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 نور، دانشگاه پيام دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی، ت علمی، گروه علوم تربيتی،عضو هيأ :ولؤی مسسندهینو*
 ايران. تهران،

 

شجويان           چكيده: صيلی دان شتياق تح صيلی در ا سی نقش هوش اجتماعی و انگيزش تح ضر برر هدف پژوهش حا

 آماری کليه دانشجويان رشته پرستاری علوم پزشکی بيرجند بود. روش پژوهش توصيفی از نوع همبستگی و جامعه

نفری دانشگگجويان رشگگته  444از بين جامعه  بود. 4964_69رجند در سگگال تحصگگيلی دانشگگگاه علوم پزشگگکی بي

نفر انتخاب شگگدند. ابزارهای مورداسگگتفاده شگگام    469ای تعداد گيری طبقهرسگگتاری، با اسگگتفاده از روش نمونهپ

شتياق تحصيلی بود.  مقياس انگيزش تحصيلی، مقياس هوش     گیهمبست  ضريب  هایآزمون از اجتماعی و مقياس ا

ستفاده  هاداده تحلي  جهت رگرسيون  تحلي  و پيرسون  نتايج ضريب همبستگی پيرسون نشان داد که بين       .شد  ا

انگيزش تحصگيلی و اشگتياق تحصگيلی رابطه م بت معناداری وجود دارد. همننين بين انگيزش تحصگيلی و خرده     

شناختی نيز رابطه معنادار م بتی وجود دارد؛     همؤلفه شتياق  شتياق عاطفی و ا شان داد بين هوش   ای ا اما نتايج ن

يز نشگگگان داد که انگيزش اجتماعی و اشگگگتياق تحصگگگيلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتايج تحلي  رگرسگگگيونی ن

صيلی می  شجويان را پيش      تواندتح صيلی دان شتياق تح ش   يافته بينی کند. با توجه بها ضر، پي نهاد های پژوهش حا

اشتياق تحصيلی دانشجويان توسط دست اندرکاران     های آموزشی در جهت تقويت انگيزه و ها و کارگاهشود دوره می

 نظام آموزشی در دانشگاه تشکي  گردد.

 

 

 .دانشجويان ،اشتياق تحصيلی، انگيزش تحصيلی، هوش اجتماعیواژگان کلیدی: 

  
 
 

 
 
 

Email: aliakbarajam1387@gmail.com 
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 مقدمه
شجويان  موفقيت در مؤثر کليدی عوام  از يکی       دان

هوم      ف تيگگاق   م لی      اشگگگگ ي   Academic) تحصگگگگ

engagement) (. 4444 )واکر و همکاران،  اسگگگت

 دانشگگگاه محيطی شگگرايط و دانشگگجو رفتارهای پيوند

شتياق  ايجاد سبب  .  شود می وی موفقيت و فرد در ا

شتياق  ضعيت  يک از بيش چيزی ا  و گذرا هيجانی و

شد می خاص  و کننده سرايت  پايایحالت يک به و با

  موضگوع،  يک روی که دارد اشگاره  شگناختی _هيجانی

)عباسگگگی و  شگگگودمی متمرکز خاص رفتار يا واقعه

  ه رفتارهايیب(. سازه اشتياق تحصيلی 4964 ،همکاران

، وط اسگگتبه يادگيری و پيشگگرفت تحصگگيلی مر بکه 

ه بگگ(. اين مفهوم 4449 ،)پينتريچ  شگگگوداطالق می  

های  کيفيت تالشی اشاره دارد که فراگير صرف فعاليت

صگگورت مسگگتقيم در کنند تا بههدفمند آموزشگگی می

ستيا  شند   به نتايج مطلوبی بد شته با )عابدی   نقش دا

 ای چند(. اشگگتياق تحصگگيلی سگگازه4969 ،و همکاران

شک  از مؤلفه    ست که مت های مختلف رفتاری، بعدی ا

 ،)آرچامبالت و همکاران نگيزشگگی اسگگتشگگناختی و ا

عد شگگناختی،  ب(. اشگگتياق تحصگگيلی دارای سگگه 4446

اشگگتياق تحصگگيلی   .انگيزشگگی و رفتاری اسگگتف الف 

به     ناختیف  ناختی و     بکارگيری راه شگگگ های شگگگ رد

يادگيری.     ناختی در  ياق تحصگگگيلی    .بفراشگگگ اشگگگت

عاطفی(ف شام  سه مؤلفه احساس، ارزش و    ) انگيزشی 

شتن محيط آموزشی و عالقه        ست و دوست دا عاطفه ا

اشگگگتياق    .دربرمی گيرد. ج به کارهای دانشگگگگاه را     

شام  حضور      و شوق  با راههم فعال تحصيلی رفتاریف 

)ليننبرينک و  شگگگودمی محيط آموزشگگگی در شگگگور

 (.4444 همکاران،

شجويانی که ازلحاظ      هامطالعه ست که دان شانگر آن ا ن

ند،  دهنشان می شناختی و عاطفی در يادگيری اشتياق

رغبت بيشگگگتری برای صگگگرف وقت، تالش کافی در     

تکاليف و مطالعات از خود نشگگگان داده و کارآمدی و       

ت نسب شتری در مواجهه با مشکالت و مسائ     اصرار بي 

سطوح    شجويانی دارند که  شتياق پايين به دان  تری از ا

شان  شناختی و عاطفی رادارند. تحقيقات  ست  داده ن   ا

شتياق  بين که )مارتين  تحصيلی  عملکرد و تحصيلی  ا

 پيشگگرفت و تحصگگيلی اشگگتياق (،4444 ،و همکاران

  رابطگگه  (4931 ،)حجگگازی و همکگگاران     تحصگگگيلی    

شان  تحليلی فرا در همننين. دارد وجود داریمعنی  ن

  خودپنداره  تحصگگگيلی، خودکارآمدی   که  داده شگگگد

  تگی،شايس ادراک يادگيری، به نسبت نگرش تحصيلی،

  هدف گيریجهت و خودتنظيمی يادگيری نفس،عزت

 اشگگتياق و انگيزش با مرتبط فردی عوام  ترينمهم

صيلی  ستند  آموزاندانش در تح  ،همکاران)عابدی و  ه

عوام  مختلفی در اشگگگتياق تحصگگگيلی مؤثر (. 4934

 ثر بر اشتياق تحصيلی،هستند. يکی از عوام  فردی مؤ

  اسگگت.  (School Motivation)انگيزش تحصگگيلی

بارت از   م ،    که ع عا که تکليفی را در    فراگيرت به آن 

قلمرو خاصگگگی به خوبی انجام دهد و عملکردش را به    

)فردريکز و  دهد قرارطور خودجوش مورد ارزشگگيابی 

 به توجه ضگگرورت شگگناسگگان (. روان4444 ،همکاران

  آن ثرمؤ ارتباط دلي  به را تربيت تعليم و در انگيزش

 ها، راهبردها و رفتارها مورد    يادگيری جديد، مهارت     با 

 (. اغلب4446)فيروزنيا و همکاران،  اندداده قرار تأکيد

دهند  می نشگگان را تحصگگيلی انگيزش که رفتارهايی

  سگگخت دشگگوار، تکاليف برانجام پافشگگاری فاز عبارتند

شی  شش  يا کو سلط  حد در يادگيری جهت در کو  و ت

  )شگگگهرآرای، دارد نياز تالش به که تکاليفی انتخاب

4939  .) 

انگيزش و اشگگتياق  ميزان ؛نتايج پژوهشگگی نشگگان داد

تر از گروه آموزان نارسگاخوان پايين تحصگيلی در دانش 

ن نشان داده شد که بين انگيزش عادی است و همنني

 و اشگگگتياق تحصگگگيلی رابطه معنادار م بتی جود دارد

 ؛ای نشان داد مطالعه (. نتايج4444 ،)زاللی و همکاران

  انگيزش    ابعگگاد  بين   داریمعنی    و م بگگت   یرابطگگه 

شتياق  با بيرونی و درونی تحصيلی    رابطه و تحصيلی  ا

  با تحصگگگيلی انگيزگیبی ابعاد بين یدارمعنی منفی

  نتايج اين، بر عالوه. وجود دارد تحصگگگيلی اشگگگتياق

  از هک دادند نشان  چندگانه رگرسيون  تحلي  از حاص  

  باورهای ابعاد تحصگگيلی، انگيزش مختلف ابعاد ميان

ندی   تالش، کاليف،  ارزشگگگم  و تکليف های ويژگی ت

  را قشن بيشگگترين برانگيختگی تجربه درونی انگيزش

نائمی  ) دارند تحصيلی  اشتياق  ابعاد واريانس تبيين در
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کاران  تا در پژوهش    4444 ،و هم (. در همين راسگگگ

 و تحصگگيلی پنداره خود تحصگگيلی، انگيزش ارتباط

شتياق  سه  به ا شرفت  با مدر صيلی  پي   اننوجوان در تح

 درسه م به اشتياق  بين سرپرست نشان داده شد که    بی

فت  و طه ( p<444/4) تحصگگگيلی پيشگگگر بت  راب   م 

  از درونی  دارد؛ همننين انگيزش          وجود  معنگگاداری  

  از يکی آموزدانش اعتماد تحصيلی،  انگيزش هایمؤلفه

صيلی  پنداره خود هایمؤلفه شتياق  و تح   زا رفتاری ا

شتياق  مؤلفه سه  به ا  شرفت پي بينیپيش قابليت مدر

 (. 4444 ،)قربان را دارند تحصيلی

يکی ديگر از متغيرهايی که در پژوهش حاضگگگر به آن 

 و مطالعات .اسگگت شگگود هوش اجتماعییپرداخته م

 ناي بيانگر اجتماعی هوش زمينه در متعدد تحقيقات

 همراه مشگگکالتی با همواره هاپژوهش اين که اسگگت

 هوش مطالعات در اصگگلی مشگگکالت از يکی. اندبوده

ست  واقعيت اين اجتماعی شگران  که ا  سازه  اين پژوه

 تعريف متفاوتی هایشگگگيوه به هاسگگگال طول در را

  اي شناختی  هایمؤلفه بر تعاريف اين از برخی. اندکرده

  أکيدت ديگر افراد فهم و درک توانايی بر ديگرعبارتبه

ند می فه  بر ديگر برخی و کن تاری  های مؤل  نظير رف

  ادهایبني بر برخی و ديگر افراد با موفق تعام  توانايی

 در را اجتماعی هوش و کنندمی تأکيد سگگنجیروان

 که هايیآزمون در خوب کردن عم  توانايی راسگگتای

هارت  ماعی  های م ندازه  را اجت   قرار د،ن کنمی گيریا

 ابتدا در اجتماعی (. هوش4444 )رضگگايی، دهندمی

  بعدها اما شد،  معرفی منفرد مفهوم يک عنوانبه فقط

 دو به که اندکرده تعريف فردی هوش نوع دو به را آن

 که پردازدمی فردی بين هوش و فردی هوش جنبه

  باشد می ديگران و خود مورد در آگاهی و دانش شام  

کاران،    يا و هم (. در تعريفی ديگر 4444 )صگگگفری ن

 و ديگران تعام  با    توانايی  شگگگام   اجتماعی  هوش

  اسگگگت همکاری و ارتباط به هاآن تشگگگويق توانايی

سبزی،     عنوانبه را اجتماعی (. همننين هوش4444)

 فزا عبارت که کنندمی توصيف  اهتوانايی از ایمجموعه

 الزم موفق تعام  برای که هايیمهارت و مردم درک

فه ، اسگگگگت بارت  آن های مؤل ند ع   پردازشالف. ف از ا

 و فهم   و درک توانگگايی   يعنی   ف اجتمگگاعی    اطالعگگات 

  آگاهی ب. .ديگران احسگگگاسگگگات و رفتار بينیپيش

 احسگگاسگگات  و هانگرانی از مناسگگب درکف اجتماعی

 .. جاجتماعی هایفعاليت در موفقيت ارکان از سايرين 

 ديگران، به حسگگاسگگيت  يعنیف اجتماعی هایمهارت

  شگگناخت توانايی برتر، شگگغلی عملکرد کسگگب برای

های   ياز يت   و ديگران ن ها نايی  درن ناسگگگايی   توا   شگگگ

کاران،    ديگران های نگرانی لت و هم (. 4446 )نيجهو

به عنوان    با      مهارت هوش اجتماعی  عام  موفق  های ت

شود که يادگيرند    ست باعث  د گان بتواننمردم ممکن ا

سته   مربی و دست   ها و انتظارهایدرک درستی از خوا

از اين لحاظ  ،اندرکاران نظام آموزشگگی داشگگته باشگگند

هوش اجتماعی ممکن اسگگگت بر اشگگگتياق تحصگگگيلی 

 گذار باشد.تأثيردانشجويان 

طور مستقيم به ارتباط هوش اجتماعی  پژوهشی که به 

  ياق تحصيلی و ديگر متغيرهای تحصيلی بپردازدبا اشت

تا آنجا که محقق بررسی نموده است، يافت نشد اما به    

شابه می پژوهش شاره نمود های م طور م ال  به ،توان ا

دهد که بين هوش   های پژوهشگگگی نشگگگان می  يافته  

داری وجود معنوی با اشگگگتياق تحصگگگيلی رابطه معنی

پژوهشگگی ديگر (. در 4449 و همکاران، )صگگفری دارد

 موفقيت با معنوی نشگگگان داده شگگگد که ابعاد هوش

ما ابعاد  رابطه معنی  تحصگگگيلی   چهارگانه    داری دارد ا

 نداشگگگت  ارتباط  پيشگگگرفت  با انگيزه  معنوی هوش

های پژوهشی نشان   (. يافته4449 ،)مالزاده و همکاران

  معدل کنکور، رتبه جنس، سگگگن، داد که متغيرهای 

 در تحصگگيلی  رشگگته  از رضگگايت  ميزان و درسگگی 

يان  طه  کدام هيچ دانشگگگجو ناداری  یراب  با هوش  مع

(، و 4444 ،)هينيپرداز و همکاران نداشگگگتند هيجانی

شان می   مطالعه شجويان ن  دهد که بينای ديگر در دان

شرفت  صيلی  پي  وشه بين و آرمانی پنداره خود با تح

  واقعی پنداره  خود و آرمانی  پنداره  خود با  هيجانی 

 هوش بين اما داشگگت؛ وجود دارمعنی و م بت رابطه

  دهمشاه ایرابطه( معدل) تحصيلی پيشرفت و هيجانی

 (.4444، )رئيسون و همکاران نشد

 نقش با توجه به اهميت مفهوم انگيزش تحصگگگيلی و    

آموزان دارد، ای که در عملکرد تحصيلی دانش سته برج

تر و موشگگکافانه آن و تأثيری که بر لزوم بررسگگی دقيق

حصگگيلی خواهد داشگگت، به درک بهتر اين  اشگگتياق ت

تر آن خواهد انجاميد. از   مفاهيم و شگگگناسگگگايی دقيق  

سگگگويی با توجه به اينکه پژوهش در زمينه متغيرها         

ارتباط هوش اجتماعی با متغيرهای تحصگگگيلی اندک       
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ال پژوهشگگگر در صگگدد پاسگگخگويی به اين سگگؤاسگگت، 

 در تحصگگيلی انگيزش و اجتماعی اسگگت که آيا هوش

  شگاه دان پرستاری  رشته  دانشجويان  تحصيلی  قاشتيا 

 بيرجند نقش دارد؟ پزشکی علوم

 روش کار
صيفی        ضر تو ست. جامعه    -پژوهش حا ستگی ا همب

کليه دانشجويان رشته پرستاری     آماری پژوهش حاضر 

پزشگگکی بيرجند در سگگال تحصگگيلی    دانشگگگاه علوم

-که به روش نمونه    نفر(؛ 444) بودند  4964_4969

ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، گيری طبقه

شدند  نفر 469 سر و   34) انتخاب    دختر(. برای 444پ

سش نامه  آوریتوزيع و جمع  بيان از پس محقق ها،پر

سب  و اهداف ضايت  ک شجويان،  ر سش  دان   را هانامهپر

 به اقدام دقيقه 44 از پس و توزيع دانشگگجويان بين

 اخالقی اصگگگول رعايت جهت. نمود هاآن آوریجمع

  صگگورت به تا شگگد خواسگگته دانشگگجويان از پژوهش

سخ  سؤاالت  به داوطلبانه  دش  گفته هاآن به و دهند پا

  صادقانه  لذا ماند، خواهند محرمانه هاآن اطالعات که

سخ  ضر  پژوهش گيریاندازه ابزار. دهند پا   ندعبارت حا

ترومسگگگوف سگگگيلورا و  اجتماعی هوش مقياس ف الف.از

مه را برای سگگگنجش هوش    پرسگگگشهمکاران اين   نا

  سؤال  44 دارای پرسشنامه   اجتماعی تهيه کردند. اين

 اطالعگگات  مقيگگاس، پردازش    خرده  9بوده و دارای  

سگگؤاالت ) اجتماعی آگاهی ،(3_4سگگؤاالت ) اجتماعی

هارت  ،(6_49 ماعی  های م  (49_44 سگگگؤاالت) اجت

  کامالً) ليکرت نوع از آن پاسگگخگويی باشگگد. طيفمی

 شگگگيوه اين اسگگگت، اما  (1=مکامالً موافق ، 4مخالفم= 

 ،49 ،44 ،44 ،44 ،6 سگگؤاالت مورد در گذارینمره

اسگگت. ضگگرايب   معکوس 44 ،44 ،46 ،43 ،49 ،44

ياس      يايی برای خرده مق عات    پا های پردازش اطال

های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را     اجتماعی، مهارت  

 اند)سيلورا گزارش کرده 16/4و  39/4، 34/4به ترتيب 

  (. در پژوهشگگگی در ايران ضگگگرايب4444 و همکاران،

يايی    ياس  خرده برای پا عات  پردازش های مق  اطال

 به اجتماعی آگاهی و اجتماعی هایمهارت اجتماعی،

  ،دسگگت آمد)رضگگايی  به 99/4 و 94/4 ،19/4 ترتيب

(. در پژوهش حاضگگر پايايی ک  به روش آلفای  4444

باخ   مد. ب.   به  13/4کرون ياس انگي  دسگگگت آ زش مق

نامه خودگزارشگگی اين مقياس يک پرسگگش تحصگگيلیف

ست و دارای   صيلی را     43ا ست که انگيزه تح عبارت ا

در سگگگگه بعگگد انگيزش درونی، انگيزش بيرونی و              

سخگو نظرات خود را بر   سنجد و انگيزگی میبی فرد پا

موافقم تا   ای از کامالًدرجه 1روی يک مقياس ليکرت  

تا   43دامنه نمرات از کند. کامالً مخالفم مشگگخم می

(. در يک 4664 )ولرند و همکاران، متغير اسگگت 469

مطالعه ايرانی اعتبار محتوايی آن تأييدشگگده اسگگت و  

  19/4) هفته آزمايی به فاصله دو پايايی آن به روش باز

 و ثبات درونی با استفاده از آلفای کرونباخ برای ک  =(

در (. 4934 )بحرينی، محاسگگبه گرديد  33/4مقياس 

باخ            فای کرون به روش آل يايی ک   پا پژوهش حاضگگگر 

ست آمد. ج.  به 34/4 صيلیف اين     د شتياق تح مقياس ا

ها سه خرده  گويه است که اين گويه  49دارای مقياس 

(، اشتياق  4 ،9 ،4 ،4سؤاالت  ) مقياس اشتياق رفتاری 

شناختی   44،6،3،1،9،9سؤاالت  ) عاطفی شتياق   ( و ا

سگگنجند. پاسگگخ  میا ( ر44،44،49،44،49 سگگؤاالت)

باشد که ها دارای نمرات يک تا پنج میهرکدام از گويه

)فردريکز و  شود از هرگز تا در تمام اوقات را شام  می 

(. طراحان مقياس ضگگريب پايايی اين 4444همکاران، 

اند)فردريکز و همکاران،   رش نمودهگزا 39/4مقياس را  

  نامه در پژوهشی تأييدشده  (. روايی اين پرسش 4444

 99/4ها و پايايی ک  به روش آلفای ک  در پژوهش آن

  پژوهش (. در4964 )عباسی و همکاران،  دست آمد  به

 به 64/4 کرونباخ آلفای روش به ک  پايايی حاضگگر 

 .آمد دست

ستفاده داده تحلي  انجام  SPSS 22 افزارنرم از ها با ا

گرفت. برای بررسگگگی رابطه بين متغيرهای پژوهش از 

ستگی   سون و برای تعيين ميزان تأثير   ضريب همب پير

بين بر متغير مالک از تحليگگ               متغيرهگگای پيش       

 رگرسيون همزمان استفاده شد.

 هایافته
درصد نمونه  49آمده،  دست با توجه به اطالعات به    

ل با درصد نمونه معاد 91نفر را پسران و  34معادل با 

ن ترين سدهند. پاييننفر را دختران تشکي  می 444

سال با انحراف  49ترين سن سال و باال 43افراد نمونه، 
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سال است. وضعيت  34_44و ميانگين  9.44معيار

درصد  3124درصد متأه  و  4423تأه  افراد نمونه، 

درصد افراد خوابگاهی و  94همننين  ،مجرد هستند

درصد غير خوابگاهی هستند بنابراين بيشتر فراوانی  96

را دانشجويان مجرد خوابگاهی دارند. ميانگين معدل 

 است  4264با انحراف معيار  49231ترم اول دانشجويان 

( اندکی 49299ها )آنکه نسبت به ميانگين معدل ک  

 بيشتر است.

برای بررسی رابطه بين انگيزش تحصيلی و ابعاد اشتياق 

رديد گپيرسون استفاده تحصيلی از ضريب همبستگی 

به دست آمد. 4و نتايج جدول 

 : رابطه بین انگیزش تحصیلی و ابعاد اشتیاق تحصیلی1جدول 

 p-value ضریب همبستگی هامؤلفه

 16111 16.0 انگیزش و اشتیاق تحصیلی

 161.0 160.0 انگیزش و اشتیاق رفتاری

 16111 160.0 انگیزش و اشتیاق عاطفی

 16111 160.0 انگیزش و اشتیاق شناختی

 دهد که ضريب همبستگی محاسبهنشان می 4جدول 

شده بين انگيزش و اشتياق تحصيلی دانشجويان برابر 

 4249نيز کمتر از  p-valueاست و مقدار  4294

توان درصد می 69بنابراين در سطح اطمينان  ،باشدمی

رابطه معنادار و م بت بين انگيزش و اشتياق  فگفت

ر ديگر انگيزش تحصيلی باال دعبارتتحصيلی است؛ به

ها موجب افزايش اشتياق تحصيلی در آندانشجويان 

بين انگيزش  4شود. همننين با توجه به جدول می

و اشتياق ياق عاطفی های اشتتحصيلی و مؤلفه

داری وجود دارد م بت معنیشناختی رابطه 

(49/4P< ؛ که اين مقدار همبستگی به ترتيب)42949 

است؛ اما بين انگيزش تحصيلی و اشتياق  42914و 

 (.>49/4Pداری وجود ندارد )رفتاری رابطه معنی

برای بررسی رابطه بين هوش اجتماعی و ابعاد اشتياق 

رديد ون استفاده گتحصيلی از ضريب همبستگی پيرس

 به دست آمد. 4و نتايج جدول 
 

 : رابطه بین هوش اجتماعی و ابعاد اشتیاق تحصیلی2جدول 

هامؤلفه  اشتیاق شناختی اشتیاق عاطفی اشتیاق رفتاری اشتیاق تحصیلی 

 هوش اجتماعی

 1.1.0- .1.00 .1.00- .1.11 ضریب همبستگی

p-value 1..40 1..01 1..1. 1.04. 

پردازش اطالعات 

 اجتماعی

 ..1.0 **..1.0 1.104 **1.010 ضریب همبستگی

p-value 1.111 1..10 1.111 1.1.. 

 آگاهی اجتماعی

 *01..1- 1.000- ..1.1- ..1.0- ضریب همبستگی

p-value 1.100 1.4.. 1.000 1.14. 

های اجتماعیمهارت  

-160.0 1.004- ضریب همبستگی  16100-  -1.010 

p-value 1.... 1.1.0 16..4 16000 

 

-pبا توجه به مقادير ضريب همبستگی و  4در جدول 

value بين هوش اجتماعی و اشتياق تحصيلی رابطه ،

. همننين با توجه (>49/4Pداری وجود ندارد )معنی

ها نيز، بين پردازش در بين مؤلفه p-valueبه مقادير 
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اطالعات اجتماعی و اشتياق تحصيلی دانشجويان، 

پردازش اطالعات اجتماعی و اشتياق عاطفی رابطه 

دار و م بتی وجود دارد که اين مقدار همبستگی معنی

 است. همننين بين  42991و  42944به ترتيب برابر 

 

دار و آگاهی اجتماعی و اشتياق شناختی رابطه معنی

معکوسی وجود دارد و مقدار اين همبستگی در سطح 

ها رابطه است؛ اما بين ساير مؤلفه -42444پايين و برابر 

 (.>49/4Pداری وجود ندارد )معنی

متغير  عنوانمنظور بررسی نقش انگيزش تحصيلی بهبه

ه از عنوان متغير وابستمستق  بر اشتياق تحصيلی به

به دست  9تايج جدول رگرسيون استفاده گرديد و ن

 آمد.

 : تحلیل واریانس3جدول 

 F p-value میانگین مربع خطاها درجه آزادی مجموع مربع خطاها مدل

 7..4 1 49.7 رگرسیون

55.9. 0.000 

هاباقیمانده  190.99 1.7 0.246 

 : نتایج ضرایب رگرسیونی مدل4جدول 

 B Beta t P متغیر مستقل متغیر وابسته

 اشتیاق تحصیلی
 16111 .061 - .06.4 مقدار ثابت

 16111 644. 16.00 .1600 انگیزش

 

مدل رگرسيونی  P-Value، 9با استناد به جدول 

 4249ح خطا است که از سط 424449تقريباً برابر با 

توان بيان کرد که در سطح کمتر است بنابراين می

مدل معنادار است. همننين با توجه به  %69اطمينان 

انگيزش تحصيلی نيز کمتر  P-Valueمقدار  4جدول 

باشد لذا دار میلحاظ آماری معنی است که از 4249از 

انگيزش تحصيلی در اشتياق تحصيلی نقش دارد و با 

ف انگيزش توان گفتنظير آن می Betaتوجه به مقدار 

لی ی بر اشتياق تحصيآموزان نقش م بتتحصيلی دانش

 ها دارد.آن

 گيریبحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش اجتماعی     

در اشتياق تحصيلی دانشجويان و انگيزش تحصيلی 

علوم پزشکی بيرجند بود. اولين يافته پژوهش نشان داد 

و  نگيزش تحصيلیکه رابطه م بت و معنی داری بين ا

ديگر انگيزش عبارت؛ بهاشتياق تحصيلی وجود دارد

موجب افزايش اشتياق  تحصيلی باال در دانشجويان

شود. همننين بين انگيزش ها مینتحصيلی در آ

های اشتياق عاطفی و اشتياق و مؤلفه حصيلیت

داری وجود دارد؛ اما بين شناختی رابطه م بت معنی

داری اری رابطه معنیانگيزش تحصيلی و اشتياق رفت

 های پيشينوجود ندارد، يافته حاص  با نتايج پژوهش

؛ زاللی 4444 ،؛ نائمی و همکاران4444 ،مشابه)قربان

در همين راستا در ( همسو است. 4444 ،و همکاران

پژوهشی نشان داده شد که بين خودتنظيمی انگيزشی 

با اشتياق تحصيلی همبستگی م بت معناداری وجود 

(. در تبيين فرضيه 4964دارند)عباسی و همکاران، 

نگيزه تحصيلی افرادی که ا فتوان گفت کهفوق می

های بااليی برخوردار هستند، از درگير شدن در فعاليت

برند و از موفقيت تحصيلی بيشتری می يادگيری لذت

يزش و يادگيری فعال با همديگر برخوردارند. انگ

ا ها رای آندارند و کسانی که به طور فزايندهافزايی هم

 شتياق تحصيلی بيشتری برخوردارکنند، از اتلفيق می

شوند. به عبارتی ديگر هنگامی که انگيزش و می

اگيران تحصيلی فرشتياق يادگيری فعال ترکيب شوند، ا

 ا همپوشیيابد؛ زيرا اشتياق تحصيلی بافزايش می

)بارکلی،  کندتر عم  میبيشتر اين دو عام ، قوی

4446.) 

ديگر يافته پژوهش نشگگان داد که بين هوش اجتماعی 

صيلی رابطه معنی    شتياق تح داری وجود ندارد و در و ا
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فه  ماعی و     بين مؤل عات اجت ها نيز، بين پردازش اطال

اشگگگتياق تحصگگگيلی دانشگگگجويان، پردازش اطالعات   

اجتماعی و اشگتياق عاطفی رابطه م بت و معنی داری  

وجود دارد. همننين بين آگاهی اجتماعی و اشگگگتياق 

دار و معکوسگگی وجود دارد؛ اما شگگناختی رابطه معنی

داری وجود ندارد. که   ها رابطه معنی  بين سگگگاير مؤلفه 

، ی و همکارانصگگفره دسگگت آمده با پژوهش)نتيجه ب

( همخوانی ندارد آنان در پژوهش خود نشگگگان    4449

صيلی رابطه     شتياق تح دادند که بين هوش معنوی با ا

های)مالزاده  ايج پژوهشداری وجود دارد؛ اما با نتمعنی

؛ 4444؛ هينيپرداز و همکگگاران، 4449و همکگگاران، 

( که نشان دادند بين هوش 4444 رئيسون و همکاران،

شرفت تحصيلی رابطه  معنوی و هوش  ای هيجانی با پي

دارد. در تبيين يگگافتگگه فوق وجود نگگدارد، همخوانی 

ماعی يعنی       می عات اجت که پردازش اطال فت  توان گ

بينی رفتار و احسگگگاسگگگات توانايی درک و فهم و پيش

ديگران، زمگگانی کگگه فرد از توانگگايی کنترل هيجگگان 

باشگگگد، قادر اسگگگت که در محيط به طور        برخوردار 

عا  جه       رمت ند، در نتي پذيرتری برخورد ک طاف  ف و انع

می شگگگود که در محيط آموزشگگگی به مباحث  موجب

ين ا تمرکز بيشتری داشته داشته باشد،    درسی دقت و  

خود زمينه ايجاد و عالقه به مسائ  تحصيلی و درسی    

را فراهم می کند و موجب افزايش انگيزه و اشگگگتياق     

ه داد کشگگود. يافته ديگر پژوهش نشگگان تحصگگيلی می

 انگيزش تحصگگيلی در اشگگتياق تحصگگيلی نقش دارد و

ظهگگار داشگگگگت کگگه انگيزش تحصگگگيلی          توان ا می 

ها بر اشگگگتياق تحصگگگيلی آنم بت  آموزان نقشدانش

دارد. دانشگگجويانی که از لحاظ شگگناختی و عاطفی در 

يادگيری اشگگتياق دارند انگيزه بيشگگتری برای صگگرف  

شان  اليف و مطالعات ازوقت، تالش کافی در تک  خود ن

سبت به دان    داد که شکالت ن شجويانی  در مواجهه با م

تری از اشتياق شناختی و عاطفی دارند که سطح پايين

 کارآمدتر هستند.

در پايان بايد اشاره نمود که محدود بودن جامعه 

پژوهش، تعميم نتايج را به جوامع ديگر با محدوديت 

شود که جهت تعميم و کند. لذا پيشنهاد میمواجه می

های پژوهش، پژوهش حاضر در راستی آزمايی يافته

های مختلف شغلی و ها و گروهجوامع ديگر و در رده

های جنسيتی هم تفاوتدانشگاهی انجام شود و بحث 

شود که چناننه لحاظ گردد. همننين پيشنهاد می

های برای آموزش، انگيزش تحصيلی و آموزش مؤلفه

هوش اجتماعی دانشجويان سرمايه گذاری شود، در 

پيشرفت و اشتياق تحصيلی آنان مؤثر خواهد بود. 

بنابراين نتايج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به 

ی و انگيزش تحصيلی در جهت مقوله هوش اجتماع

اشد. ببهبود عملکرد دانشجويان نيازمند توجه خاص می

های ريزیساز برنامهاطالعات اين پژوهش زمينه

های نيازمند آموزشی برای بهبود هوش اجتماعی گروه

مداخله است تا طی دوران کارآموزی هوش اجتماعی 

وره ديافته تا بدين نحو در دانشجويان نيازمند، افزايش

کارورزی مسئوليت خود را بهتر انجام دهند و از 

 فت تحصيلی باالتری برخوردار باشند.پيشر

 قدردانی 

پژوهشگران از تمامی دست اندرکاران و دانشجويان     

دانشکده پرستاری دانشگاه جهت همکاری در انجام 

 نمايد.پژوهش، تشکر و قدردانی می

 تأیيدیه اخالقی
ها و انتخاب نمونه مورد مطالعه، با نامهپرسشتوزيع     

در نظر گرفتن مالحظات اخالقی از قبي ؛ جلب رضايت 

آگاهانه از دانشجويان، گرفتن مجوز از دانشگاه علوم 

پزشکی بيرجند، تعهد به محرمانه ماندن اطالعات افراد 

رسانی درباره امکان انصراف از پژوهش در نمونه، اطالع

نظر گرفتن ساير اصول اخالقی  صورت تماي  و در

 پژوهش، صورت گرفت.

 تعارض منافع
نتايج پژوهش حاضر با منافع هيچ فرد يا سازمانی      

 تعارض ندارد.
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Abstract: This study examined the role of social intelligence and academic motivation in 

the students' enthusiasm of Medical Sciences. The study was descriptive and correlational .

The study population was all students at Birjand University of Medical Sciences in the 

academic year 2015, using stratified sampling method, 196 persons were selected; 

furthermore, study tools included academic motivation scale, social intelligence and 

academic enthusiasm scale. Pearson correlation coefficient test and regression analysis 

were used. Afterwards, the data analysis showed that there was a significant positive 

relationship between motivation and academic enthusiasm; and there was also a significant 

positive relationship between motivation, cognitive and affective enthusiasm; although the 

results showed no significant relationship between social intelligence and academic 

enthusiasm. Regression analysis indicated that students' academic enthusiasm can be 

predicted by students’ academic motivation. According to the research findings, it is 

suggested that educational courses and workshops, in order to enhance students' motivation 

and enthusiasm, should be programmed and considered in university educational system. 

Keywords: social intelligence, academic motivation, academic enthusiasm, 

students. 
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