
شماره 56
بهار 1400

73فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

تأثیر سویگان هوش هیجانی در پیشرفت آموزشی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

میالد کاکاوند1، امیررضا رضایی2*

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه 
کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2. استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

 

چکیده
از آنجایـي کـه در کشـور مـا دانشـگاه ها بخـش بزرگـي از رسـالت آمـوزش و تربيـت نيـروي انسـاني بـراي دسـت یابي بـه 
هدف هـای پيشـرو را برعهـده دارنـد، بررسـی نقـش هـوش هيجانـی )خودانگيـزی، خودآگاهـی، خودکنترلی، همدلـی، مهارت 
اجتماعـی( در پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان مي توانـد بـه برنامه ریـزي بهتـر و ارایـه راهکارهـاي مفيدتـر در نظـام آمـوزش 
عالـي کمـک کنـد. بـر این پایه ایـن پژوهش با هدف بررسـی نقش سـویگان هوش هيجانی در پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان 
کشـاورزی مقطـع کارشناسـی دانشـگاه رازی کرمانشـاه در سـال تحصيلـی 1399-1400 انجـام شـد. بدین منظـور از دیدمان 
تحقيـق کّمـی بـه روش ميدانـی اسـتفاده شـد. جامعـه آمـاري ایـن پژوهـش 812 تـن دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه رازی 
کرمانشـاه اسـت که با اسـتفاده از روش نمونه گيری طبقه ای با انتسـاب متناسـب و اسـتفاده از فرمول کوکران، در نهایت 180 
دانشـجوی کشـاورزی از بيـن دانشـجویان به عنـوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شـدند. ابـزار اصلی گردآوري داده ها پرسشـنامه 
اسـتاندارد هوش هيجانی شـرینگ )1996(، بود که روایی شـکلی آن با اسـتفاده از نظرات پنل متخصصان و پایایی پرسشـنامه 
بـا ضریـب آلفـای کرونبـاخ، تتـای ترتيبـی و شـاخص پایایی ترکيبـی مورد بررسـی قرار گرفـت که بـرای تمامی سـازه ها باالتر 
از 0/7 بـوده و تأیيد شـد. همچنين مقياس مورد اسـتفاده در پاسـخ پرسشـنامه براسـاس طيـف ليکرت )کاماٌل مخالفـم تا کاماٌل 
 Smart-PLS موافقـم( بـود. روش اصلـی آمـاری، مدل سـازي معـادالت سـاختاري  بـود، و به منظـور داده پـردازي از نرم افـزار
اسـتفاده شـد. یافته هـای مـدل نشـان می دهـد که همه سـویگان هـوش هيجانی به جز سـویه همدلی، در پيشـرفت آموزشـی 
دانشـجویان کشـاورزی مـورد مطالعـه بـه لحـاظ آمـاري نقـش معنـی داري دارنـد، بـه گونـه اي کـه تـا 33 درصـد از واریانـس 
پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان کشـاورزی بـه وضعيـت هـوش هيجانـی آنها وابسـته اسـت. یافته هـای این پژوهـش چارچوب 

مفهومـی ای را بـراي توسـعه نظریه هاي آینـده فراهم آورده اسـت.
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مقدمه
تربيت نيروی انسـانی کارآمد وظيفه ی اصلی دانشـگاه ها 
محسـوب می شـود. دانشـجویان هـر دانشـگاه سـرمایه های 
ارزشـمند هـر کشـور به شـمار می روند کـه توجه بـه تربيت 
آن هـا از نظـر علمی و فرهنگی دارای اهميت بسـياری اسـت 
و برنامه ریـزی صحيـح در آمـوزش و پـرورش آنـان وظيفه ی 

اصلـی دانشـگاه ها بـه حسـاب می آید. 
پيشـرفت آموزشـی به عنوان یک سـاختار چندسـویه ای 
محسـوب می شـود که شـامل زمينه هـای مختلـف یادگيری 
اسـت )بوسـيرت و همـکاران، 2011(. از آنجـا کـه زمينـه 
پيشـرفت تحصيلی بسـيار گسـترده اسـت و بازه دامنه داری 
از دسـت-آوردهای آموزشـی را پوشـش می دهـد، تعریف آن 
بسـتگی بـه نشـانگرهایی بـرای اندازه گيـری دارد. از جملـه 
تحصيلـی  موفقيـت  نشـان دهنده  کـه  بسـياری  معيارهـای 
در  روزمـره  دانـش  ماننـد  عمومـی  شـاخص های  هسـتند، 
سـامانه ی آموزشـی، معيارهـای مبتنـی بـر برنامـه درسـی 
ماننـد نمـره یـا عمل کـرد در آزمـون پيشـرفت تحصيلـی و 
ماننـد  تحصيلـی  دسـتاوردهای  انباشـته ای  شـاخص های 
مـدرگ تحصيلـی و گواهينامه هـا را می تـوان نـام بـرد. همه 
تالش هـای  نشـان دهنده  مشـترک  به طـور  معيارهـا  ایـن 
فکـری هسـتند و بنابرایـن، کـم و بيـش، توانایـی فکری یک 
فـرد را آشـکار می کنـد )فریدمـن و همـکاران، 2011(. در 
جوامـع توسـعه یافته، موفقيـت تحصيلـی در زندگـی هر فرد 
نقـش مهمـی دارد. پيشـرفت آموزشـی که توسـط معـدل یا 
ارزیابی استانداردشـده مشـخص  شـده اسـت، تعيين می کند 
کـه آیـا دانشـجو فرصـت ادامـه تحصيـالت خـود )به عنـوان  
مثـال بـرای حضور در مقطـع باالتر( را دارد یا خيـر. بنابراین، 
پيشـرفت تحصيلـی تعييـن می کنـد کـه آیـا می تـوان در 
تحصيـالت عالـی شـرکت کـرد یـا نـه، یـا این کـه بـر مبنای 
مـدارک تحصيلـی کـه بـه دسـت می آیـد، بـر حرفـه خـود 
پـس از تحصيـل می توانـد تأثيـر بگـذارد یـا خيـر )یئونگ و 
همـکاران، 2013(. عـالوه بر ارتباط برای یک فرد، پيشـرفت 

تحصيلـی بـرای ثروت یک ملت و رفاه آن بسـيار مهم اسـت.
پيشـرفت آموزشـی از عوامـل متعـددي تأثيـر می پذیرد 
کـه یکـی از ایـن عوامـل هـوش اسـت. از آنجـا کـه در هـر 
نظـام آموزشـی، تصميمـات بسـياري براسـاس ظرفيت هـا و 
توانایی هـاي عقالنـی به منظور ارائـه ي فرصت ها و راهنمایی 
بـه افـراد اعمال می شـود و متعاقبـاً قضاوت دربـاره ي هوش، 
تعيين کننده ي پيشـرفت ها و شکسـت هاي افراد می باشـد، 
جاچنيـوز )2008(، مطالعـه ي هـوش و عملکـرد آن را بـراي 

بشـر مهـم و ضـروري تلقـی می نماید.
هـوش؛ یکـی از خصوصيـات مهـم فـردی اسـت کـه در 
برگيرنـده تفاوت هـای فـردی بيـن افـراد بـوده و به عنـوان 
یکـی از عوامـل موفقيـت فـرد در زندگی محسـوب می شـود 
)اربابـی سـارجو و همـکاران، 2013(. پژوهش ها نشـان داده 
اسـت کـه برای عملکـرد مفيدتر در هر زمينـه، اهميت هوش 
هيجانـی بسـيار باالتـر از سـایر زمينه هـا می باشـد.  مفهـوم 
هـوش هيجانـی در طـول سـال های اخيـر توجهـات زیـادی 
را بـه خـود جلـب کـرده و در مـورد آن مباحـث پرشـماری 
صـورت گرفتـه اسـت. هـوش هيجانـی در زندگـی اجتماعی، 
شـخصی و هيجانـی فـرد، خود را نشـان می دهـد و اغلب در 
عملکـرد روزانـه فـرد مهم تـر از هـوش شـناختی اسـت. در 
گذشـته، بهـره هوشـی را بـه عنـوان معيـاری برای سـنجش 
هـوش و توانائـی یادگيری افـراد تلقی می کردنـد ولی امروزه 
مشـخص شـده اسـت که بسـياری از افراد که نمره باالیی در 
آزمـون بهره هوشـی کسـب کـرده بودنـد در محيـط خانواده 
و کار چنـدان موفـق نبودنـد؛ در حالـی که افرادی کـه امتياز 
کار  محيـط  در  داشـتند  هوشـی  بهـره  نظـر  از  پائين تـری 
افـراد موفق و سـازگارتری بودنـد )طباطبایی نسـب و باقری، 
1395(. علـت ایـن امـر را به هـوش هيجانی نسـبت داده اند. 
دانيل گلمـن )1995( یکی از نظریه پردازان برجسـته ي 
علـوم رفتـاري و نویسـنده ي کتـاب کار کـردن به وسـيله ي 
هـوش هيجانـی، هـوش هيجانـی را به بيسـت و پنـج قابليت 
مختلـف تقسـيم بندي می نمایـد کـه انگيـزه و خودشناسـی 
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و دیگرشناسـی از آن جملـه اسـت. در دو دهـه ي اخيـر، در 
کشـورهاي صنعتـی توجـه زیـادي بـه هـوش هيجانی شـده 
و تحقيقـات زیـادي را روي ایـن موضـوع انجـام داده انـد و 
در  اجتماعـی  و  مهارت هـاي هيجانـی  آمـوزش  بـه  شـروع 
محيط هـاي اجتماعـی و کاري خـود کرده انـد کـه نشـان از 

اهميـت موضـوع دارد.
همچنيـن گلمـن )1995( هـوش هيجانـی را اسـتعداد، 
مهـارت و یـا قابليتی می داند کـه عميقاً تمامـی توانایی هاي 
فردي را شـامل می شود )سـبحانی نژاد و یوزباشـی، 1387(. 
گلمـن، بخـش مهمی از پيشـرفت هاي مختلف زندگـی را به 
هـوش هيجانی نسـبت می دهد و هوش هيجانـی را به عنوان 
قابليتـی بـراي توانایی هایـی همچـون ایجـاد انگيـزه در خود 
ضربه هـاي  کنتـرل  سـرخوردگی،  برابـر  در  ایسـتادگی  و 
ناگهانـی و بـه تأخيـر انداختـن حـس رضایت منـدي، تعدیل 
وضـع روانـی و ناراحتـی فرد به واسـطه ي ایجـاد توانایی فکر 
کـردن در وي و نيـز، تأکيـد بر داشـتن اميـد معرفی می کند 

 .)1998 )گلمن، 
ازلـم )2006( توانایی تشـخيص، درک و کنترل و تنظيم 
احساسـات و عواطـف را مهم تریـن عامـل در یادگيـري زبان 
تلقـی می کنـد. پتریـدز و فارنهـام )2004( نيز وجـود رابطه 
بيـن هوش هيجانی و یادگيري زبان انگليسـی را با دو فرآیند 
توجيـه می کننـد. اوالٌ، هـوش هيجانـی بـا کنتـرل و تعدیـل 
انـواع مختلـف اضطراب، اسـترس و مشـکالت عاطفـی، تأثير 
بسـزایی در ایجـاد یک وضعيت روانی پایـدار در حين امتحان 
دادن می گـذارد .ثانيـاٌ، هـوش هيجانـی در فرآینـد تدریس و 
یادگيـري آن دسـته از دروس که مسـائل و مؤلفه هاي روانی 
و عاطفـی دانشـجویان بيشـتر در آنهـا دخيل هسـتند، مانند 
درس زبـان انگليسـی، اثـرات ویـژه اي برجاي می گـذارد )به 
نقـل از درودي نـژاد و نـوري زاده، 1393(. بـارون در سـال 
1997، هـوش هيجانـی را مهارت هـای هيجانـی و  اجتماعی 
کـه بـر توانایی فـرد در مقابله با فشـارها و تقاضاهای محيطی 
تأثيـر می گـذارد توصيـف می کنـد و معتقد اسـت که هوش 

هيجانـی می توانـد باعـث ارتقـای پيشـرفت ئـر جنبه هـای 
مهـم زندگـی بخصوص در زمينـه تحصيلی گردد )باسـوگول 

اوزگور، 2016(.  و 
پيشـرفت تحصيلـی به عنوان متغير وابسـته تحـت تأثير 
یـک عامـل نيسـت، بلکه عوامـل متعـددی بـر روی آن تأثير 
دارنـد. ایـن عوامـل و متغيرهـا چنـان با هـم تنيده شـده اند 
و بـا یکدیگـر کنـش متقابـل دارنـد کـه تعيين نقش و سـهم 
هـر یـک بـه دشـواری امکان پذیـر اسـت )کيـت، 2007(. 
سـال های متمـادی تصـور بـر ایـن بـود کـه ضریب هوشـی 
تنهـا شـاخص ميـزان موفقيت افراد اسـت. روان شناسـان آن 
دوران بيشـتر بـر روی جنبه هـای شـناختی ماننـد حافظه و 
حـل مسـأله تأکيد می-کردنـد، امـا خيلـی زود دریافتند که 
جنبه هـای ناشـناخته ای ماننـد عوامـل عاطفـی و اجتماعـی 
نيـز دارای اهميـت زیـادی در پيشـرفت تحصيلی می باشـند 
امـروزه  کـه  به طـوری  و همـکاران، 2002(،  )سـيار وچـی 
تحقيقـات نشـان می دهنـد کـه عوامـل آموزشـی و فـردی 
بـر  را  تأثيـر  بيشـترین  اجتماعـی  و  شـناختی  ماهيـت  بـا 
پيشـرفت تحصيلـی دارنـد )کيـت، 2007(. در ایـن خصوص 
)گلمـن، 1995( بيـان می کنـد کـه ميزان ضریب هوشـی به 
تنهایـی بـرای بررسـی موفقيـت فـرد، کافـی نيسـت و هوش 
شـناختی در بهتریـن شـرایط تنهـا 20 درصـد از موفقيت ها 
را باعـث می شـود و 80 درصـد موفقيت هـا بـه عوامـل دیگر 
وابسـته اسـت و سرنوشـت افراد در بسـياری از مواقع در گرو 
سـایر مهارت هـا از جملـه هـوش هيجانـی می-باشـد. هوش 
هيجانـی به واسـطه بهبـود مدیریـت احساسـات و هيجانـات 
در ميـان دانشـجویان موجـب بهبـود عملکرد آموزشـی آنان 
می گـردد. پژوهـش کوسـتا و فاریـا )2015( مشـخص نمـود 
هـوش هيجانی سـبب بهبود پيشـرفت تحصيلی دانشـجویان 
می گـردد. گارگ، لوین و ترميـالی )2016( و رایس )2018( 
نيـز اشـاره داشـتند هـوش هيجانـی بـه واسـطه تأثيرگذاری 
بـر رفتارهـا و احساسـات دانشـجویان سـبب بهبـود وضعيت 
آموزشـی آنـان می گـردد. ایـن در حالـی اسـت کـه پارکـر و 



تأثير سویگان هوش هيجانی در پيشرفت آموزشی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

شماره 56
بهار 1400

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 76

همـکاران )2004( مشـخص نمونـد نيـاز بـه ایجـاد شـواهد 
علمـی در خصـوص تأثيرگـذاری هـوش هيجانـی در تمامـی 
آموزشـی  وضعيـت  بـر  محيط هـا  تمامـی  در  و  گروه هـا 

است. دانشـجویان 
همانطـور کـه عنـوان شـد تحقيقـات نشـان می دهد که 
بيشـتر موفقيت هـای انسـان در زندگـی بـه هـوش هيجانـی 
بسـتگی دارد. بـر اسـاس برخـی مطالعـات صـورت گرفته به 
نظـر می رسـد کـه هـوش هيجانـی یکـی از عوامـل موفقيت 
در محيط-هـای آموزشـی، حرفه ای و روابط اجتماعی اسـت 
)ثمـری و طهماسـبی، 2006؛ حنيفـی و جویبـاری، 2010؛ 
در  موفقيـت  می تـوان  آن  کمـک  بـه  و   )2007 زهـراکار، 
)مایـکال  نمـود  پيش بينـی  را  زندگـی  جنبه هـای مختلـف 
هـوش  زیـرا    ،)2006 آن،   2008 لوميـن،  و  جکـزاک 
هيجانـی نشـان می دهـد کـه چگونـه فـرد دانـش خـود را 
در موقعيت هـای مختلـف بـه کار می گيـرد )مایـر و فلچـر، 

.)2007
عنـوان  تحـت  پژوهشـی  در   )2021( همـکاران  و  تـام 
"اهميـت هوش هيجانی بـرای انگيزش یادگيری و پيشـرفت 
تحصيلـی دانشـجویان" بـه ایـن نتيجـه دسـت یافتنـد کـه 
بـا افزایـش سـطح هـوش هيجانـی دانـش آمـوزان، انگيـزه 
در  و  می یابـد  افزایـش  اسـاس  ایـن  بـر  آنهـا  یادگيـری 
نهایـت، عملکـرد آموزشـی آنـان بهبـود می یابـد. همچنيـن 
بنينگتـون و همـکاران )2020( در پژوهشـی تحـت عنـوان 
"هـوش هيجانی و اتمام دوره های پرسـتاری در دانشـجویان 

کاردانـی پرسـتاری" بـه ایـن نتيجـه رسـيدند کـه گنجاندن 
مهارت هـای هوش هيجانی در برنامه های درسـی پرسـتاری 
بـه موفقيـت دانشـجویان در گذرانـدن دوره هـای پرسـتاری 

می کنـد. کمـک 
بـه   )2019( همـکاران  و  احمـد  دیگـر  پژوهشـی  در 
هيجانـی  "هـوش  کـه  بودنـد  مهـم  ایـن  بررسـی  دنبـال 
پيشـرفت تحصيلـی را در دانشـجویان مدیریـت پاکسـتانی 
پيش بينـی می کنـد".  نتایـج ایـن مطالعـه هـوش هيجانـی 

را بـه عنـوان پيش بينی کننـده پيشـرفت تحصيلـی تعييـن 
خودکنترلـی،  کنتـرل  مؤلفه هـای  مطالعـه،  ایـن  در  کـرد. 
مهارت هـای اجتماعـی و همدلی پرسشـنامه هـوش هيجانی 
بـا معـدل دانشـجویان ارتبـاط مثبـت و معنـی داری داشـت 
در حالی کـه مؤلفـه عاطفـی بـا معـدل دانشـجویان ارتبـاط 
معنـی داری نداشـت. همچنيـن اسـرار و همـکاران )2017( 
در پژوهشـی بـه بررسـی"تأثير هـوش هيجانـی بـر عملکـرد 
معلمـان در مؤسسـات آمـوزش عالـی پاکسـتان" پرداختنـد. 
نتيجـه پژوهـش آنهـا نشـان داد کـه هـوش هيجانـی تأثيـر 
قابـل توجهـی بـر عملکـرد شـغلی معلمـان دارد. همچنيـن 
یافته هـا نشـان داد کـه خودآگاهی عاطفی، اعتمـاد به نفس، 
موفقيـت، پيشـرفت دیگـران و مدیریـت تعـارض بـا عملکرد 

شـغلی معلمـان رابطـه مثبـت و معنـاداری دارد.
پریـرا و دیگياکومـو )2013( در پژوهشـی بـه بررسـی 
"رابطـه هـوش هيجانـی بـا پيشـرفت تحصيلـی" پرداختنـد. 
نتایـج تحقيـق آنهـا شـواهدی محکـم از اعتبـار متوسـط رو 
پيش بينـی  بـرای  هيجانـی  هـوش  مؤلفه هـای  بـاالی  بـه 
پيشـرفت تحصيلـی به دسـت آورد. آنهـا پيشـنهاد می کنند 
کـه نظریه پـردازان بایـد مبانـی نظـری را کـه بر اسـاس آنها 
پيش بينی-هـای موجـود در مـورد نقـش هـوش هيجانی در 
پيشـرفت تحصيلی اسـت، بررسـی کنند. خواجه پور )2011( 
هيجانـی،  هـوش  بيـن  "رابطـه  بررسـی  بـه  پژوهشـی  در 
در  دانش آمـوزان  تحصيلـی  پيشـرفت  و  والدیـن  درگيـری 
وی  پژوهـش  نتایـج  اسـت.  پرداختـه  دبيرسـتان"  مقطـع 
نشـان داد کـه هـم هـوش هيجانـی و هـم درگيـری والدیـن 
می توانند پيشـرفت تحصيلـی را در دانش آموزان دبيرسـتان 
پيش بينـی کننـد. به طـور مشـابه، بيـن هـوش هيجانـی و 
پيشـرفت تحصيلـی رابطـه مثبـت و معناداری وجود داشـت. 
و همچنيـن بيـن مشـارکت والدیـن و پيشـرفت تحصيلـی. 
پيامدهـای ایـن نتایـج بـرای دانشـگاه ها نيـز مورد اسـتفاده 

قـرار گرفته اسـت.
پيش قـدم )2009( در پژوهشـی تحـت عنوان "بررسـی 
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رابطـه ي هـوش هيجانـی و ميـزان پيشـرفت تحصيلـی در 
درس زبـان انگليسـی دانشـجویان ایرانـی" بـه ایـن نتيجـه 
رسـيد کـه آن دسـته از دانشـجویانی که نسـبت بـه دیگران 
دارای هـوش هيجانـی باالتـري بودنـد در بخش هاي مختلف 
آزمـون زبـان انگليسـی عملکرد بهتـري از خود نشـان دادند.

بـا  خـود  پژوهـش  در   )1398( همـکاران  و  یزدان پـور 
عنـوان "ارائـه مـدل نقـش تفکـر انتقـادی و هـوش هيجانی 
ایـن  بـه  ورزشـکار"  دانش آمـوزان  تحصيلـی  پيشـرفت  بـر 
نتيجـه دسـت یافتنـد کـه  امـوزش تفکـر انتقـادی و هـوش 
ارتقـای پيشـرفت تحصيلـی دانش آمـوزان  باعـث  هيجانـی 
ورزشـکار می شـود. همچنين نورالدینی و همـکاران )1398( 
مولفه هـای  آمـوزش  "تأثيـر  عنـوان  تحـت  پژوهشـی  در 
هـوش هيجانـی بـر افزایـش شـادکامی و پيشـرفت تحصيلی 
دانشـجویان پرسـتاری" بـه ایـن نتيجه رسـيدند کـه آموزش 
هـوش هيجانـی می تواند در شـادکامی و پيشـرفت تحصيلی 
دانشـجویان بـه عنوان عامل محـرک مثبت تلقی گـردد. آنها 
همچنيـن پيشـنهاد کردنـد بـا تکيـه بـر آمـوزش مؤلفه های 
مذکـور و تقویـت آنها ميزان شـادکامی و پيشـرفت تحصيلی 
همـکاران  و  کریمـی  داد.  ارتقـاء  دانشـجویان  سـایر  در  را 
)1397( در تحقيقـی بـه بررسـی اثـر هوش هيجانـی، هوش 
معنـوی و سـالمت روان برکاهـش فرسـودگی تحصيلـی و 
افزایش پيشـرفت تحصيلی دانشجویان کشـاورزی پرداختند. 
یافته هـای تحليـل مسـير در پژوهـش آنهـا نشـان داد کـه 
متغيرهـای هـوش هيجانـی، هـوش معنـوی و سـالمت روان 
پيشـرفت  واریانـس  تغييرهـای  از  درصـد   69/3 توانسـتند 
آموزشـی، 42/3 درصـد از تغييرهـای واریانـس فرسـودگی 
تحصيلـی و 30/3 درصـد از تغييرهای واریانس سـالمت روان 

را پيش بينـی کننـد.
پژوهشـی  در   ،)1394( و حسـين مردی  حسـين مردی 
دیگـر بيـان می کننـد کـه یافته هـای پژوهش هـا در مـورد 
رابطـه هـوش هيجانـی و پيشـرفت تحصيلـی متناقض اسـت 
و نتيجـه ی مشـخص و قاطعـی را نمی تـوان از آنها برداشـت 
کـرد. ایـن پژوهشـگران علـت ایـن یافته هـای متناقـض را 

فرهنگـی،  تفاوت هـای  پژوهـش،  جامعه هـای  در  تفـاوت 
آموزشـی و زیربنایـی عنـوان کرده اند و در پژوهشـی که روی 
دانشـجویان دانشـگاه آزاد واحـد رودهـن انجام دادنـد به این 
نتيجـه دسـت یافتنـد کـه بيـن هـوش هيجانی دانشـجویان 
دختـر و پيشـرفت تحصيلـی آنـان رابطـه معنـاداری وجـود 
ندارد. اما در دانشـجویان پسـر این رابطه معنادار شـده است. 
دهنـده ی  نشـان  شـده  مـرور  پژوهش هـای  اگر چـه 
ارتبـاط مثبـت بيـن هـوش هيجانـی و پيشـرفت تحصيلـی 
می باشـد.  متناقـض  مطالعـات  برخـی  نتایـج  هسـتند، 
واتوزسـکی و آلسـاما )2004( نشـان دادند که هوش هيجانی 
نقـش معنـاداری در موفقيـت تحصيلـی و اجتماعـی نـدارد. 
همچنيـن نتایـج پژوهـش سـبحانی )2004(، لعلـی فـاز و 
عسـگری )2009( و  حـدادی کوهسـار و همـکاران )2007( 
نشـان دهنـده ی عـدم ارتبـاط هـوش هيجانـی و پيشـرفت 

تحصيلـی مـی باشـد.
نظـر بـه این که رابطـه ی بين هـوش هيجانی و پيشـرفت 
تحصيلـی، حيطـه ای پـر چالـش اسـت و پژوهش هـای انجام 
شـده در ایـن موضـوع، اغلـب دارای یافته هـای متناقض انـد 
و بـا توجـه بـه این کـه در نظـام آموزشـی مـا صرفاٌ بـر توانایی 
تحصيلـی تاکيـد می شـود، در صورتـی کـه هـوش هيجانـی 
افـراد کـه از عوامـل تعييـن کننـده و تأثيرگـذار بـر پيشـرفت 
تحصيلـی اسـت، نادیـده گرفته می شـود )آسـتين و همکاران، 
2005(، بـر آن شـدیم تـا مطالعـه ای را با هدف بررسـی تأثير 
سـویگان هـوش هيجانـی در پيشـرفت تحصيلـی در ميـان 
دانشـجویان کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه انجـام دهيم 
تـا بـا نتایـج حاصـل از آن گامـی مؤثـر در تأکيـد و اهميـت 
هـوش هيجانی برداشـته و توجه بيشـتر برنامه ریزان آموزشـی 
بـه عوامـل پيشـرفت تحصيلـی بخصـوص هـوش  را  کشـور 
هيجانـی جلـب نمایيـم. بعالوه، بـا توجه به مـرور مبانی نظری 
و ادبيـات پژوهـش و بـا توجـه به بررسـی پژوهش هـای انجام 
شـده در ارتبـاط بـا ارتبـاط بيـن هـوش هيجانی و ابعـاد آن با 
پيشـرفت تحصيلـی، و نظـر به ابعـاد هوش هيجانی مسـتخرج 
از پرسشـنامه هـوش هيجانـی اشـپرینگ )1996( چارچـوب 
نظـری پژوهـش مطابـق بـا شـکل )1( مـورد توجه واقع شـد.
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شکل )1(: چارچوب نظری تحقيق

روش شناسی
پژوهش هـای  نـوع  از  ماهيـت،  نظـر  از  پژوهـش  ایـن 
کّمـی؛ از نظـر هدف، کاربـردی و از لحاظ گـردآوری داده ها، 
کليـه  پژوهـش شـامل  ایـن  آمـاري  بـود. جامعـه  ميدانـی 
تحصيلـی  سـال  در  رازی  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـجویان 
1399-1400 بـه شـمار 812 نفـر بـود.  روش نمونه گيـری 
در ایـن تحقيـق طبقـه ای بـا انتسـاب متناسـب، بـر اسـاس 

گرایـش تحصيلـی دانشـجویان جهـت انتخـاب افـراد مـورد 
مطالعـه بـوده اسـت. حجـم نمونه نيـز بـا اسـتفاده از فرمول 
کوکـران محاسـبه و 180 تـن مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. 
ابـزار اصلـی گـردآوري داده هـا در ایـن پژوهـش پرسشـنامه 
اسـتاندارد هـوش هيجانـی  سـيبریا شـرینگ )1996( بـوده 
اسـت. پرسشـنامه هـوش هيجانـی شـرینگ دارای 5 مولفـه 
بـه شـرح زیـر اسـت: خودآگاهـی )8 متغيـر(، خودتنظيمـی 
)7 متغيـر(، مهـارت اجتماعی )6 متغيـر(، همدلی )5 متغير( 
و خودانگيزشـی )7 متغيـر( کـه در کل دارای 33 پرسـش 
می باشـد. هـر آزمودنـی 6 نمـره جداگانـه دریافـت می کنـد 
کـه 5 نمـره آن مربـوط بـه هر یـک از سـویه ها و یـک نمره 
کل مربـوط بـه هـوش هيجانـی بـرای هـر آزمودنـی بدسـت 

می آیـد و نحـوه امتيازدهـی به سـواالت بر اسـاس طيف پنج 
گزینـه ای ليکـرت )کامـاٌل مخالفم= 2- تا کامـاٌل موافقم= 2+( 
می باشـد. در خصـوص پایایـی، پرسشـنامه هـوش هيجانـی 
دو  طریـق  از   ،)1996( جرابکـت  توسـط  شـرینگ  سـيبریا 
نيمـه کـردن و آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه و ضرایـب 0/94 و 
0/91 گـزارش گردیـد. باتوجه بـه این که محققيـن مختلفی 
پایایـی پرسشـنامه مذکـور را بـه دسـت آورده انـد )ليـن و 
همـکاران، 2009(، در پژوهـش حاضـر نيـز، نسـخه برگردان 
و ترجمـه شـده آن، پـس از اطمينـان از روایـی پرسشـتامه 
و تایيـد توسـط پانـل متخصصيـن، به منظـور اطمينـان از 
دقـت و اعتمادپذیـری پرسشـنامه از ضریـب آلفـای کرونباخ، 
تتـای ترتيبـی و شـاخص پایایـی ترکيبـی اسـتفاده شـد که 
می تـوان گفت بـرای بخش هـای مختلف پرسشـنامه با توجه 
بـه مقادیـر بـه دسـت آمـده ضریـب آلفـای کرونبـاخ بـرای 
تمامـی سـازه ها بـاالی 0/7 بـوده و مطلـوب می باشـد. مقدار 
باالتـر از 0/6 بـرای هـر سـازه نشـان دهنده پایایـي مناسـب 
آن سـازه می باشـد )نانالـي و برنشـتاین، 1994(.  الزم بـه 
ذکر اسـت دسـت آورد آموزشـی دانشـجویان براسـاس معدل 
کل واحدهـای گذرانده شـده آنان مورد بررسـی قـرار گرفت. 
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جهـت پـردازش داده های گردآوری شـده در ایـن پژوهش با 
 Graph-PLS و SPSS اسـتفاده از پرسشـنامه از نرم افزارهای
نسـخه 3 اسـتفاده شـد. در بخـش آمار توصيفـی پژوهش، به 
بررسـی داده هـای مربـوط بـه ویژگی های فـردی و حرفه ای 
پاسـخگویان از قبيـل سـن، گرایـش تحصيلی، سـال ورود به 
دانشـگاه، نحـوه سـکونت، جنسـيت و معـدل کل واحدهـای 
گذرانـده شـده پرداختـه شـد. عـالوه بـر ایـن در سـطح آمار 
اسـتنباطی و نيـز جهـت آزمـودن مـدل و فرضيـات پژوهش 

از روش حداقـل مربعـات جزئـی اسـتفاده شـد. بـا توجـه بـه 
حجـم نمونـه حاضـر و مطالعـه پنـج سـویه در طـی مـدل، 
حجـم نمونـه جهـت بـرآورد مـدل کفایـت می کنـد در ایـن 
پژوهـش جهـت تخميـن پارامترهـا از روش بـوت اسـتراپ 
معنـی داري  بازنمونه گيـري،  طریـق  از  کـه  شـد  اسـتفاده 
پارامتر هـا را مـورد آزمـون قـرار می دهـد. در ایـن پژوهـش 
از تعـداد 700 بازنمونه گيـري در کنـار 400 بازنمونه گيـري 

بـراي دقـت بهتـر تحقيق اسـتفاده شـد.

جدول1- شمار جامعه و نمونه آماری دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی بر پایه گرایش و نمونه اختصاص یافته

درصد انباشتهدرصد شمار در نمونهشمار دانشجوگرایش
82181010ترویج و آموزش کشاورزی

982212/322/3مهندسی خاک
861910/532/8بيوسيستم

83181042/8ژنتيک گياهي
952111/654/4علوم دامي

962111/666مهندسي آب
81181076باغباني

892011/287/2مهندسي جنگلداری
1022312/8100گياهپزشکي

812180100100جمع

 یافته ها
نتایـج آمـار توصيفی نشـان می دهـد که در نمونـه مورد 
مطالعـه از نظر جنسـيت 65 درصد پاسـخگویان دانشـجویان 
پسـر و 35 درصـد نيز دانشـجویان دختر بودنـد. همچنين از 
نظـر سـنی نيز بيشـترین فراوانی مربـوط به دانشـجویان 22 
سـال بـود کـه 35 درصـد از پاسـخگویان را شـامل می شـد. 
بعالوه دامنه سـنی پاسـخگویان از 19 سال تا 25 سال متغير 
بـود. از نظر رشـته و گرایـش تحصيلی، بيشـترین فراوانی در 
بيـن پاسـخگویان مربـوط بـه دانشـجویان رشـته زراعت بود 
کـه 28 درصـد حجـم نمونـه آمـاری را بـه خـود اختصـاص 
داده بودنـد. از نظر سـال ورود به دانشـگاه، بيشـترین فراوانی 

مربـوط بـه دانشـجویان ورودی سـال 97 بـود کـه 38 درصد 
حجـم نمونـه آمـاری را تشـکيل می دادنـد. همچنيـن از نظر 
نحـوه سـکونت دانشـجویان، 58درصد حجم نمونـه آماری را 
دانشـجویان سـاکن خوابـگاه و نيـز 42 درصد از پاسـخگویان 
تشـکيل می دادنـد.  بومـی  و  دانشـجویان غيرخوابگاهـی  را 
در پایـان و در بررسـی معـدل کل واحدهـای گذرانده شـده، 
معدل هـای 14 تـا 16 بـا 46درصـد دارای بيشـترین فراوانی 
و معدل هـای 18 تـا 20 بـا 14 درصد کمتریـن فراوانی را به 

خـود اختصـاص داده بودند.
پـس از ارائـه یک نيمرخ کلـی از ویژگی هاي پاسـخگویان 
و شـرکت کنندگان در پژوهـش، تأثير سـویگان هوش هيجانی 



تأثير سویگان هوش هيجانی در پيشرفت آموزشی دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی

شماره 56
بهار 1400

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 80

بـر پيشـرفت آموزشـی مـورد توجـه قـرار گرفـت. ابتـدا الزم 
اسـت وضعيت سـاختار هاي عاملی بـراي بررسـی اندازه گيري 
متغيرهـاي پنهـان مـدل ارزیابـی شـود. در قالـب روایی سـازه 
ایـن مهم بررسـی می شـود کـه آیا نشـانگرهاي انتخاب شـده 
از دقـت کافـی  اندازه گيـري سـازه هـاي مـورد نظـر  بـراي 
برخـوردار هسـتند یـا خيـر؟ بـراي ایـن امـر از تحليـل عاملی 
تأیيـدي اسـتفاده می شـود؛ بـه این صـورت که اگر بـار عاملی 
هر نشـانگر با سـازه مقدار t باالتر از مقدار 1/96 داشـته باشـد، 
ایـن نشـانگر از دقت کافـی برای سـنجش آن سـازه برخوردار 
بارهـای عاملـی مشـخص می کنـد کـه همـه  نتایـج  اسـت. 
نشـانگرها معنی دار هسـتند )جدول 1(. عالوه بر روایي سـازه 

کـه بـرای بررسـي اهميـت نشـانگرهای انتخـاب شـده بـرای 
اندازه گيـری سـازه ها بـه کار مـي رود، روایـي تشـخيصي نيـز 
در تحقيـق حاضـر مورد نظر بـود. به این معنا که نشـانگرهای 
هـر سـازه در نهایت تفکيک مناسـبي را به لحـاظ اندازه گيری 
نسـبت بـه سـازه های دیگر مـدل فراهـم آورند. نتایج بررسـي 
روایـي تشـخيصي بـر اسـاس معيـار فورنـل و الرکـر نشـان 
مي دهـد کـه نشـانگرهای انتخـاب شـده بـرای اندازه گيـری 
سـازه های موجـود از روایي تشـخيصي الزم برخوردار هسـتند 

 .)2 )جدول، 

جدول 2- نتایج تحليل عاملي تأیيدی به همراه معنی داري آنها

t.SigCRAVEبار عاملیمتغيرسازه

خود انگيزی

حتی زمانی که تمام تالش خود را به کار می گيرم، باز هم 
به خاطر کارهای انجام نشده خود را مقصر می دانم.

0/80011/210/01

0/8150/615

وقتی چيزی را دوست دارم یا می خواهم، تا زمانی که آن 
را به دست نياورم فکرش از ذهنم خارج نمی شود.

0/77610/110/01

وقتی تصميم می گيرم که کاری را انجام دهم، با تمام 
موانعی که باعث عدم دستيابی من به هدفم می شود مقابله 

می کنم.
0/41213/120/01

در انجام وظایف خود، تمام تالشم را به کار می گيرم حتی 
اگر کسی ناظر به کارم نباشد.

0/87113/810/01

بسيار پيش می آید که در مواجهه با مشکالت خسته و 
دلتنگ شوم.

0/64911/920/01

0/5759/430/01برای پيشرفت نياز به تشویق و تحریک دیگران دارم.

0/8429/910/01فکر می کنم زندگی من پر از بن بست است.

0/73513/540/01از کارم راضی نيستم مگر آن که کسی از من تمجيد کند.

هر قدر کارها را پيش برده باشم، باز هم به خاطر کم کاری 
خودم را سرزنش می کنم.

0/71211/230/01
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t.SigCRAVEبار عاملیمتغيرسازه

خودآگاهی

0/72010/650/01از شيوه لباس پوشيدن و رفتار خودم خجالت زده هستم.

0/8990/648

اگر چه ممکن است مواردی برای اصالح شدن در من وجود 
داشته باشد ولی خودم را آن طور که هستم دوست دارم.

0/76114/890/01

لحظاتی هست که خود را خيلی قوی، توانا و سرشار از 
انرژی می دانم.

0/76210/660/01

0/68313/780/01نياز دارم که متفاوت از دیگران باشم.
0/48913/900/01به دالیلی که نمی توانم بفهمم خودم را بدشانس می دانم.

0/89016/860/01به توانایی خودم اعتماد دارم.

خودکنترلی

می دانم که هر کس مشکلی دارد، ولی مشکالت من آنقدر 
زیاد است که نمی توانم از خودم راضی باشم.

0/81015/430/01

0/8820/812

وقتی چيزی را خراب می کنم یا وقتی اوضاع برایم به هم 
می ریزد، به خودم حرف های سرزنش کننده می زنم.

0/61511/640/01

0/81511/430/01چيزهایی را می گویم که بعداً باعث پشيمانی من می شود.
0/81210/690/01قادر نيستم از فکر کردن به مشکالت خودم دست بکشم.

تمام تالش خود را به کار می گيرم تا در مواجهه با 
نامالیمات زندگی گریه نکنم.

0/6269/760/01

برای چيزهایی که دیگران حتی به آن فکر نمی کنند نگران 
می شوم.

0/4108/540/01

اطرافيان به من می گویند در مقابل مشکالت کوچک بيش 
از حد واکنش نشان می دهم.

0/89112/510/01

پيشرفت 
آموزشی

1/0001/000----1/000معدل

همدلی

وقتی ناراحت می شوم قادر نيستم مسأله ای را که ناراحتم 
کرده با دقت شناسایی کنم.

0/67812/650/01

0/9800/751

بعضی افراد باعث می شوند در من احساس بدی نسبت به 
خودم ایجاد شود.

0/84513/700/01

الزم می دانم تا زمانی که شخصی را واقعاً نشناخته ام با 
سردی و بی تفاوتی با او برخورد کنم.

0/72813/110/01

0/86212/940/01وقتی که افراد لياقت دارند از آن ها تقدیر می کنم.
0/47511/860/01با افراد هيجانی احساس راحتی نمی کنم.

کارهایی را انجام می دهم که مردم از من انتظار دارند، 
حتی اگر موافق آنها نباشم.

0/65112/670/01

ادامه جدول 2- نتایج تحليل عاملي تأیيدی به همراه معنی داري آنها
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t.SigCRAVEبار عاملیمتغيرسازه

مهارت های 
اجتماعی

در موقعيت هایی که باید از خود عاطفه نشان دهم، 
احساس راحتی نمی کنم

0/74911/720/01

0/9360/796

دست دادن و بغل کردن کسی که از نزدیکان من نيست، 
برایم نامأنوس و غير طبيعی است.

0/82111/280/01

وقتی با کسی که عصبانی است روبرو می شوم، دست و 
پای خود را گم می کنم.

0/73512/660/01

گفتن چيزهایی مثل دوستت دارم برایم مشکل است، حتی 
موقعی که این احساس را دارم.

0/80910/590/01

وقتی از مشکالت فردی اطالع پيدا می کنم، به سرعت 
راه حل های متفاوت به ذهنم خطور می کند.

0/8309/370/01

جدول 3- بررسی روایی تشخيصی بر اساس معيار فورنل و الرکر

123456سازه ها
---------------0/784خودانگيزی )1(
------------0/2970/804خودآگاهی )2(
---------0/1360/3910/901خودکنترلی )3(

------0/1590/3810/3860/866همدلی )4(
---0/1120/2570/3250/4020/892مهارت های اجتماعی )7(
0/2470/2680/2610/4860/3961/000پيشرفت آموزشی )8(

ادامه جدول 2- نتایج تحليل عاملي تأیيدی به همراه معنی داري آنها

اندازه گيـري  درسـتی  از  اطمينـان  حصـول  از  پـس 
سـازه هاي مـورد نظـر، در این مرحلـه از پژوهش با اسـتفاده 
از مـدل سـاختاري روابـط بيـن سـازه ها مـورد بررسـی قرار 
از  نتایـج حاصـل  گرفتـن  نظـر  در  بـا  واقـع  در  می گيـرد. 
بررسـی روابط بين سـازه هاي مسـتقل و وابسـته با اسـتفاده 
از ضریـب مربوطـه، می تـوان به بررسـی معنـی داري اثر بين 

سـازه هاي پژوهـش پرداخـت. جهـت بررسـی معنـی داري 
ضرایـب مسـير از روش بـوت اسـترپ اسـتفاده شـده اسـت 
کـه بـرای ایـن منظـور از روش بازنمونه گيـري در دو حالـت 
400 و 700 نمونـه اسـتفاده شـد. نتایـج بيـان کننـده ایـن 
مهـم هسـتند کـه در هـر دو حالت معنـی داري یـا بی معنی 
بـودن پارامتـر تغييري ایجـاد نشـده و نتایج از اعتبـار باالیی 

برخوردارنـد )شـکل 2(.  
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شکل 2- مدل مسير اثرات متغيرهای پژوهش

جدول4- ضرایب مسير و معنی داری اثرات متغير های تحقيق

.Sigمقدار  tضریب مسيربه سازهاز سازه

0/65611/340/001پيشرفت آموزشیخود انگيزی
0/4717/590/024پيشرفت آموزشیخودآگاهی
0/5109/660/001پيشرفت آموزشیخودکنترلی

0/0860/6320/524-پيشرفت آموزشیهمدلی
0/3744/980/001پيشرفت آموزشیمهارت های اجتماعی 

بـر اسـاس جـدول فـوق می تـوان فرض هـای پژوهـش 
را مـورد بحـث قـرار داد. فرضيـه اول تحقيـق بيـان می کنـد 
کـه بُعـد خودانگيـزی بـر پيشـرفت آموزشـی از نظـر آمـاری 
دارای اثر معنی داری می باشـد. واکاوی ضرایب مسـير نشـان 
می دهـد کـه اثـر بُعـد خودانگيـزی بـر پيشـرفت آموزشـی 
0/656 محاسـبه شـده، که دارای سـطح معنی داری کمتر از 
0/01 می باشـد. در نتيجـه فـرض صفـر با اطمينـان %99 رد 
شـده و نظـر بـه ضریب مثبـت و معنـی دار، می تـوان نتيجه 
گرفـت وجـود ویژگـی خودانگيزشـی بعنـوان یکـی از ابعـاد 
هـوش هيجانـی دانشـجویان رشـته کشـاورزی، باعـث بهبود 
پيشـرفت آموزشـی آنهـا شـده اسـت. همچنين فرضيـه دوم 
پژوهـش بيـان مـی دارد اثـر بُعـد خودآگاهـی بـر پيشـرفت 
آموزشـی دانشـجویان، بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار اسـت. 

ضریـب مسـير بُعـد خودآگاهی بر پيشـرفت آموزشـی برابر با 
0/471 بـه دسـت آمده که سـطح معنـی داری آن پایين تر از 
0/01 بـوده و دليـل کافـی جهـت رد فرض صفر وجـود دارد. 
بنابرایـن بـا اطمينـان %99 می تـوان بيان داشـت خودآگاهی 
بعنـوان دوميـن بُعـد از هـوش هيجانـی اثـر معنـی داری در 
قالـب یـک رونـد خطـی بـر پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان 
خودآگاهـی  ميـزان  هرچـه  نتيجـه  در  دارد.  کشـاورزی 
تحصيلی دانشـجویان بيشـتر باشـد، پيشـرفت آموزشـی آنان 

بهتـر خواهـد بود. 
اثـر خـود  کـه  بيـان مـی دارد  پژوهـش  فرضيـه سـوم 
کنترلـی و خـود تنظيمی بر پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان 
بـه لحـاظ آماری معنـی دار می باشـد. نتایج نشـان می دهند 
ضریـب مسـير اثـر بُعـد خودکنترلـی  بر پيشـرفت آموزشـی 
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0/510 محاسـبه شـده کـه سـطح معنـی داری آن پایين تـر 
از 0/01 اسـت و بـه هميـن خاطـر بـا اطمينـان %99 دليـل 
کافـی بـرای رد فـرض صفـر وجـود دارد. بر طبق ایـن فرض، 
هرچه ميزان خودکنترلی و خودتنظيمی دانشـجویان بيشـتر 
بهتـر و موفق تـر خواهـد  آنـان  باشـد، پيشـرفت آموزشـی 
بـود. در فرضيـه چهـارم پژوهـش بيـان می شـود که اثـر بُعد 
همدلـی بـر پيشـرفت آموزشـی بـه لحـاظ آمـاری معنی دار 
می باشـد. نتایـج نشـان می دهند کـه ضریب مسـير این بُعد 
بر روی پيشـرفت آموزشـی برابر با 0/086-تخمين زده شـده 
و سـطح معنـی داري مقدار t براي این پارامتـر باالتر از 0/01 
اسـت )t =0/632(، لـذا دليـل کافـی بـراي رد فـرض صفـر 
وجـود نـدارد و بـا توجـه بـه عـدم معنـی داري ایـن ضریـب 
می تـوان بيـان نمود کـه متغيـر همدلـی، بعنـوان چهارمين 
بـر روی پيشـرفت  اثـر معنـی داری  بُعـد هـوش هيجانـی، 
آموزشـی دانشـجویان ندارد. همچنين فرضيـه پنجم پژوهش 
بيـان می کنـد اثر بُعـد مهارت هـای اجتماعی دانشـجویان بر 
پيشـرفت آموزشـی آنان به لحـاظ آماری معنی دار می باشـد. 
بُعـد از هـوش  نتایـج بيـان می کننـد ضریـب مسـير ایـن 
هيجانـی بـر پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان برابـر 0/374 
محاسـبه شـده و همچنيـن سـطح معنـی داری آن کمتـر از 
0/01 بـوده اسـت. بنابرایـن بـا اطمينـان %99 دليـل کافـی 
جهـت فـرض صفـر وجـود داشـته و در نتيجه می تـوان بيان 
کـرد کـه هرچـه مهارت هـای هـوش اجتماعـی دانشـجویان 
بهتر و بيشـتر باشـد، پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان بهتر و 

موفق تـر خواهـد بـود.
در پایان براي نشـان دادن اعتبار یافته هاي مدل پژوهش 
از شـاخص هاي بـرازش مدل هـاي معـادالت سـاختاري بـه 
روش حداقـل مربعـات جزئی اسـتفاده شـده اسـت. شـاخص 
ميانگيـن عامـل تـورش واریانـس برابـر 5/11 به دسـت آمده 
اسـت. ایـن نتيجه نشـان می دهد کـه هم راسـتایی چندگانه 
در  مـدل  بـرآورد  دقـت  و  شـده  کنتـرل  کامـاٌل  مـدل  در 
پيش بينـی متغير وابسـته، از قابليت اعتمـاد باالیی برخوردار 

اسـت. وضعيـت تـورش واریانـس بـراي متغير هـاي مسـتقل 
پيش بينی کننـده مـدل پژوهـش نشـان می دهد هرکـدام از 
ابعـاد مسـتقل پژوهـش داراي نقـش مخصوص به خـود بوده 
و در شـکل گيري ميـزان واریانس مشـخص شـده مدل هيچ 
تداخـل قابـل مالحظـه ای وجـود نـدارد. بـه ایـن دليـل کـه 
شـاخص عامـل تـورش واریانـس بـراي همـه سـازه هایی که 
در مسـير نقـش متغيـر پيش بينی را ایفـا کرده انـد پایين تر 
از حـد بحرانـی 5 محاسـبه شـده اسـت. ایـن مقـدار بحرانی 
حداکثـر ميـزان ضریـب تحمـل هم پوشـانی واریانس هـاي 
تبييـن شـده اسـت و مقادیـر پایين تـر از آن نشـان دهنـده 
مسـتقل  متغير هـاي  ميـان  در  جایگزینـی  خاصيـت  نبـود 
اسـت کـه از بنيانی تریـن مفروضـات سيسـتم هاي معادالت 
هم زمـان اسـت. همچنيـن شـاخص هاي ميانگيـن واریانـس 
تبييـن شـده و ميانگيـن ضرایـب مسـير نشـان می دهنـد 
کـه روابـط بيـن متغيرهـا بـه خوبی شناسـایی شـده اسـت. 
مقـدار شـاخص ميانگيـن واریانس تبيين شـده داراي سـطح 
معنـی داري 0/03  اسـت و بيـان کننـده ایـن مهـم اسـت 
کـه بخـش مهمـی از واریانـس موجـود در داده هـا بـا روابط 
موجـود بيان شـده اسـت. بعـالوه شـاخص ميانگيـن ضرایب 
مسـير داراي سـطح معنی داري 0/012 بوده و بيان می کند 
ضرایـب موجـود براي بيـان روابط علـّی ارتباطی قابـل تکرار 

و از دقـت الزم بـراي بيـان روابـط برخوردارنـد.

بحث و نتیجه گیری
بـدون تردیـد یکـی از راهبردهـای بهبـود نظـام آموزش 
عالـی کشـور و باألخـص نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی در 
کشـور توجـه به پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان و سـعی در 
بهبـود و ارتقـای آن می باشـد. پژوهش هـای مختلـف نشـان 
داده انـد کـه هنگامی کـه افراد و دانشـجویان با یـک موضوع 
و مسـئله دشـواری کـه بـه تفکر و تأمـل باالیی احتيـاج دارد 
برخـورد می-کننـد، بـه طورگسـترده ای از هـوش هيجانـی 
بهـره می گيرنـد )فورگـز، 1995(. پيشـرفت آموزشـی نيز به 
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عنـوان یک مسـئله دشـوار در حيطه ایـن موضوع قـرار دارد. 
در نتيجـه در ایـن پژوهـش بـه دنبـال پاسـخ بـه این سـوال 
بودیـم کـه سـویگان هـوش هيجانـی چـه تأثيـری بـر روی 
پيشـرفت آموزشـی دانشجویان کشـاورزی در دانشـگاه رازی 
کرمانشـاه می گذارند. طبـق مرور مبانی نظـری پژوهش پنج 
فرضيـه تدویـن شـد که در هـر فرضيه به یکـی از ابعاد هوش 
هيجانـی اشـاره شـده اسـت. ابعـاد هـوش هيجانـی در ایـن 
مـدل شـامل 5 بعـد خودآگاهی، خـود کنترلـی، مهارت های 

اجتماعـی، همدلـی و خودانگيـزی بوده اسـت.
جهـت گـردآوری داده  هـا از پرسشـنامه ای کـه شـامل 
6 بخـش بـود اسـتفاده شـد. یـک بخـش از پرسشـنامه را 
ویژگی هـای فـردی و حرفـه ای دانشـجویان و 5 بخش دیگر 
پرسشـنامه مربـوط بـه ابعـاد و مؤلفه هـای هـوش هيجانـی 
بـود. پرسشـنامه پژوهش در بين 180 دانشـجوی کشـاورزی 
دانشـگاه رازی کرمانشـاه توزیـع شـده و داده هـای حاصـل از 
Smart- و  SPSS پژوهـش با اسـتفاده از نـرم افزارهای آمـاری

PLS مـورد تجزیـه و تحليـل قـرار گرفتند. بنابـر نتایج خاصل 

از تجزیـه و تحليـل داده هـا و یافته هـای پژوهـش مشـخص 
و  کنترلـی  ابعـاد خودانگيـزی، خودآگاهـی، خـود  کـه  شـد 
مهارت هـای اجتماعـی از هـوش هيجانـی بـر روی پيشـرفت 
کرمانشـاه  رازی  دانشـگاه  کشـاورزی  دانشـجویان  آموزشـی 
اثـر مثبـت و معنـی داری دارنـد. بـه بيـان بهتـر، برخـورداری 
دانشـجویان از این ابعاد هوش هيجانی بيشـتر باشـد، پيشرفت 

آموزشـی آنـان نيـز در سـطح بهتـری قـرار خواهد داشـت. 
لـذا یافته هـای ایـن پژوهـش بـا پژوهش هـای پيشـين 
همچـون تـام و همـکاران )2021(؛ بنينگتـون و همـکاران 
)2020(؛ احمـد و همـکاران )2019(؛ پریـرا و دیگياکومـو 
)2013(؛ خواجـه پـور )2011(؛ پيشـقدم )2009(؛ براکـت و 
همـکاران؛ پترایـدز و همـکاران )2004(؛ گومـارا و همـکاران 
)2002(؛ مایـر و همـکاران )2001(؛ اماندا اسـتوارت )به نقل 
از بـار- ان 1997(؛ یزدانپـور و همـکاران )1398(؛ نورالدینی 
و همکاران )1398(؛ امينی )1387(؛ رضویان شـاد )1384(، 

یوسـفی و خيـر )1382(؛ تهامي منفرد و همـکاران )1381(؛ 
کـه بـه وجـود رابطه مثبـت و معنـی دار بين هـوش هيجانی 
و ابعاد آن با پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان اشـاره کرده اند، 
همسـو بـوده اسـت. در مقابـل برخـی پژوهش هـای انجـام 
شـده از جملـه وان درزی و اسـاکل )2002( اثـر مثبـت و 
معنی داری را بين ابعاد هوش هيجانی و پيشـرفت آموزشـی 
گـزارش نکرده انـد. بـا این حـال و باتوجـه به نتایـج پژوهش 
حاضـر می تـوان ادعـا کـرد کـه هـوش هيجانـی می توانـد 
پيشـرفت آموزشـی دانشـجویان کشـاورزی را بهبود بخشـد.

در مـورد نتایـج به دسـت آمده و تأثير مثبـت و معنی دار 
مولفه هـاي هـوش هيجاني به غير از بعـد همدلی، بر عملکرد 
تحصيلـي دانشـجویان کشـاورزی بایـد خاطر نشـان کرد که 
بـا توجـه به اینکـه هوش هيجاني بـاال، مولد سـالمت رواني-

اجتماعي و نشـان دهنده شـناخت بهتر احسـاس و هيجانات 
خـود و دیگـران، مدیریـت بهتـر هيجانـات خـود و سـایرین، 
همدلـي کـردن بـا دیگـران و برقـراري رابطـه ي مناسـب بـا 
آنها، ایجاد انگيزه در خود و خود را ارزشـمند و توانا دانسـتن 
و در نهایـت داشـتن نگرش مثبت به زندگـي، رضایت و لذت 
بـردن از آن اسـت، لـذا مي توانـد تأثير مثبـت و قابل توجهی 
بر عملکرد تحصيلي دانشـحویان کشـاورزی داشـته باشـد. با 
توجـه بـه یافته هـای پژوهش حاضر، پيشـنهادهای زیـر ارائه 

می گردند:
1( چـون هـوش هيجانـی تأثيـر بـه سـزایی بر پيشـرفت 
آموزشـی دانشـجویان دارد، بنابرایـن ابعـاد اصلـی آن شـامل 
خودانگيـزی، خودآگاهی، خودکنترلـی و مهارت های اجتماعی 
در برنامه های درسـی دانشـجویان لحاظ شـود. تا آنهـا بتوانند 
ایـن مهارت هـا را آموختـه و در زندگـی روزمره خـود آن ها را 

اسـتفاده کنند.
2( بـر اسـاس پيشـنهاد اول، به عنـوان مثـال در زمينـه 
خـود کنترلـی کـه یکـی از ابعـاد هـوش هيجانـی اسـت و 
می توانـد بـه دليـل اینکـه بـه فـرد امـکان کنتـرل بـر خـود 
و همچنيـن نامالیمتی هـاي محيطـی را داده و افـراد داراي 
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ایـن مهـارت از سـالمت روان و همچنيـن روابـط اجتماعـی 
آمـوزش  می گـردد  پيشـنهاد  برخوردارنـد،  گسـترده تری 
مهارت هایـی چـون کنتـرل خشـم، کنتـرل تالش هـا و تفکـر 
بـه  ارتباطـی  مهارت هـاي  مختلـف  کارگاه هـاي  در  مثبـت 
دانشـجویان کشـاورزی بـا همکاري اسـاتيد مجرب در دسـتور 

کار قـرار گرفتـه و تقویـن شـود.
3( از نظـر ابعـاد مهارت هـای اجتماعـی کـه در ایجـاد 
و برقـراري روابـط مثبـت بـا دیگـر دانشـجویان و داشـتن 
دوسـتان صميمـی مؤثـر می باشـد، لـذا پيشـنهاد می شـود 
آمـوزش مهارت هایـی چـون  ابـراز احساسـات، احتـرام بـه 
عقالنيـت و تفاوت هـاي فـردي در دانشـگاه بعنـوان عواملـی 
کـه می توانـد باعـث افزایـش مهارت هاي اجتماعی شـود، در 

دسـتور کار اسـاتيد و متوليـان امـر قـرار گيـرد.
4( همچنيـن، در خصـوص مؤلفـه خودآگاهـی که همان 
قـوت خـود  نقـاط  و  توانایی هـا  از  افـراد  مؤثرتـر  شـناخت 
انتخـاب راهبردهـاي مناسـب  می باشـد و می توانـد باعـث 
یادگيـري، نظـارت بر آنهـا و تنظيـم وقت بـراي مطالعه مواد 
درسـی شـود، کمک به دانشـجویان از طریق اسـاتيد مشـاور 
دانشـگاه جهت شـناخت توانایی و عالیق شـخصی پيشـنهاد 
می گـردد کـه می توانـد به دانشـجویان در ایـن زمينه کمک 

نماید. شـایانی 
5( طبق پيشـنهاد اول به نظر می رسـد، ارائه برنامه های 
آموزشـی مانند کارگاه های آموزشـی در آمـوزش ابعاد هوش 

هيجانـی ابتـدا بـرای اسـاتيد و اعضای هيئت علمـی ضروری 
بوده و پس از آن از اسـاتيد خواسـته شـود تا به طور گروهی 
در بيـن برنامه های درسـی ایـن مهارت ها را به دانشـجویان، 

دهند. آموزش 
6( به پژوهشـگران این حيطه پيشـنهاد می شـود تحقيق 
حاضـر را در جوامـع آمـاری بزرگ تـر، دوره هـای تحصيالت 
تکميلـی و دیگـر رشـته های تحصيلـی انجام دهنـد و تفاوت 
ميانگين هـای هـوش هيجانـی دانشـجویان دختـر و پسـر را 

مقایسـه کنند.
7( پيشـنهاد می شـود نقـش محيـط  و عوامـل  وراثتـی 
مـورد  هيجانـی  هـوش  در  فـردی  تفاوت هـای  تعييـن  در 

گيرنـد. بررسـی قرار 
8( رابطـه بيـن هـوش هيجانـی و بعضـی سـاختارهای 
روانشـناختی ماننـد صفات شـخصيت و مقياس هـای توانایی 

کالمـی هـوش هيجانـی مـورد بررسـی قـرار گيرند.
9( رابطـه هـوش هيجانـی و ميـزان تغييـرات مثبـت 
مـورد  زندگـی(،  چرخـه  مراحـل  از  موفقيت آميـز  )گـذر 

بررسـی قـرار گيـرد.
10( بـا توجـه به عـدم معنـی داری تاثير بعـد همدلی بر 
پيشـرفت آموزشـی  دانشـجویان، پيشـنهاد می گردد دوره ها 
و جلسـاتی جهـت تقویـت و شـناخت کافـی دانشـجویان از 

اهميـت  مهـارت همدلـی  تشـکيل گردد. 
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Abs tract

Since universities in Iran play a significant role in preparing human resources achieve advancing goals of 

the country, evaluating emotional intelligence (self-motivation, self-awareness, self-control, empathy, social 

skills) and its role in educational achievement of the s tudents can lead to better planning and providing more 

useful solutions to the higher education sys tem obs tacles. Thus, this research was aimed at:" s tudying the effect 

of emotional intelligence's dimensions on the educational achievement of Agricultural S tudent's Razi University 

of Kermanshah" in the academic year 2020-2021. For this purpose, a quantitative research method based on 

the survey was used. And the s tatis tical population of the s tudy consis ted of 812 undergraduate agricultural 

s tudents of Razi University of Kermanshah who were selected by s tratified sampling techniques with the 

proportional allocation and using Cochran formula 180 of them. The main ins trument for data collection was 

a s tandard ques tionnaire of emotional intelligence of Siberia Schering (1996), validity of which was evaluated 

by experts’ panel, and its reliability using Cronbach’s alpha coefficient and composite reliability index was 

analyzed and confirmed due to the fact that the rate was higher than 0.7 for all the cons tructs. Also, the scale used 

in answering the ques tionnaire was based on the Likert scale (s trongly disagree to s trongly agree). S tructural 

equation modeling (SEM), as a multivariate technique, and Smart-PLS software was used. According to path 

analysis results, dimensions of emotional intelligence (except empathy) have significant roles in improving 

the educational achievement of agricultural s tudents among agricultural s tudents of the Razi University of 

Kermanshah. Empirical results showed that the agricultural S tudents' academic achievement depends on their 

emotional intelligence level and dimensions, and their emotional intelligence can explain 33% of agricultural 

S tudents' educational achievement variance. Research findings offer a new theoretical framework for future 

theory development.

Index terms: Emotional intelligence, Educational achievement, Agricultural s tudents
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