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آموزان مقطع بینی خودپنداره تحصیلی دانشبررسی نقش تمییزی هوش معنوی در پیش

 متوسطه

  2، سعیده کریملو1معصومه صمدی

 چکیده

 آموزان مقطع متوسطه انجام شد.پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش معنوی با خودپنداره تحصیلی دانش  مساله و هدف:

شهر تهران که در  5مدارس منطقه  دبیرستان مقطعآموزان کلیه دانشجامعه آماری پژوهش شامل  .ودبنوع همبستگی  ازحاضر پژوهش  روش:

ای خوشهگیری روش نمونه بود که با استفاده ازنفر  121نمونه  حجم وهشژدر این پ. باشدمیبودند، مشغول به تحصیل  1951-55سال تحصیلی 

( بود. به 1935( و پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران )1939دالور ) تحصیلی دپندارهخو انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز شامل مقیاس

 ( استفاده شد.22)نسخه  SPSSها از آزمون تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار منظور تحلیل داده

 باشد. آموزان میبینی کننده خودپنداره تحصیلی دانشی و ابعاد آن پیشنتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد هوش معنو یافته ها:

 منابع از و گیرندمی به کار بیشتر را سازگارانه مسئله حل هایمهارت احتماالً باالتری برخوردارند، معنوی هوش از که افرادینتیجه گیری: 

بنابراین خودپنداره باالتری دارند.  دهندمی ارزش و معنا خود روزانه ورام به و کنندمی خود استفاده روزمره زندگی مسائل حل برای معنوی

آموزانی که هوش معنوی باالیی دارند، در تعامالت محیط مدرسه و در ارتباط با معمالن و همساالن، عزت نفس و به همین صورت، دانش

 کنند. خودارزشی باال را تجربه می

 آموزانتحصیلی، دانشهوش معنوی، خودپنداره،  واژگان کلیدی:

                                                           
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی . دانشیار دانشگاه 1

        saeide.karimlo@gmail.comایمیل:  15126161131( دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی. شماره تماس: مسئول. )نویسنده  2
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 مقدمه 

 در و است بوده تربیت و تعلیم نظام پژوهشگران های دغدغه از همواره آیند خود پنداره پس و آیند پیش عوامل بررسی

 این تعدیل روی بر کار متاسفانه اما اند. شده طبقه بندی یا و شناسایی خود تأثیر و اهمیت تناسب به عوامل این متعدد مطالعات

 آموزشی نظام در برجسته خالیی تحصیلی، پیشرفت بر گذار تأثیر منفی عوامل دادن کاهش جهت تجربی های تالش و عوامل

داشته،  معطوف خود به را فراوانی که تحقیقات آموزشگاهی یادگیری ی حوزه در شده مطرح مسائل از است. لذا یکی بوده

 نزدیک ارتباط زندگی از خشنودی احساس و عزت نفس مفهوم با خودپنداره مفهوم .(1935)یاری،  است تحصیلی خودپنداره

 خود وضع از ذهنی تصویر و اختصاصی عقیده یک نوجوان هر خصوص به فرد هر(. 2111و همکاران،  1خاویر-)سوارز دارد

 به فرد در خارج دنیای تأثیر و شخصی تجارب اثر بر ذهنی تصویر این سازد.می منعکس را آن خود ذهن در طریقی به و دارد

 آن طبق می آورد، دست به محیط با خود ارتباط از و خود شخص از محیط، از پایدار و ثابت نظر یک فرد و می آید وجود

 پیامدهای از یکی اجتماعی یادگیری نظریه اساس بر می پردازد، کوشش به آن با مقابله برای و می کند ارزیابی را زندگی مسائل

 درونی علتهای به که رفتار مثبت پیامدهای .است خودپنداره مفهوم بیرونی، و درونی کنترل مرکز با ارتباط در علی اسناد مهم

 و بخت چون بیرونی علل به که موفقیتی که حالی در کند،می خود به اعتماد و غرور احساس شخص در می شود، داده اسناد

 به آشکار طور به مطالب این نمی شود. مثبت خودپنداره و غرور احساس به منجر شود، داده نسبت دیگران به کمک یا اقبال

 باالتر سطوح با درونی کنترل منبع که رسدمی نظر به و دارد داللت بیرونی و درونی کنترل منبع با افراد پیشرفت انگیزه بین رابطه

 شایستگی از آموزدانش ورتص یا به ادراک تحصیلی خودپنداره .(2111، 2است )کالرک و همکاران ارتباط در تحصیلی پیشرفت

 می متاثر آن وسیله به همزمان و گذارد می اثر تحصیلی پیشرفت بر که کند می اشاره آموزشگاهی یادگیری با ی رابطه در خود

افرادی که در انجام کارها خود را (. 1935 )سیف، دارند دوسویه رابطه تحصیلی عملکرد و خودپنداره رسد می نظر به و شود

برخوردا خواهند بود و بالطبع چنین مطمئن تر و توانمند تر می دانند در مقایسه با سایرین از خودپنداره ی تحصیلی باالیی  اثربخش تر،

بر این اساس افرادی که در آغاز  خودپنداره ای منجر به رشد و پیشرفت تحصیلی آنی فرد و عدم بروز هیجانات منفی در وی می شود.

پیشرفت تحصیلی آنها می شود. از خود و توانمندی های خود دارند، چنین تفک مثبت منجر به  تحصیل، تفکر و برداشت مثبت

، 9شان می بخشد )دی آدرا همچنین پیشرفت تحصیلی، بازخوردی مثبت به خودپنداره و صحت برداشتشان از خود و توانمندی های

در افراد با ایجاد افکار مثبت در آنها باعث ظهور  (. بر این اساس خودپنداره ی تحصیلی مثبت2111، نگی و همکاران، 2115

متغیر در ارتباط با موفقیت تحصیلی در پزوهش حاضر،  .(2112هیجانات مثبت و دوری از هیجانا ت می شود )غفاری و بلوچی، 

                                                           
1- Suárez-Álvarez  

2- Clark  

9- DeEadra  
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نها بهرع هوشی رسد تباشد. آنچه اخیراً مورد توجه بیشتری قرار گرفته، اشکال مختلف هوش است و به نظر میمی 1هوش معنوی

(IQ .تعیین کننده موفقیت نیست ) 

 سال در بار اولین برای معنوی هوش . مفهومدانست معنویتکاربردی مفهوم  هایجنبهتوان آن را یکی از هوش معنوی که می

 یمعنو معتقد هوش یافت. ووگان گسترش ایمونز توسط 1555 سال در بعد و (2112، 2ووگان) شد مطرح استیونز توسط1556

 یک درون و هوش، معنویت هایاست که در آن سازه خویش وجودی هویت و زندگی معنی درک در فرد بالقوه توان شامل

 نیز و معنی و آگاهی تقدس، برای فرد جستجوی معنای به معنویت مفهوم معنوی هوش مفهوم شوند. درمی ترکیب جدید سازه

، 9است )کینگ شده ترکیب هم با انسان رفاه سطح بردن باال و سازگاری برای مفاهیم این کارگیری به معنای به هوش مفهوم

 جهت در معنوی هایویژگی و هاارزش کارگیری به برای هاتوانایی از ایمجموعه را معنوی هوش( 2115) 1(. آمرام2113

 هاییافته .است أثیرگذارت انسان ابعاد زندگی تمامی . معنویت برکندمی تعریف روزانه زندگی در بهزیستی و کنش افزایش

 خلقی، صفات با و منفی رابطه اضطراب خصومت، پرخاشگری، افسردگی، با معنوی هوش دهدمی ( نشان2113) کینگ مطالعه

باالتری  معنوی هوش از که افرادی گفت توانمی دارد. در کل مثبت رابطه فعالیت و زندگی از اجتماعی، رضایت حساسیت

 زندگی مسائل حل برای معنوی منابع از و گیرندمی به کار بیشتر را سازگارانه مسئله حل هایهارتم احتماالً برخوردارند،

 مشکالت حل عهده از توانندمی بهتر طریق از این و دهندمی ارزش و معنا خود روزانه امور به و کنندمی خود استفاده روزمره

پردازد را بیشتر ان هوش معنوی را که به حل مشکل و تفکر نقادانه میها اهمیت بخشی از هوش به عنوپژوهش برآیند. خود زندگی

اند. مطالعات معدودی در رابطه با هوش معنوی با موفقیت تحصیلی انجام شده که عمدتاً در سطح مدارس بوده مورد توجه قرار داده

(. همچنین عزیزی و زمانیان 2119، 5و ارتباط بین هوش معنوی و موفقیت تحصیلی نشان داده شده است )روی، سینها و سومن

اند. در مطالعه دیگری در بین دانشجویان رشته های یادگیری لغات مورد بررسی قرار داده(، هوش معنوی را در استراتژی1952)

های ستبازرگانی، افرادی که به صورت فیزیکی و روحی در حال تعادل بودند و به عبارتی امتیاز هوش معنوی باالیی داشتند، کارب

بردند. بنابراین پژوهشگران پیشنهاد کردند خالقیت و نوآوری در پی هوش معنوی برای ایجاد ای به کار میالعادهموثرتر  و خالق

(. لذا با توجه به مطالب فوق، سوالی که اینک مطرح است این است آیا 2111، 6انسان موفق، موثر است )اولتای، آکینتود و یاکاسای

 آموزان دوره متوسطه رابطه وجود دارد؟ ، خود پنداره تحصیلی دانش بین هوش معنوی

 

                                                           
1- Spiritual Intelligence  

2- Vaughan  

9- King  

1- Amram  

5- Roy, Sinha & Suman  

6- Olatoy, Akintunde & Yakasai  
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 روش

 . می باشد همبستگی نوع از حاضر پژوهش نوع و طرح پژوهش:

 5مدارس منطقه  دبیرستان مقطعآموزان کلیه دانشجامعه آماری پژوهش شامل  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

بود که با استفاده نفر  121نمونه  حجم وهشژدر این پ. باشدمیبودند، مشغول به تحصیل  1951-55شهر تهران که در سال تحصیلی 

 انتخاب شدند. ای خوشهگیری روش نمونه از

 ابزار پژوهش

 شده، ( تهیه1933 قوام، از ابراهیمی نقل به ؛1939)  دالور علی توسط که مقیاس این دالور: تحصیلی خودپنداره مقیاس

 ( ،1مخالفم ) کامالً هایگزینه از یکی انتخاب با ها ن آ از هر یک درباره را خود نظر آزمودنی که است ماده 11 ایدار و کلی

 با سپس و گیردمی صورت ترتیب همین به نیز گذاری نمره و کند می ( مشخص1) کامالً موافقم و ( 9) موافقم ( ،2) مخالفم

 گذارینمره صورت معکوس به سئواالت از تعدادی مقیاس این در شود.می سبهمحا آزمون کل نمره شده داده های جمع نمره

 عالمه دانشگاه دانشجویان روی بر که است. در پژوهشی باال تحصیلی خودپنداره نشانه مقیاس این در باال نمره شود. می

 در (. همچنین1933 قوام، ی)ابراهیم است آمده بدست 33/1پایایی این مقیاس  ضریب است، شده گرفته کار به طباطبایی

 خودپنداره اعتبار تعیین برای رشیدی است. شده گزارش 31/1مقیاس  این کرونباخ آلفای ( ضریب1933) رشیدی پژوهش

 . آمد بدست 15/1 که کرد استفاده مالکی اعتبار روش از دالور تحصیلی

 12 شامل که (1935همکاران ) و بدیع ژوهشپ از برگرفته معنوی هوش شده استاندارد پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی:

مشکالت  با تعامل و مقابله دوم: توانایی حیطه گویه(، 12)شامل اعتقادی بعد و کلی تفکر اول: باشد. حیطه می عامل 1 سوال در

 3 املعالقه )ش و عشق و خودآگاهی چهارم: حیطه گویه(، 3 اخالقی )شامل سجایای به پرداختن سوم: حیطه گویه(، 15 )شامل

 بدیع پژوهش در باشد. می 211 معنوی هوش نمره بیشترین و 12 نمره کمترین (. در این پرسشنامه1935 همکاران، و )بدیع گویه(

 کل برای که شد استفاده تنصیف و کرونباخ روش آلفای دو از معنوی هوش پرسشنامه پایایی تعیین برای (1935همکاران ) و

 اعتبار تعیین برای چنین هم است. شده یاد پرسشنامه قبول قابل پایایی و بیانگر باشد می 33/1و  35/1با برابر ترتیب به پرسشنامه

دارد.  وجود آنها بین داری معنا مثبت رابطه که گردید مشخص و شده همبسته مالک سوال نمره با نمره آن شده یاد پرسشنامه

 است.  داربرخور الزم اعتبار از معنوی هوش پرسشنامه دهدمی نشان که

 ی اجراءشیوه

شهر تهران اخذ و به همراه معرفی نامه صادره از  5به منظور اجرای پژوهش، نخست مجوز الزم از اداره آموزش و پرورش منطقه 

های دبیرستانبین  بعددر مرحله معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به مدارس مورد نظر مراجعه شد. سپس 

دبیرستان انتخاب و آزمودنی ها به صورت تصادفی گزینش و در پژوهش شرکت داده شدند. قبل از  5به صورت تصادفی  5منطقه 

 ها تشریح و رضایت نامه کتبی مبنی بر شرکت در فرآیند تحقیق از آنها اخذ گردید. اجرای پژوهش، هدف تحقیق برای آزمودنی
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 ها از آزمون تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شد.به منظور تحلیل داده ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 هایافته

 : میانگین و انحراف استاندارد متغییرهای پژوهشی1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 11/13 96/195   32 هوش معنوی

 33/6 25/11 32 خودپنداره

    

 باشد.می 11/13و  96/195میانگین و انحراف استاندارد  با توجه به جدول فوق بیشترین

 آموزان: نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و خودپنداره دانش2جدول 

 خودپنداره هوش معنوی  

 P 1 21/1 هوش معنوی

 11/1  معنی داری 

 P  1 خودپنداره

   معنی داری 

 دارند.  15/1رابطه مثبت معنی دار در سطح آموزان دانش پندارهبا توجه به جدول فوق، بین هوش معنوی و خود

 آموزان: نتایج تحلیل رگرسیون هوش معنوی و خودپنداره دانش9جدول 

 F Sig میانگین مجذورات Df مجموع مجذورات 

 11/1 15/9 11/151 1 11/151 رگرسیون

   31/11 31 13/9533 باقیمانده

    31 62/9391 کل

 .می باشد 15/1آموزان در سطح خودپنداره  دانشپیش بینی کننده هوش معنوی جدول فوق با توجه به 

 آموزان: ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده هوش معنوی و خودپنداره دانش1جدول 

 R R2 ARS ضرایب   غیراستانداردضرایب

 استاندارد

 

    B SE Beta T(P) 
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    62/91 36/5   

 35/1 21/1 11/1 13/1 12/1 11/1 21/1 هوش معنوی

       11/1 

 می باشد. آموزان، پیش بینی کننده خودپنداره دانش(11/1) هوش معنویضرایب رگرسیونی متغیر 

 گیری بحث و نتیجه

چنوین نتوایج تحلیول    وجوود دارد. هم  15/1رابطوه مثبوت معنوی دار در سوطح     آمووزان  دانش نشان داد بین هوش معنوی و خودپنداره

-هوای پوژوهش  می باشد. این یافته همسو با یافته آموزان، پیش بینی کننده خودپنداره دانش(11/1) رگرسیون نشان داد هوش معنوی

 هووش تووان گفوت   (. در تبیین این یافته موی 2111؛ هانگ، 2111؛ نگی و همکاران، 1952باشد )رئیسی و همکاران، های پیشین می

 و اضوطراب  هوا  نگرانی و داشته ثباتی با خود تا کندمی کمک به افراد دارد و تأثیر افراد همه روانی و ت جسمیسالم در معنوی

 معنووی )تعموق(،   های تمرین دهند، نشان می شواهد برخی نمایند. برقرار ارتباط با دیگران تر عمیق طور به و کاهش بتوان را ها

دارند )رئیسی و همکاران،  مثبت تأثیر افراد عملکرد بر و هستند هوشیاری ندگانهچ سطوح به نسبت و بینش آگاهی دهنده افزایش

( بوین خودپنوداره تحصویلی و هووش معنووی ارتبواط معنوادار گوزارش شوده اسوت. در           1952(. در مطالعه رئیسی و همکاران )1952

عنووی دانشوجویان ارتبواط معنوادار وجوود      پژوهشی بر روی دانشجویان علوم پزشکی، نتایج نشان داده شد بین خودپنداره و هووش م 

 حول  در معنووی  اطالعوات  توا از  شوود موی  باعوث  معنوی هوش نشان دادند، (1935داشت. در پژوهشی معلمی، رقیبی و ساالری )

 محویط  و بیرونوی  زنودگی  با معنوی و زندگی درونی سازییکپارچه سازگاری، باعث نتیجه در شود که استفاده روزانه مشکالت

 گردد. شناختی و پیشرفت مییستی روانبهز کار،

 بودند. این پژوهش نسان داد بین برخوردار باالتری خودپنداره از دختران با مقایسه در پسران ،(2111همکاران ) مطالعه نگی و در

 کوه  طووری  بوه  دارد، وجود داریو معنی مثبت رابطه پسر و دختر آموزاندانش در خودپنداره و کنترل منبع با تحصیلی موفقیت

 برخوردار خواهد بود.  باالتری تحصیلی موفقیت از خودپنداره باالتری داشته باشد، از فرد هرچه

 عملکورد  و باال مثبت ی خوبی و متانت از زیرمتغیرهای هوش معنوی با خودپنداره که داد فراتحلیل نشان یک ( در2111) 1هانگ

 دهود  می پرورش را آموزاندانش تحصیلی مثبت یخودپنداره مدرسه رد بودن خوب رسد می نظر به .است مرتبط باال تحصیلی

-انجامد. همچنان که در پژوهشوی سووارز   می آموزشی های فعالیت در بهتر کارکرد به نیز، مثبت تحصیلی یخودپنداره داشتن و

بینوی کننوده عملکورد    وان پویش ( با عنوان خودپنداره، انگیزه، انتظارات و سوطح اجتمواعی اقصوادی بوه عنو     2111خاویر و همکاران )

بینوی  آمووزان را پویش  تحصیلی، گزارش دادند خودپنداره، انتظارات و همچنین  سطح اجتماعی اقصوادی عملکورد تحصویلی دانوش    

 ارزش احسواس  کوه  کوودکی  گوردد.  موی  اشتباهات و لغزشها از بسیاری از دوری به منجر ارزشمندی و کرامت کردند. احساس

                                                           
1- Huang  
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 و کنود  حفو   را خوود  نفس عزت همواره تا کوشدمی کند، و به عبارتی دیگر هوش معنوی باال دارد می نفس کرامت و درونی

تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود و (. 2111وارد گردد )هانگ،  ای خدشه او نفس کرامت به که ندهد قرار شرایطی در را خود

وضوعیت روانوی و    کنتورل عدم  باشد. همچنینوهش حاضر میفقط از پرسشنامه استفاده شده است که این عامل محدودیتی برای پژ

شود به منظور افوزایش اعتبوار   پیشنهادا می ها در حین اجرای پژوهش از محدویت های دیگر این تحقیق است. لذاجسمانی آزمودنی

 ها کنترل شود.نتایج، عالوه بر پرسشنامه، موقع اجرای پژوهش وضعیت جسمی روانی آزمودنی

 منابع

 مسئله، حل مطلب، درک بر (افکار چرخه و توضیح مستقیم دوجانبه، آموزش یادگیری راهبرد روش سه (. اثربخشی1933صغری. ) آبادی، قوام یمیابراه

دکتری  نامه پایان تهران. شهر 15 از ترپایین معدل مراهنمایی دو دختر آموزاندانش در سرعت یادگیری و تحصیلی خودپنداره فراشناخت، دانش

 .تهران طباطبایی عالمه دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده نشناسی،روا

 همایش اولین مقاالت خالصه کتاب هوش معنوی پرسشنامه یابی اعتبار و (. ساخت1935زادگان. ) لطیفی و بزرگ، ن دشت باقری ا، سواری، ع، بدیع،

  تبریز. نور پیام دانشگاه روانشناسی ملی

(، 5) 9. مجله تئوری و تمرین در یادگیری زبان. EFL(. رابطه بین هوش معنوی و راهبردهای یادگیری لغات در دانشجویان 1952م. ) عزیزی، م؛ زمانیان،

352-353. 

(. رابطه بین هوش معنوی، شادکامی و موفقیت تحصیلی در 1952رئیسی، م؛ احمری تهران، ح؛ حیدری، س، جعفربیگلو، ا؛ عابدینی، ز؛ بتائی، س. )

 .111-191(، 5) 19انشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله ایرانی مطالعات پزشکی. د

آموزان دوره متوسطه اشنویه. پایان نامه (. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش1933زرار امینی، محمد. )

 ناسی دانشگاه الزهرا.کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانش

 پژوهشی علمی معتاد. مجله غیر و معتاد افراد در روان سالمت و معنوی هوش (. مقایسه1935درگی، زهره. ) ساالری مهوش؛ صدیقه؛ رقیبی، معلمی،

 . 212-291(: 9) 13. 1935 پرخطر رفتارهای همایش نامه یزد. ویژه صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه

آموزان سوم دبیرستان (. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش1935یاری، محمدی. )

 شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
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