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انگیزۀ پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر از دانشجویان  .بهتري نسبت به دانشجویان پسر است
توان گفت تقویت  آمده می دست با توجه به نتایج به .اي مازندران بیشتر است حرفه و پسر دانشگاه فنی

 .شود یان سبب افزایش انگیزۀ پیشرفت تحصیلی آنان میهوش هیجانی و هوش معنوي در دانشجو
ترتیب ضرورت مطالعۀ بیشتر پژوهشگران و اقدامات مسئوالن به منظور افزایش انگیزۀ پیشرفت  بدین

  .شود در دانشجویان احساس می

  :واژگان کلیدي
  .هوش هیجانی ،هوش معنوي ،اي حرفه و دانشگاه فنی ،دانشجویان ،انگیزۀ پیشرفت
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  دمهمق .1

 )،هاي بیرونی محیط و محرك( موقعیت :قرار داردچهار عامل  تأثیراي ذاتی است که تحت  پدیده انگیزش
ابزار دستیابی به ( و ابزار )منظور و گرایش ،هدف رفتار( هدف )،حالت و وضعیت درونی ارگانیزم( مزاج
 براي .آورند به دست میزم را انگیزش ال ،نیازها و غرایز خود ،ها براي دستیابی به اهداف انسان ).هدف

 ،با این انگیزه .انگیزش پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است ،جویندگان علم و دانشجویان
رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه  ،آمیز یک تکلیف رساندن موفقیت پایان افراد تحرك الزم را براي به

یت الزم را در امر یادگیري و پیشرفت تحصیلی قانند موفکنند تا بتو معینی از شایستگی در کار دنبال می
 کند چرا دهد و مشخص می دالیل رفتار افراد را نشان می ،توان گفت انگیزش بنابراین می ؛]1[کنندکسب 

  .دار است دار و دنباله جهت ،انرژيرفتاري با ،داراي انگیزه رفتارِ .کنند عمل می یبه روش خاصها  آن
 ،نوینثر آن با یادگیري ؤرا به دلیل ارتباط م تربیت و تعلیمتوجه به انگیزش در ان ضرورت شناس روان
که براي تبیین این انگیزش  یهای سازهنخستین اند و یکی از  شده یادآورراهبردها و رفتارها  ،ها مهارت

د که شو میگفته انگیزش پیشرفت تحصیلی به رفتارهایی  .انگیزش پیشرفت تحصیلی است ،اند ارائه کرده
  .]2[انجامند میبه یادگیري و پیشرفت 

 ،پافشاري بر انجام تکالیف دشوار :دهند عبارتند از رفتارهایی که انگیزش تحصیلی را نشان می بیشترِ
 .کوشی یا کوشش در جهت یادگیري در حد تسلط و انتخاب تکالیفی که به تالش نیاز دارد سخت

که  آید به دست میاست و هنگامی  شناختی روان یتحال ،انگیزش پیشرفت تحصیلی یا انگیزش درونی
بودن میزان متغیرهاي  پژوهشگران پایین .انسان خود را داراي کفالت الزم و خودمختاري ادراك بداند

 ۀدانشجویان را از عوامل عمد تأهلدرآمد خانواده و  ،کیفیت عوامل آموزشی ،نفس عزت ،امید به آینده
طراب و ضا ،بدبینیسبب ایجاد صدمات انگیزشی همچنین  .]3[آورند یتحصیلی به شمار م ۀکاهش انگیز
  .]4[شوند میافت عملکرد تحصیلی دانشجویان در نهایت افسردگی و 

هاي فردي به  یافتگی افراد با محیط و از عوامل مهم تفاوت توجه در سازش هوش یکی از وجوه قابل
رین عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی در ت ها اصلی مدت ،هوش براساس تعریف سنتی .رود شمار می

دیگر  ،هوش ۀدهند عوامل تشکیل در زمینۀهاي نظري  اما با تغییر در دیدگاه ،ه استشد نظر گرفته می
ان معتقدند شناس روان .]5[به شمار آوردبراي پیشرفت تحصیلی  کاملی ۀکنند بینی توان آن را پیش نمی

کسانی که از هوش هیجانی باالتري  .اوت هستندتفو هوش هیجانی مهوش علمی  نظرافراد از 
هیجانی  قدرت سازش بیشتري با مشکالت عاطفی ،کنند ارتباط بهتري با اطرافیان برقرار می ،برخوردارند

در واقع هوش هیجانی شامل دو مهارت قابلیت  .دارندنسبت به خود دارند و برداشت و نگرش مثبتی 
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 قسمت یک فرد تمرکز دارد و به دو عنوان به شخصیتفردي روي قابلیت  .فردي و قابلیت اجتماعی است
رفتار با دیگران تمرکز شیوۀ قابلیت اجتماعی بیشتر روي  ؛شود خودآگاهی و خودمدیریتی تقسیم می

از جمله  ،هاي محققان یافته براساس .]6[استتقسیم قابل دارد و به آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه 
  .]3[هوش هیجانی و هوش معنوي است ،مستقیم دارد تأثیرگیزش پیشرفت بشر مسائلی که در بهبود ان

تجارب تمامی این هوش دیدي کلی در مورد زندگی و  .بیشتر توانایی ذهنی فرد است ،هوش معنوي
تجارب  دوبارۀبندي و تفسیر  ارچوبهبه چتا سازد  را قادر میاو دهد و  و رویدادهاي حسی به فرد می

فردي و  درون ۀمعنوي شامل توسع یتمرین ارتباط دارد ومعنوي با هوش هیجانی  هوش .]7[بپردازد
که فرد با  حالی قابلیت رفتار عاقالنه و عاطفی در :هوش معنوي عبارت است از .فردي است حساسیت میان

شرایط  گرفتنِ نظر تواند محبت خود را بدون در خود و با محیط اطراف در صلح و آرامش است و می
اخالق و شخصیت  ،تمایل ،له که هوش معنوي متضمن انگیزشئدر مورد این مس .]8[دارد هعرض ،ندیگرا
 ،توجه به موضوع فکري .]9[افراد از هوش نسبت داد ۀگرایان توان آن را به نگاه شناخت می ،است

هوش معنوي به  .قسمتی از آگاهی فزاینده از زندگی معنوي درونی است پرورش همدلیاحساسات و 
 .ایمان و رفتار فرد بستگی دارد ،بین ادراك ۀبیشتر از جنبه فردي و شناخت رابط ها پدیدهانایی دیدن تو

هنگامی که به معناي  .پاکی و پاالیش هوش به آموزش نیاز دارد و هوش معنوي استثنا ندارد
 به هوش معنوي اعتماد ،توجه کنیم ،چرا اینجا هستیم و چه هستیماینکه مانند  هایی پرسش
  .]10[ایم کرده

توانند رویدادهاي  افراد سالمی هستند و می شناختی روانشک افراد داراي هوش معنوي از نظر  بی
افکار و عقاید خود را کنترل و به ویژه  و بهکسانی که رویدادها  طورکلی به .شان را کنترل کنند زندگی

 اوتفکر فرد کیفیت زندگی  ۀزیرا شیو ،از سالمت روانی بیشتري برخوردارند ،کنند صورت مثبت تعبیر می
ظرفیت تعالی داشته و تمایل بسیار باالیی  ،افرادي که هوش معنوي باالتري دارند .کند را تعیین می
خود را به اعمال  ۀکه بخشی از فعالیت روزان ندبرخورداراین ظرفیت از آنان  .شیاري دارندونسبت به ه

از خود را فروتنی و اخالص  ،گذاري سپاس ،نند بخششلی مایو فضا دادهروحانی و معنوي اختصاص 
اما ممکن است به دالیلی  ،پیشرفت نقش محوري در میزان یادگیري دارد ۀاگرچه انگیز .]7[نشان دهند

 ،عاطفی دانشگاهفضاي  .قرار دهد تأثیررا تحت  دانشجویانعواملی آسیب ببیند و عملکرد  تأثیرتحت 
ین این عوامل به شمار تر مهمي تدریس از ها روشاهداف و  ،درس ساختار کالس ،اساتید ،کالس درس

  .]11[روند می
خالف هوش عقالنی که رب .ه استها مقایسه کرد هوش معنوي را با انواع هوش )2014( 1انیماساهون

                                                        
1. Animasahun 
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ارتباط درك الگوها و تفکر هیجانی  ،درك و تفکر مربوط است و هوش هیجانی که به عادت ،به منطق
تواند قانون وضع کند یا قانونی را بشکند و قادر به ایجاد تفکر  معنوي خالق است و می هوش ،یابد می

هوش هیجانی میان مستقیمی  ۀبر این باورند که رابط )2015( 1مارشالو  زوهر .]12[کننده است دگرگون
  .]13[شود و برعکس افزایش دیگري می سببافزایش یکی و و هوش معنوي وجود دارد 

در دانشجویان دختر بررسی را رابطه هوش معنوي و هوش هیجانی  )،1390( کارانحسینیان و هم
 .]14[معناداري وجود دارد ۀند که بین هوش معنوي و هوش هیجانی رابطا هتیجه رسیدنو به این  هکرد

در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که بین هوش هیجانی و سالمت روانی  )2009( 2مالکی جهانی
بین  ۀدر تحقیقی در مورد رابط )1395( میمی و همکاران گل .]15[ارتباطی برقرار استیان در دانشجو

این دو هوش داراي اعالم کردند هوش هیجانی و هوش معنوي در دانشجویان دانشگاه علوم دریایی 
بین هوش هیجانی و  ۀدر تحقیقی به بررسی رابطها  آن .]16[در دانشجویان هستند يرابطه معنادار

هوش هیجانی دهد  نشان مییزش پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان پرداختند که نتایج حاصل انگ
متغیرهاي  ،این مطالعهدر  .معناداري بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد تأثیر

بر میزان  ،خاص طور هو انگیزش پیشرفت تحصیلی ب نفس عزتعام و  طور هشخصیتی دانشجویان ب
  .]17[اند مستقیم و ذاتی داشته تأثیرو پیشرفت تحصیلی یادگیري 

دانشجو انجام دادند و فرم کوتاهی از  372اي که روي  با مطالعه )2013( 3و همکارانپارکر 
قادر  ،داشتنددانشجویانی که هوش هیجانی باالیی  دریافتند ،هوش هیجانی را کامل کردند نامه پرسش

اي ارتباط بین هوش  در مطالعه )2014( 4و همکاران پکران .]18[عکسبربه کسب نمرات باالتر شدند و 
آموزانی که  دانش ،کردند که براساس آنآموزان را بررسی  هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش

اند که این  هاي مجاز بوده ندرت داراي نمرات پایین و غیبت به ،اند از هوش هیجانی باالتري برخوردار بوده
  .]19[دارددر میان آنان تحصیلی باال  ۀنگیزنشان از ا
اي که روي دانشجویان انجام داد به این نتیجه رسید که هوش هیجانی  در مطالعه )2017( 5برور
مهارت در برقراري ارتباط  و خودکنترلی ،انگیزش ،همدردي ،خودآگاهی مانندي فراوانی ها مهارتشامل 
داراي  افراد ۀتواند نشانگر استفاد و می استبسیار مهم ان دانشجویکه در عملکرد تحصیلی و شغلی است 

در  ،پیشرفت دارند ۀمعتقد است دانشجویانی که انگیز 6پیاو .]20[باشد ها مهارتهوش هیجانی باال از این 
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تر در انجام تکالیف استقامت  به مدت طوالنی ،پیشرفت کمتري دارند ۀمقایسه با دانشجویانی که انگیز
 ،جاي اینکه شکست خود را به عوامل بیرونی مانند دشواري تکلیف یا شانس نسبت دهند کنند و به می

کنند  چندان می دهند و تالش خود را دو نسبت می )وضعیت درونی و تغییرپذیر( نکردن آن را به تالش
  .]21[تا موفق شوند
دیریت افراد را کردن و م بین هوش معنوي و توانایی رهبري ۀدر تحقیقی رابط )2016( 1ویگلزورث

افرادي که هوش معنوي باالتري داشتند در مواقع بحرانی قادر به  ،نتایج این تحقیق براساس .سنجید
  .]8[اند کنترل وضعیت به صورت بهتري بوده

مربوط به وجود ارتباط تنگاتنگ  هاي هبا توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در دانشجویان و فرضی
اي موردي  با مطالعهکوشد  میمحقق  ،ا هوش هیجانی و هوش معنويتحصیلی ب انگیزۀ پیشرفتمیان 

متقابل این متغیرها را بررسی و میزان  آثار ،اي مازندران حرفه و فنیروي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه 
  .کندهریک را بر دیگري ارزیابی  تأثیر

  ها روشمواد و . 2

جامعه آماري این  .وصیفی از نوع همبستگی استکاربردي و روش انجام آن ت ،از نظر هدفحاضر تحقیق 
اي استان مازندران در  حرفه و فنیدانشگاه دانشکده و آموزشکده  12حاضر در پژوهش را کلیه دانشجویان 

  .دهند تشکیل مینفر  13000 تقریبی به تعداد 1395- 96سال تحصیلی 
 .نفر تعیین شد 558برابر  مورگان در این تحقیق حجم نمونه آماري با استفاده از جدول کرجسی

 ،همچنین ابزار گردآوري داده .ه استاي و میدانی استفاده شد گردآوري اطالعات از روش کتابخانهبراي 
دیوید هوش معنوي  ۀپرسشنام ،یپرسش  33 سیبریا شیرینگهاي استاندارد هوش هیجانی  نامه پرسش
مقیاس این  .ی بودندپرسش  33 هارترانگیزش پیشرفت تحصیلی  نامه پرسشی و پرسش  24 کینگ
 )2( مخالفم )،3( نظري ندارم )،4( موافقم )،5( موافقمکامالً  :استارزشی لیکرت  جپنطیف ها  نامه پرسش

  ).1( مخالفم کامالًو 
شوندگان قرار  در اختیار آزمون نامه پرسشنمونه  50 ،براي تعیین پایایی با اجراي طرح مقدماتی

تحلیل قرار  و مورد تجزیه SPSSافزار  با استفاده از نرمآمده  دست بهنتایج  .شدو توسط آنان تکمیل گرفت 
همچنین میزان پایایی  .استکه بیانگر پایایی مناسب  شدمحاسبه  86/0گرفت و ضریب پایایی 

انگیزش پیشرفت تحصیلی جداگانه توسط روش آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه شد که میزان  نامه پرسش
  .ادرا نشان د 84/0

                                                        
1. Wigglesworth 
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 ،با اجراي آمار توصیفی شامل میانگین SPSSافزار  ها به وسیله رایانه و نرم اطالعات خام یا داده
هاي تحلیلی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و  انحراف معیار و درصد فراوانی و آزمون

هیجانی و هوش  هاي هوش لفهؤممیان  ۀبررسی رابط به منظور .ندتحلیل شد و مستقل تجزیه tآزمون 
انگیزش تحصیلی در  ۀو براي مقایس ،معنوي با انگیزش پیشرفت تحصیلی از ضریب همبستگی پیرسون

  .مستقل استفاده شد tاي از آزمون  حرفه و فنیدانشجویان دختر و پسر دانشگاه 

  نتایج. 3

 جانیمتغیرهاي هوش هی ۀمقدار کمینه و بیشین ،انحراف معیار ،میانگین ،1شماره در جدول 
تفکر ( هوش معنوي )،ي اجتماعیها مهارتشیاري اجتماعی و وه ،خودکنترلی ،خودآگاهی ،خودانگیزي(

  .ارائه شده است انگیزۀ پیشرفتو  )آگاهی متعالی و تولید معناي شخصی ،وجودي
  متغیرهاي مورد مطالعه براساسهاي توصیفی  یافته .1جدول شماره 

  بیشینه  کمینه  یارانحراف مع  میانگین  ها همؤلف  متغیرها

  هوش هیجانی

  30  21  14/3  27  انگیزي خود
  36  24  41/2  31  آگاهی خود

  28  21  41/2  24  خودکنترلی
  22  19  25/1  17  هشیاري اجتماعی

  30  16  11/1  23  ي اجتماعیها مهارت
  111  31  93/2  85/41  انگیزه پیشرفت

  هوش معنوي

  25  8  63/1  13  تفکر وجودي
  25  5  45/1  8  آگاهی متعالی

  25  9  34/2  11  تولید معناي شخصی
  25  11  92/1  16  بسط حالت هشیاري

  .ل قرار داردئااي در حد اید حرفه و فنیوضعیت هوش هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه  :فرضیه اول
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اي  حرفه و براي وضعیت هوش هیجانی دانشجویان دختر دانشگاه فنی tنتایج آزمون  .2جدول شماره 
  استان مازندران

  هوش هیجانی
t درجه آزادي  محاسباتی  t میانگین   خطاي مجاز  داري سطح معنی  جدول

  محاسباتی
  میانگین نظري

74/3  3  37/25  285  2  001/0  05/0  

دهد تفاوت میانگین محاسباتی هوش هیجانی با میانگین نظري در  نشان می 2شماره هاي جدول  یافته
مورد قبول  H1رد و فرض  H0توان نتیجه گرفت فرضیه  می رو ینازا ؛استدار  درصد معنی 95سطح 
  .اي در حد خوبی قرار دارد حرفه و فنیدر واقع میانگین هوش هیجانی در دانشجویان دختر دانشگاه  .است

اي استان مازندران در حد  حرفه و فنیوضعیت هوش هیجانی دانشجویان پسر دانشگاه  :فرضیه دوم
  .داردل قرار ئااید

 
اي  حرفه و براي وضعیت هوش هیجانی دانشجویان پسر دانشگاه فنی tنتایج آزمون  .3جدول شماره 

  استان مازندران

  هوش هیجانی
t درجه آزادي  محاسباتی  t جدول  

سطح 
  داري معنی

  خطاي مجاز
  میانگین نظري  میانگین محاسباتی

42/3  3  33/24  315  2  001/0  05/0  

دهد تفاوت میانگین محاسباتی هوش هیجانی با میانگین نظري در  نشان می 3 شماره هاي جدول یافته
مورد قبول  H1رد و فرض  H0توان نتیجه گرفت فرضیه  می بنابراین ؛دار است درصد معنی 95سطح 
اي مازندران در حد مناسب  حرفه و فنیدر واقع میانگین هوش هیجانی در دانشجویان پسر دانشگاه  .است
  .است
توان گفت میزان هوش هیجانی در  هاي اول و دوم پژوهش می هاي فرضیه ا توجه به جداول ارزیابیب

دانشجویان پسر اي مازندران داراي وضعیت بهتري نسبت به  حرفه و فنیدانشجویان دختر دانشگاه 
  .استاي مازندران  حرفه و فنیدانشگاه 

  .اي متفاوت است حرفه و فنیسر دانشگاه میزان هوش معنوي در دانشجویان دختر و پ :فرضیه سوم
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  اي حرفه و میزان هوش معنوي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فنی ۀمقایس .4جدول شماره 

  میانگین  تعداد  ي متغیرها شاخص
خطاي 
  استاندارد

هاي  درجه
  آزادي

 tنسبت 
سطح 

  داري معنی

  هوش معنوي
  37/16  83/150  298  دانشجویان دختر

71/279  17/0  86/0  
  12/20  17/151  326  دانشجویان پسر

میانگین متغیر هوش معنوي  ۀبراي مقایس tي توصیفی و نتایج آزمون ها شاخصبیانگر  4 شماره جدول
نتایج نشان داد این متغیر در بین دانشجویان  .اي است حرفه و فنیدر دانشجویان دختر و پسر دانشگاه 

  .شود ت و بنابراین این فرضیه رد میاین دانشگاه داراي تفاوت معناداري نیس
  .رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتبین هوش معنوي و هوش هیجانی با  :فرضیه چهارم

از تحلیل رگرسیون  انگیزۀ پیشرفتبین هوش معنوي و هوش هیجانی با  ۀبراي بررسی رابط
  .گام استفاده شده است به گام ۀچندگانه به شیو

  بین متغیر مالك و پیش یرنوفاسمـ  کلموگروفنتایج آزمون  .5جدول شماره 

  متغیر مالك
  یرنوفاسمـ  کلموگروفآزمون 

Z سطح معناداري  
  33/0  94/0  انگیزه پیشرفت
  98/0  32/1  هوش هیجانی

 Zکه مقدار  چرا ،استبین  دهد توزیع متغیر مالك نرمال و پیش نشان می 5شماره جدول  نتایج
  .استبودن توزیع متغیر مالك  نشانگر نرمال کهمعنادار نبوده  ،شده محاسبه

  .گیرند و آزمون پیرسون مورد ارزیابی قرار می 6جدول شماره با هاي پنجم تا هشتم تحقیق  فرضیه
  .دانشجویان رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتلفه تفکر وجودي و ؤبین م :فرضیه پنجم
  .نشجویان رابطه وجود دارددا انگیزۀ پیشرفتآگاهی متعالی و  لفهؤبین م :فرضیه ششم
  .دانشجویان رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتتولید معناي شخصی و  لفهؤبین م :فرضیه هفتم
  .دانشجویان رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتو  هوشیاريبسط حالت  لفهؤبین م :فرضیه هشتم
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  یشرفت تحصیلی دانشجویانهاي هوش معنوي و انگیزۀ پ ضرایب همبستگی میان مؤلفه .6جدول شماره 

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  هاي هوش معنوي همؤلف
  01/0  28/0  تفکر وجودي
  01/0  34/0  آگاهی متعالی

  01/0  38/0  تولید معناي شخصی
  01/0  42/0  بسط حالت هشیاري

با لفه تفکر وجودي ؤم( هاي هوش معنوي لفهؤممیان  ،6شماره جدول از آمده  دست هنتایج ب براساس
تولید معناي شخصی با ضریب  ،34/0آگاهی متعالی با ضریب همبستگی  ،28/0ضریب همبستگی 

تحصیلی  انگیزۀ پیشرفتبا  )42/0شیاري با ضریب همبستگی وو بسط حالت ه 38/0همبستگی 
  .معناداري وجود دارد ۀرابط ،درصد 1دانشجویان مورد مطالعه در سطح 

  .گیرند و آزمون پیرسون مورد ارزیابی قرار می 7جدول شماره با هاي نهم تا سیزدهم تحقیق  فرضیه
  .دانشجویان رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتلفه خودانگیزي و ؤبین م :فرضیه نهم
  .دانشجویان رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتخودآگاهی و  لفهؤبین م :فرضیه دهم

  .شجویان رابطه وجود دارددان انگیزۀ پیشرفتلفه خودکنترلی و ؤبین م :فرضیه یازدهم
  .دانشجویان رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتلفه هوشیاري اجتماعی و ؤبین م :فرضیه دوازدهم
  .دانشجویان رابطه وجود دارد انگیزۀ پیشرفتي اجتماعی و ها مهارتلفه ؤبین م :فرضیه سیزدهم
پیشرفت تحصیلی هاي هوش هیجانی و انگیزۀ  ضرایب همبستگی میان مؤلفه .7جدول شماره 

  دانشجویان

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  هاي هوش هیجانی همؤلف
  01/0  29/0  انگیزي خود
  01/0  27/0 آگاهی خود
  01/0  41/0  آگاهی خود

  01/0  52/0  هشیاري اجتماعی
  01/0  29/0  ي اجتماعیها مهارت

لفه خودانگیزي با ضریب ؤم( هاي هوش هیجانی لفهؤبین م ،7شماره آمده در جدول  دست هطبق نتایج ب
 ،41/0خودکنترلی با ضریب همبستگی  ،27/0خودآگاهی با ضریب همبستگی  ،29/0همبستگی 

با  )29/0ي اجتماعی با ضریب همبستگی ها مهارتو  52/0هوشیاري اجتماعی با ضریب همبستگی 
  .جود دارددرصد رابطه معناداري و 1تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه در سطح  انگیزۀ پیشرفت
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  .اي تفاوت وجود دارد حرفه و بین انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فنی :فرضیه چهاردهم
  اي استان مازندران حرفه و مقایسۀ انگیزۀ پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فنی .8جدول شماره 

  ها گروه  گینمیان  ها تفاوت میانگین  درجه آزادي t  سطح معناداري

P>05/0  2/107  501/785  4050  
  دانشجویان دختر  83/9606
  دانشجویان پسر  82/5556

انگیزۀ  ۀدهد تفاوت میانگین نمر نشان می 8 شماره مستقل و جدول tنتایج حاصل از اجراي آزمون 
آماري معنادار  رنظاي مازندران از  حرفه و فنیتحصیلی در گروه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه  پیشرفت

تحصیلی در دانشجویان دختر از دانشجویان پسر دانشگاه  انگیزۀ پیشرفت ۀبنابراین نمر ؛است
  .اي استان مازندران بیشتر است حرفه و فنی

  گیري بحث و نتیجه. 4
تولید معناي شخصی و بسط حالت  ،آگاهی متعالی ،تفکر وجودي( هاي هوش معنوي لفهؤممیان 

هاي  همؤلفیعنی با افزایش هوش معنوي و  ؛وجود دارد يمعنادار ۀرابط ،پیشرفت انگیزۀو  )شیاريوه
این نتیجه با گزارش مقومی و  .شود تحصیلی در دانشجویان نیز بیشتر می انگیزۀ پیشرفت ،مربوط به آن

 انگیزۀ پیشرفتهوش هیجانی و هوش معنوي با  ۀرابط«عنوان  بادر تحقیقی  )،1395( همکاران
توان گفت اغلب دانشجویان  ها می در تبیین این یافته .همخوانی دارد »دانشگاه آزاد تهراندانشجویان 

به ها  آن بیشترِکنند و  می آغازي خود را با امید و انتظاراتی ویژه براي رسیدن به باالترین سطح ها فعالیت
  .]22[دهند ها اهمیت می و پاداش ها مسئولیترسیدن به قدرت و کسب باالترین  ،پیشرفت خود

میانگین هوش معنوي در دانشجویان دختر با دانشجویان پسر دانشگاه هاي تحقیق،  براساس یافته
هاي هوش  همیان مؤلف .تفاوت معناداري وجود نداردها  آن اي مازندران برابر بوده و بین حرفه و فنی

هاي مربوط  همؤلفیجانی و یعنی با افزایش هوش ه ؛معنادار وجود دارد ۀرابط ،انگیزۀ پیشرفتهیجانی و 
میزان میل به پیشرفت  ،دیگر ازسوي .شود تحصیلی در دانشجویان نیز بیشتر می انگیزۀ پیشرفت ،به آن

دلیل این  .اي مازندران است حرفه و فنیتحصیلی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر دانشگاه 
میزان  ،چراکه طبق نتایج این تحقیق ،دانستگروه توان تفاوت در میزان هوش هیجانی این دو  امر را می

افراد با  .اي مازندران است حرفه و فنیهوش هیجانی در دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر دانشگاه 
همچنین  .گاهی باالتري دارندآنفس و خود به اعتماد ،توانایی سازگاري با اطرافیان ،هوش هیجانی باال

ي ها مهارتبیشتر هاي هوش هیجانی که  همیان مؤلف ،ه در این تحقیقآمد دست هنتایج ب براساس
هاي تحقیق  این نتیجه با یافته .با هوش معنوي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد فردي هستند درون
  .همخوانی دارد )1395( میمی و همکاران گل
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  پیشنهادها. 5

ها و حوزه  افراد در رسانه هايباورها و اعتقادسازي و تالش براي افزایش شناخت دینی و تقویت  آگاه .1
هاي  کردن افراد براي عمل به دانسته تربیت و کاهش فاصله بین شناخت و عمل دینی و ملتزم و تعلیم

  ؛هاي دینی در رفتار و کردار افراد آموزه انداختنِ جریان دینی یا به
هاي درسی و آموزشی  و برنامه هخانوادبررسی عوامل دیگر مانند متغیرهاي مربوط به ساختار  .2

دانشگاه و متغیرهایی که مربوط به استاد و اعضاي خانواده باشند و در مجموع کلیه متغیرهاي شناختی 
بینی این متغیر نقش داشته باشند و در ایران  توانند در پیش و انگیزشی که مستقیم و غیرمستقیم می

  ؛توجه شده استها  آن کمتر به
میزان موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان با عقاید  ۀدر زمین تحقیقات بیشتر انجامپیشنهاد  .3

  ؛مذهبی باال و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین
 يارتقاو  ،فهم احساسات ،توانایی شناسایی اراده باالبردنِهاي آموزشی با اهداف  برگزاري دوره .4

  ؛جدیت و پشتکار دانشجویان در رسیدن به هدف
و  ها فعالیتبخشی به  لویتوتوانایی دانشجویان در ا باالبردنِهاي آموزشی با هدف  ي کالسبرگزار .5
  .مناسب از زمان ۀاستفاد

  تشکر و قدردانی

اي استان مازندران کمال  حرفه و نویسندۀ مقاله از همکاري مسئوالن و دانشجویان محترم دانشگاه فنی
  .تشکر را دارد
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