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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کوهدشت
بود .پژوهش به روش همبستگی اجرا شد .جامعه آماری ،شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی -8931
 8931شهرستان کوهدشت بودند و که گروه نمونه شامل  052نفر بهصورت تصادفی با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی ( )AEQفردریکز و همکاران ( ،)0222پرسشنامه هوش معنوی
( )SISRI-24کینگ ( )0221و همچنین پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ( )8333استفاده شد .تحلیلهای آماری با استفاده
از نرمافزار آماری  SPSS-09انجام شد یافتهها نشان داد که بین اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری
وجود دارد ()P>2/228؛ بنابراین توجه به هوش معنوی و اشتیاق تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان امری مهم و ضروری
است.
واژههای کليدی :اشتیاق تحصیلی ،هوش معنوی ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان.
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مقدمه
در عصر حاضر مهمترین دغدغه نظام آموزشی ،ایجاد بستری مناسب جهت یادگیری مؤثر و پایدار از طریق آموزش میباشد .چراکه
آموزش به دانشآموزان کمک میکند تا سبک زندگی خود را گسترش و بهبود بخشند .ازاینرو ،یکی از عوامل مهمی که میتواند
محیط آموزشی مثبتی را در میان دانشآموزان رواج دهد پیشرفت تحصیلی است که بهعنوان تمایالت ،استانداردها و پافشاری
دانشآموزان در مورد فعالیتهای مدرسه میتواند توسط بسیاری از عوامل تحت تأثیر قرار گیرد (روبین .)0281 ،امروزه پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان بهعنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی نظام آموزشی موردتوجه قرارگرفته است .عالوه براین ،پیشرفت
تحصیلی برای معلمان ،دانشآموزان ،والدین ،نظریهپردازان و محققان تربیتی حائز اهمیت میباشد .برای مثال پیشرفت تحصیلی
یادگیرندگان یکی از مهمترین مالکهای ارزیابی عملکرد معلمان و دانشآموزان محسوب میشود .افت تحصیلی نیز بهعنوان یکی
از معضالت نظامهای آموزشی در کشورهای جهان باعث به هدر رفتن بسیاری از فرصتهای یادگیری ،منابع مالی و دغدغهای برای
اولیاء ،مربیان و مسئوالن تعلیم و تربیت میشود .مطالعهی عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی مسئلهای پیچیده و
چندبعدی است و بهگونهای بسیار ظریف به رشد شناختی ،اجتماعی عاطفی و جسمانی فراگیر و همچنین عوامل خانوادگی ،همساالن،
سیستم آموزشی ،برنامهریزی آموزشی و سطح علمی معلمان و مسئوالن تعلیم و تربیت بستگی دارد که شناسایی آنها مسئلهای
اساسی در کاهش افت تحصیلی و افزایش موفقیت تحصیلی دانشآموزان و تربیت انسانهایی کارآمد و فعال است (صالحی و سیف،
.)8932
پیشرفت تحصیلی افراد متأثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل ،اشتیاق تحصیلی دانش آموزان میباشد .یکی از مهمترین
زمینههای پژوهش که تحقیقات متعددی را به خود اختصاص داده است ،اشتیاق تحصیلی 8است .نقش اشتیاق تحصیلی در دوران
تحصیلی و تأثیر آن بر فرایند یاددهی -یادگیری از مهمترین و تخصصیترین مباحث تربیتی محسوب شده است و توجه پرورشکاران
را به خود جلب نموده است .اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی
وابسته است و بر اساس مجموعهای از استانداردها تعریفشده است (سیف .)8932 ،اشتیاق بهعنوان سائقی است که به یادگیری
تکالیف درسی سرعت میبخشد تا شخص باکفایت یافتن و موفقیت ،افتخار کسب کنند (کریمی .)8913 ،افراد دارای اشتیاق ،باال
برای حل مشکالت و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا هستند .حتی پسازآنکه در انجام کاری شکست بخورند ،از آن دست نمیکشند
و تا رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه میدهند .بنابراین انگیزش پیشرفت و اشتیاق را میتوان سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران
با توجه به مالکهای مشخص و تالش در جهت کسب موفقیت و پیشرفت دانست.
اشتیاق تحصیلی شامل بهکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در یادگیری است .اشتیاق تحصیلی شناختی شامل خودتنظیمی،
اهداف یادگیری و سرمایهگذاری برای یادگیری است؛ اشتیاق تحصیلی عاطفی شامل سه مؤلفه احساس ،ارزش و عاطفه است و
دوست داشتن محیط آموزشی و عالقه به کارهای مدرسه و مدرسه را در برمیگیرد و اشتیاق تحصیلی رفتاری شامل حضور فعال
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همراه با شوق و شور در محیط آموزشی مدرسه است (لنینبرگ و پنتریچ0220 ،8؛ به نقل از محمودیان و همکاران .)8931 ،مولر،
ولف و سیده )0281( 0اشتیاق را بهعنوان فرایندی که باعث میشود افراد به موفقیت دست یابد معرفی میکنند .برخی از پژوهشگران
نیز به بررسی اشتیاق در حوزه آموزش و یادگیری پرداخته و رفتار یادگیرندگان پرشور را موردتوجه قرار دادهاند .از دیدگاه کولمن
وگیو )0289( 9اشتیاق تحصیلی سازهای است که عملکرد تحصیلی را به طور مثبت پیشبینی میکند .مارتین و لیم )0282( 2اشتیاق
تحصیلی را سازهای چندبعدی بشمار آورده که متشکل از مؤلفههای مختلف رفتاری ،شناختی و انگیزشی است .کلوسون و

بویتیلیر5

( )0281معتقدند دانشآموزانی که اشتیاق تحصیلی داشته باشند ،توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مورد هدف یادگیری
دارند ،سخت تالش میکنند ،از انجام وظایف تحصیلی لذت میبرند ،به قوانین محل تحصیل تعهد بیشتری نشان میدهند ،از انجام
رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میکنند و در آزمونها عملکرد بهتری دارند (جوادی علمی ،اسدزاده ،دالور و درتاج،
 .)8931دانشآموزان مقطع متوسطه به علت تجربه انتقال از دورهی کودکی به نوجوانی و تحوالت ناشی از آن ،دستخوش تغییرات
زیادی میشوند (اسکرامل و همکاران .)0288،6این تغییرات میتواند منابع مختلفی استرسی و اضطرابی را به همراه داشته باشد که
پیشرفت تحصیلی و موفقیت دانشآموزان در حال و آینده را تحت تأثیر قرار دهد (تومنیون-سونی و سالمال-آرو .)0282،در چنین
شرایطی منبع کمککننده به آنها معنویت میباشد تا با بهکارگیری تجربههای معنوی و بهکارگیری آن در حل مسائل و مشکالت
زندگی بر آنان غلبه یابند (باقری و همکاران .)8932 ،هوش معنوی اشاره به تفکر انتقادی وجودی ،1تولید معنای شخصی ،1آگاهی
متعالی ،3بسط حالت هوشیاری 82دارد .بهعبارتیدیگر هوش معنوی به ظرفیت ماورایی ،توانایی برای رسیدن به حالتهای معنوی
آگاهانه ،توانایی برای سرمایهگذاری هر روزه فعالیتها ،رخدادها و روابط با احساسات روحانی ،توانایی برای بهکارگیری منابع
معنوی برای حل مشکالت زندگی و ظرفیت درگیرشدن در رفتارهای پرهیزکارانه یا پرهیزکار بودن اشاره دارد (پیام ،نگینتاجی،
بشلیده ،نگینتاجی و هاشمی .)8931 ،وگان ( )0229معتقد است که هوش معنوی ،یکی از انواع هوشهای چندگانه است که به
طور مستقل میتواند رشد و توسعه یابد .هوش معنوی نیازمند شیوههای مختلف شناخت و وحدت زندگی درونی ذهن و روح
بازندگی در دنیا هستی است .هوش معنوی میتواند بهوسیله تالش ،جستجو و تمرین پرورش یابد .انسان برای کسب قدرت
تشخیص در تصمیمگیریهای که به هدف سالمت نفس و روان کمک میکند ،نیازمند هوش معنوی است .هوش معنوی ممکن
است امری شناختی – انگیزشی و مجموعهای از مهارتهای سازگاری باشد و منابعی که حل مسئله و دستیابی به هدف را تسهیل
میکند ،معرفی نماید (سیسک و تورانس .)0228 ،در واقع هوش معنوی یک هوش ذاتی انسانی است ،به این معنا که میتوان آن را
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توصیف و اندازهگیری کرد .در حقیقت هوش معنوی مجموعهای از فعالیتهای است که عالوه بر لطافت و انعطافپذیری در رفتار،
سبب خودآگاهی و بینشی عمیق نسبت به زندگی و هدفدار نمودن آن میشود ،بهگونهای که اهداف فراتر از دنیای مادی ترسیم
میگردد و همچنین این فرایند موجب سازگاری فرد با محیط به خاطر خشنودی و رضایت دیگران شده است ،زیرا وی با این
سازگاری درصدد جلب رضایت خداوند متعال است .مطالعات متعدد انجامیافته در زمینههای هوش معنوی ،مؤید تأثیر هوش معنوی
بر موضوعات مختلف تحصیلی بوده است .یافتههای پژوهشی نشان داد که هوش معنوی پیشبینی کننده قدرتمندی بر عملکرد و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است (عابدینی و برات دستجردی.)8932 ،
با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش ،آگاهی و شناخت دقیق از باورهای فراشناختی و راهبردهای یادگیری دانش آموزان میتواند
باعث ایجاد بینش و بصیرت در متصدیان و مسئوالن نظام آموزش عالی شود تا در هنگام طراحی و اجرای برنامه درسی و فرایند
آموزش و تدریس ،به این متغیرها توجه نمایند؛ چراکه کلید فهم عملکرد تحصیلی ضعیف میتواند در سازه اشتیاق تحصیلی و هوش
معنوی باشد که با دستکاری این متغیرها میتوان گامهای مؤثری در جهت باال بردن موفقیت تحصیلی برداشت .بنابراین ،در پژوهش
حاضر ،پژوهشگر درصدد پاسخگویی به این سؤال پژوهشی است که آیا اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ارتباط دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان
کوهدشت در سال تحصیلی  8931-31بودند .نمونه موردنظر با توجه به جدول مورگان برابر حجم نمونه  052میباشد که به علت
ریزش تعدادی از پرسشنامهها نمونه  012نفر در نظر گرفته شد .ازجمله اصول رعایت شده اخالقی بر اساس انجمن روانشناسی
آمریکا 8عدم تضییع حقوق دانشآموزان در پژوهش و رعایت حقوق انسانی آنها بود .توضیح به افراد شرکتکننده در پژوهش که
مشارکت در تحقیق برای آنها خطرناک نبوده و یا حداقل خطر را دارد .توضیح کامل و مفید برای دانشآموزان برای آماده کردن
پژوهش ،کسب رضایت آگاهانه از آنها ،اختیاری بودن پژوهش در اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل به دانشآموزان از دیگر
اصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود .جهت تجزیهوتحلیل دادهها در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد .در سطح آمار
استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .ابزار تجزیهوتحلیل دادهها نرمافزار  SPSSنسخه
 09بود.

. American Psychological Association
فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی ،دوره سوم ،شماره نهم ،بهار 1011

33

1

امرائی

بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی...

ابزار پژوهش
پرسشنامه اشتياق تحصيلی )AEQ( 1فردریکز 2و همکاران ( :)2002این پرسشنامه  85سؤال و سه مؤلفه اشتیاق رفتاری به
تحصیل با سؤاالت  9 ،0 ،8و 2؛ اشتیاق عاطفی به تحصیل با سؤاالت  3 ،1 ،1 ،6 ،5و 82؛ و اشتیاق شناختی به تحصیل با سؤاالت
 82 ،89 ،80 ،88و  85را اندازهگیری میکند .پاسخ هرکدام از سؤاالت دارای نمرات یکتا پنج میباشد که از (هرگز تا همیشه) را
شامل میشود .به این صورت که هرگز نمره  ،8بهندرت نمره  ،0بعضیاوقات نمره  ،9بیشتر اوقات نمره  2و همیشه نمره  5تعلق
میگیرد .سؤاالت  2 ،0و  6بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند .در داخل ایران پایایی پرسشنامه بررسی آلفای کرونباخ 2/19
محاسبهشده است (مالئی و همکاران .)8933 ،همچنین در یک پژوهش دیگر پایایی با آلفای کرونباخ  2/13بهدستآمده است (علی
پور کتیگری و همکاران .)8933 ،در خارج از کشور آلفای کرونباخ برای اشتیاق رفتاری  ،2/30اشتیاق عاطفی  2/11و اشتیاق شناختی
 2/11گزارششده است (بریس 9و همکاران .)0281 ،در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای
کرونباخ استفادهشده است که ضریب آلفای کرونباخ پیشآزمون  2/18و مرحله پسآزمون  2/32بهدستآمده است.
پرسشنامه هوش معنوی )SISRI-24( 2کينگ :)2002( 5این سیاهه  02سؤال دارد و  2مؤلفه تفکر انتقادی وجودی با سؤاالت ،8
 81 ،89 ،3 ،5 ،9و 08؛ تولید معنای شخصی با سؤاالت  83 ،85 ،88 ،1و 09؛ آگاهی متعالی با سؤاالت  02 ،81 ،82 ،82 ،6 ،0و
00؛ بسط حالت هوشیاری با سؤاالت  86 ،80 ،1 ،2و  02را اندازهگیری میکند (انتونس ،سیلوا و اولیورا .)0286 ،6مقیاس پاسخگویی
پنجدرجهای است به این صورت که کامالً موافقم  2نمره ،موافقم  9نمره ،نظری ندارم  0نمره ،مخالفم  8نمره و کامالً مخالفم  2نمره
تعلق میگیرد (دوه ،کامالدن ،گئوک ،ایوب و اسماعیل .)0281 ،1در یک پژوهش که برای بررسی اعتبار سیاهه از آلفای کرونباخ
استفادهشده است ضریب  2/35ذکر شده است که بیانگر اعتبار بسیار باالی سیاهه هوش معنوی است (حسینی ،زردشتیان و کریمی
 .)8931همچنین در یک پژوهش برای بررسی روایی سیاهه هوش معنوی از روایی همگرایی استفادهشده شده است که ضریب
همبستگی پیرسون با سیاهه راهبردهای مقابلهای اندلز و پارکر ( )8332ضریب همبستگی  2/10و با سیاهه چندبعدی

کمالگرایی1

هویت ،فلت ،ترونبول-دونووان و میکائیل )8338( 3ضریب همبستگی  2/59و معنادار در سطح  2/28بهدستآمده است (موسوی
مقدم ،ظهیری خواه و باورصادجانی .)8935 ،در خارج کشور برای برآورد روایی همگرایی از سیاههی رضایت از زندگی پاوت و
داینر ( )8339به طور همزمان استفادهشده که ضرایب همبستگی این دو سیاهه تفکر انتقادی وجودی  ،2/03تولید معنای شخصی
 ،2/60آگاهی متعالی  ،2/91بسط حالت هوشیاری  2/08بهدستآمده است (چان و سیو.)0286 ،82
1

). Academic Engagement Questionnaire (AEQ
. Frederick
3
. Bryce
4
). spiritual intelligence self-report inventory (SISRI-24
5
. King
6
. Antunes, Silva & Oliveira
7
. Dev, Kamalden, Geok, Ayub & Ismail
8
). Multidimensional Perfectionism Scale (MPS
9
. Hewitt, Flett, Turnbull-Donovan & Mikail
10
. Chan & Siu
2
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پرسشنامه عملکرد تحصيلی فام و تيلور ( :)1۱۱۱پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانشآموزان از پژوهشهای فام و تیلور
( ،8333به نقل از درتاج )8919 ،استفادهشده است و برای جامعه ایران در حوزه عملکرد تحصیلی اعتباریابی شده است .آزمون
عملکرد تحصیلی با  21سؤال ،در یک طیف لیکرت  5درجهای عملکرد تحصیلی قادر بهاندازه گیری است .گزینه خیلی زیاد نمره
 ،5گزینه زیاد نمره  ،2گزینه متوسط نمره  ،9گزینه کم نمره  0و گزینه خیلی کم نمره  8میگیرد .این شیوه نمرهگذاری در مورد
سؤاالت شماره  06 ،09 ،1و  99معکوس شده است .در پژوهش قلتاش ،اوجی نژاد و برزگر ( )8913روایی محتوایی پرسشنامه
توسط اساتید تائید شد و پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  2/12به دست آمد.
یافتهها
جدول  8یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1یافتههای توصيفی متغيرهای پژوهش

مؤلفههای هوش معنوی

متغيرها

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

پيشرفت تحصيلی

052

823/15

83/62

اشتياق تحصيلی

052

8931

2/81

هوش معنوی

052

9362

2/62

معنای شخصی

052

9/12

2/63

آگاهیهای متعالی

052

9/62

2/62

گسترش آگاهی

052

9/56

2/60

تفکر وجودی انتقادی

052

9/62

2/61

جدول  8نشان میدهد که میانگین (انحراف استاندارد) برای متغیر برای پیشرفت تحصیلی  ،)83/62( 823/15اشتیاق تحصیلی
 )2/81( 89/1و برای هوش معنوی  )2/62( 9/65بهدستآمده است.
جدول  .2نتایج ماتریس همبستگی پيرسون بين اشتياق تحصيلی ،هوش معنوی و پيشرفت تحصيلی
پیشرفت تحصیلی

متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

()r

()sig

اشتیاق تحصیلی

r =2/63

p <2/2228

معنای شخصی

r =2/58

p <2/2228

آگاهیهای متعالی

r =2/10

p <2/2228

گسترش آگاهی

r =2/23

p <2/2228

تفکر وجودی انتقادی

r =2/68

p <2/2228

مؤلفهها

ضریب همبستگی

سطح معناداری
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بر اساس جدول  -0نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد لذا بین متغیرهای پژوهش همبستگی معنادار وجود دارد.
بحث و نتيجه گيری
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود .یافتهها نشان داد
که بین اشتیاق تحصیلی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری وجود دارد .این نتیجه بهدستآمده با نتایج مسلمی و
همکاران ( ،)8931منصوری ،آل بهبهانی ،اسماعیلی و امجدیان ( ،)8935اربابی سرجو و همکاران ( ،)0289جرج ( ،)0226جاکس و
براس ( )0222همسو است .آرچامبالت و همکاران ( )0223دریافتند اشتیاق کلی به مدرسه به طور منفی بر عملکرد تأثیر گذاشته و
افت تحصیلی را پیشبینی میکند .فین و راک ( )8331در تحقیقی بیان داشتند که عدم اشتیاق به مدرسه میتواند منجر به نتایج
خطرناکی مانند؛ عدم پیشرفت در مدرسه و ترک تحصیل را به دنبال خواهد داشت .در تبیین این نتایج میتوان گفت که خوداگاهی
که یکی ابعاد هوش معنوی است با برگزاری جلسات آموزشی روش شفاف شده و میزان آن در افراد تغییر میکند و ازآنجاکه
خودآگاهی در هر زمینه تأثیر فراوانی دارد ،در پیشرفت تحصیلی مؤثر است .هوش معنوی موجب میشود فرد با خودش پیش از
پیش آشنا شده و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و فرایندهایی را در خود شناسایی کند که موجب عملکردهای گوناگون وی
می شو که این موضوع در زمینه تحصیلی بسیار سودمند خواهد بود (منصوری و همکاران .)8935 ،هوش معنوی تا حد قابلتوجهی
توانسته باعث افزایش اشتیاق تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان شود .چراکه معنویت هوشی است که دانش آموزان
بهوسیله آن میتوانند نیازهایشان را شناسایی و بیان نمایند و مشکالت و موانعی که در عرصههای تحصیلی به وجود میآید حل
کنند .همچنین افرادی که اشتیاق تحصیلی باالیی برخوردار هستند ،از درگیر شدن در فعالیتهای یادگیری لذت میبرند و از پیشرفت
تحصیلی بیشتری برخوردارند .اشتیاق و یادگیری فعال با همدیگر همافزایی دارند و کسانی که به طور فزایندهای آنها را تلفیق
میکنند ،از اشتیاق تحصیلی بیشتری برخوردار میشوند .بهعبارتیدیگر هنگامیکه انگیزش و یادگیری فعال ترکیب شوند ،اشتیاق
تحصیلی فراگیران افزایش مییابد؛ زیرا اشتیاق تحصیلی با همپوشی بیشتر این دو عامل ،قویتر عمل میکند (بارکلی.)0223 ،
پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی ،استفاده از هوش معنوی و اشتیاق تحصیلی بر عملکرد تحصیلی روی دانش آموزان پسر انجام
شود .پیشنهاد میشود سازمان آموزشوپرورش ،هوش معنوی را توسط مشاوران مجرب در کالسهای برنامهریزی و برای دانش
آموزان اجرا نمایند .همچنین این پژوهش روی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان کوهدشت انجامشده است لذا تعمیم آن به تمام
سالها و مقاطع تحصیلی و دانشجویان و افراد دیگر محدودیت دارد .در پژوهشهای آینده از طرحهای ترکیبی (کیفی و کمی)،
حجم نمونه باالتر و روشهای پیچیدهتر آماری که امکان تحلیل عمیقتر و نتیجهگیری بهتر را فراهم میکنند ،استفاده شود .دستاوردها
و پیامدهای این پژوهش را میتوان در دو سطح نظری و عملی مطرح کرد.
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