
 33 - 15  ، ص5317 ، پاییز51رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675  

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چکيده
 عملکرد با روان سالمت و معنوی هوش ی بین بررسی رابطه هدف از تحقیق حاضر

شهر شیراز  2آموزش و پرورش ناحیه دوم متوسطه مقطع پسر دانش آموزان  تحصیلی

نفراز   713نمونه پژوهش شامل  فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. 6.در این پژوهش است

ش .این پژوهنده اانتخاب شدا روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دانش آموزان است که ب

هوش جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های  . جهتمی باشد نوع همبستگیاز توصیفی 

عملکرد ی سنجش  و برا سوالی( 22)مدل توسط گلدنبرگروان سالمت معنوی بدیع و 

داده ها از جهت تجزیه و تحلیل ه است.استفاده شد دانش آموزان نمره معدل از تحصیلی 

ریب همبستگی پیرسون و نباطی)ضن و انحراف معیار( وآمار استآمار توصیفی)میانگی

رد بین سالمت روان با عملک نشان داد که( استفاده شده است.نتایج گامرگرسیون گام به 

تیقم طه مستحصیلی رابطه معکوس و معنادار و بین هوش معنوی با عملکرد تحصیلی راب

درصد از واریانس عملکرد تحصیلی و  13 هوش معنویو معناداری وجود دارد.همچنین 

 .درصد از واریانس عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند11المت روان س

 .معنوی، سالمت روان، عملکرد تحصیلیهوش  اژگان کليدي:و
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   2 حسام آبادي سيدمحمدهادي حسينی ، 2 مریم اکبرپور ، 1 نادر شهامت

 .ایران مرودشت، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،مدیریت آموزشیگروه استادیار 1
 .ایران مرودشت، ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرودشت ،مدیریت آموزشی دوره دکتریدانشجوی  2

 
  نام نویسنده مسئول:

 نادر شهامت

سالمت روان با عملکرد تحصيلی  هوش معنوي و بينرابطه  بررسی

 2آموزش و پرورش ناحيه  دوم متوسطهمقطع دانش آموزان پسر 

 شهر شيراز
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 مقدمه
ده یاهمیت آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت را به عنـوان مهمترین عامل رشد انسـان، هـیچ گـاه نمـی تـوان در طـول تاریخ بشر ناد

ای برخوردار است. از ایـن رو، در دهـه هـای اخیر در حـوزه آمـوزش و پـرورش  شک توجه به آن از جایگـاه و منزلت ویژه گرفت و بی

کار آشنی های نـوینی متبلـور شـده، روشها و راهبردهای گوناگونی مطرح و افقهای روشـ شماری صورت گرفته، اندیشه پـــژوهش هـــای بی

 اخیراً مهمترین مساله عمومی که توجه دولتهـای مختلف را به خود جلب کرده است آموزش دانش).1731،لورمن و همکارانشده است )

دیهی است که اگر توسعۀ همه جانبـه آموختن برای بهتر زیستن ، بآمـوزان بـا نیازهـای ویــژه و نیازهـای آموزشـی ویــژه آنـان اســت

شـی به طوری متحول گردد تا تمامی افراد حتـی دانـش آمـوزان دارای نیازهای ویژه نیز از حمایتهای مورد نیـاز مدنظر باشد، باید نظام آموز

 کارآمد سالم، های تربیت انسان و افراد جانبه همه رشد برای زمینه ایجاد پرورش و آموزش مهم وظایف و اهداف از یکی .بهـره منـد گردنــد

نزدیک تر شدن به اهداف نظام آموزشی، می بایست عوامل موثر بر  برای است که اجتماعی و فردی زندگی در نقش ایفای برای مسئول و

 به یابیدست در ،کشور آموزشی نظام اساسی رکن عنوان بهدانش آموزان  آنجایی که ازشناخت و تأثیر آن را افزایش دهد. پیشرفت تحصیلی را

 ربیشت چه هر و شکوفایی باروری تربیتی، و آموزشی لحاظ از جامعه از قشر این به توجه رند،دا ای ویژه جایگاه و آموزشی نقش نظام اهداف

 یکم تعداد شوند، می پرورش و آموزش سیستم وارد که انی آموز کل دانش از وجود این با .گردد می موجب را جامعه تربیتی و آموزشی نظام

 .دهند نشان خود از خوبی تحصیلی عملکرد اصطالح به و گردند موفق عرصه این در و سازند شکوفا را خود توانند استعدادهای می آنها از

 (1731)الوانی .معنوی است هوش واملکه یکی از این ع اثر می گذاردان  آموز دانش تحصیلی عملکردمتعددی بر روان شناختی  عوامل

 بیماریهای درمان برای که متخصصینی و آنها می باشد روانی درماندگی روان و درمان راه دارند معنویت باور که افرادی شمار روزه همه

 اخیرا بهداشت جهانی سازمان که شده باعث امر می شود. همین دارند، افزوده توجه معنوی رفتارهای و باورها بر روان بهداشت و ارتقای روانی

 نویتمع و دین رابطه ی موازات بررسی به و معنوی گیریجهت  این راستای در. کند معنوی تعریف و زیستی روانی اجتماعی موجودی را انسان

 مثال برای. بوده اند معنویت و دین با در ارتباط جدید مفاهیمی تعریف صدد در گروهی روان سالمت روانشناختی مثل مولفه های دیگر و

 نعت وص پیشرفت با. شده اند اضافه نشناسیروا آکادمیک به ادبیات سوم هزاره ی آستانه ی در...  و معنوی بهزیستی سالمت معنوی، مفاهیم

 هوش معنوییافته اند، افزایش چشمگیری جسمانی مشکالت همانند روانی و بیماریهای اختالالت آن، به مربوط مشکالت و جدید فن آوری

 هوش معنوی از دیدگاه واگان شود.شود تا از اطالعات معنوی در حل مشکالت روزانه استفاده شود و در نتیجه باعث سازگاری فرد میباعث می

 ی زندگی درونی و معنوی با زندگی بیرونی و محیط کار استکنندهیکپارچه

 رد را رشد سطوح باالترین که است مسئله حل رفتار و سازگاری نوعی بردارنده در ،هوش جدید مفاهیم از یکی عنوان به معنوی هوش

 گییکپارچ به دستیابی و اطراف های پدیده با هماهنگی جهت در را فرد و شود می شامل ...و فردی بین ،هیجانی ،اخالقی ،شناختی های حیطه

 به سازد می قادر را او و دهد می ها رویداد و تجارب همه و زندگی مورد در کلی دیدی فرد به هوش این. نماید می یاری بیرونی و درونی

 (1723نادری،. )بخشد عمق را خویش رفتمع و شناخت ،پرداخته خود تجارب مجدد تفسیر و بندی چهارچوب

موفقیت آمیز اعمال  کارکرد عبارت است از.سالمت روان سالمت روان استکه در عملکرد تحصیلی اهمیت ویژه ای دارد امل دیگر ع.

الیمات می یر و مقابله با نامبرآورنده روابط با دیگران وتوانایی سازش به تغی ،روانی، از نظر تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیت های سازنده

 (.1721ی پورافکاری، ترجمه 2117، 1گردد )کاپالن و سادوک

 گوش و هوشیار شود می باعث یعنی؛ است الزم جانداران بقای حفظ برای که مولفه های سالمت روان است از استرس و اضطراب یکی

 در نیام ی خانه در که ما امروز زندگی مثل است، امن زندگی محیط هک شرایطی. در کنند اجتناب محیط خطرات از بتوانند تا باشند زنگ به

 دنش بیدار مثل روزانه عملکرد حفظ برای اضطراب کند، نمی تهدیدمان جانوران حمله مثل محیطی خطرات و کنیم می زندگی روستا، یا شهر

 هتج انرژی افزایش نیز و هواپیما یا اتوبوس به رسیدن موقع به کاری، قرارهای برای وقت تنظیم سرکار، یا مدرسه به رفتن برای خواب از

 سر تا دباش داشته متناسبی اضطراب است الزم باشد داشته مناسب رفتارهای فرد آنکه برای ینبنابرا است، الزم...  و ها پروژه تکالیف، انجام

 از خاصی مناطق فعالیت و رسانی خون دارد، اضطراب طبیعی حد در انسان یوقت. بگذارد تکالیف انجام برای وقت شود، بیدار خواب از وقت

 عملکرد بر دیب بسیار باشد تأثیر نامتناسب و شدید اضطراب وقتی اما شود، می بهتر و بیشتر دارد ارتباط یادگیری و تمرکز توجه، با که مغز

 در او توانایی د،برسان پایان به یا کند شروع را کالیفت تواند نمی است، بیقرار ندارد، تمرکز و توجه یادگیری، موقع یعنی؛ گذارد می او تحصیلی

 توجه خوابی بی همین و بخوابد خوب تواند نمی ها شب یابد، می کاهش امتحان و آزمون موقع ها آن از استفاده و حافظه از مطالب فراخواندن

 آورد. می پایین را او تمرکز و

                                                           
1- Kaplan & Sadock 
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ر د آن و نقش اهمیت گوناگون و وسیع تحقیقات انجام با روز به روز و شود می تأکید روانی اهمیت سالمت بر امروزه در سراسر جهان 

 تحت عنوان سال جهانی سالمت ،2بهداشت میالدی از طرف سازمان جهانی 2111 سال زندگی فردی و اجتماعی آشکار تر می گردد، بطوریکه

 نمود مطرح موضوع اهمیت ساختن را جهت آشکار تر ”بت کنیمغفلت بس است  ، مراق“ شعار سازمان مذکور در این سال .گردید اعالم روانی

 . (1721به نقل از اقاجانی  2111سازمان بهداشت جهانی )

 

 پيشينه پژوهش
 .دارد وجود عملکرد و کارکنان رضایت افزایش با معنویت بین مثبت رابطه که ند(نشان داد1331) میلیمان و 7نایت مک

 دارند تعهد باالتری و معنویت که افرادی و دارد وجود سازمانی تعهد و معنویت بین مثبتی رابطه هک ( نشان دادند2111مالک و نعیم )

 .دارند بیشتری شغلی رضایت

 .تندهس کمتری شغلی فرسودگی و بیشتر تعهد سازمانی دارای دارند باالتری سازمانی معنویت که افرادی دارد ( عقیده2116) 1کاسپر

با برخورداری از معنویت : کندانجام داد،این نتیجه را بیان می( تحت عنوان رهبری معنوی در سازمان 1723تحقیقی که شیخی زاده )

توانند به آرامش خاطر و رضایت باطن د بلکه از آن مهمتر میدر محیط کار یا سازمان بهبود بخشنوری را رهبران خواهند توانست نه تنها بهره

 .یا یک شادی طوالنی دست یابند

 :که ادد نشان نتایج داد انجام کاری زندگی برکیفیت سازمانی عدالت و معنوی رهبری تأثیر عنوان تحت تحقیقی در( 1731) یورنظرپ

 .دارد وجود معنادار رابطه زندگی کیفت با سازمانی عدالت و معنوی رهبری بین که

 داد انجام( مهرآباد فرودگاه موردی مطالعه) کار حیطم در سازمانی تعهد با معنویت رابطه عنوان با تحقیقی در( 1731) منش رضایی

 حیطم در معنویت حضور همچنین،بوده اثرگذار کارکنان و مدیران سازمانی تعهد بهبود بر کار محیط در معنویت حضور که داد نشان نتایج

 ه.بود اثرگذار فرودگاه کارکنان و مدیران هنجاری تعهد و عاطفی تعهد بهبود بر کار

ین ب نشان داد که هاافتهی را مورد بررسی قرار داد و تاثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سالمت روان( در پژوهشی 1722عاطف )

 استرس شغلی و خشنودی شغلی کارکنان رابطه معنی دار و منفی وجود دارد و رابطه بین استرس شغلی و سالمت روان معنی دار و منفی بود.

 

  هاي پژوهشفرضيه 

 .رابطه معنادار وجود دارد تحصیلی عملکرد با روان سالمت و معنوی بین هوش: ی فرضيه اصل

 فرضيه هاي فرعی 
 رابطه معنادار وجود دارد. تحصیلی عملکرد و بین ابعاد هوش معنوی .1

 رابطه معنادار وجود دارد. تحصیلی عملکردسالمت روان و  ابعاد بین .2

 .را پیش بینی نمایند تحصیلی عملکرددر است هوش معنوی به طور معناداری قا . ابعاد7 

 را پیش بینی نمایند. تحصیلی عملکردی قادر است معنادار سالمت روان به طور ابعاد .1

 .می باشد تحصیلی عملکردقادر به پیش بینی نوی و سالمت روان به طور معناداری . هوش مع5

 

 پژوهش روش
آموزان  دانشکلیه ، مطالعه مورد جامعه.از نوع همبستگی است توصیفی اظ روشاین پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از لح 

طبق جدول  م نمونهحجهمچنین ، نفر بودند  1211که جمعا برابر با باشد می شهر شیراز 2پسرمقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحیه 

ازشاخص های آمار برای تجزیه و تحلیل داده ها ، انتخاب شدندتصادفی خوشه ای  نفر می باشد که با روش نمونه گیری  713برابر با  مورگان

شده  ستفادهایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه(ضریانگین و انحراف معیار( و از روش های آمار استنباطی)، متوصیفی)درصد، فراوانی

دانش  لدتحصیلی از مع عملکردو برای ت زیر به صور روانپرسشنامه هوش معنوی و سالمت  دو وری اطالعات ازآبرای جمع است،همچنین 

 استفاده شده است.  آموزان

  

                                                           
2 World Health Organization 
3 Mac nite 
4 kasper 
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  هوش معنويپرسشنامه -1

مــــــاده ای برای هر یک از پنج گزینه  12منظور نمره گذاری این مقیاس  به این پرسشنامه توسط بدیع و همکاران ساخته شده است

برای تعیین پایایی .هدر نظر گرفته شد  1،2،7،1،5به ترتیب مقادیر « مخالفکامالً »، «مخالف» ،«تا حدودی»، «موافق»، «موافقکامالً »

/. می باشد که 32 و ./25که برای کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  هپرسشنامه هوش معنوی از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد

  .بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده است

 

  امه سالمت روانیپرسش ن-2

از طراحی آن کشف و شناسایی اختالالت روانی در مراکز و محیطهای مختلف ( ابداع و هدف 1332)این پرسشنامه توسط گلدنبرگ 

( شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی است که تا کنون تاثیر شگرفی در پیشرفت GHQ)بوده است. پرسشنامه سالمت عمومی 

 3چهار مقیاس  دارایسئوالی آن  22 فرمسئوالی می باشد که  12و  61 ،71 ،22 ،اشته است. این پرسشنامه به صورت فرمهایها د پژوهش

 22،که در این پژوهش از فرم افسردگی و اختالل در کار کرد اجتماعی،اضطراب،نشانه های جسمانی :این مقیاسها عبارتند از است و سئوالی

  است.سوالی آن استفاده گردیده 

مقیاس اضطراب لحاظ  11تا  2از  ،مقیاس نشانه های جسمانی 3تا  1سئوالها به ترتیب پشت سر هم آمده به گونه ای که از سئوال 

افسردگی لحاظ شده است. اعتبار پرسشنامه با  مقیاس 22تا  22مقیاس اختالل در کارکرد اجتماعی و از سئوال  21تا  15از  و ؛شده است

 /. بوده است.35آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که برابر با  استفاده از روش

 

 یافته هاي پژوهش

 .رابطه معنادار وجود دارد تحصیلی پیشرفت با روان سالمت و معنوی بین هوشفرضيه اصلی : 

 و سالمت روان با عملکرد تحصيلی  ضریب همبستگی بين هوش معنوي 1جدول 

 عملکرد تحصیلی 

 P ‹ ضریب همبستگی

 1111/1 732/1 هوش معنوی 

 111/1 -722/1 سالمت روان 

 

 1111/1( در سطوح معناداری ) -722/1و  732/1)همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقادیر ضرایب همبستگی برابر با 

لذا بین هوش معنوی با عملکرد  (>11/1P)( می باشد 11/1اند و از آنجا که این سطح معنادار کمتر از سطح معناداری )( معنادار شده111/1و 

تحصیلی رابطه مستیقم و معنادار و بین سالمت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.بنابراین فرضیه اصلی مورد 

 تائید قرار میگیرد.
 عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. با بین ابعاد هوش معنویفرضیه فرعی اول: 

 با عملکرد تحصيلی ریب همبستگی بين ابعاد هوش معنوي: ض2جدول 

 
 عملکرد تحصیلی

 سطح معناداری ضریب همبستگی

ی
نو

مع
ش 

هو
د 

عا
اب

 

 1111/1 113/1 تفکر کلی و بعد اعتقادی

 1/1 123/1 توانایی مقابله و تعامل با مشکالت

 1111/1 716/1 پرداختن به سجایای اخالقی

 13/1 161/1 ق و عالقهخودآگاهی و عش

 

( به ترتیب در سطوح 161/1و  716/1، 123/1، 113/1)همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود ضرایب همبستگی برابر با 

 ( کمتر باشد لذا بین15/1اند و از آنجا که سطوح قابل قبول می بایست از مقدار )( معنادار شده13/1و  1111/1، 1/1، 1111/1معناداری )
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رابطه مستقیم و معناداری ( >11/1P( )11/1با عملکرد تحصیلی در سطح ) تفکر کلی و بعد اعتقادی، و پرداختن به سجایای اخالقیمولفه های 

 وجود دارد. 

  بین ابعاد سالمت روان با عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. فرضیه فرعی دوم:

 ملکرد تحصيلیضریب همبستگی بين ابعاد سالمت روان با ع 3جدول 

 
 عملکرد تحصیلی

 سطح معناداری ضریب همبستگی

ان
رو

ت 
الم

 س
اد

ابع
 

 11/1 -213/1 نشانه های جسمانی

 116/1 -265/1 اضطراب

 6/1 -11/1 اختالل در کارکرد اجتماعی

 1111/1 -732/1 افسردگی

 

( به ترتیب در سطوح -732/1و  -11/1، -265/1، -213/1با )همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود ضرایب همبستگی برابر 

( کمتر باشد لذا بین مولفه 15/1اند و از آنجا که سطوح قابل قبول می بایست از مقدار )( معنادار شده1111/1و  6/1، 116/1، 11/1معناداری )

 رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.  (>11/1P( )11/1نشانه های جسمانی، اضطراب و افسردگی با عملکرد تحصیلی در سطح )های 

 ابعاد هوش معنوی به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند. :فرضیه فرعی سوم

 مشخصه هاي آماري رگرسيون بين ابعاد هوش معنوي و عملکرد تحصيلی به روش گام به گام 4 جدول

 

اده د با عملکرد تحصیلی تا یک گام پیش رفته است و با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی

یر تفکر کلی و بعد اعتقادی در معادله رگرسیون است. و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغ Fهای جدول فوق نشان می دهد که نسبت 

و ضریب تعیین محاسبه شده بر  ( معنادار می باشد1111/1به دست آمده که در سطح معناداری ) (=F 3/21) در این مرحله اثر رگرسیون

 می کند. درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی 13است، یعنی این متغیر  (13/1اساس این متغیر )

 . : ابعاد سالمت روان به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند. چهارمفرضیه فرعی 

 مشخصه هاي آماري رگرسيون بين ابعاد سالمت روان و عملکرد تحصيلی به روش گام به گام  5 جدول

اده د با عملکرد تحصیلی تا یک گام پیش رفته است و با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد سالمت روان

رسیون است. در این مرحله و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیر افسردگی در معادله رگ Fهای جدول فوق نشان می دهد که نسبت 

و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر  ( معنادار می باشد1111/1به دست آمده که در سطح معناداری ) (=F 1/13) اثر رگرسیون

 درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند. 11است، یعنی این متغیر  (11/1)

 سالمت روان به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند. هوش معنوی و :فرضیه فرعی پنجم

 

 

 

 

 R ² R F › P Β T › p متغیر ها گام ها

 1111/1 6/1 113/1 1111/1 3/21 13/1 113/1 تفکر کلی و بعد اعتقادی اول

 R ² R F › P Β T › p متغیر ها گام ها

 11111/1 -1/1 -732/1 1111/1 1/13 11/1 732/1 افسردگی اول
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 عملکرد تحصيلی به روش گام به گام مشخصه هاي آماري رگرسيون بين هوش معنوي و سالمت روان با 6 جدول

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین هوش معنوی و سالمت روان با عملکرد تحصیلی تا دو گام پیش رفته 

در مرحله اول بیانگر اثر معنادار متغیر هوش معنوی در معادله و سطح معناداری آن  Fداده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت  است و

و ضریب تعیین  ( معنادار می باشد1111/1به دست آمده که در سطح معناداری ) (=F 7/13) رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون

 کرد تحصیلی را پیش بینی می کند.درصد واریانس متغیر عمل 15است، یعنی این متغیر  (15/1محاسبه شده بر اساس این متغیر )

و سطح معناداری آن در مرحله دوم بیانگر اثر معنادار متغیر هوش معنوی و سالمت روان در معادله رگرسیون است. در این  Fنسبت 

ر اساس و ضریب تعیین محاسبه شده ب ( معنادار می باشد1111/1به دست آمده که در سطح معناداری ) (=F 5/12) مرحله اثر رگرسیون

درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کنند.با توجه به نتایج می توان متوجه  13 است، یعنی این متغیرها (13/1این متغیر )

 شد که متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 R ² R F › P Β T › p متغیر ها گام ها

 1111/1 7/1 732/1 1111/1 7/13 15/1 732/1 هوش معنوی اول

 هوش معنوی مدو

 سالمت روان

111/1 13/1 5/12 1111/1 721/1 

212/1- 

7/7 

2/2- 

111/1 

12/1 
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 بحث و نتيجه گيري 
متغیر هوش معنوی نسبت به دیگر متغیر پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد  نتایج بدست آمده مشخص می شود که هب توجه با

نها آ روانی درماندگی و روان درمان راه دارند معنویت باور که افرادی شمار روزه همه در تبیین این فرضیه می توان گفتتحصیلی می باشد. 

می شود.  دارند، افزوده توجه معنوی رفتارهای و باورها بر روان بهداشت و ارتقای روانی بیماریهای درمان برای که متخصصینی و می باشد

جهت  این راستای در. کند معنوی تعریف و زیستی روانی اجتماعی موجودی را انسان اخیرا بهداشت جهانی سازمان که شده باعث امر همین

 میمفاهی تعریف صدد در گروهی روان سالمت روانشناختی مثل مولفه های دیگر و معنویت و ندی رابطه ی موازات بررسی به و معنوی گیری

 به ادبیات سوم هزاره ی ی آستانه در...  و معنوی بهزیستی سالمت معنوی، مفاهیم مثال برای. اند بوده معنویت و دین با در ارتباط جدید

 دهمانن روانی و بیماریهای اختالالت آن، به مربوط مشکالت و جدید آوری فن صنعت و پیشرفت با. اند شده اضافه روانشناسی آکادمیک

شود تا از اطالعات معنوی در حل مشکالت روزانه استفاده شود و در هوش معنوی باعث می،یافته اند افزایش چشمگیری جسمانی مشکالت

ی زندگی درونی و معنوی با زندگی بیرونی و محیط کار است هکنندهوش معنوی یکپارچه شود. از دیدگاه واگاننتیجه باعث سازگاری فرد می

ش توان گفت که هوی هوش معنوی و کاهش مشکالت و مسایل بیرونی و اجتماعی است و میی رابطهکنندههای تحقیق حاضر نیز تاییدو داده

 .یابد می معنوی مکانیسمی است که توسط آن کیفیت زندگی افراد، بهبود 

متغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده  در بین ابعاد سالمت روان که توان متوجه شد تحقیق میهمچنین در این 

 بقای فظح برای که است عواطفی از یکی استرس و اضطراب در تبیین این فرضیه می توان گفتقوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. 

 طمحی که شرایطی در .کنند اجتناب محیط خطرات از بتوانند تا باشند زنگ به گوش و یارهوش شود می باعث یعنی؛ است الزم جانداران

 نتهدیدما جانوران حمله مثل محیطی خطرات و کنیم می زندگی روستا، یا شهر در امنی ی خانه در که ما امروز زندگی مثل است، امن زندگی

 هب کاری، قرارهای برای وقت تنظیم سرکار، یا مدرسه به رفتن برای خواب زا شدن بیدار مثل روزانه عملکرد حفظ برای اضطراب کند، نمی

 ناسبم رفتارهای فرد آنکه برای ینبنابرا ،است الزم ... و ها پروژه تکالیف، انجام جهت انرژی افزایش نیز و هواپیما یا اتوبوس به رسیدن موقع

 حد رد انسان یوقت. بگذارد تکالیف انجام برای وقت شود، بیدار خواب از وقت سر تا باشد داشته متناسبی اضطراب است الزم باشد داشته

 وقتی ماا شود، می بهتر و بیشتر دارد ارتباط یادگیری و تمرکز توجه، با که مغز از خاصی مناطق فعالیت و رسانی خون دارد، اضطراب طبیعی

 است، یقرارب ندارد، تمرکز و توجه یادگیری، موقع یعنی؛ گذارد می او تحصیلی عملکرد بر بدی بسیار تأثیرباشد  نامتناسب و شدید اضطراب

 اهشک امتحان و آزمون موقع ها آن از استفاده و حافظه از مطالب فراخواندن در او توانایی برساند، پایان به یا کند شروع را تکالیف تواند نمی

 .ردوآ می پایین را او زتمرک و توجه خوابی بی همین و بخوابد خوب تواند نمی ها شب یابد، می

یش نسبت به دیگر متغیرها پ تفکر کلی و بعد اعتقادیمتغیر همچنین در این تحقیق متوجه می شویم که در بین ابعاد هوش معنوی،

ونی راز انجایی که هوش معنوی یکی از نیاز های د در تبیین این فرضیه می توان گفتبینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد. 

 ،امیشادک ،در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقا و تامین سالمت روانی ن زیر بنای باور های نقش اساسیآن را به عنوا می توانانسان بوده و 

اهمیت از  دتاثیر بگذار کارکنان توجه به هوش معنوی به عنوان یکی از عواملی که می تواند بر بهره وری بنابراین،دانستانگیزش باال  ،رضایت

 میتواند تاثیر مثبتی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.باالیی بر خوردار است،همچنین 
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