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 چكيده

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد  اند. اما پیرامونمطالعات متعددی به بررسی هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی پرداختهزمينه: 

رابطه بین هوش هیجانی و  هدف پژوهش حاضر بررسی هدف:تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. 

 از نوع حاضر توصیفی پژوهش روش: عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.

نفر از  090بودند.  0990نفر در سال   911تعداد  جامعه آماری کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی تبریز به همبستگی بود.

ای نسبتی به عنوان نمونه انتخاب گیری طبقهنفر دانشجوی دکتری( با روش نمونه 02نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و  009دانشجویان )

با استفاده از  ها( و معدل بعنوان عملکرد تحصیلی بود. تحلیل داده0991پژوهش پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ ) شدند. ابزارهای

باشد می 00/1عملکرد تحصیلی  های آن بابین هوش هیجانی و مؤلفه مقدار همبستگی چندگانه ها:يافته تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد.

های آن قابل تبیین درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی توسط هوش هیجانی و مؤلفه 50دهد دست آمد که نشان میبه  50/1 و ضریب تعیین

های هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی رابطه مستقیم و بین مؤلفه بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانشجویانگيری: نتيجه است.

 .دانشجویان، تحصیالت تکمیلیتحصیلی، هوش هیجانی، عملکرد  :واژه كليدهاوجود داشت. 
Background: Numerous studies have examined emotional intelligence and academic performance. But there 

is a research gap in examining the relationship between emotional intelligence and academic performance of 

graduate students. Aims: The aim of this study was to investigate the relationship between emotional 

intelligence and academic performance of graduate students of Tabriz University of Medical Sciences. 

Method: The present study was a descriptive correlational study. The statistical population of all graduate 

students of Tabriz Medical School was 380 in 2018. 191 students (149 postgraduate students and 42 doctoral 

students) were selected by proportional stratified sampling method. The research instruments were Schering 

(1996) standard emotional intelligence questionnaire and grade point average as academic performance. Data 

analysis was performed using multiple regression analysis. Results: The value of multiple correlation 

between emotional intelligence and its components with academic performance was 0.74 and the coefficient 

of determination was 0.54, which shows that 54% of changes in academic performance by emotional 

intelligence and components. Its features can be explained. Conclusions: There was a direct relationship 

between emotional intelligence and students' academic performance and between the components of 

emotional intelligence and academic performance. Key Words: Emotional intelligence, academic 

performance, students, graduate education. 
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 مقدمه

ها موفقیت یک در مؤسسات آموزشی مهم، نظیر دانشگاه

و یا چگونگی سازگاری  0دانشجو از طریق بررسی عملکرد تحصیلی

تواند شود. عوامل متعددی میوی با مقررات تحصیلی ارزیابی می

و در گذر زمان کشف  عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذاردبر 

های فردی در سطوح مختلف موفقیت دالیلی برای درک تفاوت

تحصیلی، همواره مورد توجه روانشناسان بوده است )رضائی، 

 (.0990کجباف، موسوی و موسوی، 

ترین  مسأله موفقیت و عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم

م آموزشی است، موفقیت و بهبود عملکرد دغدغه های هر نظا

دهده موفقیت نظام آموزشی در زمینه تحصیلی در هر جامعه نشان

و توجه به رفع نیازهای فردی است. در واقع عملکرد  یابیهدف

ترین معیارها برای ترین و عینی تحصیلی دانشجویان یکی از مهم

است و تمام های آموزشی نظامبررسی و ارزیابی کارایی و اثربخشی 

های این نظام در واقع جامعه عمل پوشاندن بدین ها و تالشکوشش

(. عملکرد تحصیلی به مقدار 0991شود )کرمی و یاری، امر تلقی می

های مختلف درسی مانند یادگیری فرد به صورتی که توسط آزمون

 (.0992شود اشاره دارد )سیف، ریاضی، آمار، علوم و... سنجیده می

توان کارآمد دانست که عملکرد نظام آموزشی را زمانی می

های مختلف دارای بیشترین و باالترین تحصیلی فراگیران در دوره

رقم باشد. عملکرد تحصیلی به توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد 

های شود که به وسیله آزموندر موضوعات آموزشگاهی اطالق می

گیری می های معلم ساخته اندازهمونفراگیری استاندارد شده یا آز

شود. عوامل شناختی و عاطفی فراوانی بر عملکرد تحصیلی تأثیر 

 (.2101کاپالن و فلوم، گذارند )

عملکرد تحصیلی را  (2115؛ به نقل از جوهان، 2110)جانسن، 

های به هم پیوسته شناختی که چنین تعریف کرده است: توانایی

تا بر اطالعات تحصیلی بر اساس معیار  سازدیادگیرنده را قادر می

داده شده تسلط یابد، برای اینکه توانایی الزم را برای سال تحصیلی 

 بعد کسب کند.

ها عبارت است از: یک دسته از مهارت 2هوش هیجانی

های غیر شناختی که توانایی موفقیت فرد را در و توانائی استعدادها

دهد )لیندبیوم، افزایش میمقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی 

                                                           
1. Academic Performance 
2. Emotional Intelligence 

ی دیگری از هوش است که در دستیابی (. هوش هیجانی جنبه2109

افراد به موفقیت در ابعاد مختلف زندگی، بیشتر از هوش شناختی 

کند. ارزشیابی مدام و مستمر وضعیت تحصیلی ایفای نقش می

دانشجویان در طول سال تحصیلی و بررسی عوامل مرتبط با آن 

ان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی یکی از ارک

 کاربرد هیجانی (. هوش0995گلمن، )باشد ها میبه ویژه دانشگاه

 و هامهارت از ایمجموعه که باشدمی احساسات هوشمندانه

 را هاویژگی این معموالً شود،شامل می را فردی هایویژگی

 از گروهی می نامند. فردی بین و فردی درون هایمهارت

 در تریستهشا عملکردی منظور به که بر این باورند اندیشمندان

 احساسی بهره هوشی باال و هم بهره هم بایستی کارکنان، سازمان

بیدختی، فر و امینباالیی داشته باشند )توانگر مروستی، محمدی

 یا احساس یک بروز عقاید، تولید موجب هاهیجان (. کاربرد0999

درک و فهم  باالخره و شودمی گروهی همکاری روحیه تقویت

 ما شده، افراد هایانگیزه به بینش، نسبت به دستیابی باعث هاهیجان

دی سازد )می ترآگاه دیگران هاییدگاهد و نظر نقطه به نسبت به را

(. 0999به نقل از توانگر مروستی و همکاران،  ؛2110ویلیرز و نل، 

هوش هیجانی دارای توانایی ارتباطی افراد برخوردار از سطح باالی 

باشند رفتارهای های اجتماعی توسعه یافته بوده و قادر میو مهارت

خود را آگاهانه هدایت نمایند. هوش هیجانی در محیط کار دارای 

(. هوش 2105اویانگ، سانگ و پنگ، باشد )اهمیت زیادی می

اهمیت بیشتری برای شخص در  هیجانی نسبت به هوش عمومی

سیدن به اهداف خود دارد )جوشی، سری واستاوا و رانی ر

های مختلفی پیرامون ارتباط هوش پژوهش .(2102چاودهوری، 

و خارجی انجام  با عملکرد تحصیلی در مطالعات داخلی هیجانی

( با هدف 0991فر )پور، بیننده و جباریبیننده، حسین شده است،

دانشجویان  ی هوش هیجانی و عملکرد تحصیلیبررسی رابطه

بر  ی توصیفیمطالعهدر یک  ی دندان پزشکی اصفهاندانشکده

ی نمره دریافتندپزشکی ی دنداننفر دانشجوی دانشکده 051 روی

کل هوش هیجانی دختران، بیشتر از پسران بود. بین عملکرد 

تحصیلی دانشجویان و نوع سکونت شخصی و زندگی با خانواده، 

های خودآگاهی، . بین خرده مقیاسداری وجود داشتتفاوت معنی

داری وجود ی معنینفس، شادمانی و عملکرد تحصیلی، رابطهعزت

( در 0999. احمدی، برادران تمدن، حسینی و مهرابیان )داشت

 تحقیقی به بررسی هوش هیجانی دانشجویان پزشکی و دندان
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 0992المللی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال پزشکی واحد بین

نفر از  205پرداختند. در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی بود و 

گیری شدند، هوش هیجانی سرشماری نمونه دانشجویان به روش

( و میانگین هوش هیجانی 1/990دانشجویان مقطع علوم پایه )

( بود. همچنین بین میانگین نمره 02/920دانشجویان مقطع بالینی )

( تفاوت 1/999( و پسر )0/929هوش هیجانی دانشجویان دختر )

داری مشاهده نشد و نتایج پژوهش نشان داد که میانگین آماری معنی

نمره کل دانشجویان از سطح متوسط باالتر بود و میانگین نمره 

دانشجویان مقطع علوم پایه کمی بیشتر از مقطع علوم بالینی بود. 

ی هوش ها( به بررسی ارتباط بین مؤلفه0992جعفری و احمدزاده )

هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرداختند. جامعه آماری 

نفر دانشجوی پسر  95نفر دانشجوی دختر و  021این پژوهش 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. از معدل کل دانشجویان به 

ها گیری عملکرد تحصیلی استفاده شده است. یافتهمنظور اندازه

میزان همبستگی بین هوش هیجانی و  نشان داد که با توجه به

پررا  .داری وجود داردپیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی

نقش هوش هیجانی در  در پژوهشی با هدف بررسی (2101)

دریافت  عملکرد تحصیلی: مروری نظری و بروزرسانی تجربی،

بینی عملکرد تحصیلی را دارد. پررا و هوش هیجانی توانایی پیش

با عملکرد  یجانیرابطه هوش ه( با هدف بررسی 2109دیاکومو )

نشان دادند، بین هوش هیجانی با  زیمتاآنال یبررس کی: یلیتحص

عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود داشت. فرناندز، 

در پژوهش خود با عنوان بررسی  (2102ساالمونسون وگریفتس )

دانش  حصیلیتکننده عملکرد  ینیبشیبه عنوان پ یجانیهوش ه

نفر از  10بر روی ورود به دانشگاه  ی در سال اولآموزان پرستار

نشان دادند، بین نمره  دانشجویان دوره پرستاری در دانشگاه سیدنی

هوش هیجانی و تفکر انتقادی رابطه معناداری وجود دارد و هوش 

بینی کننده مهم پیشرفت تحصیلی ظاهر هیجانی به عنوان یک پیش

تادرس، تسیمتسیو، استیفنسون و جونس  پژوهششود. در می

هوش هیجانی دانشجویان در طول و مقاطع مختلف  ( میزان2101)

دوره تحصیلی یکسان بود. میزان هوش هیجانی در زنان در تمام 

تر ها به طور مشخص بیشتر از مردان و در دانشجویان جوانمقیاس

هارت اجتماعی تر بود. هوش هیجانی یک مبه طور معنی دار پائین

است و شامل همکاری با سایر افراد، کاربرد احساسات در روابط و 

های اضطراب و توانایی رهبری سایر افراد و توانایی کنترل حالت

ها است. بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از کنترل واکنش

 اهداف اساسی نظام های آموزشی معاصر است. این تحقیق با توجه

یگاه هوش هیجانی و نقش تعیین کننده آن در رشد و به اهمیت جا

و متکثر دانشجویان به عنوان  های متنوعها و قابلیتپژوهش مهارت

دار پذیرش وظایف و ای که باید به زودی عهدهبزرگساالن فرهیخته

 های مختلف خانوادگی و اجتماعی شوند، برای سازمانمسئولیت

 رش در سطح عالی میدار آموزش و پروهای آموزشی که عهده

پژوهشگران در این پژوهش  باشند اهمیت دارد. بنابراین هدف

پاسخگویی به این سؤال بود، آیا بین هوش هیجانی با عملکرد 

 تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رابطه وجود دارد؟

 روش

جامعه آماری  .پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود

این پژوهش تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی 

ها بودند که تعداد آن 0990دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 

دانشجوی دکتری(  11دانشجوی کارشناسی ارشد و  911نفر ) 911

ای به حجم ای نسبتی، نمونهگیری طبقهبر اساس روش نمونه بود.

دانشجوی دکتری(  02شجوی کارشناسی ارشد و دان 009نفر ) 090

های ورود افراد به به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. مالک

مطالعه شامل دانشجوی تحصیالت تکمیلی بودن و تمایل و داشتن 

رضایت برای شرکت در پژوهش بود. عدم رضایت آگاهانه و 

ش در ها نیز به عنوان موارد خروج از پژوهمخدوش بودن پرسشنامه

نظر گرفته شد. مالحظات اخالقی پژوهش، شامل بیان اصل 

ها رازداری، محرمانه بودن اطالعات شخصی و آزاد بودن آزمودنی

ها با روش تحلیل جهت شرکت در پژوهش بود. تحلیل داده

انجام  20نسخه  SPSSافزار رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم

 شد.

 ابزار

(: این پرسشنامه دارای 0991)0پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

 مؤلفه )خودانگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی، 5سؤال در  99

ای گزینه 5های اجتماعی( با طیف هوشیاری اجتماعی و مهارت

شده است، که  استفاده (هرگز –بندرت  –گاهی  -معموالً –همیشه )

سازه چندعاملی است که از توانایی به هم پیوسته عاطفی، شخصی و 

را در رویارویی با مقتضیات زندگی  اجتماعی تشکیل شده که ما

                                                           
1. Sharing Emotional Intelligence Questionnaire 
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آزمودنی پس از پاسخگویی به این آزمون دهد. هر روزمره یاری می

نمره آن مربوط به هرکدام از  5کند که نمره جداگانه دریافت می 1

این پرسشنامه توسط . نمره به صورت کلی است 0ها و مؤلفه

 .شرینگ براساس ابعادهوش هیجانی گلمن تهیه شده است

نحوه توزیع سؤاالت پرسشنامه هوش هیجانی بر حسب ابعاد آن 

، 00، 20، 20، 92سؤال ) 0صورت بود که برای خودآگاهی  بدین

 (2، 5، 00، 01، 01، 29، 91)سؤال  0( برای خودکنترلی 1، 01، 02

برای مهارت  (9، 0، 00، 22، 25، 29)سؤال  1برای آگاهی اجتماعی 

( و برای خود انگیزی 0، 1، 09، 09، 21، 99)سؤال  1های اجتماعی 

(. اگر آزمودنی در سؤاالت 0، 9، 05، 21، 20، 21، 90)سؤال  0

( گزینه الف را انتخاب کند، 9، 01، 02، 00، 01، 21، 22، 21، 99)

های ب، ج، د، ه را انتخاب کند، به ترتیب گرفته و اگر گزینه 5نمره 

گذاری سؤاالت دیگر برعکس گیرد. نمرهمی 0، 9، 2، 0نمرات 

ا بر اساس ه( است. پاسخ5= ، ه0=، د 9=، ج 2=، ب 0=)الف 

 اند.لیکرت درجه بندی شده

( 9،01،02،00،01،21،22،21،99) سؤاالت در آزمودنی اگر

، ج، ب هایگزینه اگر و گرفته 5 نمره، کند انتخاب را الف گزینه

 گذارینمره. گیردمی 0،9،2،0 نمرات ترتیب به، کند انتخاب را ه، د

 (5=ه  ؛0=د ؛ 9=ج ؛ 2=ب ؛ 0= )الف برعکس دیگر سؤاالت

  اند.شده بندیدرجه لیکرت اساس بر هاپاسخ. است

 جمع را آمده دست به هاینمره روش تحلیل، این اساس بر

توانیم قضاوت کنیم که هوش می زیر جدول اساس بر سپس و کرده

بصورت ذیل تفسیر  .تواند باشدهیجانی یک فرد در چه حدی می

 (.0911منصوری، ) یمکنمی

 هوش نشانه، باشد 11 تا 99 بین شده محاسبه نمره چنانچه. الف

 باشد.پایین می حد در فرد در هیجانی

 هوش، باشد 011تا  11 بین شده محاسبه نمره چنانچه. ب

 باشد.می متوسط فرد در هیجانی

 در هیجانی هوش، باشد باال به 011 شده محاسبه نمره چنانچه. ج

 باشد.می باال فرد

توسط  هوش هیجانی شرینگدر خصوص پایایی، پرسشنامه 

( از 0992؛ به نقل از عیدی، عباسی و منصف، 0991)جرابکت، 

و  90/1طریق دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ محاسبه و ضرایب 

؛ به نقل از عیدی و 2119گزارش گردید. النی و همکاران،  90/1

به دست آوردند.  10/1( پایایی پرسشنامه مذکور را 0992همکاران، 

به  15/1 ( پایایی آزمون را به وسیله آلفای کرونباخ0911) یمنصور

دست آورد. در این تحقیق جهت سنجش پایانی پرسشنامه هوش 

نفر از  91هیجانی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که در بین 

و برای  11/1پاسخگویان به روش تصادفی برای متغیر هوش هیجانی 

ضریب آلفای کرونباخ برای  بدست آمد. 1/1ها نیز باالی مؤلفه

 19/1 یخودآگاهبرای  10/1 یانیپاخودانگیزی ضریب  هایمؤلفه

برای  19/1 یاجتماعبرای هوشیاری  19/1 یکنترلبرای خود 

 بود. 11/1 یجانیهو برای هوش  10/1 یاجتماعهای مهارت

از معدل کل واحدهای گذرانده شده دانشجویان تحصیالت 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مقطع تکمیلی دانشکده پزشکی 

به عنوان  91-90کارشناسی ارشد و دکتری، تا پایان نیمسال دوم 

 عملکرد تحصیلی استفاده گردید.

 هايافته

( از آنان %0/02نفر ) 10نفر دانشجوی مورد مطالعه،  090از بین 

( از %11/59نفر ) 000سن باشند. ( زن می%1/51نفر ) 001مرد و 

 5سال،  01تا  91( بین %10/91نفر ) 01سال،  91کمتر از دانشجویان 

سال  51( نیز بیشتر از %10/0نفر ) 2سال و  51تا  01( بین %10/2نفر )

( دانشجوی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد %01نفر ) 009باشد. می

باشند. اطالعات ( نیز دانشجوی مقطع دکتری می%22نفر ) 02بوده و 

انگین عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد دهد مینشان می 0جدول 

 ± 99/00و میانگین هوش هیجانی آنها  9/00 ± 11/1مطالعه 

های هوش هیجانی نیز در جدول بوده است. میانگین مؤلفه 25/009

ارائه شده اند. برای بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی 

ن در از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است که نتایج آ

ادامه ارایه گردیده است. اما استفاده از این آزمون، مستلزم رعایت 

ها، عدم هایی همچون نرمال بودن توزیع دادهکردن پیش فرض

بین و مالک، های پرت، خطی بودن رابطه متغیر پیشوجود داده

بین آزمون استقالل خطاها، و عدم وجود همخطی بین متغیرهای پیش

های پرت با استفاده از نمودار عدم وجود دادهباشد. پیش فرض می

ای( صورت گرفت و داده پرتی در بین نمرات پیدا باکس )جعبه

فرض نرمال بودن توزیع نمرات نیز با استفاده از آزمون نشد. پیش

نشان  0اسمیرنوف انجام شد و نتایج آن در جدول  –کولموگروف 

باشند. نرمال می دهد که تمامی متغیرهای پژوهش دارای توزیعمی

بین و مالک از آزمون برای بررسی خطی بودن رابطه متغیر پیش

بین و خطی بودن بودن برای بررسی دو به دوی متغیرهای پیش
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، حاکی از وجود رابطه 0مالک استفاده شد که نتایج آن در جدول 

های فرضبین با مالک است. نتایج پیشخطی بین متغیرهای پیش

 ل نتایج رگرسیون ارائه شده است.دیگر نیز در جدو

 

 اسمیرنوف و خطی بودن متغیرهای پژوهش –های کولموگروف . میانگین، انحراف استاندارد و نتایج آزمون0جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر
 بودنآزمون خطی  اسمیرنوف -آزمون کولموگروف 

 سطح معناداری Fآماره  سطح معناداری Zآماره 

 - - 150/1 091/1 11/1 9/00 عملکرد تحصیلی
 110/1 15/21 100/1 191/1 00/2 0/22 خودانگیزی
 110/1 21/91 009/1 105/1 91/0 11/91 خودآگاهی
 110/1 00/01 120/1 129/1 10/9 10/22 خودکنترلی

 110/1 15/09 115/1 91/0 9/2 25/21 هوشیاری اجتماعی
 110/1 10/02 250/1 10/0 99/9 51/00 های اجتماعیمهارت

 110/1 99/19 111/1 090/1 99/00 25/009 هوش هیجانی
 

 

 . خالصه نتایج معادله رگرسیون چندگانه همزمان با متغیر مالک عملکرد تحصیلی2جدول
 واتسون -آزمون دوربین  سطح معناداری F (R2تعیین )ضریب  (R)ضریب همبستگی  متغیر وارد شده به معادله

 19/2 110/1 11/00 50/1 00/1 آنهوش هیجانی و مؤلفه
 

 

بین ( R) ، مقدار همبستگی چندگانه2بر اساس نتایج جدول 

می باشد و  00/1عملکرد تحصیلی  های آن باهوش هیجانی و مؤلفه

 50دهد به دست آمده است که نشان می 50/1 (R2)ضریب تعیین 

-درصد از تغییرات عملکرد تحصیلی توسط هوش هیجانی و مؤلفه

و سطح معناداری آن در  Fهای آن قابل تبیین است. براساس آماره 

دهد که آیا مقدار واریانس جدول فوق که به این سؤال پاسخ می

باشد بین به لحاظ آماری معنادار مییین شده توسط متغیرهای پیشتب

( که F= 11/00گردد که با توجه به مقدار آن )یا خیر، مالحظه می

باشد، میزان ضرایب همبستگی معنادار می 99/1در سطح اطمینان 

باشند. آزمون چندگانه و ضریب تبیین به دست آمده معنادار می

پردازد فرض استقالل خطاها میبررسی پیش واتسون نیز به -دوربین 

فرض باشد، نشان دهنده برقرار بودن این پیش 5/2تا  5/0و اگر بین 

گردد که این ( مالحظه می19/2است که با توجه به مقدار آن )

مفروضه رعایت شده است. برای مشخص شدن تأثیر هریک از 

کرد تحصیلی متغیرهای وارد شده به معادله رگرسیونی بر متغیر عمل

 کنیم.مراجعه می 9به جدول 

 

 بین. ضرایب رگرسیونی استاندارد و غیراستاندارد ابعاد پیش9جدول

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 سطح معناداری Tآماره 
 همخطی

B خطای استاندارد β تولرانس VIF 
00/20 - 001/1 02/00 مقدار ثابت  110/1 - - 
 91/0 015/1 119/1 9.51 211/1 099/1 091/1 خود انگیزی

 21/0 019/1 110/1 5.0 299/1 151/1 905/1 خودآگاهی

 01/0 150/1 111/1 9.11 059/1 021/1 019/1 خودکنترلی

 09/0 191/1 110/1 0.91 005/1 010/1 595/1 هوشیاری اجتماعی

 01/0 102/1 110/1 0.09 290/1 021/1 590/1 اجتماعیهای مهارت

 29/0 102/1 110/1 25/5 901/1 190/1 502/1 هوش هیجانی
 

 

 βو مقدار ضریب استاندارد  9بر اساس اطالعات جدول 

عملکرد  خودانگیزی در پیشبینیشود که تأثیر مؤلفه مالحظه می

، تأثیر 299/1، تأثیر خودآگاهی 211/1تحصیلی دانشجویان 

 ، تأثیر مهارت005/1، تأثیر هوشیاری اجتماعی 059/1خودکنترلی 

بینی عملکرد و تأثیر هوش هیجانی در پیش 290/1های اجتماعی 

 βباشد. این مقادیر مثبت و مثبت می 901/1تحصیلی دانشجویان 

دهد که در صورت ثابت بودن سایر برای این متغیرها نشان می

خودآگاهی، خودانگیزی، های شرایط با افزایش یک واحد در مؤلفه

های اجتماعی و هوش خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی، مهارت

و  290/1، 005/1، 059/1، 299/1، 211/1هیجانی به ترتیب به اندازه 
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یم واحد افزایش در نمرة عملکرد تحصیلی دانشجویان خواه 901/1

در جدول فوق میزان همخطی  VIFهای تولرانس و داشت. شاخص

دهد که با توجه به مقادیرشان این بین را نشان میبین متغیرهای پیش

 میزان کمتر از آن است که نتایج را تحت تأثیر قرار دهد.

 گيریبحث و نتيجه

رابطه بین هوش هیجانی و  هدف پژوهش حاضر بررسی

ن تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی عملکرد تحصیلی دانشجویا

عملکرد  ها نشان داد کهیافته دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.

های آن قابل تبیین است نتایج تحصیلی توسط هوش هیجانی و مؤلفه

(، احمدی و همکاران 0991پژوهش با یافته های بیننده و همکاران )

 یاکومود(، پررا و 2101(، پررا )0992(، جعفری و احمدزاده )0999)

( 2101( و تادرس و همکاران )2102فرناندز و همکاران ) (،2109)

هوش اینکه توان گفت، با توجه به در تبیین نتایج می همسو بود.

پرورش توانایی  ،همدلی حس هیجانی نکته کلیدی جهت افزایش

زیرا هرچه افراد احساس مسئولیت ، باشدگوش دادن در خود می

های دیگران به حرف د تحمل بیشتری برای گوش دادننبیشتری بکن

به درک بهتری از احساسات دیگران  خواهند داشت در نتیجه

وری است که همدلی نیز ریشه در گفتن این نکته ضر .خواهند رسید

تر خودآگاهی دارد. زیرا هرچه ما نسبت به احساسات خود گشاده

باشیم به همان اندازه در شناخت آنها ماهرتر خواهیم بود. و به راحتی 

توانیم نوع احساس خود را از دیگران تفکیک دهیم و برای می

که  طرف مقابل یک احساس مستقل قائل شویم. گلمن معتقد است

که توانایی درک احساسات دیگران را ندارند از لحاظ  افرادی

تشخیص همدلی افراد از طریق کالم، کردار،  .احساس ناشنوا هستند

آهنگ، صدا، سکوت و لرزش آنها راحت است در همه روابط 

های هیجانی و از انسانی، توجه کردن به دیگران از انس و الفت

دلی با دیگران دارد سر که شخص برای هم یهایطریق ظرفیت

های ظرفیت شناخت احساسات دیگران در عرصه .گیریدمی چشمه

مدیریت گرفته تا روابط عشق و ، مختلف زندگی از کار فروشندگی

. (0995کند )گلمن، های سیاسی نقش بازی میعاشقی و فعالیت

های ترین دغدغه نیز از مهم موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل

آموزشی است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه هر نظام 

یابی و توجه به نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف

توان رفع نیازهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می

کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آن در 

جمله  از ن رقم باشد.های مختلف دارای بیشترین و باالتریدوره

 های استادان، مسئوالن آموزش دانشگاه و خانوادهترین نگرانیمهم

های دانشجویان پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی در 

واقع همان عملکرد تحصیلی دانشجویان است. نقطه مقابل پیشرفت 

تحصیلی، افت تحصیلی است که بر اساس مطالعات متعدد تأثیر 

سرنوشت فرد داشته و همچنین هزینه گزافی به خانواده و  بسزایی در

ترین مشکالت کنونی ایران این امر از مهم در کند.جامعه تحمیل می

نظام آموزشی است که هر ساله دهها میلیارد از بودجه کشور را هدر 

های جامعه که همان نیروی دهد و نیروهای بالقوه و سرمایهمی

 (.2119استراهان، ند )ماثمر میانسانی است، بی

با توجه به اینکه عملکرد تحصیلی به توانایی آموخته شده یا 

شود که به وسیله اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطالق می

های معلم ساخته اندازه یا آزمون های فراگیری استاندارد شدهآزمون

شود و به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است به گیری می

های طوری که بتوان آنها را در مقوله کلی عوامل مربوط به تفاوت

فردی مورد مطالعه قرار داد، و از آن جایی که شرط مهم برای رشد 

ای وجود افراد آگاه، کارآمد و خالق است لذا و شوفایی هر جامعه

دهی مناسب رفتار، تقویت انگیزه پیشرفت سبب ایجاد انرژی و جهت

شود. فراد در راستای اهداف ارزشمند و معین میعالیق و نیازهای ا

بدیهی است که عوامل متعددی، عملکرد تحصیلی دانشجویان را 

دهند برخی از این عوامل موجب بهبود عملکرد تحت تأثیر قرار می

تحصیلی و برخی دیگر باعث تضعیف عملکرد دانش آموختگان می 

تحصیلی اثر  شوند. از جمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد

گذار بوده و اخیرا مطالعاتی را در دانشگاه به خود اختصاص داده 

پتریدیس، فریدریکسون و فورنهام، است )فرسودگی تحصیلی 

ها این بود که چون پژوهش حاضر (. از جمله محدودیت2110

محدود به بررسی هوش هیجانی شیرینگ بود لذا قادر به شناسایی 

گیری، تفکر خالق، حل مسله و صمیمهای دیگر از قبیل تمهارت

غیره نمی باشد. پیشنهاد می گردد ضمن برگزاری کارگاه در 

ها، نظیر این پژوهش در مورد هوش هیجانی در دانشگاهمورد

ها مثل پزشکی، تغذیه و غیره هم انجام شود. با دانشجویان سایر رشته

عملکرد توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر رابطه هوش هیجانی با 

 که هیجانی هوش به های مربوطشود: مهارتپیشنهاد می تحصیلی

 افزایش باعث مدت کوتاه در هم و مدت در دراز هم تواندمی

 ،آموزش داده شود شود به دانشجویان تحصیلی دانشجویان موفقیت
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 هوش به کنار توجه در دانشگاهی هایمحیط در شودمی پیشنهاد لذا

 یبرنامه در هوش هیجانی مفهوم گنجاندن با، شناختی استعدادهای و

 هایمهارت جلسات آموزشی قالب در دانشجویان آموزشی

 رشد سطح خصوص ارتقای در زندگی هایمهارت و اجتماعی

 آنان با و داد عملی انجام اقدامات فراگیران اجتماعی، هیجانی

 و کنند مقابله و اجتماعی تحصیلی فشارهای با بهتر تا نمود کمک

گردد مهارت می همچنین پیشنهاد .گردند تحصیلی افت دچار کمتر

 شود داده آموزش دانشجویان به درسی مطالب کنار در هیجانی های

 به تنها نه و آورده فراهم آنان برای را گسترده هاییکه توانایی چرا

 تأثیراتی بلکه گذاردمی آنان تأثیر تحصیلی عملکرد بر مثبت ایگونه

 .دارد آنان بعدی اجتماعی و شغلی عملکرد بر مثبت

 منابع
احمدی، سلیمان؛ برادران تمدن، راحله؛ حسینی، محمدعلی و مهرابیان، 

(. بررسی هوش هیجانی دانشجویان پزشکی و 0999) ینفرد

الملل دانشگاه علوم پزشکی گیالن. کی واحد بینپزشدندان

 .0-01(،2) 1، پژوهش در آموزش علوم پزشکی

اکبر بیدختی، علیامین فر، محمدعلی ومحمدی مروستی، زهرا؛توانگر 

طراحی مدل ساختاری عدالت سازمانی، تعیین پیشایندها (. 0999)

و  ی اخالقی سازمان(هاارزش)جو سازمانی، هوش هیجانی، 

(، 11)09، مجلة علوم روانشناختیپیامدها )کار آفرینی سازمانی(. 

010-000. 

های (. بررسی ارتباط بین مؤلفه0992فروغ )جعفری، مهدی و احمدزاده، 

مجله علوم هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. 
 .01-99، (025، )20، پزشکی رازی

اهلل و موسوی، سید رضائی، سجاد؛ کجباف، محمدباقر؛ موسوی، سید ولی

بر اساس (. الگوی پیش بینی عملکرد تحصیلی 0990اهلل )حشمت

ابعاد کیفیت زندگی، استفاده از اینترنت و نگرش نسبت به اعتیاد 

مجله ایرانی در علوم  در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن.
 .090-002(، 01)02، پزشکی

تهران، انتشارات:  .روانشناسی پرورشی نوین (.0992) اکبرعلی سیف،

 دوران.

(. بررسی ارتباط 0992) یعلعیدی، حسین؛ عباسی، همایون و منصف، 

های هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده

ورزشی  نامه فیزیولوژیپژوهششهر تهران.  (دولتی) یبدنتربیت 

 .019-010، 01کاربردی، 

(. هنجاریابی آزمون هوش هیجانی شرینگ برای 0911بهزاد )منصوری، 

تهران. پایان  های شهرارشد دانشگاهدانشجویان دوره کارشناسی

عالمه  دانشگاه روانشناسی دانشکده ارشد،نامه کارشناسی

 طباطبایی.

 یندیروند تأثیر هما یبررس (.0992) یاری ،محمدیو عل یمرتضی، رمک
 تیرضا جادیا قیاز طر یفرد نیو روابط ب یفرزندپرور یهاوهیش

کنفرانس  ناولی .فرزندان یلیبر عملکرد تحص نیوالد یدر زندگ

مطالعات  ،یو روانشناس یتیدر علوم ترب داریتوسعه پا یمل

مهر اروند،  یعال آموزشسسه ؤتهران، م ،یو فرهنگ یاجتماع
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