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بررسی رابطه بین هوش معنوی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان 

 دهاقان

 3 ، علیرضا عسگری زاده2،صدیقه)آزیتا( شکفته1فاطمه علی پور دهاقانی

 چکیده 

گرفته  این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش معنوی بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان دهاقان صورت

همبستگی است که با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی گینک و رشد اجتماعی وایتزمن  -است. روش این پژوهش از نوع توصیفی

 76/2به بررسی موضوع پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین هوش معنوی دانش آموزان مورد مطالعه مقدار 

ردای دانش آموزن از وضعیت نسبتا خوبی هوش معنوی است. میانگین مقیاس رشد بدست آمده است که نشان دهنده برخو

را نشان می دهد که میزان رشد اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه خوب  79/15اجتماعی دانش آموزان نیز 

نفر از دانش آموز مورد  9د مطالعه، نفر مور 30است.نتایج وضعیت رشد اجتماعی دانش آموزان دختر نشان می دهد که از بین

نفر از لحاظ رشد اجتماعی در وضعیت خوبی هستند. نتایج آزمون همبستگی  21مطالعه از لحاظ رشد اجتماعی در حد متوسط و 

بین متغیر رشد اجتماعی و چهار متغیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی بدین صورت 

درصد اطمینان می  95بزرگتر است، بنابر این با احتمال  05/0برای هر چهار متغیر، مقدار سطح معناداری از میزان خطای  است که

توان گفت که بین متغیر رشد اجتماعی و متغیرهای فکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی دانش 

 تباط و همبستگی معنادار و مثبتی وجود ندارد.آموزان دختر مقطع دبیرستان دهاقان ار

 هوش معنوی، رشد اجتماعی، دانش آموزان ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روزافزون توجه روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی  

شت جهانی در تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی را به خود جلب کرده است به طوری که سازمان بهدا

کند و بعد چهارم یعنی بعد معنویت را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح می سازد.)سازمان بهداشت و معنوی اشاره می

ریکه باورهای خودکارآمد و ( دو مفهوم معنویت و رشد اجتماعی از ارتباط قوی با یکدیگر برخوردارند، بطو 2004جهانی،

پیشرفتی در رشد اجتماعی و معنوی می توانند انگیزه ای بسیار قدرتمند در جهت بهبود کیفیت زندگی به شمار 

کنند که هوش معنوی زیربنای باورهای فرد است که سبب ( تاکید می 2002مک شری و همکاران ) ( 2007آیند.)آدبگلو،

کند. هوش معنوی باعث افزایش قدرت ای که شکل واقعی زندگی را قالب بندی میبه گونهشود؛ اثرگذاری بر عملکرد وی می

های زندگی، بردباری و صبوری بیشتری انعطاف پذیری و خودآگاهی انسان شده است. به طوری که در برابر مشکالت و سختی

به جهان هستی، در جستجوی پاسخی برای  دارند. در واقع، هوش معنوی ظرفیتی برای الهام است و با شهود و نگرش کل نگر

(. مطالعات انجام گرفته در این 1388باشد )فرامرزی و همکاران، ها و آداب و رسوم میهای بنیادی زندگی و نقد سنتپرسش

م ( با بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نر1388خصوص در داخل کشور افروز، غالمعلی؛ حیدرعلی، هومن، محمودی، نسرین، )

به  909/0سوالی از طریق فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ  68یابی پرسشنامه هوش معنوی در دانشجویان ضریب اعتبار سیاه

عامل استخراج  12دست آمد. برای روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد 

عامل شامل: خودآگاهی فردی، رفتار فضیلت مآبانه، روشن فکری،  12تبین می کند. درصد کل واریانش متغیرها را 43/9شده،

حل مسئله، هوشیاری، گل نگر بودن، مراقبت، پرسشگری وجودی، معنا، شهود، الوهیت و نظارت درونی است،افزون بر آن بین 

( طی 1390کاوه، سامی، سعدی، ) میانگین نمرات هوش معنوی دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد. رخش بهار،

پژوهش بازی های رایانه ای و رشد اجتماعی دانش آموزان دریافتند فراهم کردن امکانات ورزشی در محیط مدارس و خارج از آن 

و محدود کردن دانش آموزان در پرداختن بیش از حد به بازی های رایانه ای از طرف والدین و مسئوالن مدارس جزو الزامات رشد 

( با تحلیل میزان هوش معنوی مدیران گروه های 1390جتماعی دانش آموزان به حساب می آید.رقیب، مائده، سیادت، سید علی،)ا

آموزشی دانشگاه اصفهان بیان داشت میان متغیر سابقه مدیریت با میزان هوش معنوی ارتباط معناداری وجود ندارد و رابطه میان سن 

نوی معنادار است. به طور کلی یافته ها نشانگر میزان هوش معنوی نسبتا باالی مدیران گروه های و سابقه خدمت با میزان هوش مع

( از دانشگاه 2008آموزشی دانشگاه اصفهان است. در مطالعات انجام شده در خارج از کشور نیز عبارتند از نتایج پژوهش کینگ)

ا آگاهی، انسجام و کاربرد جنبه های متعالی و معنوی وجود فرد ترنت، هوش معنوی را به عنوان مجموعه ظرفیت های روانی که ب

سرو کار دارند تعریف می کند. او طی تحقیق خود چهار مولفه اصلی تشکیل دهنده هوش معنوی را تفکر وجودی انتقادی، خلق 

ب و معنویت و ( رابطه بین مذه2005معنای شخصی، آگاهی متعالی و توسعه حالت آگاهی می داند.سالسمن و همکاران )

سازگاری روانشناختی را با خوش بینی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین مذهب و معنویت سازگاری با خوش 
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بینی رابطه معناداری وجود دارد. در این مقاله به دنبال جواب این سوال هستم که آیا رابطه ای بین هوش معنوی و رشد اجتماعی 

 ختر مقطع دبیرستان دهاقان وجود دارد؟.دانش آموزان د

بین رشد اجتماعی و مولفه تفکر انتقادی وجودی هوش معنوی دانش آموزان دختر رابطه معناداری  -1فرضیه های تحقیق: 

بین رشد  -3بین رشد اجتماعی و مولفه آگاهی متعالی هوش معنوی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد. -2وجود دارد. 

بین رشد اجتماعی و مولفه  -4اجتماعی و مولفه معناسازی شخصی هوش معنوی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد.

 گسترش خودآگاهی هوش معنوی دانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دارد.

 روش 

 باشد. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی همبستگی می نوع و طرح پژوهش:

جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر شهرستان دهاقان در سال  گیری:ماری، نمونه و روش نمونهی آجامعه

نفر به باال، تعیین اندازه نمونه الزم نیست. در این  30ی حد مرکزی در آمار، در نمونه های بزرگ یعنی می باشد. طبق قضیه 1395

 دختر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.  نفر دانش آموز 30ای شامل تحقیق نیز نمونه

گویه و شامل  24این مقیاس دارای  (SISRI-24ابزار پژوهش: پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی گینگ )

( در بررسی 2008چهار مولفه تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهیمتعالی، گسترش خودآگاهی می باشد. گینگ)

مرد( دانشگاه پتربورگ انجام  131زن و 488نفر از دانشجویان دوره لیسانس ) 619قدماتی پرسشنامه هوش معنوی که بر روی م

درصد گزارش کرد. در تحقیق دیگری که برای  36درصد و متوسط ارتباط درونی سواالت 95داد، آلفای کرونباخ بدست آمده 

به دست  958/0شجویان دوره لیسانس انجام شد ضریب آلفای کرونباخ برابر نفر از دان 305معتبر سازی پرسشنامه بر روی 

و روایی  938/0( در پزوهشی پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفا کرونباخ 1389(.حسین چاری و همکاران )2008آمد.)گینگ،

متعالی، گسترش خودآگاهی به  آن را با ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی

 Witsman Socialپرسشنامه رشد اجتماعی وایتزمن) گزارش کردند . 72/0، 74/0، 68/0، 78/0ترتیب 

Development scale)  18تا  13ساخته شد و برای تعیین رشد اجتماعی نوجوانان  1990این آزمون توسط الیس وایتزمن 

 –احترام به دیگران  -خوش خلقی و سازگاری -زیر مقیاس بهش رح: همکاری 6 ساله مورد استفاده قرار می گیرد و دارای

خوش بینی و صبر و بردباری است. روایی محتوای پرسشنامه رشد اجتماعی وایتزمن توسط اساتید  –امیدواری  –مسئولیت پذیری 

 scl 90- R0ان بین این تست و نمرات (. ضریب روایی همزم1382دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار گرفته است. )فاضل، مرتضی:

نفر از دانش آموزان  240( در پژوهشی بر روی 1385( امیرتاش و همکاران )1380گزارش شده است.)ایزد فر، داریوش:  50-

ه محاسبه کردند. پایایی پرسشنامه با استفاد 86/0دوره راهنمایی ورزشکار و غیر ورزشکار ضریب پایایی رابه روش آلفای کرونباخ 

 ( . 1381محاسبه شد که اعتبار باالی ابزار را نشان می دهد.)قلی زاده، آذر و امینی ، اعظم : 93/0از روش توصیف معادل 
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پس از انتخاب تصادفی دو گروه  ی اجراء )آوردن جدول خالصه جلسات مداخله در صورت وجود مداخله(:شیوه

ی پاسخ دادن به توضیحاتی ارایه شد. سپس شیوه د، ابتدا در مورد آزموننفر می باش 60نفری از دانش آموزان دختر که جماً  30

سئواالت تبیین شد. در آغاز از همه افراد تست هوش معنوی اخذ گردید سپس نیز تست رشد اجتماعی وایتزمن از آنان گرفته شد تا 

 رابطه بین هوش معنوی و رشد اجتماعی دانش آموزان سنجیده شود.

  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 تحلیل واریانس و ضریب همبستگی و رگراسیون.

 نتایج 

 های توصیفییافته

مقادیر میانگین و انحراف معیار نمره های شاخص های هوش معنوی بر اساس نتایج استخراجی از پرسشنامه ها به ترتیب عبارت 

برای آگاهی و  59/0و  01/3برای تولید معنی شخصی،  59/0 و 01/3برای تفکر انتقادی وجودی،  53/0و  86/2است از 

برای توسعه حالت آگاهی. از بین شاخص های هوش معنوی شاخص تولید معنی شخصی و آگاهی، هر دو دارای  60/0و  53/2

بیشترین میزان  دارای 60/0بیشترین میانگین در بین سایر شاخص ها می باشند. شاخص توسعه حالت آگاهی با مقدار انحراف معیار 

انحراف معیار یا پراکندگی است و کمترین میزان پراکندگی مربوط به شاخص تفکر انتقادی وجودی می باشد. میانگین هوش 

بدست آمده است که نشان می دهد دانش آموزن مورد مطالعه از وضعیت هوش  76/2معنوی دانش آموزان مورد مطالعه مقدار 

بدست آمده است. که نشان می دهد  79/15تند. میانگین مقیاس رشد اجتماعی دانش آموزان نیز معنوی نسبتا خوبی برخوردار هس

میزان اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه خوب است. در خصوص تعداد دانش آموزانی که دارای مقادیر هر 

خرده مقیاس تفکر انتقادی  4ال موافق هستند برای خرده مقیاس کامال مخالف، مخالف، نه موافق و نه مخالف، موافق و کام

نفر از دانش آموزان مورد مطالعه، نه موافق و  6وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و توسعه حالت آگاهی آورده شده است.که 

نتایج نمره های برش نفر کامال موافق تفکر انتقادی وجودی هستند.  2نفر موافق و تنها  22نه مخالف تفکر انتقادی وجودی هستند، 

نفر از دانش آموزان مورد مطالعه، نه موافق و نه مخالف تولید معنی شخصی  6خرده مقیاس تولید معنی شخصی نشان می دهد که 

نفر کامال موافق تولید معنی شخصی هستند. نتایج نمره های برش خرده مقیاس آگاهی شخصی نشان می  5نفر موافق و  19هستند، 

نفر نیز کامال موافق آگاهی  5نفر موافق و  19از دانش آموزان مورد مطالعه، نه موافق و نه مخالف آگاهی هستند، نفر  6دهد که 

نفر از دانش آموزان مورد مطالعه، مخالف  4هستند. نتایج نمره های برش خرده مقیاس توسعه حالت آگاهی حاکی از آن است که 

نفر کامال موافق توسعه حالت آگاهی است. نتایج  1نفر موافق و تنها  18نه مخالف،  نفر نه موافق و 7توسعه حالت آگاهی هستند، 

نفر از دانش آموز مورد مطالعه از لحاظ رشد  9نفر مورد مطالعه،  30نمره های رشد اجتماعی دانش آموزان نشان می دهد، از بین

 ستند. نفر از لحاظ رشد اجتماعی در وضعیت خوبی ه 21اجتماعی در حد متوسط و 

 در ادامه نیز فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی مورد بررسی قرار می گیرد.های استنباطی: یافته
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 : نتایج ضریب همبستگی متغیرها1جدول 

 منبع فراوانی ضریب همبستگی سطح معنا داری

 تفکر انتقادی وجودی و رشد اجتماعی 30 -046/0 807/0

 شد اجتماعیآگاهی و ر 30 205/0 276/0

 آگاهی متعالی و رشد اجتماعی 30 205/0 276/0

 خودآگاهی هوش معنوی و رشد اجتماعی 30 191/0 312/0

با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین دو معیار تفکر انتقادی وجودی و رشد اجتماعی، نتایج نشان می دهد که بین  فرضیه اول:

درصد  95بزرگتر است، بنابر این با احتمال  05/0معناداری از میزان خطای  و سطح -046/0این دو متغیر ضریب همبستگی 

اطمینان می توان گفت که بین تفکر انتقادی وجودی و رشد اجتماعی ارتباط و همبستگی معنادار و مثبتی وجود ندارد. بنابر این 

گی بین دو معیار آگاهی و رشد اجتماعی، نتایج با توجه به نتایج آزمون همبست فرضیه دوم:فرضیه اول تحقیق پذیرفته نمی شود. 

بزرگتر است، بنابر این با  05/0و سطح معناداری از میزان خطای 205/0نشان می دهد که بین این دو متغیر ضریب همبستگی 

همبستگی  درصد اطمینان می توان گفت که بین آگاهی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی دهاقان ارتباط و 95احتمال 

با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین  فرضیه سوم:معنادار و مثبتی وجود ندارد. بنابر این فرضیه دوم تحقیق نیز پذیرفته نمی شود.

دو معیار مولفه معناسازی شخصی هوش معنوی و رشد اجتماعی، نتایج نشان می دهد که بین این دو متغیر ضریب همبستگی 

درصد اطمینان می توان گفت که بین مولفه  95بزرگتر است، بنابر این با احتمال  05/0میزان خطای  و سطح معناداری از205/0

معناسازی شخصی هوش معنوی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی دهاقان ارتباط و همبستگی معنادار و مثبتی وجود 

با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین دو معیار گسترش  رم:فرضیه چهاندارد. بنابر این فرضیه سوم تحقیق نیز رد می شود.

و سطح معناداری از 191/0خودآگاهی هوش معنوی و رشد اجتماعی، نتایج نشان می دهد که بین این دو متغیر ضریب همبستگی 

خودآگاهی هوش  درصد اطمینان می توان گفت که بین مولفه گسترش 95بزرگتر است، بنابر این با احتمال  05/0میزان خطای 

معنوی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی دهاقان ارتباط و همبستگی معنادار و مثبتی وجود ندارد. بنابر این فرضیه 

 چهارم تحقیق نیز رد می شود.

 گیری بحث و نتیجه

بدست آمده است که نشان  76/2نتایج بدست آمده نشان می دهد که میانگین هوش معنوی دانش آموزان مورد مطالعه مقدار 

 79/15دهنده برخوردای دانش آموزن از وضعیت نسبتا خوبی هوش معنوی است. میانگین مقیاس رشد اجتماعی دانش آموزان نیز 

بدست آمده است که نشان می دهد میزان رشد اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه خوب است. همچنین نتایج 

نفر  30ی وضعیت رشد اجتماعی دانش آموزان دختر مورد مطالعه دبیرستان های دهاقان نشان می دهد که از بینبدست آمده برا



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

[ اردبیلیاردبیل، دانشگاه محقق  ] 
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نفر از لحاظ رشد اجتماعی در وضعیت  21نفر از دانش آموز مورد مطالعه از لحاظ رشد اجتماعی در حد متوسط و  9مورد مطالعه، 

اجتماعی و چهار متغیر تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی و  خوبی هستند. نتایج آزمون همبستگی بین متغیر رشد

بزرگتر است، بنابر  05/0توسعه حالت آگاهی بدین صورت است که برای هر چهار متغیر، مقدار سطح معناداری از میزان خطای 

کر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، درصد اطمینان می توان گفت که بین متغیر رشد اجتماعی و متغیرهای ف 95این با احتمال 

 آگاهی و توسعه حالت آگاهی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان دهاقان ارتباط و همبستگی معنادار و مثبتی وجود ندارد. 
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