دين برای رسيدن به اهدافشان استفاده 
می كنند. آن ها همچنين برای شکل گيری يا حفظ روابط اجتماعی خود، امنبت، راحتی، 
معاشرت و توجيه اعمال شان از مذهب استفاده می كنند. در طرف ديگر، كسانی قرار دارند 
كه دين را هدف اصلی زندگی خود می دانند و مهم ترين بخش زندگی آن ها را تشــکيل 
می دهد. چنين افــرادی دارای جهت  گيری مذهبی درونی هســتند و دين همه جوانب 
زندگی آن ها تحت تأثير قرار می دهد )ايمانی، باغبانی نادر، حسين زاده و نوروزی، 1400(. 
جهت  گيری مذهبــی، نه بر درجه دين  داری، بلکه بر انگيزش افراد نســبت به دين تأكيد 
دارد. جهت  گيری مذهبی درونی، در تالش فرد برای زيســتن مطابق با اصول خويشتن، 
تجلی می يابد. و در مقابل افراد با جهت  گيری مذهبی بيرونی، بر اســاس اهداف ابزاری و 
ســودمندگرايانه كه در تالش برای تأمين اميال و نيازهاي شان نمود پيدا می كنند، بيشتر 

در صدد خدمت به خويشتن هستند )پرتو، 1394(.
از طرفی يکی از اصول دين، معاد يا داشتن اعتقاد به جهان بعد از مرگ و آخرت نگری 
است. اعتقاد به آخرت در هر آيينی كه پيوندی با آسمان دارد، يک عنصر اساسی است و 
به منزله ستون فقرات آن به شمار می آيد، و اديان بدون آن به مکتب  هايی مادی و ساخته 
ذهن بشــر تبديل خواهند شد. بنا بر اين قوام دين به مبدأ و معاد است، و از اين رو هيچ 
آيين آسمانی و الهی ای را نمی  يابيد كه دعوت به زندگی اخروی، برانگيخته شدن انسان 
پس از مرگ و برپايی حساب و كيفر و پاداش در آن نباشد، حتی اگر تحريف شده باشد. 
پژوهشگران تاريخ بشر تصريح می كنند كه جامعه انسانی پيوسته با اين اصل همراه بوده 
است، گرچه دين و كتاب آن جامعه ناشناخته باشد )برهمن و موسيوند، 1400(. ميل به بقا 
يکي از بنيادي ترين انگيزه هاي انسان است. در انسان به صورت فطري اين انگيزه وجود دارد 
 كه مي  خواهد باقي باشد و حيات دائمي داشته باشد )ميکائلی، نوری زاد و هاشمی، 1393(.
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ترس از مرگ يکی از ترس  های آزاردهنده اســت كه در طول زندگی كم و بيش با انسان 
همراه اســت. شايد به همين دليل است كه برخی روان شناســان در تالشند تا اين ترس 
را از بيــن برده و احســاس آرامش را جايگزين آن نمايند )ابراهيمی و بهرامی احســان، 
1390(. باورهای آخرت نگری در واقع به اصل معاد اشاره دارد و معاد اصل سوم از اصول 
دين اســالم محسوب می شود. اعتقاد به آخرت در هر آيينی كه پيوندی با آسمان دارد، 
يک عنصر اساسی است و به منزلة ستون فقرات آن به شمار می آيد. اين دنيا مقدمه اي است 
براي صالح آخرت و اصالت از آِن آخرت است و دنيا هيچ اصالت و ارزش ذاتي براي خود 
ندارد. با توجه به اين مقدمات، مي توان گفت: انســاني كه دنياي مادي انتهاي زندگي او 
باشد و ظرف ديگري براي زندگي خود تصور نکند مرتکب يک خطاي اساسي در زندگي 
شده است و در اين صورت، فرد با كج  فهمي نسبت به زندگي و خواسته هاي آن، زندگي و 
انتظارات از آن را به درستي درك نمي كند. چنين فردي از زندگي مادي انتظاراتي خواهد 
وقت عملي نيست و اين خود باعث سرخوردگي و ناكامي هاي پي در پي  داشــت كه هيچ 
مي گردد؛ چراكه در اين صورت، بين انتظارات فرد با واقعيت زندگي ناهماهنگي به وجود 
مي آيد و اين ناهماهنگي موجب ناكامي مکرر مي شــود )منظری توكلی، بهرامی احسان، 

منظری توكلی و حمزه نژاد، 1392(.
جنبه  هــای متفاوت حرمت نفس، اطمينان به نفــس، خودكارآمدی، صميميت و از 
همــه مهم تر نگرش مذهبی و نگاه آخرت نگرايانــه در دوره نوجوانی و جوانی مهم دارای 
ارزش ويژه  ای گرديده و خود را بيش از پيش نشان می دهند؛ اما نبود مهارت های مطلوب 
نوجوانان در رويارويی با مشکالت زندگی و بحران اين دوره از زندگی، سبب گرديده تا اين 
قشر از جامعه نتواند به درستی تصميم مناسبی را بگيرد و در نتيجه موجب بروز برخی 
ناهماهنگی  ها و ناســازگاری  ها و سردرگمی در زمينه هويت مذهبی خواهد شد )جارچی 

و همکاران، 1396(. 
زندگی در جهانی صنعتی كه در آن روابط انسانی تا حدی ضعيف گشته، حمايت های 
اجتماعی كمرنگ شــده، اخالقيات و مناســبات صحيح انســانی به خطر افتاده و افراد 
مجبورند برای گذران زندگی به تالش بی وفقه دســت بزنند و در عين حال از بسياری از 
خواســته ها و نيازهای فطری و انسانی خود صرف نظر نمايند، شرايط آسيب زايی را برای 
ســالمت اخالقی آنان فراهم ساخته است كه دانشــجويان خوابگاهی هم از اين شرايط 
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بی نصيب نيســتند. از جمله عواملی كه نقش و جايگاه مؤثری در ســالمت اخالقی دارد، 
.(Barnes, Supriya, Zheng, Roberts, & Brownell, 2021) دين و مذهب می باشــد 

وجود اعتقادات دينی در فرد، طرز تفکر و ســبک زندگی او را با ســاير انسان ها متفاوت 
 می ســازد و نحوة برخــورد او را با رويدادهــای طبيعی و اجتماعی، تحول می بخشــد.

فــرد معتقد، با وجود اينکه برآوردی صحيح از توانمندی هايش دارد و از آن ها اســتفاده 
می كند، از نظر روانی بر وجودی متکی است كه علم، قدرت و خيرخواهی بی نهايت دارد. 
در اين حالت احســاس بی نيازی و آرامشی به فرد دست می دهد كه ديگر عوامل بيرونی 
به ســادگی موجب ترس، اندوه، اضطراب و تزلزل او نمی شود )تيموری و محمد جعفری، 
1399(. با مروری بر پيشينه تجربی و نظری متغيرهای مهمی نظير جهت گيری مذهبی 
و آخرت نگری، می توان دريافت كه هوش معنوی از جمله عوامل مهمی است كه می تواند 
تأثير قابل توجهی بر اين متغيرها داشته باشــد. هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن 
رسالت زندگی، حس تقدس در زندگی، درك متعالی از ارزش های مادی و اعتقاد به بهتر 
شدن دنيا است. امروزه مردم جهان بيش از پيش به معنويت و مسائل معنوی گرايش دارند. 
به همين دليل بررسی علمی معنويت يکی از مباحث مهم و رايج است. اعتقادات دينی و 
تقيدات مذهبی، بر تمامی ابعاد زندگی انسان تأثيرگذار است. )جامعی ندوشن و ايزدی، 
1395 (. در تعريفی ديگر هوش معنوی بر مجموعه ای از ظرفيت های ذهنی و انطباقی كه 
بر جنبه های غيرمادی و متعالی واقعيت، استوار است. ماهيت هستی فرد، معنای شخصی، 
تعالی و حالت های اوج گرفته هوشــياری با همش معنوی او ارتباط دارند. درعمل، اين 
فرايندها با توجه به توانايی فرد در تسهيل شيوه های منحصر به فرد حل مسئله، استدالل 

انتزاعی و سازگاری است )اعتمادی و جعفری هرندی، 1399(.
هوش معنوی كاربرد انطباقی اطالعات معنوی با هدف تســهيل حل مســائل روزمره 
و دستيابی به هدف اســت. به همين دليل كاربرد آگاهانه هوش معنوی در زندگی موجب 
افزايش رابطه فرد با خويشــتن و جهان بزرگ تر می شــود )آرام فر، حسينی، افشاری  نيا و 
كاكابرايی، 1398(. در فرهنگ اصيل اسالمی نيز هوش معنوی به  طور ضمنی، مورد توجه 
فراوانی قرارگرفته است؛ هوش معنوی كه در قرآن در مورد صاحبان آن صفت اولوااللباب 
به كار رفته است، باعث می شود افراد به جوهره حقيقت پی ببرند و از پرده  های اوهام عبور 
نمايند. مباحث مربوط به هوش معنوی و معادل  های آن در اسالم بسی وسيع و پربار است، 
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كافی است تفحصی هر چند مختصر در قرآن و نهج  البالغه صورت گيرد تا مشخص گردد 
كه اصوالً هوشمند معنوی، همان انسان مؤمن و كسی است كه مهارت و قدرت فرا بردن 
)تعالی بخشــی خود و ديگران به ساحات برتر( شهود قدسی در ساحت معرفت و الوهيت 
در ساحت وجود را دارد )شركت، كالنتری، آذربايجانی و عابدی، 1399(. معنويت به مثابه 
آگاهی از هســتی يا نيرويی فراتر از جنبه  های مادی زندگی اســت و احساس عميقی از 
وحدت يا پيوند با كائنات را به وجود مي  آورد. معنويت عبارت است از تجربه ارتباط معنادار 
بــا خود، ديگران، جهان و قدرت برتر كه به صورت عکس العمل  ها و اعمال بيان می شــود 

 .(Arnout, 2020)

از آن جا كه دانشجويان دانشگاه فرهنگيان قرار است معلمان آينده اين كشور باشند و 
نقش بسيار پررنگی را در تعليم و تربيت نسل آينده دارند، نيازمند آموزش ويژه در زمينة 
مبانی تعليم و تربيت اسالمی هســتند تا بتوانند دانش آموزانی مناسب با تراز جمهوری 
اسالمی ايران بســازند و همچنين هوش معنوی مجموعه ای از قابليت  های سازش روانی 
مبتنی بر جنبه  های غيرمادی و متعالی واقعيت اســت و اگر اين قابليت  ها به كار بســته 
 شوند، توانايی منحصر به فرد مسئله گشــايی، تفکر انتزاعی و كنار آمدن تسهيل می شود

)آرام فر و همکاران، 1398(، آموزش هوش معنوی بر مبنای آموزه های تعليم و تربيت اسالمی 
به اين دانشــجويان می تواند در بعد مذهبی اثربخش باشد. با توجه به اينکه آخرت نگری 
 نيز يکی از اعتقادات مذهبی عميق به شــمار می آيد و به نظر می رســد نقش به ســزايی

در تعيين ســالمت اخالقی دانشجويان داشته باشد اين پژوهش به دنبال ناهنجاری های 
 به اين ســؤال اســت: آيا آموزش هوش معنوی مبتنــی بر آموزه های تربيت اســالمی

بر آخرت نگری و جهت گيری مذهبی دانشجويان دانشگاه فرهنگيان مؤثر می باشد؟

روش پژوهش
پژوهش حـاضر يک مطالـعه نيمـه آزمايشی با طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه 
كنترل بود. جامعة آماری پژوهش كليه دانشجويان پسر دانشگاه فرهنگيان كرمان در سال 
تحصيلی 1400-1401 به تعداد 1830 نفر بودند. پس از اجرای پرسشنامه های پژوهش 
50 نفر )براساس اينکه در تحقيقات آزمايشی هر گروه حداقل 10 نفر نياز است( از آن ها 
كه كمترين نمرات در دو پرسشــنامه را داشتند با روش نمونه گيری در دسترس انتخاب 
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شــدند و به صورت تصادفی و با روش قرعه  كشی در دو گروه كنترل )25 نفر( و آزمايش 
)25 نفر( قرار گرفتند. پس از تخصيص افراد در گروه  ها، گروه آزمايشی به مدت 8 جلسه 
بــه مدت يک ماه )هر هفته دو جلســه 75 دقيقه ای(، آمــوزش هوش معنوی مبتنی بر 
آموزه های تربيت اسالمی را توسط پژوهشگر كه سابقه چند سال تدريس در حوزة تعليم 
و تربيت اسالمی را دارد، دريافت كردند. گروه كنترل نيز در اين مدت مداخله ای دريافت 
نکردند. پس از اتمام جلسات دو گروهپرسشنامه های آخرت نگری و جهت گيری مذهبی 
را تکميل نمودند تا ميزان تغيير متغير وابســته در پايان آموزش بررســی و نتايج گروه  
آزمايش وكنترل با هم مقايســه شود. معيار ورود به مطالعه شامل دانشجو بودن دانشگاه 
فرهنگيان كرمان با نمرات پايين در متغيرهای جهت گيری مذهبی و آخرت نگری، تمايل 
جهت شــركت در پژوهش و عدم شركت در جلسات مذهبی و مشاوره ای در اين مدت 
بود. مالك خروج از پژوهش شامل عدم تمايل به همکاری در پژوهش، غيبت بيش از دو 

جلسه بود. مالحظات اخالقی اين پژوهش شامل موارد ذيل بود:
كليه  شركت كنندگان در پژوهش با اختيار و تمايل خود شركت كردند، درباره اصول 
رازداری و محرمانــه بودن هويت شــركت كنندگان به آنان اطمينان داده شــد كه كليه 
اطالعــات به صورت محرمانه باقی خواهد ماند، در پايان از شــركت كنندگان در پژوهش 
تقدير و تشّکر به عمل آمد و شركت كنندگان در صورت تمايل هر زمانی كه می خواستند 

از ادامه مشاركت می توانستند انصراف دهند. 

ابزار پژوهش 
 پرسشنامه آخرت نگری: اين پرسشنامه توسط ابراهيمی و بهرامی احسان در سال 
1390 طراحی شــد. پرسشــنامه دارای 44 سؤال می باشــد و از 5 خرده پرسشنامه 
تکليف گريزی، آمادگی، آخرت محوری، تعالی و لذت جويی تشکيل شده است است. 
اين پرسشــنامه را هم به صورت گروهی و هم به صــورت انفرادی می توان اجرا كرد و 
يک پرسشنامه 5 گزينه ای است كه از پنج درجه تشکيل شده است و از كاماًلً موافقم 
شروع می شــود و به پيش می رود. برای نمره گذاری اين آزمون ابتدا به هر عبارت كه 
نشــان از درجة فرد دربارة خودش هســت يک نمره صفر تا 4 تعلق می گيرد. پايايی 
آزمون بــا روش آلفای كرونباخ برای كل آزمون 0/85 و برای خرده پرسشــنامه های 
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تکليف گريــزی 0/52، آمادگی 0/72، آخرت محوری 0/79، تعالی 0/65 و لذت جويی 
0/67 به  دســت آمد و روايــی محتوايی آن نيز مورد تأييد قــرار گرفت )ابراهيمی و 

بهرامی احسان، 1390(.
 پرسشنامه جهت گيری مذهبی: اين پرسشنامه توســط بهرامی احسان در سال 
1378 طراحی شد و دارای 54 سؤال است. چارچوب اساسي اين پرسشنامه مرجعيت 
بخشيدن به ساختار روابط و مناســبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطه انسان 
و خداســت. اين مقياس از چهار زير مقياس تشکيل شــده است: مذهب گرايي )28 
 ماده(، سازمان نايافتگي )19 ماده(، ارزنده سازي مذهبي )9 ماده( و كام جويي )8 ماده(.

تا كنون پژوهش هاي مختلفي براي تعييــن روايي و اعتبار اين آزمون انجام گرفته و 
نتايج رضايت بخشي به دست آمده است. از جمله اين پژوهش ها مي توان به پژوهشي 
تحت عنوان »بررسي روايي و اعتبار و هنجار يابي مقياس جهت گيري مذهبي« اشاره 
نمود كه با هدف افزايش روايي و اعتبار مقياس جهت گيري مذهبي بهرامي احســان 

انجام گرفته است )بهرامي احسان ، 1380(.
در اين مقياس براي هر سؤال پنج گزينه از كاماًلً موافقم تا كاماًل مخالفم وجود دارد 
 كه به هر گزينه به ترتيب نمرات 4 و3 و2 و1 و0 تعلق مي گيرد. برخي سؤاالت اين مقياس

برعکــس نمره گذاري مي شــوند. مطالعات مربــوط به اعتبار يابي اين مقياس توســط 
بهرامي احسان )1380( انجام شده است. ضرايب قابليت اعتماد اين مقياس 0/91 و 0/85 
گزارش شده است. هم چنين روايي محتوايي و سازه ای آن نيز بررسي و تأييد شده است 

)بهرامي احسان، 1380(.
برنامه  مداخله به شرح زير اجرا شد: 

جلســات آموزش هوش معنوی مبتنــی بر آموزه های تربيت اســالمی )عبداهلل زاده، 
كشــميری و عرب  عامری، 1388، به نقل از بهمن و اصل فتاحی، 1396(، در 8 جلسه90 
دقيقه ای و هفته  ای يک بار توســط پژوهشگر كه سابقه چند سال تدريس در حوزه تعليم 
و تربيت اســالمی را دارد، در مركز مشــاوره دانشــگاه فرهنگيــان خواجه نصير كرمان 
 با هماهنگی و مجوز مسئوالن حراست دانشگاه و دفتر نهاد مقام معظم رهبری برگزار شد.

ساختار جلسات آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی در جدول )1( 
ارائه شده است.
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جدول 1. آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی

تكليفمحتواجلسات

é اجـرای پـيش  آزمون )آخـرت نـگری و جـهت گـيری اول
مذهبی(؛ مـعرفي بـرنـامه، بيـان انتظارات، مقررات، 

معرفي مفهوم هوش معنوي و تمرين در اين زمينه.

é ارائه تعـاريف هـوش معـنوي بـا هـدف باال بردن 
برای  اختصاصی  باورهای دينی، ذكر  و  اعتقادات 
َم الَْوِكيُل(«  كاهش ترس از مرگ(. ) َحْسُبَنا اهلُلّ َونِعْ
خـدا ما را بس اسـت و نـيکو حمـايت گری است 

)سوره عمران، آيه 173(.

دستورات دوم و  قرآن  با  دانشجومعلمان  كردن  آشنا   é
معرفت  باالبردن  تحصيلی،  رشته  با  متناسب  الهی 
ارزش  هـا،  به  نـسبت  دانشجومعلمان  شناخت  و 

بـاورهای دينی، زندگی غير مادی.

é بيان دليل، علت، فلسفه هر چيز، بررسی و تبيين 
سيره ائمه معصومين)ع( و استفاده از احاديث و 
روايات و مثال هايی كه معصومين)ع( در جهت 
درونی كـردن ارزش های ديـنی و مـعنوی بـه مـا 

آموخته اند.

انـتقـاد، سوم جسـت وجـو،  تحـقيـق،  روحيـه  ايجـاد   é
اخـالقی  و  معـنوی  معيارهـای  براسـاس  تحليل 
در  هـدف  و  معـني  داشـتن  دانشجومعلمان،  در 
زنـدگي، احساس تعلق داشتن در زنـدگي بـه منبعي 
واال و اميدواري به كمک و ياري خداوند در شرايط 

مشکل زا، برخورداري از حمايت هاي اجتماعي.

رفع  برای  مربوطه  تمرينات  و  آرميدگي  آموزش   é
ترس از مـرگ و آشنـايی با زنـدگی شهيـدان و 

خواندن آياتي از قرآن مجيد.

é آموزش مراقبه )كه در بخـشی از آن عـبادات، اعمال، چهارم
ادعيه ماه  ها و روزهاي سال را انجام مي دهيم(.

é ارائه تمرينات مربوط به مراقبه

é آشنايی با آيات قرانی در زمينه خودآگاهی و يافتن é آموزش مهارت خودآگاهي و تمرينات الزم.پنجم
معانی و تفاسير آن ها

 ششم 
و هفتم

é آموزش در زمينه پرسش  هاي اساسي زندگي نظير 
معنای زندگی و هدف آفرينش و تمرينات مربوط به 
آن، بحث و تبادل نظر در زمينه آخرت نگری و جهان 
بعد از مرگ طبق آيات قرآنی و احـاديث و روايـات 

ائمه معصومين.

é پيدا كردن مفهوم آخرت نگری در اديان مختلف، 
مطابـقت دادن آن ها بـا يکديگر و جمع بندی اين 

ديدگاه ها

é جمع بندی و اجرای پس آزمونهشتم

جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفی، تحليل كوواريانس تک متغيره و نرم افزار 
SPSS-22 استفاده شد.

یافته ها
در اين پژوهش 50 نفر از دانشــجويان دانشگاه فرهنگيان كرمان شركت كردند كه 
اطالعات جمعيت شناختی آن ها در جدول 2 ارائه شده است. ميانگين سنی دانشجويان 
گروه آزمايش 20 ســال و گروه كنترل نيز 20 سال بود. از 25 نفر گروه آزمايش 14 نفر 
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دختر و 11 نفر پسر بودند. از 25 نفر گروه كنترل 13 نفر دختر و 12 نفر پسر بودند. 
توزيــع نمره های آزمودنی هــای مورد مطالعه در متغيــر  آخرت نگری و جهت گيری 
مذهبی با استفاده از روش های آمار توصيفی مانند ميانگين و انحراف استاندارد توصيف 

شده اند كه در جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2. شاخص های توصيفی آخرت نگری و مؤلفه  های آن

انحراف استانداردميانگينمرحلهگروهمتغير

آخرت نگری

91/2712/65پيش آزمون

124/4514/28پس آزمونآزمایش

90/4511/70پيش آزمونكنترل

89/7812/32پس آزمونكنترل

جهت گيری مذهبی

128/8114/88پيش آزمون

191/2916/33پس آزمونآزمایش

كنترل
126/3315/29پيش آزمون

127/7814/76پس آزمون

نتايج جدول 2 نشان داد در مرحله پيش آزمون، ميانگين ها و انحراف استاندارد متغير 
آخرت نگری و جهت گيری مذهبی آن در دانشجويان در گروه آموزش و گروه كنترل تفاوت 

كمی دارند، ولي در مراحل پس آزمون )بعد از آموزش(، تفاوت زيادي مشاهده می شود.
بــا توجه به طرح پژوهش حاضر كه از نوع پيش آزمــون، پس آزمون بود، براي تحليل 
داده ها و به منظور كنترل اثر پيش آزمون و پس آزمون از روش تحليل كوواريانس تک متغيره 
اســتفاده شد. برای انجام اين آزمون می بايست مفروضه های آن مانند، توزيع نرمال متغير 
 وابسته، آزمون همگنی ماتريس واريانس - كوواريانس و آزمون همگنی واريانس های خطا

رعايت شــود. نتايج آزمون كالموگروف اسميرنف نشان داد كه توزيع نمرات در متغيرهای 
آخرت نگری و جهت گيری مذهبی بهنجار است. فرض همگن بودن واريانس ها به وسيله آزمون 
لوين بررسی شد كه مفروضه همگوني واريانس ها نيز تأييد شد. مفروضه مهم ديگر تحليل 
كوواريانس، همگوني شيب خط رگرسيون است. بررسی ها نشان داد تعامل پيش آزمون با 
متغيرهای مستقل معنادار نبوده؛ بنابراين مفروضه همگني شيب رگرسيون نيز برقرار است 
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)p <0/05(. بررســی مفروضه ها نشان داد كه استفاده از تحليل كوواريانس مجاز می باشد. 
با توجه به برقراري مفروضه هاي تحليل كوواريانس، می توان از اين آزمون برای ســنجش 
فرضيه ها استفاده كرد. لذا، برای بررسی اثربخشی آموزشی هوش معنوی مبتنی بر آموزه های 
تربيت اسالمی بر آخرت نگری و جهت گيری مذهبی از تحليل كوواريانس تک متغيره استفاده 

شد جدول 3 و 4، نتايج تحليل كوواريانس تک متغيره را نشان می دهد.

 جدول 3. نتایج تحليل كوواریانس تک مغيره جهت بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی 
مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی بر آخرت نگری دانشجویان

مجموع شاخصمتغير 
مجذورات

 درجه
آزادی

 ميانگين 
Fمجذورات

سطح 
معنی داری

اندازه 
اثر

آخرت نگری

578/261578/26بين گروهی

14/900/001 1862/544838/800/58درون گروهی

2340/8049كل

نتايج جدول 3 نشان می دهد كه براساس مقدار F و معناداری آن، بين ميانگين نمرات 
پس آزمون متغير آخرت نگری دانشجويان بعد از حذف اثر پيش آزمون تفاوت معنی داری 
وجود دارد. بنابراين ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمايش به طور معني داري در متغير 
آخرت نگری دانشجويان بيشتر از گروه كنترل است. به عبارتي مي توان گفت كه سرفصل 
آموزشــی هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اســالمی به طور معني داری موجب 
افزايش آخرت نگری دانشجويان درمرحله پس آزمون شده است. ميزان اين تأثير براساس 

مقدار اندازه اثر 0/58 بود.

 جدول 4. نتایج تحليل كوواریانس جهت بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی 
مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی بر جهت گيری مذهبی دانشجویان

 مجموعشاخصمتغير 
 مجذورات

 درجه 
آزادی

 ميانگين 
Fمجذورات

 سطح
 معنی داری

 اندازه
 اثر

 جهت گيری 
مذهبی

314/671314/67بين گروهی

1363/914828/4111/070/0010/46درون گروهی

1897/5849كل



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

44

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 2 شمارة
ë 23 شمارة پیاپی
ë 1401  تابستان

نتايج جدول 4 نشــان می دهد كه براســاس مقدار F و معناداری آن، بين ميانگين 
نمــرات پس آزمون متغير جهت گيری مذهبی دانشــجويان بعد از حذف اثر پيش آزمون 
تفاوت معنی داری وجــود دارد. بنابراين ميانگين نمرات پس آزمون گروه آزمايش به طور 
معني داري در متغير جهت گيری مذهبی دانشجويان بيشتر از گروه كنترل است. به عبارتي 
مي توان گفت كه ســرفصل آموزشــی هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی 
به طور معني داری موجب افزايش جهت گيری مذهبی دانشــجويان در مرحله پس آزمون 

شده است. ميزان اين تأثير براساس مقدار اندازه اثر 0/46 بود.

بحث و نتیجه گیری ......................................................................................................
هدف اين پژوهش بررســی اثربخشی آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت 
اســالمی بر آخرت نگری و جهت گيری مذهبی دانشجويان دانشگاه فرهنگيان كرمان بود. 
يافته ها نشــان داد آموزش هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تربيت اسالمی بر آخرت نگری 
تأثير داشــت. در رابطه با همسويی اين نتايج با نتايج ساير پژوهش ها، شايان ذكر است كه 
پژوهشی در تأثير آموزش هوش معنوی و يا حتی رابطه آن با آخرت نگری را بررسی نکرده  هيچ 
 است و اكثر تحقيقات قبلی رابطه بين دينداری و هوش معنوی را مورد بررسی قرارداده اند،

بــا اين حال نتايج اين تحقيقات )دهقانــی، 1399( نيز گويای رابطه مثبت و معنادار قوی 
بين اصول دين و هوش معنوی اســت. در تبيين اين نتيجه می توان گفت مداخالت معنوی 
در كنار ديگر مداخالت درمانی باعث تعادل بين جسم، روان و معنويت می شود و می تواند 
موجب افزايش باورهای مذهبی نظير باورهای آخرت گرايانه شــود. در مفاهيم آموزشــی 
هوش معنوی، بعد معنوی انسان و فاصله گرفتن از جنبه های غيرمادی زندگی آموزش داده 
می شود. دانشجويان با آشنايی با مبانی هستي شناسانه و انسان شناسانه اسالم مي توانند با كل 
هستي، ابديت و ماوراء ماديات پيوند منطقي پيدا كنند و براي زندگي خود مفهوم و غايت 
و به طور خالصه، معنايي بيابند و از اين طريق باورهای آخرت نگری را در خود تقويت كنند. 
يکي از اثرات ارزشمند ايمان و اعتقاد به معاد، نجات انسان از سردرگمي در زندگي دنياست 
كه درجلسات آموزشــی هوش معنوی مبتنی بر آموزه های اسالمی دانشجويان می آموزند 
كســاني كه حيات انسان را در زندگي دنيا خالصه مي كنند در واقع، انگيزه و تفسيري براي 
زندگي دنيا بجز كارهايي همچون خوردن و خوابيدن و كار كردن ندارند و به عبارتي، زندگي 
مي كنند تا كار كنند. همين امر باعث مي شــود احســاس پوچي كرده و حتي در مواردي 
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خودكشي را بهترين راه نجات از زندگي تکراري و رهايي از درد و رنج و مشکالتشان بدانند. 
اما كساني كه اعتقاد به حيات پس از مرگ دارند، تلخي و مشکالت زندگي دنيا را براي رسيدن 
به اهداف عالي تر و حيات جاويد با جان و دل مي پذيرند. اينان بر اين باور و اعتقاد هستند كه 
ثمره و محصول عبادت و بندگي را در عالم پس از مرگ دريافت خواهند كرد. )ابراهيمی و 
بهرامی احسان، 1390(. به طور كلی انسان باورمند به معاد، زندگي را محدود به زندگي دنيوي 
نمي داند. اســالم به او مي آموزد كه زندگي دنيا به منزلة مقدمه اي براي حيات اخروي است. 
بــاور به يک وجود دايمي پس از مــرگ و پايان زندگي مادي، اوالً، منجر به ارضاي صحيح 
انگيزة بقا مي شــود و ثانياً، ترس از مرگ را كاهش مي دهد )برهمن و موســيوند، 1400(.
 ديگــر يافته اين پژوهش نشــان داد كه آمــوزش هوش معنوی مبتنی بــر آموزه های

  تربيت اســالمی بر جهت گيــری مذهبی تأثير داشــت. اين يافته به گونــه ای با پژوهش 
ذوقی پايدار، محمودی و نبی  زاده )1396( همســو است. در تبيين اين نتيجه می توان گفت 
 درجلســات آموزش هوش معنوی بر مبنای تعاليم اسالمی دانشجو می آموزد هوش معنوی 
زمينه ساز رسيدن به هدف نهايی است، بدين معنا كه فرد بتواند فراتر از خود و جهان مادي 
را درك كند تـا بـر ضعف هاي وجود خويش غلبه نمايـد. ايـن سـطح از هـوش دربرگيرنـده 
استعدادها و مهارت هايی براي برقراري ارتباط با منشأ همه موجـــودات، ماهيـت وجـود و 
يکپارچـه شدن با تمام هستی است. اينجاست كه بعد درونی مذهب افزايش پيدا می كند و 
بعد درونی مذهب ريشه در سرشت آدمی دارد. معنويت و مذهب بـــراي هـدايت و پرورش 
انگيزه و اشتياق درونی انسان به كشـف حقيقـت، مؤلفه هاي مشـتركی ماننـد خودآگاهی، 
حقيقت جويی، معنايابی و حس پرستش را مورد استفاده قرار می دهند. در كل می توان گفت 
سازه  هاي هـوش معنـوي و جهـت  گيـري مـذهبی درونـی بـا هـم شاخصه  هاي مشتركی 
دارند كه پژوهش هاي تجربی دنبال شناسايی و درك بيشـتر همپوشانی اين سازه  ها هستند 

)عسگری، حيدری و عسگری، 1394(.
به طور كلی باورهای آخرت نگری و جهت گيری مذهبی فرد نشات گرفته از جهت گيری 
دينی افراد است )هر چند كه در بعضی از متون روان شناسی و دينی جهت گيری مذهبی 
را با جهت گيری دينی برابر دانســته اند اما اين دو متفاوت هستند و در واقع مذهب فرد 
زير مجموعه ای از دينی است كه فرد به آن اعتقاد دارد(. اعتقاد به آخرت در هر آيينی كه 
پيوندی با آسمان دارد، يک عنصر اساسی است و به منزلة ستون فقرات آن به شمار می آيد، 
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 و اديان بدون آن به مکتب  هايی مادی و ســاختة ذهن بشر تبديل خواهند شد. بنا بر اين 
قوام دين به مبدأ و معاد اســت، و از اين رو هيچ آيين آسمانی و الهی ای را نمی يابيد كه 
دعوت به زندگی اخروی، برانگيخته شدن انسان پس از مرگ و بر پايی حساب و كيفر و 
پاداش در آن نباشد، حتی اگر تحريف شده باشد )بهرامی احسان، 1380(. براساس نتايج 
اين پژوهش می توان با آموزش هوش معنوی مبتنی بر تعاليم اسالمی و آموزه های قرآنی 
جهت گيری مذهبی درونی دانشجويان را افزايش داد كه به تبع آن افکار آخرت نگری نيز 

تقويت می گردد و تعليم و تربيت اسالمی در جامعه دانشگاهی پررنگ تر می شود.
  اين پژوهش با محدوديت  هايی روبه رو بوده اســت. به دليل شــرايط فرهنگی موجود 
درجامعه ما، افــراد معموالً در برابر آزمون  هايی كه اعتقادات مذهبی آن ها را مورد ارزيابی 
قرارمی دهد، با احتياط عمل می كنند و از ابراز دقيق عقايد، باورها، ارزش ها و اعتقادات قلبی 
مسئله  خويش پرهيز می كنند و تالش می كنند خود را فردی موجه و بهتر نشان دهند. اين 
می تواند در ناهنجاری های به پرسشــنامه های خود گزارش دهی نقش مهمی داشته باشد. 
با توجه به تفکيک جنســيتی دانشــگاه فرهنگيان ادغام كردن دانشــجويان دختر و پسر 
درجلسات آموزشی از ديگر محدوديت  های اين پژوهش بود. با توجه به يافته های پژوهش 
و اهميت آموزش ديدگاه های مذهبی جهت تقويت تعليم و تربيت اسالمی دردانشجويان 
امروز و معلمان آينده، پيشــنهاد می شود كه مسئوالن دانشــگاه فرهنگيان طرحی برای 
آشنايی اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه با محتوای هوش معنوی مبتنی بر آموزه های تعليم 
و تربيت اســالمی در نظر بگيرند و كارگاه های آموزشی مناسب در اين زمينه برگزار كنند. 
همچنين پيشنهاد می شود اين بسته آموزشی بر روی دانشجويان دانشگاه های ديگر صورت 
پذيرد تا ديگر ابعاد اثربخشی آن مشخص گردد. از سوی ديگر، نياز است درتحقيقات آينده، 
تأثيراين  رويکرد آموزشی با ساير آموزش های روان شناختی موجود نظير آموزش معنادرمانی 
تبيين  و آموزش های شــناختی رفتاری مبتنی بر آموزه های اســالمی مقايســه شوند تا
جامع  تری از اين  رويکرد آموزشــی و اثر آن بر جهت گيری مذهبی دانشجويان فراهم شود.

تشّکر و قدردانی
 این مقاله برگرفته از کار تحقیقی در دانشگاه فرهنگیان کرمان است.

از تمامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان که در انجام این پژوهش به ما یاری رساندند، 
صمیمانه تشّکر می گردد.
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