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 مقدمه
 بر سزاییب تأثیر که است افراد زندگی ابعاد ترینمهم از تحصیلی، زندگی

 یرتأث افراد تحصیلی عملکرد بر مختلفی عوامل(. 1)دارد زندگی دیگر ابعاد

 عوامل شامل دسته چهار به را آنان تربیت و تعلیم متخصصان که گذارندمی

 عوامل بین در. اندکرده تقسیم اجتماعی و خانوادگی آموزشگاهی، فردی،

 باشند می مؤثر عوامل جمله از انگیزشی راهبردهای و هیجانی هوش فردی،

 لی،تحصی موفقیت در مؤثر عامل هیجانی هوش مطالعات، نتایج طبق(. 2،3)

 هوش، از نوع این زیرا است، شخصی بین روابط و شغل در موفقیت

 بر که گیرد دربرمی را اجتماعی هایشایستگی و هامهارت از ایمجموعه

 و مسئله حل هیجان، مدیریت و درک تشخیص، برای فرد هایتوانایی

 توانایی دارای باال هیجانی هوش با فراگیران(. 4)گذاردمی تأثیر سازگاری

 اساتاحس بر توانندمی و هستند دیگران و خود احساسات شناخت بیشتردر

 هیجانی هوش(. 5) کنند غلبه خانواده و آموزشی محیط از ناشی ناخوشایند

 اجتماعی، آگاهی خودمدیریتی، خودآگاهی، جمله از هایی مؤلفه شامل

 دوران از پس که عمومی هوش برخالف(. 5-7) باشد می ارتباطی مدیریت

 شودمی آموخته زیادی حد تا هیجانی هوش دارد، کمی بسیار تغییر نوجوانی

 .(7-3)گیردمی شکل هاتجربه از یادگیری با زندگی طول در و

 صیلیتح دستاوردهای بهبود برای را شرایط یادگیری، انگیزشی راهبردهای

 را انگیزش اصطالح(. 0)کندمی تسهیل را یادگیری فرآیند و کرده ایجاد

 فتعری رفتار نگهدارنده و کننده هدایت دهنده، نیرو عامل عنوان به توانمی

 راهبردهای دسته دو به یادگیری برای انگیزشی راهبردهای(. 10) کرد

 و( امتحان اضطراب و خودکارآمدی درونی، گذاری ارزش: شامل) انگیزشی

 گرددیم تقسیم( خودتنظیمی و شناختی راهبردهای) خودتنظیمی راهبردهای

(11،12). 

 یادگیری، راهبردهای و خودکارآمدی( 13) همکاران و پوراصغر یمطالعه در

 دانشگاه سیکارشنا مقطع دانشجویان تحصیلی عملکرد بر را تأثیر بیشترین

 در( 14) همکاران و طائی یمطالعه در. است داشته اردبیل شهر نور پیام

 و خالقیت با هیجانی هوش اهواز، شهرستان آزاد دانشگاه دانشجویان

 کوهیش یمطالعه در. است داشته دار معنی و مثبت رابطه تحصیلی عملکرد

 دامی خودتنظیمی، یادگیری بین که است شده داده نشان( 15) همکاران و

 العهمط در. دارد وجود دار معنی مثبت رابطه تحصیلی عملکرد و تحصیلی

Hasegawa میان در هیجانی هوش نمره  ،(10) ژاپن در همکارانش و 

 بوده ترضعیف عملکرد با دانشجویان از باالتر بهتر، عملکرد با دانشجویان

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

. اندانستهد تحصیلی عملکرد در مهم هایمؤلفه از را خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و انگیزشی باورهای هیجانی، هوش محققین از بسیاری زمینه و هدف: 

 علوم شگاهدان دندانپزشکی دانشجویان در تحصیلی عملکرد با یادگیری انگیزشی راهبردهای و هیجانی هوش بین ارتباط بررسی حاضر یمطالعه از هدف

 .است بوده اصفهان پزشکی

 علوم دانشگاه دندانپزشکی یرشته دانشجویان از نفر 130 روی بر 30-37 تحصیلی سال در که تحلیلی-توصیفی مقطعی، مطالعه این در روش بررسی: 

 نامهپرسش از ترتیب به دانشجویان انگیزشی باورهای و هیجانی هوش ارزیابی جهت گرفت، صورت پسر نفر 33 و دختر نفر 103 شامل اصفهان پزشکی

 نسخه SPSS افزار نرم در حاصل اطالعات. شد استفاده دیگروت و پینتریج یادگیری برای انگیزشی راهبردهای پرسشنامه و( 2000) بردبری هیجانی هوش

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد مستقل تی آزمون و پیرسون همبستگی ضریب هایآزمون از استفاده با و وارد 22

 در( . Pvalue<0.001. )اندداشتـه یکـدیـگر با معناداری و مستقیم ارتباط یادگیری انگیزشی راهبرد و هیجانی هوش مطالعه، این نتایج طبق ها: یافته

 مستقـیم ارتباط دارای یادگیـری انگیزشـی راهبردهای بــا و( P value>0/05) دار معنی ارتباط بدون هیــجانی هــوش با تـحصیـلی عـملکرد حالیکه

 (.P value=0.042) بـود معنـادار و

 .است تأثیرگذار تحصیلی عملکرد بر انگیزشی راهبردهای گری واسطه با غیرمستقیم صورت به هیجانی هوش گیری: نتیجه

 .دندانپزشک دانشجو، هیجانی، هوش تحصیلی، عملکرد واژگان کلیدی:

 83 تا 99 صفحات ،77بهار  ، 39 شماره ،13 یدوره و همکاران.ی رضو پزشکی مجله توسعه آموزش در علوم

https://orcid.org/0000-0002-3504-9424
https://orcid.org/0000-0003-4251-0351
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 99 بهار، 37ی ، شماره13ی ی آموزش در علوم پزشکی، دورهی توسعهمجله

 معنی ارتباط نیز( 17) عمان در همکارانش و Mahasneh همچنین. است

 تحصیلی عملکرد با و فراشناختی هایمهارت با هیجانی هوش بین داری

  .یافتند عادی دانشجویان

 باورهای و خودتنظیمی یادگیری راهبردهای رابطه تأثیر دادن نشان با

 تایراس در مؤثری گام توانمی دانشجویان تحصیلی عملکرد با انگیزشی

 یمؤثر کمک تواندمی امر این. برداشت آنان کارآیی و بازده میزان افزایش

 یریز برنامه با تا باشد آموزش امر در اجرایی عوامل دیگر و مشاوران برای

 ار دانشجویان بتوانند روانی و روحی جسمی، آموزشی، هایزمینه در دقیق

 طالعه،م این انجام از هدف. سازند رهنمون بیشتر تحصیلی موفقیت سوی به

 دانشجویان انگیزشی راهبردهای و هیجانی هوش نمره میانگین سنجش

 طریق ینا از تا بود هاآن تحصیلی عملکرد با آن ارتباط میزان و دندانپزشکی

 موزشیآ سیستم در هاآن ترصحیح عملکرد و بیشتر موفقیت جهت در بتوان

 .برداشت گام

 

 روش بررسی
 دانشجویان از نفر 130 برروی حاضر مقطعی – توصیفی یمطالعه

 سوم، هایسال در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی یرشته

 انجام 30-37 تحصیلی سال در( 1331-1334 ورودی) ششم و پنجم چهارم،

 بوده پسر نفر 33 و دختر نفر 103 شامل شده مطالعه وارد دانشجویان. شد

 الدرح دانشجویان. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه روش به که

 نامهپرسش تکمیل به نسبت که دانشجویانی تکمیلی، های دوره گذراندن

 خارج مطالعه از اند،کرده تکمیل ناقص را پرسشنامه یا و نداشته همکاری

 ارائه و نظری مبانی ادبیات، به مربوط اطالعات آوری جمع جهت. شدند

 مطالعه شامل چاپی صورت به ایکتابخانه روش از موضوع اولیه الگوی

 یاینترنت اطالعاتی هایبانک و پژوهشی هایطرح مجالت، مقاالت، ها،کتاب

 از آماری نمونه از نیاز مورد هایداده آوری جمع جهت. شد استفاده

 یجانیه هوش پرسشنامه هیجانی هوش سنجش برای. شد استفاده پرسشنامه

 مورد  ابزار روانسنجی( 5) همکاران و گنجی مطالعه در که گریوز -برادبری

 بعد چهار شامل که شد گرفته بکار است، گرفته قرار استفاده

 آگاهی ،(7-15 سؤاالت)مدیریتی خود ،(1-0 سؤاالت)خودآگاهی

. باشدمی( 20-21 سؤاالت)ارتباطی مدیریت و( 10-20سؤاالت)اجتماعی

 طیف بر منطبق آن هایسؤال که باشدمی سؤال 21 حاوی پرسشنامه این

 کلی نمره. است گردیده طراحی( همیشه) 0 تا) هرگز( 1 از تایی 0 لیکرت

 121 تا 71 بین پایین، هیجانی هوش نشانگر 71 تا 21 بین هیجانی هوش

 باال هیجانی هوش نشانگر 101 تا 121 بین و متوسط هیجانی هوش نشانگر

 .است

 رایب انگیزشی راهبردهای پرسشنامه از انگیزشی باورهای سنجش برای 

( 11) همکارانش و امیری بابائی مطالعه در که دیگروت و پینتریج یادگیری

 انگیزشی باورهای بعد دو شامل که شد استفاده است، شده هنجاریابی

-31 سواالت) خودتنظیمی یادگیری راهبردهای و( 33-41 ،1-24 سواالت)

 آزمون خرده سه دارای انگیزشی باورهای بعد. باشدمی( 47-42 ،25

. باشدمی «امتحان اضطراب» و «درونی گذاری ارزش» ،«خودکارآمدی»

 آزمون خرده دو دارای نیز خودتنظیمی یادگیری راهبردهای بعد همچنین

 اویح پرسشنامه این. است «خودتنظیمی» و «شناختی راهبردهای» از استفاده

 طراحی تایی 5 لیکرت طیف بر منطبق آن هایسؤال که است سؤال 47

 نظری: 3 مخالفم،: 2 مخالفم، کامال: 1 گزینه که ای گونه به است، گردیده

 33 و 27 ،24 سؤاالت و کند می ترسیم را موافقم کامال: 5 موافقم،: 4 ندارم،

 اصلح نمره تغییرات دامنه بنابراین. شوند می گذاری نمره وارونه بصورت

 .باشد می 235 تا 47 از

 مورد ینمتخصص از نفر ده توسط ها پرسشنامه کیفی و کمی محتوایی روایی

 کرونباخ، آلفای روش به هاپرسشنامه پایایی بررسی برای. گرفت قرار تأیید

 پژوهش متغیرهای برای و تکمیل دانشجویان از نفر 20 توسط ها پرسشنامه

 .(73/0 کرونباخ آلفا) است گردیده تأیید و محاسبه

. دش گرفته نظر در نیز دانشجویان معدل تحصیلی، عملکرد ارزیابی جهت

 از استفاده با و شد وارد 22 نسخه SPSS افزار نرم در حاصل اطالعات

 جزیهت مورد مستقل تی آزمون و پیرسون همبستگی ضریب آزمون هایآزمون

 نظر در 05/0 از کمتر معناداری سطح هاتحلیل کلیه در. گرفت قرار تحلیل و

 .شد گرفته

 

  هایافته
 نفر 103 و پسر(%4/47) نفر 33 مطالعه، در حاضر دانشجوی 130 از

. بود 03/12-34/11 دانشجویان معدل تغییرات بازه و بوده  دختر( 0/52%)

 بیشترین و 03/12 معدل کمترین که 72/15±12/1 دانشجویان معدل میانگین

 جانیهی هوش کلی نمره میانگین حاصل، نتایج طبق. است بوده 34/11 معدل

 هیجانی هوش نشاندهنده درواقع که بوده 32/110±33/14 دانشجویان در

 آزمون براساس و آماری آزمون نتایج طبق. باشد می دانشجویان متوسط

 لیک نمره میانگین. گردید ثابت هاداده نرمال توزیع اسمیرنف کولموگراف

 بود 70/105±43/13 با برابر دانشجویان یادگیری انگیزشی راهبردهای

 اهبردر و هیجانی هوش کلی نمره میانگین مطالعه، این نتایج طبق(. 1جدول)

  است هداشت معنادار و مستقیم ارتباط هم با دانشجویان یادگیری انگیزشی

(001/0P value <.)  

 

 

 

 

 

 



 3        و همکاران یرضو

 99، بهار 37ی ، شماره13ی ی آموزش در علوم پزشکی، دورهی توسعهمجله

 میانگین نمرات ابعاد هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی یادگیری :1جدول 

 ابعاد هوش هیجانی میانگین نمره انحراف معیار ابعاد راهبردهای انگیزشی یادگیری میانگین نمره انحراف معیار

32/10  20/34 12/4 باورهای انگیزشی )کلی(   01/20  خودآگاهی 

10/5  50/33 47/5 خودکارآمدی   75/34  خودمدیریتی 

04/0  75/43 12/5 ارزش درونی   70/20  آگاهی اجتماعی 

31/4  30/10 51/5 اضطراب امتحان   10/34  مدیریت ارتباطی 

13/10  17/71 33/14 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی   32/110  هوش هیجانی )کلی( 

74/1  03/57     راهبردهای شناختی 

37/2  24/14     راهبردهای خودتنظیمی 

37/2  70/105     راهبردهای انگیزشی یادگیری )کلی( 

 

 .دهد می نشان  را دانشجویان یادگیری انگیزشی راهبردهای های مؤلفه با هیجانی هوش ابعاد بین ارتباط 2 جدول

 

 ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی با مولفه های راهبردهای انگیزشی یادگیری دانشجویان :2جدول 

راهبردهای انگیزشی                                

 یادگیری  هوش هیجانی

 P value (r)راهبردهای یادگیری خودتنظیمی باورهای انگیزشی

 راهبردهای خودتنظیمی راهبردهای شناختی کل ارزش درونی اضطراب امتحان خودکارآمدی کل

 (P value)سطح معنادارای         خودآگاهی

 (r همبستگی پیرسون)ضریب 

002/0 

223/0 

001/0 > 

251/0 

01/0 

120/0- 

001/0 

241/0 

001/0 > 

233/0 

370/0 

004/0 

001/0 > 

320/0 

 (P value)سطح معنادارای       خودمدیریتی

 (r )ضریب همبستگی پیرسون

001/0 > 

305/0 

001/0 > 

350/0 

014/0 

175/0- 

001/0 > 

323/0 

001/0 > 

377/0 

027/0 

151/0 

001/0 > 

331/0 

 (P value)سطح معنادارای  آگاهی اجتماعی

 (r )ضریب همبستگی پیرسون

001/0 >  

233/0  

001/0 > 

243/0 

343/0 

007/0- 

001/0 > 

321/0 

001/0 > 

314/0 

13/0 

034/0 

001/0 > 

320/0 

 (P value)سطح معنادارای مدیریت ارتباطی 

 (r )ضریب همبستگی پیرسون 

001/0 >  

23/0  

001/0 > 

350/0 

002/0 

215/0- 

001/0 > 

335/0 

001/0 > 

351/0 

003/0 

133/0 

001/0 > 

375/0 

 

 

  (.=023/0P value) است داشته دانشجویان تحصیلی عملکرد با معناداری و مستقیم ارتباط خودمدیریتی بعد تنها هیجانی، هوش ابعاد بین در 3 جدول با مطابق

 

 ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی یادگیری با عملکرد تحصیلی  دانشجویان :3جدول 

 ابعاد هوش هیجانی P value (r)ارتباط با عملکرد تحصیلی  ابعاد راهبردهای انگیزشی یادگیری P value (r) ارتباط با عملکرد تحصیلی

 خودآگاهی 025/0( 035/0) باورهای انگیزشی )کلی( 031/0( 130/0)

 خودمدیریتی 023/0 (170/0) خودکارآمدی <001/0( 20/0)

 آگاهی اجتماعی 411/0( 05/0) ارزش درونی 001/0( 131/0)

 مدیریت ارتیاطی 242/0( 014/0) اضطراب امتحان 011/0(-112/0)

)کلی(راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  114/0( 113/0)  هوش هیجانی )کلی( 275/0( 071/0) 

   راهبردهای شناختی 335/0( 001/0)

   راهبردهای خودتنظیمی 033/0( 111/0)

   راهبردهای انگیزشی یادگیری )کلی( 042/0( 13/0)

 



 تحصیلی عملکرد و یادگیری انگیزشی راهبردهای هیجانی، هوش بین ارتباط بررسی                   4

 99 بهار، 37ی ، شماره13ی ی آموزش در علوم پزشکی، دورهی توسعهمجله

 عملکرد و هیجانی هوش کلی ینمره میانگین بین حاصل، نتایج طبق

 بعد همچنین .(=275/0P value) نشد یافت معنادار ارتباط تحصیلی

 حصیلیت عملکرد با یادگیری انگیزشی راهبردهای ابعاد از انگیزشی باورهای

 .(=031/0P value) است داشته معناداری و مستقیم ارتباط دانشجویان

 ملکردع با انگیزشی باورهای ابعاد از امتحان اضطراب بین است ذکر به الزم

 طبق .(=011/0P value) شد یافت غیرمستقیم ولی معنادار رابطه تحصیلی

 و یادگیری انگیزشی راهبردهای کلی ینمره میانگین بین حاصل، نتایج

  .(=042/0P value) آمد بدست مستقیم و معنادار ارتباط تحصیلی عملکرد

 رییادگی انگیزشی راهبردهای و هیجانی هوش ابعاد نمرات میانگین 4 جدول

 . دهدمی نشان را دانشجویان جنسیت  با آن ارتباط و

 

 . میانگین نمرات ابعاد هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی یادگیری و ارتباط آن با جنسیت دانشجویان4جدول 

P value 

میانگین نمره 

 در دختران

میانگین نمره در 

 پسران
انگیزشی یادگیری ابعاد راهبردهای  P value 

 

میانگین نمره در 

 دختران

میانگین نمره در 

 پسران
 ابعاد هوش هیجانی

45/20±2/4 423/0 باورهای انگیزشی )کلی( 23/10±71/34 37/10±15/33 504/0  خودآگاهی 05/4±32/20 

33/34±34/5 325/0 خودکارآمدی 21/5±35/34 02/5±13/32 033/0  02/5±10/35  خودمدیریتی 

42/20±15/2 105/0 ارزش درونی 11/0±13/43 51/0±03/43 114/0  30/3±14/21  آگاهی اجتماعی 

14/33±25/5 501/0 اضطراب امتحان 22/5±53/10 74/4±33/17 201/0  1/5±31/34  مدیریت ارتیاطی 

13/115±00/14 243/0 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )کلی( 14/3±24/72 03/11±54/71 030/0  32/15±03/117  هوش هیجانی )کلی( 

     راهبردهای شناختی 5/2±3/14 20/2±13/14 754/0

     راهبردهای خودتنظیمی 14/7±33/57 5/3±47/57 714/0

     راهبردهای انگیزشی یادگیری )کلی( 41/17±35/100 22/21±7/104 422/0

طبق نتایج حاصل، میانگین نمرات هوش هیجانی و ابعاد آن در بین 

                 دوجنسیت دختران و پسران تفاوت معنادار نداشته است 

(243/0P value= همچنین تنها بعد خودکارآمدی از ابعاد راهبردهای .)

انگیزشی یادگیری در پسران بطور معناداری بیشتر از دختران بوده است 

(033/0P value=.) 

 

 بحث
 راهبردهای هیجانی، هوش بین ارتباط بررسی جهت حاضر یمطالعه    

 انشگاهد دندانپزشکی دانشجویان در تحصیلی عملکرد با یادگیری انگیزشی

 این نتایج طبق. شد انجام 30-37 تحصیلی سال در اصفهان پزشکی علوم

 هیجانی هوش دامنه در دانشجویان هیجانی هوش نمره میانگین مطالعه،

 ارآمدیخودک مؤلفه با هیجانی هوش ابعاد تمامی. شودمی بندی طبقه متوسط

 یممستق ارتباط یادگیری انگیزشی راهبردهای هایمؤلفه از درونی ارزش و

 آگاهی و خودآگاهی ابعاد ولی  >P value) 001/0) داشت معناداری و

 اب همسو. نداشت معناداری ارتباط امتحان اضطراب مؤلفه با آن اجتماعی

 داد اننش سالمی و سلیمانی امیری، بابایی مطالعات نتایج حاضر، یمطالعه

 دارد وجود معناداری ارتباط خودکارآمدی و هیجانی هوش ابعاد بین که

(11-20). 

 راهبردهای مؤلفه و کلی بطور خودتنظیمی یادگیری راهبردهای همچنین

 معناداری و مستقیم ارتباط هیجانی هوش ابعاد از یک هر با خودتنظیمی

 و قیممست ارتباط خودمدیریتی بعد با تنها شناختی راهبرد بعد اما داشت

 یمعنادار ارتباط راهبرد این با هیجانی هوش ابعاد دیگر اما. داشت معناداری

 مقیاس خرده با هیجانی هوش ابعاد تمامی همچنین .(<P 05/0) نداشت

 .(.>001/0P value) داشت معناداری و مستقیم ارتباط خودتنظیمی راهبرد

 وشه ارتباط با رابطه در شده انجام مطالعه نتایج حاضر یمطالعه با همسو

 یرستاندب اول پایه آموزان دانش یادگیری هایسبک و تنظیمی خود با هیجانی

 آموزان دانش تنظیمی خود و هیجانی هوش بین که داد نشان جهرم، شهر

  .(21) دارد وجود معنادار ارتباط

 انگیزشی راهبرد و هیجانی هوش بین رابطه کلی ارزیابی در عالوه به

 یکدیگر اب معناداری و مستقیم ارتباط متغیر دو این که شد مشخص یادگیری

 در ابراهیمی مطالعه حاضر مطالعه با همسو  .(>001/0P value) دارند

 راهبردهای هیجانی، هوش شخصیتی، هایویژگی میان رابطه بررسی

 با هک داد نشان دانشجویان در تحصیلی انگیزش و خودتنظیمی یادگیری



 5        و همکاران یرضو

 99، بهار 37ی ، شماره13ی ی آموزش در علوم پزشکی، دورهی توسعهمجله

 انگیزشی راهبردهای نمرات هیجانی، هوش نمره در واحد یک افزایش

 دو بین رابطه کلی ارزیابی در همچنین(. 22) است یافته افزایش دانشجویان

 ینا که؛ شد مشخص دانشجویان تحصیلی عملکرد و هیجانی هوش متغیر

 (<05/0P value)دارند بایکدیگر غیرمعناداری ولی مستقیم ارتباط دومتغیر

 با یقو و مستقیم ارتباط تواندنمی دانشجو هیجانی هوش دیگر بیان به

 هوش نبی که داد نشان طائی مطالعه نتایج. باشد داشته تحصیلی عملکرد

 زادآ دانشگاه دانشجویان بین در تحصیلی عملکرد و خالقیت با هیجانی

 مطالعات عالوه به(. 14) است داشته دار معنی و مثبت رابطه اهواز شهرستان

 دعملکر و هیجانی هوش بین معناداری ارتباط به نیز براکت و بفرویی

 (23،24) اندکرده اشاره تحصیلی

 یجانیه هوش متغیر دو بین قوی ارتباط مؤید حاضر، یمطالعه نتایج چند هر

 و یشینپ مطالعات نتایج به توجه با ولیکن است نبوده تحصیلی عملکرد و

 ناختش تفکر، سازی آسان بر تأثیر طریق از باال هیجانی هوش که آنجا از

 راهبردهای تقویت و کنترل قدرت افزایش ها،هیجان مدیریت و هیجانی

 به تاس الزم لذا نماید،می کمک تحصیلی عملکرد افزایش به کارآمد مقابله

 بین باطارت تعیین بررسی به بعد مرحله در. گردد مبذول ویژه توجه بعد این

 تحصیلی عملکرد با آن مقیاس خرده پنج و انگیزشی راهبردهای بعد دو

 زشیانگی باورهای بعد که داد نشان نتایج و شد پرداخته( دانشجویان معدل)

 در. دارد معناداری و مستقیم ارتباط آنان تحصیلی عملکرد با دانشجویان

 لیتحصی عملکرد با خودتنظیمی یادگیری راهبردهای بعد بین کهحالی

 اب همسو.  داشت وجود غیرمعناداری و ضعیف بسیار ارتباط دانشجویان،

 دانشجو یلیتحص عملکرد بینی پیش در بفرویی مطالعه نتایج حاضر یمطالعه

 راهبردهای و انگیزشی باورهای هیجانی، هوش اساس بر دختر معلمان

 رتباطا تحصیلی عملکرد و انگیزشی باورهای بین که داد نشان یادگیری،

  .(23) است داشته وجود معناداری

 خود هایتوانایی خصوص در افراد که باورهایی گفت، توانمی کلی طور به

 کردن کشف کردن، تفکر ینحوه و دهندمی خود تکلیف به که اهمیتی دارند،

 واقع در .باشد تأثیرگذار تحصیلی عملکرد بر تواندمی سپردن خاطر به و

 را یتحصیل موفقیت از باالتری سطح قوی انگیزشی باورهای دارای افراد

 راباضط و بیشتر گذاری ارزش باالتر، خودکارآمدی زیرا کنند،می تجربه

 یگرد و مطالعه این در امده دست به نتایج به توجه با. دارند کمتری امتحان

 افزایش و دانشجویان هیجانی هوش ارتقای جهت در توانمی مطالعات

 کاهش و خودکارآمدی رشد برای مناسب شرایط نمودن فراهم با انگیزه

 و معلمان و اساتید توسط دانشجویان، و آموزان دانش امتحان اضطراب

 رد آموزشی مربیان آگاهی افزایش راستای در آموزشی سمینارهای برپایی

 عملکرد در آن تأثیر و هیجانی هوش و انگیزشی راهبردهای خصوص

 (.23-22) برداشت جهت این در مؤثر گامی توانمی تحصیلی

 شکیپز علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان بین در صرفاً پژوهش این

 شنهادپی. است مطالعه هایمحدودیت از یکی که است پذیرفته انجام اصفهان

 هایپایه در و کشور مختلف شهرهای در عنوان همین با تحقیقی شودمی

 .گیرد صورت تربزرگ آماری جامعه با و دیگر تحصیلی

 

 گیری نتیجه
 و یادگیری انگیزشی راهبرد با هیجانی هوش مطالعه این نتایج طبق

 و تقیممس ارتباط تحصیلی عملکرد با یادگیری انگیزشی راهبرد همچنین

 انیهیج هوش با تحصیلی عملکرد ارتباط درحالیکه است داشته معناداری

 به جانیهی هوش گفت بتوان شاید بنابراین آمد بدست معنی بی و ضعیف

 حصیلیت عملکرد بر انگیزشی راهبردهای گری واسطه با غیرمستقیم صورت

 .است تأثیرگذار
 

 تقدیر و تشکر
 مصوب 337121 تحقیقاتی طرح شماره به نامه پایان از حاصل مقاله این    

 .باشدمی اصفهان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت

 

 جودو منافع در تضادی هیچ که کنند می اعالم نویسندگان تضاد منافع:

 .ندارد
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