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Background and Objectives: Mental health is the ability to withstand
problems and emotional intelligence is the ability to understand and control
emotions and to bring order and stability to life. The purpose of this study
was to investigate the correlation between mental health and emotional
intelligence in students' academic success.
Materials and Methods: This study was a descriptive-analytical and
correlation study that was performed on 94 operating room students of
Hamadan Paramedical Faculty in 2019. Sampling was done by census
method. Data gathering tools were Emotional Inventory Imani et al. 2018,
Goldberg Mental Health Questionnaire and Standard Academic success
Questionnaire. Data were analyzed by SPSS 23 software.
Results: Data analysis showed that there was a direct, positive and positive
linear relationship between emotional intelligence and mental health in the
operating room students in semesters four (r = 0.858) and six (r = 0.932)
and eight (r = 0.846). There is a meaning. Also, there was a direct, positive
and significant linear relationship between emotional intelligence and
academic success (mean grade) of operating room students in semesters
four (r = 0.867) and six (r = 0.818) and eight (r = 0.766). In addition, there
was a direct, positive and significant linear relationship between mental
health and academic success (mean grade) of operating room students in
semesters four (r = 0.837) and six (r = 0.814) and eight (r = 0.798).
Conclusions: The findings of this study showed that the higher the
emotional intelligence and mental health of students in the required
educational levels, the better the academic success of students.
Keywords: Mental Health; Emotional Intelligence; Academic Success;
Operating Room
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مقاله پژوهشی

همبستگی سالمت روان و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اتاق عمل
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دانشجوی کارشناسی پیوسته اتاق عمل ،مرکز پژوهش دانشجويان ،دانشگاه علوم پزشكی همدان ،همدان ،ايران
استاديار ،گروه اتاق عمل ،دانشكده پیراپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی همدان ،همدان،ايران
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/11/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/11/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشكی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :سالمت روان توانايی مقاومت در برابر مشكالت است و هوش هیجانی توانايی درک و کنترل
هیجانات بوده و به زندگی نظم و ثبات می بخشد .اين مطالعه با هدف تعیین همبستگی سالمت روان و
هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانشجويان انجام شد.
مواد و روشها :اين پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بود که بر روی  11دانشجوی اتاق عمل دانشكده
پیراپزشكی همدان در سال 1318انجام شد .نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد .ابزار گردآوری داده ها
در اين پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی ايمنی و همكاران  ،2118پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ و
پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی بود .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16تجزيه و تحلیل شد.
یافتهها :تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش هیجانی و سالمت روان دانشجويان اتاق عمل ترم های
چهار ( )r=1/828و شش ( )r=1/132و هشت ( )r=1/818رابطهی خطی مستقیم ،مثبت و معناداری وجود
دارد .همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی (میانگین معدل) دانشجويان اتاق عمل ترم های چهار
( )r=1/888و شش ( )r=1/818و هشت ( )r=1/888رابطهی خطی مستقیم ،مثبت و معناداری وجود دارد.
ضمنا بین سالمت روان و پیشرفت تحصیلی (میانگین معدل) دانشجويان اتاق عمل ترم های چهار
( )r=1/838و شش ( )r=1/811و هشت ( )r=1/818رابطهی خطی مستقیم ،مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :يافته های اين مطالعه نشان داد هر چه هوش هیجانی و سالمت روان دانشجويان در مقاطع
مختلف تحصیلی بیشتر باشد سبب پیشرفت تحصیلی دانشجويان می گردد.
واژگان کلیدی :سالمت روان؛ هوش هیجانی؛ موفقیت تحصیلی؛ اتاق عمل

مقدمه
سالمت روان يكی از مولفههای مهم بهداشت عمومی است
و بهداشت روان ،توانايی برقراری توازن در زندگی و مقاومت در
برابر مشكالت است .مشكالت روانی ،فشار قابل مالحظه ای را
بر افراد وارد می کند؛ بطوريكه پیشبینی میشود در سال
 2121افسردگی بعد از ناراحتی قلبی باالترين میزان هزينه ها
را در سیستم بهداشتی جوامع به خود اختصاص می دهد ].[1
از طرفی هوش يكی از مباحث اصلی و مهم روانشناسی را
تشكیل می دهد .هوش هیجانی توانايی درک ،توصیف ،دريافت
و کنترل هیجانهاست .هر شخصی با برخورداری از میزانی از
هوش هیجانی ( )Emotional Intelligenceدر مواجهه با
وقايع مثبت و منفی زندگی به موضعگیری پرداخته و به سازش
04

با آنها میپردازد .انسان با برخورداری از هوش هیجانی به
زندگی خود نظم و ثبات می بخشد؛ بطوری که اصوالً با هوش
هیجانی باال ،شخص وقايع منفی کمتری را در زندگی تجربه
میکند ] .[2اولین بار مفهوم هوش هیجانی در سال 1111
مطرح شد و پس از آن در سال  ،1111سالوی و همكاران ،برای
نخستین بار مفهوم هوش هیجانی را به صورت کلی بیان کردند
] .[3زندگی تحصیلی ،يكی از مهمترين ابعاد زندگی اشخاص
است که بر ساير ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد .در اين بین يكی
از مسائل و مشكالت اساسی زندگی افراد و نظام آموزشی هر
کشور ،افت تحصیلی و پايین بودن سطح عملكرد تحصیلی
دانش آموزان و دانشجويان آن کشور هست .اين پديده عالوه بر
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مواد و روشها
اين پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بود که بر روی11
دانشجوی اتاق عمل دانشكده پیراپزشكی همدان انجام شد.
سرشماری از کلیه دانشجويان اتاق عملی که ترم  1و  8و 8
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زيان های هنگفت اقتصادی ،سالمت روانی فراگیرندگان را
مخدوش می نمايد .عوامل مختلفی به عملكرد تحصیلی افراد
تاثیر می گذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار
دسته عوامل فردی ،آموزشگاهی ،خانوادگی ،اجتماعی تقسیم
کرده اند که در بین عوامل فردی ،يكی از عوامل تأثیرگذار بر
عملكرد تحصیلی افراد ،هوش و توانايی ذهنی اوست ] .[1در
ارتباط با نقش پیش بینی کننده هوش هیجانی نتايج حاصله از
مطالعه خسروجردی و خانزاده ( )1388نشان داد ،هوش
هیجانی  18درصد تغییرات سالمت عمومی را پیش بینی می
کند ] .[2در اين زمینه بخشی شورشجانی ( )1388در مطالعه
خود به اين نتیجه رسید که هوش هیجانی با سالمت روان در
ارتباط است و افرادی که هوش هیجانی بااليی دارند توانايی
بهتری برای مقابله با استرس داشته و در هنگام تنش ،کمتر
دچار بیماری می شوند ] .[8در هوش هیجانی مهارتهايی
وجود دارد کـه پردازش اطالعات هیجانی را تسهیل و باعـث
انـسجام فكـر می شود .بنابراين افرادی که به احساسات خود
توجه کرده و آن را شناسايی و درک می نمايند و حالت خلقـی
خـود را بازسازی می کنند ،می توانند تاثیر اتفاقـات اسـترس زا
را ،به حداقل رسانده و به راحتـی بـا آنهـا مقابلـه کننـد و در
نتیجه از سالمت جسمی و روانی بیشتری بر خوردارند ].[8
بنابراين پرستاران برای برآورده ساختن نیازهای پیچیده بیماران
و خانواده ها با سطوح بااليی ازکارهیجانی مواجه اند و در اين
مسیر نداشتن مهارت های هوش هیجانی سبب افزايش استرس
و کاهش تحمل در آنها می گردد] .[8فراگیری انجام کار با
بهرهگیری ازمولفه های هوش هیجانی جهت ارتقاء صالحیت
بالینی ،با ايجاد انعطاف پذيری بیشتر در پرستاران ،انجام کار
هیجانی را تسهیل می کند] .[1يكی از کاربردهای هوش
هیجانی استفاده از آن در زمینه تعلیم و تربیت و برنامه های
يادگیری اجتماعی است ،زيرا در قرن  21عالوه بر توجه به رشد
شناختی و پیشرفت تحصیلی ،می بايست به رشد هیجانی و
عاطفی دانشجويان توجه نموده و آنها را برای همكاری و
مشارکت در تصمیم گیری های مسئوالنه ،مقاومت در برابر فشار
گروهی همساالن و نفوذ وسايل ارتباط جمعی آماده نمود].[11
بررسی رابطه هوش هیجانی و سالمت روان در پیشرفت
تحصیلی دغدغه ای است که در کشورهای مختلف به آن
پرداخته شده است .با توجه به قابلیت ارتقا و تقويت هوش
هیجانی و سالمت روان ،اين پژوهش با هدف تعیین تاثیر هوش
هیجانی و سالمت روان در پیشرفت تحصیلی انجام گرفت.

بودند؛ انجام شد .معیار ورود دانشجويان اتاق عمل در پژوهش،
گذراندن دو نیمسال تحصیلی يعنی دانشجويان ترم  1به باال
بود .ابزار گردآوری داده ها در اين پژوهش شامل پرسشنامه
هوش هیجانی ايمنی و همكاران  2118بود .ابزار سنجش هوش
هیجانی می تواند هیجانات و تنش های شغلی پرستاران را در
محیط بیمارستان اندازه گیری کند .اين ابزار در واقع برای
سنجش هوش هیجانی پرستاران ،بصورت "خود ارزيابی"
تدوين شده است .در روش خود گزارشی هر پرستار می تواند،
با استفاده از اين ابزار ،هوش هیجانی خود را ارزيابی کند .تعداد
گويه ها در پرسشنامه هوش هیجانی  81گويه می باشد که
شامل  2عامل تاب آوری هوشمندانه ،همدلی ،معنويت گرايی،
خود کنترلی موقعیتی ،شفاف سازی اطالعات و رعايت مقررات
برای سنجش هوش هیجانی در پرستاران بالینی است .در اين
ابزار گويه های  ،1-23بعد"تاب آوری هوشمندانه" ،گويه های
 21-38بعد " همدلی" ،گويه های  31-18بعد " معنويت
گرايی " ،گويه های  18-23بعد " خود کنترلی موقعیتی" و
گويه های 21-81بعد "شفاف سازی اطالعات و رعايت
مقررات" هوش هیجانی پرستاران را مورد سنجش قرار می
دهد .شامل يک طیف پنج گزينه ای (همیشه ،بیشتر اوقات،
گاهی اوقات ،بندرت ،هیچ وقت) می باشد .نمرات بین 81-111
دارای هوش هیجانی ضعیف  121-181 ،هوش هیجانی
متوسط 181-231 ،هوش هیجانی خوب و  211-311هوش
هیجانی عالی (باال) می باشند .جهت پايايی درونی (همسانی
درونی) با استفاده از آلفای کرونباخ ( )1/183و پايايی بیرونی
(ثبات) با استفاده از آزمون مجدد ( )1/13و روايی مالک
همزمان ( )1/812استفاده شد که نشانگر همسانی درونی و
ثبات و همبستگی باالی ابزار می باشد ].[11
همچنین از پرسشنامه  28ماده ای سالمت روان گلدبرگ
استفاده خواهد شد که از  1خرده آزمون تشكیل شده که
هرکدام از آن ها دارای  8سوال است .سوال  1تا  8مربوط به
خرده آزمون نشانه های جسمانی ،سوال  8تا  11مربوط به
خرده ازمون اضطراب و بیخوابی ،سوال  12تا  21مربوط به
خرده ازمون اختالل در کارکرد اجتماعی و سوال  22تا 28
مربوط به خرده ازمون افسردگی است .شامل يک طیف چهار
گزينه ای است (بیشتر از حد معمول ،در حد معمول ،بدتر از
حد معمول ،بدتر از حد معمول) .دو نوع روش نمره گذاری برای
اين گزينه ها وجود دارد؛ يک روش نمره گذاری پرسشنامه
 ،GHQگزينه های ازمون به صورت ( )1،1،1،1نمره گذاری می
شوند و در نتیجه ،نمره فرد از صفر تا  28متغیر خواهد بود.
روش دوم ،شیوه نمره گذاری لیكرت است که بر اساس اين
شیوه ،گزينه های ازمون به صورت ( )1،3،2،1نمره گذاری می
شوند و در نتیجه ،نمره کل يک فرد از صفر تا  81متغیر خواهد
بود .درهر دو روش نمره گذاری ،نمره کمتر بیانگر بهداشت

همبستگی سالمت روان و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی

شرکت کنندگان در اين پژوهش شامل  11نفر ( %28زن،
 %12مرد) دانشجوی رشته اتاق عمل ترم هشت ( ،)%32شش

جدول  :8ارتباط برخی از متغیرهای اطالعات دموگرافیک با سالمت روان و هوش هیجانی
متغیر
محل سكونت
وضعیت تاهل
جنسیت
سن

سالمت روان

هوش هیجانی
مقدار شاخص کای دو

سطح معنی داری

مقدار شاخص کای دو

سطح معنی داری

Chi-Square=8781

p=17188

Chi-Square=8721

p=17182

Chi-Square=13788

p=17111

Chi-Square=37188

p=17113

Chi-Square=17311

p=17112

Chi-Square=87111

p=17131

Chi-Square=17811

p=17111

Chi-Square=27212

p=17118

جدول :2ارتباط بین متغیرهای پژوهش
متغیر
هوش هیجانی /پیشرفت تحصیلی

سالمت روان /پیشرفت تحصیلی

هوش هیجانی /سالمت روان

02

سطح معنی داری

ترم تحصیلی

مقدار ضریب همبستگی پیرسون

1
8
8
1
8
8
1
8
8

r=.888

P=17118

r=.818

P=17111

r=.888

P=17111

r=.883

P=17138

r=.811

P=17112

r=.818

P=17118

r=.828

P=17131

r=.132

P=17128

r=.818

P=17111
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روانی بهتر است .گلدبرگ و ويلیامز در  1188پايايی به روش دو
نیمه کردن برای اين پرسشنامه را که توسط  823نفر تكمیل
شده بود  12درصد گزارش کردند .چان( )1182پس از اجرای
پرسشنامه بر روی  82دانشجو در هنگ کنگ ،ضريب همسانی
درونی اين پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/13
گزارش کرد ].[12
ضمنا از معدل کل دانشجويان به همراه پرسشنامه
استاندارد ايین نامه پیشرفت تحصیلی استفاده شد؛ اين مقیاس
دارای  12گويه و  2مولفه می باشد که با يک مقیاس لیكرت
پنج درجه ای (کامال مخالفم ،1مخالفم ،2نظری ندارم،3
موافقم ،1کامال موافقم )2و هر ماده دارای ارزشی بین  1تا 2
است .به دو طريق می توان از تحلیل اين پرسشنامه استفاده
کرد؛ تحلیل براساس مولفه های پرسشنامه يا تحلیل براساس
میزان نمره به دست امده می می باشد .در اين پرسشنامه
حداقل امتیاز ممكن  12و حداکثر  81خواهد بود ] .[13پايايی
پرسشنامه باالی 1/81است .پرسشنامه ها توسط پژوهشگر در
بین دانشجويان ترم  1و  8و  8در نیمسال اول و دوم سال
تحصیلی  18-18توزيع شدند؛ و پس از جمع آوری اطالعات،
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 16و با آزمون های آماری
کای دو و ضريب همبستگی پیرسون تجزيه و تحلیل شد.

( )%38و چهار ( )%31بودند .میانگین سنی آنها  22 ± 3سال
بود که به طور متوسط دارای يک سال سابقه کاراموزی بودند.
اکثريت افراد مورد مطالعه مجرد ( )%81و ساکن خوابگاه ()%21
بودند .تحصیالت پدر اکثر افراد مورد مطالعه ديپلم ( )%13و
تحصیالت مادر اکثر آنها زير ديپلم ( )%13بود .میانگین معدل
اکثريت آنها نیز  )%82( 18-12بود.
نتايج يافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی و محل
سكونت دانشجويان رابطه ی معناداری وجود نداشت ولی بین
هوش هیجانی و وضعیت تاهل ،جنسیت و سن دانشجويان رابطه
ی معناداری وجود داشت .از طرفی بین سالمت روان و وضعیت
تاهل دانشجويان رابطه ی معناداری وجود نداشت ولی بین
سالمت روان با محل سكونت ،جنسیت و سن دانشجويان رابطه
ی معناداری وجود داشت (( ) p<1/12جدول .)1
تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش هیجانی و سالمت
روان و همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
(میانگین معدل) و نیز بین سالمت روان و پیشرفت تحصیلی
(میانگین معدل) دانشجويان اتاق عمل ترم های چهار ،شش و
هشت رابطهی خطی مثبت و معناداری وجود داشت () p<1/12
(جدول .)2
بر اساس خود گزارشی میانگین نمرات هوش هیجانی در
دانشجويان اتاق عمل( 232 ±11/2هوش هیجانی خوب) بود
(بین  .)128-311در رابطه با ابعاد هوش هیجانی دانشجويان
بیشترين نمره میانگین ابعاد هوش هیجانی دانشجويان مربوط
به تاب آوری هوشمندانه (تاب آوری هوشمندانه خوب) و

رضوانی و همکاران

میانگین و انحراف معیار

ابعاد هوش هیجانی

1/8± 88
3/2±83
3/8±33
2/1±28
1/2±21
11/2± 232

تاب آوری هوشمندانه
همدلی
معنويت گرايی
خود کنترلی موقعیتی
شفاف سازی اطالعات و رعايت مقررات
نمره کل
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جدول  :3مقايسه ابعاد هوش هیجانی دانشجويان
آزمون کروسکال والیس

Chi-square=11/113
p=1/111

جدول :0مقايسه ابعاد سالمت روان دانشجويان
عالئم جسمانی
عالئم اضطرابی و اختالل خواب
ارزيابی عالئم کارکرد اجتماعی
عالئم افسردگی
نمره کل

کمترين مربوط به خود کنترلی موقعیتی (خود کنترلی موقعیتی
خوب) بود .از طرفی نشان داد که تفاوت معناداری بین ابعاد
هوش هیجانی دانشجويان اتاق عمل وجود داشت()p<1/12
(جدول .)3
از طرفی میانگین نمرات سالمت روان در دانشجويان اتاق
عمل ( 13 ±1/12سالمت روان متوسط ) بود (بین  .)1-81در
رابطه با ابعاد سالمت روان دانشجويان بیشترين نمره میانگین
ابعاد سالمت روان دانشجويان مربوط به ارزيابی عالئم کارکرد
اجتماعی (کارکرد اجتماعی متوسط) و کمترين مربوط به عالئم
افسردگی (افسردگی خفیف) بود .آزمون کای دو نشان داد که
تفاوت معناداری بین ابعاد سالمت روان دانشجويان اتاق عمل
وجود داشت( ( ) p<1/12جدول .)1
بحث
بر طبق مطالعه حاضر میانگین نمرات خود گزارشی هوش
هیجانی در دانشجويان ( 232±1172هوش هیجانی خوب) بوده
است؛ و نیز میانگین نمرات سالمت روان در دانشجويان
( 13±1/12سالمت روان متوسط) بوده است .در اين ارتباط
تحقیقی که حدادی کوهسار و همكاران ( )1383با عنوان
بررسی مقايسه ای رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی و
پیشرفت تحصیلی در دانشجويان شاهد و غیرشاهد دانشگاه
تهران انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که عدم همبستگی بین
هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی ،همبستگی معنادار با
سالمت روان و همبستگی معنادار بین سالمت روان و پیشرفت
تحصیلی وجود دارد و همچنین تفاوت معنادار در هوش هیجانی
کل و عدم تفاوت معنادار در دو جنس ،عدم تفاوت معنادار در
دو گروه شاهد و غیر شاهد در سالمت روان کل وجود دارد؛
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،81شماره  ،0تابستان 8311

1/18±11
1/11±11
1/18±13
1/11±8
1/12±13

Chi-square=12/118
p=1/112

حال آن که ما در اين مطالعه به رابطه معناداری بین هوش
هیجانی و پیشرفت تحصیلی رسیديم ] .[11همچنین در مطالعه
ديگری که توسط حجت خواه ( )1311تحت عنوان رابطه هوش
هیجانی و سالمت روان با پیشرفت تحصیلی دانشجويان
دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد به اين
نتیجه رسید که بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
دانشجويان رابطه وجود دارد و بین سالمت روان و پیشرفت
تحصیلی دانشجويان نیز رابطه وجود دارد .همچنین هوش
هیجانی و سالمت روان می توانند درپیشرفت تحصیلی تاثیر
داشته باشند؛که اين نتیجه با مطالعه ما همسو بوده است ].[12
همچنین در اين خصوص حسن طهرانی و همكاران ( )1388نیز
در مطالعه خود که هم راستا با مطالعه حاضر است ،دريافتند که
به منظور رسیدن دانشجويان به سطح بااليی از مهارت های
تحصیلی و موفقیت در اينده ،عالوه بر توانايی های شناخت
کلی ،بايستی به رشد مناسب در جنبه هايی چون کنترل
هیجانات و عواطف دست يابند ].[18
ضمنا هاشمی و همكاران ( )1313در مطالعه خود با عنوان
بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجويان
دانشكده بهداشت بندرعباس نشان دادند که بین پیشرفت
تحصیلی و هوش هیجانی دانشجويان ارتباط معنی داری وجود
داشت يعنی دانشجويانی که در ترم های متوالی از معدل های
باالتری برخوردار بودند دارای نمره هوش هیجانی باالتری نیز
بودند که با مطالعه ما همسو می باشد ] .[18در پژوهش ديگری
ثمری و طهماسبی ( )1388در مطالعه خود با عنوان بررسی
رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمی کاشمر نشان دادند به منظور رسیدن به سطح
بااليی از مهارت های تحصیلی ،عالوه بر توانايی های شناختی
03
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همبستگی سالمت روان و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی

تشکر و قدردانی
اين مطالعه نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم
پزشكی ابن سینا همدان می باشد .از معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشكی همدان بعنوان حامی مالی طرح
تحقیقاتی و کلیه دانشجويان و اساتید که ما را در اين تحقیق
ياری نمودند تشكر و قدردانی می گردد.
تضاد منافع
اين مطالعه برای نويسنده هیچ گونه تضاد منافعی نداشته
است.
مالحظات اخالقی
پژوهش حاضر ،پس از دريافت کد اخالق ( IR.UMSHA.
 )REC.1397. 1016از کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشكی ابن سینا همدان ،به مرحله اجرا در آمد .قبل از
انجام پژوهش فرم رضايت آگاهانه از بیماران اخذ گرديد.
سهم نویسندگان
دکتر بهزاد ايمنی ،طراحی پژوهش ،تحلیل دادهها و نگارش
مقاله را انجام داده است .سپیده رضوانی  ،مجری اول پژوهش،
تحلیل داده ها و نگارش مقاله را انجام داده است .رامین نادری
به راد  ،مجری دوم پژوهش ،جمع آوری داده ها و نگارش مقاله
را انجام داده است.
حمایت مالی
اين پژوهش تحت حمايت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشكی همدان انجام گرفته است.
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نتیجهگیری
يافته های اين مطالعه نشان داد هر چه هوش هیجانی و
سالمت روان دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی بیشتر باشد
سبب پیشرفت تحصیلی دانشجويان می گردد .لذا به مديران امر
آموزش توصیه می شود نسبت به آموزش مهارت های هوش
هیجانی و سالمت روان به دانشجويان قدام نمايند ،تا سبب
ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانشجويان گردد.
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کلی ،فرد بايد به رشد مناسب در جنبه هايی همچون کنترل
هیجانات و عواطف دست يابد ،به معنای ديگر دانشجويان بدون
دستیابی به اين مولفه ها که هوش هیجانی را می سازند قادر به
يادگیری بهینه موضوعات درسی نخواهند بود که اين مطالعه نیز
با مطالعه حاضر همسو می باشد ] .[18ضمنا جعفری و
احمدزاده ( )1313در مطالعه خود که همسو با مطالعه حاضر
می باشد ،با بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی با
پیشرفت تحصیلی در دانشجويان نشان دادند بین هوش
هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد،
بنابراين به منظور رسیدن به سطح بااليی از مهارت های
تحصیلی ،عالوه بر توانايی های شناختی کلی ،فرد بايد به رشد
مناسب در جنبه هايی همچون کنترل هیجانات و عواطف دست
يابد ،به معنای ديگر دانشجويان بدون دستیابی به اين مولفه ها
که هوش هیجانی را می سازند قادر به يادگیری بهینه
موضوعات درسی نخواهند بود ].[11
همچنین ويجكون و همكاران ( )2118در تحقیقات خود
نشان دادند هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در خانم ها
باالتر بوده و مستقل از جنسیت در کسانی که از هوش هیجانی
بیشتری برخوردار هستند پیشرفت تحصیلی بیشتر می باشد
] .[21ضمنا نمازی و همكاران ( )1311نیز در پژوهش خود
نشان دادند که بین مولفه های هوش هیجانی و مولفه های
سالمت عمومی همچون عملكرد اجتماعی ،افسردگی و اضطراب
همبستگی مثبت وجود دارد که میتواند منجر به ارتقای سطح
تحصیلی گردد .ضمنا با توجه يافته ها ،بین هوش هیجانی و
سالمت روان دانشجويان ،رابطه معنادار وجود دارد .همچنین
بین سالمت روان با پیشرفت تحصیلی و بین هوش هیجانی و
پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنادار وجود دارد؛ نتايج مطالعه
همسو با پژوهش حاضر می باشد .نتايج مطالعه نشان داد که
طبق خود ارزيابی ،سالمت روان دانشجويان در محدوده متوسط
بوده است ] .[21مانچری و همكاران ( )2112در مطالعه ای
تحت عنوان ارتباط وضعیت سالمت روان با عملكرد تحصیلی و
عوامل جمعیت شناختی در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكی
گلستان نشان دادند ،با توجه به اهمیت موضوع بهداشت روان
در دانشجويان علوم پزشكی ،مسولین بايد به اين امر بیشتر
توجه کرده و برای حل مشكالت بهداشت روان دانشجويان،
مراکز مشاوره ای بیشتری ارائه دهند ] .[22خسروجردی و
خانزاده ( )1388در تحقیق خود به اين نتیجه رسیدند که هوش
هیجانی از عوامل ارتقای سالمت عمومی و پیشگیری از
اختالالت روانی می باشد ] .[23طبق مطالعه بخشی ()2118
رابطه معناداری مثبت بین احساسات هوشمند و سالمت روان و
موفقیت تحصیلی وجود دارد همچنین هوش احساسی و اجزای
آن می توانند بطور معناداری سالمت روانی و موفقیت تحصیلی

دانشجويان را پیش بینی کنند و سالمت روان دانشجويان
دختر و پسر می تواند با نمرات باال هوش هیجانی خود را پیش
بینی کند ] .[21از محدوديت های مطالعه می توان به عدم
همكاری برخی از دانشجويان و يا ارائه اطالعات ناقص توسط
آنها اشاره کرد.
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