
  Quarterly of Educatinal Psychology تربیتی شناسیروانفصلنامه 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 14, No. 48, Summer 2018 215 تا 217، ص 97تابستان ،هشتمچهل و  شماره ،چهاردهم سال

 

 

 

توسطه دوم م ۀپذیری دانش آموزان دختر دوربینی مسئولیتپیش
 آمدی و هوش معنویبر اساس خودکار

 2سعید مذبوحی ،1ابوطالب سعادتی شامیر

 91/89/9911تاریخ پذیرش:  91/80/9911تاریخ وصول: 

 چکیده
 5منطقه دوم  دوم متوسطه ۀدانش آموزان دختر دور پذیریبینی مسئولیتمطالعه حاضر، پیشهدف از 

نفر از  5425 منظور از بینبدینبود. بر اساس خودکارآمدی و هوش معنوی آموزش و پرورش شهر تهران 
 یارحلهم یاطبقهگیری گیری از شیوه نمونهو با بهره دانش آموزان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان

امه هوش پرسشن و آمدیپذیری، خودکارمسئولیت یهاپرسشنامه عنوان نمونه پژوهش انتخاب ونفر به 425
ریب ض آماری از یهامفروضهبعد از بررسی  هادادهمعنوی را در یک نشست تکمیل کردند. جهت تحلیل 

ه همبستگی بین نشان داد ک پژوهش هاییافتهاستفاده شد.  همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام
مامی ت همچنین بین نمره کلی هوش معنوی و ؛پذیری معنادار بودخودکارآمدی و هوش معنوی با مسئولیت

اری( ط حالت هوشیهای آن )تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسمقیاسخرده
های قیاسمن بین نمره کلی هوش معنوی و خردهار یافت شد. همچنیپذیری همبستگی معنادبا نمره مسئولیت
همبستگی معنادار یافت شد. نتایج تحلیل  پذیریگاهی متعالی با نمره کلی مسئولیتمقیاس آآن به جز خرده

آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری )از  یهامؤلفهکارآمدی و نشان داد که خود رگرسیون گام به گام
آمدی و کاردانش آموزان بودند و همچنین خود پذیریبینی مسئولیتقادر به پیش هوش معنوی( یهامؤلفه

اساس بر .پذیری دانش آموزان بودندبینی مسئولیتقادر به پیش هوش معنوی( یهامؤلفهآگاهی متعالی )از 
برداشتی  و میزانمدی آنان آنش آموزان تابعی از میزان خودکارپذیری دا-گفت که مسئولیت توانیمنتایج 
-بینییشپ تواندیماز سوی دیگر مدیریت و ابراز بهینه هیجانات نیز  ؛باشدیمخود دارند،  هایییتواناکه از 

موزان پذیری دانش آاز این رو جهت افزایش مسئولیت نش آموزان دختر باشد.پذیری در داکننده مسئولیت
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افسردگی شناسایی شوند موجبات تقویت باورهای معنوی فراهم ساز اضطراب و عوامل زمینه شودیمپیشنهاد 

یری و پذایش خودکارآمدی و افزایش مسئولیتگردد و بر افزایش هوشیاری دانش آموزان دختر جهت افز
 .پایایی آن تمرکز شود

 خودکارآمدی، هوش معنوی، مسئولیت پذیری، دانش آموزان دختر: واژگان کلیدی

 مقدمه
تی را بر آن داشته تا لدو ینهادهاو  هاسازماندر عصرکنونی،  هایطمحپدیده پیچیدگی 

ابتی داشته محیطی و فضای رق هاییچیدگیپبسیار گوناگون و متفاوتی را در قبال  یهاپاسخ
ذیر باشند و با پافراد به این امر است که مسئولیت، ترغیب هایوهش ترینیعملباشند. یکی از 

د کار بیابن تمام عیار خویش را در« خود»از این طریق  کنند و تمام وجود خود را وقت کار
و نوآور در پاسخگویی به مسائل مختلف پیش رو خواهد  خالق پذیر،که پیامد آن مسئولیت

؛ 6531 غباری و همکاران،شناسی )ویژه محققان رواناز جمله عوامل فردی مورد توجه  ؛بود
آموزشی مثل مدارس،  یبسترها ( در0406 ،3ردموند ؛4003 ،2سنتوز ؛4003 ،1سیسک
. گفته شده که بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ باشدیم 4آمدیخودکار

تر ام مهمخود، هیچ کد و در میان ساز و کارهای نفوذ بر شوندیمبرخود، برانگیخته و کنترل 
 .(6991، 5)بندورا و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیستند

فیت بدیل در کیام باورهاست که نقش بنیادین و بیآمدی، از جمله نظباورهای خودکار
 7ناسل . از نظر(4000 ،6نوبلدارد )زندگی آدمی و ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف آن بر عهده 

در انجام یک عمل دلخواه یا  فرد ۀشدآمدی، قابلیت )توانایی( ادراک( خودکار4002)
روانی آدمی است.  هایمکانیزم از مکانیزم ترینیمحورآمدن با یک موقعیت خاص، کنار

وسیله فرآیندهای شناختی، انگیزشی، عاطفی آدمی را به یهاتنشآمدی، باورهای خودکار
آمدی را اساس عمل انسان  ( خودکار4066) 8لونوبرگ. نمایدیمگیری تنظیم مو تصمی
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 بخش هستنداندیش و خودسامانهای خودکارآمد، مبتکر، ژرفناو اعتقاد دارد انس داندیم
 ثیرگذاری بر اعمالشان برخوردارندوجود آوردن پیامدهای مطلوب، از نیروی تأهو برای ب

 (.4000، 1)فیست و فیست
طبق تعریف بندورا توانایی تسلط فرد بر موقعیت و ایجاد پیامد مثبت  کارآمدیخود

خارجی  هاییتموقعاز بر خورد با  کارآمدیگذار است. خودیرثتأ و بر تکرار رفتار باشدیم
ا هدایت ر او با استرس که فعالیت فرد و سبک مقابله شودیمبک عامل شخصی محسوب 

جمعی یک گروه نسبت به قابلیت  جمعی را نیز باور کارآمدیخود .(4066 ،2هایت) کندیم
 رسیدن به هدف خاص طراحیدهی و اجرای عملی که در جهت م خود برای سازمانأتو

 های متفاوتهای مشابه و یا همان فرد در موقعیتافراد مختلف با مهارت ؛داندیمشده است 
هم  عملکرد مطمئن ؛صورت غیر کافی، کافی و یا بسیار خوب عمل کنندممکن است به

 رادوآن است. بن مؤثرنیازمند مهارت و هم اعتقاد به خود کارآمدی برای به کار بستن 
یک عنصر مهم جهانی از عملکرد گروهی و  کارآمدی( معتقد است که حس خود6991)

 فردی است.
معیارهای رفتار خود را درست برآورده کنیم، احساس کارآیی ما  یااندازهاینکه تا چه 

قابلیت  کفایت، شایستگی و یهااحساس. از نظر بندورا، احساس کارآیی به کندیمرا تعیین 
، بردیمدر کنار آمدن بازندگی اشاره دارد. معیارهای عملکرد، احساس کارآیی را باال 

یاری از که بس . گفته شدآوردیمها، آن را پایین ناکامی در برآورد ساختن و حفظ کردن آن
میان ساز و  و در شوندیمرفتارهای انسان با ساز و کارهای نفوذ برخود، برانگیخته و کنترل 

د از باور به خودکار آمدی شخصی نیستن یرترفراگو  ترمهمکارهای نفوذ برخود، هیچ کدام 
 .(6991)بندورا، 

رای و رفتار را ب شودیماستفاده  لهئفتار سازگارانه است و برای حل مسیک ر« هوش»
به هوش  توانیماز انواع هوش  .(4002، 3)نازل دهدیمله جهت ئغلبه بر موانع و حل مس

هوش (4001)4ادگو بال  .(6535به نقل از صمدی،  ؛4006 )سیسک، معنوی اشاره کرد
که در آن شخص بیش از پیش  کندیممعنوی را به صورت یک خود آگاهی عمیق تعریف 
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تنها فقط آگاهی از بدن بلکه همچنین آگاهی به ذهن . نهشودیمبه ابعاد مختلف خویش آگاه 
که هوش معنوی را  ییهامؤلفه. وی همچنین معتقد است کندیمتعریف  و بدن و روح

حل -2یکی شدن با طبیعت و جهان -5شهود عمیق -4دانش درونی -6عبارتند از: سازندیم
( هوش معنوی را توانایی رفتار با حکمت و شفقت با در نظر گرفتن 4000ایمونز ) .مسئله

نقش  هوش معنوی .کندیمظ شود تعریف شرایط در حالی که مصلحت درونی و بیرونی حف
بسیار مهمی در رشد شخصیت و بر قراری تعادل شکل گیری هویت، کسب معلومات و 

رفت دارد و بستر مناسبی جهت پیش هایتخالقو  استعدادهاارتقای دانش یا پرورش شکوفایی 
عنویت ساس م. بر این اکندیمنان فراهم اعی جوو توسعه اخالقی، اقتصادی فر هنگی و اجتما

ه لحاظ طوری کبه ؛شناسان قرار گرفته استمعنوی انسان در کانون توجه روان و رشد زندگی
 .(6535)صمدی،  داندیمنکردن آن را بی اعتمادی به عناصر اصلی آموزش و یاد گیری 

مختلف  یهاحوزهو رفتار را در  کارآمدیلعات متعدد ارتباط بین احساس خودمطا
نیروی انسانی در هر سازمانی مهمترین رکن  .(6533زاده، )رحیم اندداده خوبی نشانبه

سازمان از  عمالًچرا که بدون نیروی انسانی فعال و خالق  ؛باشدیمموفقیت آن سازمان 
 دتوانیمنخواهد بود. یک سازمان  کارایی مطلوب برای رسیدن به اهداف خود بر خوردار

منابع کلی الزم برای رسیدن به این اهداف را هم در  اهداف متعالی برای خود تعریف کند.
اما در عمل باید نیروی انسانی توانا و خالق در اختیار داشته باشد تا سازمان  ؛اختیار داشته باشد

را برای نیل به مقاصد تعریف شده هدایت کند، افراد اگر توانایی باالیی در کاری خاص 
 ید. احساسآیین باشد، عملکرد فرد پایین می اها پآمدی آنند، اما حس کارداشته باش

تا  شودیممثبت بر عملکرد و رفتار آنان دارد. عوامل متعددی، موجب  یرتأثمدی باال، آکار
 آمدی باال یا پایین بر خوردار باشند.کار افراد از احساس

فتحی، ) باشد مؤثرآمدی بهبود کارریزی برای در بر نامه توانندیمشناسایی این عوامل 
افزایش دهیم،  دانش آموزاناجتماعی و فردی را در  کارآمدی( و اگر بتوانیم خود6532

ورت ربه نحو احسن از توانایی ذاتی و آموزش یافته استفاده نمایند. اهمیت و ض توانندیمآنان 
ویژه هوش معنوی از جهات مختلف در عصر جدید طرح موضوع معنویت و مذهب به

ها در عرصه انسان شناسی توجه به بعد معنوی انسان ی از این ضرورتیک .شودیماحساس 
تی انسان را موجودی زیس یراًاخاز دیدگاه دانشمندان به ویژه کارشناسان سازمان بهداشت که 

ه ظهور دربار . ضرورت دیگر طرح این موضوعکنندیمروانی و اجتماعی و معنوی تعریف 
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روزانه  از ایمان و کاربرد آن در زندگی یترروشنکشش معنوی و نیز جستجوی درک 
 ش معنویاین تنها انسان است که از هو .، ترجمه شهیدی و شیر افکن(6535 1است )وست

وانین تا خالق باشد و ق بخشدیمپذیر و توانایی که به او قدرت بر خوردار است. هوش تحول
اند شمار گردد و بتواصالحات بینماید، قادر به انجام را دستخوش تغییرات خود  هانقشو 

ا به هراه به خدمت در آوردن افراد ترغیب آن تنها شرایط را به بهترین شکل متحول کند.
 .(6533زاده، توسعه معنویاتشان است. )عبد اهلل

؛ 4001، 2مارتینز، اسمیت و بارلو)ها با توجه به این که نتایج بسیاری از پژوهش
 رابطه مثبت و بین هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی که اندکردهبیان  (4001 ،3آدیگلو

ری پذیولیتئاز جمله مس یرهامتغکننده بسیاری از بینیها را پیشنآو  وجود داردداری معنی
ه پرداختدر بافت آموزش و پرورش  یرهامتغلذا ضرورت دارد که به مطالعه این  ؛دانندیم

در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر بیان کرده ( 4064) 4گوپتا . از سوی دیگر.شود
اد کننده نقش مسئوالنه افربینیپیش تواندیمآن هوش معنوی  رأسدر معنویت و است که 

 هاییتموقعاز جمله های مختلف حل مشکالت و مسائل پر تنش روزمره در موقعیتدر 
( نیز در این راستا معتقدند که 4001) 5پارگامنت و ساندرز. آموزشی ایفا نماید
کارآمد و  یهاقضاوتمهم تنظیم رفتار،  یهامؤلفهعنوان یکی از خودکارآمدی نیز به

 ها در جایگاهناکارآمد را در مواجهه به وقایع به همراه خواهد داشت که هر یک از این نگرش
 .بینی کنندرا پیش دانش آموزان پذیریمسئولیت توانندیمخود 

 کارآمدیان در ارتباط با هوش معنوی و خودزمر داخل کشور تحقیقی همآنجا که د از
انجام این پژوهش مهم و ضروری  ؛صورت نگرفته است پذیری در دانش آموزانمسئولیتبا 

 یهاهحوزدانش در  موجب تقویت و افزایش تواندیمو نتایج این تحقیق  رسدیمبه نظر 
 د.شوپذیری مسئولیت یروان شناخت یهامؤلفهمرتبط با 
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 روش
از نوع  توصیفی هادادهوری آازلحاظ روش گرد و پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی

 نفر از دانش آموزان 5425پژوهش حاضر تعداد  جامعه آماری .همبستگی است
نفر  425ها بودند که از بین آن 5منطقه  اداره آموش و پرورش دولتی دخترانه هاییرستاندب

 یاطبقهگیری با استفاده از روش نمونه( و 6913بر اساس جدول کرجسی و مورگان )
 هادهدا روش تحلیل و سپس ابزارهای پژوهشی را تکمیل کردند.انتخاب شدند  یامرحله

   spss 1اسس اس پی ابود که با استفاده از نرم افزار  استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام
 انجام شد. 45نسخه 

توسط  که (SES)شرر  پرسشنامه خود کارآمدیابزار پژوهش شامل موارد ذیل بود: 
( ساخته شده 6934و راجرز ) 6، جاکوپس5، دون4، پرنتیک3، مرکاندانت2شرر، مادوکس

انجام  هاییلتحلبود که سازندگان آن بر اساس  سؤال 51زمون شامل آنسخه اصلی  است.
درصد را در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی  20شده، سواالتی را نگه داشتند که بار 

 سؤال 45 که دارای این ویژگی نبودند حذف و به آزمون سؤال 65بر این اساس  ؛را داشتند
و  51/99عمومی را با میانگین  کارآمدی، خودسؤال 61، سؤال 45کاهش یافت. از این 

برای  7ایایی از طریق روش الفای کرونباخضریب پ ؛سنجدیم 64/3/0انحراف معیار 
و  31/0از  ترتیباجتماعی به کارآمدیو خرده مقیاس خود کارآمدیمقیاس خودخرده

مقیاس  سؤالبرای هر ( 6934، و همکاران )شرر آمدیک به دست برای هر 16/0
. گیردیمامتیاز تعلق  5 سؤالبه همین دلیل به هر  ؛پاسخ پیشنهاد شده است 5 کارآمدیخود

 سؤاالتو بقیه  یابدیمافزایش  یازهایشانامتاز راست  65-65-9-3-5-6شماره  سؤاالت
مع . امتیاز کلی از جیابدیمبه صورت معکوس یعنی از راست به چپ مقیاسشان افزایش 

یانگین از م تریینپاو  باالترکه یک انحراف معیار  . افرادیآیدیمبه دست  سؤاالتنمرات 
ات مقیاس ین نمرب .شوندیمباال و پایین مشخص  کارآمدیدعنوان افراد با خوکسب کنند به

                                              
1. Statistical package for social science 

2. Madox 

3. Merkandant 

4. Perntyk 

5. Don 

6. Jakups 

7. Cronbach's alpha 
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همبستگی منفی متوسطی وجود دارد.  1بیرونی راتر –و مقیاس کنترل درونی  کارآمدیخود
کارآمدی، همبستگی مثبتی پیدا خود و مقیاس 2کراون –همچنین بین مقیاس اجتماعی مارلو 

نمرات  و مقیاس شایستگی فردی 3بیگانگی از خود هاییاسمقشد و همچنین بین نمرات 
 .(6934، و همکارانهمبستگی به دست آمد. )شرر  کارآمدیخود

سنجش میزان هوش معنوی  آنهدف از که  )SISIR( 4پرسشنامه هوش معنوی کینگ
از ابعاد مختلف تفکر وجودی انتقادی تولید معنای مشخص ثبت حالت هوشیاری و آگاهی 

توسط کینگ طراحی و ساخته  4003(، در سال SISRIنامه کینگ )پرسش متعالی است.
تفکر وجودی انتقادی، تولید  زیرمقیاس 2 از گویه است و 42شنامه دارای این پرس ؛شد

مره چه فرد ن. هرتشکیل شده است ، آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاریمعنای شخصی
معنوی  پرسشنامه هوش بیشتری است. نامه بگیرد، دارای هوش معنویدر این پرسش یباالتر

ماده بوده و هدف آن سنجش میزان هوش معنوی از ابعاد  42( دارای SISRIکینگ )
 الیبسط حالت هوشیاری، آگاهی متعمختلف تفکر وجودی، انتقادی، تولید معنای شخصی، 

 است. ایینهگز 5بر اساس لیکرت  نآ یده. طیف نمرهاست

: این زیر مقیاس 5تفکر وجودی انتقادی عبارتند ازاین پرسشنامه  هاییاسمقرهمچنین زی
 6مقیاس عبارتند از: این زیر سؤاالتاست.  43تا  0است و نمره کل آن بین  سؤال 1دارای 

است و  سؤال 5مقیاس دارای این زیر 6معنای شخصی یدتول ؛46و  61و  65و  9و  5و  5و 
و  69 و 65 و 66 و 1مقیاس عبارتند از این زیر سؤاالت .است 40بین صفر تا  کالننمره 
 43گویه است و نمره کل آن بین صفر تا  1این زیر مقیاس دارای  :7آگاهی متعالی؛ 45

بسط حالت ؛ 2444و  40و  63و  62و  60و  1و قیاس عبارتند از: این زیر م سؤاالت ؛است
 سؤاالتاست.  40آیتم است و نمره کل آن بین صفر تا  5مقیاس دارای : این زیر8هوشیاری

به دست آوردن امتیازات مربوط به  یبرا. 42 و 61 و 64 و 3و  2این زیر مقیاس عبارتند از 
 .نماییمیمآن را با هم محاسبه  سؤاالتهر برد مجموع امتیازات مربوط به تک تک 

                                              
1. Scale internal control - external Rutter 

2. Marlow- Crowne 

3. Personal merit scale 

4. Spiritual intelligence self-report inventory 

5. Critical Existential Thinking 

6. Personal Meaning Production 

7. Transcendental Awareness 

8. Conscious State Expansion 
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 یهامؤلفه(: این پرسشنامه برای سنجش 6932پذیری گاف )پرسشنامه مسئولیت
. است سؤال 24آن  سؤاالتد. تعداد شامه روانی کالیفرنیا استخراج پذیری از پرسشنسئولیتم

م و منطق ظکوشی، جدیت، نشناسی، تعهد، سختهمچون وظیفه هایییژگیواین پرسشنامه 
 موسوی یهاپژوهشضرایب پایایی در  ؛دهدیمد سنجش قرار ورو احساس مسئولیت را م

د. همچنین روایی مالکی شمحاسبه  12/0و  10/0ترتیب به (6535) و محمودی (6511)
 (.6594 به نقل از وفایی،)د شمحاسبه  16/0، 6511در سال  این آزمون در پژوهش موسوی

 هایافته
پذیری، هوش تمسئولی شامل ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق هایافتهدر قسمت 

استفاده از آمار  یهامفروضهسپس گزارش شده است. کارآمدی در جدول معنوی و خود
یق، بررسی تحق یرهایمتغبین متغیرها و خردهتریس همبستگی پارامتریک شامل بررسی ما

با  و در نهایتانجام شده  بین و مالکخطی بین متغیرهای پیشهم شیب خط رگرسیون و
ودکارآمدی و پذیری بر اساس خمسئولیت بینیپیشتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده از 

 معنوی انجام شده است.هوش

مسئولیت پذیری، هوش معنوی و خود کارآمدی و خرده  مربوط به توصیفی یهاافتهی .6دول ج
 (N=245) هاآن یهامؤلفه

  میانگین استاندارد انحراف کولموگراف اسمیرنف معناداری

 خود کارآمدی 94/16 16/3 424/0 663/0

 بسط حالت هوشیاری 44/65 15/5 446/0 466/0

 تولید معنای شخصی 91/61 14/5 565/0 645/0

 آگاهی متعالی 30/46 16/5 633/0 453/0

 تفکر وجودی انتقادی 95/44 13/2 564/0 491/0

 نمره کلی هوش معنوی 92/11 56/65 552/0 466/0

 افسردگی 12/9 56/5 699/0 415/0
 اضطراب 30/9 50/5 411/0 512/0
 مسئولیت پذیری 59/66 51/5 446/0 696/0

 متغیر اصلی و یهادادهبودن توزیع نرمالانحراف استاندارد و  میانگین، 6نتایج جدول 
ست دهب هادادهری ابا توجه به اینکه سطح معنادهمچنین  ؛دهدیمآن را نشان  یرهایمتغخرده



 235                                               ...دوم متوسطه بر ۀدانش آموزان دختر دور پذیرییتمسئول بینییشپ

نرمال  هادادهنتیجه گرفت که همگی  توانیم است( >05/0Pآمده بیشتر از سطح بحرانی )
 آماری پارامتریک استفاده کرد. یهاروشاز  میتوانیمبوده و 

 پژوهش یرهایمتغو خرده  یرهامتغماتریس همبستگی  .4جدول 
9 3 1 1 5 2 5 4 6  

        6 
 خود .6

 کارآمدی

       6 25/0 
 بسط .4

 هوشیاری

      6 16/0 55/0 
 یمعنا .5

 شخصی

     6 55/0 55/0 52/0 

2. 
 یآگاه

 متعالی

    6 55/0 55/0 63/0 54/0 
 تفکر .5

 انتقادی

   6 46/0 22/0 55/0 23/0 46/0 
 هوش .1

 معنوی

  6 16/0 45/0 51/0- 25/0- 22/0- 45/0- 
1. 

 یافسردگ

 6 55/0- 55/0- 512/0- 16/0- 55/0- 55/0- 46/0- 
3. 

 اضطراب

6 
59/-

0 
51/0- 23/0- 696/0- 51/0 25/0 16/0 54/0 

9. 
 یتمسئول

 پذیری

هوش مدی، آخودکاربین  دهدیمشده در جدول فوق نشان ارائه یهادادههمانگونه که 
 یرهامتغدر همه وجود دارد. معنادار رابطه پذیری مسئولیتبا  (هاآن یرهایمتغی )و خردهمعنو

ایر و افسردگی با س اضطراب یرهایمتغرابطه مثبت و معنادار بوده ولی فقط رابطه خرده 
 .استار منفی و معناد یرهامتغو خرده  یرهامتغ

 مالکبررسی هم خطی بین متغیرهای پیش بین و . 5جدول 
 مدل VIF تولرانس

 کارآمدی خود .6 546/6 391/0
 هوشیاری بسط .4 900/6 541/0
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 شخصی یمعنا .5 105/6 544/0

 متعالی یآگاه .2 665/6 391/0

 انتقادی تفکر .5 900/6 541/0

 معنوی هوش .1 355/6 252/0

 یافسردگ .1 646/6 391/0
 اضطراب .3 900/6 541/0
 یپذیر یتمسئول .9 305/6 556/0

ین هم خطی کمی ب باشدیمبا توجه به مقادیر عامل تورم واریانس که بیشتر از یک 
 2/0چنین میزان تولرانس بیش از ولی این هم خطی شدید نیست. هموجود دارد متغیرها 

ادیر تفاوت بین مق)آماره دوربین واتسون، آزمون استقالل خطاها  .باشدیماست که مناسب 
 ۀمارآرا انجام داده و چون مقدار  (رگرسیون ۀمعادلواقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط 

فرض عدم وجود همبستگی بین  ؛قرار دارد 5/4تا  5/6 ۀفاصلآزمون دوربین واتسون در 
تفاده کرد چون این فرض یکی از فرضیات از رگرسیون اس توانیمو  شودینمرد  خطاها

 انجام رگرسیون است.

 خود کارآمدی و هوش معنویبر اساس  مسئولیت پذیری تحلیل رگرسیون گام به گام نتایج. 2جدول 
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 تغییر یافته یهاآماره

رد 
آو

بر 
رد 

دا
ستان

ی ا
طا

خ
ده

ش
 

ور 
جذ

م
4

R 
ده

 ش
یل

عد
ت

 

ور 
جذ

م
R

 

R
دل 

م
ی  
دار

عنا
م

F فته
 یا

ییر
تغ

 

D
f2

 

f1
 

F 
فته

 یا
ییر

تغ
 

ور 
جذ

م
4  

R فته
 یا

ییر
تغ

 

006/0 425 6 
219/6

0 
019. 

0653/
5 

400/
0 

464/
0 

210/0 

2
دگ

سر
. اف

 ی

006/0 425 6 
222/4

5 
625. 

6656/
5 

651/
0 

625/
0 

516/0 

5
ب

طرا
اض

 .
 

004/0 425 6 
266/6

0 
019. 

0642/
5 

666/
0 

664/
0 

540/0 

1
ی

عنو
ش م

هو
 .

 

جذور ضریب همبستگی و مجذور ضریب همبستگی، م توانیمدر جدول فوق 
در ستون مجذور ضریب  توانیمشده ضریب همبستگی را مشاهده کرد. همچنین تعدیل

کارآمدی وارد معادله شده شاهده کرد که در مدل نخست که خودهمبستگی تعدیل شده م
ا در مدل دوم ب بینی کند.را پیش پذیریمسئولیت 403/0است این متغیر قادر بوده به میزان 

به مجذور ضریب  019/0متعالی به مدل اول به میزان  شدن متغیر آگاهیوارد شدن و اضافه
قادر به  موعاًمجهمبستگی، یعنی میزان تبیین واریانس متغیر وابسته ما افزوده شده است و 

. همچنین در مدل سوم نیز با وارد شدن باشندیمدرصد متغیر مالک  411/0بینی تبیین و پیش
به مجذور ضریب  051/0و اضافه شدن متغیر بسط حالت هوشیاری به مدل، به میزان 

اظهار  توانیمهمبستگی، یعنی میزان تبیین واریانس متغیر وابسته ما افزوده شده است. بنابراین 
از تغییرات متغیر  562/0قادرند  مجموعاًخود کارآمدی و هوش معنوی  یرهایمتغداشت که 

بوده که  001/0با  داری برابرداری میزان معنیبینی کنند. در ستون معنیا پیشمالک ر
کارآمدی و که خودگفت  توانیمبدین صورت  .باشدیمداری این تغییرات نمایانگر معنی

ینی بقادر به پیش، افسردگی و اضطراب آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری یهامؤلفه
 بودند. پذیری دانش آموزانسئولیتم
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 گیریو نتیجه بحث
( 6590رزمی و همکاران، ؛6596، گلچین و همکارانهای مختلف )همچنان که در پژوهش

ک یپذیر بودن یعنی پاسخگو بودن در برابر خودمان، کسی یا چیزی و اشاره شده مسئولیت
ی است که بر عهده او یهاتیفعالالزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه 

ت یلرد. فردی که مسئویگشود که از درون فرد سرچشمه میف مییگذاشته شده است، تعر
ا بر یها و کارها را انجام دهد تیکسری فعالیکند که رد، توافق مییگکاری را بر عهده می

ارها و لیت کیک فرد با اخالق مسئو گران نظارت داشته باشد.ین کارها توسط دیانجام ا
کنند کارهای گیرد. افرادی که مسئولیتی را قبول میها را به عهده میپاسخگویی در برابر آن

دهند و در صورتی که در کار خود اشتباه کنند با خود را به موقع و با تمام تالش انجام می
پذیر بودن افراد جامعه یکی از مسئولیت کوشند.تمامی سعی خود در اصالح آن می

شود که ارتباط نزدیکی با معنویت و هوش معنوی های مثبت آن جامعه محسوب میویژگی
در جهت حل مشکالت و مسائل پر تنش  یامقابلهعنوان یک راهبرد به تواندیم دارد که

 های مختلف نقش مهمی ایفا نماید.روزمره در موقعیت
در جهت  یامقابلهرد به عنوان یک راهب تواندیمآن هوش معنوی  رأسمعنویت و در 

ی ایفا نماید. های مختلف نقش مهمحل مشکالت و مسائل پر تنش روزمره در موقعیت
کارآمد و  یهاقضاوتمهم تنظیم رفتار،  یهامؤلفهعنوان یکی از خودکارآمدی نیز به

 ها در جایگاهناکارآمد را در مواجهه به وقایع به همراه خواهد داشت که هر یک از این نگرش
 یالنتزکبینی کنند. کاردیاماس و ویی با موانع نتیجه رفتار را پیشدر رویار توانندیمخود 

های خود ی( معتقدند افراد با خودکارآمدی پایین تفکرات بدبینانه را درباره توانای4002)
ری وبینی کنند از آن درا که فراتر از توانایی خود پیش و هر موقعیتی دهندیمپرورش 

مهم در رشد  یامؤلفه( درک باورهای خودکارآمد را 6934در این راستا بندورا ) .کنندیم
 .کندیمزای زندگی معرفی در پاسخ به رویدادهای استرس یامقابلههای و گسترش مهارت

-با سالمت روان سازنده  یامقابله یهاروشعنوان باورهای مذهبی و معنویت اغلب به

نتایج  هایافتهیاین تحقیق با نتایج  و کیفیت زندگی در ارتباط هستند.شناختی، جسمانی 
، گلچین (4005)( و الموری 6596)زاده و همکاران ( و مهدی6539)رضاپور و همکاران 

 (6596)و همکاران  ؛ بابا میری(6590)(، رزمی و همکاران، 6596همکاران )و 
سطه آموزش برای مقابله با آن و واهاسترس زا در بحث کاری ب هاییتموقعهمسوست. 
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شود و  سالم تبدیل هاییتموقعبه  تواندیمکه در این زمینه ارائه گردیده است،  ییهاسبک
ینش زو در بحث خودکارآمدی اگر در ابتدای گ را در پی داشته باشد آموزاندانشرضایت 

اما اگر در هنگام گزینش  ؛اضطراب و استرس وجود دارد ،توجه نشود امکان وجود مشکل
افزایش  ،شونده برای کار بشودو مصاحبه هخودکارآمدی مراجعه کنندتوجه بیشتری به بحث 

 اعتماد به نفس را به دنبال دارد و استرس کمتری را درک خواهد کرد.
از بین ابعاد هوش معنوی، دو بعد توانایی مقابله و تعامل  مطالعه حاضر نشان داد که نتایج

 داری داشته و بین تفکرکلی و بعد اعتقادیمعنی ۀرابط پذیریمسئولیتکالت با با مش
ت و یمعنو رو،از این داری دیده نشد.معنی ۀرابط اهی و عشق و عالقه دانش آموزانخودآگ

 هاییافته ،بر این اساس. باشندیمپذیری مسئولیت رهای مؤثر برین متغیهوش معنوی از مهمتر
گفت  توانیمنشان دادند که  (4066) 1لونبرگ هاییافته باهمسو  ،پژوهش حاضر

پذیری باال و در نتیجه احساس مسئولیت برخورداری از هوش معنوی باال با ایجاد احساس
ه هدف بخشیدن ب خوشحالی، احساس رضایت، خوب و مثبت بودن در فرد و همچنین معنا و

انگیزه، توانایی، قدرت و افزایش امید ناشی از تکیه  جادیا شاد، هیروح یکزندگی، ایجاد 
رسیدن به اهداف باالی  در راه توانندیم اندانش آموزو یا یک قدرت برتر  "خدا"به 

 .موفقیت بیشتری داشته باشندتحصیلی 
 و جنا ابادی (4005) 3؛ فوالد چنگ(4060) 2فالح جوشقانی مطالعات هاییافتهنتایج 

با باورهای معنوی باال دانش آموزان که  دادنشان مطالعه حاضر  هاییافتههمسو با  (4065)
 ،اساس نتایج این مطالعات بر برخوردارند.تری باال پذیریو مسئولیت از خودکارآمدی

به همراه داشته باشند  دانش آموزان را درو تمرکز احساس آرامش  توانندیمباورهای معنوی 
همراه  ذیریپو احساس مسئولیت اعتماد به نفس و تقویت یادگیریبا افزایش  این احساس و

ذیری، پوی باال، خودآگاهی باال، مسئولیتویژگی افراد باهوش معنرو مهمترین این . ازاست.
ر همچنین ب رون خودشان است.عدم وابستگی به دیگران و جستجوی ایمنی و آرامش از د

پژوهش حاضر  هاییافته و همسو با (4065) 4مصلحی و احمدیاساس نتایج مطالعات 
قاط نباعث افزایش آگاهی فرد در حوزه شناخت  نه تنها ،هوش معنوی باالگفت  توانیم

                                              
1  . Lunenburg 

2  . Falah Joshaghani 

3  . Fooladchang 

4  . Moslehi & Ahmadi 
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که مسئولیتش را به عهده  هاییتموقعدر  شودیمبلکه باعث  ؛شودیم قوت و ضعف خود
در  استفاده کرده و تخوبی از نقاط قوت و ضعف خود برای رفع مشکالبه گرفته است

 مدآارپذیر و کئولیتسمفرد بر این اساس صورت لزوم نقاط ضعف خود را تقویت کنند. 
را در زمینه پیشبرد اهداف تحصیلی خود به کار  هاآنخود،  هایییتواناآگاهی از عالوه بر 

 در و متعالی خود را افزایش دهند هاییآگاه ،با اتکا به هوش معنوی توانندیمو  گیردیم
بسط حالت هوشیاری خود کوشا باشند و در نتیجه افسردگی و اضطراب کمتری را تجربه 

 کنند.
 2و محمدی (4062) 1میرخانمطالعات نتایج نتایج مطالعه حاضر همسو با عالوه بر این، 

هوش معنوی باال از  با نشان داد که دانش آموزان (4009) 3ولورا رو و الیوت (4062)
 هایییتواناایمنی و آرامش را براساس  هاآنوابستگی به دیگران برای ایمنی رها هستند، 

 گفت که توانیم هایافته. همچنین بر اساس نتایج این آورندیمدست هخودشان ب
ر چنین د .تقویت شود تواندیمبا این ویژگی  افرد دارای هوش معنوی باال نیز خودکارآمدی

ن ویژگی هم . ایندبه دنبال منابع بیرونی برای درک خودکارآمدی خود نیستاین افراد حالتی 
ؤثر مپذیری در حوزه تحصیلی و هم افزایش مسئولیتخود کارآمدی افزایش در  تواندیم

 باشد.
همسو با نتایج  نیز (4062) 5؛ محمدی رامقانی(4065) 4میکاییلی و موهانا هاییافته

اس احس ،در دانش آموزان دختر باالتر باشد هرچه خودکارآمدینشان داد که پژوهش حاضر 
و هم  ؤثرمگروهی  هاییتفعالگیری و امکان شکل دهدیمافزایش را  پذیری نیزمسئولیت

بیشتر شده، پیشرفت بیشتری در یادگیری و تحصیل حاصل  افزایی با سایر دانش آموزان
زان وقتی دانش آموعالوه بر این . یابدیماحتمال نیل به اهداف تحصیلی فزونی و  شودیم

ه عهده بیشتری را ب هاییتمسئول ،شوندیمدختر با احساس کارآمدی باال وارد جمع همساالن 
ی خیلی تجربه فشار درون و دهندیمرا با انرژی مثبت و باال انجام  هایتمسئولو این  گیرندیم

 ،چه میزان خودکارآمدی باالتر باشدهر ،. بر این اساسکنندیمرا تجربه کمتری 

                                              
1  . Mirkhan 

2  . Mohammadi 

3  . Lawler-Row & Elliott 

4  . Mikaeili-Mani & Mohana 

5  . Mohammadi-Ramaghani 
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و جهت افزایش از این ر .شودیمپذیری اجتماعی نیز بهتر و با کیفیت باالتری انجام مسئولیت
عوامل  دشویمپذیری دانش آموزان دختر بر اساس نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد مسئولیت

دانش آموزان دختر شناسایی شوند و اگر این عوامل در افزایش اضطراب و افسردگی در 
هوش معنوی و جهت افزایش  یهادورهها یا نتیجه هوش معنوی پایین هستند کارگاه

تقویت باورهای معنوی اهتمام گردد. از سوی  در زمینهشوند و  طراحی معنوی هاییآگاه
ین ناپذیر در ااجتنابانش آموزان دختر یک موضوع دیگر تمرکز بر افزایش هوشیاری د

ساز خودکارآمدی و افزایش زیرا اگاهی و هوشیاری باال زمینه ؛باشدیمحوزه 
 پذیری و پایایی آن خواهد شد.مسئولیت

 منابع
 .64، شماره مجله علمی پژوهشیسنجش افسردگی با آزمون،  .(6513) .نسرین ،اکبرزاده

 45-65 ص
قم:  آوردهای رواندرمانگری و راهبردهای علمی،معرفی روی  .(6513) .یوسفی، علیرضاآقا

 انتشارات شهریار.
ترجمه فاطمه صالحی  زانه،رهایی از استرس با دقیقه تمرین رو .(6535) .اریکا ،بریلی

 سن دور اندیش. :تهران .طالقانی
مرتضی خواجوی ترجمه ، هابرنامهو  هایمپاراداروان: سالمت  یارتقا (.6534) .کیت ،تودُر

 سازمان بهزیستی. :تهران (.4060)تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، و همکاران،

 م.تهران: ق مقابله با استرس و ارتباط آن با سالمت روانی، هاییوهش (6530) .توکلی، مهین
 4ص  ،تربیتی پژوهشنامه ،هاچالش و هایدگاهدی. معنو هوش(. 6539) .علیرضا رجائی،

 ین استرس شغلیدر رابطه ب یارآمدکننده خودکلینقش تعد (.6590. )رزمی، و همکاران
 .4، شماره 3دوره  ،فصلنامه سالمت کار، یت شغلیو رضا یبا سالمت روان

 .عنوی با شادکامی و پیشرفت تحصیلیارتباط هوش م .(6594) .رئیسی، مرضیه و همکاران
 .5، دوره 65، شماره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

)تاریخ همکاران و  انینجاربهمن  ترجمه ،یمرض یروانشناس(. 6515) .بارباراساراسون، 
 رشد. تهران:(، 6990انتشار اثر به زبان اصلی 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-.html
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 و عابد انتشارات ن:تهرا ،مدیریت در تحقیق یهاروش (6533) .احمدرضا سنجری،
 .قلم مهرگان

نامه  یژهو معنا، فصلنامه در آمدی بر هوش معنوی، (.535) .سهرابی اسمرود، فرامرز
 .4،شماره روانشناسی دین

تهران:  (.6513)داغی، ترجمه مهدی قراچه ( مدیریت استرس4064) .واردسی وارد، برایان 
 پیکان.
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 ویرایش. :تهران
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