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 چکيده

ضوع  از يکي هيجاني هوش: مقدمه سي    هاي¬مو سا سي    حيطه در ا شنا ست  روان  قبيل از زندگي مختلف هاي¬جنبه بر که ا

  .دارد بسزايي نقش تحصيلي پيشرفت

ضر  پژوهش: هدف سي  هدف با حا صيلي  انگيرش با هيجاني هوش ارتباط برر  آن کننده بيني¬پيش فاکتورهاي تعيين و تح

 .شد انجام پزشکي علوم دانشجويان در

صيفي  مطالعه اين در: کار ¬روش ستگي  -تو سفند  تا دي) همب شجويان  از نفر 402 ،(1394 ماه ا شکده  5 از دان شگاه  دان  دان

 اطالعات پرسشنامه   از استفاده  با ها¬داده. کردند شرکت  مطالعه در اي¬سهميه  گيري¬نمونه روش به قزوين پزشکي  علوم

 به. شدند  اوري¬جمع والرند تحصيلي  پيشرفت  انگيزش پرسشنامه   و گريوز-برادبري هيجاني هوش پرسشنامه   دموگرافيک،

صيفي  هاي¬شاخص  از ها¬داده تحليل و تجزيه منظور ستگي  ضريب  جمله از تحليلي و تو سون  همب سيون  مدل و پير  رگر

  .شد استفاده  22SPSS آماري افزار نرم در چندگانه

شان  نتايج: ها¬يافته صيلي  انگيزش و هيجاني هوش بين داري¬معني و مثبت رابطه که داد ن شجويان  ميان در تح  وجود دان

 نتايج. کردند گزارش را مردان به نسبت  باالتري موفقيت انگيزش دانشجو  زنان اين، بر عالوه .(p، 464/0=r<01/0) دارد

 بيني¬پيش را تحصيلي  انگيرش داري¬معني و مثبت طور به هيجاني هوش که داد نشان  چندگانه رگرسيون  مدل از حاصل 

ند ¬مي هاي  از کدام  هيچ .(P، 646/0=β<001/0) ک نه  متغيير ند  بررسيييي مورد اي¬زمي جاني  هوش نتوانسيييت  را هي

 .کنند بيني¬پيش

تايج : گيري نتيجه   رو اين از. دارد وجود ارتباط  تحصييييلي انگيزش و هيجاني  هوش بين که  داد نشيييان حاضييير  مطالعه   ن

شي  خدمات ارائه و صحيح  ريزي¬برنامه سب  آموز  موفقيت انگيزش تقويت نتيجه در و هيجاني هوش افزايش منظور به منا

 .رسد¬مي نظر به الزم
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