گامهاي توسعه در آموزش پزشكي

نامه به سردبیر

مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره یازدهم ،شماره دوم ،ص 9313 ،822 - 822

اهمیت هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری

مرتضی نصیری
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران

 پذیرش مقاله39/2/61 :

 دریافت مقاله39/6/61 :

زندگی تحصیلی ،یکی از مهم ترین ابعاد زندگی فردی

اجتماعی بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند .یکی از

است که بر سایر ابعاد زندگی تأثیر فراوان دارد .امروزه پیشرفت

عوامل روانشناختی موثر بر پیشرفت تحصیلی که طی دو دهه

تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان یکی از مهم

ی اخیر توجه عموم را به خود جلب کرده هوش هیجانی

ترین نگرانی های مسئولین آموزشی دانشگاه ها ،دانشجویان و

است.

خانواده های آن ها محسوب می شود .در کشور ما افت

هوش هیجانی( )Emotional Intelligenceمجموعه

تحصیلی از مهم ترین مشکالت کنونی نظام آموزشی است که

ای از توانایی های شناختی و هیجانی به هم پیوسته تعریف

هر ساله ده ها میلیارد ریال هزینه صرف آن می شود و نیرو

شده که به فرد کمک می کند تا با درک ،ارزیابی و بیان دقیق

های بالقوه و سرمایه های جامعه که همان نیروی انسانی هستند

هیجان ها از احساسی که افکار را تسهیل می نمایند ،آگاهی

بی ثمر می مانند.

یابد و با برقراری توازن میان افکار و هیجان های خود ،تصمیم

سال های متمادی تصور بر این بود که ضریب هوشی تنها

گیری های عاقالنه و رفتاری مسئوالنه داشته باشد( .)6به

شاخص میزان موفقیت افراد است .در گذشته روان شناسان

عبارت دیگر ،هوش هیجانی شامل توانایی انجام استدالل دقیق

بیشتر بر روی جنبه های شناختی همانند حافظه و حل مسئله

در مورد احساسات عاطفی ،برای ارتقاء سطح تفکر است(.)2

تأکید می کردند ،اما خیلی زود دریافتند که جنبه های غیر

گلمن روانشناس معروف ،هوش هیجانی را از هوش عمومی

شناختی مانند عوامل عاطفی و اجتماعی نیز دارای اهمیت

منفک کرده و به نظر او هوش هیجانی شیوه استفاده بهتر از

زیادی بر عملکرد تحصیلی می باشند .امروزه تحقیقات نشان

هوش بهر را از طریق خود کنترلی ،اشتیاق ،پشتکار و خود

می دهند که عوامل آموزشی و فردی با ماهیت شناختی و

انگیزی شکل می دهد .بر اساس نظر وی نه تحصیالت ،نه
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تجربه ،نه معلومات و نه هوش شناختی هیچ یک نمی تواند

میان فردی را در بر می گیرند .در قلمرو فردی ،هوش هیجانی

تعیین کند که چرا یک فرد موفق می شود؛ اما فرد دیگری

به قابلیت ها ،شایستگی ها و توانمندی هایی مانند آگاهی به

موفق نمی شود( .)9ما نمونه هایی از این پدیده را هر روز در

خود ،اعتماد به نفس ،مدیریت هیجان ها و ابتکار عمل می

محیط کار ،مدرسه و محله خود می بینیم .ما مردم باهوش و

پردازد که ارتباط فرد با خود را تنظیم می کنند .در قلمرو

تحصیل کرده ای را می بینیم که موفق نیستند ،در حالی که عده

اجتماعی هوش هیجانی به قابلیت هایی مانند همدلی ،آگاهی

کمی بدون مهارت ها یا ویژگی های بارز کامالً موفق هستند.

سازمانی ،مدیریت تضاد و تعارض ،کار گروهی ،نفوذ ،پرورش

لذا مفهوم هوش هیجانی نشان می دهد که چرا دو نفر با بهره

دیگران و ارتباط موفق با دیگران می پردازد که ارتباط فرد با

هوشی یکسان ممکن است به درجات بسیار متفاوتی از

دیگران را سامان می بخشند .افرادی که دارای هوش هیجانی

موفقیت در زندگی دست یابند.

باالیی هستند ،توانایی بیشتری جهت درک خواسته های

تحقیقات نشان می دهند که از مجموع موفقیت های

دیگران دارند و به خوبی می توانند فشار همساالن را دریابند.

زندگی %22 ،به بهره هوشی و  %82به هوش هیجانی بستگی

با اکتساب این مهارت ها تغییرات چشمگیری در شاخص های

دارد .بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته هوش هیجانی

فردی و بین فردی دانشجویان ایجاد می شود ،به نحوی که آن

یکی از عوامل موفقیت در محیط های آموزشی ،حرفه ای و

ها به ادراکی واقع بینانه نسبت به خود و جهان پیرامون دست

روابط اجتماعی است و به کمک آن می توان موفقیت در جنبه

می یابند و در کنترل احساسات و رفتارها توانمند می شوند.

های مختلف زندگی را پیش بینی نمود زیرا نشان می دهد که

همچنین این افراد در برقراری روابط مؤثر و عمیق و صادقانه

چگونه فرد دانش خود را در موقعیت های مختلف به کار می

به دیگران توفیق بیشتری می یابند و در نهایت به احساس خود

گیرد( .)4نتایج مطالعات مختلف نشان می دهند ،بین هوش

کارآمدی و پیشرفت تحصیلی بیشتری دست می یابند .عالوه بر

هیجانی باال و پیشرفت تحصیلی؛ و بین هوش هیجانی پایین و

این افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند ،از

افت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد که از آن جمله می

رفتارهای اجتماعی مثبت نیز برخوردارند ،در نتیجه احتمال

توان به مطالعه ای تحت عنوان "بررسی ارتباط هوش هیجانی

موفقیت تحصیلی آن ها بیشتر است .چنانچه بررسی ها نشان

با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری

داده که بر اساس مهارت های اجتماعی میزان پیشرفت در زمینه

دانشکده نیشابور" اشاره کرد که در شماره  9از دوره  22مجله

های مختلف تحصیلی قابل پیش بینی است و به کمک آن ها

علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان به چاپ رسید .بر

می توان میزان پیشرفت تحصیلی خود را باال برد .بر اساس

اساس نتایج این مطالعه ارتباط معنادار آماری بین هوش

آنچه گفته شد آموزش مهارت های هیجانی می تواند در کوتاه

هیجانی ،سالمت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مدت و دراز مدت موجب پیشرفت تحصیلی شود .متأسفانه در

پرستاری وجود داشت(.)1() P<2/226

نظام آموزشی ما صرفاً بر توانایی تحصیلی تأکید می شود و

در اهمیت هوش هیجانی می توان گفت که این نوع هوش

هوش هیجانی افراد نادیده گرفته می شود .با توجه به این که

زمینه ای مناسب برای ساختن محیطی مطلوب برای یادگیری و

هوش هیجانی تا حدودی اکتسابی و تحت تأثیر آموزش است،

برقراری ارتباط مؤثر است ،تا به وسیله آن افراد آزادانه نیازها و

الزم است عالوه بر توجه به هوش شناختی در سیستم های

انتظارات خود را برای کسب حمایت از سوی دیگران ابراز

آموزشی ،به آموزش هوش هیجانی نیز توجه شود و با

کنند .اصوالً هوش هیجانی در ارتباطات تجلی می یابد .این

برگزاری دوره های آموزشی ،سمینار ها و کارگاه ها ،این

ارتباطات از سویی حوزه درون فردی و از طرف دیگر قلمرو

مهارت در دانشجویان تقویت شود تا بهتر با فشار های روانی و
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بلکه می تواند در آینده در عملکرد شغلی و اجتماعی آنها و

تحصیلی مقابله کنند و کمتر دچار مشکالت هیجانی و ترک

بخصوص در دانشجویان گروه پرستاری که از بیشترین آمار

 همچنین آموزش مهارت های اجتماعی و.تحصیل شوند

 در انجام وظایف پر استرس و،ترک تحصیل برخوردارند

 توانایی های گسترده،هیجانی در کنار آموزش مطالب درسی

.سنگین در محل کار موثر باشد

دیگری را نیز برای دانشجویان فراهم می کند که نه تنها به
،گونه ای مثبت پیشرفت تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار داده
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