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و منسجم) ،ثبات دانش (از قطعی تا قابل توسعه و نقد پذیر)
منبع دانش (از آرا پیشینیان و متخصصان تا استدالل و
شواهد علمی) ،سرعت یادگیری (سریع و ناگهانی تا تدریجی
و تجمعی) و توانایی یادگیری (از ثابت و تغییر ناپذیر تا قابل
رشد و پیشرفت) هستند .در واقع در مدل شومر ،باورهای
معرفتشناختی به طورکلی مورد بررسی قرار می گرفت و
اختصاص یافتگی به قلمروهای ویژه دانش مد نظر نبود[ 8و
 .]9شومر معتقد بود که باورهای معرفتشناختی نظامی کم
و بیش مستقل از باورها هستند .فرض او این بود که
باورهای معرفتشناختی ممکن است اثرات متفاوتی بر
یادگیری دانسته باشد[.]10
از سوی دیگر شواهد پژوهشی نشان می دهد که
باورهای معرفتشناختی بر میزان مشارکت فعال در
یادگیری ،مقاومت و پشتکار ،درک مطلب و حل مسائل با
ساختار ناقص تاثیر گذارند .بنابراین تاثیر باورهای
معرفتشناختی در موفقیت تحصیلی و یادگیری مورد
مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است[.]11
همچنین درباره هوش معنوی و نقش آن در آموزش و
یادگیری نظرات مختلفی مطرح شده است .هوش معنوی
یکی از مولفه های موثر در سالمت روان به حساب می آید.
این مفهوم در توجه روان شناسان حوزه معنویت قرار گرفته
است .هوش معنوی ،سازه های هوش و معنویت را در یک
سازه جدید ترکیب می کند ]12[.هوش به عنوان یک
توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط «آلفرد بینه«
بیان شد .وی همچین آزمونی را برای اندازه گیری میزان
بهره هوش افراد ابداع کرد .بعدها «لوییس ترمن» و «دیوید
وکسلر» آزمون های جدیدتری را ساختند[ .]13امروزه ،در
دو دهه اخیر مفهوم هوش به حوزه های دیگری مانند هوش
هیجانی ،هوش طبیعی ،هوش وجودی و هوش معنوی
گسترش یافته است .هوش معنوی برای نخستین بار توسط
«ایمونز« در سال  1999بیان شد .وی هوش معنوی را
کاربرد انطباقی اطالعات معنوی با هدف تسهیل حل مسائل
روزمره و دستیابی به اهداف می داند [.]14در واقع داشتن
هوش معنوی در زندگی می تواند باعث رشد و شکوفایی
انسان شود و افرادی که هوش معنوی باالیی دارند ،ظرفیت
تعالی داشته و تمایل باالیی نسبت به هوشیاری دارند .این
افراد این ظرفیت را دارند که بخشی از فعالیت های روزانه
خود را به اعمال روحانی و معنوی اختصاص بدهند و
خصایصی نظیر بخشش و فروتنی ،دلسوزی،سپاس گذاری و
خرد را از خود نشان دهند[.]15
در مجموع می توان گفت هوش معنوی باعث می شود
که ذهن و روان انسان با بستر زیر بنای وجود مرتبط شود؛

مقدمه
پژوهش حاضر تالش دارد تا نقش «باورهای
معرفتشناختی» 1و «هوش معنوی» 2را در پیش بینی
موفقیت تحصیلی دانشآموزان دوره تحصیلی متوسطه
بررسی کند.
یکی از معیارهای کارایی هر نظام آموزشی میزان
موفقیت تحصیلی است .موفقیت به آن درجه از کارایی فرد
با توجه به توانایی هایش تاکید دارد که بتواند در پیشرفت
های او نوعی رضایت ایجاد کند[ .]1در این راستا ،از جمله
عوامل موثر در موفقیت تحصیلی می توان به عوامل فردی،
اجتماعی ،تحصیلی ،آموزشی و روان شناختی اشاره کرد.
شناخت این عوامل به برنامه ریزان کمک می کند تا عوامل
مثبت را بهبود داده و عواملی منفی را کاهش دهند[.]2
در این میان نقش (باورهای معرفتشناختی) و (هوش
معنوی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در سال های اخیر ،روان شناسان و متخصصان آموزش
و پرورش درباره باورهای معرفتشناختی و عقاید
یادگیرندگان نسبت به علم ،دانش ،یادگیری توجه نشان
داده اند[ .]3در واقع یکی از بحث های مهم در فرایند
یادگیری ،باورهای معرفتشناختی افراد است که این باورها
به فهم افراد ،چگونگی به دست آوردن ،اعتبار از دانش و
برداشت افراد از توانایی و سرعت برای به دست آوردن دانش
مربوط است[ ]4معرفتشناختی حوزه ای از فلسفه است که
به ماهیت و چگونگی شکل گیری دانش انسان می پردازد.
اصطالح معرفتشناختی نخستین بار توسط «پیاژه» در سال
 1950به منظور تببین فرایند رشد شناختی به کار گرفته
شد[.]5
اما بیشینه مطالعات باورهای معرفتشناختی به «پری»
در سال  1970برمی گردد .وی تغییر در تفکر افراد را نوعی
تحول در تفسیر افراد از دنیای پیرامونشان می داند .پری در
دهه  1960در مطالعه درباره تحول باورهای معرفتشناختی
یادگیرندگان ،نشان داد که تصور آنها در شروع تحصیالت
عالی مبتنی بر باور به سادگی ،قطعیت و مرجعیت دانش
است .اما اغلب دانشجویان سال های آخر تحصیلی معتقد
بودند که دانش موقتی و مبتنی بر برهان است[ 6و .]7
یکی از پیشگامانی که مدلی نظامند برای مطالعه
باورهای معرفتشناختی فردی پیشنهاد کرد و نسبت به
مدل های دیگر ،منسجم تر بود ،مدل باورهای
معرفتشناختی «شومر» است که متشکل از پنج بعد است،
از جمله :ساختار دانش (از قطعات منفصل تا مفاهیم مرتبط
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به فرد کمک می کند تا واقعیت را از خطای حسی تشخیص
دهد؛ این مفهوم در فرهنگ های مختلف به عنوان عشق،
خردمندی ،و خدمت مطرح است[ .]16همچنین هوش
معنوی ،هوشی است که از طریق آن مسائل مربوط به معنا و
ارزش ها را حل می کنیم ،هوشی که فعالیت ها و زندگی ما
را در زمینه های وسیع تر ،غنی تر و معنادارتر قرار می دهد.
هوشی که به ما کمک می کند تا بفهمیم کدام اقدام یا
جهت معنادارتر از دیگری است [ .]17یعنی هوش معنوی
شامل حس معناداشتن ،ماموریت در زندگی ،حس تقدس
در زندگی و درک متقابل از ارزش مان و بهتر شدن زندگی
می شود[ .]18در واقع هوش معنوی از روابط فیزیکی و
شناختی افراد با محیط پیرامون خود شان شکل می گیرد و
برای حل مشکالت و مسائلی که مربوط به معنای زندگی و
ارزش هاست به کار می رود .هوش معنوی ،سوال هایی
مانند (من کیستم؟) ( ،چرا اینجا هستم؟) ( ،آیا در شادی و
آرامش روانی مردم سهیم هستم؟) را در ذهن انسان ایجاد
می کند .پس می توان گفت زمانی هوش معنوی وجود دارد
که افراد می خواهند از ظرفیت ها و نتایج معنوی برای
تصمیم گیری های مهم و اندیشیدن در موضوعات وجودی
یا تالش برای حل مسائل روزانه استفاده می کنند[.]16
به طور خالصه ،هوش معنوی کامال منحصر به فرد و
انسانی است و از ابعاد حسی ،تعقلی و تاملی تشکیل شده
است .همچنین تفاوت هوش معنوی با معنویت در این است
که هوش معنوی برای پیش بینی عملکرد و سازگاری با
توانایی های به دست آمده در فرد است اما «معنویت»
ارتباط با وجود باری تعالی ،باور به رشد و بالندگی انسان در
راستای گذشتن از پیچ و خم های زندگی و تنظیم شخصی
بر مبنای ارتباط با وجود باری تعالی و درک حضور دائمی
وجود خداوند در هستی معنادار ،سازمان یافته و جهت دار
الوهی است[ 16و .]19
از سوی دیگر ،امروزه پژوهش هایی که در زمینه
معنویت انجام می شود در رشته های متنوعی از جمله
پزشکی ،روان شناسی ،انسان شناسی ،عصب شناسی ،علوم
شناختی در حال پیشرفت است در راستای این جهت گیری
معنوی به موازات بررسی رابطه بین دین و معنویت مطرح و
توسعه پیدا کرده است [ .]20البته در زمینه هوش معنوی و
رشد و تحول آن پژوهش های چندانی نشده است .این
هوش در افراد مختلف ،متفاوت است و در اثر مواجه با
محیط های غنی رشد و تحول پیدا می کند .از نظر «یانگ»
بیشتر افراد بعد از  35سالگی تغییراتی در ناخودآگاهشان
صورت می گیرد که این تغییرات در هوش معنوی ،در روند
آن تاثیر دارد[.]19

ییم ک بن ح شط ه طب ش

درباره موضوع پژوهش حاضر ،مطالعاتی در خارج ایران
انجام شده است .برای مثال «چان و ساچز»  ]21[1مطالعه
ای در نمونه  83دانشآموز انجام داد و در آن نشان داده شد
که آن گروه از دانشآموزان که باور داشتند یادگیری به
معنای فهمیدن است ،درس علوم را عمیق تر از
دانشآموزانی که یادگیری را بیان مجدد واقعیت می
دانستند پردازش می کردند .می توان گفت باورهای
معرفتشناختی بر رویکرد یادگیری دانشآموزان می تواند
اثر بگذارد .دانشآموزانی که دیدگاه پیچیده تری دارند با
مطالب یادگیری ،درگیری عمیق تری پیدا می کنند.
همچنین در پژوهش دیگر [ ]22که بر روی  310دانشآموز
دبیرستانی تایوانی و  302دانشآموز دبیرستانی چینی انجام
شد ،نتایج نشان داد که دانشآموزان تایوانی به طور کلی
بیشتر باور به این دارند که واقعیت های علمی اختراعی
است و دانشآموزان چینی باور دارند که علوم در حال تغییر
هستند و درک خود از علوم را به مثابه داشتن اضطراب زیاد
تر در امتحان علوم می دانند .نتایج نشان داد که فرهنگ بر
روی باورهای معرفتشناختی دانشآموزان تاثیر داشته است.
در پژوهش دیگر [ ]23که بر روی  268دانشآموز دختر
متوسطه انجام شد به این نتیجه رسیدند که با اندازه گیری
میزان معرفتشناختی اعتقادات و استراتژی های انگیزشی،
موفقیت تحصیلی قابل پیش بینی و محاسبه است.
همچنین پژوهش هایی در داخل ایران انجام شده است.
از جمله عاشوری [ ]24که مطالعه ای در نمونه 400
دانشآموز دبیرستانی انجام داد .نتایج تحلیل رگرسیون نقش
واسطه ای راهبردهای شناختی و فراشناختی و هوش
معنوی را در جهت گیری هدف ها ی پیشرفت و موفقیت
تحصیلی تاکید کرد .همچنین هدف اجتناب از عملکرد تاثیر
مستقیم و منفی بر موفقیت تحصیلی داشت (  .)p<0/01در
پژوهش دیگری از سیف و مرزوقی [ ،]25که در نمونه 475
دانشآموز سال سوم راهنمایی انجام شد ،نتایج نشان داد هر
چه دانشآموزان ساختار دانش را در حل مسائل منسجم تر
و فرآیند یادگیری را تدریجی و تجمعی تر بدانند،
خودکارآمدی بیشتری در حل مسائل ،آزمون و کاربرد این
درس تجربه می نمایند .افزون بر این ،تحلیل مسیر نشان
داد که خود کارآمدی قوی ترین عامل بیش بینی کننده
عملکرد تحصیلی است و ابعاد باورهای معرفتشناختی به
طور عمده از طریق خودکارآمدی ،عملکرد تحصیلی
دانشآموزان را در درس علوم تجربی بیش بینی می کنند.
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بازآزمایی 0/74 ،بدست آمده است .به عالوه ،پایایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بین  0/54تا 0/71
قرار داشت[ .]26در پژوهش حاضر نیز ،روایی صوری و
محتوایی از سوی نظرات  6نفر از استادان علوم تربیتی
دانشگاه یزد حاصل شد .همچنین پایایی از طریق آلفای
کرونباخ 0/82 ،بدست آمد.
ب) پرسشنامه «هوش معنوی» (عبداهلل زاده و
همکاران :)1387 ،این پرسشنامه دارای  20گویه و 2
مؤلفه شامل درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی
معنوی با هسته درونی است [ .]27همچنین از روش لیکرت
(کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) نمرهگذاری میشود .پایایی
آن از طریق آلفای کرونباخ 0/89 ،به دست آمد .در پژوهش
حاضر ،روایی این ابزار از سوی نظرات  6نفر از استادان علوم
ترب یتی دانشگاه یزد تایید شد و پایایی آن ،از طریق آلفای
کرونباخ ،عدد  0/86بدست آمد.

فرضیههای پژوهش
گرچه مطالعات پیشین به بررسی متغیرهای پژوهش
پرداخته اند اما به ندرت به نقش این متغیرها در پیش بینی
موفقیت تحصیلی پرداخته شده است .پژوهش حاضر در
صدد این است که نقش باورهای معرفتشناختی و هوش
معنوی را در پیش بینی موفقیت تحصیلی تعیین کند .در
این راستا ،پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت:
 .1بین باور های معرفتشناختی و موفقیت تحصیلی
رابطه وجود دارد.
 .2بین هوش معنوی و موفقیت تحصیلی رابطه وجود
دارد.
 .3مولفه های هوش معنوی پیش بینی کننده موفقیت
تحصیلی هستند.
 .4مولفه های باورهای معرفتشناختی پیش بینی
کننده موفقیت تحصیلی هستند.
 .5مولفه های باورهای معرفتشناختی و هوش معنوی
پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی هستند.

یافته ها
قبل از ارائه یافته های پژوهشی ،به ارائه ویژگی های
توصیفی گروه نمونه پرداخته می شود:

روش پژوهش
روش اجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعه پژوهش شامل تمامی دانشآموزان پایه یازدهم
متوسطه شهرستان زرین شهر بودند .سال یازدهم به این
دلیل انتخاب شد که انتظار می رود شکل گیری و رشد
باورهای معرفتشناختی و هوش معنوی در دانشآموزان
سال های آخر دوره متوسطه نسبت به سایر پایه ها ،کامل
تر باشد .تعداد کل جامعه« 588نفر» بود که با استفاده از
فرمول کوکران ،تعداد  232نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند ،که در نهایت تعداد  240نفر به عنوان نمونه در نظر
گرفته شد (از این میان 238 ،پرسشنامه را تکمیل و عودت
دادند) .برای تجزیه و تحلیل داده ها ،در سطح آمار توصیفی
از فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و در سطح آمار
استنباطی از آزمون کالموکروف-اسمیرنف ،ضریب
همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده
شد.
ابزار گردآوری داده :از دو ابزار ذیل استفاده شده است:
الف) پرسشنامه باورهای معرفتشناختی (شومر
 :)1990این پرسشنامه شامل  63گویه و  5مؤلفه شامل
ساده بودن دانش ،قطعیت دانش ،منبع دانش ،توانایی ذاتی
در یادگیری و یادگیری سریع است .پایایی این ابزار توسط
شومر نشان داده شد که همسانی درونی سواالت هر عامل
در دامنه  0/63تا  0/85قرار داشت .همچنین پایایی با روش

جدول .1مشخصات جمعیت شناسی نمونه پژوهش
جنسیت
پسر
دختر
جمع

فراوانی
114
124
238

رشته تحصیلی
ریاضی
علوم تجربی
علوم انسانی
جمع

فراوانی
78
79
81
238

درصد
47/9
52/1
100
درصد
32/8
33/2
34/0
100

بر اساس جدول  ،1گروه های «دختران» و «رشته علوم
انسانی» بیشترین شرکت کنندگان در پژوهش حاضر را
تشکیل دادند .همچنین با توجه به جدول  ،2در میان
متغیرهای پژوهش ،باالترین میانگین مربوط به «زندگی
معنوی» و باالترین انحراف معیار متعلق به «درک و ارتباط
با سرچشمه هستی» است.
براساس نتایج جدول  2دامنه نمرات ساده بودن دانش
بین  22تا  ،52قطعیت دانش بین  30تا ،56منبع دانش بین
 34تا  ،69توانائی ذاتی در یادگیری بین  24تا  ،45یادگیری
سریع بین  24تا  ،44درک و ارتباط با سرچشمه هستی بین
 12تا  ،60زندگی معنوی با هسته درونی بین  26تا  82و
معدل دانشآموزان بین  12تا  19در نوسان بوده است.
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جدول .2توزیع کمینه ،بیشینه ،میانگین و انحراف معیار متغیر های تحقیق
ساده بودن دانش
قطعیت دانش
مبنع دانش
توانائی ذاتی در یادگیری
یادگیری سریع
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی با هسته دورنی
معدل

کمینه
22
30
34
24
24
12
26
12

جدول .3مقایسه توزیع نمرات باور های معرفتشناختی با توزیع نرمال
k-s-z
1/31
1/07
1/09
/944
1/22

ساده بودن دانش
قطعیت دانش
مبنع دانش
توانائی ذاتی در یادگیری
یادگیری سریع

بیشینه
52
56
69
45
44
60
82
19

براساس نتایج جدول  5ضریب همبستگی بین باور های
معرفتشناختی با موفقیت تحصیلی (معدل) در سطح
 p ≥/05معنی دار بوده .بنابراین بین باور های
معرفتشناختی با موفقیت تحصیلی (معدل) رابطه معنی دار
وجود دارد.
فرضیه  .2بین هوش معنوی و موفقیت تحصیلی رابطه
وجود دارد.

P
/063
/197
/168
/335
/620

براساس نتایج جدول  3آماره  k—s-zدر سطح
 p ≥/05معنی دار نبوده .بنابراین توزیع نمرات باور های
معرفتشناختی نرمال می باشد.

جدول .6ضریب همبستگی بین هوش معنوی با معدل

جدول .4مقایسه توزیع نمرات هوش معنوی و معدل با توزیع نرمال
درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی با هسته دورنی
معدل

k-s-z
1/01
1/02
/714

درک و ارتباط با سرچشمه هستی
زندگی معنوی با هسته درونی

P
/260
/241
/683

معدل
P
r
/002 /206
/012 /162

براساس نتایج جدول  6ضریب همبستگی بین درک و
ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی با هسته دورنی
با موفقیت تحصیلی ( معدل) در سطح  p ≥/05معنی دار
بوده .بنابراین بین درک و ارتباط با سرچشمه هستی و
زندگی معنوی با هسته با موفقیت تحصیلی ( معدل) رابطه
معنی دار وجود دارد
فرضیه  :3مولفه های هوش معنوی پیش بینی کننده
موفقیت تحصیلی هستند.
همانطور که در جدول  7مشاهده می شود در گام اول
درک و ارتباط با سرچشمه هستی باالترین ضریب
همبستگی صفر مرتبه با متغیر وابسته (موفقیت تحصیلی)
وارد معادله رگرسیون شده و  /039از واریانس معدل را
تبیین می کند که با توجه به  Fمشاهده شده ()10/50
این واریانس تبیین شده ودر نتیجه مدل رگرسیون در گام
اول در سطح /01معنی دار است.

براساس نتایج جدول  4آماره  k—s-zدر سطح p ≥/05

معنی دار نبوده .بنابراین توزیع نمرات هوش معنوی و
معدل نرمال می باشد.
فرضیه  .1بین باور های معرفتشناختی و موفقیت
تحصیلی رابطه وجود دارد.
جدول .5ضریب همبستگی بین باور های معرفتشناختی با معدل

ساده بودن دانش
قطعیت دانش
مبنع دانش
توانائی ذاتی در یادگیری
یادگیری سریع

میانگین
36/16
42/71
53/93
36/57
33/94
44/36
60/82
14/58

انحراف معیار
4/73
4/97
6/40
3/47
4/18
10/25
9/89
2/08

معدل
P
r
/001 /240
/001 /323
/006 /167
/010 /221
/008 /219

جدول .7ضریب همبستگی چند گانه بین هوش معنوی با موفقیت تحصیلی
مدل
1

ضریب همبستگی چندگانه
/206

ضریب تعیین
/043

ضریب تعیین اصالح شده
/039

69

ضریب تغیرات f
10/50

سطح معنی داری
/001

ضریب تغییرات R
/043
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جدول  .8رگرسیون چند گانه ( گام به گام) پیش بینی موفقیت تحصیلی ( معدل) براساس هوش معنوی

1

ضریب ثابت
درک و ارتباط با سرچشمه هستی

ضرایب غیر استاندارد
خطای استاندارد
B
/550
12/41
/012
/040

براساس نتایج جدول  8بهترین پیش بینی کننده
موفقیت تحصیلی ،درک و ارتباط با سرچشمه هستی بوده
است .براساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در درک
و ارتباط با سرچشمه هستی میزان موفقیت تحصیلی

ضریب استاندارد
Beta
/206

t

P

22/57
3/24

/001
/001

(معدل)  /206واحد افزایش می یابد.
فرضیه  :4مولفه های باورهای معرفتشناختی پیش
بینی کننده موفقیت تحصیلی هستند.

جدول  .9ضریب همبستگی چند گانه بین باور های معرفتشناختی با موفقیت تحصیلی ( معدل )
مدل
1
2
3

ضریب همبستگی چندگانه
/323
/382
/429

ضریب تعیین
/104
/146
/184

ضریب تعیین اصالح شده
/100
/139
/173

ضریب تغیرات f
27/42
11/54
10/85

سطح معنی داری
/001
/001
/001

ضریب تغییرات R
/104
/042
/038

تحصیلی را تبیین کرده اند که با توجه به  Fمشاهده شده
( )11/54این میزان واریانس تبیین شده ودر نتیجه مدل
تحلیل رگرسیون در گام دوم معنی دار است.
در گام سوم توانائی ذاتی در یادگیری به دلیل دارا بودن
باالترین ضریب همبستگی با موفقیت تحصیلی وارد معادله
رگرسیون شده و به همراه قطعیت دانش و ساده بوده
دانش ،مجموعا  /173واریانس ارزش های اخالقی را تبیین
کرده اند که با توجه به  Fمشاهده شده( )10/58این میزان
واریانس تبیین شده ودر نتیجه مدل تحلیل رگرسیون در
گام سوم معنی دار است.

همانطور که در جدول  9مشاهده می شود در گام اول
قطعیت دانش باالترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با
متغیر وابسته (موفقیت تحصیلی) وارد معادله رگرسیون شده
و  /100از واریانس معدل را تبیین می کند که با توجه به
 Fمشاهده شده ( )37/42این واریانس تبیین شده ودر
نتیجه مدل رگرسیون در گام اول در سطح /01معنی دار
است.
در گام دوم ساده بودن دانش باالترین ضریب
همبستگی با موفقیت تحصیلی وارد معادله رگرسیون شده
و به همراه قطعیت دانش ،مجموعا  /139واریانس موفقیت

جدول  .10رگرسیون چند گانه (گام به گام) پیش بینی موفقیت تحصیلی با باور های معرفتشناختی و هوش معنوی
ضرایب غیر استاندارد
1
2

3

ضریب ثابت
قطعیت دانش
ضریب ثابت
قطعیت دانش
ساده بودن دانش
ضریب ثابت
قطعیت دانش
ساده بودن دانش
توانائی ذاتی در یادگیری

B
8/57
/132
5/71
/122
/091
2/26
/093
/089
/131

خطای استاندارد
1/07
/025
1/34
/025
/027
1/68
/026
/026
0/04

ضریب استاندارد
Beta
/323
/299
/206
/226
/201
/208

t

P

7/99
5/23
4/24
4/93
3/39
1/34
3/57
3/38
3/29

/001
/001
/001
/001
/001
/180
/001
/001
/001

جدول  .11ضریب همبستگی چند گانه بین باور های معرفتشناختی و هوش معنوی با موفقیت تحصیلی ( معدل )
1
2
3

ضریب همبستگی چندگانه
/323
/382
/429

ضریب تعیین
/104
/146
/184

ضریب تعیین اصالح شده
/100
/139
/173

براساس نتایج جدول  10بهترین پیش بینی کننده
موفقیت تحصیلی ،قطعیت دانش ،ساده بودن دانش و توانائی
ذاتی در یادگیری بوده است .

ضریب تغیرات f
27/42
11/54
10/85

سطح معنی داری
/001
/001
/001

ضریب تغییرات R
/104
/042
/038

براساس ضریب بتا به ازای یک واحد افزایش در قطعیت
دانش میزان موفقیت تحصیلی ( معدل)  /226واحد افزایش
و ازای یک واحد افزایش در ساده بودن دانش میزان
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موفقیت تحصیلی به  /201واحد افزایش می یابد .و به
ازای یک واحد افزایش در توانائی ذاتی در یادگیری میزان
موفقیت تحصیلی (معدل)  /208واحد افزایش می یابد .
فرضیه  :5مولفه های باورهای معرفتشناختی و هوش
معنوی پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی هستند.
همانطور که در جدول  11مشاهده می شود در گام
اول قطعیت دانش باالترین ضریب همبستگی صفر مرتبه با
متغیر وابسته (موفقیت تحصیلی) وارد معادله رگرسیون شده
و  /100از واریانس موفقیت تحصیلی را تبیین می کند که
با توجه به  Fمشاهده شده ( ،)27/42این واریانس تبیین
شده ودر نتیجه مدل رگرسیون در گام اول در سطح
/01معنی دار است.
در گام دوم ساده بودن دانش باالترین ضریب همبستگی
با موفقیت تحصیلی وارد معادله رگرسیون شده و به همراه
قطعیت دانش ،مجموعا  /139واریانس موفقیت تحصیلی را
تبیین کرده اند که با توجه به  Fمشاهده شده ()11/54
این میزان واریانس تبیین شده ودر نتیجه مدل تحلیل
رگرسیون در گام دوم معنی دار است.
در گام سوم ساده بودن توانائی ذاتی در یادگیری دارا
بودن باالترین ضریب همبستگی با موفقیت تحصیلی وارد
معادله رگرسیون شده و به همراه قطعیت دانش و ساده
بودن دانش  ،مجموعا  /173واریانس ارزش های اخالقی را
تبیین کرده اند که با توجه به  Fمشاهده شده()10/85
این میزان واریانس تبیین شده ودر نتیجه مدل تحلیل
رگرسیون در گام سوم معنی دار است.
براساس نتایج ،بهترین پیش بینی کننده موفقیت
تحصیلی ،قطعیت دانش ،ساده بودن دانش و توانائی ذاتی
در یادگیری بوده است .براساس ضریب بتا به ازای یک
واحد افزایش در قطعیت دانش میزان موفقیت تحصیلی
 /226واحد افزایش و ازای یک واحد افزایش در ساده بودن
دانش ،میزان موفقیت تحصیلی به  /201واحد افزایش
می یابد .و به ازای یک واحد افزایش در توانائی ذاتی در
یادگیری میزان موفقیت تحصیلی (معدل)  /208واحد
افزایش می یابد.

ییم ک بن ح شط ه طب ش

باالترین رتبه را برای پیشبینی موفقیت تحصیلی داراست و
در سطح  0/01معنیدار است .همچنین نتایج نشان داد بین
باورهای معرفتشناختی و موفقیت تحصیلی رابطه وجود
دارد .میتوان گفت در گام اول قطعیت دانش قرار دارد که
در سطح  0/01معنیدار است و در گام دوم ساده بودن
دانش و در گام سوم توانایی ذاتی در یادگیری ،که موفقیت
تحصیلی را پیشبینی میکند.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش [ ]9همسو است ،از
لحاظ توانایی ذاتی در یادگیری ،به لحاظ اینکه دانشآموزانی
که در برخی باورهای معرفتشناختی مانند ذاتی بودن
توانایی و سریع بودن یادگیری باور رشد یافتهتری دارند
خود کارآمدی تحصیلی باالتری را تجربه میکنند و برعکس
آنهایی که باورهای خام دارند خودکار آمدی شان پایینتر
است .همچنین از لحاظ دانش ساده و قطعیت دانش با
[ ،]11همسو است از لحاظ اینکه متغیر دانش ساده  /قطعی
به طور معنیدار موفقیت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی
میکند .یعنی دانشآموزانی که باور قوی به دانش ساده/
قطعی و یادگیری سریع هستند افت تحصیلی کمتری دارند.
همچنین نتایج پژوهش حاضر با پژوهش [ ]21همسو بود
که نشان دادند باورهای معرفتشناختی بر رویکرد یادگیری
دانشآموزان میتواند اثر بگذارد .دانشآموزانی که دانش را
ساده میدانستند ،فهم آغاز متون علمی ،نظارت بر درک ،و
استفاده از راهبردهای پیچیده مطالعه در آنها کمتر میشود
و آنهایی که دیدگاه پیچیدهتری دارند با مطالب یادگیری،
درگیری عمیقتری پیدا میکنند .همچنین در پژوهش
دیگری ]28[ ،نشان داده شد که بین باورهای دانشآموزان
راجع به ساده بودن و مطلق بودن دانش ،ذاتی بودن توانایی
و سریع بودن فرایند یادگیری ،تفاوت معنادار وجود دارد.
بنابراین میتوان گفت باورهای معرفتشناختی دانشآموزان
در طول تحصیالت مقطع دبیرستان از ساده به پیچیده
تغییر میکند .یعنی هر چه دانشآموزان هر چه به سطوح
باالتر میرسند به این اعتقاد میرسند که دانش پیچیده،
آزمایشی ،موقتی ،غیر قطعی میباشد و در طول زمان تغییر
میکند و ثابت نبوده .در واقع میتوان گفت که نتایج این
پژوهش با یافتههای محمودیاصل [ ]29و طالیی [ ]30نیز
در قطعی بودن دانش و توانایی ذاتی در یادگیری با موفقیت
تحصیلی همسو است.
در تبیین یافته های پژوهش حاضر میتوان بیان داشت
با توجه به اینکه باورهای معرفتشناختی در طول سالهای
آموزش های مدرسه ای ،به ویژه در دوره تحصیلی متوسطه،
رشد و توسعه می یابد ،این باورها تعیین کننده هدف،
روش و چگونگی پیشرفت دانشآموز در دوران تحصیل

بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج بدست آمده مولفههای هوش معنوی و
باورهای معرفتشناختی پیشبینیکننده موفقیت تحصیلی
بودند .از بین دو مولفه هوش معنوی ،بهترین
پیشبینیکننده موفقیت تحصیلی مولفه «درک و ارتباط با
سرچشمه هستی» بوده است .براساس ضریب بتا به ازای
یک واحد افزایش در درک و ارتباط با سرچشمه هستی
71

هشییه و مو پژوهشهای آموزش و یادگیری حشه  16شمبشه  1و بوو  29نهبش ح لبنس بن  1398صص.65-74 :.
Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.1, Serial 29, Spring & Summer 2019, pp.: 65-74.

 معلمان برای اهمیت دادن به تالش و کوششدانشآموزان که ضعیفتر بوده و تشویق کردن
آنها به تالش بیشتر ،بهتر است بیان کنند که
یادگیری به صورت تدریجی اتفاق میافتد و نیاز
به تالش و کوشش دارد.
 از آنجا که رشد و بالندگی باورهای معرفتشناختیدر مدرسه انجام میشود و دانش امری است که
در حال تغییر و تحول است بهتر است نظام تعلیم
و تربیت برای آموزش از نیروهای جدید و
متخصص استفاده کرده و برای آنها دورههای
آموزشی را در نظر بگیرند.
 در پژوهشهای آتی هوش معنوی را مورد مطالعه وبررسی بیشتر قرار داده و در گروههای سنی
مختلف مقایسه شود.
پیشنهاد میشود این پژوهش در مقاطع تحصیلی دیگر
(ابتدایی ،راهنمایی ،دانشگاه) و رشتههای تحصیلی دیگر
(فنی و حرفهای ،کارودانش) اجرا شود.

است .البته که نوجوانان دانشآموز بیشتر آگاهی های خود
را از محیط آموزشی و نیز گروه همساالن کسب
می کنند[ .]31به نظر می رسد با رشد مثبت باورهای
معرفتشناختی و همچنین ابعاد هوش معنوی در نوجوانان،
می توان انتظار داشت که زمینه انگیزه و عالقه فرد به کسب
موفقیت بر اساس استحکام فکری ،آرامش ،نظم و پشتکار
بیشتر شده و این عوامل زمینه ای را برای موفقیت در
زندگی ،از جمله موفقیت تحصیلی به همراه می آورد.
بر این اساس ،متخصصان و برنامهریزان باید محتوای
کتب درسی و ارزشیابیها را به نحوی طراحی کنند تا
دانشآموزان نسبت به تواناییهای خودشان تصور مثبت پیدا
کنند و برای شکوفا کردن این تواناییها ،حداکثر تالش را
انجام دهند .این امر در صورتی امکانپذیر است که
متخصصان برنامهریزکتب درسی را با توجه به تواناییها و
نیازها و عالیق دانشآموزان تهیه نمایند .مجریان این
برنامهها که معلمین و دبیران هستند سعی کنند با توجه به
ساده بودن دانش و توانایی ذاتی در یادگیری ،که باعث
موفقیت تحصیلی میشود ،دانشآموزان را از همان ابتدا از
حوزه درسی خود نهراسند و در آغاز آموزش آنان را تشویق
به درس خواندن و ساده بودن کسب علم و دانش کنند ،تا
دانشآموزان بتواند پیشرفت مناسبی در زمینههای تحصیلی
بدست آورند .در مجموع ،براساس نتایج ،پیشنهادهای ذیل
مطرح میشود:
 بهتر است با توجه به تاثیر قطعیت دانش ،ساده بودندانش ،توانایی ذاتی در یادگیری ،در مدارس
دبیران و معلمان تغییراتی را در روشهای
آموزشی در جهت ارتقای باورهای معرفتشناختی
دانشآموزان ایجاد کنند .همچنین متخصصان
برنامهریز با توجه به مولفه های ساده بودن دانش،
سازماندهی دانش را از مطالب ساده به دشوار
انجام داده تا دانشآموزان بتواند یک سازماندهی
را در ذهن خود از مطالب ایجاد کنند و معلمین با
توجه به این سازماندهی که در ذهن دانشآموزان
ایجاد شده ،آموزش خود را تسریع کنند.
 معلمان در کالس درس تغییراتی را ایجاد کرده ودانشآموزان را از حالت غیرفعال به فعال تبدیل
کرده و شرایطی را ایجاد کرده تا خود دانشآموزان
به آموزش و تدریس پرداختند تا از این طریق
متوجه شوند که دانش امری است که در طول
زمان تغییر میکند.
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