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Abstract
This study examines the relationship between
spiritual intelligence, philosophical and religious
beliefs mentality of high school female students
in Tehran using cluster sampling, 200 female
high school students in Tehran were selected.
Three questionnaires were used to collect
information King Spiritual Intelligence (2008),
philosophical mindset and questionnaire
religious beliefs was used. The data obtained
were analyzed using t-test and multivariate
regression analysis, Results showed that between
spiritual intelligence, philosophical mindset
there are significant correlations with religious
beliefs. So that 45% of religious beliefs can be
explained through Spiritual Intelligence. On the
other hand 47% of the variance religious beliefs
can be explained by the philosophical mindset.
In the end, to provide valuable practical
suggestions are provided with educational
practitioners.
Keywords: intelligence, spiritual intelligence,
mentality, philosophy, religious
beliefs,
meditation, comprehensiveness, flexibility.
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مقدمه

بیان مسئله

آنچه امروزه در دنیای معاصر کمبودش احساس می شود
معنویت است .این خأل در هاألاغ بألر یشألرر اسألت؛
چراکه آناغ در مادیات و از معنویات فاصألهه گرفرألهانأل و
در شاوات بوطهور ش هان  .درواقع یکی از اررین راههألا
در روغرفت از این انحرافات ،تغییألر در دیأل گاه افألراد و
مخصوصاً دانشآموزاغ ا تکیه ر مفاومی چوغ معنویألت
است؛ در این ا مایر و همکألاراغ (Salovey &Mayer
&) Aruso & Sitarenios, 2008در ررسألألی را طألأل
مألألذهب ألألا سألألامت رواغ دریافرنألأل کألألأله افألألراد مألألذهبی
نمألرههألای ألاتتری در آزمألوغهألای سألألامت روانألألی و
هسألمانی و نمرههای پایینتری در آزموغهای مر وط ه

امروزه همگی ما ر این اوریم که میزاغ توانایی ذهنألی
فرد یعنی آنچه ما هعنواغ هوش میشناسیم و مق ار آغ
را توسط تستهای هوش میسنجیم .البره ایأل توهأله
داشت که هیچ تضمینی رای موفقیت و خوشبخری فرد
وهود ن ارد .تا چنأل سألال اخیألر ،رواغشناسألاغ پاسأل
روشنی رای این سؤال که چه عامهی میتوانأل تألا حأل
زیادی موفقیت و خوشبخری فألرد را پألیش ینألی کنأل ،
ن اشرن  .پ از تحقیقات زیاد معهألوم شأل کأله توانألایی
احساسی فرد ،نه تناا مامتر از توانایی ذهنألی او اسألت،
هکه نقش سزایی نیز در موفقیت ،کار ،روا ط ا دیگراغ
و حرألألألألی سألألألألامت هسألألألألمی فألألألألرد دارد گهمألألألألن
( .)Golman,1998امألروزه ،رواغشناسألاغ معرق نأل کأله
هوش ،مجموعه تواناییهای یک فرد محسو مألیشألود
که توسط آغ ،فرد چیزی را میفام و هطألور منطقألی
میان یش و رفرار میکن  .هوش مفاومی اسألت کأله از
دیر ألاز آدمألی أله پألووهش و تفحأل در مألورد ا عألاد،
تظاهرات ،ویوگیها و انألواب آغ عاقألهمنأل ألوده اسألت.
هوش هعنواغ یألک توانألایی شألناخری ،در اوایألز قألرغ
یسرم توسط آلفرد ینه مطرح ش  .او همچنین آزمونی
رای ان ازهگیری میزاغ األر هألوش افألراد ا أل اب کألرد.
ع ها لوای ترمن ( )Louis Termanو دیویأل وکسألهر
( )David Wechslerآزموغهای ه ی تری ساخرن ؛ اما
در دو ده اخیر ،مفاوم هوش أله حألوزههألای دیگألری
مانن هوش هیجانی ،هوش طبیعألی ،هألوش وهألودی و
هوش معنوی ،گسررش یافره است .عاوه ر این ،دیگألر
هوش هعنواغ یک توانایی کهی محسو نمیگردد ،هکه
هعنواغ مجموعهای از ظرفیألتهألای گونألاگوغ در نظألر
گرفره میشود.
ر این اسألاس و ألا عنایألت أله مألوارد فألوی در ایألن
پووهش ه ف پاس ه این سؤال است کأله ألین هألوش
معنوی ،ذهنیت فهسفی و اورهای دینألی دانألش آمألوزاغ
دخرر دوره مروسطه شألار تاألراغ چأله را طأله ای وهألود
دارد؟

اخراتت روانی کسب میکنن  .آمرام و درایر ( Amram

 )& Dryer, 2008از سوی دیگر ،آموزش "چگونأله فکألر
کردغ" ه دانشآموزاغ امری مام است و تفکر منطقی و
صحیح افراد را می تواغ منوط ه داشرن ذهنیت فهسألفی
وی دانسألألت .ذهألألن فهسألألفی ألأله افألألراد یألألنش و دانشألألی
م ألیده أل تألألا روان أل در مواهألأله ألألا مسألألااز سألألازماغ از
تنگ نظری ،خودمحوری و یک هانبهنگری مصألوغ مانأل .
همچنین ه او کمک می کن تا ا شناخت معرفألت هألای
تزم در را ر امور سألازماغ ألهطألور منطقألی عمألز کنأل
هرچه کودکاغ مروهه ا عاد وسیع یألک مووألوب اشألن ؛
نا راین اگر خواهیم دانش آموزاغ را نسبت ه مسألااز و
اه اف تحصیهی یألا بیألر آغ آگألاه کألرد و سألس حأل
پایبن أل ی را نسألألبت ألأله مووألألوعات مخره أل را در آنألألاغ
تقویت نمود ،یا چنانچه خواهیم دانش آموزاغ أله عنألواغ
شارون اغ منطقی آین ه ،دارای توانایی هایی اشألن کأله
مسااز زن گی اهرماعی را ه خو ی درک کرده و قبألز از
هرگونه تصمیمگیری یألا اقأل ام "زمینأل کهألی"مسألااز و
موووعات یا چالش احرمالی را م نظر داشره اشن ایأل
رواغ "نگریسرن ه موارد خاص در ارتبألاط ألا زمینألهای
وسیع" را ه آناغ آموخت؛ نا راین اگر ه دنبال تعمیأل
اورهای دینی در دانشآموزاغ هسریم توهأله أله هألوش
معنوی و ذهنیت فهسفی ورورتی انکارناپذیر است.
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هوش معنوی

تحقیقألات گألاردنر ( )Gardner,1993دتلألت ألر انألواب
مرفاوت هوش دارد که نسبراً مسألرقز از یکأل یگر رشأل
پی ا میکنن و هر ماارت مخصألوص ناحیألهای از مغألز

است که میتواغ آغ را هصورت نمودار شمار  1نمایش
داد:

نمودار  .1هرم هوشهای چندگانه (ویگلس ورث ،1332 ،به نقل از احدی و همکاران)1011 ،

هألألألألألوش ألألألألأل نی ():)Physical Quotient(PQ
ا ر اییترین کانوغ توهه ما را أله خألود اخرصألاص داده
است و شامز توانایی کنرألرل ماهرانأله حرکألات أل غ و
اسرفاده از اشیاء است.
هألألألوش عقانألألألی ():)Intelligence Quotient(IQ
مر وط ه ماارتهای منطقی و ز اغشناسی ماست کأله
یش از سایر هوشها در سیسرم آموزشی مألورد توهأله
است.
هألوش هیجألانی () :)Emotional Quotient(EQدر
زمین کسب موفقیت در ازار نقش مامألی دارد و مألا را
در رقراری ارتباط یاری میدهأل و تألا حأل ی از قا هیألت
پیشگویی رخوردار است .همچنین هوش هیجانی یانگر
این است که در روا ط اهرمألاعی و شألرایط خألاص چأله
عمألألز مناسألألب و چألأله عمألألز نامناسألألب اسألألت.
هعبارتدیگراین نوب هوش توانایی هم لی ا دیگألراغ و
شنی غ احساسات آناغ است.
هوش معنألوی () :)Spiritual Quotient(SQشألامز
ه ایت و معرفت درونی ،حفأل تعألادل فکألری ،آرامألش

درونی و یرونی و عمهکردی همراه ا صیرت و مایمألت
و مار انی است و توانایی ه دست آوردغ ق رتی که مألا
را رای رسی غ ه رؤیاهایماغ یاری میده  .الگوی مورد
نظر ،ر اساس این دی گاه است که کودکاغ ا ر ا ر غ
خود کنررل پی ا میکنن سألس ماألارتهألای ز ألانی و
مفاومی (هوش عقانألی) خألود را گسألررش مألیدهنأل .
هوش عقانی یشرر در فعالیتهألای م رسألهای کألودک
مطرح میشود .مرحهه ع ی هوش هیجألانی اسألت کأله
رای سیاری از افألراد هنگألامی مطألرح مألیگألردد کأله
عاقهمن ه گسألررش روا ألط خألود ألا دیگألراغ اشألن .
ناایراً هوش معنوی زمانی خودنمایی میکن که فرد ه
دنبال معنای مسااز میگردد و سؤاتتی مانن "آیا این،
همأله آغ چیألزی اسألت کأله وهألود دارد؟" را مطألرح
مینمای  .هوش معنوی ما را در تشخی خألو از أل
یاری نموده و قادر ه ساده کردغ قواع و قوانین سألخت
ه وسیه دلسوزی و همفکری است .درواقع این هوش از
ما مخهوقاتی عقانی ،عاطفی و معنوی ساخره است و هر
سه هوش را ترکیب میکن  .هألوش معنألوی در اد یألات
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آکادمیک رواغشناسی ألرای اولألین ألار در سألال 1996
توسط اسریونز ( )Stivensو ع در سال  1999توسألط
ایمونز ( )Eimonsدر کرا "رواغشناسی عاقأله ناألایی:
انگیزش و معنویت در شخصیت" مطرح ش  .از نظر مایر
( )Mayer,2008هوش معنوی کار رد انطباقی اطاعألات
معنوی ا ه ف تسایز حز مسااز روزمره و دسریا ی ه
ه ف است .از این تاری أله عأل گروهألی از مؤلفألاغ و
پووهشألألگراغ ماننألأل  )Zohar & Marshall,2000( :و
( )Wong & Low, 2002درص د آغ رآم ن تا مفاألوم
هوش معنوی را ا توهه ه مبانی نظری مرفاوت ،تعری
کرده و مؤلفههای آغ را مشخ کنن  .ه مألوازات ایألن
هریألاغ ،گروهألی دیگألر از رواغشناسألاغ ماننأل گألاردنر
( )Gardner, 1999مفاألوم هألوش معنألوی را در ا عألاد
مخره مورد نق و ررسی قألرار دادنأل و پألذیرش ایألن
مفاوم ترکیبی از معنویت و هوش را ه چالش کشی ن .
از نرایج این مباحثهها ،آشنایی گسررده محیط آکادمیک
بر و هویوه اد یات عامیانه ا مفاألوم هألوش معنألوی
وده است.
امألرام ( )Amram,2005هألوش معنألوی را توانألایی
کار رد رویکرد چن حسی در حألز مسأللهه و یألادگیری
همراه ا گوش سسردغ ه ن ای دروغ معرفألی مألیکنأل
هعبارتدیگر هوش معنوی خودآگاهی عمیقی است که
فرد یشرر از هنبههای درونیاش آگاه شأل ه و آغهألا را
درک میکن  .هگونهای که شر در این حالت تناا هسم
نبوده هکه مجموعهای از فکر ،روح و غ است.
هطورکهی ایمونز هوش معنوی را مرشکز از پنج ع
یا توانایی مخره میدان  .ه نظر او ح اقز پنج توانایی
معرف هوش معنوی هسرن که در ابهب فرهنگها مورد
سرایش قرار گرفرهان هگونهای که رخألی فرهنألگهألا
رای این ماارتها اولویت یشرری قااز ش هان  .دلیألز
خاصی در اره اینکه این تواناییهألا پألنج مألورد هسألرن
وهود ن ارد ومن این که هیچ ترتیب خاصی رای قرار
گرفرن آغها مرصور نیسألت .ایألن پألنج عأل یألا توانألایی
عبارتان از:

 .1قا هیت تعالی فیزیکی و مادی :ظرفیت انساغ رای
ورود ه سطوح نامرعارف و مرعالی هوشیاری و نیز اتتر
رفرن یا فراتر رفرن از مح ودیتهای عادی و هسمی.
 .2توانایی ورود ه سطح معنوی اتتر :آگاهی از یک
حقیقألت بألایی کأله ایجألاد احسألاس یگألانگی و وحأل ت
میکن و در آغ همه مرزها ناپ ی ش ه و همه چیألز در
یک کز واح یگانه میگردد.
 .3توانایی یافرن تق س در فعالیألتهألا ،رویأل ادها و
روا ط روزمره :تشألخی حضألور الاألی در فعالیألتهألای
عادی.
 .4توانایی هکارگیری منا ع معنوی رای حز مسااز
زن گی :افرادی که ذاتاً مذهبی هسرن راحتتر میتوانن
ا اسررسها رخورد کنن  .این افراد یش از سایرین در
حراغهای روحی و مشکات معنألایی راهألی ألرای یألاد
گرفرن مییا ن و از طری این مشکات رش میکنن .
 .5توانایی انجام رفرألار فاوألانه :منظألور رفرارهألای
درسألت و پسألن ی های همچألوغ خشألش ،نشألاغ دادغ
سخاوت ،انسانیت ،شفقت ،عش ایثارگرایانه و ...است که
از زماغهای گذشره تاکنوغ پسن ی ه انگاشره ش هان .
روش و ابزار پژوهش

این پووهش از نظر ه ف ،کار ردی و از نظألر همألعآوری
دادهها در طبقه تحقیقألات توصألیفی از نألوب همبسألرگی
است .هامع آماری این پألووهش را کهیأله دانألشآمألوزاغ
د یرسراغهألای دخررانأله تاألراغ أله تعأل اد  16120نفألر
تشکیز داده که در سال تحصألیهی  95-94مشألغول أله
تحصیز هسرن  .رای تعیین حجم نمونه نیز ا توهه أله
ه ول نمونهگیری کرهسألی و مورگألاغ و ألا اسألرفاده از
روش نمونهگیری خوشهای مرحههای تعأل اد  200نفألر از
دانشآمألوزاغ د یرسألراغهألای دخررانأله منطقأله  5شألار
تاراغ انرخألا شأل ن کأله پأل از توزیألع و همألعآوری
پرسشنامهها تع اد  170نفر انرخا ش .
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از آنجا که یکی از شیوههألای رایألج و مسألرقیم ألرای
کسب داده ها پرسشنامه است ،در این پووهش نیز از سه
پرسشنامه اسرفاده ش که عبارتان از:
رای همعآوری دادها از پرسشألنامه هألوش معنألوی
( )SISIR-24و پرسشنامه ذهنیألت فهسألفی و همچنألین
پرسشألألنامه اورهألألای دینألألی خ أل ایاریفألألرد و همکألألاراغ
( )1335اسرفاده ش ه است.
پرسشنام هوش معنوی کینألگ ( :)King,2008ایألن
مقیاس یک ا زار ان ازهگیری مر وط أله سألنجش هألوش
معنوی ا چاألار خألرده مقیألاس ،شألامز تفکألر وهألودی
انرقادی ،ایجاد معناداری شخصألی ،هوشألیاری مرعألالی و
گسررش هوشیاری مرعالی است .پایایی ایألن مقیألاس در
مطالعات کینگ ر روی  619نفر از دانشجویاغ دانشألگاه
تنت کانادا در سال  2007ر اسألاس وألریب آلفألا 0/95
گزارش ش ه است و آلفای زیر مقیألاسهألای آغ ازهمهأله
تفکألألر انرقألألادی  0/33ایجألألاد معنألألاداری شخصألألی ،0/37
هوشیاری مرعألالی  0/39و گسألررش هوشألیاری مرعألالی
 0/94یاغ ش ه است.
پرسشنام ذهنیت فهسفی :ایألن پرسألشنامأله ألرای
سنجش ذهنیت فهسفی م یراغ ر اساس م ل اسألمیت
ساخره ش ه است .پایایی پرسشنامأله ذهنیألت ألا روش
آلفای کرونباخ را ر  79درص و اعربار صوری آغ از نظر
اساتی ی که در این زمینه آگاهی دارن  ،مورد تأیی قرار
گرفره است .این پرسشنامه دارای سأله مؤلفأله هامعیألت،
تعم  ،انعطافپذیری است که ا  60سألؤال (هألر بالألب
فهسفی ا  20سؤال) پوشش داده ش ه است.
پرسشنام اورهای دینی :این پرسشألنامه ألر اسألاس
مبانی نظری دین اسام و سألاخرار نظألری دیألنداری ألا
چاار ع اصهی شألناخت دینألی ،ألاور دینألی ،گألرایش و
عواط دینی و الرزام ه وظای دینی ،اسرخراج ،تعریأل
و سألألنجش دیألألنداری دانشألألجویاغ ألألا  40سألألؤال ألألرای

مطالعه اصهی ناایی ش  .هر فألرم مقیألاس شألامز چاألار
حیطه است :شناخت دینی ا  4مؤلفه ،عواط دینألی ألا
 5مؤلفه ،اور دینی ا  4مؤلفه و الرزام ه وظای دینی ا
 4مؤلفه .خ ایاریفرد و همکاراغ شاخ های پایألایی و
روایی پرسشنامه را در دو مطالعه  96درص و  94درص
گألزارش کردنأل  .وألریب پایألایی از روش ألازآزموغ 91
درص و ه روش دو نیمأله کألردغ أله روش اسألسیرمن-
راوغ رای کز پرسشنامه  32درص و أله روش گألاتمن
 30درص است.
همنظور ررسی را طه ین هألوش معنألوی ،اورهألای
دینی و ذهنیت فهسفی در دانشآموزاغ دخرألر مروسألطه
شار تاراغ از تحهیز دادههای این مطالعأله در دو سألطح
آمار توصألیفی و آمألار اسألرنباطی اسألرفاده مألیشألود .در
سطح آمار توصیفی ألا اسألرفاده از شألاخ هألای آمألاری
نظیر فراوانی ،درص  ،میانگین ،در سطح آمار اسألرنباطی
از دو روش آمألاری شألامز وألریب همبسألرگی پیرسألوغ
رای ررسی را طه سألاده مؤلفألههألای هألوش معنألوی و
اورهای دینی ا ذهنیألت فهسألفی دانألشآمألوزاغ دخرألر
مروسطه اسرفاده ش و تحهیز رگرسیوغ چنأل مرغیألری
همزماغ همنظور تعیین سام نسبی هریک از مؤلفههای
هألوش معنألوی و اورهألای دینألی ألر ذهنیألت فهسألفی
دانشآمألوزاغ دخرألر اسألرفاده مألیگألردد .ا ألزار تحهیألز،
نألألرمافألألزار  spssاسألألت کألأله ألألا اسألألرفاده از هألأل اول و
آزموغهای آماری موهود اطاعات خام پردازش میشود.
یافتههای پژوهش
تحلیل استنباطی

سؤال اصلی پژوهش :آیا ألین هألوش معنألوی ،ذهنیألت
فهسألألفی و اورهألألای دینألألی دانألألشآمألألوزاغ دخرألألر دوره
مروسطه شار تاراغ را طه وهود دارد؟
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جدول  .1تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش
مدل

مجموع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

2224/024

2

1111/214

باقیمانده

14901/410

142

111/201

کل

19212/010

149

متغیرهای پیشبین :هوش معنوی و اورهای دینی
متغیر مالک :ذهنیت فهسفی
ا توهه ه هأل ول  1نسألبت  Fأله دسألت آمأل ه ( )9/355در
سطح اطمیناغ  95درص معنیدار است؛ نألا راین ،مألیتألواغ
قضألاوت کألرد کأله ألین ذهنیألت فهسألفی و دو مرغیألر هألألوش
معنألألوی و اورهألألای دینألألی را ط أل معنألألیداری وهألألود دارد و
ح اقز یکی از ورایب رگرسیوغ معنیدار خواه ود.

نسبت

سطح معناداری
4/444

9/511

رابطه بین هوش معنوی ،ذهنیتت فلستفی و باورهتای
دینی

در اینجا ه منظور ررسی این که چه مقأل ار از واریألان
اورهای دینی توسط ذهنیألت فهسألفی و هألوش معنألوی
قا ز تبیین است از روش رگرسیوغ اسرفاده ش ه است.

جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون
متغیرها

Beta

R2

( R2اصالحشده)

T

Sig

هوش معنوی

4/242

4/012

4/014

0/99

4/444

ذهنیت فلسفی

4/192

4/022

4/020

1/121

4/444
*p< **p<

ا توهه ه ورایب تحهیز رگرسیوغ نقش هر یألک از
مرغیرها در پیش ینی اورهای دینی مشخ ش ه است
در اینجألألا هألألوش معنألألوی ألألهطألألور مثبألألت و معنألألادار ألأله
پیش ینی اورهای دینی میپألردازد.)tp( .
وریب را نشاغ میده که یک انحألراف معیألار افألزایش
در هوش معنوی ا  0/207انحراف افألزایش در اورهألای
دینألألی هماهنألألگ اسألألت .تألألواغ پألألیش ینألألی ایألألن م أل ل
( )R2=0/452اسألألت یعنألألی  45درصألأل از تغییألألرات در
اورهای دینی توسط هوش معنوی قا ز پیشگویی است.

عسگری ،وزیری و زارعألی مرألألین ( )1390در پووهشألی
ه ررسی نقش هوش معنألوی در محألألیط پرداخرنأل و
نشاغ دادن که افراد دارای هألوش معنألوی ألات زنأل گی
آرام ،دلنشین ،عاش کار ،عاقهمن خ مت ه همنوعألاغ
و عأل م وا سرگی ه دیگألراغ دارنألأل و هألألوش معنألألوی
پیش ینیکننأل سازگاری فرد نسبت ه محألیط اطألراف
است .نرایج پووهش فرهنگ پور و همکألاراغ ( )1391ألا
عنألألواغ " ررسألألی را طألأله هألألوش معنألألوی و عألألزتنف أل
دانشآموزاغ د یرسراغهای تبریز" قااز ه را طه مثبری
ین هوش معنوی و عزتنف می اشن .

نتایج به دست آمده از فرضیه اصلی تحقیق بتا نتتایج

 .1دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران از چته

زیر همسو است:

میزان هوش معنوی بهرهمندند؟
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جدول  .0میزان هوش معنوی
انحراف معیار

میانگین

دامنه تغییرات

بیشترین

کمترین

گویهها

مؤلفهها

1/41

15/90

12

24

9

2

 .1تفکر وجودی انتقادی

2/51

11/01

11

24

2

1

 .2ایجاد معناداری شخصی

1/99

15/12

15

22

9

2

 .1هوشیاری متعالی

2/44

11/41

11

19

5

1

 .0گسترش حالت هوشیاری

11/12

40/12

11

55

12

20

نمره کل مقیاس هوش معنوی

هماغگونه که در ه ول شألمار  3نشألاغ داده شأل ه
است میانگین و انحراف معیار نمره کألز هألوش معنألوی
دانش آموزاغ ه ترتیب  64/37و  11/17است همچنألین
مؤلفه تفکر انرقادی و ایجاد معناداری دارای یشألررین و
کمررین میانگین می اشن .
از آنجألألا کألأله ألألرای سألألألنجش میألألألزاغ هألألألوش
معنألألألألوی دانألألشآمألألوزاغ 24 ،سألألؤال در پرسشألألألألنام
هألألوش معنألألوی مطألألألرح شألألأل  ،ألهعألاوه مقیألألألاس

آزمألألوغ ،طیألأل  4گزینهای اسألألت کألأله حألأل وسألألط
ایألن طیأل  2/5اسألت (طبأل سنجهای کألأله از سألألوی
پووهشألگر در نظألر گرفرأله شأل ) نا رایألن ،نمألألره حألأل
مروسألط  60أله دسألت می آیأل ( )2/5×24همألاغ طألور
کأله از هأل ول ألات ر مألیآیألأل و در مألورد مؤلفألههألای
مطرح ش ه تع اد هر گویه در  2/5ور و مقأل ار  Tألر
اساس آغ محاسبه ش ه است:

جدول  .2آزمون  tتک نمونهای هوش معنوی دانشآموزان و خرده مؤلفههای آن
T

Df

سطح معناداری

تفاوت میانگین

متغیر
تفکر وجودی انتقادی

2/11

149

4/441

1/452

 2ایجاد معناداری شخصی

2/21

149

4/441

4/91

 1هوشیاری متعالی

1/51

149

4/441

4/52

گسترش حالت هوشیاری

1/24

149

4/441

1/11

هوش معنوی

1/251

149

4/441

0/12

چنانچه در ه ول شمار  4مشاه ه می شألود مؤلفأل
تفکر وهودی انرقألادی ألا میألانگین ( )13/64و مقأل ار t
( )2/51در سطح معناداری کمرألر از  0/01و از مقأل ار t
ه ول حرانی ( )2/32یشألرر اسألت درنریجأله میألانگین
تفکر وهودی انرقادی در دانشآموزاغ د یرسراغ دخررانه
اتتر از ح مروسط قرار دارد.

ه طألورکهی ،هألوش معنألوی ألا میألانگین ( )64/37و
مق ار  )3/23( tدر سطح کمرألر از  0/01و ألا توهأله أله
نرایج از  tه ول حرانی ( )2/32یشألرر اسألت درنریجأله
دانش آموزاغ دخرر ،در زمینأل هألوش معنألوی در سألطح
اتتری نسبت ه میانگین قرار دارن .
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آغ  6/99است و در خرده مؤلفه انعطافپذیری میألانگین
( )37/30و انحراف معیألار آغ  6/63اسألت در زیألر ألرای
تحهیز یشرر هر یک از خرده مؤلفأله هألا ،آزمألوغ  tتألک
نمونهای اهرا ش ه است که در ه ول شمار  5نرایج آغ
آم ه است.

 .1دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران تا چه
میزان از ذهنیت فلسفی بهرهمندند؟

ا توهه ه نرایج حاصز از آزموغ ،نمره ذهنیألت فهسألفی
دانش آموزاغ دخرر د یرسراغ  203و انحألراف معیألار آغ
( )17/27است در مألورد خألرده مؤلفأله ذهنیألت فهسألفی
میانگین هامعیت  69/4و انحراف معیألار آغ  9/67اسألت
در خرده مؤلفه تعم میانگین ( )53/77و انحراف معیألار

جدول  .7میزان ذهنیت فلسفی
متغیر

T

Df

سطح معناداری

تفاوت میانگین

 .1جامعیت

14/22

149

4/441

19/0

 .2تعمق

11/0

149

4/441

1/22

 .1انعطافپذیری

02/21

149

4/441

12/1

 .0ذهنیت فلسفی

02/44

149

4/441

55

در زمین ذهنیت فهسفی أله طألور معنألیداری در سألطح
اتتری نسبت ه میانگین قرار دارن قرار دارن .

هطورکهی ،ذهنیت فهسألفی در دانألشآمألوزاغ دخرألر
دوره مروسطه ا میانگین ( )203و مقأل ار  )42/60( tدر
سطح کمرألر از  0/01و ألا توهأله أله نرألایج از  tهأل ول
حرانی ( )2/32یشرر است درنریجه دانش آموزاغ دخرر،

 .0دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران تا چه
میزان از باورهای دینی بهرهمندند؟

جدول  .1میزان باورهای دینی
شاخص
تعداد

انحراف معیار

میانگین مشاهده شده

درجة آزادی

سطح معناداری

متغیر
باورهای دینی

10241

124

10/10

ا توهه ه نرایج حاصز از ه ول شمار  ،6میألانگین
اورهای دینی دانش آمألوزاغ دخرألر د یرسألراغ 142/05

149

4/4441

است در ه ول شمار  7رای تحهیز یشرر نرایج آزموغ
 tتک نمونهای آورده ش ه است.

جدول  .7آزمون  tتک نمونهای باورهای دینی دانشآموزان
متغیر

T

Df

سطح معناداری

تفاوت میانگین

باورهای دینی

12/91

149

4/441

22/1
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چنانچه در ه ول  7مشاه ه میشود اورهای دینألی
ألألا میألألانگین ( )142/5و مقألأل ار  )12/93( tدر سألألطح
معناداری کمرر از  0/01ا توهأله أله نرألایج از  tهأل ول
حرانی ( )2/32یشرر است درنریجه دانش آموزاغ دخرر،

در زمین اورهای دینألی أله طألور معنألیداری در سألطح
اتتری نسبت ه میانگین قرار دارن قرار دارن .
 .2چه رابطهای بین خرده مؤلفههتای هتوش معنتوی و
ذهنیت فلسفی در دانش آموزان دختر دوره متوستطه
شهر تهران وجود دارد؟

جدول  .1خالصه ضریب همبستگی چندگانه بین جامعیت ،تعمق و انعطافپذیری با خرده مؤلفههای هوش معنوی
شاخص

R

ضریب تعیین

ضریب تبیین اصالحشده

برآورد خطای معیار

ایجاد معناداری شخصی

4/22

4/401

4/411

2/22

هوشیاری متعالی

4/454

4/442

4/421

9/442

گسترش حالت هوشیاری

4/21

4/42

4/412

1/25

تفکر وجودی انتقادی

4/14

4/412

4/414

5/411

هماغ طور که مشاه ه مألیشألود وألریب همبسألرگی
ین هامعیت ،انعطافپألذیری و تعمأل ألا خألرده مؤلفأله
ایجألألاد معنألألاداری شخصألألی  0/22اسألألت وألألریب تعیألألین
اصاح ش ه نشاغ میده که تناا  1/1درص از تغییرات
در خرده مؤلفه گسررش معنای شخصی ناشألی از خألرده
مؤلفههای موردنظر است ایألن وألریب تبیألین در سألطح
 0/05معنادار نیست.
هماغ طور که مشاه ه مألیشألود وألریب همبسألرگی
ین هامعیت ،انعطافپألذیری و تعمأل ألا خألرده مؤلفأله
هوشیاری مرعألالی  0/036اسألت وألریب تعیألین اصألاح
ش ه مشاغ میده که تناألا  2/3درصأل از تغییألرات در
خرده مؤلفه هوشیاری مرعالی ناشی از خرده مؤلفه هألای
مورد نظر است این وریب تبیین در سطح  0/05معنادار
نیست.
هماغ طور که مشاه ه مألیشألود وألریب همبسألرگی
ین هامعیت ،انعطافپألذیری و تعمأل ألا خألرده مؤلفأله
گسررش حالألت هوشألیاری  0/21اسألت وألریب تعیألین
اصاح ش ه نشاغ میده که تناا  1/7درص از تغییرات
در خألألرده مؤلفألأله هوشألألیاری مرعألألالی ناشألألی از خألألرده
مؤلفههای موردنظر است ایألن وألریب تبیألین در سألطح
 0/05معنادار نیست.

هماغ طور که مشاه ه می شود وألریب همبسألرگی ألین
هامعیت ،انعطاف پذیری و تعم ألا خألرده مؤلفأله تفکألر
وهودی انرقادی  0/30است وریب تعیین اصألاح شأل ه
نشاغ میده که  1درص از تغییألرات در خألرده مؤلفأله
هوشیاری مرعالی ناشألی از خألرده مؤلفألههألای مألوردنظر
است این وریب تبیین در سطح  0/05معنادار نیست.
بحث و نتیجهگیری

در تعهیم و تر یت یکی از مسااز مام و قا ألز حأل در
ا تفکر ،روشهای تفکر است .روشهای تفکر ،زیر نای
نظریهها ،قضاوتها ،داوریها ،شناختها و هااغ ینیها
است (.)Burden,2013
یکی از روشهای تفکر ،تفکألر فهسألفی اسألت؛ آنچأله
مسألهم اسألت ،تعیألین اهأل اف و أله دنبألال آغ تعیألین
روشهألای اهرایألی و ارزشألیا ی نرألایج ،أل وغ داشألرن
تفکرات و پایههای فهسألفی ،کألاری سألطحی و کألمدوام
خواه ود؛ اما در مبح معنویت و تر یألت دینألی ایألن
تفکر نیاز ه م یریت و یا ه عبألارتی روش دارد؛ یکألی از
این روشها هوش معنوی است کأله از روا ألط فیزیکألی و
شناخری فرد ا محیط پیراموغ خألود فراتألر رفرأله و وارد
حیطه شاودی و مرعالی دی گاه فرد ه زن گی میگألردد
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و همألألین مسألأللهه پاسألأل ألأله سألألؤاتتی همچألألوغ "مألألن
کیسرم؟"" ،چألرا اینجألا هسألرم؟" و "چأله چیألزی ماألم
است؟" را رای انساغ روشن میسازد تا فألرد در ناایألت
روان ا کش منا ع پناألاغ عشأل أله خألود و دیگألراغ
کمک نمای (احم ی .)1333 ،در پووهش حاور ،پ از
سنجش اورهای دینی ،ذهنیت فهسفی و هوش معنألوی
دانش آموزاغ د یرسراغ های دخرر منطقأله شألار تاألراغ،
نرایج زیر ه دست آم :
 .1نرایج پووهش نشاغ داد که دانألش آمألوزاغ دخرألر
دوره مروسطه شألار تاألراغ در مؤلفأله هألوش معنألوی و
خرده مؤلفه های آغ از ح مروسط اتتر هسرن ؛ هألوش
معنوی ا میانگین ( )64/37و مق ار  )3/23( tدر سألطح
کمرر از  0/01و ا توهأله أله نرألایج از  tهأل ول حرانألی
( )2/32یشرر است درنریجأله دانألش آمألوزاغ دخرألر ،در
زمین هوش معنوی در سطح اتتری نسبت ه میألانگین
قرار دارن ؛ نا راین میتواغ گفت که هألوش معنألوی ألألا
آرامألش درونی و انعطألافپألذیری ألاتتر و سألازگاری ألا
محیط ارتباط دارد و از طرف دیگألر ألا تألأ یر مثبألت ألر
دسریا ی ه ه ف و دوری فألرد از حالألت عأل م سألامت
رواغ ألأله فألألألرد احسألألألاس اعرمألألألاد ألألأله نفألألأل یشألألألرر
میده و احسألألاس حقألألارت را در فألرد ألأله حألألأل اقز
میرسان .
 .2نرایج پووهش نشاغ داد که دانألش آمألوزاغ دخرألر
دوره مروسطه از نظألر ذهنیألت فهسألفی از حأل مروسألط
اتتر قراردارن ذهنیت فهسألفی در دانألشآمألوزاغ دخرألر
دوره مروسطه ا میانگین ( )203و مقأل ار  )42/60( tدر
سطح کمرألر از  0/01و ألا توهأله أله نرألایج از  tهأل ول
حرانی ( )2/32یشرر است درنریجه دانش آموزاغ دخرر،
در زمین ذهنیت فهسفی أله طألور معنألیداری در سألطح
اتتری نسبت ه میانیگن قرار دارن قرار دارن .
 .3نرایج پووهش نشاغ داد که دانألش آمألوزاغ دخرألر
دوره مروسطه از نظر اورهای دینی از ح مروسط اتتر
قألألرار دارنألأل ألألهطألألوریکألأله اورهألألای دینألألی ألألا میألألانگین
( )142/5و مق ار  )12/93( tدر سطح معناداری کمرر از

 0/01ا توهه ه نرایج از  tه ول حرانی ( )2/32یشرر
است درنریجه دانش آمألوزاغ دخرألر ،در زمینأل اورهألای
دینی هطألور معنألیداری در سألطح ألاتتری نسألبت أله
میانگین قرار دارن قرار دارن .
 .4نرایج پووهش نشألاغ داد کأله وألریب همبسألرگی
ین هامعیت ا اورهای دینی ا  0/412اسألت کأله ایألن
یاغکنن ارتباط مثبت و معناداری ین نمرات هامعیت
و اورهای دینی دانش آمألوزاغ وهألود دارد ()P>a=0/05
یعنی هر چه هامعیت در تفکألر یشألرر اشأل أله همألاغ
ان ازه اورهای دین نیز در فرد افزایش مییا ن همچنین
وریب همبسرگی ین تعم اورهای دینی  0/63اسألت
که نشاغدهن ارتباط مثبألت و معنألاداری ألین نمألرات
تعم و اورهای دینألی وهألود دارد  P>a=0/05وألریب
همبسرگی ین انعطاف پذیری و اورهألای دینألی 0/675
است که نشاغدهنأل ارتبألاط مثبألت و معنألاداری ألین
نمألألرات انعطألألافپألألذیری و اورهألألای دینألألی وهألألود دارد
( )P>a=0/05از طرف دیگر ورایب تعیین محاسبه ش ه
نشاغ می ده که هامعیألت ( )16/42تعمأل ( )45/42و
انعطاف پذیری ( )33/73درص از واریان اورهای دینی
را تبیین میکنن  .این نریجه نشاغ میده که اورهألای
دینی ر ذهنیألت و سألامت رواغ افألراد تألأ یری مثبألت
دارن  .هیجانألات مثبألت دارنأل  ،انعطألافپألذیر هسألرن و
دوسراغ مرعا ی دارن .
 .5نرایج پألووهش در ألا وألرایب همبسألرگی ألین
اورهای دینی و ا عاد ذهنیت فهسفی نشاغ میدهأل کأله
وألألریب همبسألألرگی ألألین خألألرده مؤلفألأله تفکألألر وهألألودی
انرقادی و اورهای دینی ( )0/016است که نشاغدهنأل
ع م را طه ین این دو است یعنی اینکه اورهألای دینألی
ا خرده مقیاس تفکر وهودی انرقادی را طهای ن ارد و از
طری آغ قا ز تبیین نیست همچنین وریب همبسرگی
ین اورهای دینی و خرده مقیألاس معنألاداری شخصألی
 0/134است یعنی ا افزایش معناسازی شخصی در فألرد
ه هماغ مق ار اورهای دینی او نیز افزایش مألییا نأل از
طرف دیگر ین اورهألای دینألی و هوشألیاری مرعألالی و
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گسررش خودآگاهی نیز را طه مثبت و معنألاداری وهألود
) و هوشألیاری02/5( دارد و در ناایت معناسازی شخصی
) اورهألای3/95( ) و گسررش خودآگألاهی2/30( مرعالی
. دینی را تبیین مینماین
: پیشنااد میگردد،لذا ا عنایت ه موارد فوی
 که معهماغ در کاسهای ت ری خود از روشها و
رنامههایی اسرفاده کنن تا روانن هوش معنألوی
دانشآموزاغ را افألزایش دهنأل ؛ همچنألین مأل ارس
زمینه مساع ألرای رشأل هألوش معنألوی در ألین
. دانشآموزاغ م ارس را فراهم نمای
 همچنین گرچأله شألکز گیألری اعرقألاد أله مفألاهیم
مذهبی هعنواغ یکألی از ا عألاد هألوش معنألوی کأله
دارای همبسرگی اتای ا اورهألای دینألی اسألت از
محیط خارج از م رسه أله ویألوه خألانواده و هامعأله
شکز می گیرد لکألن مأل ارس مألی تواننأل مصألادی
عمهیاتی نمودغ این اعرقاد را در اسرراتوی و فراین
 ألألهعنألألواغ مثألألال رگألألزاری. تر یرألألی لحألألان کنن أل
 پاسأل أله سألؤال هألای،دوره های آموزشی مألذهبی
 ارااه پألاداش أله پیشألناادهای مألذهبی و،اعرقادی
.اعرقادی از همهه این مصادی است
 پیشنااد می گردد ه منظور ناادینه نمودغ معنویات
.در م رسه منشور معنوی در م ارس ت وین شود
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