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é Objectives: This paper aimed at determining the effectiveness of training 
spiritual intelligence on responsibility among the junior high school 
female students in Qom in school year 2019-2020.

é Method: The research method was quasi-experimental with control 
group pretest-posttest design. The statistical population consisted of 
all the junior high school female students in Qom in school year 2019-
2020. Through multi-stage random sampling method, 60 students were 
selected and randomly divided into experimental and control groups. 
For the collection of data, the Neʻmati’s Adolescents Responsibility 
Questionnaire (2008) which is of good validity and reliability was used. 
The experimental group was trained in 10 sessions of 90 minutes through 
the spiritual intelligence training package of King (2008), which was 
localized and adapted to the literature of Islamic education. Data were 
analyzed through analysis of covariance.

é Findings: The findings showed that there is a significant difference 
between students’ performance in responsibility and all its components 
except regularity in the experimental and control groups. Therefore, it 
can be said that training spiritual intelligence increases responsibility 
according to all its components except regularity, among the junior high 
school female students in Qom in school year 2019-2020

é Conclusion: According to the findings, with a focus on training and 
development of teenagers’ spiritual intelligence, we can improve their 
responsibility.

Keywords: training spiritual intelligence, responsibility, female students, junior high 
school, grade 8, Qom.
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چکیده
é هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشــی آموزش هوش معنوی بر مسئولیت پذیری 
دانش آموزان دختر دوره متوســطه اول شهر قم بوده اســت. روش : روش تحقیق از نوع 
نیمه آزمایشــی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش 
تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر قم در سال 99-1398 بودند که با استفاده 
از روش نمونه گیری تصادفی خوشه     ای چند مرحله ای 60 دانش آموز انتخاب و به طور تصادفی 
در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شــدند. برای جمع آوری اطالعات، پرســش نامه 
مســئولیت پذیری نوجوانان نعمتی )1387( مورد استفاده قرار گرفت که از روایی و پایایی 
مطلوبی برخوردار بود. گروه آزمایش طی 10 جلســه  ی 90 دقیقه ای با اســتفاده از بسته  ی 
آموزشی هوش معنوی بومی شــده کینگ )king, 2008( که با ادبیات تربیت اسالمی انطباق 

داده شد، مورد آموزش قرار گرفتند. تحلیل داده ها با روش تحلیل کواریانس انجام شد.
é یافته ها: یافته ها نشان داد، تفاوت بین عملکرد دانش آموزان در مسئولیت پذیری و تمامی  مؤلفه    های 
آن به جز قانونمندي در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار اســت. بنابراین می توان گفت آموزش 
هوش معنوی سبب افزایش مسئولیت پذیری در تمامی  مؤلفه    های    آن به جز قانونمندي در دانش آموزان 

دختر دوره متوسطه اول شهر قم در سال تحصیلی 99- 1398 می شود. 
é نتیجه گیری: مطابق با نتایج این بررسی با تمرکز بر آموزش و رشد هوش معنوی نوجوانان 

می توان مسئولیت پذیری آن ها را ارتقاء داد.

واژگان کلیدی:   آموزش هوش معنوی، مسئولیت پذیری، دانش آموزان دختر، دوره متوسطه اول، 
پایه هشتم، شهر قم
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مقدمه
دانش آمــوزان به عنــوان رکن اصلی نظام های آموزشــی، در دســتیابی به اهداف و 
آرمان هــای تعلیم وتربیت در تمامی جوامع نقش و جایگاه ویــژه اي دارند و تربیت مؤثر 
آن ها نشــان دهندۀ رشد و باروری نظام  آموزشی و تربیتی یک کشور می باشد )نجف زاده، 
1397(. از طرفی تربیت افراد مسئول و متعهد یکی از مهم ترین و بنیادی ترین هدف هر 
نظام تربیتی اســت. زیرا تربیت نیروهای مسئولیت پذیر و مقید به ارزش های درونی شده 
و با وجدان یکی از عوامل مهم توسعه و پیشرفت هر کشور است و تربیت شخصیت های 
ثباتی که کمتر تحت تأثیر موقعیت ها و شــرایط قرار می گیرند و با توجه به ارزش ها و  با
معیارهای خود عمل می کنند از اولویت ها هر نظام آموزشی است. پذیرفتن مسئولیت هم 
نشــانه رسیدن به بلوغ است و هم وســیله ای برای رسیدن به بلوغ. لذا مسئولیت پذیری 
از مهم ترین جنبه های رشــد نوجوانان و جوانان است و آنان در سایه پذیرش مسئولیت 
و مهارت های اجتماعی قادر به ارتباط با دیگران و ســازگاری با اطرافیان و اجتماع خود 

می شوند )گلستانی، 1393(.
)Serto, 1989( مســئولیت پذیری1 را یک الزام و تعّهد درونی از سوی فرد برای انجام 
مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده او گذاشته شده است، تعریف می کند و معتقد است که 
)Clemes & Bean, 1990( .)1393 ،مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می  گیرد )شهیم 

مســئولیت پذیری را به معنی تصمیم گیری مناســب و مؤثر دانســته اند. منظور آن ها از 
تصمیم گیری  مناســب این اســت که فرد در چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی 
که از او می رود، دســت به انتخاب بزند که ســبب ایجاد روابط  انسانی مثبت، موفقیت و 
افزایش ایمنی و آســایش خاطر  می شود و منظور از پاســخ مؤثر، پاسخی است که فرد 
 را قادر ســازد تا به هدف هایی که باعث تقویت عّزت نفس وی  می شــوند، دســت یابد.
 )Margaret Mead, 1970( قبول مســئولیت را بزرگ ترین مرحله کمال انســانی دانسته 
است. به نظر او، افراد مسئولیت پذیر، همواره اهمیت کافی به انجام وظایف می دهند و در 
کمک به دیگران پیش قدم هستند. بشر بدون قبول مسئولیت نمی تواند رشد کند و برای 
موفقیت باید مسئولیت بپذیرد. او پایداری در کوشش و انجام  وظیفه را از صفات بارز فرد 

مسئولیت پذیر می داند.

1. Responsibility
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عالوه بر اهمیتی که ادبیات غرب برای مســئولیت پذیری قائل است، در اسالم نیز 
همواره از مسئولیت پذیری به عنوان مهم ترین هدف  تربیتی و پراهمیت ترین مؤلفه های 
سبک زندگی اسالمی یاد شده است اما نگاه اسالم و قرآن به مسئولیت پذیری، جامع تر 
و کلی تــر از نگاه ادبیات غرب به این مفهوم اســت؛ زیرا مســئولیت پذیری را تنها در 
حیطــه مادی نمی نگرد بلکه بــه آن از منظر فرامادی نیز نگاه می کند. ایمان به مبدأ و 
معاد باعث می شــود، انسان همواره در فکر این باشد که در مقابل منبعی باالتر از خود 
قرار گرفته و باید پاســخگو باشد. این باور قلبی و این بینش معنوی باعث می شود که 
انســان دیندار با عمق وجود خود مســئولیت را درک و قبول نماید )داداشــی کالیی، 
1395(. از نظر اســالم، انســان موجودی است که نســبت به همنوعان خود احساس 
مســئولیت می کند و این مســئولیت پذیری در قالب فضایل و کماالتی چون اهتمام به 
امور دیگران، انسان دوســتی، سودرســانی به همنوعان، نظم در کار و زندگی فردی و 
اجتماعی، مردم گرایی و تعاون و همکاری متبلور می شــود. به برکت حّس مسئولیت و 
تکلیف اســت که انســان می تواند از چنگال زمین رها شود و به سوی عالم باال به پرواز 
درآید. انســان امانت دار بزرگ خداست و مســئولیت او در پیشگاه خدا، خود و جامعه 

سنگین است. )شهیم، 1393(.
در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت مســئولیت پذیری را برای انسان 
بیان کرده اســت، ازجمله:  َو اَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُاْخَری )فاطر/1۸( »هیچ گناهکاری، بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی کشــد«. در این آیه، »وزر« به معنای ســنگین است و در برخی از 
تفاسیر به معنای گناه و مسئولیت نیز آمده است؛ یعنی در روز رستاخیز هر کس مسئول 
پاســخ گویی به اعمال خویش است )مکارم شــیرازی، 1378(. همچنین در بسیاری از 
تفاســیر آمده است که منظور از امانت الهی )احزاب، 72( همان تعّهد و قبول مسئولیت 
است و علت این که این امانت عظیم، به انسان سپرده شده است، این بود که او این قابلیت 
را داشت و می توانست والیت الهی را پذیرا گردد، یعنی در جاده عبودیت و کمال به سوی 
معبود الیزال ســیر می کند )مکارم شیرازی، 1378(. طبق آیات قرآن )نساء، 79( گاهي 
افراد براي فرار از مســئولیت خطای خود را به خدا نســبت مي دهند )زرین جوی الوار و 
فیاض، 1396(. عالوه بر آیات قرآن، روایاتی نیز وجود دارند که اهمیت مسئولیت پذیری 
را به انسان ها گوشزد می کنند. به طور مثال رسول اکرم )ص(  در روایتی می فرمایند: »کلکْم 
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راٍع َو کلکْم َمْســُؤوٌل َعْن َرِعیِتِه« »به راســتی همه شما حافظ و سرپرست هستید و همه 
شما جوابگو و مسئول مردم زیردست خود هستید« )حسینی، ایزدی، وکیلی و انصاریان، 
1397(. امام علی )ع( نیز حیطه مسئولیت پذیری انسان را بسیار گسترده تعریف کرده و 
به کارگزاران خود در خصوص مسئولیت پذیر بودن نسبت به کلیه کارها و اقدامات چنین 
می فرماید: »اتَُّقوا اللََّ ِفي ِعَباِدِه َو ِباَلِدِه، َفإِنَُّكْم َمْسُئوُلوَن« »از خدا بترسید در حق بندگانش 

و شهرهایش، زیرا شما مسئولید« )نهج البالغه، خطبه 167(.
در ســبک زندگی اسالمی، مسئولیت های مشخص انسان به تفصیل بیان شده است. 
از جمله این مسئولیت ها، مسئولیت انسان در قبال خداوند متعال و آیین و شریعت پاک 
الهی و مسئولیت انسان در قبال خود، دیگران و جهان هستی می باشد که در صورت توجه، 
پذیرش و شکوفاسازی تمام این ابعاد، زندگی آدمی نظامی مطلوب به خود می گیرد و انسان 
به کمال شایسته خود می رسد )جوادی آملی، 1391(. در منابع اسالمی مسئولیت پذیری 
عمومًا در دو حوزه مســئولیت مربوط به گذشته و مسئولیت مربوط به آینده مورد توجه 
قرار  می گیرد. مطهری نیز مسئولیت پذیری را شامل سه عنصر می داند، یک، بشردوستی، 
انسان برخوردار از ایمان در قبال همه افراد بشر احساس مسئولیت دارد. دو، عنصر عشق 
که مقدمه همزیستی پر از لطف در روح انسان است و مقدمه یگانگی و وصول به حقیقتی 
عالی تر از افق انسان است. سومین عنصر در مسئولیت پذیری آزادی است. انسان باید آزاد 
باشد تا به کماالت خود برسد، چون آزادی یعنی اختیار انسان در میان موجودات، انسان 
تنها موجودی اســت که خود باید راه خود را انتخاب کند حتی به تعبیری خودش باید 
خودش را انتخاب کند، پس انســان آزاد و مختار است و در مقابل این آزادی مسئولیت 
دارد و باید بین مسئولیت و اختیار توازنی باشد و اال هر دو بی معنی خواهند بود )مظفری 

چماقارانی، 1391(.
تاکنون پژوهش های زیادی نیز انجام شــده اســت که اهمیت مسئولیت پذیری را به 
 )Lovin & Eskovartez, 2001( خوبی نمایان می سازند. به طور مثال در پژوهشی که توسط
انجام شــد، نتایج نشان داد که عدم پرورش حس مسئولیت پذیری در نوجوانان، سالمت 
هویت آن ها را به خطر می اندازد؛ یعنی یا رشــد هویــت آن ها را متوقف می کند و باعث 
می شود فرد دیرتر به بلوغ فکری برسد و یا منجر به شناخت سطحی او از زندگی می شود 
و در نتیجه آمادگی مقابله با تکالیف و مسائل پیچیدۀ بزرگسالی در او ایجاد نخواهد شد 
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)ملک اوالدی، 1396(. هم چنین حاجی محمدی آرانی و تقوایی )1394( نیز نشان دادند 
که مســئولیت پذیری دانش آموزان به طور معناداری پیشرفت تحصیلی آن ها را پیش بینی 
خواهد کرد. اّما متأسفانه     علی رغم اهمیت این موضوع، با نگاهی گذرا به مسائل انضباطی 
نوجوانان می توان دریافت که هنوز تالش کافی در جهت شــناخت و آموزش این مهارت 
در بین نوجوانان انجام نشــده است. به طور مثال سفیری و چشمه )1393( نشان دادند 
که میزان مسئولیت پذیری در نوجوانان بسیار پایین بوده به طوری که حدود 71 درصد از 
پاسخ گویان از نظر مسئولیت پذیری در حد متوسط و پایین قرار دارند. هم چنین خرمدل 
)1387( در پژوهشــی نشــان داد که امروزه نوجوانان از مسئولیت پذیری بسیار پایینی 
برخوردارند، با این توضیح که در نمونه های این پژوهش  تنها 13 درصد از پاسخ گویان در 
متغیر میزان مســئولیت پذیری نمره قابل قبولی به دست آورده اند و این امر نگران  کننده 
اســت زیرا نوجوانان ما آینده سازان جامعه هستند، اگر به پرورش حّس مسئولیت  پذیری 
در آنان توجه نشود با افراد بی مســئولیتی برخورد خواهیم کرد که براي انجام وظايفشان 

به ديگران متکی هستند. 
از آن جایی که مسئوليتپذيري به عنوان يک مهارت، آموختنی و قابل اکتساب است، 
می بایســت به دنبال راه هایی باشــیم که منجر به رشد و توسعه این مهارت در نوجوانان 
خواهد شد. با مروری بر پیشینه نظری و تجربی متغیر مسئولیت پذیری، می توان دریافت 
که هوش معنوی1 ازجمله عوامل بسیار مهمی است که می تواند تأثیر قابل توجهی بر این 
متغیر داشــته و سبب رشد و توســعة این مهارت  در نوجوانان شود.  در این راستا گوپتا 
بیــان می کند که معنوّیت و در رأس آن  هوش معنــوی می تواند پیش بینی کننده نقش 
مسئوالنه افراد در حل مشکالت و مسائل پر تنش روزمره در موقعیت های مختلف ازجمله 
موقعیت های آموزشی باشد )Gupta, 2012(. از آنجایی که افرادی که هوش معنوی باالیی 
دارند احســاس تعهد و مسئولیت بیشتری نســبت به باورها و ارزش های خود خواهند 
داشــت، این احساس تعهد و مســئولیت پذیری به دیگر عرصه های زندگی آن ها نیز راه 
خواهد یافت و به تدریج نسبت به تمامی تکالیف خود در زندگی احساس مسئولیت خواهند 
کرد و لذا می توان گفت هوش معنوی و احساس تعهد نسبت به باورهای معنوی، ویژگی 

مسئولیت پذیری را در این افراد ایجاد کرده است. 

1. spiritual intelligence
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 )Stivenz, 1996( مفهوم    هوش معنوی برای اولین بار در ادبیات علمی روان شناسی توسط 
و بعد توســط )amons, 1999( مطرح شــد و به عنــوان یکی از جدیدترین ســازه ها در 
روان شناسی و علم مدیرّیت در مرکز توّجهات قرار گرفت )تیزروطولی و نریمانی، 1397(. 
هوش معنوي بر طبق تعريف زوهر و مارشال توسعه اشتياق و ظرفيت ما براي درك معانی، 
بصيرت و ارزش است که باعث تسهيل تبادل گفتگو بين منطق و احساسات، بين جسم 
و ذهن میشود و ما را قادر می سازد که تبادل درون فردي و ميان فردي مان را یکپارچه 
سازیم. )Zohar & Marshal, 2000(. جاین و پورهیت    هوش معنوی را توانایی تجربه شده ای 
می دانند که به افراد امکان دســتیابی به دانش و فهم بیشــتر را می دهد و زمینه را برای 
رســیدن به کمال و ترقی در زندگی فراهم می ســازد.    هوش معنوی به عنوان روش های 
چندگانه    ی شــناخت و یکپارچگی زندگی درونی )ذهنی و معنوی(، با زندگی بیرونی در 
جهان نامیده می شود. بنابراین می توان گفت که    هوش معنوی تمام آن چیزهایی است که 
به آن معتقد هستیم و نقش باورها و هنجارها، عقاید و ارزش ها را در فعالیت هایی که بر 
عهده می گیریم، نشان می دهد )Jain & Purohit, 2006(. هوش معنوی 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 می شود، و فرد را در جهت هماهنگی با 
پدیده های اطراف و دســتیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می نماید. این هوش 
به فرد دیدی کلی در مورد زندگی و همة تجارب و رویدادها می دهد و او را قادر می سازد 
به چهارچوب بندی و تفســیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را 
عمق بخشــد )صبا و اصل فتاحی، 1396(. افرادی که    هوش معنوی باالیی دارند، ظرفیت 
تعالی داشته و تمایل باالیی نسبت به هوشیاری دارند. آنان این ظرفیت را دارند که بخشی 
از فعالیت    های روزانهی خود را به اعمال روحانی و معنوی اختصاص دهند و فضایلی مانند 
بخشش، سپاسگزاری، فروتنی، دلسوزی و خرد را از خود نشان میدهند.    هوش معنوی به 
انســان ها            فرصت یکپارچگی درون شخصی و برون شخصی رای ایجاد کردن پل ارتباطی 

.)Sisk, 2008( بین خودشان و دیگران را می دهد
هرچند مفهوم هوش معنوی برای اولین بار در غرب مطرح شــده اســت، اما این به 
این معنا نیســت که در اســالم به این مفهوم توجه نشده یا مغفول مانده است. در اسالم 
نیز    هوش معنوی مورد تاکید فراوانی قرار گرفته است. با  اندکی بررسی در متون اسالمی، 
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همچون قرآن و نهج البالغه، مطالب مربوط به هوش معنوی و مترادف ها و یا معادل های 
آن، به وفور یافت می شــود. به طور مثال در قرآن کریم از افرادی که هوش معنوی باالیی 
دارند، به عنوان اولوااللباب یاد شده است. سهرابی )1396( ضمن بررسی آیات قرآن کریم 
و روایات متناســب با هوش معنوی، می نویســد: مفهوم »ٌلب« را می توان مترادف هوش 
معنوی دانســت. ٌلب به خالص هر چیز و مغز آن گفته می شــود. عقل با ارزش ترین چیز 
انسان است و سایر اعضای انسان به مثابه پوست و برای محافظت از این شیء نفیس است 
و ٌلب عقلی خالص است. به همین دلیل قرآن کریم توجه پیدا کردن و متذکر شدن نسبت 
بــه برخی امور دقیق را که انجام آن ها از عهده هر عقلی بر نمی آید، به اولوااللباب، یعنی 
صاحبان عقل خالص احاله کرده اســت )یدالل پور و فاضلی کبریا، 1393(. امام علی )ع( 
نیز در نهج البالغه هوش معنوی را شــامل: »خودآگاهی، خودانگیختگی، ارزش مداری و 
چشــم اندازمحوری، کل نگری، دگرخواهی، اســتقبال از تفاوت ها، استقالل رأی، تواضع 
و فروتنی، تمایل به طرح چراهای بنیادی، توانایی تغییر چارچوب های ذهنی، اســتفاده 
مثبت از مشــکالت و چالش ها و احساس رسالت« تعبیر می کنند )سلطانی زاده، لطیفی، 

افیونی اکبری، 1397(.
مصادیق هوش معنوی در آموزه های اســالم بیشتر با مفاهیم و مصادیقی همخوانی 
دارد کــه بیانگر عنصــر »توانایی« و در عین حال عنصر »ارزش و معنویت« اســت که به 
عقل توحید بخشــیده اســت و در قالب هوش معنوی تجلی پیدا کرده است. این مفهوم 
در جســتجوی معنای زندگی، استفاده از نمادها و سمبل های دینی، تبدیل مشکالت به 
مســائل و حل آن ها با کمک منابع معنوی و سازگاری مؤثر با خود، محیط و خدا، سبک 
زندگی ســالم، مطلوب، هدفمند و رضایت بخش اســت. از منظر اسالم هوشمند معنوی 
همان انسان مؤمنی است که مهارت و قدرت تعالی بخشی خود و دیگران را به ساحت برتر 

دارد )سهرابی، 1396(. 
در قرآن مجید انسان ها به پرورش صفات و ویژگی  هایی از قبیل: بخشش، شکیبایی، 
نیکــوکاری محبت، فروتنی، توکل، پایبندی به عهد و پیمان، به کار بســتن عقاید در 
زندگــی روزانه و در تعامل با دیگر انس        آن ها ترغیب شــده اند، که همگی باعث رشــد 
   هوش معنوی می شوند )معاضدیان، 1391(. به عالوه در متون اسالمی، تقوا و پرهیزگاری 
بــه همراه تمرینات روزمّره از قبیل تدبر در خلقــت، تدّبر در آفاق و انفس، روزه داری، 
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عبــادت، خواندن قرآن و تدّبر صادقانه در آیات به عنــوان عوامل مؤثر بر    هوش معنوی 
قلمداد شده است )حمید و زمستانی، 1۳۹۲(. 

تاکنون تحقیقاتی در ایران و کشــورهای خارجی در زمینــه مسئوليتپذيري انجام 
شده اســت که ارتباط این متغیر با عوامل دیگری همچون هوش معنوی را مورد بررسی 
قرار داده اند. در ادامه به برخی از تحقیقات انجام شــده دراین زمینه می پردازیم. رستگار 
شــه بندی )1397( در تحقیق خود دریافت که هوش معنوی با مســئولیت پذیری رابطة 
مثبــت و معنــاداری دارد. هم چنین تیــزرو طولی و نریمانی)1397( نیز در پژوهشــی 
نشــان دادند که آموزش هوش معنوی بر مســئولیت پذیری و قانونمندی دانش آموزان 
تأثیرمثبت دارد. مذبوحی و ســعادتی شامیر )1397( نیز نتیجه گرفتند که همبستگي 
بین هوش معنوی با مســئولیت پذیری معنــادار بوده و بین نمره كلــي هوش معنوی با 
نمره مســئولیت پذیری همبستگي معنادار یافت شــد. نظری )1397( نیز نشان داد که 
میان زیــر مقیاس های هوش معنوی و مســئولیت پذیری رابطة معنــاداری وجود دارد. 
شاهســواری و بهرامــی  )1395( نیز نشــان دادند که بین معنوّیت با تعّهد و احســاس 
مســئولیت در دانش آموزان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. عزیزی نژاد، ســعیدی 
محمود آبادی و ســعیدی محمود آبادی )1394( نیز دریافتند که بین مسئولیت پذیری 
بــا برخی از ابعــاد هوش معنوی رابطة معنــاداری وجود دارد. خنجــری و اکبری داغی 
)1394( نیــز نتیجه گرفتند که بین هوش معنوی و مســئولیت پذیری رابطة معناداری 
وجــود دارد. نعمتی و کیانلو شهرســتانکی )1393( نیز بیــان کردند که بین نمره کلی 
مســئولیت پذیری و هوش معنوی نیز رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. رســولی نژاد، 
شــیبانی و محرمی )1393( نتیجه گرفتند که بین معنوّیت با تعّهد و مســئولیت پذیري 
در دانشــجویان رابطة مثبت و معنی داري وجود دارد و افرادي که داراي معنوّیت باالتري 
 هســتند از میزان تعّهد و احســاس مسئولیت بیشتري نسبت به ســایرین برخوردارند.

)Javadi Nejad, Heidari, Naderi, Bakhtiyar Pour & Haffezi, 2019( نیز نتیجه گرفتند که 
)Kaur, 2018( .آموزش هوش معنوی مسئولیت پذیری را در دانش آموزان افزایش می دهد 
نیز نشــان داد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی با معنوّیت و هوش معنوی کلی ارتباط 
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. )Joseph & Lakshmi, 2012( نیز دریافتند که رشــد 

هوش معنوی فرد به تنهایی می تواند مهارت هایی مانند مسئولیت پذیری توسعه بخشد. 
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با وجود اینکه در این تحقیقات تا حدودی به موضوع پژوهش پرداخته شده است اما از 
آنجا که مفهوم مسئولیت پذیری هسته مرکزی اهداف غایی یک انسان بوده و اهمیت قابل 
توجهی را در نظام تعلیم و تربیت به خود اختصاص داده اســت، ضرورت ایجاب می کند 
که تحقیقات بیشــتری در این زمینه صورت گیرد. همچنین با مرور ادبیات پژوهشــی 
انجام شــده درمورد مسئولیت پذیری، می توان مشاهده کرد تحقیقاتی که در گذشته در 
این زمینه ها انجام شــده است عمومًا در سطح همبستگی و رابطه     ای می  باشد و کمتر به 
بررســی تأثیر مستقیم آموزش هوش معنوی بر مسئولیت پذیری نوجوانان در قالب طرح 
نیمه آزمایشــی پرداخته   اند، ازین رو این پژوهش درصدد اســت تا با روش نیمه آزمایشی 
به این مســئله بپردازد. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اســت، تأثیر 
عوامل مختلفی را بر روی این متغیر مورد بررســی قــرار داده اند، اما در این پژوهش به 
متغیر هوش معنوی بســنده می شــود. بنابراین با توجه به آنچه بیان شــد فرضیه اصلی 
عبارتســت از اینکه آموزش هوش معنوی سبب افزایش مسئولیت پذیری و مؤلفه های آن 

در دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر قم در سال 99-1398 می شود. 

روش تحقیق
روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشــی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. 
جامعه آماری این پژوهش کلیة دانش آموزان دختر دوره متوســطه اول شهر قم در سال 
99-1398 بودند. نمونه آماری شــامل 60 دانش آموز دختر پایه هشتم بود که با استفاده 
از روش نمونه گیری تصادفی خوشــه     ای چند مرحلــه ای انتخاب گردید. در نمونه گیری 
تصادفی ابتدا از بین 4 ناحیة استان قم، ناحیه 2 و از بین مدارس این ناحیه یک مدرسه 
به صورت تصادفی انتخاب شد. از این مدرسه 2 کالس پایه هشتم انتخاب گردید. سپس 
یکی از کالس ها به عنوان گروه گواه و دیگری به عنوان گروه آزمایش انتخاب شــد. حجم 
نمونه برای هر گروه، ســی نفر در نظر گرفته شد. از مهم ترین متغیرهای مزاحم در این 
پژوهش شرکت در دیگر مراسمات مذهبی مانند عزاداری های دینی در ماه محرم و صفر، 
مراسمات مذهبی ماه رمضان و غیره بود که برای کنترل این متغیر زمان اجرای این برنامه 
در زمان بدون مناسبت مذهبی صورت گرفت. به طور کلی در این مطالعه، مالک های ورود 
به نمونه عبارت بودند از: دانش آموزان دختر مقطع متوســطه اول، تمایل جهت شرکت 
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در پژوهش و عدم شرکت در جلسات آموزشی و مشاوره ای به صورت همزمان. مالک های 
خروج نیز عبارت بودند از: عدم تمایل جهت حضور در جلســات آموزشــی، شــرکت در 
جلسات آموزشی و مشاوره ای دیگر به صورت همزمان و غیبت از جلسات آموزشی به مدت 

2 جلسه. الزم به ذکر است که در این پژوهش افت آزمودنی وجود نداشت. 

جدول 1. بازنمایی از طرح تحقيق

پس آزمونمتغير مستقلپيش آزمونگروه

 پرسش نامة آزمایش
مسئوليت پذيری نوجوانان

 شركت در 
جلسات آموزش

 پرسش نامة
 مسئوليت پذيری نوجوانان

 پرسش نامة كنترل
مسئوليت پذيری نوجوانان

 بدون شركت 
در جلسات آموزش

 پرسش نامة
مسئوليت پذيری نوجوانان

بسته آموزشی و روش اجرا
 در ایــن مطاللعه بـــرای اجرا آموزش، از بســته آموزشــی هــوش معنوی کینگ 
)king, 2008( اســـتفاده گردید. این بسته ی آموزشــی در پژوهش های افرادی همچون 

بذرافشــان )1390( و تاج آبادی هرات )1391( و... نیز استفاده شده است. محتوای بسته 
آموزشــی قبل از شــروع آموزش در اختیار متخصصان روان شناســی اسالمی  و اساتید 
مربوطه قرار گرفت و مثال ها و توضیحاتی در قالب آموزه های اســالمی به آن اضافه شــد 
که اعتبار این محتوای افزوده شده مورد تأئید متخصصان در این حوزه بود. پس از اینکه 
شــرکت کنندگان در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، پیش از اجرای آموزش، 
هردوگروه پرســش نامه مســئولیت پذیری نوجوانان نعمتی )1387( را پاسخ دادند. پس 
از اجرای پیش آزمون از گروه آزمایش خواســته شــد جهــت بهره مندی از آموزش های 
هوش معنوی در روزها و ســاعات تعیین شــده در کالس حضور پیدا کنند. آموزش ها از 
تاریخ 1 آذر ماه ســال تحصیلی 99-98 آغــاز گردید. با توجه به محتوای مورد آموزش، 
زمان جلســات 90 دقیقه بود که به مدت 2 ماه و طی 10 جلســه ادامه یافت. روش های 
آموزشی شامل ســخنرانی آموزشی، بحث کالســی، بارش فکری و روش سقراطی بود. 
این آموزش ها توســط پژوهشــگر و با همکاری مشاور مدرسه که خود نیز از متخصصان 
روان شناسی اسالمی بودند، انجام شد. از آمودنی ها خواسته شد تا همگی در بحث کالسی 
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مشــارکت داشــته و نظرات یکدیگر را به چالش بکشــند و تالش کنند تا خودشان به 
جواب سؤاالت دست یابند. در پایان اجرا نیز مجدداً پرسش نامه مسئولیت پذیری نوجوانان 
نعمتی )1387( برای هر دو گروه اجرا شــد. خالصه مباحث جلسات در جدول شماره 2 

شرح داده شده است.

جدول 2. خالصه جلسات آموزش هوش معنوی 

محتواهدفجلسه

1. آشنـايی با دانش آموزان، اول
ايجاد انگيزه براي جلـب 
مشـاركـــت آن هــا در 

جلسات آموزشی
2. بيان نحوۀ انجام جلسات

3. اجرای پيش آزمون  
)مسئوليت پذيری(

1. تبــادل نظر پيرامــون مفاهيم مذهب، معنويّت، هم پوشــی 
مذهب و معنويّت.

2. نقش مذهب و معنويّت در زندگی فردي و اجتماعی.
3. ارائة تعاريفی از مسئوليت پذيری، هوش و هوش معنوي.

4. بيان عوامل مؤثر بر مسئوليت پذيری.

دوم 
و 

سوم

توليد و افزايِش 
معناي شخصی

1. لزوم تعيين هدف در زندگی.
2. بيان عوامل مؤثر در هدف گذاري.

3. نقش هدف در معنابخشــی به زندگــی )بيان آياتی از قرآن 
برای لزوم وجود هدف در زندگی(

4. تبــادل نظر پيرامون نقش مذهب و معنويّت در شــادمانی، 
سالمت روان و مسئوليت پذيری

5. امکان يافتن معنا در تمام فعاليت ها حتی شکست، سختی ها 
و... )بيان مثالی از حادثه عاشورا(

چهارم 
و 

پنجم

1. توجه به بعد مادي و معنوي انســان و اولويت بعد معنوي و افزايش آگاهی متعالی
آگاهی از جنبه هاي غيرمادي زندگی )اثبات جنبه غيرمادی 
انســان از منظر اسالم، بيان راهکارهای دين اسالم به منظور 

تعالی روح(
2. آگاهــی از ارتباط بين خود و ديگــران )بيان انواع ارتباط و 
مسئوليت از منظر دين همچون ارتباط با خود، خدا، طبيعت 
و ديگران و ارائه راهکارهای دينی به منظور بهبود اين روابط( 
3. بيان ويژگی هاي افراد متعالی همچون كنترل افکار و اعمال 
)بهره ای از كالم وحی در خصوص قانون عمل و عکس العمل(
4. بيان نتايج آگاهی متعالی )پذيرش مشّيت الهی، عدم احساس 

تنهايی، تمسک به قدرت برتر و احساس هدايت شدن(. 
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محتواهدفجلسه

ششم 
و

هفتم

آموزش تفکر انتقادي 
وجودي

1. تفکر درباره ي هدف از خلقت، انسان، مبدأ و مقصد آفرينش 
)ارائه آيات قرآن در زمينه هدف خلقت انسان و جهان (

2. لزوم وجود نيروي برتر در جهان هستی و تأثير آن در زندگی 
شخصی انسان ها.

3. لزوم توســعة  نظرات شــخصی دربارۀ زندگی، مرگ، وجود 
و واقعيت )ارائه آيات قــرآن در زمينه معاد و زندگی پس از 

مرگ(
4. نتايج و تأثيرات ناشی از تحليل سؤاالت وجودي و رسيدن به 
استنتاج شخصی )ارائه مثال هايی از سؤاالت بنيادين وجودی 

در زندگی(
5. نقش تفکرانتقادي وجودي در معنايابی انسان در زندگی.

هشتم 
و

 نهم

1. توجه به جهان به صورت يک كل يکپارچه )توجه به اهميت توسعة سطوح آگاهی
هر جزء در جهان هستی و ارائه آياتی در اين زمينه(

2. توانايی جداســازي خود از احساســات جهان مادي هنگام 
تفکر، عبادت يا حاالت روحانــی )نتيجه گيری در خصوص 

علت توجه دين اسالم به عبادت(
3. كسب شناختی فراتر از ماده و توانايی غلبه بر زمان.

4. پــرورش تکنيک هايی براي ورود به ســطوح باالتر آگاهی. 
)استفاده از آيات قرآن برای ريلکسيشن(

پاسخ به سواالت، انجام پس آزمون )مسئوليت پذيری(.جمع بندی مطالب گذشتهدهم

ابزارهای گردآوری اطالعات
پرسش نامه مسئولیت پذیری نوجوانان1: این پرسش نامه توسط نعمتی )1387( 
با نظارت کرمی به منظور سنجش مســئولیت پذیری نوجوانان ساخته و مورد هنجاریابی 
قرار گرفته است. این پرسش نامه شامل 50 سؤال می باشد که 7 بعد را به شرح زیر مورد 

سنجش و بررسی قرار می دهد:

1.  Adolescent Responsibility inventory

جدول 2. )ادامه(
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جدول 3. سؤال های مربوط به عوامل مسئولیت پذیری در پرسش نامه نهایی 50 سؤالی

شماره سؤال هاعامل هاردیف

2-3-4-5-7-9-13-14-33-48خودمديريتیاول

19-37-39-41-43-45-46-49-50نظم پذيریدوم

12-16-20-22-24-32-26-34-30-40-42-44قانونمندیسوم

11-18-23-25-31امانت داریچهارم

17-21-27-29وظيفه شناسیپنجم

6-8-10-28-36-38سازمان يافتگیششم

1-15-35-47پيشرفت گرايیهفتم

هر ســؤال شــامل 5 گزینة »کاماًل موافقم=5، موافقم=4، نظری ندارم=3، مخالفم=2، 
و کامــاًل مخالفم=1« بوده و نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 5 درجه ای می باشــد. در 
سؤاالتی که مســتقیم نمره گذاری می شوند، اگر آزمودنی گزینه کاماًل مخالف را انتخاب 
کنــد، نمره یک و اگــر گزینة مخالف را انتخاب کند، نمره دو و اگر گزینه کاماًل موافق را 
انتخاب کند نمرۀ پنج می  گیرد. در سؤال های )6، 8، 10، 12، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 
28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46( نمره گذاری ســؤاالت معکوس می باشــد. 

هم چنین این پرسش نامه نمره کل نیز دارد. 
روایی این آزمون توســط دو روش روایی محتوایی و روایی ســازه مورد بررسی قرار 
گرفته است. برای بررسی روایی محتوایی از نظرات متخصصان روان شناسی و دانش آموزان 
دورۀ راهنمایــی و برای تعیین روایی ســازه از روش تحلیل عاملی و تفاوت های گروهی 
استفاده شــده است. داده های به دست آمده از پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی 
 مؤلفه    های اصلی و با اســتفاده از چرخــش واریماکس مورد تحلیل قرار گرفته اســت. 
نتایج نشــان داده است که آزمون از هفت عامل )خودمدیریتی، نظم پذیری، قانونمندی، 
امانت داری، وظیفه شناسی، ســازمان یافتگی وپیشرفت گرایی( تشکیل شده و اشتراکات 
ســؤال ها )همبستگی تک تک سؤاالت با مفهوم کلی آزمون یعنی مسئولیت پذیری( بین 
48/. و 78/. و اکثراً باال بوده است. ضریب همبستگی نمره کل با خرده آزمون های اول تا 
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هفتم به ترتیب 0/78، 0/86، 0/80، 0/55، 0/53، 0/60 و 0/52 بوده اســت که همگی 
در ســطح 0/1 معنادار بودند. بررسی روایی سازه از طریق تفاوت های گروهی نیز بر روی 
دو گروه با مســئولیت پذیری باال و پایین، با اســتفاده از آزمون t برای گروه های مستقل 
صورت گرفته اســت که نتایج تفاوت معناداری را در تمامی هفت عامل ذکر شده، نشان 
داده اند. یعنی آزمون مســئولیت پذیری محقق ساخته به خوبی توانسته این دو گروه را از 
یکدیگر تفکیک کرده و از روایی ســازة باالیی برخوردار بوده است. در محاسبه پایائی از 
روش همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه قبل از چرخش، 0/94 
و پس از چرخش و ریزش 28 ســؤال، 0/91 به دست آمده است. پایائی آزمون نیز به طور 

مجدد مورد بررسی قرار گرفته است. 
پایایی این پرســش نامه به روش بازآزمایی برای خرده آزمون اول تا هفتم به ترتیب 
0/86، 0/94، 0/94، 0/85، 0/81، 0/92 و 0/80 گزارش شده است که نشان دهنده پایایی 
مطلوب و مناسب آزمون است )نعمتی، 1387(. سپاه منصور )1396( در تحقیقی میزان 
آلفــای کرونباخ برای خرده مقیاس های مذکور را به ترتیــب 0/74، 0/64، 0/83، 0/65، 
0/69، 0/78 و 0/82 به دســت آورد. هم چنین زرین جوی الوار و فیاض )1396( نیز در 
پژوهــش خود میزان آلفای کرونباخ برای این خــرده مؤلفه ها را به ترتیب 0/72، 0/74، 
0/82، 0/89، 0/78، 0/81 و 0/83 گــزارش کردند که نشــان می دهد ضرایب به لحاظ 

آماری معنادار می باشد و این پرسش نامه از پایایی برخوردار است.

یافته ها 
در این قســمت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا نرمال بــودن توزیع داده ها با 
استفاده از آزمون کالموگروف- اســمیرنوف انجام شد. سپس نتایج آمار توصیفي شامل 
میانگین و انحراف معیار متغیرها بیان گردید. در ادامه پیش فرض های    تحلیل كواریانس 
شــامل پیش فرض همگنی شیب های    رگرسیون و تساوی واریانس  ها؛ مورد بررسي واقع 
شــد و با توجه به نتایج آن در مورد انتخاب آزمون آماري مناســب )تحلیل كوواریانس( 
تصمیم گیری شــد. در نهایت جدول تحلیل كوواریانس ارایه و به بررسي نتایج پرداخته 

شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Excel انجام شد.
جهت بررســی نرمال بودن توزیع متغیر مســئولیت پذیری و مؤلفه های آن در گروه 
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آزمایش و گواه، به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون، از آزمون کالموگروف- اســمیرنوف 
استفاده شد که در جدول زیر آمده است:

جدول 4. نتایج آزمون نرماليتي مسئوليت پذیری و مؤلفه های آن 

مراحلمتغيرها
آزمایشكنترل

معناداری درجه آزادیآمارهمعناداری درجه آزادیآماره

مسئوليت پذیری
0/154300/0670/119300/200پيش آزمون

0/086300/2000/135300/169پس آزمون

خودمدیریتی
0/123300/2000/128300/200پيش آزمون

0/133300/1880/123300/200پس آزمون

نظم پذیری
0/156300/0590/138300/148پيش آزمون

0/138300/1490/152300/076پس آزمون

قانونمندی
0/137300/1570/141300/134پيش آزمون

0/158300/0550/128300/200پس آزمون

امانت داری
0/119300/2000/121300/200پيش آزمون

0/123300/2000/127300/200پس آزمون

وظيفه شناسی
0/109300/2000/113300/200پيش آزمون

0/099300/2000/111300/200پس آزمون

سازمان یافتگی
0/097300/2000/115300/200پيش آزمون

0/092300/2000/153300/072پس آزمون

پيشرفت گرایی
0/105300/2000/130300/200پيش آزمون

300/200 0/109300/2000/107پس آزمون

نتایــج جدول نشــان می دهد، با توجه به ســطوح معناداري آزمــون كالموگروف- 
اسمیرنوف )P >0/05( پیش فرض نرمال بودن برقرار است و لذا با توجه به احتمال باالي 
نرمال بودن توزیع )بیشــتر از 5 درصد( می توان از آزمون های    پارامتریك استفاده نمود. 
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در ادامه برای ارائه نتایج روشــن تر از یافته های پژوهش، ابتدا به بررسی شاخص های آمار 
توصیفی پرداخته شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است:

 
 جدول 5. ميانگين و انحراف استاندارد مسئوليت پذیری و مؤلفه های آن 

بر اساس گروه آزمایش و كنترل

منبعمتغيرها
گروه آزمایش گروه كنترل

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

مسئوليت پذیری
8025/270188/3328/596/ 191پيش آزمون

184/3733/640218/8726/082پس آزمون

خودمدیریتی
39/435/11738/236/268پيش آزمون

37/378/05442/605/969پس آزمون

نظم پذیری
34/306/70134/637/209پيش آزمون

32/338/25639/176/395پس آزمون

قانونمندی
45/079/26642/378/763پيش آزمون

42/4310/77946/978/479پس آزمون

امانت داری
22/472/19322/273/151پيش آزمون

22/532/12926/532/556پس آزمون

وظيفه شناسی
16/772/26916/003/343پيش آزمون

16/502/86219/972/282پس آزمون

سازمان یافتگی
18/534/91819/804/046پيش آزمون

18/705/08623/933/226پس آزمون

پيشرفت گرایی
15/802/21915/732/900پيش آزمون

15/032/97720/002/779پس آزمون
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برای بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر مسئولیت پذیری دانش آموزان و مؤلفه های 
آن، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. اما قبل از آن به مفروضه های آن پرداخته شد که 

در زیر آمده است.
از مفروضه هــای آزمون تحلیل کوواریانس، همســانی واریانس ها در گروه های مورد 
مقایسه است که با بهره گیری از آزمون لون صورت گرفته است و نتایج آن در جدول زیر 

آمده است:

 جدول 6. نتیجه آزمون لون براي بررسي پیش فرض تساوي واریانس ها 
در مسئولیت پذیری و مؤلفه های آن

وابسته
متغير

منبع
fdfتغييرات 1df سطح  معناداری2

2/0971580/153مسئوليت پذیری

0/3891580/535خودمدیریتی

3/1711580/080نظم پذیری

2/4161580/126قانونمندی

2/7571580/102امانت داری

0/5421580/464وظيفه شناسي

5/5581580/056سازمان یافتگی

0/5061580/480پيشرفت گرایی

آزمون لون پیش فرض تســاوي واریانس های    دو گروه آزمایش و كنترل را در جامعه 
 ،)P >0/05( بررســي می نماید. بر اســاس نتایج جدول باال آزمون لوین معنادار نیست
لذا پیش فرض تســاوي واریانس ها برقرار است. یکی دیگر از مفروضه های آزمون تحلیل 
کوواریانس همسانی شیب خط رگرسیون در گروه هاست. نتایج این مفروضه در جدول 7 

گزارش شده است:
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جدول 7. خالصه نتایج بررسی همگنی شيب های    رگرسيون از اثرات درون آزمودنی ها 
مسئوليت پذیری و مؤلفه های آن

شاخص آماري

منبع تغييرات

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين 
مجموع 
مجذورات

F سطح
معناداري

638/6401638/6400/7180/400پيش آزمون مسئوليت پذیری * گروه

123/6581123/6582/2990/137پيش آزمون خودمدیریتی* گروه

0/04410/0440/0010/979پيش آزمون نظم پذیری* گروه

40/347140/3470/4510/505پيش آزمون قانونمندی* گروه

0/64810/6480/1050/747پيش آزمون امانت داری* گروه

1/82811/8280/2350/630پيش آزمون وظيفه شناسي* گروه

29/124129/1241/7390/194پيش آزمون سازمان یافتگی* گروه

6/02416/0240/6610/421پيش آزمون پيشرفت گرایی* گروه

بر اســاس نتایج جدول بــاال اثر تعامــل )پیش آزمون مســئولیت پذیری* زمان( و 
)پیش آزمــون  مؤلفه    های    مســئولیت پذیری* زمــان( معنادار نیســت )P <0/05(، لذا 

شیب های    رگرسیون همگنی دارند و از این مفروضه تخطی نشده است.

جدول 8. نتایج آزمون چند متغيری مسئوليت پذیری و  مؤلفه    های    آن 

 درجه Fمقدار آمارهآزمون
 آزادی 1

 درجه  
آزادی 2

سطح 
مجذور اتامعناداری

0/00050/682<0/68213/768745اثرپيالیی

0/00050/682<0/31813/768745المبدای ویلکز

0/00050/682<2/14213/768745اثر هاتلينگ

0/00050/682<2/14213/768745بزرگترین  ریشه روی
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نتایج جدول نشان می دهد که با کنترل پیش آزمون سطوح معناداری همه آزمون  ها، 
بیانگر آن هســتند که بین  دانش آموزان گروه کنترل و آزمایشی حداقل از لحاظ یکی از 
 .)P >0/0005 و F =13/768( متغیرهای وابســته تفاوت معناداری مشاهده  می شــود
لذا  می توان گفت، آموزش هوش معنوی حداقل باعث افزایش مســئولیت پذیری یا یکی 
از  مؤلفه    های    آن در دانش آموزان دختر دوره متوســطه اول شهر قم در سال 1398-99 

می شود. 
حال از آنجایی که آزمون چند متغیری معنادار است، برای پی بردن به این نکته که از 
لحاظ کدام متغیر یا  مؤلفه    بین دو گروه تفاوت وجود دارد، تحلیل کوواریانس چندمتغیره 

انجام گرفت. نتایج در جدول بعدی آمده است.

 جدول 9. نتایج تحليل مانکوا در رابطه با نمرات گروه آزمایش و كنترل 
در مسئوليت پذیری و  مؤلفه    های    آن 

منبع 
مجموع متغيرتغييرات

مجذورات
df ميانگين

سطح Fمجذورات
معناداري

مجذور 
اتا

توان 
آزمون

ون
آزم

ش 
پي

2094/64412094/6442/3670/1290/0400/328مسئوليت پذیری

1/71011/7100/0330/8570/0010/054خودمدیریتی

15/301115/3010/2570/6140/0050/079نظم پذیری

60/678160/6780/6750/4150/0130/127قانونمندی

10/607110/6071/9170/1720/0360/274امانت داری

5/15115/1510/7100/4030/0140/131وظيفه شناسي

0/86310/8630/0480/8270/0010/055سازمان یافتگی

7/45217/4520/8490/3610/0160/148پيشرفت گرایی
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منبع 
مجموع متغيرتغييرات

مجذورات
df ميانگين

سطح Fمجذورات
معناداري

مجذور 
اتا

توان 
آزمون

وه
گر

0/00050/2690/995˂18582/434118582/43420/995مسئوليت پذیری

518/1381518/1389/9730/0030/1640/872خودمدیریتی

746/7221746/72212/5630/0010/1980/935نظم پذیری

259/0871259/0872/8830/0960/0540/385قانونمندی

0/00050/4761/000<256/5631256/56346/370امانت داری

0/00050/3270/998<179/8131179/81324/798وظيفه شناسي

0/00050/2740/990<346/1701346/17019/262سازمان یافتگی

0/00050/4351/000<344/6411344/64139/266پيشرفت گرایی

نتایج جدول نشــان  می دهد، با در نظر گرفتن نمرات پیش آزمون به عنوان متغیرهای 
کمکی: تفاوت بین عملکرد دانش آموزان دختر دوره متوســطه اول شــهر قم در ســال 
تحصیلــی 99-1398 در مســئولیت پذیری و تمام  مؤلفه    هــای    آن به جز قانونمندي در 
دو گــروه آزمایش و کنترل معنادار اســت )P >0/01(. در متغیر قانونمندي تفاوت در 
دو گروه آزمایش و کنترل معنادار نیســت )P <0/05(. بــه عبارت دیگر  می توان گفت 
تفاوت بین نمرات دو گروه از دانش آموزان دختر دوره متوســطه اول شــهر قم در سال 
تحصیلی 99-1398، بیان کنندة این مطلب است که آموزش هوش معنوی سبب افزایش 
مسئولیت پذیری تمام  مؤلفه    های    آن به جز قانونمندي می شود اما در  مؤلفه   ي قانونمندي 
افزایش معنادار نیست. با در نظر گرفتن مجذور اتا  می توان گفت، به ترتیب؛ 26/9، 16/4، 
19/8، 47/6، 32/7، 27/4 و 43/5 ایــن تغییــرات ناشــی از تأثیر آموزش هوش معنوی 
در مسئولیت پذیری، خودمدیریتی، نظم پذیری، قانونمندی، امانت داری، وظیفه شناسي، 

سازمان یافتگی و پیشرفت گرایی بوده است.

جدول 9. )ادامه(
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشــی آموزش هوش معنوی بر مسئولیت پذیری 
دانش آموزان دختر دوره متوســطه اول شهر قم در سال 99-1398  می باشد. یافته های 
پژوهش نشان داد آموزش هوش معنوی باعث افزایش مسئولیت پذیری  دانش آموزان دوره 
متوســطه اول شهر قم در ســال 99-1398 شده اســت. به بیان دیگر تفاوت دو گروه 
كنترل و آزمایش با توجه به تأثیر هوش معنوی بر متغیر وابسته )افزایش مسئولیت پذیری( 
معنادار اســت این یافته ها با یافته های پژوهش هایی همچون رستگار شه بندی، 1397؛ 
تیزروطولی و نریمانی، 1397؛ مذبوحی و سعادتی شامیر، 1397؛ خنجری و اکبری داغی، 
 )Joseph & Lakshmi, 2012( و )Kaur, 2018( 1394؛ نعمتی و کیانلو شهرستانکی، 1393؛

همسو می باشد.
در تبیین این یافته ها می توان گفت آموزش هوش معنوی می تواند درک مبدأ و مقصد 
حیات بشــری و بلکه جهان خلقت را برای افراد آســان کند. طبیعًا چنین درکی را افراد را 
به ســوی اهداف واال ســوق داده و جهت گیری کلی زندگی آن ها را سازمان می دهد. هوش 
معنوی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مسئولیت پذیری افراد است و می تواند نقش اساسی 
در افزایش مسئولیت پذیری دانش آموزان داشته باشد )تیزروطولی و نریمانی، 1397(. معنا و 
هدف در زندگي یکي از عوامل محافظتي شناخته شده در مسئولیت پذیری افراد هستند که 
به وسیله  هوش معنوی در افراد ایجاد می شود. به عبارت دیگر افرادی که قادر به شناسایي 
نظم، انسجام و هدف در زندگي خود هستند و همچنین توانایي پیگیری اهداف خود را دارند، 
مسئولیت پذیری بیشتری در زندگي از خود نشان می دهند. از طرفی یکی از ویژگی  های افراد 
با  هوش معنوی باال نیز این است که اطرافیان خود را سرزنش     نمی کنند و در قبال هر فعالیتی 
احساس مسئولیت می            کنند و وابسته به موقعیت دیگران نیستند، لذا مسئولیت پذیری باالیی 

دارند )معاضدیان،1391(. 
 عالوه بر آن برخي تحقیقات انجام شــده نشان می دهند که خوش بیني، یافتن معنا در 
تجــارب منفي، دیدن تجارب منفي از دیدگاهي مثبت، نگاه کردن به آن ها به عنوان تجارب 
ضــروری زندگي، اعتقاد به وجود یک منبع، بــاور به وجود یک قدرت برتر و باور به این که 
شــخص توانایي حل مسئله را دارد که همگی از نشــانه  های  هوش معنوی افراد هستند، با 
مسئولیت پذیری فرد همبســتگي باالیي دارد )رستگار شه بندی، 1397(. بنابراین می توان 
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گفت رشد هوش معنوی منجر به شکل گیری هدف، معنا، خودآگاهی، بینش عمیق، استقالل 
و عدم وابســتگی و... در فرد می شود که همه ی این ها به طبع ویژگی مسئولیت پذیری را به 

دنبال خواهند داشت.
 از طرفی ویژگی مسئولیت پذیری افراد تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی متنوعی 
قرار دارد. چند عامل اساســی در مسئولیت پذیری انسان ها نقش دارد که یکی از این عوامل 
دینداری یا معنوّیت اســت. خداوند متعال نیز در قرآن کریم انسان را فردی مسئولیت پذیر 
معرفی می کند آیا انســان می پندارد که آزاد و رها و بی مسئولیت است؟ يکی از مهمترين 
مؤلفههاي سبک زندگی اسالمی موضوع مسئوليت پذيري در زندگی است. در واقع اين مؤلفه 
است که به زندگی انسان رنگ و بوي الهی و دينی می دهد. چرا که انسانی که خود را 
تابع و پيرو هيچ قانون و مذهبی قرار نمی دهد و زيربار هيچ مســئولیتی نمیرود، نمی تواند 
روح زندگی دينی را درك نمايد. ازین رو در ســبک زندگی اسالمی  و معنوی مسئولیت های 
مشــخص انسان بیان شده است )حسینی و همکاران، 1397(. لذا می توان گفت کاهش در 
اعتقادات و دین داری افراد، زمینة بی مسئولیتی و نا هنجاری های اجتماعی را فراهم می سازد، 
پس با توجه به معنویت و دین داری می توان از بی هنجاری ها در جامعه کاست. به عبارت دیگر 
داشــتن التزام به هنجارهای دینی و انجام مناسک مذهبی، در باال بردن مسئولیت پذیری 

اجتماعی کنشگران تأثیر اساسی دارد. 
پس این باورها و نظام اعتقادات ماســت که با ریشــه گرفتــن از  هوش معنوی، حس 
مسئولیت پذیری را در ما تقویت نموده و به گونه ای به شخصیت ما شکل می دهد که تعّهد و 
قبول مسئولیت هر آنچه را که پذیرفته ایم را در تمام عرصه  ها به عهده بگیریم و به مطلوب ترین 
نحو ممکن انجام دهیم. مسئولیت پذیری تنها قبول انجام امور نیست بلکه انجام درست کارها 

را نیز شامل می شود.
همچنین یافته های دیگر پژوهش نشان داد که تفاوت بین عملکرد دانش آموزان دختر در 
تمام  مؤلفه    های    مسئولیت پذیری به جز قانونمندي در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است.به 
عبارت دیگر  می توان گفت آموزش هوش معنوی سبب افزایش تمام  مؤلفه    های    مسئولیت پذیری 
به جز قانونمندي می شــود اما در  مؤلفه   ي قانونمندي افزایش معنادار نیست.این یافته ها با 
پژوهش هایی همچون نظری، 1397؛ شاهسواری و بهرامی، 1395؛ عزیزی نژاد و همکاران، 
1394؛ رســولی نژاد و همکاران، 1393 و )Javadi Nejad & et al, 2019( همســو می باشد. 
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در تبییــن این یافته ها می توان گفت هوش معنوی منجر به پرورش احســاس رضایت 
درونی، انضباط درونی، ایجاد انگیزش درونی قوی، رشد تفکر و افزایش قدرت شناختی، کسب 
اعتماد به نفس، ایجاد روحیه شادابی و نشاط، صرفه جویی در هزینه های زندگی و مورد توجه 
و پذیرش خانواده، گروه و جامعه قرار گرفتن می شــود، که همــه ی این توانایی ها از مزایا و 
ویژگی های بارز مسئولیت پذیری است. هوش معنوی هم چنین به لحاظ تأثیری که بر عملکرد 
فرد به عنوان زیربنای باورهای فرد می گذارد، موجب افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر 
افراد شده و به بهبود کارآیی فردی و گروهی می انجامد و سرانجام می تواند رفتار فرد را به سوی 
موفقیت و سعادت دنیوی و اخروی هدایت کند و با در نظر گرفتن این نکته که هوش معنوی 
قابل آموزش و تقویت هست، می توان با رشد و تقویت این عامل موفقیت در بین دانش آموزان، 
به توانمندسازی آنان در تمامی ابعاد تحصیلی، شغلی و اجتماعی و حتی معنوی کمک نمود 
)تیزروطولی و نریمانی، 1397(. از طرفی از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و در یک 
مجموعه ی اجتماعی زندگی می کند، نســبت به آن احساس تعلق دارد و این احساس تعلق 
به خانواده، فامیل، فرهنگ، گروه های همسال و از همه مهم تر مذهب و باورهای معنوی نیز، 
احســاس ارزشــمند بودن را در کودکان ایجاد کند، عّزت نفس را در آن ها رشد دهد و باعث 
تقویت حّس مسئولیت پذیری و خودآگاهی در آنان می شود )نعمتی، 1387(. باورهای معنوی 
همچنین می توانند احساس آرامش و تمرکز را در دانش آموزان به همراه داشته باشند و این 
احساس با افزایش یادگیری و تقویت اعتماد به نفس و احساس مسئولیت پذیری همراه است. 
همچنین این نتایج با پژوهش  تیزرو طولی و نریمانی )1397( که نشــان دادند آموزش 
هوش معنوی بر قانونمندی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد، ناهمسو می باشد. اما به نظر می رسد 
این ناهمسویی صرفًا به دلیل نمونه ی پژوهش و ابزار پژوهش ها باشد. این احتمال نیز وجود 

دارد که دانش آموزان در پر کردن پرسش نامه ها دقت الزم را به عمل نیاورده باشند.
به طور خالصــه این پژوهش بینش عمیقی را در مورد تأثیــر آموزش هوش معنوی بر 
مســئولیت پذیری به وجود می آورد. به این معنا که مکانیســم و نحوه تأثیرگذاری آموزش 
هوش معنوی بر مســئولیت پذیری را تفهیم می کند که می تواند برای مشــاوران مدارس، 
روان شناسان تربیتی، معلمان و به طور کلی برای کسانی که با آموزش و یادگیری سروکار دارند 
کاربرد فراوانی در مواجهه با مشکالت عدم مسئولیت پذیری دانش آموزان داشته باشد. با توجه 
به اینکه  دانش آموزان مقطع متوسطه به سن بلوغ رسیده اند و بسیاری از مشکالت  دانش آموزان 
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در این مقطع هویدا می شود پیشنهاد می شود آموزش های    هوش معنوی به صورت کارگاهی 
برای مربیان پرورشی، مشاوران و مدیران محترم مدارس ارائه شود تا بتوانند با آگاهی کامل 
در این زمینه اطالعاتی را به طور مســتقیم و غیر در اختیار دانش آموزان بگذارند. همچنین 
برنامه ریزان درسی می توانند برای رشد هوش معنوی در دانش آموزان در دروسی مانند بینش 
و دین و زندگی با گنجاندن مطالبی موجب تعمق فرد در مورد ابعاد متعالی و ماورایی خود، 
دیگران و جهان شوند و همچنین با به تفکر وا داشتن در زمینه هایی از قبیل مرگ و زندگی، 
زندگی پس از مرگ، مسئولیت فرد در قبال دیگران و... منجر به رشد مسئولیت پذیری در افراد 
گردند. به عالوه والدین می بایست تالش کنند تا از کودکی احساس تعلق به باورها و ارزش  های 
معنوی را از طریق شرکت در مراسمات مذهبی و صحبت دوستانه با نوجوانان را در آن ها ایجاد 
کرده و اهمیت مسئولیت پذیری در ادیان و باورهای معنوی را به آن ها گوشزد کنند تا ازین 

طریق منجر به رشد مسئولیت پذیری در آن ها شوند.
در نهایت نیز ذکر این نکته ضروری است که این پژوهش همانند دیگر پژوهش ها دارای 
محدویت هایی است: اول اینکه در تحقیقات آزمایشی کنترل آزمودنی دشوار است، لذا پیشنهاد 
می شود این پژوهش با روش همبستگی نیز انجام شود. محدودیت جنسی موجود در جامعه 
آماری )دختر بودن آزمودنی  ها( و همچنین انجام پژوهش در مقطع متوسطه اجازه  ی تعمیم 
یافته های    پژوهش را به کل  دانش آموزان دختر و پسر و دیگر مقاطع تحصیلی نمی دهد، لذا 
پیشنهاد می گردد که پژوهشــگران این پژوهش را بر روی پسران و همچنین دیگر مقاطع 
و دانشگاه ها اجرا نمایند تا قابلیت تعمیم نتایج افزایش یابد. در رابطه با متغیرهای پژوهش 
ابزارهای متنوعی برای ســنجش آن ها وجود دارد که در این پژوهش صرفًا از پرســش نامه 
مسئولیت پذیری نوجوانان نعمتی )1387( استفاده شده است و این  می تواند باعث محدودیت 
در تعمیم نتایج شود، لذا پیشنهاد می گردد در تحقیقات مشابه از ابزارهای دیگری که برای 

سنجش مسئولیت پذیری استفاده شود تا تعمیم پذیری نتایج گسترش یابد.

تشّکر و قدردانی 

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قم، به خاطر همکاری در اجرای پژوهش 
حاضر ، سپاسگزاری می شود.



منابع

31

ë  سال پنجم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 16
ë  پاییز 1399

قرآن کریم
نهج البالغه. )1۳7۸(. گردآورنده: شریف الرضی، محمد بن حسین، ترجمه: عبدالمحمد آیتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

بذرافشــان، محمدرضــا. )1۳۹0(. اثربخشي آموزش مؤلفه هاي هوش معنوي بر شادماني و سالمت روان دانش آموزان پسر دورة 
متوسطه شهرستان خاتم ســال تحصیلی ۹0-1۳۸۹. پایان نامه کارشناسی ارشــد، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم 

تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مرودشت
تاج آبادی هرات، جعفر. )1۳۹1(. اثربخشی آموزش مؤلفه هاي هوش معنوي بر عزت نفس و سازگاري دانش آموزان پسر دورة متوسطه 

شهرهرات. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مرودشت.
تیزرو طولی، فیروز و نریمانی، محمد. )1۳۹7(. تأثیر آموزش هوش معنوی بر سازگاری، مسئولیت پذیری وقوانین انضباطی مدرسه 
در دانش آموزان16-14 ساله. ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 

تهران: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند.
جوادی آملی، عبدالل. )1۳۹1(. گستره دین. قم: اسراء.

حاجی محمدی آرانی، میثم و تقوایی، داوود. )1۳۹4(. پیش بینی پیشــرفت تحصیلی بر اساس مسئولیت پذیری و ادراک از محیط 
کالس دانش آموزان پسر متوسطه. مجموعه مقاالت پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران، تهران: انجمن روان شناسی ایران.

حسینی، زهرا، ایزدی، مهشید، وکیلی، نجمه و انصاریان، فهیمه. )1۳۹7(. بررسی ابعاد اجتماعی مسئولیت پذیری از منظر قرآن و 
اسالم. فصلنامه مطالعات قرآنی، ۹)۳4(، ۳04-۲7۹.

حمید، نجمه و زمستانی، مهدی. )1۳۹۲(. رابطة هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی در دانشجویان پزشکی. مجله 
پزشکی هرمزگان، 7 )4(، ۳55-۳47.

خرمدل، ســکینه. )1۳۸7(. بررسی رابطه بیــن عزت نفس، خود مختاري و انصاف با مسئولیت پذیــري دانش آموزان دختر مقطع 
راهنمایی شهرستان ورامین. پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

خنجری، ســیندرال و اکبری داغی، حمزه. )1۳۹4(. بررسی رابطة بین هوش معنوی و مسئولیت پذیری در پرستاران شهر گرگان. 
اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: مرکز توانمندسازی مهارت های 

فرهنگی و اجتماعی جامعه.
داداشــی کالیی، فاطمه. )1۳۹5(. تبیین اصول و روش های مســئولیت پذیری از دیدگاه اسالم و داللت های تربیتی آن. پایان نامه 

کارشناسی ارشد،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
رستگار شه بندی، شبنم. )1۳۹7(. پیش بیني مسئولیت پذیري بر اساس هوش معنوي با در نظر گرفتن نقش میانجي تاب آوري. نشریه 

جامعه شناسی و آموزش و پرورش، )۹(، 7۹-۹4.
رسولی نژاد، مرتضی، شیبانی، حسین و محرمی، جعفر. )1۳۹۳(. رابطة معنوّیت با تعّهد و احساس مسئولیت در دانشجویان. نشریه 

فرهنگ در دانشگاه اسالمی، 4)1(، 1۳5-1۲۲.
زرین جوی الوار، مریم و فیاض، ایراندخت. )1۳۹6(. بررسي رابطة بین روش هاي تربیتي مادران با مسئولیت پذیري دانش آموزان )با تأکید 
]Doi: qaiie.2.2.37/10.29252[  .۳7-60 ،)۲(۲ ،فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی .)بر آموزه های تربیت اسالمی

سپاه منصور، مژگان. )1۳۹6(. نقش میانجی تعارض معلم- شاگرد در رابطة بین مسئولیت پذیری و فرسودگی تحصیلی. فصلنامه 
علمی- پژوهشی روش ها و مدل های روان شناختی، ۸)۲(، 101-116.

سفیری، خدیجه و چشمه، اکرم. )1۳۹۳(. مسئولیت پذیری نوجوان و رابطة آن با شیوه های جامعه پذیری در خانواده. فصلنامه جامع 
آموزش و پرورش، 1)4(، 1۳1-101.

سلطانی زاده، محمد، لطیفی، زهره و افیونی اکبری، مهناز. )1۳۹7(. نقش واسطه ای ارزش های شخصی در پیش بینی خویشتن داری 
جنســی براساس رابطه مادر- دختر، اخالق اسالمی  و هوش معنوی دانش آموزان دختر شهر اصفهان. مسائل كاربردي تعلیم و 
]Doi: qaiie.3.2.87/10.29252[                                                                           .116-۸7 ،)۲( ۳ ،تربیت اسالمي

سهرابی، فرامرز. )1۳۹6(. هوش معنوی از منظر قرآن و روایات. معارف قرآنی، ۳0)۸(، 55-۲۹. 
]Doi: 10.22054/RJQK.2017.8719[

شاهســواری، زهرا و بهرامی، فاطمه. )1۳۹5(. بررســی رابطة معنوّیت با تعّهد و مسئولیت پذیری در دانش آموزان. اولین کنفرانس 
بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم: دبیرخانه دائمی کنفرانس.

شهیم، سیدعلی اصغر. )1۳۹۳(. رابطة افسردگی با پیشرفت تحصیلی و مسئولیت پذیری دانش آموزان پسر دبیرستان های بخش جویم. 
پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مرودشت.

صبا، بهمن و اصل فتاحی، بهرام. )1۳۹6(. تأثیر آموزش هوش معنوی با تأکید بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به اســترس تحصیلی و 
خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شبستر. مسائل كاربردي تعلیم و تربیت اسالمي، ۲ )۳(، 136-117.
]Doi: qaiie.2.3.117/10.29252[
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منابع

 ë  سال پنجم
 ë 3 شمارة
ë 16 شمارة پیاپی
ë 1399 پاییز

عزیزی نژاد، بهاره، ســعیدی محمود آبادی، فاطمه و ســعیدی محمود آبادی، سوســن. )1۳۹4(. بررســی رابطة هوش معنوی و 
مسئولیت پذیری در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه. اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسالمی  و با 

تأکید بر پژوهش های نوین، ساری: بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز.
گلســتانی، لیال. )1۳۹۳(. بررســی رابطة تاب آوری و مســئولیت پذیری با جّو عاطفی خانواده. پایان نامه کارشناســی ارشد، گروه 

روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکز.
مذبوحی، ســعید و سعادتی شامیر، ابوطالب. )1۳۹7(. پیش بیني مسئولیت پذیري دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس 
]Doi: 10.22054/JEP.2018.23052.1861[ خودكار آمدي و هوش معنوي. فصلنامه روانشناسي تربیتي، 14)4۸(، 1۲7-145.          

مظفری چماقارانی، ســمیرا. )1۳۹1(. رابطه تاب آوري با مسئولیت پذیري و پیشرفت تحصیلي دختران متوسطه شهرستان كنگاور در 
سال تحصیلي1۳۹0. پایان نامه كارشناسي ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه  عالّمه طباطبائی تهران.
معاضدیان، پریســا. )1۳۹1(. اثربخشی آموزش  هوش معنوی بر  هوش معنوی، اضطراب، سازگاری بیماران سرطان سینه. پایان نامه 

کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
مکارم شیرازی، ناصر. )1۳7۸(. تفسیر نمونه. )ج 1۸۹(، تهران: دارالکتب االسالمیه.

ملک اوالدی، فاطمه. )1۳۹6(. بررسی رابطة بین مسئولیت پذیری، سبک تربیتی سهل گیرانه و هنجارپذیری اجتماعی دختران جوان 
شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسالمی  واحد بندر عباس.

نجف زاده، سروش. )1۳۹7(. رابطة راهبردهای فراشناختی و اشتیاق تحصیلی با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی 
و متوسطه اّول. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه پیام نور تربت حیدریه.

نظری، غالمرضا )1۳۹7(. رابطة  هوش معنوی با مســئولیت پذیری و خودکارآمــدی طالب جامعه المصطفی العالمیه قم. پایان نامه 
کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم انسانی.

نعمتی، پری سیما. )1۳۸7(. تهیه و هنجاریابي آزمون مسئولیت پذیري دانش آموزان دوره راهنمایي در دو بعد شخصي و اجتماعی. 
پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مشاوره. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. دانشگاه   عالّمه طباطبائی تهران.

نعمتی، سید هاشم، کیانلو شهرستانکی، اسداله. )1۳۹۳(. ارتباط  هوش معنوی و مسئولیت پذیری با فرسودگی شغلی دبیران متوسطه 
مشهد مقدس. سومین همایش ملی سالمت روان و تندرستی، قوچان: دانشگاه آزاد اسالمی  واحد قوچان.

یدالل پور، محمدهادی و فاضلی کبریا، مهناز. )1۳۹۳(. بررسی تطبیقی مفهوم هوش معنوی از منظر روان شناسی و اسالم. اسالم و 
سالمت، )1(، 57-4۸.
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