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مقدمه
هوش یکی از مباحث اصلی و مهم روانشناسی را 
تشکیل مـی دهـد. هـوش هیجـانی توانـایی درك،      
توصــیف، دریافــت و کنتــرل هیجــان هاســت. هــر 
شخصی با برخورداري از میزانی از هـوش هیجـانی   

)Emotional Intelligence (    در مواجهـه بـا وقـایع
مثبت و منفی زندگی به موضع گیـري پرداختـه و   

ها می پردازد. انسان با برخـورداري  به سازش با آن
از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبـات مـی   
بخشد. به طوري که اصـوال بـاهوش هیجـانی بـاال،     
شخص وقایع منفی کمتـري را در زنـدگی تجربـه    

). هوش هیجـانی شـامل توانـایی هـایی     1کند (می

ــا   ــرانگیختن خــود، مقاومــت در مواجهــه ب مثــل ب
تکانـه هـا و بـه تـاخیر انـداختن      ها، کنترل ناکامی
ها، تنظیم خلق و خـوي، همـدلی کـردن و    خوشی

). مهـارت هـا و   2شـود ( امیدوار بودن تعریـف مـی  
هاي هیجانی و اجتماعی کـه تحـت عنـوان    توانایی

هــوش هیجــانی مشــهورند از جملــه پــیش بینــی  
).3هاي قوي  پیشرفت تحصیلی هستند (کننده

اگیـري یـک   اگر براي حل مسـائل ریاضـی یـا فر   
زبان، بهره هوشی پیش قدم است به طور یقـین در  
زندگی اجتماعی، پرچم به دسـت هـوش هیجـانی    

). زندگی تحصـیلی، یکـی از مهـم    4شود (داده می
ترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سـایر ابعـاد   
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زندگی تاثیر فراوان دارد. در این بین یکی از مسائل 
ام آموزشی هر و مشکالت اساسی زندگی افراد و نظ

کشور، افت تحصیلی وپایین بودن سـطح عملکـرد   
ــیلی دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان آن     تحصـ
کشورهست. این پدیده عالوه بر زیان هاي هنگفت 
اقتصادي، سالمت روانی فراگیرنـدگان را مخـدوش   
می نماید. عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد 

ها ت آنتاثیر می گذارد که متخصصان تعلیم و تربی
را بــه چهــار دســته عوامــل فــردي، آموزشــگاهی،  
خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرده اند که  در بـین  
عوامل فردي، یکی از عوامل تاثیر گذار بر عملکـرد  

). 5سـت ( اتحصیلی افراد، هوش و توانایی ذهنی او
از جملـــه مهمتـــرین نگرانـــی هـــاي اســـتادان و 

و هــاي دانشــجویان، پیشــرفت تحصــیلی خــانواده
جلوگیري از افت تحصـیلی اسـت. افـت تحصـیلی     
نقطه ي مقابل پیشرفت تحصیلی میباشد که تاثیر 
بسزایی در سرنوشت فرد و همچنین هزینه گزافـی  

کند. در ایران، ایـن  به خانواده و جامعه تحمیل می
امر از مهمترین مشـکالت کنـونی نظـام آموزشـی     
است و هرساله ده هـا میلیـارد از بودجـه کشـور را    

هدر میدهد و در نتیجه نیروهـاي بـالقوه انسـانی و    
سرمایه هاي اجتماعی بی ثمر می ماننـد، بنـابراین   
توجه بـه عـواملی کـه باعـث پیشـرف تحصـیلی و       
ــزه اي    ــت وی ــت آن میشــود از اهمی ــوگیري اف جل
برخوردار است. یکی از عواملی که برخی تحقیقـات  
به آن اشاره کرده اند هوش هیجانی اسـت. هـوش   

نی به معنی ظرفیـت ادراك، ابـزار، شـناخت،    هیجا
ها در خود و دیگران استکاربرد و مدیریت هیجان

ــا   6( ــانی ب ــوش هیج ــا ه ــژوهش ه ــی پ ). در برخ
پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و با رفتارهـاي  
خالف مقررات آموزشـی ماننـد غیبـت غیرمجـاز و     

انـد اخراج از کالس، همبسـتگی منفـی نشـان داده   
یــل اهمیــت پــرداختن بــه هــوش ). یکــی از دال7(

هیجانی، این باور است که هوش هیجانی در برابـر  
Intelligenceهـــوش بهـــر ("مفهـــوم ســـنتی 

Quotient("  ــراي ، پــیش بینــی کننــده بهتــري ب
درموفقیـت هـاي اجتمـاعی بـه شـمار مـی رود،      

دردرصـد بیسـت حـدود بهرهوشحالت،بهترین
. داردنقــشزنــدگیدرموفقیــتبینــیپــیش

منحنینامبهخودکتابدرکهموريوهرنشتاین

قائـل هـوش برايرانخستاهمیت3،ايزنگوله
آناناعتقادبهدارند.اذعانمطلباینبهشوندمی

میکسبزندگیدرفردکههاییویژگیمجموعه
تحتراهاو پیشرفتنتایج آزمونمیانپیوندکند،

). مطالعه عوامل موثر 8(دهندمیقرارخودالشعاع
بر پیشرفت تحصیلی مسئله اي پیچیـده اي اسـت.   
چرا که آن یک عنصر چند بعدي است و بـه گونـه   
ــه رشــد جســمی، اجتمــاعی،   ــف ب اي بســیار ظری
شناختی و عاطفی دانش آموزان مربوط است و بـه  
مرور زمان مشخص شد که هر چند توانـایی هـاي   

شرفت تحصـیلی  ذهنی و شناختی تا اندازه اي با پی
رابطه دارد و تا حدودي پیشرفت تحصیلی را پیش 

). 3بینی می کند، اما تنها کلید موفقیت نیسـتند ( 
امروزه ارزیابی هوش هیجانی و بررسی تاثیر آن بـر  
موفقیت تحصیلی از مهم ترین حوزه هاي تحقیـق  
است و همواره این سوال مطرح است که دسـتیابی  

ابلیت هایی است؟ آیـا  به این موفقیت نیازمند چه ق
فقط وجود یـک ذهـن قـوي مسـاوي بـا موفقیـت       

). اهمیت این مبحث باعث شده 4تحصیلی است؟ (
است تا امـروزه هـوش هیجـانی بـه انـدازه هـوش       
تحلیلی و شناختی اهمیت یابـدو بتوانـد در پـیش    
بینی موفقیت تحصیلی و شغلی افراد موثر باشـد و  

تی بیشتر از نیز بیان کرده اند که هوش هیجانی، ح
هوش تحلیل گر، پیش بینـی کننـده موفقیـت در    

ان -). بـار 2مدرسه، کار و محـیط خـانواده اسـت (   
)Bar-on    فرض می کند کـه هـوش هیجـانی در (

اغلب اوقات، رشد مـی یابـد و مـی تـوان آن را بـا      
استفاده از آموزش و برنامه ریـزي گسـترش داد، او   

انی باال معتقد است که افرادي که داراي هوش هیج
هستند، عموما در برخورد با خواسته ها و فشارهاي 

). 5محیطــی عملکــرد موفقیــت آمیزتــري دارنــد (
صاحب نظران بسیاري مطالعات و تحقیقات زیادي 
را پیرامون هوش هیجانی انجام داده انـد و نتیجـه   
آن در مقاالت و مجالت مشهور به صورت گـزارش  

مینـه هـوش   هایی درباره فعالیت هاي انجام شده ز
هیجانی ارائه داده اند، ایـن امـر بیـان گـر اهمیـت      

).6هوش هیجانی در دنیاي کنونی است (
بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر و نیز اهمیت 
هوش هیجانی به عنوان یکی از مقوله هـاي مـورد   
بحث دنیاي امروز در مورد تـاثیر چشـمگیر آن بـر    
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ی از جملـه  سایر شئونات زندگی و تعامالت اجتماع
عملکرد تحصیلی افـراد، مطالعـه حاضـر بـا هـدف      
بررسی ارتباط هوش هیجانی و مولفـه هـاي آن بـا    
ــاي      ــه ه ــایر مولف ــز س ــیلی و نی ــرفت تحص پیش
دموگرافیک در دانشجویان دانشگاه علـوم پزشـکی   

شهید بهشتی طراحی و اجرا گردید.

کارروش 
تحقیق حاضر با توجه به نحوه انجام مطالعه ونیز 

مقطعی –گردآوري داده ها جزء مطالعات توصیفی
(مطالعه همبستگی) میباشـد، کـه درآن رابطـه ي    
بین مولفه هاي هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 

دانشـجویان مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.       در
جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم 

221پزشکی شهید بهشتی بودند، که از میان آنهـا  
Simple(ر با روش نمونه گیري تصـادفی سـاده   نف

random sampling(   انتخاب شـدند. روش نمونـه ،
گیري به این صورت بود که ابتدا پس از اخذ مجوز 
از دانشگاه، به دانشکده هاي مربوطه مراجعه کـرده  
و بعــد از گــرفتن رضــایت شــفاهی از دانشــجویان، 
نمونه ها بصورت تصادفی و در دسترس از جمعیت 

دف  انتخاب شدند. تعیین حجم و اندازه نمونه با ه
)، و بـر اسـاس فرمـول   2توجه به مطالعات مشابه (

زیر

²

. 22

d

sz
n 

درصد محاسبه شده است. 95در سطح اطمینان 
دانشجویان به منظور اندازه "معدل کل"ابزار کار: از

گیري پیشرفت تحصیلی استفاده شده است، لذا از 
دانشجویان خواسته شد که معدل کـل خـود را تـا    
زمان پر کردن پرسشنامه بصورت دقیـق بنویسـند.   
در این تحقیق، جهت جمـع آوري اطالعـات مـورد    

ر دربــاره هــوش هیجــانی  ومولفــه هــاي آن از نظــ
اسـتفاده  EQ-I)( پرسش نامه بهره هوش هیجانی 

ان سـاخته شـده اسـت،    –بار می شود که توسط
سوال است که ازطریـق  90این پرسش نامه حاوي 

قاطعیــت، -مولفــه (خوداگــاهی هیجــانی15آنهــا 
حرمت نفـس، خودشـکوفایی، اسـتقالل، همـدلی،      
روابط بـین فـردي، مسـئولیت پـذیري اجتمـاعی،      

مساله گشایی، واقعیـت سـنجی، انعطـاف پـذیري،     
تحمل استرس، کنترل تکانـه، خرسـندي و خـوش    
بینی) مورد اندازه گیـري قـرار گرفتـه اسـت. ایـن      
پرسش نامه، در ایران هنجار یـابی شـده و پایـایی    
این آزمون با اسـتفاده از آلفـاي کرنبـاخ در مـورد     

% 76% و با میـانگین کلـی   86% تا 69مقیاس ها از 
گزارش شده است. نمره گذاري پرسش نامـه پـنج   
درجه اي است و نمـره اخـذ شـده ي افـراد مـورد      
پژوهش در هر سوال،  بین یک تـا پـنج قـرار دارد.    

و بیشترین 90نمره اخذ شده در کل آزمون حداقل
خواهد بود و پاسخ بـه سـواالت بـه روش    450آن 

لیکرت ( کامال موافقم، موافقم، تا حدودي، مخالفم، 
). 5کامال مخالفم) است (

روش تجزیه و تحلیل داده ها: در پژوهش حاضـر  
، میـانگین  16ورژن » spss«نرم افزار با استفاده از 

و انحراف استاندارد متغیـر هـاي مـورد نظـر را بـه      
دســـت آورده و ســـپس بـــا اســـتفاده از ضـــریب 
همبسـتگی پیرسـون و آزمونهـاي آمـاري مختلــف     
ارتباط بین مولفه هاي هوش هیجـانی و پیشـرفت   
تحصیلی را بررسی کرده و در انتهـا بـا اسـتفاده از    

متغیره گـام بـه گـام، تـوان     تحلیل رگرسیون چند
پیش بینی کنندگی هر یک مولفـه هـاي مختلـف    
هوش هیجانی بر عملکـرد تحصـیلی افـراد  مـورد     
مطالعه قرار گرفتـه اسـت و بـه منظـور شناسـایی      
رابطه بین متغیر جنس و هوش هیجانی از آزمـون  

استفاده شده است.(t-test)آماري تی مستقل 

هایافته
نشان داد کـه  SPSSبوسیله نتایج آمار توصیفی 

میــانگین ســنی افــراد شــرکت کننــده در مطالعــه    
است که حـداقل و حـداکثر سـن    2,42±22,43

درصد آنهـا   81سال بود. 30و 19افراد به ترتیب 
درصـد  57مجرد و مابقی متاهل بودند، همچنـین  

درصد مـرد بودنـد، از   43افراد مورد پژوهش زن و 
مـوارد پـژوهش بـه    لحاظ سـطح تحصـیالت اکثـر   

ــی (  ــدرك کارشناسـ ــب داراي مـ %) و 53,8ترتیـ
درصد کارشناسی 6,8%)، 36,2دکتراي حرفه اي (

ــراي  3,2ارشــد و  درصــد آنهــا داراي مــدرك دکت
تخصصی بودند. بـراي آزمـون فرضـیه اول (هـوش     

هـاي آن همبسـتگی مثبتـی بـا     و مولفـه هیجـانی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               3 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3418-en.html


و همکارمهدي جعفري

1393http://rjms.tums.ac.irآبان، 125، شماره 21دوره پزشکی رازيعلوم مجله

88

پیشرفت تحصیلی دارند) از آزمـون همبسـتگی دو   
ــون   ــه پیرس ) Pearson's two-tailed test(دامن

استفاده شده است، که نتایج آن به صورت خالصـه  
ذکر شده است.1در جدول شماره 

) که 1نتایج این آزمون نشان داد (جدول شماره 
ــا ــا درصــد )R(0,478ضــریب همبســتگی  ب و ب

درصد بین دو متغیر هوش هیجانی و 95اطمینان 

پیشرفت تحصیلی، رابطه مثبت و معنا داري وجود 
دارد به این معنا که هر چه نمره ي هوش هیجانی 
ــزان     ــد می ــاالتر باش ــجویان ب ــبهر) در دانش (هوش
پیشرفت تحصیلی آنها نیز به طور معنا داري نسبت 

.(p =0.001)به سایر افراد بیشتر خواهد بود 
بنابراین فرضیه اول مبنی بر اینکـه بـین هـوش    
هیجانی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبتی و جـود  

دارد تائید می شود.
از یـک دهد کـه هـر   ینشان م2جدول شماره 

یـزان بطور جداگانه بـا م یجانیهوش هيمولفه ها
ارتبـاط مثبـت و   یاندر دانشجویلیتحصیشرفتپ

هـوش  يمولفـه هـا  یندارنـد، امـا از بـ   يمعنا دار
، انعطـاف  r = 0.445) بـا AS(یـت قاطعیجـانی، ه

) بـا  OP(ینـی و خـوش ب r= 0.391) بـا FL(یريپذ
r=0.376یســنجیــتو واقع)p=0.00یشــترین) ب

در یلیتحصـــیشـــرفتپیـــزانارتبـــاط را  بـــا م
) با SRحرمت نفس (ینبیندارند. در ایاندانشجو

r=0.259یريپــذیتو مســئول)RE بــا (r=0.260

در یلیتحصـ یشـرفت پیزانارتباط را با مینکمتر
ــدیاندانشــجو ــ )p>0.005(دارن ــا بطــور کل ی. ام

یجانیهوش هيمولفه هايگفت که همه یتوانم
یلیتحصیشرفتبا پی مثبتيبطور متوسط رابطه 

دارند.در دانشجویان 
يیهکه کلینباتوجه به ایه،فرضیناثبات ابراي

یـک پارامتریربا آزمون غیجانیهوش هيمولفه ها
Sample K-Sنرمال برخوردارند، از آزمونیعاز توز

شـده  اسـتفاده  و کاي اسکوئر مستقل یدو طرفه ت
): 3حاصل شد (جدول شـماره  یرزیجکه نتااست،

تحمل اسـترس یجانی،هوش هيمولفه هایاناز م
)ST(ي فـرد ینبوابط) ، رIR یري پـذ یت)، مسـول
)RE(ی) و همدلEM ـ زن و مـرد اخـتالف   ین) درب

ياز نظر آماریاما بطور کلوجود دارد. يداریمعن
يداریالف معنـ تمرد اخزن ویجانیهوش هینب

.(p= 0.07)یامد به دست ن
ــراي ــدگی    ب ــی کنن ــیش بین ــدرت پ ــین ق تعی

هاي هـوش هیجـانی بـر عملکـرد تحصـیلی      مولفه
گـام بـه گـام    هدانشجویان از رگرسیون چند متغیر

4در جـدول شـماره   یجاستفاده شده است که نتـا 
آمده  است. 

گام بـه  یرهچند متغیونآزمون رگرسيهایافته

ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی-1جدول 
(معدل کل)پیشرفت تحصیلیمتغیرها
هوش

هیجانی
(R)ضریب همبستگی= 0,478

تعداد نمونه= 221
P-value = 0.001

ارتباط هریک  مولفه هاي هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی-2جدول 
وابستهمتغیرمتغیرها

(پیشرفت تحصیلی)
متغیر مستقل

هیجانی)(مولفه هاي هوش
r= 0.358خود آگاهی هیجانی- 1

P< 0.001
AS(r= 0.445قاطعیت (- 2

P< 0.00
SR(r= 0.259حرمت نفس (- 3

P< 0.001
SA(r= 0.335خود شکوفایی (- 4

P< 0.001
IN(r= 0.305استقالل (- 5

P< 0.001
EM(r= 0.315همدلی (- 6

P< 0.001
IR(r= 0.262روابط بین فردي(- 7

P< 0.001
RE(r= 0.260پذیري(مسئولیت- 8

P< 0.001
PS(r= 0.308گشایی (مساله - 9

P< 0.001
RT(r= 0.269واقعیت سنجی(-10

P< 0.00
FL(r= 0.391انعطاف پذیري(-11

P< 0.001
ST(r= 0.318تحمل استرس(-12

P< 0.001
IC(r= 0.299کنترل تکانش(-13

P< 0.001
HA(r= 0.334خرسندي(-14

P< 0.001
OP(r= 0.376خوش بینی(-15

P< 0.001
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گام نشان داد که از بین مولفه هاي هوش هیجانی، 
ــه م ــهس ــتقاطعولف ــوش p<0.001)((AS)ی ، خ
یجــانیهیو خــود آگــاه(p<0.001) (OP)بینــی

)ES)(p<0.015 داراي قدرت پیش بینی کنندگی (
عملکرد تحصـیلی هسـتند، امـا    يبر رويمعنا دار

بـا وجـود ارتبـاط    سایر مولفه هاي هوش هیجـانی  
هاي معناپیش بینی کنندهجزئی، به لحاظ آماري 

).<05/0p(داري نبودند

یريگیجهو نتبحث
گفتـه شـد هـدف از    یـز نیشـتر طور کـه پ همان

بـا  یجانیهوش هینرابطه بیپژوهش حاضر بررس
یانسـن و جـنس در دانشـجو   یلی،تحصـ یشرفتپ

گوناگون عنوان يهایافتهیکه طییاست. از آنجا
یلیتحصـ یشـرفت بـا پ یجانیشود که هوش هیم

اول پـژوهش بـه منظـور فهـم     یهرابطه دارد، فرضـ 
ینبـد یلیتحصـ یشـرفت با پیجانیارتباط هوش ه

بــا  یجــانیهــوش هیــزانم"شــد: ینصــورت تــدو
مثبــت) یارتبــاط (همبســتگیلیتحصــیشــرفتپ

."دارد
کـه ضـریب همبسـتگی محاسـبه شـده در      دیدیم
لذا نتیجـه گیـري   ،معنادار استp=0,001سطح 

بـین مولفـه هـاي هـوش     یمی شود که به طور کل
هیجانی (خودآگـاهی هیجـانی، قاطعیـت، حرمـت     
نفس، خودشکوفایی استقالل همدلی، روابـط بـین   

فردي، مسوولیت پذیري اجتماعی، مساله گشـایی،  
تحمـل اسـترس،   پـذیري واقعیت سنجی انعطـاف  

وش بینـی) و عملکـرد   کنترل تکانه، خرسندي و خ
معنــاتحصــیلی دانشــجویان، همبســتگی مثبــت و

ــه     يدار ــر چ ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــود دارد. ب وج
هاي فوق هـوش هیجـانی   برخورداري فرد از مولفه

بیشتر باشد، عملکرد تحصیلی آنهـا نیـز در سـطح    
يهاولفهمیناز بینباالتري قرار می گیرد. همچن

ــوش ه ــانی،ه ــتقاطعیج ــا AS(ی ، R=0,445) ب
ینـی و خـوش ب R=0,391) بـا FL(یريانعطاف پذ

)OP 0,376) با=Rیزانرا با میهمبستگیشترینب
یان(معــدل کــل) در دانشــجویلیتحصــیشــرفتپ

R=0,259) با SRحرمت نفس (ینبیندارند. در ا

ینکمتـر R=0,260) بـا  RE(یريپـذ یتو مسئول
ــتگ ــا مرایهمبس ــزانب ــرفتپی ــیش در یلیتحص

یتـوان مسـاله م ینایهتوجيدارند. برایاندانشجو
درك، ییتوانـا یجـانی گفت، از آنجـا کـه هـوش ه   

و )18سـت ( اهایجانو کنترل هیافتدریف،توص
ــراد ــره ياف ــه از به ــوش هيک ــانیه ــاالیج ییب

ــدگ ــد در زن ــیبرخوردارن ــیشخص از یالتو تحص
ینايیجهو نتستندبرخوردار هیشتريبیتموفق
که یمدعاست که کسانیننده اکنییدتایزنیهفرض

برخودارند نسبت یشتريبیجانیهوش هياز نمره 
یجدارند. نتايبهتریلیتحصیشرفتافراد پیربه سا

رفـت و  یشرفـت پـ  یباال، همان طور که انتظار م
بر وجود ارتباط مثبـت  یپژوهش مبنیاصلیهفرض

یلیتحصـ یشرفتو پیجانیهوش هینو معنا دار ب
انـد  بسیاري از پژوهشگران بر این فـرض شد.ییدتا

که بین هوش هیجانی و عملکرد موثر در تطابق بـا  
). 3(اقتضـائات روزمـره زنـدگی پیونـد وجـود دارد     

کننــده در هــوش هیجــانی عامــل مــوثر و تعیــین 
برآیندهاي زندگی واقعی مانند موفقیت در دانشگاه 
(و یا مدرسه) و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط 

وري سـالمت  خصی و به طور کلی در کـنش بین ش
).15باشد (می

آمــوزان و دانشـجویان  بـا هــدف   آمـوزش دانـش  
گیـرد،  پیشرفت آنها در زمینه تحصیلی صورت مـی 

اي مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسـأله 
پیچیده است، چرا که آن یک عنصر چنبـد بعـدي   

اي بسیار ظریف به رشـد جسـمی،   و به گونهاست،

برحسب جنس بـا  یجانیهوش هيمولفه هايسطح معنادار-3جدول
مستقلیاستفاده از آزمون ت

pهامتغیر

0,001(ST)استرستحمل
0,011(IR)يفردینبروابط

0,001(RE)یريپذمسولیت
0,015(EM)همدلی
total EQ0,7یکلیجانیههوش

يِنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره  گام به گام  مولفـه هـا  -4جدول 
یانمعنی دارِ هوش هیجانی برعملکرد تحصیلی دانشجو

p(β)بتاکنندهینیبیشپمتغیرهاي
0,336P<0.001(AS)قاطعیت

0,184P<0.001(OP)ینیبخوش
0,165P<0.015(ES)یجانیهخودآگاهی
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آمـوز مربـوط   اجتماعی، شناختی و عـاطفی دانـش  
است. بسیاري از پژوهشگران قبلـی بـر روي تـأثیر    

هاي ذهنی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی توانایی
کردند. اما به مرور زمان مشخص شد کـه  تأکید می

اي با هاي ذهنی و شناختی تا اندازههر چند توانایی
یـادي  پیشرفت تحصیلی رابطه دارند و تـا حـدود ز  

کنند، امـا تنهـا   بینی میپیشرفت تحصیلی را پیش
بینـی موفقیـت تحصـیلی نیسـتند. بـه      کلید پـیش 

ه    همین دلیل محققـان در سـال   هـاي اخیـر متوجـ
توانند اند که مییکسري از عوامل غیرشناختی شده

در پیشرفت تحصیلی و به طور کلی موفقیت مـؤثر  
باشند.

ــت    ــار ـ اون در تبیــین اهمی عوامــل گلمــن و ب
اي غیرشناختی در موفقیت به نتایج قابل مالحظـه 

انـد کـه چنانچـه ایـن     اند و نشـان داده دست یافته
بینی موفقیـت  هاي غیرشناختی را براي پیشاندازه

بینی شناختی اضافه کنیم، پیشهاي هوشبه اندازه
موفقیت بـه طـور معنـاداري بـا احتمـال بیشـتري       

هـاي  نهـا از انـدازه  شود، تا این کـه ت پذیر میامکان
).17، 16توانایی هوش شناختی استفاده کنیم (

به دست آمده توسط کیانوش یجبا نتایجهنتاین
)، پــارکر و همکــاران 3(یري)، دهشــ5زهــرا کــار (

)، رهنمــــا و 12و کــــاتونو (ي)، نوســــام، دا10(
یباريو جویفی)، حن4آذر (یل)، خل2(یعبدالملک

ـ ینکـه بـر ا یمبن)، 9)، بشارت و همکاران (6( ینب
رابطـه مثبـت   یلیتحصـ یشرفتو پیجانیهوش ه

کـه  یدارد. امـا در مطالعـات  یوجود دارد، همخـوان 
و پوراعتماد صورت گرفت نشان داد یتوسط لواسان
ییبـه تنهـا  یتوانـد نمیجانیهوش هیکه بطور کل
و یاندانشـجو یلیتحصـ یشـرفت بر پيعامل موثر

دانش آموزان  باشد. 
یبـه دسـت آمـده از آزمـون تـ     یجبه نتـا باتوجه

دو جـنس  ینبـ یدوم)، بطـور کلـ  یهمستقل(فرض
یجـانی در رابطـه بـا هـوش ه   يداریاختالف معن

یلآن از قبيازمولفه هایاما در بعضیامد،بدست ن
ـ )، روابـط p>0,001تحمل استرس ( يفـرد ینب

)0,011(p<یري پذیتمسول)0,001<pهمدل) و
)0,015<(pــدر ــ ینب ــرد اخــتالف معن یزن و م

گفت یتوانمساله مینایهوجود دارد. در توجيدار
، کـه  یبر خـالف هـوش شـناخت   یجانیکه هوش ه

یرتحـت تـاث  یشـتر ب،وراثت استیرتحت تاثعمدتا 
ــرار دارد و اکتســابیطمحــ ــل آمــوختن و یق و قاب

اخـتالف در  یتوانمیلدلیناست، به همیادگیري
را یجانیهوش هيمولفه هازایدو جنس در برخ

ياز تصورات و انتظارات جوامع و فرهنگ هایناش
در یجـانی هـوش ه يهاییمخطلف نسبت به توانا

دو جنس دانست. در حال حاضر حضور فعال زنـان  
لف احتمـاال  تمخیو فرهنگیطیمحيدر عرصه ها

به اندازه مردان از امکانـات  یزسبب شده که زنان ن
يوردار شـده و تفـاوت هـا   خبریطیو محیفرهنگ

.یابـد دو جنس به حداقل خود کـاهش  ینممکن ب
ینکه توسـط محققـ  ییاز پژوهش هایدر برخاما
و یتجنسـ ینبـ يانجام شده تفاوت معناداریگرد

یـن ایدکـه شـا  ه انـد بدسـت آورد یجـانی هوش ه
ها از جامعه هدف آنها نشـات گرفتـه باشـد.    تفاوت
ي)، ثمـر 2(یملکمطالعات رهنما و عبدالینهمچن

کننده عدم وجود اختالف یید)، تا15(یو طهماسب
در زنـان و مـردان اسـت. امـا     یجـانی هوش هینب

از مطالعات انجـام شـده   یموضوع بعضینایرغمعل
در دختران یجانیهوش هینبيمعنا داريرابطه 

يمطالعـه ا درو پسران بدست آورده اند، از جملـه  
و یفـی )، حن11و همکـارانش ( ینکه توسـط آسـت  

ــاريجو ــ6(یب ــاران در ین)، همچن بشــارت و همک
رابطـه هـوش   یبررسـ "که تحت عنوان يامطالعه

انجـام  "دانش آموزانیلیتحصیتبا موفقیجانیه
tبدسـت آمـده بـا اسـتفاده از آزمـون      یجشد، نتـا 

شدانـ یندار بـ یاز اخـتالف معنـ  یمستقل حـاک 
یکليدختران از نمره آموزان دختر و پسر بود که 

نسبت به پسران برخـوردار  یشتريبیجانیهوش ه
).9بودند (

به دسـت آمـده از آزمـون چنـد     یجبه نتاباتوجه
يمولفـه هـا  یناز بـ یونگام به گام رگرسـ یرهمتغ

)، <0,001P(یتقاطعيسه مولفه یجانی،هوش ه
یجـانی              هی) و خود آگـاه P>0,001( ینیخوش ب

 )0,015<Pیکننـدگ ینـی بیشقـدرت پـ  ي) دارا
بودنـد  یاندانشـجو یلیتحصیشرفتدر پيمعنادار

رابطـه معنـا   یجانیهوش هيمولفه هایراما در سا
.یامدبدست نيدار

رهنمـا و  یپژوهشـ یجمطالعـه بـا نتـا   یـن انتایج
ی)، مبنـ 5). زهرا کار (3(یري). دهش2(یعبدالملک
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ينقش معنـادار یجانیهوش هيهامولفهینکهبر ا
یدارنـد، همخـوان  یلیتحصیشرفتپینیبیشدر پ

عوامـل مختلـف مـوثر بـر     یبررسدروجود داشت.
روان يتنها بر سازه هـا یتواننمیلیتحصیشرفتپ

IQی،هوش شـناخت یجانی، مانند هوش هیشناخت

نمود، بلکـه احتمـاال تعامـل آنهـا بـا      یدتاکغیره و
ــايمتغ ــريدیره ــل جمع یگ ــون عوام ــهمچ تی

-یاجتماعیگاه(رتبه تولد، بعد خانواده، پایشناخت
یشپتواندی) مینت و شغل والدیالتحصي،اقتصاد

دهد.یشرا افزایکنندگینیب
همان طور که قبال نیز گفته شده برخـورداري از  
هوش هیجانی باال پیامدهاي تحصیلی و اجتمـاعی  

کنــد، بینــی مــیمثبتــی را در دانشــجویان  پــیش
به کارگیري صحیح نتایج پژوهش هایی از بنابراین 

هـاي پیشـگیريِ   این قبیل در برنامـه هـاي برنامـه   
مبتنی بر یادگیري هیجانی و اجتماعی مـی توانـد   
منجــر بــه تغییــرات ارزشــمند و مثبــت در ســطح 
آموزشی  دانشـگاه و مدرسـه گـردد. بـا توجـه بـه       

شود که بین هاي این مطالعه نتیجه گیري مییافته
ی و مولفه هاي آن با عملکرد تحصیلی هوش هیجان

در دانشجویان ارتبـاط مثبـت و معنـا داري وجـود     
دارد، همچنین میتـوان گفـت بـا توجـه بـه نقـش       

هـاي اجتمـاعی و   تاثیرگذار آموزش بر رشد مهارت
ها عاطفی دانشجویان و اهمیت فراگیري این مهارت

در افزایش توانمندي آنها در سـازگاري مـوثرتر بـا    
یط و همچنـین حساسـیت ویــژه دوره   خـود و محـ  

گیـري  جوانی و تاثیرات پایدار ایـن دوره بـر شـکل   
شخصیت جوانان، ضرورت توجـه و آمـوزش سـواد    

هـاي هـوش هیجـانی در قالــب    هیجـانی و مهـارت  
ــاس    ــن دوره حس ــی در دوره ای ــهاي آموزش کالس

گردد.روشن می
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Abstract

Background: nowadays emotional Intelligence, considered as a new subject in the field of
psychology. studies that have been done in this area, suggesting the role of emotional
intelligence and its components in various aspects of life such as educational attainment,
marriage, career and social relationships. Academic life , one of the most important aspects of
a person’s life that influences on other aspects of life.in this regard, one of the fundamental
problems of academic life and educational system of each country, the problem of
educational failure and low academic performance of its students.
Methods: The present study is cross-sectional that carried out to aim investigate the
relationship between emotional intelligence and academic achievement of the students. The
population of the study consisted of 126 female students and 95 male students of shahid
Beheshti University of Medical Sciences who were selected by simple random sampling
method. The research tools that were used in this study were bar-on questionnaire. That this
questionnaire validated in Iran and has been used in various studies, and Overall GPA (grade
point average were used to measure academic achievement (academic performance) of
students. for data analysis methods and statistical tests, two-tailed Pearson correlation
coefficient, and stepwise multiple regression analysis, independent t-test and chi-square were
used.
Results: The findings showed that the mean age of participants in the study is 2.42 ± 22.43,
given the correlation coefficient obtained (r=0.478), there is a significant positive correlation
between emotional intelligence and academic achievement. The general relationship between
gender and emotional intelligence were not significant (p<0.07). But the results of stepwise
multiple regression showed that the three components of emotional intelligence (assertiveness
(p <0/001), optimism (p <0/001) and Emotional self-consciousness (p<0/015)), significantly
have a predicted roles in academic improvement of students.
Conclusion: This study showed that there is a significant relationship between emotional
intelligence and academic achievement, so in order to achieve a high level of academic &
educational skills, in addition to general cognitive ability, person should reaches to the proper
growth such achieve to control emotions, in the sense that students without access to these
components that make the emotional intelligence are not able to effective learn and more
importantly than it, Will not be able to use this learning and Experiences.

Keywords: Emotional intelligence, Academic achievement, Students

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3418-en.html
http://www.tcpdf.org

