
 99، بهار 1شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                     

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   99 بهار، 1شماره ، یلزدهمسال                                                                                                                                                            

 

 کی و غیرپزشکیهای علوم پزشهوش هیجانی دانشجویان گروه ی هوش هیجانی بر میزانهامؤلفهآموزش  مقایسه

 
 ، تهران، ایران.دانشگاه آزاد اسالمی گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی یی فر:رضامریم 

، گرمسگار،  دانشگگاه آزاد اسگالمی  عضو هیات علمی، گروه ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار  مهرداد نیکنامی:

 ایران.

 ایران. فیروزآباد، فارس،، فیروزآباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه پرستاری گروه علمی، هیات عضو ن:مرضیه آزادیا

، تهگران،  ، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسگالمی عضو هیات علمی، گروه مدیریت، دانشکده بهداشت :*یالزمانصاحبمحمد 

 ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ، علوم پزشگکی تهگران دانشگگاه آزاد اسگالمی    لمی، گروه مدیریت، دانشکده بهداشتعضو هیات ع ی مسؤول:سندهینو*

 تهران، ایران.

 

 

 

 

و از طریق آموزش  دیآیمدر یادگیری و هوش به شمار  رگذاریتأثهوش هیجانی یکی از موارد بسیار  :چکیده

 ریتأثهدف کلی پژوهش حاضر تعیین  .شودیمختن است و سبب افزایش دستیابی به موفقیت نیز قابل آمو

های علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه هوش هیجانی بر هوش هیجانی دانشجویان گروه یهامؤلفهآموزش 

بی از . بدین منظور از روش پژوهش نیمه تجربود 1991-99تهران در سال تحصیلی  علوم پزشکی آزاد اسالمی

دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی  ای ازسهمیه روش به نفر 179 پس آزمون استفاده شد که-نوع پیش آزمون

آوری علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای جمع

استفاده گردید. بعد از  2002آن -باراطالعات مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی 

های حاصل از پژوهش گرفته شد. داده آزمونپسهوش هیجانی، از دو گروه  یهامؤلفهجلسه آموزش  8اتمام 

حاکی از این بود  هاافتهیمورد تحلیل قرار گرفت.  های مناسب استنباطیو آزمون های آماری توصیفیبا روش

( و =p 000/0هوش هیجانی در گروه آموزش بیشتر از شاهد ) یهامؤلفه میانگین هوش هیجانی در تمامی که

این میانگین در گروه غیر پزشکی نسبت به گروه پزشکی بیشتر بود اما در هیچ یک از موارد تفاوت معناداری 

-می (. نتایج پژوهش حاضر نشان<p 01/0های پزشکی و غیر پزشکی نیز دیده نشد )میان دانشجویان گروه

شود که برنامه ریزان هوش هیجانی سبب افزایش هوش هیجانی در بین دانشجویان می یهامؤلفهموزش دهد آ

های علوم پزشکی تدوین هایی با هدف آموزش هوش هیجانی به دانشجویان در رشتهتوانند سرفصلدرسی، می

  نمایند.

 غیگر  یهگا گگروه م پزشگکی،  علگو  یهاگروههوش هیجانی،  یهامؤلفههوش هیجانی، آموزش  واژگان کلیدی:

 .پزشکی
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 مقدمه

 ، یکی از ابعادی که روان شناسان به هدفربازیداز      

بر موفقیت افراد مورد توجه قرار  مؤثربررسی عوامل 

شناختی نظیر حافظه و حل مسئله  یهاجنبه دادندیم

غیرشناختی  یهاجنبهاز مدتی به اهمیت  بود، اما بعد

( 99پاشا  (بردند یپ زینهمانند عوامل عاطفی و اجتماعی 

یکی از انواع هوش غیرشناختی، هوش هیجانی است. 

ذهنی است که به  یهاییتوانا هوش هیجانی یکی از انواع

احساسات و ادراکات خود و دیگران کمک کرده  شناسایی

ند احساسات و هیجانات خود را تا فرد بتوا شودیمو سبب 

و  هاییتوانااز  یامجموعهتنظیم نماید که شامل 

اجتماعی و هیجانی است و باعث افزایش  یهامهارت

موفقیت فرد در زمان مقابله با فشارها و شرایط محیطی 

گماچری و  ؛99 ،برخورداری و همکارانشود )یم

 (2012 ،همکاران

چهار توانایی  صورتبهمایر و همکاران، هوش هیجانی را 

به هم پیوسته معرفی کردند که شامل توانایی ادراک 

برای  هاجانیههیجانات در خود و دیگران، استفاده از 

، درک هیجان و مدیریت هیجان یریگمیتصمتسهیل 

 (.2008 ،)مایر و همکاران باشدیم

و کارآمدی که  یوربهرهیکی از عوامل متعدد در افزایش 

 ، هوش هیجانی استباشدیم مؤثریل در دوران تحص

که  کندیم(. گلمن چنین بیان 97 ،)کشاورز و همکاران

زندگی است و  یهاتیموفقعامل  %20بهره هوشی فقط 

به دیگر عوامل وابسته است و سرنوشت  هاتیموفق % 80

دارد که هوش هیجانی را  ییهامهارتافراد بستگی به 

نتایج  (99ن برخورداری و همکارادهد )یمتشکیل 

که هوش هیجانی، بر  دهدیمنشان  هاپژوهشبسیاری از 

 ریرناپذییتغخالف هوش شناختی یک توانایی ثابت و 

از طریق  توانیمنیست، بلکه قابل رشد و تغییر است و 

ویژه، میزان آن را افزایش داد و سطح کمی و  یهاآموزش

 (.2009 ،آن-بار) دیبخشکیفی آن را بهبود 

مطالعه بوساکو و همکارانش نشان داد که هوش  یهاافتهی

هیجانی یکی از موارد بسیار مهمی است که باعث افزایش 

سطح اعتماد به نفس و شجاعت و همچنین منجر به 

و افرادی که  شودیمکاهش سطح اضطراب و ناامیدی 

بدبین هستند از هوش هیجانی پایینی نیز برخوردار 

 (.2008 ،بوسیاکو و همکارانهستند )

 انددادهمطالعات مختلف در زمینه هوش هیجانی، نشان 

به  مندعالقهکه تقویت هوش هیجانی باعث تربیت افرادی 

و دارای اعتماد به نفس  ریپذتیمسئول، خالق، یآموزعلم

)کالنتری و  شودیمو قدرت باالی برقراری ارتباط 

باعث افزایش سالمت روان و  نیو همچن( 99 ،همکاران

که  یطوربه(، 2019 ،)مامی شودیمحصیلی پیشرفت ت

تربیت متعالی افراد درگرو تعالی هوش هیجانی در کنار 

 (.99 ،کالنتری و همکاراناست ) اشیعقالنهوش 

دانشجویان هر جامعه، نیروی انسانی و سازندگی آینده آن 

جامعه هستند و سالمت جسم و روان آنان از اهمیت 

دیگر، هوش هیجانی در  برخوردار است، از سوی یاژهیو

 منظوربهکننده بهتری  ینیبشیپسنتی  باهوشمقایسه 

دستیابی به موفقیت و سازگاری اجتماعی است و باعث 

مختلف تحصیل و  یهانهیزمافزایش موفقیت افراد در 

که  طورهمان (.91 ،)احمدی و همکاران شودیماشتغال 

یجه (، به این نت1997در مطالعه کیانی و همکارانش )

هوش هیجانی، خالقیت  یهامؤلفهدست یافتند که 

هیجانی و دشواری در تنظیم هیجانی در پردازش 

بوده و ادراک، تعامالت و  مؤثراطالعات هیجانی افراد 

قرار  ریتأثدانشجویان با فضای آموزشی را تحت  ییایرؤ

هوش  یهامؤلفه، به نحوی که توانایی باال در دهندیم

ری و برعکس، توانایی پایین در این هیجانی باعث سازگا

و ناسازگارانه  زااسترسباعث افزایش رفتارهای  هامؤلفه

 (.97 ،)کیانی و همکاران شودیم

در این خصوص، خدابخشی کوالیی و همکارانش 

با این نتیجه رسیدند که هوش  یامطالعه(، در 1998)

معنوی و هوش هیجانی با شفقت به خود در دانشجویان 

که بین  یطوربهی رابطه مثبت و معناداری دارد، پرستار

هوش هیجانی، مهارت درون فردی، مهارت بین فردی، 

سازگاری، مقابله با فشار و خلق عمومی با شفقت به خود 
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خدابخشی کوالیی و )رابطه مثبت و معناداری دارد 

 (.1998 ،همکاران

( نیز 1997در این راستا، پیمانی فروشانی و همکارش )

دادند که هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی رابطه نشان 

مثبت و معنادار و با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و 

معنادار دارد که همچنین هوش هیجانی و اضطراب 

معنادار هم در عملکرد  ینیبشیپامتحان، توانایی 

پیمانی )تحصیلی و هم در فرسودگی تحصیلی را دارند 

 (.1997 ،فروشانی و همکار

(، با بررسی هوش هیجانی 1991و همکارانش ) احمدی

دانشگاه  المللنیبدانشجویان پزشکی و دندانپزشکی واحد 

علوم پزشکی گیالن به این نتیجه دست یافتند که 

میانگین نمره کل دانشجویان از سطح متوسط، باالتر بود 

و میانگین نمره دانشجویان مقطع علوم پایه کمی بیشتر 

 منظوربهبود که توصیه کردند که  از مقطع علوم بالینی

 یهادوره، با برگزاری یاحرفهموفقیت هر چه بیشتر 

مهارت هوش هیجانی در  یهاکارگاهآموزشی، سمینارها و 

تحصیلی دانشجویان تقویت گردد )احمدی  یهاسالطول 

 (91 ،و همکاران

( نیز نشان داده شد 1992همکارش )در مطالعه فالح و 

هوش هیجانی باعث شادکامی  یاهمؤلفهکه آموزش 

و همچنین باعث  شودیمدانشجویان دختر خوابگاهی 

 یهاطیمحتا فرد بهتر بتواند با مسایلی که ویژه  شودیم

 (.92فالح و همکاران ) دیآخوابگاهی است، کنار 

( حاکی از این 2019نتایج مطالعه ایرفان و همکارانش )

ر تنگاتنگی بود که هوش هیجانی و همدلی ارتباط بسیا

دارند و تنها نیمی از دانشجویان دارای این خصوصیت 

هستند و آموزش هوش هیجانی به دانشجویان باید توسعه 

 (. 2019 ،ایرفان و همکارانشود )داده 

( نشان داده 2018در مطالعه سونداراراجان و همکارش )

شد که دانشجویان پزشکی که مقطع دبیرستان خود را در 

ولتی گذرانده بودند، دارای هوش هیجانی د یهارستانیدب

 (.  همینطور2018 ،سونداراراجان و همکارانبود )باالتری 

که  دهدیمافزایش تحقیقات مبتنی بر شواهد نشان 

در دستیابی به  هاآنهوش هیجانی پزشکان بر توانایی 

سزایی هب ریتأثایجاد امنیت و دلسوزی مراقبین سالمتی 

(. همچنین هوش 2019 ،ندارد )گماچری و همکارا

مثبت بر ارتباط بین پزشک و بیمار  صورتبههیجانی باال 

ارتباطی،  یهامهارتو همدلی، کار تیمی،  گذاردیم ریتأث

شده و رهبری را  یدهسازمانمدیریت استرس، کمیته 

 (2010 ،)آرورا و همکاران دهدیمافزایش 

 تواندیمکلی، هوش هیجانی، با استفاده از آموزش  طوربه

( و همینطور یکی از 2018 ،ابه و همکاران) ابدیافزایش 

در موفقیت بیشتر تحصیلی و  رگذاریتأثعوامل بسیار 

تا حدی که حتی با استفاده از بهره  باشدیمشغلی 

نمود اما با  ینیبشیپ توانیمهوشی، شغل مناسب فرد را 

عالوه بر میزان  توانیماستفاده از هوش هیجانی، 

فرد در شغلش، میزان شکست فرد را در این پیشرفت 

 %81رهبری نیز،  یهاطهیحنمود. در  ینیبشیپزمینه نیز 

جهت دستیابی به موفقیت به میزان هوش  هاییتوانا

فنی و  یهاییتواناهیجانی بستگی دارد و کمتر بستگی به 

 (.1990 ،صفی خانی و همکارانش)هوش ذهنی دارد 

ابل آموختن و همچنین که هوش هیجانی، ق ییازآنجا

هوش  توانیمو از طریق آموزش،  باشدیماکتسابی 

هیجانی را افزایش داد و افراد دارای هوش هیجانی باالتر، 

دستیابی بیشتر به موفقیت دارند، جایگاه مهم هوش 

و  شودیم ترپررنگآموزشی  یهایزیربرنامههیجانی در 

دانشگاه  همچنین با توجه به اینکه دانشجویانی که در

دارای  اندشدهرفتهیپذعلوم پزشکی آزاد اسالمی تهران 

باالتری در قیاس با سایر واحدها بودند  نسبتاًنمره و رتبه 

و  هاکالسو رقابت تنگاتنگی میان دانشجویان در 

یادگیری مطالب و امتحانات وجود داشت که گهگاه 

و به طبع آن  هاآناسباب عدم تمرکز و تشویش خاطر 

 هاآنتحت شعاع قرار گرفتن سالمتی و پیشرفت سبب 

،  پژوهشگر بر آن شد تا با بررسی  آموزش گشتیم

هوش هیجانی بر هوش هیجانی در بین  یهامؤلفه

پزشکی و غیر پزشکی گامی در  یهاگروهدانشجویان 

جهت ارائه شناخت و آگاهی به مسئولین در جهت ارائه 
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و به جوانان  شناسایی و مدیریت هیجانات یهاآموزش

 یهاروشو  هاآموزشدانشجو در جهت استفاده از این 

 مناسب برای داشتن یک زندگی سالم بردارد.

 هاروشمواد و 

پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی است. در این 

پژوهش از طرح دو گروهی )آزمایش و شاهد( با 

استفاده شد. پس از تعیین نمونه،   آزمونپسو  آزمونشیپ

 آزمونشیپبه دو گروه تقسیم شدند  و از هر گروه   افراد

کارهای به عمل آمد، سپس به گروه مداخله آموزش راه

مبتنی بر هوش هیجانی داده شد و به گروه کنترل 

به  آزمونپساز هر دو گروه  مجدداًآموزش داده نشد. 

دو گروه  آزمونپسو  آزمونشیپعمل آمد سپس نمرات 

 مقایسه شدند.

ماری این پژوهش شامل کلیه دانشگگجویان جامعه آ

پزشکی و غیگرپزشکی علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران در 

با  بود که با استفاده از فرمول 1991-99سال تحصیلی 

نمونه  حجم، درصد توان آزمون 80و  نانیدرصد اطم 91

و در نفر  88 شاهد و آزمایش  یهاگروههر کدام از  یبرا

آمد که  جهت اطمینان در  نفر به دست 179مجموع 

 نفر در مطالعه شرکت داده شدند. 179مجموع 

در این مطالعه با توجه به  تعدد رشته در واحد پزشکی 

پژوهشگران بر ایجاد شرایط برابر در میان  دیتأکتهران، 

مختلف بود که بر این اساس از روش  یهارشته

دا استفاده شد. بدین ترتیب که ابت یاهیسهم یریگنمونه

تعداد افرادی که از هر رشته باید در مطالعه شرکت 

مشخص شدند آنگاه در بین   یاهیسهمبا روش  کردندیم

تصادفی افرادی برای شرکت  طوربهدانشجویان آن رشته 

نفر  11000که از  صورتنیبددر تحقیق انتخاب شدند. 

هر نفر  به نسبت تعداد دانشجویان  179دانشجوی واحد 

 وارد مطالعه شدند. نمونه شیگرا

ابزار گردآوری اطالعات این پژوهش پرسشنامه بود. 

مورد استفاده در این پژوهش از آزمون  یهاپرسشنامه

و یک  2002آن -( بارBar-onاستاندارد هوش هیجانی )

 پرسشنامه اطالعات دموگرافیک  بود.

در مورد  سؤال 17در پرسشنامه اطالعات دموگرافیک 

، مقطع، تعداد افراد خانواده، هلتأسن، جنس، وضعیت 

 مسالین چندمین فرزند خانواده، رشته تحصیلی،

مادر،  و سنتحصیلی، سن پدر، تحصیالت پدر، شغل پدر 

زندگی کردن پدر و  باهمتحصیالت مادر، شغل مادر، 

 یمندعالقهمادر، زندگی کردن دانشجو با خانواده، 

تحصیل را  دانشجو به ادامه یمندعالقهدانشجو به رشته، 

 . دیگردیمشامل 

(  دارای پنج EQ-iآن ) -مقیاس هوش هیجانی بار

مقیاس و پانزده خرده مقیاس شامل موارد زیر است: 

 وجود، ابراز هیجانی، خودآگاهی: فردی درون مؤلفه

: فردی بین مؤلفه .استقالل خودشکوفایی، ،نفسعزت

 .فردی بین روابط اجتماعی، یریپذتیمسئول همدلی،

. یریپذانعطاف ،ییگراواقع مسئله، حل: سازگاری فهمؤل

 تکانش. کنترل روانی، فشار تحمل: استرس مدیریت مؤلفه

نمره  منظوربهشادمانی.  ،ینیبخوش: عمومی خلق مؤلفه

 1تا  1از  سؤالدهی در این پرسشنامه برای هر 

مخالف =  کامالً، 1موافق =  کامالً. )شودیم یگذارنمره

آن  سؤاالتگین هر مؤلفه  با توجه به (. سپس میان1

بنابراین برای هر مؤلفه امتیازی ؛ دیآیممؤلفه به دست 

امتیاز  1امتیاز باال و  1که  دیآیمبه دست  1 تا 1بین 

 .شودیمپایین محسوب 

تعیین هوش هیجانی از پرسشنامه هوش  منظوربه

استفاده شد. پاتل  یسؤال 99آن نسخه  -هیجانی بار

ریب پایایی این مقیاس را با استفاده از روش ( ض2017)

 81/0و از طریق روش دو نیمه سازی  89/0باز آزمایی 

(. همچنین سجودو و 2017 ،پاتلنمود )گزارش 

( با استفاده از روش آلفای کرونباخ 2019همکارانش )

 ،سجودونمود )بیان  81/0اعتبار این پرسشنامه را 

هیجانی بار آن در (. اعتماد علمی پرسشنامه هوش 2019

( با استفاده از روش 1991) ینجاتپژوهش داخلی توسط 

 راآنپایایی  توانیمگزارش شد که  99/0آلفای کرونباخ 

(. همچنین با روش 2019 ،نجاتی و همکاراننمود ) دییتأ

سنجیده شد که یکی از  یدییتأتحلیل عاملی 
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است و  1/99برازش یعنی مجذور خی نسبی  یهاشاخص

ابرازش آن یعنی ریشه مجذور میانگین خطای شاخص ن

درصد در همین حد  90و با اطمینان  09/0برآورد برابر با 

 خواهد بود. پس از روایی سازه برخوردار است.

 جلسه 8ماه  2 مدت آزمایش به گروه برای در این مطالعه

 کنترل، گروه به اما شد، برگزار یجانیه هوش آموزش

 آموزش یهاجلسه صهداده نشد. خال خاصی آموزش

بود  گریوز و برادبری برنامۀ برگرفته از یجانیه هوش

 (.1)جدول 

رعایت مالحظات اخالقی، فرم رضایت آگاهانه در  منظوربه

اختیار دانشجویان قرار گرفت که عالوه بر تشریح نحوه 

تکمیل پرسشنامه، داوطلبانه بودن شرکت در طرح و عدم 

ندن اطالعات دریافتی مورد نیاز به درج نام و محرمانه ما

 .قرار گرفت دیتأک

 یفیتوص آمار هایشاخص از هاداده توصیف منظوربه 

 استفاده( نمودارها رسم ار،یمع انحراف ن،یانگیم ،یفراوان)

تحلیل واریانس، تحلیل  یهاآزمونشد و با کمک 

 چندگانه و ونیرگرس ، کای دو، تحلیل مانکوا،انسیکووار

 گرفت. لیل اطالعات صورتتح SPSS افزارنرم

 

 هیجانی هوش یهامهارت آموزش یهاجلسه : خالصه1جدول 

 محتوای جلسه جلسات

 اعضای گروه با آموزشی جلسات اهداف اشتراک جلسات، برنامۀ ارائۀ گروه، اعضای با معارفه توجیهی جلسۀ

 جلسه اول
 ترس، اضطراب، )خشم، شناسایی انواع آن در زندگی و ماعی(اجت و فیزیولوژیک روایی، )ابعاد آن یهادگاهیو د هیجان تعریف

 مرکب و ...(. های هجا تنفر، غم، شادی،

 جلسه دوم
 شد تمرین یهاحالت با هاجانیه انواع نقش و ایفای تمرین با جلسه این در هیجانات؛ با همراه افکار و یاچهرهی هاحالت شناسایی

 کردند. تمرین را هاجانیه انواع شناخت ر،یکدیگ یجانیه یهاحالتافراد با حدس  و

 جلسه سوم

 از استفاده و رفتاری و شناختی الگوی ارائۀ و عملی؛ توضیح یهانمونه طریق از رفتار و هیجانات خودکار، افکار بین رابطۀ بررسی

 و و مناسب صحیح افکار نیجایگزی و خطا افکار بررسی و اندکردهایجاد  افکار این که و احساساتی شناختی خطاهای یهافرم

 هیجانی حاالت تغییر تشخیص

 جلسه چهارم
 خوشحالی، مانند مختلف یهاشکل که به ی اصلیهاجانیه مورد در هانمونه با جلسه این در دیگران. در هیجانات شناسایی یچگونگ

 شد. وگوگفت ،شودیم آشکار و ... عصبانیت

 جلسه پنجم

 افزایش و دیگران خود و از یجانیه خودآگاهی فایدۀ جلسه این زندگی؛ در در جاناتیه مدیریت لزوم و ابراز مختلف یهاوهیش

 یهامهارت آموزش و همدلی یهامهارتو  شد داده توضیح جاناتیه بلندمدت و مدتکوتاه اثرات و خود از یجانیهخودآگاهی 

برای  دوستان با همنوایی و تشکر یادداشت تکالیف از و شد داده هایآزمودن به ی همدلیهامهارت افزایش برای فعال دادن گوش

 گروهی استفاده شد. کار

 جلسه ششم
 اولین شناخت و هیجانات ثانویۀ و اولیۀ خود )ارزیابی در هیجانی عالئم اولین شناخت و هیجانات ینیبشیپ شامل که هیجان کنترل

 (جاناتیه و افکار یهانشانه

 جلسه هفتم
 یجانیه یهادواژهیکل از استفاده و یسازآرام راهبردهای مختلف از یریگبهره موقعیت، تغییر طریق از هیجان )کنترل کنترل هیجان

 است(. منفی های خودگویی و حذف مثبت های ییخود گو شامل که

 جلسه هشتم
 ابراز و ... و مجدد یابیارز مجدد، تمرکز پذیرش، سازگاری و یهاوهیش به یجانیه مشکالت حل یهاوهیش )آموزش کنترل هیجان

 مختلف(. شرایط در هاجانیهۀ شدکنترلشایسته و 

 هاافتهی
ایگگگن پگگگژوهش، اکثریگگگت  یهگگگاافتگگگهیبگگگر اسگگگاس 

(، در بگگگین %81) مجگگگرد ،(%72زن ) کننگگگدگانشگگگرکت

غیرپزشکی، بیشترین فراوانی متعلگق بگه رشگته     یهارشته

میکروبیولوژی و در بین گگروه پزشگکی بیشگترین فراوانگی     

بگه   %9/77متعلق به رشته علوم آزمایشگاهی بگوده اسگت.   

بگه   منگد عالقه %90بودند و  مندعالقهرشته تحصیلی خود 

بیشگگترین فراوانگی در بگگین   بگاً یتقرادامگه تحصگیل بودنگگد.   

، کننگگدگانشگگرکتدرجگگات تحصگگیلی پگگدرها و مادرهگگای 

از  %18از پگدران کارمنگد و    %98/97تحصیالت دیپلم بود.
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در  کنندهشرکتپدر و مادرهای افراد  %88، اردخانهمادران 

 کننگدگان شگرکت از  %90و  کردنگد یمزندگی  باهممطالعه 

بگین   یداریمعنتفاوت . کردندیمبا پدر و مادرشان زندگی 

دو گروه شاهد و آزمایش در مشخصات دموگرافیک کیفگی  

همگگن   دهنگده نشگان کگه   مشاهده نشگد  موردمطالعهافراد 

( 2)جگگدول  یکمگگمشخصگگات  ظازلحگگابگگودن دو گگگروه  

 دموگرافیک است.

که میانگین  دهدیمنشان  9جدول شماره  یهاافتهی

هوش هیجانی در گروه آموزش افزایش  مؤلفه 1نمرات 

 ؛ ونسبت به قبل از آموزش داشته است یتوجهقابل

نتایج آزمون تحلیل  9که جدول شماره  طورهمان

نشان هوش هیجانی را  یهامؤلفهکوواریانس برای 

هوش هیجانی  یهامؤلفه، برای تمامی دهدیم

میان فردی،  یهامهارتدرون فردی،  یهامهارت)

سازگاری، کنترل استرس و خلق عمومی(، متغیر گروه 

 یهامؤلفهشده است یعنی بین میانگین کلیه  داریمعن

آماری  ازنظرهوش هیجانی در گروه آموزش و شاهد 

( و این <P 000/0وجود دارد ) یداریمعنتفاوت 

بودن آموزش است، اما اثر رشته در این  مؤثر دهندهنشان

 یهاگروهبدین معنی که بین  نیست داریمعنتحلیل 

وجود ندارد البته  یمعنادارپزشکی و غیر پزشکی تفاوت 

کنترل در مدل آورده شده  عنوانبهکه  آزمونشیپنمره 

 است. داریمعناست نیز 

 

 همگنی برای متغیرهای دموگرافیک کمی در دو گروه آزمایش و شاهد : نتایج آزمودن2جدول 

p-value متغیر دموگرافی گروه میانگین انحراف معیار 

11/0 
 آموزش 3110/21 01320/2

 سن
 شاهد 1330/21 13233/1

133/0 
 آموزش 9303/1 23200/2

 ترم
 شاهد 3111/1 91312/2

111/0 
 آموزش 1021/1 11929/1

 وادهتعداد خان
 شاهد 3111/1 23301/1

19/0 
 آموزش 3011/0 10100/0

 تعداد خواهر
 شاهد 0331/0 13232/0

99/0 
 آموزش 0311/0 32933/0

 تعداد برادر
 شاهد 3990/0 13103/0

3/0 
 آموزش 0339/1 03210/1

 رتبه فرزند
 شاهد 1111/1 13032/1

01/0 
 آموزش 3931/93 19313/3

 سن پدر
 شاهد 3003/91 11333/0

03/0 
 آموزش 2200/13 90031/1

 سن مادر
 شاهد 3900/13 29313/0

 

 ی موردهاگروهپس از آموزش به تفکیک  ی هوش هیجانی قبل وهامؤلفه: میانگین و انحراف معیار برای 3جدول 

 Partial Etaاندازه اثر )

Squared) 
 پیش از آموزش پس از آموزش

 تعداد
رشته 

 تحصیلی
 هگرو

بعد هوش 

 هیجانی
 گروه رشته اثر متقابل

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

033/0 009/0 001/0 

 پزشکی 21 0000/33 13013/2 3013/19 33039/2

 آموزش

ی هامهارت

درون 

 فردی

 غیرپزشکی 03 9333/13 11923/1 9032/11 33013/3

 کل 11 3333/11 13309/1 1333/13 31191/3
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 پزشکی 22 1030/30 03331/2 2323/33 33301/2

 غیرپزشکی 01 1030/12 91231/3 1312/12 11313/3 شاهد

 کل 30 1000/11 13933/1 1331/11 00319/1

000/0 000/0 130/0 

 پزشکی 21 1309/21 30913/1 1931/23 39003/1

 آموزش

ی هامهارت

 میان فردی

 غیرپزشکی 03 9333/21 30133/9 3301/30 11010/9

 کل 11 1919/21 00202/9 3019/30 93113/1

 پزشکی 22 3323/23 13313/2 3323/23 11019/3

 غیرپزشکی 01 3111/23 30333/9 2393/21 01011/9 شاهد

 کل 30 1331/23 13130/9 1222/21 10101/9

002/0 001/0 199/0 

 پزشکی 21 0000/22 32391/1 0130/21 13392/2

 آموزش

 سازگاری

 غیرپزشکی 03 1019/23 11220/2 3101/21 20011/3

 کل 11 1103/22 31001/2 9901/21 03903/3

 پزشکی 22 1111/21 10121/1 9199/21 90932/1

 غیرپزشکی 01 2393/23 39100/2 2900/23 30333/2 شاهد

 کل 30 3333/22 10303/2 1333/22 31910/2

003/0 001/0 111/0 

 پزشکی 21 0130/21 13321/1 9311/20 21311/3

 آموزش

کنترل 

 استرس

 غیرپزشکی 03 1131/23 23303/3 3331/23 12232/3

 کل 11 3101/20 22902/3 3019/21 39033/3

 پزشکی 22 0111/21 91921/1 3323/21 03192/2

 غیرپزشکی 01 3111/20 03123/3 1239/20 01101/1 شاهد

 کل 30 3003/20 31391/3 3222/20 29233/1

010/0 000/0 319/0 

 پزشکی 21 3921/21 11391/1 0003/21 30310/2

 آموزش

 خلق عمومی

 غیرپزشکی 03 1330/21 30300/2 1023/20 23113/2

 کل 11 1390/23 13911/2 0311/20 33103/2

 پزشکی 22 0111/21 31339/2 9199/21 11101/1

 غیرپزشکی 01 2331/23 93013/2 1112/23 01101/2 شاهد

 کل 30 1113/22 01132/2 3331/22 90913/2

 

 ی هوش هیجانی بر اساس گروه و رشتههامؤلفهبرای  انسیکووار: نتایج آزمون تحلیل 1جدول 

 F p-value میانگین مجذورات یآزاددرجه  مجذوراتمجموع  منبع تغییرات مولفه ها

 ی درون فردیهامهارت

 000/0 113/333 200/1131 1 200/1131 گروه

 321/0 330/0 211/1 1 211/1 رشته

 000/0 110/132 319/120 1 319/120 آزمونشیپ

   213/1 103 930/321 خطا

 ی میان فردیهامهارت

 000/0 033/33 333/119 1 333/119 گروه

 313/0 309/0 010/2 1 010/2 رشته

 000/0 333/313 103/2010 1 103/2010 آزمونشیپ

   329/2 103 319/131 خطا

 سازگاری

 000/0 310/30 311/19 1 311/19 گروه

 032/0 230/0 031/0 1 031/0 رشته

 000/0 001/133 331/319 1 331/319 آزمونشیپ

   332/2 103 910/101 خطا
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 کنترل استرس

 000/0 931/22 011/193 1 011/193 گروه

 211/0 319/1 311/3 1 311/3 رشته

 000/0 331/91 013/110 1 013/110 آزمونشیپ

   001/3 103 131/1133 خطا

 خلق عمومی

 

 000/0 013/109 393/130 1 393/130 گروه

 301/0 030/1 000/2 1 000/2 رشته

 000/0 203/239 130/133 1 130/133 آزمونشیپ

   193/1 103 111/311 خطا

 

 بحث
هوش  یهامؤلفهنشان داد آموزش  هاآزموننتایج 

هیجانی سبب افزایش هوش هیجانی در بین دانشجویان 

همکاران که این نتیجه با نتیجه مطالعه امیدی و  شودیم

( که نشان دادند که آموزش هوش هیجانی 1992)

بین فردی، توانایی  یهامهارتون فردی، های در بامهارت

، مدیریت فشار روانی و خلق عمومی گروه مسئلهحل 

شاهد و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد، نیز همسو 

(. هوش هیجانی باال 1992امیدی و همکاران باشد )یم

بیانگر مدیریت بهتر هیجانات خود و دیگران و برقراری 

، بنابراین باید تدابیری در دباشیم هاآنرابطه مناسب با 

نظر گرفته شود تا محیط یادگیری جهت افزایش هوش 

برخورداری و همکاران هیجانی دانشجویان فراهم گردد )

و  یالمطکه در مطالعه کوچک زاده  طورهمان( 1999

( نیز نشان داده شد که بین هوش 1999همکارانش )

ود هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، همبستگی وج

( بنابراین بهتر است 1999 ،کوچک زاده و همکاراندارد )

، هادانشگاهآموزشی  یهابرنامهتدابیری اتخاذ گردد که در 

هوش هیجانی نیز برای دانشجویان در نظر گرفته شود. 

( نیز به این 1999که صدوقی و همکارانش ) طورهمان

و  یآورتابنتیجه دست یافتند که ارتقای سطح امید و 

 درازمدت یهایزیربرنامهنین آموزش دانشجویان و همچ

جهت افزایش هوش هیجانی، باعث کاهش فرسودگی 

 جینتا (.1999 ،صدوقی و همکارانگردد )یمتحصیلی 

همکارانش ( و ییالق و 1991 ،فتوتفتوت )پژوهش 

 ( نیز نشان داد که آموزش 1988 ،شهنی ییالق)

 

د. همچنین دار ریتأثهیجانی بر سازگاری  یهامهارت

بیان کردند که هوش  نیز )2008کرک و همکارانش )

هیجانی باال دارای رابطه مثبت با ابراز وجود، استقالل، 

 ،دارد )کرک و همکاران ینیبخوشهمدردی با دیگران و 

 گذارانهیپا از کیی( 2000سالوی ) اعتقاد به (.2008

 ممکن هم هیجانی هوش هیجانی، نظریۀ هوش اصلی

 معتقد وی شود. گرفته یاد هم و داده شود آموزش است

می مشاوره و یدرمانروان هایی مانندروش کمک با است

سالوی و داد ) افزایش هیجانی را هوش یهامهارت توان

 (.2000 ،همکاران

 یهامهارت یهامؤلفهبرای  انسیکووارنتایج آزمون تحلیل 

میان فردی، مهارت سازگاری،  یهامهارتدرون فردی، 

ارت خلق عمومی و مهارت کنترل استرس نشان داد در مه

 ریتأث نشده یعنی داریمعناثر رشته  هامؤلفهاز  کدامچیه

 هوش هیجانی بین دانشجویان یهامؤلفهآموزش 

تفاوتی نداشته  گونهچیهپزشکی و غیر پزشکی  یهاگروه

( 1991که مطالعه صفرنژاد و همکارانش ) طورهمان است.

ن هوش هیجانی دانشجویان استعداد نشان داد که بی

وجود  داریمعندرخشان و غیر استعداد درخشان تفاوت 

ندارد و اذعان داشتند که صرف استعداد درخشان بودن به 

هوش  ازجملهدیگر  یهاییتوانامعنی برخورداری باالتر از 

بنابراین در معیارهای شناسایی ؛ باشدینمهیجانی 

هوش عمومی باید به  دانشجویان عالوه بر معیارهای

از  %80معیارهای مربوط به هوش هیجانی که بیشتر از 

، نیز باید باشدیمموفقیت افراد در جامعه به آن مربوط 

مورد توجه قرار گرفته شود و الزم است مسئولین و 
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عمومی  باهوشمدیران آموزشی، هوش هیجانی را همراه 

یج مطالعه (. نتا1991 ،صفرنژاد و همکاران) رندیبگدر نظر 

قربانی نیا و همکارش نیز نشان داد که بین متغیر انگیزش، 

پیشرفت تحصیلی و کیفیت زندگی و هوش هیجانی 

همبستگی معناداری وجود ندارد )قربانی و همکاران 

پژوهش رازقی و همکاران  یهاافتهی طورنیهم(. 1999

کلی هوش هیجانی و  ینمره( نیز نشان داد که 1997)

رابطه  یپزشکدنداناخالقی در دانشجویان  یهامهارت

(. در 1997 ،رازقی و همکارانندارند )معناداری با یکدیگر 

( که ارتباط بین 2017مطالعه ابراهیمی بارمی و همکاران )

هوش معنوی و استرس درک شده در کارکنان مراکز 

رفاه در تهران و شمیرانات را مورد  یهاسازمان یبخشتوان

ه بودند، نیز به این نتیجه دست یافتند که بررسی قرار داد

، تأهلارتباطی بین سن، جنس، تجربه کاری، وضعیت 

معنوی و استرس  باهوشمیزان تحصیالت و نوع استخدام 

درک شده وجود ندارد. گرچه، ارتباط معناداری بین هوش 

معنوی و استرس درک شده وجود داشت ) ابراهیمی 

این  دیمؤی موارد فوق، که تمام (2017 ،بارمی و همکاران

هستند که آموزش هوش هیجانی اکتسابی و قابلیت 

 آموختن را دارد.

 یریگجهینت
بخشی  براثربا توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی 

هوش هیجانی بر هوش هیجانی  یهامؤلفهآموزش 

، هادرسکه در طراحی کتب و طرح  گرددیمپیشنهاد 

قرار گیرد و  بحث آموزش هوش هیجانی مورد استفاده

همچنین با بررسی هوش هیجانی دانشجویان، افراد 

آموزشی  یهابرنامهنیازمند مداخله شناخته شوند و به 

آموزش  کهنیادعوت شوند. همچنین با توجه به 

 یهاگروه هوش هیجانی بین دانشجویان یهامؤلفه

تفاوتی وجود نداشته  گونهچیهپزشکی و غیر پزشکی 

گرفتن هوش  در نظرعالوه بر  است، ضروری است که

 عمومی، به هوش هیجانی دانشجویان توجه بیشتری شود.

اشاره نمود  توانیماین پژوهش  یهاتیمحدود ازجمله

به دلیل اینکه از جامعه آماری مشخصی  هایآزمودن

، لذا نتایج تحقیق فقط قابل تعمیم به این اندشدهانتخاب

احتیاط  ستیبایمآن جامعه آماری خواهد بود و در تعمیم 

شاید اجرای این طرح فقط در یک واحد دانشگاه  ؛ ونمود

آزاد بدون مقایسه با دانشگاه دولتی جز نقاط ضعف این 

به نقاط قوت  توانیمتحقیق محسوب گردد که در مقابل 

بسیاری چون داشتن گروه کنترلی همگن با گروه آزمایش، 

پزشکی و  تفکیک دانشجویان به دو گروه پزشکی و غیر

باال که در نوع خود  یارشته تنوع ،هاآنقیاس میان 

بوده و نهایت همکاری و نظارت مسئولین  رینظکم

دانشگاهی بر حسن اجرای آموزش هوش هیجانی به 

 در طرح اشاره کرد. کنندهشرکتدانشجویان 
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Abstract: Emotional intelligence is one of the most influential subjects in learning 

and intelligence, and it can also be learned through education and increases the 

chances of success.  The overall aim of this study was to determine the effect of 

teaching emotional intelligence components on emotional intelligence of students of 

medical and non-medical groups of Tehran Islamic Azad University of Medical 

Sciences in the academic year 2016-2017. Hence, research method was pre-test and 

post-test semi experimental with 179 subjectsthe quotas were selected from medical 

students and non-medical students of Tehran Islamic Azad University of Medical 

Sciences. Moreover, they were divided into two groups of test and control. To 

collect the information, the Bar-Anne 2002 Emotional Intelligence Questionnaire 

was used. After the completion of 8 sessions training components of emotional 

intelligence, two groups had post-tests. Data were analyzed by descriptive statistics 

and appropriate inferential tests. Finally, the results indicated that mean of emotional 

intelligence in all components of emotional intelligence was higher in training group 

(p = 0/000) and this was higher within non-medical group in comparison with 

medical group, although there was no significant difference between the students of 

medical and non-medical groups (p> 0.05). Therefore, results of this study indicated 

that the training of emotional intelligence components increases emotional 

intelligence among students. Thereupon, curriculum planners can create syllabuses 

designed to teach students emotional intelligence in medical sciences. 

 

Key Words: Emotional Intelligence, Emotional Intelligence Components Training, 

Medical Sciences Departments, Non-Medical Groups. 

 

 
 

 

 
 

 

 


