فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  11زمستان 69

بررسی اثرات متقابل هوش هیجانی ،هوش معنوی و انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانشجویان (مطالعه قیاسی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و دانشگاه
فنی و حرفهای)
رسول لقمان پور زريني ،1ژاله تالرمي
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چکیده
هدف از اين تحقیق بررسي رابطه بین هوش هیجاني و هوش معنوی با انگیزش پیشرفت در دانشجويان دانشگگاه علگوم دريگايي
امام خمیني (ره) نوشهر و دانشگاه فني و حرفهای مازندران ميباشد .جامعه آماری پژوهش را دانشجويان دانشگاه علگوم دريگايي
امام خمیني (ره) نوشهر و مجموعه آموزشکدهها و دانشکدههای دانشگاه فني و حرفهای استان مازندران تشکیل دادهانگد .حجگ
نمونه مطابق جدول کرجسي و مورگان برای دانشگاه علوم دريايي برابر  262نفر و برای دانشگاه فني و حرفهای برابگر  629نفگر
که در مجموع برابر  925نفر محاسبه و به صورت نمونهگیری تصادفي انتخاب شگدند .ابگزار گگردآوری دادههگا ،سگه پرسشگنامه
استاندارد شامل پرسشنامه هوش هیجاني  ،پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلي استفاده شده است.
نتايج حاصله نشان داد که هوش هیجاني و هوش معنگوی در دانشگجويان دانشگگاههگای مگورد مطالعگه دارای رابطگه معنگاداری
هستند .همچنین Tبین هوش هیجاني و انگیزش پیشرفت در دانشجويان دانشگاه علوم دريايي همبستگي بیشگتری نسگبت بگه
دانشجويان دانشگاه فني و حرفهای مازندران وجود دارد و بین هوش معنوی و انگیزش پیشرفت در دانشجويان دانشگگاه فنگي و
حرفه ای رابطه معنادارتری نسبت به دانشجويان دانشگاه علوم دريايي وجود دارد .نتايج حاکي از آن اسگت کگه میگانگین انگیگزه
پیشرفت تحصیلي در دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) باالتر از دانشجويان دانشگاه فنگي و حرفگهای مازنگدران
است .با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت تقويت هوش هیجاني و هوش معنوی در دانشجويان سگب افگزايش انگیگزه
پیشرفت تحصیلي آنان ميگردد .به اين ترتی ضرورت مطالعه پژوهشگران و اقدامات مسئولین زیربط در اين رابطه بگهمنظگور
افزايش انگیزه پیشرفت در دانشجويان احساس ميشود.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،هوش معنوی ،انگیزش پیشرفت ،دانشگاه علوم دریایی ،دانشگاه فنی و حرفهای

تاريخ دريافت مقاله69/82/82 :
تاريخ پذيرش مقاله69/18/12 :

 -1دکتری آموزشکده کشاورزی پسران ساری ،دانشگاه فني و حرفهای ،مازندران(نويسنده مسئول) r_loghmanpoor@ut.ac.ir:
 - 2عضو هیات علمي دانشگاه پیام نور استان مازندران ،واحد ساری ،ساری ،ايران.
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مقدمه
انگیزش ،پديده ای است ذاتي که تحت تأثیر چهار عامل موقعیت (محیط و محرکهای بیروني) ،مزاج (حالت و وضگعیت درونگي
ارگانیزم) ،هدف (هدف رفتار ،منظور و گرايش) و ابزار (ابزار دستیابي به هدف) قرار دارد .انسگانهگا بگرای دسگتیابي بگه اهگداف،
نیازها و غرايز خود انگیزش الزم را کس مينمايند .در خصوص جويندگان عل و دانشگجويان ،انگیگزش پیشگرفت تحصگیلي ،از
اهمیت خاصي برخوردار است .با اين انگیزه ،افراد تحرک الزم را برای به پايان رساندن موفقیتآمیگز يگت تکلیگر ،رسگیدن بگه
هدف يا دستیابي به درجه معیني از شايستگي در کار خود دنبال ميکنند تا باالخره بتوانند موفقگت الزم را در امگر يگادگیری و
پیشرفت تحصیلي کس نمايند (قاسمي)1622 ،؛ بنابراين ،ميتوان گفت انگیزش ،داليل رفتار افراد را نشان ميدهد و مشگخ
ميکند که چرا آنها به روشي خاص عمل ميکنند .رفتار دارای انگیزه ،رفتاری با انرژی ،جهتدار و دنبالهدار است.
روانشناسان ،ضرورت توجه به انگیزش در تعلی و تربیت را به دلیل ارتباط مؤثر آن با يادگیری جديگد ،مهگارتهگا ،راهبردهگا و
رفتارها متذکر شدهاند و يکي از سازههای اولیهای که برای تبیین اين انگیزش ارائه کردهاند ،انگیزش پیشگرفت تحصگیلي اسگت.
انگیزش پیشرفت تحصیلي به رفتارهايي اطالق ميشود که منجر به يادگیری و پیشرفت ميگردد (سريکا 1و همکاران.)2814 ،
غال رفتارهايي که انگیزش تحصیلي را نشان ميدهند عبارتاند از پافشاری بر انجام تکالیر دشوار ،سختکوشي يا کوشگش در
جهت يادگیری در حد تسلط و انتخاب تکالیفي که به تالش نیاز دارد؛ بنابراين انگیزش پیشرفت تحصیلي يا به عبارتي انگیگزش
دروني ،يت حالت روانشناختي است و هنگامي حاصل ميشود که انسان خود را دارای کفالت الزم و خودمختاری ادراک بدانگد.
پژوهشگران پايین بودن میزان متغیرهای امید به آينده ،عزتنفس ،کیفیت عوامل آموزشي ،درآمد خانواده و تاهل دانشجويان را
از عوامل عمده کاهش انگیزه تحصیلي به شمار ميآورند (سالوی .)2886 ،2همچنین صگدمات انگیزشگي باعگو نگوعي بگدبیني،
اضطراب و افسردگي و از طرفي منجر به افت عملکرد تحصیلي دانشجويان شده است (صبحي قراملکي.)1661 ،
هوش بهعنوان يکي از وجوه قابل توجه در سازش يافتگي افراد با محیط و از عوامل مه تفگاوتهگای فگردی بگه شگمار مگيرود.
هوش بر اساس تعرير سنتي خود مدتها به عنوان اصليترين عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلي در نظگر گرفتگه مگيشگد ،امگا
امروزه با تغییر در ديدگاههای نظری در خصوص عوامل تشکیل دهنده هوش ،نميتوان آن را پگیشبینگي کننگده مگوفقي بگرای
پیشرفت تحصیلي محسوب نمود (فرامرزی و همکاران .)1622 ،روانشناسان معتقدند افراد از لحاظ هگوش علمگي دارای تفگاوت
هستند و عالوه بر آن ،هوش هیجاني را نیز به عنوان يت تفاوت عمده بین شخصیتهای مختلر قلمداد ميکنند .کساني کگه از
هوش هیجاني باالتری برخوردارند ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار مي کننگد و قگدرت سگازش بیشگتری بگا مشگکالت عگاطفي-
هیجاني دارند و در مورد خود برداشت و نگرش مثبتي دارند .در واقع هوش هیجاني شامل دو مهگارت قابلیگت فگردی و قابلیگت
اجتماعي است .قابلیت فردی روی شما به عنوان يت فگرد تمرکگز دارد و بگه دو قسگمت خودآگگاهي و خگود مگديريتي تقسگی
مي شود .قابلیت اجتماعي بیشتر روی نحوه رفتار با ديگران تمرکز دارد و به آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه تقسگی مگيشگود
(برادبری 6و گريوزج .)1629 ،5بر اساس يافته های محققان ،از جمله مسائلي که در بهبود انگیزش پیشرفت بشر تگأثیر مسگتقی
دارد ،مقوله هوش هیجاني و هوش معنوی است (سالوی.)2886 ،
هوش معنوی بیشتر توانايي ذهني فرد است .اين هوش به فرد ديدی کلي در مورد زندگي و همه تجگارب و رويگدادهای حسگي
ميدهد و فرد را قادر ميسازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب بپردازد (غباری بناب و همکاران .)1629 ،هوش معنگوی
باهوش هیجاني مرتبط است؛ بنابراين به عنوان تمرين معنوی شامل توسعه درون فردی و حساسیت میان فگردی اسگت .هگوش
معنوی عبارت است از قابلیت رفتار عاقالنه و عاطفي در حالي که فرد بگا خگود و بگا محگیط اطگراف در صگلا و آرامگش اسگت و
1 - Sarika
2 - Salovey
3 - Brabberi
4 - Gruzj
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ميتواند محبت خود را بدون در نظر گرفتن شرايط ديگران به خود عرض دارد (ويگلزورث .)2889 ،1در مگورد ايگن مسگئله کگه
هوش معنوی متضمن انگیزش ،تمايل ،اخالق و شخصیت است ،ميتوان آن را به نگاه شناخت گرايانه افراد از هگوش نسگبت داد
(نازل .)2885 ،2توجه به موضوع فکری ،احساسات و پرورش عدلي قسمتي از آگاهي فزاينگده از زنگدگي معنگوی درونگي اسگت.
هوش معنوی به توانايي ديدن چیزها بیشتر از جنبه فردی و شناخت رابطه بین ادراک ،ايمان و رفتار فرد بستگي دارد .پگاکي و
پااليش هوش به آموزش نیاز دارد و هوش معنوی استثنا ندارد .هنگامي که به معنای سوا التي مانند چگه هسگتی چ چگرا اينجگا
هستی چ توجه کنی  ،به هوش معنوی اعتماد کردهاي (عبداهلل زاده.)1626 ،
بهطور خالصه ،افراد دارای هوش معنوی بدون شت از نظر روانشناختي افراد سالمي هستند و ميتوانند رويدادهای زندگيشان
را کنترل کنند و کساني که رويدادها بخصوص افکار و عقايد خود را کنترل و بهصورت مثبت تعبیر ميکننگد از سگالمت روانگي
بیشتری برخوردارند؛ زيرا اين شیوه تفکر فرد است که کیفیت زندگي فرد را تعیین ميکند .افرادی کگه هگوش معنگوی بگاالتری
دارند ،ظرفیت تعالي داشته و تمايل بسیار بااليي نسبت به هشیاری دارند .آنان اين ظرفیت را دارند که بخشي از فعالیت روزانگه
خود را به اعمال روحاني و معنوی اختصاص دهند و فضائلي مانند بخشش ،سپاسگزاری ،فروتني و اخالص از خود نشان دهنگد
(غباری بناب و همکاران .)1629 ،اگرچه انگیزه پیشرفت نقش محوری در میزان يادگیری دارد ،اما به داليلي ممکن است تحگت
تأثیر عواملي آسی ببیند و عملکرد آنان را تحت تأثیر قرار دهد ،از قبیل جو عگاطفي دانشگگاه ،کگالس درس ،اسگاتید ،سگاختار
کالس درس ،اهداف و روشهای تدريس از مه ترين اين عوامل به شمار ميروند (سیر.)1636 ،
با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلي در دانشجويان و فرضیات مربوط به وجود ارتباط تنگاتنگ میان انگیزه پیشرفت تحصیلي با
هوش هیجاني و هوش معنوی ،محقق در اين تحقیق سعي دارد تا با مطالعهای موردی بر روی دانشگجويان دانشگگاههگای علگوم
دريايي امام خمیني (ره) نوشهر و دانشگاه فني و حرفهای مازندران ،اثرات متقابل اين متغیرها را بررسي و میزان تأثیر هريگت از
متغیرها را بر ديگری مورد ارزيابي قرار دهد.
انیماساهون )2818( 6هوش معنوی را با انواع هوش ها مقايسه کرد .در خالف هوش عقالني که به منطق ،درک و تفکگر مربگوط
است و هوش هیجاني که به عادت ،درک الگوها و تفکر هیجاني ربط دارد ،هوش معنوی خالق است و ميتواند قانون وضع کنگد
يا قانوني را بشکند و قادر به ايجاد تفکر دگرگون کننده است .زوهر 5و مارشال )2888( 4بر اين باورند که بین هگوش هیجگاني و
هوش معنوی رابطه مستقیمي وجود دارد که افزايش يکي باعو افزايش ديگری ميشود و برعکس.
حسینیان و همکاران ( ) 1668رابطه هوش معنوی و هوش هیجاني در دانشجويان دختر بررسي کردند و به اين نتیجه رسگیدند
که ب ین هوش معنوی و هوش هیجاني رابطه معناداری وجود دارد .جهاني ( )2886در تحقیق خود به اين نتیجه دست يافت که
بین هوش هیجاني و سالمت رواني در دانشجويان رابطه وجود دارد .گلمیمي و همکاران ( )1664در تحقیقگي در مگورد رابطگه
بین هوش هیجاني و هوش معنوی در دانشجويان دانشگ اه علگوم دريگايي بگه ايگن نتیجگه دسگت يافتنگد کگه ايگن دو هگوش در
دانشجويان دارای رابطه معنادار هستند .استاگ-لي ( )2886در تحقیقي به بررسي رابطه بین هوش هیجاني و انگیزش پیشرفت
تحصیلي در بین دانشجويان پرداختند که نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که هوش هیجاني تگأثیر معنگاداری بگر
میزان انگیزش پیشرفت تحصیلي دانشجويان دارد .در مطالعهای متغیرهای شخصیتي دانشگجويان بگهطگور عگام و عگزتنفگس و
انگیزش پیشرفت تحصیلي بهطور خاص ،بر میزان يادگیری و پیشرفت تحصیلي تأثیر مسگتقی و ذاتگي داشگتهانگد (معصگومي و
همکاران.)2815 ،
1- Wigglesworth
2 - Nasel
3- Animasahun
4- Zohar
5- Marshall
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پارکر 1و همکاران ( )2885با مطالعهای که بر روی  632دانشجو انجام دادند و فرم کوتاهي از پرسشنامه هوش هیجاني را کامل
کامل کردند ،به اين ن تیجه رسیدند که دانشجوياني که دارای هوش هیجاني بااليي بودند قادر به کسگ نمگرات بگاالتر شگدند و
بالعکس .پیتر ايدز و همکاران ( )2885در مطالعهای ارتباط بین هوش هیجاني و انگیزش پیشرفت تحصیلي در دانگشآمگوزان را
بررسي نمودند و دريافتند که دانش آموزاني که از هوش هیجاني باالتری برخوردار بودهاند بهندرت دارای نمگرات پگايین بودنگد و
همچنین دارای غیبتهای مجاز کمتری بودهاند که اين نشان از انگیزه تحصیلي باال دارد .الیاس و همکاران ( )2885در تحقیقي
در رابطه با بررسي تأثیر هوش هیجاني در پیشرفت تحصیلي نشان دادند که هوش هیجاني ميتواند بهگونهای مثبگت ،پیشگرفت
تحصیلي را تحت تأثیر قرار داده و نه تنها در مهر و مومهايي که تحصیل ميکنند تأثیر مثبت دارد ،بلکه در سالهگای بعگد نیگز
ادامه خواهد داشت.
برور و همکاران ( )2888در مطالعه ای که بر روی دانشجويان انجام دادند بگه ايگن نتیجگه رسگیدند کگه هگوش هیجگاني شگامل
مهارت های فراواني از قبیل خودآگاهي ،همدردی ،انگیزش ،خگودکنترلي ،مهگارت در برقگراری ارتبگاط هسگتند کگه در عملکگرد
تحصیلي و شغلي آنان بسیار مه هستند و ميتواند نشانگر استفاده افراد باهوش هیجاني باال از اين مهگارتهگا باشگد .اسگالوين
معتقد است دانشجوياني که انگیزه پیشرفت دارند ،در مقايسه بگا دانشگجوياني کگه انگیگزه پیشگرفت کمتگری دارنگد ،بگه مگدت
طوالنيتر در انجام تکالیر استقامت ميکنند و به جای اينکه شکست خودشان را به عوامل بیروني ماننگد دشگواری تکلیگر يگا
شانس نسبت دهند ،آن را به تالش نکردن (وضعیت دروني و تغییرپذير) نسبت ميدهند و تالش خود را دو چندان ميکننگد تگا
موفق شوند (اسالوين.)1624 ،
جاکس و براس ( )2888و گرين و نوبل ( )2818در تحقیقي به اين نتیجه رسیدند که دانشجوياني که باورهای معنوی قویتری
داشتند نسبت به دانشجوياني که باورهای مادیگرا داشتند ،روحیه آمادهتری برای کسگ تجربیگات جديگد ،يگادگیری و انگیگزه
پیشرفت تحصیلي باالتری داشتند و نسبت به مسائل و مشکالت کمتر نگران بودند .ويگلزورث ( )2889در تحقیقي رابطگه بگین
هوش معنوی و توانايي رهبری کردن و مديريت افراد را سنجید .بر اساس نتايج اين تحقیق افرادی کگه هگوش معنگوی بگاالتری
داشتند در مواقع بحراني قادر به کنترل وضعیت بهصورت بهتری بودهاند.
روش تحقیق
اين تحقیق از نظر هدف ،کگاربردی و روش انجگام آن توصگیفي از نگوع همبسگتگي اسگت .جامعگه آمگاری ايگن پگژوهش شگامل
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر و دانشگاه فني و حرفهای استان مازندران در سال تحصیلي  64-69به
تعداد  5168نفر ميباشد .هدف از بررسي اين دو دانشگاه ،جامعیت دادن به اکثريت دانشجويان دانشگاههگای اسگتان مازنگدران
بوده است.
در اين تحقیق با توجه به وجود دو جامعه آماری مختلر ،حج نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسي -مورگان برابر  262و
 629نفر به ترتی برای دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر و دانشگاه فني و حرفهای اسگتان مازنگدران و در مجمگوع
 925نفر تعیین شد .جهت گردآوری اطالعات در اين تحقیق از روش کتابخانه ای و میداني استفاده شد .همچنین ابزار گردآوری
داده در اين پژوهش ،پرسشنامههای استاندارد هوش هیجاني «سیبريا-شیرينگ» 66 2سوالي ،پرسشنامه هوش معنوی «ديويگد
کینگ»  25سؤالي و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلي «هارتر»  66سؤالي بودند .مقیگاس ايگن پرسشگنامههگا پگنج ارزشگي
لیترت يعني کامالً موافق ( ،)4موافق ( ،)5نظری ندارم ( ،)6مخالف ( )2و کامالً مخالف ( )1است.

1 - Parker
2 - Siberia-Shiring
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برای تعیین پايايي با اجرای طرح مقدماتي تعداد  48نمونه پرسشنامه در اختیار آزمونشوندگان قگرار دهگد شگد و توسگط آنگان
تکمیل گردد .نتايج حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت و ضري پايگايي  8/29محاسگبه گرديگد
که بیانگر پايايي مناس ميباشد .همچنین بهطور جداگانه میزان پايايي پرسشگنامه انگیگزش پیشگرفت تحصگیلي توسگط روش
آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان  8/25را نشان داد.
اطالعات خام يا دادهها بهوسیله رايانه و نرمافزار  SPSSبا اجرای آمار توصیفي ،شامل میانگین ،انحراف معیار و درصد فراواني و
آزمونهای تحلیلي و استنباطي ازجمله ضري همبستگي پیرسون و آزمون  tمستقل تجزيه و تحلیل شد .بگرای بررسگي رابطگه
بین مؤلفههای هوش هیجاني و هوش معنوی با انگیزش پیشرفت تحصیلي از ضري همبستگي پیرسون و برای مقايسه انگیزش
تحصیلي در دانشجويان دانشگاه علوم دريايي و دانشگاه فني و حرفهای از آزمون  tمستقل استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در جدول  1میانگین ،انحراف معیار ،مقدار کمینه و بیشینه متغیرهای هوش هیجاني (خود انگیگزی ،خودآگگاهي ،خگودکنترلي،
هشیاری اجتماعي و مهارت های اجتماعي) ،هوش معنوی (تفکر وجگودی ،آگگاهي متعگالي و تولیگد معنگای شخصگي) و انگیگزه
پیشرفت ارائه شده است.
جدول ( )1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه

فرضیه اول تحقیق :وضعیت هوش هیجاني دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر در حد ايدهآل قرار دارد.
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جدول ( )2نتایج آزمون  tبرای وضعیت هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

هوش هیجانی
میانگین
میانگین نظری
محاسباتی
3
3/47

 tمحاسباتی

درجه آزادی

 tجدول

سطح معنیداری

خطای مجاز

52/34

582

5

.0..0

.0.2

يافتههای جدول  2نشان مي دهد که تفاوت میانگین محاسباتي هوش هیجاني با میانگین نظری در سگطا  64درصگد معنگيدار
است .لذا ميتوان نتیجه گرفت که فرضگیه  H0رد و فگرض  H1مگورد قبگول مگيباشگد .درواقگع میگانگین هگوش هیجگاني در
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر در حد خوبي قرار دارد.
فرضیه دوم پژوهش :وضعیت هوش هیجاني دانشجويان دانشگاه فني و حرفهای استان مازندران در حد ايدهآل قرار دارد.
جدول ( )3نتایج آزمون  tبرای وضعیت هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای استان مازندران

هوش هیجانی
 tمحاسباتی
میانگین
میانگین نظری
محاسباتی
57033
3
3075

درجه آزادی

 tجدول

سطح معنیداری

خطای مجاز

302

5

.0..0

.0.2

يافتههای جدول  6نشان مي دهد که تفاوت میانگین محاسباتي هوش هیجاني با میانگین نظری در سگطا  64درصگد معنگيدار
است .لذا ميتوان نتیجه گرفت که فرضگیه  H0رد و فگرض  H1مگورد قبگول مگيباشگد .درواقگع میگانگین هگوش هیجگاني در
دانشجويان دانشگاه فني و حرفهای مازندران در حد مناس است.
با توجه به جداول ارزيابيهای فرضیههای اول و دوم پژوهش ميتوان گفت که میگزان هگوش هیجگاني در دانشگجويان دانشگگاه
علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر دارای وضعیت بهتری نسبت به دانشگاه فني و حرفهای مازندران قرار دارد.
فرضیه سوم پژوهش :میزان هوش معنوی در دانشجويان دانشگاه علوم دريايي و دانشگاه فني و حرفهای متفاوت است.
جدول ( )4مقایسه میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی و دانشگاه فنی و حرفهای

شاخصهای متغیر
هوش
معنوی

دانشگاه علوم دریایی
دانشگاه فنی و حرفهای

تعداد

میانگین

598
353

02.083
020004

خطای
استاندارد
03034
5.005

درجات
آزادی

نسبت t

سطح معنیداری

549040

.004

.083

جدول  5بیانگر شاخ های توصیفي و نتايج آزمون  tبرای مقايسه میانگین متغیر هوش معنوی در دانشگجويان دانشگگاه علگوم
دريايي و دانشگاه فني و حرفه ای است .نتايج نشان داد که اين متغیر در بین دانشجويان اين دو دانشگاه دارای تفاوت معنگاداری
نیست و بنابراين اين فرضیه رد ميشود.
فرضیه چهارم پژوهش :بین هوش معنوی و هوش هیجاني باانگیزه پیشرفت رابطه وجود دارد.

46

فصلنامه علمي  -پژوهشي آموزش علوم دريايي

شماره  11زمستان 69

برای بررسي رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجاني باانگیزه پیشرفت از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گامبهگام اسگتفاده
شده است
جدول ( )5نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف متغیر مالک و پیش بین

متغیر مالک

آزمون کولموگروف -اسمیرنر
Z
سطا معني داری

انگیزه پیشرفت

8/65

8/66

هوش هیجاني

1/62

8/62

مندرجات جدول  4نشان ميدهد که توزيع متغیر مالک نرمال و پیش بین ميباشد .چرا که مقگدار  Zمحاسگبه شگده ،معنگادار
نبوده و عدم معناداری آن نشانگر نرمال بودن توزيع متغیر مالک ميباشد.
فرضیههای پنج تا هشت تحقیق توسط جدول شماره  9و آزمون پیرسون مورد ارزيابي قرار ميگیرند.
فرضیه پنج پژوهش :بین مؤلفه تفکر وجودی و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
فرضیه شش پژوهش :بین مؤلفه آگاهي متعالي و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
فرضیه هفت پژوهش :بین مؤلفه تولید معنای شخصي و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
فرضیه هشت پژوهش :بین مؤلفه بسط حالت هشیاری و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
جدول ( )6ضرایب همبستگی میان مؤلفههای هوش معنوی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان
مولفه های هوش معنوی

ضري همبستگي

سطا معني داری

تفکر وجودی

8/22

8/81

آگاهي متعالي

8/65

8/81

تولید معنای شخصي

8/62

8/81

بسط حالت هشیاری

8/52

8/81

طبق نتايج به دست آمده در جدول  ،9بین مؤلفههای هوش معنوی (مؤلفه تفکر وجودی بگا ضگري همبسگتگي  ،8222آگگاهي
متعالي با ضري همبستگي  ،8265تولید معنای شخصي با ضري همبستگي  8262و بسط حالت هشیاری با ضري همبسگتگي
 )8252باانگیزه پیشرفت تحصیلي دانشجويان مورد مطالعه در سطا  8/81رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای نه تا سیزده تحقیق توسط جدول شماره  3و آزمون پیرسون مورد ارزيابي قرار ميگیرند.
فرضیه نه پژوهش :بین مؤلفه خود انگیزی و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
فرضیه ده پژوهش :بین مؤلفه خودآگاهي و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
فرضیه يازده پژوهش :بین مؤلفه خودکنترلي و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوازده پژوهش :بین مؤلفه هوشیاری اجتماعي و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
فرضیه سیزده پژوهش :بین مؤلفه مهارتهای اجتماعي و انگیزه پیشرفت دانشجويان رابطه وجود دارد.
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جدول ( )7ضرایب همبستگی میان مؤلفههای هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان
مولفه های هوش هیجاني

ضري همبستگي

سطا معني داری

خود انگیزی

8/26

8/81

خودآگاهي

8/23

8/81

خود کنترلي

8/51

8/81

هشیاری اجتماعي

8/42

8/81

مهارتهای اجتماعي

8/26

8/81

طبق نتايج به دستآمده در جدول  ،3بین مؤلفههای هوش هیجاني (مؤلفه خود انگیزی با ضري همبستگي  ،8226خودآگگاهي
با ضري همبستگي  ،8223خودکنترلي با ضري همبستگي  ،8251هوشیاری اجتماعي با ضري همبستگي  8242و مهارتهای
اجتماعي با ضري همبستگي  )8226با انگیزه پیشرفت تحصیلي دانشجويان مورد مطالعه در سگطا  1درصگد رابطگه معنگاداری
وجود دارد.
فرضیه چهارده پژوهش :بین انگیزه پیشرفت در دانشجويان دانشگاه علوم دريايي و دانشجويان دانشگاه فنگي و حرفگهای تفگاوت
وجود دارد.
جدول ( )8مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم دریایی و دانشگاه فنی و حرفهای

گروهها
دانشجویان دانشگاه علوم دریایی
دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای

میانگین
93.3083
2223085

تفاوت میانگینها

درجه آزادی

T

سطح معناداری

7.2.

48202.0

0.405

.0.0<P

نتايج حاصل از اجرای آزمون  Tمستقل و جدول  2نشان ميدهد که تفاوت میانگین نمره انگیگزه پیشگرفت تحصگیلي در گگروه
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر و دانشگاه فنگي و حرفگهای مازنگدران ازلحگاظ آمگاری معنگادار اسگت؛
بنابراين نمره انگیزه پیشرفت تحصیلي در دانشجويان دانشگاه علوم دريايي باالتر از دانشجويان دانشگاه فني و حرفهای است.
بحث و نتیجهگیری
بین مؤلفههای هوش معنوی (تفکر وجودی ،آگاهي متعالي ،تولید معنای شخصي و بسط حالت هشیاری) و انگیزه پیشرفت ،يت
رابطه معنادار وجود دارد؛ يعني با افزايش هوش معنوی و مؤلفههای مربوط به آن ،انگیزه پیشرفت تحصیلي در دانشگجويان نیگز
بیشتر مي شود .اين نتیجه با گزارش مقومي و همکاران ( )1664در تحقیقي تحت عنوان رابطه هوش هیجاني و هگوش معنگوی
باانگیزه پیشرفت دانشجويان دانشگاه آزاد تهگران همخگواني دارد .در تبیگین ايگن يافتگههگا مگيتگوان گفگت اغلگ دانشگجويان
فعالیت های خود را با امید و انتظاراتي ويژه برای رسیدن به باالترين سطا شروع ميکنند و اکثر آنها به پیشرفت خود ،رسیدن
به قدرت و کس باالترين مسئولیتها و پاداشها اهمیت ميدهند .میانگین هوش معنوی در دانشجويان دانشگاه علگوم دريگايي
امام خمیني (ره) نوشهر با دانشجويان دانشگاه فني و حرفهای مازندران بروت برابر بوده و تفگاوت معنگاداری وجگود نگدارد .بگین
مؤلفههای هوش هیجاني (خودآگاهي ،خودکنترلي ،خود انگیزی ،هوشیاری اجتماعي و مهارتهای اجتماعي) و انگیزه پیشگرفت،
يت رابطه معنادار وجود دارد؛ يعني با افزايش هوش هیجاني و مؤلفههای مربوط به آن ،انگیزه پیشرفت تحصیلي در دانشگجويان
نیز بیشتر مي شود .اين نتیجه با گزارش مقومي و همکاران ( )1664نیز همخواني دارد .میگزان میگل بگه پیشگرفت تحصگیلي در
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر بیشتر از دانشجويان دانشگاه فني و حرفهای مازندران است .دلیل ايگن
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امر را مي توان تفاوت در میزان هوش هیجاني اين دو گروه عنوان کرد .چرا که طبق نتايج اين تحقیق میزان هگوش هیجگاني در
دانشجويان دانشگاه علوم دريايي بیشتر از دانشجويان دانشگاه فني و حرفهای مازندران است .افراد باهوش هیجاني بگاال ،توانگايي
سازگاری با اطرافیان خود ،اعتمادبهنفس و خودآگاهي باالتری را دارند .همچنین مطابق نتايج بهدستآمده در اين تحقیگق بگین
مؤلفههای هوش هیجاني که عمدتاً مهارتهای درون فردی هستند با هوش معنوی ارتباط مثبت و معنگاداری وجگود دارد .ايگن
نتیجه با يافتههای تحقیق گلمیمي و همکاران ( )1664همخواني دارد.
پیشنهادها
.1

.2

.6
.5
.4
.9

.3
.2
.6

آگاه سازی و تالش برای افزايش شناخت ديني و تقويت باورها و اعتقادات افراد در رسانهها و حگوزه تعلگی و تربیگت و
کاهش فاصله بین شناخت و عمل ديني و ملتزم کردن افراد برای عمل به دانستههای دينگي يگا بگه جريگان انگداختن
آموزههای ديني در رفتار و کردار افراد.
بررسي عوامل ديگر ،مانند متغیرهای مربوط به ساختار خانواده و برنامههای درسي و آموزشگي دانشگگاه و متغیرهگايي
که مربوط به استاد و اعضای خانواده باشند و درمجموع کلیه متغیرهای شناختي و انگیزشگي کگه بگهطگور مسگتقی و
غیرمستقی ميتوانند در پیش بیني اين متغیر نقش داشته باشند و در ايران کمتر به آنها توجه شده اسگت ،ضگروری
به نظر ميرسند.
نه میزان موفقیت تحصیلي در بین دانشجويان با عقايگد مگذهبي بگاال و دانشگجويان بگا عقايگد
پیشنهاد ميشود درزمی ٔ
مذهبي پايین تحقیقاتي صورت گیرد.
برگزاری دوره های آموزشي با اهداف ارتقاء توانايي شناسايي و اراده و فه احساسات ،ارتقاء توانايي جگديت و پشگتکار
دانشجويان در رسیدن به هدف.
برگزاری کالسهای آموزشي با هدف ارتقاء توانايي دانشجويان در الويت بخشیدن به فعالیتهگا و اسگتفاده مناسگ از
زمان.
با توجه به رابطه معنادار و مستقی بین هوش معنوی و هوش هیجاني ،ميتوان با تقويت هوش معنوی دانشگجويان و
حتي از دوران مدرسه و قبل از آن (دوره پیشدبستاني) ،موجبات پرورش هوش هیجاني را در آنها به وجگود آورد تگا
شاهد رفتارهای درست و منطبق باارزشهای جامعه بود.
با توجه به نتايج تحقیق ،پیشنهاد ميشود که ابعاد دانشآموختگان در دانشگاهها بهطور پیوسگته مگورد ارزيگابي قگرار
گیرد تا نتايج آن برای سیاستگذاری و برنامهريزی در دانشگاهها مورد استفاده واقع شود.
پژوهشگران ميتوانند در آينده به بررسي تأثیر هوشهای نه گانه بر روی پیشرفت تحصیلي بپردازند.
آموزش و پرورش کتابها و وسايل کمت آموزشي با هدف تقويت هگوش هیجگاني و سگاير هگوشهگای تأثیرگگذار بگر
پیشرفت تحصیلي را در اختیار دانشآموزان قرار دهد.
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