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 مقدمه
اي از وضعیت اصطالح پیشرفت تحصیلی به جلوه     

آموز یا دانشجو اشاره دارد. این جلوه ممکن تحصیلی دانش

دهنده نمره براي یک دوره، میانگین نمرات است نشان

ها در یک درس یا میانگین نمرات براي مجموعه دوره

هاي مختلف باشد. پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط دوره

میزان پیشرفت تحصیلی و افت آن یکی به آن، در مجموع 

هاي آموزشی است. بنابراین نظام هاي کاراییاز مالک

تحلیل این عوامل و تجسس در علل آن یکی از اساسی 

 ترین موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی در نظام آموزش و

پروش و آموزش عالی است. از طرف دیگر پیشرفت 

مورد توجه تحصیلی به عنوان یکی از متغیرهاي وابسته 

قرارگرفته است. یادگیري و پیشرفت تحصیلی در گرو 

اي از فرایندهایی است که به عوامل بی شمار و مجموعه

 پیشرفت باشند. میزانسادگی قابل تشخیص و کنترل نمی

. است آموزش نظام کارآیی هايمالک از یکی تحصیلی

 که است شماري بی عوامل گرو در تحصیلی پیشرفت

 تفاوت به مربوط عوامل کمی مقوله دو در را اه آن توان می

 و آموزش نظام و مدرسه به مربوط عوامل و فردي هاي

 به گاه تحصیلی پیشرفت عبارتی به. کرد بررسی پرورش

 ذهنی، هايشاخص و شخصیتی هاي ویژگی خصایص، علت

 متأثر تواندمی که است آموز دانش خود عاطفی، اجتماعی،

 علت به گاه و باشد نیز ادهخانو به مربوط عوامل از

 دو این البته پرورش و آموزش نظام و مدرسه کارکردهاي

عوامل مربوط به خانواده،  .اندتعامل در یکدیگر با حدي

همساالن، محیط مدرسه و جامعه، هر یک در زمرۀ عوامل 

آموزان و مولد و مستعدکننده عملکرد تحصیلی دانش

ء عوامل بیرون باشند و همه اینها جزدانشجویان می

ل از درون شوند در حالیکه بسیاري از عواممحسوب می

 بررسی تأثیر شود، براي مثال کوپراسمیت درفرد ناشی می

کالس  آموزدانش10٢پیشرفت تحصیلی  عزت نفس در

پنجم دبستان، دریافت که عزت نفس همبستگی معناداري 

برگرفته از قاسم  ٢006باپیشرفت تحصیلی دارد )فلوري ،

(، همچنین نتایج بررسی اوید االنزي ٢011اده و سعادت،ز

ارتباط آن  نشان داد که پیشرفت تحصیلی و ٢005 درسال

با عزت نفس در دانشجویان کویت حاکی از وجود ارتباط 

قابل توجهی بین این دو است)قاسم زاده و 

 از آموزشی نظام در تحصیلی پیشرفت (.٢01٢همکاران،

 تا اندکرده تالش پژوهشگران ست.ا برخوردار واالیی اهمیت

        ءارتقا و بهبود را گیرندگان یاد عملکرد که عواملی

 به را تحصیلی دوگالس پشرفت .نمایند شناسایی دهند،می

            آموزدانش سالمت -1: از بود عبارت که عامل چند

 نظر به. داد ربط مدرسه کیفیت -3 خانواده افراد تعداد -٢

 عالقه میزان از بود عبارت تنها عامل مهمترین که میرسید

 عالقه که دریافت دوگالس. فرزندانشان تربیت به والدین

 طور به کودکان سنی رشد جریان در آنان تشویق و والدین

 یابدمی اهمیت تحصیلی موفقیت کسب در فزایندهاي

 هايبا استرس روزانه آموزاندانش(. 1384 توحیدي،)

 و سالمت روانی که شوندمی همواج زیادي تحصیلی

 چنین شرایطی، اندازد. درمی مخاطره به را شان جسمی

 معنویت است کند، کمک آنها به تواندمی که منبعی

 به در توجه را آنها تواندمی زیرا (؛1386)غبرائی بناب،

 و مسائل حل در آن کارگیري به و خود هاي معنويتجربه

)حمیدي و  دهد یاري زندگی غناي و درک ارزش

       قادر را آنها هوش معنوي از (. استفاده1383همکاران، 

 اقدام معنوي نگرش با شیوه مشکالت حل براي تا سازدمی

نمایند.  شادکامی و احساس رسیده حقیقت به و کنند

 کارآمدتر و ترکنند، خالق شادي احساس افراد وقتی

ی غبرائ) نمایند گیريتصمیم بهتر توانندمی و هستند

در دو دهه اخیر روانشناسی دین و مطالعات   (.1386بناب،

اي مورد توجه قرار گرفته موضوعات معنوي به طور فزاینده

 مربوط این حوزه در گرفته صورت مطالعات بیشتریناست. 

 روان است. طبق سالمت با معنویت و دین رابطه به

و  رضایت با معنویت بین یافته انجام هايپژوهش

وجود  مثبت رابطه بهزیستی و سالمت دگی،زن هدفمندي

 به از معنویت جدیدي جنبه اخیر، چند سال در دارد، اما

است.  گرفته قرار روانشناسان توجه مورد هوش معنوي نام

هوش معنوي پارادایم جدیدي است که بعد از هوش چند 

هاي مغز در کتاب چارچوب 1893گانه گاردنر که در سال 

( ریشه ٢001سیسک و تورنس )آورده بود، ظاهر شد. 

دانند. هاي باستان و عرفان شرق میهوش معنوي را نوشته

 اندها، اسالم، بودا و نائوئیسم اشاره کردهآنها به تأثیر صوفی

 هوش (.1389؛ به نقل از ساروغانی،٢008)کریچشن،

 کردن حل براي که است فردي به منحصر هوش معنوي،
 مورد هاارزش و زندگی و معنا به مربوط مسائل و مشکالت
 معنوي هوش ورث، ویگلس سیندي گیرد.قرار می استفاده

 و دلسوزي با همراه کردن رفتار براي توانایی عنوان به را
 بدون بیرونی و درونی حفظ آرامش با خرد و عقب و مهربانی

هوش  (.2001 ورث، ویگلس  (داندمی شرایط به توجه

گیري از منابع راي بهرهها باي از تواناییمعنوي مجموعه

هاي هوش و معنویت را در دینی و مفهومی است که سازه

یک سازه ترکیب نموده است. در حالی که معنویت 

جستجو براي یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هوشیاري باال 

و تعالی است، هوش معنوي، شامل توانایی استفاده از این 
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         گاري را تواند کارکرد و سازموضوعات است که می

بینی کند و منجر به تولید نتایج ارزشمندي گردد پیش

 هوش واژه و مفهوم جدي شدن مطرح (.1388)رجایی،

 به باید را مدیریت و شناسی روان علمی ادبیات در معنوي

 نسبت(  ٢000)  ایمونز نیز و(  ٢000)  مارشال و زوهر

ش با عنوان هو خود کتاب در مارشال و زوهر. بدهیم

 Spiritual Intelligence, Theمعنوي، هوش غایی )

Ultimate Intelligence
 میالدي ٢000 سال در (

 بر مبتنی که کردند ارائه هوش انواع تعیین براي چارچوبی

 مغز کارکرد آنها. باشدمی مغز عصبی سیستمهاي کارکرد

 انواع همه و کردند بررسی شناسی عصب از دیدگاه را

 در اصلی عصبی سیستم نوع سه هب را ممکن هايهوش

 هوش؛ بهره نوع سه مارشال و زوهر. دادند پیوند مغز

 و کردند شناسایی را معنوي هوش و عاطفی هوش  هوشی،

 این هايمجموعه دیگر زیر هايهوش همه که دارند عقیده

 بر مبتنی که اول هوش. شوندمی تلقی کلی هوش نوع سه

 و ریاضی مسائل حل مناسب و است، است مغز خطی تفکر

 بهره همان( IQ) که هوش نوع دومین. باشدمی منطقی

 Associative) تعاملی تفکر بر هوشی مبتنی

Thinking) به و است عاطفی هوش همان است، مرکز 

 را دیگران و خود و احساسات عواطف تا کندمی کمک افراد

 نوع سومین عنوان به نیز معنوي هوش. کنند مدیریت

 و زوهر .است مغز بخش تفکر وحدت بر مبتنی هوش،

 تعریف صورت این به را معنوي هوش(  ٢000) مارشال

 و معنا به مربوط مسائل آن طریق از که هوشی: کنندمی

 ما  زندگی و هافعالیت که هوشی کنیم، می حل را هاارزش

. دهدمی قرار معنادار و تر غنی تر، وسیع هايزمین در را

 یا اقدامات کدام بفهمیم ندکمی کمک ما به که هوشی

 تشکیل اجزاي درباره است دیگري از معنادارتر مسیر کدام

 شده ارائه مختلفی نظرات ) هامؤلفه( معنوي هوش يدهنده

 هوش اصلی عوامل درباره رویکرد چند طرح به زیر است. در
 معنوي هوش (٢000) امونز نظر از .شود می اشاره معنوي

 در مسئله حل جهت در معنوي اطالعات انطباقی کاربرد
 به وي باشد.هدف می به دستیابی فرایند و روزانه زندگی
 پیشنهاد معنوي هوش براي را مؤلفه پنج ابتکاري صورت

 :است کرده

 و مادي و جسمانی دنیاي از گذاشتن فرا( تعالی ظرفیت-1

 از معنوي هايحالت به ورود توانایی-٢آن(  کردن متعالی

 روابط و حوادث ها،فعالیت آراستن توانایی-3هوشیاري 

 از استفاده توانایی -4تقدس  از احساسی با روزانه زندگی

 فضیلت -5زندگی  مسائل حل جهت در معنوي منابع

 سپاسگزاري، بخشش،( مآبانه فضیلت رفتار در درگیري

 (. از1390شفقت )هادي تبار و همکاران، احساس فروتنی،
 بشري ذاتی ستعدادا یک معنوي هوش (٢000نوبل )منظر

 معنوي هوش براي امونز اصلی هايتوانایی با وي باشد. می
 تشخیص :کندمی اضافه آنها به نیز دیگر دو مؤلفه و موافق

 واقعیت یک درون فیزیکی واقعیت که موضوع این آگاهانه
 به آن با ناهشیارانه و هشیارانه ما که بعدي چند و بزرگتر

و  شودمی بنديصورت مداری تعامل لحظه به طور لحظه

 خودمان براي تنها نه روانشناختی، سالمت آگاهانه پیگیري
جهانی)هادي تبار و  جامعه براي چنینهم بلکه

 هايتمرین دهند،می نشان شواهد برخی (.1390همکاران،

 به نسبت بینش و آگاهی دهنده افزایش ،(تعمق)معنوي

 تأثیر افراد برعملکرد و هستند هوشیاري چندگانه سطوح

 نظر (. از1386دارند.) غبرایی بناب و همکاران، مثبت

 یک عنوان معنوي به هوش (٢001سیسک و تورنس)

 ابعاد از بیش از بیش فرد آن در که عمیق خودآگاهی

 از معنوي هوش وي نظر است از  شود می آگاه خویشتن

 است: شده ساخته ذیل ابعاد
          درقا را ما دستیابی معنوي درونی: هوش دانش.1

 فلسفه زبان در .بدهیم رشد را درونی دانش یک تا سازدمی

 هوشیاري ماهیت و جوهر از آگاهی درونی، دانش هندي،

 آفریدگان همه ماهیت درونی، جوهر این اینکه فهم و است

 هوشیاري به یک ما را دستیابی معنوي هوش باشد.می

 با بودن یکی و تفاهم حسن از آگاهی یک آن در که فزاینده

 .کندمی فراهم دارد، وجود مخلوقاتش همه و هستی جهان

 که مشکالت پاسخ و جهانی ذهن با را عمیق: ما . شهود٢

کاربرد  واسطه به. دهدمی پیوند باشدمی عمیق شهود نتیجه

 راضی که اگر بشویم، یکپارچه توانیممی ما معنوي هوش

 شهود یا اصیل هوشیاري سمت به را هایمان انتخاب شویم
 .برگردانیم عمیق

 قادر را ما معنوي هوش جهان: و طبیعت با شدن . یکی3 
 زندگی فرایندهاي با و شویم یکی طبیعت با تا سازدمی

 تمامیت، تا کندمی ترغیب را ما شویم، هوش معنوي همساز
 .کنیم جستجو را رابطه و وحدت از احساسی

 تصویر تا سازدمی قادر را ما معنوي مسئله: هوش .حل4

 زمینه یک با رابطه در را اعمالمان. ببینیم را بزرگتري

 کنیم، با ترکیب شود می زندگی به معناي منجر که بزرگتر

 تشخیص را ارزش و معنا مشکالت توانیم می معنوي هوش

 تأکید( 2 006تیري،) جیناسفاسین .کنیم حل و بدهیم

 هوش اطراف محیط با تطبیق مراحل در که کندمی

 .دارد هیجانی هوش به نسبت ش برترينق معنوي
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 از استفاده(  ٢010 دیگران، و حسینی از نقل به)  لوین

 و داندانسان می گانه پنج حواس از فراتر را معنوي هوش

 تواندمی که است دلیل و منطق يأر و معنوي هوش اینکه

 مارشال و زوهر .کند تعیین را کس هر زندگی ارزش و معنا

 اصلی معناي جستجوي طریق از معنوي هوش معتقدند

 براي تالش و مسائل براي « چرا» کردن مطرح ها،موقعیت

 همچنین .کندمی رشد رویدادها میان ارتباط برقراري

 شهودي هايپیام به دادن گوش و بازشناسی و یادگیري

بردن  باال بودن، متفکر درونی، صداي یا کننده راهنمایی

 خود با داشتن صداقت و اشتباهات از آموختن خودآگاهی،

 و زوهر ؛ ٢001نوبل،)  شودمی معنوي هوش افزایش باعث

 در  (1385)صمدي .(٢004 ناسل،: از نقل به مارشال،

کند که کشف هوش معنوي بیان می عنوان تحت پژوهشی

 ویژه قلمروهاي حوزه تعیین افراد، معنوي هايوجود تجربه

 ساختار و مغز ساختار در خدا منطقه وجود اعصاب، در

 پذیري باور براي را هاییزمینه له،أمس حل در مغز معماري

 براس و جاکس).ددهمی دست به معنوي هوش وجود

 این به تحقیقی در (٢010 نوبل و گرین از نقل به ،٢000
 قویتري معنوي باورهاي که دانشجویانی که رسیدند نتیجه

 ند،داشت گرا مادي باورهاي که دانشجویانی به نسبت داشتند

 و یادگیري جدید، تجربیات کسب براي تريآماده روحیه
 کمتر مشکالت و مسائل به نسبت و داشتند زیادي اهداف

گرچه مطالعات گذشته به پیشرفت تحصیلی  .بودند نگران

 اند اما به هوش معنوي وو عوامل تأثیرگذار بر آن پرداخته

 این در کهپیشرفت تحصیلی توجه چندانی نشده است 
 هستیم. پژوهشی خالء این کردن پر دنبال به همطالع

 هامواد و روش
آموزان پسر سال سوم مقطع جامعه آماري کلیه دانش     

متوسطه دوم شهرستان دلفان در نیمسال دوم سال 

 36تعداد در این پژوهش  .بود 1393-1394تحصیلی 

آموز پایه سوم دبیرستان از دبیرستان پسرانه شبانه دانش

گیري چند بصورت نمونه ي شهرک امام )ره(روزي شهدا

اي انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مرحله

 آزمایش و کنترل جاي گرفتند.

های اطالعات توصیفی مربوط به آزمودنی  -1 جدول شماره

 دو گروه 

    متغیر      

 گروه  

 درصد تعداد جنس

 50 16 پسر آزمایش

 50 16 پسر کنترل

 

 وهشابزار پژ
 پیشرفت تحصیلی:

پژوهش حاضر، مالک پیشرفت تحصیلی، معدل ترم  در     

( بود که از کارنامه 93-94گذشته )ترم دوم سال تحصیلی 

 مستخرج شد.

 روش اجرا
هاي در این پژوهش پس از تعیین حجم نمونه گروه      

آزمایش و کنترل. در مرحله پیش آزمون معدل نیمسال 

دو گروه از مدیریت  1393-1394اول سال تحصیلی 

جلسه بر اساس  8دبیرستان اخذ گردید، سپس طی 

( به 1390پروتکل آموزشی هادي تبار و همکاران )

ها هوش معنوي آموزش داده شد. فاصله جلسات آزمودنی

روز بود و هر جلسه یک ساعت به طول انجامید.   7

جلسات برگزار شده مجموعاً در طی دو ماه بود و کلیه 

توسط محقق برگزار شد. گروه کنترل نیز بدون  جلسات

هیچ برنامه آموزشی بودند و پس از اتمام آموزش، نمرات 

ترم دوم نیمسال تحصیلی به عنوان پس آزمون براي هر دو 

 گروه ثبت شد.

 محتواي آموزش شامل:

 نحوه آزمون-

اجرا تمرینات ریلکسیشن و مدیتیشن و تعمق و آموزش -

 .زآن جهت اجرا در هر رو

هاي باز پاسخ هاي خود آگاهی و پرسشنامهآموزش روش-

 .طراحی شده در این زمینه

هاي اساسی زندگی و یادگیري آموزش در زمینه پرسش-

ها جستجوي عاملی که فرد را به باال یا پایین هرم انگیزه

 .کنندهدایت می

ها و آموزش در زمینه معنی و نقش آن در مقابله با بحران-

سترس زندگی با الهام از معنادرمانی ویکتور شرایط پر ا

 فرانکل

)هادي تبار و  آموزش در زمینه تفکر انتقادي-

 (.1390همکاران،

 یافته ها
های توصیفی نمره پیش آزمون و پس آمار-2جدول شماره 

 آزمون پیشرفت تحصیلی در گروه کنترل و آزمایش
 پس آزمون پیش آزمون   

انحراف  میانگین گروه متغیر

 یارمع

انحراف  میانگین

 معیار

 32/1 17/18 82/1 00/16 آزمایش پیشرفت تحصیلی

 95/1 68/16 92/1 12/16 کنترل  

(، پیشرفت ٢هاي توصیفی در جدول )با توجه به آمار

آزمون بانفر از گروه آزمایش در پیش  16تحصیلی در  
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بوده است.  17/18و در پس آزمون  00/16میانگین در 

نفر گروه کنترل میانگین پیشرفت  30همچنین در 

 68/16آزمون و در پس 1٢/16آزمون در پیش تحصیلی

ها پرداخته بوده است. در این قسمت به بررسی توزیع داده

هاي کالموگروف اسمیرنوف و شود و از طریق آزمونمی

لوین استفاده نحو پارامتریک بودن یا ناپارامتریک بودن 

 رفته است.ها مورد بررسی قرار گداده

اسمیرنوف و آزمون  –آزمون کالموگروف -3جدول شماره 

 هالوین به منظور بررسی نرمالیتی داده

 متغیر
 آزمون لوین اسمیرنوف –آزمون کلموگروف 

Z Sig. 
F Sig. 

پیشرفت 

 تحصیلی
808./ 532./ 578/1 181./ 

( که این مقدار P-Valueبا توجه به نتایج معیار تصمیم )

است. بنابراین دلیلی  05/0طح معنی داري بیشتر از س

براي رد این فرض که نمونه مورد نظر از توزیع نرمال 

در جدول تحلیل کواریانس  بدست آمده است وجود ندارد.

است لذا  05/0با توجه به اینکه سطح معنی داري کمتر از 

         )فرضیه محقق( پذیرفته  H1رد و  H0در این سطح 

ات پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش شود. یعنی نمرمی

دار بیشتر از گروه کنترل است. در نتیجه به طور معنی

 عملکرد افزایش باعث معنوي هوش هايلفهؤم آموزش

آموزان گردیده است و با توجه به مجذور  دانش تحصیلی

 هايمؤلفه توان گفت میزان تأثیر آموزشضریب اتا می

لی دانش آموزان تحصی عملکرد افزایش بر معنوي هوش

 .درصد بوده است 54
 : تحلیل کواریانس مربوط به اثربخشی4جدول شماره  

 افزایش عملکرد تحصیلی بر معنوی هوش هایلفهؤم آموزش
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F   Sig. 

مجذور 

 اتا

پیش 

 آزمون
857/69 6 643/11 933/19 000./ 833./ 

 /.540 /.000 227/28 487/16 1 487/16 گروه

    /.584 24 018/14 خطا

 بحث و نتیجه گیري
پیشرفت  و معنوي هوش بین پژوهش، این در     

یافته با  این آمد. دست به مثبتی معنادار رابطۀ تحصیلی

(؛ اربابی سرجو و 1390هاي )داوودي، یافته پژوهش

 (؛ شیروانیان1388) (؛ عابدي وسرخی٢013) همکاران

 (؛ یانگ و مائو1391(؛ نصر اصفهانی و اعتمادي)1390)

( 1996) ( و مک گري و کاستا٢006) (؛ جرج٢007)

توان گفت که است. در تبیین این یافته می باشدهمسو می

خودآگاهی که از ابعاد هوش معنوي است با برگزاري 

جلسات آموزشی روش شفاف شده و میزان آن در افراد 

که خودآگاهی در هر زمینه تأثیر کند و از آنجاتغییر می

ؤثر است. فراوانی دارد، در پیشرفت تحصیلی نیز بسیار م

شود فرد با خودش پیش از پیش خودآگاهی موجب می

آشنا شده و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و 

فرایندهایی را در خود شناسایی کند که موجب 

شود. این موضوع در زمینه عملکردهاي گوناگون وي می

تحصیلی بسیار سودمند خواهد بود زیرا نقاط ضعف و قوت 

تواند براي فرد در زمینه تحصیل شناسایی شده و فرد می

برطرف کردن نقاط ضعف خود راهکارهایی را جستجو کند 

هایی تدوین و در جهت استفاده از نقاط قوت خود برنامه

کند و با شناسایی فرایندهایی نظیر انگیزش یا بی انگیزگی 

خود در راستاي متوقف کردن یا پویاترکردن این  در

یط شرا ها موجب تقویتندها گام بردارد که همه اینفرای

هاي هوش معنوي لفهشود. از دیگر مؤتحصیلی فرد می

باشد، شواهد نشان داده است که ضعف هوشیاري می

درسی و افت عملکرد بسیاري از دانش آموزان به دلیل 

هاي نبودن در مقابل محرک عدم توجه، تمرکز و حساس

 محیطی است.

با دستکاري هوش معنوي در بعد هوشیاري توجه،      

هاي آموزشی در تمرکز و حساسیت در مقابل محرک

دانشجو باال خواهد رفت که این بطور مستقیم بازده 

آموزشی دانش آموز را باال برده و موجب پیشرفت تحصیلی 

که از دیگر ابعاد  از سوي دیگر معنادهی وي خواهد شد.

هاي کلی زندگی بسیار هوش معنوي است در تعیین هدف

تواند جهت ابعاد جزئی هاي کلی میثر است این هدفؤم

زندگی را مشخص کند، تحصیل از این اهداف است. وقتی 

هاي او نیز دستکاري شده و در زندگی فرد معنا یابد انگیزه

ن جریان کلی شوند. به تبع ایراستاي این معنا فعال می

شود و پیشرفت هاي تحصیلی دانشجو نیز فعال میانگیزه

 گویدمی (٢000)مارشال و زوهر زند.تحصیلی را رقم می

 مسائل آن توسط که است هوشی معنوي، هوش که

 زندگی و هافعالیت و کنیممی حل را هاارزش و معنادارتر

 دهدیم قرار معنادار و تر غنی تر، وسیع ايزمینه در را ما

 کدام یا اقدامات کدام بفهمیم تا کندمی کمک ما به و

 ؛ ٢004  براس و الکی)  .است دیگري از معنادارتر مسیر

 و عقاید که دریافتند(  ٢010 نوبل، و گرین از نقل به

 و یادگیري میزان افزایش باعث تنها نه معنوي باورهاي

 ملشا هاتوانایی این شود،می آموخته دانشِ از استفاده

 ادراکی آنالیز تجسم، قدرت بیان، پردازش، سرعت حافظه،

 دریافت (٢010 ) ساهون آنیما باشد. می پشتکار و انگیزه

هوش از مهمتر نقش معنوي هوش و هیجانی که هوش
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 تأکید هوش جاي به آموزش در است بهتر و دارند ادراکی 

 هوش و هیجانی هوش روي افراد، بودن هوش با و ادراکی

          بیابانگرد. کار شود دیگر افراد و آموزانانشد معنوي

 پیشرفت کودک یک اگر که است باور این بر ( 1384 )

 جامعه قبول معیارهاي مورد به توجه با خوبی تحصیلی

 خانواده، توسط معیارها این طبیعتاً )که باشد داشته

 نفس عزت از اند(،شکل گرفته دوستان و معلمّان مدرسه،

 برخوردار باشد،می باال معنوي هوش از ناشی که تحصیلی

  حل مسئله که از ابعاد هوش معنوي است در .است

هاي مورد نیاز و مهم است هاي تحصیلی از توانمنديزمینه

که افزایش پیشرفت تحصیلی را قابل پیش بینی می سازد. 

گوید افراد با هوش معنوي باال و ( می٢007) یانگ و مائو

کنند، این یدکننده فشار را بهتر اداره میهاي تولموقعیت

موضوع مبین این است که با دستکاري هوش معنوي در 

هاي فشارزاي تحصیلی توان به ادارۀ موقعیتدانشجویان می

( نیز آرامش ٢006(. جرج)٢013)پاپی، در آنها امیدوار بود

خاطر و چگونگی آن بر اثربخشی فرد را مهمترین کاربرد 

اند که بر این اساس اثربخشی تحصیلی دهوش معنوي می

تواند شامل این موضوع باشد. پس وقتی این فرد نیز می

توانایی افزایش یابد موضوعات علمی و درسی را نیز در بر 

گردد. همچنین گیرد که موجب پیشرفت تحصیلی میمی

تأکید صاحبنظران بر کنش انطباقی هوش معنوي نشان 

فرد به انطباق بیشتر او  دهد که افزایش این کنش درمی

با محیط تحصیلی کمک نموده و در نهایت پیشرفت 

شود. بر اساس تحقیق تحصیلی دانش آموز را موجب می

( آنجا که هوش معنوي و وجدانی بودن  1390) شیروانیان

کاري هوش معنوي وجدانی همبستگی مثبت دارند، با دست

آموز با دانشپذیري افراد نیز باال رفته، پس لیتبودن و مسؤ

بیشتري تکالیف تحصیلی خود را دنبال پذیري لیتمسؤ

کند و هنگامی که دانش آموز به تکالیف تحصیلی خود می

بهتر برسد، قطعاً شاهد پیشرفت تحصیلی او خواهیم بود. 

برگرفته از  1996) همانطور که مک گري و کاستا

( هوش معنوي باال را موجب وظیفه شناسی و ٢013پاپی،

کنندۀ رفتار تکلیف دانند که تسهیلمیپذیري یتلمسؤ

محور است و همچنین موجب افزایش توان به تأخیراندازي 

ها می شود که این مسئله در دوران تحصیل ارضاء خواسته

از اهمیت بسیاري برخوردار است زیرا دانش آموزان با به 

تأخیر انداختن نیازهایی که منحرف کننده افکار  وي از 

ر تحصیل است، موجب پیشرفت تحصیلی خود تمرکز ب

 دیگران، و حسینی از نقل به ؛ 1995  گلمن) گردد.می

 خالء تواندنمی هیجانی هوش که است معتقد(  ٢010

 و کند پر را دیگران و انسان رابطه بین موجود احساسی

 چه که بفهمیم ما تا شودمی حس معنوي هوش به نیاز

 به توانیممی و دهندمی معنی چه اطراف اشیاي و هستیم

 پهناور جهان این در را خود جاي معنوي کمک هوش

که  را چه آن تا کندمی کمک معنوي هوش و بفهمیم

 تأثیر معنوي هوش کنیم، تبدیل بالفعل به داریم بالقوه

 هازمینه تمامی در افراد زندگی کیفیت بر شگرفی

 .دارد خانوادگی( زندگی و شغلی -تحصیلی)
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Abstract: The present research aimed to examine the effectiveness of teaching spiritual 

intelligence components in educational progress among a selected group of male students in the 

3
rd

 year of a boarding high school in Delphan city, Iran. The study was conducted in a quasi-

experimental framework with experimental and control groups. The population included all 3
rd

-

year high school students (i.e., 2
nd

 grade in high school) who studied in second semester of 

calendar year in 2014-15, among whom a total number of 36 students were selected through a 

multistage sampling method in Imam’s Martyrs District High School and then randomly divided 

into experimental and control groups. As the first step, the average scores of students in the 

period, provided by head of high school, were considered as the pretest, and then the 

experimental group received the treatment for 8 sessions on the basis of Educational Protocol of 

Haditabar et al. (2011). The data were, then, analyzed through Analysis of Covariance 

(ANCOVA), the results of which revealed that there was a significant difference between the 

scores of control and experimental groups in posttest. It was concluded that teaching spiritual 

intelligence could considerably enhance educational progress of students in secondary school.  
. 

Keywords: Teaching spiritual intelligence, educational progress, students, educational 

consultation, 2
nd

 grade in high school. 
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