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Abstract 

Introduction: One of the most important issues for those in charge of education; Especially the 

officials of the higher education system is the academic performance of the students. 

Successful people in education achieve a position and position that use their maximum 

internal and external force in line with educational goals and acquire the necessary conditions 

for a successful social life. 
Objective: The aim of this study was to investigate and compare the components of emotional 

intelligence based on gender and field of study in students of Isfahan University of Medical 

Sciences. Another purpose of this study is the effect of emotional intelligence components on 

academic performance of students of Isfahan University of Medical Sciences. 
Method: The research method was descriptive-correlation and the statistical population was 

all students of Isfahan University of Medical Sciences in the academic year 1399-1400. The 

sample size is 180 students of the University of Medical Sciences who have been randomly 

selected by class. The SPSS20 software was used to analyze the data using statistically related 

techniques. 
Results: The results showed that there is no significant difference between the mean 

components of emotional intelligence of medical students in terms of field of study and 

gender. The results also show that optimism has a major role in students' academic 

performance. 
Conclusion: By providing trust, support and cooperation among students, it can increase 

empathy and social awareness among students, which is a component of emotional 

intelligence, which in turn will increase the quality of life. 
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 چکیده

خصوص مسؤوالن نظام آموزش عالی، عملکرد تحصیلی دانشجویان است. افراد با  ترین مسائل برای متولیان تعلیم و تربیت؛ به مقدمه: از مهم
تربیتی یابند که از حداکثر نیروی درونی و بیرونی خود در راستای اهداف آموزشی و  موفقیت در تحصیل به موقعیت و جایگاهی دست می

 .کنند استفاده نموده، شرایط الزم را برای زندگی اجتماعی موفق کسب می
هدف: هدف این پژوهش بررسی و مقایسه مولفه های هوش هیجانی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم 

کرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی های هوش هیجانی بر عمل پزشکی اصفهان می باشد. هدف دیگر این پژوهش تاثیر مؤلفه
 .اصفهان است

 1955-1044همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی -روش: روش پژوهش توصیفی
اند. برای تجزیه و تحلیل  دهای انتخاب ش ی تصادفی طبقه نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی است که به شیوه 184بود. حجم نمونه 

 .های مرتبط آماری استفاده شده است گیری از تکنیک وبا بهره SPSS20 ها از نرم افزار داده
ی تحصیلی و جنسیت تفاوت  های هوش هیجانی دانشجویان علوم پزشکی برحسب رشته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین میانگین مؤلفه یافته
 .ای در عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد بینی سهم عمده ن نتایج پژوهش نشان داده که خوشدار وجود ندارد. همچنی معنی
تواند همدلی و شعور اجتماعی را در بین دانشجویان،  گیری: از طریق فراهم کردن زمینه اعتماد، حمایت و همکاری بین دانشجویان می نتیجه

 .بع آن کیفیت زندگی افزایش پیدا خواهد یافتهای هوش هیجانی است، افزایش دهد که به ت که از مؤلفه
 

 

 عملکرد تحصیلی، هوش هیجانی، جنسیت، رشته تحصیلی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.
 

 

 مقدمه 

 اهمیت دارای جهان همه کشورهای در آموزشی نظام امروزه

 و کیفی سطح ارتقای راستای در تا شودمی تالش و است زیادی
 که آنجا از .[1]گیرد صورت مطلوبی هایاقدام عالی کمّی آموزش

 نظام کیفیت مهم معیار عنوانبه تحصیلی دانشجویان عملکرد

ای ویژه اهمیت نیز آن بررسی شود،می گرفته نظر آموزشی در
 نظرانپژوهشی صاحب و نظری هایتالش روی، این دارد. از

 هایعامل تبیین و در تحلیل فزایندهای گسترش موجب چندی

 از به عبارت دیگر، یکی .[2]است تحصیلی شده عملکرد با مرتبط
 خصوص به تربیت؛ و تعلیم متولیان برای مسائل ترین مهم
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 دانشجویان تحصیلی عملکرد عالی، آموزش نظام مسؤوالن
 دست جایگاهی و موقعیت به تحصیل در موفقیت با افراد. است
 راستای در خود بیرونی و درونی نیروی حداکثر از که یابند می

 برای را الزم شرایط نموده، استفاده تربیتی و آموزشی اهداف
 که است حالی در این. کنند می کسب موفق اجتماعی زندگی

 و اجتماعی و فردی مشکالت زمینه تحصیل در موفقیت  عدم
 همراه به را تربیت و تعلیم سیستم اهداف به دستیابی از انحراف

 .[9]دارد
 عوامل جمله از دارند تأثیر عملکرد تحصیلی بر مختلفی عوامل

 فردی، عوامل بین اجتماعی. در و آموزشی، خانوادگی فردی،

هوش، عامل  هوش هیجانی است. عوامل تأثیرگذار، از یکی
. یشناخت یتخالق و ظرف یری، ظرفیتگ یمتصم ییتمرکز، توانا
به  ییو پاسخ گو یدنفهم ی درک،مغز انسان برا ییهوش توانا

 قسمت فقط . هوش،است کارآمد موثر و یها به روش یتموقع

 سایر است الزم بنابراین شود،می شامل را از توانایی محدودی

هوش هیجانی . به عبارت دیگر، [0]شود داده آن تشخیص ابعاد
رابطه  تحصیلیعملکرد تواند با  یکی از عواملی است که می

ای از  داشته باشد. هوش هیجانی عبارت است از مجموعه
های مرتبط به هم درک و فهم، تنظیم و مهار احساسات  قابلیت

و عواطف خود و دیگری که مستلزم ظرفیت ذهنی برای کنترل 
. مطالعات [9]و به کارگیری احساسات به شکل عاقالنه است

مرتبط  تحصیلیکاری و اند هوش هیجانی با عملکرد  نشان داده
توانند  است. به عبارتی افراد برخوردار از هوش هیجانی بهتر می

و  محیط اطراف را درک نمایند و از احساسات خود بهره بگیرند
 .[1]عملکرد تحصیلی خود را بهبود بخشند

عالوه بر توجه به رشد شناختی و پیشرفت تحصیلی  21در قرن 
و عاطفی دانشجویان توجه دانشجویان، باید به رشد هیجانی 

کرد. همچنین آنها را برای همکاری و مشارکت در تصمیم گیری 
های حساس، مقاومت در برابر فشار گروهی دوستان و نفوذ 

دهد تحقیقات نشان می. [1]شبکه های ارتباط جمعی آماده نمود
% 84و  به بهره هوشی% 24 افراد ایهای زندگی حرفهموفقیت

به عملکرد  متعددیعوامل  .گی داردبست به هوش هیجانی
تعلیم و تربیت آنها  کارشناسانتحصیلی افراد تاثیر می گذارند که 

 و را به چهار دسته عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی
عوامل فردی، یکی از  موردکه در می کننداجتماعی تقسیم 

تحصیلی افراد، هوش  و پیشرفت عوامل تأثیرگذار بر عملکرد
 ها می باشد. در همین رابطه تحقیقات نشان دادند کههیجانی آن

هوش هیجانی با عملکرد مدیران رابطه مثبت دارد و هوش 
شناختی نیز به واسطه سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد مدیران 

 رابطه هیجانی همچنین نتایج نشان داد هوش .[8]تأثیرگذار است
 حصیلیت عملکرد با و فراشناختی های مهارت با معناداری

 در هیجانی هوش داشته و نمره غیرمجازی و عادی دانشجویان

 عملکرد با دانشجویان از باالتر بهتر، عملکرد با میان دانشجویان

 .[5، 9]بوده است ترضعیف
های بین میانگین مؤلفههمچنین می توان انتظار داشت که 

ی تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی هوش هیجانی برحسب رشته
تحقیقی با عنوان بررسی داشته باشد. در این رابطه  دار وجود

 های غرب کشوروضعیت هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه
که میزان هوش هیجانی در  و نتایج نشان داد صورت گرفته

در تحقیق دیگر به  .[14]دانشجویان بیش از حد متوسط است
عنوان بررسی میزان هوش هیجانی در دانشجویان سال چهارم 

های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به این رشته
های مختلف نتیجه رسیدند که میزان هوش هیجانی در رشته

همچنین در . [11]علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد
وضعیت تحصیلی در تحقیقی به ارتباط بین هوش هیجانی و 

دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می 
پردازند و نتایج  کار آنها نشان می دهد که هوش هیجانی در 
دانشجویان بیش از سطح متوسط است و بین هوش هیجانی و 
رابطه تحصیلی رابطه معناداری نیست در حالیکه میزان هوش 

های مختلف علوم پزشکی هیجانی در میان زنان و مردان،رشته
دیگر نتایج در پژوهشی . [12]تفاوت معناداری را وجود ندارد

های  که زنان نسبت به مردان در بُعد مهارتدهد می  نشان
ی کلی  اجتماعی نمرات باالتری به دست می آورند ولی در نمره

. در این بین نتایج پژوهش [19]هوش بین آنها تفاوتی نیست
هیجانی در جنس مؤنث به طور بارزتری از هوش دیگر نشان داد 

 .[10]جنس مذکر قرار دارد
نتایج پژوهش های صورت گرفته در این رابطه نشان می دهد 

دانشجویانی که هوش هیجانی باالیی داشتند، قادر به کسب  که
که روی  دیگر ای در مطالعه. [19]نمرات باالتر شدند و برعکس

که هوش هیجانی شامل  دنتایج نشان دا شددانشجویان انجام 
های فراوانی مانندِ خودآگاهی، همدردی، انگیزش،  مهارت

خودکنترلی و مهارت در برقراری ارتباط است که در عملکرد 
تواند نشانگر  تحصیلی و شغلی دانشجویان بسیار مهم است و می

ها  استفادۀ افرادِ دارای هوش هیجانی باال از این مهارت
شده است که  به این مطلب اشاره گر نیز. در مطالعه دی[11]باشد

 و احساسات رفتارها بر تأثیرگذاری واسطه به هیجانی هوش

آموزشی و عملکرد تحصیلی  وضعیت بهبود سبب آموزاندانش
. عالوه بر این نتایج تحقیقات نشان داد که [11]گرددمی آنان

از تعهد ارتباط مثبت  یو سطح باالتر یبا دلسوز یجانیهوش ه
 [ 18]شود یم تحصیلیعملکرد بهبود منجر به  یجهدارد، که در نت

 تحصیلی عملکرد و هیجانی هوش لذا می توان بیان کرد که بین

 تحصیلی عملکرد با هیجانی هوش هایمؤلفه بین و دانشجویان
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 طور به هیجانی هوش و آموزش [15]مستقیمی وجود دارد رابطه

 افزایش و نمرات پرخاشگری میانگین کاهش به منجر داریمعنی

 . [24]می شود اجتماعی و فردی سازگاری نمرات میانگین
با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، مسئولین و 

ترین فناوری تعلیم و تربیت در اساتید آموزشی به عنوان مهم
آموزان توانند به اصالح باورهای نامناسب دانش  های میدانشگاه

بپردازند و شرایط محیطی را برای تاثیر گذاری و رشد هوش 
هیجانی آنها فراهم گنند و همچنین تغییرات الزم را در شناخت 
تفکر و رفتارهای آنها در جهت بهبود پیشرفت تحصیلی به وجود 
آورده و  با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت دارد کارشناسان 

های پیشرفت بینی کنندهیی پیشبیش از گذشته نسبت به شناسا
مندی فرزندان یک کشور از نشاط توانند در بهره تحصیلی که می

های و سالمت مهم و مورد توجه باشند اقدام نموده و زمینه
بینی موفقیت را هوش هیجانی پیش. پرورش آنها را فراهم آورند

دهد که چگونه فردی دانش خود سازد، زیرا نشان میممکن می
های گیرد با توجه به اینکه در سالموقعیتی خاص بکار می را در

های علوم کنیم که دانش آموزان برتر رشته اخیر مشاهده می
های پزشکی، دندانپزشکی وداروسازی را انتخاب پزشکی، رشته

کنند در این تحقیق سعی بر آن بود که مشخص گردد این  می
گردند و  کور قبول میهای باال در کندانشجویان که اکثراً با رتبه

شوند آیا از هوش هیجانی باال نیز برخوردارند؟  وارد دانشگاه می
که به بررسی دو  استدر همین راستا در این تحقیق سعی بر آن 

 پرداخته شود.سوال زیر 
های هوش هیجانی دانشجویان علوم آیا بین میانگین مؤلفه
ار ی تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی دپزشکی برحسب رشته

 وجود دارد؟
های هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان آیا بین مؤلفه

 ای وجود دارد؟    رابطه
 

 پژوهشروش 
شود توصیفی از نوع  روشی که در این پژوهش استفاده می

ای از پیمایشی می باشد. تحقیق پیمایشی به عنوان شاخه
آن ها است که در تحقیقات توصیفی، یک روش جمع آوری داده

از تعدادی خاصی از افراد خواسته می شود که به تعدادی سوال 
های آماری مورد استفاده این پژوهش به دو جواب دهند. روش

های آماری استنباطی های آماری توصیفی و روشی روشدسته
آوری اطالعات، در سطح توصیفی با است. از این رو، پس از جمع

راوانی، درصد میانگین و های آماری نظیر فاستفاده از مشخصه
انحراف معیار به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شده است و 
در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و 

. تجزیه و شده استاستفاده  )مانوا( تحلیل واریانس چند متغیره

 24نسخه  SPSSها توسط نرم افزار ی این آزمونتحلیل همه
 انجام شده است.

با توجه به اینکه رایجترین ابزار در گردآوری اطالعات در 
لذا در پژوهش حاضر از  وهشهای پیماشی پرسشنامه است،ژپ

پرسشنامه هوش هیجانی برای جمع آوری نظرات جامعه آماری 
 با تحصیلی عملکرد پژوهش این همچنین در استفاده شده است.

در ت. اس شده دانشجویان سنجیده نمرات معدل از استفاده
های راستای سنجش هوش هیجانی افراد از برخی مولفه

نامه دارای ان استفاده شد، فرم اصلی این پرسش-پرسشنامه بار
ان در سال -باشد که توسط بارمقیاس می 19گویه و  111

گیری هوش غیرشناختی ساخته شده و جهت اندازه 1551
ان داده نتایج حاصل از هنجاریابی نش. [21]هنجاریابی شده است

که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است، بین 
 9های آزمون نیز بر روی یک مقیاس %( است. پاسخ81% تا 15)

ای در طیف لیکرت )کامالً موافقم، موافقم، تا حدودی، درجه
این آزمون در ایران  مخالفم و کامالً مخالفم( تنظیم شده است.

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که از نظر اعتبار و روایی 
% بدست آمده 59مطابق با نتایج بدست آمده، آلفای کرونباخ 

است. بنابراین برای مقاصد مختلف کاربرد داشته و مورد پذیرش 
مولفه، شادمانی، روابط  9باتوجه به اینکه این پژوهش  باشد.می

در  سنجد،بین فردی، خوش بینی، همدلی، خودابرازی رامی
روایی پرسشنامه  گویه است. 95نتیجه آزمون این پژوهش دارای 

توسط پنج نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاه مورد بررسی قرار 
به منظور بررسی پایایی آزمون، از روش همسانی درونی  گرفت.

به شیوه آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ 
گانه، حل مؤلفه شادمانی، نجهای( پهای )مقیاسبرای عامل

روابط بین فردی، خوش بینی، همدلی، خودابرازی، به ترتیب 
 % ، به دست آمد. %11 ، %59 ، %54 ، %89 ، 19

جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان علوم پزشکی اصفهان 
( 2( پزشکی 1باشند که از دانشکدهای  می 1955-1044در سال 

( 1( توانبخشی 9( پرستاری  0( داروسازی 9دندانپزشکی 
در این تحقیق نمونه شامل  بهداشت تشکیل شده است.

گیری به دانشجویان علوم پزشکی اصفهان است که نمونه
بندی شده )قشربندی شده( صورت گیری طبقهصورت نمونه

 پر متقاضا مد نظر قرار گرفت،گرفته است که سه دانشکده 
دندانپزشکی وداروسازی. سه دانشکده دیگر مربوط به  پزشکی،

رشته هایی بود که نمره قبولی پایینتری در کنکور آورده بودند 
های توانبخشی، بهداشت و پرستاری. با توجه به یعنی دانشکده

ها و دانشجویان برای انتخاب نمونه به صورت پراکندگی کالس
ها نفر انتخاب شد و مجموع پرسشنامه94ی از هر دانشکده تصادف
 .ها پاسخ دادندنفر شد و دانشجویان به تمام پرسشنامه 184
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 هایافته

های هوش هیجانی آیا بین میانگین مؤلفه: فرضیه اول
ی تحصیلی و جنسیت دانشجویان علوم پزشکی برحسب رشته

 تفاوت معنی دار وجود دارد؟

ی هوش هیجانی در ضیه ابتدا نمرهبرای بررسی این فر
های مختلف  علوم پزشکی محاسبه شد. دانشجویان رشته

)دانشکده های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، بهداشت، 
 (.توانبخشی و پرستاری

 
 9با میانگین فرضی های مختلف  علوم پزشکیدانشجویان رشتههای هوش هیجانی مقایسه میانگین نمره مؤلفه .1 جدول

 T P انحراف معیار میانگین دانشکده هامؤلفه

 شادمانی

 441/4 59/9 015/4 00/9 یپزشک

 441/4 19/0 981/4 25/9 یدندانپزشک

 441/4 49/0 081/4 91/9 یداروساز

 441/4 91/9 991/4 99/9 بهداشت

 441/4 85/2 955/4 24/9 یتوانبخش

 441/4 11/0 040/4 99/9 یپرستار

 همدلی

 441/4 04/5 951/4 11/9 یپزشک

 441/4 11/8 024/4 19/9 یدندانپزشک

 441/4 54/5 989/4 15/9 یداروساز

 441/4 49/8 014/4 14/9 بهداشت

 441/4 25/5 900/4 91/9 یتوانبخش

 441/4 12/8 951/4 12/9 یپرستار

 خوش بینی

 441/4 29/1 924/4 01/9 یپزشک

 441/4 81/9 999/4 98/9 یدندانپزشک

 441/4 94/5 281/4 08/9 یداروساز

 441/4 80/0 020/4 98/9 بهداشت

 441/4 92/0 909/4 21/9 یتوانبخش

 441/4 89/9 940/4 92/9 یپرستار

 روابط بین فردی

 441/4 94/5 914/4 11/9 یپزشک

 441/4 88/1 991/4 09/9 یدندانپزشک

 441/4 80/8 911/4 94/9 یداروساز

 441/4 98/1 041/4 05/9 بهداشت

 441/4 98/8 904/4 91/9 یتوانبخش

 441/4 19/1 951/4 08/9 یپرستار

 خودابرازی

 441/4 12/9 982/4 99/9 یپزشک

 441/4 18/9 918/4 21/9 یدندانپزشک

 441/4 81/9 950/4 01/9 یداروساز

 441/4 55/2 090/4 20/9 بهداشت

 441/4 81/9 985/4 21/9 یتوانبخش

 441/4 11/1 251/4 01/9 یپرستار

 
معنی  p≤/49مشاهده شده در سطح  t 1براساس نتایح جدول 

دار بوده، بنابراین میزان هوش هیجانی در دانشجویان دانشکده 
های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، بهداشت، توانبخشی و 

 پرستاری بیش از سطح متوسط است.

های هوش هیجانی دانشجویان علوم آیا بین میانگین مؤلفه
ی تحصیلی و جنسیت تفاوت معنی دار پزشکی برحسب رشته

 وجود دارد؟
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 وابسته یرهایمتغ ینب یهمبستگ یتکفاو  های کوواریانسبرابری ماتریس، هاآزمون لوین )همگنی واریانس خطاها( در گروهنتایج  .2 جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  لوین f آماره متغیر

 111/4 118 11 119/4 شادمانی

 119/4 118 11 112/4 همدلی

 121/4 118 11 92/1 خوش بینی

 191/4 118 11 115/4 روابط بین فردی

 481/4 118 11 19/1 خودابرازی

Box's M F df1 df2 سطح معناداری 

289/221 11/1 119 948/22154 411/ 

 سطح معناداری Df خی دو نسبت احتمال

44/4 209/125 10 44/4 

 

 fشود سطح معناداری آماره دیده می 2همان گونه که از جدول 
است  4049های هوش هیجانی بزرگتر از  لوین برای تمامی مؤلفه

بنابراین میان واریانس خطاهای دو گروه تفاوت معناداری وجود 
 همچنینو شرط همگنی واریانس خطاها برقرار است.  ندارد

( را >49/4pمعنادار) باکس Mنتایج گزارش شده در جدول آماره 
-های واریانسدهد که بیانگر برابری ماتریسنشان نمی

چند متغیره باید از اثر  Fکوواریانس است. به هنگام تفسیر نسبت 

آزمون کرویت بارتلت عالوه بر این  الندای ویلکز استفاده شود.
نشان داده شده است دارای سطح  2معنادار که در جدول 

است و بر همبستگی کافی بین  49/4معناداری کمتر از 
 کند. متغیرهای وابسته برای ادامه تحلیل داللت می

در ادامه نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره به منظور 
-های هوش هیجانی برحسب جنسیت و رشتهی مؤلفهمقایسه

 های تحصیلی گزارش شده است.
 

 ی تحصیلیهای هوش هیجانی برحسب جنسیت و رشتهواریانس چند متغیری در مؤلفهنتایج تحلیل . 9 جدول

 سطح معناداری Fآماره  ارزش آزمون چندمتغیره اثر
مجذوراتای 

 سهمی
 توان آزمون

 جنسبت

 925/4 428/4 095/4 591/4 428/4 اثر پیالی

 925/4 428/4 095/4 591/4 512/4 المبدای ویلکز

 925/4 428/4 095/4 591/4 425/4 اثر هتلینگ

 925/4 428/4 095/4 591/4 425/4 بزرگترین ریشه روی

ی رشته
 تحصیلی

 091/4 410/4 589/4 898/4 122/4 اثر پیالی

 941/4 410/4 589/4 825/4 889/4 المبدای ویلکز

 025/4 419/4 581/4 821/4 121/4 اثر هتلینگ

 902/4 409/4 118/4 85/1 491/4 بزرگترین ریشه روی

تعامل بین 
جنسیت و 

 رشته تحصیلی

 091/4 410/4 589/4 081/4 411/4 اثر پیالی

 941/4 410/4 589/4 082/4 594/4 المبدای ویلکز

 025/4 419/4 581/4 015/4 410/4 اثر هتلینگ

 902/4 409/4 118/4 98/1 401/4 بزرگترین ریشه روی

 

دهد. با توجه به نتایج آزمون چند متغیری را نشان می 9جدول 
شود. های کواریانس اثر پیالیی گزارش میبرابری ماتریس

توان فرضیه شود بر اساس این نتایج میچنانچه مالحظه می
های مورد بررسی صفر مبنی بر عدم تفاوت میان میانگین گروه

تحصیلی( )جنسیت، رشته تحصیلی و تعامل بین جنسیت و رشته 
را پذیرفت و  (های هوش هیجانیدر متغیرهای وابسته )مؤلفه

های هوش هیجانی برحسب جنسیت و نتیجه گرفت بین مؤلفه
ی ی تحصیلی و همچنین تعامل بین جنسیت و رشتهرشته

 تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد. 
 

های هوش هیجانی با عملکرد آیا بین مؤلفه: فرضیه دوم
      ای وجود دارد؟دانشجویان رابطهتحصیلی 
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های هوش هیجانی با عملکرد ضریب همبستگی بین مؤلفه .0 جدول
 تحصیلی

 R P هامؤلفه

 419/4 100/4 شادمانی

 190/4 122/4 همدلی

 401/4 -112/4 خوش بینی

 580/4 442/4 روابط بین فردی

 914/4 -490/4 خودابرازی

 124/4 425/4 کل

 
بینی با  ضریب همبستگی بین خوش 0براساس نتایج جدول 

معنی دار بوده بنابراین بین  p≤/49عملکرد تحصیلی در سطح 
خوش بینی با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. اما 

ی ها با عملکرد تحصیلی رابطهضریب همبستگی بین سایر مؤلفه
 معنی دار وجود ندارد.

 

 بحث
های هوش هیجانی در دانشکدهنتایج فرضیه اول نشان داد که 

مختلف بیش از سطح متوسط است و اختالف معنادار بین 
پس میتوان نتیجه گرفت که هوش  ها وجود ندارد.دانشکده

وم پزشکی اصفهان بیش از سطح لهیجانی در دانشکده های ع
در تحقیقی مشابه با عنوان بررسی وضعیت هوش  متوسط است.

های غرب کشور به این نتیجه  هیجانی در دانشجویان دانشگاه
رسیدند که میزان هوش هیجانی در دانشجویان بیش از حد 

همچنین در تحقیقی به عنوان بررسی میزان . [14]متوسط بود
های مختلف هوش هیجانی در دانشجویان سال چهارم رشته

که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به این نتیجه رسیدند 
های مختلف علوم پزشکی در میزان هوش هیجانی در رشته

همچنین در تحقیقی به ارتباط بین . [11]سطح متوسط قرار دارد
هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی در دانشجویان دندانپزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختند و نتایج نشان دادکه 

و بین  هوش هیجانی در دانشجویان بیش از سطح متوسط است
هوش هیجانی و رابطه تحصیلی رابطه معنا داری وجود ندارد در 

های که میزان هوش هیجانی در میان زنان و مردان،رشته حالی
 . [12]مختلف علوم پزشکی تفاوت معناداری را نشان نداد

دهد. با توجه به نتایج آزمون چند متغیری را نشان می (1)جدول 
شود. ثر پیالیی گزارش میهای کواریانس ابرابری ماتریس

توان فرضیه شود بر اساس این نتایج میچنانچه مالحظه می
های مورد بررسی صفر مبنی بر عدم تفاوت میان میانگین گروه

)جنسیت، رشته تحصیلی و تعامل بین جنسیت و رشته تحصیلی( 
در متغیرهای وابسته هوش هیجانی را پذیرفت و نتیجه گرفت 

ی هیجانی برحسب جنسیت و رشتههای هوش بین مؤلفه
ی تحصیلی تحصیلی و همچنین تعامل بین جنسیت و رشته

به عبارت دیگر دختران و پسران در  .تفاوت معناداری وجود ندارد
مواجهه با مسائل روزمره از میزان هوش هیجانی یکسانی بهره 

بین  نشان دادکه  یجویند این نتایج همسو با نتایج پژوهشمی
-های هوش هیجانی تفاوت معنیان در خرده مقیاسزنان و مرد

   .[22]ی دارد همسو داری وجود ندارد
( ضریب 2براساس نتایج جدول ) نتایج فرضیه دوم نشان داد

همبستگی بین خوش بینی با عملکرد تحصیلی معنی دار بوده 
بنابراین بین خوش بینی با عملکرد تحصیلی رابطه  .است

ها با ب همبستگی بین سایر مؤلفهمعکوس وجود دارد. اما ضری
این نتایج با نتایج  .عملکرد تحصیلی رابطه معنی دار وجود ندارد

های حل نشان داد بین مؤلفه که همسو است [29]پژوهش
ی معدل مسئله و تحمل فشار روانی از مقیاس بارـان با نمره

ها داری وجود ندارد ولی سایر مؤلفهدانشجویان ارتباط معنی
. با توجه به مبانی مطرح شده می توان داری دارندمعنی ارتباط

های زیادی در مورد ارتباط هوش هیجانی پژوهشبیان کرد که 
ها ارتباط تحصیلی صورت گرفته است. این پژوهش عملکردو 

اند. نتایج تحصیلی را نشان داده عملکردمثبت هوش هیجانی و 
هم قابل ها نشان داده است که هوش هیجانی ساین پژوهش

دارد.  ولی با توجه نبینی عملکرد تحصیلی فرد توجهی در پیش
به تحقیقات گذشته باید به این نکته توجه نمود که تمام مولفه 
های هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه 

بلکه بعضی از مولفه های هوش هیجانی  ،معناداری وجود ندارد
این ط معنادار داشته، و در هستند که با عملکرد تحصیلی ارتیا

 تحقیق نیز نشان داد که از بین پنج مولفه هوش هیجانی
)شادمانی، روابط بین فردی، خوش بینی، همدلی و خوابرازی( 

خوش بینی با عملکرد تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار فصط 
با توجه به مقوله هوش هیجانی در جهت بهبود  داشته است.

باشد و با توجه به ازمند توجه خاص میعملکرد دانشجویان نی
های بیشتری محدودیت مطالعات در این زمینه نیازمند بررسی

های ساز برنامه ریزیباشد. اطالعات این پژوهش لزوم زمینهمی
های نیازمند مداخله آموزشی برای بهبود هوش هیجانی گروه

است تا طی دوران کارآموزی هوش هیجانی دانشجویان نیازمند، 
افزایش یافته تا بدین نحو دوره کارورزی مسئولیت خود را بهتر 
انجام دهند و از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار شوند. البته 
کمبود مطالعه در این زمینه نیازمند به تحقیقات بیشتری را ایجاد 

 کند.می
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 یجه گیرینت
گردد در کالس به اساتید توصیه میبا توجه به نتایج پژوهش 

هایی استفاده کنند تا بتوانند ها و برنامهتدریس خود از روش
هوش هیجانی دانشجویان را افزایش دهند. از طریق فراهم 
کردن شرایط و تسهیالت مناسب و شرکت دادن دانشجویان در 

توان موجبات افزایش انگیزه و های علمی میسمینارها و همایش
ینه اعتماد، حمایت هوش هیجانی در آنها گردد. فراهم کردن زم

تواند همدلی و شعور اجتماعی را و همکاری بین دانشجویان می
های هوش هیجانی است، در بین دانشجویان، که از مؤلفه

افزایش دهد که به تبع آن کیفیت زندگی افزایش پیدا خواهد 
همچنین این پژوهش با محدودیت هایی روبه رو بوده که یافت. 

 اشاره کرد که معه آماری این پژوهشجاازجمله آن می توان به 
مختص به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است لذا 

با توجه همچنین ها تعمیم داد. توان آن را به سایر دانشگاهنمی
به این که سیستم دانشگاه یک سیستم خاص است بنابراین در 

به با توجه ها باید احتیاط کرد. تعمیم نتایج آن به سایر سازمان
با توجه به نتایج این  نتایج به دست آمده از این پژوهش و

های آموزشگاهی تحقیقات و شرایط فرهنگی و اجتماعی محیط
جامعه ما، ضرورت دارد تحقیقی جامع در این زمینه انجام گیرد تا 
ارتباط هر کدام از متغیرهای هوش هیجانی، انگیزشی و شناختی 

شود و زمینه را برای  با عملکرد تحصیلی دانشجویان مشخص
اندرکاران تعلیم و تربیت به این عوامل مهیا توجه بیشتر دست

سازد. چرا که تا کنون تحقیق جامعی در زمینه ارتباط هوش 
هیجانی با باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 

 با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام نگرفته است.
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