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مریم رضایی فر :کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
مهرداد نیکنامی :عضو هیات علمی ،گروه ترویج کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،واحد گرمسار دانشگگاه آزاد اسگالمی ،گرمسگار،
ایران.
مرضیه آزادیان :عضو هیات علمی ،گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد ،فیروزآباد ،فارس ،ایران.
محمد صاحبالزمانی* :عضو هیات علمی ،گروه مدیریت ،دانشکده بهداشت ،علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسگالمی ،تهگران،
ایران.
چکیده :هوش هیجانی یکی از موارد بسیار تأثیرگذار در یادگیری و هوش به شمار میآید و از طریق آموزش
نیز قابل آموختن است و سبب افزایش دستیابی به موفقیت میشود .هدف کلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر
آموزش مؤلفههای هوش هیجانی بر هوش هیجانی دانشجویان گروههای علوم پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران در سال تحصیلی  1991-99بود .بدین منظور از روش پژوهش نیمه تجربی از
نوع پیش آزمون-پس آزمون استفاده شد که  179نفر به روش سهمیهای از دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی
علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران انتخاب شدند و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند .برای جمعآوری
اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار-آن  2002استفاده گردید .بعد از
اتمام  8جلسه آموزش مؤلفههای هوش هیجانی ،از دو گروه پسآزمون گرفته شد .دادههای حاصل از پژوهش
با روشهای آماری توصیفی و آزمونهای مناسب استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها حاکی از این بود
که میانگین هوش هیجانی در تمامی مؤلفههای هوش هیجانی در گروه آموزش بیشتر از شاهد ( )p= 0/000و
این میانگین در گروه غیر پزشکی نسبت به گروه پزشکی بیشتر بود اما در هیچ یک از موارد تفاوت معناداری
میان دانشجویان گروههای پزشکی و غیر پزشکی نیز دیده نشد ( .)p> 0/01نتایج پژوهش حاضر نشان می-
دهد آموزش مؤلفههای هوش هیجانی سبب افزایش هوش هیجانی در بین دانشجویان میشود که برنامه ریزان
درسی ،میتوانند سرفصلهایی با هدف آموزش هوش هیجانی به دانشجویان در رشتههای علوم پزشکی تدوین
نمایند.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،آموزش مؤلفههای هوش هیجانی ،گروههای علگوم پزشگکی ،گگروههگای غیگر
پزشکی.

*نویسندهی مسؤول :عضو هیات علمی ،گروه مدیریت ،دانشکده بهداشت ،علوم پزشگکی تهگران دانشگگاه آزاد اسگالمی،
تهران ،ایران.
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سطح اعتماد به نفس و شجاعت و همچنین منجر به

مقدمه
از دیرباز ،یکی از ابعادی که روان شناسان به هدف

کاهش سطح اضطراب و ناامیدی میشود و افرادی که

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت افراد مورد توجه قرار

بدبین هستند از هوش هیجانی پایینی نیز برخوردار

میدادند جنبههای شناختی نظیر حافظه و حل مسئله

هستند (بوسیاکو و همکاران.)2008 ،

بود ،اما بعد از مدتی به اهمیت جنبههای غیرشناختی

مطالعات مختلف در زمینه هوش هیجانی ،نشان دادهاند

همانند عوامل عاطفی و اجتماعی نیز پی بردند) پاشا )99

که تقویت هوش هیجانی باعث تربیت افرادی عالقهمند به

یکی از انواع هوش غیرشناختی ،هوش هیجانی است.

علمآموزی ،خالق ،مسئولیتپذیر و دارای اعتماد به نفس

هوش هیجانی یکی از انواع تواناییهای ذهنی است که به

و قدرت باالی برقراری ارتباط میشود (کالنتری و

شناسایی احساسات و ادراکات خود و دیگران کمک کرده

همکاران )99 ،و همچنین باعث افزایش سالمت روان و

و سبب میشود تا فرد بتواند احساسات و هیجانات خود را

پیشرفت تحصیلی میشود (مامی ،)2019 ،بهطوری که

تنظیم نماید که شامل مجموعهای از تواناییها و

تربیت متعالی افراد درگرو تعالی هوش هیجانی در کنار

مهارتهای اجتماعی و هیجانی است و باعث افزایش

هوش عقالنیاش است (کالنتری و همکاران.)99 ،

موفقیت فرد در زمان مقابله با فشارها و شرایط محیطی

دانشجویان هر جامعه ،نیروی انسانی و سازندگی آینده آن

میشود (برخورداری و همکاران99 ،؛ گماچری و

جامعه هستند و سالمت جسم و روان آنان از اهمیت

همکاران)2012 ،

ویژهای برخوردار است ،از سوی دیگر ،هوش هیجانی در

مایر و همکاران ،هوش هیجانی را بهصورت چهار توانایی

مقایسه باهوش سنتی پیشبینی کننده بهتری بهمنظور

به هم پیوسته معرفی کردند که شامل توانایی ادراک

دستیابی به موفقیت و سازگاری اجتماعی است و باعث

هیجانات در خود و دیگران ،استفاده از هیجانها برای

افزایش موفقیت افراد در زمینههای مختلف تحصیل و

تسهیل تصمیمگیری ،درک هیجان و مدیریت هیجان

اشتغال میشود (احمدی و همکاران .)91 ،همانطور که

میباشد (مایر و همکاران.)2008 ،

در مطالعه کیانی و همکارانش ( ،)1997به این نتیجه

یکی از عوامل متعدد در افزایش بهرهوری و کارآمدی که

دست یافتند که مؤلفههای هوش هیجانی ،خالقیت

در دوران تحصیل مؤثر میباشد ،هوش هیجانی است

هیجانی و دشواری در تنظیم هیجانی در پردازش

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

اطالعات هیجانی افراد مؤثر بوده و ادراک ،تعامالت و

بهره هوشی فقط  %20عامل موفقیتهای زندگی است و

رؤیایی دانشجویان با فضای آموزشی را تحت تأثیر قرار

 % 80موفقیتها به دیگر عوامل وابسته است و سرنوشت

میدهند ،به نحوی که توانایی باال در مؤلفههای هوش

افراد بستگی به مهارتهایی دارد که هوش هیجانی را

هیجانی باعث سازگاری و برعکس ،توانایی پایین در این

تشکیل میدهد (برخورداری و همکاران  )99نتایج

مؤلفهها باعث افزایش رفتارهای استرسزا و ناسازگارانه

بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که هوش هیجانی ،بر

میشود (کیانی و همکاران.)97 ،

خالف هوش شناختی یک توانایی ثابت و تغییرناپذیر

در این خصوص ،خدابخشی کوالیی و همکارانش

نیست ،بلکه قابل رشد و تغییر است و میتوان از طریق

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

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

معنوی و هوش هیجانی با شفقت به خود در دانشجویان

کیفی آن را بهبود بخشید (بار-آن.)2009 ،

پرستاری رابطه مثبت و معناداری دارد ،بهطوری که بین

یافتههای مطالعه بوساکو و همکارانش نشان داد که هوش

هوش هیجانی ،مهارت درون فردی ،مهارت بین فردی،

هیجانی یکی از موارد بسیار مهمی است که باعث افزایش

سازگاری ،مقابله با فشار و خلق عمومی با شفقت به خود
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رضایی فر و همکاران

رابطه مثبت و معناداری دارد (خدابخشی کوالیی و

هوش هیجانی پزشکان بر توانایی آنها در دستیابی به

همکاران.)1998 ،

ایجاد امنیت و دلسوزی مراقبین سالمتی تأثیر بهسزایی

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

دارد (گماچری و همکاران .)2019 ،همچنین هوش

نشان دادند که هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی رابطه

هیجانی باال بهصورت مثبت بر ارتباط بین پزشک و بیمار

مثبت و معنادار و با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی و

تأثیر میگذارد و همدلی ،کار تیمی ،مهارتهای ارتباطی،

معنادار دارد که همچنین هوش هیجانی و اضطراب

مدیریت استرس ،کمیته سازماندهی شده و رهبری را

امتحان ،توانایی پیشبینی معنادار هم در عملکرد

افزایش میدهد (آرورا و همکاران)2010 ،

تحصیلی و هم در فرسودگی تحصیلی را دارند (پیمانی

بهطور کلی ،هوش هیجانی ،با استفاده از آموزش میتواند

فروشانی و همکار.)1997 ،

افزایش یابد (ابه و همکاران )2018 ،و همینطور یکی از

احمدی و همکارانش ( ،)1991با بررسی هوش هیجانی

عوامل بسیار تأثیرگذار در موفقیت بیشتر تحصیلی و

دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی واحد بینالملل دانشگاه

شغلی میباشد تا حدی که حتی با استفاده از بهره

علوم پزشکی گیالن به این نتیجه دست یافتند که

هوشی ،شغل مناسب فرد را میتوان پیشبینی نمود اما با

میانگین نمره کل دانشجویان از سطح متوسط ،باالتر بود

استفاده از هوش هیجانی ،میتوان عالوه بر میزان

و میانگین نمره دانشجویان مقطع علوم پایه کمی بیشتر

پیشرفت فرد در شغلش ،میزان شکست فرد را در این

از مقطع علوم بالینی بود که توصیه کردند که بهمنظور

زمینه نیز پیشبینی نمود .در حیطههای رهبری نیز%81 ،

موفقیت هر چه بیشتر حرفهای ،با برگزاری دورههای

تواناییها جهت دستیابی به موفقیت به میزان هوش

آموزشی ،سمینارها و کارگاههای مهارت هوش هیجانی در

هیجانی بستگی دارد و کمتر بستگی به تواناییهای فنی و

طول سالهای تحصیلی دانشجویان تقویت گردد (احمدی

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

و همکاران)91 ،

ازآنجایی که هوش هیجانی ،قابل آموختن و همچنین

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

اکتسابی میباشد و از طریق آموزش ،میتوان هوش

که آموزش مؤلفههای هوش هیجانی باعث شادکامی

هیجانی را افزایش داد و افراد دارای هوش هیجانی باالتر،

دانشجویان دختر خوابگاهی میشود و همچنین باعث

دستیابی بیشتر به موفقیت دارند ،جایگاه مهم هوش

میشود تا فرد بهتر بتواند با مسایلی که ویژه محیطهای

هیجانی در برنامهریزیهای آموزشی پررنگتر میشود و

خوابگاهی است ،کنار آید (فالح و همکاران .)92

همچنین با توجه به اینکه دانشجویانی که در دانشگاه

نتایج مطالعه ایرفان و همکارانش ( )2019حاکی از این

علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران پذیرفتهشدهاند دارای

بود که هوش هیجانی و همدلی ارتباط بسیار تنگاتنگی

نمره و رتبه نسبتاً باالتری در قیاس با سایر واحدها بودند

دارند و تنها نیمی از دانشجویان دارای این خصوصیت

و رقابت تنگاتنگی میان دانشجویان در کالسها و

هستند و آموزش هوش هیجانی به دانشجویان باید توسعه

یادگیری مطالب و امتحانات وجود داشت که گهگاه

داده شود (ایرفان و همکاران.)2019 ،

اسباب عدم تمرکز و تشویش خاطر آنها و به طبع آن

در مطالعه سونداراراجان و همکارش ( )2018نشان داده

سبب تحت شعاع قرار گرفتن سالمتی و پیشرفت آنها

شد که دانشجویان پزشکی که مقطع دبیرستان خود را در

میگشت ،پژوهشگر بر آن شد تا با بررسی آموزش

دبیرستانهای دولتی گذرانده بودند ،دارای هوش هیجانی

مؤلفههای هوش هیجانی بر هوش هیجانی در بین

باالتری بود (سونداراراجان و همکاران .)2018 ،همینطور

دانشجویان گروههای پزشکی و غیر پزشکی گامی در

افزایش تحقیقات مبتنی بر شواهد نشان میدهد که

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

در پرسشنامه اطالعات دموگرافیک  17سؤال در مورد

دانشجو در جهت استفاده از این آموزشها و روشهای

سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،مقطع ،تعداد افراد خانواده،

مناسب برای داشتن یک زندگی سالم بردارد.

چندمین فرزند خانواده ،رشته تحصیلی ،نیمسال

مواد و روشها

تحصیلی ،سن پدر ،تحصیالت پدر ،شغل پدر و سن مادر،

پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی است .در این

تحصیالت مادر ،شغل مادر ،باهم زندگی کردن پدر و

پژوهش از طرح دو گروهی (آزمایش و شاهد) با

مادر ،زندگی کردن دانشجو با خانواده ،عالقهمندی

پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .پس از تعیین نمونه،

دانشجو به رشته ،عالقهمندی دانشجو به ادامه تحصیل را

افراد به دو گروه تقسیم شدند و از هر گروه پیشآزمون

شامل میگردید.

به عمل آمد ،سپس به گروه مداخله آموزش راهکارهای

مقیاس هوش هیجانی بار -آن ( )EQ-iدارای پنج

مبتنی بر هوش هیجانی داده شد و به گروه کنترل

مقیاس و پانزده خرده مقیاس شامل موارد زیر است:

آموزش داده نشد .مجدداً از هر دو گروه پسآزمون به

مؤلفه درون فردی :خودآگاهی هیجانی ،ابراز وجود،

عمل آمد سپس نمرات پیشآزمون و پسآزمون دو گروه

عزتنفس ،خودشکوفایی ،استقالل .مؤلفه بین فردی:

مقایسه شدند.

همدلی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،روابط بین فردی.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشگگجویان

مؤلفه سازگاری :حل مسئله ،واقعگرایی ،انعطافپذیری.

پزشکی و غیگرپزشکی علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران در

مؤلفه مدیریت استرس :تحمل فشار روانی ،کنترل تکانش.

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

مؤلفه خلق عمومی :خوشبینی ،شادمانی .بهمنظور نمره

 91درصد اطمینان و  80درصد توان آزمون ،حجم نمونه

دهی در این پرسشنامه برای هر سؤال از  1تا 1

برای هر کدام از گروههای شاهد و آزمایش  88نفر و در

نمرهگذاری میشود( .کامالً موافق =  ،1کامالً مخالف =

مجموع  179نفر به دست آمد که جهت اطمینان در

 .)1سپس میانگین هر مؤلفه با توجه به سؤاالت آن

مجموع  179نفر در مطالعه شرکت داده شدند.

مؤلفه به دست میآید؛ بنابراین برای هر مؤلفه امتیازی

در این مطالعه با توجه به تعدد رشته در واحد پزشکی

بین  1تا  1به دست میآید که  1امتیاز باال و  1امتیاز

تهران ،تأکید پژوهشگران بر ایجاد شرایط برابر در میان

پایین محسوب میشود.

رشتههای مختلف بود که بر این اساس از روش

بهمنظور تعیین هوش هیجانی از پرسشنامه هوش

نمونهگیری سهمیهای استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا

هیجانی بار -آن نسخه  99سؤالی استفاده شد .پاتل

تعداد افرادی که از هر رشته باید در مطالعه شرکت

( )2017ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از روش

میکردند با روش سهمیهای مشخص شدند آنگاه در بین

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

دانشجویان آن رشته بهطور تصادفی افرادی برای شرکت

گزارش نمود (پاتل .)2017 ،همچنین سجودو و

در تحقیق انتخاب شدند .بدینصورت که از  11000نفر

همکارانش ( )2019با استفاده از روش آلفای کرونباخ

دانشجوی واحد  179نفر به نسبت تعداد دانشجویان هر

اعتبار این پرسشنامه را  0/81بیان نمود (سجودو،

گرایش نمونه وارد مطالعه شدند.

 .)2019اعتماد علمی پرسشنامه هوش هیجانی بار آن در

ابزار گردآوری اطالعات این پژوهش پرسشنامه بود.

پژوهش داخلی توسط نجاتی ( )1991با استفاده از روش

پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش از آزمون

آلفای کرونباخ  0/99گزارش شد که میتوان پایایی آنرا

استاندارد هوش هیجانی ( )Bar-onبار-آن  2002و یک

تأیید نمود (نجاتی و همکاران .)2019 ،همچنین با روش

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک بود.

تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد که یکی از
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شاخصهای برازش یعنی مجذور خی نسبی  99/1است و

تکمیل پرسشنامه ،داوطلبانه بودن شرکت در طرح و عدم

شاخص نابرازش آن یعنی ریشه مجذور میانگین خطای

نیاز به درج نام و محرمانه ماندن اطالعات دریافتی مورد

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

تأکید قرار گرفت.

خواهد بود .پس از روایی سازه برخوردار است.

بهمنظور توصیف دادهها از شاخصهای آمار توصیفی

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

(فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،رسم نمودارها) استفاده

آموزش هوش هیجانی برگزار شد ،اما به گروه کنترل،

شد و با کمک آزمونهای تحلیل واریانس ،تحلیل

آموزش خاصی داده نشد .خالصه جلسههای آموزش

کوواریانس ،کای دو ،تحلیل مانکوا ،رگرسیون چندگانه و

هوش هیجانی برگرفته از برنامۀ برادبری و گریوز بود

نرمافزار  SPSSتحلیل اطالعات صورت گرفت.

(جدول .)1
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی ،فرم رضایت آگاهانه در
اختیار دانشجویان قرار گرفت که عالوه بر تشریح نحوه
جدول  :1خالصه جلسههای آموزش مهارتهای هوش هیجانی
محتوای جلسه

جلسات
جلسۀ توجیهی

معارفه با اعضای گروه ،ارائۀ برنامۀ جلسات ،اشتراک اهداف جلسات آموزشی با اعضای گروه
تعریف هیجان و دیدگاههای آن (ابعاد روایی ،فیزیولوژیک و اجتماعی) و شناسایی انواع آن در زندگی (خشم ،اضطراب ،ترس،

جلسه اول

شادی ،غم ،تنفر ،هجا های مرکب و .)...
شناسایی حالتهای چهرهای و افکار همراه با هیجانات؛ در این جلسه با تمرین و ایفای نقش انواع هیجانها با حالتهای تمرین شد

جلسه دوم

و افراد با حدس حالتهای هیجانی یکدیگر ،شناخت انواع هیجانها را تمرین کردند.
بررسی رابطۀ بین افکار خودکار ،هیجانات و رفتار از طریق نمونههای عملی؛ توضیح و ارائۀ الگوی شناختی و رفتاری و استفاده از
فرمهای خطاهای شناختی و احساساتی که این افکار ایجاد کردهاند و بررسی افکار خطا و جایگزینی افکار صحیح و مناسب و

جلسه سوم

تشخیص تغییر حاالت هیجانی
جلسه چهارم

چگونگی شناسایی هیجانات در دیگران .در این جلسه با نمونهها در مورد هیجانهای اصلی که به شکلهای مختلف مانند خوشحالی،
عصبانیت و  ...آشکار میشود ،گفتوگو شد.
شیوههای مختلف ابراز و لزوم مدیریت هیجانات در زندگی؛ در این جلسه فایدۀ خودآگاهی هیجانی از خود و دیگران و افزایش

جلسه پنجم

خودآگاهی هیجانی از خود و اثرات کوتاهمدت و بلندمدت هیجانات توضیح داده شد و مهارتهای همدلی و آموزش مهارتهای
گوش دادن فعال برای افزایش مهارتهای همدلی به آزمودنیها داده شد و از تکالیف یادداشت تشکر و همنوایی با دوستان برای
کار گروهی استفاده شد.

جلسه ششم

کنترل هیجان که شامل پیشبینی هیجانات و شناخت اولین عالئم هیجانی در خود (ارزیابی اولیۀ و ثانویۀ هیجانات و شناخت اولین
نشانههای افکار و هیجانات)
کنترل هیجان (کنترل هیجان از طریق تغییر موقعیت ،بهرهگیری از راهبردهای مختلف آرامسازی و استفاده از کلیدواژههای هیجانی

جلسه هفتم

که شامل خود گویی های مثبت و حذف خودگویی های منفی است).

جلسه هشتم

کنترل هیجان (آموزش شیوههای حل مشکالت هیجانی به شیوههای سازگاری و پذیرش ،تمرکز مجدد ،ارزیابی مجدد و  ...و ابراز
شایسته و کنترلشدۀ هیجانها در شرایط مختلف).

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

یافتهها
بگگگر اسگگگاس یافتگگگههگگگای ایگگگن پگگگژوهش ،اکثریگگگت

رشته تحصیلی خود عالقهمند بودند و  %90عالقهمنگد بگه

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

ادامگه تحصگیل بودنگگد .تقریبگاً بیشگگترین فراوانگی در بگگین

رشتههای غیرپزشکی ،بیشترین فراوانی متعلگق بگه رشگته

درجگگات تحصگگیلی پگگدرها و مادرهگگای شگگرکتکننگگدگان،

میکروبیولوژی و در بین گگروه پزشگکی بیشگترین فراوانگی

تحصیالت دیپلم بود %97/98.از پگدران کارمنگد و  %18از
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مادران خانهدار %88 ،پدر و مادرهای افراد شرکتکننده در

میدهد ،برای تمامی مؤلفههای هوش هیجانی

مطالعه باهم زندگی میکردنگد و  %90از شگرکتکننگدگان

(مهارتهای درون فردی ،مهارتهای میان فردی،

با پدر و مادرشان زندگی میکردند .تفاوت معنیداری بگین

سازگاری ،کنترل استرس و خلق عمومی) ،متغیر گروه

دو گروه شاهد و آزمایش در مشخصات دموگرافیک کیفگی

معنیدار شده است یعنی بین میانگین کلیه مؤلفههای

افراد موردمطالعه مشاهده نشگد کگه نشگاندهنگده همگگن

هوش هیجانی در گروه آموزش و شاهد ازنظر آماری

بگگودن دو گگگروه ازلحگگاظ مشخصگگات کمگگی (جگگدول )2

تفاوت معنیداری وجود دارد ( )P> 0/000و این

دموگرافیک است.

نشاندهنده مؤثر بودن آموزش است ،اما اثر رشته در این

یافتههای جدول شماره  9نشان میدهد که میانگین

تحلیل معنیدار نیست بدین معنی که بین گروههای

نمرات  1مؤلفه هوش هیجانی در گروه آموزش افزایش

پزشکی و غیر پزشکی تفاوت معناداری وجود ندارد البته

قابلتوجهی نسبت به قبل از آموزش داشته است؛ و

نمره پیشآزمون که بهعنوان کنترل در مدل آورده شده

همانطور که جدول شماره  9نتایج آزمون تحلیل

است نیز معنیدار است.

کوواریانس برای مؤلفههای هوش هیجانی را نشان
جدول  :2نتایج آزمودن همگنی برای متغیرهای دموگرافیک کمی در دو گروه آزمایش و شاهد
متغیر دموگرافی
سن

ترم

تعداد خانواده

تعداد خواهر

تعداد برادر

رتبه فرزند

سن پدر

سن مادر

گروه

میانگین

انحراف معیار

آموزش

21/3110

2/01320

شاهد

21/1330

1/13233

آموزش

1/9303

2/23200

شاهد

1/3111

2/91312

آموزش

1/1021

1/11929

شاهد

1/3111

1/23301

آموزش

0/3011

0/10100

شاهد

0/0331

0/13232

آموزش

0/0311

0/32933

شاهد

0/3990

0/13103

آموزش

1/0339

1/03210

شاهد

1/1111

1/13032

آموزش

93/3931

3/19313

شاهد

91/3003

0/11333

آموزش

13/2200

1/90031

شاهد

13/3900

0/29313

p-value
0/11

0/133

0/111

0/19

0/99

0/3

0/01

0/03

جدول  :3میانگین و انحراف معیار برای مؤلفههای هوش هیجانی قبل و پس از آموزش به تفکیک گروههای مورد

بعد هوش
هیجانی

گروه

مهارتهای
درون
فردی

آموزش

رشته
تحصیلی

پیش از آموزش
تعداد
میانگین

انحراف
معیار

پس از آموزش

میانگین

انحراف
معیار

پزشکی

21

33/0000

2/13013

19/3013

2/33039

غیرپزشکی

03

13/9333

1/11923

11/9032

3/33013

کل

11

11/3333

1/13309

13/1333

اندازه اثر ( Partial Eta
)Squared
گروه

0/001

3/31191
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0/009

اثر متقابل

0/033
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پزشکی

22

30/1030

2/03331

33/2323

2/33301

غیرپزشکی

01

12/1030

3/91231

12/1312

3/11313

کل

30

11/1000

1/13933

11/1331

1/00319

پزشکی

21

21/1309

1/30913

23/1931

1/39003

غیرپزشکی

03

21/9333

9/30133

30/3301

9/11010

مهارتهای

کل

11

21/1919

9/00202

30/3019

1/93113

میان فردی

پزشکی

22

23/3323

2/13313

23/3323

3/11019

غیرپزشکی

01

23/3111

9/30333

21/2393

9/01011

کل

30

23/1331

9/13130

21/1222

9/10101

پزشکی

21

22/0000

1/32391

21/0130

2/13392

غیرپزشکی

03

23/1019

2/11220

21/3101

3/20011

کل

11

22/1103

2/31001

21/9901

3/03903

پزشکی

22

21/1111

1/10121

21/9199

1/90932

غیرپزشکی

01

23/2393

2/39100

23/2900

2/30333

کل

30

22/3333

2/10303

22/1333

2/31910

پزشکی

21

21/0130

1/13321

20/9311

3/21311

غیرپزشکی

03

23/1131

3/23303

23/3331

3/12232

کنترل

کل

11

20/3101

3/22902

21/3019

3/39033

استرس

پزشکی

22

21/0111

1/91921

21/3323

2/03192

غیرپزشکی

01

20/3111

3/03123

20/1239

1/01101

کل

30

20/3003

3/31391

20/3222

1/29233

پزشکی

21

21/3921

1/11391

21/0003

2/30310

غیرپزشکی

03

21/1330

2/30300

20/1023

2/23113

کل

11

23/1390

2/13911

20/0311

2/33103

پزشکی

22

21/0111

2/31339

21/9199

1/11101

غیرپزشکی

01

23/2331

2/93013

23/1112

2/01101

کل

30

22/1113

2/01132

22/3331

2/90913

شاهد

آموزش

شاهد

آموزش
سازگاری
شاهد

آموزش

شاهد

آموزش
خلق عمومی
شاهد

0/130

0/199

0/111

0/319

0/000

0/001

0/001

0/000

جدول  :1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مؤلفههای هوش هیجانی بر اساس گروه و رشته
مولفه ها

مهارتهای درون فردی

مهارتهای میان فردی

سازگاری

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

p-value

گروه

1131/200

1

1131/200

333/113

0/000

رشته

1/211

1

1/211

0/330

0/321

پیشآزمون

120/319

1

120/319

132/110

0/000

خطا

321/930

103

1/213

گروه

119/333

1

119/333

33/033

0/000

رشته

2/010

1

2/010

0/309

0/313

پیشآزمون

2010/103

1

2010/103

313/333

0/000

خطا

131/319

103

2/329

گروه

19/311

1

19/311

30/310

0/000

رشته

0/031

1

0/031

0/230

0/032

پیشآزمون

319/331

1

319/331

133/001

0/000

خطا

101/910

103

2/332
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کنترل استرس

خلق عمومی

گروه

193/011

1

193/011

22/931

0/000

رشته

3/311

1

3/311

1/319

0/211

پیشآزمون

110/013

1

110/013

91/331

0/000

خطا

1133/131

103

3/001

گروه

130/393

1

130/393

109/013

0/000

رشته

2/000

1

2/000

1/030

0/301

پیشآزمون

133/130

1

133/130

239/203

0/000

خطا

311/111

103

1/193

بحث

مهارتهای هیجانی بر سازگاری تأثیر دارد .همچنین

نتایج آزمونها نشان داد آموزش مؤلفههای هوش

کرک و همکارانش (( 2008نیز بیان کردند که هوش

هیجانی سبب افزایش هوش هیجانی در بین دانشجویان

هیجانی باال دارای رابطه مثبت با ابراز وجود ،استقالل،

میشود که این نتیجه با نتیجه مطالعه امیدی و همکاران

همدردی با دیگران و خوشبینی دارد (کرک و همکاران،

( )1992که نشان دادند که آموزش هوش هیجانی

 .)2008به اعتقاد سالوی ( )2000یکی از پایهگذاران

بامهارت های درون فردی ،مهارتهای بین فردی ،توانایی

اصلی نظریۀ هوش هیجانی ،هوش هیجانی هم ممکن

حل مسئله ،مدیریت فشار روانی و خلق عمومی گروه

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

شاهد و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد ،نیز همسو

است با کمک روشهایی مانند رواندرمانی و مشاوره می

میباشد (امیدی و همکاران  .)1992هوش هیجانی باال

توان مهارتهای هوش هیجانی را افزایش داد (سالوی و

بیانگر مدیریت بهتر هیجانات خود و دیگران و برقراری

همکاران.)2000 ،

رابطه مناسب با آنها میباشد ،بنابراین باید تدابیری در

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای مؤلفههای مهارتهای

نظر گرفته شود تا محیط یادگیری جهت افزایش هوش

درون فردی ،مهارتهای میان فردی ،مهارت سازگاری،

هیجانی دانشجویان فراهم گردد (برخورداری و همکاران

مهارت خلق عمومی و مهارت کنترل استرس نشان داد در

 )1999همانطور که در مطالعه کوچک زاده طالمی و

هیچکدام از مؤلفهها اثر رشته معنیدار نشده یعنی تأثیر

همکارانش ( )1999نیز نشان داده شد که بین هوش

آموزش مؤلفههای هوش هیجانی بین دانشجویان

هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ،همبستگی وجود

گروههای پزشکی و غیر پزشکی هیچگونه تفاوتی نداشته

دارد (کوچک زاده و همکاران )1999 ،بنابراین بهتر است

است .همانطور که مطالعه صفرنژاد و همکارانش ()1991

تدابیری اتخاذ گردد که در برنامههای آموزشی دانشگاهها،

نشان داد که بین هوش هیجانی دانشجویان استعداد

هوش هیجانی نیز برای دانشجویان در نظر گرفته شود.

درخشان و غیر استعداد درخشان تفاوت معنیدار وجود

همانطور که صدوقی و همکارانش ( )1999نیز به این

ندارد و اذعان داشتند که صرف استعداد درخشان بودن به

نتیجه دست یافتند که ارتقای سطح امید و تابآوری و

معنی برخورداری باالتر از تواناییهای دیگر ازجمله هوش

همچنین آموزش دانشجویان و برنامهریزیهای درازمدت

هیجانی نمیباشد؛ بنابراین در معیارهای شناسایی

جهت افزایش هوش هیجانی ،باعث کاهش فرسودگی

دانشجویان عالوه بر معیارهای هوش عمومی باید به

تحصیلی میگردد (صدوقی و همکاران .)1999 ،نتایج

معیارهای مربوط به هوش هیجانی که بیشتر از  %80از

پژوهش فتوت (فتوت )1991 ،و ییالق و همکارانش

موفقیت افراد در جامعه به آن مربوط میباشد ،نیز باید

(شهنی ییالق )1988 ،نیز نشان داد که آموزش

مورد توجه قرار گرفته شود و الزم است مسئولین و

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 99

78

رضایی فر و همکاران

مدیران آموزشی ،هوش هیجانی را همراه باهوش عمومی

انتخابشدهاند ،لذا نتایج تحقیق فقط قابل تعمیم به این

در نظر بگیرند (صفرنژاد و همکاران .)1991 ،نتایج مطالعه

جامعه آماری خواهد بود و در تعمیم آن میبایست احتیاط

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

نمود؛ و شاید اجرای این طرح فقط در یک واحد دانشگاه

پیشرفت تحصیلی و کیفیت زندگی و هوش هیجانی

آزاد بدون مقایسه با دانشگاه دولتی جز نقاط ضعف این

همبستگی معناداری وجود ندارد (قربانی و همکاران

تحقیق محسوب گردد که در مقابل میتوان به نقاط قوت

 .)1999همینطور یافتههای پژوهش رازقی و همکاران

بسیاری چون داشتن گروه کنترلی همگن با گروه آزمایش،

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

تفکیک دانشجویان به دو گروه پزشکی و غیر پزشکی و

مهارتهای اخالقی در دانشجویان دندانپزشکی رابطه

قیاس میان آنها ،تنوع رشتهای باال که در نوع خود

معناداری با یکدیگر ندارند (رازقی و همکاران .)1997 ،در

کمنظیر بوده و نهایت همکاری و نظارت مسئولین

مطالعه ابراهیمی بارمی و همکاران ( )2017که ارتباط بین

دانشگاهی بر حسن اجرای آموزش هوش هیجانی به

هوش معنوی و استرس درک شده در کارکنان مراکز

دانشجویان شرکتکننده در طرح اشاره کرد.

توانبخشی سازمانهای رفاه در تهران و شمیرانات را مورد
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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.
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