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تاثیر انگیزه کامیابی، هوش هیجانی و خالقیت بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان 

هنرستان های کشاورزی استان زنجان 

زهرا هوشمندان مقدم فرد1، علی شمس2، اسماعیل اخبار3

1- دانشجوی دكتری، ترویج و آموزش كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه زنجان
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چکیده
برنامه ریزی  آن ها،  از  استفاده  و  با شناخت  كه  تاثیرگذارند  پیشرفت تحصیلی هنرجویان كشاورزی  بر  عامل های چندی     
بر  هیجانی  هوش  و  كامیابی  انگیزه  خالقیت،  تاثیر  سنجش  ارتباطی  علی-  تحقیق  این  هدف  می شوند.  اثربخش تر  آموزشی 
پیشرفت تحصیلی هنرجویان هنرستان كشاورزی بود. جامعه ی آماری تحقیق را 187 تن هنرجویان هنرستان های كشاورزی 
استان زنجان در سال ۱۳۹۴ تشكیل  دادند كه برمبنای جدول نمونه گیری كرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری 
طبقه ای تصادفی متناسب، ۱۳۵ تن گزینش و بررسی شدند. ابزار تحقیق مشتمل بر پرسشنامه ای چهاربخشی بود كه روایی آن 
 )Ө=0/79-0/82( با نظرسنجی از متخصصان تایید شد و با انجام آزمون پیش آهنگ با ۳۰ هنرجو و محاسبه ضریب تتای ترتیبی
برای بخش های مختلف پایایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 پردازش شدند و از آمار توصیفی و تحلیلی 
برای دست یابی به هدف های تحقیق استفاده شد. نتیجه نشان داد كه متغیرهای تحصیالت مادر، شمار ساعت های مطالعه، 
میزان عالقه به گرایش، خالقیت، هوش هیجانی و انگیزه كامیابی، دارای همبستگی مثبت و معنی داری با پیشرفت تحصیلی 
گرایش های مختلف تحصیلی در هنرستان های  بین هنرجویان  تفاوت معنی داری  نظر پیشرفت تحصیلی  از  و  بود  هنرجویان 
كشاورزی استان زنجان مشاهده شد. هنرجویان گرایش كشت گیاهان دارویی وضعیت بهتری نسبت به هنرجویان گرایش های 
كامیابی و خالقیت  انگیزه  گرایش،  به  كه متغیرهای میزان عالقه  نشان دادند  نیز  نتیجه ی رگرسیون لجستیك  دیگر داشتند. 
مهم ترین عامل های متمایزكننده دو گروه هنرجویان با پیشرفت تحصیلی خوب و ضعیف هستند و در مجموع نشان داده شد كه 

مدل ارایه شده تا 80/7 درصد قادر به تفكیک دو گروه هنرجویان مزبور می باشد.
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مقدمه
نگرانی هـای  مهم تریـن  از  یكـی  تحصیلـی،  پیشـرفت 
مسـئوالن آموزشـی و خانواده هـای فراگیـران اسـت )بنی مهـد 
پیشـرفت   .)۱۳۹۳ همـكاران،  و  قـادری  ۱۳۹۳؛  مهربـان،  و 
یادگیرنـده  افـراد  عملكـرد  مقایسـه ی  می تـوان  را  تحصیلـی 
تعریـف  شـده،  مشـخص  پیـش  از  آموزشـی  هدف هـای  بـا 
كـرد تـا مشـخص شـود كـه فعالیت هـای آموزشـی آموزشـگر و 
تالش هـای فراگیـران بـرای یادگیـری، چه میـزان توانسـته اند 
 .)۱۳۹۰ )سـیف،  شـوند  منتهـی  آموزشـی  هدف هـای  بـه 
پیشـرفت تحصیلـی، تحت تأثیـر عامل های چندی می باشـد و 
بـا شناسـایی این عامل هـا، امكان بهبـود برنامه های آموزشـی 
)بختیارپـور،  می شـود  فراهـم  آمـوزش  كیفیـت  ارتقـای  و 
۱۳۸۷(. در زمینـه ی عامل هـای موثـر بـر پیشـرفت تحصیلـی 

اسـت.  گرفتـه  صـورت  چنـدی  بررسـی های 
عامل هایـی ماننـد هوش هیجانـی  )پاتـرز، 2010؛ یاوریان 
و اعجـاز، 1388(، خالقیـت  )پیـاو، 2014؛ نامیـا و همـكاران 
2014( و انگیـزه كامیابـی  )دریاكلو و همكاران، 2010؛ سـولور 
و رایـس، 2010( بـه عنـوان متغیرهـای دخیـل در پیشـرفت 
بـرای  كـه  هیجانـی،  هـوش  شـده اند.  بـرده  نـام  تحصیلـی 
نخسـتین بـار، توسـط سـالووی در برابر ضریب هوشـی  عنوان 
كنتـرل  توانایـی  از  اسـت  عبـارت   ،)1381 )حمید پـور،  شـد 
احساسـات،  ایـن  جداسـازی  دیگـران،  و  خـود  احساسـات 
جهت دهـی بـه رفتـار و تفكرهای شـخصی بر پایـه ی اطالعات 
و تنظیـم رفتـار فردی و بین فـردی )كیانی و همـكاران، 1390 
و كوكـر و همـكاران، 2007(.  از ایـن رو، انتظار می رود افرادی 
كـه هـوش هیجانـی باالتـری دارند، بـه موفقیت های بیشـتری 
نیـز نایـل شـوند )كیانـی و همـكاران، 1390(. همان گونـه كـه 
حـدود  فـردی  هـر  داده انـد،  نشـان  بررسـی ها  برخـی  نتایـج 
هـوش  مدیـون  را  زندگـی اش  موفقیت هـای  از  درصـد   80
هیجانـی اش اسـت و 20 درصـد از این موفقیت هـا در نتیجه ی  
ضریـب هوشـی اسـت )قـادری و همـكاران، 1393(. بنابراین، 
در  فـرد  موفقیـت  تبیین كننـده ی  می توانـد  هیجانـی  هـوش  
مرحله هـای زندگـی اش باشـد )میكالجـزاك و المیـن، 2008(. 
بـا  افـراد  و  داشـته  انعطـاف   قابلیـت  هیجانـی،  هـوش 
بـر  بـر مهارت هـای هیجانـی و تمركـز ذهـن  تمریـن و تمركـز 
رفتارهـا و هیجان هـای خـود می تواننـد آن را بهبـود بخشـند 
)حسـین مردی و حسـین مردی، 1394(. خالقیـت بـه معنـی 

همـكاران،  و  )نـادری  اسـت  جدیـد  كارهـای  ایجـاد  توانایـی 
2010(. در تعریـف خالقیـت، سـاویل )2006(، آن را حالتـی 
از ذهـن می دانـد كـه بـر پایـه ی آن، هوش هـای چندگانـه بـه 
طـور متحـد عمـل می كننـد و در این حالت اسـت كـه خالقیت 
یـك توانایـی بالقـوه در فـرد خلـق می كنـد و موجـب می شـود 
او بـا یـك تمركـز اثربخـش، بـه نـوآوری برسـد. پـس، می تـوان 
گفـت كـه خالقیـت راه كاری بـرای رسـیدن بـه هـدف اسـت نـه 
خود هدف )اسـمیث و اسـمیث، 2010(. سـومین متغیر مورد 
بررسـی انگیـزه كامیابی می باشـد. در نظریـه انگیـزه كامیابی، 
پیوسـته  فراگیـران  شكسـت  یـا  موفقیـت  در  هـدف  نقـش  بـر 

مفاخـری، 1390(.  و  تاكیـد می شـود )خدیـوی 
در واقـع انگیـزه كامیابـی را می تـوان گرایـش فراگیـران در 
جهـت ارزیابـی عملكرد هـای خـود در زمینه یادگیـری با توجه 
بـه معیارهـای برتـر موفقیـت و برخـوردار شـدن آنـان از لـذت 
ناشـی از عملكرد مطلوبشـان دانست )وسـتلند و آرچ، 2001(. 
كسـانی كـه انگیـزه كامیابی باالیـی دارند، می خواهنـد كارهای 
خـود را بـه بهترین شـكل ممكن انجـام دهند، آنـان عالقه مند 
بـه انجـام كارهایـی هسـتند كـه چالش برانگیـز باشـد و بتوانند 
افـرادی،  چنیـن  كننـد.  ارزیابـی  را  خـود  پیشـرفت های 
اراده ی  دارای  و  بـاال  عزت نفـس  دارای  شـناس،  مسـئولیت 
موفقیـت در انجـام تكالیـف درسـی، دانشـگاهی و اجتماعـی 

هسـتند )سـولور و رایـس، 2010؛ بیابانگـرد، 1384(. 
نشـان   ،)1394( حسـین مردی  و  حسـین مردی  بررسـی 
داد كـه بیـن هـوش هیجانـی و پیشـرفت تحصیلی همبسـتگی 
تحلیـل  نتایـج  پایـه  بـر  ولـی  دارد،  وجـود  معنـی داری 
رگرسـیونی، هـوش هیجانـی نتوانسـت پیشـرفت تحصیلـی را 
پیش بینـی كنـد. در تحقیـق انجـام شـده توسـط فارسـیان  و 
همـكاران )1394(، مشـخص شـد كـه سـطح هـوش هیجانـی 
باالتـر، بـا انگیـزه پیشـرفت بیشـتر و بـا كاهـش سـطح نگرانـی 
از كالس زبـان همـراه اسـت. رئیسـون و همـكاران )1393(، 
در بررسـی های خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه بیـن هـوش 
هیچ گونـه  كل(،  )میانگیـن  تحصیلـی  پیشـرفت  و  هیجانـی 
رابطـه ای وجـود نـدارد. در پژوهش انجام شـده توسـط قادری 
و همكاران )1393(، پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان در سطح 
پیشـرفت  نظـر  از  معنـاداری  تفـاوت  و  داشـته  قـرار  متوسـط 
تحصیلـی بـر پایه ی دانشـگاه محل تحصیل، جنـس و وضعیت 
سـكونت وجود داشـت. همچنین در تحقیق مذكـور، میانگین 

تاثیر انگیزه کامیابی، هوش ...
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و  بـود  متوسـط  حـد  در  دانشـجویان  هیجانـی  هـوش  نمـره 
بیـن هـوش هیجانـی و متغیرهـای سـن، نیمسـال تحصیلـی، 
معنـاداری  ارتبـاط  تحصیلـی  مقطـع  و  تحصیلـی  پیشـرفت 

وجـود داشـت. 
بیان كننـده  همـكاران )1392(،  و  ابوالقاسـمی  تحقیـق 
مؤلفـه   خودتنظیمـی  راهبردهـای  متغیـر  در  كـه  بـود  ایـن 
تـالش،  مدیریـت  فراشـناختی،  و  شـناختی  راهبردهـای 
همیـاری در یادگیـری و جسـتجوی كمـک، در متغیـر هـوش 
هیجانـی مؤلفه هـای خودانگیـزی، خودكنترلـی، مهارت هـای 
كالس  هـدف  سـاختار  متغیـر  در  و  خودآگاهـی  و  اجتماعـی 
دارای  عملكردگـرا  و  تبحـری  هدف هـای  مولفـه  درس 
توانایـی پیش بینـی كنندگـی پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان 
دانشـكده های فنـی و مهندسـی دانشـگاه تهـران می باشـند. 
نشـانگر   ،)1390( همـكاران  و  سـیاهپوش  ارجمنـد  بررسـی 
اجتماعـی،  طبقـه  جنسـیت،  متغیرهـای  بیـن  كـه  اسـت  آن 
بعـد خانـوار )تعـداد اعضـای خانـواده(، عزت نفـس، عالقـه بـه 
رشـته و پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان رابطـه معنـاداری 
وجـود دارد. متغیرهـای سـاعت های مطالعـه، جنـس، طبقـه 
اجتماعی والدین و میزان عزت نفس به ترتیب سـهم بیشـتری 
در  دانش آمـوزان،  تحصیلـی  پیشـرفت  متغیـر  پیشـگویی  در 

بـا دیگـر متغیرهـا داشـتند.  مقایسـه 
یاوریـان و اعجـاز )1388(، نشـان دادنـد كـه رابطـه ای بیـن 
هـوش هیجانـی و پیشـرفت تحصیلـی وجـود نـدارد، اگرچـه از 
نظـر هـوش هیجانـی، بین گروه هـای مختلف تحصیلـی تفاوت 
همـكاران  و  رادفـر  بررسـی  در  شـد.  مشـاهده  معنـی داری 
)2013(، رابطـه ی مثبـت و معنـی دار بیـن هـوش هیجانـی و 
پیشـرفت تحصیلـی مشـاهده شـد. همچنیـن بـر پایـه سـطح 
تحصیـالت، تفـاوت معنـی داری در هوش هیجانی افـراد مورد 
بررسـی وجـود داشـت. در بررسـی اربابـی سـرجو و همـكاران 
)2013(، نتیجـه گویـای آن بـود كـه رابطه مثبـت و معنی داری 
بیـن رشـد و ارتقای هـوش هیجانـی دانش آموزان با پیشـرفت 
تحصیلـی آنـان وجـود دارد. صبحـی قراملكـی )2012(، نیـز 
رابطـه معنـی داری را بیـن هـوش هیجانـی و انگیـزه كامیابـی 
 ،)2011( مالمبـو  بررسـی  نتایـج  كـرد.  گـزارش  تحصیلـی 
بـا وجـود این كـه دانش آمـوزان كم سـن تر نسـبت  نشـان داد، 
بـه دانش آمـوزان بزرگ تـر، عملكـرد تحصیلـی بهتـری دارنـد، 
ولـی پیشـرفت تحصیلـی ایـن دو گروه سـنی تفـاوت معناداری 

را نشـان نمی دهـد. بررسـی آبـادی و زمانـی )1389(، نشـان 
داد كـه عامل هایـی ماننـد جنـس، سـطح اقتصـادی خانـواده، 
محـل اقامـت و سـطح تحصیـالت پـدر، بـر پیشـرفت تحصیلی 
دانشـجویان تاثیـر می گذارنـد. اوالتویـو و همـكاران )2010(، 
و  تحصیلـی  موفقیـت  بیـن  رابطـه ای  خـود،  بررسـی های  در 
بازرگانـی ندیدنـد.  خالقیـت در دانشـجویان رشـته مدیریـت 
هیجانـی،  هـوش  سـازمانی،  تعهـد  بیـن   ،)2008( سـاالمی 
رضایـت شـغلی، موفقیت در شـغل، سـن و میـزان تحصیالت، 

رابطـه معنـی داری یافتـه اسـت. 
هـدف  بـا  تحقیقـی  در  نیـز   ،)2007( همـكاران  و  سـایمن 
بررسـی تفكـر خالقانـه دانشـجویان در آمریـكا، دریافتنـد كـه 
دانشـجویان بـا نمـره خالقیت باالتـر، عالقه زیادتری به رشـته 
تحصیلـی خـود دارنـد و موفقیـت تحصیلی شـان باالتـر اسـت. 
پاركـر و همـكاران )2004(، در بررسـی خـود بـه ایـن نتیجـه 
رسـیدند كـه پیشـرفت تحصیلی به شـدت با هـوش هیجانی در 
ارتبـاط اسـت. چابراك و كریـج )2013(، در بررسـی رابطه بین 
عملكـرد تحصیلـی دانشـجویان و تفكـر خالقانـه نشـان دادند، 
بیـن آمـوزش مبتنـی بـر تفكـر خالقانـه و موفقیـت تحصیلـی 

رابطـه ای مثبـت و معنـی دار وجـود دارد. 
اگرچـه تحقیقـات چندی عامل های مختلفی را با پیشـرفت 
عامل هـا  همـه ی  بررسـی  امـا  دانسـته اند،  مرتبـط  تحصیلـی 
كم تـر  نتیجـه  در  و  اسـت  امكان پذیـر  كم تـر  پژوهـش  یـك  در 
پژوهشـی هم زمـان بـه نقـش پیش بینـی كنندگـی متغیرهـای 
بـه این كـه در زمینـه ی  بـا توجـه  مهـم توجـه داشـته اسـت.  
صـورت  پژوهشـی  زنجـان  اسـتان  در  كشـاورزی  هنرجویـان 
نگرفتـه بـود و از سـویی بـه صـورت هم زمـان هـم تاثیـر هـوش 
ویژگی هـای  برخـی  و  خالقیـت  كامیابـی،  انگیـزه  هیجانـی، 
فـردی بـر پیشـرفت تحصیلـی بررسـی نشـده بـود، در نتیجـه 
ایـن  از  یـك  هـر  سـهم  كـردن  مشـخص  تحقیـق   ایـن  هـدف 
متغیرهـا در پیش بینـی پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان مـورد 
بررسـی در نظـر گرفته شـد تا بـرای هنرجویان هنرسـتان های 
مهارتـی  و  فنـی  تحصیل كـرده  نیـروی  عنـوان  بـه  كشـاورزی 
بخـش كشـاورزی، بتـوان برنامه ریزی های مطلـوب و موردنیاز 

را انجـام داد. 
روش شناسی

ایـن تحقیـق از لحـاظ امـكان و میـزان كنتـرل متغیرهـا، از 
نـوع علـی- ارتباطـی اسـت و از نظـر هـدف، از نـوع كاربـردی 
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اسـت كـه بـرای گـردآوری داده هـا از روش میدانـی اسـتفاده 
مشـتمل  پرسشـنامه ای  تحقیـق،  اصلـی  ابـزار  اسـت.  كـرده 
بـر چهـار بخـش اصلـی شـامل ویژگی هـای فـردی، سـنجش 
هـوش هیجانی، سـنجش خالقیت و سـنجش انگیـزه كامیابی 
هنرجویـان بـود. متغیـر وابسـته تحقیـق پیشـرفت تحصیلـی 
بـود كـه بـا میانگیـن نمره هـای كل دوره تحصیلـی هنرجویـان 
پیشـین  گرفتـه  صـورت  بررسـی های  در  شـد.  سـنجیده 
)محمـدی و همـكاران، 1393؛ قارلقـی و همـكاران، 1394؛ 
صالحـی و همـكاران، 1394؛ آهنچیـان و همـكاران، 1391؛ 
فرج اللهـی و همـكاران، 1392؛ فرمانبـر و همـكاران، 1392 و  
بابایـی امیـری و عاشـوری، 1393(، از میانگیـن كل به عنـوان 

كرده انـد.  اسـتفاده  تحصیلـی  پیشـرفت  شـاخص 
هـوش هیجانـی با اسـتفاده از پرسشـنامه اسـتاندارد هوش 
هیجانـی بـار- آن  )2006(، سـنجیده شـد. ایـن پرسشـنامه، 
را در 15 خـرده مقیـاس شـامل خودآگاهـی  هـوش هیجانـی 
شـكوفایی،  خـود  عزت نفـس،  ابـرازی،  خـود  هیجانـی، 
بیـن  رابطه هـای  مسـئولیت پذیری،  همدلـی،  اسـتقالل، 
تحمـل  مسـاله،  حـل  انعطاف پذیـری،  واقع گرایـی،  فـردی، 
فشـار روانـی، كنتـرل تكانـش، خوش بینـی و خوشـبختی در 
سـواالت  بـه  مربـوط  گزینه هـای  می كنـد.  بررسـی  بعـد  پنـج 
كامـاًل موافقـم   = لیكـرت )2+  پنج درجـه ای  بـه صـورت طیـف 
تـا 2- = كامـاًل مخالفـم( تنظیـم شـدند. مجمـوع نمره هـای هـر 
فـرد در هـر خـرده مقیـاس، برابر بـا جمع جبـری نمره هـای او 
در پرسـش های آن خـرده مقیـاس بـود و مجمـوع نمره هـای 
او در 15 خـرده مقیـاس، برابـر بـا نمـره كل آزمـون وی اسـت. 
بـا شـاخص های  نیـز  انگیـزه كامیابـی هنرجویـان  خالقیـت و 
تركیبـی كـه بـه ترتیـب دربردارنده پنج و شـش گویـه بودند، به 
صـورت طیـف پنج درجـه ای لیكـرت )2+ = كامـاًل موافقـم تـا 2- 
= كامـاًل مخالفـم( سـنجیده شـدند كـه مسـتند بـه بررسـی های 
تدویـن  مرتبـط  صاحب نظـران  بـا  مصاحبـه  نیـز  و  پیشـین   

شـدند. 
از  اسـتفاده  بـا  آن  روایـی  تحقیـق،  ابـزار  تدویـن  از  پـس 
نظرسـنجی و پیشـنهادهای اعضـای هیـات علمـی مرتبـط در 
دانشـگاه زنجان و نیز مربیان هنرسـتان كشاورزی شهید باهنر 
زنجـان پـس از اصـالح و بازنگـری به دسـت آمـد. بـرای تعیین 
پایایـی پرسشـنامه نیـز بـا بررسـی مقدماتـی، 30 پرسشـنامه 
بیـرون از جامعـه آمـاری تكمیـل و ضریـب تتـای ترتیبـی برابر 

بـا 0/82، 0/8 و 0/79 بـه ترتیـب بـرای شـاخص های تركیبـی 
انگیـزه كامیابـی، هـوش هیجانـی و خالقیت محاسـبه گردید. 
هنرسـتان های  هنرجویـان  همـه ی  شـامل  آمـاری  جامعـه ی 
كشـاورزی اسـتان زنجان در سـال 1394 بـود كه بنا بـر گزارش 
سـازمان آموزش وپـرورش اسـتان زنجـان 187 هنرجـو بودند. 
به منظـور بـرآورد حجـم نمونـه از جـدول كرجسـی و مـورگان 
)1970(، بـا خطـای پنـج درصـد اسـتفاده شـد كـه بر ایـن پایه 
حجـم نمونـه 135 هنرجـو بـرآورد شـد. از روش نمونه گیـری 
گزینـش  بـرای  نمونـه  بـا حجـم  متناسـب  تصادفـی  طبقـه ای 
هنرجویـان اسـتفاده شـد. به طوری كـه متناسـب بـا حجـم هـر 
یـك از هنرسـتان ها، شـمار هنرجویـان موردنیـاز مشـخص و 
مـورد بررسـی واقـع شـدند. جـدول 1 توزیـع جامعـه آمـاری و 

نمونـه را نشـان می دهـد.

 Excel در  شـدن  وارد  از  پـس  شـده  گـرد آوری  داده هـای 
خالصـه  بـرای  شـدند.  پـردازش   Spsswin21 نرم افـزار  بـا 
كـردن داده هـا از جـدول توزیـع فراوانـی و بـرای تحلیل هـای 
ضرایـب  میانگیـن،  مقایسـه  آزمون هـای  از  اسـتنباطی  
دلیـل  شـد.  اسـتفاده  لجسـتیک  رگرسـیون  و  همبسـتگی 
اسـتفاده از رگرسـیون لجسـتیک ایـن بـود كـه هنرجویـان بـر 
گـروه خـوب و ضعیـف  بـه دو  نمـره پیشـرفت تحصیلـی  پایـه 

شـدند. تقسـیم 

یافته ها
 داده هـای ایـن تحقیـق از هنرجویانـی گردآوری شـد كه در 
هفـت گرایـش، در چهـار هنرسـتان در سـطح اسـتان زنجـان 
مشـغول بـه تحصیـل بودنـد. گرایـش تحصیلـی بـا بیشـترین 

هنرجـو مربـوط بـه طراحـی فضـای سـبز بـود. )جـدول 2(.

جدول1- چارچوب نمونه گیری و شمار نمونه های مورد بررسی

هنرستان 

هنرستان شهید باهنر زنجان
هنرستان امام خمینی ابهر

هنرستان امیرالمؤمنین صایین قلعه
مدرسه دخترانه بنت الهدا

شمارجامعه 

62
75
20
30

187

شمار نمونه  

47
53
15
20

135

تاثیر انگیزه کامیابی، هوش ...
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میانگیـن سـن هنرجویـان مـورد بررسـی 16 سـال و هفـت 
مـاه بـا انحـراف معیـار 0/84 سـال بـود. از نظـر محـل زندگـی، 
بیشـتر هنرجویـان سـاكن شـهر بودنـد )57/8 درصـد( و سـایر 
هنرجویـان )42/2 درصـد( نیـز در روسـتا زندگـی می كردنـد. 

شـغل پـدر 45/9 درصـد از هنرجویـان كشـاورزی بـود. سـطح 
تحصیـالت 41/7 درصـد از پـدران هنرجویـان و مـادران 42/9 
درصـد از هنرجویـان در حـد خوانـدن و نوشـتن بـود. از نظـر 
میـزان عالقـه  به گرایـش تحصیلی، عالقه ی بیشـتر هنرجویان 
)85/2 درصـد( در حـد متوسـط بـه بـاال بـود. متوسـط میـزان 
مطالعـه در روز دو سـاعت و 45 دقیقـه بـا انحـراف معیـار یـک 
سـاعت و 52 دقیقـه بـود و بیشـتر هنرجویـان )80/7 درصـد(، 
كل  میانگیـن  داشـتند.  مطالعـه  روز  در  سـاعت   3 از  كمتـر 
بـود.   2/23 معیـار  انحـراف  بـا   14/39 هنرجویـان  نمره هـای 
كم تریـن میانگیـن كل، 10 و بیش تریـن میانگیـن كل 20 بـود.
انگیـزه كامیابـی هنرجویـان بـا اسـتفاده از 6 گویـه در قالـب 
شـاخص تركیبی سـنجش شـد. اولویت بندی انگیـزه كامیابی 
هنرجویـان در جـدول 3 آمـده اسـت. چنـان كه دیده می شـود 
سـعی در انجـام هـركاری بـه بهتریـن شـكل ممكـن در رتبـه ی 
اول و  از فكـر دیگـران فـرد سخت كوشـی بـه نظـر رسـیدن  در 

رتبـه آخـر  بودند.

جـدول2- توزیـع فراوانـی هنرجویـان كشـاورزی برپایـه ی 
گرایـش تحصیلـی

گرایش 

امور دام
طراحی فضای سبز

تعمیر موتور تراكتور
كشت گیاهان دارویی

كشت گیاهان زراعی و باغی
پرورش میوه های دانه دار

مكانیك موتور و تراكتور
كل

فراوانی  

20
30
15
20
19
10
21

135

درصد فراوانی   

14/8
22/2
11/1
14/8
14/1
7/4

15/6
100

جدول4- توزیع فراوانی هنرجویان برپایه ی انگیزه كامیابی

سطح 

كم
متوسط

زیاد
جمع

فراوانی  

4
31

100
135

درصد فراوانی   

3
23
74

100

درصد انباشته   

3
26

100

جدول3- رتبه بندی گویه های انگیزه كامیابی هنرجویان

گویه

در هر كاری سعی می كنم، آن كار را به بهترین شكل ممكن انجام دهم.
همیشه دوست دارم آدم خیلی مهمی باشم.

من فرد آینده نگری هستم.
من نظم را خیلی دوست دارم.

من همیشه احساس می كنم انرژی زیادی برای هر كاری دارم.
افراد دیگر فكر می كنند، من فرد سخت كوشی هستم.

رتبه

1
2
3
4
5
6

میانگین 

1/39
1/24
1/07
1/21
0/94
0/85

انحراف معیار

0/94
1/02
1/90
1/06
0/92
0/84

ضریب تغییرات

0/67
0/82
0/84
0/87
0/97
0/98

مقیاس*: بسیار مخالفم = 2- مخالفم = 1- نظری ندارم=0 موافقم =1 بسیار موافقم = 2

بــا جمــع كــردن نمره هــای همــه ی گویه هــا و بــا لحــاظ 
كــردن كمینــه )12-( و بیشــینه )12( نمره هــای كل شــاخص،  
انگیــزه كامیابــی در ســه ســطح كــم، متوســط و زیــاد كد بنــدی 

شــده  آورده   4 جــدول  در  همان طوری كــه  شــدند.  دوبــاره 
ــد( در  ــان )74 درص ــتر هنرجوی ــی بیش ــزه كامیاب ــت، انگی اس

حــد زیــاد بــود.

جدول5- توزیع فراوانی هنرجویان برپایه ی خالقیت

سطح 

كم
متوسط

زیاد
جمع

فراوانی  

20
58
57

135

درصد فراوانی   

14/8
43

42/2
100

درصد انباشته   

14/8
57/8
100
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بـود  هیجانـی  هـوش  تحقیـق،  متغیرهـای  از  دیگـر  یكـی 
كـه بـرای سـنجش آن از پرسشـنامه هـوش هیجانـی بـار-آن 
)2006( مشـتمل بـر 90 پرسـش اسـتفاده شـد و بـا جمع بندی 
هـوش  طبقـه  سـه  در  آنـان  دسـته بندی  و  افـراد  امتیازهـای 
بیشـتر  كـه  شـد  مشـخص  زیـاد،   و  متوسـط  كـم،  هیجانـی 
هنرجویـان )68/1 درصـد(، هـوش هیجانـی متوسـطی دارنـد 

.)6 )جـدول 

بـرای بررسـی ارتبـاط متغیرهای مورد بررسـی با پیشـرفت 
تحصیلـی هنرجویـان، بـه دلیـل رتبـه ای بـودن دسـت كم یک 
متغیـر از ضریـب  همبسـتگی اسـپیرمن اسـتفاده شـد و نتیجه 
نشـان داد كـه بیـن متغیرهـای سـطح تحصیالت مـادر، میزان 
عالقـه بـه گرایـش، تعـداد سـاعت های مطالعـه در روز، هـوش 
پیشـرفت  متغیـر  بـا  كامیابـی  انگیـزه  و  خالقیـت  هیجانـی، 
تحصیلـی هنرجویـان، در سـطح یـک درصـد رابطـه ی مثبـت 
و معنـی داری وجـود دارد. بـه عبـارت دیگـر، هنرجویانـی كـه 
عالقـه بیشـتری به گرایش خود داشـتند، در طـول روز مطالعه 
بیشـتری هم داشـتند، دارای سـطح باالیی از هوش هیجانی، 
خالقیـت و انگیـزه كامیابـی بودنـد و سـطح تحصیـالت مادران 
آن هـا باالتـر بـود و از نظـر پیشـرفت تحصیلـی نیـز در وضعیت 
بهتـری بودنـد. هم چنیـن، بر پایـه نتیجه ی تحقیق، مشـخص 
سـطح  و  سـن  بیـن  معنـی داری  رابطـه ی  هیچ گونـه  كـه  شـد 
تحصیـالت پـدر هنرجویـان بـا پیشـرفت تحصیلـی هنرجویان 

نداشـت. وجود 
مقایسـه پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان در هفـت گرایـش 
موتـور  تعمیـر  سـبز،  فضـای  طراحـی  دام،  امـور  تحصیلـی 
و  زراعـی  گیاهـان  كشـت  دارویـی،  گیاهـان  كشـت  تراكتـور، 
باغـی، پـرورش میوه های دانـه دار و مكانیك موتـور و تراكتور با 
 )X2 =19/66 ,P=0/003(  اسـتفاده از آزمون كروسكال والیس

نشـان داد كـه تفاوت معنـی داری از ایـن نظر، بیـن هنرجویان 
ایـن گرایش هـا وجـود دارد، به گونـه ای كه  هنرجویـان گرایش 
كشـت گیاهـان دارویـی از نظر پیشـرفت تحصیلـی در وضعیت 
بهتـری نسـبت بـه هنرجویـان گرایش هـای دیگـر قـرار دارنـد، 
یـا بـه عبـارت بهتـر گرایـش تحصیلـی در پیشـرفت تحصیلـی 
تحصیلـی  پیشـرفت  مقایسـه  اسـت.  تاثیرگـذار  هنرجویـان 
مـن  آزمـون  از  اسـتفاده   بـا  روسـتایی  و  شـهری  هنرجویـان 
وایتنـی )P=0/243 ,U =1961( نشـان داد كـه بیـن هنرجویـان 
تفـاوت  تحصیلـی  پیشـرفت  نظـر  از  روسـتایی،  و  شـهری 
معنـی داری وجـود نـدارد یا بـه عبارتـی محل سـكونت تاثیری 

در پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان نـدارد. 

تحصیلـی  پیشـرفت  متغیـر  بـودن  دووجهـی  دلیـل  بـه 
تأثیـر  بررسـی  منظـور  بـه  و  تحقیـق  ایـن  در  هنرجویـان 
متغیرهـای مـورد بررسـی بـر پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان 
از رگرسـیون لجسـتیک اسـتفاده شـد. بـا اسـتفاده از متوسـط 
از  باالتـر  گـروه  دو  در  هنرجویـان  كل،  نمره هـای  میانگیـن 
میانگیـن  از  كمتـر  و  خـوب(  تحصیلـی  )پیشـرفت  میانگیـن 
)پیشـرفت تحصیلـی ضعیـف( تقسـیم شـدند كـه 48/1 درصـد 
در گـروه بـا پیشـرفت تحصیلی ضعیـف و 51/9 درصـد دیگر در 

قـرار گرفتنـد.  بـا پیشـرفت تحصیلـی خـوب  گـروه 
پـس از وارد كـردن متغیرهـا در مـدل، بررسـی نتایج نشـان 
اسـكویر  كای  مقـدار  بـه  توجـه  بـا  رگرسـیونی  مـدل  كـه  داد 
آمـاره شـبه  بـرازش اسـت.  X2(، دارای   =67/94  ,P  =0/00(
ضریـب تبییـن نـاگل كـرک، حـدود 0/528 و كاكـس و اسـنل، 

جدول6- توزیع فراوانی هنرجویان برپایه ی هوش هیجانی

سطح 

كم
متوسط

زیاد
جمع

فراوانی  

1
92
42

135

درصد فراوانی   

0/7
68/1
31/1
100

درصد انباشته   

0/7
68/8
100

و  پژوهـش  متغیرهـای  همبسـتگی  خالصـه ی  جـدول7- 
هنرجویـان تحصیلـی  پیشـرفت 

متغیر 

سطح تحصیالت مادر
میزان عالقه به گرایش

ساعت های مطالعه در روز
هوش هیجانی

خالقیت
انگیزه كامیابی

سن
سطح تحصیالت پدر

  r

0/266
0/454
0/307
0/377
0/495
0/256
0/006
0/140

P

0/002
0/000
0/000
0/000
0/000
0/003
0/942
0/110

تاثیر انگیزه کامیابی، هوش ...
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شماره 39، زمستان 1395

در حـدود 0/395 محاسـبه شـد. به عبارتـی نتیجـه بیانگـر آن 
تابـع لوجیـت اسـتخراج شـده می توانـد در حـدود  كـه  اسـت 
52/8 درصـد از احتمـال قـرار گرفتـن هنرجویـان در گـروه بـا 
پیشـرفت تحصیلـی  خـوب را بـرآورد كنـد یـا تـوان تفكیک دو 
گـروه از هـم را دارد. تـوان تشـخیص مـدل در جـدول 8، آمده 

 . ست ا

از  شـد  مشـخص  لجسـتیک،  رگرسـیونی  تحلیـل  پایـه  بـر 
مجموعـه متغیرهـای مسـتقلی كـه دارای رابطـه معنـی دار بـا 
متغیـر پیشـرفت تحصیلی بودنـد، به ترتیـب متغیرهای میزان 
عالقـه بـه گرایـش، خالقیـت و انگیـزه كامیابـی در معادله باقی 
ماندنـد و نتیجـه ی نهایـی ارزیابـی تـوان كلـی ایـن متغیرها در 
قـرار دادن هنرجویـان بـا پیشـرفت تحصیلـی خـوب و ضعیـف 
كـه مـدل  در گروه هـای درسـت در جـدول 9 نشـان می دهـد 
به دسـت آمده توانسـته اسـت به میـزان 80/7 درصـد، طبقه ی 
هنرجویـان را به صـورت درسـت پیش بینـی كنـد.  به طوری كـه 
برابـر یافته هـای جـدول بـاال، از بیـن هنرجویـان بـا پیشـرفت 
تحصیلـی ضعیـف تنهـا 16 نفـر و از بین هنرجویان با پیشـرفت 
گروه بندی شـده اند.  به اشـتباه  نفـر   10 تنهـا  خـوب  تحصیلـی 
پـس از اطمینـان از معنـی داری مدل، ضریب های رگرسـیونی 
)Exp B( مربـوط بـه سـه متغیـر تاثیرگـذار در جـدول 9 آمـده 
والـد  آمـاره ی  مقـدار  طریـق  از  آنهـا  معنـی داری  كـه  اسـت 

اسـت. به دسـت آمده   )Wald(

پیشـرفت  بـا  هنرجویـان  طبقه بنـدی  وضعیـت  جـدول8- 
تحصیلـی خـوب و ضعیـف بنـا بـر نتایـج رگرسـیونی

پیشرفت تحصیلی 

ضعیف
خوب

درصد كل

ضعیف

49
10

خوب

16
60

درصد صحت 
طبقه بندی

75/4
85/7
80/7

پیش بینی

Cox & Snell R2 =395/0    Nagelkerke R2=528/0,
X2= 94/67 P=     000/0

جدول9- خالصه رگرسیون لجستیک تاثیر بر پیشرفت تحصیلی هنرجویان كشاورزی

متغیر

)1x( میزان عالقه به گرایش
)2x( خالقیت

)3x( انگیزه كامیابی
مقدار ثابت

 B

0/636
0/366
0/223
14/22

 SE

0/233
0/081
0/074
2/71

 Wald

7/47
20/34
9/17

57/57

 Sig

0/006
0/000
0/002
0/000

 (Exp(B

1/89
1/44
1/25
0/00

Logit (p) = 22/14+636/0x1+366/0x2+223/0x3

بـر پایـه آمـاره والـد در جـدول9، سـه متغیـر میـزان عالقـه 
بـه گرایـش، خالقیـت و انگیزه كامیابی در تشـخیص پیشـرفت 
تحصیلـی هنرجویـان تاثیرگذارنـد. بـر پایـه ی آماره ی نسـبت 
گرایـش  بـه  عالقـه  میـزان  در  تغییـر  واحـد  یـک  بـا  بخـت، 
تحصیلـی، احتمـال بهبـود وضعیـت تحصیلـی هنرجویـان بـه 
انـدازه 1/89 برابـر بیشـتر می شـود و همین گونـه در زمینـه ی 
خالقیـت و انگیـزه كامیابـی نیـز این احتمـال به انـدازه 1/44 و 

1/25 برابـر بیشـتر می شـود. 

بحث و نتیجه گیری
پیشـرفت تحصیلـی همـواره به عنـوان یكـی از موضوع های 
اسـت.  بـوده  والدیـن  و  آموزشـی  فعـاالن حـوزه  بحـث  مـورد 

هـدف  بـا  زمینـه  ایـن  در  بسـیاری  پژوهش هـای  ازایـن رو، 
ایـن  اسـت.  شـده  انجـام  آن  بـر  مؤثـر  عامل هـای  شناسـایی 
پژوهـش بـه منظـور بررسـی تاثیـر هـوش هیجانـی، خالقیـت 
هنرجویـان  تحصیلـی  پیشـرفت  بـر  كامیابـی  انگیـزه  و 
هنرسـتان های كشـاورزی اسـتان زنجـان انجـام شـد و نشـان 
داد كـه بیش تـر هنرجویـان هنرسـتان های كشـاورزی اسـتان 

هسـتند.  شهرنشـین  افـرادی  زنجـان 
عالقـه بـه گرایـش بیشـتر هنرجویـان متوسـط بـه بـاال بـود 
كـه گویـای ایـن اسـت كـه هنرجویـان هم اكنـون دارای سـطح 
و  هسـتند  خودشـان  گرایـش  بـه  عالقه منـدی  از  مطلوبـی 
نشـان   14/39( هنرجویـان  نمره هـای  كل  میانگیـن  متوسـط 
از وضعیـت متوسـط هنرجویـان دارد.  بیـن سـن هنرجویـان 
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مشـاهده  معنـی داری  رابطـه  آنـان  تحصیلـی  پیشـرفت  و 
 ،)2011( مالمبـو  یافته هـای  برخـالف  یافتـه  ایـن  كـه  نشـد 
سـاالمی )2008( و قـادری و همـكاران  )1393( بـود. تفـاوت 
معنـاداری بیـن پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان گرایش هـای 
مختلـف وجـود داشـت و هنرجویـان گرایـش كشـت گیاهـان 
دارویـی دارای پیشـرفت تحصیلـی بیشـتری در قیـاس با دیگر 
بودنـد  بررسـی  مـورد  كشـاورزی  هنرسـتان های  گرایش هـای 
كـه یكـی از دالیـل می توانـد توجـه زیـاد بـه گیاهـان دارویـی 
در كشـور در سـال های اخیـر و وجـود زمینـه شـغلی خـوب آن 

اشـاره كـرد. 
بـا نتایـج بررسـی قـادری و همـكاران )1393(  ایـن یافتـه 
همخوانـی داشـت. انگیـزه كامیابـی تاثیـر مثبتـی بر پیشـرفت 
انگیـزه  بـا  هنرجویـان  یعنـی  داشـت.  هنرجویـان  تحصیلـی 
كامیابـی باالتـر نسـبت بـه هنرجویان بـا انگیزه كامیابـی كمتر، 
میانگیـن كل باالتـری داشـتند كـه این یافته همسـو با بررسـی 
قـادری و همـكاران)1393(  بـود.  گاردنـر و اسـمیث )1981(، 
 ،)1394( همـكاران  و  فارسـیان    ،)1980( چـاو  و  جرنسـتد 
سـولور و رایـس )2010(، نیـز در یافته هـای خـود تأثیـر مثبت 
گـزارش كرده انـد،  را  بـر پیشـرفت تحصیلـی  انگیـزه كامیابـی 
چـرا كـه انگیـزه كامیابی به عنوان یـك عامل انگیزشـی قوی در 
جهـت موفقیـت افـراد در انجام تكالیف درسـی عمـل می كند. 
دلیـل  بـه  دارنـد،  باالیـی  كامیابـی  انگیـزه  كـه  هنرجویانـی 
تـالش بیشـتر بـرای رسـیدن بـه هدف هایشـان، بـا موفقیـت 
بیشـتری بـر مشـكالت یادگیـری خـود غلبـه می كننـد )پكـران 

.)2011 همـكاران،  و 
و  آموزشـی  مسـئوالن  كـه  می دهـد  نشـان  مسـاله  ایـن   
و  رشـد  زمینه هـای  بـه  بایـد  كشـاورزی،  هنرجویـان  اولیـای 
تقویـت انگیـزه كامیابـی در هنرجویـان توجـه ویـژه ای داشـته 
هنرجویـان  تحصیلـی  پیشـرفت  بـا   هیجانـی  هـوش  باشـند. 
رابطـه مثبـت و معنـی داری داشـت كـه هم سـو بـا یافته هـای 
صبحـی   ،)2008( سـاالمی   ،)2004( همـكاران  و  پاركـر 
قراملكـی )2012(، اربابی سـرجو و همـكاران )2013(، رادفر و 
همـكاران )2013(، قادری و همكاران )1393(، حسـین مردی 
و حسـین مردی )1394( و فارسـیان  و همـكاران )1394( بـود. 
یاوریـان   ،)1393( همـكاران  و  رئیسـون  یافته هـای  بـا  ولـی، 
این كـه  بـه  توجـه  بـا  نبـود.  راسـتا  یـک  در   )1388( اعجـاز  و 
عارضه هـای  از  پیشـگیری  در  می توانـد  بـاال  هیجانـی  هـوش 

منفـی و زیانبـار ناشـی از افـت تحصیلـی تأثیر بسـزایی داشـته 
باشـد )فارسـیان و همـكاران، 1394(، بـا مشـاوره  و حمایـت 
والدیـن هنرجویـان و نیـز همراهـی اولیـای آموزشـی می توان 
بـه  تـا  كـرد  تقویـت  را  افـراد  در  مهارت هـای هـوش هیجانـی 
افـراد  در  هیجانـی  هـوش  ارتقـای  زمینه هـای  وسـیله  ایـن 
فراهـم شـده و ایـن مسـئله بتوانـد در پیشـرفت تحصیلـی آنان 
بـه طـور مثبتـی اثرگـذار باشـد. نتایـج تحقیـق نشـان داد كـه 
و معنـی داری  تاثیـر مثبـت  پیشـرفت تحصیلـی  بـر  خالقیـت 
دارد كـه ایـن یافتـه همسـو بـا یافته هـای بنی مهـد و مهربـان 
)1393(، براتیـان و بجانـی )1392(، چابـراك و كریـج )2013( 
و سـایمن و همـكاران )2007( بـود ولـی بـا نتایـج اوالتـای و 
همـكاران )2010( و ذهبیـون و احمـدی )1388( همخوانـی 
نداشـت. بـا در نظـر گرفتـن میانگین كل بـه عنوان یك نشـانگر 
پیشـرفت تحصیلـی )ذهبیـون و احمـدی، 1388( ایـن یافتـه 
نشـان می دهـد كه افـرادی كه خالق ترنـد، پیشـرفت تحصیلی 

بیشـتری نیـز دارنـد و برعكـس. 
 ،)1389( شـریفی  و  نسـب  حسـینی  بررسـی  نتایـج  بنابـر 
افـراد خالق تـر، نسـبت بـه دیگـر افـرادی كـه كمتـر خالق انـد، 
می كننـد  عمـل  بهتـر  یادگیـری  راهبردهـای  از  اسـتفاده  در 
افزایـش  بـر  موثـر  عامل هـای  از  یكـی  می توانـد  خـود  ایـن  و 
اسـت  الزم  بنابرایـن،  باشـد.  افـراد  ایـن  تحصیلـی  پیشـرفت 
بـه فكـر  تقویـت پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان،  بـه منظـور 
راه هایـی بـرای افزایـش خالقیـت در آنـان بـه عنـوان یكـی از 
عامل هـای اثرگـذار بـر موفقیـت و پیشـرفت تحصیلی شـان بود 
)كانوگارسـیا و هوگـز، 2000(، كـه تدوین برنامه های درسـی به 
گونـه ای كـه ایده پـردازی و تفكر خـالق را پرورش دهـد یكی از 
ایـن راه هاسـت. راه دیگـر افزایـش خالقیـت بـه نحـوی كـه بـر 
موفقیـت تحصیلـی هنرجویـان تأثیـر مثبـت بگـذارد، افزایش 

میـزان اثربخشـی تدریـس آموزشـگران اسـت.
بـا روش هـای تدریـس خـود  كـه آموزشـگران،  بـه شـكلی 
و  تحقیـق  و  هنرجویـان  بیشـتر  تفكـر  بـرای  را  فرصت هایـی 
تفكـر  راه هـای  بتواننـد  تـا هنرجویـان  فراهـم سـازند  كشـف، 
یافته هـای  بـا  همسـو  همچنیـن،  بگیرنـد.  یـاد  را  خالقانـه 
همـكاران  و  ارجمندسـیاهپوش  و   )1980( چـاو  و  جرنسـتد 
مطالعـه  سـاعت های  تعـداد  نیـز  پژوهـش  ایـن  در   ،)1390(
بـا پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان رابطـه مثبتـی داشـت كـه 
صـرف  هنرجویـان  كـه  اسـت  اوقاتـی  افزایـش  نشـان دهنده 
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طـور  بـه  نیـز  تحصیلی شـان  پیشـرفت  می كننـد،  مطالعـه 
معنـی داری افزایـش یافتـه اسـت. شـاید بتـوان میـزان عالقـه 
افـراد بـه گرایـش تحصیلـی را یكـی از دالیـل اختصـاص وقـت 
بـرای مطالعـه درس ها دانسـت. هر چـه هنرجویان كشـاورزی 
عالقـه بیشـتری بـه گرایـش تحصیلـی خـود داشـته باشـند بـا 
انگیـزه بیشـتری مباحـث درسـی را دنبـال می كننـد و زمـان 
بیـن  مثبـت  رابطـه  كـه  می كننـد  مطالعـه  صـرف  را  بیشـتری 
بـا پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان  بـه گرایـش  میـزان عالقـه 

مویـد ایـن نتیجـه اسـت. 
در بررسـی های صـورت گرفتـه توسـط سـایمن و همـكاران 
نیـز   )1390( همـكاران  و  سـیاهپوش  ارجمنـد   ،)2007(
گرایـش تحصیلـی  بـه  بیشـتر  كـه عالقـه  اسـت  گـزارش شـده 
باعـث افزایـش پیشـرفت تحصیلـی می شـود. بنابراین روشـن 
اسـت، افـرادی كـه بـه گرایـش خـود عالقه مندترنـد بـا انگیـزه 
بیشـتری تكالیـف خـود را انجـام داده، بـه یادگیـری مطالـب 
درسـی اهمیت بیشـتری می دهند و سـعی می كنند مشـكالت 
و بازدارنده هایـی را كـه در سـر راه یادگیـری آنـان قـرار دارد، 
برطـرف كننـد. چنیـن افـرادی بـا هدفمنـدی بیشـتری درس 
خاطـر  بـه  بهتـر  می گیرنـد  یـاد  كـه  را  مطالبـی  و  می خواننـد 
می سـپارند تا در آینده شـغلی خود نیز كه در زمینه كشـاورزی 
اسـت بـه كار بندنـد. بنابرایـن، بـه منظـور حفـظ عالقه منـدی 
ایـن افـراد و ایجـاد و افزایـش عالقـه در دیگـر هنرآموزانـی كـه 
عالقـه متوسـط یـا كمتـری بـه گرایـش خـود دارند، الزم اسـت 

اندیشـید. تمهیداتـی 
از جملـه، آموزشـگران بهتـر اسـت در كالس هـای درس، با 
مثبت اندیشـی بیشـتری نسـبت بـه مشـاغل كشـاورزی بحث و 
هنرجویـان را بـه ادامـه كار در زمینه كشـاورزی تشـویق كنند. 
بـا  همچنیـن، مسـئوالن آموزشـی بهتـر اسـت هنرجویـان را 
انواع كسـب وكارهایی كـه می توان در زیربخش های كشـاورزی 

ماننـد پـرورش شـترمرغ، پرورش قـارچ، پرورش ماهـی، تهیه 
ورمی كمپوسـت، تولیـد بـذر و نهال و غیره ایجاد شـوند، آشـنا 
كنند. مسـئوالن آموزشـی می توانند از افـراد موفق و كارآفرین 
در زمینـه كشـاورزی دعوت كننـد تا به هنرسـتان آمده و راجع 
بـه تجربه هـا و چگونگی كسـب موفقیـت خود، سـخن بگویند. 
هنرجویـان  آشـنایی  باعـث  اینكـه  بـر  افـزون  برنامه هـا  ایـن 
بـا بایدهـا و نبایدهـای آغـاز كسـب وكار و ارائـه چشـم اندازی 
خـوب و دقیـق بـه آنـان می شـود، عامـل انگیزشـی مثبتـی در 
راسـتای افزایـش عالقه بـه گرایـش تحصیلی خـود و در نتیجه 
تحصیـالت  سـطح  می شـود.  آنـان  بهتـر  تحصیلـی  پیشـرفت 
معنـی داری  و  مثبـت  ارتبـاط  تحصیلـی  پیشـرفت  بـا  مـادر 
بررسـی های حسـین مردی  نتایـج  بـا  نتیجـه  ایـن  كـه  داشـت 
 )1390( همـكاران  و  تمنایی فـر  و   )1394( حسـین مردی  و 
همخوانـی داشـت. پیشـنهاد می شـود بـا برگـزاری دوره هـای 
منسـجمی از كالس ها و مشـاوره های مناسـب روان شناسـی و 
نیـز نشسـت های آموزشـی بـرای والدیـن هنرجویـان در جهت 
آشـنا كـردن آنـان بـا شـیوه های مناسـب برخـورد بـا فرزنـدان 
و  مشـكل های  رفـع  و  شناسـایی  جهـت  در  فرزنـد،  تربیـت  و 

تنش هـای هنرجویـان اقـدام كننـد. 
ماننـد  هیجانـی  هـوش  مهارت هـای  از  بسـیاری  كـه  چـرا 
خـود  و  خودآگاهـی  خودكنترلـی،  اجتماعـی،  مهارت هـای 
و  )ابوالقاسـمی  مؤثرنـد  تحصیلـی  پیشـرفت  در  انگیـزی 
همـكاران، 1392(. در پایـان بایـد بـه ایـن نكتـه اشـاره كرد كه 
بـرای توسـعه كشـاورزی تربیت نیروهـای فنـی و مهارتی برای 
خدمـت در سـطح میدانـی ضـروری اسـت و انجـام تحقیقاتـی 
و  هنرسـتان ها  كنونـی  وضعیـت  شناسـایی  و  زمینـه  ایـن  در 
عامل هـای موثـر بـر پیشـرفت تحصیلـی هنرجویـان می توانـد 
بـه تصمیـم گیـران در این حـوزه كمک كنـد كه ایـن تحقیق نیز 

بـا همیـن هـدف انجـام گرفـت. 
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Abstract
Several factors affect academic achievement of agricultural high school students and by identifying 

these factors, the possibility of effective educational planning could be achieved. The purpose of this 
cause- correlational study was to investigate the impact of creativity, achievement motivation and emo-
tional intelligence on the academic achievement of students. The statistical population consists all 187 
agricultural high school students in Zanjan Province which 135 of them were selected based on Krejcie 
and Morgan sampling table and applying randomized stratified sampling method. The research tool had 
four sections which its validity was confirmed by a panel of related experts. A pilot study was conducted 
and calculated ordinal coefficient thetas were at the appropriate level (θ= 0.79- 0.82). Data were ana-
lyzed with Spsswin21 by using descriptive and inferential statistics. The results revealed that there was 
a significant correlation between mother’s education level, interest toward major, daily hours of study, 
emotional intelligence, achievement motivation and creativity with academic achievement of students.  
There was a significant difference of students of different majors in terms of academic achievement and 
student of medicinal plants was in first rank of academic achievement. Results of logistic regression 
analysis revealed that interest toward major; achievement motivation and creativity in equation are able 
to predict academic achievement of students in either of the good, or weak to an extent of more than 
80.7% correctly.  

Index Terms: Emotional Intelligence, Agricultural Education, Academic Achievement, Agricultural 
Students, Agricultural High Schools 
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