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  دهیچک

خالقیت یاري  محیط، سالمت، بهبود عملکرد وفرد در جهت هماهنگی با  به که هستندي رویکرد تی،و سرمایه روان شناخ هوش معنوي :زمینه و هدف

کاشان  یان دانشگاه علوم پزشکیدانشجوسرمایه روان شناختی با عملکرد تحصیلی و  ين هوش معنویب يل رابطهیق حاضر تحلیهدف تحقلذا . رسانندمی

  . بود

روش نفر به  294بودند که تعداد دانشگاه علوم پزشکی کاشان شامل دانشجویان  آماري يجامعه. بودگی همبست–نوع تحقیق توصیفی :روش بررسی

سرمایه و پرسشنامه  گویه 40 در ياطالعات شامل پرسشنامه هوش معنو يابزار گردآور. عنوان نمونه انتخاب گردیدنداي بهطبقه تصادفی نمونه گیري

 ينباخ براوپایایی از طریق ضریب آلفاي کر. شدد ییصورت محتوایی تاروایی ابزارها، به. بود اي لیکرتپنج درجهبا مقیاس  گویه 24روان شناختی در 

با استفاده از نرم افزار آماري استنباطی توصیفی و در سطح ها یل دادهتحل .برآورد گردید 91/0 سرمایه روان شناختیو  82/0 يپرسشنامه هوش معنو

SPSS  رفتانجام گ 22نسخه.   

بین هوش . بود حد متوسط از باالتر )51/3±41/0(سرمایه روان شناختی  و )20/3±50/0(معنوي  هوش هايلفهوم میانگین داد نشان هایافته :هایافته

  .شترابطه مثبت و معنادار وجود دا) P-Value=19/0( و عملکرد تحصیلی و سرمایه روان شناختی) P-Value=25/0(معنوي و عملکرد تحصیلی 

و  معنوي  از طریق توجه به رشد ابعاد هوش. بود همراه عملکرد تحصیلی بهتر،باالتر با  و سرمایه روان شناختی هوش معنويها، طبق یافته: ينتیجه گیر

  .را فراهم آورد در دانشجویان بهبود عملکرد تحصیلیهاي  توان زمینه ، میسرمایه روان شناختی

 انیدانشجوعملکرد تحصیلی، ، یه روان شناختیسرما، يهوش معنو :يدیکل گانواژ
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  مقدمه

بررسی میزان  ،هاي کارآیی هر نظام آموزشیکی از مالكی   

ت در پیشرف ثرؤمتحصیلی است و توجه به عوامل  عملکرد

ی ـهاي آموزشریزي نظامتحصیلی از اهداف مهم در برنامه

زیرا افت و شکست تحصیلی دانشجویان منجر به  ،باشدمی

نظام آموزشی کشور  ايهنگفت مادي و معنوي برهاي هزینه

شکست تحصیلی ضمن کاهش انگیزه و اعتماد به  .گرددمی

تهدیدکننده جدي سالمت عمومی و سالمت  ،نفس فراگیران

از این رو جهت حفظ توان علمی و ارتقاء  .روان آنان است

هاي انسانی نظام عنوان سرمایهسطح سالمت دانشجویان به

لزوم توجه  ،یري از به هدر رفتن منابع ماديآموزشی و پیشگ

- در موفقیت تحصیلی آنان مطرح می موثربه شناسایی عوامل 

آمدن به ق یفادر  یهاي آموزشاز سوي دیگر تالش نظام. گردد

چندان موفقیت آمیز نبوده  ،هاي تحصیلی فراگیرانشکست

بر اساس تغییر در محتوي  اها عموماست چرا که این تالش

که ضروري است اصالحاتی در در حالی. وده استدروس ب

عنوان زمینه فرایند یادگیري صورت پذیرد و یادگیرندگان به

هاي آموزشی مورد توجه خاص قرار محور و اساس برنامه

در این میان توجه به ابعاد روان شناختی یادگیري ). 1(گیرند 

افکار  تاثیری جتماعی بر ـنظریه پردازان شناخت تاکیدو 

زیرا  .اهمیت است حایزبر رفتار و یادگیري آنان  راگیرانف

 از ثرأـمت را یـتحصیل تـپیشرف متمادي، هايسالبراي 

 هاينمره کمک میانگین دانستند که بهمیهاي شناختی توانایی

 گیري اندازه مورد پیشرفت تحصیلی هايآزمون و دبیرستانی

 موفقیت کنندهنیبیپیش عنوان بهترینبه آن از گرفت ومی قرار

 هايتوانایی از استفاده که آن حال .شدمی برده نام تحصیلی

 تحصیلی، پیشرفت بینی پی براي تنها وسیله عنوانبه شناختی،

 تصویر دانشجویان و آموزان دانش از پیشرفت تواندنمی

 هاينظریه و تحقیق ادبیات بررسی). 2(دست دهد به کاملی

 موضوع یک تحصیلی رفتکه پیش دهدمی نشان مربوط

 شناختی روان و اجتماعی ابعاد شناختی، از ثرأمت و پیچیده

از جمله  ).3(شود  تبیین مختلف هايسازه با تواندمی و است

توانند به بهبود عملکرد تحصیلی میهاي روانشناختی که سازه

روان  يدانشجویان یاري رسانند پدیده هوش معنوي و سرمایه

  .شناختی است

 هایشتوانایی به فرد باور صورتبه شناختی روان يیهرماس

 کردن دنبال در پشتکار داشتن موفقیت، به دستیابی براي

 کردن تحمل و خود درباره مثبت ایجاد اسناد اهداف،

 داشتن هایی چونویژگی و با) 4(شده  تعریف مشکالت

 چالش کارهاي در موفقیت براي و تالش الزم نفس به اعتماد

) 5(بینی، امید و تاب آوري  ، خوش)ودکارآمديخ (انگیز

زندگی  مثبت جنبه روان شناختی، يسرمایه. شودمی مشخص

 هدف داشتن خود، شخصی درك بر مبتنی و بوده هاانسان

 تعریف برابر مشکالت در پایداري و موفقیت به رسیدن براي

توان میشناختی را  هاي روانسرمایهواقع  رد). 6(شود می

هاي مهم و اساسی در نظر گرفت که مهارتها و گیویژجزو 

 در صورت برخورداري دانشجویان در محیط آموزشی، آسیب

آور تحصیلی از  پذیري کمتري در برابر رویدادهاي استرس

احتمال کمتري به فرسودگی  نتیجه به دهند و درمیخود نشان 

شده نیز  هاي انجامبررسینتایج ). 7( شوندمیتحصیلی دچار 

شناختی  شانگر آن است، دانشجویانی که از سرمایه روانن

نشاط و بهزیستی بیشتري  باالتري برخوردار باشند، رضایت،

نمرات و معدل کل بهتري در محیط و کنند میرا تجربه 

  ).8(کنند یمآموزشی کسب 

 تاکید با(خودکارآمدي  اصلی يلفهمؤ چهار آوي و همکاران ،

 بر چالش وظایف و در کارها تموفقی براي تالش و تعهد بر

 خوش اسناد بر مبتنی نگري، مثبت یا(بینی  خوش ،)انگیز

 مقاومت(ي ، امیدوار)آینده و حال هايموفقیت درباره بینانه

 به رسیدن در مسیر تغییر لزوم صورت در و اهداف مسیر در

 انعطاف(تاب آوري  و )موفقیت به دستیابی براي هدف
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 مشکالت و هاسختی با مواجهه زمان در مقاومت و پذیري

 روان يسرمایه يپدیده را براي) موفقیت به دستیابی براي

 ضرورت و همچنین اهمیت ).9(اند شناختی معرفی کرده

 در جهات مختلف از معنوي هوش و معنویت موضوع طرح

اي مجموعههوش معنوي بیانگر  .شودمی احساس جدید عصر

باشد که کاربست میمعنوي  ها و منابعظرفیتها، تواناییاز 

تواند موجب افزایش انطباق پذیري میها در زندگی روزانه آن

هاي موجود از هوش معنوي، به ویژه بر تعریفدر . فرد شود

وجودي و یافتن معنا و هدف در ل یمسانقش آن در حل 

). 10(کید شده است ااعمال و رویدادهاي زندگی روزمره ت

 روزانه استفاده زندگی یستیبهز جهت افزایش معنوي هوش

 رفتارهاي حل و موثر سازگاري توانایی فرد شود و بهمی

هوش معنوي  )Sisk(از نظر سیسک ). 11(دهد می را لهامس

عنوان یک خودآگاهی عمیق که در آن، فرد بیش از بهتواند می

 وگان). 12(شود، تعریف شود میپیش از ابعاد خویشتن آگاه 

)Vaughan(وي را توانایی درك عمیق سواالت ، هوش معن

-میوجودي و بینش درباره سطوح متفاوت هوشیاري غایی 

برخی از روان شناسان، معنویت را تالش همواره  ).13( داند

  ).14(اند کردهبشر براي پاسخ دادن به چراهاي زندگی تعریف 

هوش معنوي نظرات مختلفی  يدرباره اجزاي تشکیل دهنده

هاي هوش مولفه (Emmons)نظر ایمونز از . شده است ارایه

معنوي، ظرفیت تعالی، ایثار، هوشیاري، توانایی استفاده از 

زندگی و توانایی رفتار ل یمسامنابع معنوي براي حل 

پرهیزگارانه مانند بخشش، سپاسگزاري، فروتنی و احساس 

تعالی و کمال به معناي حرکت به سوي اوج، . باشدمیشفقت 

آگاهی عمیق از خودمان  جهان فیزیکی ومرزهاي فراتر از 

از یک حقیقت غایی که ایجاد  هوشیاري یعنی آگاهی .است

آگاهی از واقعیت نمایی  و کندمیاحساس یگانگی و وحدت 

حس یگانگی و وحدت که مرز تمام اشیاء و  است، یک

 .آیدمیواحد به وجود  شود و یک کلیتمیها ناپدید پدیده

تقدس بخشیدن به امور روزانه  ،دیگر هوش معنوي لفهوم

دهد عالوه بر یک میانجام  است، یعنی تمام اموري که فرد

 یک هدف کلی و مقدس هم دارد، هنگامی ،هدف اختصاصی

کیفیت  ،پذیردیک عمل با هدفی مقدس صورت می که

دین و  يلفه هوش معنوي به رابطهؤم  چهارمین .متفاوتی دارد

بسیاري از افراد  .اشاره دارد لهامس حل هايمعنویت با مهارت

که ممکن است  زندگی هاي مختلفبه پدیده در معنا بخشیدن

 برندمیبراي آنان سخت و دشوار باشد از باورهاي دینی سود 

. کند آنان کمک به سازگاري حد زیادي تواند تامی لهأو این مس

 ایمونز. است پرهیزگارانه صفات معنوي لفه هوشؤم پنجمین

(Emmons) اري، زرفتارهایی مانند بخشش، شکرگ کندمی نوانع

 از جمله صفات پرهیزگارانه است عشق مقدس و فداکاري و ایثار

)15.(  

روان  يترکیبی از عوامل مربوط به هوش معنوي و سرمایه

گذار و مهمی ثیرتأها، عامل بسیار جنبهشناختی در کنار سایر 

متغیرها اهمیت این . در عملکرد تحصیلی دانشجویان است

گردد که در رجوع به تحقیقات معاصر، میزمانی مشخص 

تاثیر این عوامل در بهبود عملکرد تحصیلی، کارایی و 

از ). 16(شود میاثربخشی کارکنان و موفقیت مدیران مالحظه 

ترین نتایج نظام آموزشی آنجا که پیشرفت تحصیلی از مهم

اینکه،  رود و با توجه بهمیبراي فرد و جامعه به شمار 

ثیرگذار، شرایط مناسب را براي تربیت هاي تألفهمؤشناسایی 

افرادي با سواد و خالق به خصوص در علوم پزشکی فراهم 

هاي بسیار، باید نیروي انسانی هزینهاي که با صرف رشتهکند؛ 

هاي مراقبتکارآزموده و با کیفیت مطلوب را براي عرضه 

ین تقویت و پرورش بنابرا. بهداشتی و درمانی تربیت کند

هاي آن ممکن لفهمؤروان شناختی و  يهوش معنوي و سرمایه

هاي مناسب سازگاري با مشکالت بوده و روشاست یکی از 

 با. سزایی داشته باشدهبه ویژه در عملکرد تحصیلی فرد تاثیر ب

 در روان شناختی يمعنوي و سرمایه هوش اهمیت توجه به
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 بر ثیر آنات متنوع هايیافته و نیز زندگی مختلف هايعرصه

 در زمینه ما کشور در اندك تحقیقات نیز و هاي مختلفجنبه

عملکرد  سرمایه روان شناختی با معنوي و هوش ارتباط

و  ارتباط بررسی به حاضر يتحصیلی دانشجویان، مطالعه

با عملکرد  روان شناختی يسرمایه و مقایسه هوش معنوي

  .پرداخت پزشکی کاشان لومع دانشگاه تحصیلی دانشجویان

  

  روش بررسی

 و هوش معنوي ارتباطبا توجه به اینکه تحقیق به بررسی    

با عملکرد تحصیلی دانشجویان  روان شناختی يسرمایه

پردازد، روش تحقیق از نظر می پزشکی کاشان علوم دانشگاه

. باشدمیهدف کاربردي و از نظر اجرا توصیفی همبستگی 

دانشجویان علوم پزشکی کاشان در  يکلیه مورد نظر يجامعه

نفر بودند که از میان  2457به تعداد  1391-92سال تحصیلی 

از آنجا که در این . عنوان نمونه انتخاب گردیدها تعدادي بهآن

پژوهش، واریانس جامعه آماري نامعلوم بود، انجام یک مطالعه 

عداد لذا ت. مقدماتی روي تعدادي از دانشجویان ضروري بود

نفر از دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب گردید و  30

هاي دادهها توزیع شد، پس از استخراج آنها در بین پرسشنامه

هاي گروه مزبور و پیش برآورد واریانس پاسخمربوط به 

و ) 2457(، حجم جامعه )95/0(، سطح معناداري )22/0(

تفاده از نمونه آماري پژوهش با اس ، حجم)05/0(میزان خطا 

با توجه به اینکه . نفر به دست آمد 297فرمول کوکران 

هاي مختلف بودند و جامعه جنسیتها و رشتهدانشجویان از 

آماري به نوعی نامتجانس بود، در تحقیق حاضر از روش 

بر این . اي متناسب با حجم استفاده شدنمونه گیري طبقه

 514ر، از نف 67بهداشت،  يدانشجوي دانشکده 545اساس از 

 475نفر، از  62پرستاري و مامایی،  يدانشجوي دانشکده

دانشجوي  440نفر، از  57پزشکی،  يدانشجوي دانشکده

دندان  يدانشجوي دانشکده 483نفر و از  53پیراپزشکی، 

حجم نمونه  .نفر عنوان نمونه انتخاب گردیدند 58پزشکی، 

 294اد این پژوهش تعد  نفر بوده که در 297برآورد شده 

با توجه به اینکه نرخ بازگشت . پرسشنامه برگشت داده شد

بود بر این اساس تجزیه و تحلیل آماري بر  99/0ها پرسشنامه

آزمودنی انجام گرفت و توان آماري و سطح  294روي 

معناداري پس از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن از طریق 

  .برآورد گردید 89/0توان آزمون 

هش از پرسش نامه استاندارد هوش معنوي آمرام و در این پژو

سؤال در قالب پنج  40شامل ) 17( (Amram & Dryer) درایر

ظرفیت تعالی، ایثار، هوشیاري، حل مسایل زندگی، (لفه مؤ

، پرسشنامه استاندارد سرمایه )توانایی رفتارهاي پرهیزگارانه

 سوال در چهار 24داراي   شناختی لوتانز و همکارانروان 

و ) خودکارآمدي و بینی خوش آوري، تاب امید،(لفه مؤ

پرسشنامه عملکرد تحصیلی که نیز با میانگین نمرات کل 

مقیاس نگرش سنجی . شوددروس گذرانده شده سنجیده می

اي هوش معنوي و سرمایه روان شناختی، مقیاس پنج درجه

مخالفم  2نظري ندارم، . 3موافقم،  .4کامال موافقم، .5(لیکرت 

در این مقیاس پاسخ دهندگان درك . بود) کامال مخالفم .1 و

با توجه . ردندکمیبیان  5تا  1هاي مختلف از مقولهخود را از 

اي بود، لذا محقق میانگین درجهبه اینکه مقیاس پرسشنامه پنج 

لفه به میانگین هر مؤ. در نظر گرفت 3را  فرضی جامعه

. گرددمیه مقایس 3تفکیک، مشخص و با میانگین فرضی 

، معرف وضعیت مطلوب و 3باالتر از  آمده میانگین بدست

، معرف وضعیت نامطلوب 3میانگین بدست آمده پایین تر از 

  .در آن متغیر است

 Amram)روایی پرسشنامه هوش معنوي توسط آمرام و درایر 

& Dryer) )17 (روایی همزمان با پرسشنامه  به صورت

اما در  .عنوي سنجیده شدمندي زندگی و تجربیات مرضایت

تحقیق حاضر روایی ابزارها، به صورت محتوایی توسط اساتید 

 ضریب پایایی. و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت

دست هب 97/0پرسشنامه هوش معنوي توسط آمرام و درایر 

در تحقیق حاضر، ضریب پایایی پرسشنامه هوش . آمده بود
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براي مولفه ظرفیت  کـو به تفکی) 82/0(معنوي به طور کلی 

، هوشیاري )78/0(سوال  6، ایثار با )84/0(سوال  12تعالی با 

و ) 90/0(سوال  10زندگی با ل یمسا، حل )86/0(سوال  4با 

برآورد ) 81/0(سوال  8توانایی رفتارهاي پرهیزگارانه با 

ی ـی به طور کلـرمایه روانشناختـه سـپایایی پرسشنام. گردید

 آوري، تاب لفه امید،راي مؤـک بـه تفکیو ب 91/0سوال  24با 

ال به دام با شش سؤـدي هر کـخودکارآم و یـبین خوش

د که در ـبرآورد گردی 84/0و  82/0، 71/0، 83/0ترتیب 

معنادار بوده و حاکی از پایایی باالي ابزار ) P=001/0(ح ـسط

پس از اجازه اجراي طرح از طرف . اندازه گیري است

م پزشکی کاشان، از تمامی شرکت دانشگاه علووالن ومس

کنندگان، رضایت اجراي طرح گرفته شد و به ایشان اطمینان 

د بود، نتایج محرمانه ـها بدون نام خواهنپرسشنامهداده شد که 

مدت زمان . دـد شـالم خواهـاست و در انتها به آنان اع

. دـر گرفته شـامه طرح در نظـمناسبی براي پر کردن پرسشن

ها را توزیع و در پرسشنامهن این توضیحات، محقق با داد

تجزیه و تحلیل . مدت دو هفته، تکمیل و جمع آوري نمود

فراوانی، درصد، میانگین و (ها در دو سطح توصیفی داده

ضریب همبستگی (و در سطح استنباطی ) انحراف معیار

اي، رگرسیون و تحلیل واریانس پیرسون، آزمون تی تک نمونه

انجام  22نسخه  SPSSاستفاده از نرم افزار  با) چند متغیره

در نظر گرفته  p >05/0ها، آزمونسطح معناداري در . گرفت

اي جهت مقایسه میانگین متغیرها و نمونهتک  tاز آزمون  .شد

روان شناختی با میانگین  يهاي هوش معنوي و سرمایهمولفه

فرضی، از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه بین 

روان شناختی با عملکرد تحصیلی،  يمعنوي و سرمایه هوش

ی از روي متغیرهاي هوش ـپیش بینی عملکرد تحصیل براي

ون و جهت ـی از رگرسیـروان شناخت يسرمایه معنوي و

هاي مقایسه میانگین هر یک از متغیرها بر حسب ویژگی

تحصیلی و مقطع  يجنسیت، رشته(شناختی  جمعیت

  .استفاده گردید یانس چند متغیرهتحلیل واراز ) تحصیلی

  هایافته

و  دختر دانشجوي درصد 58 دانشجو، نفر 294 مجموع از   

 درصد 31کارشناسی،  درصد 56 .پسر بودند درصد 42

در  درصد 21. دکتري بودند درصد 13کارشناسی ارشد و 

پیراپزشکی  درصد 18بهداشت،  درصد 22پرستاري،  يرشته

میانگین و انحراف  1در جدول  .پزشکی بودند درصد 39 و

اي نمونهتک  tو آزمون ها مولفهمعیار هر کدام از متغیرها و 

 ،هاي هوش معنويمولفهجهت مقایسه میانگین متغیرها و 

به تفکیک آمده و عملکرد تحصیلی  روان شناختی  يسرمایه

  .است

معنوي  هوش هايلفهؤم میانگین داد نشان 1 جدول تحلیل

 باالتر )51/3±41/0(روان شناختی  يسرمایه و )50/0±20/3(

در متغیر هوش  میانگین باالترین. است 3 حد متوسط از

و در  )50/3±77/0(ظرفیت تعالی  لفهمؤ به مربوط معنوي

) 53/3±61/0(لفه امید ؤـربوط به مسرمایه روان شناختی م

 معناداري، سطح به توجه با داد نشان تی آزمون. باشدمی

 معنادار 05/0 خطاي سطح در متغیرها و هالفهؤم همهمیانگین 

  . شودمی ییدات پژوهشگر ادعاي فرض و است

ضرایب همبستگی هوش معنوي و سرمایه روان شناختی با 

آمده  2ضریب تعیین در جدول   با  همراه عملکرد تحصیلی

  .است

نشان داد بین هوش معنوي و عملکرد تحصیلی  2جدول 

)25/0=r( ن شناختی و عملکرد تحصیلی روا يو سرمایه

)19/0=r( ضریب تعیین . رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

و ) 0625/0(نشان داد بین هوش معنوي و عملکرد تحصیلی 

) 0361/0(شناختی و عملکرد تحصیلی  روان يبین سرمایه

  .واریانس مشترك وجود دارد

از متغیرهاي هوش معنوي و  هریک نسبیسهم  تعیین براي

روان شناختی در پیش بینی عملکرد تحصیلی  يهسرمای

ضرایب رگرسیون همزمان هر یک ) 3(دانشجویان، در جدول 

  .از متغیرها آورده شده است
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  روان شناختی يسرمایهو  ين هوش معنویانگیم يسهیمقااي جهت تک نمونه tزمون آ :1 جدول

  p-value  درجه آزادي  t  انحراف استانداردو میانگین   تعداد  متغیر

50/3±77/0  294  ظرفیت تعالی  251/11  293 001/0  

36/3±60/0 294  ایثار  4/10  293 001/0  

37/3±75/0 294  هوشیاري  6/12  293 001/0  

17/3±84/0 294  لهاحل مس  43/2  293 028/0  

09/3±64/0 294  يپرهیزگارا  27/4  293 001/0  

20/3±50/0 294  هوش معنوي  53/6  293 001/0  

53/3±61/0 294  امید  15 293 001/0  

71/3±57/0 294  تاب آوري  4/22  293 001/0  

48/3±67/0 294  خوش بینی  34/12  293 001/0  

23/3±86/0 294  خودکارامدي  5/4  293 001/0  

51/3±41/0 294  روان شناختی يسرمایه  14/20  293 001/0  

  .معنادار است p >05/0 آزمون تی تک نمونه، و

  

  عملکرد تحصیلیو  يهوش معنو يهالفهمؤهر یک از ن یب یب همبستگیضر :2جدول 

  R  R2  P-value  متغیر

  024/0  0625/0  25/0 هوش و عملکرد

 031/0  0361/0  19/0  سرمایه و عملکرد

  .معنادار است p >05/0 آزمون ضریب همبستگی پیرسون، و 

  

 
  روان شناختی يو سرمایه يهوش معنواز روي تحصیلی  عملکردبراي پیش بینی ون یب رگرسیضرا :3جدول 

  t P-value  استاندارد يخطا B Beta  ر یمتغ

  >001/0  54/19  90/0  -  55/17  مقدار ثابت

  01/0  68/2  19/0  25/0  50/0  هوش معنوي

  08/0  88/1  23/0  19/0  1/0   روان شناختی يسرمایه

  .معنادار است P >05/0، و رگرسیونآزمون ضریب 
  

و  يهوش معنو يهامتغیرن یون نشان داد از بیجدول رگرس

و  B=50/0( هوش معنويفقط  روان شناختی، يسرمایه

01=/P( ان را یدانشجو عملکرد تحصیلی ینیش بیت پیقابل

  . رندیقرار گ یونید در مدل رگرسنتوانمیدارند و 
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همچنین جهت مقایسه میانگین هر یک از متغیرها بر حسب 

حصیلی و ت يجنسیت، رشته(هاي جمعیت شناختی ویژگی

 مطابق جدول تحلیل واریانس چند متغیرهاز ) مقطع تحصیلی

  .استفاده گردید) 4(

  

  هاي جمعیت شناختیویژگیمقایسه میانگین هر یک از متغیرها بر حسب  :4جدول

  مجذور مربعات  سطوح  متغیر
درجه 

  آزادي
 F P-value  میانگین مربعات

  هوش معنوي

  10/0  66/2  603/0  1  603/0  جنسیت

  001/0  7/8  97/1  3  92/5  هرشت

  002/0  3/6  43/1  2  86/2  مقطع

روان  يسرمایه

  شناختی

  473/0  516/0  067/0  1  067/0  جنسیت

  001/0  16/27  52/3  3  56/10  رشته

  049/0  86/2  37/0  2  741/0  مقطع

  عملکرد تحصیلی

  001/0  18  67/41  1  67/41  جنسیت

  04/0  8/2  47/6  3  4/19  رشته

  001/0  21/7  7/16  2  42/33  مقطع

  .معنادار است p >05/0آزمون تحلیل واریانس چند متغیره، و 

  

نشان داد ) 4(در جدول  آزمون تحلیل واریانس چند متغیره

) F=66/2(بین هوش معنوي دانشجویان بر حسب جنسیت 

 ياما این تفاوت بر حسب رشته ،تفاوت معنادار وجود ندارد

. معنادار است) F=3/6(و مقطع تحصیلی) F=7/8(تحصیلی 

دانشجویان بر حسب جنسیت  روان شناختی يسرمایهبین 

)516/0=F ( تفاوت معنادار وجود ندارد اما این تفاوت بر

و مقطع تحصیلی ) F=16/27(تحصیلی  يحسب رشته

)86/2=F (همچنین بین عملکرد تحصیلی . معنادار است

، مقطع تحصیلی )F=18(دانشجویان بر حسب جنسیت 

)21/7=F (تحصیلی  يو رشته)8/2=F ( تفاوت معناداري

در متغیر سرمایه روان آزمون تعقیبی نشان داد  .وجود دارد

بیشترین تفاوت بر حسب مقطع تحصیلی، بین شناختی، 

و دکتري با ارشد ) LSD=24/0(کارشناسی با ارشد 

)24/0=LSD (با پرستاري  بر حسب رشته، بین پزشکی. بود

)28/0=LSD( با بهداشت ، پزشکی)24/0=LSD( پزشکی با ،

و ) LSD=45/0(، بهداشت و پزشکی )LSD=44/0(پرستاري 

تفاوت معنادار وجود ) LSD=38/0(پیراپزشکی با پزشکی 

  . داشت

در متغیر عملکرد تحصیلی، بیشترین تفاوت میانگین بر حسب 

، پرستاري با )LSD=65/0(رشته، بین پرستاري با بهداشت 

) LSD=58/0(، پرستاري با پزشکی )LSD=66/0(پیراپزشکی 

در مقطع تحصیلی، . بود) LSD =65/0(و پرستاري با بهداشت 

و ارشد با دکتري ) LSD =11/1(بین کارشناسی با دکتري 

)03/1=LSD ( تفاوت میانگین وجود داشت اما این تفاوت بین

  .کارشناسی با ارشد معنادار نبود

انگین بر حسب در متغیر هوش معنوي، بیشترین تفاوت می

، )LSD=28/0(رشته تحصیلی، بین پرستاري با پیراپزشکی 

، بهداشت با پیراپزشکی )LSD=28/0(پرستاري با پزشکی 
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)23/0=LSD( بهداشت با پزشکی ،)23/0=LSD( بود اما این ،

بر حسب  .تفاوت در مورد بهداشت با پرستاري، معنادار نبود

رشناسی با مقطع تحصیلی، بیشترین تفاوت بین مقطع کا

بود و ارشد با دکتري و ارشد با ) LSD=22/0(دکتري 

  .تفاوت معناداري نداشتندکارشناسی 

  

  بحث 

معنوي و  هوش هايلفهوم وضعیتنشان داد ق یج تحقینتا   

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی روان شناختی در  يسرمایه

هاي اسالم، انسان براي آموزهبر اساس . کاشان، مطلوب بود

وي از اصول معنویت، رجه به آن خلق شده و پیاد خدا و توی

فطري است و موجب شکوفایی و پرورش هوش معنوي یا 

توان میدر بعد هوش معنوي  ).18( شودمیعقل روحانی 

دانشجویان داراي توانایی مقابله و تعامل با مشکالت که گفت 

، به توانند کار خود را به بهترین شیوه انجام دهند هستند و می

ها را دهند و در رفتار خود آن سجایاي اخالقی اهمیت می

ها به خوبی به دیگران که آن کنند، و این یعنی آن رعایت می

کنند، و حتی اگر در مواردي با انتقاد دیگران روبرو  کمک می

 محبی. کنند پذیرند و اشتباه خود را اصالح میمیشوند، آن را 

پرستاري و  يویان دانشکدهدانشجنیز در تحقیق خود دریافت 

 ).19( ودندب مامایی از سطح باالیی از هوش معنوي برخوردار

نشان داد دانشجویان پرستاري از درك معنوي   (Pesut)پسوت

باالیی برخوردارند و در برخورد با بیمار، مالحظات معنوي را 

-هاي پرستاري در نظر میدستورالعملحتی بیشتر از صرف 

در پژوهشی به این نتیجه رسید که هوش  رقیب ).20( گیرند

 ).21( باال بوده است ااصفهان نسبتدانشگاه معنوي دانشجویان 

 دادها نشان یافته روان شناختی يسرمایه يدر زمینه

توانند با اعتماد کامل، یک مساله طوالنی را میدانشجویان 

شان را تعیین زندگیتوانند اهداف میبررسی و حل کنند، 

و مشکالت بحث نمایند، به ل یمسابا مردم در مورد کنند، 

هاي روششدت اهداف تحصیلی شان را دنبال کنند، معتقدند 

توانند مشکالت متعدد میزیادي براي هر مشکل وجود دارد، 

بینند و میهاي مثبت کار را جنبهرا مدیریت کنند، اکثر مواقع 

-میان به امور تحصیلی خود به عنوان بهترین وجه زندگی ش

برخوردار بودن از سرمایه  رابینز بر این باور است که .نگرند

بهتر در   سازد تا عالوه بر مقابله شناختی افراد را قادر می روان

کمتر دچار تنش شده، در برابر  زا، هاي استرس برابر موقعیت

دیدگاه روشنی در  باشند، به مشکالت از توان باالیی برخوردار

وقایع روزانه قرار بگیرند،  تاثیرتر تحت مورد خود برسند و کم

شناختی باالتري نیز  گونه افراد داراي سالمت روان لذا این

  .)22( هستند

روان شناختی با  ينتایج نشان داد بین هوش معنوي و سرمایه

به . مثبت و معنادار وجود دارد يعملکرد تحصیلی، رابطه

وان هاي هوش معنوي و سرمایه رمولفهعبارتی هر چه 

- شناختی در دانشجویان افزایش پیدا کند عملکرد تحصیلی آن

همراستا با نتایج تحقیق حاضر، سکیز . یابدمیها نیز افزایش 

مثبت  يدریافت بین خودکارآمدي و عملکرد تحصیلی، رابطه

محبی و همکاران دریافتند ). 23(و معنادار وجود دارد 

ملکرد تحصیلی هاي آن با علفهوشناختی و م روان يسرمایه

به عالوه، ترکیب . مثبت معنادار دارند يدانشجویان رابطه

آوري و خودکارآمدي بهتر  بینی، تاب چهار متغیر امید، خوش

 .)2(بینی کنند  تواند عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش می

موفقیت تحصیلی بر اساس معدل تحصیلی با موالزاده دریافت 

اما بر خالف تحقیق ). 24( ردابعاد هوش معنوي ارتباط دا

راد و کرمی و رئیسی و همکاران نشان دادند حاضر، شهبازي 

بین هوش معنوي و عملکرد تحصیلی رابطه معناداري وجود 

عملکرد توان گفت که میبر این اساس   ).26و  25(ندارد 

و  يمعنوناشی از هوش  يدانشجویان تا حد تحصیلی

 نظریه، این پشت در پنهان عقیده. است روان شناختی يسرمایه

هاي مختلفی از هوش معنوي اندازههمه افراد تا  که این است

 پرورش است و موثر ها آن پرورش در آموزش و ندبرخوردار

بهبود  براي کلیدي و مهم عامل هاهوشو سایر  هوش این
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شاید بتوان بیان کرد که  .رودمی شمار به عملکرد تحصیلی

 ،ان شناختی از این نظر که به فردرو يهوش معنوي و سرمایه

خودآگاهی، انعطاف پذیري، امید، تاب آوري، هوشیاري، 

د و دیدي کلی در مورد زندگی، ندهمی....قابلیت حل مساله و 

توانند باعث میند نکمیتجارب و رویدادها براي فرد ایجاد 

افزایش عملکرد فرد در همه جوانب و از جمله عملکرد 

 که توان گفتمی هایافته این اساس بر .تحصیلی شوند

 از ظرفیت باال که شناختی روان يسرمایه با دانشجویان

هاي خود هدفبرخورداند براي دستیابی به  باال امیدواري

کنند و در صورت مواجهه با موانع، توانایی میتالش زیادي 

باالیی در یافتن مسیرهاي جایگزین براي رسیدن به اهداف 

 داراي که همچنین دانشجویانی ).27(ت خود خواهند داش

 خود هايهدف بیشتر بر هستند، امیدواري باالتر سطوح

 خود همتایان، به بیشتري، نسبت انگیزه از و شوندمی متمرکز

 انجام در جدي عزم و پشتکار افراد داراي این .برخوردارند

 و پیشرفت به منجر تالش که زیرا معتقدند .هستند هافعالیت

 یک عنوانبه امید دیگر، عبارت به .شودمی هانآ رضایت

- می وجود به افراد در را انگیزشی شناختی مثبت، روان نیروي

 و کندمی تشویق موفقیت به براي رسیدن را هاآن که آورد

 به .شودمی موفقیت به دستیابی ها برايآن بیشتر تالش سبب

 باورهاي از باال که شناختی روان يسرمایه با افراد عالوه،

 براي خود هايتوانایی به قوي برخوردارند، خودکارآمدي

 در تسلط و تبحر کسب و هاي تحصیلیهدف به دستیابی

 موفقیت براي زیادي تالش و دارند یادگیري اطمینان تکالیف

   .کنندمی صرف انگیز تکالیف چالش در

نتایج نشان داد هوش معنوي و سرمایه روان شناختی 

می بیشتر از دانشجویان دختر است اما این دانشجویان پسر ک

تفاوت از نظر آماري معنادار نبود و به نوعی فرض ادعاي 

همچنین هوش معنوي در دانشجویان . پژوهشگر تایید نشد

مقطع دکتري و سرمایه روان شناختی در دانشجویان 

. کارشناسی بیشتر از سایر مقاطع بود و این تفاوت معنادار بود

رمایه روان شناختی دانشجویان رشته هوش معنوي و س

پزشکی بیشتر از سایر دانشجویان بود و این تفاوت هم معنادار 

توان گفت که جنسیت در افزایش یا کاهش مینوعی به . شد

ن شناختی، تاثیر زیادي ندارد اما روا يهوش معنوي و سرمایه

تحصیلی و مقطع تحصیلی در افزایش یا کاهش هوش  يرشته

شاید  .سزایی دارندهرمایه روان شناختی، تاثیر بمعنوي و س

 روان يعلت عدم تفاوت معنادار هوش معنوي و سرمایه

 هاينگرششناختی دانشجویان دختر و پسر این است که 

 با تا دهدمی را برابر فرصت این پسران و دختران مذهبی به

 از باالیی سطح به زندگی اصل مهم عنوانبه معنویت پذیرش

 در و یابند روان شناختی دست يو سرمایه نويمع هوش

 علت .باشد نداشته وجود هاآن بین تفاوت معناداري نتیجه

 است این کرد ذکر تفاوت عدم این براي توانمی که دیگري

 نگرش و شهود و با است الهام براي ظرفیتی معنوي هوش که

-پرسش براي پاسخی جويتجس در هستی، جهان به کل نگر

-نمی کلی اصول این در امسلم و است، زندگی هاي بنیادي

 وجود بین دختران و پسران تفاوتی که داشت انتظار توان

 ناهمخوانی این براي توانمی که دیگري لیدال از. باشد داشته

 افراد از بسیاري در کندمی اشاره ذکر کرد نظر یونگ است که

 رخ ودآگاهـناخ در ايعمده سالگی تغییرات 80سن  از بعد

 معنوي و هوش معنویت روند در است ممکن که دهدمی

ا اکثر که پژوهش مورد جامعه سن به توجه با و باشد گذارتاثیر

 نظر از آشکاري تفاوت شاهد نباید اقاعدت هستند سال 80زیر 

همراستا با  .)28( بود هاآن در بین معنوي هوش در جنسیت

بین د که نتایج تحقیق حاضر شهبازي راد و کرمی  نشان دادن

 .)25( ارددختران و پسران در هوش معنوي تفاوتی وجود ند

رئیسی و همکاران   ،کجباف اما بر خالف نتایج تحقیق حاضر، 

معنوي و جنسیت ارتباط  هوشکه بین  ندنشان دادو محبی 

همچنین رقیب  به این  .)19، 26 و29( معناداري وجود دارد

غیرهاي جنسیت، نتیجه رسید که ارتباط معنی داري بین مت

تحصیلی با میزان هوش معنوي  يمقطع تحصیلی و رشته



 33        رحیمی

 96 تابستان ،26 ي شماره ،10 ي دوره پزشکی، علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

عبدلی  نشان داد بین هوش معنوي مقاطع  .)21( وجود ندارد

  .)30( مختلف تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد

عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر از  نتایج نشان داد

دانشجویان پسر، دانشجویان رشته پرستاري از دانشجویان 

ایر رشته ها و دانشجویان مقطع دکتري از سایر مقاطع س

تحصیلی، بیشتر است و این تفاوت ها از نظر آماري معنادار 

توان گفت که جنسیت، رشته تحصیلی و میبه نوعی  است و

مقطع تحصیلی در افزایش یا کاهش عملکرد تحصیلی نقش به 

شاید علت تفاوت معنادار عملکرد تحصیلی  .سزایی دارد

 بیشتر پیشرفت شجویان دختر و پسر را باید در انگیزهدان

 افزایش آن يهنمون اخیر، هايسال دختران جستجو کرد که در

 نظر از جامعه و دانشگاه است به دختران ورود روزافزون

 براي جنسیت نظر از تفاوتی شغلی و تحصیلی هايموقعیت

ر با نتایج تحقیق حاض همراستا .)25( شودنمیل یقاافراد 

نشان و آقامیرزایی و صالحی عمران  شهبازي راد و کرمی  

هاي رشته دانشجویان دختر و پسر عملکرد تحصیلی دادند بین

  . )31و  25( داردتفاوت معناداري وجود  مختلف

 پرسش از صرف استفاده پژوهش این هايمحدودیت جمله از

 شدن محدود متغیرها، براي ارزیابی خودگزارش دهی هاينامه

و  کاشاندانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  به پژوهش يمونهن

 شدن زیرا واضح .بود هاداده مقطعی جمع آوري و بررسی

 طولی مطالعات به متغیرها، احتیاج بین شده داده نشان رابطه

  .دارد

این که  يهدربار جویانآگاهی دادن به دانش با پیشنهاد می شود

هاي مثبت  شتن ویژگیتحصیلی با در نظر دا اموردر انجام 

موجود در شخصیت و اعتقادات خود سعی کنند تا حد امکان 

از تمامی استعدادهایشان در جهت رشد و کمال استفاده کرده 

آوري در کارها و استعانت از  و با تکیه بر قدرت تحمل و تاب

هر چه بیشتر در زندگی  ،باورهاي مذهبی و معنوي خود

 .شان پیشرفت نمایند تحصیلی

  آموزشی هايمحیط و بستر نمودن توان با فراهممیچنین هم

 را دانشجویان نگري مثبت روحیه که و حمایتی کننده دلگرم 

 در فعال مشارکت درونی، انگیزش دهد، به افزایش افزایش

 هايچالش و موانع با مواجه در تحصیلی، پایداري امور

 تحصیلی پیشرفت نهایت در و علمی فهم مطالب و تحصیلی

  .مک نمودک

 محیطی، فرهنگی، بافت تاثیر آتی تحقیقات در شودمی پیشنهاد

 است، ها در ارتباطبا آن فرد که یدوستان اساتید و خانوادگی،

 قرار بررسی مورد ،روان شناختی يو سرمایه معنوي هوش در

-مهارت آموزش براي الزم مداخالت انجام با چنین هم. گیرد

 برگزاري مانند شناختی و سرمایه روان معنوي هوش هاي

بهبود عملکرد  در مداخالت این تاثیری، آموزش هايکارگاه

 بررسی هاي زندگیجنبهو حتی سایر  دانشجویان تحصیلی

   .شود

هاي سازمانرسد جامعه و میباید اشاره کرد که به نظر  نهایتا

هاي تواناییآموزشی در کاربردي و عملی ساختن دانش و 

کنند و بهتر است در میبه سزایی ایفا شناختی افراد، نقش 

روان شناختی، نهادهاي  يهوش معنوي و سرمایه يزمینه

آموزش  يآموزشی را به سمت و سویی سوق داد تا در نحوه

تر سازند تا افراد کاربرديدهی به افراد، اصول و قواعد را 

  .ها استفاده نمایندبتوانند در زندگی و امور تحصیلی از آن

  

  گیرينتیجه 

-سرمایه معنوي و هوش هايلفهوم میانگین داد نشان هایافته   

 حد متوسط از باالتردر دانشجویان دانشگاه روان شناختی  ي

معنوي و  هوش هايلفهوم میانگین توان گفتمیو  بود

دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان روان شناختی  يسرمایه

نوي و بین هوش معهمچنین  .مطلوب است کاشان، نسبتا

روان شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه  يسرمایه

مثبت و معنادار وجود داشت و با افزایش هوش معنوي و 

تحصیلی دانشجویان نیز  میزان عملکرد روان شناختی يسرمایه

  . یابدافزایش می
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شناختی و  روان ينتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت سرمایه

واقع  در. صیلی دانشجویان استتح عملکرددر  هوش معنوي

، دانشجویان را مجهز و هوش معنوي شناختی روان يسرمایه

ند که در مواجه با نکمیاي افکار، باورها و رفتارهاي سازنده به

 آور دوران تحصیل، با توانمندي بیشتر و آسیب شرایط استرس

 روان يدرنتیجه، وجود سرمایه. پذیري کمتري مقابله کنند

با پیامدهاي مثبتی همراه  در دانشجویانمعنوي  هوش وشناختی 

 .باشدمیتحصیلی بهبود عملکرد ها خواهد بود که یکی از آن

و هوش  شناختی رواني سرمایه همچنین قابل ذکر است که

 و دارند پذیري رشد قابلیت ،آن هايلفهوم و معنوي

 ادبیات در موفقی و متعدد راهبردهاي و روشن رهنمودهاي

 تاب بینی، خوش امید، افزایش براي نگر، مثبت شناسی روان

. دارد وجود ، ایثار، ظرفیت تعالی و غیرهخودکارآمدي آوري،

 توانمی مطالعه این از حاصل نتایج اساس بر کلی، طور به

 شناختی روان يسرمایه افزایش منظور به ریزي برنامه که گفت

 و تعهد شافزایبه  منجر تواندمی دانشجویان و هوش معنوي

 یادگیري تکالیف در مشغولیت جهت در دانشجویان الزم تالش

 اسنادهاي گیري ، شکلتحصیلی موفقیت کسب و انگیز چالش

 آینده، پایداري و حال هايشکست و زمینه موفقیت در مثبت

 مسیر تغییر لزوم صورت در و تحصیلی هايهدفراه  در

  .حصیلی شودت موفقیت به دستیابی براي اهداف به این رسیدن

 
 تقدیر و تشکر

 گرامی دانشجویان و محترم ولینومس يکلیه از نویسندگان    

 این در ممکن طریق هر به کهکاشان  پزشکی علوم دانشگاه

   .نمایندمی تشکر اند، نموده همکاري مطالعه
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