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چکيده
هدف از پژوهش حاضر، بررســی تأثیر آموزش هوش معنوی با تاکیــد بر آموزه های قرآنی، بر 
واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است. روش پژوهش از نوع 
نیمه آزمايشی و از نوع پیش آزمونـ  پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، کلیه 
دانش آموزان پســر پايه دوم متوسطه سال تحصیلی 95-1394 شهرستان شبستر بودند که از 
بین آن ها تعداد 40 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند 
و آزمودني ها به طور تصادفي به دو گروه آزمايشــي و کنترل تقسیم شدند و گروه آزمايشي 8 
جلسه آموزش هوش معنوي را دريافت کرد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه های استرس 
تحصیلی)گادزال، 1991( و خودکارآمدی تحصیلی)جینکس و مورگان، 1999( بود. روايی ابزارها به 
روش روايی محتوايی به تائید صاحب نظران رسید و ضريب اعتبار بدست آمده برای پرسش نامه 
استرس تحصیلی 0/83 و برای پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی 0/85 محاسبه شد. فرضیه های 
پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواريانس، مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد 
که آموزش هوش معنوی بر واکنش به اســترس تحصیلی دانش آموزان موثر می باشد. همچنین 
آمــوزش هوش معنوی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نیز موثر مي باشــد. بنابر اين از 
آن جايی که استرس تحصیلی در دانش آموزان، شیوع بااليی دارد، پیشنهاد می شود در آموزش و 
پرورش طرحی برای آشنايی مربیان، معلمان، دانش آموزان و خانواده ها با محتوای هوش معنوی 

در نظر گرفته شود. 
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مقدمه
اخیراً حجم قابل توجهی از پژوهش ها به تأثیر هوش معنوی بر استرس تحصیلی1 و یا 
ارتباط آن با خودکارآمدی2 و دیگر متغیرهای دانش آموزی معطوف شده است. معنویت 
به مثابه آگاهی از هســتی یا نیرویی فراتر از جنبه های مادی زندگی اســت و احساس 
عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود مي آورد. معنویت عبارت است از تجربۀ 
ارتباط معنادار با خود، دیگران، جهان و قدرت برتر که به صورت عکس العمل ها روایات 
و اعمال بیان می شود )عباسی، عزیزی، شمسی کوشکی، ناصری راد و اکبری الکه، 1391(.
هوش معنوی3 در برگیرندة نوعی ســازگاری و رفتار حل مسئله است که باالترین 
ســطوح رشد را در حیطه های مختلف شــناختی، اخالقی، هیجانی و بین فردی شامل 
مي شــود، و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دســتیابی به یکپارچگی 
درونی و بیرونی یاری مي نمایــد. این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همۀ 
تجارب و رویدادها مي دهد و او را قادر مي ســازد به چهارچوب بندی و تفســیر مجدد 
تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد)سیسک4، 2000؛ به نقل 

از گودرزی، سهرابی، فرخی و جمهری، 1389(.
آمرام5 )2009( معتقد است هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن رسالت زندگی، 
حس تقــدس در زندگی، درک متعالی از ارزش های مادی و اعتقاد به بهتر شــدن دنیا 
اســت)به نقل از جامعی ندوشــن و ایزدی،1394(. امروزه مردم جهان بیش از پیش به 
معنویت و مســائل معنوی گرایش دارند. به همین دلیل بررسی علمی معنویت یکی از 
مباحث مهم و رایج در بهداشت جسمی و روانی است. اعتقادات دینی و تقیدات مذهبی، 
بر تمامی ابعاد زندگی انسان تأثیرگذار است. پژوهش ها حاکی از ارتباط مثبت معنویت و 

سالمت جسمی و روانی است)حسین دخت، فتحی آشتیانی و تقی زاده، 1392(.
در فرهنگ اصیل اسالمی نیز هوش معنوی به طور ضمنی، مورد توجه فراوانی قرار 
گرفته اســت؛ هوش معنوی که در قرآن در مــورد صاحبان آن صفت اولوااللباب به کار 
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2. self-efficacy
3. spiritual intelligence
4. Sisk
5. Amram
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رفته است، باعث مي شــود افراد به جوهرة حقیقت پی ببرند و از پرده های اوهام عبور 
نمایند)جامی، 1381(. مباحث مربوط به هوش معنوی و معادل های آن در اســالم بسی 
وسیع و پربار است، کافی است تفحصی هر چند مختصر در قرآن و نهج البالغه صورت 
گیرد تا مشــخص گردد که اصوالً هوشمند معنوی، همان انسان مؤمن و کسی است که 
مهارت و قدرت فرا بردن)تعالی بخشی( خود و دیگران به ساحات برتر)شهود قدسی در 
ساحت معرفت و الوهیت در ساحت وجود( را دارد)مهرابی، 6:1392(. یکی از راه های 
پرورش هوش معنوی یاد خداســت چنان کــه خداوند در قرآن ذکر و یادش را موجب 
اطمینان و آرامش قلب ها مي شمارد و با این آرامش عقل و خرد انسانی نورانی مي شود: 
الَِّذیَن آَمنُواْ َوتَْطَمئُِنّ ُقُلوبُُهم بِِذْکِر اهلّلِ أاَلَ بِِذْکِر اهلّلِ تَْطَمئُِنّ الُْقُلوُب»آن ها کسانی هستند که 
ایمان آورده و دل هایشان به یاد خدا آرامش می گیرد، آگاه باشید که تنها با یاد خدا دل ها 

آرامش پیدا می کند« )الرعد، آیه 28(.
عوامل مؤثر در هوش معنوی که در متون اســالمی تقوا و پرهیزگاری قلمداد شده 
است، به همراه تمرینات روزمره از قبیل تدبر در خلقت، تدبر در آفاق و انفس، روزه داری، 
عبــادات، خواندن قرآن و تدبر صادقانه در آیات آن می توانند نقش اساســی در تقویت 

هوش معنوی داشته باشند)سهرابی، 1387(.
استرس شاید عمومي ترین مســاله روزمره انسان باشد)هویزاوی و عنایتی، 1389(. 
استرس تحصیلي به احساس نیاز فزاینده به دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبني بر 
نداشــتن زمان کافي براي دستیابي به آن دانش اشاره مي کند )گادزال و بالوگلو1، 2001(. 
در محیط های آموزشــی و آکادمیک، به خاطر انبوه اطالعات، شخص با استرسی به نام 
استرس اطالعاتی یا همان استرس تحصیلی روبه رو می شود. در چنین موقعیتی با تکمیل 
شــدن ظرفیت اطالعاتی ذهن، شــخص دیگر قادر به هضم و پذیرش اطالعات جدید 
نیســت. امروزه این نوع از استرس اغلب در میان دانش آموزان، دانشجویان، دانشمندان، 
مدیران اجرایی و کارمندان مشاغل مختلف دیده می شود. متاسفانه ذهن افراد مبتال به این 
اســترس قادر به تجزیه و تحلیل سریع انبوه اطالعاتی که به سوی شان سرازیر می شود، 
نیست و همین امر صدمات جسمی و روحی جبران ناپذیری را در بر خواهد داشت. چنین 
استرسی ناشی از گرایش دنیای امروز به کسب بیشترین اطالعات در کوتاه ترین زمان، در 

1. Gadzella & Baloglu
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محیطی پررقابت است. فشار برای مطالعه هرچه بهتر برای کسب بهترین نمرات، بهترین 
رتبه و بهترین جایگاه علمی باعث نومیدی و فرســودگی شخص می شود. دانش آموزان 
در مواجهه با عوامل اســترس زا، گســتره اي از واکنش هاي جسماني و روان شناختي را 
نشــان مي دهند. تظاهرات استرس شامل آسیب هاي جسماني، کمبود انرژي مزمن، فقر 

انگیزشي، سردرد، مشکالت گوارشي و مشکالت خواب است)موری1، 2000(.
پژوهش های قابل توجهی در زمینه اســترس تحصیلــی و تأثیرات آن بر متغیرهای 
دانش آموزی صورت گرفته اســت، پژوهش افکاری)1392( نشــان داد که بین هوش 
معنوی و مقابله با اســترس دانشــجویان دانشگاه آزاد اســالمی واحد اسالمشهر رابطۀ 
معناداری وجود دارد. مطالعات سعادتی و لشنی)1390( نیز نشان داده است میان هوش 
معنوی و راهبردهای مقابله با استرس رابطه معنادار وجود دارد و هوش معنوی می تواند 
پیش بینی کنندة  راهبردهای مقابله با اســترس باشــد. همچنین نتایــج پژوهش بیرامی، 
موحدی و موحدی)1391( نشان داد که هوش معنوی با استرس ادراک شده، اضطراب 
و افســردگی رابطه  منفی معناداری دارد، یعنی با افزایش هوش معنوی، استرس ادراک 
شده، اضطراب و افسردگی دانشجویان کاهش می یابد. شالون2)2007( در پژوهش خود 
نیز به این نتیجه رســید که ارتباط مؤثر با خدا و هوش معنوی باعث کاهش اســترس، 
اضطراب و در نتیجه سالمت روان مي شود. الکینز و کاوندیش3)2004(، نشان دادند که 
هوش معنوی موجب می شود که انسان سختی ها و استرس های زندگی را بیشتر تحمل 
کرده، با مالیمت و عطوفت بیشــتری به مشــکالت زندگی نگاه کند و برای یافتن راه 
حل ها تالش بیشتری نماید. همچنین معنویت نقش بسیار عمده ای در کاهش اضطراب 
دارد)تبرایی، 1389، به نقل از ســعادت و ماندنی، 1394(. بک4)2006( نیز نتیجه گرفت 
که افراد دارای ارتباط عاطفی و صمیمانه با خدا، حتی با وجود مشکل های فراوان، دارای 

آرامش خاطر و ارتباط مثبت با دیگران هستند.
در آموزه های قرآنی و تعالیم ســازنده اهل بیت)ع( روش های متعددی برای کاهش 
اســترس های روزمره که دامن گیر انسان می شود پیشنهاد شده است. در این آموزه های 

1. Mori
2. Shaalon
3. Elkins & Cavendish
4. Beck 



تاثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی، 
بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی 
دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شبستر

121

117 - 136

ë سال دوم
ë شمارة 3

ë شمارة پیا پی 4
ë پاییز 1396

نورانی از ایمان، یاد خدا، توکل، تقوی و پرهیزگاری، توبه، انس با قرآن، امید به رحمت 
الهی، صبر و دعا، عبادت، عفت و پاکدامنی به عنوان راه های کاهش استرس و رسیدن به 
آرامش یاد شده است. در همین زمینه امام رضا)ع( هم برای رسیدن به نشاط و آرامش 
معنوی می فرماید: لیس شیء من االعمال عند اهلل عزوجّل بعد الَفرائض أفضل من إدخاِل 
ــرور َعلی الُمومن: بعد از انجام واجبات، کاري بهتر از ایجاد خوشحالي براي مومن،  السُّ

نزد خداوند بزرگ نیست)مجلسی، 1404ق(. 
از جملــه متغیرهای بازیگــر در این بین خودکارآمدی اســت، خودکارآمدی یکی 
از مؤلفه های کســب موفقیت و ســازش یافتگی اســت و در حیطه روان شناسی جای 
مي گیرد)سیندر و لوپز1، 2007( و یکی از جنبه های خودکارآمدی، خودکارآمدی تحصیلی 
است. خودکارآمدی تحصیلی شــامل باور داشتن به توانایی ها، برای رسیدن به اهداف 
در یک زمینه تحصیلی مشخص مي باشد)دورمان2، 2001(. بندورا3)2001( خودکارآمدی 
را دریافــت و داوری درباره مهارت ها و توانمندی های خود برای انجام کارهایی که در 
موقعیت های ویژه همچون تحصیل بدان ها نیاز اســت، تعریف می کند. از ســوی دیگر 
خودکارآمــدی تنها زمانی بر کارکرد تاثیر می گذارد که شــخص مهارت های الزم برای 
انجام کارهای ویژه را دارا باشــد و برای انجام آن کار، به اندازه کافی برانگیخته شــود؛ 
کسانی که خودکارآمدی باالیی دارند، هدف های چالش انگیزتر و باالتری را برمي گزینند، 
به خود بیشتر باور دارند، کوشش و پافشاری بیشتری نشان مي دهند، یادسپاری شان بهتر 
است، راهبردهای یادگیری سودمندتری را به کار مي برند و سرانجام کارکردشان در انجام 
کار بهتر است. ولی کسانی که خودکارآمدی پایینی دارند، به آسانی در برخورد با سدها 
یا شکست ها دل سرد مي شــوند. در حقیقت خودکارآمدی نقش میانجی گر و آسان ساز 
را در پیوند میان کنش های شــناختی بازی مي کند. همچنین خودکارآمدی زمانی که به 
تکلیفی معین اختصاص داشته باشد، پیش بین بهتر و دقیق تری برای پیشرفت تحصیلی 

خواهد بود. 
دو مفهوم معنویت و خودکارآمدی از ارتباط قوی با یکدیگر برخوردارند، به طوری که 
باورهای خودکارآمد و معنوی می توانند انگیزه ای بسیار قدرتمند در جهت بهبود کیفیت 
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زندگی به شــمار آیند )آدگبوال1، 2007(. به طورکلی، افــراد زمانی هوش معنوی را به کار 
می برند که بخواهند از ظرفیت ها و منابع معنوی برای تصمیم گیری های مهم و اندیشــه 
در موضوعات وجودی برای حل مســائل زندگی استفاده کنند)زوهر و مارشال، 2004؛ 
به نقل از هدایتی و زریباف، 1391(. آدگبوال )2007( در پژوهش خود به منظور بررســی 
رابطه معنویت با خودکارآمدی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال مبتال به بیماری نتیجه 
گرفت که بین این متغیرها یک رابطه معنادار قوی وجود دارد، به طوری که افراد با باورهای 
معنوی باال از خودکارآمدی باال و همچنین کیفیت زندگی مناسبی برخوردار بودند. نتایج 
پژوهش خوارزمی رحیم آبادی و ایران یار)1394( نشــان داد که رابطه معنادار و مثبتی بین 
هوش معنوی و خودکارآمدی تحصیلی وجود دارد. همچنین نتایج بررســی عبدخدایی، 
غنایی و مومنی)1392( نشــان داد که بین هوش معنوی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه 
معنادار وجود دارد. به نظر می رســد افرادی کــه از هوش معنوی باالیی برخوردارند؛ به 
نوعی به توانمندی ها و کفایت شناختی خویش ایمان و اعتقاد دارند به طوري که احساس 
منجر به تالش آن ها در عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی باالی آن ها می شود. 
مشــایخي دولت آبادي و محمدي)1392( در پژوهش خود با عنوان تاب آوري و هوش 
معنوي به منزلۀ متغیرهاي پیش بین خودکارآمدي تحصیلي در دانش آموزان نشان دادند که 
از روی هوش معنوی می توان به طور معنادار خودکارآمدي تحصیلي را پیش بینی نمود و 
گل چین)1391( در مطالعه خود با عنوان رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی دبیران 
مقطع متوسطه نشان داد که این رابطه مثبت و معنادار می باشد و همچنین ضمیری، عزیزی، 
شاکری، حسن دوست، محمددوست، یوسفی، مسلم و اکابری)1391( در پژوهشی دیگر 
با عنوان پیش بینی خودکارآمدی دانشــجویان براســاس هوش معنوی، نشــان دادند که 

همبستگی بین هوش معنوی و خودکارآمدی دانشجویان مثبت و معنادار می باشد.
حال با توجه به اهمیت دوره مهم نوجوانی در زندگی و رهایی از فشارهای متعدد و 
استرس زای دوران تحصیل و شناخت هرچه بیشتر عوامل کلیدی در رشد خودباوری و 
توانمندی دانش آموزان، این سوال مطرح است که آیا آموزش مهارت های مبتنی بر هوش 
معنــوی با تاکید بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به اســترس تحصیلی و خودکارآمدی 

تحصیلی در دانش آموزان پسر موثر مي باشد؟ 

1. Adegbola
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روش پژوهش
در این مطالعه از طرح نیمه آزمایشــی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل 
اســتفاده شــد که شرکتکنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شـدند و دو 
بـار مـورد انـدازهگیـري قرار گرفتند. جامعــه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه 
دوم دبیرســتان شهرستان شبستر در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل مي دادند که تعداد 
آن هــا 500 نفر بود. حجم نمونه پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پایه دوم متوســطه)هر 
گروه 20 نفر( بود که با اســتفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس 
آزمودنی ها به روشی کاماًل تصادفی در دو گروه 20 نفری)یک گروه آزمایش و یک گروه 
کنترل( جایگزین شــدند. بعد از جایگزینی تصادفی، پرسش نامه استرس تحصیلی برای 
پاسخگویی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. در دستورالعمل پرسش نامه نیز راهنمائی 

الزم در خصوص نحوه پاسخ دهی به دانش آموزان ارائه شد.

ابزار جمع آوري اطالعات
ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش شــامل پرســش نامه استرس تحصیلی، 
پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسش نامه سازگاري اجتماعي بود که مختصراً به 

معرفي آن ها پرداخته شده است:
1. پرسش نامه اســترس تحصيلی: گادزال)1991؛ به نقل از شکری، کدیور، غنایی، 
دانشــورپور و موالیی، 1386( این ابزار را به منظور مطالعه عوامل اســترس زای زندگی 
تحصیلی و واکنش نسبت به این عوامل طراحی کرد. این پرسش نامه یک ابزار خودگزارشی 
مداد و کاغذی اســت که از 51 گویه در 9 طبقه تشــکیل شــده است، که بر مدل نظری 
موریس1)199۰( مبتنی اســت)نقل از گادزال و بالوگلو، 2001(. این ابزار، توسط شکری 
و همکاران در ســال 1385 به فارســی ترجمه شده اســت. ابزار مزبور پنج طبقه عامل 
اســترس زا)ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و استرس خود تحمیلی( و چهار نوع 
واکنش نســبت به عوامل استرس زا)جســمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی( را 
ارزیابی می کند. در هر خرده مقیاس برای بدست آوردن یک نمره کلی، سواالت با یکدیگر 
جمع می شوند. نمرات باالتر به ترتیب نشان دهنده استرس تحصیلی بیشتر و واکنش های 

1. Maurice
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بیشــتر نسبت به استرس اســت. در بخش عوامل استرس زای تحصیلی، خرده مقیاس ها 
شامل: ناکامی)هفت گویه(، تعارض)ســه گویه(، تغییرات)سه گویه(، فشار)چهار گویه( 
و در نهایت اســترس خود تحمیل شده)شش گویه( اســت. در بخش واکنش نسبت به 
عوامل استرس زا، چهار نوع واکنش نسبت به عوامل استرس زای تحصیلی شامل: عوامل 
فیزیولوژیک)چهارده گویه(، عوامل هیجانی)4 ســوال(، عوامل رفتاری)هشــت گویه( و 
عوامل شناختی)دو گویه( است. آزمودنی ها پس از خواندن هر عبارت پاسخ های خود را 
براساس 5 گزینه زیر که به صورت مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم شده، انتخاب می  نمایند: 
هرگز)نمره 1(، بندرت)نمره 2(، گاه گاهی)نمره 3(، غالباً)نمره 4( و همیشه)نمره 5(. میزان 
استرس دانش آموزان در سه طبقه خفیف، متوسط و شدید رتبه بندی می شود. نمرات کمتر 
از 1۰2 به عنوان اســترس خفیف، نمرات 153-1۰3 اســترس متوسط و نمرات بیشتر از 
154 به عنوان استرس شدید در نظر گرفته می شود. به منظور بررسی تاثیر آموزش هوش 
معنوی با تأکید بر آموزه های قرآنی بر استرس تحصیلی، در این پژوهش دانش آموزانی که 
نمرات آن ها در آزمون اســترس تحصیلی باالی 103 بوده است مورد مطالعه قرار گرفتند. 

مشخصات پایایي این پرسش نامه در جدول زیر آمده است.

جدول 1.  مشخصات خرده مقیاس و سوال هاي پرسش نامه استرس تحصیلی گادزال

سؤالخرده مقیاسبخش

عوامل 
استرس زای
 تحصيلی

1، 2، 3، 4، 5، 6، 7ناکامی ها

8، 9، 10تعارضات

 11، 12، 13 تغییرات

 14، 15، 16، 17 فشار

 18، 19، 20، 21، 22، 23 استرس خود تحمیل شده

واكنش 
نسبت

 به عوامل 
استرس زا

24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37 جسمانی

 38، 39، 40، 41 هیجانی

 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49 رفتاری

50، 51 ارزیابی شناختی
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شده  گزارش  و  بررسی  قبلی  مطالعات  در  پرسش نامه  این  پایایی  و  روایی 
بالوگلو،  و  گادزال  از  نقل   ،1991 گینتر2،  و  فول وود1  و  گادزال  است)گادزال،1994، 
استرس  پرسش نامه  پایایی  ضریب  همکاران)1386(،  و  شکری  پژوهش  در   .)2001
مقیاس های  برای خرده  و ضرایب  گردید  محاسبه  کرونباخ  آلفای  با روش  تحصیلی 
 ناکامی ها، تعارض ها، فشارها، تغییرات و استرس خود تحمیل شده به ترتیب 0/74 ، 
0/79 ، 0/70 ، 0/75 ، 0/77 ، برای خرده مقیاس های واکنش های فیزیولوژیک، هیجانی، 
رفتاری و شناختی این ضرایب به ترتیب 0/84، 0/80، 0/88 و 0/74 و برای نمره کلی 
استرس، 0/80 گزارش شده است. امامی اقدم، داودی، شانی و یزدی)1392(، میزان پایایی 
این پرسشنامه را با روش همسانی درونی محاسبه نمودند، که ضریب آلفای کرونباخ 
استرس خود تحمیل  تغییرات و  تعارض ها، فشارها،  ناکامی،  مقیاس های  برای خرده 
شده به ترتیب 0/74 ، 0/79 ، 0/70 ، 0/75 ، 0/77 و برای خرده مقیاس های واکنش های 
فیزیولوژیک، هیجانی، رفتاری و شناختی، این ضرایب به ترتیب 0/84، 0/80، 0/88 و 

0/74 و برای نمره کلی استرس، 0/80 گزارش شده است.
در ایـن پژوهـش روایـي پرسـش نامه بـه صـورت محتوایي بـا اسـتفاده از قضاوت 
متخصصـان و پایایـی آن از طریـق محاسـبه ضریب آلفـای کرونباخ مورد بررسـی قرار 

گرفـت کـه ضریب پایایی 0/83 محاسـبه شـده اسـت.

2. پرسـش نامه خودكارآمدی تحصيلی: مورگان و جینکس 3)1999( پرسـش نامه 
خودکارآمـدی تحصیلـی4، را بـرای اندازه گیـری خودکارآمدی تحصیلـی دانش آموزان 
طراحـی کردنـد. فـرم نهایـی این پرسـش نامه شـامل 13 گویه اسـت و دارای سـه زیر 
مقیـاس اسـتعداد5، کوشـش6 و بافـت7 می باشـد. گویه هـاي این پرسـش نامه در مقیاس 
چهـار درجـه ای لیکـرت از 4)کامـاًل موافقـم(، 3)تـا حـدودی موافقم(، 2)تـا حدودی 

مخالفـم( و 1)کاماًل مخالفم( تنظیم شـده اسـت.

1. Fullwood
2. Ginther
3. Morgan & Jinks 
4. MJSES
5. talent
6. effort
7. context
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جدول 2.  مشخصات خرده مقیاس و سوال هاي پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی 

)MJSES(

سؤالخرده مقیاسبخش

سازه های خودکارآمدی تحصیلی

 6-7-9-13 استعداد

 1-2-3-5-8 کوشش

 4-10-11-12 بافت

از روش  اسـتفاده  بـا  را  مقیـاس  میـزان همسـانی درونـی  مقیـاس،  سـازندگان 
آلفـای کرونبـاخ، 0/82 و ضریـب آلفـای کرونباخ سـه مقیـاس کوشـش، 0/68، عامل 
اسـتعداد، 0/80 و عامـل بافـت را 0/72 گـزارش کرده انـد. در ایران جمالـی، نوروزی 
و طهماسـبی)1392( پایایـی این پرسـش نامه را با اسـتفاده از ضریب آلفـای کرونباخ 
بـرای خودکارآمـدی 0/76 و ضرایـب پایایـی خـرده مقیاس هـای: اسـتعداد، بافـت و 
کوشـش را به ترتیب 0/79، 0/62 0/59 گزارش کرده اند. کریم زاده و محسـنی)1385( 
ضرایـب پایایـی کلـی مقیاس از طریـق آلفای کرونبـاخ را بـرای خودکارآمدی 0/76، 
و بـرای خـرده مقیاس هـای آن: بعـد اسـتعداد 0/66، بعـد کوشـش 0/65 و بعد بافت 
0/60 به دسـت آورده انـد. در ایـن پژوهـش روایـي پرسـش نامه بـه صـورت محتوایي 

بـا اسـتفاده از قضـاوت متخصصـان مورد بررسـي و نهایتـًا تایید قرار گرفـت. پایایي 
پرسـش نامه نیـز بـر روی نمونـه اجـراي مقدماتی)گروهـی مشـابه و همتـا بـا گـروه 
تحقیـق بـه تعداد 30 نفـر(، برای کل پرسـش نامه 0/85، و برای خـرده مقیاس های آن 
شـامل: عامـل اسـتعداد 0/78، عامـل کوشـش 0/75 و عامـل بافت 0/72 بدسـت آمد. 

روش مداخلـه: بـرای مداخلـه آمـوزش در خصـوص هـوش معنـوی از بسـته 
آموزشـی پیشـنهادی)عبداله زاده، کشـمیری و عرب عامـری، 1388( اسـتفاده گردیـد. 
از ایـنکه شرکتکنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شـدند، از  پـس 
گـروه آزمایـش خواسـته شـد جهـت بهره منـدی از آموزش هـای هـوش معنـوی در 
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نمازخانـه آموزشـگاه در روزهـا و سـاعات تعییـن شـده حضـور پیـدا کننـد و طی 8 
جلسـه60 الـی80 دقیقـه ای آموزش هـای هـوش معنـوی را دریافـت نماینـد. الزم به 
ذکـر اسـت کـه محتواي آمـوزش قبل از شـروع آمـوزش در اختیار متخصصـان قرار 
داده شـده بـود و متخصصـان اصالحاتـي جهـت تضمیـن کیفیـت آمـوزش پیشـنهاد 
نمودنـد کـه ایـن اصالحـات اعمـال و نهایتـًا مـورد تاییـد متخصصـان قـرار گرفت. 
خالصـه ای از جلسـات مربـوط آمـوزش هـوش معنـوی عبارتنـد از: در جلسـه اول 
اجـرای پیش آزمون)هـوش معنـوي، اسـترس تحصیلـی و خودکارآمـدی تحصیلـی(؛ 
معرفـي برنامـه، بیـان انتظـارات، مقـررات، معرفـي مفهـوم هـوش معنـوي و تمریـن 
در ایـن زمینه)بـاال بـردن اعتقـادات و باورهـای دینی، ذکـر اختصاصی بـرای کاهش 
َونِْعـَم  اهلّلُ  َحْسـبُنَا  اسـت«  نیکـو حمایت گـری  و  اسـت  بـس  را  مـا  اسـترس»خدا 
الَْوکِیُل)ْآل عمـران، آیـه 173(، در جلسـه دوم)آشـنا کـردن دانش آمـوزان بـا قـرآن و 
دسـتورات الهـی متناسـب بـا پایـه و مقطـع تحصیلـی، باالبـردن معرفت و شـناخت 
دانش آمـوزان نسـبت بـه ارزش هـا، باورهـای دینـی، بیـان دلیـل، علـت، فلسـفه هـر 
چیـز، بررسـی و تبییـن سـیره ائمـه معصومیـن)ع( و اسـتفاده از احادیـث و روایـات 
و مثال هایـی کـه معصومیـن)ع( در جهـت درونـی کـردن ارزش های دینـی و معنوی 
بـه مـا آموخته انـد. در جلسـه سـوم ایجـاد روحیـه تحقیـق، جسـتجو، انتقـاد، تحلیل 
براسـاس معیارهـای معنـوی و اخالقـی در دانش آمـوزان، داشـتن معنـي و هـدف در 
زندگـي، احسـاس تعلـق داشـتن در زندگـي بـه منبعـي واال و امیدواري بـه کمک و 
یـاري خداوند در شـرایط مشـکل زا، برخـورداري از حمایت هـاي اجتماعي، آموزش 
آرمیدگـي و تمرینـات مربوطـه بـرای رفع اسـترس و خوانـدن آیاتي از قـرآن مجید. 
در جلسـه چهـارم آمـوزش مراقبه)که در بخشـی از آن عبـادات، اعمـال، ادعیه ماه ها 
و روزهـاي سـال را انجـام مي دهیـم( و سـایر تمرینـات مربوطـه. در جلسـه پنجـم 
آمـوزش مهـارت خودآگاهـي و تمرینـات الزم، در جلسـات ششـم و هفتـم آموزش 
در زمینـه پرسـش هاي اساسـي زندگـي و تمرینـات مربـوط و در جلسـه هشـتم 
جمع بنـدی انجـام گرفـت و هماننـد گـروه کنتـرل از آزمودنی هـا پـس آزمـون در 

خصـوص متغیر هـای وابسـته به عمـل آمـد.
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یافته ها
شاخص های توصیفی شــامل میانگین و انحراف معیار براي متغیرهاي پژوهش در 

جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول 3. شاخص هاي توصیفي دو گروه)آزمايش و کنترل( در پیش آزمون و پس آزمون 
آزمون هاي واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

انحراف میانگینحداکثرحداقلتعدادگروه
استاندارد

آموزش 
هوش معنوی

پیش آزمون
واکنش به استرس 

تحصیلی

2090175132/51/96281

82558/.206013095پس آزمون

پیش آزمون
خودکارآمدی 

تحصیلی

201335243/09499

20264334/51/67017پس آزمون

گروه کنترل

پیش آزمون
واکنش به استرس 

تحصیلی

20851691271/98945

2082171126/52/78104پس آزمون

پیش آزمون
خودکارآمدی 

تحصیلی

201537262/46822

20163525/52/56700پس آزمون

قبل از بررســی فرضیه های تحقیق ابتدا مفروضه های تحلیل کواریانس یعنی نرمال 
بودن توزیع متغیر، یکســان بودن شیب خط رگرســیون و همسانی واریانس ها بررسی 

گردید، که نتایج همه آن ها در ادامه آورده شده است. 

الف( بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها
بـرای بررسـی نرمال بودن توزیـع متغیرها از آزمـون غیرپارامتریـک کولموگروفـ 

اسـمیرنوف اسـتفاده شـد که نتایج آن در جدول 4 نشـان داده شـده اسـت.
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جدول 4. آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی بهنجار بودن توزيع داده ها

متغیرهامتغیرها
شاخص های آماری

گروه کنترلگروه آزمايش
پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

واکنش به 
استرس تحصیلی

0/7880/8360/6250/556مقدار کولموگروف ـ اسمیرنوف

0/5640/4870/8300/917سطح معناداری

خودکارآمدی 
تحصیلی

0/6440/7950/5840/651مقدار کولموگروف ـ اسمیرنوف

0/6020/5340/8100/849سطح معناداری

نتایج آزمون کالموگروفـ  اسمیرنوف در جدول 4 نشان مي دهد که توزیع داده های 
متغیرهای واکنش به اســترس تحصیلــی، خودکارآمدی تحصیلــی در پیش آزمون و 
پس آزمون به تفکیک گروه آزمایش)گروه آموزش هوش معنوی( و کنترل نرمال است. 
جهت بررسي همگني رگرسیون، مفروضه یکسان بودن شیب خط رگرسیون انجام شد 

که داده هاي آن در جدول زیر گزارش شده است.

ب( مفروضه يکسان بودن شیب خط رگرسیونی
جدول 5.  نتايج تحلیل يکسان بودن شیب خط رگرسیونی

مجموعمنبع تغییراتمتغیرها
 مجذورات

درجه
 آزادی

میانگین
سطح مقدار F مجذورات

معناداری

واکنش به
 استرس 
تحصیلی

53/499153/4992/260/245پیش آزمون

44/16144/161/870/351گروه * پیش آزمون

................849/0173623/58381خطا

خودکارآمدی 
تحصیلی

51/164151/1642/670/184پیش آزمون

45/59145/591/270/294گروه * پیش آزمون

................764/6243621/54197خطا
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براساس نتایج جدول 5، سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون در متغیر 
 )p =0/294(در متغیر خودکارآمدی تحصیلی ، )p =0/351(واکنش به اســترس تحصیلی
که در همه متغیرها بزرگ تر از 0/05 مي باشد. بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی در همه 

متغیرها پذیرفته مي شود.
براي پاسخ به این ســوال که آیا آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی 
بر واکنش به اســترس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پســر پایه دوم 
دبیرستان موثر مي باشد، از تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول 6 نشان 

داده شده است.

جدول 6. نتايج تحلیل کوواريانس پس آزمون نمرات واکنش به استرس تحصیلی، 
خودکارآمدی تحصیلی پس از تعديل پیش آزمون

منبع متغیرها
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
سطحمقدار Fمجذورات

معناداری
مجذور

ايتا

واکنش به 
استرس 
تحصیلی

24/373124/3731/4130/2420/037پیش آزمون

4991/28714991/287289/3830/0010/887گروه

........................638/1773717/248خطا

................................3261540کل

خودکارآمدی 
تحصیلی

22/647122/6472/2870/1670/043پیش آزمون

5127/71515127/715260/2940/0010/821گروه

........................597/6243716/384خطا

................................3084140کل

 بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 6، نمــرات واکنــش بــه اســترس تحصیلــی
تحصیلــی خودکارآمــدی  نمــرات  و   )P  =0/001  =dF,37 و   1,  F  =289/383( 
)F =260/294 ,1و P =0/001=dF, 37( می باشــد و مجذور ایتا در مورد متغیر واکنش 
به اســترس تحصیلی نتایج نشان می دهد که بیش از 88 درصد از تفاوت نمرات مربوط 
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به دو گروه آزمایش و گواه براســاس مداخله آزمایشی)آموزش هوش معنوی با تاکید 
بر آموزه های قرآنی( قابل تبیین است و همچنین در مورد خودکارآمدی تحصیلی نتایج 
نشــان می دهد که بیش از 82 درصد از تفاوت نمرات مربــوط به دو گروه آزمایش و 
گواه براساس مداخله آزمایشی)آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی( قابل 
تبیین است؛ بنابراین مي توان نتیجه گرفت، آموزش هوش معنوی بر واکنش به استرس 
تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان موثر مي باشد و 

فرضیه های پژوهش تأیید گردیدند.

بحث و نتيجه گيری
هدف از مطالعه حاضر بررســي تاثیر آموزش مهارت هاي مبتني بر هوش معنوي با 
تاکید بر آموزه هاي قرآني بر واکنش به استرس تحصیلي و خودکارآمدي تحصیلي است. 
یافته های پژوهش نشــان داد که آموزش هوش معنــوی با تاکید بر آموزه های قرآنی بر 
واکنش به استرس تحصیلی دانش آموزان پســر پایه دوم دبیرستان موثر مي باشد. نتایج 
این پژوهش، با نتایج مطالعه حســین ثابت و عطایی)1394(، ســعادتی و لشنی)1390(، 
بک)2006( و بیرامی و همکاران)1391(، همسو است. حسین ثابت و عطایی در پژوهش 
خود نشان دادند که بین هوش معنوی و صبر، رابطۀ مثبت معنادار و همچنین بین هوش 
معنوی و استرس ادراک شـده، رابطۀ منفی معنادار وجود دارد. سعادتی و لشنی)1390( 
در پژوهش خود نشان دادند که در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی میان 

هوش معنوی و راهبردهای مقابله با استرس رابطه معنادار وجود دارد.
در تبیین این یافته مي توان گفت هوش معنوی به عنوان جنبه ای کاربردی از معنویت 
یکی از راهبردهای مقابله با اســترس اســت، به ویژه زمانی که این آموزش با تأکید بر 
آموزه های انسان ساز قرآن همراه باشد، در آموزه های فوق توکل بر خدا و یاد او به عنوان 
مهم ترین ابزارهای مؤمن به منظور سکینه دل و آرامش جان توصیه شده است. لذا طبیعی 
است که انتظار داشته باشیم با آموزش هایی از این دست استرس تحصیلی نیز که فشار 
و خاستگاه آن واکنش های اضطرابی است، تعدیل گردیده و به صورت چشمگیر کاهش 
یابد. آموزش هوش معنوی باعث تعادل بین عاطفه و شناخت مي شود که این مساله به 
نوبه خود منجر به کنش ســازگارانه با استرس مي شود. همچنین افراد با هوش معنوی 
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باال، بیشتر از راهبرد مقابله ای مساله مدار به منظور مواجهه با چالش ها استفاده مي نمایند 
که باعث حل مشــکل موفقیت آمیز مي گردد و نهایتاً منجر به کاهش استرس درک شده 
و به تبع آن، کاهش واکنش جســمانی به آن مي شود)سینگ و سینها1، 2013(. باورهای 
معنوی به افراد امکان می دهد که به نامالیمات، فشارهای روانی و فقدان های گریزناپذیر 
که در روند چرخه زندگی رخ می دهد معنا بدهند و به زندگی بعدی)اخروی( که در آن 

این گونه دشواری ها وجود ندارد، امیدوار و خوش بین باشند)اسموکر2، 1998(.
افزون بر این در تبیین یافتــه فوق الذکر مي توان گفت: انجام اعمالی مانند نیایش یا 
مراقبــه و افزایش آگاهی از جنبه های غیرمادی زندگــی، مي تواند در چگونگی تجربه 
رویدادهای زندگی تأثیرگذار باشــد. در واقع، توانایی فرد بــرای یافتن معنی و هدف 
زندگی، کمک مي کند تا فرد خود را با شــرایط پراسترس منطبق کند. برای نمونه، افراد 
مختلف از یک تجربه شکســت، معنا و مفهوم متفاوتی استنباط مي کنند. این امر به نوبه 
خــود، در تضعیف یا تقویت اســترس و خودکارآمدی آن ها نقــش مهمي  ایفا مي کند. 
گالورگــراف، مارینی و بیکر و باک3)2007( دریافتند آن موردی که در باورهای مذهبی 
به افراد امکان می دهد تا به توانایی و بردباری روانی بهتری برای تحمل دردهای زندگی 
دست بیابند، جستجوی معنا در زندگی، مفهوم و درک پدیده های زندگی، نیرو و قدرت 
روان شــناختی و تمایل به مرتبه های متعالی تر در زندگی می باشد. هوش معنوی باعث 
ایجاد معنی و هدف برای زندگی می گردد. افرادی که احساس معناداری و هدف زندگی 
را داشــته باشــند، در زمان بحران بهتر با شرایط کنار می آیند و امید به خدا آنان را قادر 
می سازد که آشفتگی روانی کمتری را تجربه نمایند. رشد معنوی اجازه می دهد که یک 
بینش جدید درباره خود و باال بردن اعتماد به نفس به دست بیاوریم، خود باثباتی داشته 
باشــیم، نگرانی ها و اضطراب ها را کاهش دهیــم و همچنین به طور عمیق تر با دیگران 
ارتباط برقرار کنیم)کینگ4، 2008(. در همین راستا آموزش هوش معنوی و افزایش سطح 

آگاهی و شناخت دانش آموزان، گام مهمی در کاهش استرس تحصیلی مي باشد. 
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های 

1. Sing &Sinha
2. Smucker
3. Glover-Graf, Marini, Baker & Buck
4. King
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قرآنی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان موثر مي باشد. این 
نتایج مشایخي دولت آبادي و محمدي)1392(، گل چین)1391( و ضمیری و  با  یافته، 

همکاران)1391( همسو است. 
در تبیین این یافته مي توان گفت بســیاری از متخصصــان از جمله ووگان1)2002(، 
هوش معنوی را متضّمن باالترین ســطوح زمینه های رشد شناختی، اخالقی، عاطفی و 
تالش هموارة آدمی برای پاســخ دادن به چراهای زندگی مي دانند)به نقل از هدایتی و 
زریبــاف، 1391 و الکینز و کاوندیش، 2004(. وی معتقد اســت هوش معنوی موجب 
مي شود که فرد در برابر رویدادها و حوادث زندگی، با صبر و تحمل و بینشی عمیق از 
سختی های زندگی نترسد و با خودکارآمدی باال با آن ها مقابله نموده، راه حل های منطقی 

برای آن ها بیابد. 
به سخن دیگر، هوش معنوی در برگیرندة نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است، 
که باالترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، اخالقی، هیجانی و بین فردی 
شامل می شود، و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی 
درونی و بیرونی یاری می نمایــد. این هوش به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همۀ 
تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می ســازد به چهارچوب بندی و تفســیر مجدد 
تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد)سیسک،2000؛ به نقل 
از گودرزی و همکاران، 1389( و از آنجا که خودکارآمدی نیز اشــاره به اعتقاد فرد به 
توانایی ها و مهارت های خود دارد می توان بیان نمود که باال بودن هوش معنوی در فرد 
باعث می شــود تا شخص با نگاه مثبتی که نسبت به خویشتن به واسطه این هوش پیدا 

می کند، بتواند در انجام تکالیف مهارت های خود را به خوبی بکار گیرد.
با توجه به نقش مهم دانش آموزان در پیشرفت آینده هر کشور، درک توانایی و باور 
به آن، مي تواند در سایه عنصر نیرومندی چون معنویت و به تبع آن هوش معنوی تحقق 
یابد. از این رو تســهیل در جهت هر چه بیشتر شناخت ابعاد معنوی در سنین نوجوانی 
مي تواند در رشــد، گسترش هویتی دینی و معنوی موثر بوده و موجب رشد و گسترش 
خودباوری شــود. همچنین با عنایت به این که خودکارآمــدی تحصیلی، قضاوت های 
دانش آموزان از ظرفیت شــان برای انجام موفقیت آمیز تکالیف مربوط به مدرسه مي باشد 

1. Vaughan
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و همین طــور خودکارآمدی تحصیلی باور فرد به این اســت که مي تواند در زمینه های 
تحصیلی در درون مدرسه موفقیت کسب کند، به همین منظور با آموزش هوش معنوی، 

مي توان خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را باال برد. 
از محدودیت هاي این پژوهش عدم امکان کنترل کلیه متغیرهاي مزاحم در این زمینه 
و اســتفاده از ابزارهاي گزارش دهي جهت بررسي اثرات مداخالت آموزش بود که این 
موارد احتمال سوگیری را مطرح مي سازد. استفاده از روش های دیگر مانند مصاحبه در 

مطالعات موردي می تواند به اعتبار بیشتر نتایج بدست آمده کمک نماید. 
از پیشــنهادات پژوهشي این مطالعه این اســت که با توجه به نتایج بدست آمده در 
تحقیــق حاضر و تأثیر آموزش هوش معنوی بر اســترس و خودکارآمدی الزم اســت 
آموزش هوش معنوی به عنوان یکی از اولویت های آموزش نظام آموزش و پرورش در 
مــدارس مد نظر قرار گیرد. این امر به ویژه برای دانش آموزانی که مشــکالت عاطفی و 
هیجانی دارند، در اولویت اســت. در ضمن الزم است به این آموزش ها به ویژه طراحی 
محتوای آن به مســائل اعتقادی و فرائض دینی و مذهبــی دانش آموزان توجه ویژه ای 
شــود. عالوه بر این با تهیه و پخش آثار فرهنگی و برگزاری فعالیت های هنری مؤثر از 
قبیل)فیلم، نشــریه، اجرای تئاتر(، می توان جهت آموزش هرچه بیشتر هوش معنوی با 
تأکیــد بر آموزه های قرآن دانش آموزان، اقدام نمــود. عالوه بر این برگزاري کارگاه ها و 
آموزش های مرتبط با موضوع هوش معنوی با تأکید بر آموزه های قرآنی برای شــناخت 

بیشتر جایگاه توکل به خدا در بین دانش آموزان و معلمان مي تواند مفید واقع شود.
همین طور بــا توجه به اهمیت نقش معلمان در آمــوزش و ارتقاء هوش معنوی و 
آموزه های قرآنی دانش آموزان توصیه می شــود پژوهش هایی در جهت شناخت هوش 
معنوی و آموزه های قرآنی معلمان انجام شــود و در جهت افزایش هرچه بیشتر آن در 
معلمان تالش شــود. نهایتاً با توجه بر اهمیت خانواده در شــکل گیری ابعاد شخصیتی 
کودکان و دانش آموزان توصیه می شود، تأثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های 

قرآنی در خانواده های دانش آموزان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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