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 چکیده
 پیشرفت را با پذیری مسئولیت و ، امیدی هوش معنوی رابطه تاپژوهش حاضر در صدد بر آمده است 

 بررسی کند. جامعه آماری پژوهش را کلیه آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهرستان لنگرود دانش تحصیلی
 یابی به اهداف پژوهش منظور دست به. تشکیل دادند سوم متوسطه شهرستان لنگرود پایه دختر آموزان دانش

 و بر اساس جدول جرسی و مورگان ای گیری تصادفی خوشه ی نمونه نفر به شیوه 318تعداد  جامعه آماری از
 شخصیت پذیری مسئولیت مقیاس اسنایدر، خرده امید کینگ، معنوی هوش های و به آزمون انتخاب شدند

 و پیرسون همبستگی ضریب توسط ها حاصل از آزمون های خ دادند. دادهزمان پاس کالیفرنیا به طور هم
 و یهوش معنو بین که داد نشان نتایج. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد زمان هم رگرسیون چندگانه

آموزان  دانش یلیتحص شرفتیپذیری با پ مسئولیت زین ی کارگزار وگذرگاه و مؤلفه و دیآن، ام یها مؤلفه
 تبیین را پیشرفت تحصیلی/ درصد واریانس 456 بین پیش متغیرهایی مثبت ومعنادار وجود دارد.  رابطه

2= 46/0و  R =68/0) نمودند
R.) آموزان در  توان نتیجه گرفت که برای پیشرفت تحصیلی دانش بنابراین می
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 مقدمه
 از است. علمی های فعالیت در موفقیت های شاخص از یکی آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 تحصیلی موفقیت و آموزشی نظام کیفیت بهبود، آموزشی های برنامه اساسی اهداف

 اجتماعی و فردی مشکالت زمینه تحصیل در موفقیت عدم که حالی در .است آموزان دانش
 عوامل(. 1379 ،کند )کرمی یابی به اهداف آموزشی را فراهم می از دست انحراف و عدیده

بدین دلیل نزدیک به یک قرن  ،گذارد می تأثیر تحصیلی موفقیت و شکست بر متعددی
)بینه و کنند  صورت گسترده برای شناسایی این عوامل تالش می شناسان به ن  است که روا

 1سیمون
2ثرندایک ؛1905 ،

 4؛ الشات وهامکر1940 ، 3؛ هریس1920 ،
به نقل از  ؛2000 ،

طور  ی موضوعات معنوی به (. در دو دهه اخیر مطالعه2003 ، 5پرموزیک وفورنهام
 مفهوم نیز گذشته سال چند طی که طوری به ،شناسان قرار گرفته ن  ای مورد عالقه روا فزاینده

 در معنوى هوش مفهوم نام دارد. 6شناسی شده که هوش معنوی ن  روا ی حوزه وارد  جدیدی
زوهار و  شد. سپس ( مطرح1966) 7استیونز توسط بار اولین براى شناسى ن  روا ادبیات
هوش معنوی را  اصطالح فیزیک و فلسفی شناختی، ن  مفاهیم روا ترکیب ( با2000) 8مارشال

حل مسائل  برای استعداد ذاتی کردند و آن را انسانی معرفی هوش از جدیدی بعد عنوان به
 فعالیت از زندگی بیشتر مسیر یک یا فعالیت یک کند می دانستند که تعیینمعنوی و ارزشی 

 و هلما از نقل به ،،2003زوهار و مارشال ) (.9،2000ایمونز) است دار معنا دیگر مسیر یا
10استریزنک

 باالئی درجهو  پذیرند انعطاف باال معنوی هوش افراد دارای معتقدند( 2004 ،
د که در نکند تا تشخیص ده کمک می ها که به آن را نسبت به خویشتن دارند هوشیاری از

، به نقل از 2000) زوهار و مارشال .ترین است چه چیزی مناسب، زمان مشخص
 هرتزی 40امواج مغزی به 1990 دهه در سینگر ولف های یافته برمبنای (1395آذر،  سپهریان
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( 2000ایمونز) .است مرتبط عملکرد مغز و آناتومی با معنوی هوش که کردند ادعا اشاره و
 متشکل را ارتباط دارد و هوش معنوی روانی و فیزیکی با سالمت نیز ادعا کرد که معنویت

عمیق،  هشیاری های حالت تجربه برای تعالی، توانایی برای توانایی مختلف )توانایی پنج از
 منابع از استفاده روزمره، توانایی روابط و رویدادها ها، فعالیت در تقدس توانایی یافتن

بـه طور دانست.  اخالقی(  رفتار کارگیری به زندگی و توانایى مشکالت حل برای معنوی
کـه  استها و منابع معنـوی  ها، ظرفیت ای از توانایی کلی هوش معنوی بیانگر مجموعه

موجب افـزایش تواند  ها در زندگی شخصی و زندگی کاری روزمره می استفاده از آن
پـذیری و توانـایی حـل مسـئله، یـافتن معنـا وهـدف در رویـدادهای  انطبـاق سـازگاری و

)موسوی،  شود آرامش درونی و بیرونی، پویایی و شادابی می زنـدگی، حفـظ سالمت،
 هوش معنوی با ها حاکی از ارتباط یافته (.1390طالب زاده نوبریان، شمس مورکانی، 

1)والکر و دیکسون یموفقیت تحصیل
، بهبهانی، اسمعیلی و امجدیان، منصوری، 2002 ،

 ،پو فراهنگتحصیلی ) پیشرفت و نفس ، عزت(2012،نصر اصفهانی و اعتمادی ،1395
 است. (2016آذر، و سپهریان ، ابرازگری هیجانی )نوروزی(1389و ادیب، خدیوی

احساس بهتر از آینده است امید توانایی باور یک . متغیر دیگر مطالعه حاضر امید است
، 2002 ،2اسنایدر، شرعی، چاونز، پولو رز، آدامز و ویکلند 2007 میشل، و، چاونز )اسنایدر

 و هدف با مرتبط رفتارهای میان پیوندی امیدواری(. 1997اسنایدر، چاونز و سیمپسون،
آمیز  موفقیت تجارب طریق از امیدواری. هدف است این به  رسیدن برای فرد باورهای

، فورالنگ، شارکی و یابد )یو می تقلیلزندگی افزایش یافته و به واسطه تجارب شکست 
های زندگی مثل  حیطه ای با بسیاری از طور کلی امید به نحو شایسته (. به32008 تانیگاوا

 انعطاف و مثبت افکار ،( 1991 ، 1997 ، 2002 ، 2007 ،تحصیل ) اسنایدر و همکاران 
4مک کالوف)اسنایدر و پذیر

 زندگی زای استرس رویدادهای از تر مثبت ارزیابی و( 2000 ،
 (1395آذر و موهنا،  آذر، محمدی و خودکارآمدی )سپهریان (2002 ، اسنایدر و لوپز)

رابطه دارد. امید نه تنها با عملکرد تحصیلی بلکه با عملکرد کلی فرد نیز ارتباط نزدیک و 
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که امید به طور مثبت با عملکرد  یافتند( 2003( 1لوتانس و پترسون راستا این در .مثبتی دارد
 381 بررسی با( 1390)ابوالقاسمی و ، صباغیانتحصیلی و ورزشی افراد رابطه دارد. ابراهیمی

حصیلی رابطه معنادار ت موفقیت و امید عامل دو بین بهشتی شهید دانشگاه دانشجویان از نفر
آموز پسر  دانش 150 با مطالعه (1396)یمحب، نسب ری، میاظهر یشیدست آوردند. ستا به
ی رابطه مثبت و معنادار لیتحص شرفتیو پ یدواریامنشان دادند که  هشتم متوسطه هیپا

 دارند. 
 فرد. است بودن گو پاسخ پذیری مسئولیت معتقدند،( 2007) 2دورت و رویتر

 را تکلیفی یا وظیفه زیان و سود مسئولیت است و گو پاسخ خود رفتار قبال در پذیر مسئولیت
گویی در برابر  مسئولیت کارها و پاسخ القیک فرد با اخ. پذیرد گرفته، می عهده بر که
کنند کارهای خود را به موقع و  گیرد. افرادی که مسئولیتی را قبول می ها را به عهده می آن

دهند و در صورتی که در کار خود اشتباه کنند با تمامی سعی خود  انجام می الشبا تمام ت
  جمله از نیز پذیری مسئولیت .(1397)سعادتی شامیر ومذبوحی، کوشند آن می الحدر اص
 3نافتل و روبینز های پژوهشرفت تحصیلی رابطه دارد. در پیش با که است هایی مؤلفه

آموزان با نمرات  پذیری دانش ی مثبتی بین مسئولیت رابطه( 2001)4( و فورد و تیزاک2007)
 ایآر یمحمدیی، کاکا ، طباطبایی،. طباطبائیوجودداشت معدل و پیشرفت تحصیلی آنان

دختر  زآمو دانش 100 پذیری و پیشرفت تحصیلی بین مسئولیت یرابطه معنادار نیز( 1390)
اینکه   است. با توجه به یتتابع جنسن رابطه ای را گزارش کردند و اظهار داشتند کهو پسر 

 و کشف ،میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از مالک های کارایی نظام آموزشی است
بینی متغیرهای مؤثر  بهتر و پیش شناخت به و بوده ضروری آن بر گذار تأثیر عوامل بررسی

 از یکی ،با پیشرفت تحصیلی مرتبطدر مدرسه می انجامد. بنابراین بررسی متغیرهای 
 (.1994 ، فراهانی)  است پرورش آموزش و نظام در پژوهش اساسی های موضوع

 پیشرفت ،آموزان در دانش فراوانمتأسفانه در حال حاضر با وجود استعدادهای  
 بررسی و یافته تحقق کمتر آموزشی، های برنامه ی ارزنده اهداف از یکی عنوان به تحصیلی
 30 حدود ساله هر که دهد می متوسطه نشان دوره در آموزان دانش مردودی آمارهای
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 ، همکاران و رجائی)شوند  می مردود متوسطه، اول سال در مخصوصاً آنان، از درصد
ها نشان  رفی نتایج برخی از پژوهشط از کنند. و در نهایت تحصیل را ترک می (1387

ی تحصیل و ی قوی برا آموزان انگیزه های اخیر بسیاری از دانش دهد که در سال می
اند و افت تحصیلی حاصل از آن موجب  پیشرفت و در نتیجه یادگیری مؤثر نداشته

آموزان و تهدید برای جامعه شده است . لذا از آنجا  مشکالت روانی و اجتماعی برای دانش
آموزان هر کشور نقش مهمی در سازندگی و بالندگی آینده آن دارند و سالمت  که دانش

ها منشأ پیشرفت و اثرات مهم در آینده کشور خواهد داشت )  آن روانی و جسمی تک تک
هوش معنوی در آرامش روحی و تأمین بهداشت  نقش بررسی بنابراین(. 1389 ،قاسمی

پذیری در  ها با پیشرفت تحصیلی و همچنین نقشی که امید و مسئولیت روانی و نیز رابطه آن
مفید و مطلوب است. بر این اساس هدف مطالعه  ؛آموزان دارد عملکرد تحصیلی دانش

تحصیلی  پیشرفت با پذیری مسئولیت و امید ،حاضر بررسی رابطه هوش معنوی
 شود که: پژوهش فرض میف اهدایابی به  آموزان دختر است. جهت دست دانش
آموزان دختر پایه سوم متوسطه رابطه  هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی دانش بین-1

 .وجود دارد
آموزان دختر پایه سوم متوسطه رابطه وجود  بین امید و پیشرفت تحصیلی دانش -2

 .دارد
آموزان دختر پایه سوم متوسطه رابطه  پذیری و پیشرف تحصیلی دانش بین مسئولیت -3

 .وجود دارد
آموزان  پیشرفت تحصیلی دانش چه میزانپذیری  هوش معنوی و امید و مسئولیت -4

 ند.کن بینی می ا پیشدختر مقطه سوم متوسطه ر

 روش 
جامعه آماری این پژوهش شامل  گی است.همبستاز نوع و این پژوهش توصیفی 

نفر  1712ها  آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهرستان لنگرود بوده که تعداد کل آن دانش
نفر تعیین شد.  318در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان  مطالعهاست. نمونه مورد 

 پنجبدین صورت که ابتدا  انجام گرفت، ای صورت تصادفی خوشه گیری به روش نمونه
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طور  کالس سوم به  شیوه کامالً تصادفی انتخاب شدند و به دومدرسه و از هر مدرسه 
 پاسخ دادند.  ها پرسشنامه زمان به هم

 2سط کینگتو 2008: این پرسشنامه در سال 1پرسشنامه خودسنجی هوش معنوی

 24ی ذهنی هوش معنوی ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ها یمنظور  سنجش توانای به
کند.  های مربوط به هوش معنوی را در چهار بعد اصلی ارزیابی می عبارت است و توانایی

گیرد شامل چهار  های ذهنی هوش معنوی که در این مقیاس مورد بررسی قرار می توانایی
 حالت بسط و متعالی آگاهی ،شخصی معنای تولید ،وجودی انتقادی توانایی تفکر

وجه در  چیبه های صفر ) گذاری آزمون بر اساس لیکرت پنج درجه  نمره. است هوشیاری
  .( استکند کامالً در مورد من صدق می) 4( تا کند مورد من صدق نمی

ضریب  و 92/0( ضریب آلفای گرانباخ کل این آزمون را 2009) 3دسیکو و کینگ
 ، 78/0اند: تفکر انتقادی وجودی های آن را بدین شرح گزارش کرده آلفای زیر مقیاس

 . 91/0 هوشیاری بسط ،87/0 متعالی آگاهی ، 78/0 شخصی معنای تولید

انباخ کر آلفای ضریب( 1389 معلمی، همکاران، از نقل به) معلمی ،بخشانی ،ریگهایبی
نفری به 70ی آن را از طریق باز آزمایی در یک نمونه و ضریب اعتبار 89/0پرسشنامه را 

مقیاس هوش  در مطالعه حاضر پایایی محاسبه کردند. 67/0هفته دو فاصله زمانی متوسط 
 ،61/0ری هوشیا حالت بسط مقیاس زیر برایروش آلفای کرانباخ استفاده از  بامعنوی 

 ضریب و 60/0 وجودی انتقادی تفکر ، 51/0 متعالی آگاهی ،60/0 شخصی معنای تولید
 .آمد دست به 82/0 آزمون کل پایایی

 ،سال به باال ( 15: این مقیاس جهت تعیین میزان امید بزرگساالن )4(HSمقیاس امید )
 آیتم هشت که است آیتم 12 دارای امید مقیاس. است شده ساخته( 1991) اسنایدر توسط

 کارگزار مؤلفه به مربوط آن آیتم چهار ،آیتم هشت این از. گیرد می قرار استفاده مورد آن
 کیبا استفاده از  آزمونگذاری   ست. نمرها گذرگاه مؤلفه به مربوط آن آیتم چهار و

موافقم و کامالً موافقم(  ندارم، ینظر )کامالً مخالفم، مخالفم، کرتیای ل پنج درجه اسیمق
بعد  و 82/0، کارگزار 86/0 را دیام اسیکل مق ییای( پا2000) دریاسنا .شود انجام می

                                                           
1. Spiritual intelligence self Report scale 

2. King 

3. Decicco 

4. Hope scale 
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1کاشدنگزارش کرد.  84/0گذرگاه 
2پلهام ،

3النگ ،
4هوزا ،

 5همکاران و جاکوب ،

( ضریب آلفای کرانباخ را برای کل مقیاس و برای ابعاد کارگزار و گذرگاه به 2002)
 یکرانباخ برا ی( آلفا1389) یپورعلو یعی. رفگزارش کردند 66/0و  81/0 81/0، ترتیب

 .گزارش کردند 92/0و  93/0 84/0 بیی کارگزار و گذرگاه به ترت مؤلفهو  دیام اسیمق
های کارگزار و  و برای مؤلفه 74/0در پژوهش حاضر برای مقیاس امید پایایی آزمون 

   دست آمد. به 72/0و 56/0گذرگاه به ترتیب 

سؤال و  648( با 1951ابزار توسط گاف ) نیا:6(CPIکالیفرنیا ) شخصیتیپرسشنامه  
عوامل آن  و گرفتنظر قرار  دیمورد تجد 1987در سال معرفی شد.  یشخص یژگیو 15
 ازیامت شود و گیری می اندازه غلط – صحیح جمله 462یافت که توسط  شیعامل افزا 20به

 سال 12باالی گروهی برای افراد  یا فردی شکل . این پرسشنامه بهاست 1برابر با  جملههر
پرسشنامه استفاده شد که  پذیری مسئولیت مقیاس خرده از پژوهش دراین. شود می اجرا

 61/0 آلفای کرانباخپایایی این آزمون را از طریق  (1379) ییرضاماده است.  42دارای 
 استفاده پذیری مسئولیت مقیاس کل های مؤلفه از حاضر پژوهش . درده استردست آو به

 دست آمد. به 63/0تایج آزمون کرانباخ مقدار ضریب همسانی درونی آن ن براساس که شد

عنوان شاخص  آموزان درپایان نیمسال اول تحصیلی به پیشرفت تحصیلی: معدل دانش
 این متغیر در نظر گرفته شد.

 ها یافته
 پذیری مسئولیت امید، معنوی، ها در متغیرهای هوش های توصیفی آزمودنی جدول شاخص

 دهد.    را نشان می تحصیلی پیشرفت و

 توصیفی متغیرهای مورد مطالعه های شاخص .1جدول

 میانگین متغیرهار مورد مطالعه
انحراف 
 استاندارد

 کشیدگی کجی

                                                           
1. kashdan 

2. Pelham 

3. Lang 

4. Hoza 

5. Jacob & etal 

6. The California psychological Inventory 



 99زمستان ، شانزدهم، سال و هشتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناس روانفصلنامه                                          250

 -209/1 033/0 11/2 99/16 پیشرفت تحصیلی
 054/0 -421/0 30/2 68/14 کارگزار
 230/1 -830/0 49/2 63/15 گذرگاه

 307/0 -573/0 09/4 31/30 امید
 -371/0 -102/0 32/4 68/17 جودیو تفکر انتقادی

 -263/0 -320/0 43/3 84/12 تولید معنای شخصی
 125/0 -190/0 98/3 89/16 متعالی آگاهی

 -468/0 -049/0 47/3 27/12 بسط هوشیاری
 -706/0 -091/0 05/12 70/59 هوش معنوی

 -346/0 -376/0 50/4 68/26 مسئولیت پذیری

( مولفه گذرگاه در متغیر امید و مولفه تفکر انتقادی وجودی در 1جدول )براساس 
 متغیر هوش معنوی دارای باالترین میانگین  هستند. 

های پژوهش به ترتیب از ضریب همبستگی پیرسون و به منظور آزمون فرضیه 
. ارائه شده است  4و3رگرسیون چند متغیره همزمان استفاده گردید که نتایج در جداول 

ابتدا مفروضه های آزمون رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه در 
اسمیرنف معنادار خواهد بود و استفاده از -نفر، آزمون کلموگراف 100های بیشتر از  نمونه

از کجی و کشیدگی  نرمال بودن متغیرها بررسی (، لذا جهت2011آن مجاز نیست)کالین، 
قراری این حاکی از بر 1(. نتایج ارائه شده در جدول شماره 1دول شماره استفاده گردید)ج

حذف گردید. جهت بررسی  2ای پرت نمرات باالی  باشد. جهت بررسی داده  مفروضه می
 خطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. مفروضه همبستگی و هم

 همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه ضرایب .2جدول

ی
رها
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 پیشرفت
 تحصیلی

1 435/0** 473/0** 535/0** 424/0** 514/0** 508/0** 482/0** 605/0** 472/0** 

         1  کارگزار

        1 **/448 **473/0 گذرگاه

       1 **863/0 **838/0 **535/0 امید

 تفکرانتقادی
 وجودی

424/0** 386/0** 406/0** 466/0** 1      
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 تولید معنای
 شخصی

514/0** 520/0** 508/0** 604/0** 563/0** 1     

    1 **481/0 **475/0 **463/0 **340/0 **451/0 **508/0 متعالی آگاهی

   1 **504/0 **524/0 **463/0 **425/0 **345/0 **380/0 **482/0 هوشیاری بسط

  1 **770/0 **783/0 **799/0 **811/0 **615/0 **502/0 **546/0 **605/0 معنوی هوش

 1 **/466 **332/0 **397/0 **406/0 **344/0 **383/0 **331/0 **324/0 **472/0 پذیری مسئولیت

**p≤ 01/0  *p≤ 05/0  

قابل قبولی بین متغیرهای مورد مطالعه برقرار است  همبستگی2جدول شماره با توجه به 
در بین متغیرهای 80/0باالی  شود، هیچ همبستگی و همانگونه که در ستون یک مشاهده می

خطی  رعایت شده است.  مفروضه همبستگی و همشود. بنابراین  مختلف مشاهده نمی
های خود همبستگی باالیی دارند. بنابراین  هدهد که  هر متغیر با مولف جدول دو نشان می
های هوش معنوی و امید وارد معادله رگرسیون نشدند. جهت بررسی  نمرات کل مقیاس

 ( WD= 04/2آزمون دوربین واتسون ) های همخطی تمرکز شد.  همخطی چندگانه بر آماره
خطاهای استقالل نیز ها با همدیگر همبستگی ندارند. بنابراین مفروضه  مانده نشان داد که پس

 های داده از هیچکدام که (4نشان داد )جدول خطی (.  آماره3) جدولبرقرار است
tolerance مقادیر و نیست نزدیک صفر به  VIF مفروضه بنابراین باشند، می 10 از کمتر 
 .است برقرار نیز چندهمخطی

ی  آمار یو مشخصه ها انسیوار لی، تحل نهمزماروش  به چندگانه ونیخالصه مدل رگرس .3جدول 
  یلیتحص شرفتیپ پیشبینی جهت

 واتسون دوربین شده تعدیل واریانس واریانس همبستگی معناداری سطح fآماری مدل

 038/2 /443 456/0 /675 001/0 263/35 همزمان

درصد متغیر مالک 456/0مدل رگرسیون  قادر به تبیین  3با توجه به جدول شماره 
R/ = 443نمونه است )

بینی  مالک را پیش متغیر داری تعدیل یافته( که به صورت معنی 2
 (. F ،001/0 =P= 263/35) کند می
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 ضرایب رگرسیون متغیرهای مورد مطالعه .4جدول 

 متغیرهای
 مطالعه مورد

 ضریب
 زاویه

بتا 
استاندارد 

 شده

 خطای
 استاندارد

 tآماری
 سطح

 معناداری

 خطی هم آمار همبستگی

 
ن

 یم
 یجزئ

یجزئ
س 

لرن
تو

 

و
آ ی

 یپ ی

     /001 139/9 766/0  99/6 مقدار ثابت

 565/1 639/0 059/0 079/0 173/0 367/1 049/0 073/0 067/0 کارگزار
 486/1 673/0 155/0 205/0 /001 603/3 044/0 189/0 160/0 گذرگاه

 تفکرانتقادی
 وجودی

012/0 024/0 027/0 423/0 672/0 025/0 018/0 597/0 676/1 

 تولید معنای
 شخصی

069/0 11/0 038/0 804/1 072/0 104/0 078/0 478 091/2 

 آگاهی
 متعالی

097/0 183/0 029/0 303/3 001/0 189/0 142/0 598/0 672/1 

 بسط
 هوشیاری

096/0 158/0 033/0 903/2 004/0 167/0 125/0 623/0 606/1 

 مسئولیت
 پذیری

097/0 207/0 023/0 193/4 001/ 237/0 180/0 761/0 315/1 

شخصی  وجودی و تولید معنای تفکرانتقادیدهد که ضرایب زاویه  نشان می 4جدول 
دار نیستند و چهارمتغیر پیش بین )کارگزار، گذرگاه آگاهی متعال، بسط هوشیاری و  معنی

تقریباً برابر  همبستگی چندگانه نمونهدار در مدل سهم دارند.  پذیری( به طور معنی مسئولیت
با ترکیب خطی  از واریانس پیشرفت تحصیلی 46/0دهد که تقریباً  نشان می 675/0با 

 ( یریپذ تیو مسئول یاریبسط هوش ،متعال یگذرگاه آگاه ،)کارگزار بین متغیرهای پیش
2= 456/0و  R =675/0توضیح داده می شود، )

R عوامل (. این نتیجه بیانگر آن است که
 نشده است. یمطالعه بررس نینقش دارند که درا پیشرفت تحصیلی ینیب شیدر پ زین یگرید
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 گیری  بحث و نتیجه
ها نشان داد که  یافته ،رابطه بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی آزمون فرضیه اول مبنی بر

 آگاهی ،شخصی معنای تولید ،های تفکر انتقادی وجودی بین هوش معنوی و زیرمقیاس
د. دار وجود معناداری و مثبت همبستگی تحصیلی پیشرفت با هوشیاری حالت بسط و متعالی

، (1389)و همکاران پور فراهنگ، (2002) کسونیهای والکر و د نتایج حاصل با پژوهش
 که در ( همسو است2012نصر اصفهانی و اعتمادی) ،(1395منصوری و همکاران )

 دست تحصیلی پیشرفت و معنوی هوش بین معنادار و مثبت همبستگی به خود های پژوهش
ای  توان اینگونه تبیین کرد که هوش معنوی توانایی تجربه شده فته فوق را مییا. اند یافته

دهد و زمینه را برای رسیدن به  فهم بیشتر را می یابی به دانش و است که به افراد امکان دست
(. افراد با 1388 ،از یعقوبی )تاین و پورهیت به نقل سازد کمال و ترقی در زندگی فراهم می

 زیادی آگاهی خود ،نفس به اعتماد ،خود اطراف با سازگاری توانایی ،هوش معنوی باال 
 است. مختلف شرایط در خود احساسات ،خود آگاهی به معنی آگاهی از هیجانات و دارند

قوت و ضعف و  نقاط ،انگیزه ،استعداد ،توانایی از باال معنوی هوش دارای افراد بنابراین
 . بنابراینکنند می شان را با آن همسان عالیق درونی خویش اطالع کافی داشته و آرزوهای

 غیره و مناسب شغل ،تصمیمات درستی در مراحل متفاوت زندگی از جمله تحصیل ،قادرند
با ن افراد ای عملکرد درنتیجه و شده ها قابلیت و قوا از بجا ی استفاده باعث که نمایند. اتخاذ

ها  برای فعالیت باال،هوش معنوی  آموزان دارای دانش شود. بنابراین نتایج باالتری همراه می
که به آنان در  نداز میزان شادی و رضایتمندی باالئی برخوردار و مقصد و هدفی قائلند

  کند. ارتقاء عملکرد تحصیلی شان کمک می
 و کارگزار های مؤلفه و امید ی نمره بین که داد نشان آزمون فرضیه دوم پژوهش

 با حاصل های یافته و دارد وجود معنادار و مثبت همبستگی تحصیلی پیشرفت با گذرگاه
ستایشی اظهری و  (،2007، اسنایدر)(2003)لوتانس و پترسون همچون مطالعاتی نتایج

 به نیز فوق مطالعات در است که ( همسو1390ابراهیمی و همکاران ) ،(1396همکاران )
یافته فوق را اینگونه  .اند یافته دست تحصیلی پیشرفت و امید بین معنادار و مثبت همبستگی

توان تبیین کرد: از آنجائیکه باور فرد برای رسیدن به اهداف خود بیشترین نقش را در  می
ی مهم برای عملکرد  بینی کننده میزان رضایت از زندگی دارد و رضایت از زندگی نیز پیش
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 الزم انگیزش امیدوار آموزان دانش دریافت توان می(. 1388دیتحصیلی است)شیرمحم
 در و داشته رضایت خود زندگی دارند،از را مطلوب مقاصد و اهداف به یافتن دست برای
 در نتیجه .کنند های مختلف زندگی خود می بهجن از مثبتی ارزیابی رضایتمندی این سایه

تواند برای نیل به  ی این موارد می دارای عزت نفس و خودباوری بیشتری هستند که همه
 موفقیت تحصیلی ارزشمند و مهم باشد.

و  (2001) زاکیفورد و ت ،(2007) نزینافتل و روب آزمون فرضیه سوم با مطالعات 
 بین دهند؛ می نشان است که همسو( 2011)سیتون فرانسیس ( و1390طباطبائی و همکاران )

در تبیین رابطه بین  است معنادار و مثبت همبستگی تحصیلی پیشرفت و پذیری مسئولیت
های زندگی که در  توان گفت یکی از مهارت پذیری و پیشرفت تحصیلی می مسئولیت

(. 1390 ،دل خرم) است  پذیری مسئولیت ؛آموزان به موفقیت ضروری است رسیدن دانش
 ،کار به نسبت صحیح نگرشی با کودکان اگر است، معتقد(1382) بین و کلمز که نحوی به

 با ،نمایند عمل مسئوالنه و شوند آماده مدرسه به ورود برای ،انسانی های ارتباط و قواعد
 این ،گیرند های مثبت معلمان و مربیان مدارس مواجه شده و پاداش می نواع تقویتا

 را آنان تحصیلی موفقیت احتمال نتیجه در و بوده مؤثر آنان های فعالیت کیفیت بر ها تقویت
 را خود ،دیگران با کنش و ارتباط در افراد ،پذیری مسئولیت سایه در زیرا .دهد می افزایش

 انتخاب به دست ،حقوق آنان نموده و رفتارهای مناسب و قابل قبولی دارند رعایت به مقید
 هم خوشایندی های واکنش نتیجه در. کنند می عمل درست خود وظایف به و زنند می

 که مدرسه در آموزان دانش توسط محوله امور و وظایف شایسته انجام. نمایند می دریافت
 یادگیری امر در موفقیت برای مؤثر گامی ،های شخصی آنان است یتمسئول جزء واقع در

 .است

ها نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه به طور  در پاسخ به سوال پژوهش حاضر، یافته
را در مورد  یقیعم نشیپژوهش ب ن. ایکنند بینی می را پیشمعناداری پیشرفت تحصیلی 

 نیو ا آورد یبه وجود م یلیتحص شرفتیو پ پذیری مسئولیت ی،دواریاممعنوی،  هوشرابطه 
که  یکسان یبرا یطورکل و به نیمعلم ی،تیشناسان ترب ن  روا ،ارسمد انمشاور یبرا تواند یم

 یلیدر مواجهه با مشکالت افت تحص یکاربرد فراوان ،سروکار دارند یریادگیبا آموزش و 
 آموزان داشته باشد.  دانش
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 منابع
 با امید رابطه . بررسی(1390محمود ) ،ابوالقاسمی و ، زهرایانصباغ ین؛نسر ،ابراهیمی

، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی دانشجویان. تحصیلی موفقیت

17(2،)16-1. 
ی  (. تأثیر مشاوره1387). آموزرجائی، منوچهر؛ احمدی، احمدوعابدی. محمدرضا دانش

آموزان متوسطه  ها و پیشرفت تحصیلی دانش تحصیلی گروهی بر مهارت
 .41-51(، 12)4،های مشاوره ها و پژوهش تازهاصفهان.

. اثربخشی آموزش (1395 ، سعید )و موهنا ، مرضیهآذر یمحمد، فیروزه؛ آذر انیسپهر
فصلنامه آموزان دختر سال اول دبیرستان.  شناختی امید بر خودکارآمدی دانش

 .79-97(، 41)11، ختیشنا ن  رواهای نوین  پژوهش
ارومیه: انتشارات  . SQ و  EQ تا IQهوش هیجانی، از  (. 1395) روزهیف، آذر انیسپهر

 جهاد دانشگاهی ارومیه.
(. رابطه امیدواری و 1396مینا ) ،میرمحمود و محبی ،محمد؛ میر نسب ،ستایشی اظهری

نشریه آموزان.   گری اهمال کاری تحصیلی در دانش پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی
 .125-142 ،( 37) 1،پژوهشی آموزش و ارزشیابی –علمی 

آموزان  پذیری دانش بینی مسئولیت پیش (.1397ابوطالب؛ مذبوحی، سعید)سعادتی شامیر، 
 شناسی ن  روا فصلنامه. بر اساس خودکارآمدی و هوش معنوی متوسطه دوم ەدختر دور

 .127-145(،48)14، تربیتی
 عملکرد با امید و زندگی از رضایت ،رابطه سخت رویی .(1388) لیال ،شیرمحمدی

 نور پیام دانشگاه ،پایان نامه کارشناسی ارشدارومیه.  دانشگاه دانشجویان تحصیلی
 . تهران مرکز

رضا علی، آریا و محمدی یزدان ،الدین؛ کاکایی شهاب سید ،نفیسه؛ طباطبائی ،طباطبائی
 15پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان  رابطه سبک های هویت و مسئولیت. (1390)

 .23-42 ،(44)12 ،اجتماعی رفاه پژوهشی –فصلنامه علمی  .ساله شهر تهران 18تا 
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 عزت و معنوی هوش . رابطه(1389) یوسف ،و ادیب اسداله، خدیوی فرناز؛ ،فراهنگ پور
مجله زن و مطالعات ، 89-90تحصیلی سال در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با نفس

 .97-119 ،(9)3 ،خانواده
مذهبی با انگیزش پیشرفت و خود تنظیمی یادگیری رابطه نگرش (. 1389) .علی قاسمی،

. اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت. دانشجویان
 تهران، دانشگاه علوم پژشکی ایران.

 علوم دانشگاه دانشجویان شخصیتی های ویژگی ارتباط بررسی(. 1379) .بهزاد ،ینمت یکرم
-92( : 7)4 ،بهبود پژوهشی -علمی فصلنامه. آنان تحصیلی موفقیت با تهران پزشکی

87. 
ترجمه: پروین علی .آموزش مسئولیت به کودکان. (1382)رینولد،هریس؛ بین،کلمز

 .نشر به شرکت مشهد؛ ،چاپ نهم (.1929پور)
اثربخشی . (1395فرزانه ) ،و امجدیان زهره ،اسمعیلی مرجان؛ ،بهبهانی رضا؛ آل ،منصوری

. آموزان پایه دبیرستان معنوی بر پیشرفت تحصیلی دانشهای هوش  آموزش مؤلفه
 .81-74 ، 95 نامه ویژه ،ی آموزش جندی شاپور پژوهشی توسعه -فصلنامه علمی

 و معنوی هوش . مقایسه(1389) زهره ،درگی ساالری و مهوش، رقیبی صدیقه؛ ،معلمی
 علوم دانشگاه پژوهشی –مجله علمی  غیرمعتاد،. و معتاد افراد در روان سالمت
 .234-242 (،3) 18یزد،  صدوقی شهید پژشکی

(. 1390موسوی، سید حسین؛ طالب زاده نوبریان، محسن؛ شمس مورکانی، غالمرضا)
های شهرستان  بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان

 .65-94(،7)22،تربیتی شناسی ن  روا فصلنامه. زنجان
سی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان برر .(1388) لقاسمابوا ،یعقوبی

 .92-102 (،9)4، های آموزشی مجله پژوهش در نظام. دانشگاه بوعلی همدان
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