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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence and social
capital on students' academic satisfaction at University of Mohaghegh Ardabili. This
research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of implementation
method. The data collection tool was a standard questionnaire. Confirmatory factor analysis
was used to assess the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha was used to
evaluate its reliability. The statistical population of the present study was comprised of
2674 graduate students of the University of Mohaghegh Ardabili (2018-2019). A sample of
336 students was selected through convenience sampling to answer the questionnaire. To
test the research hypotheses, the structural equation modelling was applied using LISREL
8.58 software. Findings indicate the effect of emotional intelligence and social capital on
students' academic satisfaction. The results also confirmed the mediating role of social
capital.
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 .1دانشیار گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2کارشناسارشد مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/08/22 :ـ تاریخ پذیرش)1399/12/04 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود .این
تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی بود .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامة استاندارد بود .جهت سنجش روایی
پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی و جهت ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد .جامعة آماری تحقیق دانشجویان
کارشناسیارشد ورودی سال  1397ـ  1398دانشگاه محقق اردبیلی ،به تعداد  2674نفر ،بودند که نمونهای متشکل از  336نفر به روش
تصادفی در دسترس جهت پاسخگویی به پرسشنامهها انتخاب شدند .جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش مدلسازی معادالت
ساختاری به کمک نرمافزار لیزرل استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی از تأیید تأثیر هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی بر رضایت
تحصیلی دانشجویان بود .همچنین نتایج نقش میانجیگری سرمایة اجتماعی را تأیید کرد.

کلیدواژگان
رضایت تحصیلی ،سرمایة اجتماعی ،هوش هیجانی.

 رایانامة نویسندة مسئولn.seifollahi@uma.ac.ir :
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مقدمه
آموزش بر مبنای انگیزش و رضایتمندی دانشجویان از تحصیل یکی از وظایف مهم نظام آموزش
عالی است .زمانی که دانشجویان به دانشگاه میپیوندند مجموعهای از خواستهها ،نیازها ،و
تجربیات گذشته را ،که روی هم انتظارات آنها از دانشگاه را شکل میدهد ،با خود به همراه
میآورند .واکنش و پاسخ دانشگاه در مقابل خواستههای آنها تعیینکنندة نگرش مثبت یا منفی
آنها به دانشگاه و میزان رضایت یا نارضایتی آنان خواهد بود .بر این اساس ،اصلیترین مأموریت
دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی ،بعد از انتقال دانش و کمک به رشد و بهسازی
همهجانبة دانشجویان ،توجه به خواستهها و انتظارات آنهاست .تحقق این امر منوط به فراهم
آوردن شبکهای گسترده از روابط مثبت و مشارکتی بین ذینفعان آموزشی است که از آن با عنوان
سرمایة اجتماعی یاد میشود (به نقل از امینبیدختی و همکاران  .)1393همچنین مطالعات
انجامگرفته مبین نقش و اهمیت هوش هیجانی در شئونات مختلف زندگی ،اعم از تحصیل و شغل
و روابط اجتماعی ،است ( .)Wolff 2005از جمله عوامل تأثیرگذار بر رضایت تحصیلی
دانشجویان هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی است.
تقویت سرمایة اجتماعی و توجه جدّی به هوش هیجانی دانشجویان در امر آموزش میتواند به
افزایش و تقویت رضایت تحصیلی دانشجویان منجر شود و رضایت از تحصیل میتواند به منزلة
شاخصی از کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر باشد.
عصر حاضر عصر تغییر و تحوالت شدید و شتابنده نام گرفته است .سازمانهای مختلف ،از
جمله مؤسسات آموزشی ،نیز در مسیر تندباد این تغییرات و تحوالت قرار گرفتهاند .این سازمانها
باید برای دوام و بقا و توسعة خود فلسفة وجودی خود را محقق سازند .سازمانها ،از جمله
مؤسسات آموزشی ،به منزلة سیستمهای باز اجتماعی ،که با محیط زمینهای و محیط تعاملی خود در
تعامل فزاینده قرار دارند ،برای محقق ساختن اهداف مد نظر خویش ناچارند خود را با این
تغییرات و تحوالت پرشتاب و بیسابقه هماهنگ کنند و برای بقای معنادار در جهت تغییر
مطلوب خود و محیط هر چه بیشتر گام بردارند (جعفری .)1397
در پی عواملی چون افزایش تقاضا برای تحصیالت عالی ،رواج دانشگاههای خصوصی ،کاهش
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بودجة دولت برای دانشگاههای دولتی ،و افزایش رقابت در سطح آموزش عالی مفاهیمی مانند رضایت
تحصیلی دانشجو ،وفاداری دانشجو ،هوش هیجانی ،سرمایة اجتماعی و  ،...که در برنامههای استراتژیک
دانشگاهها به چشم نمیخورد ،ناگهان ،به عناصر اصلی بقای آن تبدیل شدند ( Teeroovengadum et

 .)al 2019رضایت تحصیلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که دانشجویان به
رشتة تحصیلی و دانشگاه خود دارند .رضایت تحصیلی باالی دانشجو بدان معناست که وی واقعاً
رشتهاش را دوست دارد ،احساس خوبی به آن دارد ،و برای آن ارزش قائل است (فردوسی مازندرانی و
گرامیپور .)1396 ،بهرﻏم اهمیت بسیار زیاد سازة رضایت از تحصیل در تعلیم و تربیت ،پژوهشهای
بسیار محدودی در این حوزه ،بهویژه در سطح آموزش عالی ،صورت گرفته است .بیشتر تحقیقات
انجامشده به موفقیت تحصیلی پرداختهاند .با توجه به اینکه فقدان رضایت از تحصیل عدم کفایت
اجتماعیـ اقتصادی در آینده و افت عملکرد تحصیلی و در نتیجه عدم موفقیت اجتماعی دانـشجویان
در جامعه و افول سازندگی کشور را در پی دارد ،شناسایی عوامل مؤثر بر آن میتواند گام مؤثری جهت
فراهم آوردن زمینة رشد و موفقیت دانشجویان باشد .از جمله عواملی که میتواند بر ارزیابی افراد از
شرایط تحصیلی یا بر میزان رضایت آنها از تحصیل تأثیر بگذارد هوش هیجانی است.
در حال حاضر ،از نظر متخصصان روانشناسی ،بهرة هوشی فقط  4درصد از سهم موفقیت در
دنیای واقعی را به خود اختصاص داده است (سید کالن و همکاران  .)1396عالوه بر این،
دانشجویان با شایستگی عاطفی باالتر اهداف علمی باالتر و سطوح باالتری از نظم ،انگیزش ،قدرت
کنترل استرس ،سازماندهی وظایف ،یادگیری ،و درجات علمی را انعکاس دادهاند ( Costa & Faria

 .)2015هوش هیجانی ماهیت پویا دارد و میتوان از طریق تعلیم و تربیت ،مربیگری هدفمند ،ابتکار
عمل ،توسعه و رشدیافتگی سطح آن را ارتقا داد؛ چون همبستگی باالیی میان موفقیتهای شغلی و
زندگی فردی با هوش هیجانی وجود دارد (.)Kapur & Rawa 2016
سرمایة اجتماعی مجموعهای از هنجارها ،شبکهها ،و اعتماد اجتماعی موجود در یک سیستم
دانشگاهی است که همچون یک نیروی ارتباطی قوی کل سیستم و عناصر آن را با هم مرتبط میکند
و از طریق سهولتبخشی به همیاری بین گروهها و کاهش هزینههای مبادله به تقویت رفتارهای
همیارانه و نشر دانش و نوآوری ،توسعة مسئولیتپذیری ،و در نهایت جلب رضایت دانشجویان از
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جنبههای مختلف آموزشی و دانشگاهی منجر میشود (ترکزاده و محترم  .)1393نوواک 1و
همکارانش ( )2018طی تحقیق خود نشان دادند کودکانی که در سن مدرسه از هر سه منبع (والدین،
همساالن ،معلمان) حمایت باالیی دریافت میکنند ،برخالف کودکانی که هیچ منبع حمایتی ندارند یا
فقط از یک یا دو منبع حمایت میشوند ،در مدرسه بهتر حضور دارند ،از مدرسه رضایت بیشتری
دارند ،بیشتر مشارکت و مطالعه میکنند ،و از رفتارهای مشکلساز اجتناب میکنند.

پیشینة تحقیق
هوش هیجانی و رضایت تحصیلی

هوش هیجانی توانایی کنترل احساسها و هیجانهای خویش و دیگران ،تشخیص احساسها و هیجانها
در خود و دیگران و استفاده از این اطالعات برای هدایت ،تفکر و اقدامهای خود فرد است ( Gong et al

 .)2019هوش هیجانی مجموعهای از مهارتهای ﻏیرشناختی است که بر توانایی افراد برای پاسخگویی
موفقیتآمیز به نیازها و فشارهای محیطی تأثیر میگذارد ( .)Bar-on 1997هوش هیجانی به معنای توانایی
نظارت بر احساسات خود و دیگران ،تفکیک احساسات مختلف و برچسبگذاری مناسب آنها ،و
استفاده از اطالعات عاطفی برای هدایت تفکر و رفتار و مدیریت احساسات به منظور سازگاری با محیط
یا دستیابی به یک هدف است ( .)Wijekoon et al 2017در واقع هوش هیجانی شامل مجموعهای از
هیجانات و توانمندیهایی است که به ما کمک میکند بتوانیم در برابر عوامل و فشارهای محیطی پاسخی
مناسب ارائه دهیم .همچنین سبب عملکرد بهتر ما در حیطة خودآگاهی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت رابطه،
و خودمدیریتی میشود (ساالریپور و همکاران  .)1397هوش هیجانی توانایی ما را در کنار آمدن
موفقیتآمیز با دیگران توأم با احساسات درونی منعکس میسازد ( .)Bar–on 2015گلمن )2009( 2بر آن
بود که تواناییهای شخصی و بینشخصی (هوش هیجانی) نسبت به هوش شناختی در موفقیتهای
شخصی و اجتماعی و حرفهای افراد اهمیت بیشتری دارد ( .)Apte & Khandagle 2016وی همچنین بر
این باور بود که هوش و استعداد فقط میتواند  20درصد در موفقیت فرد نقش داشته باشد و  80درصد
بقیه به عوامل دیگری ،از جمله هوش هیجانی افراد ،مربوط میشود (.)Alfonso & et al 2016
1. Novak
2. Golman
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شیخاالسالمی و احمدی ( )1390با تحقیقی ،تحت عنوان «رابطة هوش هیجانی و رضایت از
تحصیل در دانشآموزان» ،به این نتیجه دست یافتند که میان هـوش هیجانی و خالقیت بین
دانشآموزان دورة متوسطه رابطة معنادار وجود دارد .نوﻏانی و همکارانش ( )1394در پژوهشی ،با
عنوان «بررسی همبستگی هوش هیجانی و رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
تهران» ،نشان دادند رابطهای مثبت و مستقیم بین هوش هیجانی و رضایت تحصیلی وجود دارد .بر
اساس ضریب اسـتاندارد بتـا بـا هـر واحد تغییر در واریانس هوش هیجانی به اندازة پنج واحد در
واریانس رضایت تحصیلی تغییر ایجاد میکند .سیدکالن و همکارانش ( )1396به بررسی فراتحلیل
رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در پایگاههای اطالعاتی فارسیزبان پرداختند .نتیجة تحقیق
نشان داد رابطة بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی معنادار است .آرکیوجو 1و اکستریمرا ()2017
در پژوهشی تحت عنوان «رضایت تحصیلی در دانشگاه :رابطة بین هوش هیجانی و درگیری
دانشگاهی» ،والیان 2و همکارانش ( )2018در پژوهشی با عنوان «ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت
آکادمیک در دانشآموزان دندانپزشکی» ،کینگ 3و چن ( )2019در پژوهش تحت عنوان «عواطف در
آموزش :بینشهای آسیایی دربارة نقش احساسات در یادگیری و تدریس» مستقیم و ﻏیرمستقیم بر
تأثیر مثبت و معناداری هوش هیجانی روی رضایت و موفقیت تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان
صحه گذاشتهاند .بر این اساس فرضیة اول تحقیق بدین شرح ارائه میشود:
فرضیة  :1هوش هیجانی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تأثیرگذار است.
سرمایة اجتماعی و رضایت تحصیلی

از نظر بوردیو ،)1986( 4سرمایة اجتماعی عبارت است از مجموع منابع واقعی یا بالقوه که با داشتن
شبکهای بادوام از روابط کموبیش نهادینهشده از آشنایی یا شناخت متقابل به دست میآید ( Mishra

.)2020
محققان از زوایای متفاوت به طبقهبندی ابعاد سرمایة اجتماعی پرداختهاند که از آنها میتوان به

1. Urquijo
2. Valian
3. King
4. Boudieu
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قابلیت اعتمـاد ،مشـارکت و رهبـری مـدنی ،بخشـش و روحیـة داوطلبـی ،توانایی برقراری روابط
اجتماعی ﻏیررسمی ،تنوع در معاشرتها و دوسـتیهـا ،مشـارکت سیاسـی ،مشارکت مـذهبی،
عـدالت در مشـارکت مـدنی و گـروههـا و شبکهها ،اعتماد ،همکاری ،پیوسـتگی و انسـجام ،و
توانمنـدسـازی اشاره کرد ( .)Lumsden 2006هم سرمایة اجتماعی خانوادگی هم محلهای نقشی
مهم در کسب دانش کودکان و مشارکت در ارتباطات عمومی دارند .به نظر میرسد وقتی کودک به
طور عمده در خانواده رشد میکند ،عناصر سرمایة اجتماعی خانواده ،مانند اعتماد و شبکهها ،تأثیر
مثبت در انتخاب ،موفقیتها و عملکرد مدرسه در کودک دارد ( .)Novak et al 2018زو 1و
همکارانش ( )2018در پژوهشی ،با عنوان «بررسی روابط بین سرمایة اجتماعی ،تجربة احساسات ،و
رضایت از زندگی برای جامعة پایدار» ،نشان دادند که سرمایة اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر
رضایت از زندگی میگذارد .معصومپرست و همکارانش ( )1398با ارائة مدل علّی بهزیستی
روانشناختی مبتنی بر سرمایة اجتماعی از طریق نقش واسطهای هوش هیجانی در کارکنان آموزش
نشان دادند مدل پیشبینی بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایة اجتماعی با توجه به نقش
واسطهای هوش هیجانی بر اساس دادههای تجربی از تناسب مطلوبی برخوردار است.
کردی و ﻏضنفری ( )1394در پژوهشی ،تحت عنوان «تبیین جامعهشناختی رابطة میزان سرمایة
اجتماعی خانواده با موفقیت تحصیلی فرزندان» ،نشان دادند سرمایة اجتماعی درون خانواده
(ارتباطات درونخانوادگی) در رتبة اول تأثیرگذاری بر موفقیت تحصیلی فرزندان است و سپس
سرمایة اجتماعی بیرون خانواده (ارتباطات برونخانوادگی) حائز اهمیت است .همچنین جعفری
( )1397در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی اثرات سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی از دیدگاه
دانشجویان» ،اوزان 2و همکارانش ( )2017در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر عناصر سرمایة اجتماعی
بر رضایت شغلی و میزان تحرک معلمان» ،میشرا ( )2020در پژوهشی تحت عنوان «شبکههای
اجتماعی ،سرمایة اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،و موفقیت تحصیلی در آموزش عالی؛ یک بررسی
منظم و با تمرکز ویژة دانشجویان ’کمترمعرفیشده‘» ،نوواک و همکارانش ( )2018در پژوهشی
تحت عنوان «آیا سرمایة اجتماعی در دانشآموزان دبیرستانی لیتوانی با پیشرفت تحصیلی مرتبط
1. Zou
2. Özan
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است؟» بر نقش سرمایه اجتماعی در رضایت تحصیلی تأکید داشتهاند .بر این اساس فرضیة دوم
تحقیق بدین شرح ارائه میشود:
فرضیة  :2سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تأثیرگذار است.
هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی

سرمایة اجتماعی به دلیل فوایدی که دارد جایگاهی عالی در دیدگاههای اجتماعی ،اقتصادی ،و
سیاسی به دست آورده است .با توجه به کارکردهای مثبت سرمایة اجتماعی ،شناخت منابع و
راهکارهای تقویت آن پیامدهای مفیدی برای جامعه خواهد داشت .در این میان توجه به بسترهای
روانشناختی ،چون هوش هیجانی ،مهمترین آنهاست (زارعیمتین و همکاران  .)1394هوش
هیجانی ،به منزلة یک توانایی فردی ،ارتباط نزدیکی با خلق سرمایة اجتماعی دارد .هستة مرکزی
سرمایة اجتماعی روابط است و هوش هیجانی نیز با ادارة روابط خود با دیگران سروکار دارد.
هوش هیجانی به طور گسترده هم به منزلة یک ابزار بهبود سازمانی هم به مثابة وسیلهای برای حل
مسائل و افزایش سرمایة اجتماعی پذیرفته شده است (فیروزی و کرمی  .)1395شیائو )2020( 1در
پژوهشی ،با عنوان «تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر رفتار نوآورانة آنها با میانجی سرمایة اجتماعی
داخلی» ،نشان داد هوش هیجانی کارکنان ابعاد رفتار نوآورانه و سرمایة اجتماعی درونی کارمندان
را ارتقا میدهد .وانگ 2در پژوهش خود با عنوان هوش هیجانی ،پیچیدگی اطالعات و عملکرد با
نقش تعدیلگر تنوع اطالعاتی ،نشان داد هوش هیجانی توانایی اعضای تیم را برای درگیر کردن
یکدیگر در تهیه اطالعات افزایش میدهد و وقتی تیمها از نظر اطالعاتی متنوع باشند ،منجر به
عملکرد بهتر تیم میشود ( .)Wang,2015گونگ و همکارانش ( )2019در تحقیقی ،با عنوان «تأثیر
هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی و عملکرد شغلی :اثر واسطهای سرمایة روانشناختی» ،به این
نتیجه دست یافتند که هوش هیجانی کارکنان تأثیر پیشبینی مثبتی بر سرمایة روانشناختی و
عملکرد شغلی میگذارد .سروار 3و همکارانش ( )2017در تحقیقی ،با عنوان «تأثیر سرمایة
روانشناختی بر موفقیت پروژه با نقش میانجی هوش هیجانی در سازمانهای ساختمانی پاکستان»،
1. Xiao
2. Wang
3. Sarwar
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نشان دادند سرمایة روانشناختی با هوش هیجانی رابطهای معنادار دارد و هوش هیجانی با موفقیت
پروژه نیز رابطة مثبت دارد.
زارعیمتین و همکارانش ( )1394در پژوهشی ،با عنوان «بررسی رابطة بین هوش عاطفی و
سرمایة اجتماعی در تشکلهای مردمنهاد ( ،»)NGOsنشان دادند بین هوش عاطفی و سرمایة
اجتماعی رابطة مستقیم وجود دارد .فیروزی و کرمی ( )1395در تحقیقی ،تحت عنوان «بررسی
نقش واسطهای سرمایة اجتماعی در رابطة هوش هیجانی با خالقیت» ،به این نتیجه رسیدند که
خالقیت تحت تأثیر هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی قرار دارد .سیفاللهی ( )1399در پژوهشی،
با عنوان «تحلیل اثر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی»،
نشان داد سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد و بین ابعاد سرمایة
اجتماعی اعتماد تأثیرگذارترین بعد بر فضیلت سازمانی است .مبازیونِلوس 1و بازیونِلوس ()2018
در مطالعة خود ،با عنوان «ویژگی هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی از نظر عاطفی کمهوش» ،به
این نتیجه رسیدند که اگرچه در بیشتر موارد قویترین سرمایة اجتماعی در اختیار افرادی است که
نمرة باالیی در هوش عاطفی دارند ،هوش عاطفی پایین نیز ممکن است مزایایی داشته باشد .بر این
اساس فرضیة سوم تحقیق بدین شرح ارائه میشود:
فرضیة  :3هوش هیجانی بر میزان سرمایة اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
تأثیرگذار است.
فرضیة چهارم تحقیق نیز از حیث نوآوری در کار بدین صورت ارائه میشود:
فرضیة  :4هوش هیجانی از طریق سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق
اردبیلی تأثیرگذار است.
نظر به پیشینة مطرحشده ،مدل تحقیق در شکل  1قابل مشاهده است.

1. Bozionelos
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هوش هیجانی
رضایت تحصیلی
سرمایه اجتماعی
بعد ساختاری
بعد شناختی
بعد ارتباطی

خودآگاهی
همدلی
مهارتهای اجتماعی
خودکنترلی
انگیزش

شکل  .1چارچوب مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
این پژوهش از حیث شیوة گردآوری دادهها توصیفیـ پیمایشی از نوع تحلیل همبستگی است که در
آن رابطة بین متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میشود و به طور مشخص مبتنی بر روش
معادالت ساختاری به کمک نرمافزار لیزرل است .جهت سنجش متغیر هوش هیجانی از پرسشنامة
گلمن ( ،)1995دارای  32سؤال ،با سازههای خودآگاهی ،خودکنترلی ،انگیزش ،همدلی ،مهارتهای
اجتماعی؛ برای اندازهگیری متغیر سرمایة اجتماعی از پرسشنامة ناهاپیت 1و گوشال ( ،)1998دارای
 20سؤال ،با سازههای بعد ساختاری ،بعد شناختی ،بعد ارتباطی؛ و جهت اندازهگیری متغیر رضایت
تحصیلی از پرسشنامة احمدی ( ،)1388دارای  29سؤال ،با سازههای رضایت از دانشگاه ،رضایت از
رشتة تحصیلی ،نگرش به تحصیل ،رضایت از رفتار استادان استفاده شد .جهت سنجش روایی
پرسشنامه روش صوری و محتوایی ،روایی همگرا و واگرا ،و تحلیل عاملی تأییدی به کار رفت .در
تحلیل عاملی تأییدی پژوهشگر به دنبال تهیة مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را بر پایة
چند پارامتر نسبتاً اندک توصیف یا تبیین یا توجیه میکند .جهت ارزیابی پایایی نیز از آلفای کرونباخ
استفاده شد .جامعة آماری تحقیق دانشجویان کارشناسیارشد ( 1397ـ  )1398دانشگاه محقق اردبیلی
به تعداد  2674نفر بودند و روش نمونهگیری تصادفی در دسترس بود و نمونهای متشکل از  336نفر
با استفاده از جدول مورگان پرسشنامههای تحقیق را تکمیل کردند و بازگرداندند.
1. Nahapiet
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یافتههای پژوهش
توصیف متغیرهای تحقیق

متغیرهای جمعیتشناختی و متغیرهای تحقیق در جدولهای  1و  2ارائه شده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی

سن

جنسیت
زن

141

زیر  25سال

46

مرد

207

30 - 26

132

مجموع

336

35 - 31

83

 35به باال

75

متأهل  ،129مجرد 207

جدول  .2توصیف متغیرهای تحقیق

متغیر

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

هوش هیجانی

336

1/93

5

3/6239

0/53241

0/283

سرمایة اجتماعی

336

2/01

4/72

3/423

0/52186

0/272

رضایت تحصیلی

336

1/37

5

3/4511

0/58492

0/342

آمار استنباطی

در بخش آمار استنباطی از آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی و روش مدلسازی معادالت ساختاری
به کمک نرمافزار  LISRELاستفاده شد.
تحلیل عاملی تأییدی

در این بخش به بررسی مدل اندازهگیری تحقیق با استفاده از بررسی بار عاملی بین متغیرهای
آشکار با متغیرهای مکنون پرداخته شد.
در جدول  3همة بارهای عاملی بیشتر از  0/5است .بنابراین روایی مدلهای اندازهگیری قابل
قبول است که برازش مناسب مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
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 ضرايب بار عاملی سازههای مدل.3 جدول

رضایت تحصیلی

هوش هیجانی

79/0

ESAT1.1

80/0

E.I3.3

78/0

E.I1.1

78/0

ESAT1.2

80/0

E.I3.4

80/0

E.I1.2

82/0

ESAT1.3

79/0

E.I3.5

72/0

E.I1.3

84/0

ESAT1.4

76/0

E.I3.6

73/0

E.I1.4

72/0

ESAT1.5

76/0

E.I3.7

66/0

E.I1.5

81/0

ESAT1.6

82/0

E.I4.1

68/0

E.I1.6

84/0

ESAT1.7

71/0

E.I4.2

78/0

E.I2.1

81/0

ESAT2.1

82/0

E.I4.3

80/0

E.I2.2

77/0

ESAT2.2

80/0

E.I4.4

83/0

E.I2.3

76/0

ESAT2.3

63/0

E.I4.5

89/0

E.I2.4

73/0

ESAT2.4

68/0

E.I4.6

81/0

E.I2.5

81/0

ESAT2.5

80/0

E.I5.1

85/0

E.I2.6

73/0

ESAT2.6

85/0

E.I5.2

86/0

E.I2.7

66/0

ESAT2.7

69/0

E.I5.3

84/0

E.I2.8

73/0

ESAT2.8

62/0

E.I5.4

80/0

E.I3.1

78/0

ESAT2.9

68/0

E.I5.5

79/0

E.I3.2

73/0

ESAT3.1

80/0

ESAT3.2

72/0

ESAT3.3

68/0

ESAT3.4

91/0

SC2.1

76/0

SC1.1

65/0

ESAT3.5

91/0

SC2.2

75/0

SC1.2

ESAT3.6

89/0

SC2.3

73/0

SC1.3

ESAT3.7

85/0

SC2.4

81/0

SC1.4

ESAT4.1

54/0

SC2.5

76/0

SC1.5

ESAT4.2

51/0

SC2.6

86/0

SC1.6

ESAT4.3

82/0

SC3.1

89/0

SC1.7

ESAT4.4

84/0

SC3.2

89/0

SC1.8

ESAT4.5

82/0

SC3.3

78/0

SC1.9

ESAT4.6

76/0

SC3.4

90/0

SC1.10

66/0
78/0
70/0
65/0
77/0
81/0
86/0
74/0

سرمایة اجتماعی
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پایایی سازگاری درونی یا آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ()CR

برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .برای هر سه متغیر شاخصهای
آنها بیشتر از  0/7است .بنابراین ،پایایی پرسشنامه تأیید میشود.
جدول  .4ضرايب پايايی پرسشنامه

متغیر

آلفاي کرونباخ

پایایی ترکیبی

هوش هیجانی

0/915

0/951

سرمایة اجتماعی

0/892

0/941

رضایت تحصیلی

0/920

0/932

روایی ابزار اندازهگیری :روایی همگرا و

روایی واگرا

روایی همگرا به معنای همبستگی باالی دو ابزاری است که مفهوم را اندازه میگیرند .جهت بررسی
روایی همگرا فورنل 1و الرکر ( )1981متوسط واریانس استخراجشدة ) )AVEرا به مثابة معیاری برای
اعتبار همگرا ،پیشنهاد کردهاند .حداقل مقدار  AVEبرابر با  0/5بیانگر اعتبار همگرای کافی است.
جدول  .5مقادير متوسط واريانس استخراجشده AVE

متغیر

AVE

هوش هیجانی

0/597

سرمایة اجتماعی

0/650

رضایت تحصیلی

0/575

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود همة مقادیر  AVEبرای همة متغیرهای تحقیق
بزرگتر از  0/5است .بنابراین ،میتوان گفت مدل از روایی همگرای مطلوبی برخوردار است.
منظور از روایی واگرا این است که آیتمها یا معرفهای مربوط به یک متغیر فقط همان متغیر را
بسنجد .در تحلیل  PLSبر اساس نظر فورنل و الرکر جذر  AVEیک متغیر باید از میزان همبستگی آن
1. Fornell
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متغیر با سایر متغیرهای تحقیق بزرگتر باشد .در این مرحله ابتدا جذر مقادیر  AVEرا محاسبه و سپس
مقادیر بهدستآمده را روی قطر ماتریس (همبستگی متغیر مکنون )1جایگزین میکنیم.
جدول  .6جذر مقادير جذر متوسط واريانس استخراجشده

متغیرها

AVE

جذر مقادیر AVE

هوش هیجانی

0/597

0/773

سرمایة اجتماعی

0/650

0/806

رضایت تحصیلی

0/575

0/758

جدول  .7میزان همبستگی بین متغیرها و جذر متوسط واريانس استخراجشده

هوش هیجانی

سرمایة اجتماعی

0/773

رضایت تحصیلی
0/758

رضایت تحصیلی

0/806

0/392

سرمایة اجتماعی

0/676

0/302

هوش هیجانی

در جدول همبستگی متغیرها با یکدیگر ،همانطور که مشاهده میشود ،مقادیر جذر AVE

قرارگرفته روی قطر ماتریس همبستگی از مقادیر همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بزرگتر است
که مناسب بودن روایی واگرای مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
مدل نهایی

در این پژوهش جهت آزمون مدل و فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل
استفاده شد .عناوین اختصاصیافته به متغیرهای پژوهش در جدول  8تشریح میشود.
جدول  .8عنوان متغیرها در مدل

متغیر

عنوان در مدل

هوش هیجانی

E.I

سرمایة اجتماعی

S.C

رضایت تحصیلی

E.SAT

1. Latent Variable Correlations
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بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد

نمودار  1بیانگر میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر است.

نمودار  .1آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)

بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری

با استفاده از این حالت میتوان به معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای تحقیق پی برد .در این حالت
اعدادی معنادار خواهند بود که خارج از بازة  1/96و  -1/96باشند .به این معنی که اگر در آزمون t

عددی بین  1/96و  -1/96باشد بیمعنا خواهد بود.

نمودار  .2آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معناداری)
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بررسی شاخصهای معناداری و برازش مدل کلی تحقیق

جدول  9معرف انواع شاخصهای برازش و معناداری مدل است .با توجه به نتایج بهدستآمده
میتوان گفت مدل تحقیق از نظر شاخصهای معناداری و برازش تأیید میشود.
جدول  .9شاخصهای معناداری و برازش مدل

نام شاخص
شاخصهای معناداری

ریشة میانگین مربعات خطای

اختصار

برازنده است اگر

RMSEA

کوچکتر از  0/08باشد

2

مساوی یا کوچکتر از 3

میزان در مدل
بهدستآمده

نتیجه

شاخصهای برازش

0/066

تأیید

2/442

تأیید

شاخص نیکویی برازش

GFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/93

تأیید

شاخص برازش هنجارنشده

NNFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/94

تأیید

شاخص برازش هنجارشده

NFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/93

تأیید

شاخص برازش تطبیقی

CFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/97

تأیید

شاخص برازش افزایشی

IFI

بزرگتر از 0/9باشد

0/97

تأیید

برآورد
کای اسکور به درجة آزادی

df

باشد

آزمون فرضیهها
جدول  .10نتايج فرضیههای تحقیق

T-Value

ضریب مسیر استاندارد

نتیجة آزمون

فرضیة پژوهش
H1

هوش هیجانی

رضایت تحصیلی

4/75

0/39

تأیید

H2

سرمایة اجتماعی

رضایت تحصیلی

5/45

0/45

تأیید

H3

هوش هیجانی

سرمایة اجتماعی

11/40

0/65

تأیید

آزمون نقش میانجیگری سرمایة اجتماعی

برای آزمون میانجیگری از آزمون سوبل استفاده شده است .آزمون سوبل یکی از رویکردهای
پرکاربرد در قبول یا رد فرضیات مربوط به نقش میانجی یک متغیر است .آزمون سوبل به کمک
رابطة  1انجام میشود:
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()1

=4.405

در رابطة  a ،1ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی b ،ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته،
 Saخطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی Sb ،خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته است.
جدول  .11مقادير مربوط به آزمون سوبل فرضیة چهارم

مقادیر

پارامترها

0/65

ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی

0/45

ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

0/088

خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی

0/082

خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته

مجموع نتایج نشان میدهد آمارة  zبرای نقش میانجی سرمایة اجتماعی در رابطة هوش هیجانی
و رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی معنادار است .چون خارج از بازة  1/96و

 -1/96است .بنابراین ،میانجیگری سرمایة اجتماعی پذیرفته میشود.
برای تعیین شدت اثر ﻏیرمستقیم از طریق میانجی از آمارهای به نام  VAFاستفاده میشود که
مقداری بین  0تا  1را اختیار میکند .هر چه این مقدار به  1نزدیکتر باشد قویتر بودن تأثیر
میانجی را نشان میدهد .در واقع این مقدار اثر ﻏیرمستقیم به اثر کل را میسنجد .این مقدار از
طریق رابطة  2محاسبه میشود.
()2
در رابطة  a ،2ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی b ،ضریب مسیر میان متغیر میانجی و
وابسته c ،ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته است.
جدول  .12نتايج تحلیل آزمون فرضیة چهارم پژوهش

فرضیة پژوهش
H4

هوش هیجانی

T-sobel

سرمایة

رضایت

اجتماعی

تحصیلی

4/405

ضریب مسیر

آمارة

استاندارد

VAF

0/292

0/428

نتیجة آزمون
تأیید
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بحث ،نتیجه ،پیشنهادهای کاربردی
امروزه دانشجویان به دلیل نقش مهمی که در ادارة آیندة کشور بر عهده خواهند داشت یکی از
قشرهای تعیینکنندة جامعهاند .این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم ،طبق آمار و ارقام
رسمی و معتبر ،ایران یک کشور جوان است .دلیل اهمیت بررسی موضوع طرحشده این است که
سنجش میزان رضایت از تحصیل دانشجویان میتواند پایه و مبنایی برای ارزیابی عملکرد
دانشگاهها و شاخصی برای سنجش میزان موفقیت آنها در دستیابی به اهدافشان میان رقبای فراوان
و سرسخت باشد.
بررسی نتیجة آزمون فرضیة اول نشان میدهد هوش هیجانی بر رضایت تحصیلی دانشجویان
دانشگاه محقق اردبیلی تأثیرگذار و میزان این تأثیر برابر با  0/39است .نتیجة فرضیة حاضر با نتایج
پژوهش شیخاالسالمی و احمدی ( ،)1390نوﻏانی و همکارانش ( ،)1394سیدکالن و همکارانش
( ،)1396فردوسی مازندرانی و همکارانش ( ،)1396آرکیوجو و اکستریمرا ( ،)2017والیان و
همکارانش ( ،)2018و کینگ و چن ( )2019مطابقت دارد .نظر بر این است هوش هیجانی عاملی
مؤثر و تعیینکننده در برآیندهای زندگی واقعی دانشجویانـ مانند موفقیت در تحصیل ،موفقیت در
شغل ،روابط بینشخصیـ و به طور کلی سالمت آنهاست؛ طوری که برنامههای پیشگیری مبتنی
بر یادگیری کنترل هیجانی و روابط اجتماعی توانسته است به تغییرات ارزشمند و مثبتی در این
زمینه منجر شود .پیشنهاد میشود مسئوالن دانشگاه با ایجاد کارگاههای آموزشی قابلیتهای
خودآگاهی ،خودمدیریتی ،مهارتهای اجتماعی ،و ساماندهی روابط را در دانشجویان بهبود
بخشند .همچنین با ارائة پروژههای گروهی به دانشجویان موجب تقویت روابط بین آنها شوند و
حس همیاری و تعاون را در آنها افزایش دهند.
بررسی نتیجة آزمون فرضیة دوم نشان میدهد سرمایة اجتماعی بر رضایت تحصیلی دانشجویان
دانشگاه محقق اردبیلی تأثیرگذار و میزان این تأثیر برابر با  0/45است .نتیجة فرضیه حاضر با نتایج
پژوهش جعفری ( ،)1397اوزان و همکارانش ( ،)2017و میشرا ( )2020مطابقت دارد؛ اما با نتیجة
پژوهش ترکزاده و محترم ( )1393مطابقت ندارد .چون تحقیق آنها نشان داد بین سرمایة اجتماعی
گروههای آموزشی دانشگاه و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطة منفی وجود دارد .در زمینة آموزش
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عالی سرمایة اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است .چون با گذار دانشآموزان از دبیرستان به
دانشگاه آنها در محیطهای شخصی و اجتماعی پیرامون خود با تغییرات بسیار مواجه میشوند .بر
جوی مملو از
این اساس ،مـدیران و مسئوالن آموزشی باید با زمینهسازی فرهنگ کار گروهی و ّ
اعتماد و حمایت از سیستمهای منعطف و پویای آموزشی توانمندسازی دانشجویان ،انگیزة
مشارکتهای اجتماعی ،و توانایی انعطافپذیری اجتماعی آنان را ارتقا دهند و موجب افزایش میزان
سرمایة اجتماعی در دانشگاهها شوند و از این طریق رضایت تحصیلی آنان را فراهم آورند.
بررسی نتیجة آزمون فرضیة سوم نشان میدهد هوش هیجانی بر میزان سرمایة اجتماعی بین
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تأثیرگذار و میزان این تأثیر برابر با  0/65است .نتیجة فرضیة
حاضر با نتایج پژوهش ﻏریبی و قلیزاده ( ،)1390زارعیمتین و همکارانش ( ،)1394فیروزی و
کرمی ( ،)1395و بروکس 1و مویا نافوخو ( )2008مطابقت دارد .این محققان در زمینة ارتباط بین
هوش هیجانی و سرمایة اجتماعی اینگونه استدالل کردهاند که هستة مرکزی سرمایة اجتماعی
روابط است و هوش هیجانی نیز با مدیریت روابط فرد با دیگران سروکار دارد .بنابراین هوش
هیجانی ضمانتنامة سرمایة اجتماعی است .برای شکلگیری سرمایة اجتماعی (یا برقراری ارتباط)
وجود حداقل دو نفر الزم است و این افراد باید از یک سری ویژگیهای فردی برخوردار باشند.
توانایی کنترل هیجانات در زمانها و موقعیتهای مختلف فرد را قابل پیشبینی میکند و این
قابلیت سبب میشود دیگران به او اعتماد کنند .این اعتماد به تقویت رابطه میانجامد و بعد
ارتباطی سرمایة اجتماعی را تقویت میکند .مطالعات نشان میدهد داشتن هوش هیجانی باعث
میشود دانشجویان تالش کنند اهداف خود را با اهداف و چشمانداز دانشگاه همسو و همجهت
سازند .از سوی دیگر ،دانشجویان با هوش هیجانی باال قادرند با سایر دانشجویان در رشتهها و
واحدهای دیگر رابطه برقرار کنند و شبکههای اجتماعی را به وجود آورند.
بررسی نتیجة آزمون فرضیة چهارم نشان میدهد هوش هیجانی از طریق سرمایة اجتماعی بر
رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تأثیرگذار و میزان این تأثیر برابر با 0/292
است .همچنین با توجه به میزان بهدستآمده برای آمارة  VAFمشاهده میشود که  42/8درصد از
1. Brooks
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تأثیر هوش هیجانی بر رضایت تحصیلی از طریق سرمایة اجتماعی تبیین میشود .فرضیة چهارم
جنبة نوآوری پژوهش است و برای مقایسه منبع مطالعاتی پیشینهای برای آن وجود نداشت.
به محققان آینده پیشنهاد میشود انواع دیگر هوش مانند هوش فرهنگی ،هوش اجتماعی،
هوش معنوی ،هوش استراتژیک را همراه متغیر انگیزش تحصیلی به منزلة متغیر میانجی یا تعدیلگر
در رابطة بین هوش هیجانی و رضایت تحصیلی دانشجویان به کار گیرند.
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