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 چکيده
هوش هیجانی و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانش ، بررسی رابطه بین جوعاطفی خانوادهپژوهش حاضر با هدف 

آموزان دختر مقطع متوسطه با استفاده از بین کلیه دانشانجام شد. جامعه آماری آموزان دختر متوسطه شهرستان دزفول 

نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی  200ای تعداد تصادفی مرحلهگیری از روش نمونه

ای زمون هبود.جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از روش همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد.آ

نتایج نشان  جزیه و تحلیل قرار گرفته استمورد ت SPSSآمار استنباطی همچون آزمون پیرسون، از طریق نرم افزار آماری 

 معنی داری وجود دارد. بین جوعاطفی خانواده، هوش هیجانی و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی رابطهداد که 

  .، هوش معنوی و جو عاطفی خانواده، عملکرد تحصیلیهوش هیجانی :يديکل واژگان
 

 

 
 

  

 رابطه بين جوعاطفی خانواده، هوش هيجانی و هوش معنوي 

 با عملکرد تحصيلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان دزفول

 

 حسين حاجی
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 مقدمه

، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. در این بین یکی از 1تحصیلی عملکرد

و پایین بودن سطح عملکرد  2تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مساله ی افت تحصیلی  عملکردمسایل و مشکالت اساسی 

بر زیانهای هنگفت اقتصادی، سالمت روانی فراگیرندگان را مخدوش می  این پدیده، عالوه. است کشور آنتحصیلی دانش آموزان 

نماید. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر می گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل 

 (2003، 3بویلفردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کرده اند )

جو عاطفی خانواده می باشد. محیط  تحصیلی دانش آموزان، عملکرد بر گذار تاثیر عوامل از یکی عوامل خانوادگی، بین در

حس محبت و امنیت و توانایی یادگیری و همچنین  خانوادگی از عوامل موثر رشد انسان می باشد.کودکان در محیط خانواده،

از طریق کیفیت روابط بین والدین خود و همچنین بازی کردن با برادران و خواهران خود و اخالق و انسانیت را کسب می کنند و 

 (.1381، مشکانیبا سایر کودکان مهارتهای اجتماعی الزم را برای سازگاری بهتر می آموزند )

 اشتیاق، ،ین، حمایترزندان نظیر تشویق والدبرای اولین بار توجه خود را به رابطه عاطفی والدین و ف 1961بلوم در سال 

انگیزش و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی کودکان جلب نمود.وی دریافت چنین ارتباطی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همسویی 

 (.1977، 4زیادی دارد )لیوی

 (.1379پور، )تمیی افراد تاثیر می گذارد که در رشد شخصیت اولین و باداوم ترین عاملی است محیط خانواده 

ویشتن پنداری و احساس ارزشمندی خود در حال شکل گیری کودکان به شدت از نگرش های اعضای خانواده به خصوص خ

همچنین میزان پذیرش اجتماعی کودك از سوی همساالن و توانایی برقراری روابط . پدر و مادر نسبت به او تأثیر می پذیرد

اگر والدین صادقانه به کودك محبت کنند و به وی اعتماد کنند، او نیز  صمیمانه با آنها از محیط خانوادگی او نشأت می گیرد،

، مقبولیت اجتماعی و سازگاری 5دوست داشتن دیگران و مورد عالقة دیگران بودن را یاد می گیرد. از طرف دیگر بین خودپنداره 

چانگ و )دارد  وجود مثبت رابطةاجتماعی که همگی جلوه های مختلف رشد اجتماعی کودك هستند با پیشرفت تحصیلی آنها 

 (2006، 6استنبرگ

؛  را یاد نگرفته انددر محیط خانواده کودکانی که توانایی برقراری روابط صمیمانه  بسیاری از روان شناسان بر این باورند

 و به شدت در معرضپرخاشگر، تندخو و منزوی هستند و مورد تنفر دیگران قرار گرفته و توان همکاری مؤثر با دیگران را ندارند 

(. تحقیقات بسیاری حاکی از آن است که 2006، 7 شیپر و آلبرت)باشند  می غیره و مدرسه از اخراج روحی، خطرات جسمی،

ارضای نیازهای عاطفی موجب سالمت روان و سازگاری و موفقیت می گردد و برعکس ارضا نشدن و یا ارضای ناقص این نیازها 

 اری و عدم موفقیت می گردد.ناسازگ، سبب بروز اختالالت

تحصیلی گروههای مختلف  عملکردخانوادگی بر روی مختلف  عوامل تأثیر مورد در طولی مطالعه یك ( در2010، 8)نایلینگ

دانش آموزی با بررسی متغیرهای جمعیت شناختی و درون دادهای آموزشگاهی آنها، به این نتیجه رسید که پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان با مؤلفه های چندگانة خانوادگی همانند باورها و انتظارات والدین، اعمال انضباطی و مداخالت والدین، محیط عاطفی 

 انواده و منابع در دسترس خانوادگی ارتباط دارد.حاکم بر خ

های دیگری مانند  در سال های اخیر مفهوم هوش، تنها به عنوان یك توانایی شناختی در نظر گرفته نمی شود، بلکه حوزه

 (2006، 9است )بارون یافته گسترش هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی و هوش معنوی

 تاثیر گذار می باشند  دانش آموزان تحصیلی عملکرد عوامل دیگری هستند که بر ی و معنویفردی هوش هیجان در بین عوامل
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هوش یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم تاریخ روانشناسی است.گفته می شود همانطور که افراد بشر از نظر شکل و قیافه ی 

 (.1389، تفاوت های آشکاری دارند )بابایی یز با همو.... ن، استعداد، ظاهری با هم متفاوتند به لحاظ خصایص روانی چون هوش

ای ه از مؤلفه یجانیدارد در نظر گرفت. هوش ه و آموزش یت یادگیریکه قابل یك متغیرتوان به عنوان  یرا م یجانیه هوش

 یجانیه که هوش ینکنند. با توجه به ا یم یجانات بازیو ه را در نظم دادن به احساسات یشده که هر کدام نقش یلتشک یگوناگون

افراد شد تا  یش هوش هیجانیافزا باعث ییراه ها و روشها یافتنبا  یتوانم ت،که هر فردی آن را داراس درون فردی است یریمتغ

توان به کنترل تکانه، تحمل فشار، خود  یم یجانیه . از مؤلفه های هوشیش دادافراد را افزا یستیبتوان بهز یدشا یقطر یناز ا

 ( 2004، 10)پارکر و همکاران.. اشاره کرد . و ینیخوشب یی،خود شکوفا ،یجانیه یآگاه

 اند که عالوه بر دو هوش یدهرس یجهنت ینبه ا و هوش یادگیریپردازان و صاحبنظران در باب  یهنظر یر،چند دهه اخ یط

 شود می گفته امروز واقع در است یهم وجود دارد که کامالً منحصر به فرد و انسان از هوش یگریجنبه د یجانیه و هوش یکل

 به یا هوش معنوی که است نیازمند عامل دیگری به انسان بلکه نیستند، موثر واقعاً و نبوده چیز همه پاسخگوی EQو  IQ که

 (.2009، 11سسك و تورانس)شود.  می نامیده SQاختصار 

و علوم  یانسان شناس ی،عصب شناس ی،مجموعه ای از مدارك و شواهد از علوم روانشناس یستمقرن ب یانیدر سال های پا

 (.1387، عابدی و سرخیاست) معنوی مطرح هم به نام هوش یسوم دهند هوش یپا به عرصه وجود گذاشتند که نشان م یشناخت

و ارزش هایی را در  را می توان آن چیزهایی دانست که ما به آنها معتقدیم و نقش باورها،هنجارها،عقاید 12هوش معنوی

 که برعهده می گیریم در برمی گیرد. فعالیت هایی

گی و بوسیله آن در زند هوش که به واسطه آن به سوال سازی در ارتباط با مسائل اساسی در زندگی مان می پردازیم، بعبارتی

 (1384، خود تغییراتی را ایجاد می کنیم.)رضویان شاد

ارزش آن مشکالت می پردازیم،هوشی که قادریم توسط  معنا و، با توجه به جایگاه با استفاده از هوش معنوی به حل مشکالت

و با استفاده از آن به معنای عملکردمان آگاه شویم و در یابیم که کدام یك از  آن به کارها و فعالیتهایمان معنا و مفهوم بخشیده

است تاآن را الگو و اسوه زندگی اعمال و رفتارهای ما از اعتبار بیشتری برخوردار است و کدام مسیر در زندگی مان باالتر و عالی 

 (1387، خود سازیم.)عابدی و سرخی

معنویت و هوش را درون یك سازه جدید ترکیب می کند و به انسان این فرصت را می دهد که در ، هوش معنوی مفاهیم

و نقش ها دنبال کند.  ارتباطات، مکان ها، مقابل واقعیت های مادی و معنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در البه الی اشیاء

 (2000، 13)ایمونز

بر عملکرد افراد در همه ی زمینه ها تاثیر می گذارد  ،هوش معنوی و جو عاطفی خانوادههمانطور که ذکر شد، هوش هیجانی

 و )پارکر زیادی تحقیقات معرفی کرد. نتایج دانش آموزانتحصیلی عملکرد و می توان آن را به عنوان یکی از عوامل موثر بر 

هوش  های مولفه ارتباط بیانگر (2002، 17استوتلیمیر، 2003الو،  و ؛ نلسون 2003، 16بویلی ؛ 2003، 15وال ؛2004 ، 14همکاران

 . تحصیلی دانش آموزان دارد هوش معنوی و جو عاطفی خانواده با عملکرد، هیجانی

است ضرورت  هوش معنوی و هوش هیجانی همچون،جو عاطفی خانواده، عواملی از عملکرد تحصیلی متأثر با توجه به اینکه

یشرفت موفقیت و پتوانند در  یکه م عملرد تحصیلیهای  کننده یش بینیپ ییبه شناسا گذشته نسبت یش ازمحققان ب دارد

 نیآنها را فراهم سازند. همچن پرورش ینهمؤثر باشند، اقدام نموده و و زم یك کشور فرزندان تحصیلی، و همچنین سالمت روانی

 و خالق یستهشا یراندب امر در انتخاب ینامکان را فراهم خواهد کرد که مسئول ینا ی،در برنامه های آموزش پژوهش ینتوجه به ا

 به عمل آورند. یشترینظر ب باال، دقت یجانیو کارآمد و دارای مهارتهای ه
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ه ارتباط آنها و شناخت و نحوه ارتباط آنها و و نحو یابعاد مختلف باورها و ادراکات فرد با پشتوانه شناخت یبررسلذا ضرورت 

 .بیفزاید یاجتماع ینهادها یگرمدرسه، خانواده و د ییبر کارآ دتوان یشناخت عوامل مؤثر بر آنها م

هوش معنوی و جو عاطفی ، بررسی و ارتباط سه مولفه های هوش هیجانی ما به دنبال در این پژوهش طبق مطالب گفته

عملکرد تحصلیلی هستند و همچنین ارائه راه حلی برای بهبود عملکرد  مهمی بر های کننده بینی پیش خانواده که به عنوان

 خواهیم بود.، تحصیلی دانش آموزان

هوش هیجانی و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی ، ارتباط بین جو عاطفی خانواده این تحقیق برآن است که به شناسایی

گام مثبتی ، بپردازد،تابانتایج بدست آمده 1395- 1394درسال تحصیلی  دزفولشهرستان  دختر مقطع متوسطهدانش آموزان 

 دانش آموزان بردارد.شکوفایی استعدادهای  و سالمت، پیشرفت تحصیلیدر

 

 روش

 جامعه ي اماري و روش نمونه گيري

 93ـ94که در سال تحصیلی  آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول استجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش

 به تحصیل اشتغال دارند.

 200ای تعداد گیری تصادفی مرحلهآموزان دختر مقطع متوسطه با استفاده از روش نمونهدر این پژوهش از بین کلیه دانش

مدرسه بطور  ه یكگیری به این ترتیب بود که ابتدا از بین کلیه مدارس متوسطنفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش نمونه

 آموز بصورت تصادفی انتخاب شدند.نفر دانش 20تصادفی انتخاب شد. پس از هر مدرسه به تناسب جمعیت تعداد 

 

 گيري پژوهشابزارهاي اندازه

( استفاده شد )موسوی 1964) 18در این پژوهش برای سنجش جو عاطفی خانواده از پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن

 (.1376شوشتری، 

یابی از طریق همبسته کردن که رواییباشد توضیح آنروایی این مقیاس در مدارس راهنمایی شهر اهواز در حد مطلوب می

یابی مقیاس روابط خانواده سؤال که به منظور روایی 16ای حاوی های پرسشنامه مالك )پرشسنامههای این مقیاس با نمرهنمره

 یابی با استفاده از پرسشنامه مالك در زیر نشان داده شده است:یرفته است. نتایج این رواییتهیه و تنظیم گردیده است( صورت پذ

، امنیت 53/0، اعتماد 67/0، تشویق 65/0، هدیه دادن 78/0، تجارب مشترك 63/0، تأیید کردن 61/0، نوازش 61/0محبت 

یابیم که این مقیاس از روایی خوبی برخوردار نتایج درمیدار هستند و با توجه به این معنی 001/0ها در سطح .همه همبستگی65/0

 (.1376است )موسوی و حقیقی، 

 ( استفاده شد.1997برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی بارـ اُن )

 یهای مختلف بدست آمده است. میانگین ضرایب آلفای کرونباخ در محاسبهضرایب پایایی و روایی این پرسشنامه با روش 

-( برای خرده مقیاس مسئولیت69/0ها باال بوده است. از ضرایب آلفای کرونباخ پایین )همسانی درونی برای تمامی خرده مقیاس

)بار  76/0( برای خرده مقیاس احترام به خود، با میانگین کلی ضریب همسانی درونی 86/0پذیری اجتماعی تا ضرایب آلفای باال )

 (.1997ـ اُن، 

ها و همچنین اظهارنظر متخصصان به این نتیجه رسید که های آزمودنی( در مطالعات خود با اتکا به پاسخ1997بار ـ اُن )

( به بررسی روایی و پایایی این 1382از روایی صوری و محتوایی باالیی برخوردار است. در ایران دهشیری ) EQ-iی پرسشنامه

به دست آمد و روایی آزمون نیز تأئید شد.  73/0ی زمانی چهار ماه فاصله ابزار پرداخته است. در تحقیق وی ضریب پایایی با

 83/0برای خرده مقیاس همدلی تا  55/0ای بین ( ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ را در دامنه1383آبادی )همچنین شمس

 برای خرده مقیاس مهار تکانه به دست آورد. 

                                                   
18 Hill Bern 
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 ( استفاده شد.2007) ISIS 19یرساختة آمرام و درامعنوی یکپارچه  برای سنجش هوش معنوی از پرسشنامه هوش

باال بود. آلفای  ISISها، آلفای کرونباخ محاسبه شد. سازگاری درونی برای سنجش سازگاری درونی مقیاس و خرده مقیاس

 را داشت.  89/0با میانگین  95/0تا  84/0ای از ها هم باال بود. آلفای کرونباخ دامنهبود سازگاری درونی حوزه مقیاس 97/0کرونباخ 

و  95/0، تعالی 86/0، معنا 91/0، توفیق 84/0ها شامل این موارد بود: هوشیاری مقادیر آلفای کرونباخ برای حوزه مقیاس

با میانگین  88/0ا ت 62/0ای از سازگاری درونی توانایی خرده مقیاس هم از متوسط به باال بود. آلفای کرونباخ دامنه 90/0حقیقت 

 را داشت.  75/0

، آزادی 74/0، عدالت 65/0هویتی ، بی75/0، بصیرت 89/0ها عبارت بود از: زیبایی برای خرده مقیاسمقادیر آلفای کرونباخ 

، 74/0، شادی 71/0، شهود 71/0، کلیت درونی 77/0گرایی ، واقع82/0گرایی ، کل87/0آل ، خود ایده72/0، قدرشناسی 77/0

، ترکیب 82/0، خدمت 87/0، روحانیت 68/0، ارتباط 70/0، هدف 88/0، حضور 73/0، تمرین 70/0، فراخ نظری 71/0گاهی آ

ها را پر هفته دوباره پرسشنامه 6نفره که بعد از  26با یك نمونه کوچك  ISIS. برای تعیین پایایی موقت 77/0، حقیقت 70/0

پایایی آزمون باز آزمون قابل قبولی را نشان  ISISمقایسه شد.  ISISها در اجرای اول کردند محاسبه شد، این نمرات با نمرات آن

  بود. P<01/0و  77/0داد. ضریب همبستگی پیرسون 

 ها استفاده گردید.آموزان از معدل سال گذشته و ترم گذشته آنو برای سنجش عملکرد دانش

 

 یافته ها
 ه می باشیم که هر یك را به طور جداگانه بررسی می کنیم. چهار فرضی در این پژوهش ما به دنبال بررسی

 : بین جوعاطفی خانواده وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضيه اول

 جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلیپیرسون بین  -1جدول 
 

 

 

 

 

 

عملکرد تحصیلی و میزان دانش آموز  200جو عاطفی خانواده  جدول فوق نشان می دهدکه ضریب همبستگی نمونه ای بین

سطح معناداری  مقدار قوی بین این دو متغیر می باشد و چوننسبتاً این مقدار نشان دهنده رابطه  که، می باشد 658/0برابر با آنها 

ضریب همبستگی بین میانگین جو عاطفی خانواده دانش آموزان دختر می باشد، فرض صفر نبودن  05/0و کمتر از  صفر برابر

درصد می توان  99بعبارت دیگر با احتمال ، پذیرفته می شود مقطع متوسطه شهرستان دزفول و میانگین عملکرد تحصیلی آنها

باط معنا داری وجود دارد. لذا فرضیه مورد بررسی)بین ارت، و عملکرد تحصیلی آنهابین جو عاطفی خانواده دانش آموزان گفت که 

 جوعاطفی خانواده وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد( مورد تایید قرار می گیرد. 

 فرضيه دوم : بين هوش هيجانی وعملکردتحصيلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

 هيجانی و عملکرد تحصيلیهوش پيرسون بين  -2جدول 

 

 

 

 
 

                                                   
19 Amraam & dryer 

 آزمون همبستگی پیرسون

 658/0** ضریب همبستگی ای پیرسون

 001/0 (tailed-2) .سطح معناداری

 200 تعداد

 آزمون همبستگی پیرسون

 898/0** ای پیرسون ضریب همبستگی

 001/0 (tailed-2) .سطح معناداری

 200 تعداد
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عملکرد تحصیلی آنها و میزان دانش آموز  200هوش هیجانی  جدول فوق نشان می دهدکه ضریب همبستگی نمونه ای بین

سطح معناداری  مقدار قوی بین این دو متغیر می باشد و چوننسبتاً این مقدار نشان دهنده رابطه  که، می باشد 898/0برابر با 

ضریب همبستگی بین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع می باشد، فرض صفر نبودن  05/0و کمتر از  صفر برابر

درصد می توان گفت که  99بعبارت دیگر با احتمال ، ودپذیرفته می ش متوسطه شهرستان دزفول و میانگین عملکرد تحصیلی آنها

باط معنا داری وجود دارد. لذا فرضیه مورد بررسی)بین هوش هیجانی ارت، بین هوش هیجانی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنها

 وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد( مورد تایید قرار می گیرد. 

 بین هوش معنوی وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. فرضيه سوم :

 برای فرضیه فوق می باشد. نتیجه آزمون پیرسون ،3دول ج

 هوش معنوي و عملکرد تحصيلیپيرسون بين  -3جدول 

 

 

 

 

 
 

عملکرد تحصیلی آنها و میزان دانش آموز  200هوش معنوی  جدول فوق نشان می دهدکه ضریب همبستگی نمونه ای بین

سطح معناداری  مقدار قوی بین این دو متغیر می باشد و چوننسبتاً این مقدار نشان دهنده رابطه  که، می باشد 734/0برابر با 

ضریب همبستگی بین میانگین هوش معنوی دانش آموزان دختر مقطع می باشد، فرض صفر نبودن  05/0و کمتر از  صفر برابر

 درصد  99بعبارت دیگر با احتمال ، پذیرفته می شود متوسطه شهرستان دزفول و میانگین عملکرد تحصیلی آنها

باط معنا داری وجود دارد. لذا فرضیه مورد بررسی)بین ارت، بین هوش معنوی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنهامی توان گفت که 

 هوش معنوی وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد( مورد تایید قرار می گیرد. 

فرضيه چهارم: بين جوعاطفی خانواده،هوش هيجانی وهوش معنوي وعملکردتحصيلی دانش آموزان رابطه 

 .چندگانه وجوددارد

بدنبال این مهم می باشیم که آیا بین متغیرهای مستقل )سه مؤلفه تأثیر گذار بر عملکردتحصیلی  در بررسی فرضیه فوق 

 شامل جوعاطفی خانواده،هوش هیجانی وهوش معنوی( و متغیر وابسته )عملکردتحصیلی( رابطهء چندگانه وجود دارد یا خیر ؟

ه کتفاده می کنیم. براساس نتایج حاصل از این تحلیل از تحلیل رگرسیون به روش ورود اس، برای رسیدن به پاسخ این سؤال

ضریب همبستگی چندمتغیری برای ترکیب خطی سه مؤلفه تأثیر گذار بر عملکردتحصیلی )جوعاطفی خانواده،هوش ، 4در جدول 

معنادار  05/0درصد می باشد که در سطح  71درصد و ضریب تعیین برابر با  81عملکردتحصیلی برابر با  هیجانی وهوش معنوی( با

 است. بنابراین می توان گفت بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطهء چندگانهء معنادار وجود دارد.

عملکردتحصیلی توسط متغیرهای پیش بین  درصد واریانس 71درصد می باشد که نشان می دهد  71ضریب تعیین برابر با 

 یین می باشد.قابل تب ()جوعاطفی خانواده،هوش هیجانی وهوش معنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون همبستگی پیرسون

 734/0** ای پیرسون ضریب همبستگی

 001/0 (tailed-2) .سطح معناداری

 200 تعداد
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 نتایج حاصل از تحليل رگرسيونی به روش ورود -4جدول 

 

 هاي تحقيقتبيين فرضيه

 بین جوعاطفی خانواده وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. تبيين فرضيه اول پژوهش:

 عملکردیافته های پژوهش هایی تأیید می کند که در داخل و خارج از کشور ارتباط معنادار بین جو عاطفی خانواده و 

، 21؛ هاگمن 2005، ؛ مك فارلین 2009، 20؛ سنت و همکاران 2010، مثال : نایلینگ)برای ، تحصیلی دانش آموزان را نشان داده اند

. هماهنگی بین یافته (1376؛ محسنی کوچصفهانی،  1382؛ محبی نورالدی نوند و همکاران،  1384؛ آتش روز و همکاران،  1994

تحصیلی دانش آموزان  عملکردنواده و های پژوهش حاضر و پژوهش های انجام شدة قبلی نشان می دهد که میان جو عاطفی خا

رابطة مثبت معنادار وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت آنجا که والدین به نیازهای عاطفی فرزندان خود در حد معقول 

 رسیدگی کنند و با آگاهی از اصول تعلیم و تربیت و چگونگی رشد شخصیت و ویژگی های کودك در هر مرحله از رشد آنها، با

شاهد پیشرفت تحصیلی آنها خواهیم بود. بدیهی است که شرط الزم برای داشتن توجه، انگیزه و ، فرزندان خود برخورد کنند

اشتیاق به یادگیری و پیشرفت تحصیلی کودکان، تأمین نیازهای اساسی آنها در محیط خانواده، به خصوص از سوی والدین است. 

یولوژیك و همچنین نیازهای روانی همانند نیاز به امنیت، محبت و احترام باعث می گردد ارضا نشدن یا ارضای ناقص نیازهای فیز

تا کودکان در مدرسه دستخوش اضطراب و ناامنی شوند و به جای حل مسأله و پرداختن به تکالیف شناختی، بیشتر نگران و 

ت بنابراین می توان گف. آمیز کالس درس باشنددلواپس نیازهای زیستی و عاطفی خود و همین طور شرایط ناامن و فضای تهدید 

که بسیاری از مشکالت رشد و تعلیم و تربیت کودکان در فضای عاطفی حاکم بر خانواده ریشه دارد و حل این مشکالت از طریق 

اجتماعی  در مورد تبیین تفاوت حیطه های جو عاطفی خانواده در رشد مهارت های. کمك به رشد و آگاهی والدین انجام می گیرد

کودکان و پیشرفت تحصیلی آنان در این پژوهش، توجه به تفاوت های فرهنگی و نحوة فرزندپروری و جو عاطفی خانواده در جامعة 

 .آماری تحقیق نیز حایز اهمیت است

آموزان برای بین میانگین جو عاطفی خانواده دانش ( 658/0)ا توجه به ضریب همبستگی پیرسون بدر تحلیل استنباطی  

با ، (001/0سطح معناداری بدست آمده ) دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول و میانگین عملکرد تحصیلی آنها وهمچنین

  .بنا براین فرضیه مورد نظر تایید می گردد، درصد می توان گفت که بین آنها رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد 95اطمینان 

 

                                                   
20 Sonnette 
21 Hagman 

 نسبتB Fو  (βضریب رگرسیون )

Pاحتمال 
 ضریب تعیین

RS 

 همبستگی چندگانه
MR 

 شاخص های آماری

 متغیرهای پیش بین 1 2 3

  

B=609/0 

702/0=β 

t=7/19 

P=001/0 

F=24/641 

P=001/0 
66/0 72/0 

(I1)  جوعاطفی

 خانواده

 

B=577/0 

671/0=β 

t=1/19 

P=001/0 

B=587/0 

667/0=β 

t=2/19 

P=001/0 

F=71/591 

P=002/0 
 (I2هوش هیجانی ) 78/0 68/0

B=532/0 

566/0=β 

t=1/14 

P=001/0 

B=545/0 

619/0=β 

t=9/14 

P=001/0 

B=555/0 

624/0=β 

t=7/15 

P=001/0 

F=32/585 

P=001/0 
 (I3هوش معنوی ) 81/0 71/0
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 هیجانی وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.بین هوش  تبيين فرضيه دوم پژوهش:

که همگی موید  (2004) و همکاران 22و پتریدس ( 2004همکاران ) و پارکر تحقیق های یافته با حاضر تحقیق های یافته

ی همبستگاست همخوانی دارد. در مورد نتایج به دست آمده و  رابطه و همبستگی مثبت بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی

مثبت بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان باید ذکر کرد که با توجه به اینکه هوش هیجانی باال، مولد 

اجتماعی و بیانگر شناخت بهتر احساس و هیجانات خود و دیگران، مدیریت بهتر هیجانات خود و دیگران، همدلی  -سالمت روانی

ابطه ی مناسب با آنها، ایجاد انگیزه در خود و خود را ارزشمند و توانا دانستن و در نهایت داشتن نگرش کردن با سایرین و برقراری ر

 مثبت به زندگی، رضایت و لذت بردن از آن است، لذا می تواند یك همبستگی مثبت با عملکرد تحصیلی داشته باشد.

میانگین هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع رای ( ب898/0با توجه به ضریب همبستگی پیرسون )در تحلیل استنباطی  

د درص 99با اطمینان ، (001/0سطح معناداری بدست آمده ) وهمچنین متوسطه شهرستان دزفول و میانگین عملکرد تحصیلی آنها

 . می توان گفت که بین آنها رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد، بنا براین فرضیه مورد نظر تایید می گردد

 

 بین هوش معنوی وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد. ين فرضيه سوم پژوهش:تبي

 یزانم یشو باورهای معنوی نه تنها باعث افزا یدکه عقا یافتنددر (2010، 23و نوبل ین؛ به نقل از گر 2004)و براس  یالک 

 یادراک یزقدرت تجسم، آنال یان،ها شامل حافظه، سرعت پردازش، ب ییتوانا ینشود، ا یو استفاده از دانِش آموخته م یادگیری

 باشد. یو پشتکار م یزهانگ

خود  یاست که انسان در حل مسائل معنوی و ارزش یمعتقدند که هوش معنوی استعدادهای ذهن (2000) 24زوهر و مارشال

باور  ینبر ا (2000) 25دهد. امونس یو معنا قرار مگسترده از وسعت و غنا  یو کارهای خود را در حالت یو زندگ یردگ یبه کار م

ش و تحول بدهد. فردی با هو ییرتواند به انسان توان تغ یم یل،ارزش و پرورش تخ نا،با مع یوندشپ یلاست که هوش معنوی به دل

لهام برای ا یتیها و فراتر از آن رفتن، ظرف یبرای روبرو شدن با دشواری ها و سخت یتیظرف ی،معنوی باال، دارای انعطاف، خودآگاه

و نقد سنتها و آداب و رسوم  یزندگ یادیهای بن شدر جست و جوی پاسخ برای پرس ی،و شهود، نگرش کل نگر به جهان هست

 ینموجود ب یتواند خالء احساس ینم یجانیمعتقد است که هوش ه (2010 یگران،و د ینی؛ به نقل از حس 1995)است. گلمن 

 یم معنیاطراف چه  یایو اش یمکه چه هست یمشود تا ما بفهم یبه هوش معنوی حس م یازرا پر کند و ن یگرانطه انسان و دراب

کند تا آن چه را که  یو هوش معنوی کمك م یمجهان پهناور بفهم ینبه کمك هوش معنوی جای خود را در ا یتوانیمدهند و م

و  یشغل -لیی)تحصینه ها زم یافراد در تمام یزندگ یفیتبر ک یشگرف یرهوش معنوی تأث یم،کن یلبه بالفعل تبد یمبالقوه دار

 ( دارد.یخانوادگ یزندگ

رد عملک هوش معنوی و ینبر وجود رابطه قوی ب یمبن یهفرض ینا یجهنت ینحاصله و هم چن یجها و نتا یهبا توجه به نظر

 یمقابله با مشکالت و خودآگاه ییهای هوش معنوی توانا ود مؤلفهبرداشت نمود که وج ینتوان چن یدانش آموزان، م تصحیلی

هوش معنوی در وجود دانش آموزان،  یتگردد. در واقع با تقو ینفس آنها م اعتماد به یشافزا وجبدانش آموزان، م یندر ب

 گردد. یم یزآنها ن یلیو منجر به بهبود عملکرد تحص یافته یشآنها افزا یخودکنترل

میانگین هوش معنوی دانش آموزان دختر مقطع ( برای 734/0استنباطی با توجه به ضریب همبستگی پیرسون )در تحلیل 

درصد  95با اطمینان ، (001/0سطح معناداری بدست آمده ) وهمچنین متوسطه شهرستان دزفول و میانگین عملکرد تحصیلی آنها

 . د، بنا براین فرضیه مورد نظر تایید می گرددگفت که بین آنها رابطه مثبت ومعنی داری وجود دار می توان
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23 Green, N. W. & Noble 
24 Zohor & Marsholl 
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: بین جوعاطفی خانواده،هوش هیجانی وهوش معنوی وعملکردتحصیلی دانش آموزان رابطه تبيين فرضيه چهارم پژوهش

 دارد. چندگانه وجود

 در بین عواملمی باشد.  هوش معنوی و هوش هیجانی همچون،جو عاطفی خانواده، عوامل متعددی از عملکرد تحصیلی متأثر

 تاثیر گذار می باشند. دانش آموزان تحصیلی عملکرد عوامل دیگری نیز هستند که بر فردی هوش هیجانی و معنوی

بر عملکرد افراد در همه ی زمینه ها تاثیر می گذارد و می توان  ،هوش معنوی و جو عاطفی خانوادههوش هیجانیبطور کلی 

 ، 26همکاران و )پارکر زیادی تحقیقات معرفی کرد. نتایج دانش آموزانتحصیلی عملکرد آن را به عنوان یکی از عوامل موثر بر 

هوش ، هوش هیجانی های مولفه ارتباط بیانگر (2002، 29استوتلیمیر، 2003الو،  و ؛ نلسون 2003، 28بویلی ؛ 2003، 27وال ؛2004

 . تحصیلی دانش آموزان دارد معنوی و جو عاطفی خانواده با عملکرد

برای ترکیب خطی سه مؤلفه تأثیر گذار بر عملکردتحصیلی  هاستنباطی با توجه ضریب همبستگی چندمتغیردر تحلیل  

درصد  71برابر با که درصد و ضریب تعیین  81برابر با که عملکردتحصیلی  )جوعاطفی خانواده،هوش هیجانی وهوش معنوی( با

وابسته رابطهء چندگانهء معنادار وجود دارد، بنا براین فرضیه مورد نظر می باشد می توان گفت بین متغیرهای مستقل و متغیر 

 . تایید می گردد

 

 بحث و نتيجه گيري
پرداخته  آموزان دانش تحصیلی عملکرد هوش هیجانی و هوش معنوی با، به رابطه بین جوعاطفی خانواده حاضر در تحقیق

استناد دست پیدا خواهیم کرد. با توجه به اینکه در این پژوهش نتایجی شد. با بررسی تمامی فصول به یك سری نتایج کلی و قابل 

 . شوندنتایجی که در این فصل ذکر خواهیم کرد به دو بخش تقسیم می شود.یافت می

های آماری برای آنها در این پژوهش انجام نداده ایم و این نتایج بیشتر حاصل نتایج سایر بخش اول: نتایج کلی که بررسی

 باشد که با ذکر نام آن محقق و سال انجام آن پژوهش به ذکر آنها خواهیم پرداخت. ن میمحققی

باشد که با تعمیم نتایج های آماری و عملیات میدانی ما در این پژوهش میبخش دوم: این نتایج حاصل یافته ها، بررسی

 اند. حاصل از نمونه گیری انجام شده به کل جامعه بدست آمده

یلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. در این بین یکی از تحص عملکرد

و پایین بودن سطح عملکرد  30تحصیلی افراد و نظام آموزشی هر کشور، مساله ی افت تحصیلی  عملکردمسایل و مشکالت اساسی 

 (1385است )زهراکار،  کشور آنتحصیلی دانش آموزان 

ر در مورد عوامل موث یمطالعات فراوان ی،و روانشناسان اجتماع یتو ترب یماست که محققان و پژوهشگران تعل یمتماد یسالها

 یمورد توجه تمام یزاست که به خصوص در حال حاضر ن یموضوع یشرفتدانش آموزان انجام داده اند. پ یلیتحص عملکردبر 

 .شود یکودکان و نوجوانان م یلاز بودجه جوامع صرف تحص زیادیجهان بوده است، و هر ساله مقدار  یکشورها

 

 هاي پژوهشمحدودیت
ای این است که در تحقیقات مذکور سنجش ما بر اساس گزارشی است که اولین محدودیت در اغلب تحقیقات پرسشنامه- 

گیرد که احتمال انحراف اطالعات وجود دهند در واقع فرد واسطة بین واقعیت و محقق قرار میافراد از وضعیت مورد سؤال، ارائه می

 دارد. 

                                                   
26 parker 
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ها ای؛ بدین صورت که غالباً افراد حاضر نیستند برای تکمیل پرسشنامهتحقیقات پرسشنامهی شرکت کنندگان در انگیزه-

ها مشکل است و از طرفی امکانات الزم ی موقعیتی افراد در همهی درونی برای همهوقت و دقت کافی صرف کنند و ایجاد انگیزه

 طور حتم از روایی نتایج خواهد کاست.نیست و این به ی بیرونی هم در اختیار محققان و دانش آموزانجهت ایجاد انگیزه
 نامهپرسشبعضی از سواالت  به قلبی اعتقادات اساس بر دهنگان پاسخ دارد امکان که است آن ژوهشپ ذاتی محدودیتهای از-

  .باشند داده رخ نیز حاضر تحقیق با رابطه در ردمو این که دارد احتمال لذا باشند نداده پاسخ
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