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عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی
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 -1استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز،
شیراز ،ایران.

چکیده
کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان همیشه به عنوان یکی از مشکالت
نظامهای آموزش عالی بوده است .از این روی ،شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر آنها از اهمیت زیادی
برخوردار است .هدف اصلی این پژوهش تحلیل تأثیر متغیرهای هوش هیجانی ،هوش معنوی و سالمت روان بر
فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی بود .این پژوهش ،از نوع پژوهشهای کاربردی
است که با استفاده از روش میدانی انجام گرفت .جامعهی آماری همهی دانشجویان دانشکدههای کشاورزی
دانشگاههای دولتی در سال تحصیلی  79-79بودند ( .)N=239793حجم نمونه بنا بر جدول کریجسی و
مورگان 389 ،تن برآورد شد .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب
استفاده شد .ابزار اندازهگیری پرسشنامه بستهپاسخ بود که روایی آن با استفاده از نظرسنجی از متخصصان
تأیید شد .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب تتای ترتیبی محاسبه شد ( )θ=0/97-0/87و اعتماد
پرسشنامه را برای انجام پژوهش قابل قبول نشان داد .یافتههای تحلیل مسیر نشان دادند که متغیرهای
مستقل توانستند 97/3 ،درصد از تغییرهای واریانس عملکرد تحصیلی 72/3 ،درصد از تغییرهای واریانس
فرسودگی تحصیلی و  30/3درصد از تغییرهای واریانس سالمت روان را پیشبینی کنند.
نمایه واژگان :عملکرد تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی ،سالمت روان ،هوش هیجانی ،دانشجویان کشاورزی.
نویسنده مسئول :حمید کریمی
رایانامهkarimihamid@uoz.ac.ir :
دریافت1379/07/08 :

پذیرش1379/12/17 :
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مقدمه
ارتباط مستقیم و مثبت بین آموزش و توسعه
نیازی به استدالل ندارد ،زیرا که درستی و واقعیت آن
را علمای آموزش و صاحبنظران توسعه تأیید
کردهاند .این ارتباط چنان است که تقویت و گسترش
هر یک موجب پیشرفت دیگری میشود (زمانیپور،
 .)1389در واقع ،رشد و بالندگی هر جامعهای،
مرهون نظام آموزشی آن جامعه است (قدمپور و
همکاران )1371 ،و امروزه نظام آموزشی در همهس
کشورهای جهان دارای اهمیت زیادی است و تالش
میشود تا در راستای ارتقای سطح کیفی و کمّی
آموزش عالی اقدامهای مطلوبی صورت گیرد (زارعی
و همکاران .)1373 ،از آنجا که عملکرد تحصیلی
دانشجویان بهعنوان معیار مهم کیفیت نظام آموزشی
در نظر گرفته میشود ،بررسی آن نیز اهمیت ویژهای
دارد .از این روی ،تالشهای نظری و پژوهشی
صاحبنظران چندی موجب گسترش فزایندهای در
تحلیل و تبیین عاملهای مرتبط با عملکرد تحصیلی
شده است (تمنائیفر و منصورینیک .)1373 ،الزم به
ذکر است که بررسی عاملهای مؤثر بر عملکرد
تحصیلی ،امری به نسبت پیچیده است ،زیرا این
مفهوم ابعاد گستردهای دارد که عاملهای محیطی و
عاملهای درون فردی بر آن اثر میگذارد
(حسینمردی و حسینمردی .)1377 ،با توجه به
اهمیت آن در ارتقای کیفیت آموزشی ،شناسایی
عاملهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی همواره مورد نظر
پژوهشگران نظام تعلیم و تربیت بوده است و در
بررسی چندی این عاملهای به تناسب اهمیت و
تأثیر خود شناسایی شدهاند (شهبازیراد وکرمی،
 .)1372اگرچه یافتن عاملهای مؤثر در عملکرد
تحصیلی دانشجو به دلیل پیچیدگی این متغیر بسیار
دشوار است ،اما برخی متغیرهای کلیدی توجه
ویژهای را به خود معطوف کرده است (مسعودی و
محمدی .)1381 ،بهعنوان مثال ،بنا بر نظر
پژوهشگران ،یکی از عاملهای تعیینکننده عملکرد
تحصیلی هوش میباشد .اما یک نوعِ واحد و یکپارچه
هوش ،موفقیت را تضمین نمیکند ،بلکه طیف
گستردهای از هوش وجود دارد که سبب موفقیت فرد
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در حیطههای مختلف میشود (ثمری و طهماسبی،
 .)1389در واقع ،رابطه بین هوش عمومی و پیشرفت
تحصیلی ،در بسیاری از بررسیها بیان شده است .اما
برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی ،بهویژه در سطحها
باالتر افزون بر هوش عمومی ،باید انواع دیگر هوش را
عنوان کرد (شریفی و همکاران .)1370 ،بهعنوان
مثال ،امروزه هوش هیجانی بهعنوان عامل
پیشبینیکننده سالمت روانی ،اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی و شغلی اهمیت شایانی دارد (لیف)2003 ،
و بررسیهایی که در زمینهی هوش هیجانی انجام
شده است ،مبین نقش هوش هیجانی در جنبههای
مختلف زندگی فرد ،همچون پیشرفت تحصیلی
میباشد (حسنطهرانی .)1371 ،در تعریف هوش
هیجانی میتوان گفت که هوش هیجانی شامل
مجموعهای از مهارتهای به هم پیوسته بهمنظور
فهم ،ادراک ،ارزیابی و تنظیم هیجانها در راستای
رشد هیجانی و عقالنی است (بیکزاد و همکاران،
 )1371و یا به بیانی دیگر ،هوش هیجانی شامل
توانایی ما در جهت خودآگاهی هیجانی و اجتماعی
است و مهارتهای الزم در این حوزه را اندازهگیری
میکند (ویتازیسکی .)2007 ،از این روی ،هوش
هیجانی بهعنوان یک موضوع جدید نقش مهمی در
ابعاد مختلف زندگی از جمله تحصیل دارد .زیرا افراد
افزون بر تواناییهای شناخت کلی ،بایستی به رشد
مناسب در جنبههایی چون کنترل هیجانها و
عاطفهها نیز دست یابند (حسنطهرانی و همکاران،
 .)1371افزون بر این ،هوش معنوی نیز بهعنوان یک
عامل مؤثر در حوزههای فردی و آموزشگاهی ،موضوع
جدیدی است که مطالب نظری و یافتههای پژوهشی
و تجربی در مورد آن اندک است .در نتیجه ،توجه به
اهمیت هوش معنوی در عملکرد تحصیلی در
مؤسسههای آموزشی و در بین قشر دانشجو ،بهعنوان
نیروی بهرهوری انسانی در جامعهها ،دارای اهمیت
است و بهرغم پژوهشهای اندکی که در این زمینه
صورت گرفته است ،هنوز این مسئله یکی از
دغدغههای نظام آموزشی میباشد (شهبازیراد و
کرمی .)1372 ،هوش معنوی ،سازههای معنویت و
هوش را درون یک سازه جدید ترکیب میکند .در
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واقع میتوان سازه هوش معنوی را بهعنوان کاربرد
ظرفیتهای معنوی در موقعیتهای عملی در نظر
گرفت (ایمونز .)2000 ،هوش معنوی از راههای
چندگانه برای شناخت و درک استفاده میکند و
سعی دارد تا زندگی و روح را با زندگی بیرونی و
کاری انسانها ،پیوند دهد (واغان .)2002 ،به همین
جهت است که هوش معنوی ،افراد را خالق میکند،
به افراد توانایی تشخیص ،تمأیز و انتخاب میدهد و
انسان را سرشار از شفقت و ادراک میکند و توانایی
شناخت محدودیتها را به انسان میدهد (فرهنگی و
همکاران )1388 ،و شخصی که بتواند با محیط خود،
بهطور مناسبی سازگار شود ،از نظر سالمت روانی
بههنجار خواهد بود .این شخص با تعادل روانی،
مقابل ناکامیهای گریزناپذیر زندگی ،مقاومت خواهد
داشت (فرحبخش و همکاران.)1389 ،
در سالهای کنونی ،یافتههای پژوهشی نشان
دادند که سالمت روان نیز مفهومی مهم و تأثیرگذار
در عملکرد افراد است ،زیرا بهعنوان یکی از مهمترین
مؤلفههای یک زندگی سالم ،در پی آن است که
احساسات منفی مانند نگرانی ،افسردگی و ناامیدی
کمرنگ گشته و از بروز نشانههای بیماری در افراد
پیشگیری به عمل آید (اکبرپورزنگالنی.)1371 ،
سالمت روان با ماهیت گسترده و اثرگذار خود ،با
مفاهیمی چون عملکرد تحصیلی در ارتباط است
(میرکمالی و همکاران .)1377 ،چنانچه نتایج
بسیاری از پژوهشها (نمازی و همکاران1377 ،؛
نامدارارشتناب و همکاران )1372 ،نیز گویای آن
است که شاخص سالمت روان ،از عاملهای
پیشگوییکننده و تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی
میباشد ،زیرا دوره تحصیلی دانشگاهی به واسطهی
حضور عاملهای پرشمار ،دورهای فشارزا و تنشزا
است و در صورتی که دانشجویان از بهداشت روانی
برخوردار نبوده و دچار اختاللهای روحی و عاطفی از
جمله افسردگی شوند ،موفقیت تحصیلی آنان دچار
اخالل میشود (حیدری و مکتبی .)1370 ،توجه به
سالمت روان ،زمانی اهمیت دوچندانی پیدا میکند
که بدانیم در سالهای اخیر ،مشکلهای عاطفی و
روانی در میان دانشجویان روند افزایشی نگران

کنندهای دارد (اکبرپورزنگالنی و همکاران.)1371 ،
برخی از پژوهشگران نیز ،مانند سالمال و همکاران
( ،)2008در کنار سالمت روان ،فرسودگی تحصیلی
را بهعنوان عاملی مؤثر بر عملکرد تحصیلی مطرح
میکنند .این پژوهشگران مدعی میشوند که
فرسودگی تحصیلی یکی از عاملهای مخل آموزشی
است که در موقعیتها و فضاهای آموزشی ،گسترش
پیدا میکند .فرسودگی تحصیلی به احساس خستگی
به دلیل بایدها و خواستههای تحصیلی ،داشتن حس
بدبینانه و بیعالقگی به تکالیف درسی و احساس
نداشتن لیاقت و شایستگی در دانشجو اشاره دارد
(واندرسچی )2009 ،و به همین سبب است که
فرسودگی تحصیلی در دانشجویان انگیزه و اشتیاق
تحصیلی آنان را تحت تأثیر قرار میدهد (قدمپور و
همکاران )1371 ،و سبب عملکرد ضعیف آنان
میشود (شریفیفرد و همکاران .)1377 ،همچنین
پژوهشها نشان دادهاند که بسیاری از دانشجویان از
فرسودگی تحصیلی باال و پیامدهای آن رنج میبرند
(چانگ و همکاران .)2012 ،سطح موفقیت تحصیلی
دانشجویان میتواند از نشانههای تحقق هدفهای
نظام آموزش عالی باشد (تمنائیفر و منصورینیک،
 )1373و عملکرد تحصیلی به معنای نتیجه و ثمره
تالش و موفقیت فرد در نظر گرفته شده و همه
کوششهای نظام آموزشی معطوف به این پدیده
میباشد .عملکرد تحصیلی بهعنوان یک متغیر وابسته
از عاملهای چندی تأثیر میپذیرد (زندوانیاننایینی و
همکاران .)1373 ،در آغاز انتظار میرفت که بهرهی
هوشی ،پیشگوی خوبی برای پیشرفت تحصیلی
باشد .اما ،در حقیقت بهرهی هوشی در زمینهی
پیشگویی یاد شده ،چندان موفق نبود و این امر باعث
بحث وجود هوشهای چندگانهای مانند هوش
هیجانی و هوش معنوی شد (صمدی 1381 ،به نقل
از عاشوری و همکاران .)1372 ،در واقع برای
موفقیت در زندگی فردی ،از جمله تحصیلی ،تنها
نمیتوان به هوشبهر عمومی (هوش عقالئی) صرف
تکیه کرد؛ بلکه توجه به دیگر عاملها و سنجش
آنها ،فوق العاده اهمیت دارد (یارمحمدیان.)1381 ،
بهعنوان مثال ،تأثیر شایستگیهای هیجانی و
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اجتماعی بر موفقیت تحصیلی یکی از زمینههای نوین
پژوهش است و خاستگاه نظری این دسته از
پژوهشها مفهوم هوش هیجانی است (یگانه و
همکاران .)1372 ،مایر و سالوی ( )1771بهعنوان
نخستین کسانی که بهطور رسمی ،هوش هیجانی را
بهعنوان شکلی از هوش اجتماعی استفاده کردند،
هوش هیجانی را شامل سه مؤلفهی  )1ارزیابی و بیان
هیجانها در خود و دیگران  )2تنظیم هیجانها در
خود و دیگران  )3کاربرد هیجانها برای آسانگری
تفکر و اندیشه ،میدانند (براکت و همکاران.)2007 ،
همچنین بنا بر تحقیقهای انجام شده ،هوش
هیجانی با مفهومهایی مانند؛ عزت نفس ،عملکرد
شناختی ،رابطههای بین فردی ،افسردگی ،نگرانی و
پاسخ روانی -فیزیولوژیکی به تنش ،ارتباط دارد و این
مفهومها نیز به نوبهی خود میتواند خستگی و
فرسودگی تحصیلی فراگیران را تحت تأثیر قرار دهد
(عطادخت .)1371 ،بنابراین ،بهمنظور رسیدن به
سطح باالیی از مهارتهای تحصیلی ،افزون بر
تواناییهای شناختی ،فرد باید به رشد مناسب در
جنبههایی همچون؛ کنترل هیجانها و عاطفهها
دست یابد .به معنای دیگر ،فراگیران بدون دستیابی
به این مؤلفههای هوش هیجانی ،قادر به یادگیری
بهینه موضوعات درسی نخواهند بود (ثمری و
طهماسبی .)1389 ،از این روی ،با آموزش
مهارتهای هوش هیجانی میتوان به بسترسازی
مناسب برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان اقدام کرد
(یگانه و همکاران.)1372 ،
هوش هیجانی بهعنوان یک عامل روانشناختی با
سالمت رابطه دارد ،زیرا در هوش هیجانی
مهارتهایی وجود دارد که پردازش اطالعات هیجانی
را آسانگری میکنند و باعث انسجام فکر میشوند.
افرادی که به احساسات خود توجه دارند و آنها را
شناسایی و درک میکنند و حالتهای خُلقی خود را
نیز بازسازی میکنند ،میتوانند تأثیر رویدادهای
تنشزا را به کمترین حد برسانند و به راحتی با آنها
مقابله کنند ،در نتیجه ،سالمت جسمی و روانی
بیشتری دارند (نمازی و همکاران .)1377 ،در واقع،
عاملهای مختلفی بر میزان سالمت روان تأثیرگذار
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هستند ،که در این میان؛ تنظیم هیجانی از مهمترین
متغیرهای مؤثر بر میزان سالمت روان میباشد
(گرانفسکی و کریجی )2009 ،و بنا بر نظر
روانشناسان یکی از عاملهایی که باعث ارتقاء
سالمت روان افراد میشود و نقش پیشبینی
کنندهای در این زمینه دارد؛ هوش هیجانی است
(بارون .)2001 ،هوش هیجانی شامل مجموعهای از
مهارتهای به هم پیوسته بهمنظور فهم ،ادراک،
ارزیابی و تنظیم هیجانها در راستای رشد هیجانی و
عقالنی است (بیکزاد و همکاران .)1371 ،به عبارتی
دیگر ،هوش هیجانی شامل توانایی در خودآگاهی
هیجانی و اجتماعی است و مهارتهای الزم در این
حوزه را اندازهگیری میکند (ویتازیسکی.)2007 ،
همچنین از جمله عاملهای مهمی که به صورت
مستقیم میتواند در پیشرفت تحصیلی فراگیران تأثیر
بگذارد ،هوش معنوی است (فراهنگپور و همکاران،
 .)1387هوش معنوی پس از سال  2000میالدی به
طور جدی مطرح شده است و از جنبههای کاربردی
مفهوم معنویت در زندگی است (فرهنگی و همکاران،
 .)1388به عبارتی دیگر ،هوش معنوی بهعنوان
قابلیت ایجاد معنا و درک مبتنی بر فهم عمیق
پرسشهای وجودی و آگاهی و توانایی استفاده از
سطحهای چندگانه آگاهی در حل مسئله میباشد
(واغان .)2002 ،هوش معنوی کاربرد ظرفیتهای
معنوی در موقعیتهای عملی است (ایمونز.)2000 ،
هوش معنوی از راههای چندگانه برای شناخت و
درک استفاده میکند و سعی دارد تا زندگی و روح را
با زندگی بیرونی و کاری انسانها ،پیوند دهد (واغان،
 .)2002سالمت روانی افراد در پیشبرد هدفهای
ملی و آرمانی جوامع بشری از بیشترین اهمیت از
لحاظ صرفهجویی در هزینههای مادی و معنوی
برخوردار است (طباطبایینسب و محمودی.)1377 ،
سالمت روان اشاره به وضعیتی دارد که در آن فرد
دارای احساس کنترل بر دنیای درون و بیرون خود
بوده (جعفریندوشن و همکاران )1377 ،و شامل:
خوب بودن ذهنی ،خودکارآمدی ،استقالل و
خودمختاری ،کفایت و شایستگی ،ارتباطات اجتماعی
و شکوفایی توانمندیهای بالقوه فکری و هیجانی
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است (رضایی و همکاران .)1377 ،در زمینهی
عملکرد تحصیلی نیز این انتظار وجود دارد که
دانشجویان با درجه باالیی از سالمت روان بتوانند با
مدیریت شرایط تنشزا و نگرانکننده و کنترل
درست عاطفهها و هیجانها ،عملکرد خوبی را در
همهی زمینهها از جمله تحصیلی کسب کنند .با
توجه به تعریفها و کاربردهای هوش معنوی و
سالمت روان ،میتوان بیان کرد که هوش معنوی بر
سالمت روانی افراد نیز تأثیرگذار است و افراد
برخوردار از هوش معنوی باال از سالمت روانی باالتری
برخوردار میباشند (معلمی و همکاران.)1387 ،
احتمال میرود ارتباط معناداری بین فرسودگی
تحصیلی و سالمت روانی دانشجویان وجود داشته
باشد .بدین معنا که با افزایش مشکالت روحی و
روانی ،فرسودگی تحصیلی نیز افزایش پیدا کند
(خزاعی و همکاران .)1377 ،فرسودگی تحصیلی به
احساس خستگی به دلیل الزامها و تقاضاهای
تحصیلی ،داشتن حس بدبینانه و بیعالقگی به
تکلیفهای درسی و احساس نداشتن لیاقت و
شایستگی در فراگیر (دانشجو) اشاره دارد
(واندرسچی.)2009 ،
پژوهشهای مختلفی در زمینه چگونگی تأثیر
هوش هیجانی ،هوش معنوی ،سالمت روان و
فرسودگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی صورت گرفته
که در ادامه مهمترین آنها تشریح شده است.
بررسیهایی که در زمینهی هوش هیجانی انجام شده
است مبین نقش هوش هیجانی در جنبههای مختلف
زندگی فرد ،از جمله پیشرفت تحصیلی و سالمت
روان میباشد (حسنطهرانی و همکاران.)1371 ،
یگانه و همکاران ( )1372نیز به این نتیجه دست
یافتند که درک عاطفهها خود و دیگران و مهارتهای
اجتماعی بهعنوان دو مؤلفه از متغیر هوش هیجانی،
بهطور معناداری قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی
میباشند .رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی
و پیشرفت تحصیلی وجود دارد و اینچنین استدالل
میکنند که افراد با بهرهمندی بیشتر از هوش
هیجانی در سازشیافتگی تحصیلی ،موفقیت
بیشتری کسب کرده و به پیشرفت تحصیلی باالتری

دست مییابند .همچنین نتایج پژوهشهای
هوشمندانمقدمفر و همکاران ( ،)1371شریفی و
همکاران ( ،)1372همایی و همکاران (،)1388
زهراکار ( )1389و ثمری و طهماسبی (،)1389
گویای رابطهی مثبت و معنادار هوش هیجانی و
عملکرد تحصیلی فراگیران میباشد .این در حالی
است که حسینمردی و حسینمردی ( ،)1377بیان
میکنند که یافتههای پژوهشها در مورد رابطه هوش
هیجانی و پیشرفت تحصیلی متناقض است و نتیجهی
مشخص و قاطعی را نمیتوان از آنها برداشت کرد.
این پژوهشگران علت این یافتههای متناقض را تفاوت
در جامعههای پژوهش ،تفاوتهای فرهنگی ،آموزشی
و زیربنایی عنوان کردهاند و در پژوهشی که روی
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن انجام دادند به
این نتیجه دست یافتند که بین هوش هیجانی
دانشجویان دختر و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه
معناداری وجود ندارد .اما در دانشجویان پسر این
رابطه معنادار شده است .نمازی و همکاران ()1377
نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که
بین مؤلفههای هوش هیجانی و مؤلفههای سالمت
عمومی چون عملکرد اجتماعی ،افسردگی و نگرانی
همبستگی مثبت وجود دارد که میتواند منجر به
ارتقای سطح تحصیلی شود.
معرفت و همکاران ( ،)1370نیز در بررسیهای
خود به این نتیجه دست یافتند که رابطه منفی و
معنیداری بین هوش هیجانی و مؤلفههای فرسودگی
تحصیلی وجود دارد .نتایج پژوهش عطادخت
( ،)1371نیز گویای آن است که بین فرسودگی
تحصیلی و نمره کل هوش هیجانی رابطهی منفی و
معناداری وجود دارد و از بین مؤلفههای فرسودگی
تحصیلی ،خستگی تحصیلی با هوش هیجانی،
رابطهی منفی و معناداری دارد .همچنین هوش
هیجانی ،تبیینکنندهی مقداری از واریانس خستگی
تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی میباشد .آنیماشان
( )2010نیز استدالل میکند که بین هوش هیجانی
و هوش معنوی رابطهی مثبت و معناداری وجود
دارد .افزون بر این ،عابدینی و براتدستجردی
( )1373و اسدپاسکی ( )1371نیز در بررسیهای
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خود به این نتیجه دست یافتند که هوش معنوی
پیشبینی کنندهی قدرتمندی برای عملکرد تحصیلی
دانشجویان میباشد .اما فراهنگپور و همکاران
( )1387و شهبازیراد و کرمی ( ،)1372در
پژوهشهای خود به این نتیجه دست یافتند که بین
هوش معنوی و عملکرد تحصیلی ،همبستگی وجود
ندارد .نتایج پژوهشهای خدابخشی و همکاران
( ،)1373میرکمالی و همکاران ( )1377و
نامدارارشتناب و همکاران ( )1372نیز گویای آن
است که بین سالمت روانی و عملکرد تحصیلی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
پژوهشهای میکائیلی و همکاران ( ،)1371قدمپور و
همکاران ( )1371و کاستال و بیلگ ( )2012نیز
گویای آن است که بین فرسودگی تحصیلی و
عملکرد تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
این در حالی است که یوسفی و همکاران ( )1371و
صادقی و همکاران ( )1372در پژوهشهای
جداگانهای به این نتیجه دست یافتند که بین

سالمت روان و پیشرفت تحصیلی رابطهای وجود
ندارد.
با توجه به مطالب یاد شده ،میتوان بیان کرد که
شناسایی عاملهای مؤثر در بهبود عملکرد تحصیلی،
سهمی عمده و شایان توجه در مباحث آموزشی دارد
و تاکنون نیز بسیاری از پژوهشگران به این مقوله
توجه کرده و به شناسایی عاملهای تأثیرگذار بر
عملکرد تحصیلی پرداختهاند .اما توجه به سازههای
جدیدی مانند هوش هیجانی ،هوش معنوی ،سالمت
روان و فرسودگی تحصیلی و ارتباط آنها با عملکرد
تحصیلی ،بهعنوان مسئلهای نو و شایان بررسی،
مطرح میباشد .از این روی ،هدف اساسی این
پژوهش ،تحلیل تأثیر متغیرهای هوش هیجانی،
هوش معنوی و سالمت روان بر فرسودگی تحصیلی و
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکدههای کشاورزی
ایران میباشد .بنابراین با توجه به مرور پیشینه
نگاشتههای مرتبط و مبانی نظری و همچنین
هدفهای مورد نظر پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش
به صورت نگاره  1آورده شده است.
هوش هیجانی

عملکرد تحصیلی

سالمت روان

فرسودگی تحصیلی

هوش معنوی

نگاره  -7چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است.
جامعهی آماری مورد بررسی شامل دانشجویان
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مقطعهای مختلف تحصیلیِ دانشکدههای کشاورزی
دانشگاههای دولتی سراسر کشور بودند
( .)N=239793حجم نمونه بنا بر جدول کریجسی و
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مورگان  389تن برآورد شد .برای نمونهگیری از
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب
استفاده شد .به این ترتیب که در ابتدا بر مبنای
قطببندیای که توسط سازمان سنجش برای
دانشگاههای کشور ارایه شده ،دانشگاههای کشور به
پنج قطب تقسیمبندی شدند .سپس ،بر پایهی نظر
کارشناسان و محدودیتهایی که پژوهش با آن
روبهرو بود ،از هر قطب یک دانشکده کشاورزی
انتخاب شد (اسالمی و همکاران .)1371 ،در نهایت،
حجم نمونهی مورد نظر متناسب با شمار دانشجویان
دانشکدههای انتخابی توزیع شد .آمار مربوط به شمار
دانشجویان در هر کدام از مقطعها تحصیلی ،از طریق

مکاتبه با اداره آموزش هر دانشگاه گردآوری شد .در
جدول  1شمار دانشجویان در دانشکدههای مختلف و
حجم نمونه قید شده است.
ابزار اندازهگیری پرسشنامهی بستهپاسخ با
مقیاس ترتیبی بود که روایی آن با استفاده از
نظرسنجی از متخصصان دانشگاهی (در عرصه ترویج
و آموزش کشاورزی و سالمت روان و علوم تربیتی)
تأیید شد .پایایی ابزار سنجش با استفاده از نرمافزار
 Rو محاسبهی تتای ترتیبی تعیین شد که میزان این
ضریبها برای بخشهای مختلف پرسشنامه در
جدول  2نشانداده شده است.

جدول  -7تعداد دانشجویان دانشکدههای منتخب و حجم نمونهی پژوهش
دانشکده
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران
پردیس کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
دانشگاه کشاورزی رامین اهواز
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
جمع

شمار دانشجو

جمع

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

2038

1229

171

3817

1019
2713
1791
1188
8190

712
979
931
771
3109

193
200
397
179
1137

1901
3700
2780
2299
13919

حجم نمونه

جمع

کارشناسی

کارشناسیارشد

دکتری

19

31

19

107

27
97
72
71
272

11
21
18
17
77

1
9
11
9
71

71
79
91
91
389

جدول  -2متغیرها و پایایی ابزار پژوهش
متغیر

شمار گویه

تتای ترتیبی

سالمت روان
هوش هیجانی
هوش معنوی
فرسودگی تحصیلی

28
28
27
11

0/81
0/97
0/82
0/87

پردازش دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

نسخهی  22و  AMOSنسخهی  20صورت گرفت.
متغیرهای وابستهی این پژوهش به ترتیب شامل
عملکرد تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و سالمت روان
بودند .البته ،متغیرهای سالمت روان و فرسودگی
شغلی خود بهعنوان متغیرهای مستقل عملکرد
تحصیلی نیز بهشمار میآیند (نگارهی  .)1همچنین
متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی بهعنوان
پیشبینیکنندههای متغیر سالمت روان در نظر
گرفته شدند.

برای عملیاتی کردن متغیر سالمت روان از
پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ (شامل چهار بخش
اختالل در نشانههای جسمانی ،اضطراب و بیخوابی،
اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی) و برای
سنجش متغیر فرسودگی تحصیلی نیز پرسشنامهی
برسو و همکاران ( )2009مبنای کار قرار گرفت .برای
سنجش هوش هیجانی از پرسشنامهی برادبری و
گریوز ( )2001و برای سنجش هوش معنوی از
مقیاس کینگ ( )2008بهره گرفته شد .همهی این
متغیرها با استفاده از طیف لیکرت پنجسطحی
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سنجش شدند .متغیر پیشرفت تحصیلی بر مبنای
میانگین نمرات کل دانشجویان در نیمسالهای
تحصیلی گذرانده شده سنجش شد.
یافتهها
یافتههای توصیفی نشان دادند که میانگین سنی
پاسخگویان  21/07سال بود .کمینه و بیشینه سن
پاسخگویان به ترتیب  20و  38سال بود .بیشترین
فراوانی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی
( 92/3درصد) و کمترین فراوانی دانشجویان مقطع
دکتری ( 12/3درصد) بود .نزدیک به  21درصد از
پاسخگویان را نیز دانشجویان مقطع فوقلیسانس
تشکیل میدادند .توزیع پاسخگویان بر پایهی جنس
نیز نشان داد که  198تن ( 12/9درصد) ،از آنان زن
و  79/3( 190درصد) از آنان نیز مرد بودند .وضعیت
تأهل  92/1درصد از دانشجویان پاسخگو مجرد و
 39/7درصد از آنان نیز متأهل بودند.
مقایسهی میانگین متغیرهای هوش هیجانی،
هوش معنوی ،سالمت روان و فرسودگی تحصیلی در
میان دانشجویان دانشکدههای کشاورزی با استفاده از
آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت
معناداری میان پنج دانشکدهی مورد بررسی ازلحاظ
هوش هیجانی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان
وجود دارد (جدول  .)3این در حالی بود که در میان
دانشجویان این دانشکدهها از لحاظ هوش معنوی و

سالمت روان تفاوت معناداری وجود نداشت.
دانشجویان کشاورزی مشغول به تحصیل در پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و شیراز به
ترتیب دارای بیشترین میانگین هوش هیجانی و
دانشجویان دانشکده کشاورزی رامین دارای کمترین
میزان هوش هیجانی بودند .افزون بر این ،دانشجویان
دانشکده کشاورزی دانشگاه رامین و دانشکده
کشاورزی دانشگاه رازی در متغیر فرسودگی تحصیلی
کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند و
دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
بیشترین میانگین را داشتند.
مقایسهی میانگین عملکرد تحصیلی در
دانشکدههای کشاورزی با استفاده از آزمون  Fنشان
داد که تفاوت معنیداری میان دانشکدههای
کشاورزی مختلف از لحاظ عملکرد دانشجویان
کشاورزی وجود دارد (جدول  .)7بر اساس این
یافتهها ،عملکرد تحصیلی دانشجوبان در پردیس
کشاورزی دانشگاه رازی و دانشگاه کشاورزی رامین از
بقیهی دانشکدههای کشاورزی بیشتر بود .این در
حالی بود که دانشجویان دانشکدهی کشاورزی
دانشگاه شیراز و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران دارای کمترین میزان عملکرد تحصیلی
بودند.

جدول  -9مقایسهی میانگین متغیرهای هوش هیجانی ،هوش معنوی ،سالمت روان ،فرسودگی تحصیلی و
عملکرد تحصیلی در دانشکدههای کشاورزی مورد بررسی
پردیس کشاورزی و

هوش
هیجانی
هوش
معنوی
سالمت روان
فرسودگی
تحصیلی
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پردیس کشاورزی

دانشکده

دانشگاه

منابع طبیعی

دانشگاه رازی

کشاورزی

کشاورزی

دانشگاه تهران

کرمانشاه

دانشگاه شیراز

رامین اهواز

دانشکده
کشاورزی
دانشگاه فردوسی

ChiSquare

سطح
معناداری

مشهد

191/79

172/28

197/37

137/77

170/93

18/93

0/001

117/11

113/71

117/11

117/07

113/89

0/978

0/971

183/17

182/79

183/21

182/89

183/73

0/187

0/913

199/71

197/11

191/93

193/98

193/31

11/92

0/001
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جدول  -7مقایسهی میانگین متغیرهای هوش هیجانی ،هوش معنوی ،سالمت روان ،فرسودگی تحصیلی و
عملکرد تحصیلی در دانشکدههای کشاورزی مورد بررسی
پردیس کشاورزی و

عملکرد
تحصیلی

پردیس کشاورزی

دانشکده

دانشگاه

دانشکده کشاورزی

منابع طبیعی

دانشگاه رازی

کشاورزی

کشاورزی

دانشگاه فردوسی

دانشگاه تهران

کرمانشاه

دانشگاه شیراز

رامین اهواز

مشهد

17/83

11/79

17/08

19/07

11/11

مقدار

سطح

F

معناداری

3/17

0/031

جدول  -1ماتریس همبستگی میان متغیرهای چارچوب نظری پژوهش
عملکرد تحصیلی
1
عملکرد تحصیلی
-0/997
فرسودگی تحصیلی
**
0/377
سالمت روان
**
0/312
هوش هیجانی
**
0/191
هوش معنوی
* معنیداری در سطح پنج درصد خطا

**

فرسودگی تحصیلی
1
**
-0/381
**
-0/319
**
-0/920

سالمت روان

هوش هیجانی

1
1
0/193
**
**
0/973
0/771
** معنیداری در سطح یک درصد خطا

برای بررسی همبستگی میان متغیرهای اصلی
پژوهش از ضرایب همبستگی اسپیرمن استفاده شد
(جدول  .)1یافتههای حاصل از همبستگی میان
فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی گویای از آن
بود که رابطهی منفی و معناداری میان این دو متغیر
وجود دارد ( r= -0/997و  .)Sig=0/001تحلیل روابط
همبستگی متغیرهای هوش هیجانی ( r=0/312و
 )Sig=0/001و هوش معنوی ( r=0/191و
 )Sig=0/001با متغیر عملکرد تحصلی رابطهای
مثبت و معناداری را آشکار ساخت .بررسی روابط
همبستگی سه متغیر سالمت روان ( r= -0/381و
 ،)Sig=0/001هوش هیجانی ( r= -0/319و
 )Sig=0/001و هوش معنوی ( r= -0/920و
 )Sig=0/001با متغیر فرسودگی تحصیلی دانشجویان
نشان داد که سه متغیر یاد شده دارای رابطهای منفی
و معنادار با عملکرد تحصیلی میباشند .همچنین،
یافتههای بهدست آمده از همبستگی نشان داد که
رابطهی مثبت و معناداری میان هوش هیجانی و
سالمت روان وجود دارد ( r=0/193و .)Sig=0/001
بررسی رابطهی هوش معنوی با سالمت روان نیز
رابطهای مثبت و معنادار را نشان داد ( r=0/771و
.)Sig=0/001

هوش معنوی

**

1

برای تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهای مستقل بر متغیر /متغیرهای وابسته ،از
تحلیل مسیر استفاده شد (جدول  9و نگارهی .)2
بررسی اثرات مستقیم متغیرهای فرسودگی تحصیلی،
هوش هیجانی و هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی
نشان داد که فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معناداری
بر روی عملکرد تحصیلی دانشجویان داشت (-0/91
=β؛  .)p>0/001هوش معنوی نیز به صورت مثبت و
معناداری عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار داد
(β=0/12؛  .)p>0/01این در حالی بود ضریب تأثیر
استاندارد شدهی هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی،
معنادار و قابل توجه نبود ( .)β=0/01تحلیل تأثیر
متغیرهای هوش معنوی (β= -0/97؛ ،)p>0/001
سالمت روان (β= -0/23؛  )p>0/001و هوش
هیجانی (β= -0/18؛  )p>0/003بر متغیر فرسودگی
تحصیلی نیز نشان داد هر سه متغیر تأثیر منفی
معنادار بر آن دارند .این در حالی بود که از میان این
سه متغیر ،متغیر هوش معنوی و سالمت روان
پیشبینیکنندهی قوی برای فرسودگی تحصیلی
بودند .بخش سوم تحلیل مسیر مربوط به اثر
متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی بر متغیر
سالمت روان بود که نتایج بهدست آمده از این
قسمت نشان داد که تأثیر هر دو متغیر بر سالمت
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پژوهش توانایی مناسب و قابلقبولی در تبیین
متغیرهای وابسته داشتند .افزون بر این ،محاسبه
شاخصهای برازش برای الگوی تحلیل مسیر نیز
نشاندهندهی سازگاری مناسب داده -مدل بود
(نگاره  .)2شرایطی برای برازش داده -مدل وجود
دارد که بر مبنای این شرایط ،نسبت کایاسکویر به
درجهی آزادی باید کمتر از  1باشد ،مقدار  CFIو
 NFIباید بیشتر از  0/71باشد.

روان مثبت و معنادار است و متغیر هوش معنوی
دارای قدرت پیشبینیکنندگی قویتری است .به
صورت کلی یافتههای بهدست آمده از تحلیل مسیر
نشان داد که متغیرهای مستقل توانستند 97/3
درصد از تغییرهای واریانس عملکرد تحصیلی72/3 ،
درصد از تغییر واریانس فرسودگی تحصیلی و 30/3
درصد از تغییرهای واریانس سالمت روان را
پیشبینی کنند .ضریبهای تعیین تعدیل شده
نشاندهندهی این است که متغیرهای مستقل

هوش هیجانی
1/17
R2Adj=1/139

1/79

-1/71
R2Adj=1/919

R2Adj=1/729

عملکرد
تحصیلی

-1/411

فرسودگی
تحصیلی

Chi-square= 0.041
Degrees of freedom=1
Probability level=0.839
RMSEA=0.000
CFI= 0.99
NFI=0.99

سالمت روان

-1/29

1/72

1/71

-1/17

هوش معنوی

نگاره  -2الگوی تحلیل مسیر همراه با ضریبهای مسیر استاندارد شده
جدول  -1خالصهی تحلیل مسیر تأثیر متغیرهای مستقل بر عملکرد تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و سالمت
روان در دانشجویان کشاورزی
متغیر وابسته

تأثیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی

تأثیر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی

تأثیر مستقیم بر سالمت روان
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متغیرهای مستقل

B

Beta

t

.Sig

مقدار ثابت
فرسودگی تحصیلی
هوش هیجانی
هوش معنوی
Sig.= 0/001
مقدار ثابت
سالمت روان
هوش هیجانی
هوش معنوی
Sig.= 0/001
مقدار ثابت
هوش هیجانی

20/19
-0/199
0/001
0/019
F= 271
99/93
-0/120
0/088
-0/379
F=83/2
21/17
0/119

ــــــــ
-0/91
0/01
0/12
2
R Adj =0/973
ــــــــ
-0/23
-0/18
-0/97
R2 Adj = 0/723
ــــــــ
0/130

33/21
-17/71
0/219
2/77
2
R = 0/979
39/27
7/97
3/02
-11/11
R2= 0/728
9/91
2/19

0/001
0/001
0/827
0/01
R= 0/837
0/001
0/001
0/003
0/001
R= 0/917
0/001
0/03

هوش معنوی

0/771

0/79

9/93

0/001

. Sig= 0/001

F=97/3

R2 Adj = 0/303

R2= 0/309

R= 0/117
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بررسی اثرات غیرمستقیم بر متغیر عملکرد
تحصیلی دانشجویان کشاورزی (جدول  ،)9نشان
میدهد که متغیر هوش معنوی دارای بیشترین اثر
مستقیم و متغیر هوش هیجانی دارای کمترین اثر
غیرمستقیم میباشند .همچنین ،یافتههای ناشی از

محاسبهی تأثیر کل متغیرهای مستقل (فرسودگی
تحصیلی ،سالمت روان ،هوش هیجانی و هوش
معنوی) بر عملکرد تحصیلی نشان میدهد بیشترین
اثر کل به ترتیب مربوط به متغیرهای فرسودگی
تحصیلی و هوش معنوی میباشند.

جدول  -4تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مؤثر بر عملکرد تحصیلی
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

تأثیر کل

فرسودگی تحصیلی
سالمت روان
هوش هیجانی
هوش معنوی

-0/910

ـ
0/191
0/19
0/102

-0/910

ـ
0/01
0/12

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل اثر متغیرهای
هوش هیجانی ،هوش معنوی و سالمت روان بر
فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان
بود .تحلیل اثر مستقیم بر عملکرد تحصیلی
نشاندهندهی آن بود که دو متغیر فرسودگی
تحصیلی و هوش معنوی به ترتیب دارای بیشترین
اثر استاندارد شده بودند .این در حالی بود که هوش
هیجانی تأثیر معناداری بر عملکرد تحصیلی نداشت.
این نتیجه را اینگونه میتوان تحلیل کرد که یا
دانشجویان در حد مطلوبی دارای مهارتهای هوش
هیجانی نیستند و یا این که بسیاری از آنان در
مرحلهای هستند که توانایی کنترل هیجانهای در
آنها کم میباشد (این نتیجهگیری با توجه به این که
بیشتر پاسخگویان دانشجویان کشاورزی مقطع
کارشناسی بودند ،منطقی به نظر میرسد) .ثمری و
طهماسبی ( )1389و یگانه و همکاران ( )1372نیز
چنین تحلیلی را پشتیبانی میکنند .تأثیر مثبت و
معنادار هوش معنوی بر عملکرد تحصیلی توسط
یافتههای پژوهش عابدینی و براتدستجردی
( )1373و اسدپاسکی ( )1371پشتیبانی شده است.
تأثیر منفی و شایان توجه فرسودگی تحصیلی بر

0/191
0/19
0/922

عملکرد تحصیلی دانشجویان تأکید بر این نکته دارد
که فرسودگی تحصیلی یکی از عاملهای مخل در
عملکرد تحصیلی دانشجویان کشاورزی بوده و هر
اندازه که میزان فرسودگی تحصیلی در میان
دانشجویان بیشتر باشد ،عملکرد تحصیلی پایینی از
خود نشان خواهند داد .این نتیجه با نتایج سالمال و
همکاران ( ،)2008وندرشی ( ،)2009کاستال و بیلگ
( ،)2012شریفیفرد و همکاران ( )1377میکائیلی و
همکاران ( )1371و قدمپور و همکاران ()1371
همسو میباشد .با توجه به این که فرسودگی
تحصیلی ممکن است منجر به بیزاری ،بیاشتیاقی،
بدبینی ،کاهش خودکارایی درک شده ،و مواردی از
این گونه در میان دانشجویان شود؛ در این راستا،
پیشنهاد میشود که سیاستگذاران آموزش عالی
کشاورزی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
دانشکدههای کشاورزی بر شناسایی عاملهای
دامنزنندهی فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان
توجه مضاعفی داشته باشند .این تمرکز و توجه
میتواند از طریق ارزیابی دوباره محتوای آموزشی،
روشهای ارزشیابی ،روشهای تدریس و محیط
فیزیکی آموزشهای عالی کشاورزی با استفاده از
کارگروههای تخصصی برنامهریزی درسی و آموزشی
در دانشکدههای کشاورزی مختلف صورت پذیرد.
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همچنین یافتهها نشان دادند که متغیرهای سالمت
روان ،هوش معنوی و هوش هیجانی دارای اثر معنادار
و شایان توجهی بر روی فرسودگی تحصیلی
دانشجویان کشاورزی میباشند .یافتههای پژوهش
خزاعی و همکاران ( )1377تأثیر منفی و معنادار
سالمت روان بر فرسودگی تحصیلی را نیز پشتیبانی
میکنند .تأثیر منفی و معنادار هوش هیجانی بر
فرسودگی تحصیلی نیز همسو با یافتههای معرفت و
همکاران ( )1370و عطادخت ( )1371است .در این
میان ،متغیر هوش معنوی دارای قدرت
پیشبینیکنندگی بیشتری نسبت به دیگر متغیرها
بود .با توجه به این که هوش معنوی از ظرفیتها و
تواناییهای معنوی دانشجویان ،برای افزایش شناخت
و درک آنان و همچنین پیوند روحی روانی آنان با
محیط دانشگاهی و علمی استفاده میکند؛ در نتیجه
میتوان گفت که این عامل به کاهش فرسودگی
تحصیلی در آنان نیز بینجامد.
نتایج نشان دادند که هوش معنوی تأثیر مثبت و
معنادار شایان توجهی بر سالمت روان نیز دارد .به
عبارتی دیگر ،باال بودن میزان هوش معنوی
دانشجویان باعث افزایش سالمت روان آنان نیز
میشود .یکی از دالیل ،مربوط به این میشود که
دانشجویانی که دارای هوش معنوی در حد مطلوبی
هستند ،گسترهی هوشیاری گستردهتر و دیدی
متعالیتر و نیز توانایی معنابخشی بیشتری دارند .با
توجه به دو نتیجهی عنوان شده در زمینهی اثر هوش
معنوی بر فرسودگی تحصیلی و سالمت روان
پیشنهاد میشود که ابعاد هوش معنوی (یعنی تفکر
انتقادی ،معنابخشی شخصی ،آگاهی متعالی و
گسترهی هوشیاری) در برنامههای مشاورهی
دانشجویی گنجانده شود .از این روی ،تمرکز
مرکزهای مشاورهی دانشجویی بر این موضوع
میتواند به افزایش ابعاد و تواناییهای هوش معنوی و
در نتیجه افزایش سالمت روان و عملکرد تحصیلی و
کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان کمک کند.
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،یکی از
متغیرهای کلیدی موجود در این پژوهش هوش
هیجانی بود .بررسی اثر مستقیم این متغیر بر روی
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متغیرهای سالمت روان ،فرسودگی تحصیلی و
عملکرد تحصیلی نتایجی متفاوت را نشان داد؛ به
گونهای که اثر مستقیم این متغیر بر عملکرد
تحصیلی معنادار نبود .این نتیجه نا همسو با
یافتههای لیف ( ،)2003یگانه و همکاران (،)1372
ثمری و طهماسبی ( ،)1389شریفی و همکاران
( ،)1372همایی و همکاران ( ،)1388زهراکار
( ،)1389هوشمندانمقدمفر و همکاران ( )1371و
حسنطهرانی و همکاران ( ،)1371میباشد .با این
وجود ،اثر مستقیم آن بر متغیرهای فرسودگی
تحصیلی (تأثیر منفی) و سالمت روان (تأثیر مثبت)
معنادار بود .نتایجی همسان نتیجهی باال را میتوان
در میان نتایج پژوهش آوستین و همکاران (،)2001
لیف ( ،)2003حسنطهرانی و همکاران ()1371
مشاهده کرد .پیشنهاد میشود که مفهوم هوش
هیجانی در برنامههای آموزشی دانشکدههای
کشاورزی گنجانده شود .اما ،پیش از این الزم است
برخی دورههای آموزشی در زمینهی عاملها و
پیامدهای باال بودن هوش هیجانی دانشجویان برای
استادان برگزار شود .همانگونه که یگانه و همکاران
( ،)1372عنوان کردند هوش هیجانی همیشه به
پیامدهای مطلوب آموزشی منجر نمیشود .زیرا
ممکن است برخی از دانشجویان با توجه به بازهی
سنی و رشدی که در آن قرار دارند ،توانایی کنترل
احساسات و هیجانهای خود در موقعیتهای
یادگیری نداشته باشند و از این روی الزم باشد که
آموزشگران و استادان به عنوان افرادی بالغ و ماهر
در این زمینه آنان را جهتدهی و راهنمایی کنند .اما
از آنجایی که بسیاری از استادان نیز ممکن است با
مهارتها و چگونگی تقویت هوش هیجانی در
دانشجویان آشنایی نداشته باشند ،برگزاری این
دورهها میتواند در تقویت مهارتهای خود استادان
(آموزشگران کشاورزی) در زمینهی هوش هیجانی و
شیوههای به وجود آوردن و نهادینهسازی آن در
دانشجویان کشاورزی سودمند باشد.
هر چند که یافتههای مربوط به اثر مستقیم بر
پیشرفت تحصیلی نشان داد که هوش هیجانی تأثیر
معناداری بر روی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
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ندارد .اما ،یافتههای مربوط به بررسی اثر غیرمستقیم
و اثر کل نشان داد که این متغیر دارای توانایی
چشمگیری در تشریح عملکرد تحصیلی دانشجویان
است .افزون بر این ،تأثیر این متغیر بر سالمت روان و
فرسودگی تحصیلی که از پیشبینیکنندههای
پیشرفت تحصیلی هستند ،معنادار بود .در نتیجه
پیشنهاد میشود که تقویت مهارتهای هوش
هیجانی از طریق افزایش خودآگاهی ،آگاهی

اجتماعی و مدیریت خود مورد توجه بیشتری قرار
گیرد .برای عملیاتیتر و کاربردیتر کردن این
پیشنهاد میتوان کارگاههای آموزشی را در این زمینه
از طریق انجمنهای علمی -دانشجویی که
دانشجویان زیادی در آنها فعالیت میکنند و
بهطورکلی نیز کارگاهی مورد نظر بدون هزینهی
اقتصادی هستند ،برگزار کرد.

منبعها
اسدپاسکی ،م ،.اکبری ،ب ،.و همتپور ،م .)1371( .رابطه هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان.
کنفرانس بینالمللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی .قم :مرکز مطالعات و
تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی -انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه.
اسالمی ،ا ،.عباسی ،ع ،.و بیژنی ،م .)1371( .سازوکارهای توسعهی مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در
نظام آموزش عالی .مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران.183-179 ،)2( 12 ،
اکبرپورزنگالنی ،م ،.خدایاریشوطی ،س ،.و ملکزاده ،ا .)1371( .بررسی رابطه بین سالمت روانی و انگیزش
پیشرفت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز .مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی،)2( 3 ،
.17-27
تمنائیفر ،م ،.و منصورینیک ،ا .)1373( .ارتباط ویژگیهای شخصیتی ،حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با
عملکرد تحصیلی دانشجویان .فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.177-199 ،91 ،
ثمری ،ع ،.طهماسبی ،ف .)1389( .بررسی رابطه هوش هیجانی و دانشجویان پیشرفت تحصیلی در
دانشجویان .فصلنامه اصول بهداشت روانی 31( 7 ،و .121-128 ،)39
جعفریندوشن ،ع ،.زارع ،ح ،.حسینیهنزایی ،ا ،.پورصالحینویده ،م ،.و زینی ،م .)1377( .بررسی و مقایسه
سالمت روان و سازگاری و تنظیم هیجان شناختی زنان مطلقه با زنان متأهل شهرستان یزد .فصلنامه زن
و جامعه.1-19 ،)22( 9 ،
حسنطهرانی ،ط ،.کرمیکبیر ،ن ،.چراغی ،ف ،.بکائیان ،م ،.و یعقوبی ،ی .)1371( .بررسی ارتباط هوش
هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور .مجلهی علمی
دانشکده پرستاری و مامایی همدان.31-72 ،)3( 20 ،
حسینمردی ،ع .ا ،.و حسینمردی ،ز .)1377( .پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و
انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن .مجله پژوهان.1-9 ،)3( 13 ،
خزاعی ،ط ،.توکلی ،م ،.جابریدرمیان ،م ،.و یعقوبیپور ،م .)1377( .فرسودگی تحصیلی و ارتباط آن با سالمت
روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه
آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل.79-11 ،)2( 3 ،
رجایی ،علی .)1371( .هوش معنوی :دیدگاهها و چالشها .پژوهشنامه تربیتی.1-17 ،11 ،
رضایی ،ط ،.بیانی ،ع .ا .و شریعتنیا ،ک .)1377( .پیشبینی سالمت روان بر اساس متغیرهای عزتنفس،
رضایت از زندگی و امید در دانشجویان دانشگاه شاهرود .فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت،)3( 3 ،
.272-212
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زارعی ،ج ،.عزیزی ،ا ،.و کاظمی ،ا .)1373( .بررسی عوامل موثر بر کاهش میل به ادامهی در تحصیل
دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز .مجله توسعه آموزش در علوم
پزشکی.77-17 ،)11( 9 ،
زمانیپور ،ا .)1389( .آموزش کشاورزی در ایران :آغازی اشتباه و انجامی بی سرانجام .فصلنامه علوم ترویج و
آموزش کشاورزی.173-117 ،)1( 3 ،
زندوانیاننایینی ،ا ،.رحیمی ،م ،.و پورطاهری ،ف .)1373( .بررسی رابطه رویکردهای یادگیری با عملکرد
تحصیلی کیفی و کمی دانشجویان .مجله پژوهش در یادگیری آموزشگاهی.27-71 ،)7( 1 ،
زهراکار ،ک .)1389( .بررسی رابطه مولفههای هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی .مجله روانشناسی کاربردی،
.87-78 ،)1( 2
شریفیفرد ،ف ،.آسایش ،ح ،.نوروزی ،ک ،.حسینی ،م ،.و طاهریخرامه ،ز .)1377( .ارتباط انگیزه و فرسودگی
تحصیلی در بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم .مجله دانشگاه علوم پزشکی
قم.92-98 ،)12( 7 ،
شریفی ،ن ،.گنجی ،ح ،.هاشمیان ،ک ،.و نجفیزند ،ج .)1370( .مقایسه سهم هوش شناختی ،خالقیت و هوش
هیجانی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی .فصلنامه
تازههای روانشناسی صنعتی/سازمانی.19 -27 ،)9( 2 ،
شهبازیراد ،ا ،.و کرمی ،ج .)1372( .رابطه فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه
رازی کرمانشاه .نامه آموزش عالی.127-139 ،)22( 9 ،
صادقی ،ح ،.عابدینی ،ز ،.و نوروزی ،م .)1372( .بررسی ارتباط سالمت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان
علوم پزشکی قم ،سال  .1370مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.19-22 ،)2( 9 ،
عابدینی ،ی ،.و براتدستجردی ،ن .)1373( .رابطه دینداری و هوش معنوی و تأثیر آنها بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان .رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان-12 ،)1( 7 ،
.39
عاشوری ،ج ،.آزادمرد ،ش ،.جلیلآبکنار ،س ،.و معینیکیا ،م .)1372( .الگوی پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر
اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی ،جهتگیری هدفهای پیشرفت و هوش معنوی در درس
زیستشناسی .مجله روانشناسی مدرسه.118-139 ،)7( 2 ،
فراهنگپور ،ف ،.خدیوی ،ا ،.و ادیب ،ی .)1387( .رابطه هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در سال تحصیلی  .87-70زن و مطالعات خانواده.79-117 ،)7( 3 ،
فرحبخش ،س ،.غالمرضایی ،س ،.و نیکپی ،ا .)1389( .بررسی بهداشت روانی تحصیلی دانشجویان در رابطه با
عوامل تحصیلی .فصلنامه اصول بهداشت روانی 33( 8 ،و .91-99 ،)37
فرهنگی ،ع ،.فتاحی ،م ،.واثق ،ب ،.و نرگسیان ،ع .)1388( .هوش پیشبینیکننده رهبری تحولآفرین :بررسی
روابط میان هوش معنوی ،هوش عاطفی و رهبری تحولآفرین .فصلنامه علوم مدیریت ایران-19 ،)11( 7 ،
.31
قدمپور ،ع ،.فرهادی ،ع ،.و نقیبیرانوند ،ف .)1371( .تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد
تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان .مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی-98 ،)2( 8 ،
.90
مسعودی ،ا ،.و محمدی ،م .)1381( .بررسی اثر محل سکونت و جنسیت بر ادراکات و عملکرد تحصیلی
دانشجویان مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز-200 ،77 ،
.181
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معرفت ،د ،.فریدفتحی ،ا ،.مجدانی ،ص ،.و فریدفتحی ،م .)1370( .رابطه هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی
در دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تبریز .ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم
ورزشی ایران ،تهران ،پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
معلمی ،ص ،.رقیبی ،م ،.و ساالریدرگی ،ز .)1387( .مقایسه هوش معنوی و سالمت روان در افراد معتاد و غیر
معتاد .مجله علوم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.231-272 ،)3( 18 ،
میرکمالی ،م ،.خباره ،ک ،.مزاری ،ا ،.و فرهادیامجد ،ف .)1377( .نقش سالمت روان بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان ،با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،)2( 19 ،
.101-107
میکائیلی ،ن ،.افروز ،غ ،.و قلیزاده ،ل .)1371( .ارتباط تحصیلی خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد
دانش آموزان دختر .مجله روانشناسی مدرسه.70-103 ،)7( 1 ،
نامدارارشتناب ،ح ،.ابراهیمی ،ح ،.صاحبیحق ،م ،.و ارشدیبستانآباد ،م .)1372( .سالمت روان و ارتباط آن با
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی13 ،
(.179-112 ،)2
نصرالهپور ،خ .)1389( .تأثیر هوش عاطفی و گفتگوی با خود بر راهبردهای مقابله با استرس دانشجویان
دانشگاه شیراز .پایاننامه کارشناسیارشد .دانشگاه شیراز ،ص .31
نمازی ،ا ،.علیزاده ،ش ،.کوچکزادهطالمی ،س .)1377( .بررسی ارتباط بین سالمت عمومی ،هوش هیجانی و
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مامایی .مجله بالینی پرستاری و مامایی.20-28 ،)2( 7 ،
همایی ،ر ،.حیدری ،ع ،.بختیارپور ،س ،.و برنا ،م .)1388( .رابطه انگیزه پیشرفت ،هوش شناختی ،هوش
هیجانی ،سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان .فصلنامه یافتههای
نو در روانشناسی.77-93 ،)12( 7 ،
هوشمندانمقدمفرد ،ز ،.شمس ،ع ،.و اخبار ،ا .)1371( .تأثیر انگیزه کامیابی ،هوش هیجانی و خالقیت بر
پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستانهای کشاورزی استان زنجان .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش
کشاورزی.71 -13 ،37 ،
یگانه ،ط ،.سلطانیشال ،ر ،.کافی ،م ،.و حسینخانزاده ،ع .)1372( .بررسی ارتباط بین هوش هیجانی،
مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان .مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان12 ،
(.217-232 ،)3
یوسفی ،ف ،.زارعی ،ا ،.حبیبی ،س ،.و شیخاحمدی ،ش .)1373( .بررسی مقایسه میزان ضریب هوشی
دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان .مجله
روانشناسی و روان پزشکی شناخت.1-7 ،)1( 1 ،
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Abstract
Eliminating academic burnout and increasing academic performance have always been one
of the most critical challenges of higher education systems. From this perspective, identification
and analysis of factors affecting them are of great importance. The main aim of this research
was to analyze the effects of emotional intelligence, spiritual intelligence, and mental health to
reduce academic burnout and to boost performance of agricultural Students. Present study is an
applied research which was implemented using field survey. The statistical population was
agricultural students of Iran public universities in 2018 (N=236973). 386 students were selected
as a sample through stratified random sampling method. Research tool was a closed-ended
questionnaire which its validity confirmed by a panel of experts. Ordinal theta coefficients
demonstrated an acceptable reliability for the research tool (θ=0.74-0.89). The findings of path
analysis revealed that independent variables predicted 69.3, 42.3 and 30.3 percent of variations
in academic performance, academic burnout and mental health, respectively.
Index Terms: academic performance, academic burnout, mental health, emotional
intelligence, agricultural students.
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