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Abstract 

Introduction: Emotional intelligence is one of the main issues in the psychological area which 

plays an important role in various aspects of life such as achievement motivation. This study aimed 

to examine the relationship between emotional intelligence and academic motivation and also to 

study the determinant factors of these main variables in medical sciences students. 

Methods: In this descriptive correlational study (January to March 2016), 402 students were 

recruited from five schools of Qazvin University of Medical Sciences by quota sampling method. 

Data were collected using demographic questionnaire, Bradberry & Greaves Emotional Intelligence 

and Vallerand Academic Motivation Scale. In order for data analysis, descriptive and inferential 

statistics like Pearson’s correlation and multiple regression analysis were performed using SPSS 

version 22. 

Results: The results showed that there was a significant positive relationship between emotional 

intelligence and academic motivation among students (r =0.464, P < 0.01). Moreover, female 

students reported higher academic motivation than males. The results of multiple regression model 

indicated that emotional intelligence significantly and positively predicted academic motivation (β 

= 0.646, P < 0.001). None of the variables could predict the emotional intelligence. 

Conclusions: Results of the present study show that there was a relationship between emotional 

intelligence and academic motivation. Therefore, proper planning and providing appropriate 

educational services are recommended to enhance emotional intelligence and strengthen motivation 

for academic achievement. 
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 مقاله پژوهشی            روان پرستارینشریه 

 ینیب شیپ یفاکتورها نییو تع یلیتحص رشیبا انگ یجانیارتباط هوش ه یبررس

یعلوم پزشک انیاز دانشجو یاکننده آنها در نمونه

، *4زاده  عقوبی، آمنه 3 یپورموس اسمنی، 2 فیپهلوان شر دی، سع1 یمانیسل یمحمدعل
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 یمالز ا،ي، سوبانگ جایمالز لورزيدانشگاه ت لورز،يدانشکده تجارت ت ،يتخصص یدكتر 2

 دانشجوی كارشناسي اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران3

دانشجوی كارشناسي ارشد پرستاری سالمندی، مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين،  4

 ايران
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم  ،یسالمند یكارشناس ارشد پرستارآمنه يعقوب زاده، : مسئول سندهینو *

 : ليمي+، ا82-2233233212بلوار شهيد باهنر، قزوين، ايران. تلفن: پزشکي قزوين، 

 32/22/6385 :مقاله تاریخ پذیرش   22/21/6385 :مقاله تاریخ دریافت

 محفوظ است. رانيا یپرستار يانجمن علم یحقوق نشر برا يتمام
 

مقدمه

-صاحب نظران بر اين باورند كه يکي از داليل مهم توسعه كشور امروزه

های پيشرفته توجه و اهتمام آنها بر تربيت نيروهای خالق و مؤثر است. 

دانشجويان يکي از نيروی انساني برگزيده و سازنده هر كشور هستند و 

آموزشي به  یهاها از جمله اهداف اساسي برنامهموفقيت تحصيلي آن

. منظور از پيشرفت تحصيلي، آزمون عملکرد (6) درويم رشما

 يج حاصل با اهداف از پيش تعيين شدهيادگيرندگان و سپس مقايسه نتا

موفقيت . در واقع، (2)جهت ارزيابي دستيابي به اهداف آموزشي است 

و پيشرفت تحصيلي بيانگر نظام آموزشي كارآمد و موفق است كه توسعه 

 .(3)پايدار از نتايج چنين نظامي خواهد بود 

كه عوامل مختلفي در پيشرفت  دهنديمتعددی نشان م مطالعات

تحصيلي افراد نقش دارند. محيط خانواده، سطح سواد والدين، ارتباط 

 بين الگوها، مفهوم خود و سازش رواني از جمله اين عوامل به شمار مي

. همچنين سالمت روان، رضايت از رشته تحصيلي، سالمت (1-4)روند 

زارش فت تحصيلي گمعنوی و جنسيت از ديگر فاكتورهای مؤثر بر پيشر

. عالوه بر اين، شادكامي و خودكارآمدی از ديگر عوامل (66-3, 6)شدند 

مؤثر بر پيشرفت تحصيلي است كه موجب بهبود عملکرد و سالمت روان 

دانشجويان شده و ارتقای فرآيند آموزش و تحصيل دانشجويان را بدنبال 

 .(66, 62)خواهد داشت 

 چکیده

 يليحصت شرفتيپ لياز قب يمختلف زندگ یهااست كه بر جنبه يروانشناس طهيدر ح ياساس یهااز موضوع يکي يجانيهوش ه :مقدمه

كننده آن  ينيبشيپ یفاكتورها نييو تع يليتحص رشيبا انگ يجانيارتباط هوش ه يدارد. پژوهش حاضر با هدف بررس يينقش بسزا

 انجام شد. يعلوم پزشک انيدر دانشجو

 يدانشکده دانشگاه علوم پزشک 5از  انينفر از دانشجو 422(، 6384تا اسفند ماه  ی)د يهمبستگ -يفيمطالعه توص نيدر ا :روش کار

ش پرسشنامه هو ک،يها با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافدر مطالعه شركت كردند. داده یاهيسهم یريگبه روش نمونه نيقزو

 یهااخصها از شداده ليو تحل هيشدند. به منظور تجز یآوروالرند جمع يليتحص شرفتيپ زشيو پرسشنامه انگ وزيگر-یبرادبر يجانيه

 استفاده شد.  22SPSS یچندگانه در نرم افزار آمار ونيو مدل رگرس رسونيپ يهمبستگ بياز جمله ضر يليو تحل يفيتوص

 < 26/2وجود دارد ) انيدانشجو انيدر م يليتحص زشيو انگ يجانيهوش ه نيب یدارينشان داد كه رابطه مثبت و معن جينتا ها:افتهی

P، 414/2  =rونيحاصل از مدل رگرس جينسبت به مردان را گزارش كردند. نتا یباالتر تيموفق زشيزنان دانشجو انگ ن،ي(. عالوه بر ا 

 چي(. هP ،414/2  =β < 26/2) كنديم ينيبشيرا پ يليتحص رشيانگ یداريبه طور مثبت و معن يجانيچندگانه نشان داد كه هوش ه

 كنند. ينيبشيرا پ يجانينتوانستند هوش ه يمورد بررس یا-نهيزم یرهاييكدام از متغ

 حيصح یزيررو برنامه نيارتباط وجود دارد. از ا يليتحص زشيو انگ يجانيهوش ه نيمطالعه حاضر نشان داد كه ب جينتا :یریجه گینت

 .رسديالزم به نظر م تيموفق زشيانگ تيتقو جهيو در نت يجانيهوش ه شيمناسب به منظور افزا يو ارائه خدمات آموزش

 دانشجو ،يليتحص زشيانگ ،يجانيهوش ه واژگان کلیدی:
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نيز از ديگر عوامل انکارناپذير و تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي  انگيزش

كه اثرات مثبتي را بر بهبود عملکرد اعم از دانشجويان و دانش  باشديم

اساسي و  یازهايپيشرفت يکي از ن زهي. انگ(62)آموزان خواهد داشت 

 ورآن را به عنوان عامل ني توانيتعيين كننده رفتار آدمي است كه م

وزه . انگيزش در ح(63)و نگهدارنده رفتار تعريف نمود  گرتيدهنده، هدا

و  شوديآموزشي به صورت آمادگي رواني، يک پيش نياز محسوب م

. بنابراين، انگيزش (62) گذارديطور آشکار بر يادگيری تأثير مبه

ي به موفقيت و حضور مؤثر در پيشرفت، ميل و عالقه در دستياب

. (2) ندشوياست كه تعيين كننده موفقيت فرد محسوب م ييهاتيفعال

انگيزش تحصيلي نشان  اثراتانجام شده در مورد  یهانتايج پژوهش

كه پايين بودن سطح انگيزش تحصيلي در بين يادگيرندگان،  دهديم

علمي، فرهنگي و اقتصادی زيادی را متوجه دولت و  یهاانيساالنه ز

كشور را با افت تحصيلي مواجه  آموزشيو نظام  كنديها مخانواده

. اين درحالي است كه دانشجويان با انگيزه در طول (65, 64) سازديم

ر كنند. دتر بوده و موفقيت بيشتری كسب ميمدت تحصيل، فعال

آن، آشکارا بر موفقيت و بسياری از موارد، داشتن انگيزه و يا فقدان 

انگيزه برای كوشش،  ديگر،. از سوی (62)شکست افراد تأثيرگذار است 

رقابت جويي، قدرت اجتماعي، پيوستگي، عالقه اجتماعي و كسب 

 .(61)گر پيامدهای مثبت انگيزش پيشرفت تحصيلي است ستايش از دي

هيجاني و اجتماعي كه تحت عنوان هوش  یهاييها و توانامهارت 

قوی پيشرفت و  یهاكنندهيگوئشيمشهورند از جمله پ يجانيه

. هوش هيجاني در (63) رودييلي به شمار مپيدايش انگيزش تحص

. (63)از هيجانات است  یابردارنده آگاهي، تنظيم و بيان درست دامنه

نوعي توانايي است، كه به عنوان  يجانيهاز نظر ماير و سالوی هوش

بر اداره هيجانات در خود و ديگران ظرفيت ادراک، ابزار شناخت، كار 

 دهدي. نتايج مطالعات انجام شده نشان م(68, 62)تعريف شده است 

 یبا موفقيت تحصيلي همبستگي مثبت و با رفتارها يجانيهه هوشك

خالف مقررات آموزشي مثل غيبت غير مجاز و اخراج از كالس درس، 

كه  رسدي. چنين به نظر م(68, 62)همبستگي منفي دارد 

كننده موفقيت فرد در  ييگوشيبيش از بهره هوشي پ يجانيههوش

تحصيل است. هوش هيجاني با كاهش استرس فرد، قدرت سازگاری 

بر پيشرفت  توانديو از اين طريق احتماالً م دهديوی را افزايش م

 .(22)ش انگيزش برای دستيابي به آن مؤثر باشد تحصيلي و افزاي

در ابعاد مختلف  يجانيانجام شده مبين نقش و اهميت هوش ه مطالعات

زندگي افراد اعم از تحصيل، شغل، محيط اجتماعي و سالمت رواني فرد 

. اين در حالي است كه نظام آموزشي ما هنوز در مقايسه با باشديم

هوشي و تأثير آن بر جوانب مختلف زندگي افراد  هوش هيجاني به بهره

 . از سوی ديگر، عوامل مختلفي از قبيل سن، فرهنگ،(68, 4) ردتأكيد دا

تأثير بسزايي در هوش  توانديشرايط محيط زندگي و اقليمي فرد م

هيجاني و پيشرفت و ظهور انگيزش تحصيلي داشته باشد. لذا انجام 

در بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و انگيزه  یامطالعات ملي و منطقه

 یهاافتهي. عالوه براين، (26) رسديبه نظر م یپيشرفت تحصيلي ضرور

متناقضي در مورد ارتباط هوش هيجاني و انگيزش تحصيلي ارائه شده 

است. به عنوان مثال، برخي از مطالعات نشان دهنده وجود رابطه مثبت 

حال  (24-22)و معنادار بين هوش هيجاني و انگيزش تحصيلي هستند 

كه بين اين دو متغيير در جامعه  دهديكه مطالعات ديگر نشان م-آن

. (21, 25)وجود ندارد  یدارينرابطه مع دانش آموزاندانشجويان و 

بنابراين با توجه به اهميت نقش دانشجويان به عنوان آينده سازان 

 زشيبا انگ يجانيارتباط هوش ه يمطالعه حاضر با هدف بررسكشور، 

 انيكننده آنها در دانشجو ينيب شيپ یفاكتورها نيو همچن يليتحص

 .انجام شد يعلوم پزشک

کار روش

ند ي بوده و از دی تا اسفهمبستگ –مقطعي حاضر از نوع توصيفي مطالعه

انجام شد. حجم نمونه با استفاده از روش تحليل توان  6384ماه سال 

نفر  2f 422 =5/2تأثير و اندازه  α= 25/2و با فرض خطای نوع اول 

. اين تعداد دانشجو، با استفاده از روش نمونه گيری شدمحاسبه 

پرستاری و مامايي، بهداشت و  یهاتصادفي از بين دانشکده -یاهيسهم

پيراپزشکي، دندانپزشکي و پزشکي انتخاب شدند. معيارهای ورود به 

ن دانشجو بود؛ المللنيمطالعه شامل تحصيل در دوره روزانه، شبانه و ب

حداقل بمدت يک نيمسال تحصيلي در يکي از مقاطع كارداني، 

دكترای تخصصي، دكترای باليني؛ و  ،كارشناسي، كارشناسي ارشد

 موجود دانشگاه علوم پزشکي قزوين بود. یهاتحصيل در يکي از رشته

ها از يک پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات گردآوری داده برای

نامه هوش هيجاني و پرسشنامه انگيزش پيشرفت دموگرافيک، پرسش

تحصيلي استفاده شد. در بخش اول پرسشنامه كه شامل مشخصات 

دموگرافيک بود متغيرهای چون سن، جنس، وضعيت تأهل، محل 

ي، تحصيل، مقطع تحصيل محلسکونت فعلي، عالقه به رشته، دانشکده 

حصيالت منبع درآمد والدين، وضعيت اقتصادی، معدل ترم جاری، ت

والدين، شغل والدين، اعتقاد مذهبي، نوع روابط خانوادگي، ارتباط و نوع 

 ارتباط با جنس مخالف بررسي شد.

 گريوز -منظور سنجش هوش هيجاني از ارزيابي هوش هيجاني برادبری به

(2224( )emotional intelligence appraisal استفاده شد. اين )

زير مقيای هوش هيجاني كلي )سؤاالت  5ماده است كه به  22آزمون دارای 

(، آگاهي 3-65(، خود مديريتي )سؤاالت 6-1(، خودآگاهي )سؤاالت 22-6

( تقسيم 26-22( و مديريت روابط )سؤاالت 61-22اجتماعي )سؤاالت 

( 1ای از هميشه )نمره . امتياز سؤاالت به صورت ليکرت شش گزينهشوديم

. نمرات شديرا شامل م 6-612ات بين ( بود. محدوده امتياز6هرگز )نمره  تا

هوش هيجاني متوسط  32-622نشانگر هوش هيجاني پايين،  22-32بين 

دهنده هوش هيجاني باال بود. ضرايب پايايي به روش  شانن 625-612و 

، 23/2، خود مديريتي 33/2برای خودآگاهي  یاآلفای كرونباخ در مطالعه

 82/2و نمره كل هوش هيجاني  31/2، مديريت روابط 32/2آگاهي اجتماعي 

. روايي صوری و محتوی با ارائه پرسشنامه به ده نفر از (23)بدست آمد 

مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دهنده روايي  علمياعضای هيئت 

صوری و محتوی مطلوب پرسشنامه بود. در مطالعه حاضر نيز پايايي به روش 

ها بطور جداگانه محاسبه شد. اين ميزان آلفای كرونباخ برای هريک از مؤلفه

، آگاهي اجتماعي 11/2، خودمديريتي 36/2خودآگاهي  اسيرمقيبرای ز

پرسشنامه هوش هيجاني  یهاهيو برای كل گو 22/2وابط ر ريت، مدي54/2

 بود. 23/2

تحصيلي دانشجويان نيز با استفاده از پرسشنامه انگيزش  انگيزش

( كه توسط رابرت والرند academic motivation scaleتحصيلي )

طراحي شده است مورد سنجش قرار گرفت. اين  6822در سال 

 یهاهي)گو "انگيزش دروني "سؤالي شامل سه حيطه  22پرسشنامه 

انگيزش "(، 23و  25، 23، 22 ،62، 61، 63، 66، 8، 4، 1، 2شماره 
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 24، 22، 26، 63، 65، 64، 62، 2، 3، 3، 6شماره  یهاهي)گو "بيروني

( است. پاسخ 21و  68، 62، 5های شماره  )گويه يزگيانگي( و ب22و 

( تا كامالً 6 )از اصالً یادرجه 3به هر گويه بر روی يک طيف ليکرت 

ری انگيزش تحصيلي باالت نده. كسب نمرات باالتر نشان دهباشدي( م3)

( در بررسي روايي ابزار به روش 6383. صوفي و گنجي )(22)است 

. در (28)ها را گزارش كردند تحليل عامل تأييدی، برازش مطلوب داده

مطالعه حاضر نيز روايي محتوی كيفي پس از ارائه پرسشنامه به ده تن 

ابزار بود.  سبنشان دهنده روايي منا دانشگاهاز اعضای هيئت علمي 

 یاهمچنين پايايي به روش محاسبه ميزان آلفای كرونباخ در مطالعه

رتيب به ت يزگيانگيانگيزش دروني، بيروني، و ب یهااسيی خرده مقبرا

. در مطالعه حاضر اين ميزان برای (32)بدست آمد  13/2، 21/2، 24/2

 يزگيانگي، ب23/2، انگيزش بيروني 22/2انگيزش دروني  هااسيزير مق

گزارش  28/2پرسشنامه انگيزش تحصيلي  یهاهيو برای كل گو 23/2

 شد.

حاضر دارای مجوز كميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي قزوين است  طرح

(IR.QUMS.REC.1394.295آگاه .)الزم در خصوص  یهاي

اهداف مطالعه و مشاركت داوطلبانه به دانشجويان داده شد. سپس 

اطالعات مورد نياز بدون درج نام و نام خانوادگي مشاركت كنندگان و 

 شد. یآورجمع نبا كسب رضايت آگاهانه از آنا

نسخه  SPSSافزار كامپيوتری و تحليل آماری با استفاده از نرم تجزيه

در بخش  یانهيای بررسي توزيع متغيرهای زمانجام شد. بر 22

توصيفي مانند ميانگين و انحراف  یهامشخصات دموگرافيک از شاخص

معيار )برای متغيرهای كمي پيوسته مانند سن( و از تعداد و درصد 

/ اسمي مانند جنس، بخش محل كار( استفاده  فيكي یرهايمتغ)برای 

ب صيلي با استفاده از ضريشد. ارتباط بين هوش هيجاني با انگيزش تح

همبستگي پيرسون بررسي شد. به منظور بررسي پيشگويي دو متغيير 

هوش هيجاني و انگيزش تحصيلي از مدل رگرسيون چندگانه و از روش 

 ،زياز انجام آنال شيپكه  است( استفاده شد. الزم بذكر interورود )

روف چک شد ها با استفاده از آزمون اسميرنوف كولموگنرماليتي داده

ها بود. سطح معني داری كليه كه نشان دهنده توزيع نرمال داده

 در نظر گرفته شد. 25/2ها كمتر از آزمون

هاافتهی

جمعيت شناختي شركت كنندگان در مطالعه را  یهايژگييک و جدول

خود اختصاص داده درصد از افراد مطالعه را به  6/56. مردان دهدينشان م

 8/63نفر ) 51درصد( از شركت كنندگان مجرد و  8/25نفر ) 341بودند. 

درصد از دانشجويان نيز تحصيالت  3/58درصد( آنان متأهل بودند. 

آورده شده است. 6جدول . ساير اطالعات در اشتندكارشناسي د

 ع مشخصات دموگرافيک جامعه پژوهشتوزي :1 جدول

 تعداد )درصد(، متغیرهای کیفی/اسمی 

  جنسیت

 221( 25/56) مرد

  681( 35/42) زن

  تأهل وضعیت

  341( 23/21) مجرد

 51( 83/63) متأهل 

  دانشکده

  662( 35/28) پزشکي

  635( 58/33) پرستاری

 64( 42/3) دندانپزشکي

 625( 62/21) پيراپزشکي

  32( 41/3) بهداشت

  تحصیلی مقطع

  25( 22/1) كارداني

 244( 3/12) كارشناسي

  6( 25/2) كارشناسي ارشد

  632( 23/32) یادكترای حرفه

  درآمد منبع

 13( 13/65) شخصي

 333( 23/23) خانواده

 2( 5/2) دوستان

  اقتصادی والدین وضعیت

  61( 82/3) بد

  221( 64/36) متوسط

 622( 22/24) خوب

  تحصیالت مادر سطح

  43( 3/66) بي سواد
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  51( 83/63) ابتدايي

 23( 14/22) زير ديپلم

  621( 34/36) ديپلم

 82( 38/22) دانشگاهي

  تحصیالت پدر سطح

 21( 43/1) بي سواد

 42( 85/8) ابتدايي

 32( 4/68) زير ديپلم

 636( 52/32) ديپلم

 623( 1/36) دانشگاهي

  محل سکونت

 618( 23/42) خانواده

 228( 52) خوابگاه

 24( 83/5) شخصي

  انواع خانواده

 332( 23/24) با روابط گرم و صميمانه ميان فرزندان و والدين یاخانواده

 62( 3) با روابط سرد ميان والدين و فرزندان یاخانواده

 68 (32/4) با روابط سرد ميان والدين اما روابط گرم با فرزندان یاخانواده

 62( 3) اما روابط آنها سرد است كننديوالدين با يکديگر زندگي م

 3( 33/6) اند(والدين از يکديگر جدا هستند )به طور قانوني طالق گرفته

 (42/3) يکي از والدين فوت شده است

  اعتقادات مذهبی

 61( 82/3) مذهبي ندارماصالً اعتقاد 

 32( 81/3) اعتقادات مذهبي من ضعيف است

 286 (38/32) اعتقادات مذهبي من در حد متوسط است

 13( 13/65) كامالً مذهبي هستم و اعتقادات مذهبي من بسيار قوی است 

  ارتباط با جنس مخالف

 638( 52/44) بله

 223( 42/55) خير

  با جنس مخالف انواع رابطه

 662( 31/23) تعامل روزانه

 636( 54/42) دوستي

 14( 83/65) عاشقانه

 22( 43/5) جنسي

 35( 3/2) هيچکدام از موارد

  شغل مادر

 363( 25/32) خانه دار

 54( 43/63) كارمند

 23( 33/5) بازنشسته

 2( 2) آزاد

  شغل پدر

 32( 41/3) كارگر

 633( 23/34) كارمند

 633( 22/33) آزاد

 622( 32/25) بازنشسته

  انحراف معیار ± نیانگیم، متغیرهای کمی

 35/26 ± 51/3 سن دانشجو

 62/3 ± 31/2 (2-62) عالقه به رشته

 22/61 ± 32/6 معدل ترم جاری
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. بر اساس دهديمطالعه را نشان م یرهايمتغهمبستگي بين  2 جدول

بين هوش هيجاني و انگيزش  یدارينتايج اين جدول رابطه مثبت و معن

 P ،414/2 < 26/2پيشرفت تحصيلي در ميان دانشجويان وجود دارد )

 =rبين هوش  یداري(. اگرچه مطالعه حاضر نتوانست ارتباط معن

ای ير متغييرها ساهيجاني و همچنين انگيزش تحصيلي دانشجويان ب

ديگر پيدا كند.

 

 

 

 

 نتايج ماتريس همبستگي متغيرهای مطالعه :2 جدول

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 1

5 

. هوش 1

 هیجانی

6               

. خود 2

 آگاهی

**35

3/2 

6              

3 .

خودمدی

 ریتی

**26

1/2 

**412

/2 

6             

. آگاهی 4

 اجتماعی

**32

3/2 

**44

2/2 

**461

/2 

6            

5 .

مدیریت 

 روابط

**21

2/2 

**54

3/2 

**53

4/2 

**53

2/2 

6           

6 .

انگیزش 

تحصیلی 

 کل

**41

4/2 

**38

4/2 

**33

2/2 

**22

2/2 

**44

6/2 

6          

7 .

انگیزش 

 درونی

**52

3/2 

**43

2/2 

**313

/2 

**35

2/2 

**43

8/2 

**23

3/2 

6         

8 .

انگیزش 

 بیرونی

**34

3/2 

**42

3/2 

**22

3/2 

**68

3/2 

**35

3/2 

**86

5/2 

**33

2/2 

6        

-. بی9

 انگیزگی

232/2

- 

**63

5/2- 

223/2 212/2

- 

252/2

- 

243/2 **23

2/2- 

**62

5/2- 

6       

232/2 258/2 224/2 . سن11

- 

242/2 222/2

- 

256/2 252/2 228/2 216/2 6      

221/2 . جنس11

- 

264/2

- 

**65

5/2- 

224/2

- 

252/2

- 

*623/

2 

**64

4/2 

**65

5/2 

**68

2/2- 

243/2 6     

12 .

تحصیل

 ات مادر

232/2 261/2 228/2

- 

214/2 211/2 221/2

- 

262/2 222/2 *622/

2- 

**281

/2- 

**65

2/2 

6    

13 .

تحصیل

 ات پدر

262/2 261/2

- 

222/2

- 

246/2 232/2 241/2

- 

223/2

- 

223/2

- 

212/2

- 

**22

3/2- 

*622/

2 

**35

2/2 

6   

14 .

اعتقاد 

 مذهبی

285/2 **64

4/2 

233/2 283/2 213/2 281/2 **63

2/2 

*662/

2 

**65

2/2- 

222/2 222/2 251/2 232/2 6  

15 .

 معدل

243/2

- 

242/2

- 

222/2

- 

261/2 212/2

- 

222/2

- 

224/2 265/2 221/2

- 

258/2 218/2 *662/

2 

**62

1/2 

*62

6/2 

6 

*  25/2 > P. 

** 226/2 < P. 
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 انگيزش پيشرفت تحصيلي ينيبشيمدل رگرسيون چندگانه در پ :3جدول 

غیر  یهابیضر 

 استاندارد

 یهابیضر خطای استاندارد

 استاندارد

t-Value P-Value 

      هاکننده پیشگویی

 222/2 323/62 412/2 212/2 141/2 هيجاني هوش

 452/2 353/2 238/2 323/2 222/2 سن

 222/2 124/3 615/2 221/6 385/1 جنس

 552/2 -585/2 -236/2 233/2 -128/6 تأهل وضعيت

 132/2 -438/2 -234/2 661/6 -535/2 مادر تحصيالت

 438/2 -322/2 -252/2 222/6 -218/2 پدر تحصيالت

 322/2 881/2 245/2 432/6 415/6 مذهبي اعتقادات

 368/2 316/2 263/2 545/6 683/2 معدل

 

 هوش هيجاني ينيبشيمدل رگرسيون چندگانه در پ :4 جدول

غیر  یهابیضر 

 استاندارد

 یهابیضر خطای استاندارد

 استاندارد

t-Value P-Value 

      هاکننده پیشگویی

 362/2 332/2 222/2 248/2 283/2 سن

 626/2 -145/6 -225/2 543/6 -545/2 جنس

 854/2 253/2 223/2 361/2 632/2 تأهل وضعيت

 433/2 362/2 253/2 861/2 152/2 مادر تحصيالت

 824/2 -626/2 -262/2 223/6 -622/2 پدر تحصيالت

 258/2 283/6 283/2 222/6 221/2 مذهبي اعتقادات

 452/2 -343/2 -238/2 448/2 -333/2 معدل

 

انگيزش  ينيبشيحاصل از مدل رگرسيون چندگانه برای پ نتايج

آورده شده است. هوش هيجاني به  3جدول تحصيلي در دانشجويان در 

 26/2) كنديم ينيبشيانگيرش تحصيلي را پ یداريطور مثبت و معن

> P ،414/2  =β،زنان انگيزش تحصيلي باالتری را در  (. عالوه بر اين

(. مدل به طور P ،414/2  =β < 26/2مقايسه با مردان گزارش كردند )

 ينيبشيدرصد از واريانس انگيزش تحصيلي را پ 4/24 یداريمعن

 (.P ، 65,252 ( =338 .2 )F ،4/24%  =2R< 226/2) كنديم

 هوش هيجاني ينيبشيگانه را در پنتايج مدل رگرسيون چند 4 جدول

قابل توجهي در  ينيبشيپ شودي. همانطور كه مشاهده مدهدينشان م

درصد واريانس را در هوش  2/6مدل وجود ندارد. همچنين مدل تنها 

=  P ، 6,262 ( =338 .2 )F ،2/6%< 424/2، )كنديهيجاني تبيين م
2R). 

بحث

حاضر با هدف بررسي ارتباط هوش هيجاني با انگيزش تحصيلي  مطالعه

كننده آنها در دانشجويان  ينيبشيو همچنين تعيين فاكتورهای پ

دانشگاه علوم پزشکي قزوين انجام شد. نتايج مطالعه نشان داد كه بين 

هوش هيجاني و انگيزش تحصيلي در اين گروه از افراد ارتباط مثبت و 

برخي از مطالعات نشان دهنده وجود  یهاافتهيد. دار ودوج یداريمعن

. اين در حالي (32, 36, 22)رابطه مثبت و معنادار بين دو متغيير بودند 

است كه نتايج برخي مطالعات از جمله مطالعه تمنايي و همکاران 

( بر روی دانشجويان مقطع كارشناسي و شريفي و همکاران 6328)

, 33)حمايت نکرد  افتهياز اين  صيلي( در مقاطع مختلف تح6386)

كه هوش هيجاني با متمركز كردن ذهن  رسدي. چنين به نظر م(34

در  یاو نقش تعديل كننده ابدييو رفتارها افزايش م هاجانيروی ه

. از سوی ديگر، (35, 2) كنديتوانايي شناختي و يادگيری افراد ايفا م

 و تالش در جهت وانعانگيزش و پيشرفت تحصيلي به معنای گذر از م

دستيابي به برتری است. افراد با اين ويژگي، وظيفه شناس بوده و ترجيح 

كارهای چالش برانگيزی انجام دهند. بدين ترتيب دانشجويان  دهنديم

 درسي خود جديت و پشتکاربا انگيزه تحصيلي باال در انجام تکاليف 

 .(35, 2) دهنديداشته و عمکلرد بهتری از خود را نشان م

سيوني نشان داد، هوش هيجاني به طور معناداری تحليل رگر نتايج

هم تايج كند. اين ن ينيبشيتوانست انگيزش تحصيلي دانشجويان را پ

( بر روی 6384با نتايج حاصل از مطالعه مردی و همکاران ) راستا

( بر 6386دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و صبحي )

. مطالعات انجام (35, 2)روی دانش آموزان دختر اول دبيرستان بود 

شده در خارج از ايران نيز به وجود ارتباط مثبت بين اين دو متغيير 

. اين در حالي بود كه برخي از مطالعات ديگر از (38-31)اشاره كردند 

. در واقع هوش هيجاني (42, 21, 26)وجود اين ارتباط حمايت نکردند 

جهت برقراری ارتباط با خود و ديگران و  رامطلوبي  یهانهيزم توانديم

همچنين يادگيری فراهم نمايد. برخورداری از هوش هيجاني در قلمرو 



 5931مهر و آبان ، 4، شماره 4، دوره روان پرستاری نشریه

 

22 

 

فردی موجب افزايش اعتماد به نفس، آگاهي از خود و مديريت هيجان 

. در قلمرو اجتماعي نيز اين عامل در بهبود ارتباط با ديگران، شوديم

ه . بنابراين با دستيابي بباشديم رهمدلي، مديريت تضاد و تعارض مؤث

هان به خود و ج به ادراكي واقع بينانه نسبت توانياين ويژگي مثبت م

. بديهي است كه اين عوامل سبب ايجاد احساس فتپيرامون دست يا

 .(35) شوديمدی و افزايش انگيزه تحصيلي در فرد مخودكارآ

كننده ديگر در انگيزش تحصيلي  ينيبشيبه عنوان عامل پ جنسيت

مطرح شد. بدين صورت كه زنان در مقايسه با مردان از انگيزه باالتری 

طالعات م یهاافتهيدر دستيابي به پيشرفت تحصيلي برخوردار بودند. 

ديگری كه بر روی دانش آموزان و دانشجويان انجام شد نيز مؤيد اين 

. دستيابي به اين نتيجه شايد بدين دليل باشد كه (35, 8)امر بود 

داشته و با  یترشيدختران در فراگيری مطالب درسي جديت ب

 . همچنين زنان نسبتشونديدتر نمنا امي رو شيپاحتمالي  یهاشکست

. البته عوامل (35)تر هستند به پيشرفت تحصيلي خود احتماالًحساس

 شوند. گرفتهتأثيرگذار ديگر نيز بايد در نظر 

مطالعه حاضر قادر  یرهايمتغمطالعه حاضر نشان داد هيچ يک از  نتايج

، پژوهش حاضر یهاافتهيبه پيشگويي هوش هيجاني نبودند. برخالف 

( در پژوهش خود نشان دادند كه افزايش 6323صيادی و همکاران )

اعتقادات مذهبي سبب رشد و توسعه هوش هيجاني شده و توان كنترل 

عالوه بر اين، در مطالعه  .(46) دهديافزايش م ابر خود و ديگران ر

سن، جنس، وضعيت تأهل و  یرهايمتغ( نيز، 2265قادری و همکاران )

. (42) كنند ينيبشيمعدل، نتوانستند هوش هيجاني دانشجويان را پ

( در مطالعه بر روی 2262اين در حالي است كه گوجارا و همکاران )

افزايش سن و مذكر بودن عامل مؤثر  هدانشجويان هندی نشان دادند ك

. از سوی ديگر، نازی (43) روديتعيين هوش هيجاني به شمار مدر 

( در مطالعه بر روی دانشجويان معماری نشان داد كه كسب 2263)

. (44) شوديمعدل باالتر فاكتور اثرگذاری بر هوش هيجاني محسوب م

وت اتفاوت در نتايج شايد در ارتباط با عوامل فرهنگي حاكم بر جامعه، تف

 در ابزار مورد استفاده و يا ديگر عوامل ناشناخته باشد.

یریگجهینت

دريافت كه بين هوش هيجاني  توانيتوجه به نتايج مطالعه حاضر م با

و انگيزه تحصيلي همبستگي مثبت وجود دارد. همچنين هوش هيجاني 

دند. انگيزش تحصيلي مطرح ش یهاكننده ينيبشيو سن نيز به عنوان پ

بنابراين با توجه به اهميت هوش هيجاني در ارتقا دانشجويان و موفقيت 

آموزشي به هوش  یهادر برنامه گردديپيشنهاد م نان،تحصيلي آ

هيجاني و لزوم ارتقا آن توجه الزم به عمل آيد. الزم بذكر است 

فردی،  یهاتجهت تحقق اين امر بايد با توجه به تفاو یزيربرنامه

 فرهنگي و اجتماعي جوامع صورت گيرد.

سپاسگزاری

مراتب تقدير و تشکر خود را از دانشجويان شركت كننده  پژوهشگران

. همچنين، از معاونت پژوهشي دانشـگاه دارنديدر اين مطالعه اعالم م

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين به جهت حمايت مالي 

( در انجام اين پژوهش تقدير 25/28/6384تاريخ  223طرح )كد: پ د / 

 شود.-مي

منافع تضاد

 اين مطالعه تضاد منافع وجود ندارد. در
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