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 ةرابط بررسي به منظور حاضر ژوهشپ: چکیده
 تحصیلي عملکرد با معنوی هوش و اشناختفر

 ةجامع. شد انجام کرمانشاه رازی دانشگاه دانشجويان
 بود رازی دانشگاه دانشجويان ةکلی ،پژوهش آماری

 مشغول دانشگاه اين در 89-98 تحصیلي سال در که
 099 تعداد ،دانشجويان ةکلی بین از. بودند تحصیل به

 انتخاب ایخوشه تصادفي گیرینمونه روش به نفر
 و ولز فراشناخت هایپرسشنامه به و شدند

 زادهعبداله معنوی هوش و( 0992) هاتون -کارترايت
 هاداده تحلیل برای. دادند پاسخ( 6891) همکاران و

 ضريب از توصیفي آمار هایروش بر عالوه
 نشان نتايج. شد استفاده t آزمون و پیرسون همبستگي

 معناداری ةرابط ،فراشناخت و معنوی هوش که داد
 در پسران و دختران بین. نداشتند تحصیلي عملکرد با

 اما ،نداشت وجود تفاوتي معنوی هوش و فراشناخت
 اعتماد هایلفهؤم و( >996/9P) تحصیلي عملکرد در

 وجودآنها  بین معناداری تفاوت ،منفي باور و شناختي
 لزوم هايافته اين به توجه با(. >90/9P) داشت

 عوامل شناخت و آموزشي هایشیوه رد بازنگری
 آموزشي هایمحیط در تحصیلي عملکرد بر مؤثر

 . شودمي احساس
 

Abstract: This study was conducted 
to investigate the relationship of 
metacognition and spiritual 
intelligence with academic 
performance in Razi University 
students in Kermanshah in 2010-
2011. The statistical population waz 
Razi University students; 200 
samples were selected by cluster 
random method for this population. 
They answered Wells & Cartwright-
Hatton’s metacognition questionnaire 
(2004), and Abdollahzadeh’s spiritual 
intelligence (2007). The data were 
analyzed by Pearson’s correlation and 
t-test. Results showed that there was 
not any relationship between spiritual 
intelligence and meta cognition with 
academic performance, and there was 
not any difference between men and 
women in terms of metacognition and 
spiritual intelligence. But there was a 
difference between them about 
academic performance (P<0/001) and 
cognition trust, and negative belief 
(P<0/05). Based on the results, it is 
necessary to restudy the educational 
methods, and effective factors of 
recognition in academic performance 
in educational environments.  
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 امة آموزش عالين
 

 مسأله طرح و مقدمه
 التحصیلفارغ نیز را دانشجوياني و پذيرش را جديدی دانشجويان ساله همه هادانشگاه

 برخوردار ایويژه جايگاه از آموزشي کیفیت به توجه، مستمر ةچرخ اين در و کنندمي
 ةتولیدکنند مراکز عنوان به هادانشگاه. (82 :6892، شمشیری و فتحي، ئيهزاوه) است
 از بسیاری خاستگاه، کشور نیاز مورد متخصصان تربیت نهادهای و فرهنگ و علم

 آموزش ملي گزارش) هستند عهجام روز مسائل حل برای هااقیتخلّ و هانوآوری
 طول در دانشجويان تحصیلي وضعیت مستمر و مداوم ارزشیابي (.6899، ايران عالي

 بهبود ناپذيراجتناب و ضروری ارکان از يکي ،آن با مرتبط عوامل بررسي و تحصیل
، بهتر آموزشي برنامه تدوين در امر اين. است هادانشگاه در ويژهب آموزشي نظام کیفیت

 تأثیر مربوط نمسئوال کارايي بهبود و اصالح در نهايتاً و آموزشي کیفیت یاارتق
 (.86 :6832، فرشیدفر و شمس ؛12 :6830، عامری و صبا، سجادی) دارد بسزايي

 پژوهشگران نظر مورد همواره ،تحصیلي موفقیت آيند پس و آيندپیش عوامل شناسايي
 و اهمیت تناسب به عوامل اين عددمت مطالعات در و است بوده تربیت و تعلیم نظام
 پیشرفت بر شناختي فرايندهای نقش و اهمیت بررسي اما ؛اندشده شناسايي خود تأثیر

 شناخت کهاين به توجه با و. است بوده آموزشي نظام در ای برجسته ءخال، تحصیلي
 دانشجويان تحصیلي پیشرفت و عملکرد سطح یارتقا جهت تواندمي، عوامل اين

 عملکرد با 6فراشناخت ةرابط بررسي درصدد حاضر پژوهش، گیرد قرار تفادهاس مورد
 . است تحصیلي

آنها  از بهینه استفاده چگونگي و شناختي فرايندهای ةدربار دانش به فراشناخت
 مفهوم معرفي (.6886، 0زوهر) شودمي گفته يادگیری اهداف به رسیدن برای

 و يادگیری با آن رابطة و راشناختف که است شده موجب 8فالول توسط فراشناخت
 از بسیاری. قرارگیرد پژوهشگران از بسیاری توجه کانون ،تحصیلي پیشرفت

 امر در فراشناختي ويژة راهبردهای از استفاده به را خود توجه ،شناختي شناسان نارو
 راهبردهايي و فرايندها، دانش برگیرنده در فراشناخت. اندداشته معطوف يادگیری

(. 0990، 0بیرد و 2مؤسس) کندمي کنترل و نظارت، ارزيابي را شناخت که است

                                                                                                                                      
1. meta cognition 
2. Zohar 
3. Flavell 
4. Moses 
5. Baird 



 
 
 

 030 ... فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلي دانشجويان ةرابط
 

 چگونگي از آگاهي، گیردمي ياد چگونه فرد هکاين از آگاهي عنوان به را فراشناخت
 ةدربار قضاوت توانايي، هدف يک به رسیدن برای موجود اطالعات از استفاده

 چه برای را راهبردهايي چه اينکه از آگاهي، خاص تکلیف يک در شناختي فرايندهای
 از بعد و عملکرد حین در خود پیشرفت ارزيابي، دهدمي قرار استفاده مورد هاييهدف
 دو بین ،پردازاننظريه اغلب(. 6889، 6میلر و فالول) اندکرده تعريف عملکرد اتمام
 .اند شده قائل تمايز ،فراشناختي نظارت و فراشناختي دانش يعني، فراشناخت از جنبه

 راهبردهای و خودشان شناخت مورد در افراد که است اطالعاتي، فراشناختي انشد
 از ایدامنه به فراشناختي نظارت. گذاردمي اثرآنها  بر راهبردها اينو  دارند يادگیری

 عملکرد در خطاها تشخیص و کردن کنترل، کردن توجه نظیر، اجرايي کارکردهای
( 0969) 0داس و 2ازگان، 8تاک، (0969) 0رسالآ(. 82 :6896، بیابانگرد) دارد اشاره

 و يادگیری بهبود باعث فراشناختي و شناختي راهبردهای از آگاهي که معتقدند
 . شودمي تحصیلي عملکرد

، آموزشگاهي و فردی هایحوزه در مؤثر عامل يک عنوان به 1معنوی هوش 
 آن مورد رد تجربي و پژوهشي هایيافته و نظری مطالب که است جديدی موضوع

 در تحصیلي عملکرد در معنوی هوش اهمیت به توجه ؛ به همین خاطر،است اندک
 ،جوامع در انساني وریهبهر نیروی عنوان به دانشجو قشر بین در و آموزشي اتمؤسس
 گرفته صورت زمینه اين در که اندکي هایپژوهش رغمعلي و. است اهمیت حائز
 مشخص به توجه با. باشدمي آموزشي نظام ایهدغدغه از يکي لهأمس اين هنوز است
 ةنگر آيا که شودمي مطرح مسأله اين فرد موفقیت هایجنبه بر هوشي یبهره آثار شدن

 هوش کننده يکپارچه و چندگانه هایهوش انواع از يکي عنوان به معنوی هوش
 استناد بلقا تحصیلي هایموفقیت در مؤثر ایسازه عنوان به تواندمي هیجاني و عقالني
 کاراتر عملکرد بنیان، معنوی هوشکه  معتقدند( 802، 0999) مارشال و زوهر باشد؟
 کردن يکپارچه در آن کنش واسطه به معنوی هوش و ،است هیجاني و عقالني هوش
 کنش اين. يابد گسترش هوش دو اين از بعد بايستي هیجاني هوش و عقالني هوش

 تسهیل را هیجان و منطقي تفکر فرايندهای بین تعامل ،معنوی هوش ةکنند يکپارچه

                                                                                                                                      
1. Miller 
2. Arsal 
3. Tok 

4. Ozgan 
5. Dos 
6. spiritual intelligence 
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 امة آموزش عالين
 

 رشد موجب و دهد تغییر کلي به را آنها تعامل ةنتیج که دارد را قابلیت اين و، کندمي
(. 8 :6889، نژادچابکي، کاظمي شعاع، حسینیان) شود فرد دگرگوني و سازگاری و

 مورد ایهتوانمندی و هامهارت دهيسازمان و شناسايي برای چارچوبي معنوی هوش
 يابدمي افزايش فرد پذيریانطباق میزان معنويت از استفاده با که ایگونه به ؛است نیاز

 :دارد داللت معنوی هوش جزء سه بر( 61 :0990) 0وگان مدل(. 0998، 6آمرام)
 سطوح از آگاهي، هستي به مربوط مسائل عمیق درک اساس بر معنا يافتن توانايي

 میان تعامل از آگاهي، لهأمس حل به منظور آن از استفاده توانايي و هوشیاری چندگانه
 0کندريک و 2دراپر، 8شریمک. ماوراء باآنها  تعامل و يکديگر با موجودات همه

 اثرگذاری سبب که است فرد باورهای زيربنای معنوی هوش که کنندمي تأکید( 0990)
. کندمي بندیالبق را زندگي واقعي شکل که یاگونه به شود؛مي وی عملکرد بر

 به ؛است شده ها انسان خودآگاهي و پذيریانعطاف قدرت افزايش باعث معنوی هوش
. دارند بیشتری صبوری و بردباری، زندگي هایسختي و مشکالت برابر در که طوری

 جهان به گرنکل نگرش و شهود با و بوده الهام برای ظرفیتي معنوی هوش، واقع در
 و هاسنت نقد و زندگي بنیادی هایپرسش برای خيپاس جویو جست در، هستي
 . است رسوم و آداب

 هایموقعیت و هازمینه در معنوی منابع و هاظرفیت کاربرد واقع در معنوی هوش
 و هاظرفیت از بخواهند که برندمي کار به را معنوی هوش افراد زماني و، است عملي
 در تالش يا وجودی موضوعات در هانديش و مهم هایگیریتصمیم برای معنوی منابع

 (.0999، 3مارشال و زوهر ؛0990، 1ايمونز) کنند استفاده روزانه مسائل حل جهت
 است چندگانه هایهوش انواع از يکي، معنوی هوش که است معتقد( 0990) وگان

 مختلف هایشیوه نیازمند معنوی هوش. يابد توسعه و رشد تواندمي مستقل طور به که
 هوش. است هستي دنیای در زندگي با روح و ذهن دروني زندگي حدتو و شناخت
 قدرت کسب برای انسان. يابد پرورش تمرين و جوو جست، تالش با تواندمي معنوی

 نیازمند، کندمي کمک روان و نفس سالمت رشد به که هاييگیریتصمیم در تشخیص
 . است معنوی هوش

                                                                                                                                      
1. Amram 
2. Vaughan 
3. McSherry 

4. Draper 
5. Kendrick 
6. Emmons 
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 033 ... فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلي دانشجويان ةرابط
 

 در توقف و اخراج، تحصیل کتر صورت به تحصیلي افت باالی بسیار آمار
 عالي آموزش به را زيادی هایخسارت هرساله، آموزشي هایهزينه نظر از ،تحصیل

 تفاسیر اين با(. 6898، واليي و سیف و زاده خديو) ندکمي وارد جهان کشورهای در
 در جامعه اقتصادی و انساني منابع از بخشي ،تحصیلي افت افزايش با نیز آينده در

 ضايع دانشجويان مشروطي و مردودی، انصراف، تحصیل ترک، اخراج با اهدانشگاه
 افت. آوردمي وجود به فراواني اجتماعي و فردی ناگوار پیامدهای و آثار و شودمي

 فرد درماندگي و سرخوردگي و، هادانشگاه هایبودجه اتالف باعث همچنین تحصیلي
 تأثیرگذار عوامل شناخت و جوياندانش تحصیلي عملکرد بررسي. شودمي هاخانواده و
 آموزش در کارايي افزايش و آموزشي هایريزیبرنامه برای را زمینه تواندمي آن بر

 با تحصیلي عملکرد ةرابط بررسي هدف با حاضر ةمطالع ،بنابراين ؛سازد فراهم عالي
 . شد انجام کرمانشاه رازی دانشگاه دانشجويان در معنوی هوش و فراشناخت

 
 پژوهش سوابق و پیشینه

 که، است شده انجام تحصیلي پیشرفت و فراشناخت ارتباط زمینه در هاييپژوهش
 که( 6899) رحماني ةمطالع در جمله از :است مؤلفه دو اين بین مثبت ارتباط از حاکي
 و انگیزشي باورهای خصوص در راهنمايي مقطع بینای و نابینا آموزاندانش روی

 ارتباط از حاکي نتايج، شد انجام تحصیلي پیشرفت با خودتنظیمي راهبردهای
 بررسي برای که( 6891) امیني محمد پژوهش. بود تحصیلي پیشرفت و فراشناخت

، شد انجام پسر آموزاندانش تحصیلي پیشرفت و روان سالمت با فراشناختي باورهای
 وجود مثبتي ارتباط( تحصیلي پیشرفت و فراشناخت) مؤلفه دو اين بین که داد نشان
 و شناختي توانايي میان( 0990، 0اسکیکتا از نقل به ؛6888) 6شومر نظر به. دارد

 شناختي هایتوانايي هرچه و ،دارد وجود رابطه آموزاندانش تحصیلي پیشرفت
 و 8پینتريچ. داشت خواهند بهتری تحصیلي پیشرفت ،باشد باالتر آموزان دانش

 انگلیسي زبان و علوم درس در نشدا روی که پژوهشي اساس بر( 6889) 2ديگروت
 ةرابط آموزاندانش يادگیری عملکرد با فراشناخت که رسیدند نتیجه اين به دادند انجام
 از کنترلو ، آگاهي، فراشناخت عنوان با که تحقیقي در( 0969) 0ويت. دارد مثبت

                                                                                                                                      
1. Shommer 
2. Skitka 
3. Pintrich 
4. DeGroot 
5. Vitae 
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 امة آموزش عالين
 

 تيفراشناخ راهبردهای از که آموزانيدانش کندمي مطرح، داد انجام فرد خود شناخت
 کنندنمي استفاده راهبردها اين از که آموزانيدانش در مقايسه با کنند مي استفاده

 دانشجويان يادگیری در فراشناخت نقش بررسي در( 0969) 6چن. هستند تر موفق
، مسأله حل هایفعالیت انجام و وظايف تکمیل به کمک با فراشناخت که دريافت
 . بخشدمي بهبود را يادگیری

 
 مديريت هایسبک تأثیر بررسي برای که( 6893) عالي و يزدی امین وهشپژ نتايج

 ةمقايس زمینه در، دادند انجام آموزاندانش فراشناختي هایمهارت رشد بر کالس
 وجود تفاوتآنها  بین که دکنمي بیان پسران و دختران بین در فراشناخت هایمهارت

 . هستند برخوردار فراشناختي نظارت و فراشناخت باالتر هایمهارت از پسران و دارد
 کجباف و احمدی هم تحصیلي پیشرفت و معنوی هوش ةرابط خصوص در

 عدم به، دادند انجام دانشجويان معنوی نگرش بررسي برای که پژوهشي در( 6893)
آنها  پژوهش نتايج همچنین. داشتند اشاره تحصیلي پیشرفت با معنوی هوش ةرابط

 . بودند برخوردار مردان در مقايسه با باالتری معنوی نگرش از زنان که بود آن از حاکي
 مذهبي گیریجهت آزمون ساخت و تهیه عنوان با پژوهشي در( 6890) آذربايجاني

 و کندمي اشاره معنوی هوش در مردان و زنان تفاوت وجود به ،اسالم بر تأکید با
 در معنوی هوش از عملي استفاده عنوان با خود پژوهش در هم( 0991) 0جورج
 احمدی، رقیب اما ؛کندمي مطرح را معنوی هوش در مردان و زنان تفاوت، کار محیط

 دانشجويان معنوی هوش میزان تحلیل عنوان با پژوهشي در( 6893) سیادت و
 و زنان تفاوت عدم به شناختيجمعیت هایويژگي با آن ارتباط و اصفهان دانشگاه

 به که پژوهشي در( 0992) 8ورث ويگلس. اندکرده اشاره معنوی هوش در مردان
 دارد وجود تفاوت مردان و زنان بین که کندمي مطرح، پرداخت معنوی هوش بررسي

 يوسفي آقا و اکبری همچنین. هستند برخوردار باالتری معنوی هوش از زنان و
 هیجاني هوش و شخصیت ابعاد، السیّ هوش ةرابط عنوان با که پژوهشي در( 6898)
 که کنندمي اشاره دادند انجام دبیرستان مقطع آموزاندانش روی تحصیلي فقیتمو با

 . است پسران از بیشتر دختران تحصیلي پیشرفت
 

                                                                                                                                      
1. Chen 
2. George 
3. Wiggles worth 
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 پژوهش هایالؤس
 دارند؟ معناداری همبستگي تحصیلي عملکرد با معنوی هوش و فراشناخت آيا -
 و نویمع هوش، فراشناخت متغیرهای در پسر و دختر دانشجويان بین آيا -

 دارد؟ وجود معناداری تفاوت تحصیلي عملکرد
 

 پژوهش روش
 جامعه. است همبستگي -توصیفي نوع از، موضوع و ماهیت دلیل به حاضر پژوهش

 از استفاده با از میان آنها که بود رازی دانشگاه دانشجويان ةکلی شامل پژوهش اين
 به 89-98 تحصیلي سال در که نفر 099 تعداد ایخوشه تصادفي گیری نمونه روش

 میان از نخست هاآزمودني انتخاب برای .شدند انتخاب بودند مشغول تحصیل
 و ادبیات، کشاورزی، مهندسي -فني، پايه علوم دانشکده چهار، موجود هایدانشکده

 دو دانشکده هر بین از بعد مرحله در و شدند انتخاب تصادفي طور به انساني علوم
 0فیدل و 6تاباچنیک. شدند انتخاب دانشجو 09 تعداد السک هر از هم نهايتاً و کالس

 نمونه حجم تعیین برای که معتقدند( 0998، 2پدهازر و 8کرلینجر از نقل به، 0996)
 هشت :باشد مورد دو اين از يکي مقدار بزرگترين با برابر انگکنند شرکت تعداد بايد
 عالوه به بینپیش متغیرهای دتعدا يا پنجاه؛ ةعالو به بینپیش متغیرهای تعداد برابر
 پژوهش برای نمونه حجم تعداد شده مطرح رهنمودهای اساس بر که، چهار و صد

 بر عالوه هاداده تحلیل برای. است( نفر099) شده مطرح مقدار از بیشتر حاضر
 همبستگي ضريب همچون استنباطي آمار هایروش از توصیفي آمار های روش

  :است زير شرح به پژوهش در استفاده مورد ابزارهای. شد استفاده t آزمون و پیرسون
 که دانشجويان قبل ترم معدل، تحصیلي عملکرد سنجش برای :تحصیلی عملکرد 

 . شد گرفته نظر در، بود شده ثبت هاپرسشنامه در خودگزارشي اساس بر
 سنجش برای که مقیاس اين : هاتون-وکارتریت ولز فراشناخت ةپرسشنام 

 مقیاس يک در هاآزمودني که است آيتم 89 دارای است شده ساخته اختيشن باورهای
 پرسشنامه اين. دهندمي پاسخ آن به موافقم کامالً تا نیستم موافق از لیکرت ایدرجه 2

                                                                                                                                      
1. Tabachenik 
2. Feidel 
3. Kerlinger 
4. Pedhazur 
5 . Wells & Cartwright-Hatton’s meta cognition questionnaire 
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 خودآگاهي، شناختي اعتماد، نگراني مورد در مثبت باورهای شامل" لفهؤم 0 دارای
 به نیاز مورد در باورهايي و افکار يریناپذکنترل مورد در منفي باورهای، شناختي

 برای و 86/9 ايراني ةنمون در مقیاس کل کرونباخ آلفای ضريب است افکار کنترل
 و شناختي اطمینان، شناختي وقوف، مثبت باورهای، ناپذيری کنترل های مقیاس خرده

 36/9 و 99/9، 96/9، 91/9، 93/9 :ايراني اینمونه در ترتیبب افکار کنترل به نیاز
 ةپرسشنام( محتوايي و صوری) روايي(. 890 :6899، تقوی) است شده گزارش

 به. شد تأيید و بررسي پزشک روان يک، بالیني شناس روان دو وسیلة به فراشناخت
 نیمه دو روش طريق از پرسشنامه هایماده دروني همساني و انسجام سنجش منظور
. آمد دست به  =38/9 ضريب کرونباخ آلفای روش و =31/9r ضريب کردن

 از نفر 00 روی مذکور مقیاس ،فراشناخت ةپرسشنام اعتبار بررسي منظور به همچنین
 جنگي، يوسفي) آمد دست به =99/9r پايايي ضريب و شد اجرا مجدداً نمونه گروه
 (. 2 :6893، ادهمیان و زاده سیواني، اقدم

 از نقل به، 6891) همکاران و ادهز عبداله توسط آزمون اين :معنوی هوش آزمون
 تدوين ساری دانشگاه دانشجويان معنوی هوش سنجش برای ابتدا( 6899، مولوی

 يک در مقیاس اين که شد استفاده آن يالسؤ 62 کوتاه فرم از حاضر پژوهش در، شد
. است شده ساخته وقتهیچ تقريباً تا اوقات بیشتر از لیکرت ایدرجه هفت طیف
 آزمون اين سازندگان. است آزمون اين مناسب پايايي ةدهند نشان 98/9 خکرونبا آلفای
 نظر از تاالسؤ که صوری محتوايي روايي بر عالوه، مقیاس روايي بررسي برای

 . کردند استفاده نیز عاملي تحلیل از، شد تأيید متخصصان
، جنسیت خصوص در اطالعاتي شامل :شناختیجمعیت هایویژگی ةپرسشنام

 .... و دانشکده و صیليتح رشته
 
 پژوهش نتایج

 خصوص در و بودند پسر( %20) نفر 92 و دختر( %09) نفر 661 هاآزمودني بین از
( %00) نفر 09، انساني علوم (%29) نفر619، فني( %66) نفر 00 هم تحصیلي رشته
 دانشجويان سن معیار انحراف و میانگین. بودند کشاورزی( %61) نفر 80 و پايه علوم

 معیار انحراف و میانگین که داد نشان همچنین نتايج. بود سال 13/0 و 93/06 ترتیبب
 ،= 63M تحصیلي عملکرد و =M= ،19/69SD 61/19 ترتیب؛ب فراشناخت

196/9SD= 03 /11 معنوی هوش و M = ،86/66SD= (. 6 شماره جدول) بود 
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 مطالعه مورد متغیرهای در توصیفی آمار هایشاخص (1) جدول
 معیار انحراف میانگین رهامتغی

 19/69 61/19 فراشناخت
 809/8 68/69 اعتماد

 31/8 63/60 مثبت باور
 86/0 86/61 خودآگاهي

 90/8 80/62 باورمنفي
 82/8 02/60 فکر کنترل
 86/66 11/03 معنوی هوش

 196/9 63 تحصیلي عملکرد

 
  :نخست سؤال
 معناداری همبستگی تحصیلی عملکرد با معنوی هوش و فراشناخت آیا -

 دارند؟
 تحصیلی عملکرد با معنوی هوش و فراشناخت همبستگی ضرایب (2) جدول

 تحصیلی عملکرد هامقیاس
 r p 

 990/9 900/9 فراشناخت
 668/9 618/9 معنوی هوش

P<0/05 
 تحصریلي  عملکررد  و فراشناخت بین ،شودمي مشاهده 0 جدول در که گونههمان 

(900/9r= 990/9 و (P= 618/9) تحصرریلي عملکرررد و معنرروی هرروش بررین وr= و 
668/9P= )نشد مشاهده معناداری همبستگي . 
 

 تحصیلی عملکرد با فراشناخت هایلفهؤم همبستگی ضرایب (3) جدول

P<0/05 

 معناداری سطح همبستگی ضریب متغیرها
 911/9 963/9 شناختي اعتماد

 306/9 981/9 مثبت باور
 009/9 661/9 شناختي خودآگاهي

 802/9 699/9 باورمنفي
 138/9 928/9 فکر کنترل
 668/9 618/9 معنوی هوش
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 تحصیلي عملکرد با فراشناخت هایمؤلفه از کدامهیچ که داد نشان نتايج 
 (. 8 جدول) نداشتند معناداری همبستگي
 :دوم سؤال

 و معنوی هوش، فراشناخت متغیرهای در پسر و دختر دانشجویان بین آیا -
 دارد؟ وجود معناداری تفاوت تحصیلی کردعمل
 

 مورد متغیرهای در پسر و دختر دانشجویان ةمقایس برای t آزمون نتایج (4) جدول
 مطالعه

 معناداری سطح t تعداد معیار انحراف میانگین جنس متغیرها

 تحصیلي عملکرد
 661 086/9 0/69 دختر

280/8 996/9** 
 92 026/9 61 پسر

 معنوی هوش
 661 290/9 09/0 دختر

239/9 188/9 
 92 030/9 00/0 پسر

 فراشناخت
 661 02/8 92/8 دختر

000/6 002/9 
 92 29/8 11/69 پسر

 شناختي اعتماد
 661 86/8 29/66 دختر

693/0 986/9* 
 92 81/8 66/68 پسر

 مثبت باور
 661 93/8 13/61 دختر

129/6 620/9 
 92 12/0 99/60 پسر

 يخودآگاه
 661 61/2 92/62 دختر

103/6 693/9 
 92 688/8 08/68 پسر

 باورمنفي
 661 08/8 96/60 دختر

983/0 922/9* 
 92 96/0 20/62 پسر

 فکر کنترل
 661 91/66 39/03 دختر

982/9 838/9 
 92 93/68 16/03 پسر

 ** P<0/001  * P<0/05 

 عملکرد متغیر در پسر و ردخت دانشجويان بین که دهدمي نشان 2 جدول نتايج
 تحصیلي عملکرد از دختران که نحوی به شود؛ مي مشاهده معناداری تفاوت تحصیلي
 و معنوی هوش متغیرهای در اما ؛(>996/9P و =280/8t) بودند برخوردار باالتری

 هایزيرمقیاس خصوص در. نشد مشاهده تفاوتي کلي صورت به فراشناخت
 پسران و دختران بین منفي باور و شناختي اعتماد در تنها که کرد اشاره بايد فراشناخت

در مقايسه  باالتری نمرات شناختي اعتماد لفهؤم در پسران يعني ؛داشت وجود تفاوت
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 نمرات دختران منفي باور همؤلف در و( >90/9P و =693/0t) کردند کسب دختران با
 (. >P 90/9 و =983/0t) کردند کسب پسران در مقايسه با باالتری

 
 متغیرفراشناخت در هادانشکده ةمقایس برای واریانس تحلیل آزمون نتایج ( ) جدول
 معناداری سطح F آزادی درجه مجدورات میانگین مجذورات مربع فراشناخت

  8 298/601 009/218 گروهي بین تفاوت
262/6 

 
 681 122/669 680/06191 گروهي درون تفاوت 029/9

 688  209/00600 کل
P<0/05 

 
 دانشجويان گروه چهار بین که داد نشان 0 جدول در واريانس تحلیل نتايج

 تفاوت( کشاورزی و مهندسي-فني، انساني علوم و ادبیات، پايه علوم ةدانشکد)
 (. = F= ،029/9 P 262/6) نشد مشاهده فراشناخت از استفاده در معناداری

 
 گیرینتیجه و بحث

 عملکرد با آن هایمؤلفه و فراشناخت که داد نشان هاهيافت، نخست سؤال به پاسخ در
 و( 6899) رحماني هایپژوهش با مطالعه اين هایيافته و، نداشتند همبستگي تحصیلي

 ديگروت و پینتريچ و( 0990، اسکیکتا از نقل به ؛6888) شومر و، (6891) محمدامیني
 تحصیلي عملکرد و فراشناخت ةرابط بر مبني( 0969) چن و( 0969) ويت ،(6889)

 يک عنوان به فراشناخت اگرچهکه  کرد اشاره بايد امر اين تبیین در. است ناهمخوان
 کساني و کندمي منعکس را فرد شناخت گستره توانايي و است مطرح شناختي توانايي

، 6ايمل) باشند افراد ساير از ترموفق بايدمي، کنندمي استفاده آن از احسن نحو به که
 :جمله از متعددی عوامل تأثیر تحت تحصیلي عملکرد که رسدمي نظر به اما، (0990
... و تحصیلي انگیزش، خودتنظیمي راهبردهای، تحصیلي خودکارآمدی، عمومي هوش
 به بتوان را تفاوت اين علت شايد(. 0 :6889، نوروزی و نوبريان زادهطالب)است 
 تعريف براساس پژوهشگران از برخي، داد ارجاع دارد وجود که فراشناختي انواع

 ضمن آنان. اندکرده مطرح را حالتي فراشناخت مفهوم( 6889، دگروت و پینتريچ)
 ایهرگ فراشناخت، حالتي و ایرگه فراشناخت بین تمايز ايجاد و فراشناخت توضیح

 به دستیابي میزان بررسي منظور به خود بر فرد آگاهانة و متناوب نظارت منزلة به را
                                                                                                                                      
1. Imel 
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 تعريف ،متفاوت راهبردهای کارگیری به و انتخاب توانايي لزوم صورت در و ،اهداف
 از که ذهني هایموقعیت در «اگذر حالتي» تصور به نیز را حالتي فراشناخت. اندکرده
، ريزیبرنامه هایويژگي براساس و کندمي تغییر زمان طول در شدت لحاظ

، 0عابدی و 6اُنیل) انددانسته گاهيخودآ و عاطفي يا شناختي راهبردهای، خودبازبیني
 با مقايسه در حالتي فراشناخت که دريافتند همچنینآنها  .اندگرفته نظر در( 6881

 اين با .کندمي ارائه تحصیلي پیشرفت از بهتری بینيپیش ،ایرگه فراشناخت
 که کرد استفاده فراشناخت سنجش برای هاييمقیاس از بايد رسدمي نظر به توضیحات

 اين برای توانمي که ديگری دلیل. دارند تحصیلي عملکرد مفاهیم با بیشتری زديکين
 برای معدل ةنمر از حاضر پژوهش در که باشد اين است ممکن کرد ذکر رابطه عدم

 سنجش برای صحیحي مقیاس شايد که شده استفاده تحصیلي عملکرد سنجش
 سنجش که نمود استفاده ييهامقیاس از است بهتر و، نباشد افراد تحصیلي پیشرفت
 آگاهي بین بايد شايد يا ؛دهند نشان را افراد تحصیلي پیشرفت میزان از معتبری

 دانش از که کساني الزاماً و شد قائل تمايز فراشناخت از عملي استفاده و فراشناختي
 همه در را آن اصول و قواعد کاربردی و عملي صورت به، برخوردارند فراشناختي

 که رسدمي نظر به موارد اين به توجه با. کنندنمي استفاده زندگي وعاتموض و امور
 میزان سنجش و فراشناخت انواع بررسي به تا هست نیاز بیشتری هایپژوهش
 . بپردازد افراد تحصیلي پیشرفت

 بین که داد نشان نتايج ،تحصیلي عملکرد و معنوی هوش بین ةرابط خصوص در 
( 6893) کجباف و احمدی پژوهش با مطالعه اين نتايج. ندارد وجود همبستگيآنها 

 شده مطرح افراد عملکرد بر معنوی هوش تأثیر اگرچه که رسدمي نظر به. همسوست
 به را عملکرد افزايش، معناآفريني با که است ممکن و( 0990، همکاران و شریمک)

 عدم اين علت اما ندارد؛ معناداری همبستگي تحصیلي عملکرد با اما باشد داشته دنبال
 پیشرفت در مهم و مطرح موارد از يکي اگرچه که کرد تبیین گونهاين توانمي را رابطه

 اين به و شد قائل تمايز هوش انواع بین بايد ، وليهست هوش موضوع افراد تحصیلي
 ديگر انواع از خاص ایزمینه در است ممکن هوشي نوع هر که داشت اشاره نکته

 و خودآگاهي که نظر اين از معنوی هوش که کرد بیان بتوان دشاي. باشد کاراتر
 رويدادها و تجارب و زندگي مورد در کلي ديدی و دهدمي فرد به پذيریانعطاف

                                                                                                                                      
1. O, neil 
2. Abedi 
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 زندگي در کلي صورت به فرد عملکرد افزايش مسبب تواندمي کندمي ايجاد فرد برای
 با و است رامرزیف و فرادروني که عاملي عنوان به معنوی هوش ،واقع در ؛شود

 برای ظرفیت يک عنوان به تواندمي، است ارتباط در تعالي و هستي تسؤاال
 . شود استفاده وجودی موضوعات در انديشه و مهم گیری تصمیم

 متغیر در پسران و دختران بین که داد نشان هايافته، دوم سؤال بررسي در 
 امین مطالعه با پژوهش اين نتايج و، شود نمي مشاهده معناداری تفاوت فراشناخت

 فراشناخت در پسران و دختران بین تفاوت بر مبني( 6893) عالي و يزدی
 اثر همچنین و آموزشي مشابه الگوهای ارائه با امروزه که رسدمي نظر به. ناهمسوست

 نهادهای به ورود ابتدای همان از که جامعه در يکسان آموزشي هایسازیغني
 چندان ،گیردمي قرار پسران و دختران اختیار در اتمؤسس و مدارس از اعم آموزشي
 الاقل يا و شودنمي مشاهده فراشناخت نظر از پسر و دختر دانشجويان بین تفاوتي

 عملکرد ةزمین در جنس دو هر را توانايي اين هاييآموزش چنین که کرد اشاره توانمي
 در و بیشتر نمرات سرانپ شناختي اعتماد مؤلفة در. دهندمي نشان يکسان تحصیلي

 اين احتمالي دالئل از. کردند کسب باالتری نمرات دختران هم منفي باور مؤلفة
 در شناختي توانايي و تفکر به که کرد اشاره پسران تربیتي سبک به توانمي موضوع

 باالی نفس عزت به موضوع اين شايد ،ديگر سوی از ؛شودمي داده زيادی اهمیتآنها 
 هم دختران در باال منفي باورهای وجود خصوص در. باشد ربوطم هم جنس اين
نکته  اين که کرد اشاره دارد وجودآنها  بین در که بیشتری منفي خلقیات به توان مي
 بین. سازد فراهم بیشتر نشخوارهای و منفي باورهای ايجاد برای را زمینه تواندمي

 ؛نشد مشاهده معناداری تفاوت فراشناخت مقوله در هم تحصیلي مختلف هایرشته
 آن از معتبری نتايج تا دارد هادانشگاه ديگر در تکرار به نیاز ایمطالعه چنین هرچند

 . کرد استخراج بتوان
 تفاوت هم معنوی هوش متغیر در مردان و زنان بین که داد نشان نتايج همچنین

 با و همسو( 6893) همکاران و رقیب پژوهش با که، شود مين مشاهده معناداری
. ناهمسوست( 0992) ورث ويگلس، (0991) جورج و( 6890) آذربايجاني مطالعات

 مذهبي هاینگرش وجود ،جامعه در که باشد اين از ناشي تواندمي همخواني عدم اين
 اصل عنوان به معنويت پذيرش با تا دهدمي را برابر فرصت اين پسران و دختران به

، است معنويت کاربردی ةجنب واقع در که عنویم هوش از بااليي سطح به زندگي مهم
 توانمي که ديگری علت. باشد نداشته وجودآنها  بین تفاوتي نتیجه در و يابند دست
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 و است الهام برای ظرفیتي معنوی هوش که است اين کرد ذکر تفاوت عدم اين برای
 هایپرسش برای پاسخي جویو جست در، هستي جهان به گرنکل نگرش و شهود با

 بین تفاوتي که داشت انتظار تواننمي کلي اصول اين در مسلماً است، و زندگي بنیادی
 ذکر ناهمخواني اين برای توانمي که ديگری دالئل از. باشد داشته وجود زنان و مردان

 80 سن از بعد افراد از بسیاری در کندمي اشاره که است( 6889) 6يونگ نظر کرد
 و معنويت روند در است ممکن که دهدمي رخ ناخودآگاه در ایعمده تغییرات سالگي
 80 زير اکثراً که پژوهش مورد جامعه سن به توجه با و باشد تأثیرگذار معنوی هوش
 در معنوی هوش در جنسیت نظر از آشکاری تفاوت شاهد نبايد قاعدتاً هستند سال
 . بودآنها  بین

 تفاوت تحصیلي عملکرد رد پسران و دختران بین که داد نشان نتايج همچنین 
 آقايوسفي و اکبری پژوهش با که کردند کسب را باالتری نمرات دختران و دارد وجود

 دختران بیشتر پیشرفت انگیزه به توانمي تفاوت اين خصوص در. همسوست( 6898)
 دانشگاه به دختران ورود روزافزون افزايش ،آن ةنمون اخیر هایسال در که کرد اشاره
 افراد برای جنسیت نظر از تفاوتي شغلي و تحصیل هایموقعیت نظر از هجامع و است
 . نیست قائل

 و کاربردی در آموزشي نهادهای و جامعه رسدمي نظر به که کرد اشاره بايد نهايتاً
 بهتر و کنندمي ايفا بسزايي نقش افراد شناختي هایتوانايي و دانش ساختن عملي
 را آموزشي نهادهای ،شناختي هایتوانايي و اختفراشن و معنوی هوش ةزمین در است

 را قواعد و اصول افراد به دهي آموزش ةنحو در تا داد سوق سويي و سمت به
 . کنند استفاده هاآن از تحصیلي امور و زندگي در بتوانند افراد تا، سازند ترکاربردی

 
 هامحدودیت

 .کرد اشاره مشابه یهاپژوهش کمبود به توانمي حاضر پژوهش هایمحدوديت از
 تواننمي را معلولي و يعلّ روابط و است همبستگي نوع از حاضر پژوهش چنینهم

 حاضر پژوهش هایمحدوديت از هم معدل با تحصیلي عملکرد سنجیدن. کرد استنباط
 به توجه با هم پیش ترم معدل اساس بر تحصیلي مختلف هایگروه ةمقايس. است

 . است پژوهش اين ديگر تمحدودي هارشته بودن متفاوت

                                                                                                                                      
1. Jung 
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 پیشنهادها
 :اينکه جمله از ؛کرد اقدام يهايپیشنهاد ارائه به توانمي آمده دستبه نتايج به توجه با

 عملکرد با معنوی هوش و فراشناخت ارتباط عدم و هايافته اين به توجه با -
 لکردعم بر مؤثر عوامل ديگر شناخت و آموزشي هایشیوه در بازنگری لزوم ،تحصیلي
 . شودمي احساس آموزشي هایمحیط در تحصیلي

 برای کلي بصیرتي و ديد ،معنوی هوش پرورش با توانمي ديگر سويي از -
 عمیق فهم برای معنا ايجاد جهت در توانايي اين از استفاده با تا کرد ايجاد دانشجويان
 مسائل حل در آگاهي چندگانه سطوح از استفاده نیز و ارزشي و وجودی موضوعات

 . برداشت گام
 در انگیزه ايجاد در آن اهمیت سنجش و معنوی هوش ایواسطه نقش بررسي -

 افراد تحصیلي پیشرفت و موفقیت
 بررسي به آتي هایپژوهش در که شودمي پیشنهاد شده حاصل نتايج به توجه با -
 عملکرد در محیطي عوامل و...( و هدفمندی، انگیزش) شخصیتي عوامل نقش

 . شود پرداخته تحصیلي
 و فراشناخت انواع تمیز و معنوی هوش سنجش برای ترعیني ابزارهايي ساخت -

 از استفاده مثل تحصیلي عملکرد سنجش برای تردقیق هاييآزمون تهیه همچنین
 صرفاً تا هستند دانشجويان پیشرفت اهداف بررسي صدد در بیشتر که هاييآزمون

  تحصیلي عملکرد نجشس ةساز عنوان به معدل از استفاده
 با حاصل نتايج ةمقايس برای مدارس حتي و هادانشگاه ديگر در پژوهش اجرای -

 .هم
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