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چکیده

هدف از مطالعه حاضر ،پیشبینی مسئولیتپذیری دانش آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه دوم منطقه 5
آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس خودکارآمدی و هوش معنوی بود .بدینمنظور از بین  5425نفر از
دانش آموزان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با بهرهگیری از شیوه نمونهگیری طبقهای مرحلهای
 425نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامههای مسئولیتپذیری ،خودکارآمدی و پرسشنامه هوش
معنوی را در یک نشست تکمیل کردند .جهت تحلیل دادهها بعد از بررسی مفروضههای آماری از ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که همبستگی بین
خودکارآمدی و هوش معنوی با مسئولیتپذیری معنادار بود؛ همچنین بین نمره کلی هوش معنوی و تمامی
خردهمقیاسهای آن (تفکر وجودی انتقادی ،تولید معنای شخصی ،آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری)
با نمره مسئولیتپذیری همبستگی معنادار یافت شد .همچنین بین نمره کلی هوش معنوی و خردهمقیاسهای
آن به جز خردهمقیاس آگاهی متعالی با نمره کلی مسئولیتپذیری همبستگی معنادار یافت شد .نتایج تحلیل
رگرسیون گام به گام نشان داد که خودکارآمدی و مؤلفههای آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری (از
مؤلفههای هوش معنوی) قادر به پیشبینی مسئولیتپذیری دانش آموزان بودند و همچنین خودکارآمدی و
آگاهی متعالی (از مؤلفههای هوش معنوی) قادر به پیشبینی مسئولیتپذیری دانش آموزان بودند .براساس

نتایج میتوان گفت که مسئولیت-پذیری دانش آموزان تابعی از میزان خودکارآمدی آنان و میزان برداشتی
که از تواناییهای خود دارند ،میباشد؛ از سوی دیگر مدیریت و ابراز بهینه هیجانات نیز میتواند پیشبینی-
کننده مسئولیتپذیری در دانش آموزان دختر باشد .از این رو جهت افزایش مسئولیتپذیری دانش آموزان
 .1استادیار ،گروه روان شناسی تربیتی و شخصیت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران (نویسنده
مسئول)seadatee@srbiau.ac.ir
 .2استادیار ،گروه آموزشی مطالعات آموزش و پرورش ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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پیشنهاد میشود عوامل زمینهساز اضطراب و افسردگی شناسایی شوند موجبات تقویت باورهای معنوی فراهم
گردد و بر افزایش هوشیاری دانش آموزان دختر جهت افزایش خودکارآمدی و افزایش مسئولیتپذیری و
پایایی آن تمرکز شود.

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

مقدمه
پدیده پیچیدگی محیطها در عصرکنونی ،سازمانها و نهادهای دولتی را بر آن داشته تا
پاسخهای بسیار گوناگون و متفاوتی را در قبال پیچیدگیهای محیطی و فضای رقابتی داشته
باشند .یکی از عملیترین شیوهها ،ترغیب افراد به این امر است که مسئولیتپذیر باشند و با
تمام وجود خود را وقت کار کنند و از این طریق «خود» تمام عیار خویش را در کار بیابند
که پیامد آن مسئولیتپذیر ،خالق و نوآور در پاسخگویی به مسائل مختلف پیش رو خواهد
بود؛ از جمله عوامل فردی مورد توجه ویژه محققان روانشناسی (غباری و همکاران6531 ،؛
سیسک4003 ،1؛ سنتوز4003 ،2؛ ردموند )4060 ،3در بسترهای آموزشی مثل مدارس،

خودکارآمدی 4میباشد .گفته شده که بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ
برخود ،برانگیخته و کنترل میشوند و در میان ساز و کارهای نفوذ بر خود ،هیچ کدام مهمتر
و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیستند (بندورا.)6991 ،5
باورهای خودکارآمدی ،از جمله نظام باورهاست که نقش بنیادین و بیبدیل در کیفیت

زندگی آدمی و ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف آن بر عهده دارد (نوبل .)4000 ،6از نظر ناسل
( )4002خودکارآمدی ،قابلیت (توانایی) ادراکشدۀ فرد در انجام یک عمل دلخواه یا
کنارآمدن با یک موقعیت خاص ،محوریترین مکانیزم از مکانیزمهای روانی آدمی است.

7

باورهای خودکارآمدی ،تنشهای آدمی را بهوسیله فرآیندهای شناختی ،انگیزشی ،عاطفی
و تصمیمگیری تنظیم مینماید .لونوبرگ )4066( 8خودکار آمدی را اساس عمل انسان
1. Sisk
2. Santos
3. Redmond
4. Self-efficacy
5. Bandura
6. Noble
7. Nasel
8. Lunenburg
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میداند و اعتقاد دارد انسانهای خودکارآمد ،مبتکر ،ژرفاندیش و خودسامانبخش هستند
و برای بهوجود آوردن پیامدهای مطلوب ،از نیروی تأثیرگذاری بر اعمالشان برخوردارند

(فیست و فیست.)4000 ،1

خودکارآمدی طبق تعریف بندورا توانایی تسلط فرد بر موقعیت و ایجاد پیامد مثبت
میباشد و بر تکرار رفتار تأثیرگذار است .خودکارآمدی از بر خورد با موقعیتهای خارجی
بک عامل شخصی محسوب میشود که فعالیت فرد و سبک مقابله او با استرس را هدایت
میکند (هایت .)4066 ،2خودکارآمدی جمعی را نیز باور جمعی یک گروه نسبت به قابلیت
توأم خود برای سازماندهی و اجرای عملی که در جهت رسیدن به هدف خاص طراحی
شده است میداند؛ افراد مختلف با مهارتهای مشابه و یا همان فرد در موقعیتهای متفاوت
ممکن است بهصورت غیر کافی ،کافی و یا بسیار خوب عمل کنند؛ عملکرد مطمئن هم
نیازمند مهارت و هم اعتقاد به خود کارآمدی برای به کار بستن مؤثر آن است .بندورا
( )6991معتقد است که حس خودکارآمدی یک عنصر مهم جهانی از عملکرد گروهی و
فردی است.
اینکه تا چه اندازهای معیارهای رفتار خود را درست برآورده کنیم ،احساس کارآیی ما
را تعیین میکند .از نظر بندورا ،احساس کارآیی به احساسهای کفایت ،شایستگی و قابلیت
در کنار آمدن بازندگی اشاره دارد .معیارهای عملکرد ،احساس کارآیی را باال میبرد،
ناکامی در برآورد ساختن و حفظ کردن آنها ،آن را پایین میآورد .گفته شد که بسیاری از
رفتارهای انسان با ساز و کارهای نفوذ برخود ،برانگیخته و کنترل میشوند و در میان ساز و
کارهای نفوذ برخود ،هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکار آمدی شخصی نیستند
(بندورا.)6991 ،
«هوش» یک رفتار سازگارانه است و برای حل مسئله استفاده میشود و رفتار را برای

غلبه بر موانع و حل مسئله جهت میدهد (نازل .)4002 ،3از انواع هوش میتوان به هوش
معنوی اشاره کرد (سیسک4006 ،؛ به نقل از صمدی .)6535 ،ادگو بال)4001(4هوش
معنوی را به صورت یک خود آگاهی عمیق تعریف میکند که در آن شخص بیش از پیش
1. Feist & Feist
2. Haight
3. Nesel
4. Adegbola
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به ابعاد مختلف خویش آگاه میشود .نهتنها فقط آگاهی از بدن بلکه همچنین آگاهی به ذهن
و بدن و روح تعریف میکند .وی همچنین معتقد است مؤلفههایی که هوش معنوی را

میسازند عبارتند از-6:دانش درونی -4شهود عمیق -5یکی شدن با طبیعت و جهان -2حل
مسئله .ایمونز ( ) 4000هوش معنوی را توانایی رفتار با حکمت و شفقت با در نظر گرفتن
شرایط در حالی که مصلحت درونی و بیرونی حفظ شود تعریف میکند .هوش معنوی نقش
بسیار مهمی در رشد شخصیت و بر قراری تعادل شکل گیری هویت ،کسب معلومات و
ارتقای دانش یا پرورش شکوفایی استعدادها و خالقیتها دارد و بستر مناسبی جهت پیشرفت
و توسعه اخالقی ،اقتصادی فر هنگی و اجتماعی جوانان فراهم میکند .بر این اساس معنویت
و رشد زندگی معنوی انسان در کانون توجه روانشناسان قرار گرفته است؛ بهطوری که لحاظ
نکردن آن را بی اعتمادی به عناصر اصلی آموزش و یاد گیری میداند (صمدی.)6535 ،

مطالعات متعدد ارتباط بین احساس خودکارآمدی و رفتار را در حوزههای مختلف
بهخوبی نشان دادهاند (رحیمزاده .)6533 ،نیروی انسانی در هر سازمانی مهمترین رکن
موفقیت آن سازمان میباشد؛ چرا که بدون نیروی انسانی فعال و خالق عمالً سازمان از
کارایی مطلوب برای رسیدن به اهداف خود بر خوردار نخواهد بود .یک سازمان میتواند
اهداف متعالی برای خود تعریف کند .منابع کلی الزم برای رسیدن به این اهداف را هم در
اختیار داشته باشد؛ اما در عمل باید نیروی انسانی توانا و خالق در اختیار داشته باشد تا سازمان
را برای نیل به مقاصد تعریف شده هدایت کند ،افراد اگر توانایی باالیی در کاری خاص
داشته باشند ،اما حس کارآمدی آنها پایین باشد ،عملکرد فرد پایین می آید .احساس
کارآمدی باال ،تأثیر مثبت بر عملکرد و رفتار آنان دارد .عوامل متعددی ،موجب میشود تا
افراد از احساس کارآمدی باال یا پایین بر خوردار باشند.
شناسایی این عوامل میتوانند در بر نامهریزی برای بهبود کارآمدی مؤثر باشد (فتحی،

 )6532و اگر بتوانیم خودکارآمدی اجتماعی و فردی را در دانش آموزان افزایش دهیم،
آنان میتوانند به نحو احسن از توانایی ذاتی و آموزش یافته استفاده نمایند .اهمیت و ضرورت
طرح موضوع معنویت و مذهب به ویژه هوش معنوی از جهات مختلف در عصر جدید
احساس میشود .یکی از این ضرورتها در عرصه انسان شناسی توجه به بعد معنوی انسان
از دیدگاه دانشمندان به ویژه کارشناسان سازمان بهداشت که اخیراً انسان را موجودی زیستی
روانی و اجتماعی و معنوی تعریف میکنند .ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور درباره
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کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتری از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه

است (وست ،6535 1ترجمه شهیدی و شیر افکن) .این تنها انسان است که از هوش معنوی

بر خوردار است .هوش تحولپذیر و توانایی که به او قدرت میبخشد تا خالق باشد و قوانین
و نقشها را دستخوش تغییرات خود نماید ،قادر به انجام اصالحات بیشمار گردد و بتواند
شرایط را به بهترین شکل متحول کند .تنها راه به خدمت در آوردن افراد ترغیب آنها به

توسعه معنویاتشان است( .عبد اهللزاده.)6533 ،
با توجه به این که نتایج بسیاری از پژوهشها (مارتینز ،اسمیت و بارلو 4001 ،؛
2

آدیگلو )4001 ،3بیان کردهاند که بین هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی رابطه مثبت و

معنیداری وجود دارد و آنها را پیشبینیکننده بسیاری از متغیرها از جمله مسئولیتپذیری
میدانند؛ لذا ضرورت دارد که به مطالعه این متغیرها در بافت آموزش و پرورش پرداخته

شود ..از سوی دیگر گوپتا )4064( 4در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر بیان کرده
است که معنویت و در رأس آن هوش معنوی میتواند پیشبینیکننده نقش مسئوالنه افراد
در حل مشکالت و مسائل پر تنش روزمره در موقعیتهای مختلف از جمله موقعیتهای

آموزشی ایفا نماید .پارگامنت و ساندرز ) 4001( 5نیز در این راستا معتقدند که
خودکارآمدی نیز بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم تنظیم رفتار ،قضاوتهای کارآمد و

ناکارآمد را در مواجهه به وقایع به همراه خواهد داشت که هر یک از این نگرشها در جایگاه
خود میتوانند مسئولیتپذیری دانش آموزان را پیشبینی کنند.
از آنجا که در داخل کشور تحقیقی همزمان در ارتباط با هوش معنوی و خودکارآمدی
با مسئولیتپذیری در دانش آموزان صورت نگرفته است؛ انجام این پژوهش مهم و ضروری
به نظر میرسد و نتایج این تحقیق میتواند موجب تقویت و افزایش دانش در حوزههای
مرتبط با مؤلفههای روان شناختی مسئولیتپذیری شود.

1. Vest
2. Martinez, J. S., Smith, T. B., & Barlow
3. Adegbola
4. Gupta
5. Pargament & saunders
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روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی از نوع

همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد  5425نفر از دانش آموزان
دبیرستانهای دولتی دخترانه اداره آموش و پرورش منطقه  5بودند که از بین آنها  425نفر
بر اساس جدول کرجسی و مورگان ( )6913و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای

مرحلهای انتخاب شدند و سپس ابزارهای پژوهشی را تکمیل کردند .روش تحلیل دادهها
استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام بود که با استفاده از نرم افزار اس پی اس اسspss 1

نسخه  45انجام شد.
ابزار پژوهش شامل موارد ذیل بود :پرسشنامه خود کارآمدی شرر ) (SESکه توسط
شرر ،مادوکس ،2مرکاندانت ،3پرنتیک ،4دون ،5جاکوپس 6و راجرز ( )6934ساخته شده

است .نسخه اصلی آزمون شامل  51سؤال بود که سازندگان آن بر اساس تحلیلهای انجام
شده ،سواالتی را نگه داشتند که بار  20درصد را در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی
را داشتند؛ بر این اساس  65سؤال که دارای این ویژگی نبودند حذف و به آزمون  45سؤال
کاهش یافت .از این  45سؤال 61 ،سؤال ،خودکارآمدی عمومی را با میانگین  99/51و
انحراف معیار  0/3/64میسنجد؛ ضریب پایایی از طریق روش الفای کرونباخ 7برای

خردهمقیاس خودکارآمدی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی بهترتیب از  0/31و
 0/16برای هریک به دست آمد (شرر و همکاران )6934 ،برای هر سؤال مقیاس
خودکارآمدی  5پاسخ پیشنهاد شده است؛ به همین دلیل به هر سؤال  5امتیاز تعلق میگیرد.
سؤاالت شماره  65-65-9-3-5-6از راست امتیازهایشان افزایش مییابد و بقیه سؤاالت
به صورت معکوس یعنی از راست به چپ مقیاسشان افزایش مییابد .امتیاز کلی از جمع

نمرات سؤاالت به دست میآید .افرادی که یک انحراف معیار باالتر و پایینتر از میانگین
کسب کنند بهعنوان افراد با خودکارآمدی باال و پایین مشخص میشوند .بین نمرات مقیاس
1. Statistical package for social science
2. Madox
3. Merkandant
4. Perntyk
5. Don
6. Jakups
7. Cronbach's alpha
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خودکارآمدی و مقیاس کنترل درونی – بیرونی راتر 1همبستگی منفی متوسطی وجود دارد.
همچنین بین مقیاس اجتماعی مارلو – کراون 2و مقیاس خودکارآمدی ،همبستگی مثبتی پیدا

شد و همچنین بین نمرات مقیاسهای بیگانگی از خود 3و مقیاس شایستگی فردی نمرات

خودکارآمدی همبستگی به دست آمد( .شرر و همکاران.)6934 ،

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISIR) 4که هدف از آن سنجش میزان هوش معنوی
از ابعاد مختلف تفکر وجودی انتقادی تولید معنای مشخص ثبت حالت هوشیاری و آگاهی
متعالی است .پرسشنامه کینگ ( ،)SISRIدر سال  4003توسط کینگ طراحی و ساخته

شد؛ این پرسشنامه دارای  42گویه است و از  2زیرمقیاس تفکر وجودی انتقادی ،تولید
معنای شخصی ،آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری تشکیل شده است .هرچه فرد نمره

باالتری در این پرسشنامه بگیرد ،دارای هوش معنوی بیشتری است .پرسشنامه هوش معنوی
کینگ ( )SISRIدارای  42ماده بوده و هدف آن سنجش میزان هوش معنوی از ابعاد
مختلف تفکر وجودی ،انتقادی ،تولید معنای شخصی ،بسط حالت هوشیاری ،آگاهی متعالی

است .طیف نمرهدهی آن بر اساس لیکرت  5گزینهای است.

همچنین زیرمقیاسهای این پرسشنامه عبارتند از تفکر وجودی انتقادی :5این زیر مقیاس
دارای  1سؤال است و نمره کل آن بین  0تا  43است .سؤاالت این زیرمقیاس عبارتند از6 :

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

است؛ سؤاالت این زیر مقیاس عبارتند از :و  1و  60و  62و  63و  40و 4424؛ بسط حالت
هوشیاری :8این زیرمقیاس دارای  5آیتم است و نمره کل آن بین صفر تا  40است .سؤاالت
این زیر مقیاس عبارتند از  2و  3و  64و  61و  .42برای به دست آوردن امتیازات مربوط به
هر برد مجموع امتیازات مربوط به تک تک سؤاالت آن را با هم محاسبه مینماییم.
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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پرسشنامه مسئولیتپذیری گاف ( :)6932این پرسشنامه برای سنجش مؤلفههای

مسئولیتپذیری از پرسشنامه روانی کالیفرنیا استخراج شد .تعداد سؤاالت آن  24سؤال است.

این پرسشنامه ویژگیهایی همچون وظیفهشناسی ،تعهد ،سختکوشی ،جدیت ،نظم و منطق
و احساس مسئولیت را مورد سنجش قرار میدهد؛ ضرایب پایایی در پژوهشهای موسوی

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

یافتهها
در قسمت یافتهها ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق شامل مسئولیتپذیری ،هوش
معنوی و خودکارآمدی در جدول گزارش شده است .سپس مفروضههای استفاده از آمار
پارامتریک شامل بررسی ماتریس همبستگی بین متغیرها و خردهمتغیرهای تحقیق ،بررسی
شیب خط رگرسیون و همخطی بین متغیرهای پیشبین و مالک انجام شده و در نهایت با
استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام پیشبینی مسئولیتپذیری بر اساس خودکارآمدی و
هوشمعنوی انجام شده است.
جدول  .6یافتههای توصیفی مربوط به مسئولیت پذیری ،هوش معنوی و خود کارآمدی و خرده
مؤلفههای آنها ()N=245

خود کارآمدی
بسط حالت هوشیاری
تولید معنای شخصی
آگاهی متعالی
تفکر وجودی انتقادی
نمره کلی هوش معنوی
افسردگی
اضطراب
مسئولیت پذیری

میانگین

انحراف استاندارد

کولموگراف اسمیرنف

معناداری

16/94

3/16

0/424

0/663

65/44
61/91
46/30
44/95
11/92
9/12
9/30

66/59

5/15
5/14
5/16
2/13

65/56
5/56
5/50
5/51

0/446
0/565
0/633
0/564
0/552
0/699
0/411
0/446

0/466
0/645
0/453
0/491
0/466
0/415
0/512
0/696

نتایج جدول  6میانگین ،انحراف استاندارد و نرمالبودن توزیع دادههای متغیر اصلی و
خردهمتغیرهای آن را نشان میدهد؛ همچنین با توجه به اینکه سطح معناداری دادهها بهدست
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آمده بیشتر از سطح بحرانی ( )P<0/05است میتوان نتیجه گرفت که همگی دادهها نرمال
بوده و میتوانیم از روشهای آماری پارامتریک استفاده کرد.
جدول  .4ماتریس همبستگی متغیرها و خرده متغیرهای پژوهش
6
 .6خود
کارآمدی

 .4بسط

هوشیاری
 .5معنای

شخصی
.2

آگاهی
متعالی

 .5تفکر
انتقادی

 .1هوش
معنوی

.1
افسردگی

.3
اضطراب
.9
مسئولیت

5

4

5

2

1

1

9

3

6
0/25

6

0/55

0/16

6

0/52

0/55

0/55

6

0/54

0/63

0/55

0/55

6

0/46

0/23

0/55

0/22

0/46

6

-0/45

-0/22

-0/25

-0/51

0/45

0/16

6

-0/46

-0/55

-0/55

-0/16

-0/512

-0/55

-0/55

6

0/54

0/16

0/25

0/51

-0/696

-0/23

-0/51

-/59
0

پذیری

همانگونه که دادههای ارائهشده در جدول فوق نشان میدهد بین خودکارآمدی ،هوش
معنوی (و خردهمتغیرهای آنها) با مسئولیتپذیری رابطه معنادار وجود دارد .در همه متغیرها
رابطه مثبت و معنادار بوده ولی فقط رابطه خرده متغیرهای اضطراب و افسردگی با سایر
متغیرها و خرده متغیرها منفی و معنادار است.
جدول  .5بررسی هم خطی بین متغیرهای پیش بین و مالک
مدل

 .6خود کارآمدی
 .4بسط هوشیاری

VIF
6/546
6/900

تولرانس
0/391
0/541

6
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 .5معنای شخصی

6/105

0/544

 .5تفکر انتقادی

6/900

0/541

 .2آگاهی متعالی

0/391

6/665

 .1هوش معنوی

6/355

0/252

 .1افسردگی

6/646

0/391

 .9مسئولیت پذیری

6/305

0/556

 .3اضطراب

0/541

6/900

با توجه به مقادیر عامل تورم واریانس که بیشتر از یک میباشد هم خطی کمی بین

متغیرها وجود دارد ولی این هم خطی شدید نیست .همچنین میزان تولرانس بیش از 0/2
است که مناسب میباشد .آماره دوربین واتسون ،آزمون استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر
واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادلۀ رگرسیون) را انجام داده و چون مقدار آمارۀ

آزمون دوربین واتسون در فاصلۀ  6/5تا  4/5قرار دارد؛ فرض عدم وجود همبستگی بین
خطاها رد نمیشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد چون این فرض یکی از فرضیات
انجام رگرسیون است.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام مسئولیت پذیری بر اساس خود کارآمدی و هوش معنوی

مدل
آمدی

-6خودکار

R

مجذور R

شده

مجذور  R4تعدیل شده

خطای استاندارد بر آورد

تغییر یافته

مجذور R 4

 Fتغییر یافته

f1

تغییر یافته

0/251

/403
0

/405
0

/2159
1

.403

5/565
1

6

425

معناداری F

Df2

آمارههای تغییر یافته

0/006

متعالی

 -4آگاهی

0/541

/411
0

/411
0

/6111
1

.019

6/230
5

6

425

0/006

هوشیاری

 -5بسط حالت

0/510

/562
0

/499
0

/0014
1

.051

1/550

6

425

0/006
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 .5اضطراب
 .1هوش معنوی

مدل

R

مجذور R

شده

مجذور  R4تعدیل شده

خطای استاندارد بر آورد

تغییر یافته

مجذور R 4

 Fتغییر یافته

0/540

/664
0

/666
0

/0642
5

.019

6/266
0

6

425

0/004

Df2

0/516

/625
0

/651
0

/6656
5

.625

4/222
5

6

425

0/006

تغییر یافته

0/210

/464
0

/400
0

/0653
5

.019

6/219
0

6

425

0/006

معناداری F

f1

آمارههای تغییر یافته

 .2افسردگی

در جدول فوق میتوان ضریب همبستگی ،مجذور ضریب همبستگی و مجذور
تعدیلشده ضریب همبستگی را مشاهده کرد .همچنین میتوان در ستون مجذور ضریب
همبستگی تعدیل شده مشاهده کرد که در مدل نخست که خودکارآمدی وارد معادله شده
است این متغیر قادر بوده به میزان  0/403مسئولیتپذیری را پیشبینی کند .در مدل دوم با

وارد شدن و اضافهشدن متغیر آگاهی متعالی به مدل اول به میزان  0/019به مجذور ضریب
همبستگی ،یعنی میزان تبیین واریانس متغیر وابسته ما افزوده شده است و مجموعاً قادر به
تبیین و پیشبینی  0/411درصد متغیر مالک میباشند .همچنین در مدل سوم نیز با وارد شدن
و اضافه شدن متغیر بسط حالت هوشیاری به مدل ،به میزان  0/051به مجذور ضریب

همبستگی ،یعنی میزان تبیین واریانس متغیر وابسته ما افزوده شده است .بنابراین میتوان اظهار
داشت که متغیرهای خود کارآمدی و هوش معنوی مجموعاً قادرند  0/562از تغییرات متغیر
مالک را پیشبینی کنند .در ستون معنیداری میزان معنیداری برابر با  0/001بوده که
نمایانگر معنیداری این تغییرات میباشد .بدین صورت میتوان گفت که خودکارآمدی و

مؤلفههای آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری ،افسردگی و اضطراب قادر به پیشبینی
مسئولیتپذیری دانش آموزان بودند.
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بحث و نتیجهگیری

همچنان که در پژوهشهای مختلف (گلچین و همکاران6596 ،؛ رزمی و همکاران)6590،
اشاره شده مسئولیتپذیر بودن یعنی پاسخگو بودن در برابر خودمان ،کسی یا چیزی و یک
الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیتهایی است که بر عهده او
گذاشته شده است ،تعریف میشود که از درون فرد سرچشمه میگیرد .فردی که مسئولیت
کاری را بر عهده میگیرد ،توافق میکند که یکسری فعالیتها و کارها را انجام دهد یا بر
انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد .یک فرد با اخالق مسئولیت کارها و
پاسخگویی در برابر آنها را به عهده میگیرد .افرادی که مسئولیتی را قبول میکنند کارهای
خود را به موقع و با تمام تالش انجام می دهند و در صورتی که در کار خود اشتباه کنند با
تمامی سعی خود در اصالح آن میکوشند .مسئولیتپذیر بودن افراد جامعه یکی از

ویژگیهای مثبت آن جامعه محسوب میشود که ارتباط نزدیکی با معنویت و هوش معنوی
دارد که میتواند بهعنوان یک راهبرد مقابلهای در جهت حل مشکالت و مسائل پر تنش
روزمره در موقعیتهای مختلف نقش مهمی ایفا نماید.
معنویت و در رأس آن هوش معنوی میتواند به عنوان یک راهبرد مقابلهای در جهت
حل مشکالت و مسائل پر تنش روزمره در موقعیتهای مختلف نقش مهمی ایفا نماید.
خودکارآمدی نیز بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم تنظیم رفتار ،قضاوتهای کارآمد و
ناکارآمد را در مواجهه به وقایع به همراه خواهد داشت که هر یک از این نگرشها در جایگاه
خود میتوانند در رویارویی با موانع نتیجه رفتار را پیشبینی کنند .کاردیاماس و کالنتزی

( ) 4002معتقدند افراد با خودکارآمدی پایین تفکرات بدبینانه را درباره تواناییهای خود
پرورش میدهند و هر موقعیتی را که فراتر از توانایی خود پیشبینی کنند از آن دوری
میکنند .در این راستا بندورا ( )6934درک باورهای خودکارآمد را مؤلفهای مهم در رشد
و گسترش مهارتهای مقابلهای در پاسخ به رویدادهای استرسزای زندگی معرفی میکند.
باورهای مذهبی و معنویت اغلب بهعنوان روشهای مقابلهای سازنده با سالمت روان-

شناختی ،جسمانی و کیفیت زندگی در ارتباط هستند .نتایج این تحقیق با یافتههای نتایج
رضاپور و همکاران ( )6539و مهدیزاده و همکاران ( )6596و الموری ( ،)4005گلچین

و همکاران ( ،)6596رزمی و همکاران)6590( ،؛ بابا میری و همکاران ()6596
همسوست .موقعیتهای استرس زا در بحث کاری بهواسطه آموزش برای مقابله با آن و
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سبکهایی که در این زمینه ارائه گردیده است ،میتواند به موقعیتهای سالم تبدیل شود و
رضایت دانشآموزان را در پی داشته باشد و در بحث خودکارآمدی اگر در ابتدای گزینش
توجه نشود امکان وجود مشکل ،اضطراب و استرس وجود دارد؛ اما اگر در هنگام گزینش
توجه بیشتری به بحث خودکارآمدی مراجعه کننده و مصاحبهشونده برای کار بشود ،افزایش
اعتماد به نفس را به دنبال دارد و استرس کمتری را درک خواهد کرد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از بین ابعاد هوش معنوی ،دو بعد توانایی مقابله و تعامل
با مشکالت با مسئولیتپذیری رابطۀ معنیداری داشته و بین تفکرکلی و بعد اعتقادی
خودآگاهی و عشق و عالقه دانش آموزان رابطۀ معنیداری دیده نشد .از اینرو ،معنویت و
هوش معنوی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر مسئولیتپذیری میباشند .بر این اساس ،یافتههای

پژوهش حاضر ،همسو با یافتههای لونبرگ )4066( 1نشان دادند که میتوان گفت

برخورداری از هوش معنوی باال با ایجاد احساس مسئولیتپذیری باال و در نتیجه احساس
خوشحالی ،احساس رضایت ،خوب و مثبت بودن در فرد و همچنین معنا و هدف بخشیدن به
زندگی ،ایجاد یک روحیه شاد ،ایجاد انگیزه ،توانایی ،قدرت و افزایش امید ناشی از تکیه

به "خدا" و یا یک قدرت برتر دانش آموزان میتوانند در راه رسیدن به اهداف باالی
تحصیلی موفقیت بیشتری داشته باشند.
نتایج یافتههای مطالعات فالح جوشقانی)4060( 2؛ فوالد چنگ )4005( 3و جنا ابادی
( )4065همسو با یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که دانش آموزان با باورهای معنوی باال
از خودکارآمدی و مسئولیتپذیری باالتری برخوردارند .بر اساس نتایج این مطالعات،
باورهای معنوی میتوانند 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 مسئولیتپذیری همراه
است ..از اینرو مهمترین ویژگی افراد باهوش معنوی باال ،خودآگاهی باال ،مسئولیتپذیری،
عدم وابستگی به دیگران و جستجوی ایمنی و آرامش از درون خودشان است .همچنین بر
اساس نتایج مطالعات مصلحی و احمدی )4065( 4و همسو با یافتههای پژوهش حاضر
میتوان گفت هوش معنوی باال ،نه تنها باعث افزایش آگاهی فرد در حوزه شناخت نقاط
1. Lunenburg
2. Falah Joshaghani
3. Fooladchang
4. Moslehi & Ahmadi
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قوت و ضعف خود میشود؛ بلکه باعث میشود در موقعیتهای که مسئولیتش را به عهده
گرفته است بهخوبی از نقاط قوت و ضعف خود برای رفع مشکالت استفاده کرده و در
صورت لزوم نقاط ضعف خود را تقویت کنند .بر این اساس فرد مسئولیتپذیر و کارآمد
عالوه بر آگاهی از تواناییهای خود ،آنها را در زمینه پیشبرد اهداف تحصیلی خود به کار
میگیرد و میتوانند با اتکا به هوش معنوی ،آگاهیهای متعالی خود را افزایش دهند و در
بسط حالت هوشیاری خود کوشا باشند و در نتیجه افسردگی و اضطراب کمتری را تجربه
کنند.
عالوه بر این ،نتایج مطالعه حاضر همسو با نتایج مطالعات میرخان )4062( 1و محمدی

2

( )4062ولورا رو و الیوت )4009( 3نشان داد که دانش آموزان با هوش معنوی باال از
وابستگی به دیگران برای ایمنی رها هستند ،آنها ایمنی و آرامش را براساس تواناییهای
خودشان بهدست میآورند .همچنین بر اساس نتایج این یافتهها میتوان گفت که
خودکارآمدی افرد دارای هوش معنوی باال نیز با این ویژگی میتواند تقویت شود .در چنین
حالتی این افراد به دنبال منابع بیرونی برای درک خودکارآمدی خود نیستند .این ویژگی هم
میتواند در افزایش خود کارآمدی و هم افزایش مسئولیتپذیری در حوزه تحصیلی مؤثر
باشد.
یافتههای میکاییلی و موهانا)4065( 4؛ محمدی رامقانی )4062( 5نیز همسو با نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که هرچه خودکارآمدی در دانش آموزان دختر باالتر باشد ،احساس
مسئولیتپذیری نیز را افزایش میدهد و امکان شکلگیری فعالیتهای گروهی مؤثر و هم

افزایی با سایر دانش آموزان بیشتر شده ،پیشرفت بیشتری در یادگیری و تحصیل حاصل
میشود و احتمال نیل به اهداف تحصیلی فزونی مییابد .عالوه بر این وقتی دانش آموزان
دختر با احساس کارآمدی باال وارد جمع همساالن میشوند ،مسئولیتهای بیشتری را به عهده
میگیرند و این مسئولیتها را با انرژی مثبت و باال انجام میدهند و تجربه فشار درونی خیلی
کمتری را تجربه میکنند .بر این اساس ،هرچه میزان خودکارآمدی باالتر باشد،
1. Mirkhan
2. Mohammadi
3. Lawler-Row & Elliott
4. Mikaeili-Mani & Mohana
5. Mohammadi-Ramaghani
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مسئولیتپذیری اجتماعی نیز بهتر و با کیفیت باالتری انجام میشود .از این رو جهت افزایش
مسئولیتپذیری دانش آموزان دختر بر اساس نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد میشود عوامل
افزایش اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر شناسایی شوند و اگر این عوامل در
نتیجه هوش معنوی پایین هستند کارگاهها یا دورههای جهت افزایش هوش معنوی و
آگاهیهای معنوی طراحی شوند و در زمینه تقویت باورهای معنوی اهتمام گردد .از سوی
دیگر تمرکز بر افزایش هوشیاری دانش آموزان دختر یک موضوع اجتنابناپذیر در این
حوزه میباشد؛ زیرا اگاهی و هوشیاری باال زمینهساز خودکارآمدی و افزایش
مسئولیتپذیری و پایایی آن خواهد شد.
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