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Abstract 
Introduction: Emotional intelligence has nowadays been dealt with as a new factor in many 
fields, particularly management and education and its relationship with other variables has been 
investigated. This study was designed to determine the correlation between emotional 
intelligence (EQ) and educational academic achievement.  
Materials and Methods:  This study was an analytical, cross-sectional study on Shiraz medical 
students. The study population included all students at Shiraz Medical School from whom 100 
were randomly selected. The Bradberry’s EQ questionnaire was used in this study for data 
collection. The validity and reliability of this questionnaire were determined by Ganji. The 
indicator for academic achievement was the students’ grade point averages (GPA). The data were 
analyzed, using SPSS software, version 14. 
Results: The mean score for emotional intelligence for medical students was 16.37+1.04 with the 
range of 1-103. There was no statistically significant relationship between emotional intelligence 
and academic achievement (P=0.949). 
Conclusion: This study showed that emotional intelligence was not high in medical student. The 
lack of a significant relationship between the emotional intelligence and the academic 
achievement may be due to the type of test student take which are basically based on what the 
students have memorized but not in-depth learning.  
Keywords 
Emotional Intelligence, Intelligence, Academic achievement, Medical students 

 
 چکیده

عنوان یک موضوع جدید در بسیاري از علوم، به خصوص مدیریت و آموزش مطرح شده و  امروزه هوش هیجانی به :مقدمه
با توجه به اهمیت و نقش هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی  .ختلفی مورد بررسی قرار گرفته استرابطه آن با متغیرهاي م

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان پزشکی شیراز انجام گرفته دانشجویان، 
  .است

جامعه آماري شامل کلیه . باشد پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی در دانشجویان پزشکی می: ها روشمواد و 
 ،ابزار گردآوري اطالعات. انتخاب شدندبوده است که به شیوه تصادفی از آنان نفر  100دانشجویان پزشکی شیراز و نمونه شامل 

پایایی  .است، بود) اعی و مدیریت ارتباطیخودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتم(پرسشنامه هوش هیجانی بردبري که شامل چهار بعد 
همچنین . ید گردیدآن نیز توسط اساتید این حوزه تأی اییرو. تعیین شد% 88 ،این پرسشنامه، توسط گنجی با استفاده از آلفاي کرونباخ

هاي آماري توصیفی، تی مستقل  آزمونجهت تجزیه و تحلیل نتایج از . شاخص پیشرفت تحصیلی، معدل کل دانشجویان پزشکی بود
  .استفاده گردید 14نسخه  SPSSافزار  نرمدر  و تحلیل واریانس

  اصیل مقاله
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 د که باتوجه به دامنه نمرات هوش هیجانیبو 37/16±04/1گین نمره هوش هیجانی هاي پژوهش، میان باتوجه به یافته :نتایج
بین نمره هوش هیجانی و ابعاد آن با نمره پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري  همچنین. باشد می پایین ، نمره هوش هیجانی)103-1(

  ). =949/0p(وجود ندارد 
 و هوش هیجانی بینارتباط معنادار  فقدان .ستنی باالهوش هیجانی دانشجویان پزشکی  مطالعه نشان داد :گیري یجهنت

آنچه را سنجد بلکه  را نمی عمق یادگیري که اساساًباشد  دانشجویانشده از  آزمون گرفته نوعدلیل  هب ممکن است، پیشرفت تحصیلی
  .سنجد ، میاند کرده حفظجویان دانشکه 
  

  واژگان کلیدي
  پیشرفت تحصیلی، دانشجویانهوش، هوش هیجانی، 

 
 مقدمه 

شمار  هاي فردي به عنوان یکی از عوامل تفاوت بهو همچنین یافتگی افراد با محیط  از وجوه قابل توجه در سازشهوش یکی 
هوش «ن مفاهیمی چو. دانند می مختلفهاي  نظران هوش را به عنوان ماهیتی واحد و برخی آن را واجد مؤلفه برخی از صاحب. رود می

ذهن پژوهشگران در حال حاضر پیشرفت تحصیلی،  بر هاي مؤثر لفهؤبه عنوان م ،»هوش هیجانی«و » هوش بین فردي» « اجتماعی
، 1990مطرح شد و پس از آن درسال  1940اولین بار مفهوم هوش هیجانی در سال  ].1[متعددي را به خود مشغول کرده است 

Salvi  2[ ندوم هوش هیجانی را به صورت کلی بیان کردهمفو همکاران، براي نخستین بار[ .  
ثرترین عامل در ؤعنوان م ها معطوف به هوش شناختی بود و آن را به قبل از مطرح شدن مفهوم هوش هیجانی، همه نگاه

از % 20تنها  ،این است که هوش شناختی در بهترین شرایط نظران بر اکثر صاحب با این حال امروزه عقیده. نددانست موفقیت افراد می
گرو  دیگر است و چه بسا سرنوشت افراد در بسیاري از مواقع در یها وابسته به عوامل از موفقیت% 80شود و  موفقیت فرد را شامل می

  . ]3[ باشدهاي هوش هیجانی  مهارت
عنوان مقیاسی جهت  تواند به پیشرفت افراد ترسیم کند ولی نمی ها و نماي خوبی از موفقیت تواند دور هوش هیجانی باال می

هاي اجتماعی بهتر و روابط پایدارتري  افرادي که هوش هیجانی باالتري دارند مهارت. سنجش موقعیت افراد مورد استفاده قرار گیرد
یجانی از چهار مؤلفه اصلی تشکیل شده توان گفت هوش ه طور کلی می به. کنند در برخورد با مشکالت بهتر عمل می کرده وبرقرار 

   ].4[ خودآگاهی، خود مدیریتی، مدیریت ارتباطی، آگاهی اجتماعی. است
باید به این مورد توجه کرد که هوش، یک نوع واحد و  .تواند توانایی افراد را در تنظیم و ابراز هیجانات تقویت کند آموزش می

اي از هوش وجود دارد که سبب موفقیت فرد در  بلکه طیف گسترده تضمین کند، یکپارچه نیست که بتواند موفقیت در زندگی را
دهد او نمرات خوبی در دوران تحصیل در  التحصیل ممتازي باشد، نشان می شخص فارغیک اگر . شود هاي مختلف می  حیطه

  .]5[ هاي زندگی باشد نشیبدهنده موفقیت فرد در رویارویی با فراز و  تواند نشان موضوعات محدود گرفته است ولی نمی
  هاي اول زندگی  ن در سالانقش کلیدي و حیاتی در این زمینه دارند و آنچه کودک ،هاي سال اول زندگی آموزش

صورت  در دوران مدرسه و دانشگاه و در تمام طول عمر به ،ست و این آموزشا گیري هوش هیجانی آنها پایه شکل ،آموزند می
وي  (IQ)بهري  تنها با هوش ،هاي بعد در محیط دانشگاه چه در مدرسه و چه در سال ،موفقیت فرد در آموزش .یابد   محدودتر ادامه می

و اطاعت از هاي هیجانی و اجتماعی، هوش هیجانی مانند داشتن انگیزه الزم، توانایی منتظر ماندن  ارتباط ندارد بلکه با مهارت
آموزش  ].2[ باشد  یگران و بیان نیازهاي هیجانی و آموزشی مرتبط می، مهارت کمک خواستن از دشدستورات و کنترل تکان

گیرد و سرانجام به  هاي آنان صورت می ها و مهارت شرها، به منظور تغییر رفتار، افکار، نگ در تمام دوره آموزان دانشجویان و دانش
نقش دارند که هم شامل عوامل درون  عوامل مختلفی در پیشرفت تحصیلی. شود صورت پیشرفت و عملکرد تحصیلی سنجیده می

توان به انگیزه فردي، سطح سواد والدین، شرایط محیطی و خانوادگی،  از آن جمله می که باشند فردي و هم عوامل محیطی می
  ].6[سازگاري و هوش اشاره کرد 

در این . گذرانند ت میسالم نظامها و وظایف خود در  هاي متعددي در جهت انجام نقش پزشکان در دوران تحصیل، آموزش
  . شود اي آنان انجام می تالش زیادي براي رشد و توسعه شناختی و فنی و حرفه ،هاي آموزشی دوره
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هاي مورد نیاز یک پزشک شامل گوش دادن، ایجاد اطمینان در جهت حفظ اسرار بیمار، نشان دادن همدلی التیام در بیمار  مهارت
عنوان اساس  باشد و به هایی هستند که نشانه هوش هیجانی پزشکان می و اینها مهارت نیستپذیر  است که تنها با کسب علم امکان

  ].7[ ترند رسیدن به اهداف درمانی موفقدر  ،اند که پزشکان با هوش هیجانی باال تعدادي از مطالعات نشان داده. علم پزشکی است
ان رشته پزشکی، با توجه به اهمیت نقش پزشکان در در تحقیقات انجام شده در کشورهاي دیگر هوش هیجانی در دانشجوی

اي پرچالش است و  طور کلی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی، حیطه اما به. گیري شده است اندازه ،محیط جامعه
  . ]1[هاي متناقض هستند  هاي شکل گرفته در این موضوع اغلب واجد یافته پژوهش

 Kentuckyآمریکا به بررسی تغییرات هوش هیجانی در گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه  Kentuckyمحققان دانشگاه 
اچیزي بر هوش تأثیر ن ،ن دانشگاهآبسیار ناچیز بوده و فرآیندهاي آموزشی  ،که این تغییرات ندو متوجه شد ندآمریکا پرداخت

 Washingtonمحققان دانشگاه  .باشد یمو بهبود  ءقابل ارتقا یحبا آموزش صح یجانیکه هوش ه یدر حال، دانشجویان داشت
مطالعات این نتیجه  .به تحقیق پرداختند Washingtonآمریکا در مورد هوش هیجانی در دانشجویان دستیاري جراحی دانشگاه 

  . ]2[ هوش هیجانی بسیار باالتري نسبت به دیگر افراد جامعه داشتند ،دانشجویان دستیاري جراحی این بود که محققان
 نتیجهبه این محققین دیگري نیز در دانشگاه استرالیاي غربی به بررسی هوش هیجانی در دانشجویان پزشکی پرداختند و 

مقاله در  39در یک مقاله مروري که با بررسی . ندارداي  که هوش هیجانی دانشجویان پزشکی با ادراك و مهارت آنها رابطه رسیدند
گیري خالق،  شد، مشخص شد که هوش هیجانی بر کیفیت یادگیري دانشجویان، توانایی تصمیمکانادا انجام  Albertaدانشگاه 

  . ]3[ هاي بحرانی، کیفیت مراقبت از بیماران و عواقب بیماري بیماران تأثیرگذار است عملکرد در وضعیت
Parker این محققان مطالعه خود را بر . دانشگاهی پرداختند هاي به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و موفقیت ،همکاران و

ام دادند و به این نتیجه رسیدند که میزان موفقیت تحصیلی به میزان جان Ontarioنفر از دانشجویان سال اول دانشگاه  37روي 
تواند  میتحصیلی باالتر ی افراد به مقاطع به هوش هیجانی افراد بستگی دارد و هوش هیجانی در فرآیند رقابت براي دستیاب ،زیادي
  ].4[کننده باشد  تعیین

Austin،  عه نشان داد این مطال نتایج .رشته پزشکی مورد بررسی قرار داد نفر از دانشجویان سال اول 156هوش هیجانی را در
ز در مورد شواهد محدودي نی ،از بررسی پسدر ضمن . باشد طور بارزي باالتر از جنس مذکر می نث بهؤهوش هیجانی در جنس م

  ].8[ دست آمد هکننده ب ارتباط بین هوش هیجانی و وضعیت آموزشی افراد شرکت
هایی با موضوعات مشابه انجام گرفته است، اما ابزار پژوهشی مورد استفاده و یا جامعه پژوهش و هدف آن  در ایران نیز پژوهش

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در «عنوان عنوان مثال ثمري، در مطالعه خود با  به. تاحدودي متفاوت بوده است
هاي آن با پیشرفت تحصیلی رابطه  به این نتیجه رسید که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی مؤلفه 1386در سال » دانشجویان

اما در رابطه رابطه وجود داشت ) >05/0p(همچنین بین سن با هوش هیجانی در سطح . وجود داشت) >05/0p(معناداري در سطح 
  ].05/0p<] (1(با هوش هیجانی و جنسیت، رابطه معناداري وجود نداشت 

آموزان تیزهوش و  بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش«گلستان جهرمی نیز در مطالعه خود با عنوان 
صیلی آنان رابطه وجود دارد و میزان این آموزان با پیشرفت تح به این نتیجه رسید که هوش هیجانی دانش 1387در سال » عادي

   ].9[باشد  آموزان عادي می آموزان تیزهوش بیشتر از گروه دانش همبستگی در گروه دانش
با توجه . ست که در کشورهاي مختلف به آن پرداخته شده استا اي وش هیجانی و موفقیت تحصیلی دغدغهپس بررسی رابطه ه

با توجه به اهمیت و نقش هوش ، بنابراین رسد نظر می اي کامًال منطقی به هچنین دغدغ ،نیبه قابلیت ارتقا و تقویت هوش هیجا
گیرد و هدف از مطالعه  شکی در ایران، این پژوهش صورت میهیجانی در موفقیت تحصیلی و محدودیت پژوهش در دانشجویان پز

کی شیراز و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان تعیین میانگین هوش هیجانی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزش ،حاضر
  .باشد می
  

  ها مواد و روش
جامعه آماري این پژوهش را کلیه دانشجویان . استمقطعی صورت  به تحلیلی و -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

  . داد نفر بودند، تشکیل می 330اینترنی که در حدود مقاطع استیودنتی، اکسترنی و  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در
، حجم نمونه براي محاسبه حجم نمونه، از فرمول برآورد حجم نمونه در جامعه و کوکران استفاده شد و با انجام محاسبات آماري

به این منظور با توجه . ه شداي سهمی استفاد گیري طبقه براي انتخاب تصادفی نمونه، از روش نمونه. دست آمد نفر به 115دار،  معنی
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در حجم نمونه، تعداد نمونه در مقطع استیودنتی  به نسبت جمعیت دانشجویان پزشکی در هر مقطع به کل جامعه، جامعه آماري ضرب
گویی به  سخبا توجه به احتمال عدم پا. نفر محاسبه گردید 40نفر و در مقطع اینترنی برابر  30نفر، در مقطع اکسترنی برابر با  45برابر 

تعداد پرسشنامه در میان دانشجویان این سه مقطع دانشکده پزشکی توزیع گردید که از این  120ها و عدم برگرداندن آنها،  پرسشنامه
  . صورت صحیح تکمیل و بازگردانده شد پرسشنامه به 100

دلیل . استفاده گردید )Bradberry(بردبري گیري هوش هیجانی، از پرسشنامه هوش هیجانی  جهت اندازه ،در این پژوهش
هیجانی مؤثر در پیشرفت تحصیلی بوده که شامل دو استفاده از این ابزار، اعتبار آن در کشور و پوشش مناسب متغیرهاي هوش 

. سؤال با موضوع هوش هیجانی است 28بخش اول شامل اطالعات دموگرافیک دانشجویان و بخش دوم شامل . باشد بخش می
، مورد تأیید قرار روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه]. 10[است % 88رسشنامه در تحقیق گنجی، پایایی این پ

حیطه اصلی  4این پرسشنامه شامل . ]9[بود % 76، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ،و پایایی آن نیز در تحقیق منصوري گرفت
مؤلفه  ،7-15مربوط به مؤلفه خودآگاهی،  ،1-6االت که سؤ باشد ریت ارتباطی میخودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدی

  . مربوط به مؤلفه مدیریت ارتباطی است ،21-28مؤلفه آگاهی اجتماعی و  ،16- 20 خود مدیریتی،
ها،  هاي حاصل از پرسشنامه داده .شاخص معدل کل دانشجویان استفاده گردیدگیري متغیر پیشرفت تحصیلی نیز از  براي اندازه

هاي آماري توصیفی، تی مستقل و تحلیل واریانس،  و آزمون 14نسخه  SPSSافزار  پس از توزیع و تکمیل صحیح با استفاده از نرم
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

در ضمن اسامی . وهش اخذ گردیدکنندگان در این مطالعه، رضایت آگاهانه براي شرکت در پژ الزم به ذکر است از تمامی شرکت
  . صورت محرمانه باقی ماند کنندگان، به شرکت

  
 ها یافته
(35 ،هاي این پژوهش اساس یافته بر در مقطع ) نفر 28(% 28 ،کننده در مقطع استیودنتی از دانشجویان شرکت) نفر %35 

یعنی  مانده مرد و تعداد باقی) نفر 31( %31تعداد  اینمشغول به تحصیل هستند که از  ،در مقطع اینترنی) نفر 37( %37اکسترنی و 
غیربومی و ساکن  ،دیگر) نفر 52(% 52 و بومی ،از دانشجویان) نفر 48(  %48 همچنین. )1جدول ( زن هستند، )نفر 69(% 69

  . هاي دانشجویی هستند خوابگاه
  کننده فراوانی و درصد اطالعات توصیفی دانشجویان پزشکی شرکت :1جدول 

  درصد  فراوانی  متغیر

  جنسیت
  %31  31  زن
  %69  69  مرد

  وضعیت سکونت
  %48  48  بومی

  %52  52  غیر بومی
  

  اساس مقاطع مختلف دانشجویان پزشکی میانگین نمره کل هوش هیجانی بر: 2جدول 
  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  مقطع تحصیلی

  34/1  27/16  32  استیودنت
  90/0  41/16  24  اکسترن
  76/0  43/16  29  اینترن

  04/1  37/16  85  میانگین کل
  
گونه رابطه معناداري بین  توان بیان کرد که هیچ می ،606/0معناداري  اي پژوهش و آزمون تی مستقل با سطحه اساس یافته بر

تفاوت ، هوش هیجانی این دانشجویان بر حسب جنسیت ،عبارت دیگر جنسیت دانشجویان و هوش هیجانی آنان وجود ندارد، به
  . ) =606/0p(دهد  معناداري نشان نمی

دانشجویان مقاطع مختلف  گونه رابطه معناداري بین هوش هیجانی و وضعیت سکونت همچنین بر اساس آزمون تی مستقل، هیچ
 ثیري بر میانگین نمره هوشأوضعیت سکونت دانشجویان مشتمل بر بومی و غیربومی، ت ،به بیان دیگر. پزشکی نیز وجود نداشت
  .) =557/0p( هیجانی آنان نداشته است
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ه رابطه معناداري گون و هوش هیجانی آنان نیز هیچ) استیودنت، اکسترن(بین مقطع تحصیلی دانشجویان ، بر اساس آزمون آنوا
 808/0( دانشجویان پزشکی در مقاطعه مختلف تحصیلی از لحاظ هوش هیجانی با یکدیگر تفاوتی ندارند ،عبارت دیگر به. وجود ندارد

p= .( است که با توجه به دامنه نمرات هوش هیجانی  37/16±04/1میانگین نمره کل هوش هیجانی دانشجویان)میانگین )1- 103 ،
ترین میانگین  پایین و )43/16±76/1(باالترین میانگین نمره در مقطع اینترنی  همچنین. باشد نمره کسب شده، در حد ضعیف می

   .)2جدول ( باشد می ،)27/16±34/1(نمره در مقطع استیودنتی 
  

  ن پزشکیرابطه بین هوش هیجانی و وضعیت سکونت دانشجویا: 3جدول 
  هوش هیجانی      

  وضعیت سکونت
  سطح معناداري  انحراف معیار  میانگین  تعداد

  189/1  29/16  40  بومی
557/0  

  903/0  43/16  45  غیربومی
  

متغیر هوش  با ابعادش و مشاهده گردید که بین متغیر مستقل پیشرفت تحصیلی ،اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس برهمچنین 
  .)3جدول ( هیجانی و ابعاد آن رابطه معناداري وجود ندارد

  
  معیار و رابطه ابعاد پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی توزیع فراوانی، میانگین و انحراف :4جدول 

  سطح معناداري  حداکثر نمره  حداقل نمره  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  تحصیلیمقاطع   ابعاد هوش هیجانی

  خودآگاهی
  استیودنت

  اینترن
  اکسترن

35  
28  
37  

26/30  
21/30  
22/31  

20/5  
77/4  
18/5  

18  
20  
18  

42  
40  
40  

673/0  

  خود مدیریتی
  استیودنت

  اینترن
  اکسترن

35  
28  
37  

26/36  
36/35  
30/36  

59/16  
72/7  
17/6  

20  
16  
26  

123  
54  
51  

731/0  

  آگاهی اجتماعی
  استیودنت

  اینترن
  اکسترن

35  
28  
37  

89/15  
71/15  
22/15  

23/2  
32/2  
46/2  

9  
11  
9  

20  
21  
19  

508/0  

  مدیریت ارتباطی
  استیودنت

  اینترن
 اکسترن

35  
28  
37  

89/15  
71/15  
22/15  

23/2  
32/2  
46/2  

9  
11  
9  

20  
21  
19  

503/0  

  کل هوش هیجانی
  استیودنت

  اینترن
  اکسترن

35  
28  
37  

29/98  
97  

95/97  

86/20  
91/12  
34/12  

71  
71  
65  

199  
126  
129  

808/0  

  
  رابطه بین پیشرفت تحصیلی و ابعاد آن با هوش هیجانی و ابعادش :5جدول 

  سطح معنادار Fمقدار   ورمیانگین مجذ  درجه آزادي  مجموع مجذورات  ابعاد پیشرفت تحصیلی  ابعاد هوش هیجانی

  خود آگاهی
  16/11  2  33/22  گروهی بین

439/0  646/0  
  44/25  97  67/24  درون گروهی

  خود مدیریتی
  55/8  2  11/17  گروهی بین

067/0  935/0  
  14/127  97  33/12  درون گروهی

  آگاهی
  اجتماعی

  33/4  2  66/8  گروهی بین
787/0  458/0  

  50/5  97  35/53  درون گروهی

  مدیریت ارتباطی
  33/4  2  66/8  گروهی بین

787/0  458/0  
  50/5  97  35/53  درون گروهی

  کل
  48/13  2  96/26  گروهی بین

053/0  949/0  
  45/255  97  77/24  درون گروهی
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 يریگ جهینتبحث و 
، مورد تفاوت جنسیت در هوش هیجانی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و جنسیت دانشجویان پزشکی در

از میزان هوش هیجانی یکسانی  ،دختران و پسران دانشجو در مواجهه با مسائل روزمره ،عبارت دیگر به. وجود نداردتفاوت معناداري 
که معتقد است بین زنان و مردان در نمره کل هوش هیجانی تفاوت معناداري  ،این نتایج همسو با نتایج پژوهش دینی. برند بهره می

پژوهش بشارت و همکاران نشان داده است که میزان هوش هیجانی در بین دختران و  ،ستادر همین را. ]11[باشد  ، میارددوجود ن
جنسیت تفاوت نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که بین هوش هیجانی و  Furnham. ]12[ پسران تفاوت چندانی ندارد

  ].13[ه مطالعات بیشتري نیاز دارد رسد که ارتباط هوش هیجانی و جنسیت ب اگرچه به نظر می معناداري وجود ندارد،
در مطالعه حاضر، تفاوتی بین میانگین نمره هوش هیجانی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان پزشکی دیده نشد، با این حال 

  ).43/16±76/0(میانگین نمره کل هوش هیجانی در مقطع اینترنی بیش از سایر مقاطع بود 
طور کلی میانگین نمره هوش هیجانی آنان، کمی  انشجویان پزشکی نشان داد که بهبررسی وضعیت متغیر هوش هیجانی در د 

 103 و حداکثر نمره کل هوش هیجانی 37/16±04/1نمره هوش هیجانی ( نگین مورد انتظار جامعه استباالتري از حد متوسط یا میا
نمره اصلی هوش هیجانی بود، در % 5/59که  27/98در تحقیق ادیب حاج باقري و همکاران نیز دانشجویان با کسب نمره  ).است

تواند  سطح متوسط قرار داشتند که این مورد با توجه به این که هوش هیجانی تا حدودي اکتسابی و تحت تأثیر آموزش است، می
ر آموزش و ها، چگونگی ام ها و نحوه ارزشیابی دانشجویان در دانشگاه ناشی از عواملی مثل نحوه قبولی در دانشگاه، نوع آزمون

ها تا حدي در  هاي آموزشی و ارزشیابی متفاوت در دانشگاه رسد نظام نظر می اي که به گونه ها باشد، به هاي تحصیلی در دانشگاه رشته
  ]. 14[ایجاد تفاوت در هوش هیجانی مطالعات مختلف تأثیرگذار است 

با  ،از ابعاد آن به تفکیک یک طور کلی و هر نی بهی نشان داد که بین هوش هیجابررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیل
این نتیجه با نتایج تحقیق ادیب حاج باقري و همکاران . رابطه معناداري وجود ندارد ،پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی و ابعاد آن

به بیان . پردازد، همسو است میکه به بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
این نتیجه با ]. 13[دیگر، ادیب و همکاران، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود ندارد 

 استهمسو نا و همکاران، ان آباديدیزایزدي  ، وزارع ،منصوري ،Midgely  ،Boyce،Sarin  ،Potters ،Parkerنتایج تحقیق
که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري  طالعات این محققان بیانگر آن بودنتایج م ،عبارت دیگر به]. 20-9،15[

هایی در  هایی در جهت کنترل عواطف و احساسات منفی خود باشد و همچنین داراي قابلیت هنگامی که فرد داراي مهارت. وجود دارد
این  ،هاي ارتباطی خود واقف باشد هاي بیرونی باشد و به توانایی و مهارت کننده ن توجه به میزان تقویتجهت ایجاد انگیزه درونی بدو

   ].21[موفقیت بیشتر از افراد دیگر است  شخص در محیط آموزشی داراي توانایی و
ها با عملکردهاي  زمونو وابستگی نتایج این آ) معدل کل دانشجویان(دلیل ماهیت شاخص پیشرفت تحصیلی  شاید این امر به

هاي حافظه و یادگیري شخصی دانشجویان پزشکی باشد، درحالی که هوش هیجانی بیشتر با موفقیت  خصوص ظرفیت شناختی و به
رسد آشنایی بیشتر با مفهومی  نظر می بنابراین به. فرد در روابط بین فردي، مدیریت ارتباطی و آگاهی هاي اجتماعی فرد ارتباط دارد

بنابراین الزم است اساتید و مسؤولین دانشگاهی، عالوه . تواند باعث ارتقاي وضعیت موجود گردد هاي آن می انی و مؤلفههوش هیج
  .هاي آموزشی، به مفهوم هوش هیجانی و کاربردي ساختن آن نیز توجه گردد بر توجه به هوش شناختی در نظام

 که به فرد امکان کنترل بر به دلیل اینکه دتوان هوش هیجانی است و میزمینه خود مدیریتی که یکی از ابعاد  عنوان مثال در به
توان با  ي برخوردارند، میا محیطی را داده و افراد داراي این مهارت از سالمت روان و همچنین روابط اجتماعی گسترده هاي نامالیمتی

هاي ارتباطی به دانشجویان  اي مختلف مهارته مثبت در کارگاه ها و تفکر هایی چون کنترل خشم، کنترل تالش آموزش مهارت
  . کاري اساتید مجرب ارتقا بخشیدمپزشکی با ه

همچنین از نظر مؤلفه آگاهی اجتماعی که در ایجاد و برقراري روابط مثبت با دیگر دانشجویان و داشتن دوستان صمیمی مؤثر 
انشگاه از جمله عواملی است که هاي فردي در د یت و تفاوتهایی چون همدلی، ابراز احساسات، احترام به عقالن آموزش مهارت ،است
  . هاي ارتباطی و میان فردي شود تواند باعث افزایش مهارت می

تواند باعث  باشد و می ها و نقاط قوت خود می در پایان در خصوص مؤلفه خود آگاهی نیز که همان شناخت مؤثرتر افراد از توانایی
شود، کمک به دانشجویان از طریق اساتید  ي، نظارت برآنها و تنظیم وقت براي مطالعه مواد درسی انتخاب راهبردهاي مناسب یادگیر

   .تواند به فرد کمک شایانی نماید مشاور دانشگاه جهت شناخت توانایی و عالیق شخصی می
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تحت تأثیر نحوه  ، از آنجایی که آموزش و پرورش هوش هیجانی در زمان کودکی و بیشترنظران بسیاري از صاحبهمچنین 
 ،خصوص در دوران کودکی و ارتقاي آن به افزایش و باشد، به آموزش و توجه به مفهوم هوش هیجانی تعامالت والدین با کودك می

   ].22[اند  بینی کرده اظهار خوش
آموزان و  دانش هاي هوش هیجانی در امتحانات پیشرفت تحصیلی کارگیري مفهوم و مهارت رسد آموزش و به نظر می بنابراین به

ها و بهبود وضعیت هوش هیجانی دانشجویان در سطح  تواند در ارتقاي این مهارت عدم توجه و تمرکز صرف بر هوش شناختی، می
هاي آن در  هاي شغلی در آینده آنان مؤثر باشد، بنابراین بهبود و تقویت مفهوم هوش هیجانی و مهارت دانشگاه و کسب موفقیت

  .ربط بوده و توجه به آموزش این موضوعات، بسیار ضروري است وظایف مهم مسؤولین ذي سطح دانشگاه یکی از
هاي مطالعه حاضر، این بود که پژوهش به صورت یک  یکی از محدودیت. ها و نقاط قوتی نیز داشته است این مطالعه، محدودیت

ها از ابتداي  شجویان پزشکی را با بررسی معدل آنهمچنین میزان هوش هیجانی دان. مطالعه طولی و به شیوه کوهورت انجام نگرفت
تر به مسؤولین  در این صورت نتایجی با درجه اطمینان بیشتر و کاربردي. توانست بررسی شود ورود به دانشگاه تا زمان خروج می
  .شد دانشگاه و خوانندگان مقاله ارائه می

عنوان یک متغیر بسیار مهم در میزان  نشجویان پزشکی بهیکی از مهمترین نقاط قوت این مطالعه، بررسی معدل تحصیلی دا
گیري پیشرفت تحصیلی استفاده شده است و  هوش هیجانی آنان بوده است زیرا در مطالعات مشابه از متغیرهاي دیگري جهت اندازه

  .ته استانجام این مطالعه با این روش و در این گروه از دانشجویان براي نخستین بار در سطح کشور انجام گرف
  

  يسپاسگزار
  .است 91-01-01 -5050اي با شماره طرح  نامه این مقاله برگرفته از پایان
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