
 

  

 مقاله پژوهشي

ه بر ي ارومياه علوم پزشکان دانشگي دانشجويجاني هوش هيبررس
   از ياحسب پاره

 ها آنيليشرفت حتصي و پي فرديهايژگيو
  

  ٢هاله اعجاز ،١نرويا ياوريا
  

  10/3/88:  تاریخ پذیرش14/1/88 :تاریخ دریافت
 

  چكيده
ط شود در نظـر  يز با محيآمتيجاد روابط موفقي که باعث ا  ياها به گونه  جانيت ه ي فرد در درک و هدا     ي درون يي به منزله توانا   يجانيهوش ه  :پيش زمينه و هدف   

   يجـان يهـوش ه . دخواهـد شـ  ز منجـر  يـ ت آميـ  موفقين فـرد يجاد روابط ب  ي ا هها ب جان آن يت ه يز حضور داشته باشند درک و هدا      يگران ن يشود و اگر د   يگرفته م 
 يهـا يژگي از و  ياه بر حسب پاره   ي اروم يان دانشگاه علوم پزشک   ي دانشجو يجاني هوش ه  ين مطالعه به بررس   يدهد در ا  ير قرار م  ي را تحت تاث   ي مهم زندگ  يهاجنبه
  .  پرداخته شده استيليشرفت تحصي و پيفرد

نامـه  ان پرسـش  يون دانـشج  يسپس ا .  انتخاب شدند  يطور تصادف ه به ي اروم ي دانشگاه علوم پزشک   ي دانشجو ۲۹۷ن مطالعه در ابتدا     ي انجام ا  يبرا :هاروشمواد و   
  .ان محاسبه شدي دانشجويلين معدل سه ترم تحصيانگيت ميل نمودند در نهاي را تکميجانيهوش ه

ـ  يداري تفاوت معني و پرستاريراپزشکي، پيان پزشکي دانشجويجانين هوش ه ين مطالعه نشان داد که ب     يج ا ينتا :هاافتهي ن تفـاوت در مـورد   يـ  اي وجـود دارد ول
  .افت نشدي يداري رابطه معنيليشرفت تحصي و پيجانين هوش هين مطالعه بيدر ا. دار نبودي معنير بومي غ- يسر بومان دختر و پيدانشجو
بـردن بـه   ي به منظور پـ يگري د يها مبذول شود و پژوهش    يراپزشکيان پ ي به دانشجو  ياژهين پژوهش الزم است توجهات و     يج ا يبراساس نتا  :گيري و نتيجه  بحث

  . انجام شوديليشرفت تحصي و پيجانيوش هعوامل موثر بر ه
  هوش هيجاني، پيراپزشکي ، پرستاري :هاد واژهيکل
  

  ۱۳۸۸تابستان  ،۱۱۳-۱۱۹ صم، دوم، شماره هفت دورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 
  

  ۰۴۴۱-۲۹۳۷۳۵۶ : تلفن،اروميه ، دانشگاه علوم پزشكي اروميه، مرکز مشاوره :آدرس مكاتبه
Email: haleejaz@yahoo.com 

 

                                                 
   مربي روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکي اروميه1
  )نويسنده مسئول( کارشتاس ارشد روانشناسی، مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکي اروميه2

 مقدمه

 ميالدي با کارهاي سالووي     ۹۰ه   از اوايل ده   EGهوش هيجاني   

عنوان رقيبي جدي در برابـر مفهـوم        شناسي شد و به   وارد حوزه روان  

  .)۱( قرار گرفت IQبهره هوشي 

در تعريف دقيقي که از هوش هيجاني شده است آن را به منزله          

اند که شامل توانـايي نظـاره کـردن         اي از هوش هيجاني دانسته    گونه

 خـود و  هـای گذاري بـين هيجـان  تفاوت خود و ديگران،    هایهيجان

ديگران و استفاده از اين شناخت در جهـت هـدايت اعمـال و افکـار                

  .)۲(باشد خويش مي

دو مهارت  . شودهوش هيجاني از چهار مهارت اصلي تشکيل مي       

اول روي خود تمرکز داشته و شامل خود آگـاهي و خـود مـديريتي               

  .باشدمي

هاي خود و   ي دقيق هيجان  توانايي در شناساي  : خودآگاهي يعني 

  .ها به هنگام توليدآگاهي از آن
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الت خود در نحوه واکنش به اوضـاع و افـراد      ي کنترل تما  يخودآگاه

  .)۳(شود يمختلف را شامل م

ــد ــا: يعنــی يتيريخــود م ــارگييتوان ــه ک ــاهيري در ب   از ي آگ

ت ير ماندن و رفتارهـا را مثبـت هـدا         يپذمنظور انعطاف ها به جانيه

 خود را   يجاني ه يهاکنشکه شخص بتواند وا   ني ا يعني.  است کردن

  .ط مختلف کنترل کنديدر مقابل همه مردم و شرا

  :گران تمرکز داردي تماس با ديشتر رويگر بيدو مهارت د

 يهــاجــانيق هيــص دقي در تــشخييتوانــا: ي اجتمــاعيآگــاه

.  دادن اسـت ي در حـال رو  يقاً چه اتفـاق   يکه دق نيگران و درک ا   يد

گران ي فکر و احساسات د    ن معناست که طرز   ين موضوع اغلب به ا    يا

ا تفکـرات را    يـ  که فرد همان احـساسات       ي زمان يشود حت يدرک م 

  .ندارد

 يهـا جـان ي از ه  ي آگـاه  يري در به کارگ   ييتوانا: ت رابطه يريمد

.  اسـت  هـا ت تعامـل  يريت در کنتـرل و مـد      يگران به منظور موفق   يد

 ط و کنتــرل مــوثر ي ارتبــاط واضــح بــا شــرايين توانــايــن ايهمچنـ 

  .)۴(شود مي دشوار را شامل يهاتعارض

 در  يجـان يد نـشان داده اسـت کـه هـوش ه          ي جد يهاپژوهش

ت در  يـ  موفق ي موثر است و از طرف     ي و عاطف  يسالمت و رشد عقالن   

دهـد  مـي ر قـرار    ي را تحت تـاث    ي و خانوادگ  يلي، تحص ي، شغل يزندگ

)۱(. 

 بـا   يجاني نشان داد که هوش ه     ۲۰۰۰ن داوادا در سال     يهمچن

 نشان داد   ين و ي همچن . دارد ي منف ياب همبستگ  و اضطر  يافسردگ

ان يـ محراب.  دارد ي همبـستگ  ي بـا خودکارآمـد    يجـان يکه هـوش ه   

، عـزت   ينـ ي، خوش ب  يز نشان داد که اضطراب، افسردگ     ين) ۲۰۰۰(

ــانش ــس، تک ــرنف ــکوفايگ ــذيي، خودش ــلطه پ ــه يري و س   از جمل

.  دارنـد  يداري ارتباط معن  يجاني هستند که با هوش ه     ييهاشاخص

، فقدان رفتار ناهنجار در   يک مطالعه نمرات باال در هوش عاطف      يدر  

، يخوارها، شرابيريها و درگشدن در نزاع   ري مانند درگ  يسالبزرگ

 ينيبشيطور متوسط پ  دن و دارا بودن اسلحه گرم را به       يگار کش يس

  .)۵(کرد 

ن شـروع مـصرف مـواد و هـوش          يز ب يها ن  از پژوهش  يادر پاره 

داد و يـ نيمـثالً تر . افتـه شـده اسـت   يدار ي معني رابطه منف  يجانيه

ن يي پـا  يجـان ي هوش ه  يافتند که نوجوانان دارا   ي در ۲۰۰۲جانسون  

  .)۶(کنند ي مصرف ميشتري بيالکل و تنباکو

 در سـالمت روان و بـا در نظـر           يجانير هوش ه  يبا توجه به تاث   

رند و يگي از جامعه را در بر ميعيان قشر وسيکه دانشجونيگرفتن ا

.. . و ي از جمله مـسائل آمـوزش، مـسائل رفـاه          ي مشکالت متعدد  با

را  هـا  که در حـل مـشکالت آن  ييهاييباشند داشتن توانايروبرو م

  .شود ها آنيتواند باعث سازگارمي کند ياري

ان ي دانشجو يجاني هوش ه  ين مطالعه به بررس   ين ما در ا   يبنابرا

 از  ي فرد يهايگژي از و  ياحسب پاره ه بر ي اروم يدانشگاه علوم پزشک  

م يا بودن پرداخته  ير بوم ي و غ  يت، بوم ي، جنس يليجمله رشته تحص  

ت هـوش   ي در راه بهبود وضـع     ير گذار قدم  يتا با شناخت عوامل تاث    

  .ميان برداري و سالمت روان دانشجويجانيه

  

  هامواد و روش

جــاد ي بعــد از ايلــي تحل- يفين مطالعــه توصــيــ انجــام ايبــرا

 ي دانشگاه علوم پزشکيهامسئوالن دانشکده الزمه با  يهايهماهنگ

 ۳۰۰ و باالتر تعـداد      چهار ترم   ي دانشجو ۱۲۲۰ان کل   يه، از م  ياروم

 يهــا از دانــشکدهيا طبقــهيدانــشجو بــا اســتفاده از روش تــصادف

 انتخـاب شـدند     يي و ماما  ي و بهداشت، پرستار   يراپزشکي، پ يپزشک

 نفر انجام ۲۹۷ ي بر رويل آمار يه تحل يها تجز يعلت افت آزمودن  به(

  انتخــاب شــده در جــدول يهــاي آزمــودنيمشخــصات فــرد). شــد

  . آورده شده است۱شماره 
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هاي فردي اي از ويژگيبررسي هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اروميه بر حسب پاره
 هاو پيشرفت حتصيلي آن

  فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی      1388 تابستان، دومم، شماره هفت دوره 115

  ها آني فرديهايژگيان بر حسب ويدانشجو يجاني هي انحراف استاندارد نمرات هوش،نيانگي م،يفراوان: )۱(جدول شماره 

  يشاخص آمار  يجانيگران هوش هيمولفه د  يجانيمولفه خود هوش ه  ي کليجانيهوش ه
  

  ي فرديهايگژيو
انحراف   نيانگيم  يفراوان

  استاندارد
انحراف   نيانگيم  يفراوان

  استاندارد
انحراف   نيانگيم  يفراوان

  استاندارد
  ۱۹  ۸۳/۱۴۸  ۹۰  ۲۴/۲۰  ۷۷/۱۵۲  ۹۰  ۶۸/۷  ۵۸/۷۴  ۹۰  يپزشک

بهداشت و 
  يراپزشکيپ

۱۲۶  ۲۰/۶۹  ۱۳/۱۲  ۱۲۶  ۲۸/۱۳۶  ۶۴/۲۷  ۱۲۶  ۱۶/۱۴۱  ۰۴/۲۲  
  يليرشته تحص

 و يپرستار
  ييماما

۸۱  ۶۶/۷۴  ۰۲/۸  ۸۱  ۵/۱۴۷  ۳۸/۱۸  ۸۱  ۳۳/۱۵۳  ۰۲/۱۷  

  تيجنس  ۵۲/۱۷  ۳۰/۱۴۹  ۱۰۱  ۷۶/۲۳  ۴۳/۱۴۷  ۱۰۱  ۴۴/۹  ۷۵/۷۴  ۱۰۱  مرد
  ۷۳/۲۱  ۴۷/۱۴۵  ۱۹۶  ۴۴/۲۴  ۷۵/۱۴۲  ۱۹۶  ۴۲/۱۰  ۶۵/۷۱  ۱۹۶  زن
 يربومي و غيبوم  ۹۱/۱۴  ۷۴/۱۴۹  ۵۰  ۱۸/۲۴  ۷۰/۱۴۵  ۵۰  ۴۷/۹  ۹۲/۷۳  ۵۰  يبوم

  ۳۸/۲۱  ۲۱/۱۴۶  ۲۴۷  ۳۳/۴۴  ۰۶/۱۴۴  ۲۴۷  ۲۹/۱۰  ۲۵/۷۲  ۲۴۷  يربوميغ  بودن
 را که يجاني هوش هي سوال۲۸نامه ها پرسشيسپس آزمودن

  .ل نمودندي شده است را تکميابي اعتباريتوسط حمزه گنج

 را فـراهم    ير اطالعـات  يـ نامه در رابطه با موارد ز     ن پرسش يسواالت ا 

  :دينمامي

ي اجتمـاع  ي آگاه -۳  يتيريمد خود -۲  ي خودآگاه-۱

  ت رابطه يري مد-۴  

» گـران يد« مولفه ۴ و ۳و موارد » خود« مولفه   ۲ و   ۱که موارد   

ن مطالعه مـالک    ين در ا  يهمچن. دهندميل  ي را تشک  يجانيهوش ه 

ن معـدل سـه تـرم       يانگي م يليشرفت تحص يت پ ي وضع يمحققان برا 

  .ان بوديدانشجو

ل نمـرات از  يـ ه و تحل  يـ  تجز يهـا بـرا   نامه پرسش يگذاربعد از نمره  

ک طرفـه و    يـ انس  يـ ل وار يـ  و تحل  t، آزمون   يفي آمار توص  يهاروش

  .رسون استفاده شدي پيهمبستگ

  

  هايافته

 يجـان ي هـوش ه يهـا نيانگيـ ل تفـاوت م يـ ه و تحل  يـ  تجز يبرا

ل يـ  از آزمـون تحل    يلي مختلف تحـص   يهاان برحسب رشته  يدانشجو

گر وجـود   آزمون نشاننيج ايک طرفه استفاده شد که نتا  يانس  يوار

ج در  ين نتـا  يـ باشـد کـه ا    مي p=۰۰۰۵/۰دار در سطح    يتفاوت معن 

  . آمده است۲جدول شماره 

  

   در مورد تفاوت يلي تحصيهادر گروه يجانين هوش هيانگيک راهه تفاوت ميانس يل واريج آزمون تحلينتا: )۲(جدول شماره 

  يلي تحصيها بر حسب گروهي کليجانيهوش ه

  يسطح معنادار  F  ن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  رات ييمنبع تغ
  ۹۴۰/۸۷۷  ۲  ۸۸/۱۷۵۵   ين گروهيب

  ۹۷/۹۷  ۲۹۴  ۹۲/۲۸۸۰۵   يدرون گروه
۶۹/۸  ۰۰۰۵/۰  

    ۲۹۶  ۸۰/۳۰۵۶۱  کل 
ـ        يبيج آزمون تعق  ينتا ن يانگيـ ن م ي شفه نشان داد که تفـاوت ب

دار است و   ي دو به دو معن    يلي تحص يها رشته يجانينمرات هوش ه  

 و  ي رشـته پزشـک    يجـان ين نمرات هـوش ه    ين ب يانگيفقط تفاوت م  

 آورده ۳ج در جـدول شـماره   ين نتـا يا .باشديدار نمي معنيپرستار

  .شده است
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  يلي تحصيها بر حسب گروهيجانيدر هوش ه) شفه (يبيج آزمون تعقينتا: )۳(جدول شماره 

  P ي داريسطح معن   نيانگيتفاوت م  سه ي مورد مقايگروه ها  ها گروه
   يپزشک  ۰۰۲/۰  ۸۸/۴   يراپزشکيبهداشت و پ

  ۹۹/۰  ۰۷۷/۰  يي و مامايپرستار
  يراپزشکيبهداشت و پ  ۰۰۲/۰  ۸۸/۴   يپزشک

  ۰۰۲/۰  ۹۶/۴  يي و مامايپرستار
  يي و مامايپرستار  ۹۹/۰  ۷۷/۰   يپزشک
  ۰۰۲/۰  ۹۶/۴   يراپزشکيبهداشت و پ

  

ان بر  ي دانشجو ي کل يجانين هوش ه  يانگي تفاوت م  ي بررس يبرا

  . مستقل استفاده شدt از آزمون ير بومي، غيت و بوميحسب جنس

 بـودن و  ير بـوم يـ  و غيت و بومين جنسيج نشان داد که ب ينتا

ج در ي وجـود نـدارد کـه نتـا    يداري رابطـه معنـ  ي کل يجانيهوش ه 

  . آورده شده است۵ و ۴جدول شماره 

  

  تي بر حسب جنسي کليجانين نمرات هوش هيانگيسه ميد مقا در مورtج آزمون ينتا: )۴(جدول شماره 

  N t  dF  P  انحراف استاندارد  نيانگيم  گروه ها  ريمتغ
  ي کليجانيهوش ه  ۱۰۱  ۴۴/۹  ۲۵/۷۴  مرد 
  ۱۹۶  ۴۲/۱۰  ۶۵/۷۱  زن

۱۷/۲  ۲۲۰  ۰۳/۰  

  

   بودن ير بومي و غيبوم بر حسب يکل يجانين نمرات هوش هيانگيسه مي در مورد مقاtج آزمون ينتا: )۵(جدول شماره 

  N t  dF  P  انحراف استاندارد  نيانگيم  گروه ها  ريمتغ
  ي کليجانيهوش ه  ۵۰  ۴۷/۹  ۹۲/۷۳   يبوم

  ۲۴۷  ۲۹/۱۰  ۲۵/۷۲  ير بوميغ
۱۱/۱  ۳۷/۷۴  ۲۶/۰  

  

 خود يجانين نمرات هوش ه ين پژوهش نشان داد که ب     يج ا ينتا

جـود دارد   دار و ي تفاوت معنـ   يلي تحص يهاگران بر حسب گروه   يو د 

  . آورده شده است۹ و ۸ و ۷ و ۶ج در جداول شماره ين نتايکه ا

 ۹ و   ۷ کـه در جـداول شـماره         يج آزمـون تـوک    يبا توجه به نتا   

ـ      - ي گـروه پزشـک    يجـان ين هـوش ه   يانگيـ ن م يآورده شده است ب

  . وجود دارديداري بهداشت تفاوت معن- يبهداشت و پرستار

  

   يلي تحصيهاخود برحسب گروه يجانيدر مورد نمرات هوش ه) ANOVA(ک راهه يانس ي وارليج آزمون تحلينتا: )۶(جدول شماره 

ن يانگي مMS  مجموع مجذوراتSS  راتييمنبع تغ
  مجذورات

dFنسبت   ي درجه آزادF   سطح
  يمعنادار

 ۷۲/۷۶۹۶ ۲ ۴۵/۱۵۳۹۳   ين گروهيانس بيوار

  ۹۶/۵۴۰  ۲۹۴  ۵/۱۵۹۰۴۳   يانس درون گروهيوار

  -  ۲۹۶  ۱۷۴۴۳۷  انس کل يوار

۲۲/۱۴  ۰۰۰۱/۰  
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   يلي تحصيها خود بر حسب گروهيجاني در مورد نمرات هوش هي توکيبيج آزمون تعقينتا: )۷(جدول شماره 

  يي و مامايپرستار  يراپزشکيبهداشت  و پ يپزشک  گروه ها

 ۳/۰ ۰۰۰۱/۰ -  يپزشک

  ۰۰۲/۰  - ۰۰۰۱/۰  يراپزشکيبهداشت و پ
  -  ۰۰۲/۰  ۳/۰  يي و مامايپرستار

  

   يلي تحصيهاگران بر حسب گروهيد يجانيک راهه در مورد نمرات هوش هيانس يل واريج تحلينتا: )۸(جدول شماره 

ن يانگي مMS  مجموع مجذوراتSS  راتييمنبع تغ
  مجذورات

dFنسبت   ي درجه آزادF   سطح
  يمعنادار

 ۲ ۰۳/۳۹۱۴ ۰۶/۷۸۲۸   ين گروهيانس بيوار

  ۲۹۴  ۷۶/۳۹۴  ۱۱۶۰۶۲   يانس درون گروهيوار
  ۲۹۶  -  ۱۲۳۸۹۰  انس کل يوار

۹۱/۹  ۰۰۰۱/۰  

  

   يلي تحصيهاگران بر حسب گروهيد يجاني در مورد نمرات هوش هي توکيبيج آزمون تعقينتا: )۹(جدول شماره 

  يي و مامايپرستار  يراپزشکيبهداشت  و پ يپزشک  گروه ها

 ۳/۰ * ۰۱/۰ -  يپزشک

  *۰۰۰۱/۰  - * ۰۱/۰  يراپزشکيبهداشت و پ
  -  *۰۰۰۱/۰  ۳/۰  يي و مامايپرستار

دار ي معنـ  ۰۵/۰تـر از     کـم  يداريها حداقل در سطح معنـ     تفاوت* 

ن مولفه خود و    ين نشان داد که ب    ين پژوهش همچن  يج ا ينتا .هستند

 بودن  ير بوم ي و غ  يت و بوم  ي بر حسب جنس   يجانيگران هوش ه  يد

 و ۱۰ ج در جدول شـماره    ين نتا ي وجود ندارد که ا    يداريتفاوت معن 

  . آورده شده است۱۳ و ۱۲ و ۱۱

  

  تي خود بر حسب جنسيجاني در مورد نمرات هوش هtج آزمون ينتا: )۱۰(جدول شماره 

  N  t  dF  Pتعداد   انحراف استاندارد  نيانگيم  گروه ها  ريمتغ

   خوديجانيهوش ه  ۱۰۱  ۷۶/۲۳  ۴۳/۱۴۷  مرد 
  ۱۹۶  ۴۴/۲۴  ۷۵/۱۴۲  زن

۵۹/۱  ۱۶/۲۰۷  ۱۱۲/۰  

  

  تيگران بر حسب جنسي ديجاني در مورد نمرات هوش هtج آزمون ينتا: )۱۱( جدول شماره

  N  t  dF  Pتعداد   انحراف استاندارد  نيانگيم  گروه ها  ريمتغ

 گران ي ديجانيهوش ه  ۱۰۱  ۵۲/۱۷  ۳۹/۱۴۹  مرد 
  ۱۹۶  ۷۳/۲۱  ۴۷/۱۴۵  زن

۶۷/۱  ۰۱/۲۴۳  ۰۹/۰  
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   بودنير بومي و غيبر حسب بوم  خوديجاني در مورد نمرات هوش هtج آزمون ينتا: )۱۲(جدول شماره 

  N  t  dF  Pتعداد   انحراف استاندارد  نيانگيم  گروه ها  ريمتغ

   خود يجانيهوش ه  ۵۰  ۱۸/۲۴  ۷۰/۱۴۵  يبوم
  ۲۴۷  ۳۳/۴۴  ۰۶/۱۴۴  يربوميغ

۴۳۴/۰  ۵۴/۷۰  ۶۶/۰  

  

   بودنيربومي و غيبر حسب بوم گراني ديجاني در مورد نمرات هوش هtج آزمون ينتا: )۱۳(جدول شماره 

  N  t  dF  Pتعداد   انحراف استاندارد  نيانگيم  گروه ها  ريمتغ

 گران ي ديجانيهوش ه  ۵۰  ۹۱/۱۴  ۷۴/۱۴۹  يبوم
  ۲۴۷  ۳۸/۲۱  ۲۱/۱۴۶  يربوميغ

۴۰/۱  ۹۷/۹۴  ۱۶/۰  

 آورده  ۱۴ر جـدول شـماره      ج د ين نتا يدار وجود ندارد که ا    ي معن ي همبستگ يليشرفت تحص ي و پ  يجانين هوش ه  ين مطالعه نشان داد که ب     يج ا ينتا

  .شده است

  يليشرفت تحصيگران با پي، خود و دي کليجانيرسون در مورد رابطه نمرات هوش هي پيج آزمون همبستگينتا: )۱۴(جدول شماره 

  Nتعداد   P يسطح معنادار   با معدليهمبستگ  رهايمتغ

  ۲۹۷  ۷۲۷/۰  ۲۰/۰   ي کليجانيهوش ه
  ۲۹۷  ۷۵۰/۰  ۱۹/۰   خود يجانيهوش ه

  ۲۹۷  ۷۳۸/۰  ۱۹/۰  گران ي ديجاني ههوش
  

ـ      يدر ا  شرفت يـ  و پ  يجـان ين هـوش ه   ين مطالعه عالوه بر محاسبه ب

 معدل  يان دارا يها را به دو گروه دانشجو     ي محققان آزمودن  يليتحص

م کـرده و    ين تقس يي به پا  ۱۵ معدل   يان دارا ي و باالتر و دانشجو    ۱۵

 کـه در    سه نمودنـد همانگونـه    يـ ن دو گـروه را مقا     ي ا يجانيهوش ه 

ن دو گروه   ي ا يجانين هوش ه  ي آورده شده است ب    ۱۵جدول شماره   

  .امدي بدست نيداريتفاوت معن

  ۱۵ن يي و پا۱۵ يان بر اساس معدل باالي دانشجويجاني در مورد نمرات هوش هtج آزمون ينتا: )۱۵(جدول شماره 

  t  dF  P  انحراف استاندارد  نيانگيم   هايفراوان  ر هايمتغ

  ۹۲/۱۰  ۷۹/۷۱  ۱۳۱  نييمعدل پا
  ۵۰/۹  ۱۲/۷۳  ۱۶۶  معدل باال

۱/۱-  ۲۵۹  ۲۷/۰  

  

  گيريبحث و نتيجه

ــا هــدف بررســيــج اينتــا  يجــاني هــوش هين پــژوهش کــه ب

 يهـا يژگـ ي از و  ياه بر حـسب پـاره     ي اروم يان علوم پزشک  يدانشجو

ها انجـام شـد نـشان داد کـه هـوش             آن يليشرفت تحص ي و پ  يفرد

ها متفاوت است و     آن يلي تحص ان بر حسب مقطع   ي دانشجو يجانيه

ن يـ در ا . تـر اسـت    کم يراپزشکيان پ ي دانشجو يجانينمرات هوش ه  

ـ     پـسر و    -ان دختـر    ي دانـشجو  يجـان يزان هـوش ه   يـ ن م يمطالعه ب

ن ين رابطه ب  يهمچن. افت نشد ي يداري تفاوت معن  يربومي غ - يبوم

  .دار نبودي معنيليشرفت تحصي و پيجانيهوش ه
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 از مـوارد    يا در پـاره   ي قبلـ  يهـا ج پژوهش ين پژوهش با نتا   يج ا ينتا

 کـه توسـط تومـاس چـامورو،         يباشد از جمله در پژوهش    ميهمسو  

ت يهـام تحـت عنـوان شخـص    ن فورن ي بنت، آدر  يليک، ام ي ماز يپر

 انجام شد مشخص شد کـه هـوش         ي آزمودن ۱۱۲ يخوشحال بر رو  

زان يــ را بــر ميــيگرا، بــرونيجــاني اثــرات ســن، ثبــات هيجــانيه

 در مورد مـردان     يان رابطه ي چن يکند ول يل م ينان تعد  ز يخوشحال

  .)۷(امد يبدست ن

 تحت عنـوان    ي که توسط ساموئل، او ساالم     يگريدر پژوهش د  

ن کننـده   يـي ک تع ي و دموگران  ي روان شناخت  ي فاکتورها يهايبررس

 کارخانـه انجـام     ۵ کارمند شاغل در     ۳۲۰ ي بر رو  يدر تعهد سازمان  

ت يـ ، موفق يت شـغل  ي، رضـا  يجـان ي، هوش ه  ين تعهد سازمان  يشد ب 

ن يـ  ايافت شد ول  ي يداريالت رابطه معن  ي، سن و سطح تحص    يشغل

  .)۸(دار نبود يت معنيرابطه در مورد جنس

اق در  يتحـت عنـوان اشـت     يل، دازگون، ب  ي که توسط ام   يدر پژوهش 

 يجــاني هــوش هيهــا انجــام شــد ارزشيآمــوزش طــرح معمــار

  .ناموفق بودان يان موفق باالتر از دانشجويدانشجو

  

  پيشنهادات

  :شود يشنهاد مين پژوهش پيج ايبا توجه به نتا

 يراپزشـک يان پ ي به دانشجو  يژه ا يتوجهات و  .۱

  .مبذول شود

افتن عوامـل مـوثر     يـ  در جهت    ييهاپژوهش .۲

 . انجام شوديجانيگر بر هوش هيد

افتن عوامـل   ي در جهت    يگري د يهاپژوهش .۳

 يکان علـوم پزشـ    ي دانـشجو  يليشرفت تحـص  يموثر در پ  

 .ه انجام شودياروم

 
References: 

هوش هيجاني مفهوم جديد در روان شناسي . حميدپور ح .۱
خالصه مقاالت دومين کنگره روان شناسي باليني . باليني
  .۶۸، ص ۱۳۸۱ارديبهشت . ايران

هوش هيجاني عامل موفقيت، فصلنامه آشنا ، مجله . بقولي ح .۲
، تابستان روان شناسي و روان پزشکي مرکز مشاوره شيراز

 .۵، ص ۱، سال اول، شماره  ۱۳۸۰

 و يجانيان هوش هي ميهرابط. ي منالواس.  حاني رضائ .۳
 .ان ترم اول دانشگاه اراکي دانشجويلي تحصيسازگار

 ،راني اين کنگره انجمن روان شناسيمجموعه مقاالت دوم
  .۳۰۵-۶ صفحات ۸۵،بهشت يارد

هدي گنجي م. آزمون هوش هيجاني. ف برادبري ت، گريوز .۴
 .۱۳، انتشارات ساواالن، ص ۱۳۸۴مترجم، 

بررسي رابطه بين نگرش هاي مذهبي بر هوش . بابادي ع ر .۵
هيجاني و سالمت رواني در دانشجويان دانشگاه اصفهان، 
. خالصه مقاالت دومين کنگره انجمن روان شناسي ايران

 .۳۳۱، ص ۱۳۸۵ارديبهشت 

کز بررسي وضعيت هوش هيجاني معتادان مر. نيک بخت ع .۶
T.Cخالصه مقاالت دومين کنگره انجمن روان .  شيراز

 .۱۲۸، ص ۸۵شناسي ايران،  ارديبهشت 

7. Chamorro Premuzic T, Bennett E, Furnham A. The 

happy personality: mediation vole of trait emotional 

intelligence. Pers Indiv Differ 2007; 42: 1635-9. 

8. Salami S. Demographic and psychological factors 

predicting organizational commitment among 

Industrial workers. Anthropol J 2008; 10 (1):31-8. 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-60-fa.html
http://www.tcpdf.org

