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The aim of this article was to investigate the effectiveness of spiritual skills
based on Quranic teachings and narrations on the vitality and academic optimism
of ninth grade female high school students in the city of Gulugah, which is a
quasi-experimental study in terms of practical purpose and research method. Test
and post-test. The sample size was selected by simple random sampling in two
groups of 25 people, one group as an experimental group in which the protocol of
spiritual skills based on Quranic teachings and narrations based on the model of
Boroumandzadeh, Nilofrokrimi Thani (2015) was performed and the group
Evidence that this training was not implemented in them. Data collection tools
include: a- Spiritual skills program based on Quranic teachings and narrations
which was held in 10 sessions of 100 minutes in one month b- Standard
questionnaire of academic optimism (Ghasemi et al., 2018) c- Vitality
questionnaire Dehghanizadeh and Hossein Chari (2012) were educated. The
results obtained from statistical analysis of covariance showed: teaching spiritual
skills based on Quranic teachings and narrations on the components of academic
vitality (sensitivity, usefulness, ability to meet challenges) and components of
academic optimism (trust in Teacher, sense of efficiency, teacher's scientific
emphasis) have a positive and significant effect on students.
Keywords: Spiritual Skills, Quranic Teachings And Traditions, Vitality,
Academic Optimism.
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چکيده
این مقاله با هدف بررسی اثربخشی مهارتهای معنوی مبتنی برر ممرو هرای ررایری ر ررایرات برر
سر یدگی ر خوش بینی تحصیلی دایش ممو ان دختر پایره یهرم متوسرشه سهرسرتان گلوگرا ایاراش سرد

مقاله پژوهشی

پژرهش ا یظر هدف کراربردی ر ررش ایاراش پرژرهش ا یرو سربه م مایشری طرر پریشم مرون ر
پسم مون است حام یمویه به ررش یمویهگیری تصادفی ساد در در گرر  25یفر ایتخاب سدید؛ یک

تاریخ دریافت:

گرر بهعنوان گرر م مایش که پررتکل مهارتهای معنوی مبتنی بر ممو های ررایی ر ررایات بر اساس

1400/2/20

الگوی بررمند اد ر کریمی ثایی ( )1394در من ها اجرا سد ر گرر گوا که این ممرو ش در منهرا اجررا

تاریخ پذیرش:

یشد ابزار جمعمرری اطالعات سامل :الف) بریامه مهارتهرای معنروی مبتنری برر ممرو هرای ررایری ر

1400/5/9
صص269-290 :

ررایات که در  10جلسه  100دریقهای ر در یک ما برگزار سرد ب) پرسشرنامه اسرتایدارد خروشبینری
تحصیلی (راسمی ر همکاران  )1397ج) پرسشنامه سر یدگی تحصریلی دهقرایی اد ر حسرین چراری
( )1391بود است یتایج بهدستممد ا تحلیل مماری کواریرایس یشران داد کره ممرو ش مهرارتهرای
معنوی مبتنی بر ممو های ررایی ر ررایات بر مؤلفه های سر یدگی تحصیلی (حساس دید سردن مفیرد
بودن توایایی مقابله با چالشها) ر مؤلفههای خوشبینی تحصیلی (اعتماد به معلم حس کارممدی تأکید
علمی معلم) دایشممو ان تأثیر مثبت ر معنادار دارد
کليدواژهها :مهارتهای معنوی؛ ممو های ررایی ر ررایات؛ سر یدگی؛ خوشبینی تحصیلی

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.9.6

 1کارسناسی ارسد گرر علوش تربیتی راحد بندر گز دایشگا م اد اسالمی بندر گز ایران
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مقدمه
دوره نوجوانی ،دوره رشد و تکامل محسوب میشود و با تغییرات شگرف جسمیی و روانمی
هیراه است و بم عنموا دورا تمن

از آ یماد ممیشمود .بسمیار از آسمی هما روانمی دورا

بزرگسمایی را ممیتموا در مشمکتت دورا نوجموانی ریشم یمابی کمرد (چمابکی نمااد و صمابر
اشکذر  .)41 :1397 ،بر هیین اساس با توج ب رشمد و توسم زنمدآی آدممی و دیییمدآیهما
ارتباطی و با دنیا درو و بیرو  ،آموختن مهارتها م نو در زندآی ،ضرورتی انکارنادمذیر
است؛ این مهارتها ،توانایی هایی هستند ک زمین سازآار و رفتمار مببمت و مدیمد فمرد را فمراه
آورده و ب او کیک میکنند تا مسئوییتها و نق

اجتیاعی خود را بپذیرد و ب شکل مؤثر عیل

کند؛ ی نی اول خود را بشناسد ،سپس باور کنمد و ب مدازآ بم شمکل ممؤثر ظماهر شمود (خنیدمر و
دورحسینی .)13 :1394 ،بدو توج ب مهارتها م نو  ،انسما م نمایی بمرا زنمدآی خمود و
سختیها آ ندارد .بدو م نویت ،احساس امنیت م نایی ندارد و هیینطور آرام

و دمذیر

سختیها زندآی .م نویت ب زندآی امنیت ،آرام  ،م نا و جهت میدهد .هنگامیک م نویت
در افراد ض یف شود یا چارچوب م نایی و نظما ارزشمی و اعتقماد و دچمار مشمکل آمردد،
عتئ و حایتها روانی مندی در او مشاهده میشود (بوایهر و محسنی کبیر.)113 :1398 ،
واژه م نویت در انگلیسی از ریش التینی «اسپریتوس» 1آرفت شده است ک ب م نا تمندس یما
ندس کشید است .م نویت نامی است ک بم تجماربی فراتمر از مسمائل ماد نسبت داده میشود.
تجاربی ک با حواس دنجآان حاصل نیمیشموند ،بلکم حقایق عییق و ارز هایی را در برمیآیرد
ک انسا با یکی از اب مماد خممود کم هیما ب مد روحمانی اسممت ،آ را درك ممیکنممد (ممویر و
هیکارا .)2018 ،2
طبق ت ریف برخی از داوهشگرا م نویت ی نی بُ د واال وجود انسما کم در وجمود هیم
انسا ها ب ودی نهاده شده است تا راه رسید ب کیال را طی کنند کم هیما قمرب بم اهلل اسمت
(کینگ .)2009 ،3م نویت یک مدهو عا است و میتواند بیشتر جنب ها اختقمی را شمامل شمود
(بوایهر و محسنی کبیر.)1398 ،
1. Spritos
2. Mueller et al
3. King
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م نویممت ،تمت

انسمما بممرا برقممرار رابطمم بمما خممود ،خداونمد ،طبی مت و انسما هما

دیگمر اسمت .م نویمت ب مد در وجمود انسما اسمت کم بمرا ت ایمی اوسمت و بما انسمما شمد
رابطم دارد .م نویمت ،حمس ت لق و دیونمد بم یمک ب مد مت ایمی و فراتمر از جهمما ممماد اسممت
کم میتوانمد ب صورت مجیوعم ا از باورهما و عقایمد و رفتارهما باشمد (نور  .)1399 ،م نویممت
یکممی از توانیند ها انسمما اسممت کمم راههما کنممار آمممد و راهبردهمما حممل مسممئل را
بمممرا افمممراد فراهممم مممیکنممممد و ب م عنمموا یممممک منبمممم از حیایممممت اجتیاعممممی ،در برابممممر
سممردرآییها و مصیبتهمما ،احساسممی از م نمممیدار را در قلبشممما ایجممماد ممیکنمممد و بممم
مممرد احساسممی از کنتممرل غیمرمسمتقی بمر رو دیشمامدها میدهمد کم در نهایمت بم کاهممم
انممزوا و تنهایممی در افممراد منجممر میشممود (کیمر و فوالدچنمگ .)1395 ،بممم هییمممن دییمممل
اسممت کمم داوه همما نشمما میدهممد آمموز

مهارتها م نمو بممر امیممد و سممتمت روا

(دیویس)2015 ،1؛ بممر امیممد بمم زندآممی (ابوایقاسیی و س ید  )1391 ،و رضایممت از زندآممی
(کیر و فوالدچنگ )1395 ،مؤثر است.
آموز

مهارتها م نمو مبتنمی بمر آمموزههما قرانمی و روایمات ممیتوانمد بمر سمرزندآی

تحصیلی دان آموزا اثرآذار باشد .سرزندآی تحصیلی ب توانایی موفقیتآمیز دان آمموزا در
برخورد با چمای هما تحصمیلی کم در مسمیر زنمدآی تحصمیلی م یمول هسمتند اشماره دارد کم
دربرآیرنده داسخ مببت ،سازنده و انطباقی ب انواع چای ها و موان ی ک در عرص مداو و جار
تحصیلی ،تجرب ممیشموند ،ممیباشمد (دوتمواین و هیکمارا  .)3 :2011 ،2امما در زنمدآی روزانم
تحصیلی ،دان آموزا با انواع چمای هما ،موانم و فشمارها خما
ض یف ،سطوح استرس ،تهدید اعتیادب ندس در نتیج عیلکرد ،کاه

ایمن دوره ازجیلم نیمرات
انگیز

و ت اممل مواجم

میشوند .برخی از دان آموزا در برخورد با این موان و چای ها موفق عیل میکنند ،اما آروه
دیگر از دان آموزا در این زمین نماموفق هسمتند (دمور عمدل و هیکمارا  .)26-27 :1393 ،در
واق  ،مدارس و دیگر محیطها آموزشی ،مکا هایی هستند ک در آ ها چای هما تحصمیلی،
موان و فشارها ،حقیقت دایدار زندآی تحصیلی هستند ،هیین امر میکن است باعم

خسمتگی و
1. Davis
2. Putwain et al
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دیسرد دان آموزا در مدرسم آمردد و سمرزندآی دانم آمموزا را تحمت شم اع قمرار دهمد
(فخاریا و هیکارا .)2392 :1399 ،
بر هیین اساس مهارتها م نو مبتنی بر آیات و روایات میتوانند زمین سرزندآی تحصیلی
دان آموزا را فراه سازند .چراک بمر اسماس آیمات و روایمات اسمتمی فلسمد وجمود انسما
رسید ب س ادت و قرب ایهی است .بدین منظور ،دین است برنام ها جمام و کماملی در قایم
تربیت دینی برا انسا ها دارد (ملکی و هیکارا  )106 :1396 ،ک میتواند حسی از ارتباط داشتن
با دیگرا  ،داشتن م نی و هدف در زندآی و داشتن اعتقاد و ارتباط با یک قدرت مت ایی را فراه
سازد .در واق م نویت زمین ساز احسماس آرامم  ،انسمجا و سمازآار بما قمدرت بماالتر و یمک
احساس ارز
آموز

و هدف در زندآی است (رادمهر و یوسفوند.)5 :1396 ،
مهارتها م نو مبتنمی بمر آمموزههما قرانمی و روایمات ممیتوانمد بمر خمو بینمی

تحصیلی دان آموزا اثرآذار باشد .خو بینی تحصیلی باور فرد است ک تحت تأثیر عوامل
محیطی در فرد شکل میآیرد .این باور ب ما میآوید ک در صورت برقرار روابط اعتیمادآمیز
بین دان آموزا و کادر آموزشی ،وجود ویاآیها تأکید تحصیلی در محمیط و بم دنبمال آ
شکلآیر احساس یگانگی بما محمیط آموزشمی ،فمرد در مسمیر دیشمرفت انگیمز بماالیی کسم
میکند و ب موفقیت دست مییابد (زاهد بابت و کریییا دمور .)154 :1399 ،در زمینم اثربخشمی
مهارت ها م نو بر خو بینی تحصیلی دانم آمموزا بسمیار از تحقیقمات نشما دادهانمد کم
م نویت در سمتمت جسمیی و روانمی و بم خصمو

افمزای

م نمادار در تیمامی اب ماد زنمدآی

تحصیلی ،شغلی ،خانوادآی تأثیر فراوانی دارد و دی بینیکننده قمو بمرا خمو بینمی بم شمیار
میآید (یووریرو و هیکارا  ،)2018 ،1درصورتیکم خمو بینمی تحصمیلی از طریمق کسم

ایمن

مهارتها محقق شود محیط آموزشی سازندها تشکیل می شود ک نتیج آ ایجماد نیمرو بسمیار
مؤثر و مببت برا یادآیر در مؤید ها (اعتیاد ب م ل  ،حمس کارآممد  ،تأکیمد علیمی م لم )
است ک از طریق کار با یکدیگر و دریک شکل منسج  ،محمیط تحصمیلی را خلمق ممیکننمد کم
شامل اب اد شناختی ،رفتار و کارایی است (مراد و هیکارا .)143 :1394 ،
1. Loureiro et al
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مبانی نظری
یکی از مه ترین دغدغ ها امروز نظا هما آموزشمی ایمن اسمت کم یادآیرنمدآا آ از
یحاظ تحصیلی در وض یت مطلوبی قرار داشت باشند .بر هیین اسماس اهییمت بررسمی خمو بینمی
تحصیلی در دان آموزا نیز از این حی

است ک خو بینمی تحصمیلی مدهمومی اسمت حاصمل

ت امل بین کارآمد  ،تأکید تحصیلی و اعتیاد است (عباسمیا و حیمدرزاده )149 :1394 ،و شمامل
اب اد شناختی و عاطدی است و ه ب منزیۀ عنصر رفتار عیل میکند .خودکارآمد جی ی اعتقاد
و نگر

جی ی است؛ بنابراین شناختی است .اعتیماد بم وایمدین و دانم آمموزا داسمخ ممؤثر بم

ایگوها ت املی است و تأکید علیی نیز تأکید برا رفتارها دیشرفتآرا در محیط کار مدرس
و هیکارا  .)49-50 :1396 ،در واقم سمازه خمو بینمی تحصمیلی بم ایجماد

است (حامد نس

محیط مببت در مدرس کیک میکند و هیینین باع

ایجاد کارآمد محیط آموزشی میآردد

تأکید تحصیلی و انتظارات باال را ایجاد و استانداردها باالیی را برا موفقیمت تحصمیلی فمراه
میکند .در مدارس با خو بینی تحصیلی باال ،م لیا  ،دان آموزا و وایدین ب یکدیگر اعتیاد
دارند .این اعتیاد باع
ازآنجاییک آموز

ایجاد هیدیی در میا آ ها میآردد (عباسیا و حیدر زاده.)149 :1394 ،
مهارتها م نو مبتنی بر آیات و روایات شای ترین راهها رسید بم

م انی آستردهتر توسط فراآیرا است و ازآنجاییک م نویمت ،شمدت و ضم ف دمذیر اسمت و بما
عموامملی ،تمقمویمت و بما عموامملی ،تمضم میممف ممیآمردد (تموکلی)45 :1397 ،؛ یمذا ایمن نموع از
آموز

مهارت ها زندآی هیاهنگی ،انسجا و هیساز بیشتر میما جنبم هما مختلمف هویمت

خود و اهداف زندآی؛ شکل داد ب یمک طرحموار زنمدآی یکپارچم ؛ هیسماز موق یمت هما
کنونی با اهداف کلی؛ خدمت ب دیگمرا ؛ ت همد بم یمک آرمما ارزشمیند؛ ختقیمت؛ زیسمتن بم
کاملترین و عییقترین شکل میکن؛ رنج؛ تجارب دینی (م نو ) را در دی خواهد داشت (رابمو و
نی  )2015 ،کم آمموز

مجیوعم ایمن عواممل ممیتواننمد زمینم خمو بینمی در اممر تحصمیل و

سرزندآی تحصیلی برا دانی
آموز ودرور

آموزا را فراه سمازند؛ بنمابراین بما توجم بم اهییمت موضموع،

بایستی با رویکمرد اسمتراتایک و دویما بم ممدیریت مهم تمرین توانینمد هما

تحصیلی دان آموزا  ،سرزندآی تحصیلی است ،بنگرند و خو بینی تحصیلی را ب عنوا منب می
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جهت ایجاد محیط مببت در مدرس  ،کارآمد محیط آموزشی و هیدیی در میما دانم آمموزا
میشود (عباسیا و حیدرزاده ،)1394 ،در نظر بگیرند .اهییت و ضرورت انجا تحقیق ازاینجهت
میباشد ک علیرغ شواهد تحقیقاتی دال بر اهییت مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی
و روایات ،هیچیک از محققا ب طور مستقی ب بح

در باب تأثیر مهارتهما م نمو مبتنمی بمر

آموزهها قرانی و روایات بر سرزندآی و خو بینی تحصیلی دان آموزا دختر نپرداخت اند.

پیشینه پژوهش
با توج ب اهییت و نق

موضوع دارها از داوه ها در این زمین صمورت آرفتم کم بم

آ ها اشاره میشود:
ربانینیا ( )1399در داوهشی ب بررسی اثربخشمی رویکردهما مبتنمی بمر م نویمت بمر اهمداف
دیشرفت تحصیلی و سرزندآی تحصیلی دان آموزا متوسط قائنات درداختند .یافتم هما نشما داد
تداوت م نادار در میمزا برخموردار از اهمداف دیشمرفت تحصمیلی و سمرزندآی تحصمیلی در
دی آزمو و دسآزمو وجود داشت ب آون ا کم رویکردهما مبتنمی بمر م نویمت بمر اهمداف
دیشرفت تحصیلی و سرزندآی تحصیلی دان آموزا نق

مببت و م نادار دارد.

بوایهر و محسنی کبیر ( )1399در داوهشی ب طراحی و ارزشیابی بست آموزشی مهارتهما
مبتنی بر م نو برا دانشجویا درداختند .یافت ها نشا داد آموز

مهارتهما م نمو بم عنموا

سطح اول دیشگیر میتواند ب مشاوره و روا درمانگر م نمو در جهمت دیشمگیر در سمطوح
دیگر و ب آموز دهندآا و مشاورا باتجرب در این زمین کیککننده باشد.
چابکی نااد و اشکذر ( )1397در داوهشی ب اثربخشی درما یکپارچم توحیمد بمر اسماس
مبانی قرانی بر سرزندآی تحصیلی دان آموزا دختر دی دانشگاهی استا یزد درداخت .یافتم هما
نشا داد ک درما یکپارچم توحیمد ناشمی از مبمانی قرانمی بم میمزا م نمادار باعم

افمزای

سرزندآی تحصیلی میشود.
تمموا و هیکممارا ( )1398در داوهشممی ب م بررسممی رابط م م نویممت بمما سممرزندآی تحصممیلی
دانشجویا دانشگاه علو دزشکی اراك درداختند .یافت ها نشا داد م نویت با سرزندآی تحصمیلی
رابط مببت و م نادار دارد.
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سیاح برآرد و هیکارا ( ) 1396در داوهشی ب بررسمی رابطم م نویمت بما دیشمرفت تحصمیلی
دانشجویا دزشکی جند شادور اهواز درداختند .یافت ها نشا داد آموزهها م نو و میارست در
انجا آ ها موج

دیشرفت تحصیلی دانشجویا میشود.

صبا و اصل فتاحی ( )1396در داوهشی ب بررسی تأثیر آموز

م نویت با تأکید بر آموزههما

قرآنی بر سازآار اجتیاعی دان آموزا دسر دوره متوسط شهرستا شبسمتر درداختنمد .یافتم هما
نشا داد یافت ها داوه
م نیدار موج

افزای

نشا داد ک آموز

م نویت با تأکیمد بمر آمموزههما قرآنمی بم طمور

نیرات مربوط ب سازآار اجتیاعی میشود.

تاجایدینی رابر و هیکارا ( )1394نق

باورها و آموزهها م نو در افزای

سمرزندآی

تحصیلی دان آموزا دختر مقط متوسط شهرستا رابر درداختند .یافت هما نشما داد نشما دهنمده
نق

دی بینیکنندآی باورها و آموزهها م نو در سرزندآی تحصیلی بود.
هاتف وحید )2020( 1در داوهشمی بم بررسمی اثربخشمی رویکردهما م نمو بمر سمرزندآی

تحصیلی دان آموزا در مایز درداختند .یافت ها نشما داد رویکردهما م نمو موجم

ارتقما

سرزندآی تحصیلی دان آموزا میشود .سلورا و نییاکو )2020( 2در داوهشی بم بررسمی نقم
اثربخشی راهبردها خودتنظییی بر سرزندآی تحصیلی دان آموزا اوکراینی درداختند .یافتم هما
نشا داد راهبردها خودتنظییی بر سرزندآی تحصیلی دان آموزا تأثیر مببت و م نادار دارد.
سروماودایو )2020( 3در داوهشی ب بررسی نق

خو بینی علیی م ل در سرزندآی تحصمیلی و

کارآمد مدارس در مدارس مقط متوسط اندونز درداخت .یافت ها نشا داد خو بینمی علیمی
م ل در سرزندآی تحصیلی و کارآمد مدارس نق

مببت و م نادار دارد .دنت و سیرواسمتاوا

( )2019در داوهشی ب بررسی اثربخشی مؤید ها م نویت با افزای

4

سرزندآی تحصیلی در میا

دان آموزا درداختند .یافت ها نشا داد مؤید ها م نویت و دروراند آ بما افمزای

سمرزندآی

تحصمیلی در میما دانم آمموزا تمأثیر مببمت و م نمادار دارد .میمد و هیکمارا  )2019( 5در
داوهشی ب بررسی اثربخشی هو

م نو بمر دیشمرفت تحصمیلی دانم آمموزا کمانی بونگما در
1. Hatef Vahid
2. Selora & Nichako
3. Seromavdalo
4. Pent and Sirostava
5. Midi et al
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جنوب شرقی آسیا درداختند .یافت ها نشا داد دان آموزانی ک از راهکارها و ارز هما م نمو
بهره میآیرنمد دیشمرفت تحصمیلی بماالیی را نیمز تجربم ممیکننمد .خما و هیکمارا  )2018( 1نیمز
اثربخشی آموز

هو

م نو مبتنی بر آموزهها استمی بر توسم و ممدیریت خمود در امریکما

درداختند .یافت ها نشا داد آموز

هو

م نو مبتنی بر آموزهها استمی بر توسم و ممدیریت

خود تأثیر مببت و م نادار دارد .با توج بم توضمیحات فمو ،،ایمن دماوه

در دمی داسمخگویی

سؤاالت زیر داسخ داده میشود.

4سؤاالت پژوهش
مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات بمر سمرزندآی و خمو بینمی تحصمیلی
دان آموزا تأثیر دارد.
مهارتها م نو مبتنی بر آموزههما قرانمی و روایمات بمر مؤیدم هما سمرزندآی تحصمیلی
(احساس دیده شد  ،مدید بود  ،توانایی مقابل با چای ها) دان آموزا تأثیر دارد.
مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانمی و روایمات بمر مؤیدم هما خمو بینمی تحصمیلی
(اعتیاد ب م ل  ،حس کارآمد  ،تأکید علیی م ل ) دان آموزا تأثیر است.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر همدف کماربرد و رو

انجما دماوه

از نموع شمب آزمایشمی یما نییم

تجربی ،طرح دی آزمو و دسآزمو با آروه آواه است .جام آمار  ،دان آموزا دختر دایم
نه مدارس دویتی شهر آلوآاه ب ت داد  445ندر ممیباشمند .آمروههما آزممو و آمواه بم رو
تصادفی در دو آروه  25ندره قرار داده شدند .آروه آزممای

کم دروتکمل آمموز

مهمارتهما

م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات بر اساس ایگو برومندزاده و کرییی ثمانی ( )1394در
آ ها اجرا شد و آروه آواه ک این آموز

در آ ها اجرا نشد .برا تشکیل آروه آزمو و آمواه

نیون ها ب صورت تصادفی ساده در دو آروه قرار میآیرند.
1. Khan
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روش اجرای پروتکل حل مسئله مبتنی بر معنویت
ابتدا داوطلبا شرکت در این دروتکل ،دس از هیگنساز با توج ب م یارها ورود ب
مطای مانند تیایل ب شرکت در جلسات آموزشی ،کس

رضایت از وایدین ب صورت کتبی و

تأییدی آواهی شرکت در جلسات در ساعات م ین ب صورت تصادفی ب دو آروه آزمو و آواه
تقسی شدند .قبل از شروع آموز

مهارتها

م نو

مبتنی بر آموزهها

قرانی و روایات

درسشنام ها خو بینی و سرزندآی تحصیلی را بین دو آروه  25ندره دان آموزا تقسی کرده
و از آ ها دی آزمو آرفت شد و برا آروه تجربی دوره آموز

مهارتها م نو مبتنی بر

آموزهها قرانی و روایات برنام ریز شده بر اساس دروتکل تهی شده در ده جلس  100دقیق ا
برآزار آردید .ب د از ده جلس دوباره درسشنام ها مذکور را در اختیارشا قرار داده تا تأثیر
آموز

بر دان آموزا موردبررسی قرار آیرد.
جدول  .1محتو آموزشی (مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات)

جلسه

تکليف جلسه

موضوعات موردبحث
معارفه  -معرفی بریامه ممو سی  -اهداف ر ایتظارات مرتبط با

1

درر ممو سی ر ممو ش توکل به خدا بیان تاریخچه مختصری ا

به همرا مرردن احادیث مرتبط با

معنویتگرایی ر تأثیر من ر مگاهی ا ار شها تمرکز ر توجه بر

چگویگی تأثیرگذاری میات ررمیی ر

ردرت مشلق هستی مگاهی ا داستهها ر یعمتهایی که پررردگار

ررایات ر احادیث بر توکل به خدا

در اختیار فرد ررار داد است
تعریف معنویت  -تعریف مفاهیم ر ریژگیهای ایسان معنوی -
2

بحث دربار دین – رابشه معنویت خودمگاهی ر سالمت  -اهمیت
معنویت در خودمگاهی  -ییا به معنویت ر کارکرد من در یدگی
استفاد ا تمثیل میات ر ررایتهای ررایی با مضمون توکل به

3

خدا ر اینکه دایشممو خود را جای رهرمان داستان تصور کند ر
بگوید در چنین سرایشی چه احساسی دارد  -را های حل مسئله را
یادداست کند-بحث دربار را حلهای منها
مهارت بخشایشگری :تعاریف  -مراحل عفو بحث دربار مفاهیم

4

متعدد ا بخشش ر گذست مرحله تصمیمگیری برای بخشیدن مرحله
ارداش به بخشیدن یتیاه بخشیدن ر ذکر میات ر ررایات مرتبط با این
مفهوش بحث دربار مراحل ربل ا بخشش ر خود بخشش

ذکر یمویههایی ا تاربیات یدگی در
مینه توکل به خدا ر خودمگاهی
ا دایشممو ان خواسته سد که
ریژگیهای معنوی خود ر تأثیرات من
در یدگیسان را بنویسند
یوستن مشلبی در مورد بخشایشگری ر
یمویههایی ا بخشایشگری که توسط
میان صورت گرفته است
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جلسه

تکليف جلسه

موضوعات موردبحث
تعریف ذکر  -مراربه ر ذکر  -ایوا ذکر  -ررش ذکر گفتن  -مکان

5

ر مان ذکر  -مراتب ذکر  -سرایط ذکر  -مثار ذکر خدا  -موایع ذکر
صلهرحم – مثار  -مثار رشع ر عوامل صلهرحم  -مصادیق ر سیو ها -

6

مر صلهرحم  -ارلویتبندی در صلهرحم  -موارد من  -مثار دییوی
صدره ر کمک مالی  -ار ش صدره  -مان صدره -

7

مداب صدره  -مثار صدره

8

بیان داستایی در خصوص صلهرحم
ذکر یمویههایی ا صدره دادن

توکل ر صبر  -بررسی مثار من  -ارکان من  -مینه ر سرایط من -

ترسیم یموداری در خصوص فواید

فواید من  -یتایج من ا منظر ررمن  -مثار رفتاری من

توکل

یما ر دعا  -فلسفه ر مثار من (دییوی  -معنوی)  -اهمیت من -مثار

9

بیان چندین ذکر ر بررسی تأثیرات من

تربیتی – مثار من بر رر ر رران ایسان  -فواید طبی ر درمایی

بیان فواید یما

اختتامیه ر جمعبندی جلسات ارائه سواهد ر معیارهایی که
باار شترین ر معتبرترین یقاط روت میان رابلاتکا است تمرکز بر
میات ررمن در مورد توایاییهای ایسان جمعبندی مضامین

10

مؤلفههای مهارت معنوی (خودمگاهی توکل ذکر بخشش ر حل
مسئله) اجرای پسم مون ر تشکر ا اعضا

ابزارهای اندازهگیری
درسشنام استاندارد خو بینی علیی :این درسشنام توسط قاسمیی و هیکمارا در سمال 1397
طراحی و تنظی شده است .این درسشنام دارا  11سؤال و  3مؤید در اب اد اعتیاد م ل از سؤال 1
تا  ،4حس کارآمد از سؤال  5تا  ،7تأکید علیی م ل  8تا  11است و شیوه نیره دهمی بمر اسماس
طیف ییکرت  5درج ا از کامتً مخاید با نیره  ،1مخاید نیره  ،2بینظر نیره  ،3موافق نیره ،4
کامتً موافق نیره  5میباشد و مجیوع نیره کلی کس شده از داسخ ب سؤاالت درسشمنام توسمط
آزمودنیها نشان میزا برخوردار م لیا از خو بینی علیی میباشد .روایی درسشنام با استداده
از تحلیل عاملی اکتشافی و شماخ
ضری

آیدا کرونباخ  0/86آزار

بمراز

ممدل مطلموب بمود و هیینمین دایمایی ابمزار از طریمق

شده است.

درسشنام سرزندآی تحصیلی :این درسشنام توسط دهقانی زاده و حسمین چمار ( )1391بما
ایگوآیر از نسخ انگلیسی مقیاس آوی ا سرزندآی تحصیلی مارتین و مار
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دادند .مقیاس در  10آوی و بر اساس طیف  7درج ا ییکرت از کامتً مخاید با نیره  1تا کمامتً
موافق با نیره  7میباشد و دارا  3مؤید احساس دیده شد سؤال  1تا  ،3مدید بود سؤاالت  4تا
 ،6توانایی مقابل با چای ها سؤاالت  7تا  )10میباشد .روایی و دایمایی ابمزار :در مطای م دهقمانی
زاده و حسین چار با استداده از ضری

آیدا کرونباخ برابر با  80درصد ب دست آممد و روایمی

آ نیز از طریق روایی سازها از طریق تحلیل مؤید ها اصلی با چرخ

وارییاکس مورد تائیمد

قرار آرفت.
رو

ممورد

تجزی وتحلیل دادهها :دس از جی آور دادهها موردنیماز ،دادههما بم دو رو

تجزی وتحلیل قرار میآیرند .ابتدا برا توصیف دقیق جام آمار موردبررسی از آممار توصمیدی
(میانگین و انحراف استاندارد) و در آمار اسمتنباطی دمس از سمنج
آزمو کوییوآروف اسیرینوف ،برا سنج

نرممال بمود دادههما توسمط

فرضی ها از آزمو تحلیل کوواریانس با استداده از

نر افزار  SPSSاستداده آردید.

یافتهها
در جدول  ،2میانگین ،انحراف استاندارد و واریانس نیرات سرزندآی تحصیلی و خمو بینمی
تحصیلی دان آموزا در دی آزمو و دسآزمو ارائ شده است.
جدول  .2میانگین ،انحراف استاندارد و واریانس سرزندآی تحصیلی و خو بینی تحصیلی در دو آروه
شاخصهای آماری گروهها
سرزندگی
تحصيلی

خوشبينی
تحصيلی

گرر م مایش
گرر کنترل
گرر م مایش
گرر کنترل

ميانگين

واریانس

انحراف استاندارد

پیشم مون

41/72

3/881

1/96

پسم مون

51/44

2/875

2/21

پیشم مون

41/56

3/452

1/86

پسم مون

41/44

3/211

1/73

پیشم مون

32/16

3/878

1/99

پسم مون

37/36

3/111

1/65

پیشم مون

31/84

5/667

2/44

پسم مون

32/44

7/787

2/77
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در مرحل دی آزمو آروه آزمای
تحصیلی ب ترتی

میانگین ،واریانس و انحراف استاندارد نیرات سرزندآی
برابمر  2/44 ،51/44و 2/21

 1/96 ،3/88 ،41/72و در دسآزمو نیز بم ترتیم

میباشد .در آروه کنترل و در مرحل دی آزمو میانگین ،واریانس و انحراف استاندارد سرزندآی
تحصیلی ب ترتی

 3/45 ،41/56و  1/86و هیینین دسآزمو نیز ب ترتیم

 1/73میباشد .در آروه آزمای

برابمر  3/21 ،41/44و

و در مرحل دی آزمو میانگین ،انحمراف اسمتاندارد و واریمانس

نیرات خو بینی تحصیلی ب ترتی

 1/99 ،32/16و  3/878و در دسآزممو نیمز بم ترتیم

برابمر

 ،1/65 ،37/36و  3/111مممیباشممد .در آممروه کنتممرل و در مرحلم دممی آزمممو میممانگین ،انحممراف
استاندارد و واریانس خو بینی تحصیلی ب ترتی
خو بینی تحصیلی نیز ب ترتی

 5/667 ،31/84و  2/44و هیینمین دمسآزممو

برابر  3/44و  2/77و  7/787میباشد.

با استداده از آزمو کلیوآروف -اسییرنف ،نرمال بود توزی متغیرها بررسی شده است.
جدول  .3آزمو کوییوآروف -اسییرنوف نرمال بود متغیرها
پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

خوشبينی

خوشبينی

سرزندگی

سرزندگی

تحصيلی

تحصيلی

تحصيلی

تحصيلی

کلموگروف -اسميرنف

0/09

0/128

0/13

0/14

سطح معنیداری

0/20

0/22

0/20

0/20

سطح م نیدار تیامی متغیرها بیشتر از  0/05است ،ازاینرو توزی دادهها بم دسمتآممده از
درسشنام ها تحقیق نرمال است.
فرضیه اصلی پژوهش :مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات بر سرزندآی
و خو بینی تحصیلی دان آموزا تأثیر دارد.

280

سال سیام | شماره پنجاه و پنجم | تابستان 1401

نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره آموز

مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات بر

سرزندآی و خو بینی تحصیلی در مرحل دسآزمو
منبع

متغير

متغيرها

آموزش

سر یدگی

مهارتهای

تحصیلی

معنوی مبتنی
بر آموزههای
قرانی و

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

اتا

آماری

1208/30

1

1208/30

35/13

0/000

0/45

0/15

گرر ها
خوشبینی
تحصیلی

روایات

مجموع

درجه

ميانگين

ضریب

سطح

مجذور

توان

85/2/41

285/41

1

54/93

0/000

0/28

0/09

تدمماوت بممین میممانگینهمما در مرحل م دممسآزمممو در سممطح آیدمما  0/05م نممادار مممیباشممد.
میممزا تممأثیر (مجممذور اتمما) بممرا سممرزندآی و خممو بینممی تحصممیلی در دممسآزمممو ؛  0/45و
 0/28درصد اسمت؛ بم عبمارتدیگمر بم ترتیم

 45درصمد و  28درصمد از تدماوتهما در نیمرات

سممرزندآی و خممو بینممی تحصممیلی مربمموط ب م تممأثیر آممموز
آموزهها قرانمی و روایمات اسمت؛ بنمابراین آمموز

مهممارتهمما م نممو مبتنممی بممر

مهمارتهما م نمو مبتنمی بمر آمموزههما

قرانممی و روایممات بممر سممرزندآی و خممو بینممی تحصممیلی تممأثیر م نممادار دارد؛ یممذا فممر
داوه

تائید میآردد.

فرضیییه فرعییی او  :مهممارتهمما م نممو مبتنممی بممر آممموزههمما قرانممی و روایممات بممر
مؤیدمم همما سمممرزندآی تحصممیلی (احسممماس دیممده شممد  ،مدیمممد بممود  ،توانمممایی مقابلمم بممما
چای ها) دان آموزا تأثیر دارد.
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جدول  .5نتایج تحلیل کوواریانس آموز ها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات بر مؤید ها سرزندآی
تحصیلی (احساس دیده شد  ،مدید بود  ،توانایی مقابل با چای ها) در مرحل دی آزمو

منبع

احساس

مامو

درجه

میایگین

ماذررات

م ادی

ماذررات

F

سشح
معنیداری

ایدا اثر

توان
مماری

پیشم مون

0/94

1

0/94

1/65

0/20

0/03

0/24

گرر ها

223/57

1

223/57

392/60

0/000

0/89

1

خشا

25/62

45

0/56

کل

250/13

50

دید سدن

پیشم مون

0/45

1

0/45

0/34

0/55

0/008

0/08

گرر ها

41/65

1

41/65

31/72

0/000

0/41

1

خشا

59/09

45

1/31

کل

101/19

50

مفید بودن

توایایی

پیشم مون

6/53

1

6/53

3/92

0/054

0/08

0/49

مقابله با

گرر ها

176/15

1

176/15

105/76

0/000

0/70

1

چالشها

خشا

74/94

45

1/66

کل

257/62

50

تداوت بین میانگینها در مرحل دسآزمو در سطح آیدا  0/05م نادار میباشد .میمزا تمأثیر
مؤید ها سرزندآی تحصیلی (احساس دیده شد  ،مدیمد بمود  ،توانمایی مقابلم بما چمای هما) در
دسآزمو ب ترتی

برابر  0/70 ،0/41 ،0/89درصد است؛ ب عبارتدیگر ب ترتی

 89درصمد41 ،

درصد و  70درصد از تداوتها در نیمرات احسماس دیمده شمد  ،مدیمد بمود و توانمایی مقابلم بما
چای ها مربوط ب تأثیر آموز
بنابراین آموز

مهارتها م نو مبتنی بر آمموزههما قرانمی و روایمات اسمت؛

مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایمات بمر احسماس دیمده شمد ،

مدید بود و توانایی مقابل با چای ها تأثیر م نادار دارد .یذا فر
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فرضیه فرعی دوم :مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانمی و روایمات بمر مؤیدم هما
خو بینی تحصیلی (اعتیاد ب م ل  ،حس کارآمد  ،تأکید علیی م ل ) دان آموزا تأثیر است.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس آموز ها مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات بر مؤید ها
خو بینی تحصیلی (اعتیاد ب م ل  ،حس کارآمد  ،تأکید علیی م ل ) در مرحل دی آزمو
مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشم مون

0/95

1

0/95

0/58

گرر ها

19/17

1

19/17

11/61

خشا

74/29

45

1/65

کل

94/41

50

منبع

اعتماد به
معلم

حس
کارممدی

F

سطح

اندازه

توان

معنیداری

اثر

آماری

0/45

0/001

0/11

0/001

0/20

0/91

پیشم مون

0/06

1

0/06

0/07

0/79

0/002

0/05

گرر ها

24/52

1

24/52

26/30

0/000

0/36

0/99

خشا

41/95

45

0/93

کل

66/53

50

پیشم مون

0/47

1

0/47

0/50

0/47

0/011

0/10

تأکید علمی

گرر ها

83/64

1

83/64

46/01

0/000

0/50

1

معلم

خشا

81/79

45

0/81

کل

165/9

50

تداوت بین میانگینها در مرحل دسآزمو در سطح آیدا  0/05م نادار میباشد .میمزا تمأثیر
مؤید ها خو بینی تحصیلی (اعتیاد ب م ل  ،حس کارآمد  ،تأکید علیی م ل ) در دسآزممو
ب ترتی

برابر  0/50 ،0/36 ،0/20درصد است؛ ب عبارتدیگر ب ترتیم

 20درصمد 36 ،درصمد و

 50درصد از تداوتها در نیرات اعتیاد ب م ل  ،حس کارآمد  ،تأکید علیی م ل مربوط ب تأثیر
آموز

مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات است؛ بنابراین آموز

مهارتها

م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایات بر اعتیاد ب م ل  ،حس کارآمد  ،تأکیمد علیمی م لم
تأثیر م نادار دارد؛ یذا فر

داوه

تائید میآردد.

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

283

اثربخشی مهارتهای معنوی مبتنی بر آموزههای قرانی و روایات بر سرزندگی و خوشبینی تحصیلی دانشآموزان

بحث و نتیجهگیری
بر دای نتایج فرضی اصلی داوه  ،آموز

مهارتها م نو مبتنمی بمر آمموزههما قرانمی و

روایات بر سمرزندآی و خمو بینمی تحصمیلی دانم آمموزا دختمر دوره اول متوسمط شهرسمتا
آلوآاه تأثیر مببت و م نادار دارد .یافت ها داوه

هیسو با یافتم هما چمابکی نمااد و اشمکذر

( ،)1397توا و هیکمارا ( ،)1398تماجایمدینی رابمر و هیکمارا ()1394؛ دنمت و سیرواسمتاوا
( )2019میباشد.
در تبیین این یافت داوه

باید آدت بمرا بهبمود ویاآمیهما تحصمیلی ماننمد سمرزندآی و

خو بینی تحصیلی رو ها زیاد وجود دارد ک از رو ها جدید و مهم بمرا ایمن منظمور
بخصو

در کشورها استمی آموز

مهارتها م نو مبتنی بر آموزههما قرانمی و روایمات

است .چراک شناخت این نوع از مهارتها و آشنایی با اب اد م نو  ،ک جزء حیاتی ستمت انسما
است ،ب افزای

عتق ب م نویت منجر میشود و تأثیر مببتی رو فرد دارد (عسکر و هیکارا ،

)1396؛ یذا ازآنجاییک مهارتها م نو را میتوا ب عنموا توانمایی بیما کاممل و تجربمی و
هدف در هستی ،ب واسط اتصال با خود ،دیگرا یا یک قدرت بمزرگتمر غیمر از خمود شمخ
توصیف کرد (چینومونا )2017 ،ک این قدرت برتر میتواند در زمین ها مختلف راهگشما فمرد
باشد ب آون ا ک برخوردار این مهارتهما در دانم آمموزا ممیتوانمد موجبمات سمرزندآی و
خو بینی علیی آ ها را نیز فراه کند و دان آموزا برخوردار از این مهمارت ممیتواننمد داسمخ
مببت ،سازنده و انطباقی ب انواع چای ها و موان ی ک در عرص ممداو و جمار تحصمیل تجربم
میشوند ک هیا سرزندآی تحصیلی است بدهند و چراک وقتی فرد کار را ب طور خودجمو
انجا میدهد ن تنها احساس خستگی و ناامید ب او دست نییدهد ،بلک احساس میکند انرژ و
نیرو او افزای

یافت است (ویسکرمی و یوسفوند .)29 :1397 ،ب طورکلی این مهارتها موج

میشود فرد احساس حس درونی سرزندآی تحصیلی ک شماخ

م نمیدار بمرا سمتمت نهنمی

است و زمین ها فکر خت ،از این طریق فمراه ممیشمود را تجربم کنمد (سموبرگ و هیکمارا ،
)410 :2012؛ و از طرفممی آممموز
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دربرآیرنده تیایل انسا برا جست وجو م نا زندآی از طریق ت ایی ندس یا از طریمق نیماز بم
ارتباط با چیز فراتر از خود

اشاره دارد میتواند خصلت خو بینی را در فرد تقویمت کمرده و

این خو بینی نیز میتواند نق

مهیی در موفقیت و یادآیر دان آموزا ایدا میکند (عباسیا

و حیدرزاده )153 :1394 ،و با سم ویاآمی اساسمی خودکارآممد  ،اعتیماد و تأکیمد علیمی اسمت
(حاممد نسم

و هیکمارا  )49-50 :1396 ،کم تصمویر غنمی از عاملیمت انسمانی را بم تصمویر

میکشد ،ک رفتار دان آموزا را از نظر اب اد شناختی ،عاطدی و رفتمار تبیمین ممیکنمد (زاهمد
بابت و کریییا دور)154 :1399 ،؛ یذا ازآنجاییک خو بینی علیی ویاآی است کم ممیتوانمد
صرفنظر از توانایی یا انگیز  ،فراآرفت و افزای

یابد آمموز

مهمارتهما م نمو مبتنمی بمر

آموزهها قرانی و روایات میتواند منجر ب خو بینی اساسی برا تدکر مببت شده و ب عیمل و
نتایج مببت در دان آموزا منتهی آردد.
بر دای فرضی فرعی اول ،آموز

مهارتها م نو مبتنی بر آموزههما قرانمی و روایمات بمر

مؤید ها سرزندآی تحصیلی (احساس دیده شد  ،مدید بود  ،توانایی مقابل بما چمای هما) تمأثیر
دارد .این یافت داوه

هیسمو بما یافتم هما چمابکی نمااد و اشمکذر ( ،)1397تموا و هیکمارا

( ،)1398صبا و اصل فتاحی ( ،)1396دنت و سیرواستاوا ( )2019میباشد.
در تبیین این یافت داوه

باید آدت آموز

مهارتها م نو مبتنی بر آموزههما قرانمی و

روایات میتواند بر سرزندآی تحصیلی دان آموزا اثرآذار باشد .سرزندآی تحصیلی ب توانایی
موفقیتآمیز دان آموزا در برخورد با چای ها تحصیلی ک در مسیر زندآی تحصیلی م یمول
هستند اشاره دارد ک دربرآیرنده داسخ مببت ،سازنده و انطباقی ب انواع چای ها و موان ی کم در
عرص مداو و جار تحصیلی ،تجرب میشوند ،میباشد (دوتواین و هیکارا )3 :2011 ،؛ امما در
زندآی روزان تحصیلی ،دان آموزا بما انمواع چمای هما ،موانم و فشمارها خما

ایمن دوره

ازجیل نیرات ض یف ،سطوح استرس ،تهدید اعتیادب ندس درنتیج عیلکرد ،کاه

و

انگیمز

ت امل مواج میشوند .برخی از دان آموزا در برخورد بما ایمن موانم و چمای هما موفمق عیمل
میکنند ،اما آروه دیگر از دان آموزا در این زمینم نماموفق هسمتند (دمور عمدل و هیکمارا ،
.)26-27 :1393
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در واق مدارس و دیگر محیطها آموزشی ،مکما همایی هسمتند کم در آ هما چمای هما
تحصیلی ،موان و فشارها ،حقیقت دایدار زندآی تحصیلی هستند ،هیین امر میکمن اسمت باعم
خستگی و دیسرد دان آموزا در مدرس آردد و سرزندآی دان آموزا را تحت شم اع قمرار
دهد (فخاریا و هیکارا  .)2392 :1399 ،بر هیین اساس مهارتها م نمو مبتنمی بمر و آیمات و
روایات میتوانند زمین سرزندآی تحصیلی دان آموزا را فراه سازند .چراک بر اساس آیمات و
روایات استمی فلسد وجود انسا رسید ب س ادت و قرب ایهی است .بدین منظور ،دین است
برنام ها جام و کاملی در قای

تربیت دینی برا انسا ها دارد (ملکی و هیکارا )106 :1396 ،

ک میتواند حسی از ارتباط داشتن با دیگرا  ،داشتن م نی و هدف در زنمدآی و داشمتن اعتقماد و
ارتباط با یک قدرت مت ایی را فراه سازد .در واق م نویت زمین ساز احساس آرامم  ،انسمجا و
سازآار با قدرت باالتر و یک احساس ارز

و هدف در زندآی است (رادمهمر و یوسمفونمد،

)5 :1396؛ یذا دان آموزانی ک از این مهارت بهره میبرند میتواننمد احتیمال شکسمت و تمرك
تحصیل را در خود دایین آورند و بما رفتارهما سمازآاران در مدرسم احسماس کنتمرل انگیمز
تحصیلی و خودکارآمد باال سرزندآی تحصیلی بیشتر را نیز تجرب کنند.
بر دای فرضی فرعی دو داوه  ،آموز

مهارتها م نمو مبتنمی بمر آمموزههما قرانمی و

روایات بر مؤید ها خو بینی تحصیلی (اعتیاد ب م لم  ،حمس کارآممد  ،تأکیمد علیمی م لم )
دان آموزا تأثیر دارد .این یافت داوه

هیسو بما یافتم هما سمیاح برآمرد و هیکمارا (،)1396

شیشو ( )2013میباشد .در تبیین این یافت داوه

باید آدت آموز

مهارتها م نو مبتنی بمر

آموزهها قرانی و روایات میتواند بر خو بینی تحصیلی دان آموزا اثرآذار باشد .خو بینی
تحصیلی باور فرد است ک تحت تأثیر عوامل محیطی در فرد شکل میآیرد .این باور بم مما
میآوید ک در صورت برقرار روابط اعتیادآمیز بین دان آمموزا و کمادر آموزشمی ،وجمود
ویاآیها تأکید تحصیلی در محیط و بم دنبمال آ شمکلآیمر احسماس یگمانگی بما محمیط
آموزشی ،فرد در مسیر دیشرفت انگیز باالیی کس
بابت و کریییا دور.)154 :1399 ،
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در زمین اثربخشی مهارتها م نو بر خو بینی تحصیلی دان آموزا بسیار از تحقیقات
نشا دادهاند ک م نویت در ستمت جسیی و روانی و بخصو

افزای

م نادار در تیامی اب ماد

زندآی تحصیلی ،شغلی ،خانوادآی تأثیر فراوانی دارد و دی بینیکننده قو بمرا خمو بینمی بم
شیار می آید (یووریرو و هیکارا  .)2018 ،درصورتیکم خمو بینمی تحصمیلی از طریمق کسم
مهارتها ناشی از آموز

مهارتها م نو مبتنی بر آموزهها قرانی و روایمات محقمق شمود

محیط آموزشی سازندها تشکیل میشود ک نتیجم آ ایجماد نیمرو بسمیار ممؤثر و مببمت بمرا
یادآیر در مؤید ها (اعتیاد ب م ل  ،حس کارآمد  ،تأکید علیی م ل ) است ک از طریق کار
با یکدیگر و دریک شکل منسج  ،محمیط تحصمیلی را خلمق ممیکننمد کم شمامل اب ماد شمناختی،
رفتار و کارایی است (مراد و هیکارا  .)143 :1394 ،از محدودیتها تحقیق حسماس بمود
آزمو ها و مهارتها م نو مبتنی بر آموزههما قرانمی و روایمات اسمت .بمدین منظمور دیشمنهاد
میشود آموز ودرور

با برآزار کارآاههما آموزشمی بمر ا م لیمین و ممدیرا و مسمئوال

مدارس بما بهمرهآیمر از افمراد متخصم
آموزهها قرانی و روایات را آموز

 ،تکنیمکهما ارتقما سمرزندآی تحصمیلی بمر اسماس

دهند تا آ ها بتوانند محمیط آموزشمی را در راسمتا تحقمق

سرزندآی تحصیلی دان آموزا هدایت کنند .هیینین جهت تحقق مؤید اعتیاد ب م ل  ،حس
کارآمممد و تأکیممد علیممی دیشممنهاد مممیشممود م لیممین از رو همما متنمموعی در جهممت ارزشممیابی
دان آموزا استداده کنند ،رفتارها منصدان ا نسبت ب دان آموزا در کتس درس با توج ب
فردیت دان آموزا داشت باشند.
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مجلة البحث العلمي في قضايا التربية اإلسالمية
فاعلية المهارات الروحية المبنية على التعاليم والتقاليد القرآنية في حيوية الطالب وتفاؤلهم األكاديمي

55
المجلد 30

2

عطیة أصغري | 1معصوم باغربور

الصيف ١٤٤3

الملخص
أجريت هذه المقالة بهدف التحقق من فاعلية المهارات الروحية المبنية على التعاليم والروايات القرآنية حول
ورقة البحث

الحيوية والتفاؤل األكاديمي لطالبات الصف التاسع في مدينة قلوجة .من حيث الغرض العملي وطريقة البحث  ،فإن
البحث هو تصميم شبه تجريبي  ،قبل االختبار وبعده .تم اختيار حجم العينة بأخذ عينات عشوائية بسيطة في

الواردة:
 27رمضان ١٤٤2
المقبولة:
 20ذوالحجه ١٤٤2
صص269-290 :

مجموعتين من  25شخصًا .مجموعة واحدة كمجموعة تجريبية تم فيها تنفيذ بروتوكول المهارات الروحية القائم على
التعاليم والتقاليد القرآنية على نموذج برومندزاده وكريمي ثاني ( )2014والمجموعة الضابطة التي لم يتم تنفيذ هذا
ال تدريب فيها .تشمل أدوات جمع البيانات :أ) برنامج المهارات الروحية القائم على التعاليم والتقاليد القرآنية الذي تم
عقده في  10جلسات لمدة  100دقيقة في شهر واحد  ،ب) استبيان التفاؤل األكاديمي القياسي (قاسمي وآخرون ،
 ، )2017ج) الحيوية األكاديمية دهغانيزاده االستبيان وحسين شاري ( ، )1391وقد تم أظهرت النتائج المتحصل
عليها من التحليل اإلحصائي للتغاير أن تدريس المهارات الروحية المبنية على التعاليم والتقاليد القرآنية على مقومات
الحيوية األكاديمية (حساسية الرؤية  ،الفائدة  ،القدرة على مواجهة التحديات) ومكونات التفاؤل األكاديمي (الثقة في
المعلم) ، .اإلحساس بالكفاءة  ،التركيز .إن معرفة المعلم) لها تأثير إيجابي وهام على الطالب.
الكلمات الرئيسية :المهارات الروحية  ،التعاليم والتقاليد القرآنية  ،الحيوية  ،التفاؤل األكاديمي.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.9.6

20.1001.1.22516972.1400.2
اإلسالمية  ،بندر غاز  ،إيران.
 .1ماجستير  ،قسم العلوم التربوية  ،فرع بندر غاز  ،جامعة آزاد
9.53.2.8
 .2المؤلف المراسل :أستاذ مساعد  ،قسم العلوم التربوية  ،فرع بندر غاز  ،جامعة آزاد اإلسالمية  ،بندر غاز  ،إيران.
Ma_bagherpur@yahoo.com
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