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چکیده
زمینه و هدف :پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی نظام آموزشی است .هوش هيجاني يكي از

عوامل موفقيت در محيطهاي آموزشي است که با کمک آن میتوان موفقيت در جنبههای مختلف زندگی را پيشبينی نمود .هدف
از اين مطالعه«تعيين ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران»

ميباشد.

روش بررسی :اين مطالعه مقطعي در سال  1397بر روي  140نفر از دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران

که به روش دردسترس انتخاب شدند ،انجام شد .ابزار شامل دو پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی
 Brad berry-Greavesبود .پیشرفت تحصیلی با نمره معدل کل دوره تحصیلی ارزیابی شد .تجزيه و تحليل دادهها با نرم افزار
 SPSSانجام گرديد P<0/05 .بهعنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.

* نویسنده مسئول :
افضل شمسی؛
دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي
تهران
Email :
ashamsi@sina.tums.ac.ir

یافتهها :ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری مثبت و معنیداری بین پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی کل( )r=0/546و

کلیه ابعاد آن(خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) نشان داد( .)P=0/000میانگین نمره هوش هیجانی در

دانشجویان زن( )114/11±11/40نسبت به دانشجویان مرد( )113/39±12/57بیشتر بود(.)P=0/887

نتيجهگيري :میانگین نمرهی هوش هیجانی دانشجویان و ابعاد آن در سطح مطلوب قرار دارد .بین هوش هیجانی و کلیه ابعاد آن با

پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .لذا برنامهریزی اساسی توسط مسئوالن مربوط برای ارتقای سطح هوش
هیجانی در جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضرورت دارد.
واژههای کلیدی :هوش هیجانی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجو

 2استاديار گروه هوشبری ،دانشكده پيراپزشكي ،مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،تهران ،ايران
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 1استادیار گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ،دانشکده مجازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

بررســی ارتباط هوش هیجانی با...

مقدمه

می توان موجب ارتقای وضع تحصیلی آنها گردید( )13تحقیقات نشان

پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی

داده است که هوش هیجانی بهمیزان بسیار زیادی میتواند موفقیت اجتماعی

نظام آموزشی است و تمام کوششهای این نظام ،برای جامهی عمل

و تحصیلی فرد را پیشبینی کند(14و .)9ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت

پوشاندن به این امر است( .)1پيشرفت تحصيلي بهعنوان متغير وابسته،

تحصیلی در رشتههای پزشکی و پرستاری در تحقیقات زیادی مورد بررسی

تحت تأثير يك عامل نيست بلكه عوامل متعددي بر روي آن تأثير دارند()2

قرار گرفته است .این محققان توصیه کردهاند که این تحقیقات در سایر

.تحقيقات نشان ميدهد که عوامل آموزشي و فردي با ماهيت شناختي

رشتههای بالینی علوم پزشکی نظیر هوشبری و اتاق عمل(با توجه به ماهیت

و اجتماعي بيشترين تأثير را بر پیشرفت تحصیلی دارند( .)2-4سالهاي

بالینی این رشتهها) نیز انجام گیرد(4و.)3

متمادي تصور بر اين بود كه ضريب هوشي تنها شاخص ميزان موفقيت

در کشور ایران ،رشتههای اتاق عمل و هوشبری بهتازگی از

افراد است ،اما روانشناسان دريافتند كه جنبههاي غيرشناختي مانند عوامل

مقطع کاردانی به کارشناسی تبدیل شده است و حجم واحدهای نظری و

عاطفي و اجتماعي نيز داراي اهميت زيادي هستند( .)5صبحی قراملكي

بالینی دانشجویان در مقطع جدید افزایش یافته است ولی بهنظر میرسد

به نقل از  Golemanدر اینباره بیان میدارد که ميزان هوشبهر بهتنهايي

زیرساختهای الزم متناسب با این تغییرات بهخوبی ایجاد نشده(،)15

براي بررسي موفقيت فرد ،كافي نيست و فقط در  20درصد موارد ميتواند

که تاثیر منفی زیادی در فرایند آموزشی و موفقیت تحصیلی دانشجویان

مورد توجه قرار گيرد ،در بقيه موارد بايستي به هوش هيجاني ،اجتماعي

این رشتهها داشته است( .)16بهطوریکه سالیانه تعداد زیادی دانشجو

و خوششانسي فرد ،متكي بود( .)6محققان نیز معتقدند كه هوش هيجاني

در رشتههای هوشبری و اتاق عمل پذیرش و پس از طی دورههای

يكي از عوامل موفقيت در محيطهاي آموزشي ،حرفهاي و روابط اجتماعي

آموزشی فارغ التحصیل میشوند .اما عدهای از آنان به دالیل متعدد دیرتر

است(8و )7و با کمک آن میتوان موفقيت در جنبههای مختلف زندگی

فارغ التحصیل شده و یا بهعلت افت تحصیلی از ادامه تحصیل محروم

فرد را پيشبينی نمود( )9بهرامی و کارشکی به نقل از  Cohenمینویسند:

میشوند( .)17بر این اساس انجام تحقیقات مرتبط با پیشرفت تحصیلی و

هوش هیجانی ممکن است از هوش شناختی مهمتر باشد ،زیرا بسیاری از

عوامل مرتبط با آن در رشتههای هوشبری و اتاق عمل ضرورت بیشتری

یادگیریها نیازمند داشتن مهارتهای اجتماعی و هیجانی میباشند و افراد

پیدا کرده است.

تعریف  ،Golemanهوش هیجانی عبارت است از مجموعهاي از دانشها

پزشکی؛ نظیر سلیمانی و همکاران در دانشجویان علوم پزشکی قزوین(،)18

و تواناییهاي هیجانی و اجتماعی که بر قابلیت کلی ما در پاسخ به نیازهاي

قرتپه و همکاران در دانشجویان کرمانشاه( ،)19ستوده اصل و همکاران در

محیطی بهطور مؤثري تأثیر میگذارد .این مجموعه شامل موارد زیر است:

دانشجویان سمنان( )20بیانگر ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و پیشرفت

 -1توانایی آگاه بودن از خود ،درك و فهم خود و قدرت بیان احساسات،

تحصیلی بود .با این وجود ،نتایج مغایر در مطالعات مشابه زیادی گزارش

 -2توانایی آگاه بودن از دیگران ،درك و فهم دیگران و قدرت بیان آن،

شده است .بهعنوان نمونه؛ کشاورز و همکاران در تحقیقی بر روی

 -3توانایی رویارویی با هیجانهاي شدید و کنترل تکانهها در خویشتن،

دانشجویان پزشکی شیراز نشان دادند که هوش هیجانی دانشجویان پزشکی

 -4توانایی انطباق با تغییرات و حل مسایل اجتماعی و فردي(.)11

باال نیست .همچنین بین هوش هیجانی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی

در این بین ،کسب موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان گروه

ارتباط آماری معنیداری وجود ندارد( .)21نمازی و همکاران نیز گزارش

علوم پزشکی از اهمیت باالیی برخوردار است( .)3زیرا پیامدهاي شکست

کردند که بین نمره هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مامایی

تحصیلی دانشجویان رشتههاي علوم پزشکی بهطور مستقیم و قابل توجهی

رشت ارتباط آماری وجود ندارد( .)4در سایر مطالعات بر روی دانشجویان

بر خدمات سالمت تأثیر میگذارد( .)12بنابراین بهمنظور پیشگیری از

علوم پزشکی نیز نتایج مشابه(نبود ارتباط) گزارش شد(22و .)3با توجه

عوارض نامطلوب و در بسیاری موارد غیرقابل جبران ،وجود اقداماتی که

به تناقض در نتایج مطالعات ،ضرورت بیشتری برای بررسی ارتباط بین

بتواند دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی را غربالگری و شناسایی

هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی احساس

نماید ،ضروری بهنظر میرسد؛ زیرا با شناسایی بهموقع دانشجویان

میشود.

در معرض خطر و همکاری درونبخشی واحدهای درون دانشگاهها
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را برای روابط اجتماعی ،تصمیمگیری و خالقیت یاری میرسانند( .)10طبق

اگر چه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده در دانشجویان علوم

آیین محمدی و همکاران

شايسته در رشته اتاق عمل و هوشبري كه با صرف هزينههاي بسيار بايد

شناختي شامل اطالعات فردي از جمله :سن ،جنس ،رشته تحصیلی ،ترم

كارآزموده و با كيفيت مطلوب ،عهدهدار ارایه مراقبتهاي درماني شوند،

تحصیلی ،شغل پدر ،شغل مادر ،تحصیالت پدر و تحصیالت مادر بود.

اين سؤال اساسي و كلي مطرح است كه :آیا بین هوش هیجانی با پيشرفت

پرسشنامهی هوش هیجانی  Brad berry-Greavesیک ابزار

تحصيلي دانشجويان هوشبری و اتاق عمل ارتباطی وجود دارد؟ بر اساس

استاندارد بینالمللی است که دارای  28سوال در پنج بعد شامل هوش هیجانی

جستجوهای محقق ،در این زمینه در کشور ایران تحقیقی انجام نشده است.

کلی(سواالت  ،)1-28خودآگاهی(سواالت  ،)1-6خودمدیریتی(سواالت

از این رو این تحقیق با هدف«تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با پيشرفت

 ،)7-15آگاهی اجتماعی(سواالت  )16-20و مدیریت روابط(سواالت

تحصيلي در دانشجويان هوشبری و اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی

 )21-28تقسیم میشود .شیوهی نمرهگذاری آزمون با استفاده از مقیاس 6

تهران» انجام شد.

درجهای(از  1تا  )6انجام میشود .جمع نمرههایی که آزمودنی در هر یک

روش بررسی

از سؤالها کسب میکند ،نمره کل آزمون را تشکیل میدهد .نمرههای بین
 28-78نشانگر هوش هیجانی پایین 78-128 ،هوش هیجانی متوسط و

پژوهش حاضر یک مطالعهی همبستگی از نوع مقطعی است که در

 128-168نشاندهندهی هوش هیجانی باالست .ضرایب پایایی آزمون برای

سال  1397در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد .جامعه پژوهش را

خرده مقیاس خودآگاهی  ،0/73خودمدیریتی  ،0/87آگاهی اجتماعی 0/78

دانشجویان کارشناسی هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران

و مدیریت روابط  0/76و برای کل ابزار  0/90گزارش شده و مورد قبول

تشکیل داده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه بر اساس

قرار گرفته است( .)24این پرسشنامه توسط گنجی و همکاران ترجمه شده

نتايج مطالعات مشابه( )23با ضريب همبستگي  ،0/2توان آزمون  90درصد،

و روایی و پایایی نسخه فارسی این مقیاس در جامعه دانشجویان ارزیابی

خطای نوع اول  5درصد به تعداد  133نفر محاسبه گردید.

و تایید گردید .برای تعیین روایی مالکی این پرسشنامه از پرسشنامه
هوش هیجانی  Bar-onاجرا شد که ضریب همبستگی در سطح ۰/۹۹
معنیدار بود .همچنین ضریب پایایی این ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ

با احتساب احتمال ریزش در نهایت  140نفر وارد مطالعه شدند.
نمونهها با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .معیارهای ورود
به مطالعه شامل در حال تحصیل بودن در دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دانشجوی کارشناسی اتاق عمل یا هوشبری ،و داشتن تمایل به شرکت در
مطالعه بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل دانشجویان ترم اول که معدل
پژوهش ،و تکمیل ناقص پرسشنامهها بود .انجام این پژوهش توسط کمیته
اخالق ( )IR.TUMS.VCR.REC.1397/058دانشگاه علوم پزشكي
تهران تایید گردید .نمونهگيري پس از توضيح در مورد مراحل تحقيق،
مفاهيم مورد نياز و پس از كسب رضايت آگاهانه کتبی از دانشجویان انجام
شد .همچنين در مورد ناشناس بودن ،حفظ اسرار و رعايت حريم شخصي

ایرانی را توصیه کردهاند( .)25جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
از نمره معدل کل گزارش شده توسط آموزش دانشکده پیراپزشکی تهران
استفاده شد .در نهايت جهت تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق از نرم افزار
آماري  SPSSو آزمون آماري تیتست(جهت بررسی ارتباط جنسیت و
محل سکونت با هوش هیجانی) ،آنوا(جهت بررسی ارتباط ترم تحصیلی با
هوش هیجانی) و ضریب همبستگی پیرسون(جهت بررسی ارتباط هوش
هیجانی با پیشرفت تحصیلی) استفاده گرديد و  P<0/05بهعنوان سطح
معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها

به دانشجویان اطمينان كافي داده شد .ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل

بر اساس يافتهها ،از مجموع  140نفر مشارکتکننده54/3 ،

پرسشنامهی اطالعات جمعیت شناختی ،پرسشنامهی استاندارد هوش

درصد( 76نفر) دانشجویان اتاق عمل و  45/7درصد( 64نفر) دانشجویان

هیجانی  Brad berry-Greavesبود .پرسشنامهی اطالعات جمعيت

هوشبری بودند .میانگین سن دانشجویان  20/54±1/33سال بود.
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تحصیلی ندارند ،دانشجویان مهمان موقت ،عدم تمایل به ادامه همکاری در

 ۰/۸۸بهدست آمد .این محققان استفاده از این ابزار در جامعه دانشجویان

بررســی ارتباط هوش هیجانی با...

جدول  :1مشخصات دموگرافیک واحدهای پژوهش

متغیر

وضعیت

تعداد(درصد)

جنسيت

مرد

)37/9(53

زن

)62/1(87

دوم

)26/4(37

چهارم

)23/6(33

ششم

)32/9(46

هشتم

)17/1(24

خوابگاه

)37/9(53

منزل شخصی

)62/1(87

آزاد

)50/7(71

کارمند

)31/4(44

بازنشسته

)17/9(25

آزاد

)5/7(6

کارمند

)18/5(26

خانه دار

)75/7(106

بي سواد

)7/1(10

زيرديپلم

)67/1(94

دانشگاهي

)25/7(36

بي سواد

)5/0(7

زيرديپلم

)59/3(83

دانشگاهي

)735(50

ترم تحصیلی

محل سکونت
شغل پدر

شغل مادر

تحصيالت پدر

تحصيالت مادر

بودند .ساير مشخصات دموگرافيك در جدول  1آورده شده است.

بیشترین درصد دانشجویان زن( )62/1و ساکن منزل شخصی()62/1

جدول  :2میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی و ابعاد آن بر حسب مشخصات دموگرافیک

متغیر

میانگین±
انحراف معیار

میانگین ±انحراف
میانگین±
معیار
انحراف معیار

میانگین±
انحراف معیار

میانگین ±انحراف معیار

مرد

26/28±3/76

33/83±0/74

20/18±2/49

33/09±5/80

113/39±12/57

زن

26/30±3/79

33/86±4/10

20/21±3/11

33/72±4/34

114/10±11/40

T=-0/007

T=-0/018

T=0/681

T=-0/731

T=-0/142

P=0/995

P=0/986

P=0/520

P=0/466

P=0/887

خوابگاه

25/88±3/93

32/84±4/31

20/64±3/05

32/88±4/89

112/26±11/81

منزل

26/52±3/66

34/41±4/49

20/10±2/51

33/85±4/95

114/89±11/78

T=-0/977

T=-2/029

T=1/129

T=-1/121

T=-1/281

P=0/330

P=0/044

P=0/261

P=0/264

P=0/202

25/89±3/53

32/95±3/16

20/08±2/37

32/72±4/55

111/64±13/61

*آزمونآماری و
سطح معناداری
محل سکونت

*آزمونآماری و
سطح معناداری
ترم

دوم

خودمدیریتی
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ابعاد هوش هیجانی

خودآگاهی

جنس

آگاهی اجتماعی

مدیریت روابط

نمره کل هوش هیجانی

آیین محمدی و همکاران

چهارم

26/29±3/49

33/63±4/55

20/10±2/89

32/79±4/69

112/81±15/62

ششم

26/35±4/78

33/84±4/22

20/13±2/97

33/82±5/27

114/14±17/24

هشتم

26/75±3/02

34/59±5/28

20/93±2/47

34/36±5/05

116/63±15/82

**آزمونآماری و
سطح معناداری

*

F=0/689

*

F=0/765

*

F=0/865

*

F=0/513

F=0/339

P=0/797

P=0/560

P=0/515

P=0/461

P=0/674

*

**df=138, *df=3

 33/48±4/93بود .ارتباط بین مشخصات دموگرافیک با هوش هیجانی و

میانگین نمرهی کل هوش هیجانی دانشجویان113/90±11/82 ،

ابعاد آن در جدول  2آورده شده است.

و میانگین نمره ابعاد آن شامل خودآگاهی26/28±3/76 ،؛ خودمدیریتی،
33/82±4/47؛ آگاهی اجتماعی 20/30±2/73 ،و مدیریت روابط،

جدول  :3همبستگی بین هوش هیجانی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

پیشرفت تحصیلی

متغیر
ابعاد هوش هیجانی

ضریب همبستگی P-Value
خودآگاهی

R=0/440

*

P=0/000

خودمدیریتی

R=0/445

*

P=0/000

آگاهی اجتماعی

R=0/416

*

P=0/000

مدیریت روابط

R=0/473

*

P=0/000

R=0/546

*

P=0/000

نمره کل هوش هیجانی

میانگین معدل کل در دانشجویان  17/20±1/20بود .بر اساس

اين تفاوت در تمام مؤلفههاي هوش هيجاني به صورت معنيداري مشاهده

آزمون آماری تیتست ،میانگین معدل کل در دانشجویان زن()17/39±1/15

گردید( .)28سایر تحقیقات نظیر  Dohertyو همکاران در دانشجویان

بهطور معنیداری بیشتر از دانشجویان مرد( )16/90±1/24بود

علوم پزشکی ایرلند( Benson ،)29و همکاران در دانشجویان پرستاری

( .)T=-2/367 ،df=138 ،P=0/019همچنین میانگین معدل در دانشجویان

ایران( Palmer ،)30و همکاران در دانشجویان استرالیا( ،)31نیز نتایجی

ساکن منزل شخصی( )17/42±1/18بهطور معنیداری بیشتر از دانشجویان

مشابه مطالعهی حاضر گزارش کردند که همخوانی دارد Goleman .داليل

ساکن خوابگاه( )16/83±1/17بود(.)T=-2/891 ،df=138 ،P=0/004

اين تفاوت عاطفي را تا حدودي زيستي ميداند اما پيشينهی آن را به دوران

ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری مثبت و معنیداری بین هوش

كودكي افراد و دنياي عاطفي مجزايي كه دخترها و پسرها هنگام رشد در آن

هیجانی و کلیه ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی نشان داد()P=0/000

به سر ميبرند و همچنين تفاوت در بازيهاي آنها ميداند .به نظر ميرسد كه

(جدول .)3

عالوه بر تفاوتهاي فردي زن و مرد ،انتظارات جامعه و اطرافيان به والدين

بحث

بيشتر اين است كه در مورد احساسات و بيان آنها ،ابرازگري بيشتري داشته
این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با پيشرفت

تحصيلي در دانشجويان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی

باشند درحاليكه خودداري از ابراز احساسات در بين پسران به يك الگوي
مردانه تقويت ميشود(.)27

تهران انجام شد .در مطالعهی حاضر ،نمرهی کل هوش هیجانی و ابعاد

در مطالعهی حاضر ،نمرهی هوش هیجانی در دانشجویان با سن

آن(خودآگاهی ،خودمدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) در

باالتر و همچنین ترم تحصیلی باالتر نسبت به سایر دانشجویان بیشتر

دانشجویان زن نسبت به مرد باالتر بود .تحقیقات نشان داده ،رفتار مبتنی بر

بود .کوچکزاده و همکاران در مطالعهای بر روی دانشجویان پرستاری

هوش هیجانی در مردان و زنان متفاوت است(27و .)26واحدی و همکاران

و مامایی نشان دادند که نمرهی هوش هیجانی در دانشجویان ترم باال

در مطالعهای بر روی دانشجویان پرستاری تبریز نشان دادند که دانشجويان

نسبت به دانشجویان ترم پایین بهطور معنیداری بیشتر بود( .)3در مطالعهی

دختر در مقايسه با دانشجويان پسر از هوش هيجاني باالتري برخوردارند و

 Bensonو همکاران نیز بین میانگین هوش هیجانی دانشجویان سال اول
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بر حسب جنسيت فرزندان متفاوت است( .)6انتظارات فرهنگي از دختران

بررســی ارتباط هوش هیجانی با...

و چهارم تفاوت آماری معنیدار وجود داشت بهطوریکه میانگین نمره

دادند که سکونت خارج از منزل پدری فرسودگی و افت تحصیلی را

هوش هیجانی آنها در طی چهار سال افزایش پیدا کرده بود( .)30نتایجی

افزایش میدهد .این محققان دالیل این یافته را بدینصورت بیان کردند

مشابه مطالعهی حاضر در سایر مطالعات گزارش شده است(32و .)26از

که سكونت خارج از منزل پدري با افزايش احساس ناكارآمدي همراه

دالیل یافتهی مطالعهی حاضر میتوان به افزایش تجربه با باالرفتن سن

است؛ زيرا دانشجويان زماني كه در خارج از منزل پدری زندگي ميكنند

و ترم تحصیلی دانشجویان که بر هوش هیجانی دانشجویان موثر است،

ممكن است از حمايتهاي خانوادگي الزم برخوردار نبوده و به سبب تعدد

اشاره نمود Mayer .و  Fletcherدر این باره مینویسند :هوش هیجانی

نقش و افزايش مسئوليتهاي زندگي احساس ناكارآمدي نموده و بيشتر

همراه با افزایش سن و تجربه از کودکی تا بزرگسالی توسعه مییابد(.)33

در معرض فرسودگي تحصيلي قرار گيرند( .)42نتایج تحقیقات فوق با

بنابراین هوش هیجانی با باال رفتن سن و افزایش تجربه ،گسترش و افزایش

نتایج مطالعهی حاضر همراستاست .البته در مطالعــهی  Ogenlerو Selvi

مییابد(.)26

بــر روي دانشجویان کشور ترکیه اظهار گردید که وضعیت تحصیلی در

در مطالعهی حاضر ،میانگین معدل دانشجویان زن نسبت به مرد

دانشجویان ســاکن خوابگــاههــاي دانــشجویی وضــعیت تحصیلی

بهطور معنیداری در سطح باالتری قرار داشت .آهنچیان و لطفی فاطمی

بهتري دارند( )35که با مطالعهی فعلی در تناقض اسـت .علت این عدم

در مطالعهای نشان دادند که میانگین معدل تحصیلی بهطور معناداری در

توافق را میتوان در شرایط متفـاوت خوابگاههاي دانشجویی و بافت

دانشجویان دختر بیشتر از پسر بود( 15/5±1/3در مقابل .)34()16/5±1/3

فرهنگی دو کشور جستجو کرد.

مطالعهی حاضر همخوانی دارد .بهنظر میرسد که این نتیجه با محتوای

هیجانی و کلیه ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود داشت.

دروس علوم پزشکی که بیشتر ماهیت حفظی دارد مرتبط باشد .نتیجهی

هوش هیجانی نوعی توانایی و قابلیت است که بر بخشی از موفقیت زندگی

تحقیقات نشان داده که دختران در علوم ادبی و پسران در علوم ریاضی

مانند پیشرفت تحصیلی و پیشرفت شغلی تاثیرگذار میباشد( .)32قره تپه

و فنی توانایی بیشتری دارند( .)37دانشجویان دختر بهطور مداوم و منظم

و همکاران در مطالعهاي گزارش کردند که ميانگين نمره هوش هيجاني در

عادت به مطالعه دارند ،در کالسهای درس مرتب و منظم در حال

دانشجويان با معدل باالتر از  16بهطور معنيداري بيشتر از دانشجويان

یادداشت برداری هستند و بیشتر از پسران برای امتحان آمادگی دارند(.)38

با معدل کمتر از  14بود .این محققان توصيه کردند به دانشجويان با

حسینی شهیدی و همکاران در این باره مینویسند :نگرش و عملکرد

موفقيت تحصيلي پايين ،مهارتهاي هوش هيجاني آموزش داده شود(.)19

بهتر دختران نسبت به تحصیل احتماالً بهدلیل نگرانی کمتر آنها از یافتن

 Jiwen Songو همکاران در تحقیقی بر روي دانشجويان چيني ،نشان

شغل متناسب با مدرک تحصیلی میباشد درحالیکه برای پسران درآمد

دادند که هوش هيجاني ميتواند عملکرد تحصيلي و کيفيت تعامل

شغلی آینده نسبت به دختران ،از اهمیت بیشتری برخوردار است که این

اجتماعي دانشجویان با همساالن را پيشبيني کند( .)43مشابه یافتههای

مسأله موجب ایجاد نگرش و عملکرد پایینتری نسبت به تحصیل شده

پژوهش حاضر(وجود همبستگی مثبت بین هوش هیجانی و پیشرفت

است( .)39سنایی نسب و همکاران در مطالعهی خود گزارش کردند که

تحصیلی) در مطالعات متعدد دیگر گزارش شد(45و44و32و20و .)3هوش

از دالیل باالتر بودن میانگین معدل تحصیلی زنان در مقایسه با مردان این

هيجاني باال متضمن مديريت باالتر هيجانات و داشتن انگيزه مثبت به

است که مردان مسئول اصلی تامین مالی خانواده هستند؛ زمان کمتری برای

زندگي است و ميتواند بر عملکرد تحصيلي افراد تاثير مثبتي بگذارد(.)44

مطالعات درسی صرف میکنند و به تبع آن عملکرد تحصیلی ضعیفتری

فراگیران با هوش هيجاني باال تمايل دارند تا رفتارهاي بهتري در آموزشگاه

در مقایسه با زنان دارند(.)40

از خود نشان دهند و از رفتارهاي جامعهپسندتري برخوردار باشند؛ اين

در مطالعهی حاضر ،میانگین معدل دانشجویان ساکن منزل شخصی

نشان ميدهد که يکپارچهسازي فعاليتهاي آموزشي و يادگيريهاي

نسبت به دانشجویان ساکن خوابگاه بهطور معنیداری در سطح باالتری

هيجاني میتواند عملکرد تحصیلی فراگیران را بهبود بخشد و سبب کاهش

قرار داشت .نتایج مطالعهی ابراهیمزاده و همکاران بیانگر باالتر بودن

رفتارهای ناسازگارانه و افزایش رفتار اجتماعی گردد( .)46بنابراین الزم

میزان افت تحصیلی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی نسبت به

است هوش هیجانی فراگیران مورد توجه قرار گیرد تا با استفاده از این

سایر دانشجویان بود( .)41شریفیفرد و همکاران نیز در مطالعهای نشان

قابلیت بتوان بر پیشرفت و موفقیت هر چه بیشتر فراگیران افزود(48و.)47
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نتایج مشابه در مطالعات متعدد گزارش شده است(36و )35که با نتایج

در مطالعهی حاضر ،همبستگی مثبت و معنیداری بین هوش

آیین محمدی و همکاران

 در این میان نقش خانوادهها. پیشنهاد میشود،هوش هیجانی دانشجویان

 نمونهگیری با استفاده از روش در،از محدوديتهاي اين مطالعه

و نیز سیاستگذاري جامع براي تقویت انگیزه در دانشجویان و ارتقاي

، از ديگر محدوديتها.دسترس و مبتني بر هدف به جای تصادفی بود

هوش هیجانی آنان در سطح دانشگاهها و همچنین بررسی نمودن وضعیت

اطالعات این مطالعه(هوش هیجانی) از طریق خودگزارشدهی دانشجویان

پیشرفت تحصیلی دانشجویان و برنامهریزي در جهت حل مشکالت آنان

بهدست آمده که ممکن است اطالعات بهدست آمده بهصورت کامال واقعی

ش تلقی
  بهعنوان استراتژيهای اثربخ،با هماهنگی استادان و خانوادهها

 گزارش معدل دانشجویان توسط آموزش دانشکده برای سنجش.نباشد

 پیشنهاد میشود مطالعات بیشتر با هدف مطالعهی حاضر در.میشود

.پیشرفت تحصیلی از نقاط قوت این مطالعه میباشد

دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور
.نیز انجام شود

تشکر و قدردانی

نتیجهگیری
 نتایج مطالعهی حاضر نشان داد که میانگین هوش،در نهایت
 آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط،هیجانی و ابعاد آن(شامل خودآگاهی

این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در

،و خودمدیریتی) در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از میانگین فرضی

 و کد اخالق9514424006 دانشگاه علوم پزشکی تهران با کد پایان نامه

 بین هوش هیجانی و ابعاد آن با پیشرفت.بیشتر و بهنوعی مطلوب است

 بدینوسیله از کلیه.) میباشدIR.TUMS.VCR.REC.1397/058(

تحصیلی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد که میتواند منجر

مسئوالن این دانشگاه خصوصا دانشکده پیراپزشکی و همچنین کلیه

 بنابراین توصيه ميشود.به ارتقاي سطح تحصیلی دانشجویان گردد

دانشجویانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی

 کارگاهها و سخنرانيهاي مناسب، با جذب روانشناسان خبره،دانشگاهها

.میگردد

جهت ارتقای مهارتها و تواناييهاي هيجاني دانشجويان برگزار نمايند؛
همچنین برنامهریزي و ارایه خدمات آموزشی مناسب براي باال بردن بیشتر
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Background and Aim: Students' academic achievement is one of the important
indicators in evaluating the educational system. Emotional intelligence is one of the
success factors in educational environments that can predict success in different
aspects of life.The purpose of this study was to determine the relationship between
emotional intelligence and academic achievement in students of Anesthesiology
and Operating Room of Tehran university of medical sciences.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 140 people
of anesthesiology students and operating room of Tehran University of Medical
Sciences in 2018. The samples were selected by available method. The instrument
consisted of two demographic questionnaires and the Bradbury and Graves' standard
questionnaire for emotional intelligence. In order to measure academic achievement,
the average score of the whole course of the students was used. Data were analyzed
by SPSS software and P<0.05 was considered as significant.
Results: Pearson's correlation coefficient showed a significant positive correlation
between academic achievement and total emotional intelligence(r=0.554) and all its
dimensions(self-awareness, self-management, social awareness and relationship
management)(P=0.000). The mean score of emotional intelligence in female
students(114.11±11.40) was higher than that of male students(113.39±12.57)
(P=0.887).
Conclusion: The mean score of students' emotional intelligence and its dimensions
was in a desired level. There was a positive and significant relationship between
emotional intelligence and all aspects of it with academic achievement. Therefore,
it is essential for the authorities to plan for the improvement of the level of emotional
intelligence for the students' academic achievement.
Keywords: Emotional Intelligence, Academic Achievement, Student
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