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Introduction: It is helpful for everybody especially students to recognize, understand and 

reinforce emotional intelligence by which they can be more successful in their education.  

Academic motivation is considered as a component involved with enhancing academic 

achievement. This study aimed to investigate the relationship between emotional 

intelligence and academic achievement and motivation. 

Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 125 students of the 

paramedical faculty of Shahrekord University of Medical Sciences in 2019. Barr's 

emotional intelligence and Harter's academic motivation questionnaires were used for 

study of emotional intelligence and academic motivation, respectively. Students' GPA 

(grade point average) was used as representative index for the academic achievement. Data 

were analyzed using ANOVA, independent t-test, and Spearman correlation coefficient by 

SPSS: 21. 

Results: significant and positive correlation was found between emotional intelligence, 

academic achievement, and academic motivation (p <0.05). Demographic variables of age, 

gender, and year of entering the university did not affect students' academic achievement 

(p> 0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that the higher an individual's emotional 

intelligence, the higher their academic motivation and the better their academic 

achievement. Therefore, it is necessary to improve students' emotional intelligence in the 

scientific and community environment with proper interventions. 
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آن در همه افراد جامعه خصوصا  تی( و تقوEmotional Intelligence)یجانیشناخت هوش ه مقدمه:

 لیتوانند در امر تحص یآن م یریو به کارگ یجانیبا شناخت هوش ه انیباشد. دانشجو یم دیمف انیدانشجو

 شرفتیپ شیکه در جهت افزا ستیمولفه ا کیخود  زین یلیتحص زشیرا کسب کنند. انگ یترشیب تیموفق

 یجانیارتباط هوش ه یمطالعه با هدف بررس نیتواند موثر باشد. ا ی( مAcademic Achievement)یلیتحص

 .انجام گرفت زشیو انگ یلیتحص شرفتیبا پ

 یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ انینشجونفر از دا 125بر تعداد  یمطالعه بصورت مقطع روش كار:

هوش  یهااز پرسشنامه بیبترت یلیتحص زشیو انگ یجانیهوش ه یانجام گرفت. برا 1397شهرکرد در سال 

استفاده  انیاز معدل دانشجو یلیتحص شرفتیشاخص پ یهارتر استفاده شد. برا  یلیتحص زشیبار ان و انگ یجانیه

به کمک نرم  رمنیاسپ یهمبستگ بیمستقل و ضر یت انس،یوار زیآنال یا استفاده از ازمونهاداده ها ب لی. تحلدیگرد

 .صورت گرفت   spss21افزار 

 گریکدیبا  یدار و مثبت یمعن یهمبستگ یلیتحص زشیو انگ یلیتحص شرفتی،پ یجانیهوش ه ریهرسه متغ نتايج:

 انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ زانیبر م یریتاث سن ،جنس، سال ورود به دانشگاه یها ری(. متغp<0/05داشتند)

 .(p>0/05نداشتند)

 یلیتحص شرفتیپ نیداشته و همچن یباالتر یلیتحص زشیباشد انگ شتریفرد ب یجانیهر چه هوش ه نتيجه گيري:

 طیدر مح انیدانشجو یجانیهوش ه تیبه تقو حیالزم است با مداخالت صح جهیبود در نت میرا شاهد خواه یبهتر

 .جامعه پرداخت و یعلم
 اين مقالهنحوه ارجاع به 

Zaheri A, Es’haghi Z, Kheiri S, Ghaderi H, Investigating the relationship between emotional intelligence and academic 

achievement and academic motivation in students of Shahrekord Paramedical School in 1397-1398. Horizon of Medical 

Education Development. 2021;12(2):21-32 
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 مقدمه

 و شناختی های توانایی از ای مجموعه هیجانی هوش       

 با که کند می یاری را فرد که است هم به متصل هیجانی

 که احساسی از ،ها هیجان دقیق بیان و رزیابیا و درک

 برقراری با و کند پیدا آگاهی شود می افکار تسهیل باعث

 عاقالنه گیری خود،تصمیم های هیجان و افکار بین توازن

 دیگران و خود در را ها هیجان بتواند و باشد داشته

 دو که دهد نشان تواند می مفهوم این.  [1]کند مدیریت

 به است ممکن علت چه به یکسان، وشیه بهره با فرد

 دست زندگیشان در موفقیت از متفاوتی بسیار های درجه

 جدید موضوع یک عنوان به هیجانی هوش  [2.]کنند پیدا

 نخستین که [3] دارد قرار توجه مورد روانشناسی حوزه در

 اجتماعی هوش از شکلی عنوان به 1990 سال در بار

 که بودند اشخاصی لیناو سالوی و مایر.  [4]شد مطرح

 هوش از شکلی عنوان به رسمی طور به را هیجانی هوش

 شامل هیجانی هوش .دادند قرار بررسی مورد اجتماعی

 اجتماعی آگاهی مدیریت، خود خودآگاهی، حوزه چهار

 پیش را موفقیت تواند می که باشد می ارتباطی مدیریت و

 خود دانش بالفاصله فرد که کند می کمک زیرا کند بینی

 . [5]گیرد کار به مختلف های موقعیت در را

 توانست 1995 سال در هیجانی هوش کتاب انتشار با گلمن

 طبق بر که کند تفکیک عمومی هوش از را هیجانی هوش

 ضریب از بهتر استفاده ی شیوه هیجانی هوش او نظر

 هوش ای زمینه هر در موفقیت برای.  [6]است هوشی

 هوش های توانایی از تر مهم ربراب دو میزان به هیجانی

 سطوح در های موفقیت %90 حدود و است اجتماعی

 و مایر دیدگاه از.  [7]است هیجانی هوش با مرتبط باالتر

 و ارزیابی ی؛ مولفه سه دارای هیجانی هوش متغیر سالوی

 خود در هیجانات تنظیم دیگران، و خود در هیجانات بیان

  اندیشه و فکر تسهیل برای هیجانات کاربرد و سایرین و

 دارای فرد که است مطرح عقیده این امروزه .باشد می

 زندگی مشکالت بر تواند می تر راحت هیجانی، هوش

 بطور را ها تکانه و روانی وضع ، خوی و خلق کند، غلبه

 تری موثر شکل به را خود هیجانات و کرده اداره مطلوبی

 تامین در یانکار قابل غیر توانایی دو، هر که کند مهار

 هوش از که افرادی. دارند کامل و خوب روانی بهداشت

 شکست هنگام به توانند می برخوردارند باالیی هیجانی

 ایجاد انگیزه و امید خود در هدف، به نیافتن دست از ناشی

 از را خود هوشی ضریب اند توانسته ها آن.  [8]     کنند

 شکل یزیانگ خود و پشتکار اشتیاق، کنترلی، خود طریق

 شناخت ضمن تا است ساخته قادر را فرد همچنین و بدهند

 داشته اطرافیان با مناسبی ارتباط بتواند دیگران، و خود

 این با .شود سازگار زندگی محیط با بتواند و باشد

 ها موقعیت از بسیاری در هوش این های مهارت ، توصیف

 هوش معتقدند محققان .است ساز سرنوشت افراد برای

 . [9] است تقویت و یادگیری قابل انیهیج

 و ها دانشگاه مسئوالن های نگرانی ترین مهم  از یکی

 از جلوگیری و تحصیلی پیشرفت دانشجویان، های خانواده

 مسائل از یکی بعنوان امروزه که است تحصیلی افت

 می مطرح کشور آموزشی نظام و افراد زندگی اساسی
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 می شامل را رهاییرفتا تحصیلی پیشرفت و انگیزش .شود

 پیشرفت مقابل نقطه .شود می یادگیری به منجر که شوند

 در بسزایی تاثیر که دارد قرار تحصیلی افت تحصیلی،

 جامعه و خانواده به را گزافی هزینه و داشته افراد سرنوشت

 انگیزش به توجه ضرورت شناسان روان .کند می تحمیل

 موثری ارتباط  کهچرا .اند دانسته مهم را تربیت و تعلیم در

 و دارد رفتارها و راهبردها ها، مهارت جدید یادگیری با

 پیشرفت انگیزش، این تبیین برای اولیه های سازه از یکی

 انجام بر پافشاری جمله از رفتارهایی.  [10]است تحصیلی

 کوشش دارد، تالش به نیاز که تکالیفی انتخاب ، تکالیف

 هستند رفتارهایی هجمل از تسلط حد در یادگیری جهت در

 مجموعه قطعا.  [11]دهند می نشان را تحصیلی انگیزش که

 بر غیرشناختی و شناختی محیطی، فردی، عوامل از ای

 پیشرفت متغیر.گذارد می اثر دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 عوامل تاثیر تحت و است بعدی چند متغیر یک تحصیلی

 ادیمتم های سال حتی .دارد قرار شماری بی و متعدد

 ،افراد تحصیلی موفقیت شاخص تنها که بود آن بر تصور

 روی عمیقا نیز روانشناسان و است (IQ)هوشی ضریب

 می تاکید مسائل حل و حافظه مثل شناختی های جنبه

 عوامل همچون غیرشناختی های جنبه زود خیلی اما کردند

 شناخته موثر تحصیلی عملکرد بر نیز اجتماعی و عاطفی

 گلمن نام به پژوهشگری دوران همان در.  [12]شدند

 بررسی برای تنهایی به هوشی ضریب که دهد می توضیح

 از %20 تنها شرایط بهترین در و نیست کافی فرد موفقیت

 دیگر عوامل به باقیمانده%80 و کند می حاصل را موفقیت

 پیشرفت بر گذار تاثیر مهم مسائل از یکی.است وابسته

 غنی که طوری به .باشد می تحصیلی ی تحصیلی،انگیزه

 افراد انگیزه فقدان صورت در آموزشی های برنامه ترین

 است ذاتی ی پدیده یک انگیزش.  [13]باشد نمی ،موثر

 هدف و ،ابزار مزاج موقعیت، عامل چهار تاثیر تحت که

 را انگیزه خود اهداف به رسیدن برای ها انسان .دارد قرار

 او و شود می فرد الزم تحرک باعث که کنند می کسب

 دیدگاه از .کند می یاری اهدافش به دستیابی در را

 که باشد می وجهی چند عامل یک انگیزه نظران صاحب

 دسته دو به و است مرتبط تحصیلی پیشرفت و یادگیری با

 ما درونی ی انگیزه.شود می تقسیم درونی و بیرونی

 در میکند ایجاد را فعالیت یک شروع برای الزم جذابیت

 داشتن با فرد شود می باعث بیرونی ی انگیزه که یورتص

 این از پیش .  [14]بزند کار انجام به دست معین، هدفی

 ارتباط انگیزه و یادگیری بین که شده اثبات ما کشور در

 تایید را موضوع این نیز اساتید که دارد وجود معناداری

 تحصیل امر انگیزه وجود صورت در که اند گفته و کرده

 می تر روان آموخته دانش برای مطلب و شده رت ساده

 نتیجه این به فرد اگر که شده ذکر منابعی در ضمنا .گردد

 اهدافش به او،دستیابی شغلی یا تحصیلی فعالیت که برسد

 رخ انگیزشی شدید صدمات اینجا در ندارد پی در را

 از تحصیلی افت و پیشرفت ایران در.  [15]داد خواهد

 هر و است آموزشی نظام کنونی التمشک ترین مهم جمله

 تالش و رود می هدر کشور بودجه از هنگفتی هزینه ساله

 پیشرفت بر موثر عوامل این بنابر ماند می ثمر بی نیروها

 تاثیر پر عوامل از یکی دارد ای ویژه اهمیت تحصیلی

 های توانایی و ها مهارت. است هیجانی هوش نیز دیگر

 مشهودند هیجانی هوش انعنو به که اجتماعی و هیجانی

 تحصیلی پیشرفت در قوی های کننده بینی پیش ازجمله

 و استقالل پذیری، انعطاف شامل مولفه این.  [16]است

 سالهای . دارند تحصیلی پیشرفت در شایانی نقش همدلی

 هوش خوب عملکرد گرچه  که بود این بر تصور متمادی

 نمی شدبا ها موفقیت کننده بینی تواندپیش می هیجانی

 تحصیلی پیشرفت سنجش مقیاس تنها را متغیر این توانیم

 عوامل پژوهشگران های صحبت از برخی به نظر . بدانیم
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 محیط، ، هوش شامل تحصیلی پیشرفت در کننده تعین

 روانی سازش و خود مفهوم ، والدین سواد سطح ، خانواده

 و اقلیمی شرایط فرهنگ طور همین و الگوها بین ارتباط

 و عمومی سالمت ، هیجانی هوش بر توانند یم سن

 مطالعات انجام لذا باشد گذار تاثیر افراد تحصیلی پیشرفت

 که گونه همان.  [17]است ضروری ای منطقه و ملی

 یک تحصیلی پیشرفت و هیجانی هوش بین ارتباط میدانیم

 های یافته دارای غالبا ها پژوهش و است چالش پر حیطه

 نظام مهم های حیطه از تحصیلی تپیشرف و هستند متناقض

 از افراد هیجانی هوش همینطور و است ما کشور آموزشی

 شدیم آن بر[6] است تحصیلی موفقیت کننده تعین عوامل

 با هیجانی هوش ارتباط بررسی هدف با را ای مطالعه تا

 بهبود در موثر گامی و دهیم انجام تحصیلی پیشرفت

 ..برداریم اموزشی نظام وضعیت

 

 كار روش

 یلیتحل یفیکه از نوع توص یمطالعه مقطع نیا

در  ییدانشجو قاتیتحق تهیاز کسب اجازه از کم باشد،پسیم

مقطع  انیدانشجو نیدر ب 98اول  مهیو ن 1397دوم سال  مهین

 یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ یکارشناس

 نیب یهمبستگ بیضر نکهیشهرکرد اجرا شد. با فرض ا

 زشیو انگ  یلیتحص شرفتیپ یرهایا متغب یجانیهوش ه

درصد باشد با در نظر گرفتن  25حداقل برابر با   یلیتحص

درصد، حجم نمونه بر اساس  95 نانیدرصد و اطم 80توان 

 .دیگرد نیینفر تع 123برابر با  لیفرمول ذ

نفر  125نفر بودند که  390 انیکل دانشجو تعداد 

مطالعه شامل   نیر اوارد مطالعه شدند. ابزار بکاررفته د

 یهارتر م یلیتحص زشیباران ، انگ یجانیپرسشنامه هوش ه

است که  گرید یمولفه  زین  یلیتحص شرفتیشوند و پ

 شد.  یمعدل ارزش گذار ی لهیبوس

 Emotion:) یجانیاستاندارد هوش ه پرسشنامه

Quotient Intelligence ; EQIپرسشنامه توسط  نی(:ا

 اسیمق ریز 15 یشد ه است . دارا(ساخته  1980آن )  -بار 

،حرمت نفس،  تیقاطع ،یجانیه یشامل خودآگاه

 ،یفرد نی،روابط ب یاستقالل ،همدل ،ییخودشکوفا

 یسنج تیواقع ،ییمسئله گشا ،یاجتماع یریپذ تیمسئول

و  یتحمل استرس،کنترل تکانه،خرسند ،یریانعطاف پذ

 یها بر رو نهیسوال است .گز 90 یو معا دارا ینیخوشب

 1به 5از  یشده است.نمره گذار میتنظ یدر جه ا 5 فیط

از  ی= و در بعض1،تا کامال مخالفم ) 5)کامال موافقم = 

،تا 1)کامال موافقم =  5به  1از  یمنف یسواالت با محتو

 اسیمق نیدر ا شتری( انجام شد . نمره ب5کامال مخالفم = 

و  90آزمون نیبهتر فرد است .حداقل نمره ا تینشانگر موفق

 جیباشد .جهت سهولت در ارائه نتا یم 450حداکثر آن 

 نیشد .ا لیتبد 100تا  0 اریبه مع ریینمرات هر فرد بدون تغ

[. 18است ] شدهو مشکات روا  یپرسشنامه  در مطالعه نجات

نفر  30در  یمطالعه مقدمات کیبا استفاده از  ییایپا نی.همچن

بل از شروع شهرکرد ق یراپزشکیدانشکده پ انیاز دانشجو

شد. از  نییتع 0.89کرونباخ  یالفا بیپژوهش حاضر با ضر

 یلیتحص شرفتیبه عنوان شاخص پ انیمعدل کل دانشجو

 استفاد شده است .

 33از پرسشنامه  زین یلیتحص زشیانگ نییتع جهت

 فیپرسشنامه بر اساس ط نیهارتر استفاده شد.ا یا هیگو

شده و در سال  ینمره گذار 5تا  1باشد که از  یم کرتیل

[. 19]دیگرد ایروا و پا رانیدر کشور ا یتوسط بحران 1388

 5عدد  یعنینمره کامل  شهیهم ی نهیپرسشنامه گز نیدر ا

،به  3اوقات نمره  ی،گاه 4اکثر اوقات  نهیگز.ردیگ یم

 ی.اما سواالتردیگ یم کینمره  چوقتیو ه 2 یندرت نمره 



 1397 -1398شهرکرد در سال یراپزشکیدانشکده پ انیدر دانشجو یلیتحص زشیو انگ یلیتحص شرفتیبا پ یجانیارتباط هوش ه یررسب     26
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معکوس  یگردد نمره گذار یکه شماره آن ها مشخص م

شده است.شماره سواالت عبارتست از 

 ی.بعد از جمع آور31و  3،4،5،9،10،15،16،19،21،27:

بودند  66تا  33 نینمرات سواالت، نمرات پرسشنامه  که ب

را به خود اختصاص دادند ،  فیضع یلیتحص زشیانگ زانی،م

در سطح متوسط و  زشیانگ زانیم 99تا  66 نینمرات ب

 یخوب عنوان شد .برا اریبس زشیانگ نزایم 99 ینمرات باال

 اریداده ها ، پرسشنامه ها در کالس درس در اخت یجمع آور

.  انتخاب دهندقرار گرفت تا به سواالت جواب  انیدانشجو

 بوده است. یبصورت تصادف زیمورد مطالعه ن انیدانشجو

 انیمطالعه دانشجو نیورود به ا یها اریمع

که از نظر سالمت  یزشکراپیدانشکده پ وستهیپ یکارشناس

 یلیتحص مسالین کیاز  شینداشتند و ب یمشکل حاد یروان

 انیخروج هم شامل دانشجو یها اریرا گذرانده باشند ومع

 مسالین کی یکه به هر علت یانیدانشجو ایو  همانیم

دادهها  فیتوص یشود. برا یم  دندمشروط شده بو یلیتحص

  ،یفیک یهاریمتغ یو درصد برا یفراوان یهااز شاخص

 یرهایمتغ ی( براارمعی انحراف ± نیانگی)م یشاخص ها

 رهایمتغ ینرمال برا عیتوز ی. بررسدیاستفاده گرد یکم

 یبررس ی. برادیتوسط آزمون کلموگروف انجام گرد

گروهها از ازمون تس مستقل و آزمون  نیاختالف ب

 ی. در همه آزمونها، سطح معندیاستفاده گرد انسیزواریآنال

 یآمار لیو تحل دیبرابر با پنج درصد منظور گرد یدار

 انجام شد SPSS 21توسط نرم افزار  

 

 نتايج

دانشجو شرکت داشتند  125مطالعه در مجموع  نیدر ا       

 انیمرد بودند سن دانشجو هی( آنها زن و بق%44.8نفر ) 56که 

 3/22 ±4/1   نیانگیسال با م  25تا  20مورد مطالعه در دامنه 

در سال اول  لیمشغول به تحص انیدانشجو از نفر 26 ودب سال

 27دوم ،  لدر سا لیمشغول به تحص انینفر از دانشجو 34، 

نفر از  37در سال سوم ،  لیمشغول به تحص انینفر از دانشجو

نفر  کیدر سال چهارم و  لیمشغول به تحص انیدانشجو

 یها ریمتغ نیانگیدر سال پنجم بود .م لیمشغول به تحص

آمده است )جدول شماره  1رد مطالعه در جدول شماره مو

1.) 

 یلیتحص زشیو انگ یلیتحص شرفتی، پ یجانیهوش ه نیانگیم:  1جدول شماره 

 متغیر مقدار کمترین مقدار بیشترین میانگین ± معیار انحراف

 هوش هیجانی 214 394 309±37

 پیشرفت تحصیلی 13 20 17/27±1/5

 زش تحصیلیانگی 65 149 105/6±15/49

 

 زشیو انگ ،یلیتحص شرفتی،پ یجانیهوش ه  سهیمقا جهینت

آمده است  2برحسب جنس در جدول شماره  یلیتحص

از  چکدامیاحتمال مشخص است ه ریهمانگونه که از مقاد

مردان و زنان دانشجو  نیب یدار یاختالف معن رهایمتغ

 د.نداشتن
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 برحسب جنس یلیتحص زشیو انگ یلیتحص شرفتی،پ یجانیهوش ه  سهیمقا :2جدول شماره 

 (p*میزان معنی داری ) زن مرد متغیر

 میانگین ±یارعانحراف م میانگین ±یارعانحراف م

 28/0 33/5±313/1 39/6±306/45 هوش هیجانی

 51/0 1/3±17/38 1/6±17/18 پیشرفت تحصیلی

 26/0 13/8±104/27 16/7±106/78 انگیزش تحصیلی

 

 زشیو انگ ،یلیتحص شرفتی،پ یجانیهوش ه  سهیمقا جهینت

 3برحسب سال ورود به دانشگاه در جدول شماره  یلیتحص

 رهایاز متغ چکدامیه یداریمعن زانیآمده است با توجه به م

 .با سال ورود به دانشگاه نداشتند یارتباط

 رود به دانشگاهبرحسب  سال و یلیتحص زشیو انگ ،یلیتحص شرفتی،پ یجانیهوش ه  سهیمقا :3جدول شماره

 متییرهابرحسب سال ورود
 میانگین±یارعانحراف م

 (p*نی داری)عم

 

 94هوش معنوی     ورودی 

 95ورودی                     

 96ورودی                     

 97ورودی                       

305/1±44/2 

799/0 
32/6 ± 2/312 

305/8±43/0 

312/3±31/32 

 94تحصیلی ورودی پیشرفت 

 95ورودی                     

 96ورودی                     

  97ورودی                       

17/29±1/8 

967/0 
17/28±1/3 

17/36±1/5 

17/17±1/4 

 94انگیزش تحصیلی ورودی 

 95ورودی                     

 96ورودی                     

 97ورودی                       

108/0±20/8 

443/0 
104/5±12/3 

102/1±13/8 

107/5±14/9 
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و با  گریکدیبا  قیتحق یرهایمتغ یهمبستگ بیضر زانیم

 یزانهایآمده است. با توجه به م 4در جدول شماره  رسنیمتغ

 یرهایاز متغ چکدامینمود که ه انیتوان ب یم یدار یمعن

هوش  ریهرسه متغ یاشتند. از طرفند یبا سن ارتباط قیتحق

 یهمبستگ یلیتحص زشیو انگ یلیتحص شرفتی،پ یجانیه

 .داشتند گریکدیبا  یدار و مثبت یمعن

 گریکدیمورد مطالعه با  یها ری( متغ P)  یدار یمعن زانیو م رمنیاسپ یهمبستگ بیضر :۴جدول شماره 
  سن هوش هیجانی پیشرفت تحصیلی انگیزش تحصیلی

r=0.40 

p=0.659 

r=-0.34 

p=0711 

r=0.036 

p=0.690 
- 

 سن

r =0.678 

P<0.001 

r  =0.561 

P <0.001 
- 

r=0.036 

p=0.690 

 هیجانی هوش

r =0.592 

P<0.001 
- 

r  =0.561 

P<0.001 

r=-0.034 

p=0.711 

 تحصیلی پیشرفت

- 
r  =0.592 

P<0.001 

r  =0.678 

P<0.001 

r=0.040 

p=0.690 

 تحصیلی انگیزش

 

 گيري و نتيجه بحث

 جینتا ،یجانیدر هوش ه تیمورد تفاوت جنس در        

 تیو جنس یجانیهوش ه نیپژوهش حاضر نشان داد که ب

 گریوجود ندارد. به عبارت د یتفاوت معنا دار انیدانشجو

مطالعه نسبت به مسائل مختلف روزانه  نیدختران و پسران ا

 جیهمسو با نتا جینتا نیدارند. ا یکسانی یجانیهوش ه

 جهینت نیباشد که به ا یم  همکارانژوهش کشاورز  و پ

 ینمره  یدختر و پسر پزشک انیدانشجو نی؛ ب افتیدست 

 نی]. در ا20ندارد[  یتفاوت معنا دار یجانیکل هوش ه

انجام دادند که به  یمطالعه ا زیراستا بشارت و همکاران ن

شرکت  تیجنس نیب یمشابه در خصوص رابطه  یا جهینت

آنان  یجانیکل هوش ه یپژوهش با نمره  کنندگان در

در پژوهش خود به  زی. ] خاتون و همکاران ن21[افتندیدست 

[.اگرچه به 4است. ] دهیحاضر رس یمطالعه  رینظ یا جهینت

 ازمندین تیو جنس یجانیهوش ه نیرسد ارتباط ب ینظر م

باشد.  یم یبزرگتر یآمار یبا جامعه  شتریب یها یبررس

مدارس  رانیاز مد یاران در جامعه او همک یدهنو یصفر

که  دندیرس جهینت نیحاضر به ا یهم راستا با مطالعه  ،ییابتدا

با سن افراد شرکت کننده در پژوهش ارتباط  یجانیهوش ه

باشد که  یم یمعن نیموضوع بد نینداشت . ا یمعنا دار

بلکه الزم  ابدی یصرفا با باالرفتن سن ارتقا نم یجانیهوش ه

کسب گردد و نسبت عمده  زین یاتیباآن تجرباست همراه 

 یها تیباشد که در مواجهه با موقع یم یاز ان هم ذات یا

 یشود حال انکه جامعه  یشکوفا م یگوناگون زندگ

ما بوده اند  یکه نمونه مطالعه  یمقطع کارشناس ییدانشجو

و شکوفا کردن  اتیجهت کسب تجرب یهنوز فرصت فراوان

 [ 22شته اند.]خود را ندا یجانیهوش ه
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 شرفتیبر پ تیجنس ریمطالعه در خصوص  تاث نیا جینتا

نتوانسته سبب  یتیدهند که تفاوت  جنس ینشان م یلیتحص

 نیباشد. ا زین یلیتحص زهیو انگ یلیتحص شرفتیتفاوت  در پ

و  یاعم از داخل دیاست که اغلب مطالعات جد یدرحال

ران از امر معتقدند که در عصر حاضر دخت نیبر ا یخارج

نسبت به پسران، خود را توانمند تر  یلیتحص شرفتینظر پ

امر  نیتوان در ا یاختالف را م نی]. ا8نشان داده اند[

 کیاز  یحاضر همگ یجستجوکرد که افراد نمونه مطالعه 

 یعلم تیباشند که ماه یم یلیتحص یدانشکده با رشته ها

ه و با مشاب یافراد در آزمون یداشته و همه  یکسانی بایتقر

از نظر ادامه  ؛یعلم ندهیآ یو حت گریکدیبه  کینزد ینمرات

 را خواهند داشت. یکسانی یشغل ندهیو آ لیتحص

و سن  یلیبا ترم تحص یلیتحص شرفتیو پ زهیانگ انیم

مشاهده  یدار یمعن یحاضر رابطه  یدر مطالعه  انیدانشجو

 یدر خصوص سن به ارتباط زینشد. بخشتده و همکاران ن

در خصوص ترم  یکه و یدر حال افتندیدست مشابه 

 یلیترم تحص شیکه با افزا دیرس جهینت نیبه ا یلیتحص

 دایکاهش پ لیتحص شرفتیپ جهت انیدانشجو زهیانگ

و همکاران  و  گوتفرد و  یکرد.اسد زاده و همکاران  ، روح

 .اند  افتهیدست  افتهی نیا رینظ یجیهمکاران نتا

باالتر  یجانید که هوش هها نشان داده ان افتهی ریسا

 ی زهیو باال بودن انگ یلیتحص شرفتیبا پ انیدانشجو

مطالعات ،  جیبا نتا افتهی نیدر آنان بوده است . ا یلیتحص

آبادی و همکاران ،چموند و  زدانی زدییا ،یباریجو

و  یحاج باقر بیپژوهش اد یها افتهیهمکاران همسو و با 

 نیا لی] .در تحل9[20،26،27،28باشد. یم ریمغاکشاورز 

که فرد  یمهم اشاره کرد که هنگام نیتوان به ا یموضوع م

در جهت کنترل عواطف و احساسات  ییدارای مهارتها

درجهت  ییها تیدارای قابل نیخود باشد و همچن یمنف

کننده های  تیتقو زانیبدون توجه به م یدرون زهیانگ جادیا

خود واقف  یطو مهارتهای ارتبا ییتوانا هباشد و ب یرونیب

و  ییدارای توانا یآموزش طیشخص در مح نیباشد، ا

 زی[ .]مطالعه حاضر ن28است گریاز افراد د شتریب تیموفق

ها مواجه بوده  تیاز محدود یمطالعات با برخ ریهمپون سا

دانشکده با  کی انیهدف که دانشجو یاز جمله جامعه 

 دنیرس نیگرفت همچن یبرم ررا د کسانی یسطح علم کی

با  انیخروج که حذف دانشجو یارهایاز مع یکیه ب

دشوار بود  اریبس یاز مطالعه است کار یمشکالت روح

و  انیموضوع را ب نیا یبصورت خود اظهار دیچراکه انان با

است  یدر حال نیدادند. ا یاز شرکت در مطالعه انصراف م

به نمونه ها را در  دنیدانشکده رس کیدر  یکه بعلت بررس

موضوع در  نیا شودیم شنهادیساخت. پ سریم یزمان کمتر

 یرشته ها یمختلف  و حت یمختلف ،دانشگاه ها یرشته ها

به  یآت یشود و در پژوهش ها یبررس زین یعلوم پزشک ریغ

و  یلیتحص شرفتیبر پ یجانیهوش ه ریتاث یبررس یجا

 ییخاص ،بهتر است کالس ها یدر گروه یلیتحص زشیانگ

درست هوش  یریه کارگشناخت و ب شیبا هدف افزا

 شرفتیآن بر سطح پ ریبرگزار شود و سپس تاث یجانیه

 شود. یریاندازه گ یلیتحص

سن  یها ریمطالعه متغ نیحاصل از ا یها افتهیبر اساس 

 شرفتیپ زانیبر م یری،جنس،سال ورود به دانشگاه تاث

و  یجانیهوش ه یندارد.اما مولفه ها انیدانشجو یلیتحص

با هم ارتباط معنادار  یلیتحص زشیگو ان یلیتحص شرفتیپ

هر چه هوش  یعنی.گرندیکدیبا  میداشته و در ارتباط مستق

داشته و  یباالتر یلیتحص زشیباشد انگ شتریفرد ب یجانیه

 میرا شاهد خواه یبهتر یلیتحص شرفتیپ نیهمچن

بنام  یاز اصل انیو اطالع داشتن دانشجو ییاشنا نیبود.بنابرا

و  یاموزش طیتطابق آنها با مح شیسبب افزا ،یجانیهوش ه

الزم است  جهیخواهد شد در نت شتریب یها تیکسب موفق

 یبا برگزار یبه مقوله هوش شناخت داختنعالوه بر پر
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 یاموزش یها ستمیاز طرف س  یینارهایکارگاه ها و سم

 .داد شیرا افزا یجانینسبت به هوش ه انیدانشجو یاگاه

 

 تقدير و تشكر:

و  قاتیمعاونت تحق تیااز حم لهیوس نیبد

 دانشگاه علوم  ییدانشجو قاتیتحق تهیزکمیو ن یفناور

 انیشهرکرد ، پرسنل محترم آموزش و دانشجو یپزشک

 قیتحق نیشهرکرد که در ا یراپزشکیدانشکده پ یگرام

ا ر یالزم را مبذول داشتند ، کمال تشکر و قدردان یهمار

 .میدار

 

 تضاد منافع:

 .ردمقاله تعارض منافع ندا نیا سندگانیبنا بر اظهار نو
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