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 قدمهم
آموزش و توسعه  نیو مثبت ب میارتباط مستق

آن  تیو واقع یکه درست رایز، به استدالل ندارد یازین
 دیینظران توسعه تأآموزش و صاحب یرا علما

و گسترش  تیارتباط چنان است که تقو نیا. اندکرده
، پوریزمان) شودیم یگرید شرفتیموجب پ کیهر 

، یاههر جامع یرشد و بالندگ، در واقع(. 1389
پور و قدم) آن جامعه است یمرهون نظام آموزش

س در همه یو امروزه نظام آموزش( 1371، همکاران
است و تالش  یادیز تیاهم یجهان دارا یکشورها

 یو کمّ یفیسطح ک یارتقا یتا در راستا شودیم
 یزارع) ردیصورت گ یمطلوب یهااقدام یآموزش عال
 یلیتحص ردکه عملکجا آن از(. 1373، و همکاران

 ینظام آموزش تیفیمهم ک اریعنوان معبه انیدانشجو
 یاژهیو تیاهم زیآن ن یبررس، شودیدر نظر گرفته م

 یو پژوهش ینظر یهاتالش، یرو نیاز ا. دارد
در  یاندهیموجب گسترش فزا ینظران چندصاحب

 یلیمرتبط با عملکرد تحص یهاعامل نییو تب لیتحل
الزم به (. 1373، کینیصورو من فریتمنائ) شده است

بر عملکرد  مؤثر یهاعامل یذکر است که بررس
 نیا رایز، است دهیچیبه نسبت پ یامر، یلیتحص

و  یطیمح یهادارد که عامل یامفهوم ابعاد گسترده
 گذاردیبر آن اثر م یدرون فرد یهاعامل

با توجه به (. 1377، یمردنیو حس یمردنیحس)
 ییشناسا، یآموزش تیفیک یآن در ارتقا تیاهم

همواره مورد نظر  یلیبر عملکرد تحص مؤثر یهاعامل
بوده است و در  تیو ترب میظام تعلپژوهشگران ن

و  تیبه تناسب اهم یهاعامل نیا یچند یبررس
، یوکرم رادیشهباز) اندشده ییخود شناسا تأثیر

در عملکرد  مؤثر یهاعامل افتنیاگرچه (. 1372
 اریبس ریمتغ نیا یدگیچیپ لیدلدانشجو به  یلیتحص

توجه  یدیکل یرهایمتغ یاما برخ، دشوار است
و  یمسعود) را به خود معطوف کرده است یاژهیو

بنا بر نظر ، عنوان مثالبه(. 1381، یمحمد
عملکرد کننده نییتع یهااز عامل یکی، پژوهشگران

 کپارچهینوعِ واحد و  کیاما . باشدیهوش م یلیتحص
 فیبلکه ط، کندینم نیرا تضم تیموفق، هوش

فرد  تیاز هوش وجود دارد که سبب موفق یاگسترده

، یو طهماسب یثمر) شودیمختلف م یهاطهیدر ح
 شرفتیو پ یهوش عموم نیرابطه ب، در واقع(. 1389

اما . شده است انیب هایاز بررس یاریدر بس، یلیتحص
ها در سطح ژهیوبه، یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ یبرا

هوش را  گریانواع د دیبا، یافزون بر هوش عموم االترب
عنوان به(. 1370، و همکاران یفیشر) عنوان کرد

عنوان عامل به یجانیامروزه هوش ه، مثال
 شرفتیو پ یاجتماع، یسالمت روانکننده ینیبشیپ

( 2003، فیل) دارد یانیشا تیاهم یو شغل یلیتحص
انجام  یجانیهوش ه ینهیکه در زم ییهایو بررس

 یهادر جنبه یجانینقش هوش ه نیمب، شده است
 یلیتحص شرفتیپ چونهم ،فرد یمختلف زندگ

هوش  فیدر تعر(. 1371، یطهرانحسن) باشدیم
شامل  یجانیگفت که هوش ه توانیم یجانیه

منظور به وستهیبه هم پ یهااز مهارت یامجموعه
 یدر راستا هاجانیه میو تنظ یابیارز، ادراک، فهم

، و همکاران زادکیب) است یو عقالن یجانیرشد ه
شامل  یجانیهوش ه، گرید یانیبه ب ایو ( 1371

 یو اجتماع یجانیه یما در جهت خودآگاه ییتوانا
 یریگحوزه را اندازه نیالزم در ا یهااست و مهارت

هوش ، یرو نیاز ا(. 2007، یسکیتازیو) کندیم
در  یهمنقش م دیموضوع جد کیعنوان به یجانیه

افراد  رایز. دارد لیاز جمله تحص یابعاد مختلف زندگ
به رشد  یستیبا، یشناخت کل یهاییافزون بر توانا

و  هاجانیچون کنترل ه ییهامناسب در جنبه
، و همکاران یطهرانحسن) ابندیدست  زیها نعاطفه
 کیعنوان به زین یهوش معنو، نیافزون بر ا(. 1371
موضوع ، یو آموزشگاه یفرد یهادر حوزه مؤثرعامل 

 یپژوهش یهاافتهیو  یاست که مطالب نظر یدیجد
توجه به ، جهیدر نت. در مورد آن اندک است یو تجرب

در  یلیدر عملکرد تحص یهوش معنو تیاهم
عنوان به، قشر دانشجو نیو در ب یآموزش یهامؤسسه

 تیاهم یدارا، هادر جامعه یانسان یوربهره یروین
 نهیزم نیکه در ا یاندک یهاپژوهش مرغاست و به

از  یکیمسئله  نیهنوز ا، صورت گرفته است
و  رادیشهباز) باشدیم ینظام آموزش یهادغدغه

و  تیمعنو یهاسازه، یهوش معنو(. 1372، یکرم
در . کندیم بیترک دیسازه جد کیهوش را درون 
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عنوان کاربرد را به یسازه هوش معنو توانیواقع م
در نظر  یعمل یهاتیدر موقع یمعنو یهاتیظرف

 یهااز راه یهوش معنو(. 2000، مونزیا) گرفت
و  کندیشناخت و درک استفاده م یچندگانه برا

و  یرونیب یو روح را با زندگ یدارد تا زندگ یسع
 نیبه هم(. 2002، واغان) دهد وندیپ، هاانسان یکار

، کندیافراد را خالق م، یجهت است که هوش معنو
و  دهدمیو انتخاب  زیتمأ، صیتشخ ییبه افراد توانا

 ییو توانا کندیانسان را سرشار از شفقت و ادراک م
و  یفرهنگدهد )میرا به انسان  هاتیشناخت محدود

، خود طیکه بتواند با مح یو شخص( 1388، همکاران
 یاز نظر سالمت روان، سازگار شود یطور مناسببه
، یبا تعادل روان صشخ نیا. هنجار خواهد بودبه

مقاومت خواهد ، یزندگ ریذناپزیگر یهایمقابل ناکام
 (. 1389، بخش و همکارانفرح) داشت
نشان  یپژوهش یهاافتهی، یکنون یهاسال در

 رگذاریمهم و تأث یمفهوم زیدادند که سالمت روان ن
 ترینمهماز  یکیعنوان به رایز، در عملکرد افراد است

آن است که  یدر پ، سالم یزندگ کی یهامؤلفه
 یدیو ناام یافسردگ، یمانند نگران یاحساسات منف

در افراد  یماریب یهاکمرنگ گشته و از بروز نشانه
(. 1371، یزنگالناکبرپور) دیبه عمل آ یریشگیپ

با ، گسترده و اثرگذار خود تیسالمت روان با ماه
 در ارتباط است یلیچون عملکرد تحص یمیمفاه

 جیچه نتاچنان(. 1377، و همکاران یرکمالیم)
؛ 1377، و همکاران ینماز) هااز پژوهش یاریبس

آن  یایگو زین( 1372، ارشتناب و همکاراننامدار
 یهااز عامل، است که شاخص سالمت روان

 یلیبر عملکرد تحص رگذاریو تأثکننده ییشگویپ
 یبه واسطه یدانشگاه یلیدوره تحص رایز، باشدیم

زا فشارزا و تنش یادوره، پرشمار یهاحضور عامل
 یاز بهداشت روان انیدانشجو که یت و در صورتاس

از  یو عاطف یروح یهااختالل ربرخوردار نبوده و دچا
آنان دچار  یلیتحص تیموفق، شوند یجمله افسردگ

توجه به (. 1370، یو مکتب یدریح) شودیاخالل م
 کندیم دایپ یدوچندان تیاهم یزمان، سالمت روان

و  یعاطف یهامشکل، ریاخ یهادر سال میکه بدان
نگران  یشیروند افزا انیدانشجو انیدر م یروان

(. 1371، و همکاران یزنگالناکبرپور) دارد یاکننده
 مانند سالمال و همکاران، زیاز پژوهشگران ن یبرخ

 یلیتحص یفرسودگ، در کنار سالمت روان(، 2008)
مطرح  یلیبر عملکرد تحص مؤثر یعنوان عاملرا به

که  شوندیم یپژوهشگران مدع نیا. کنندیم
 یمخل آموزش یهااز عامل یکی یلیتحص یفرسودگ

گسترش ، یآموزش یو فضاها هاتیکه در موقع است
 یبه احساس خستگ یلیتحص یفرسودگ. کندیم دایپ

داشتن حس ، یلیتحص یهاو خواسته دهایبا لیبه دل
و احساس  یدرس فیبه تکال یعالقگیو ب نانهیبدب

 در دانشجو اشاره دارد یستگیو شا اقتینداشتن ل
سبب است که  نیو به هم( 2009، یواندرسچ)

 اقیو اشت زهیانگ انیدر دانشجو یلیتحص یفرسودگ
پور و قدمدهد )میقرار  تأثیرآنان را تحت  یلیتحص

آنان  فیو سبب عملکرد ضع( 1371، همکاران
چنین (. هم1377، و همکاران فردیفیشر) شودیم

از  انیاز دانشجو یاریاند که بسن دادهها نشاپژوهش
 برندیآن رنج م یامدهایباال و پ یلیتحص یفرسودگ

 یلیتحص تیسطح موفق(. 2012، چانگ و همکاران)
 یهاتحقق هدف یهااز نشانه تواندیم انیدانشجو

، کینیو منصور فریتمنائ) باشد ینظام آموزش عال
و ثمره  جهینت یبه معنا یلیو عملکرد تحص( 1373

فرد در نظر گرفته شده و همه  تیتالش و موفق
 دهیپد نیبه ا فمعطو ینظام آموزش یهاکوشش

وابسته  ریمتغ کیعنوان به یلیعملکرد تحص. باشدیم
و  ینییناانیزندوان) ردیپذیم تأثیر یچند یهااز عامل

 یکه بهره رفتیدر آغاز انتظار م(. 1373، همکاران
 یلیتحص شرفتیپ یبرا یخوب یگوشیپ، یهوش
 ینهیدر زم یهوش یبهره قتیدر حق، اما. باشد

امر باعث  نیچندان موفق نبود و ا، شده ادی ییشگویپ
مانند هوش  یاچندگانه یهابحث وجود هوش

به نقل  1381، یصمد) شد یو هوش معنو یجانیه
 یدر واقع برا(. 1372، و همکاران یاز عاشور

تنها ، یلیجمله تحصاز ، یفرد یدر زندگ تیموفق
صرف ( یهوش عقالئ) یبهر عمومبه هوش توانینم
ها و سنجش عامل گریکرد؛ بلکه توجه به د هیتک
(. 1381، انیارمحمدی) دارد تیفوق العاده اهم، هاآن
و  یجانیه یهایستگیشا ، تأثیرعنوان مثالبه
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 نینو یهانهیاز زم یکی یلیتحص تیبر موفق یاجتماع
دسته از  نیا یپژوهش است و خاستگاه نظر

و  گانهی) است یجانیها مفهوم هوش هپژوهش
عنوان به( 1771) یو سالو ریما(. 1372، همکاران

را  یجانیهوش ه، یطور رسمکه به یکسان نینخست
، استفاده کردند یاز هوش اجتماع یعنوان شکلبه

 انیو ب یابیارز( 1 یمؤلفهرا شامل سه  یجانیهوش ه
در  هاجانیه میتنظ( 2 گرانیدر خود و د هاجانیه

 یآسانگر یبرا هاجانیکاربرد ه( 3 گرانیخود و د
 (. 2007، براکت و همکاران) دانندیم، شهیتفکر و اند

هوش ، انجام شده یهاقیبنا بر تحق چنینهم
عملکرد ، مانند؛ عزت نفس ییهابا مفهوم یجانیه

و  ینگران، یافسردگ، یفرد نیب یهارابطه، یشناخت
 نیارتباط دارد و ا، به تنش یکیولوژیزیف -یپاسخ روان

و  یخستگ تواندیخود م یبه نوبه زیها نمفهوم
 قرار دهد تأثیررا تحت  رانیفراگ یلیتحص یفرسودگ

به  دنیمنظور رسبه، نیبنابرا(. 1371، عطادخت)
افزون بر ، یلیتحص یهااز مهارت ییسطح باال

به رشد مناسب در  دیفرد با، یشناخت یهاییتوانا
ها و عاطفه هاجانی؛ کنترل هچونهم ییهاجنبه

 یابیبدون دست رانیفراگ، گرید یبه معنا. ابدیدست 
 یریادگیقادر به ، یجانیهوش ه یهامؤلفه نیبه ا

و  یثمر) نخواهند بود یموضوعات درس نهیبه
با آموزش ، یرو نیاز ا(. 1389، یطهماسب
 یبه بسترساز توانیم یجانیهوش ه یهامهارت

 اقدام کرد انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ یمناسب برا
 (. 1372، و همکاران گانهی)

با  یعامل روانشناخت کیعنوان به یجانیه هوش
 یجانیدر هوش ه رایز، سالمت رابطه دارد

 یجانیوجود دارد که پردازش اطالعات ه ییهامهارت
. شوندیو باعث انسجام فکر م کنندیم یرا آسانگر

را ها آن که به احساسات خود توجه دارند و یافراد
را  خود یخُلق یهاو حالت کنندیو درک م ییشناسا

 یدادهایرو تأثیر توانندیم، کنندیم یبازساز زین
ها آن با یحد برسانند و به راحت نیترزا را به کمتنش

 یروانو  یسالمت جسم، جهیدر نت، مقابله کنند
، در واقع(. 1377، و همکاران ینماز) دارند یترشیب

 رگذاریسالمت روان تأث زانیبر م یمختلف یهاعامل

 ترینمهماز  یجانیه میتنظ ان؛ین میکه در ا، هستند
 باشدیسالمت روان م زانیبر م مؤثر یرهایمتغ

و بنا بر نظر ( 2009، یجیو کر یگرانفسک)
که باعث ارتقاء  ییهااز عامل یکی شناسانروان

 ینیبشیو نقش پ شودیسالمت روان افراد م
 است یجانیدارد؛ هوش ه نهیزم نیدر ا یاکننده

از  یاشامل مجموعه یجانیهوش ه(. 2001، بارون)
، ادراک، منظور فهمبه وستهیبه هم پ یهامهارت

و  یجانیرشد ه یدر راستا هاجانیه میو تنظ یابیارز
 یبه عبارت(. 1371، و همکاران زادکیب) است یعقالن

 یدر خودآگاه ییشامل توانا یجانیهوش ه، گرید
 نیالزم در ا یهااست و مهارت یو اجتماع یجانیه

 (. 2007، یسکیتازیو) کندیم یریگرا اندازه هحوز
که به صورت  یمهم یهااز جمله عامل چنینهم
 تأثیر رانیفراگ یلیتحص شرفتیدر پ تواندیم میمستق

، پور و همکارانفراهنگ) است یهوش معنو، بگذارد
به  یالدیم 2000پس از سال  یهوش معنو(. 1387

 یکاربرد یهامطرح شده است و از جنبه یطور جد
، کارانو هم یفرهنگ) است یدر زندگ تیمفهوم معنو

عنوان به یهوش معنو، گرید یبه عبارت(. 1388
 قیمبر فهم ع یمعنا و درک مبتن جادیا تیقابل

استفاده از  ییو توانا یو آگاه یوجود یهاپرسش
 باشدیدر حل مسئله م یچندگانه آگاه یهاسطح

 یهاتیکاربرد ظرف یهوش معنو(. 2002، واغان)
(. 2000، مونزیا) است یعمل یهاتیدر موقع یمعنو

شناخت و  یچندگانه برا یهااز راه یهوش معنو
و روح را  یدارد تا زندگ یو سع کندیدرک استفاده م

، واغان) دهد وندیپ، هاانسان یو کار یرونیب یبا زندگ
 یهاهدف شبردیافراد در پ یسالمت روان(. 2002

از  تیاهم نیترشیاز ب یجوامع بشر یو آرمان یمل
 یو معنو یماد یهانهیزدر ه ییجولحاظ صرفه

(. 1377، یو محمود نسبییطباطبا) برخوردار است
دارد که در آن فرد  یتیوضعسالمت روان اشاره به 

خود  رونیدرون و ب یایاحساس کنترل بر دن یدارا
و شامل: ( 1377، و همکاران ندوشنیجعفر) بوده

استقالل و ، یخودکارآمد، یخوب بودن ذهن
 یارتباطات اجتماع، یستگیو شا تیکفا، یخودمختار
 یجانیو ه یبالقوه فکر یهایتوانمند ییو شکوفا
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 ینهیدر زم(. 1377، و همکاران ییرضا) است
انتظار وجود دارد که  نیا زین یلیعملکرد تحص

از سالمت روان بتوانند با  ییبا درجه باال انیدانشجو
کننده و کنترل زا و نگرانتنش طیشرا تیریمد

را در  یعملکرد خوب، هاجانیه وها درست عاطفه
با . کسب کنند یلیاز جمله تحص هانهیزم یهمه

و  یهوش معنو یو کاربردها هافیبه تعرتوجه 
بر  یکرد که هوش معنو انیب توانیم، سالمت روان
است و افراد  رگذاریتأث زیافراد ن یسالمت روان

 یباالتر یباال از سالمت روان یبرخوردار از هوش معنو
(. 1387، و همکاران یمعلم) باشندیم ورداربرخ

 یفرسودگ نیب یارتباط معنادار رودیاحتمال م
وجود داشته  انیدانشجو یو سالمت روان یلیتحص
و  یمشکالت روح شیمعنا که با افزا نیبد. باشد
 کند دایپ شیافزا زین یلیتحص یفرسودگ، یروان

به  یلیتحص یفرسودگ(. 1377، و همکاران یخزاع)
 یها و تقاضاهاالزام لیبه دل یخستگ ساحسا
به  یعالقگیو ب نانهیداشتن حس بدب، یلیتحص

و  اقتیو احساس نداشتن ل یدرس یهافیتکل
 اشاره دارد( دانشجو) ریدر فراگ یستگیشا
 (. 2009، یواندرسچ)

 تأثیر یچگونگ نهیدر زم یمختلف یهاپژوهش
سالمت روان و ، یهوش معنو، یجانیهوش ه
صورت گرفته  یلیبر عملکرد تحص یلیتحص یفرسودگ

. شده است حیتشرها ترین آنمهمکه در ادامه 
انجام شده  یجانیهوش ه ینهیکه در زم ییهایبررس

مختلف  یهادر جنبه یجانینقش هوش ه نیاست مب
و سالمت  یلیتحص شرفتیاز جمله پ، فرد یزندگ

(. 1371، و همکاران یطهرانحسن) باشدیروان م
دست  جهینت نیبه ا زین( 1372) و همکاران گانهی
 یهاو مهارت گرانیها خود و دکه درک عاطفه افتندی

، یجانیهوش ه ریاز متغ مؤلفهعنوان دو به یاجتماع
 یلیصتح شرفتیپ ینیبشیقادر به پ یطور معناداربه
 یجانیهوش ه نیب یرابطه مثبت و معنادار. باشندیم

استدالل  نیچننیوجود دارد و ا یلیتحص شرفتیو پ
از هوش  ترشیب یمندکه افراد با بهره کنندیم
 تیموفق، یلیتحص یافتگیدر سازش یجانیه
 یباالتر یلیتحص شرفتیکسب کرده و به پ یترشیب

 یاهپژوهش جینتاچنین . همابندییدست م
و  یفیشر(، 1371) فر و همکارانمقدمهوشمندان

(، 1388) و همکاران ییهما(، 1372) همکاران
(، 1389) یو طهماسب یو ثمر( 1389) زهراکار

و  یجانیمثبت و معنادار هوش ه یرابطه یایگو
 یدر حال نیا. باشدیم رانیفراگ یلیعملکرد تحص
 انیب(، 1377) یمردنیو حس یمردنیاست که حس

ها در مورد رابطه هوش پژوهش یهاافتهیکنند که یم
 یجهیمتناقض است و نت یلیتحص شرفتیپ و یجانیه

. برداشت کردها آن از توانیرا نم یمشخص و قاطع
متناقض را تفاوت  یهاافتهی نیپژوهشگران علت ا نیا

 یآموزش، یفرهنگ یهاتفاوت، پژوهش یهادر جامعه
 یکه رو یاند و در پژوهشعنوان کرده ییربنایو ز

دانشگاه آزاد واحد رودهن انجام دادند به  انیدانشجو
 یجانیهوش ه نیکه ب افتندیدست  جهینت نیا

آنان رابطه  یلیتحص شرفتیدختر و پ انیدانشجو
 نیپسر ا انیاما در دانشجو. وجود ندارد یمعنادار

( 1377) و همکاران ینماز. رابطه معنادار شده است
که  افتندیدست  جهینت نیدر پژوهش خود به ا زین
سالمت  یهامؤلفهو  یجانیهوش ه یهامؤلفه نیب

 یو نگران یافسردگ، یچون عملکرد اجتماع یعموم
منجر به  تواندید که ممثبت وجود دار بستگیهم

 . شود یلیسطح تحص یارتقا
 یهایدر بررس زین(، 1370) و همکاران معرفت
و  یکه رابطه منف افتندیدست  جهینت نیخود به ا

 یفرسودگ یهامؤلفهو  یجانیهوش ه نیب یداریمعن
 پژوهش عطادخت جینتا. وجود دارد یلیتحص

 یفرسودگ نیآن است که ب یایگو زین(، 1371)
و  یمنف یرابطه یجانیو نمره کل هوش ه یلیتحص

 یفرسودگ یهامؤلفه نیوجود دارد و از ب یرمعنادا
، یجانیبا هوش ه یلیتحص یخستگ، یلیتحص
هوش چنین . همدارد یو معنادار یمنف یرابطه

 یخستگ انسیاز وار یمقدار یکنندهنییتب، یجانیه
 ماشانیآن. باشدیم یلیتحص یو ناکارآمد یلیتحص

 یجانیهوش ه نیکه ب کندیاستدالل م زین( 2010)
وجود  یمثبت و معنادار یرابطه یو هوش معنو

 یدستجردو برات ینیعابد، نیافزون بر ا. دارد
 یهایدر بررس زین( 1371) یو اسدپاسک( 1373)
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 یکه هوش معنو افتندیدست  جهینت نیخود به ا
 یلیعملکرد تحص یبرا یقدرتمند یکننده ینیبشیپ

 پور و همکاراناما فراهنگ. باشدیم انیدانشجو
در (، 1372) یو کرم رادیو شهباز( 1387)

 نیکه ب افتندیدست  جهینت نیخود به ا یهاپژوهش
وجود  بستگیهم، یلیو عملکرد تحص یهوش معنو

 و همکاران یخدابخش یهاپژوهش جینتا. ندارد
و ( 1377) و همکاران یرکمالیم(، 1373)

آن  یایگو زین( 1372) ارشتناب و همکاراننامدار
رابطه  یلیو عملکرد تحص یسالمت روان نیاست که ب

 جینتاچنین . هموجود دارد یمثبت و معنادار
پور و قدم(، 1371) و همکاران یلیکائیم یهاپژوهش

 زین( 2012) لگیو کاستال و ب( 1371) همکاران
و  یلیتحص یفرسودگ نیآن است که ب یایگو

. وجود دارد یو معنادار یرابطه منف یلیعملکرد تحص
و ( 1371) و همکاران یوسفیکه  تاس یدر حال نیا

 یهادر پژوهش( 1372) و همکاران یصادق
 نیکه ب افتندیدست  جهینت نیبه ا یاجداگانه

وجود  یارابطه یلیتحص شرفتیسالمت روان و پ
 . ندارد
کرد که  انیب توانیم، شده ادیتوجه به مطالب  با

، یلیدر بهبود عملکرد تحص مؤثر یهاعامل ییشناسا
دارد  یتوجه در مباحث آموزش انیعمده و شا یسهم

مقوله  نیاز پژوهشگران به ا یاریبس زیو تاکنون ن
بر  رگذاریتأث یهاعامل ییتوجه کرده و به شناسا

 یهاتوجه به سازه اام. اندپرداخته یلیعملکرد تحص
سالمت ، یهوش معنو، یجانیمانند هوش ه یدیجد

با عملکرد ها آن و ارتباط یلیتحص یروان و فرسودگ
، یبررس انینو و شا یاعنوان مسئلهبه، یلیتحص

 نیا یهدف اساس، یرو نیاز ا. باشدیمطرح م
، یجانیهوش ه یرهایمتغ تأثیر لیتحل، پژوهش

و  یلیتحص یفرسودگو سالمت روان بر  یهوش معنو
 یکشاورز یهادانشکده انیدانشجو یلیعملکرد تحص

 نهیشیبا توجه به مرور پ نیبنابرا. باشدیم رانیا
چنین هم و ینظر یمرتبط و مبان یهانگاشته

پژوهش  یمدل مفهوم، مورد نظر پژوهش یهاهدف
 . آورده شده است 1 به صورت نگاره

 
 پژوهش یچارچوب مفهوم -7نگاره 

 شناسیروش
. است یکاربرد یهاپژوهش از نوع پژوهش نیا

 انیشامل دانشجو یمورد بررس یآمار یجامعه

 یکشاورز یهادانشکده یِلیمختلف تحص یهامقطع
 سراسر کشور بودند یدولت یهادانشگاه

(239793=N .)و  یجسیحجم نمونه بنا بر جدول کر

 سالمت روان فرسودگی تحصیلی عملکرد تحصیلی

 هوش معنوی

 هوش هیجانی
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از  یریگنمونه یبرا. تن برآورد شد 389مورگان 
با انتساب متناسب  یاطبقه یتصادف یریگروش نمونه

 یکه در ابتدا بر مبنا بیترت نیبه ا. استفاده شد
 یکه توسط سازمان سنجش برا یایبندقطب

کشور به  یهادانشگاه، شده هیکشور ارا یهادانشگاه
نظر  یهیبر پا، سپس. شدند یبندمیپنج قطب تقس

که پژوهش با آن  ییهاتیکارشناسان و محدود
 یدانشکده کشاورز کیاز هر قطب ، بود روروبه

، تیدر نها(. 1371، و همکاران یاسالم) انتخاب شد
 انیمورد نظر متناسب با شمار دانشجو یحجم نمونه

آمار مربوط به شمار . شد عیتوز یانتخاب یهادانشکده
 قیاز طر، یلیها تحصدر هر کدام از مقطع انیدانشجو

در . شد یگردآور اهمکاتبه با اداره آموزش هر دانشگ
مختلف و  یهادر دانشکده انیشمار دانشجو 1جدول 

 . شده است دیحجم نمونه ق
پاسخ با بسته ینامهپرسش یریگهزانداابزار 

آن با استفاده از  ییبود که روا یبیترت اسیمق
 جیدر عرصه ترو) یاز متخصصان دانشگاه ینظرسنج

( یتیو سالمت روان و علوم ترب یو آموزش کشاورز
افزار ابزار سنجش با استفاده از نرم ییایپا. شد دییتأ
R نیا زانیکه م شد نییتع یبیترت یتتا یو محاسبه 

در  نامهپرسشمختلف  یهابخش یبرا هابیضر
 . داده شده استنشان 2جدول 

 
 پژوهش یمنتخب و حجم نمونه یهادانشکده انیتعداد دانشجو -7جدول 

 دانشکده
 شمار دانشجو

 جمع
 حجم نمونه

 جمع
 دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

 تهران
2038 1229 171 3817 19 31 19 107 

 71 1 11 27 1901 193 712 1019 پردیس کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

 79 9 21 97 3700 200 979 2713 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

 91 11 18 72 2780 397 931 1791 دانشگاه کشاورزی رامین اهواز

 91 9 17 71 2299 179 771 1188 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 389 71 77 272 13919 1137 3109 8190 جمع

 ابزار پژوهش ییایو پا رهایمتغ -2جدول 
 ترتیبی تتای گویه شمار متغیر

 81/0 28 سالمت روان

 97/0 28 هوش هیجانی

 82/0 27 هوش معنوی

 87/0 11 فرسودگی تحصیلی

 
 SPSS افزارنرمبا استفاده از ها پردازش داده

. صورت گرفت 20 ینسخه AMOSو  22 ینسخه
شامل  بیپژوهش به ترت نیا یوابسته یرهایمتغ

و سالمت روان  یلیتحص یفرسودگ، یلیعملکرد تحص
 یسالمت روان و فرسودگ یرهایمتغ، البته. بودند
کرد مستقل عمل یرهایعنوان متغخود به یشغل

چنین (. هم1 ینگاره) ندیآیشمار مبه زین یلیتحص
عنوان به یو هوش معنو یجانیهوش ه یرهایمتغ

سالمت روان در نظر  ریمتغ یهاکنندهینیبشیپ
 . گرفته شدند

سالمت روان از  ریکردن متغ یاتیعمل یبرا
شامل چهار بخش ) سالمت روان گلدبرگ نامهپرسش

، یخوابیاضطراب و ب، یجسمان یهااختالل در نشانه
 یو برا( یو افسردگ یاختالل در کارکرد اجتماع

 ینامهپرسش زین یلیتحص یفرسودگ ریسنجش متغ
 یابر. تکار قرار گرف یمبنا( 2009) برسو و همکاران

و  یبرادبر ینامهپرسشاز  یجانیسنجش هوش ه
از  یسنجش هوش معنو یو برا( 2001) وزیگر
 نیا یهمه. بهره گرفته شد( 2008) نگیک اسیمق

 یسطحپنج کرتیل فیبا استفاده از ط رهایمتغ



 ... ،یجانیاثر هوش ه 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 771 

 یبر مبنا یلیتحص شرفتیپ ریمتغ. سنجش شدند
 یهامسالیدر ن انینمرات کل دانشجو نیانگیم

 . شده سنجش شد اندهگذر یلیتحص

 هایافته
 یسن نیانگینشان دادند که م یفیتوص یهاافتهی

سن  نهیشیو ب نهیکم. سال بود 07/21 انیپاسخگو
 ترین. بیشسال بود 38و  20 بیبه ترت انیپاسخگو

 یمقطع کارشناس انیمربوط به دانشجو یفراوان
مقطع  انیدانشجو یفراوان نیترو کم( درصد 3/92)

درصد از  21به  کینزد. بود( درصد 3/12) یدکتر
 سانسیلمقطع فوق انیدانشجو زیرا ن انیپاسخگو

جنس  یهیبر پا انیپاسخگو عیتوز. دادندیم لیتشک
از آنان زن (، درصد 9/12) تن 198نشان داد که  زین

 تیوضع. مرد بودند زیاز آنان ن( درصد 3/79) 190و 
پاسخگو مجرد و  انیدرصد از دانشجو 1/92تأهل 

 . متأهل بودند زیدرصد از آنان ن 7/39
، یجانیهوش ه یرهایمتغ نیانگیم یسهیمقا

در  یلیتحص یسالمت روان و فرسودگ، یهوش معنو
با استفاده از  یکشاورز یهادانشکده انیدانشجو انیم

نشان داد که تفاوت  سیآزمون کروسکال وال
ازلحاظ  یمورد بررس یپنج دانشکده انیم یمعنادار

 انیدانشجو یلیتحص یو فرسودگ یجانیهوش ه
 انیبود که در م یدر حال نیا(. 3جدول ) داردوجود 

و  یها از لحاظ هوش معنودانشکده نیا انیدانشجو

. وجود نداشت یسالمت روان تفاوت معنادار
 سیدر پرد لیمشغول به تحص یکشاورز انیدانشجو
به  رازیدانشگاه تهران و ش یعیو منابع طب یکشاورز

و  یجانیهوش ه نیانگیم ترینبیش یدارا بیترت
 نیترکم یدارا نیرام یدانشکده کشاورز انیدانشجو

 انیدانشجو، نیافزون بر ا. بودند یجانیهوش ه زانیم
و دانشکده  نیرام دانشگاه یدانشکده کشاورز

 یلیتحص یفرسودگ ریدر متغ یدانشگاه راز یکشاورز
را به خود اختصاص دادند و  نیانگیم نیترکم

 کرج یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد انیدانشجو
 . را داشتند نیانگیم نیترشیب

در  یلیعملکرد تحص نیانگیم یسهیمقا
نشان  Fبا استفاده از آزمون  یکشاورز یهادانشکده

 یهادانشکده انیم یداریداد که تفاوت معن
 انیمختلف از لحاظ عملکرد دانشجو یکشاورز
 نیبر اساس ا(. 7جدول ) وجود دارد یکشاورز

 سیدانشجوبان در پرد یلیعملکرد تحص، هاافتهی
از  نیرام یو دانشگاه کشاورز یراز اهدانشگ یکشاورز

در  نیا. بودتر بیش یکشاورز یهادانشکده یهیبق
 یکشاورز یدانشکده انیبود که دانشجو یحال

 یعیو منابع طب یکشاورز سیو پرد رازیدانشگاه ش
 یلیعملکرد تحص زانیم نیکمتر یدانشگاه تهران دارا

 . بودند

 
و  یلیتحص یفرسودگ، سالمت روان، یهوش معنو، یجانیهوش ه یرهایمتغ نیانگیم یسهیمقا -9جدول 

 یمورد بررس یکشاورز یهادر دانشکده یلیعملکرد تحص

 

 و کشاورزی پردیس

 طبیعی منابع

 تهران دانشگاه

 کشاورزی پردیس

 رازی دانشگاه

 کرمانشاه

 دانشکده

 کشاورزی

 شیراز دانشگاه

 دانشگاه

 کشاورزی

 اهواز رامین

 دانشکده

 کشاورزی

 فردوسی دانشگاه

 مشهد

Chi-

Square 

سطح 

 یمعنادار

هوش 

 هیجانی
79/191 28/172 37/197 77/137 93/170 93/18 001/0 

هوش 

 معنوی
11/117 71/113 11/117 07/117 89/113 978/0 971/0 

 913/0 187/0 73/183 89/182 21/183 79/182 17/183 سالمت روان

فرسودگی 

 تحصیلی
71/199 11/197 93/191 98/193 31/193 92/11 001/0 

 



 7934 ، زمستان74شماره  

نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 774   

و  یلیتحص یفرسودگ، سالمت روان، یهوش معنو، یجانیهوش ه یرهایمتغ نیانگیم یسهیمقا -7جدول 
 یمورد بررس یکشاورز یهادر دانشکده یلیعملکرد تحص

 

 و کشاورزی پردیس

 طبیعی منابع

 تهران دانشگاه

 کشاورزی پردیس

 رازی دانشگاه

 کرمانشاه

 دانشکده

 کشاورزی

 شیراز دانشگاه

 دانشگاه

 کشاورزی

 اهواز رامین

 کشاورزی دانشکده

 فردوسی دانشگاه

 مشهد

مقدار 
F 

سطح 

 یمعنادار

عملکرد 

 تحصیلی
83/17 79/11 08/17 07/19 11/11 17/3 031/0 

 
 پژوهش یچارچوب نظر یرهایمتغ انیبستگی مهم سیماتر -1جدول 

 معنویهوش  هوش هیجانی سالمت روان فرسودگی تحصیلی عملکرد تحصیلی 

     1 عملکرد تحصیلی

    1 **-997/0 فرسودگی تحصیلی

   1 **-381/0 **377/0 سالمت روان

  1 **193/0 **-319/0 **312/0 هوش هیجانی

 1 **973/0 **771/0 **-920/0 **191/0 هوش معنوی

 داری در سطح یک درصد خطامعنی ** داری در سطح پنج درصد خطامعنی* 

 
 یاصل یرهایمتغ انیم بستگیهم یبررس یبرا

 استفاده شد رمنیاسپ بستگیهم بیپژوهش از ضرا
 انیم بستگیهمحاصل از  یهاافتهی(. 1جدول )

از آن  یایگو یلیو عملکرد تحص یلیتحص یفرسودگ
 ریدو متغ نیا انیم یو معنادار یمنف یرابطهبود که 

 ابطرو لیتحل(. Sig=001/0و  r= -997/0) وجود دارد
و  r=312/0) یجانیهوش ه یرهایمتغ بستگیهم

001/0=Sig )191/0) یو هوش معنو=r  و
001/0=Sig )یارابطه یعملکرد تحصل ریبا متغ 

روابط  یبررس. را آشکار ساخت یمثبت و معنادار
و  r= -381/0) سالمت روان ریسه متغ بستگیهم

001/0=Sig ،)319/0) یجانیهوش ه- =r  و
001/0=Sig )920/0) یو هوش معنو- =r  و
001/0=Sig )انیدانشجو یلیتحص یفرسودگ ریبا متغ 

 یمنف یارابطه یشده دارا ادی رینشان داد که سه متغ
 چنین،. همباشندیم یلیو معنادار با عملکرد تحص

نشان داد که  بستگیهمدست آمده از به یهاافتهی
و  یجانیهوش ه انیم یمثبت و معنادار یرابطه

(. Sig=001/0و  r=193/0) سالمت روان وجود دارد
 زیبا سالمت روان ن یهوش معنو یرابطه یبررس
و  r=771/0) مثبت و معنادار را نشان داد یارابطه
001/0=Sig.) 

 میرمستقیو غ میاثرات مستق لیتحل یبرا
از ، وابسته یرهای/ متغریمستقل بر متغ یرهایمتغ
(. 2 یو نگاره 9جدول ) استفاده شد ریمس لیتحل

، یلیتحص یفرسودگ یرهایمتغ میاثرات مستق یبررس
 یلیبر عملکرد تحص یو هوش معنو یجانیهوش ه

 یو معنادار یمنف تأثیر یشغل یداد که فرسودگنشان 
 -91/0) داشت انیدانشجو یلیعملکرد تحص یرو بر
=β001/0 ؛>p .)به صورت مثبت و  زین یهوش معنو

 قرار داد تأثیررا تحت  یلیعملکرد تحص یمعنادار
(12/0=β01/0 ؛>p .)تأثیر بیبود ضر یدر حال نیا 

، یلیبر عملکرد تحص یجانیهوش ه یاستاندارد شده
 تأثیر لیتحل(. β=01/0) معنادار و قابل توجه نبود

(، p<001/0 ؛β= -97/0) یهوش معنو یرهایمتغ
و هوش ( p<001/0 ؛β= -23/0) سالمت روان

 یفرسودگ ریبر متغ( p<003/0 ؛β= -18/0) یجانیه
 یمنف تأثیر رینشان داد هر سه متغ زین یلیتحص

 نیا انیبود که از م یدر حال نیا. معنادار بر آن دارند
و سالمت روان  یوهوش معن ریمتغ، ریسه متغ

 یلیتحص یفرسودگ یبرا یقو یکنندهینیبشیپ
مربوط به اثر  ریمس لیبخش سوم تحل. بودند

 ریبر متغ یو هوش معنو یجانیهوش ه یرهایمتغ
 نیدست آمده از ابه جیسالمت روان بود که نتا

بر سالمت  ریهر دو متغ تأثیرقسمت نشان داد که 
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 یمعنو هوش ریروان مثبت و معنادار است و متغ
به . است یتریقو یکنندگینیبشیقدرت پ یدارا

 ریمس لیدست آمده از تحلبه یهاافتهی یصورت کل
 3/97مستقل توانستند  یرهاینشان داد که متغ

 3/72، یلیعملکرد تحص انسیوار یرهاییدرصد از تغ
 3/30و  یلیتحص یفرسودگ انسیوار رییدرصد از تغ

روان را  متسال انسیوار یرهاییدرصد از تغ
شده  لیتعد نییتع یهابیضر. کنند ینیبشیپ

مستقل  یرهایاست که متغ نیا یدهندهنشان

 نییدر تب یقبولمناسب و قابل ییپژوهش توانا
محاسبه ، نیافزون بر ا. وابسته داشتند یرهایمتغ

 زین ریمس لیتحل یالگو یبرازش برا یهاشاخص
 ودمدل ب -مناسب داده یسازگار یدهندهنشان

مدل وجود  -برازش داده یبرا یطیشرا(. 2نگاره )
به  ریاسکوینسبت کا، طیشرا نیا یدارد که بر مبنا

و  CFIمقدار ، باشد 1کمتر از  دیبا یآزاد یدرجه
NFI باشد 71/0از  ترشیب دیبا . 

  
 استاندارد شده ریمس یهابیهمراه با ضر ریمس لیتحل یالگو -2نگاره 

و سالمت  یلیتحص یفرسودگ، یلیمستقل بر عملکرد تحص یرهایمتغ تأثیر ریمس لیتحل یخالصه -1جدول 
 یکشاورز انیروان در دانشجو

 . B Beta t Sig متغیرهای مستقل متغیر وابسته

 مستقیم بر عملکرد تحصیلی تأثیر

 001/0 21/33 ــــــــ 19/20 مقدار ثابت

 001/0 -71/17 -91/0 -199/0 تحصیلیفرسودگی 

 827/0 219/0 01/0 001/0 هوش هیجانی

 01/0 77/2 12/0 019/0 هوش معنوی

 001/0 = Sig.  271 = F 973/0 =Adj 2R 979/0 =2R  837/0 = R 

 مستقیم بر فرسودگی تحصیلی تأثیر

 001/0 27/39 ــــــــ 93/99 مقدار ثابت

 001/0 97/7 -23/0 -120/0 سالمت روان

 003/0 02/3 -18/0 088/0 هوش هیجانی

 001/0 -11/11 -97/0 -379/0 هوش معنوی

 001/0 = Sig.  2/83= F 723/0  =Adj 2R 728/0 =2R  917/0 = R 

 مستقیم بر سالمت روان تأثیر

 001/0 91/9 ــــــــ 17/21 مقدار ثابت

 03/0 19/2 130/0 119/0 هوش هیجانی

 001/0 93/9 79/0 771/0 معنویهوش 

 001/0 = Sig . 3/97= F 303/0  =Adj 2R 309/0 =2R  117/0 = R 

Chi-square= 0.041 

Degrees of freedom=1 

Probability level=0.839 
RMSEA=0.000 

CFI= 0.99 

NFI=0.99 

عملکرد 

 تحصیلی

139/1=Adj
2R  

فرسودگی 

 تحصیلی

729/1=Adj
2R  

 سالمت روان

 هوش معنوی

 هوش هیجانی

919/1=Adj
2R  

17/1 
 

71/1- 79/1 

 

71/1 
17/1- 72/1 

411/1- 
 

29/1- 
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عملکرد  ریبر متغ میرمستقیاثرات غ یبررس
نشان (، 9جدول ) یکشاورز انیدانشجو یلیتحص

اثر  نیترشیب یدارا یهوش معنو ریکه متغ دهدیم
اثر  نیترکم یدارا یجانیهوش ه ریو متغ میمستق

از  یناش یهاافتهی چنین،. همباشندیم میرمستقیغ

 یفرسودگ) مستقل یرهایکل متغ تأثیر یمحاسبه
و هوش  یجانیهوش ه، سالمت روان، یلیحصت

 ترینبیش دهدینشان م یلیبر عملکرد تحص( یمعنو
 یفرسودگ یرهایمربوط به متغ بیاثر کل به ترت

 . باشندیم یو هوش معنو یلیتحص
 
 

 یلیمؤثر بر عملکرد تحص یرهایو کل متغ میرمستقیغ، میمستق تأثیر -4جدول 
 کل تأثیر مستقیماثر غیر اثر مستقیم متغیرها

 -910/0 ـ -910/0 فرسودگی تحصیلی

 191/0 191/0 ـ سالمت روان

 19/0 19/0 01/0 هیجانیهوش 

 922/0 102/0 12/0 هوش معنوی

 

 گیریبحث و نتیجه

 یرهایاثر متغ لیپژوهش حاضر تحل یهدف کل
و سالمت روان بر  یهوش معنو، یجانیهوش ه
 انیدانشجو یلیو عملکرد تحص یلیتحص یفرسودگ

 یلیبر عملکرد تحص میاثر مستق لیتحل. بود
 یفرسودگ ریآن بود که دو متغ یدهندهنشان
 نیترشیب یدارا بیبه ترت یو هوش معنو یلیتحص

بود که هوش  یدر حال نیا. اثر استاندارد شده بودند
. نداشت یلیبر عملکرد تحص یمعنادار تأثیر یجانیه
 ایکرد که  لیتحل توانیم گونهنیرا ا جهینت نیا

هوش  یهامهارت یدارا یدر حد مطلوب انیدانشجو
از آنان در  یاریبساین که  ایو  ستندین یجانیه

 در یهاجانیکنترل ه ییهستند که توانا یامرحله
این که  با توجه به یریگجهینت نیا) باشدیکم مها آن

مقطع  یکشاورز انیدانشجو انیپاسخگو ترشیب
و  یثمر(. رسدیبه نظر م یمنطق، بودند یکارشناس
 زین( 1372) و همکاران گانهیو ( 1389) یطهماسب

مثبت و  . تأثیرکنندیم یبانیرا پشت یلیتحل نیچن
توسط  یلیبر عملکرد تحص یمعنادار هوش معنو

 یدستجردو برات ینیپژوهش عابد یهاافتهی
. شده است یبانیپشت( 1371) یو اسدپاسک( 1373)

بر  یلیتحص یتوجه فرسودگ انیو شا یمنف تأثیر

نکته دارد  نیبر ا دیتأک انیدانشجو یلیعملکرد تحص
مخل در  یهااز عامل یکی یلیتحص یکه فرسودگ

بوده و هر  یکشاورز انیدانشجو یلیعملکرد تحص
 انیدر م یلیتحص یفرسودگ زانیاندازه که م

از  ینییپا یلیعملکرد تحص، باشد ترشیب انیدانشجو
سالمال و  جیبا نتا جهینت نیا. خود نشان خواهند داد

 لگیکاستال و ب(، 2009) یشوندر(، 2008) همکاران
و  یلیکائیم( 1377) و همکاران فردیفیشر(، 2012)

( 1371) همکاران وپور و قدم( 1371) همکاران
 یفرسودگاین که  با توجه به. باشدیسو مهم

، یاقیاشتیب، یزاریممکن است منجر به ب یلیتحص
از  یو موارد، درک شده ییکاهش خودکارا، ینیبدب

، راستا نیشود؛ در ا انیدانشجو انیگونه در م نیا
 یآموزش عال گذارانسیاستکه  شودیم شنهادیپ

و  یو فناور قاتیحقت، در وزارت علوم یکشاورز
 یهاعامل ییبر شناسا یکشاورز یهادانشکده

 انیدانشجو انیدر م یلیتحص یفرسودگ یزنندهدامن
تمرکز و توجه  نیا. باشندداشته  یتوجه مضاعف

، یآموزش یدوباره محتوا یابیارز قیاز طر تواندیم
 طیو مح سیتدر یهاروش، یابیارزش یهاروش

با استفاده از  یاورزکش یعال یهاآموزش یکیزیف
 یو آموزش یدرس یزیربرنامه یتخصص یهاکارگروه

. ردیمختلف صورت پذ یکشاورز یهادر دانشکده
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سالمت  یرهاینشان دادند که متغ هاافتهیچنین هم
اثر معنادار  یدارا یجانیو هوش ه یهوش معنو، روان

 یلیتحص یفرسودگ یبر رو یتوجه انیو شا
پژوهش  یهاافتهی. باشندیم یکشاورز انیدانشجو

و معنادار  یمنف ( تأثیر1377) و همکاران یخزاع
 یبانیپشت زیرا ن یلیتحص یسالمت روان بر فرسودگ

بر  یجانیو معنادار هوش ه یمنف أثیر. تکنندیم
معرفت و  یهاافتهیسو با هم زین یلیتحص یفرسودگ

 نیدر ا. است( 1371) و عطادخت( 1370) همکاران
قدرت  یدارا یمعنو وشه ریمتغ، انیم
 رهایمتغ گرینسبت به د یترشیب یکنندگینیبشیپ

و  هاتیاز ظرف یهوش معنواین که  با توجه به. بود
شناخت  شیافزا یبرا، انیدانشجو یمعنو یهاییتوانا

آنان با  یروان یروح وندیپچنین هم و درک آنان و
 جهیدر نت کند؛یاستفاده م یو علم یدانشگاه طیمح

 یعامل به کاهش فرسودگ نیگفت که ا توانیم
 . نجامدیب زیدر آنان ن یلیتحص

مثبت و  تأثیر ینشان دادند که هوش معنو جینتا
به . دارد زیبر سالمت روان ن یتوجه انیمعنادار شا

 یهوش معنو زانیباال بودن م، گرید یعبارت
 زیسالمت روان آنان ن شیباعث افزا انیدانشجو

که  شودیم نیمربوط به ا، لیاز دال یکی. شودیم
 یبدر حد مطلو یهوش معنو یکه دارا یانیدانشجو
 یدیتر و دگسترده یاریهوش یگستره، هستند

با . دارند یترشیب یمعنابخش ییتوانا زیو ن تریمتعال
اثر هوش  ینهیعنوان شده در زم یجهیتوجه به دو نت

و سالمت روان  یلیتحص یبر فرسودگ یمعنو
تفکر  یعنی) یکه ابعاد هوش معنو شودیم شنهادیپ

و  یعالمت یآگاه، یشخص یمعنابخش، یانتقاد
 یمشاوره یهادر برنامه( یاریهوش یگستره

تمرکز ، یرو نیاز ا. گنجانده شود ییدانشجو
موضوع  نیبر ا ییدانشجو یمشاوره یمرکزها

و  یهوش معنو یهاییابعاد و توانا شیبه افزا تواندیم
و  یلیسالمت روان و عملکرد تحص شیافزا جهیدر نت

. کندکمک  انیدانشجو یلیتحص یکاهش فرسودگ
از  یکی، اشاره شد زین نیاز ا شیکه پ طورهمان

پژوهش هوش  نیموجود در ا یدیکل یرهایمتغ
 یبر رو ریمتغ نیا میاثر مستق یبررس. بود یجانیه

و  یلیتحص یفرسودگ، سالمت روان یرهایمتغ
متفاوت را نشان داد؛ به  یجینتا یلیعملکرد تحص

بر عملکرد  ریمتغ نیا میکه اثر مستق یاگونه
سو با نا هم جهینت نیا. معنادار نبود یلیتحص

(، 1372) و همکاران گانهی(، 2003) فیل یهاافتهی
 و همکاران یفیشر(، 1389) یو طهماسب یثمر

 زهراکار(، 1388) و همکاران ییهما(، 1372)
و ( 1371) فر و همکارانمقدمهوشمندان(، 1389)

ن یبا ا. باشدیم(، 1371) و همکاران یطهرانحسن
 یفرسودگ یرهایآن بر متغ میاثر مستق، وجود
( مثبت )تأثیر و سالمت روان( یمنف )تأثیر یلیتحص

 توانیباال را م یجهیهمسان نت یجینتا. معنادار بود
(، 2001) و همکاران نیپژوهش آوست جینتا انیدر م

( 1371) و همکاران یطهرانحسن(، 2003) فیل
هوش  ومکه مفه شودیم شنهادیپ. مشاهده کرد

 یهادانشکده یآموزش یهادر برنامه یجانیه
الزم است  نیاز ا شیپ، اما. گنجانده شود یکشاورز

ها و عامل ینهیدر زم یآموزش یهادوره یبرخ
 یبرا انیدانشجو یجانیباال بودن هوش ه یامدهایپ

 و همکاران گانهیگونه که همان. استادان برگزار شود
به  شهیهم یجانیعنوان کردند هوش ه(، 1372)
 رایز. شودیمنجر نم یمطلوب آموزش یامدهایپ

 یبا توجه به بازه انیاز دانشجو یممکن است برخ
کنترل  ییتوانا، که در آن قرار دارند یو رشد یسن

 یهاتیخود در موقع یهاجانیاحساسات و ه
الزم باشد که  یرو نینداشته باشند و از ا یریادگی

بالغ و ماهر  یافراد انو استادان به عنو گرانآموزش
اما . کنند ییو راهنما یدهآنان را جهت نهیزم نیدر ا

ممکن است با  زیاز استادان ن یاریکه بس ییاز آنجا
در  یجانیهوش ه تیتقو یها و چگونگمهارت

 نیا یبرگزار، نداشته باشند ییآشنا انیدانشجو
 خود استادان یهامهارت تیدر تقو تواندیها مدوره

و  یجانیهوش ه ینهیدر زم( یکشاورز گران)آموزش
آن در  یسازنهیبه وجود آوردن و نهاد یهاوهیش

 . سودمند باشد یکشاورز انیدانشجو
بر  میمربوط به اثر مستق یهاافتهیچند که  هر

 تأثیر یجانینشان داد که هوش ه یلیتحص شرفتیپ
 انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ یبر رو یمعنادار
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 میرمستقیاثر غ یمربوط به بررس یهاافتهی، اما. ندارد
 ییتوانا یدارا ریمتغ نیو اثر کل نشان داد که ا

 انینشجودا یلیعملکرد تحص حیدر تشر یریگچشم
بر سالمت روان و  ریمتغ نیا تأثیر، نیافزون بر ا. است

 یهاکنندهینیبشیکه از پ یلیتحص یفرسودگ
 جهیدر نت. معنادار بود، هستند یلیتحص شرفتیپ
هوش  یهامهارت تیکه تقو شودیم شنهادیپ
 یآگاه، یخودآگاه شیافزا قیاز طر یجانیه

قرار  یترشیخود مورد توجه ب تیریو مد یاجتماع
 نیکردن ا تریو کاربرد تریاتیعمل یبرا. ردیگ
 نهیزم نیرا در ا یآموزش یهاکارگاه توانیم شنهادیپ

که  ییدانشجو -یعلم یهاانجمن قیاز طر
و  کنندیم تیها فعالدر آن یادیز انیدانشجو

 ینهیمورد نظر بدون هز یکارگاه زین یطورکلبه
 . برگزار کرد، هستند یاقتصاد

 هامنبع
. دانش آموزان یلیبا عملکرد تحص یرابطه هوش معنو(. 1371. )م، پورو همت.، ب، یاکبر.، م، یاسدپاسک

قم: مرکز مطالعات و . یاجتماع یو مطالعات فرهنگ یدر علوم انسان قیو تحق ینوآور یالمللنیکنفرانس ب
 . هیحوزه علم غیارتباطات و تبل یانجمن علم -یسروش حکمت مرتضو یاسالم قاتیتحق

در  انیدانشجو یتفکر انتقاد یهامهارت یتوسعه یسازوکارها(. 1371. )م، یژنیو ب.، ع، یعباس.، ا، یاسالم
 . 183-179(، 2) 12، رانیا یو آموزش کشاورز جیمجله علوم ترو. ینظام آموزش عال

 زشیو انگ یسالمت روان نیرابطه ب یبررس(. 1371. )ا، زادهو ملک.، س، یشوطیاریخدا.، م، یزنگالناکبرپور
(، 2) 3، یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها. زیتبر یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو شرفتیپ

27-17 . 
با  یاز زندگ تیو رضا یاجتماع تیحما، یتیشخص یهایژگیارتباط و(. 1373. )ا، کینیمنصورو .، م، فریتمنائ

 . 177-199، 91، یدر آموزش عال یزیرپژوهش و برنامه نامه. فصلانیدانشجو یلیعملکرد تحص
در  تحصیلی پیشرفت ننشجویاو دا هیجانی شهو بطهرا سیربر(. 1389. )ف، یطهماسب.، ع، یثمر

 . 121-128(، 39و  31) 7، یاصول بهداشت روان نامه. فصلانیدانشجو
 سهیو مقا یبررس(. 1377. )م، ینیو ز.، م، دهینویپورصالح.، ا، ییهنزاینیحس.، ح، زارع.، ع، ندوشنیجعفر

زن  نامه. فصلزدیزنان مطلقه با زنان متأهل شهرستان  یشناخت جانیه میو تنظ یسالمت روان و سازگار
 . 1-19(، 22) 9، و جامعه

 شهو طتباار سیربر(. 1371. )ی، یعقوبیو .، م، انیبکائ.، ف، یچراغ.، ن، ریکبیکرم.، ط، یطهرانحسن
 علمی یمجله. رنیشابو هنشکددا یرپرستا ننشجویادر دا تحصیلی پیشرفتروان و  سالمت با هیجانی

 . 31-72(، 3) 20، همدان ماماییو  یرپرستا هنشکددا
و  یجانیبر اساس هوش ه یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ(. 1377. )ز، یمردنیو حس.، ا. ع، یمردنیحس

 . 1-9(، 3) 13، مجله پژوهان. واحد رودهن یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو نیدر ب شرفتیپ زشیانگ
و ارتباط آن با سالمت  یلیتحص یفرسودگ(. 1377. )م، پوریعقوبیو .، م، انیدرمیجابر.، م، یتوکل.، ط، یخزاع

مرکز مطالعات و توسعه  یدوفصلنامه آموزش پزشک. رجندیب یدانشگاه علوم پزشک انیروان در دانشجو
 . 79-11(، 2) 3، بابل یآموزش دانشگاه علوم پزشک

 . 1-17، 11، یتینامه تربپژوهش. هاو چالش هادگاهی: دیهوش معنو(. 1371. )یعل، ییرجا
، نفسعزت یرهایسالمت روان بر اساس متغ ینیبشیپ(. 1377. )ک، اینعتیو شر. ا. ع، یانیب.، ط، ییرضا

(، 3) 3، آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نامه. فصلدانشگاه شاهرود انیدر دانشجو دیو ام یاز زندگ تیرضا
212-272 . 
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 تحصیلدر  یمهادا به میل کاهش بر موثر ملاعو سیربر(. 1373. )ا، یو کاظم.، ا، یزیعز.، ج، یزارع
مجله توسعه آموزش در علوم . ازهوشاپور ا یجند پزشکی معلو هنشگادا شناسیرکا مقطع ننشجویادا

 . 77-17(، 11) 9، یپزشک
و  جیعلوم ترو نامه. فصلسرانجام یب یاشتباه و انجام ی: آغازرانیدر ا یآموزش کشاورز(. 1389. )ا، پوریزمان

 . 173-117(، 1) 3، یآموزش کشاورز
با عملکرد  یگیردیا یهادیکررو بطهرا سیربر(. 1373. )ف، یو پورطاهر.، م، یمیرح.، ا، ینییناانیزندوان

 . 27-71(، 7) 1، یآموزشگاه یریادگیمجله پژوهش در . انیدانشجو یو کم یفیک یلیتحص
، یکاربرد شناسیروانمجله . تحصیلی دعملکرو  هیجانی شهو یهامولفه بطهرا سیربر(. 1389. )ک، زهراکار

2 (1 ،)78-87 . 
 یو فرسودگ زهیارتباط انگ(. 1377. )ز، خرامهیو طاهر.، م، ینیحس.، ک، ینوروز.، ح، شیآسا.، ف، فردیفیشر

 یمجله دانشگاه علوم پزشک. قم یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیو پ یپرستار انیدانشجو نیدر ب یلیتحص
 . 92-98(، 12) 7، قم

ت و هوش یخالق، یسه سهم هوش شناختیمقا(. 1370. )ج، زندیو نجف.، ک، انیهاشم.، ح، یگنج.، ن، یفیشر
 فصلنامه. یلیان در سطوح مختلف تحصیدانش آموزان و دانشجو یلیشرفت تحصیپ ینیبشیدر پ یجانیه
 . 19 -27(، 9) 2، مانیزسا/صنعتی نشناسیروا یهازهتا
دانشگاه  انیدانشجو یلیبا عملکرد تحص یفراشناخت و هوش معنو رابطه(. 1372. )ج، یو کرم.، ا، رادیشهباز
 . 127-139(، 22) 9، ینامه آموزش عال. کرمانشاه یراز
 ننشجویادا تحصیلی موفقیتروان و  سالمت طتباار سیربر(. 1372. )م، یو نوروز.، ز، ینیعابد.، ح، یصادق

 . 19-22(، 2) 9، قم یپزشک مجله دانشگاه علوم. 1370سال ، قم یعلوم پزشک
 یلیبر عملکرد تحصها تأثیر آنو  یو هوش معنو ینداریرابطه د(. 1373. )ن، یدستجردو برات.، ی، ینیعابد

-12(، 1) 7، دانشگاه اصفهان شناسیروانو  یتیدانشکده علوم ترب یآموزش نینو یکردهایرو. انیدانشجو
39 . 
بر  یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ یالگو(. 1372. )م، ایکینیو مع.، س، آبکنارلیجل.، ش، آزادمرد.، ج، یعاشور

در درس  یو هوش معنو شرفتیپ یهاهدف یریگجهت، یو فراشناخت یشناخت یاساس راهبردها
 . 118-139(، 7) 2، مدرسه شناسیروانمجله . یشناسستیز

 یلیشرفت تحصیو عزت نفس با پ یرابطه هوش معنو(. 1387. )ی، بیو اد.، ا، یویخد.، ف، پورفراهنگ
 . 79-117(، 7) 3، زن و مطالعات خانواده. 87-70 یلیآموزان در سال تحصدانش

 با بطهدر را ننشجویادا تحصیلی نیروا تشابهد سیربر(. 1389. )ا، یپکیو ن.، س، ییغالمرضا.، س، بخشفرح
 . 91-99(، 37و  33) 8، یاصول بهداشت روان نامه. فصلیلیتحص ملاعو
 ی: بررسنیآفرتحول یرهبرکننده ینیبشیهوش پ(. 1388. )ع، انیو نرگس.، ب، واثق.، م، یفتاح.، ع، یفرهنگ

-19(، 11) 7، رانیا تیریعلوم مد نامه. فصلنیآفرتحول یو رهبر یهوش عاطف، یهوش معنو انیروابط م
31 . 

 دعملکرو  قشتیاا با تحصیلی گیدفرسو بین بطهرا تعیین(. 1371. )ف، رانوندیبیو نق.، ع، یفرهاد.، ع، پورقدم
-98(، 2) 8، یمجله پژوهش در آموزش علوم پزشک. نلرستا پزشکی معلو هنشگادا ننشجویادر دا تحصیلی

90 . 
 یلیبر ادراکات و عملکرد تحص تیاثر محل سکونت و جنس یبررس(. 1381. )م، یو محمد.، ا، یمسعود

-200، 77، رازیدانشگاه ش یو انسان یمجله علوم اجتماع. رازیدانشگاه ش هیو علوم پا یمهندس انیدانشجو
181 . 
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 یلیتحص یبا فرسودگ یجانیرابطه هوش ه(. 1370. )م، یفتحدیو فر.، ص، یمجدان.، ا، یفتحدیفر.، د، معرفت
و علوم  یبدن تیترب انیدانشجو یمل شیهما نیششم. زیدانشگاه تبر یبدن تیترب یکارشناس انیدر دانشجو

 . یو علوم ورزش یبدن تیپژوهشکده ترب، تهران، رانیا یورزش
 غیرو  دمعتا ادفرروان در ا سالمتو  یمعنو شهو مقایسه(. 1387. )ز، یدرگیو ساالر.، م، یبیرق.، ص، یمعلم

 . 231-272(، 3) 18، زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک یمجله علوم پژوهش. دمعتا
 یلینقش سالمت روان بر عملکرد تحص(. 1377. )ف، امجدیو فرهاد.، ا، یمزار.، ک، خباره.، م، یرکمالیم

(، 2) 19، یکاربرد شناسیرواندانش و پژوهش در . یلیتحص شرفتیپ زشیانگ یگریانجیبا م، انیدانشجو
107-101 . 

 دعملکر با تحصیلی گیدفرسوو  ارهپنددخو تحصیلی طتباار(. 1371. )ل، زادهیو قل.، غ، افروز.، ن، یلیکائیم
 . 70-103(، 7) 1، مدرسه شناسیروانمجله . خترد زانموآ نشدا
سالمت روان و ارتباط آن با (. 1372. )م، آبادبستانیو ارشد.، م، حقیصاحب.، ح، یمیابراه.، ح، ارشتنابنامدار
 13، یش در علوم پزشکآموز یرانیمجله ا. ییو ماما یدانشکده پرستار انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیپ
(2 ،)112-179 . 

 انیمقابله با استرس دانشجو یبا خود بر راهبردها یو گفتگو یهوش عاطف (. تأثیر1389. )خ، پورنصراله
 . 31ص ، رازیدانشگاه شارشد. کارشناسی نامهانیپا. رازیدانشگاه ش

و  هیجانی شهو، عمومی سالمت بین طتباار سیربر(. 1377. )س، یطالمزادهکوچک.، ش، زادهیعل.، ا، ینماز
 . 20-28(، 2) 7، ییو ماما یپرستار ینیمجله بال. مامایی ننشجویادر دا تحصیلی پیشرفت

هوش ، یهوش شناخت، شرفتیپ زهیرابطه انگ(. 1388. )م، و برنا.، س، ارپوریبخت.، ع، یدریح.، ر، ییهما
 یهاافتهی نامه. فصلانیدانشجو یلیبا عملکرد تحص یشناخت تیجمع یرهایو متغ یلیسوابق تحص، یجانیه

 . 77-93(، 12) 7، شناسیرواننو در 
بر  تیو خالق یجانیهوش ه، یابیکام زهیانگ (. تأثیر1371. )ا، و اخبار.، ع، شمس.، ز، فردمقدمهوشمندان

آموزش  تیریپژوهش مد نامه. فصلاستان زنجان یکشاورز یهاهنرستان انیهنرجو یلیتحص شرفتیپ
 . 71 -13، 37، یکشاورز

، هیجانی شهو بین طتباار سیربر(. 1372. )ع، زادهخاننیو حس.، م، یکاف.، ر، شالیسلطان.، ط، گانهی
 12، رفسنجان یمجله دانشگاه علوم پزشک. ننشجویادا تحصیلی پیشرفت با ندگیز کیفیتو  نماز مدیریت

(3 ،)232-217 . 
 یهوش بیضر زانیم سهیمقا یبررس(. 1373. )ش، یاحمدخیو ش.، س، یبیحب.، ا، یزارع.، ف، یوسفی

مجله . آنان یلیتحص شرفتیکردستان و ارتباط آن با پ یمختلف دانشگاه علوم پزشک یهارشته انیدانشجو
 . 1-7(، 1) 1، شناخت یو روان پزشک شناسیروان
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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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