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بررسی هوش هیجانی در دانشجویان رشتة مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز

فریدة صفیخانی* ،مربی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز ،ایران
دکتر علیرضا اولیپور ،عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
کریم بیتسیاح ،پزشک عمومی ،بیمارستان سالمت ،اهواز ،ایران
محبوبه ثابتایمانی ،عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفهای نیشابور ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران

چکیده :امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفهای قابل قبوو در یوادریری و هووش بوه شومار مویرود و
توسعه در رشد هوش هیجانی یک عنصر کلیدی در یوادریری و تودریم موبوو مویروردد .هیجانوا
قویترین عامل در تعیین نووة شکلریری ،اعما  ،تصمیمریوری ،تنظویم موودودة شخصوی و برقوراری
ارتباط با دیگران هبتند .ازآنجاکه هوش هیجانی اکتبوابی اسوت ،اهمیوت آن در برناموهریوزی آموزشوی
الزامی به نظر میرسد .در راستای نیل به این هدف ،پژوهش حاضر به دنبوا بررسوی دانشوجویان رشوتة
مدارک پزشکی است تا میانگین هوش هیجانی جامعة فراریر اندازهریری شوود و درجهوت پیشورفت آن،
اقداما الزم صور ریرد .مطالعة حاضر تعداد  15نفر ( 73دختر و  51پبور) دانشوجوی رشوتة مودارک
پزشکی را بهصور نمونهریری طبقهای خوشهای انتخا نمود .نوع مطالعه توصیفی -مقطعی بوده و ابزار
سنجش مورد استفاده هوش هیجانی دانیل رلمن میباشد .یافتههای مطالعه نشان داده که  %11/5دارای
هوش هیجوانی مطلوو  %15/6 ،دارای هووش هیجوانی متوسو و  %77/7دارای هووش هیجوانی پوایین
میباشند .این نتایج بیانگر این است که برنامهریزی اهداف آموزشی در حوزة عاطفی نیاز به دقت بیشتری
دارد.
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)(safikhani_f@yahoo.com
*نویسنده مسئول :کارشناس ارشد روانشناسی

بررسی هوش هیجانی در دانشجویان...

11
مقدمه
هر مشکلی در طو حیوا خوود ،زموانی آموادة حول
شدن و از بوین رفوتن اسوت و یکوی از ابزارهوای موورد
استفاده برای حل مشکال  ،هیجانا میباشند .با درک
هیجووانهووای خووود موویتوووان از بیووان و حوول و فصوول
مشکال  ،ماهرانه رذشت و از مشکال بعودی اجتنوا
نمود .مهار های هوش هیجانی موا را قوادر مویسوازند
جلوی وضعیتهای دشوار را پیش از اینکوه ییور قابول
کنتر شوند بگیریم و بوا ایون کوار ،مودیریت اسوتر
آسانتر میرردد (برادبری.)5736
سالووی و مایر(،5991ص ) هوش هیجانی را نووعی از
هوش توصیف کردند که مشتملبر توجه به احباسا و
هیجانهای خود و دیگران ،فرق رذاشوتن بوین آنهوا و
اسووتفاده بوورای اتخووام تصوومیم مناسوو  ،در زنوودری
میباشد .بنا به عقیدة سوالووی و موایر ،هووش هیجوانی
چهووار جنبووه شووناخت ،درک ،تنظوویم ،و اسووتفاده از
هیجانا را دارد که بر خالف هوش مهنی میتوان آنها
را از موی آموخت؛ ازاین رو مهار های هوش هیجانی،
اکتبابی میباشند.
بنابر نظر رلمن هوش هیجانی دارای دو بخش عناصور
درونووی و بیرونووی اسووت .عناصوور درونووی شووامل میووزان
خودآرواهی ،خوود انگواره ،احبوا اسوتقال  ،رفیووت
خودشووکوفایی ،و قاطعیووت موویباشوود و عناصوور بیرونووی
مشتمل بر روابو بوین فوردی ،سوهولت در همودلی ،و
احبا مبوئولیت اسوت .رلمون هووش هیجوانی را از
هوش مهنی جدا میکند؛ و بوه نظور او هووش هیجوانی
شیوه "استفاده" بهتور از هووش مهنوی از طریود خوود
کنترلووی ،اشووتیاق و پشووتکار ،و خووودانگیزی را شووکل
میدهد (رلمن.)5991
توقیقا اخیور رلمون نشوان موی دهنود کوه هووش
هیجانی در جهت پیشرفت موفقیت توصویلی و شویلی
در حا افزایش است .وی ا هار می دارد کوه بوا کموک
بهرة هوشی میتوان پیشبینی کرد چه شویلی مناسو
فرد است؛ اما از طرید هوش هیجانی مبیر پیشرفت یوا
درجازدن فورد پویشبینوی موی شوود .همچنوین اشواره
میکند در سطوح رهبری %31 ،قابلیتهوا بورای کبو
موفقیت به هوش هیجانی ببتگی دارد تا توانایی فنوی و
هوش مهنی (رلمن.)5999

در بررسیهایی کوه چون و ونو (،1113ص ) انجوام
دادهاند ،توأثیر رابطوة هووش هیجوانی و میوزان اعتمواد
پزشک و بیموار را بررسوی کورده و نشوان داده انود کوه
تفاو به دست آمده ،معنا دار است .سواکوفک در سوا
 1113در امریکا بین فعالیتهای بدنی و هوش هیجانی
مطالعه ای انجام داد و نتیجوه ررفوت کوه فعالیوتهوای
فیزیولووو ی بووا هوووش هیجووانی رابطووة مبووتقیم دارد
(سووواکوفک  .)1113همچنوووین در ارزیوووابی از هووووش
هیجانی دانشجویان رروه پزشکی ،انجام شد میزان ایون
مهار در دانشجویان پزشکی ناچیز بود .و ایون مطالعوه
نشان داد که افراد دانشجو نیاز به تعلویم مهوار موورد
نیاز در برنامه های آموزشی خود دارند (استرتن .)1113
در مطالعه ای که در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز ،موقد هوش هیجانی دستیاران را ارزیابی کورد و
نتایج بررسی نشان داد که هوشهیجوانی در ایون روروه
مطلو میباشد(صفیخانی.)5735 ،
بووا توجووه بووه نقووش ببووزایی کووه هوووش هیجووانی در
موفقیت افراد دارد و نیوز بوا تأکیود بور ایون دانوش کوه
مهار هوش هیجانی در اثر تعلویم و تربیوت ،پیشورفته
میرردد ،ارزیابی میوزان ایون توانوایی در یادریرنودران
معقوالنه به نظر می رسد .ازایون رو پژوهشوگران در ایون
مطالعه به اندازهریری و تعیین میزان هووش هیجوانی و
خرده مقیا های آن در رروههای مختلوف دانشوجویی
طراحی اهداف آموزشی کاملتر اقدام نمودند .
روش کار
مطالعه حاضر یک بررسی توصویفی – مقطعوی اسوت
که جامعة مورد پژوهش ،کلیة دانشجویان رشته مدارک
پزشکی می باشند .تعداد نمونه  15نفور ( 73دختور و 1
پبر) دانشجوی رشتة مدارک پزشکی بوده که به صور
نمونووهریووری طبقووهای خوشووهای انتخووا رردیدنوود.
داده های پژوهش از طرید پرسشنامة مشخصا فوردی
و ابزار سنجش هووش هیجوانی دانیول رلودمن()5991
جمعآوری شده است .این آزمون شامل  1خردهمقیا :
خودآروواهی ،خووودکنترلی ،خووود انگیختگووی ،هشوویاری
اجتماعی و مهار اجتماعی میباشد.
این ابزار سنجش ،تعداد سئواال  77آیوتم دارد و بوه
روش نمرهرذاری لیکر نمره رذاری شده است .ضری
اعتبار به روش الفای کرونبواخ 1/33مویباشود .تکمیول
پرسشنامهها بهصور انفرادی توس افراد نمونوه انجوام
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صفی خانی و همکاران
شده و دادههوای پوژوهش بوه صوور آموار توصویفی
رزارش شده است.
نتایج
براسا یافته های این مطالعه ،هوش هیجوانی مطلوو
 ،% 11/5هووووش هیجوووانی متوسوو  %15/5و هووووش
هیجانی ضعیف  %77/7میباشد .همچنوین افوراد موورد

مطالعه در خودآرواهی ،ضوعیفتور از جنبوههوای دیگور
هوش هیجانی هبتند و  %17افوراد از نظور خودآرواهی
ضووعیف بووودهانوود؛ بعوود از آن خووود کنترلووی بووا  %15و
خودانگیزی  %73می باشد .هشیاری اجتماعی و مهوار
اجتموواعی در افووراد مووورد مطالعووه  %11ضووعیف بوووده
است(.جدو شماره )5

جدول شماره .0میزان هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن در گروه های مختلف دانشجویان
عنوان

بحث و نتیجه گیری

مطلوب

متوسط

ضعیف

هوش هیجانی

11/5

15/6

77/7

خودانگیزی

1/76

1/13

1/73

خودآراهی

1/13

1/11

1/17

خودکنترلی

1/75

1/53

1/15

هشیاری اجتماعی

1/17

1/11

1/11

مهار اجتماعی

1/15

1/11

1/11

هوش هیجانی به مواردی مانند درک عواطف شخصی،

خوودکنترلی بوا %15

پایینتر از میانگین ،بیانگر این مبئله است که هیجانا

همدلی بوا احباسوا دیگوران ،و اداره کوردن عواطوف

منفووی (اضووطرا و توریووکپووذیری ،نووا امیوودی) در

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

دانشجویان مدارک پزشکی قابل بررسی اسوت .بنوابراین

افووراد دانشووجوی رشووتة موودارک پزشووکی دارای هوووش

توجه به حوزة عاطفی آموزش ،یکی از اولویتهایی است

هیجانی ضعیف هبتند و این یافته با بررسیهایی که بر

که باید در برنامة سیاسترذاران آموزشی لواظ شود توا

روی دانشجویان پزشکی در امریکا انجام شد همخووانی

موفقیت و پیشرفت دانشجویان خوود را تضومین کننود.

دارد .یافتههای مطالعه نشان داده که سطح آراهی افراد

اهمیت هیجانا در موفقیت افوراد و همچنوین توانوایی

مورد مطالعه  %17پایینتر از متوس مویباشود و ایون،

کب مهار هوش هیجانی الزاموی اسوت .ازایونرو بوه

نیوواز بووه بررسووی بیشووتر شوویوههووای آموزشووی در

نظوور موویرسوود در طراحووی اهووداف آموزشووی کبوو

برنامه ریزیهای درسی دانشجویان را نمایوان مویسوازد

مهار های الزم برای اکتبا هوش هیجوانی ،ضوروری

همچنین بوه دنبوا خودآراهی نامناس فورد و

میباشد.
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