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-دانش با انگیزش تحصیلی شناختیو باورهای معرفت هوش معنویی تعیین رابطهپژوهش حاضر با هدف 

 کلیه شامل پژوهش آماری جامعه بود. توصیفی و از نوع همبستگیآموزان انجام شد. طرح پژوهش حاضر، 

حجم  به اینمونه. بود 1397-98 تحصیلی سال در اردبیل شهر متوسطه دوم دوره دختر آموزاندانش

ها، داده آوریجمع ابزار. گردید انتخاب ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده بانفر  120

 و انگیزش تحصیلی (1990) شناختی شومرباورهای معرفت (،2008)کینگ  هوش معنوی یهایپرسشنامه

و باورهای  هوش معنویبین  که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج. بود (1980)هارتر 

(. P<05/0) دارد معناداری وجودو  ی مثبتآموزان رابطهشناختی با انگیزش تحصیلی دانشمعرفت

آموزان را درصد از واریانس انگیزش تحصیلی دانش 76شناختی همچنین هوش معنوی و باورهای معرفت

و  هوش معنویبا مداخله و بهبود  پژوهش، نتایج به توجه با بنابراین(. P<001کند )بینی میپیش

 توان بهبودی در انگیزش تحصیلی آنها ایجاد کرد.، میمدارس در آموزانشناختی دانشباورهای معرفت

 

 .انگیزش تحصیلی، شناختیباورهای معرفت هوش معنویواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

به عنوان یک متغیر محوری و اساسی در آموزش و پرورش، همواره مورد توجه پژوهشگران و متخصصان   1انگیزش تحصیلی 

آموز در مسیر موفقیت به میزان و کیفیت انگیزش او بستگی روانشناسی تربیتی بوده است؛ زیرا میزان تالش و فعالیت هر دانش

 یاست و در لذت بردن و عالقه مند یادگیریآموزش و  یازهاین یشپ  ینتریتاز پراهم یزشانگ (.2000، 2دارد )دسی و رایان

اهمیت انگیزش  (.2008، 3یندهد )مارتیقرار م یرآنها را تحت تأث یلیتحص یشرفتدارد و پ  یآموزان از مدرسه نقش اساسدانش

ناخته شده است تحصیلی ش تحصیلی از آنجاست که به عنوان یكی از ویژگی های روان شناختی پیش بینی کننده عملكرد

معنی داری با عملكرد های پژوهشی، انگیزش تحصیلی رابطه مثبت براساس یافته ی کها(؛ به گونه2008، و همكاران 4)کافمن

اور است که (، بر این ب2011) 7(. هاتیس2014، 6منصور  -؛ همایده، و همدان2015، 5آموزان دارد )خالیالتحصیلی دانش

 یزشهای نائل شدن به آنها و تالش فرد در ارتباط است. انگها و باورهای خاص، روشهای ویژه، نگرشانگیزش تحصیلی با هدف

 گرایش بنای زیر عقاید و هاها و عقاید زیر بنای گرایش به موفقیت در برابر هیجانبه صورت نوعی تعادل بین هیجان یلیتحص

ودتعیینی دسی خ نظریه برمبنای تحصیلی انگیزش(. 1396 سیدمحمدی، ترجمه ؛1995 ریو،) دارد وجود شكست از اجتناب به

(. براساس این نظریه، انگیزش دارای 2010، 8شود )چن و جانگک نظریه ی انگیزشی است، تعریف می(، که ی1995و رایان )

و درونی به انجام  شكل های متفاوتی بر روی یک پیوستار است که عبارتند از: انگیزش درونی )افراد را به صورت خودجوش

تكلیفی خاص به حرکت وا می دارد و به غیر از پاداش های بیرونی، انجام خود تكلیف برای فرد ارزشمند است(، انگیزش  

بیرونی)افراد را به خاطر پاداش های بیرونی مجبور به انجام یک تكلیف می نماید( و بی انگیزشی)حالت فقدان قصد و اراده برای 

 (.2010، و همكاران 9ام دارای چند زیر مؤلفه است )لیهر کدانجام تكلیف( که 

های محیطی، گرایش های انگیزه پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله مشوق  یالزم به ذکر است، مؤلفه

(. در 2014، 10های روانشناختی دانش آموزان قرار می گیرد )مک گینلی و جونزشخص، توانایی های یادگیری به ویژه ظرفیت

پژوهش های انجام شده این یافته بدست آمد که عوامل بسیاری وجود دارند که می توانند بر روی انگیزش تحصیلی تأثیر 

اصطالح ابتدا   ینا است. 11هوش معنوی عوامل بگذارند که این عوامل باید به دقت مورد شناسایی قرار بگیرند. از جمله این 

را با استفاده  یهوش معنو یمونزآن را مطرح کردند. ا (0200) 13مارشال و شد و بعد از آن زوهر مطرح (2000) 12یمونز توسط ا

 یانزوهر و مارشال ب(. 2000)ایمونز، کرده است  یفبه اهداف تعر یلو ن یحل سازگارانه مشكالت زندگ یبرا  یاز اطالعات معنو

. کنیمیخود را درک م هاییزهانگ ینو اهداف و برتر یممفاه تریناست که با آن ژرف یتیظرف معنوی هوش که اندهکرد

آموزان رابطه وجود دارد )غالمی مطالعات پژوهشی نشان داده است که بین هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی و شادکامی دانش

هوش هیجانی و هوش تقویت  ( در پژوهشی نشان دادند که 1396مانپور زرینی و تالرمی )لق(. 1395حیدآبادی و همكاران، 

 ( در پژوهش خود نشان داد که 2012) 14د. الزارشو گردنگیزه پیشرفت تحصیلی آنان میمعنوی در دانشجویان سبب افزایش ا

های اجتماعی و معنوی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال حمایتمندی از زا، بهرهامیدواری به یاری خداوند در شرایط مشكل

 یجانیو هوش ه یکه از هوش معنو یهایی هستند که دانش آموزانهمگی از جمله روش یبه سطح انصاف اخالق یدنو رس

 
1. academic motivation 
2. Deci & Ryan 
3. Martin 
4. Kaufman 
5. Khalaila 
6. Hamaideh & Hamdan-Mansour 
7. Hatice 
8.Chen & Jang 
9. Lee 
10. McGinley & Jones 
11. spiritual intelligence 
12. Emmons 
13. Zohar & Marshall 
14. Lazarescu 
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متحمل شوند و  فشار کمتری را یلیها در مواجهه با مصائب و مشكالت تحصتوانند با استفاده از آنبرخوردارند، می ییباال

 .(2012)الزارشو،  خویش را در حد بهینه حفظ کنند یشرفتپ  یزشو انگ یلیتحص یزشانگ
زیرا نقش است.  1شناختیعوامل فردی که اخیراً به مرکز توجه در مطالعات تحصیلی تبدیل شده، باورهای معرفتكی از ی

(. روانشناسان تربیتی 2004، 2یادگیری دارد )اسچرا و سینترا های بینی بسیاری از جنبهمهمی در فرایند یادگیری و پیش

ماهیت  گیرند که فراگیران دربارهها و باورهای ضمنی مطلق در نظر میبه عنوان نظامی از فرضشناختی را باورهای معرفت

باورها دارای ابعاد مختلفی این  .(1392؛ به نقل از کمالی زارج و همكاران، 1999دانش و کسب آن دارند )برونینگ و همكاران، 

دهی دانش، سرعت اکتساب دانش و کنترل فرایند یادگیری را در هایی چون منبع دانش، قطعیت دانش، سازمانهستند و مقوله

لوحانه و در ها در طول پیوستاری که در یک سر آن باورهای خام و ساده(. این مقوله2005، 3گیرند )براتن و استرامسو بر می

باورهای معرفت شناختی (. 2005، 4گیرند )پالسن و فلدمنر آن باورهای پیچیده و عالمانه وجود دارد، قرار میطرف دیگ

دربرگیرنده باورهای شخصی افراد درباره علم و نحوه اکتساب آن است. نظریه ها در این باره بیان می کند که این عقاید جهت و 

باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی ما نظیر فعال بودن ما  (.2013، 5ر )پیچت کنترل فرایند یادگیری را مشخص می کند

در پژوهش  (.2008، 6در استفاده از راهبردهای یادگیری و عملكرد تحصیلی ما را نیز تحت تاثیر قرار می دهند) شل و هاسمن 

(، رابطه باورهای معرفت شناختی و انگیزشی دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج 2012و همكاران ) 7لین

)ثابت نبودن دانش(، اضطراب امتحان بیشتری   تری درباره دانش قابل تغییر دارنداد که دانش آموزانی که عقاید قویآن نشان د

های ه باورهای معرفت شناختی و راهبرد( طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند ک2013) اننیز تجربه می کنند. پاکدامن و همكار

( در پژوهشی نشان دادند که بین 1395مددپور و همكاران ) .بینی کنندند عملكرد تحصیلی را به خوبی پیشیادگیری، می توان

 اداری وجود دارد.ی معنشناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی رابطهباورهای معرفت

آموزان مؤثر شناختی در انگیزش تحصیلی دانشهوش معنوی و باورهای معرفت دهد کهمروری بر پیشینه پژوهشی نشان می

، این از اینرور را مورد بررسی قرار نداده است؛ ای به طور همزمان متغیرهای پژوهش حاضتاکنون مطالعه باشد و از آنجا که

 آموزان انجام شد.شناختی با انگیزش تحصیلی دانشی بین هوش معنوی و باورهای معرفتبطهپژوهش با هدف بررسی را

 روش تحقیق 
 دوم دوره  دختر آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه بود. همبستگیو از نوع  توصیفیطرح پژوهش حاضر، 

ای  خوشه گیرینمونه روش از استفاده با  نفر120تعداد به نمونه حجم. بود 1397-98 تحصیلی سال در اردبیل شهر متوسطه

 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:جهت گردآوری داده .گردید انتخاب ایچندمرحله

و هدف آن  یهگو 33هارتر شامل  یلیتحص یزشاستاندارد انگ پرسشنامه :(1980) 8هارتر یلیتحص یزشانگ یاسمق    

 یکبه عنوان  (1981،1980هارتر) یاسابزار شكل اصالح شده مق ینباشد. ایآموزان  مدانش یندر ب یلیتحص یزشانگ یبررس

 قطب آن یکسنجد که یم یدوقطب یهارا با سؤال  یلیتحص یزشانگ هارتر، یاصل یاساست. مق یلیتحص یزشابزار سنجش انگ

 یا یرونیب یلاز دال یكی تواندیرسؤال فقط مبه موضوع ه یاست و پاسخ آزمودن یرونیب یزشانگ یگرو قطب د یدرون یزشانگ

؛ 4، اکثر اوقات ؛3اوقات، ی؛ گاه2؛ به ندرت،1وقت، یچ)ه یكرتل یاسپرسشنامه بر اساس مق ینرا دربرداشته باشد. ا یدرون

 31و  27، 21، 19، 16، 15، 10، 9، 5، 4، 3شود. البته این شیوه نمره گذاری در سوال های می ذارینمره گ (5یشه، هم یباًتقر

 76/0و  69/0، 85/0( پایایی خرده مقیاس درونی، بیرونی و کل آزمون را به ترتیب برابر با 1980باشد. هارتر )معكوس می

 
1. epistemological beliefs 
2. Schraw & Sinatra 
3. Braten & Stromso 
4. Paulsen &  Feldman 
5 . Pichter 
6. Shell & Husman 
7. Lin

 

8. Harter Academic Motivation Scale 
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پرسشنامه  ینا یاییپا و 78/0تا  30/0( ضریب همسانی درونی هر سؤال با نمره کل مقیاس را بین 1388بحرانی ) بدست آورد.

 آورده است. ستبد 78/0ونباخ برای کل پرسشنامه کر یبا آزمون آلفارا 

 یدارد: تفكر وجود یاسمق یراست و چهار ز یهگو 24 یپرسشنامه دارا  ینا :(2008) 1هوش معنوی كینگپرسشنامه 

  ی دارا  یردپرسشنامه بگ یندر ا ی. هر چه فرد نمره باالتریاریو بسط حالت هش یمتعال یآگاه ی،شخص یمعنا یدتول ی،انتقاد

 درست، کامالً  ی،نادرست، نادرست، تا حدود به صورت )کامالً یكرتل یفاست. پاسخ سواالت در قالب ط یشتریب یهوش معنو

(. ضریب 6201، 2یووس و )چان شودیاختصاص داده م 5تا  1فوق الذکر نمره  یهاینهبه گز یدهباشد که جهت نمرهیدرست( م

. پایایی  91/0سازی آن ، پایایی دونیمه34/0میانگین همبستگی درون آیتمی آن ، 92/0آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

های روانشناختی نظیر پرسشنامه معنای زندگی، گزارش شده است. این پرسشنامه با مقیاس 89/0ماه  4بازآزمایی آن بعد از 

رایی این پرسشنامه است )کینگ، مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس هوش هیجانی رابطه دارد که نشاندهنده اعتبار همگ

روایی  و برآورد شد 88/0( پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1389و همكاران ) یبپژوهش رق در (.2008

  یید قرار گرفت.أ شناسی مورد تصوری و محتوایی مقیاس توسط متخصصان روان 

 ی،سازه چند عامل یکسوال است که به عنوان  63شامل (: 1993، 1990( ) شومر، EQ) یپرسشنامه معرفت شناخت

پرسشنامه عبارتند از: ساده بودن دانش،  ینمورد استفاده قرارگرفته است. عوامل ا یمعرفت شناخت یسنجش باورها یبرا

شود   یپاسخ دهندگان خواسته مپرسشنامه از  ین. در ایعسر یادگیریو  یادگیری یذات واناییدانش، منبع دانش، ت یتقطع

موافق( مشخص کند.  )کامالً مخالف( تا چهار )کامالً یکاز  ی چهار درجه ا یكرتل یاسمق یکشان را درباره هر سوال در  یدهعق

خام  یاز باورها یباال در هر عامل حاک راتشود. نم یم ی به صورت معكوس نمره گذار یزپرسشنامه ن یاز سوال ها یبرخ

و با استفاده از  یعامل یلداد و بعد بر اساس تحل یطبقه جا 12خود در  یهرا بر اساس نظر یهگو 63 ینهاست. شومر ا یآزمودن

 -4 یعسر یادگیری -3دانش ساده  -2ثابت  ییتوانا -1را استخراج کرد که عبارت بودند از :  یعامل اصل 4 یماکسچرخش وار

را صاحب نظران حوزه  یپرسشنامه معرفت شناخت  ییمحتوا یی( اظهار داشتند که روا2006) 3جرالد  ینتر. پنگ و فیدانش قطع

(، 2001)4یكینز آ-کرده اند. دوئل و شومر ییدتا یادگیریمتعدد  یبافت ها یزآن را ن ینب یشپ ییو روا یتیترب یروان شناخت ی

  0/ 63از عوامل پرسشنامه در دامنه  یکهر  یکرونباخ را برا یآلفا یبو ضر ییرا با استفاده از روش بازآزما 74/0 یاییپا یبضر

معرفت  یپرسشنامه باورها یها یاسمق یرز یبرا یاییپا یبضرا یران،انجام شده در ا یگزارش کرده اند. پژوهش ها 58/0تا 

 ( گزارش کرده اند.2008 ،همكارانو ی )مرزوق63/0 تا 52/0( و 1386 یفیان،و لط ی)سپهر67/0تا  54/0را در دامنه  یشناخت

از هر ناحیه به  دومدخترانه متوسطه دوره مدرسه  2 یل،نامه از اداره کل آموزش و پرورش استان اردب یپس از اخذ معرف

از هر مدرسه مدارس مربوطه،  یرانو دب یربا مد یضمن هماهنگ مدارس،با مراجعه به طور تصادفی انتخاب شد؛ سپس پژوهشگر 

-نرم از استفاده با هادادهنمود.  یملو تك یعپرسشنامه ها را توزنفر به طور تصادفی انتخاب کرده و  10کالس و از هر کالس  3

 قرار گرفتند. یلو تحل یهمورد تجز ماتریس همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانهو  SPSS-23 افزار

 يافته ها
 سال بود. 13/17 ±43/4آموز دختر متوسطه دوره دوم با میانگین سنی دانش 120نمونه پژوهش 

 آموزانشناختی و انگیزش تحصیلی در دانشهوش معنوی، باورهای معرفت میانگین و انحراف معیار -1جدول 

 انحراف معیار میانگین  متغیرها انحراف معیار میانگین  متغیرها

 43/5 08/43 دانشمنبع  81/11 39/85 انگیزش تحصیلی 

 95/6 06/36 توانايی ذاتی يادگیری 54/17 16/74 هوش معنوی

 
1. King Spiritual Intelligence Self-Report Inventory 
2.Chan &Siu 
3. Peng & Fitzgerald 
4. Duell & Schommer-Aikins 
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 71/4 19/28 يادگیری سريع 07/6 47/57 ساده بودن دانش

    21/5 36/38 قطعیت دانش

  

پیرسون  یهمبستگ ضریبدانش آموزان از  انگیزش تحصیلیبا  یمعرفت شناخت یباورهاهوش معنوی و رابطه  یینتع یبرا

 ارائه شده است. 2استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 بین و مالک ضريب همبستگی بین متغیرهای پیش -2جدول

 متغیر مالک )انگیزش تحصیلی( بینمتغیرهای پیش

 ** 52/0 هوش معنوی
 ** 42/0 ساده بودن دانش

 * 21/0 قطعیت دانش
 * 32/0 منبع دانش

 **56/0 توانايی ذاتی يادگیری
 *64/0 يادگیری سريع
05/0 P*<      01/0  P**< 

، قطعیت دانش (>P 01/0؛ r=42/0(، ساده بودن دانش )>P 01/0؛ r=52/0هوش معنوی ) دهد که بیننشان می 2جدول 

(21/0=r 05/0؛ P<،)منبع دانش ،) (32/0=r 05/0؛ P<)( 56/0، توانایی ذاتی یادگیری=r 01/0؛ P< ) یادگیری سریع و

(64/0=r 05/0؛ P< ) ؛ بنابراین با افزایش هوش معنوی و معناداری وجود داردمثبت و با نمره کلی انگیزش تحصیلی رابطه

 یابد.آموزان افزایش میانگیزش تحصیلی دانش، شناختیباورهای معرفت

  یون رگرس یلاز تحل آموزاندانش تحصیلیانگیزش  ینیب یشدر پ شناختی هوش معنوی و باورهای معرفتسهم  یینتبجهت 

 آن در ادامه آمده است. یجاستفاده شد که نتا

 كیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلیبینی سرزندگی تحصیلی براساس . نتايج تحلیل رگرسیون جهت پیش3جدول 

 F Sig تعدیل شده R R2 R مدل

1 87/0 76/0 75/0 84/44 001/0 

 بینبرای متغیرهای پیش tضرایب بتا و آزمون معناداری 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

ش  
یز

نگ
ا

ی
صیل

تح
 

 01/0 79/2 - 44/2 83/6 مقدار ثابت

 05/0 08/2 23/0 14/0 29/0 هوش معنوی

 05/0 07/3 31/0 12/0 37/0 شناختی باورهای معرفت

درصد از واریانس متغیر انگیزش تحصیلی براساس متغیرهای هوش 76تقریبًا شود، مشاهده می 3طور که در جدول همان

نیز بیانگر این است که رگرسیون متغیر انگیزش تحصیلی  Fبینی است. نسبت شناختی قابل پیشمعنوی و باورهای معرفت

و متغیر باورهای  31/0متغیر هوش معنوی با بتای  باشد.شناختی معنادار میبراساس متغیرهای هوش معنوی و باورهای معرفت

بتاهای به . آموزان را دارندبینی انگیزش تحصیلی دانشقدرت پیش، به طور مثبت و معناداری 24/0شناختی با بتای معرفت

 ری دارد.بینی کنندگی بیشتشناختی قدرت پیشدهند که متغیر باورهای معرفتدست آمده نشان می
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  گیریبحث و نتیجه

 آموزان انجامشناختی با انگیزش تحصیلی دانش، باورهای معرفتهوش معنویی بین رابطهپژوهش حاضر با هدف بررسی 

ی مثبت و آموزان رابطهششناختی با انگیزش تحصیلی دانمعرفت و باورهای هوش معنویبین بدست آمده  یجبراساس نتاشد. 

درصد از واریانس  74شناختی و باورهای معرفت هوش معنویاری وجود دارد؛ همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که معناد

 بینی کردند.آموزان را پیشنمرات انگیزش تحصیلی دانش

ر زرینی و لقمانپوهای ها با نتایج پژوهشآموزان، این یافتهو انگیزش تحصیلی دانش هوش معنویی بین در ارتباط با رابطه

زا، امیدواری به یاری خداوند در شرایط مشكلهمسو است. ( 2012( و الزارشو )2011، خسروی و همكاران )(1396) تالرمی

همگی از  یبه سطح انصاف اخالق یدنهای اجتماعی و معنوی، احساس تعلق داشتن به منبعی واال و رسمندی از حمایت بهره

ها توانند با استفاده از آن برخوردارند، می ییباال یجانیو هوش ه یکه از هوش معنو یانهایی هستند که دانش آموزجمله روش 

خویش را در  یشرفتپ  یزشو انگ یلیتحص یزشفشار کمتری را متحمل شوند و انگ یلیدر مواجهه با مصائب و مشكالت تحص

را  یشو معقول خو یمنطق هاییدگاهو نظرات خود و مقاومت بر د یددفاع از عقا یی. توانا(2012)الزارشو،  حد بهینه حفظ کنند

 یشرفت پ  یزهکه منجر به انگ گنجدیم یهوش معنو یافراد دارا هاییژگیدانست که در زمره و ییهااز جمله مقوله  توانیم

ائل مهمی که امروزه توان چنین بیان کرد که یكی از مسدر تبیین این یافته می(. 2011 ،و همكاران یاست )خسرو یلیتحص

آموزان است که در این  در مدارس با آن مواجه هستیم، کاهش انگیزش تحصیلی و افزایش استرس و اضطراب در میان دانش

به عبارتی آموزان باشد. و افزایش انگیزه تحصیلی در دانش تواند راهكار کارآمدی برای کنترل استرسمیهوش معنوی میان 

سجایای اخالقی و تفكر اعتقادی باشند چون به یک قدرا ازلی باور دارند که آنها را مورد حمایت و آموزانی که دارای دانش

شوند؛ بنابراین کنند و تسلیم شرایط نمیدهد، لذا رفته رفته توانایی مقابله با مشكالت را در خود تقویت میعنایت قرار می

و این نگرش توأم با تالش منجر به انگیزش تحصیلی باال و موفقیت  ها سربلند و موفق باشندکنند تا در تمام حوزهتالش می

 شود.تحصیلی می

لین و  های، این یافته با نتایج پژوهشآموزانشناختی و انگیزش تحصیلی دانشی بین باورهای معرفتهمچنین در مورد رابطه 

 یدندرس یجهنت ینبه ا یپژوهش ی( ط2013همكاران )پاکدامن و ( همسو است. 2013( و پاکدامن و همكاران )2012همكاران )

در تبیین این یافته  د.کنن بینییشپ  یرا به خوب یلیتوانند عملكرد تحصیم یادگیری، هایو راهبرد یمعرفت شناخت یکه باورها

ب آن در نظر اکتسا یدانش و چگونگ یتدرباره ماه یشخص یهایهبه عنوان نظر یمعرفت شناخت یباورهاتوان گفت که می

و  یاجزاء ساختار ینب یافتگی یزتما یندر ع  یمعرفت شناخت یمتشكل از ابعاد باورها یکه نظامگرفته شده است. چنان

تواند یدانش م یتشخص درباره ماه یباورها ینبر ا عالوهبرخوردار است.  یزن یاقابل مالحظه یكپارچگیاز وحدت و  یندها،فرا

باور را به دنبال دارد  ینمثال: اعتقاد به مطلق بودن دانش، ا یقرار دهد. برا یردانستن تحت تاث یندوص فرااو را در خص یباورها

از اجزاء  یافتهنظم  یامجموعه ی،معرفت شناخت یباورها یناست. بنابرا یادگیرندهاز معلم به  یهسو یکدانش،  یانتقال یرکه س

آورند که یرا به وجود م یشخص یهنظر یامنسجم  ینظام ذهن یکاجزاء هستند که  ینهماهنگ شده با ا یندهایو فرا یساختار

 ید ورزد تا بر نحوه اکتساب آن اعمال کنترل نمایکند و تالش میم یینخود را تب یراموندانش و اطالعات پ  یلهوس ینفرد بد

  تحصیلی بیشتری خواهند داشت.شناختی باال، انگیزش رهای معرفتآموزان با باوبنابراین، دانش (.2002 ،1ینرتریچ)هوفر و پ 

 گذارد. آموزان تأثیر میشناختی با انگیزش تحصیلی دانشتوان گفت هوش معنوی و باورهای معرفتدر مجموع می

دبیرستان مشغول به  کنندگان این پژوهش در مقطع هایی نیز روبرو بود. از جمله اینكه شرکتپژوهش حاضر با محدودیت

های آموزان دیگر مقاطع باید با احتیاط صورت بگیرد. استفاده از مقیاستحصیل بودند، بنابراین تعمیم نتایج به دانش

آوری اطالعات همچون  های دیگر جمعشود از روشخودگزارشی محدودیت دیگر این پژوهش است؛ بنابراین پیشنهاد می

تری بدست آید. همچنین استفاده از طرح پژوهش توصیفی که تر و دقیقا اطالعات کاملمصاحبه و مشاهده استفاده شود ت
 

1 . Hofer & Pintrich 
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های شود که در پژوهشهای این پژوهش بود؛ از اینرو پیشنهاد میکند، از دیگر محدودیتامكان استنباط علی را فراهم نمی

 آموزان مورد بررسی قرار گیرد.دانششناختی در انگیزش تحصیلی آتی اثربخشی آموزش هوش معنوی و باورهای معرفت
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