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Abstract
Introduction: Emotional intelligence is collected from the unawareness capacity of persons that enhanced
the adaption ability of persons, with environmental requirements and external stressful elements. This study
was done by the goal of assessing the effect of Emotional Intelligence component education on nursing
student happiness and academic achievement.
Methods: The present study was quasi-experimental and the Statistical population is the nursing student of
Gonbad-Kavoos in the year of 2018 and samples selecting by convenience method. The sample volume was
30 persons, to per-group of experimental and control groups 15 persons according to random allocation list
were appropriation. Research tools contain the oxford happiness questionnaire, Bradberry-Greves
emotional intelligence teaching in the experiment group at six weeks in 12 sessions that 50 min continue. To
analyzing data-independent t-test, dependent t-test (pre-post-test) and one-way multi variable co-variance
methods were used.
Results: In the evaluation of EQ components in two groups, social awareness at the intervention group and
self-awareness at the control group have acquired the maximum of scores. The total score of EQ at the
intervention and control group were 11.9 ± 4.29, 9.7 ± 7.41. Thus intervention group compared with the
control group in scores, have significant differences (P < 0.05). In happiness variable, pre and post-test scores
in control and intervention groups were 32.84 ± 4.2, 34.74 ± 6.3 and 34.15 ± 5.6, 50.47 ± 8.5 that illustrative
the eminent differences. Similarly, in the assessment of academic achievement variables in pre and post-test
between control and intervention group were significant (P < 0.05).
Conclusions: The result of this research showed that emotional intelligence component education in the
intervention group could have a positive effect on the happiness and academic achievement of nursing
students. It was thus suggested by leaning to emotional intelligence component education and reinforcement
those, level of joy and academic achievement enhanced in all of the medical students.
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چکیده
مقدمه :هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت های غیرآگاهانه افراد می باشد که سبب افزایش قدرت سازگاری افراد با مقتضیات محیطی
و عوامل تنش زای بیرونی می گردد .مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش شادکامی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان پرستاری انجام شد.
روش کار :مطالعه حاضر بصورت نیمه تجربی بوده و جامعه آماری دانشجویان پرستاری آزاد گنبد کاووس در سال  ۱۳97بودند و
نمونه ها بصورت آسان انتخاب شدند .حجم نمونه  ۳0نفر ،به هر گروه آزمون و کنترل  ۱5نفر بر اساس جدول تخصیص تصادفی
اختصاص داده شد .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی  Oxfordو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی & Brad berry
 Greavesبود .آموزش هوش هیجانی گروه آزمایش در قالب  ۱۲جلسه  50دقیقه ای طی شش هفته داده شد .جهت آنالیز داده ها
از نرم افزار  SPSS 16استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون  tمستقل و  tوابسته (پیش آزمون  -پس آزمون) و تحلیل
کوواریانس یک طرفه و چند متغیری استفاده شد.
یافتهها :در بررسی مولفه های هوش هیجانی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب آیتم آگاهی اجتماعی و خودآگاهی باالترین امتیاز را
به خود اختصاص داده بودند .نمره کل هوش هیجانی هم در گروه مداخله و کنترل به ترتیب  ۱۱/9 ± 4/۲9و  9/7 ± 7/4۱بودند بنابراین
در گروه مداخله نمره کسب شده در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنا دار بود ( )P > 0/05در متغیر شادکامی نمره پیش آزمون و پس
آزمون در گروه مداخله و کنترل به ترتیب  50/47 ± 8/5، ۳4/۱5 ± 5/6و۳۲/84 ± 4/۲و  ۳4/74/ ± 6/۳بود که بیانگر تفاوت چشمگیر
بودند .همچنین در بررسی متغیر پیشرفت تحصیلی در پیش آزمون و پس آزمون بین گروه مداخله و کنترل تفاوت ها معنی دار بود
()P > 0/05
نتیجه گیری :نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش هوش هیجانی در گروه مداخله می تواند در شادکامی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان پرستاری به عنوان عامل محرک مثبت تلقی گردد .بنابراین پیشنهاد می گردد با تکیه بر آموزش مؤلفه های مذکور و تقویت
آنها میزان شادکامی و پیشرفت تحصیلی را در سایر دانشجویان پزشکی ارتقاء داد.
کلیدواژهها :هوش هیجانی ،شادکامی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشجویان پرستاری
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
دانشگاه به دلیل ماهیت اجتماعی خود و شبکه های ارتباطی برآمده از
آن سرشار از چنین موهبت بالقوه ای است[ .]۳در سال های اخیر و با
تحول محیط های آموزش مجازی ،توجه به زمینه -های رشد و گسترش
هوش هیجانی به منزله یک پیش شرط برای بهبود یادگیری دانش
جویان افزایش یافته است[ .]4پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین
معیارهایی است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیالت
دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفا
می کند .این مفهوم یکی از مهمترین پارامتر هایی است که در پیش

دوره تحصیالت دانشگاهی فرصت مغتنمی برای فراگیری فنون ارتباطی
و اجتماعی مثبت است .این موضوع نه تنها به سبب ارزش ذاتی آن،
بلکه بدین علت است که این دوره آموزشی پس از خانواده مهمترین
منبع جامعه پذیری هر فرد به شمار می آید[ ]۱تمامی تالش اساتید،
دانشجو ،والدین و کل نظام آموزشی معطوف به آزمون های نهایی و
نمره آنها است و ماحصل همه زحمت ها در یک عدد یک یا دو رقمی
خالصه می شود ،که نه تنها مالک قضاوت و تصمیم گیری در خصوص
دانشجو است بلکه نوعی ارزشیابی از عملکرد سایر افراد است[.]۲
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حل مسئله تاکید شده است در حالی که ابعاد غیرشناختی ،یعنی توانایی
های عاطفی و کرداری نیز نه تنها پذیرفتنی بلکه ضروری هم
هستند[ .]۱۳ ,۱۲امروزه دانشمندان معتقدند که هر انسان دارای دو
نوع شعور می باشد؛ شعوری که متکی بر عقل و اندیشه است و شعوری
که عمدتا متکی بر احساسات و عواطف است ،همان گونه که ماهیت
انسان نه منطق صرف است و نه احساس و عاطفه صرف؛ بلکه ترکیبی
از هر دوی آنها [ ]۱4گفتن این نکته ضروری است که هم بهره هوشی
و هم هوش هیجانی اندازهای از توانایی هستند نه خود توانایی .نظریه
پردازان هوش عاطفی معتقدند که بهره هوشی به ما می گوید که چه
کاری می توانیم انجام دهیم در حالی که هوش هیجانی به ما می گوید
چه کاری باید انجام دهیم .هوش هیجان و هوش منطقی رو در روی
هم نیستند و خیلی از افراد مقدار زیادی از هر دو مورد را دارند و خیلی
ها برعکس .دانشمندان به دنبال این هستند که بدانند این دو پدیده،
چگونه یکدیگر را تکمیل می کنند؛ اما به هر حال اکنون دانشمندان
معتقدند که بهترین حالت هوش و استعداد فقط می تواند به اندازه ۲0
درصد در موفقیت فرد نقش داشته باشد و  80درصد بقیه به عوامل
دیگر مربوط می شود .این عوامل دیگر را هوش هیجانی می دانند [,۱5
 .]۱6مطالعه نصیری و همکاران ( )۱۳9۲در رابطه با مؤلفه های هوش
هیجانی نشان داد که میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان متوسط
می باشد [ ]۱7همچنین مطالعه فالح و همکارانش ( )۱۳9۱نشان داد
که آموزش مؤلفه های هوش هیجانی عامل محرکی در بهبود میزان
شادکامی است .پاشا و همکارش نیز ( )۱۳96نشان دادند که آموزش
مؤلفه های هوش هیجانی مورد پیشرفت تحصیلی را به میزان قابل
توجهی تحت تاثیر قرار می دهد و میزان پرخاشگری را می کاهد.
بنابراین هدفی که این مطالعه به دنیال آن است میزان تاثیر آموزش
مؤلفه های هوش هیجانی بر میزان و پیشرفت تحصیلی و شادکامی
است .از این نظر که با توجه به مطالعه فالح میزان شادکامی در
دانشجویان با توجه به استرس آنها نسبت به آینده شغلی و نیز دور
بودن از خانواده در مواردی و همچنین میزان پیشرفت تحصیلی آنها
تحت تاثیر است و این موارد نیاز به اصالح وجود دارد ،بنابراین مشکلی
که وجود دارد وجود موارد فوق می باشد []۱8
تحقیقات متعددی تاثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی را بر میزان
شادکامی به تائید رسانیده اند و نیز مطالعات متعددی ارتباط مؤلفه
های هوش هیجانی را با پیشرفت تحصیلی بررسی نموده است ،ولی
بررسی تاثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در شادکامی و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان با توجه به اینکه دانشجویان تحت تاثیر محیط ها
و فضاهای مجازی هستند و سیاست گذاران امر آموزش و برنامه ریزان
دانشگاهی باید مؤلفه های هوش هیجانی را امری مهم در نظر بگیرند،
نیاز به مطالعه دارد .بنابراین پژوهش گر بر آن شد تا میزان تاثیر آموزش
مؤلفه های هوش هیجانی بر میزان شادکامی و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان پرستاری گنبد کاووس را بررسی نماید.

بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صالحیت و مهارت های
علمی و عملی الزم مورد استفاده قرار می گیرد [ .]5از جمله مهمترین
نگرانی اساتید ،مسئولین آموزشی و دانشگا ه ها ،پیشرفت تحصیلی و
جلوگیری از افت تحصیلی آنها است چراکه افت تحصیلی تاثیر بسزایی
در سرنوشت فرد داشته و هزینه گزافی را به خانواده و جامعه تحمیل
می کند [ ]6کاربرد هیجان ها در تعلیم و تربیت و یادگیری اجتماعی
امری اجتناب ناپذیر است .زیرا در قرن  ۲۱عالوه بر توجه به رشد
شناختی و پیشرفت تحصیلی می بایست به رشد هیجانی دانشجویان
توجه نمود و آنها را برای همکاری و مشارکت در کار ،تصمیم گیری
مسئوالنه ،مقاومت در برابر فشار گروه همساالن و نفوذ وسایل ارتباط
جمعی و شبکه های اجتماعی آماده نمود [.]6
از منظر دیگر می توان به موضوع شادکامی بعنوان موضوعی که از دیرباز
دانشمندانی نظیر ارسطو ،زنون و اپیکور به آن پرداخته اند ،توجه ویژه
ای داشت .ارسطو دست کم به سه نوع شادکامی معتقد است .در پائین
ترین سطح ،عقیده مردم عادی است که شادکامی را معادل موفقیت و
کامیابی می دانند و در سطح باالتر از آن ،شادکامی مورد نظر ارسطو یا
شادکامی ناشی از معنویت قرار می گیرد [ Argyll ]7در تعریف
شادکامی ،به بررسی زمینه یابی که بر روی نمونه فراوان انجام شده
اشاره کرده است و معتقد است که شادکامی شامل حالت خوشحالی و
یا سرور  ،رضایت از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب است [.]۳-۱
این تعریف شاید جامع تر از سایر تعاریف باشد .زیرا مجموعه عواطف
مثبت و منفی که امری درونی هستند را در نظر گرفته و در بعد بیرونی
نیز به رضایت از زندگی اشاره دارد [ ]8 ,7همچنین & Schwarz
Strackباور دارند که افراد شادکام کسانی هستند که درپردازش
اطالعات سوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را به گونه ای پردازش و تفسیر
می کنند که به خوشحالی آنها می انجامد [ ]9بنابراین شادکامی
مفهومی است که چندین جزء دارد .نخست اینکه جزئی عاطفی و
هیجانی دارد که باعث می شود فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و
خوشحال باشد .دوم آنکه جزئی اجتماعی دارد که گسترش روابط
اجتماعی را به دنبال دارد که توجه به صنعتی شدن جامعه امروز و رو
به رشد بودن روزافزون تکنولوژی در چند قرن اخیر ،هر چند جامعه از
لحاظ علمی رو به رشد بوده ولی از لحاظ شادکامی هیجانات ثبت روحیه
افراد جامعه پایین آمده است [ ]9وقتی قوه هیجان و هوش هیجانی
وجود داشته باشد ،شادی و سرور در زندگی حضور خواهد داشت .به
همین دلیل ،روانشناسان در سالهای اخیر ،به موضوعی جدید تحت
عنوان روانشناسی مثبت پرداخته اند .براساس نظر، Seligman
روانشناسی طی  60سال گذشته به طور گستردهای تبدیل به علم
درمان شده است و روانشناسان باید به فهم آن چیزهایی بپردازند که
زندگی را ارزشمند می سازد [ .]۱0فالح و همکارش ،معتقدند بر اساس
پژوهش های چند سال اخیر ،ثابت شده است شادکامی عامل
پدیدآورنده ی منافعی به مراتب بیشتر از صرف احساس خوبی داشتن
است .افراد شادکام ،سالم تر و بسیار موفق ترند و درگیری و تعهد
اجتماعی بیشتری دارند []۱۱ ,۱
اکثر پژوهشگران هوش را مجموعه ویژگی ها یا استعدادهایی می دانند
که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند برخی آن را یک استعداد کلی
و واحد می دانند و برخی معتقد به انواع هوش هستند .نکته مسلم آن
است که از آغاز مطالعه هوش غالبا بر جنبه شناختی آن نظیر حافظه و

روشکار
مطالعه حاضر بصورت نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با
گروه کنترل می باشد .جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش تمام
دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان گنبدکاووس بودند.
نمونه ها از بین دانشجویان پرستاری در سال  ۱۳97که در ترم 6
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الی  ۱7بود که به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
بدین منظور نمره گزارش شده به سه دسته ضعیف (معدل کمتر از
 ، ) ۱4/99متوسط ( )۱6/99 - ۱5و خوب (  ۱7و باالتر از آن) تقسیم
شد .این معیار در آخر ترم تحصیلی سنجیده شد (یعنی  ۲هفته بعد از
اتمام آموزش مؤلفه های هوش هیجانی) و معدل کسب شده توسط
دانشجو با بازه ی عددی فوق مقایسه شد و دسته بندی صورت گرفت.
در ابتدای پژوهش ،از افراد نمونه جهت شرکت آگاهانه در مطالعه،
رضایت آگاهانه اخذ گردید .سپس پیش آزمون از طریق ارائه پرسشنامه
شادکامی  Oxfordو پرسشنامه هوش هیجانی & Brad berry
 Greavesبه دانشجویان هر دو گروه انجام شد .پس از مشخص کردن
گروه نمونه با تخصیص تصادفی افراد به گروه های آزمون و کنترل،
جهت گروه آزمون جلسات آموزش مؤلفه های هوش هیجانی برگزار
گردید .سپس ،هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل و بر پایه قوانین
پویش گروهی در قالب برنامه ای سازمان یافته با استفاده از رو ش های
بحث گروهی ،نمایشی و ایفای نقش به طور گروهی توسط اعضای هیئت
علمی دانشکده پرستاری آموزش داده شد( .با توجه به بررسی های
انجام شده از بین اعضای هیئت علمی  ۲نفر پایان نامه خود را در رابطه
با روش های نوین آموزش پزشکی ارزشیابی تحصیلی انجام داده اند و
از این نظر تبحر کافی را داشتند) .آموزش هوش هیجانی گروه آزمایش
در قالب  ۱۲جلسه  50دقیقه ای طی شش هفته و هفته ای دو جلسه
و خارج از ساعات کالسی ،آموزش داده شد؛ به نحو ی که برای همه
آزمودنی های گروه آزمایش یکسان گردید .در گروه آزمایش هر جلسه
به موضوعی خاص پرداخته شد و موضوعات جلسات به شرح ذیل بود:
هفته اول(جلسه اول :معرفی و شناخت هیجا ن ها؛ جلسه دوم :آگاهی
از هیجا نهای خود؛)  -هفته دوم ( جلسه سوم :آگاهی از علت هیجان؛
جلسه چهارم :درک پیامد هیجان و تصمیم گیری؛)  -هفته سوم(جلسه
پنجم :شیو ه های مدیریت هیجان؛ جلسه ششم :مدیریت هیجان خود
و ابراز وجود؛)  -هفته چهارم(جلسه هفتم :کنترل و تنظیم هیجان
دیگران؛ جلسه هشتم :مدیریت هیجان دیگران و حل مسئله؛)  -هفته
پنجم(جلسه نهم :همدلی و برخورد مناسب با هیجان؛ جلسه دهم :روابط
بین فردی و مقابله با استرس؛ )  -هفته ششم ( جلسه یازدهم :آگاهی
اجتماعی و انعطا ف پذیری در مقابل تغییر؛ جلسه دوازدهم :جمع
بندی مطالب آموزش داد ه شده ،نظرخواهی و ارائه پیشنها دهای
نهایی) .شیوه طراحی محتویات آموزشی فوق بر اساس برنامه ریزی
آموزشی و مدل توانایی  Mayer&Saloveyبود .این مدل در مطالعه
فالح و همکارش در سال  ۱۳9۱و پاشا و همکارش در سال  ۱۳96برای
گروه های مشابه بکار گرفته شده است .مداخالت فوق در اواسط ترم
تحصیلی انجام شد بطوریه از زمان شروع مداخله تا امتحان پایان ترم
 8هفته فاصله بود و طی  6هفته مداخالت انجام شده و دو روز بعد از
اتمام جلسات به خاطر استراحت دانشجویان و مرور اطالعات تدریس
شده ،پس آزمون در  ۲گروه مداخله و کنترل به عمل آمد و پرسشنامه
ها تکمیل شد .به گروه کنترل هیچ یک از این آموز ش ها را ارائه نشد.
در واقع افراد نمونه در گروه کنترل به وسیله روش های رایج و معمول
دانشکده بررسی و تحت نظر و بررسی مربی بالینی بودند.
الزم به ذکر است جهت رعایت اصول اخالقی ،کد اخالق
( ) 47594840009مورخ  ۱۳97/۱۱/۱7از واحد کمیته اخالق دانشگاه
آزاد اخذ گردید و اجازه رسمی برای انجام مطالعه از ریاست واحد و

مشغول به تحصیل بودند ،بصورت نمونه گیری آسان یا در دسترس
انتخاب شدند .حجم نمونه با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنی ها
 ۳0نفر محاسبه گردید و به هر گروه آزمون و کنترل بر اساس جدول
تخصیص تصادفی  ۱5نفر اختصاص داده شد [ .]۱9معیارهای ورود به
مطالعه شامل نداشتن بیماری روانی شناخته شده (داشتن پرونده
پزشکی) ،عدم تجربه استرس حاد در طول مطالعه ،دانشجویان مهمان
نبودن و مشروط نشدن دانشجو به علت های خاص در یک ترم
تحصیلی(مانند فوت یکی از بستگان یا بیماری صعب العالج و،)...
دانشجویانی که دارای اختالل یا بیماری جسمی خاص مانند سرطان و
یا دارای برخی استرسورهای حاد در خانواده مانند اعتیاد در خانواده،
طالق والدین و ...بوده اند ،بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل :عدم
همکاری در پر کردن پرسشنامه بصورت ابراز عدم عالقه دانشجو به
رشته تحصیلی بر اساس اظهار خود و عدم تمایل به شرکت در مطالعه
می باشد.
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسش نامۀ مشخصات
دموگرافیک شامل  :سن ،جنس ،وضعیت تاهل ،وضعیت مسکن ،سطح
تحصیالت پدر و مادر و سطح معدل دانشجویان  -پرسشنامه شادکامی
 Oxfordو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی & Brad berry
 Greavesبود
در این طرح به منظور اندازه گیری متغیر وابسته یعنی شادکامی از
پرسشنامه شادکامی  Oxfordاستفاده شد .این پرسشنامه در سال
 ۱990توسط  Argyllبا معکوس کردن موارد مقیاس افسردگی Beck
ساخته شده است .این مقیاس  ۲9ماده دارد که بر اساس طیف  4درجه
ای از  0تا  ۳نمره گذاری شد .بنابراین حداقل نمره هر آزمودنی صفر و
حداکثر آن  87بود [ ]8روایی این مقیاس در مطالعات مختلف از جمله
مطالعه  Argyll & Luو پژوهش علی پور و نورباال تائید شده است
[ .]۱9،۲0همچنین برای تعیین پایایی این آزمون  Argyll & Luضریب
آلفای  % 90را با  ۲47آزمودنی [Furnham & Brewing ،]8ضریب
آلفای  % 87را با  ۱0۱آزمودنی [ ،.]۲0و نور باال  ۱80آزمودنی [، .]۲۱
آلفای کرونباخ  %84را بدست آوردند.
پرسشنامه  Brad berry & Greavesدارای  ۲8ماده است که به
مقیاس هوش هیجانی کلی و زیر مقیاس های خود اگاهی ،خود
مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط تقسیم می شوند .در این
پرسشنامه سواالت  6-۱نمره خود اگاهی را مشخص می کنند .سواالت
 7تا  ۱5مربوط به خود مدیریتی می باشند .سواالت  ۱6الی  ۲0آگاهی
اجتماعی را می سنجند و سواالت  ۲8 – ۲۱نمره مدیریت رابطه را
مشخص می کنند .نمره هوش هیجانی باال تر از  80نشانگر هوش
هیجانی باال 60 ،تا  80نشانگر هوش هیجانی متوسط و نمره پائین تر
 60نشانگر هوش هیجانی پائین است .روایی و پایایی این پرسشنامه
توسط گنجی و همکاران ( )۲006در داخل کشور تائید شده است و
ضریب پایایی  4مقیاس آن به ترتیب برای خود اگاهی  ،% 7۳خود
مدیریتی  ، %87اگاهی اجتماعی  ، % 78مدیریت روابط  % 76و نمره
کل هوش هیجانی  % 90گزارش شده است که همه ضرایب بدست آمده
در سطح  %99معنا دار است [.]۲۲ ,۱۳
جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان از معدل نیم سال گذشته
و معدل کل دانشجویان استفاده شد .کمترین معدل  ۱۲/85و بیشترین
معدل  ۱8/75بود و بیش از  % 40دانشجویان معدل شان در بازه ۱۳
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پس آزمون استفاده شد و سطح معناداری برای تحلیل  0/05در نظر
گرفته شد.

ریاست دانشکده دریافت شد .پرسشنامه ها از افراد نمونه بدون نام گرفته
شد و بعد از تکمیل پرسشنامه های مربوط به پژوهش ،ارزشیابی
دانشجویان گروه ها مجددا از طریق ارزشیابی متداول در دانشکده انجام
شد و پس از امضاء توسط دانشجو ،این نمره به عنوان نمره واقعی واحد
کارآموزی آنان در اختیار مسئول امور بالینی دانشکده قرار داده تا اجرای
این پژوهش تأثیری در نمره آنان نداشته باشد .همچنین مجددا برای
رعایت اصول اخالقی ،دانشجویان گروه شاهد نیز تمامی مطالب و
آموزش های مرتبط با واحد کارآموزی را دریافت نمودند.
برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده این پژوهش از نرم افزار
آماری  SPSS 16استفاده شد .از میانگین انحراف استاندارد و گزارش
درصد در سطح توصیفی و از آزمون  tمستقل و  tوابسته (پیش آزمون
 پس آزمون) ،تحلیل  Co - Varianceیک طرفه و چند متغیری برایتعدیل اثر پیش آزمون به منظور مقایسه میانگین نمرات گروه ها در

یافتهها
شرکت کنندگان این مطالعه  ۳0دانشجوی ترم  6پرستاری با میانگین
سنی  ۲۱/8۱که از میان آنها  ۲4دانشجو مجرد بودند .تحصیالت پدر
 ۱7دانشجو و مادر  ۱5دانشجو دیپلم و زیر دیپلم و بقیه لیسانس و
لیسانس به باال بودند ۱4 .دانشجو منزل شخصی داشته 9 ،نفر در منزل
استیجاری و  7نفر دانشجو هم در خوابگاه زندگی می کردند (جدول
 .)۱در بررسی مولفه های هوش هیجانی در گروه مداخله ،آیتم آگاهی
اجتماعی بیشترین پیشرفت و باالترین نمره را کسب کرده بود و در
گروه کنترل نیز آیتم خودآگاهی باالترین امتیاز را به خود اختصاص
داده بود.

جدول  .1مشخصات دموگرافیک
گروه کنترل

گروه مداخله
فراوانی

درصد فراوانی نسبی

فروانی

درصد فراوانی نسبی

۲۲ - ۱8
۲7 - ۲۳
 ۲7با باال

8
5
۲

۲6/66
۲0
6/66

9
4
۱

۳0
۱۳/۳۳
۳/۳۳

مذکر
مونث

4
۱۱

۱۳/۳۳
۳6/66

5
۱0

۱6/66
۳۳/۳۳

۲
۱۳

6/66
4۳/۳۳

4
۱۱

۱۳/۳۳
۳6/66

صاحبخانه
استیجاری
خوابگاه

8
4
۳

۲6/66
۱۳/۳۳
۱0

6
5
4

۲0
۱6/66
۱۳/۳۳

دیپلم و زیر دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و دکترا

9
4
۲

۳0
۱۳/۳۳
6/66

8
6
۱

۲6/66
۲0
۳/۳۳

دیپلم و زیر دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و دکترا

8
5
۲

۲6/66
۱6/66
6/66

7
7
۱

۲۳/۳۳
۲۳/۳۳
۳/۳۳

4
9
۲

۱۳/۳۳

5
7
۳

۲0
۲۳/۳۳
۱0

سن دانشجو

0/8۳۳۳

وضعیت تاهل

0/5۳97

وضعیت مسکن

0/79۲۲

تحصیالت پدر

0/7۳۳۳

تحصیالت مادر

0/ 56۱۱

سطح معدل دانشجویان
کمتر از( ۱4ضعیف)
 ۱4الی ( ۱7متوسط)
 ۱7به باالتر (خوب)

0/469۳

0/79۱

0/75۲۲

جنس

متاهل
مجرد

آزمون آماری کای اسکوئر

P-value

6/66

0/69

0/۳6۱

0/764

0/67۳

0/069۳

0/755

جدول  .2مقایسه ابعاد و نمره کل هوش هیجانی در دو گروه قبل و بعد از مداخله
گروه کنترل

گروه مداخله
قبل از مداخله

بعد از مداخله

P - Value

قبل از مداخله

بعد از مداخله

P - Value

خود آگاهی

۱0/5 ± ۲/49

۱۲/4 ± ۲/88

0/0۳۳

۱0/6 ± ۲/۱6

۱0/9 ± ۳/47

0/065

خود مدیریتی

8/5 ± ۳/47

9/5±۳/۱۲

0/0۱85

8/۳ ± ۳/۱9

8/6 ± ۲/46

0/055

آگاهی اجتماعی

۱0/7 ± ۲/۱۲

۱۳/5±۳/۱4

-

-

-

-

0/0۲۲

9/9 ± ۲/۲7

۱0/۲ ± ۳/74

0/05۳

-

-

مدیریت روابط

6/9 ± ۳/7۱

7/6±۳/44

0/0۱9

6/۳ ± ۲/8۲

6/5 ± ۳/67

0/069

نمره کل

9/5 ± ۲/۳4

۱۱/ ± ۲/۲9

0/0۲5

9/۳ ± ۳/۲8

9/7 ± ۲/4۱

0/08۱

اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.

5۱

نورالدینی و همکاران

جدول  .3مقایسه دو متغیر شادکامی و پیشرفت تحصیلی قبل و بعد از آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در دو گروه مطالعه
پیش آزمون  ،میانگین و انحراف معیار

گروه

پس آزمون  ،میانگین و انحراف معیار

P - Value

متغیر شادکامی
مداخله
کنترل

50/47 ± 8/5
۳4/74 ± 6/۳

۳4/۱5 ± 5/6
۳۲/84 ± 4/۲

0/04۱
0/۱۲

متغیر پیشرفت تحصیلی
مداخله
خوب
متوسط
ضعیف
کنترل
خوب
متوسط
ضعیف

۱0/۱ ± 4/۱۳
9 ± ۲/۲9
7

۱۱/4 ± 4/۱5
۱0/9 ± ۳/۲5
4

0/04
0/045
0/04۲

7/69 ± ۲/0۳
7/۱6 ± ۲/۱4
6

8/8۲ ± ۳/58
8/۱6 ± ۲/55
5

0/۲۳
0/06
0/074

تحصیلی بیشتری داشتند .دانش و همکاران در نتایج مطالعه خود
دریافتند که میانگین هوش هیجانی دانشجویان ممتاز از نظر معدل
بطور معناداری از دانشجویان متوسط و ضعیف و نیز دانشجویان متوسط
از دانشجویان ضعیف بیشتر بود [ Zedner ]۱9و همکاران در مطالعه
خود دریافتند که دانش آموزان با استعداد باال ،نمره باالتری در هوش
هیجانی نسبت به دانش آموزان بی استعداد کسب کردند و آموزش
مؤلفه های هوش هیجانی تاثیر زیادی در درک دانش آموزان نسبت به
مدیریت موقعیت های استرس زا داشت [ .]۲4نتایج مطالعات دیگر نیز
بیانگر آن است که هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی ارتباط مثبت دارد
بطوری که با تقویت این بعد از توانایی ذهنی ،موفقیت های تحصیلی
نیز افزایش یافته بود [ 4 .]۲۲مؤلفه ی هوش هیجانی با تاثیر متقابل
بر یکدیگر ،نقش های یکدیگر را تقویت می کنند و افراد با کسب آگاهی
های بیشتر و قدرت کنترل بر رفتار ها و هیجانات ،موفقیت های قابل
توجهی را در زمینه تحصیل کسب می کنند [ .]۲5تبیین دیگر اینکه
افراد دارای هوش هیجانی باال ،قدرت اجتماعی و روابط اجتماعی باالیی
که این امر باعث حمایت اجتماعی از جانب اساتید ،والدین ،دوستان،
اطرافیان و غیره شده به نوبه خود اعتماد به نفس دانشجویان را افزوده
و پیشرفت در تحصیل را به دنبال دارد .در نهایت مطالعات حاکی از
تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر بهبود وضعیت تحصیلی و
شادکامی می باشد .بنا براین آموزش این مؤلفه ها و تقویت ابعاد آن در
بین دانشجویان بنوبه خود تاثیر بسزایی در روند زندگی آنها در زمان
دانشجویی خواهد داشت .بنابراین پیشنهاد می گردد آموزش این بعد
هوشی به صورت کارگاه ضروری در برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری
توسط سیاست گذاران وزارت بهداشت به صورت جدی پیگیری گردد.
از مهمترین محدودیت های این مطالعه عدم تمایل برخی از دانشجویان
جهت شرکت در مطالعه ،طوالنی بودن پروسه مداخله ،عدم تعمیم نتایج
حاصل از مطالعه به علت نابرابری های موجود از نظر آموزشی و امکانات،
قابل درک نبودن امر هوش هیجانی برای دانشجویان پذیرفته شده از
مناطق محروم و عدم مقایسه فرد با خودش قبل و بعد از آموزش بود.
همچنین سنجش پیشرفت تحصیلی بیشتر از طریق بررسی وضعیت
شناختی از جمله حافظه و یادگیری سنجیده می شود ،در حالی که
هوش هیجانی کاربرد حافظه و نبوغ در امر روابط بین فردی بوده و
چیزی فراتر از یادگیری است.

نمره کل هوش هیجانی هم در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 4/۲9
 ۱۱/9 ±و  9/7 ± 7/4۱بودند در گروه مداخله نمره کسب شده در
مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنا دار داشت و فرضیه ما مورد تائید
قرار گرفت ( )P > 0/05در متغیر شادکامی نمره پیش آزمون و پس
آزمون در گروه مداخله به ترتیب  ۳4/۱5 ± 5/6و  50/47 ± 8/5بودند
که در مقایسه با گروه کنترل که در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب
نمرات  ۳۲/84 ± 4/۲و  ۳4/74 ± 6/۳را کسب کردند تفاوت چشمگیر
مشهود بود .در آخر نیز در بررسی متغیر پیشرفت تحصیلی در پیش
آزمون و پس آزمون بین گروه مداخله و کنترل تفاوت ها معنی دار بود
(( )P > 0/05جدولهای  ۲و .)۳

بحث
در این پژوهش نشان داده شد که آموزش مؤلفه های هوش هیجانی
می تواند تاثیر مثبتی بر وضعیت تحصیلی ،و نیز محرکی جهت پیشرفت
تحصیلی و شادکامی دانشجویان پرستاری داشته باشد .نتایج پژوهش
حاضر با یافته های پژوهش های  Lucasو همکاران [ ]۲۳و  Argyllو
همکاران[ ،]8در ارزیابی تاثیر تنظیم هیجان و مؤلفه های هوش هیجانی
بر میزان شادکامی هم راستا بوده و نشان داده شده که افراد با تنظیم
هیجان باال ،به دلیل اثر مثبت پس از رویداد ها و همچنین تنظیم
هیجان ،بصورت ارزیابی پیش از رخداد حادثه و پس از وقوع آن ،از
شادکامی باالتری برخوردار هستند .افزایش میزان حس هوش هیجانی
از طریق آموزش مؤلفه های آن ،و تقویت و تمرین و تکرار در مهارت
های هوش هیجانی ،موجب افزایش حس خودکارآمدی و حس اعتماد
به نفس ،عزت نفس و تعالی نفس شده و فرد را به سمت شادکامی و
حس رضایت مندی سوق می دهد .به عقیده اکثر محققان ،تقویت ابعاد
هوش هیجانی باعث تقویت توانایی مقابله با مشکالتی که روحیه
شادکامی و رضایت از زندگی را به مخاطره می اندازند ،می گردد .این
موضوع به خصوص در دانشجویان که به تازگی وارد محیط اجتماعی
جدیدی شده و هجمه ای از اطالعات را متحمل هستند ،نمود دارد.
بنابراین جهت مقابله و برخورد مناسب با این استرسورها و تنیدگی ها،
تقویت ابعاد هوش هیجانی ،به عنوان راه حلی مناسب می تواند مدنظر
قرار گیرد [.]۲۳ ,8
نتایج در بعد پیشرفت تحصیلی در پژوهش حاضر حاکی از آن بود که
دانشجویانی که از هوش هیجانی باالتری برخوردار بودند پیشرفت

5۲

1398  دی و بهمن،5  شماره،8  دوره،نشریه آموزش پرستاری

سپاسگزاری

نتیجه گیری

پژوهشگر بر خود الزم می داند که از معاونت محترم پژوهش و تحقیقات
. تشکر و قدردانی نماید،این واحد که در انجام پژوهش یاری رسانده اند
مقاله حاضر برگرفته از پژوهش مصوب در شورای تخصصی پژوهش
دانشگاه آزاد گنبد کاووس واحد تحقیقات علوم پزشکی به شماره طرح
 تمام هزینه های این طرح.می باشد۱۳97/۱۱/۱7  مورخ۱۱5/7۱/98
توسط معاونت محترم پژوهش دانشگاه آزاد گنبد کاووس تامین گردیده
 همچنین از کلیه همکاران شرکت کننده در این تحقیق و.است
.دانشجویان پرستاری قدردانی و سپاسگزاری می نماییم

نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در
گروه مداخله می تواند در شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
پرستاری اثر بسزایی داشته باشد و به عنوان عامل محرک و تقویت
کننده باعث خود کار آمدی و نظم فکری دانشجویان گردد و به
،دانشجویان بیاموزد که به جای ذخیره سازی صرف اطالعات علمی
،درگیر مساله و حل مساله شده و برای مقابله با تحوالت جامعه امروزی
مهارت دچار کنترل استرس و شاد زیستن و نیز موفق شدن در امور را
کسب نمایند و همچنین هدف آموزش و تدریس به گونه ای باشد که
دانشجویان از هیجانات خود اطالعات کافی داشته باشند و از آنها در
 پیشنهاد می شود مطالعات دیگری.جهت تعالی و پیشرفت بهره ببرند
جهت بررسی ارتباط هوش معنوی و هوش استراتژیک با پیشرفت
.تحصیلی و شادکامی در دانشجویان انجام گیرد

تضاد منافع
.در این مطالعه هیچ تعارض و منافعی وجود نداشت
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