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بررسی ارتباط هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی و نقش میانجیگری انگیزش در دانش
آموزان دوره متوسطه اول
حسین تربتی نژاد  ، 1سهیال علیمرادی
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چکیده
هدف این پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی و نقش میانجیگری انگیزش در دانش آموزان دوره متوسطه
اول شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه در سال تحصیلی  98-97می باشد ،جامعه آماری تحقیق شامل تمامی
دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه بوده که  285نفر از آنها با استفاده از فرمول نسبت کوکران و به روش تصادفی خوشه ای
چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی(علی بدیع وهمکاران) بوده وبرای
تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد .نتایج حاصل از تحلیل داده هانشان
داد که بین متغیرهای پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد.
واژههای كلیدی :هوش معنوی ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان دوره اول متوسطه
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مقدمه
یکی از قوای فطری واستعداد ذاتی بشر هوش است .مفهوم هوش،مبتنی بر گزارهای است که فرایند حرکت به سوی
اهداف و انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع و حل مسأله ضروری میسازد( .نازل،2004،ترجمه غباری بناب
وهمکاران.)1387،نظریه های مختلفی درمورد ابعاد و یا انواع هوش وجوددارد:گاردنرنظریه هوشهای هشتگانه را عنوان
کرد.اشترنبرگ نیز ازسه نوع هوش تحصیلی،هوش خالق و.هوش عمومی سخن می گوید.به دنبال هوش عمومی "هوش
هیجانی" و بحث "هوش معنوی"مطرح شد .درواق ع هوش هیجانی عدم موفقیت افراد رابا ضریب هوشی باالوهمچنین
موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین میکند".هوش معنوی " SQنیز بیانگر مجموعه ای
ازتوانائیها،ظرفیت ها ومنابع معنوی می باشدکه کاربست آنهادرزندگی روزانه موجب افزایش انطباق پذیری فرد می شود.
 EQو SQبه هم مرتبط اند.امادرعین حال دو هوش متفاوت وجدا از هم به حساب می آیند.درواقع رشد وتوسعه هریک از
EQو SQباعث پرورش وتوسعه دیگری می شود.همچنین این دو هوش پیش بینی کننده موفقیت افراددر زندگی وپیشرفت
تحصیلی می باشند.
بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از عالئم موفقیت افراد،موفقیت تحصیلی می باشد که بدون آن توسعه وترقی
هیچ کشوری امکان پذیر نخواهد بود.ترقی هرکشوری رابطه مستقیم باپیشرفت علم ودانش وتکنولوژی آن
کشوردارد.محققان زیادی تاثیر توانائیهای ذهنی وشناختی را برپیشرفت تحصیلی سنجیده ومورد ارزیابی قرار داده اند .با
این حال؛به مرور زمان مشخص شده که هرچند توانائیهای ذهنی وشناختی دانش آموزان تا اندازه ای با پیشرفت تحصیلی
رابطه دارند وتاحدودی پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند،اما تنها کلید پیش بینی پیشرفت تحصیلی نیستند.به
همین دلیل محققان درسالهای اخیر متوجه یکسری از عوامل غیرشناختی شده اند که می توانند درپیشرفت تحصیلی
موثر باشند)گلمن1995،وبار اون.)1997،
هوش معنوی زمینه تمام آن چیز هایی است که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها،هنجارها وعقاید وارزشها رادر فعالیتهایی را
که برعهده می گیریم،دربرمی گیرد.هوشی که به واسطه آن درزندگی خود به حل مشکالت با توجه به جایگاه،معنا وارزش آن
مشکالت می پردازیم.هوش معنوی در بسیاری از زمینه های کاری و زندگی کاربرد دارد که سه مورد ازهمه مهمتر است :ایجاد
امنیت شخصی واثرات مهم آن درزندگی،ایجاد درک روابط بین فردی ودر نتیجه همگرایی و مشارکت گروهی و تغییر روشهای
مدیریت وتعیین هدفهای متعالی)عبداهلل زاده وهمکاران ).1388،در اسالم نیز مولفه های هوش معنوی عبارتند از:درک حضور
متعالی در زندگی ،درک پیامهای حضور متعالی که هدایتگر هر انسانی از درون و بیرون است ،حس شگفتی و اعجاب در برابر
امر قدسی ،حس خشیت و فروتنی در مقابل عظمت وجود متعالی ،توان گوش دادن به ندای ربوبی ،حفظ آرامش در هنگام
آشفتگی و تناقض و دوگانگی ،تعهد ،فداکاری ،ایمان ،درک خردمندانه معنای عمقی کالم خداوندی ،سازگاری و درک فرمان و
دستورات الهی و درک شناختی و عاطفی این دستورات ،درک وحدت در عین کثرت ،درک عشق در عین نقص در روابط ،درک
عدالت در عین عمل ،درک معنا در رنجها ،سختیها و دشواریها و توانایی عمل کردن به صورت مستقل (غباری بناب وهمکاران
(1387
ویگلزورث چهار هوش بدنی ،شناختی ،هیجانی و معنوی را بر اساس ترتیب رشد آنها ،به شکل هرمی مطرح نموده است .الگوی
ویگلزورث در شکل شماره « »1نشان داده شده است .الگوی مورد نظر بر اساس این دیدگاه است که کودکان ابتدا بر بدن خود
کنترل پیدا میکنند )هوش بدنی( ،سپس مهارتهای زبانی و مفهومی )هوشبهر( خود را گسترش میدهند .این هوش در
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فعالیتهای مدرسهای کودک مطرح اس ت .هوش هیجانی برای بسیاری از افراد هنگامی مطرح میگردد که عالقمند به گسترش
روابط خود با دیگران باشند .در انتها ،هوش معنوی زمانی خودنمایی میکند که فرد به دنبال معنای مسائل میگردد و سؤاالتی
مانند «آیا این ،همۀ آن چیزی است که وجود دارد؟» را مطرح می نماید.

SQ
EQ
IQ
Physical
Intelligence
شکل شماره 1ـ 1رابطه هوشها )ویگلزورث ،ترجمه غباری بناب وهمکاران) 2004،
هدف این پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی و نقش میانجیگری انگیزش در دانش آموزان دوره متوسطه
اول شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه در سال تحصیلی  96-97می باشد  ،اهداف فرعی پژوهش نیز عبارت بود
از:
.بررسی رابطه مولفه های هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه اول مدارس شهرستان سرپل ذهاببین مولفه های هوش معنوی عامل تفکر کلی وبعد اعتقادی ،عامل توانایی مقابله وتعامل بامشکالت ،عامل پرداختن بهسجایای اخالقی ،عامل خودآگاهی و عشق وعالقه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه چند گانه وجود دارد.
پژوهشهای انجام شده درمورد هوش معنوی نشان داده اند که هوش معنوی عاملی موثر در فرایندهای زندگی واقعی مانند
موفقیت درمدرسه وتحصیل ،موفقیت درشغل وروابط بین شخصی و به طور کلی در کشوری سالمت معنوی می باشد.
در این پژوهش ،مسأله اصلی تحقیق این است كه آیا میان ارتباط هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی و نقش
میانجیگری انگیزش در دانش آموزان دوره متوسطه اول رابطه ای وجود دارد ؟
روش شناسی پژوهش
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی  97-96می
باشد .تعداد کل این دانش آموزان با توجه به آمار ارائه شده از اداره آموزش وپرورش شهرستان سرپل ذهاب 1341نفر می باشد
.دراین تحقیق برای مشخص شدن اندازه یا حجم نمونه از فرمول نسبت کوکران استفاده شد که حجم نمونه این تحقیق
282نفر به دست آمد .همچنین برای انتخاب نمونه به دست آمده از جامعه آماری تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه
ای چند مرحله ای استفاده شد که ابتدا از بین نه آموزشگاه به صورت تصادفی چهار دبیرستان انتخاب شد واز هر آموزشگاه
سه کالس انتخاب گردید.دراین تحقیق برای جمع آوری اطالعات مرتبط با فرضیه های پژوهش ازپرسشنامه هوش معنوی(علی
بدیع،الهام سواری،نجمه باقری و وحیده لطیفی آزادگان(1389استفاده شد.برای تعیین پایایی پرسشنامه هوش معنوی از دو
روش آلفای کرونباخ وتنصیف استفاده شد که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابربا 0/85و0/78می باشد که بیانگرپایایی قابل
قبول پرسشنامه یاد شده است.

22

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال دوم ،شماره  ،4پاییز 1399

تجزیه و تحلیل دادها
در این قسمت با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش را به ترتیب مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم.

جدول 2-3

با استفاده از روش ent erمدل معنی داری بدست نیامد p=134>05 - f (2،282)=2,.2
=.007مجذور آر تنظیم شده،این مدل .7درصد از واریانس را توجیه می کندو هیچکدام از متغیرهای پیش بین که وارد مدل
شده اند (هوش معنوی وهوش هیجانی )پیش بینی کننده معنی داری نبودند.
 .2بین مولفه های هوش معنوی(عامل تفکر کلی وبعد اعتقادی،مقابله با مشکالت،سجایای اخالقی وعامل خود آگاهی)با
پیشرفت تحصیلی رابطه چند گانه وجود دارد .
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با استفاده از روش ent erمدل معنی داری به دست نیامد.
P=098>05و280(=1،98و=..14 F(،4مجذور آر تنظیم شده این مدل 182درصداز واریانس را توجیه می کند .هیچ کدام از
متغیرهای پیش بین تنظیم معنوی ،ارزیابی از عوامل معنوی ،بهره برداری از شاخص های معنوی ومهارت اجتماعی پیش بینی
کننده معنی داری نبودند.همچنین با توجه به یافته های جانبی می توان گفت؛ بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه
مثبت معنادار در سطح α=.01وجود دارد.
بین مولفه های هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

بحث ونتیجه گیری
با توجه به آزمون همبستگی پیرسون وآزمون رگرسیون چند متغیری می توان نتیجه گرفت که بین عاملهای تفکر کلی
وبعد اعتقادی،ارزیابی از هیجان وهوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجوددارد و همچنین بین مولفه های هوش
معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه چند گانه وجود دارد.در این ادامه به تبیین یافته های پژوهش پرداخته شده است.
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فرضیه اول :بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه چند گانه وجود دارد.یعنی هوش معنوی پیش
بینی کننده پیشرفت تحصیلی نیستندواین نتیجه با مبانی نظری که ما در این تحقیق آورده ایم هماهنگ است.
فرضیه دوم :بین مولفه های هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.نتیجه بدست آمده با یافته
های دهشیری ()1385وشامرادلو()1383هماهنگ است واین یعنی هوش هیجانی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی می
باشد.
پیشنهادات تحقیق:
در نظام آموزشی ما متاسفانه عمدتا بر هوش عمومی تأکید می شود وهوش معنوی نادیده انگاشته می شود.همان طور که
در این تحقیق مشاهده شد توانمندی ها وشایستگی های هیجانی ومعنوی از عوامل تعیین کننده بر موفقیت (بویژه
موفقیت تحصیلی) می باشد .با در نظر داشتن موارد فوق و با توجه به نتایج حاصل شده در پژوهش حاضر،می توان
پیشنهادات زیررا ارائه نمود:
د ر مراکز آموزشی وجهت کسب پیشرفت تحصیلی،مولفه های هوش معنوی دانش آموزان در نظر گرفته شود.-در فرایند یادگیری-یاددهی بر نظریه های هوش معنوی وکاربرد عملی آنها تاکید شود.
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