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  وانشناسیکارشناس ارشد ر :نویسنده مسئول*

و رود  موی شومار  بوه  قابل قبوو  در یوادریری و هووش     یا مؤلفهمروزه هوش هیجانی به عنوان ا :چکیده

 هیجانوا   . روردد  یمو کلیدی در یوادریری و تودریم موبوو      عنصر یک هوش هیجانی توسعه در رشد

شخصوی و برقوراری    ةموودود تنظویم   ،ریوری  تصمیم ،اعما  ،ریری شکل ةعامل در تعیین نوو نیتر یقو

ریوزی آموزشوی    ن در برناموه آاهمیوت   ،نجاکه هوش هیجانی اکتبوابی اسوت  آاز .ارتباط با دیگران هبتند

 ةرشوت  نانشوجویا ددنبوا  بررسوی    پژوهش حاضر به ،این هدفنیل به در راستای  .رسد یمالزامی به نظر 

 ،و درجهوت پیشورفت آن   دوشو  ریری فراریر اندازه ةمدارک پزشکی است تا میانگین هوش هیجانی جامع

مودارک   ةانشوجوی رشوت  د (پبور  51دختر و  73) نفر 15 حاضر تعداد ةمطالع .اقداما  الزم صور  ریرد

مقطعی بوده و ابزار  -نوع مطالعه توصیفی .نمودانتخا   یا خوشه یا طبقهریری  نمونه صور  بهرا پزشکی 

دارای  %5/11 مطالعه نشان داده که یها افتهی .باشد یمسنجش مورد استفاده هوش هیجانی دانیل رلمن 

وش هیجوانی پوایین          دارای هو % 7/77هووش هیجوانی متوسو  و    دارای % 6/15 ،هوش هیجوانی مطلوو   

عاطفی نیاز به دقت بیشتری  ةموزشی در حوزآریزی اهداف  این نتایج بیانگر این است که برنامه .باشند یم

 .دارد

 دانشجویان، آموزش ،هیجانی هوش :ها واژه  کلید
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  قدمه م

حول   ةمواد آزموانی   ،هر مشکلی در طو  حیوا  خوود  

اسوت و یکوی از ابزارهوای موورد     شدن و از بوین رفوتن   

با درک . باشند هیجانا  می  ،برای حل مشکالاستفاده 

و فصوول  و حوولتوووان از بیووان  خووود مووی هووای هیجووان

و از مشکال  بعودی اجتنوا     رذشتماهرانه  ،مشکال 

  سوازند  موی موا را قوادر   یجانی هوش ه های مهار  .نمود

کوه ییور قابول     ا پیش از ایندشوار ر های وضعیتجلوی 

مودیریت اسوتر     ،و بوا ایون کوار    کنتر  شوند بگیریم

 (.5736برادبری)رردد  میتر  آسان

را نووعی از   هوش هیجانی (،ص 5991)سالووی و مایر

توجه به احباسا  و بر  مشتملهوش توصیف کردند که 

و  هوا  آنفرق رذاشوتن بوین    ،خود و دیگران های هیجان

        در زنوودری  ،اسووتفاده بوورای اتخووام تصوومیم مناسوو    

هووش هیجوانی    ،سوالووی و موایر   ةبنا به عقید. باشد می

و اسووتفاده از  ،تنظوویم ،درک ،چهووار جنبووه شووناخت  

ها  آن توان میکه بر خالف هوش مهنی  دارهیجانا  را د

های هوش هیجانی،  رو مهار  ازاین ؛از موی  آموخترا 

 .باشند اکتبابی می

عناصور  بنابر نظر رلمن هوش هیجانی دارای دو بخش 

عناصوور درونووی شووامل میووزان  .درونووی و بیرونووی اسووت

خودآرواهی، خوود انگواره، احبوا  اسوتقال ،  رفیووت      

عناصوور بیرونووی باشوود و  مووی و قاطعیووت ،خودشووکوفایی

و  ،روابو  بوین فوردی، سوهولت در همودلی      مشتمل بر

رلمون هووش هیجوانی را از     .احبا  مبوئولیت اسوت  

و بوه نظور او هووش هیجوانی     کند؛  میهوش مهنی جدا 

بهتور از هووش مهنوی از طریود خوود      " استفاده"شیوه 

و خووودانگیزی را شووکل  ،کنترلووی، اشووتیاق و پشووتکار 

 .(5991رلمن)دهد  می

کوه هووش    دهنود  موی نشوان  اخیور رلمون   توقیقا  

هیجانی در جهت پیشرفت موفقیت توصویلی و شویلی   

بوا کموک   دارد کوه   وی ا هار می. در حا  افزایش است

رد چه شویلی مناسو    کبینی  پیش توان میهوشی  ةبهر

اما از طرید هوش هیجانی مبیر پیشرفت یوا   ؛فرد است

اشواره   همچنوین  .شوود  موی بینوی   پویش  ددرجازدن فور 

بو   بورای ک  هوا  قابلیت% 31 ،سطوح رهبریکند در  می

توانایی فنوی و   تاموفقیت به هوش هیجانی ببتگی دارد 

 .(5999رلمن)هوش مهنی 

انجوام  ( ،ص 1113)چون و ونو     کوه  هایی بررسیدر 

هووش هیجوانی و میوزان اعتمواد      ةثیر رابطو أتو  اند، داده

ه  ار را بررسوی کورده و نشوان داده انود کو     پزشک و بیمو 

سواکوفک در سوا    . دست آمده، معنا دار است تفاو  به

 یجانیهوش های بدنی و ه بین فعالیتامریکا در  1113

هوای   و نتیجوه ررفوت کوه فعالیوت     ای انجام داد مطالعه

بووا هوووش هیجووانی رابطووة مبووتقیم دارد   فیزیولووو ی 

همچنوووین در ارزیوووابی از هووووش  .(1113سووواکوفک )

انجام شد میزان ایون  دانشجویان رروه پزشکی،  هیجانی

و ایون مطالعوه   . مهار  در دانشجویان پزشکی ناچیز بود

نشان داد که افراد دانشجو نیاز به تعلویم مهوار  موورد    

(. 1113استرتن )های آموزشی خود دارند  نیاز در برنامه

ای که در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  در مطالعه

یابی کورد و  را ارز دستیاراناهواز، موقد هوش هیجانی 

هیجوانی در ایون روروه     نتایج بررسی نشان داد که هوش

 (.5735خانی،  صفی)باشد مطلو  می

بووا توجووه بووه نقووش ببووزایی کووه هوووش هیجووانی در 

کیود بور ایون دانوش کوه      أموفقیت افراد دارد و نیوز بوا ت  

پیشورفته   ،مهار  هوش هیجانی در اثر تعلویم و تربیوت  

 یادریرنودران ی در ارزیابی میوزان ایون توانوای    رردد، می

ژوهشوگران در ایون   رو پ ازایون  .رسد میمعقوالنه به نظر 

ریری و تعیین میزان هووش هیجوانی و    مطالعه به اندازه

مختلوف دانشوجویی    های رروهآن در  های مقیا خرده 

 . اقدام نمودند  تر کاملطراحی اهداف آموزشی 

  وش کارر

مقطعوی اسوت     –مطالعه حاضر یک بررسی توصویفی  

دانشجویان رشته مدارک  ةکلی ،مورد پژوهش ةجامع که

 1دختور و   73)نفور   15تعداد نمونه . باشند میپزشکی 

 صور  بهمدارک پزشکی بوده که  ةدانشجوی رشت( پبر

     .انتخووا  رردیدنوود ای خوشووه ای طبقووهریووری  نمونووه

مشخصا  فوردی   ةپژوهش از طرید پرسشنام های داده

 (5991)نیول رلودمن  و ابزار سنجش هووش هیجوانی دا  

 :مقیا  خرده 1این آزمون شامل  .آوری شده است جمع

هشوویاری  ،خووودکنترلی، خووود انگیختگووی ،خودآروواهی

 .باشد اجتماعی می اجتماعی و مهار 

بوه  دارد و  یوتم آ 77 واال ئتعداد ساین ابزار سنجش، 

ضری   .اری شده استذرذاری لیکر  نمره ر روش نمره

تکمیول   .باشود  موی 33/1 اخبو ناعتبار به روش الفای کرو

انجوام  انفرادی توس  افراد نمونوه   صور  به ها پرسشنامه
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آموار توصویفی    صوور   بوه پوژوهش   هوای  دادهشده و 

 .رزارش شده است

 نتایج

 هوش هیجوانی مطلوو    ،این مطالعه های یافتهبراسا  

و هووووش  %5/15هووووش هیجوووانی متوسووو   ،% 5/11

راد موورد  همچنوین افو   .باشد می %7/77هیجانی ضعیف 

دیگور   هوای  جنبوه از  تور  ضوعیف  ،خودآرواهی در مطالعه 

افوراد از نظور خودآرواهی    % 17 و هوش هیجانی هبتند

و % 15بعوود از آن خووود کنترلووی بووا  انوود؛ بووودهضووعیف 

هشیاری اجتماعی و مهوار    .باشد می% 73خودانگیزی 

ضووعیف بوووده % 11اجتموواعی در افووراد مووورد مطالعووه  

 (5جدو  شماره ).است

میزان هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن در گروه های مختلف دانشجویان. 0ول شمارهجد
 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری   بحث و نتیجه

 ،مانند درک عواطف شخصی مواردیهوش هیجانی به 

و اداره کوردن عواطوف    ،همدلی بوا  احباسوا  دیگوران   

% 7/77بر طبد نتایج توقید حاضر  .فردی ببتگی دارد

موودارک پزشووکی دارای هوووش  ةافووراد دانشووجوی رشووت

ر که ب یهای بررسیهیجانی ضعیف هبتند و این یافته با 

 روی دانشجویان پزشکی در امریکا انجام شد همخووانی 

که سطح آراهی افراد مطالعه نشان داده  های یافته. دارد

باشود و ایون،     موی از متوس   تر پایین% 17مورد مطالعه 

آموزشووی در  هووای شوویوهنیوواز بووه بررسووی بیشووتر    

 سوازد  موی درسی دانشجویان را نمایوان   های ریزی برنامه

 و رد وا  خودآراهی نامناس  فودنبه وهمچنین ب

 

 %15کنترلی بوا  ودوخ

له است که هیجانا  ئبیانگر این مب ،از میانگین تر پایین

در ( امیوودی نووا ،پووذیری توریووکو  اضووطرا )منفووی 

بنوابراین   .اسوت بررسی  دانشجویان مدارک پزشکی قابل

است  هایی اولویتیکی از  ،عاطفی آموزش ةتوجه به حوز

د توا  ورذاران آموزشی لواظ ش سیاست ةمکه باید در برنا

. ت دانشجویان خوود را تضومین کننود   موفقیت و پیشرف

و همچنوین توانوایی    اهمیت هیجانا  در موفقیت افوراد 

بوه  رو  ازایون . الزاموی اسوت  وش هیجانی هکب  مهار  

رسوود در طراحووی اهووداف آموزشووی کبوو     مووی نظوور

های الزم برای اکتبا  هوش هیجوانی، ضوروری    مهار 

 .باشد می

 
 

 

 

 ضعیف متوسط مطلوب عنوان

 7/77 6/15 5/11 هوش هیجانی

 73/1 13/1 76/1 خودانگیزی

 17/1 11/1 13/1 خودآراهی

 15/1 53/1 75/1 خودکنترلی

 11/1 11/1 17/1 هشیاری اجتماعی

 11/1 11/1 15/1 مهار  اجتماعی



 ...بررسی هوش هیجانی در دانشجویان                                                                                                   13

 09310931تابستان و پاییز تابستان و پاییز   ،،  22شمارهشماره  ،،ال اول ال اول سس  شاپور،شاپور،  جندیجندی  آموزشآموزش  ةةتوسعتوسع  ةةفصلنامفصلنامدو دو 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safikhani, f, 1381, Residents of emotional intelligence in Ahvaz jundi shapur university 

of medical sciences. 

 

Salvey, p & mayer, J, 1990, Demotional intelligence, The intelligence of emotional  

intelligence, Vol.17,No.433.  

 

Sakofske, DH, 2007, Personality, emotional intelligence  and exercise, Journal health 

psychology, Vol.12,No.6,Pp.937-948. 

 

Steren, B, Golen, E & et al,2007, medical student have Similar to general population. 

Vol.12,No.288. 

 

Stratton, TD, Saunders, JA, 2008, Changes in medical students emotional intelligence; 

and exploratory study, Tachlearm med,Pp.87-89. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                    

 منابع

Bradbry, T, Graves, J, 1389, Translator: Ganji, H, Emotional intelligence, Savalan 

publications, Second printing. Pp.11-18. 

 

Goleman, D, 1995, Emotional intelligence, Newyork : Bantam book.Pp.12,231. 

 

Goleman, D, 1999, Working with emotional intelligence, London,  bloonsbury 

publishing. Pp.234-238. 

 


