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 چكیده 
است.نمونه  انجام شده نیوالد یز زندگا تیو رضا یآموزان با هوش معنودانش یلیتحص شرفتیرابطه پ یپژوهش با هدف بررس نیا

 نیا نامهای است.  سه پرسشای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهگیری در این پژوهش، نمونهروش نمونهنفر است. 300 یآمار

 یاز زندگ تیزاده و رضاعبداله یهوش معنو آموزان و پرسشنامهدانش یهرمنس برا یلیتحص تشرفیپژوهش شامل: پرسشنامه پ

ها( و آمار رسم نمودار و انسی، وار نیانگیم ،ین)شامل: فراوایفیها از آمار توصداده لیو تحل هیتجز ی. براباشدیم نیوالد یبرا چیانر

 شرفتیمرات پنپژوهش نشان داد بین  جیبه گام( استفاده شد. نتاگام  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بی)شامل: ضریاستنباط

 وجود دارد. یداریو معن میارتباط مستق نیوالد یاز زندگ تیو رضا یآموزان با هوش معنودانش یلیتحص

 پیشرفت تحصیلی ،هوش معنوی، رضایت از زندگیهای کلیدی: واژه

  مقدمه -1
و  تیفیک نیعالوه بر ا دهد،یم لیفرد را تشک یاز زندگ یبخش مهم لیتحص یو به طور کل تیو ترب میدر عصر حاضر تعل

قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در  کیبه  کی. نزدکندیم فایفرد ا ندهیدر آ ینقش مهم زین لیتحص نیا تیکم

 یلیتحص شرفتی(.پ1392 ،یمانیسل ،یمانی)نر باشندیم لیتحص شرفتیپ کنندهینیبشیعوامل پ ییشناسا یتالش برا

که  شودیو باعث م دیآیبه وجود م لیاست که در طول دوره تحص ییایو پو دهیچیپ یآموزان متشکل از اعتقادات و باورهادانش

شود و خود پنداره  لینا یهآموزشگا یریفراگ نهیدر زم هایستگیو شا هایو جامع از توانمند داریپا یدگاهیآموز به ددانش

که  کندیاست و مشخص م نیآموز با والدروابط دانش تیفیاست که نشان دهنده ک یلیاز خود پنداره تحص یتقسم یخانوادگ

خانواده به عنوان واحدی  گرید یانی. به ببرندیداشته و از آن لذت م تیرضا نیدر کنار والد یفرزندان از زندگ زانیتا چه م

 شود،یفرد محسوب م یاساس ازهایین هیمنبع اول که،نیاست. عالوه برا یمناسبات انسان نیترقیو عم نیشتریب رایدا یاجتماع

 تی. خانواده در کنار مسئولآوردیباورهای فرد را فراهم م لیها و تشکنگرش رییگوشکل رییادگیمتعددی برای  هایتیموقع
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 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد شهر قدس  2
 دانشگاه آزاد بهبهان یمومع یکارشناس ارشد روانشناس - 3
 دانشگاه آزاد کرج یکارشناس روانشناس - 4
 نور کرج امیپ یعموم یکارشناس روانشناس- 5
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مؤثری دارد. فرد در بستر  ارینقش بس یو انتقال ارزشهای اجتماع یروان ،یمانجس ازهاییفرزندان، در رفع ن یتیو ترب یآموزش

(. 1392 ،ی)مصلح سازدیرهنمون م نیرفتارهای مع نشیشناخت او را به گز نیو ا آموزدیهای جامعه را مخانواده خواسته

آموزان به دانش یزگیانگیو ب یلیتحصازمشکالت فرزندان، از جمله: افت  یاریو اساس بس شهیاقرار کرد که ر دیمتاسفانه با

درس خواندن و  یبرا یالزم و کاف یهازهیکه از انگ یآموزاندانش ارندی. چه بسردیگیها نشات ماز درون خانواده ل،یحصت

ها و کرده است، نگرش زهیانگیدرس و کتاب ب  ل،یکه آنان را نسبت به تحص یلیو در راس همه دال ستندیبرخوردار ن یریادگی

و  نیترمهم نیا ،زهیانگ ن،یوالد یهایآگاهغلط و نا یرفتارها یاند. برخانواده فراگرفتهخ طیاست که بعضا در مح یغلط یباورها

خود در  یها از نقش نظارتکه خانواده یبرده است. هنگام انیرا در درون فرزندان از م یلیتحص شرفتیعامل در پ نیتریاصل

و  لیدرباره تحص یغلط یهاها و باوررون خانه نگرشدر د ی.  وقتشوندیفرزندان غافل م یتیبو تر یآموزش یها تیفعال

 نیاز ب ایکمرنگ و  لیمختلف تحص یهاها از فرزندان در دورهخانواده تیحما یوقت رد؛یگیدر ذهن فرزندان شکل م یآموزعلم

 یلیتحص تیوضعاز  نیاند و گاها والدمبدل گشته روحیسرد و ب یهاطیبعضا به مح یخانوادگ یهاطیمح یرفته است ؛ وقت

از خانه به  رونیدر ب نیهمچون اشتغال تمام وقت والد یمتعدد لیو فرزندان به دال نیو ارتباط والد خبرندیفرزندان خود ب

مثبت  جهتو در  یفرزندان به درست یلیتحص تیداشت که چرخ موفق توانیم یچه انتظار گریاست د دهیاقل ممکن رسحد

 یاو از زندگ تیرضا زیو ن یو یمادر از جمله داشتن هوش معنو یتیشخص یهایژگیو انیم نیاست که در ا یهیرود. بد شیپ

را بدهد که در  نیا دیداشته باشد و نو ییسالمت نظام خانواده سهم به سزا میدر جهت تحک تواندیم شیبا همسرخو ییزناشو

(. 1398راد، یریآورند. )ام یرو یلیتحص شرفتیدرس و پ یو آرامش خاطر  به سو دیام تنفرزندان با داش یاخانواده نیچن

 تی. اهمابدییو با تولد فرزندان تکامل م شودیم لیازدواج زن و مرد تشک لهیاست که بوس یواحد اجتماع نیخانوده کوچکتر

د را در خو اتیتجرب نیاست که کودك اول نجایا دراست. چراکه  شتریکودکان به مراتب از افراد بالغ ب یبرا یخانوادگ یزندگ

در روابط ما  نکهی. اشودیکودك گذاشته م ندهیآ یهاتیرشد و فعال هیخانواده است که پا طی. در محآموزدیم گرانیبا د ستنیز

 هیدارد.  اصوال کل یبستگ یخانوادگ تیبه ترب یادیز اریخصومت و نفرت، تا حد بس ایعشق و محبت حکمفرما است  نیریبا سا

و با  دیآیگذشته به وجود م اتیتجرب جهیدر نت ،یضد اجتماع ایباشد و  یو باالتر، چه اجتماع یجوان ،یدوران نوجوان یرفتارها

به  تواندیدر کودکان و نوجوانان هرچند م یکرد. بزهکار هیحاالت و رفتارها را توج نیا توانیاست که م اتیتجرب نیتوجه به ا

خانواده است که کودك را  نیو... وابسته باشد؛ امّا در گام نخست ا یصاداقت ،یاجتماع ،یازجمله مشکالت فرهنگ ار،یعوامل بس

بودن  یاجتماع یژگیو لی. انسان به دلسازدیم ایاو مه یبستر گناه و جرم و انحراف را برا ای کندیم تیهدا حیصح ریبه مس

را که  ییرفتارها و گفتارها، الگوها نیاز ا دیبه تقلو بعدها  ردیگیقرار م انیافکار، عقائد و رفتار اطراف ریخود از بدو تولد تحت تأث

 ای ایمتعادل و پو تیشخص یاصل یهامولفه هیرمایخود قرار خواهد داد .خم یدر ارتباط با او هستند سرمشق رفتار یبه نحو

. ردیگیادر، شکل مم ژهیبه و ن،یتعامل مطلوب با والد هیساکودکان و نوجوانان در کانون خانواده و در  ریپذبیمتزلزل و آس

 یمادر اشاره نمود. هوش معنو یبه هوش معنو توانیآموزان اثر گذارند؛ از جمله مدانش یلیتحص زشیبر انگ یاریبس یرهایمتغ

و تورنس  سکیش دهد)سیافزا ایکند  لیوجود مقدس را تسه کی ایقدرت برتر  کیبا  وندیاحساس پ ای یاریقادر است که هوش

دانسته و  یعلم یبررس یموجه برا یآن را موضوع ،یمعنو یهاو اعتبار تجربه تیبر اهم دیبا تاک زی( ن1970) (.مزلو2001،

 ایکه همه  یبه کار برده است. او بر آن است که در حال یدرون یگرشهود، عرفان و روشن فیتوص یرا برا "تجربه اوج "اصطالح 

درمان  یبرا یو آن را همچون منبع نشانندیفرو م ای کنندیآن را سرکوب ماز آنان  یاریدارند بس ییهاتجربه نیچنافراد  شتریب

 ،یمعنو یهابر آنند که تجربه زی( ن2015. زوهار و مارشال )رندیگیبه کار نم یشخص تیرضا ای تیشخص یبالندگ ت،یشخص

 سازدیانداز نو شخص را قادر مو چشم نشیب نی. اکندیباز م یتازه به زندگ ونو  ییاندازهاکه چشم آورندیم دیژرف پد ینشیب

مادر با  کی نی. بنا براندیگزخود بر یمسائل زندگ یتازه برا ییهاخالق راه حل یاو به گونه دیبرآ یکه از عهده کارها به خوب

لکوت داشته باشد. تا ییخود نقش به سزا فرزند یلیتحص زهیانگ دیدر تول تواندیژرف م ینشی، تجربه اوج و ب یهوش معنو
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شناس معروف، بر اهمیت همانند سازی یا تطابق در یادگیری و اجتماعی شدن تأکید دارد. در فریضه او که بر پارسونز ، جامعه

 ازیاساس نظریه ی یادگیری اجتماعی استوار است، گفته شده که کودك با پدر و مادری که پر قدرت تر باشد، همانند س

 گذار باشد. فرزندان اثر یلیتحص زشیبر انگ تواندیاست که م یگرید یرهایه متغمادر از جمل ییزناشو تیکند. رضامی

 یکه برخ یدر حال کنندیآنها وقت صرف م یریادگی یو برا یگذارهیفرزندشان سرما یرشد شناخت یبرا نیوالد یبرخ     

بسته وا ییناشوز وندیای پبه تداوم و بق زینو تداوم و بقای آن  ردیگیشکل م ییزناشو وندی. خانواده با پکنندینم نیچن گرید

چه ازدواج و چنان یول شود،یجامعه محسوب م یاز عوامل مهم بهداشت روان یکی بخشتیازدواج رضا کهنیا رغمیاست. عل

بلکه  ابد،ییمحقق نت یبهداشت روان هاکند، نه تن جادیا نیزوج یروان ازهایینامساعدی برای ارضای ن طیشرا یخانوادگ یزندگ

 امدهاییاز پ یو خودکش یافسردگ ،یگذارد، به طوری که اختالالت عصب یرا به جای م رییجبران ناپذ یو گاه یآثار منف

، یمانتالالت جسمله اخجاز  یاز اختالالت روانپزشک ارییبس نکی، شلدون و گور زمنی. به اعتقاد وباشندیم یاختالفات خانوادگ

و   دی.گاتفر( 1384و همکاران،  انیمانی)سلندیآیبه وجود م  ییزناشو یآشفتگ ریثرفتاری و استرس تحت تأ ،یشناخت

 یلیتحص زشیانگ یر رودر خانه ب ینقش محرك شناخت یبررس ی( برا2002و شانک ، چیتنرینقل از پ ، به1998همکارانش)

ر شرکت د ،یث خانوادگودند از: مباحعبارت ب قاتیتحق نیخانه در ا طیحم یهاریانجام دادند، متغ یقاتیکودکان تحق یدرون

،  یقیوسالت مآبه  یدسترس ،یخصوص سیدادن به خواندن، امکان تدر تیاز کتابخانه، سفر، اهم دیبازد ،یفرهنگ یرخدادها

 زشیانگ زید و نبودن الهس 8که کودکان  یرا وقت یخانوادگ طیمحققان مح نی. ااتیهنر وادب  ،یقیعالقه خانواده به موس

 یشناخت کیها تحرکه خانه آن ینشان داد کودکان جیکردند. نتا یابیساله بودند ارز 13و  10، 9که  ینان را وقتآ یلیتحص

در  گفت که موارد فوق توانیم نیرا نشان دادند و بنابرا یشتریب یلیتحص زشیانگ یسالگ13تا  9از  کردیرا فراهم م یشتریب

خواهد  یان  بر جفرزندان آنا یلیتحص زشیبر انگ یمطلوب راتیو تاث افتهی شیافزا نیوالد نیب ییزناشو تیرضاصورت وجود 

 نیزوج یانو رو یای جسمانو طالق موجب بروز اختالل ه یین که نارضامندی زناشو نگتویهای ساپگذاشت. با توجه به پژوهش

 بع آن عدمو به ت  هکاری فرزندانموجبات بز تواندیم ییزناشو مندینارضا نیو نمروف که ا گهدیپژوهش کر نی. همچنشودیم

اهد خو بیآس زیهای ناسالم، جامعه ناز جانب خانواده ت،یرا فراهم آورد و در نها یلیتحص و افت  یلیتحص زهیانگ

 فتشریپ نیا بیسوال است که: آ نیبه ا یی(.با توجه به موارد ذکر شده پژوهش حاضر در صدد پاسخگو1382دری،ی)حدید

 وجود دارد؟ یارابطه نیوالد یاز زندگ تیو رضا یمعنو آموزان با هوشدانش

 

 پیشینه پژوهش-2

 
تر است، تمایل بیشتری به کامل ها قویهای اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آننیاز به پیشرفت یکی از انگیزه     

ایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری شناسی کارهدهند با وظیفهشدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می

که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب مالك هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت 

ی قرار دهد عملکرد فرد بر طبق مالك های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابرفتاری است مبتنی بر وظیفه، که اجازه می

های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است آموزان یکی از شاخص(.پیشرفت تحصیلی دانش2009، 1گیرد)کاموراجا و همکاران

های هر گذاریها و سرمایهبینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوششتواند پیشو سطوح باالی آن می

شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی  عوامل انگیزشی در این اساس روان باشد. برنظامی، تحقق این هدف می

میالدی اکثر تحقیقات صورت  1980آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه یادگیری و عملکرد دانش

                                                         
1 - Komarraja, M., Karau, S. J., Schmeck, R. 
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و  1اند) لینن برینکند تأکید کردهآموزان تأثیر دارگرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش

انگیزد به عنوان اهداف درونی و بیرونی (، اهدافی که عموماً رفتار پیشرفت تحصیلی را بر می2003) 3(. راسل2002، 2پنتریچ

خود) کند. به نظر او در اهداف درونی، اهداف مربوط به تکلیف) مثالً تالش برای فهم مطالب( و اهداف مربوط به طبقه بندی می

مثالً بهتر از دیگران عمل کردن، اثبات هوش و تالش( قرار دارند. و اهداف بیرونی مربوط به انسجام اجتماعی) خشنود کردن 

بینی تواند موفقیت تحصیلی را پیشهای فردی در انگیزه پیشرفت می(. تفاوت1384باشند)علیوندوفا، ها( میدیگران و پاداش

کنند، ترس از ارزیابی داشته و مشکالت را به عنوان عامل تهدید یابی به اهداف خود اجتناب میتآموزانی که از دسکند. دانش

دارند. در مقابل کسانی که در پی دستیابی به کنند و در نتیجه دست از تالش برای دستیابی به اهداف برمیکننده تلقی می

یابی به اهداف خود پافشاری پذیرند و در دستوان چالش میبرند و مشکالت را به عناهداف خود هستند از یادگیری لذت می

شود اطالق ی انگیزش موفقیت به رفتارهایی که به یادگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی منجر میکنند.سازهمی

 و آموزش نهاد به تربیت و تعلیم وظیفۀ محول شدن و جوامع گسترش با همزمان (.2009گردد)کاموراجا و همکاران، می

 توجه پدیده این .است شده مطرح آموزش و شناخت حیطۀ در موضوع ها مهمترین از یکی به عنوان تحصیلی افت پرورش،

 تبعات که چرا است؛ کرده مشغول به خود را امر متخصصین و پژوهشگران از بسیاری ذهن و معطوف به خود را امروز دنیای

 مواجه تحصیلی افت با که فردی .نیست چشم پوشی قابل معنوی، و مادی هزینه های به لحاظ آن اجتماعی و خانوادگی فردی،

 جبران پذیر هرگز که می دهد هدر را خود عمر سرمایه  آموزشی، به نظام مادی خسارت های واردآوردن  بر عالوه می شود

 جایگاه در اجتماعی ینمنحرف از زیادی درصد که است داده نشان همواره اجتماعی آسیب های مطالعۀ همچنین، .بود نخواهد

هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد (. 1380)پور شافعی، داشته اند قرار پایین تری تحصیلی

و دیوید  5گیری میزان بهره هوشی افراد ابداع کرد. بعدها لوئیس ترمنمطرح شد. او همچنین آزمونی را برای اندازه 4بینه

، هوش 7های دیگری مانند هوش هیجانیهای جدیدتری را ساختند، اما در دهه اخیر مفهوم هوش به حوزهآزمون 6وکسلر

و هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است. عالوه بر این، دیگر هوش به عنوان یک توانایی کلی محسوب  8طبیعی

(، هفت 1999)9(. راجر والش1389شود) رجائی، ته میهای گوناگون در نظر گرفای از ظرفیتگردد بلکه به عنوان مجموعهنمی

کند تا بعضی از این اند که گشایش قلب و ذهن را تشویق کرده و به مردم کمک میشیوه متداول در مذاهب جهان شرح داده

ر از توسعه هایی فراتگیرد و تا یافتهمعنوی، رشد شخصی را شامل شده و از آن سبقت میها را پرورش دهند. رشد هوشکیفیت

ها باره همه انسانیابد. این امر با ترویج صحت و خود آگاهی شروع و با تمرین به دغدغه درروانشناختی سالم گسترش می

خواهی ممکن است با های شخصی معنوی مثل فضایل سنتی صداقت و راستی، فروتنی و خیریابد. بعضی از ویژگیتوسعه می

ای از معنوی در زمینهگنجد و هوش گانه میچندمعنوی در حیطه هوشارچه در باره هوش هوش مرتبط باشند. یک دیدگاه یکپ

 از ایمجموعه":کند می تعریف راچنین معنوی هوش (2008)،10(. کینک1391نگرد)باقری و همکاران،کل زندگی فرد را می

 از نتایجی به رسیدن و فرد هستی مافوق و مادیغیر هایجنبه انطباقی کاربرد و یکپارچگی وحدت، در که است هاییظرفیت

 و زاده عبداهلل از نقل به )"دارند شرکت معنوی و توسعه سطوح برتر خویشتن شناخت معنا، بهبود عمیق، وجودی اندیشه قبیل

                                                         
1-Linen Brink, E. A  
2 -Pintrich, P.R 
3 -Russel, A. 
4. Benet 
5 .Terman 
6 .Wekseler 
7 .emotional Intelligence 
8 .intelligence  Natural   
9 .Roger Walsh 
1 0. King 



 

 5 

( هوش معنوی مجموعه ای از توانایی هاست که افراد برای ارتقای 2007به اعتقاد آمرام و درایر ) (.29ص1388،همکاران

؛ نقل از باعزت و شریف زاده، 2011ملکرد روزمره زندگی و بهزیستی خود از آن استفاده می کنند)سوان چین و همکاران، ع

 روزانه زندگی در آنها بست کار که باشدمی معنوی منابع و هاظرفیت ها،توانایی از ایمجموعه بیانگر معنوی(. هوش 1391

 مسائل حل در آن نقش بر ویژه به  هوش معنوی، از موجود هایتعریف در .شود دفر پذیری انطباق افزایش موجب تواندمی

  ؛ 2011وُلمن ؛ 2018 مارشال، و زوهر( است شده تأکید  روزمره زندگی رویدادهای و اعمال در هدف و معنا یافتن و وجودی

 و مقصود به رسیدن برای را فرد و قابلیت لمی توانمی معنویهوش  از استفاده با (. لذا1399؛ نقل از زارعی متین،2018کینگ،

 به و کند تالش سخت آن به رسیدن برای و باشد هاقابلیت این رویاروی که دهدمی اجازه فرد به معنوی هوش. داد رشد ارزش

 دارای باال معنوی هوش با فردی. بدهد تحول و تغییر توان انسان به تواندمی تخیل پرورش و ارزش معنای با پیوندش دلیل

 نگرش شهود، و الهام برای ظرفیتی رفتن، آن از فراتر و هاسختی و هادشواری با  شدن روروبه برای ظرفیتی خودآگاهی انعطاف

افراد معموال به دنبال شریکی برای زندگی خود می  (.1395،صمدی از نقل ؛2010ایمونز،)باشدمی  هستی جهان به نگرکل

ها در انتخاب شریک کمتر از مردان اعی و مذهبی همتای خودشان باشد. بر خالف نظر عامه زنگردند که از نظر نژادی، اجتم

های شریک زندگی آینده خود را رضایت ها ویژگیشوند و بیشتر از آنتر از زنان عاشق میکنند. مردان سریعرویایی فکر می

؛ نقل  2018، 1دارند)روبینمید و با احتیاط بیشتری گام براندیشنتر مییابند. اما زنان در انتخاب شریک زندگی عملیبخش می

های موفق ناشی از وجه تشابه بین عالقه و های زیادی برسر این مساله در گرفته است که آیا ازدواج(. بحث1398از سیفی، 

که زن و شوهر مکمل  کنند( و یا بر پایه این اصل استوار استخلق و خوی زوجین است) افراد همانند یکدیگر را  جذب می

توان به اند، نمیکنند(. از آن جا که دو نظرگاه، در پژوهش به تایید رسیدهیکدیگرند)افراد ناهمانند یکدیگر را جذب می

توانند عملکرد رضایت بخشی داشته باشند. ی روابط زناشویی میگیری قاطعی رسید. روشن است که بسیاری از الگوهانتیجه

کنند. دهد که برخی از افراد جوان بیشتر از آن که یک حس هویت صحیح به دست آورده باشند، ازدواج میاریکسون تذکر می

معتقد  2هایی تنها به ندرت موفق خواهد بود. اریکسونآنان امید دارند که بتوانند خود را در ازدواج بازیابند، اما چنین ازدواج

ساز باشد. آن چه فرد نیاز دارد نوعی بینش عاقالنه هدایت شده واند چارهتاست که تغییری در طرف مقابل تنها به ندرت می

ای داشته باشد مگر این که تبدیل تواند متوقع باشد با دیگری زندگی صمیمانهنسبت به این واقعیت است که هیچ شخصی نمی

های مهم زندگی خود جنبه به خودش شده باشد. بدین معنا که دو فرد مایل به تشریک مساعی و تنظیم دو جانبه همه

ها و نیز ( علل از هم پاشیدگی خانواده1393جمالی و همکاران )(.در پژوهشی بنی1398؛ نقل از سیفی، 1397باشند)فدایی،می

های جوان را شامل موارد ذیل عنوان کردند:کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و موفقیت ازدواج زوج

های ناموفّق، وابستگی م بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طالق والدین زوجفرهنگی، ک

های در مورد تفاوت بین شیوه 3تانن .مالی زوجین به والدین، همه از عوامل تهدید کننده زندگی مشترك زوجین جوان بودند

زنان گفت وگو را به عنوان یک وسیله برای ایجاد صمیمیت : داردبیان میارتباط برقرار کردن زنان و مردان موارد ذیل را 

 .دانندای خود میبینند، در حالی که مردان آن را به عنوان یک فرصت برای اثبات پایگاهشان و رقابت بر شرکای محاورهمی

تا پایان صحبت دیگران و تشویق  دانند و به همین دلیل، با سکوت نمودنزنان حفظ و تداوم گفت وگو را ضروری و مهم می

هایی را دهند. از سوی دیگر، مردان چنین حمایتنمودن آن ها به ادامه صحبت و پرسیدن سؤاالت، به گفت وگو ادامه می

های تری را مانند اظهارنظر کردن و قطع کردن صحبتهای قویدهند تاکتیکدانند و ترجیح میوسایلی ضعیف و سست می

تری درباره هدف ارتباط های وسیعگیری و حل مشکل از دیدگاهالگوهای جنسیتی مربوط به تصمیم .ببرنددیگران به کار 

                                                         
1 .Rubin 

2 .Ericsson 

3 .Tannen 
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ها حفظ پیوند عاطفی بین ها به دنبال توافق و اتفاق نظر هستند؛ زیرا هدف اولیه آنگیریگیرند. زنان در تصمیمسرچشمه می

کننده و سرنوشت ساز، از فرد قدرتمندی کمک تر و کسب نتایج تعیینگیری سریع باشد، ولی مردان به منظور تصمیمشرکا می

 تیو رضا یزندگ تیفیبا ک یمعنویستیو بهز یمعنورابطۀ هوش نییهدف تعبا  (1392)همکاران و دخت، نیحس .گیرندمی

 یستیو بهز یهوش معنو نیدهد که بیمطالعه نشان م نیا جینتاپژوهشی انجام داد. از زنان و مردان.  یدر گروه ییزناشو

 رندةیدربرگ یتوان گفت هوش معنویم ن،یرابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. بنابرا ییزناشو تیو رضا یزندگ تیفیبا ک ،یمعنو

فرد استفاده  یریو انطباق پذ یستیبهز شیدر جهت افزا یباشد که از منابع معنویها متیها و ظرفییاز توانا یامجموعه

معناداری بین ( طی تحقیقی که در بین دانشجویان علوم پزشکی قم انجام دادند به رابطه1400و همکاران) رئیسی.کندیم

ها پی بردند که هوش معنوی باالتر با شادکامی بیشتر و تحصیلی آنان دست یافتند.آنمعنوی با شادکامی و پیشرفتهوش

معنادار و مثبتی بین هوش  ( در تحقیقات خود به رابطه1399باقری و همکاران)پیشرفت تحصیلی دانشجویان همراه است.

معناداری وجود  معنوی با انگیزه پیشرفت رابطههای هوشپیشرفت دست یافتند و نیز دریافتند که بین مولفه معنوی و انگیزه

نجام گرفت. در این آموزان عادی ا( پژوهشی تحت عنوان مقایسه هوش معنوی و رضایت از زندگی در دانش1399دارد. ظهوری)

(، طی پژوهشی نشان 2002اریکالین) معنوی و رضایت از زندگی رابطه معنا داری وجود دارد.پژوهش مشخص شد بین هو ش

داد که مشکالت زناشویی با آشفتگی هیجانی و سالمت ضعیف زنان رابطه دارد  شدت این اختالل بر عملکرد خانواده تاثیر 

های دارای کودکان با رفتارهای شدید، ( در پژوهش خود نشان دادند که خانواده2020ن وهمکاران)متفاوتی دارد زیرا گوستافسو

های دارای کودکان با رفتارهای متوسط این اختالل،  بد عملکردی بیشتری نشان دادند)مطهری و در مقایسه با خانواده

 (.1400همکاران، 

 

 روش پژوهش-3
نوع  نیکرد.در ا میاستفاده خواه ینیبشیپ یبرا ونیو در انتها از رگرس باشدیم یروش پژوهش، از نوع همبستگ

روابط  توانیم ی. با استفاده از روش همبستگگرددیم لیبر اساس هدف پژوهش تحل هاریمتغ انیپژوهش، رابطه م

 12طه منطقه این پژوهش کلیة دختران مقطع متوس درکرد. جامعة آماری  نیرا مع رهایمتغ انیم ینیبشیپ ای یزمان

هستند. حجم  لیمشغول به تحص1400-1399 یلیکه در سال تحص باشندیدانش آموزان م نیشهر تهران و مادران ا

مادران آن  گرینفر د 100و  یرستانیآموز دختر دبنفر دانش 200که شامل  باشدینفر م 300پژوهش  نینمونه در ا

ابزار  ای است.ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهمونهگیری در این پژوهش، ن. روش نمونهستآموزان ادانش

( برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به 19۷۷) پرسشنامه پیشرفت تحصیلی هرمنس:پژوهش

پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته 

ال بود که بر مبنای ده ویژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت باال سو 29اولیه دارای پرسشنامه .است

از افراد با انگیزه پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، نه ویژگی افراد دارای 

ه عنوان مبنا برای انتخاب سوال ها انگیزه پیشرفت باال از افراد دارای انگیزه پایین حاصل از پژوهش های قبلی را ب

مقاومت طوالنی در مواجهه با تكالیف یا  -3انگیزه قوی برای تحرک به سوی باال -2سطح آرزوی باال-1 .برگزید

ادراک پویا از زمان، این احساس که  -5تمایل به تالش مجدد در انجام تكالیف نیمه تمام -4سطح دشواری متوسط

 -8توجه به مالک شایستگی در انتخاب دوستی همكار والگو -۷آینده نگری -6.امور به سرعت روی میدهند

پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل  کاری را به خوبی انجام دادم -9بازشناسی از طریق عملكرد خوب در کار

 نهایی انگیزهپرسشنامه سوال به عنوان  99سواالت و محاسبه همبستگی یک به یک سواالت با کل آزمون 
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زاده با همكاری مهدیه توسط عبداله 138۷نامه هوش معنوی: این آزمون در سال . پرسشپیشرفت انتخاب شد

نفر از آنان  200نفر بودند که  280کشمیری و فاطمه عرب عامری روی دانشجویان هنجار شده است. گروه هنجاری 

ه پیام نور مرکز بهشهر بودند. از این تعداد نفر از دانشجویان دانشگا 80دانشجوی دانشگاه منابع طبیعی گرگان و 

عبارتی توسط سازندگان آزمون تدوین گردید، و  30نفر پسر بودند. ابتدا پرسش نامه مقدماتی  96نفر دختر و  184

نامه رضایت زناشویی انریچ:برای بررسی میزان رضایت زناشویی نفر از دانشجویان اجرا گردید. پرسش 30روی 

نامه به عنوان یک ابزار تحقیق در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی ده است. این پرسشانتخاب ش 1انریچ

نامه برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد از این پرسش 2مورد استفاده قرارگرفته است.اولسون

هد و همچنین در این دشود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ میاست که این مقیاس مربوط می

نامه در ارتباط های این پرسشآید حساس است. هر یک از موضوعخصوص به تغییراتی که در خانواده به وجود می

های نیرومندی تواند زمینهها در درون یک رابطه زناشویی میهای مهم است. ارزیابی این زمینهبا یكی از زمینه

هایی که در تواند به عنوان یک ابزار تشخیص برای زوجار همچنان میها را مشخص نماید. این ابزوتقویت آن

های در راستای تحلیل جستجوی مشاوره زناشویی و به دنبال تقویت رابطه زناشوئیشان هستند، استفاده شود.

 استفاده شد گام به گامهای تحقیق نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استنباطی و آزمون فرضیه

 انجام گرفته است. spssآماری با استفاده از نرم افزار آماری  ن محاسباتچنیمه

 

 تجزیه و تحلیل داده ها-4
 

 ییت زناشویو رضا ی، هوش معنویلیتحص پیشرفتهای توصیفی : شاخص1جدول                
انحراف  میانگین مقیاس

 استاندارد

 ضریب کشیدگی ضریب کجی حداکثر حداقل

 -0.92 -0.28 25 4 5.46 13.70 پیشرفت تحصیلی

 -0.04 0.91 215 109 25.80 147.14 رضایت زناشوئی

 0.29 -0.72 141 74 14.64 115.86 هوش معنوی

حداقل  با 60/51آموزان برابر با دانش پیشرفت تحصیلیشود میانگین نمرة مشاهده می 1همانگونه که در جدول 

 باشد. می ۷5و حداکثر نمره  31نمره 

ت یو رضا یآموزان از طریق هوش معنودانش پیشرفت تحصیلیبینی تحلیل رگرسیون گام به گام پیشخالصه 

 مادران یزناشوئ
 F R 2R B β P متغیر

 ثابت

5.531 0.320 0.102 

26.673 - 0.003 

 0.010 0.273 0.116 رضایت زناشوئی

 0.384 0.091 0.068 هوش معنوی

 

                                                         
1 .Enrich 

2 . Olson 
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و  یق هوش معنویآموزان از طردانش پیشرفت تحصیلی ینیبشیپ یریچند متغخالصه تحلیل رگرسیون  2جدول 

ت یو رضا ی، درصد واریانس مشترک هوش معنو2Rدهد. با فرض اینكه مادران را نشان می یت زناشوئیرضا

موع نتایج جدول فوق نشانگر آن است که مج است،آموزان دانش پیشرفت تحصیلیبینی در پیشمادران  یزناشوئ

یشآموزان را پدانش پیشرفت تحصیلیاز واریانس  %10( یت زناشوئیو رضا یییرهای بكار رفته )هوش معنومتغ

ن خطی معنادار است، لذا مدل رگرسیومعنا 01/0در سطح کمتر از محاسبه شده  F با توجه به اینكه کند. بینی می

بینی قادر به پیش (α=01/0در سطح )دران ما یت زناشوئیدهد که رضادار است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می

رسیون برای معناداری ضرایب رگ tو آزمون باشد می داربه صورت مستقیم و معنیآموزان دانش پیشرفت تحصیلی

ردد که گمشخص میضریب استاندارد شده رگرسیون است،  βبا توجه به اینكه معنادار است.  01/0در سطح کمتر از 

 تآموزان موثر اسدانش پیشرفت تحصیلیبینی ( در پیش2۷/0با ضریب تبیین )ادران م یت زناشوئیرضاتنها 

 

 نتیجه گیری-5
 شرفتیپ ینیبشی( در پ2۷/0) نییتب بیبا ضر نیوالد یاز زندگ تیکه تنها رضا دهدیپژوهش حاضر نشان م جینتا

 بیبا ضر نیآموزان وهمچنانشد یلیتحص شرفتیپ ینیبشی( در پ28/0) نییتب بیآموزان و با ضردانش یلیتحص

 ونیدر رگرس نیوالد یهوش معنو وهشپژ نیآموزان موثر است. در ادانش یلیتحص شرفتی( در پ3۷/0) نییتب

نشان داده  نیشیپ قاتیکند اما تحق ینیبشیرا پ یلیتحص زشیانگ تواندینم یهوش معنو نی؛ بنابرا دهیحذف گرد

 ن،یساتك1400؛ان،ی؛گل محمد1399جوبنه،ی)قاسمشودیم یاز زندگ تیرضا شیمنجر به افزا یاست که هوش معنو

با  تواندیمادران م یهوش معنو شیکه افزا رسدی(. به نظر م1400ان،یو عباس انینیحس ،یصالح پور،می؛ رح2019

مادر  ییزناشو تیآموزان داشته باشد. رضادانش یلیتحص زشیبر انگ میمستقریغ ری، تاث یاز زندگ تیرضا شیافزا

فرزندان  یبرا یترو محكم یقو زشیانگ یهامحرک جادیا جهیو در نت یزوج یاو در زندگ یباعث خودجوش

 دگاهیبر د یترمطلوب و مثبت راتیباالتر تاث یاز زندگ تیبا رضا نیاست که والد یعی. طبگرددیآموز مدانش

 لیکه فرزندان جهت ن شوندیباعث م تایهاگذاشته و ن شیخو یزندگ یآموزان و فرزندان خود نسبت به فضادانش

 ختهیبرانگ یکه به طور درون یگردند. رفتار کیتحر شتریب رونیاز درون و ب یلیبه اهداف خود از جمله اهداف تحص

 تیکه تقو یآموزش یهاطی. عمدتا در محشودیم ختهیبرانگ یرونیاست که به طور ب یشود مطلوبتر از رفتار یم

درک شود که  یتیبه عنوان فعال یریادگیاگر  یخواهد شد؛ به عبارت فیضع یلیتحص تیوضع ست،ین یدائم یرونیب

قابل دسترس و  یهاپاداش یوجود ندارد که وقت یلیانجام شود، دل هیآوردن پاداش و اجتناب از تنب ستدبه یبرا

انجام  یکه برا یآموزاندانش ،دهندیوجود دارند که نشان م یانجام شود. شواهد یوجود ندارد، کار هیبه تنب دیتهد

درک  کنند،یکار م یرونیب یهاپاداش یبرا هک یآموزاننسبت به دانش شوندیم ختهیبرانگ یبه طور درون فیتكل

آموزان از درون توسط داللت بر آن دارد که دانش هیفرض نی. در واقع ادهندیاز مواد را توسعه م یشتریب یمفهوم

با  نیشده و والد ختهیبرانگ دهدیرا قرار م یو زندگ یهست قیکه موضوعات عم نیوالد یو مفهوم یهوش معنو

 یترمطلوب ریو خود جوش است تاث واسطهیب یازهیفرزندان که انگ یلیتحص شرفتیباالتر بر پ یهوش معنو

سن و  ( وییای) جغرافیمكان طهیاز نظر ح یپژوهش: محدود بودن جامعه آمار نیا یتهای.اما محدودگذارندیم

در پاسخ دادن به  هایو عدم دقت آزمودن یباعث خستگ تواندیها مبودن پرسش نامه ادیاحتمال که ز نیت،ایجنس
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گر وجود نداشته، لذا مداخله یرهایمتغ یپژوهش امكان کنترل تمام نی.از آنجا که در اباشدینامه مسواالت پرسش

 ریآن به سا میآموزان دختر بوده و در تعممحدود به دانش پژوهش نی.اردیصورت پذ اطیبا احت دیبا جینتا میتعم

آموزان با دانش یلیتحص شرفتیپ ینیبشی:پیپژوهش یشنهادهایگردد. پ لعم یشتریب اطیافراد بهتر است با احت

 یاز زندگ تیو رضا یآموزان با هوش معنودانش یلیتحص زشیانگ ینیبشیپدر ،پ یاز زندگ تیو رضا یهوش معنو

آن بر  ریو تاث نیدر والد یعوامل رشد  و ارتقا هوش معنو ییگر،شناساید یلیتحص یهادر دوره نیوالد

 ها.نامهپرسش ریها و ساسنجش، مانند مصاحبه یابزارها ریاز سا ندان،استفادهفرز
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