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  چكيده
رود. هوش به عنوان يكي از وجوه قابل توجه در سازش يافتگي افراد با محيط و از عوامل مهم تفاوت فردي به شمار مي :سابقه و هدف

درتهران انجام كارهاي مبتني بر هوش هيجاني بر ارتقاي هوش هيجاني دانشجويان پزشكي پژوهش با هدف تعيين تأثير آموزش راه اين
 .شد

دانشجويان پزشكي شاغل  ،آزمون با گروه كنترل بود. جامعة آماريپس - آزمونآزمايشي از نوع پيشپژوهش حاضر شبه : :يسروش برر
گروه آزمايشي و  نفر به روش تصادفي انتخاب و در دو 40كه ند در واحد پزشكي تهران بود 1393- 94به تحصيل در سال تحصيلي 

آن بود.  براي دانشجويان گروه آزمايش  - نامة استاندارد هوش هيجاني بارشدند. ابزار گردآوري اطالعات اين پژوهش پرسشگواه تقسيم 
  . دشجلسه آموزش برگزار  8

 T. آزمون آماري شتداري وجود دااختالف آماري معني ،بين ميانگين امتيازات كسب شده گروه آزمايش قبل و بعد از آموزش :هايافته
 . )p>05/0( تقل نشان دهنده تغيير در عملكرد گروه  آزمايش بعد از مداخله نسبت به گروه شاهد بودمس

گرچه اين آموزش بر  ،نتايج نشان داد كه آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي درون فردي مقابله با فشار و خلق تاثير دارد :گيرينتيجه
 .نداشت مهارت هاي بين فردي و سازگاري دانشجويان تاثير

مقابله با فشار، خلق  ،يفردنيب يهامهارت ،فردي	درون هايمهارت ،يجانيآموزش هوش ه ،يجانيهوش ه واژگان كليدي:
  .يسازگار ،يكل

  

  1مقدمه
در سال هاي اخير از موضوع هوش هيجاني براي سازمان دادن 
به تالش هاي به كار رفته بـه منظـور آمـوزش انـواع گونـاگون      

هـاي خـود   د نياز دانش آموزان و ايجاد قابليتمهارت هاي مور
شود و دامنه نظارت گري و توسعه روابط اجتماعي استفاده مي

هاي ناپيوسته مانند حل مسئله هاي آن از آموزش مهارتبرنامه
                                                 

  انيمحمد نور ،واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسالمي: تهران، نويسنده مسئولآدرس 
)email: mnouran2001@yahoo.com  (  

      31/3/95: تاريخ دريافت مقاله
  2/8/95 :تاريخ پذيرش مقاله

ــه   ــا زمين ــارض ت ــاعي و داراي تع ــول  اجتم ــه در ح ــايي ك     ه
گسـترده اسـت.    ،انـد هاي تحول اجتماعي سازمان يافتهموضوع
  الح هــوش هيجــاني در بســياري از مــوارد بــراي تبيــيناصــط
هاي زنـدگي كـه مشخصـا    هاي فردي مرتبط با موفقيتتفاوت

به كـار   ،شوندهاي هوش سنتي اندازه گيري نميتوسط مقياس
) كـه هـوش عمـومي را شـامل     Bardy CG( )1( رود. برديمي

معتقد است ابداع اين  ،داندهوش شناختي و هوش هيجاني مي
تـر از كـنش   ناظر بر حركت به سوي ارائه تعريفي جـامع سازه، 

وري عقلي است كه عمدتاً از محـدوديت پـيش بينـي پـذيري     
 شود.قواي شناختي در تعيين موفقيت هاي زندگي ناشي مي
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زندگي بدون شور و احساسات، به زمين باير سنگيني مي مانـد  
كه سرشار از بي حاصلي است و از غناي زندگي بريده و مجـزا  

اما از نظر ارسطو آني كـه مطلـوب اسـت، احسـاس      شده است.
هـر   مناسب است؛ يعني احساسي كه با موقعيت تناسـب دارد. 

ها به شدت فـرو نشـانده شـوند، كسـالت و فاصـله      گاه احساس
كنند، و هر گاه از كنترل خارج شوند؛ يعني شـديد و  ايجاد مي

كننـد  شواهد بسياري ثابت مـي  دير پا باشند، مرضي مي شوند.
اي از زنـدگي  در هـر حيطـه   ،افرادي كه مهارت هيجاني دارنـد 

ممتازند؛ خواه در روابط عاطفي و صميمانه، خواه در فهم قواعد 
انجامـد، و  اي كه در خط مشي سازماني به پيشرفت مينا گفته

ل خانواده و چـه در بخـش   ئچه در آموزش، تربيت فرزند و مسا
 سالمت روان و شخصيت.

به عنوان يك پديده مورد توجه، نه تنهـا جنبـه   هوش هيجاني 
وريك روان شناختي دارد، بلكه با ارتقاي آن در ميدان عمـل  تئ

مي توان پاسخ هاي مناسبي براي بسياري از مشـكالت نهفتـه   
 زندگي يافت.

تـوان بـا   اگر انسان از هوش هيجاني بااليي بهره مند باشد، مي
تر سازگار شـود و  هاي زندگي فردي و اجتماعي خود، بهچالش
اي مؤثر مديريت كنـد و در نتيجـه،   هاي خود را به گونههيجان

زمينه افـزايش سـالمت جسـم و روان خـود را فـراهم آورد. از      
مجموع مطالب باال مي توان نتيجـه گرفـت كـه امـروزه تـاثير      
شگفت انگيز هوش هيجـاني، بـر حـوزه هـايي، مثـل سـالمت       

ل شخصيت آنها، سالمت جسماني و رواني افراد، سالمت و كما
و استحكام روابط درون فردي و برون فردي، تقويت يادگيري و 
ــديريت     ــغل و م ــرفت در ش ــق و پيش ــوزش، توفي ــهيل آم تس
سازماني، اداره بهتر خانواده و تربيت مؤثر فرزنـد، قابـل ترديـد    

  نيست.
توان گفت كه هوش هيجاني پيش بيني كننده به طور كلي مي

-ي و نحوه برخورد مناسـب بـا اسـترس   موفقيت افراد در زندگ

ــادي   هاســت. پــرورش و رشــد هــوش هيجــاني از اهميــت زي
برخوردار است. موارد زير را مي توان به عنوان اهميـت هـوش   

  .كردهيجاني بيان 
  ايجاد حس مسئوليت پذيري- 1
  ايجاد زندگي شاد و با نشاط -2
 برخورد با موقعيت هاي خطرناك -3

  كمك به ديگرانايجاد روحيه همكاري و  -4
افرادي كه از نظر هوش هيجـاني در سـطح بـاالتري هسـتند,     

هاي زير را دارا هستند، يادگيرنـدگان بهتـري هسـتند،    ويژگي
ـ مشكالت رفتاري كمتري دارند، هيجان خـوبي  ه هاي خود را ب

كنند، به حرفهاي ديگران خوب گـوش مـي كننـد، از    بيان مي

ن زيادي پيدا مي خود خشونت كمتري نشان مي دهند، دوستا
كنند، خوشحال و با نشاط هسـتند، تحمـل مشـكالت در آنهـا     

  ).2( زياد است، درباره اطرافيان خود احساس خوبي دارند
ها را مي توان به طور مستقيم و غير مستقيم در ردپاي هيجان

هاي پيشـين  هاي زندگي افراد جستجو كرد. در دههتمام لحظه
 ،كردندو مختل كننده نگاه ميبه هيجان به عنوان عامل منفي 

هاي روان شناختي از دهه هاي مياني قرن بيسـتم،  اما پژوهش
به بعد، جهـش عمـده اي داشـته     1980به ويژه در سال هاي 

عمـال مـوثر و مهـم در رفتـار     اها بـه عنـوان   است و به هيجان
سازشي و تعامـل هـاي اجتمـاعي شـناخت خـود و ديگـران و       

  ).3گرند (نهاي اجتماعي ميشايستگي
كوپر و ساواف به نقل از شات، مالوف، هال، هاگرتي و كـوپرنيز  

را مطـرح   ")executive( بهره هيجـاني اجرايـي  "در اين زمينه 
 emotional( سواد هيجاني "كرده و هوش هيجاني را بر اساس 

literacy("   ــه معنــي دانــش فــرد در مــورد ماهيــت و علــت   ب
تناسـب   "ي آن را شـامل  هادانند و مولفههاي خود ميهيجان
( به معناي انعطـاف پـذيري و    ")emotional fitness( هيجاني

 ")Emotional depth( عمق هيجـاني  "سخت رويي هيجاني)، 
( به معناي تعديل شدت هيجان ها، توانايي تعميـق و تقويـت   

(بـه   ")Emotional alchemy( كيميا گري هيجاني "آن ها)، و 
هيجانات و احساسات براي خالقيت)،  معناي توانايي استفاده از

  كنند.بيان مي
هوش هيجاني از پنج مولفه درون فردي، بـين فـردي، انطبـاق    
پذيري، مديريت استرس و خلق كلي تشكيل شده اسـت و بـه   

توان گفت كه هوش هيجاني پيشبيني موفقيت را طور كلي مي
دهد كـه چگونـه فـرد بالفاصـله     سازد، زيرا نشان ميممكن مي

گيـرد. بـه   هاي مختلـف بـه كـار مـي    ش خود را در موقعيتدان
هـاي افـراد در ادراك،   عبارت ديگر، هوش هيجـاني بـه تفـاوت   

كـارگيري اطالعـات هيجـاني اشـاره دارد      پردازش، تنظيم و به
)4.( 

با توجه به اين موضوع كه هوش هيجاني تاثير بسيار مهمي بـر  
رد و نيـز  نحوه عملكرد و تشخيص دانشجويان رشته پزشكي دا

-همراهي و همدلي با بيماران را براي آنان امكـان پـذيرتر مـي   

لذا، پژوهش حاضر، به بررسي ميزان تاثير آموزش هـوش   كند؛
. پرداختهيجاني، بر افزايش هوش هيجاني، در اين دانشجويان 

هاي گوناگون آموزشي هوش هيجاني، نقـش  بديهي است روش
  اهد داشت. مهمي در ايجاد بازده اين آموزش ها خو

هاي بسياري اثربخشي آمـوزش هـوش هيجـاني را بـر     پژوهش
ــاعي(   ــئوليت اجتم ــاني و مس ــوش هيج ــا ه ــاير متغيره  ،)5س

ــردي( ــمكش درون فـ ــگري(  ،)6كشـ ــترس و  ،)7پرخاشـ اسـ
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هاي مقابله بـا  شيوه ،)9( اضطراب، )8( بهزيستي روان شناختي

 )Daitawi( انـد. داتـايي  ) مورد تأييد قـرار داده 10فشار رواني(
هايي ميزان كارآيي آموزش ) نيز در پژوهشي12كندرا ( و )11(

مهارت هاي هوش هيجاني بر افزايش آن را در نوجوانان مـورد  
  اند.  بررسي و تأييد قرار داده

بر اين اساس و با عنايت به آنچه كه ذكرشد،حال مساله اصـلي  
هـاي درس از  تـوان در كـالس  اين تحقيق آن است كه آيا مـي 

آمـوزش راهكارهـاي مبتنـي بـر هـوش هيجـاني، آن را        طريق
كارهاي مبتني بر هـوش هيجـاني   تدريس كرد؟ آيا آموزش راه

هـاي علـوم   منجر به ارتقاي هوش هيجاني در دانشجويان رشته
شـود؟ بـا توجـه بـه موضـوع انتخـاب شـده بـراي         پزشكي مي

پژوهش، نتايج ايـن تحقيـق، مـي توانـد بـراي دانشـگاه هـا و        
وزشي متولي آموزش هاي پزشـكي و پيراپزشـكي   موسسات آم

مفيد باشد. هم چنين برنامه ريزان درسي مي توانند بـا توجـه   
هايي با هـدف  به نتايج به دست آمده در اين پژوهش، سرفصل

آموزش هوش هيجاني به دانشجويان، در رشته هاي پزشـكي و  
هاي پـژوهش  پيراپزشكي را تدوين نمايند. بر اين اساس فرضيه

  .گيرنداين ترتيب شكل ميبه 
 پژوهش فرضيه اصلي

آموزش هوش هيجاني منجـر بـه ارتقـاي  هـوش هيجـاني در      
مي 1393-94دانشجويان پزشكي واحد پزشكي تهران در سال 

  شود.
  هاي جزييفرضيه

ــارت   -1 ــر مه ــاني ب ــوش هيج ــوزش ه ــردي آم ــاي درون ف ه
 1393-94دانشجويان پزشكي واحد پزشـكي تهـران در سـال    

 ارد.تأثير د

ــردي    -2 ــين ف ــاي ب ــارت ه ــر مه ــوزش هــوش هيجــاني ب آم
 1393-94دانشجويان پزشكي واحد پزشـكي تهـران در سـال    

  تأثير دارد.
آموزش هوش هيجاني بر مقابله با فشار دانشجويان پزشكي  -3

  تأثير دارد.1393-94واحد پزشكي تهران در سال 
آموزش هوش هيجاني بـر سـازگاري دانشـجويان پزشـكي      -4

  تأثير دارد.1393-94پزشكي تهران در سال واحد 
آموزش هوش هيجاني بر خلـق كلـي دانشـجويان پزشـكي      -5

     .تأثير دارد1393-94واحد پزشكي تهران در سال 
  

  مواد و روشها
از طرح دو گروهي (آزمايش و گـواه) بـا   ، مطالعه تجربيدر اين 
. جامعـه آمـاري ايـن    شـد آزمـون اسـتفاده   آزمون و پـس پيش

شـامل كليـه دانشـجويان دانشـجويان پزشـكي واحـد       پژوهش 
. بودنـد نفـر   40بـه تعـداد    1393-94پزشكي تهران در سـال  

برابـر  07/0و اندازه اثر  8/0توان آماري  α=05/0حجم نمونه با 
 و از فرمول بود نفر براي هر گروه  40با 

  

                             +1n=  
و بـود  تحقيق حاضر شـبه آزمايشـي   چون روش د. مبه دست آ

هاي هوش هيجاني آمـوزش داده  ها مهارتكه به نمونهبود قرار 
اي از نفر از دانشجويان علوم پزشكي بـه روش خوشـه   40،شود

انتخاب شدند و به صـورت   1392بين دانشجويان ورودي سال 
ابـزار گـردآوري    نفـري قـرار گرفتنـد.    20تصادفي در دو گروه 

نامه آزمـون اسـتاندارد هـوش    پژوهش، پرسش اطالعات در اين
گـزاره   90نامـه شـامل   . اين پرسـش بود 2002ان -هيجاني بار

كـه  انـد  ها، بر مبناي طيف ليكـرت تنظـيم شـده   است و پاسخ
مولفه هوش هيجاني است كـه تمـام مولفـه هـاي آن      5شامل 

نامـه داراي  ايـن پرسـش   مرتبط با فرضيات اين تحقيق اسـت. 
اي از آن تهيـه  مـاده  90در ايـران نسـخه    سوال است كه 133

شده و ضريب همساني دروني آن مناسب گزارش شـده اسـت.   
حيطه كلي  5زيرمقياس است كه در  15اين پرسشنامه داراي 

  :هاي آن عبارتند ازگيرند. اين پنج حيطه و زيرمقياسقرار مي
 خودآگاهي هيجاني، ابراز وجود، عـزت   :مولفه درون فردي

  .فايي، استقاللنفس، خودشكو
 همـدلي، مسـئوليت پـذيري اجتمـاعي،      :مولفه بين فردي

 .روابط بين فردي

 حل مسئله، واقع گرايي، انعطاف پذيري :مولفه سازگاري. 

 تحمل فشار رواني، كنترل تكانش :مولفه مديريت استرس. 

 خوش بيني، شادماني  :مولفه خلق عمومي. 

نمـا و اسـتاد   روايي آزمون بر اسـاس نظرخـواهي از اسـتاد راه   
مشاور و ساير اساتيد به صورت روايي محتوايي و صوري مـورد  

نامـه هـوش   بررسي قرار گرفتـه و تاييـد شـد. پايـايي پرسـش     
آن توسط پژوهشگر محاسبه شد، به ايـن معنـي    –هيجاني بار 

نفره اجرا و سپس پايايي  25ها بر يك گروه نامهكه فرم پرسش
از   85/0محاسبه شد و نمره ها توسط آزمون آلفاي كرانباخ آن

جهـت   كه نشانه پايايي آزمـون اسـت.   اين آزمون به دست آمد
هاي آماري توصيفي و اسـتنباطي چـون   ها از روشتحليل داده

آزمـون كولمـوگروف اسـميرنوف (بـراي بررسـي نرمـال بــودن       
تـي مسـتقل   و ها در هر گروه) ها) تي زوجي (مقايسه دادهداده

   . و گروه) استفاده شدها بين د(مقايسه داده
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  هايافته
هـاي  آموزش هوش هيجاني بـر مهـارت  فرضية اول پژوهش: 

فردي دانشجويان رشته علوم پزشكي واحد پزشكي تهران درون
  تأثير دارد.  1393-94در سال 

و خطـاي  معيار هاي آماري ميانگين، انحراف شاخص 1جدول  در
فردي افراد نمونه نهاي دروميانگين مربوط به متغير مهارتمعيار 

آزمــون و هــاي آزمايشــي و كنتــرل بــه تفكيــك پــيش در گــروه
نشـان   2آزمون گزارش شده است. نتـايج منـدرج در جـدول    پس
آمــوزش هــوش هيجــاني بــر ، درصــد اطمينــان 99دهــد بــا مـي 

داري اثـر داشـته   يفردي دانشجويان به طور معنهاي درونمهارت
  وه آزمايش شده است.است و سبب افزايش معنادار آن در گر

  
 فرديهاي درونهاي توصيفي مربوط به متغير مهارتآماره .1جدول 

    N M SD SDE 

 مهارت

هـــاي 
  درون
  فردي

  183/0 822/0 49/19  20  آزمونپيش آزمايش
 172/0 773/0 67/20  20  آزمونپس

 186/0 812/0 50/19  20  آزمونپيش كنترل

 166/0 726/0 66/19  20  آزمون پس

  
هـاي  آموزش هوش هيجاني بر مهـارت  فرضية دوم پژوهش:

فردي دانشجويان رشته علوم پزشكي واحد پزشكي تهـران  بين
  . تأثير دارد 1393-94در سال 

و معيـار   هـاي آمـاري ميـانگين، انحـراف    شـاخص  3در جدول 
فـردي  هـاي بـين  مربوط به متغير مهارتميانگين معيار خطاي 

هــاي آزمايشــي و كنتــرل بــه تفكيــك افــراد نمونــه در گــروه
آزمون گزارش شده اسـت. نتـايج منـدرج در    آزمون و پسپيش

هـاي  آموزش هوش هيجاني بر مهـارت ، دهدنشان مي 4جدول 
  دانشجويان اثر معني داري نداشته است.  فرديبين

  

 tهاي توصيفي تفاوت پيش و پس آزمـون و آزمـون   آماره. 2جدول 
 فرضية اول پژوهش هاي مستقل مربوط بهگروه

  N M SD SDE  t P Df  
  38/.  37/12001 052/0 235/0 18/1 20آزمايش
 064/0 280/0 156/0 20  كنترل

  
  

 فرديهاي بينمهارتهاي توصيفي مربوط به متغير آماره. 3جدول 

    N M SD SDE 

 مهارت

  هاي 
  بين

  فردي

 231/0 035/1 53/24 20  آزمون پيشآزمايش

 222/0 993/0 33/25 20  آزمون سپ

 245/0 07/1 67/24 20  آزمون پيش كنترل

 257/0 12/1 64/24 20  آزمون پس

 tهاي توصيفي تفاوت پيش و پس آزمـون و آزمـون   آماره. 4جدول 
 هاي مستقل مربوط به فرضية دوم پژوهشگروه

  N M SD SDE t  df  P  
 877/0 38 154/0 096/0 430/0 801/0 20 آزمايش

 201/0 879/0 022/0 20 كنترل

  
آموزش هـوش هيجـاني بـر مقابلـه بـا      فرضية سوم پژوهش: 

فشار دانشجويان دانشكده علوم پزشكي واحد پزشكي تهران در 
   تأثير دارد. 1393-94سال 

و معيـار  هـاي آمـاري ميـانگين، انحـراف     شـاخص  5در جدول 
بـا فشـار افـراد    ميانگين مربوط به متغيـر مقابلـه   معيار خطاي 

آزمـون و  هاي آزمايشي و كنترل به تفكيك پيشنمونه در گروه
نشـان مـي دهـد     6. نتايج جدول آزمون گزارش شده استپس

درصد اطمينان آموزش هوش هيجـاني بـر مقابـه بـا      99كه با 
داري داشـته اسـت و سـبب    يفشار رواني دانشجويان تاثير معن
  شود. افزايش آن در گروه آزمايش مي

آموزش هوش هيجاني بـر سـازگاري   فرضية چهارم پژوهش: 
دانشجويان دانشكده علوم پزشكي واحد پزشكي تهران در سال 

  تأثير دارد. 94-1393
  

 مقابله با فشارهاي توصيفي مربوط به متغير آماره .5جدول 

    N M SD SDE 

ــا ــه ب مقابل
  فشار

 270/0 20/1 58/16 20 آزمونپيشآزمايش

 259/0 16/1 70/17 20  آزمونپس

 259/0 13/1 64/16 20 آزمونپيش كنترل

 220/0 959/0 60/16 20  آزمونپس

  
 tهاي توصيفي تفاوت پـيش و پـس آزمـون و آزمـون     آمار.6جدول 

 هاي مستقل مربوط به فرضية سوم پژوهشگروه

  N M SD SDE t P df 

  38 001/0 077/8 080/0 359/0 12/1 20 آزمايش
 128/0 561/0 086/0 20  كنترل

  
  

و معيـار  هـاي آمـاري ميـانگين، انحـراف     شـاخص  7در جدول 
ميانگين مربوط به متغير سازگاري افراد نمونه در معيار خطاي 
ــه تفكيــك پــيش گــروه ــرل ب ــون و هــاي آزمايشــي و كنت آزم
نشـان   8نتايج مندرج در جدول  آزمون گزارش شده است.پس
دانشـجويان تـاثير    سازگاري آموزش هوش هيجاني بر، دهدمي
   داري ندارد.يمعن
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 سازگاريهاي توصيفي مربوط به متغير آماره .7جدول 

    N M SD SDE 

 405/0 813/1 24/21 20 آزمونپيشآزمايشسازگاري

 245/0 07/1 28/22 20  آزمونپس

 383/0 887/19713/1 20 آزمونپيش كنترل

 285/0 244/1 15/20 20  آزمونپس

  
 tهاي توصيفي تفاوت پيش و پس آزمـون و آزمـون   آماره. 8جدول 

 هاي مستقل مربوط به فرضية چهارم پژوهشگروه

  N M SD SDE t df P 

 68/0  154/038 094/0 421/0 04/1 20 آزمايش
 067/0 296/0 27/1 20 كنترل

 
آموزش هوش هيجاني بر خلـق كلـي    فرضية پنجم پژوهش:

ده علوم پزشكي واحد پزشكي تهران در سال دانشجويان دانشك
   تأثير دارد. 94-1393

و معيـار  هـاي آمـاري ميـانگين، انحـراف     شاخص ،9در جدول 
ميانگين مربوط به متغير خلق كلي افراد نمونه در معيار خطاي 
ــه تفكيــك پــيش گــروه ــرل ب ــون و هــاي آزمايشــي و كنت آزم
نشان  10آزمون گزارش شده است.نتايج مندرج در جدول پس
دانشجويان تـاثير  آموزش هوش هيجاني بر خلق كلي ، دهدمي
 داري دارد.يمعن

آمـوزش هـوش هيجـاني منجـر بـه       فرضية ششم پژوهش:
قاي هوش هيجاني در دانشـجويان پزشـكي واحـد پزشـكي     ارت

  شود.مي 1393-94تهران در سال 
و معيـار  هاي آماري ميـانگين، انحـراف   شاخص ،11در جدول 

ميانگين مربوط به ارتقاي هـوش هيجـاني افـراد    معيار خطاي 
آزمـون و  هاي آزمايشي و كنترل به تفكيك پيشنمونه در گروه

نشان  12نتايج مندرج در جدول  آزمون گزارش شده است.پس
تأثير آموزش هوش هيجاني بر ارتقاي هوش هيجـاني  ، دهدمي

   .داري دارديتاثير معن
  

 خلق كليهاي توصيفي مربوط به متغير آماره .9جدول 

    N  M SD SDE 

ــق خل
 كلي

 163/0 732/0 20/22 20آزمونپيشآزمايش

 139/0 625/0 84/22 20 آزمونپس

 168/0 732/0 23/22 20آزمونپيش كنترل

 159/0 695/0 48/22 20 آزمونپس

  
  

 tهاي توصيفي تفـاوت پـيش و پـس آزمـون و آزمـون      آماره. 10جدول 
 هاي مستقل مربوط به فرضية پنجم پژوهشگروه

  N M SD SDE t P  df 

  001/038 56/3 061/0 276/0 644/0 20 آزمايش
 094/0 411/0 246/0 20  كنترل

  
  بحث

هـاي  آموزش هوش هيجاني بـر مهـارت  فرضية اول پژوهش: 
فردي دانشجويان پزشكي واحد پزشـكي تهـران در سـال    درون

 .تأثير دارد 94-1393

ــه  ــا توجــه ب ) نتيجــه =p37/12t ,≥01/0شــده (محاســبه tب
فـردي  هـاي درون گيريم آموزش هوش هيجاني بـر مهـارت  مي

 1393-94ر سـال  دانشجويان پزشكي واحد پزشـكي تهـران د  
 تأثير دارد.

) نشـان  6( نتايج مطالعـه خواجـه   ،همانند نتايج پژوهش حاضر
هاي درون فردي تحـت تـأثير   داد كه سطح زيادي از كشمكش

كاظمي  .رودآموزش هوش هيجاني، تعديل شده و يا از بين مي
) نشان دادنـد كـه آمـوزش    10) و سپهريان (13( شو همكاران

) نشـان  14تأثير دارد. نيكوگفتار ( هوش هيجاني بر خودآگاهي
هــاي داد كــه آمــوزش هــوش هيجــاني فقــط افــزايش مهــارت

  .ارداجتماعي را به دنبال د
   

 هاي توصيفي مربوط به ارتقاي هوش هيجانيآماره. 11جدول 

    N M SD SDE 

خلق 
 كلي

 468/0 328/0 809/20 20 آزمونپيشآزمايش

 617/0 138/0 767/21 20  آزمونپس

 412/0 094/0 589/20 20 آزمونپيش كنترل

 545/0 125/0 902/20 20  آزمونپس

  
 tهاي توصيفي تفاوت پيش و پس آزمون و آزمون آماره.12جدول 

 هاي مستقل مربوط به فرضية ششم پژوهشگروه

 NM SD SDEt df p 

001/0 20958/0272/00608/0152/238آزمايش 
 094/0 306/0 20313/0 كنترل

  
) نيز در تحقيق خود به اين نتيجـه رسـيد كـه    15فر (سلطاني

آموزش هوش هيجاني، ابراز وجود افراد مورد بررسي را افزايش 
توانـد  ) معتقدنـد آمـوزش مـي   16( ش. ماير و همكـاران دهدمي
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ها و مهـارت افـراد در هـر سـطحي كـه      موجب افزايش توانايي
  هستند شود. 

انـد كـه هـوش هيجـاني بـاال بـا       ان دادهمطالعات بسياري نشـ 
عملكرد بهتر در زمينـه خـودتنظيمي، ابـراز وجـود، اسـتقالل،      

  ).17بيني رابطه دارد (همدردي با ديگران و خوش
هـاي  : آموزش هوش هيجاني بـر مهـارت  فرضية دوم پژوهش

فردي دانشجويان پزشكي واحـد پزشـكي تهـران در سـال     بين
  تأثير دارد. 94-1393

ــا توجــه  ــه ب ) نتيجــه =p154/0t ,<05/0شــده (محاســبه tب
هــاي  گيــريم آمــوزش هــوش هيجــاني بــر مهــارت     مــي
فرديدانشجويان رشته علوم پزشكي واحـد تهـران پزشـكي    بين

  تأثير ندارد.
)، 10نتايج اين بخش متفاوت است با نتايج پژوهش سپهريان (

كه نشان دادند  )18) و يولوتــاس و اومراقلــو (15فر (سلطاني
هاي هوش هيجاني بر افزايش همـدلي در افـراد   آموزش مهارت
  داري داشته است.ينمونه تأثير معن

) نشــان دادنــد بــين هــوش 5( شمــرادي شــيخان و همكــاران
آموزان همبستگي مثبت و دانش هيجاني و مسئوليت اجتماعي

  داري وجود دارد.معني
آموزش هـوش هيجـاني بـر مقابلـه بـا      فرضية سوم پژوهش: 

دانشجويان دانشكده علوم پزشكي واحد پزشكي تهران در فشار 
  تأثير دارد. 1393-94سال 

ــه  ــا توجــه ب ) نتيجــه =p077/8t ,≥01/0شــده (محاســبه tب
گيريم آموزش هوش هيجاني بر مقابله با فشـار دانشـجويان   مي

 تأثير دارد. دانشكده علوم پزشكي واحد پزشكي تهران

) نشـان داد كـه   10( همسو با نتايج پژوهش حاضـر، سـپهريان  
هاي مقابله هاي هوش هيجاني در رابطه با شيوهآموزش مهارت

با فشار رواني گروه مسئله مدار پسران و گروه اجتنابي دختران 
) 19تأثير معناداري داشته اسـت. نتـايج پـژوهش وايسـبرگ (    

ــه ارتقــاي  نشــان داد آمــوزش مؤلفــه هــاي هــوش هيجــاني ب
مسئله، ارتباط با همسـاالن،   هاي اجتماعي از جمله حلمهارت

هـا، مقابلـه بـا مسـائل و مشـكالت، و مقابلـه بـا        كنترل تكانـه 
) نشان 8( ش). ملكي و همكاران20ها منجر شده است (استرس

دادند آموزش هوش هيجاني پرخاشگري و اسـترس را كـاهش   
) نشان داد كه آمـوزش  2( ش. مطالعه نوريان و همكاراندهدمي

سزايي ه ي بر سازگاري با استرس تأثير بهاي هوش هيجانمؤلفه
آموزش هوش هيجـاني موجـب    ،)15فر (دارد. به گفتة سلطاني

تـر  شود كودكـان در كنتـرل احساسـات ناخوشـايند موفـق     مي
  باشند.

آموزش هوش هيجاني بـر سـازگاري    فرضية چهارم پژوهش:
دانشجويان دانشكده علوم پزشكي واحد پزشكي تهران در سال 

  ير دارد.تأث 94-1393
ــه  ــا توجــه ب ) نتيجــه =p154/0t ,<05/0شــده (محاســبه tب

گيريم آمـوزش هـوش هيجـاني بـر سـازگاري دانشـجويان       مي
 1393-94دانشكده علوم پزشكي واحد پزشكي تهران در سال 

  تأثير ندارد.
) و 21نتايج اين بخش متفاوت است با نتايج پـژوهش فتـوت (  

ادنــد آمــوزش ) كــه نشــان د22( ششــهني يــيالق و همكــاران
سزايي داشـته اسـت.   ه هاي هيجاني بر سازگاري تأثير بمهارت

ــپهريان (   ــايج س ــين نت ــوزش   10همچن ــه آم ــان داد ك ) نش
هاي هوش هيجاني در رابطه با مهارت حل مسئله افـراد  مهارت

  داري دارد.ينمونه تأثير معن
آموزش هوش هيجاني بـر خلـق كلـي    فرضية پنجم پژوهش:
وم پزشكي واحد پزشكي تهران در سال دانشجويان دانشكده عل

  تأثير دارد. 94-1393
گيريم ) نتيجه مي=p56/3t ,≥01/0شده (محاسبه tبا توجه به 

آموزش هوش هيجاني بر خلق كليدانشـجويان دانشـكده علـوم    
  تأثير دارد. 1393-94پزشكي واحد پزشكي تهران در سال 

 آموزش هوش هيجاني منجر به ارتقايفرضية ششم پژوهش:
هوش هيجاني در دانشجويان پزشكي واحد پزشـكي تهـران در   

  شود.مي 1393-94سال 
ــه  ــا توجــه ب ) نتيجــه =p152/2t ,≥05/0شــده (محاســبه tب

گيـريم آمـوزش هـوش هيجـاني منجـر بـه ارتقـاي هـوش         مي
هيجاني در دانشجويان پزشكي واحد پزشـكي تهـران در سـال    

پـژوهش  شود. همسو با نتـايج پـژوهش حاضـر،    مي 94-1393
نشــان داد آمــوزش بــه بهبـــود  )18يولوتــــاس و اومراقلــــو (

  شود.هـوش هيجاني در كودكان منجر مي
نتايج پژوهش حاضر نيز مانند مطالعـات بسـياري كـه در ايـن     

دهنـدة تـأثير آمـوزش هـوش     نشـان  ،زمينه انجام شـده اسـت  
فردي، مقابله با فشار رواني و خلـق  هيجاني بر متغيرهاي درون

با توجه به اينكه اهميـت تـأثير هـوش هيجـاني در      .ستكلي ا
هاي بسياري بـه  زندگي افراد جامعه و با توجه به اينكه پژوهش

اند كه آموزش هوش هيجاني بـر افـزايش آن   اين نتيجه رسيده
تأثير دارد بنابراين بر اهميت اين موضوع بايد تأكيد شـود و از  

ها از اهميـت هـوش   هبرد. بايد خانوادسودمندي اين تأثير بهره 
هيجاني در ميزان موفقيت و ميزان تأثيرگذاري آن آگاه شوند و 

 رسالت اين آموزش بايد بـر عهـده   ،هادر صورت غفلت خانواده
هـاي  مراكز آموزش دولتي و غيردولتي گذاشته شـود و نظـارت  
ايـن   ،الزم در اين رابطه صورت گيرد. از طرفي در اين پژوهش
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فردي و مقابله با فشار روانـي  يرهاي بينآموزش تأثيري بر متغ

تواند به اين صورت تفسير تأثير نداشت. اين عدم هماهنگي مي
ها مؤثر باشـد. از طرفـي   شود كه آموزش نتوانسته در اين حوزه

توانـد حاصـل تـأثير    عدم همـاهنگي نتـايج ايـن پـژوهش مـي     
متغيرهاي مزاحمي باشد كـه طـرح پژوهشـي مـورد اسـتفاده      

كفايـت  دليل عدمها را كنترل كند، يا شايد بهأثير آننتوانسته ت
گيري باشد به اين معني كه نمونة مـورد بررسـي معـرف    نمونه

ــي     ــين م ــد همچن ــر باش ــورد نظ ــاري م ــه آم ــوان از جامع ت
هاي خودسنجي ياد كرد چـون ايـن   نامههاي پرسشمحدوديت

تواند تمـام ابعـاد مـورد نظـر يـك متغيـر را       ها نمينامهپرسش
  صورت كامل مورد توجه قرار دهد.به

با توجه به يافته هاي پژوهش و با توجـه بـه اهميـت آمـوزش     
هوش هيجاني خـانواده هـا بايـد از اهميـت هـوش هيجـاني و       

ميزان تاثير اين آموزش مطلع شوند تا در اين راستا قدم هـاي  
  موثري برداشته شود. 

ردن سـطح  خانواده ها بايد به صورت كاربردي در رابطه با بـاالب 
هوش هيجاني فرزندان خود آمـوزش ببيننـد. نظـام آمـوزش و     
پرورش عمومي و عالي بايد پـژوهش هـوش هيجـاني را مـورد     
توجه قرار دهد و راهكار هـا و سياسـت هـايي را بـراي تزريـق      
آموزه هاي هوش هيجاني به بدنه آموزشي كشور بينديشند. در 

بـه عنـوان    كنار خـانواده دانشـگاه هـا و مراكـز آمـوزش عـالي      
پايگاههايي براي پرورش هوش هيجاني بايد در جهت آمـوزش  
مهارت هاي هـوش هيجـاني بـه دانشـجويان بكوشـند. مراكـز       
آموزش عالي مي توانند دروس اختياري تحـت عنـوان مهـارت    
هاي هوش هيجاني را در واحدهاي درسي دانشجويان در نظـر  

  .بگيرند
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