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The Relationship Between Social Intelligence and 
Academic Achievement in Anesthesiology and Operating 
Room Students of Tehran University of Medical Sciences

Abstract

Introduction: Students’ academic achievement is one of the important parameters 
in higher education system. By timely identification of students at risk of dropping 
out and taking the necessary measures, their academic status can be improved. Social 
intelligence can greatly predict students’ academic achievement.

Objective: The current study aimed at determining the relationship between social 
intelligence and academic achievement in anesthesiology and operating room 
students of Tehran University of Medical Sciences.

Materials and Methods: The current cross sectional study was conducted on 
anesthesiology and operating room students of Tehran University of Medical 
Sciences in 2018. A total of 140 subjects were selected by convenience sampling 
method. Demographic questionnaire and the Bradbury and Tromso standard 
questionnaire for social intelligence were employed as data collection instruments. 
To measure academic achievement, the overall GPA of the students was used. Data 
were analyzed using SPSS software version 24 and P <0.05 was considered as the 
level of significance.

Results: The mean age of students was 20.54 ± 1.33 years. Mean score of social 
intelligence was higher in male students than female ones (4.75±0.85 vs. 4.65±0.77) 
(T= 0.743, df=138, P= 0.459). Pearson correlation coefficient showed a positive 
and significant correlation between academic achievement and social intelligence 
(r=0.613) and all its dimensions (i e, social information processing (r=0.581), social 
skills (r=0.445), and social awareness (r=0.481) (P=0.000).

Discussion and Conclusion: The mean score of students’ social intelligence and its 
dimensions was in the desired level. There was a positive and significant relationship 
between social intelligence and all its dimensions with academic achievement. 
Therefore, it is suggested to plan for the improvement of social intelligence to 
promote students’ academic achievement.
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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

آيین محمدی1، ريتا مجتهدزاده2، *افضل شمسی3

چکید ه
مقدمه: یکی از ابعاد مهم در نظام آموزش عالی کشور، پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. با شناسایی به موقع دانشجویان 

در معرض خطر افت تحصیلی و انجام اقدامات الزم می توان موجب ارتقای وضع تحصیلی آن ها گردید. هوش اجتماعی به 
میزان بسیار زیادی می تواند موفقیت تحصیلی فرد را پیش بینی کند.

هدف: هدف از این مطالعه »تعیین ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه 

علوم پزشکی تهران« می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1397 بر روی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران 

انجام یافته است. نمونه ها به تعداد 140 نفر و به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل 
پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی »ترومسو« (Tromso Social Intelligence Scale) بود. جهت 
سنجش پیشرفت تحصیلی از نمره معدل کل دوره تحصیلی دانشجویان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از 

نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گردید و P< 0/05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 1/33±20/54 سال بود. میانگین نمره هوش اجتماعی در دانشجویان مرد )4/75±0/85( 

نسبت به دانشجویان زن )0/77±4/65( بیشتر بود )T= 0/743 ،df= 138،P= 0/459(. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط 
آماری مثبت و معنی داری بین پیشرفت تحصیلی با هوش اجتماعی )r= 0/613( و کلیه ابعاد آن پردازش اطالعات اجتماعی 

.)P= 0/001( نشان داد )r= 0/481( آگاهی اجتماعی ،)r= 0/445( مهارت های اجتماعی ،)r= 0/581(
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میانگین هوش اجتماعی و مؤلفه های آن در دانشجویان در سطح مطلوب قرار دارد. 

بین هوش اجتماعی و کلیه ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین برنامه ریزی اساسی 
توسط مسئولین مربوطه برای ارتقای سطح هوش اجتماعی در جهت افزایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضرورت دارد.

کلمات کلیدی: پیشرفت تحصیلی، دانشجو، هوش اجتماعی.
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مقدمه
یکی از ابعاد مهم در نظام آموزش عالی کشور، پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان است و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش 
کیفیت آموزش یاد کرد )1(. پیشرفت تحصیلی، به عنوان متغیر 

وابسته، تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی بر روی 
آن تأثیر دارند )2(. تحقیقات نشان داده که در بین این عوامل، 
عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و اجتماعی بیشترین 
تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند )2، 3(. سال های متمادی تصور 
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افراد  این بود که ضریب هوشی تنها شاخص میزان موفقیت  بر 
است، اما روان شناسان دریافتند که جنبه های غیرشناختی مانند 
عوامل عاطفی و اجتماعی نیز دارای اهمیت زیادی هستند )4(. 
در این رابطه، نتایج تحقیقات نشان می دهد متغیر هوش اجتماعی 
از قوی ترین متغیرها برای پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان 
می باشد )5، 6(. آلبرچت (Albrecht)، هوش اجتماعی را خوب 
برخورد کردن با دیگران و به دست آوردن همکاری آن ها می داند 
و  تعامل  از سبک های  دانش  یک  هوش  این  که  است  معتقد  و 
استراتژی هایی است که می تواند به یک شخص در به انجام رساندن 

اهدافش در برخورد با دیگران کمک کند )7(.
کسب موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان گروه علوم پزشکی به 
دلیل ویژگی های حرفه ای اهمیت ویژه ای دارد )3(. به  طوری که 
پیامدهای شکست تحصیلی دانشجویان رشته های علوم پزشکی 
منظور  به   .)8( می دهد  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  خدمات سالمت 
پیشگیری از عوارض نامطلوب و در بسیاری موارد غیرقابل جبران، 
وجود اقداماتی که بتواند دانشجویان در معرض خطر افت تحصیلی 
با  زیرا  می رسد  نظر  به  نماید، ضروری  شناسایی  و  غربالگری  را 
شناسایی به موقع دانشجویان در معرض خطر و همکاری درون 
ارتقای وضع  موجب  می توان  دانشگاه ها  درون  واحدهای  بخشی 
تحصیلی آن ها گردید )9(. تحقیقات متعدد نشان داده است که 
هوش اجتماعی به میزان بسیار زیادی می توانند موفقیت اجتماعی 
و تحصیلی فرد را پیش بینی کند )10، 11(. ستوده اصل و همکاران 
در تحقیقی نشان دادند هوش به طور معنی داری می تواند موفقیت 
تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی را پیش بینی کند. همچنین 
این محققین توصیه کرده اند تحقیقات در زمینه هوش اجتماعی 
در رشته های علوم پزشکی خصوصاً رشته های بالینی برای بررسی 
رابطه بین وضعیت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در این دانشجویان 

انجام گیرد )12(.
دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل به دلیل ماهیت بالینی 
این رشته ها، باید در محیط بالینی اتاق عمل پرورش داده شوند که 
این باعث می شود تا برای دانشجویان این رشته ها شرایط متفاوتی 
از نظر فردی و آموزشی ایجاد گردد )13(. این موضوع و همچنین 
پیچیدگی یادگیری در محیط های بالینی نظیر اتاق عمل باعث 
شده تا نیاز به بررسی وضعیت یادگیری دانشجویان از ابعاد مختلف 

ضروری گردد )14(. در کشور ما، رشته های اتاق عمل و هوشبری 
واحدهای  و حجم  تبدیل شده  کارشناسی  به  کاردانی  مقطع  از 
یافته است  افزایش  بالینی دانشجویان در مقطع جدید  نظری و 
ولی به نظر می رسد که ایجاد زیرساخت های الزم متناسب با این 
تغییرات به خوبی در نظر گرفته نشده است )15(. این می تواند تأثیر 
منفی زیادی در فرایند آموزشی و موفقیت تحصیلی دانشجویان 
این رشته ها داشته باشد )13(. به طوری که سالیانه تعداد زیادی 
دانشجو در رشته های هوشبری و اتاق عمل پذیرش و پس از طی 
دوره های آموزشی فارغ التحصیل می شوند؛ اما عده ای از آنان به 
دالیل متعدد دیرتر فارغ التحصیل شده و یا به علت افت تحصیلی از 
ادامه تحصیل محروم و یا اخراج می شوند )16(. بر این اساس بررسی 
وضعیت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان هوشبری 
و اتاق عمل ضرورت می یابد. غفاری و همکاران در مطالعه ای بر 
روی دانشجویان علوم پزشکی مراغه و بناب نشان دادند با توجه 
به نظر  با هوش اجتماعی،  ارتباط مستقیم عملکرد تحصیلی  به 
می رسد هوش اجتماعی باعث افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان 
می شود )6(. رحیمی نیز در مطالعه ای، هوش اجتماعی دانشجویان 
علوم پزشکی کاشان را نسبتاً مطلوب گزارش کردند. این محققین 
پیشنهاد کردند هوش اجتماعی در دانشجویان سایر دانشگاه ها و 
همچنین تأثیر هوش اجتماعی در سازگاری اجتماعی و محیطی 

دانشجویان توسط سایر محققین بررسی شود )17(.
با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت هوش اجتماعی و پیشرفت 
تحصیلی در دانشجویان رشته اتاق عمل و هوشبری که عهده دار ارائه 
مراقبت های درمانی هستند و از طرف دیگر بر اساس جستجوهای 
محقق، در این زمینه در دانشجویان گروه هوشبری و اتاق عمل 
هدف  با  تحقیق  این  لذا،  است.  نشده  انجام  تحقیقی  کشور  در 
» تعیین ارتباط هوش اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 

هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تهران » انجام شد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر، یک مطالعه همبستگی از نوع مقطعی است که 
در سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. جامعه 
پژوهش را دانشجویان کارشناسی هوشبری و اتاق عمل دانشگاه 
علوم پزشکی تهران تشکیل می داد. حداقل حجم نمونه با استفاده 
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از فرمول حجم نمونه بر اساس نتایج مطالعات مشابه )5( با ضریب 
همبستگی 0/2، توان آزمون 90 درصد، خطای نوع اول 5 درصد 

به تعداد 133 نفر محاسبه گردید.
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با احتساب احتمال ریزش در نهایت 140 نفر وارد مطالعه شدند. 
نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. معیارهای 
هوشبری  یا  عمل  اتاق  رشته  دانشجوی  شامل  مطالعه  به  ورود 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان ترم دوم و باالتر، داشتن 
تمایل به شرکت در مطالعه بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل 
دانشجویان مهمان موقت، عدم تمایل به ادامه همکاری در پژوهش 
و تکمیل ناقص پرسشنامه ها بود. انجام این پژوهش توسط کمیته 
اخالق IR.TUMS.VCR.REC.058.1397 دانشگاه علوم پزشکی 
تهران مورد تائید قرار گرفت. نمونه گیری پس از توضیح در مورد 
مراحل تحقیق، مفاهیم مورد نیاز و پس از کسب رضایت آگاهانه 
کتبی از دانشجویان انجام شد. هم چنین در مورد ناشناس بودن، 
حفظ اسرار و رعایت حریم شخصی به دانشجویان اطمینان کافی 
پرسشنامه  شامل  مطالعه  این  در  استفاده  مورد  ابزار  شد.  داده 
»ترومسو«  اجتماعی  هوش  استاندارد  پرسشنامه  دموگرافیک، 
(Tromso Social Intelligence Scale) بود. پرسشنامه اطالعات 

جمعیت شناختی یک فرم پژوهشگر ساخته بود که شامل اطالعات 
فردی از جمله: سن، جنس، رشته تحصیلی، ترم تحصیلی، شغل 

پدر، شغل مادر، تحصیالت پدر و تحصیالت مادر بود.
پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو یک ابزار استاندارد بین المللی 
پردازش  مقیاس شامل  دارای 21 سؤال در سه خرده  است که 
اطالعات اجتماع، مهارت های اجتماعی و آگاهی اجتماعی می باشد. 
عقاید  تا  پاسخ دهندگان خواسته می شود  از  پرسشنامه  این  در 

خودشان درباره هر سؤال یا ماده را بر روی یک مقیاس 7 درجه ای 
 19  ،18  ،17  ،14  ،9  ،6  ،3  ،1 سؤاالت   .)18( کنند  مشخص 
می باشد.  اجتماعی  اطالعات  پردازش  مقیاس  خرده  به  مربوط 
مقیاس  خرده  به  مربوط   21  ،16  ،13  ،11  ،8  ،5  ،2 سؤاالت 
آگاهی اجتماعی و سؤاالت 4، 7، 10، 12، 15، 20 مربوط به خرده 
مقیاس مهارت های اجتماعی می باشند )19(. سیلورا (Silvera) و 
همکاران در مطالعه ای، ضریب پایایی آلفا برای کل ابزار را 0/84 
و برای خرده مقیاس های پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت های 
اجتماعی و آگاهی اجتماعی به ترتیب 0/81، 0/86 و 0/79 گزارش 
کردند )18(. این پرسشنامه توسط رضایی به فارسی ترجمه شده 
جامعه  در  مقیاس  این  فارسی  نسخه  پایایی  و  عاملی  و ساختار 
دانشجویان مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. به طوری که ضریب 
پایایی آلفا کرونباخ برای کل مقیاس 0/75 و برای خرده مقیاس 
پردازش اطالعات اجتماعی، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی به 
ترتیب برابر 0/73، 0/66 و 0/64 گزارش شد. این محقق توصیه به 

 تعداد )درصد( وضعیت متغیر

 جنسيت
 مرد
 زن

35(9/53) 
73(1/26) 

 ترم تحصيلی

 دوم
 چهارم
 ششم
 هشتم

53(4/62) 
55(2/65) 
42(9/56) 
64(1/13) 

 محل سکونت
 خوابگاه

 منزل شخصی
35(9/53) 
73(1/26) 

 شغل پدر
 آزاد

 کارمند
 بازنشسته

31(3/35) 
44(4/51) 
63(9/13) 

 شغل مادر
 آزاد

 کارمند
 دارخانه

2(3/3) 
62(3/17) 
152(3/33) 

 پدر تحصيالت
 سوادیب
 یپلمد یرز

 دانشگاهی

15(1/3) 
94(1/23) 
52(3/63) 

 مادر تحصيالت
 سوادیب
 یپلمد یرز

 دانشگاهی

3(5/3) 
75(5/39) 
35(353) 

 

جدول 1- مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش
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استفاده از این ابزار در جامعه دانشجویان نموده اند )19(.
جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان از نمره معدل کل 
گزارش شده توسط آموزش دانشکده پیراپزشکی تهران استفاده 
شد. در نهایت جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار 
آماری SPSS نسخه 24 و آزمون آماری تی تست (t-Test)، آنوا 
 (Pearson Correlation و ضریب همبستگی پیرسون (Anova)

(Coefficient استفاده گردید و P< 0/05 به عنوان سطح معنی دار 

در نظر گرفته شد.

یافته ها
بر اساس یافته ها، از مجموع 140 نفر مشارکت کننده، 54/3 درصد 
)76 نفر( دانشجویان اتاق عمل و 45/7 درصد )64 نفر( دانشجویان 
هوشبری بودند. میانگین سن دانشجویان 1/33±20/54 سال بود. 
سایر مشخصات دموگرافیک در جدول شماره 1 آورده شده است.
میانگین نمره کل هوش اجتماعی در دانشجویان، 0/80±4/61 و 
میانگین نمره در بعد پردازش اطالعات اجتماعی؛ 4/97±0/99، 

اجتماعی؛  آگاهی  بعد   ،4/46±1/00 اجتماعی؛  مهارت های  بعد 
هوش  با  دموگرافیک  مشخصات  بین  ارتباط  بود.   4/41±0/93

اجتماعی و ابعاد آن در جدول شماره 2 آورده شده است.
میانگین معدل کل در دانشجویان 1/20±17/20 بود. بر اساس 
دانشجویان  در  کل  معدل  میانگین  تست،  تی  آماری  آزمون 
دانشجویان  از  بیشتر  معنی داری  طور  به   )17/39±1/15( زن 
 .)T=-2/367  ،df= 138  ،P= 0/019( بود   )16/90±1/24( مرد 
شخصی  منزل  ساکن  دانشجویان  در  معدل  میانگین  همچنین 
از دانشجویان ساکن  )1/18±17/42( به طور معنی داری بیشتر 
 .)T=-2/891 ،df= 138 ،P= 0/004( بود )خوابگاه )1/17±16/83
ضریب همبستگی پیرسون ارتباط آماری مثبت و معنی داری بین 
ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی نشان داد  هوش اجتماعی و کلیه 

)P= 0/000( )جدول 3(.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف  تعیین ارتباط بین هوش هیجانی با پیشرفت 

 متغیر

 ابعاد هوش اجتماعی
 نمره کل هوش اجتماعی یاجتماع یآگاه اجتماعی یهامهارت اجتماعی اطالعات پردازش

 ±میانگین
 انحراف معیار

 ±میانگین
 انحراف معیار

 ±میانگین
 انحراف معیار

 ±میانگین
 انحراف معیار

 جنس
 مرد
 زن

11/1±98/4 
81/0±00/5 

85/0±44/4 
00/1±41/4 

80/0±00/4 
81/0±50/4 

95/0±45/4 
44/0±55/4 

 تی تست نتایج آزمون*
 

441/0-T= * 
450/0P= 

405/0-T=  * 
450/0P= 

840/1-T= * 
055/0P= 

440/0-T= * 
458/0P= 

 محل سکونت
 خوابگاه

 منزل
85/0±08/5 
00/1±44/4 

00/1±50/4 
00/1±04/4 

98/0±50/4 
85/0±00/4 

45/0±41/4 
95/0±45/4 

 تی تست نتایج آزمون*
 

994/1-T= * 
050/0P= 

055/1-T=  * 
080/0P= 

494/1-T= * 
045/0P= 

814/1-T= * 
054/0P= 

 ترم

 دوم
 چهارم
 ششم
 هشتم

00/1±45/4 
99/0±80/4 
08/1±09/5 
50/0±11/5 

08/1±15/4 
98/0±40/4 
10/1±48/4 
48/0±45/4 

00/1±05/4 
90/0±41/4 
04/1±44/4 
90/0±45/4 

84/0±40/4 
40/0±54/4 
95/0±59/4 
55/0±80/4 

 تی تست نتایج آزمون**
 

015/1F= * 
004/0P= 

100/0F= * 
100/0P= 

050/0F= * 
891/0P= 

840/0F= * 
404/0P= 

 

جدول 2- میانگین و انحراف معیار هوش اجتماعی و ابعاد آن بر حسب مشخصات دموگرافیک

*df= 138, **df=3
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تحصیلی در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی 
انجام شد. در مطالعه حاضر، نمره کل هوش اجتماعی و  تهران 
ابعاد آن در دانشجویان باالتر از سطح متوسط بود که این نمره 
در دانشجویان مرد نسبت به زن باالتر بود. رحیمی و همکاران در 
مطالعه ای، نمره هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان بیشتر از حد متوسط گزارش کردند )9(. نتایج مشابه در 
مطالعه نادو (Nado) بر روی دانشجویان علوم پزشکی نیز گزارش 
شده است )20(. شاید علت باال بودن هوش اجتماعی در دانشجویان 
علوم پزشکی به خاطر ماهیت رشته باشد که مستلزم تعامل و ارتباط 
با مردم )بیمار و غیر بیمار( است. باال بودن هوش اجتماعی و ابعاد 
آن در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل این مطالعه، نشان می دهد 
دانشجویان می توانند تا حدود زیادی رفتار دیگران را پیش بینی 
به آسانی در موقعیت های اجتماعی سازگار می شوند، در  کنند، 
ارتباط با دیگران از کلماتی که در شأن آن ها است استفاده می کنند 
)17(. برخالف نتایج مطالعه حاضر، در مطالعه رحیمی و همکاران 
نمره هوش اجتماعی در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر 
بود البته این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود )17(. از دالیل 
این تناقض می توان به تفاوت در جامعه پژوهش، دانشگاه محل 
تحصیل و محل زندگی دانشجویان اشاره نمود. شاید علت بیشتر 
به دانشجویان  بودن هوش اجتماعی در دانشجویان پسر نسبت 
دختر در مطالعه حاضر مربوط به تفاوت های شخصیتی و فردی 

دانشجویان پسر و دختر و حضور بیشتر پسران در جامعه باشد.
در مطالعه حاضر، بیشترین نمره ابعاد هوش اجتماعی به ترتیب 
و  اجتماعی  مهارت های  اجتماعی،  اطالعات  پردازش  به  مربوط 
آگاهی اجتماعی بود. پردازش اطالعات اجتماعی بر توانایی درک 
و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات تأکید می کند و توانایی فهم 
پیام های  درک  انسانی،  روابط  در  غیرکالمی  و  کالمی  پیام های 

پنهانی و نیز پیام های آشکار می باشد )21(. نصیری و همکاران 
در مطالعه خود نشان دادند از میان مؤلفه های هوش اجتماعی در 
دانشجویان بیش ترین درصد به ترتیب شامل پردازش اطالعات، 
مهارت اجتماعی و مؤلفه آگاهی اجتماعی می باشد )22(. نتایج 
علوم  دانشجویان  روی  بر  همکاران  و  رحیمی  مطالعه  در  مشابه 
روی  بر  همکاران  و  شهبازیان  مطالعه  و   )23( کاشان  پزشکی 
دانشجویان علوم پزشکی کردستان )24( گزارش شد که با نتایج 
مطالعه حاضر همخوانی دارد. برخالف نتایج مطالعه حاضر، رضایی 
پزشکی  علوم  غیر  دانشجویان  بر روی  مطالعه ای  در  و همکاران 
آگاهی  به  مربوط  مؤلفه ها  درصد  بیشترین  دادند  نشان  بیرجند 
اجتماعی، مهارت های اجتماعی و پردازش اطالعات اجتماعی بود 
)25(. از دالیل این اختالف نتایج می توان به تفاوت در جامعه دو 

پژوهش اشاره نمود.
در مطالعه حاضر، نمره هوش اجتماعی و کلیه ابعاد در دانشجویان 
ساکن خوابگاه بیشتر از دانشجویان ساکن منزل شخصی بود. بارن 
(Bar On)، هوش اجتماعی را قابل رشد می داند و بر این باور است 

که با استفاده از آموزش می توان آن را گسترش داد )26(. با توجه 
به اینکه دانشجویان در محیط خوابگاه با تعداد زیادی از همساالن 
خود در تعامل و ارتباط هستند بنابراین یافته مطالعه حاضر قابل 
انتظار است. مهارت های اجتماعی به عنوان وسیله ارتباط میان 
فرد و محیط تعریف می شود و محققان معتقدند که این وسیله 
برای شروع و ادامه ارتباط سازنده و سالم با همساالن به عنوان 
بخش مهمی از بهداشت روانی، مورد استفاده واقع می شود )27(.
در مطالعه حاضر، نمره هوش هیجانی در دانشجویان با ترم تحصیلی 
باالتر نسبت به سایر دانشجویان بیشتر بود. رحیمی در مطالعه ای 
گزارش کرد بین هوش اجتماعی دانشجویان بر حسب ترم و مقطع 
تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد. هم چنین مقطع و ترم تحصیلی 

 

 پیشرفت تحصیلی متغیر
 P-Value ضریب همبستگی

 ابعاد هوش اجتماعی
 >R= 005/0P*185/0 اجتماعی اطالعات پردازش
 >R= 005/0P*441/0 اجتماعی یهامهارت
 >R= 005/0P*485/0 اجتماعی آگاهی

 >R= 005/0P*356/0 نمره کل هوش اجتماعی

جدول 3- همبستگی بین هوش اجتماعی و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

*N=140
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بر هوش اجتماعی دانشجویان، اثرگذار است که این شاید به خاطر 
اکتسابی و تحت تأثیر آموزش بودن هوش اجتماعی باشد که فرد 
در طول تحصیل این هوش را کسب می کند و هر چه مقطع و 
ترم تحصیلی فرد بیشتر می شود به نوعی هوش اجتماعی او هم 
افزایش می یابد )17(؛ که این نتایج با مطالعه حاضر همخوانی دارد.
در مطالعه حاضر، میانگین معدل دانشجویان زن نسبت به مرد 
به طور معنی داری در سطح باالتری قرار داشت. اوگنلر و سلوی 
(Ogenler & Selvi) بر روی دانشجویان ترکیه گزارش کردند که 

از دانشجویان پسر  بهتر  وضعیت تحصیلی در دانشجویان دختر 
دختر  دانشجویان  نیز   (Sheard) شیرد  مطالعه  در   .)28( است 
به طور معنی داری عملکرد بهتری از همتایان پسر در هریک از 
مالک های ارزشیابی تحصیلی دارند )29(. نتایج مشابه پژوهش 
حاضر در سایر تحقیقات مشابه )28، 30، 31( نیز گزارش گردید. 
به نظر می رسد که این نتیجه با محتوای دروس علوم پزشکی که 
نتیجه تحقیقات نشان  باشد.  بیشتر ماهیت حفظی دارد مرتبط 
داده که دختران در علوم ادبی و پسران در علوم ریاضی و فنی 
به طور مداوم و  توانایی بیشتری دارند )32(. دانشجویان دختر 
منظم عادت به مطالعه دارند، در کالس های درس مرتب و منظم 
در حال یادداشت برداری هستند و بیشتر از پسران برای امتحان 
و  نگرش  می نویسد:  باره  این  در  حسینی   .)33( دارند  آمادگی 
عملکرد بهتر دختران نسبت به تحصیل احتماالً به دلیل نگرانی 
کمتر آن ها از یافتن شغل متناسب با مدرک تحصیلی می باشد در 
حالی که برای پسران درآمد شغلی آینده نسبت به دختران، از 
اهمیت بیشتری برخوردار است که این مسئله موجب ایجاد نگرش 

و عملکرد پایین تری نسبت به تحصیل شده است )34(.
در مطالعه حاضر، میانگین معدل دانشجویان ساکن منزل شخصی 
نسبت به دانشجویان ساکن خوابگاه به طور معنی داری در سطح 
باالتری قرار داشت. نتایج مطالعه ابراهیم زاده و همکاران بیانگر باالتر 
بودن میزان افت تحصیلی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشجویی 
نسبت به سایر دانشجویان بود )35(. شریفی فر و همکاران نیز در 
مطالعه ای نشان دادند سکونت خارج از منزل پدری فرسودگی و 
افت تحصیلی را افزایش می دهد. این محققین دالیل این یافته 
را بدین صورت بیان کردند که سکونت خارج از منزل پدری با 
افزایش احساس ناکارآمدی همراه باشد زیرا دانشجویان زمانی که 

در خارج از منزل پدری زندگی می کنند ممکن است از حمایت های 
خانوادگی الزم برخوردار نبوده و به سبب تعدد نقش و افزایش 
مسئولیت های زندگی احساس ناکارآمدی نموده و بیشتر در معرض 
فرسودگی تحصیلی قرار گیرند )36(. نتایج تحقیقات فوق با نتایج 
مطالعه حاضر هم راستا است. البته در مطالعه اوگنلر و سلوی بر 
روی دانشجویان کشور ترکیه اظهار گردید که وضعیت تحصیلی 
دانشجویی وضعیت تحصیلی  دانشجویان ساکن خوابگاه های  در 
بهتری دارند )28( که با مطالعه فعلی در تناقض است. علت این 
عدم توافق را می توان در شرایط متفاوت خوابگاه های دانشجویی 

و بافت فرهنگی دو کشور جستجو کرد.
بر اساس یافته های مطالعه حاضر، همبستگی مثبت و معنی داری 
بین هوش اجتماعی و کلیه ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
موفقیت  کننده  بینی  پیش  یک  اجتماعی  هوش  داشت.  وجود 
محسوب می شود )10، 11(. هوش اجتماعی باال سبب می شود 
افراد در جذب دانش جدید به طور کلی موفق عمل کنند )37(. 
و  مثبت  رابطه  دادند  نشان  خود  مطالعه  در  همکاران  و  غفاری 
معنی داری بین هوش اجتماعی و کلیه ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان علوم پزشکی مراغه و بناب وجود داشت به طوری که با 
افزایش هوش اجتماعی، عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز افزایش 
یافته بود )6(. جین و ساکسنا (Saxena & Jain) نیز در مطالعه ای 
گزارش کردند که عملکرد تحصیلی باال به هوش اجتماعی وابسته 
است )38(. سایر مطالعات مشابه )6( نیز نتایج هم راستا با مطالعه 
حاضر گزارش کردند. گلمن (Goleman) یکی از محققان بهره ی 
هوشی معتقد است انسان ها برای موفقیت هایی باالتر نظیر کنکور، 
آزمون های استخدامی، تحصیل نیاز به قدرتی باالتر از هوش های 
معمولی دارند که از آن به هوش اجتماعی تعبیر می شود )39(. 
تحقیقات نشان داده هوش اجتماعی عامل مؤثر و تعیین کننده 
در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در دانشگاه، تحصیل، 
شغل و روابط بین شخصی می باشد. هوش اجتماعی به دانشجویان 
کمک می کند ارتباط بهتری با استادان، همکالسی ها و دیگران 
داشته باشند، توانایی مدیریت مؤثر در محیط تحصیلی خود را 
افزایش عملکرد  بنابراین، می توان جهت  داشته باشند )6، 24(؛ 
تحصیلی دانشجویان از روش های تقویت هوش اجتماعی استفاده 
با استفاده  از محدودیت های این مطالعه، نمونه گیری  نمود )6(. 
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بود.  تصادفی  جای  به  هدف  بر  مبتنی  و  دسترس  در  روش  از 
از  هیجانی(  )هوش  مطالعه  این  اطالعات  محدودیت ها،  دیگر  از 
طریق خودگزارش دهی دانشجویان به دست آمده لذا، ممکن است 
اطالعات به دست آمده به  صورت کاماًل واقعی نباشد. استفاده از 
برای سنجش  معدل دانشجویان طبق گزارش آموزش دانشکده 

پیشرفت تحصیلی از نقاط قوت این مطالعه می باشد.
در نهایت نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین اجتماعی و ابعاد 
و  اجتماعی  مهارت های  اجتماعی،  اطالعات  پردازش  )شامل  آن 
آگاهی اجتماعی( در دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از میانگین 
فرضی، بیشتر و به نوعی مطلوب است. بین هوش اجتماعی و ابعاد 
آن با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد 
گردد؛  دانشجویان  تحصیلی  ارتقای سطح  به  منجر  می تواند  که 
بنابراین توصیه می شود دانشگاه ها با برنامه ریزی اساسی در جهت 
ارتقای هوش هیجانی دانشجویان نظیر جذب روانشناسان خبره، 

خانواده ها  مشارکت  مناسب،  سخنرانی های  و  کارگاه ها  برگزاری 
اقدام نمایند تا با ارتقای سطح هوش اجتماعی دانشجویان زمینه 

پیشرفت تحصیلی آن ها فراهم گردد.
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