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 انیدر دانشجو یزندگ تیفیو ک یجانیبا هوش ه یلیتحص شرفتیپ زهیرابطه انگ یبررس
 

 2یزدی، فاطمه ا*1این یقربان لیراح

 
 4/4/69 :دریافت مقاله              71/8/69 :شدهصالح دریافت مقاله ا             78/8/69 :پذیرش مقاله 

 
  چکیده

 

کهه   ياست. توجه به عوامل يلیتحص شرفتیپ زهیبر انگ يزندگ تیفیدو عامل، هوش هیجاني و ک ریثأده تامروزه مطالعات نشان دهن :مقدمه

بها   يلیتحصه  شهرفت یپ زهیه رابطه انگ يپژوهش بررس نیبرخوردار است. هدف از انجام ا یاژهیو تیشود از اهميم يلیتحص زهیمنجر به انگ
 بم بود. يلوم پزشکدانشگاه ع انیدر دانشجو يزندگ تیفیو ک يجانیهوش ه

 يدانشگاه علوم پزشک انینفر از دانشجو 232 یبر رو يبود که به صورت مقطع يلیتحل -يفیتوص يمطالعه حاضر، پژوهش :بررسی روش

ههرمن،، آزمهون    شهرفت یپ زشیه انگ یهها ها، پرسشنامهداده یانتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآور یاطبقه يتصادف وهیبم که به ش
 ونیو رگرس ANOVA رسون،یمستقل، پ T یآمار یهابود. از آزمون يالؤس 39 يزندگ تیفیک مهو پرسشنا وزیگر-یبرادبر يجانیههوش 
 انجام شد. 22نسخه  SPSS یافزار آمارها با استفاده از نرمداده لیو تحل هیاستفاده شد تجز يخط

 78-22 يدرصد در گروه سن 7/17و  يدوره کارشناس یدرصد دانشجو 2/88درصد مجرد،  87زن،  انیدرصد دانشجو 81 تیجنس ها:یافته

ارتبها    ان،یدانشهجو  کیه دموگراف یهها يژگیبا و يزندگ تیفیو ک يجانیهوش ه ،يلیتحص شرفتیپ زهینمرات انگ نیانگیم نیسال بودند. ب
 يجهان یو ههوش ه  يزنهدگ  تیه فیو ک يلیتحص شرفتیپ زشیانگ ریمتغ نینشان داد ب ونیرگرس لیلتح جیوجود نداشت. نتا یداريمعن یآمار

 وجود نداشت. یمعنادار يهمبستگ

 شهرفت، یامها پ  ؛وجود نداشهت  يزندگ تیفیو ک يجانیهوش ه ،يلیتحص شرفتیپ زهیانگ نیب یگرچه ارتبا  معنادارا :یریگجهیو نت بحث

 .دیامر کمک نما نیدر ا اریتواند بسيم يجانیه یو توانمند شرفتیپ زشیانگ يآموزش یهادوره نیبنابرا ؛باشديو آموزش م میقابل تعم
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                                                                                                                       و همکار این یقربان لیراح

 

 یزندگ تیفیک ،یجانیه هوش ،یلیتحص شرفتیپ زهیانگ

 مقدمه

در هرر اامهره نشرا      یلیتحصر  شررفت یو پ تیموفق

و  یابیر هرد   نره یدر زم یم آموزشنظا تیدهنده موفق

نشا   قاتی(. تحق1) است یفرد یازهایتواه به رفع ن

 ،یااغمراع  ،یشخصر  یرهرا یدهد که عوامرل و مغ  یم

 یروانر  -یو روح یاخالق ،یاسیس ،یاقغصاد ،یفرهنگ

 (.2) دثر باشؤتواند میم یلیبر رشد تحص یاریبس

در هرر دو   ریر اخ یهرا در سال یجانیهوش ه مفهوم  

 را بره خرود   یادیر تواهات ز ،یو کاربرد یعلم هنیزم

 یبرا   ییامرر، توانرا   نیر ا لی(. دل3) الب کرده است

 زا یر در حل بهغر مسائل و کاسرغن از م  یجانیهوش ه

و احسرا  اسرت.    یفکرر  یهاافتیدر نیتهارضات ب

 یجران یمغهدد نشا  داده است که هوش ه یهاپژوهش

 ت،یموفق رفاه، ثروت، ،یسالمغ شیتواند سبب افزایم

سبب عملکرد بهغر  نی(. همچن4) گردد یعشق و شاد

 تیریمد ،یااغماع یآگاه ،یخودآگاه طهیدر چهار ح

-Bar دگاهیر (. از د5) شرود یم یغیریرابطه و خود مد

On غرا  یو نها یمنجر به سالمت روانر  یجانی، هوش ه 

 (.6شود )یم لیدر تحص تیموفق

در  فرد در آمروزش چره در مدرسره و چره     تیموفق  

 یهرا دانشرگاه، برا مهرارت    طیبهرد در محر   یهرا سال

 زهیمانند داشغن انگ یجانیهوش ه یو ااغماع یجانیه

منغظررر مانررد ، اطاعررت از دسررغورات و  یی زم، توانررا

 ا یر و ب گرا یکنغرل تکانه، مهارت کمک خواسغن از د

(. 7) شرردبایمرررتبط مرر یو آموزشرر یجررانیه یازهرراین

 رییر ها، به منظرور ت  هدر تمام دور ا یآموزش دانشجو

آنرا  ورورت    یهرا ها و مهرارت رفغار، افکار، نگرش

و عملکررد   شررفت یو سرانجام بره ورورت پ   ردیگیم

 زهیر در انگ یشود. عوامل مخغلفر یم دهیسنج یلیتحص

 ینقش دارند که هم شامل عوامل درو  فررد  یلیتحص

تروا   یاز آ  امله م کهباشند یم یطیو هم عوامل مح

و  یطیمح طیشرا ن،یسطح سواد والد ،یدفر زهیبه انگ

 نیبنابرا ؛(8) و هوش اشاره کرد یسازگار ،یخانوادگ

شرود  یمر  یلیتحص زهیکه منجر به انگ یتواه به عوامل

 (.9) برخوردار است یاژهیو تیاز اهم

ها و مطالهات انجرام شرده،   پژوهش یبرخ یهاافغهی  

 شررفت یدر پ شررفت یپ زهیر انگ تیر نقرش و اهم  نیمب

 ایرر شرررفتیپ زهیرر(. منظررور از انگ1) اسررت یلیتحصرر

 تیر کسب موفق یبرا اقیاشغ ای لیم ت،یموفق زشیانگ

هرا  در آ  تیر است که موفق ییهاتیو شرکت در فهال

 زشیر شخص وابسرغه اسرت. انگ   ییبه کوشش و توانا

دارد و  یریادگیر در  یو مهمر  ینقش اساسر  شرفت،یپ

اسرت کره بره     ییرفغارهرا  یموتور حرکرت فررد بررا   

 (. 11) شودیثرتر منجر مؤبهغر و م یریگادی

نقرش دارد و   یلیتحصر  زهیر انگ شیدر افرزا  یسالمغ  

 یاسرت کره بررا    ییهااز شاخص یکی یزندگ تیفیک

هرر   یزندگ تیفیشده است. ک یمهرف یسالمغ یابیارز

برا وارود    ،یاز زندگ یفرد به درک منحصر به فرد و

 که نیو اکه با خانواده، دوسغا  و اامهه دارد  یارتباط

 روابط ارضا کننده است، مرتبط است نیا زا یبه چه م

پژوهشرگرا  بره نقرش     یمغهدد یهای(. در بررس11)

انرد و  اشراره کررده   یلیتحصر  زهیبر انگ یزندگ تیفیک

 ،یماننررد مشررکالت بهداشررغ یانررد کرره عررواملافغررهیدر

عردم   ،یااغمراع  یافغگیسازش نا ،یمشکالت اقغصاد

از خرانواده، سربک    یدور دانشرگاه،  طیبا محر  ییآشنا

 ریررکرره از ز یخررانوادگروابررط  تیررفیو ک یزنرردگ

 ریثأگردنرد، تر  یمحسرو  مر   یزندگ تیفیک یهالفهؤم

 (. 12) دارند یلیتحص زهیبر انگ یمهنادار یمنف

و همکررارا  نشررا   Parkerو  یو طهماسررب یثمررر  

 شررفت یبرا پ  یجران یهروش ه  ینمره کلر  نیدادند که ب

اما در  ؛(13،14) واود دارد یداریرابطه مهن یلیتحص

 نیپرداز و همکارا  مشخص شد کره بر  ینیپژوهش چ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             2 / 11

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-212-en.html


 

 799  6331 پاییز/ 3   / شماره  سوم سال  –المت محور  اهی س ژپوهشفصلناهم علمی 

                                                                                                                       و همکار این یقربان لیراح
 یزندگ تیفیک ،یجانیه ،هوشیلیتحص شرفتیپ زهیانگ

 

رابطره   یلیتحصر  شررفت یو پ یجانیهوش ه ینمره کل

 نظرور بره م  یا(. در مطالهه15) واود ندارد یداریمهن

برر   یلیتحصر  شرفتیو پ یجانیرابطه هوش ه یبررس

سررال اول انجررام شررد،  ا یاز دانشررجو یگروهرر یرو

و  یجران یهروش ه  یهمبسرغگ  نیبکه  دیمشخص گرد

مهنادار واود داشرت   یارتباط آمار یلیتحص شرفتیپ

 راتییرراز ت  یتوانسررت بخشرریمرر یجررانیو هرروش ه

 (.  16) کند نییرا تب یلیتحص شرفتیپ

کشور که کماکا  در آ  برر   یتواه به نظام آموزش با  

ماننرد   ییهرا لفره ؤشرود و م یم دیکأت یلیتحص ییتوانا

بره عنروا     یجران یو هروش ه  را یفراگ یزندگ تیفیک

اندازه در سرنوشت افرراد  یکه ب یاز وفات یامجموعه

شود، ضرورت انجرام  یانگاشغه م دهیدارند، ناد تیاهم

 نیر ا ژهیبه و گردد،یممشخص  طهیح نیپژوهش در ا

بره   طره یح نیر مطالهات انجرام شرده در ا   شغریکه در ب

مذکور بره ورورت مجرزا پرداخغره      یرهایمغ  یبررس

بم از سرال   یبود. از آنجا که دانشگاه علوم پزشک شده

 سیسر أمسغقل شده است، برا تواره بره ترازه ت     1391

 یهاتیموضوع از اولو نیا یدانشگاه، بررس نیبود  ا

پررژوهش برره  نیرر. در اشررودیمرر حسررو م یقرراتیتحق

برا هروش    یلیتحصر  شررفت یپ زهیر ارتباط انگ یبررس

 ه شد.پرداخغ ا یدر دانشجو یزندگ تیفیو ک یجانیه

 

 روش بررسی

در  یبره ورورت مقطهر    یلیتحل -یفیمطالهه توو نیا

انجام شد. اامهره   1396تا اسفند  نیفرورد یبازه زمان

 یدانشگاه علوم پزشک ا یدانشجو هیپژوهش را کل نیا

 یریر گدادند که با اسرغفاده از روش نمونره   لیبم تشک

نفر از آنا  انغخرا  شردند و    265 ،یاخوشه یتصادف

و وارد مطالهرره  لیررپرسشررنامه تکم 232 تیرردر نها

 یارهرا یبرود. مه  %5/87 ،ییپاسخگو زا یو م دندیگرد

 :کننرردگا  در مطالهرره عبررارت بودنررد ازورود شرررکت

 یمنددر زما  انجام مطالهه و عالقه لیاشغ ال به تحص

خروج از مطالهره شرامل    اریبه شرکت در پژوهش. مه

ا  به عردم  در پر کرد  پرسشنامه و اذع یعدم همکار

هرا در  اهت شرکت در طرر  برود. پرسشرنامه    لیتما

و  لیر تحو ا یبه دانشرجو  یوقت آزاد به وورت فرد

 ،یاوول اخالقر  تیشد. اهت رعا افتیهما  روز در

بود  شررکت در پرژوهش بره واحرد مرورد       یاریاخغ

دسرت آمرده از   ه پژوهش، محرمانه بود  اطالعرات بر  

مطالهره در هرر    از هرا یخروج به آزمودن ها و ااازهآ 

 داده شد حیتوض قیتحقمرحله از 

ها از سه پرسشنامه اسغفاده شد کره  داده یگردآور در  

 ا یدانشرجو  کیر دموگراف یهرا یژگر یآ ، و یدر ابغدا

هرل،  أت تیسرن، وضره   ت،یشامل انسر  یمورد بررس

ال قررار  ؤاشغ ال مرورد سر   تیو وضه یلیمقطع تحص

 گرفت.  

-یبرادبننننر یجننننا یهنننن   ه :اول پرسشنننن امه

 (Greaves'sو   Bradberi) زیگر

مرورد   ا یدانشرجو  یجران یهروش ه  یمنظور بررسر  به

 یهرروش هیجرران  یاهیررگو 28مطالهرره از پرسشررنامه  

 ،شده اسرت  نیتدو 2115که در سال  وزیگر -یبرادبر

 یمقیرا  فرعر   4 یپرسشرنامه دارا  نیر اسغفاده شرد. ا 

، مدیریت خود )سؤا ت  (6ر   1خودآگاهی )سؤا ت 

 و( 21 -14 سررؤا ت) ااغمرراعی آگرراهی ،(13 – 7

. شررد اسررغفاده( 28 – 21ا تؤسرر) روابررط مرردیریت

 ییترا  6ا ت برا اسرغفاده از مقیرا     ؤبه سر  یازدهامغی

 ( ورورت گرفرت  شره ی)هم 6ترا   )هرگز( 1از  کرتیل

ا ت ؤاز س کیدر هر  یکه آزمودن ی(. امع نمرات17)

داد و نمررات   لیکسب کرد، نمره خام آزمو  را تشرک 

نمررات   ا ،بر  یجران ینشا  دهنده هوش ه 81از  شغریب

ترر  نیینشا  دهنده نمره مغوسط و نمره پا 61-81 نیب
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                                                                                                                       و همکار این یقربان لیراح

 

 یزندگ تیفیک ،یجانیه هوش ،یلیتحص شرفتیپ زهیانگ

 یبرود. آلفرا   نییپرا  یجران ینشا  دهنده هوش ه 61از 

کره   گرزارش شرد   83/1پرسشرنامه   نیا یکرونباخ برا

در  زیر پرسشنامه ن نیا ییابزار دارد. روا ییاینشا  از پا

 (.19) شده است دییأت همکارا و  گنجیمطالهه 

  یز دگ تیفیک :دوم پرسش امه

بره منظرور    یکوتاه شده پرسشنامه بررآورد سرالمغ   فرم

پرسشرنامه   نیشود. ایاسغفاده م یزندگ تیفیک یبررس

باشرد در ابغردا در   یال و هشت بهد مؤس 36 یکه دارا

مخغلر  ترامره    یهرا و سپس به زبا  یطراح کایآمر

 یشرامل عملکررد اسرم   پرسشرنامه   نی. ابهاد ادیگرد

 یدر ارتباط با مشکالت اسم تیال(، محدودؤس 11)

سرالمت   تیال(، وضره ؤس 2) یال(، درد اسمؤس 4)

سروال(، عملکررد    4) یال(، سررزندگ ؤسر  5) یعمروم 

ارتباط برا   یدر برقرار تیال(، محدودؤس 2) یااغماع

ال( ؤسر  5) یال( و سرالمت روانر  ؤس 3) یمسائل روان

هرا از  طره یح هیر ا ت در کلؤس به یازدهیباشند. امغیم

 تیفیبا تر نشا  دهنده ک مراتباشد. نیوفر تا ود م

بره ورورت    یزندگ تیفیبا تر بودند. سطح ک یزندگ

 نی)بر  مطلرو   ی(، تا حردود 111تا  71 نیمطلو  )ب

( در نظرر گرفغره   31ترا   1 نی( و نامطلو  )ب71تا  31

و همکرارا    یتوسرط منغظرر   را یر ابزار در ا نی. اشد

ابهاد پرسشرنامه   خکرونبا ی. آلفاه استشد یسازیومب

ابرزار   ییایر بود که نشرا  از پا  9/1تا 77/1در محدوده 

 (.21داشت )

هنرم     یلیتحصن  شنرتت یپ زهین ا گ :سن م  پرسش امه

(Herman's) 

هررمنس بره    شررفت یپ زهیر انگ یاهیگو 29پرسشنامه  

شده کره بره دنبرال هرر      ا یامله ناقص ب 29وورت 

در نظرر گرفغره شرده اسرت.      نهیهار گزامله ناقص چ

از  شرفتیپ زهیشدت انگ که نیها برحسب انهیگز نیا

هرا نمرره تهلرق    باشند، بره آ   ادیکم به ز ایبه کم  ادیز

 یهایژگیبا تواه به و شنامهپرس یگذار. نمرهردیگیم

ها نوشرغه شرده، انجرام    ا ت براسا  آ ؤگانه که س 9

، 23، 27، 28، 29ا ت ؤکره سر   یمهنر  نی. برد ردیگیم

 (،  1برره وررورت الرر  )  1، 4، 9، 11، 14، 15، 16

، 21، 22، 24، 25، 26ا ت ؤ( و سرر4) ( و د3(، ج )2)

بررررره 2، 3، 5، 6، 7، 8، 11، 12، 13، 17، 18، 19، 21

 یگرذار ( نمره1) (، د2) (، ج3) (،  4) ال  ورتو

برابرر   بیر شوند. حداکثر و حداقل نمره فرد به ترتیم

آزمو  بر اسا  نمرره کرل    ریباشد. تفسیم 29و  116

که از مجموع سرؤا ت بره    یانمره یهنیبود. نمره کل 

( باشرد،  5/72) نیانگیر . اگرر برا تر از م  دیر آیدست م

 نیانگیر از م ترر نییپا اگربا  و  شرفتیپ زهینشانگر انگ

 باشرد یدر فررد مر   نییپرا  شرفتیپ زهیانگ انگریباشد، ب

(21.) 

 یو در یریر توسط م 1393در سال پرسشنامه  ییایپا  

کرونبرراخ آ   یقرررار گرفررت و آلفررا   دییررأمررورد ت

 بیو همکرارا  ضرر   یوی(. خد22) گزارش شد71/1

ترا   57/1پرسشنامه را در دامنه  نیا ت اؤس یهمبسغگ

بررآورد   ی(. هررمنس بررا  23) دست آوردنرد ه ب 31/1

 گرفرت کرار  ه را بر  یآزمو ، روش اعغبار محغو ییروا

 زهیر دربراره انگ  نیشر یپ یهرا برر پرژوهش  آ   ا یکه بن

دو  یهمبسررغگ بیضررر نیبررود. او همچنرر شرررفتیپ

گرا بررآورد کررد کره     شرفتیپ یپرسش را با رفغارها

 ی(. بررا r= 88/1) آزمو  بود یبا  یینشا  دهنده روا

کرونبراخ و   یدو روش محاسبه آلفرا  زین ییایبرآورد پا

کره   هفغه به کار گرفغه شد 3پس از گذشت  ییبازآزما

 (.24) دست آمده ب 85/1و  82/1 بیبه ترت ییایپا

مسرغقل،   T یآمرار  یهرا ها با اسغفاده از آزمرو  داده  

 و یو رگرسر  ANOVA رسرو ، یپ یهمبسغگ بیضر

نسرخه   SPSS یافزار آمرار شدند. از نرم لیتحل یخط
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 یداریسطح مهنر  ها اسغفاده شد.داده لیاهت تحل 22

 در نظر گرفغه شد. 15/1

 

 هایافته

( دخغر، %87نفر)188 ،یمورد بررس ا یدانشجو ا یاز م

 یشجور( دانر %2/58) نفر135( مجرد، %5/81نفر) 172

 %4/94 اشررغ ال تیاز نظررر وضرره  ،یدوره کارشناسرر

قررار   18-22 یدر گرروه سرن   شا یا %1/71دانشجو و 

 57/3مرورد مطالهره    ا یسن دانشرجو  نیانگیداشغند. م

 داشرغند  سرال  37 ثرحداک و 19 حداقل و بود ±32/21

 (.1)ادول 

 
 های دم گراتیک دا شج یان م رد بررسی: ت زیع تراوا ی ویژگی1جدول 

 آماره توصیفی

 های دموگرافیکویژگی

 تعداد)درصد(

 90(69)  پسر جنسیت

 707(22)  دختر

 690(3/26)  مجرد هلأوضعیت ت

 47(3/62)  هلأمت

 92(2/46)  کاردانی مقطع تحصیلی

 693(7/32)  اسیکارشن

 762(4/94)  دانشجو وضعیت اشتغال

 64(1/3)  شاغل 

 613(6/26)  62-77 گروه سنی       

 72-79  (6/74)31 

 >72  (2/4)66 

 

، بین 2با تواه به نغایج آزمو  تی مسغقل در ادول 

میانگین امغیاز انگیزه پیشرفت تحصیلی، هوش 

هل، أیت تهیجانی و کیفیت زندگی با انسیت، وضه

مقطع تحصیلی و وضهیت اشغ ال رابطه آماری 

 (.2)ادول  مهناداری مشاهده نگردید

 

 های دم گراتیک با کیفیت ز دگی، ا گیزه پیشرتت تحصیلی و ه   هیجا ی در دا شج یان م رد بررسی: بررسی ارتباط بین ویژگی2جدول 

 ابعاد مورد بررسی

 های دموگرافیکویژگی

انگیزه پیشرفت  P-Value کیفیت زندگی

 تحصیلی

P-Value هوش هیجانی P-Value 

 297/0 92/606 ± 04/73 663/0 72/12 ±92/2 993/0 60/699 ± 22/62 پسر جنسیت

 49/667 ± 62/49 66/12 ± 26/2 96/649 ± 47/79 دختر

 401/0 99/667 ± 41/36 232/0 23/12 ± 29/2 364/0 34/644 ± 90/77 مجرد هلأوضعیت ت

 17/609 ± 27/62 71/13 ± 27/1 49/691 ± 23/74 هلأتم

 440/0 39/662 ±29/79 621/0 62/19 ±32/1 279/0 27/649 ± 69/76 کاردانی مقطع تحصیلی

 04/669 ± 92/31 23/13± 24/9 70/640 ± 29/74 کارشناسی

 940/0 36/667 ± 22/30 399/0 67/12 ± 67/2 323/0 49/649 ± 07/74 دانشجو وضعیت اشتغال

 22/666± 20/72 90/13 ± 94/2 20/647 ± 12/67 شاغل
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همچنین تفاوت مهناداری بین انگیزه پیشرفت 

تحصیلی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی بر حسب 

 (. 3گروه سنی واود نداشت )ادول 

 

 یفیت ز دگی و ه   هیجا ی در دا شج یان م رد بررسی: بررسی ارتباط بین سن با میا گین امتیاز ابعاد ا گیزه پیشرتت تحصیلی، ک3جدول 

 ابعاد مورد بررسی

 گروه سنی

 هوش هیجانی کیفیت زندگی انگیزه پیشرفت تحصیلی

گروه سنی
 77-62 42/9  ± 01/12 02/62 ± 31/647 97/39 ± 24/666 

72-79 46/1  ± 76/12 71/91 ± 96/640 19/70± 30/602 

>72 92/2  ± 72/19 49/61± 43/697 99/79 ± 20/602 

77/0=  P-Value 91 /0 P-Value= 22/0 P-Value= 

 

در خصوص رابطه بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با 

کیفیت زندگی و هوش هیجانی نغایج آزمو  

همبسغگی پیرسو  رابطه مهنادار و مثبغی بین انگیزه 

پیشرفت و کیفیت زندگی و هوش هیجانی نشا  داد 

با افزایش کیفیت زندگی و هوش  به این مهنا که

یافت حصیلی افزایش میررفت ترهیجانی، انگیزه پیش

 (.4)ادول 

 

 : بررسی ارتباط بین ا گیزه پیشرتت تحصیلی با کیفیت ز دگی و ه   هیجا ی در دا شج یان م رد بررسی4جدول 

 

 

 

 

علیرغم ارتباط مهنادار هوش هیجانی و کیفیت زندگی 

با انگیزش تحصیلی، هیچ یک از مغ یرهای هوش 

( به P=17/1( و کیفیت زندگی)P=89/1) هیجانی

عنوا  یک عامل مهم نغوانست مغ یر پیشرفت 

 بینی نماید.تحصیلی را به شکل مهناداری پیش

 

 گیریبحث و نتیجه

این مطالهه با هد  تهیین رابطه انگیزه پیشرفت 

تحصیلی با کیفیت زندگی و هوش هیجانی 

دانشجویا  دانشگاه علوم پزشکی بم وورت گرفت. 

با تواه به نغایج، میانگین نمرات انگیزه پیشرفت 

تحصیلی، هوش هیجانی و کیفیت زندگی با 

های دموگرافیک دانشجویا  مورد بررسی ویژگی

آماری مهناداری مشاهده نگردید. در مطالهه رابطه 

کشاورز و همکارا  بین هوش هیجانی و انسیت 

 دانشجویا  پزشکی، تفاوت مهناداری واود نداشت

(. همچنین در مطالهه بشارت و همکارا  نیز نشا  7)

داده شد که میزا  هوش هیجانی در بین دخغرا  و 

غیجه که همسو با ن (25) پسرا  تفاوت چندانی ندارد

مطالهه حاضر بود به این مهنا که بین دخغرا  و پسرا  

 

 انگیزه پیشرفت تحصیلی

 هوش هیجانی کیفیت زندگی

63/0  r= 29/0 r= 

074/0 P-Value= 079/0 P-Value= 
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دانشجو در موااهه با مسائل روزمره، از نظر هوش 

هیجانی، تفاوت آماری مهناداری واود نداشت. در 

 ( در مقاطع مخغل 7)و همکارا   مطالهه کشاورز

تحصیلی دانشجویا  تفاوت مهناداری بین دانشجویا  

فری و هاشمی نیز مشخص دیده نشد. در مطالهه غضن

شد مغ یرهای دموگرافیک با انگیزش پیشرفت 

 داری نداشتتحصیلی و کیفیت زندگی رابطه مهنی

الذکر با نغایج مطالهه حاضر . نغایج مطالهات فوق(26)

تواند به دلیل این امر باشد که باشد که میهمسو می

هوش هیجانی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و کیفیت 

ی هسغند که با آموزش وحیح قابل زندگی اکغساب

باشند و به انگیزه فردی، شرایط و بهبود می ءارتقا

 محیطی و خانوادگی بسغگی دارند.

در مطالهه حاضر بین انگیرزه پیشررفت تحصریلی برا       

کیفیت زندگی و هوش هیجانی، رابطه مهنادار و مثبغی 

ها واود داشت. نغایج مطالهات در مورد رابطه بین آ 

جانی و پیشرفت تحصیلی مغنراق  اسرت و   هوش هی

هرا برداشرت کررد.    تروا  از آ  نغیجه مشخصی را نمی

ها نشا  داد که بین هروش  های برخی از پژوهشیافغه

هیجانی با عملکرد تحصیلی دانشجویا  رابطه مهنرادار  

تروا  هروش هیجرانی را بره     مثبت واود دارد و می و

فت بینری کننرده قابرل تواره پیشرر     عنوا  یرک پریش  

های سرایر  اما یافغه ؛(27-29) تحصیلی در نظر گرفت

دهرد کره برین هروش هیجرانی و      ها نشا  میپژوهش

پیشرررفت تحصرریلی در اامهرره آمرراری دانشررجویا  و 

. همچنین (8) آموزا  ارتباط مهنادار واود ندارددانش

در مررورد رابطرره بررین انگیررزه پیشرررفت و پیشرررفت   

شود. به طرور نمونره   تحصیلی این تناق  مشاهده می

دهنرد کره برین    ها نشا  میهای برخی از پژوهشیافغه

انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ارتباط مهنراداری  

واود دارد و تفاوت بین دانشجویا  دخغرر و پسرر از   

دار اسرت بره   نظر انگیزش پیشررفت تحصریلی مهنری   

ای کرره انگیررزه پیشرررفت و پیشرررفت تحصرریلی گونرره

امرا سرایر    ؛(31-32) سررا  اسرت  دخغرا  بیشرغر از پ 

دهند کره برین انگیرزه پیشررفت و     ها نشا  میپژوهش

. (33) پیشرفت تحصیلی ارتباط مهناداری واود ندارد

(، ایررزدی یررزدا  آبررادی و  34) نغررایج تحقیررق زارع 

هرای مطالهره حاضرر    ( همراسغا با یافغره 35) همکارا 

 احساسات کنغرل مهارت دارای فرد که است. هنگامی

ثر ؤو از انگیزه و مهرارت برقرراری ارتباطرات مر     دباش

 دارای آموزشری  محریط  در توانرد مری  برخوردار باشد،

 دیگر باشد. افراد از بیشغر موفقیت و توانایی

علیرغم ارتباط مهنادار بین انگیزه پیشرفت تحصیلی   

و کیفیت زندگی و هوش هیجانی، نغایج تحلیل 

یشرفت رگرسیو  نشا  داد بین مغ یر انگیزش پ

تحصیلی و کیفیت زندگی همبسغگی مهناداری واود 

نداشت. همچنین مغ یر هوش هیجانی نغوانست انگیزه 

پیشرفت تحصیلی را به طور مهناداری در دانشجویا  

 گندمیفر و بینی نماید. نغایج مطالهات تمناییپیش

همخوانی  (37) همکارش( و حسین مردی و 36)

 Parker(، 13)هماسبی و ط اما در مطالهه ثمری ؛دارد

(، 38) و همکارا  Yelkikalan(، 14)و همکارا  

(، این نغیجه به دست آمد که 39) اهفری و احمدزاده

بینی کننده پیشرفت تواند پیشهوش هیجانی می

تحصیلی دانشجویا  باشد. علت این ناهمخوانی 

های مورد مطالهه باشد. تواند به تفاوت گروهمی

زیربنایی، نحوه ورود به  های آموزشی وتفاوت

های مورد اسغفاده دانشگاه، نحوه سنجش و آزمو 

تواند به نغایج مغفاوت منجر مغفاوت در هر مطالهه می

 شود.

های پژوهش، عدم تمایل یکی از محدودیت  

ها بود. سایر دانشجویا  به تکمیل پرسشنامه
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آوری اطالعات های این مطالهه شامل امعمحدودیت

دهی ها به وورت خودگزارشه از پرسشنامهبا اسغفاد

دانشجویا  بود، چرا که ممکن است برخی از پاسخ 

ها را تکمیل نکرده دهندگا  به طور وادقانه پرسشنامه

باشند. همچنین این پژوهش به وورت طولی و به 

 شیوه کوهورت انجام نگرفت.

 

 پیشنهادها

گذاری برای آموزش و تقویت انگیزه در سرمایه

ت دانشجو بر اسا  انگیزه پیشرفت و بهبود امهی

تواند در هوش هیجانی می ءکیفیت زندگی و ارتقا

ثر باشد و باعث اثربخشی ؤها مپیشرفت تحصیلی آ 

و ترقی افراد گردد. از آنجا که ایجاد انگیزه برای 

های باشد، با دورهپیشرفت قابل تهمیم و آموزش می

شایا  توا  کمک آموزشی انگیزش پیشرفت می

 تواهی به ایشا  نمود.

 

 سپاسگزاری

مقاله حاضر حاول از طر  تحقیقاتی به شماره 

وسیله از کلیه دانشجویا  دانشگاه بود. بدین 941258

ا ت ؤعلوم پزشکی بم که با بردباری و دقت به س

ها پرسشنامه پاسخ داده و پژوهشگرا  سرکار خانم

انجام  شبنم شاکری زاده و مهصومه فو دوند که در

این پژوهش یاری رساندند، تشکر و قدردانی 

گردد. از مهاونت محغرم تحقیقات و فناوری می

مین منابع أدانشگاه علوم پزشکی کرما  به اهت ت

 شود.مالی، ومیمانه تشکر و قدردانی می

 

 تعارض منافع

در  تهرار  گونره  چیهر  نرد، ینمایاظهار مر  سندگا ینو

 واود ندارد. یو سازمان گریکدیبا  یمنافه

 
 

References  

1. Dortaj F, Zareie Zavaraki E, Aliabadi K, 

Farajollahi M, Delavar A. The impact of distance 

education (based Mooc) on academic performance 

of PNU. Journal of Research in Educational 

Systems 2017; 10(35):1-20. Persian   

2. Saedi Z, Farahbakhsh K. Relation among quality 

of life, life style, academic performance with 

academic achievement in Isfahan University of 

Medical Sciences student’s. Educ Strategy Med Sci 

2016; 9(3):176-85. Persian   

3. Sobhi Gharamaleki N. The prediction of 

achievement motivation from students’ emotional 

intelligence. Journal of School Psychology 2012; 

1(3): 49-62. Persian 

4. Alizadeh S, Namazi A, Kochakzadeh Talami S. 

Student, Educational achievement, self-esteem, 

emotional intelligence. Research in Medical 

Education 2014;6(1):1-9. Persian 

5. Bahrami N, Najafvand Darikvandi S, Bahrami 

S,Karami Vernamkhasti P, Mehdipoorkorani L. 

The status of emotional intelligence and its 

association with demographic variables among 

students of Dezful University of Medical Sciences 

in 2013. Jundishapur Scientific Medical Journal 

2015; 14(3): 283-93. Persian 

6. Bar-On R. Emotional intelligence: an integral  

 

part of positive psychology. South African Journal 

of Psychology 2010; 40(1): 54-2. 

7. Keshavarz N, Amini M, Mani A, Nabeiei P, 

Saffari Z, Jafari MM. A study on the relationship 

between emotional intelligence and academic 

achievement in students of Shiraz University of 

Medical Sciences. Media 2014; 5(3):70-7. Persian   

8. Sharfi N, Ganji H, Hashemian K, Zandi J. 

Comparison of the proportion of the cognitive 

intelligence, creativity, and emotional intelligence 

in predicting the academic achievement at different 

educational stages. Journal of 

Industrial/Organization Psychology 2012; 2(6):17-

29. Persian  

9. Hosseini MA, Dejkam M, Mirlashari J. 

Correlation between academic achievement and 

self–esteem in rehabilitation students in Tehran 

University of social welfare & rehabilitation. 

Iranian Journal of Medical Education 2007; 7 

(1):137-42. Persian 

10. Alaei Kharaem R, Narimani M, Alaei kharaem 

S. A comparison of self-efficacy beliefs and 

achievement motivation in students with and 

without learning disability. Journal of Learning 

Disabilities 2012; 1(3):85-104. Persian 

11. Yeganeh T, Soltani shal R, Kafi SM, 

Hosseinkhanzadeh AA. The relationship between 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             8 / 11

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-212-en.html


 

 903  6331 پاییز/ 3   / شمارهسوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی 

                                                                                                                       و همکار این یقربان لیراح
 یزندگ تیفیک ،یجانیه ،هوشیلیتحص شرفتیپ زهیانگ

 

emotional intelligence, time management and 

quality of life with academic achievement among 

students. J Rafsanjan Univ Med Sci 2013; 12(3): 

219-32. Persian  

12. Unalan D, Celikten M, Soyer F, Ozturk A. 
Quality of life in Turkish university students and its 

relationship to levels of state-trait anxiety. Social 

Behavior and Personality 2008; 36(3): 417-24. 

13. Samari AA, Tahmasebi F. The study of 

correlation between emotional intelligence and 

academic achievement among university students. 

Journal of Fundamentals of Mental Health 

2008;9(35-36):121-8. Persian 

14. Parker JD, Summerfeldt LJ, Hogan MJ, Majeski 

SA. Emotional intelligence and academic success: 

examining the transition from high school to 

university. Personality and Individual Differences 

2004;36(1):163-72. 

15. Chinipardaz Z, Ghafourian Boroujerdni M, 

Pasalar P, Shiravy khozany A, Keshavarz A. 

Investigation of emotional intelligence and its 

relationship with academic achievement in Medical 

students of Tehran University of Medical Sciences 

in 2008-2009. Strides Dev Med Educ 2012; 

8(2):167-72. Persian 

16. Bar-On R. The Bar-On model of emotional-

social intelligence (ESI). Psicothema 2006;18 

Suppl:13-25. 

18. Saeid Y, Javadi M, Mokhtari Noori J, Sirati M. 

On the relationship between emotional intelligence 

and demographic variables in nurses. J Mil Med 

2013;15(1):87-94. Persian 

19. Ganji H, Mirhashemi M, Sabet M. Bradberry 

Greaves' emotional intelligence test: preliminary 

norming-process. Thought and Behavior in Clinical 

Psychology 2006;1(2):23-35.Persian 

20. Montazeri A, Goshtasbi A, Vahdani Nia M. the 

short form health survey (Sf-36): translation and 

validation study of the Iranian version.  Payesh 

2005; 5(1): 49-56. Persian  

21. Nouhi S, Hoseini M, Rokhsarizadeh H, Saburi 

A, Alishiri G. Progress motivation among 

Baqiyatallah University of Medical Sciences 

students and its relationship with academic 

achievement. J Mil Med 2012; 14(3):200-4. Persian 

22. Miri MR, Dorri GR. Abs the relation between 

self-efficiency and emotional intelligence with 

achievement motivation among University students. 

Health System Research 2015; 11(2): 258-66. 

Persian 

23. Khadivi A, Vakili Mafakheri A. A survey of 

relationship between achievement motivation, locus 

of control, self-concept and high school first grader 

science students academic achievement the five 

regions of Tabriz. Journal of Educational Sciences 

2011; 4(13): 45-66. Persian 

24. Akbari B. Validity and reli ability of hermen's 

achievement motivation test on the Guilan's high 

school students. Quarterly Curriculum Planning 

Knowledge & Research In Educational Sciences 

2008; 21(16): 73 - 96. Persian 

25. Besharat MA, Reza Zadeh MR, Firouzi M, 

Habibi M. The effect of emotional intelligence on 

mental health & academic achievement in transition 

from high school to college. Journal of 

Psychological Sciences 2005; 4(4):13-26. Persian 

26. Ghazanfari F, Hashemi S. The study of 

relationship between quality of occupational life 

and progress motivation in health team of Ashayer 

hospital in Khorramabad. Journal of Clinical 

Nursing and Midwifery 2017;6(1):30-9. Persian 

27. Talebzadeh Nobarian M, Norouzi AA. The 

relationship between emotional intelligence and 

metacognitive awareness of reading strategies with 

the academic performance of students of education.  

Journal of New Approach in Educational 

Administration 2012;2(2):1-22. Persian  

28. Fayombo GA. Emotional intelligence and 

gender as predictors of academic achievement 

among some University students in Barbados. 

International Journal of Higher Education 2012; 

1(1):102-11. 

29. Necla Keles H. An Investigation of the 

relationship between motivation and academic 

achievement of business administration students: an 

empirical study in Turkey. European Journal of 

Social Sciences 2012;30(4):612-7. 

30. Adib-Hajbaghery M, Lotfi MS. The association 

of emotional intelligence with academic 

achievement and characteristics of students of 

Kashan University of Medical Sciences. Iranian 

Journal of Medical Education 2013; 13 (9):703-10. 

Persian 

31. Petrides KV, Furnham A. Gender differences in 

measured and self-estimated trait emotional 

intelligence. Sex Roles 2000;42(5):449-61. 

32. Ergene T. The relationships among testanxiety, 

study habits, achievement motivation, and 

academic performance among Turkish High School 

Students. Education and Sciences 

2011;160(36):320-30. 

33. Mansouri R. Standardization of emotional 

intelligence in students of Tehran University with 

academic achievement [dissertation]. Tehran: 

Tehran University; 2002. Persian 

34. Zare M. The study of emotional intelligence & 

academic achievement [dissertation]. Tehran: 

Tehran Psychological Institute; 2011. Persian 

35. Izadi Yazdan Abadi A, Abolghsemi M, Mirali 

Rostami O. The relationship between emotional 

intelligence and academic achievement among 

students of a military university. Journal of Military 

Psychology. 2011;2(5):17-27. 

36. Tamannaifar MR, Gandomi Z. Correlation 

between achievement motivation and academic 

achievement in university students. Bimonthly of 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             9 / 11

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-212-en.html


 

                                  

 6331 پاییز/ 3   / شمارهسوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی  901

                                                                                                                       و همکار این یقربان لیراح

 

 یزندگ تیفیک ،یجانیه هوش ،یلیتحص شرفتیپ زهیانگ

Education Strategies in Medical Sciences 

2011;4(1):15-9. Persian  

37. Hossein Mardi AA, Hossein Mardi Z. 

Prediction of academic achievement based on 

emotional intelligence and achievement motivation 

among students of Islamic Azad University of 

Roudehen branch in 2013. Pajouhan Scientific 

Journal 2015;13(3):15-22. Persian 

38. Yelkikalan N, Hacioglu G, Kiray A, Ezilmez B, 

Soylemezoglu E, Cetin H, Sonmez R, Ozturk S. 

Emotional intelligence characteristics of students 

studying at various faculties and colleges of 

universities. European Scientific Journal 

2012;8(8):33-50. 

39. Jafari M, Ahmadzade F. Investigation of the 

association between the components of emotional 

intelligence and academic achievement in students. 

Razi Journal of Medical Sciences 2014;21(125):85-

93. Persian 
 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

br
j.k

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                            10 / 11

http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-212-en.html


 

 902  6331 پاییز/ 3   / شمارهسوم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش فصلناهم علمی 

 

 The Relationship of Academic Achievement Motivation with Emotional 

Intelligence and Quality of Life of University Students 

 
Ghorbani Nia Rahil1*, Izadi Fatemeh2 

 
 Received: 25. 06. 2017             Revised: 08. 11. 2017               Accepted: 09. 11. 2017 

 

 
 

Abstract  

 
Background & Objectives: Today, studies have shown the impact of emotional intelligence 

and quality of life on academic achievement motivation. Paying attention to the factors that 

lead to academic motivation is very important. The aim of this study was to determine the 

relationship of academic achievement motivation with emotional intelligence and quality of 

life in students of Bam University of Medical Sciences in 2015. 

Methods: This cross- sectional, descriptive-analytic study was conducted on 232 students in 

Bam University of Medical Sciences selected through stratified random sampling. Research 

instruments were Hermen’s achievement motivation questionnaire, emotional intelligence 

Bradbry-Graves test and 36-item questionnaire of quality of life. Data analysis was done 

through SPSS20 and using t-test, ANOVA, Pearson and linear regression analysis. 

Results: From all, 87% were female, 81% were single, 58.2% were undergraduate students 

and 71.1% were in the age group of 18-22 years old. Mean scores of academic achievement 

motivation, emotional intelligence and quality of life showed no significant relationship with 

demographic features of students. Regression analysis results showed no significant 

correlation between the motivation of academic achievement and variables of quality of life 

and emotional intelligence.   

Conclusion: Although there was no significant relationship between the motivations of 

academic achievement and variables of emotional intelligence and quality of life, the 

motivation for advancement can be generalized and thought; so, training courses for 

motivation development can be very helpful. 

 

Keywords: Motivation of academic achievement, Quality of life, Emotional intelligence, 

Students 
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