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 مقدمه
ستین  صطالح    پیتر و مایر بار، جاننخ را  هیجانی هوش سالوی ا

گلمن در  از آن، دانیل  کار بردند. پ   به  1990در مةاالت دهة   
را منتشددر کرد و با    هوش هیجانیکتاب پراروش  1995سددال 

 عمومی هوش از ترمه  هیجانی هوش چرا»طرح این موضوب که 

  این اصطالح گسترش جهانی پیدا کرد و در متون علمی   «است؟ 
 از ایمجموعه  هیجانی  هوش .[1] و تخصدددصدددی اراگیر شدددد 

مةابله و کنترل  تدرت گیرد کهیها را دربرمتوانمندی هیجانات و
آور باال  شدددخص را در رویارویی با مشدددکالت و موارد اضدددطراب

  های خودآگاهی، آگاهیحیطه در مناسب عملکرد سبب برد ومی

 1394مهر  3 تاریخ دریافت:

 1394بهمن  18تاریخ پذیرش: 

 ها: کلیدواژه
شان،    ستعداد درخ شجویان    ا دان

 .هیجانی هوش علوم پزشکی،

 چکیده
 
مةابله و کنترل شدددخص را در     تدرت  هایی اسدددت که  توانمندی  ها و یجان ه از ایمجموعه  هیجانی  هوش هداف ا

شود.   مختل  از جمله مواةیت تحصیلی می  هایحیطه در مناسب  عملکرد برد و سبب رویارویی با مشکالت باال می 
   در این مطالعه هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با ه        

 مةایسه شد.
نفر از   30گیری تصادای،  صورت نمونه بود که در آن به تحلیلی -توصیفی  یامطالعه حاضر  پژوهش هامواد و روش

شان و      ستعداد درخ شجویان ا شکی اردبیل  ترم           30دان شگاه علوم پز شان دان ستعداد درخ شجویان غیر ا نفر از دان
سال       شتة همسان( در  شدند.    1393تحصیلی و ر سی  سشنامه  برر سمت اطالعات  یابزار مطالعه پر شامل دو ت   ای 

شنامه   اردی و اجتماعی س ستنباطی و نرم     هاآن بود. داده-بار سؤالی  90 ایو پر صیفی و ا ستفاده از آمار تو اازار  با ا
SPSS شد. گردآوری 16 نسخة 
غیر  دانشجویان  و 63/334±48/10 درخشان  استعداد  دانشجویان  هیجانی هوش میانگین داد نشان  نتایج هایافته

ستعداد  شان  ا سة . (p=072/0  نبود دارمعنا آماری از نظر گروه دو تفاوت و بود 407/311±94/734 درخ   ابعاد مةای
عد  دو در دانشدددجویان  هیجانی  هوش مختل  کانش  و کنترل (p=02/0  اسدددتةالل ب فاوت  (p= 05/0  ت ماری  ت   آ
  حل  روانی، اشدددار اردی، بین روابط نف ،عزت خودابرازی، پذیری، انعطاف  مت یرهای  بر آن،عالوه. بود داریمعنا 

 .نبود دارمعنا هاتفاوت این آماری ازنظر ولی بود، باالتر کمی درخشان استعداد دانشجویان در نیز شادمانی و مسنله
ل باالتری  نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان استعداد درخشان تدرت کنترل تکانش و استةال      گیرینتیجه

 نسبت به دانشجویان غیر استعداد درخشان داشتند.
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ماعی،  یت    اجت طه و  مدیر مدیریتی می  راب .  [3 و 2] شدددودخود
 کنترل و کاربرد، شددناخت ابزاری برای هیجانی عبارتی، هوشبه

   .[5 و 4] شوددیگران محسوب می و خود در هاهیجان
شجویان هر جامعه  سانی، نیروی تولید و     دان سرمایة ان ای 

ستا، رسالت   [6]روند شمار می سازندگان اردای آن به  . در این را
شگاه  سعة بزرگ دان شمند،  اارادی پرورش و جانبههمه ها تو  دان
که بتوانند    متخصدددص، متعهد و ارهیخته اسدددت    اندیشدددمند،  

ای انجام دهند  گونهالزم بر راتار و کنترل هیجانات را به مدیریت
 .  [7]که به مواةیت تحصیلی، ش لی و اجتماعی نایل آیند 

که     ند  باور ناختی   هوش امروزه، بر این  بهترین  در شددد
 هاسددت. باتی بهچهارم از مواةیتاةط عامل حدود یک شددرایط
ست دیگر، از جمله هوش و مهارت عوامل ست  ههای هیجانی، واب  ا

دارند با  شددود دانشددجویانی که هوش هیجانی باال  . گفته می[8]
.  [9] شددونداضددطراب کمتری مواجه می شددکسددت تحصددیلی و 

عبارتی، کنترل هیجان و اضدددطراب در وضدددعیت تحصدددیلی  به
گویای تأثیرات مثبت  . شددواهد بسددیاری [10]تأثیرگذار اسددت 

د های آتی و کارآمدی شدددخص وجو    هوش هیجانی بر مواةیت  
نا    [12 و 11] دارد بت و مع کل، همبسدددتگی مث داری بین . در 

هوش هیجانی و پیشددرات تحصددیلی در بسددیاری از مطالعات     
   .[14 و 13]خورد چش  میبه

یکی از مشددکالت موجود در نظام آموزشددی ما تأکید بر  
یده      ناد نایی تحصدددیلی و  جانی در    توا یت هوش هی گراتن اهم

که ااراد تأثیرگذار در  یسددرنوشددت ااراد جامعه اسددت، در حال  
با  . [15] کسددانی هسددتند که هوش هیجانی باالیی دارند جامعه

به   نه محدود و          توجه  ما در منطةه در این زمی که اطالعات  این
ای بین هوش هیجانی دانشدددجویان اسدددتعداد تاکنون مةایسددده

شان و عادی انجام   شن      درخ شاید بتوان با رو ست،  شده ا شدن  ن
فه  ریزی و ش هیجانی در دو گروه در برنامه   های اصدددلی هو مؤل

های مکمل و ها و ایجاد ارصت مواةیت هر چه بهتر، راع کاستی 
 جبرانی دانشجویان تالش کرد.  

نایی        های توا جانی از الگو معموال  در بررسدددی هوش هی
سالوی( و یا الگوهای ترکیبی توانایی ذهنی و   ذهنی  مثل مایر و

آن -شود. الگوی بار فاده میآن( است - مثل گلمن و بار شخصیتی  
شهرت دارد که در آن هوش هیجانی   به الگوی رگه ها یا ترکیبی 

های شددخصددیتی  های ذهنی و رگهصددورت ترکیبی از تواناییبه
ها و بینی، خودآگاهی، مهار احساس شود، نظیر خوش تعری  می
 .  [16]ها، مةاومت، اشتیا  و خودانگیزشی برانگیخته

ع    نای مطال بر اسددداس الگوی دوم و مدل    رحاضددد  ةزیرب
ست آن -پیشنهادی بار  ستعدادهای برتر  ا . با توجه به نةش مه  ا

و نخبگان علوم پزشددکی در هدایت ناوگان بهداشددت و سددالمت  

شور و تأثیر آگاهی  صیلی و     هیجانی هوش از ک شرات تح در پی
مةایسدددة  هدف   توانایی مدیریت بهتر برای آینده، این مطالعه با       

شجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان       هیجانی دانهوش 
 انجام گرات. 1393در سال 

 هامواد و روش
آن  در که اسددت تحلیلی -توصددیفی ایمطالعه حاضددر پژوهش
 هیجانی دانشجویان استعداد درخشان با سایر دانشجویان       هوش

مورد پژوهش   مةایسددده شدددده اسدددت. جامعة 1393در سدددال 
شجویان  ستعدادهای  دان شان و    ا شان(    درخ ستعداد درخ غیر ا

 استعداد  از دانشجوی  منظور. بودند اردبیل دانشگاه علوم پزشکی  
هدایت     شدددورای فطر از که  اسدددت دانشدددجویی درخشدددان
ستعدادهای  شان  ا  عنوانبه اناوری و تحةیةات علوم، وزارت درخ
ستعدادهای  شان  ا ست و شده  معرای  درخ شگاه  در ا  اردبیل دان

ی غیر اسددتعداد درخشددان اسددت. دانشددجو مشدد ول به تحصددیل
شجویان پذیراته  ست      دان شکی اردبیل ا شگاه علوم پز شده در دان

که جزو گروه اسددتعدادهای درخشددان نیسددت. کل دانشددجویان  
بود که  35گیری استعداد درخشان دانشگاه در مدت زمان نمونه   

رضایت وارد مطالعه  عدم یا دلیل عدم تکمیل پرسشنامه  نفر به 5
 نشدند.  
شرکت   دلیل به شگر ااراد  کننده در مطالعه را اینکه پژوه

ها، اسدداتید، دوسددتان،   از نظر تعامالت با اطراایان  همکالسددی
پرسدددنل بیمارسدددتان و دانشدددگاه و جزآن( در طول یک نوبت  

نفر انتخاب شددد.  30کارآموزی مشدداهده کرد، گروه کنترل نیز 
نه  ةه به  گیرینمو جام شددددد. در این  طور تصددددادای طب ای ان
گیری از هر رشته تعداد مساوی دانشجو انتخاب شد. حج   نهنمو

 30 دانشددجوی اسددتعداد درخشددان و   30نفر بود که  60نمونه 
دانشجوی غیر استعداد درخشان  ترم تحصیلی و رشتة همسان(       
دانشدددگاه علوم پزشدددکی اردبیل بودند. معیار ورود به مطالعه          

انشددجوی عنوان دتحصددیل در دانشددگاه علوم پزشددکی اردبیل به
شتن تمایل و           شان و دا ستعداد درخ شان و غیر ا ستعداد درخ ا

دریاات آموزش  رضدددایت به شدددرکت در مطالعه و معیار خروج،
 آن بود.   -تبلی در این زمینه یا مشاهده و تکمیل پرسشنامة بار

دادن توضیحات در مورد   از کسب رضایت و   محةةان پ 
پرسشنامة   ، هامهماندن اطالعات و نحوة تکمیل پرسشنا  محرمانه

آن را  -بار سؤالی  90 و پرسشنامة   اردی و اجتماعی مشخصات  
 صورتبه آن -پرسشنامة بار. کنندگان در تحةیف دادندبه شرکت

و  شددود. سددموعیمی گذاریلیکرت نمره معیار با و ایگزینه پنج
  پایایی و اند و هنجاریابیرا تنظی  کرده پرسشنامه   همکاران این

و دارای  [17]شده   درصد محاسبه   93کرنباخ  فایآل روش با آن
 سددؤال شددش با حیطه پانزده این از یک هر .اسددت حیطه پانزده
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 و حداکثر 90 آن از شدددهکسددب نمرة حداتل. شددودمی ارزیابی
 :های این پرسشنامه عبارت است ازحیطه .است 450 نمرة آن
  و مصری  ااکار و باورها احساسات،   ابراز خودابرازی توانایی. 1

را شدددامل    خود برحف و سدددازنده  های مهارت  از دااب 
 .شودمی

اسددت  چیزی هماهنگی بین سددنجش گرایی تواناییواتع. 2
  طور واتعیبه که چیزی و شده تجربه  هیجانی طوربه که

 دارد.  وجود

نایی   خودآگاهی  .3  احسددداس اه  و بودن آگاه  هیجانی توا
 است. خود

 انجام  و بالةوه  های ظرایت  درک توانایی  خودشدددکواایی  .4
 دادنبرای انجام تالش داد؛ انجام توانمی است که چیزی

 بردن از آن است.لذت و
 تةویت  و زندگی  به  کردننگاه  ةزیرکان   بینی توانایی خوش. 5

و   مشدددکالت بروز صدددورت در حتی مثبت،  های نگرش
 است. منفی احساسات

 خود، زندگی در خوشددبختی احسدداس شددادمانی توانایی. 6
  احسدداسددات مثبت، داشددتن دیگران، و خود از بردنذتل

 است. شوخ و مفرح صریم،
  رویدادها، برابر در کردنمةاومت روانی توانایی اشار تحمل .7

جازدن    توی، بدون  هیجانات   و اشدددارآور های موتعیت 
 اشار است. با مثبت و اعال رویارویی یا است؛

نایی   کنترل .8 نایی  و تکانش  برابر در مةاومت   تکانش توا   توا
 خود است. هیجانات کنترل

طاف . 9 نایی   انع گاربودن   پذیری توا کار  سددداز تار  اا   با  و را
 ست.هاموتعیت و محیط ت ییرات

 عنوانبه  خود بروز اجتماعی توانایی   پذیری مسدددنولیت . 10
 است. گروه در و سازنده مؤثر همکاری، ح  دارای عضو

 آزادبودن و دخو اعمال و ااکار هدایت اسددتةالل توانایی. 11
 است. هیجانی تمایالت از
نایی عزت .12 گاه  نف  توا   پذیرش  خود و ادراک از بودنآ

 است. خود به احترام و خود
 همانبه مشکالت، تعری  و تشخیص تواناییمسنله  حل .13

  و مؤثر هایحلراهبه  بخشیدن تحةف و کردنخلف خوبی
 است. بالةوه

  و دیگران احسدداسددات رکد و بودنآگاه دلی تواناییه  .14
 است. آن به دادنارزش

بط  .15 ین    روا یی     ب توانددا یجدداد  اردی  فظ    و ا بط  ح  روا
یت   بل   بخشرضدددا ةا   نزدیکی عاطفی،  با  که اسدددت  مت
  .شودتوصیه می گراتنمحبت و کردنمحبت صمیمیت،

 

یه  یل برای تجز مار  از حاضدددر،  پژوهش های داده وتحل  آ
 و جدول اراوانی  د،اسدددتاندار   انحراف میانگین،  مثل  توصدددیفی
های    مار باطی و   آ جه  با  اسدددتن تایج  به  تو  و لوین آزمون ن

 ازهددا، بودن برخی دادهو غیرنرمددال  اسدددمیرنوف  -کولموگروف 
 .شد استفاده غیرپارامتری نیز هایآزمون

ةایسددد   برای فاوت نمرات  ةم ماری  آزمون از گروه دو ت  آ
 یزاجتماعی ن -اردی هایویژگی برخی ةمةایسدد ویتنی، برایمن
و آزمون کای دو و   مسدددتةل  های نمونه  با  t پارامتری  آزمون از
 >05/0pداری اسطم معن  د.ش  استفاده  16 ةنسخ  SPSSاازار نرم

 در نظر گراته شد.

 هایافته
ابعاد هوش هیجانی در دانشدددجویان اسدددتعداد  ةمةایسددد نتایج

شان داد که     درخشان و غیر  ستعداد درخشان ن اةط در دو بعد   ا
ستةالل  نظر آماری  تفاوت از=p 05/0و کنترل تکانش  p=02/0 ا

دار بود و دانشجویان استعداد درخشان تدرت کنترل تکانش امعن
شجویان غیر     سبت به دان ستةالل باالتری ن ستعداد درخشان    و ا ا

ند.   طاف   بر آن، عالوه داشدددت های انع پذیری، خودابرازی،  مت یر
شادمانی    ه وحل مسنل نف ، روابط بین اردی، اشار روانی،  عزت

ستعداد درخشان کمی باالتر بود،      شجویان ا ولی ازنظر نیز در دان
 .(1 جدول  دار نبوداها معنآماری این تفاوت

 

ستعداد     -)بار . میانگین ابعاد هوش هیجانی1جدول  شجویان ا آن( دان
 درخشان و غیر استعداد درخشان

 متغیرها
 میانگین نمرات

p Value  استعداد
 درخشان

تعداد غیر اس
 درخشان

 09/0 4/21 6/24 حل مسنله
 64/0 91/20 3/21 شادمانی
 02/0 8/19 1/23 استةالل

 15/0 18 9/19 تحمل اشار روانی
 45/0 12/22 9/22 خودشکواایی
 041/0 15/20 7/22 خودآگاهی

 46/0 3/19 43/18 گراییواتع
 29/0 56/23 76/24 روابط بین اردی

 09/0 39/21 56/23 بینیخوش
 26/0 43/21 23/23 نف عزت

 05/0 56/15 7/19 کنترل تکانش
 44/0 78/19 56/20 پذیریانعطاف

 92/0 84/24 7/24 پذیریمسنولیت
 88/0 97/24 8/24 دردیه 

 07/0 92/17 7/19 خودابرازی
 
 



 و همکاران تذکری 

 

350 

 5، شمارة 24، دورة 1396 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، آذر و دی

و   88/322±49/34میانگین هوش هیجانی دانشدددجویان 
ن استعداد درخشان و   ، میانگین سنی دانشجویا  396-239دامنه 

، 35-18و دامنه  5/24±3/5غیر اسدددتعداد درخشدددان مشدددابه 
 14 درصد( مؤنث، تحصیالت پدر اکثریت  3/63  نفر 19اکثریت 

نفر  20 درصد( دیپل  و عالی و تحصیالت اکثر مادران 7/46نفر  
صد( ابتدایی بود  6/66  صیالت     . بیندر شجویان و تح جن  دان

جانی آن     با هوش هی لدین  نا      وا ماری مع طة آ داری وجود ها راب
عدل دو گروه اةط از نظر نداشددددت.   ماری   با  م ه  اختالف آ

شتند امعن شترین اختالف نمر  .(2جدول   داری دا شته  ةبی های ر
ی دارانظر آماری تفاوت معن بود که از 35ها در دانشکده  مختل 

 .مشاهده نشدها بین رشته
 

و اجتماعی و هوش هیجانی   های فردی  ارتباط برخی ویژگی  .2جدول  
 دانشجویان استعداد درخشان و غیر استعداد درخشان

 متغیرها
استعداد 
 درخشان

غیر استعداد 
 درخشان

p 

 29/0 3/25±6/6 36/26±1/5 سن
 جن 

 مذکر
 مؤنث

 
7/36% 
3/63% 

 
%40 
%60 

24/0 

 تحصیالت پدر
 ابتدایی
 متوسطه
 و باال دیپل 

 
12% 
3/41% 
7/46% 

 
3/13% 
1/40% 
6/46% 

19/0 

 تحصیالت مادر
 ابتدایی
 متوسطه

 دیپل  و باال

 
3/43% 
3/53% 
3/3% 

 
6/66% 

30% 
3/3% 

13/0 

 001/0 2/17±85/0 2/16±8/58 معدل
 072/0 407/311±94/734 36/334±48/10 هوش هیجانی

 بحث
ستعداد درخشان و       شجویان ا سة ابعاد هوش هیجانی در دان مةای

اسددتةالل و کنترل تکانش از در دو بعد  درخشددانغیر اسددتعداد 
 که  ابدین معن  داری نشدددان داد؛ نظر آماری با ه  اختالف معنا   

ستةالل        شان تدرت کنترل تکانش و ا ستعداد درخ شجویان ا دان
شتند.           شان دا ستعداد درخ شجویان غیر ا سبت به دان باالتری ن

طاف   عالوه های انع نف ،  پذیری، خودابرازی، عزت بر آن، مت یر
، اشددار روانی، حل مسددنله و شددادمانی نیز در  روابط بین اردی

شان کمی باالتر بود، ولی ازنظر آماری      ستعداد درخ شجویان ا دان
 دار نبود.ها معنااین تفاوت

شجویان   صفرن  شان دادند که دان ستعداد  ژاد و همکاران ن ا
ستعداد     شان و غیر ا شان درخ شکواایی با    درخ اةط در بعد خود

  داری ندارندها با ه  اختالف معناهاند و در سایر حیطه  متفاوت

ممکن است   . ناهمسویی این مطالعه با یااتة مطالعة حاضر  [15]
شگاه  شد.  به نوب دان دلیل دریاات توجه احتمال دارد به مرتبط با

شان،       ستعداد درخ شگاه اردبیل به گروه ا زیادتر اطراایان در دان
  این دانشدددجویان ارصدددت کاای برای رشدددد هیجانی در ابعاد     

شته    شدة باال را دا شد هوش    ذکر صت بر ر اند. در تأیید تأثیر ار
و همکاران نشدددان داد، مت یرهای   زادههای مهدی هیجانی یااته  

پذیری و تحمل اشار روانی در دانشجویان کنترل تکانش، انعطاف
پسددر نسددبت به دختر باالتر بوده اسددت. چون ارصددت و شددان   

نیز مطالعة دیگری . [2] اندبیشددتری برای رشددد هیجانی داشددته
و اند ارتباط بهتر مورد توجه بوده دانشددجویانی که نشددان داد که

 .[18] اندرشد هیجانی بیشتری داشته
تفاوت در امیری های مطالعات جلیلوند، سوتنسی و   یااته

ارتباط  پرداز و همکارانابعاد مختل  شددخصددیتی، مطالعة چینی
ملو تأثیر هوش هوش هیجانی و مواةیت تحصددیلی، و ارخ اسددال

بین دانشدددجویان  هیجانی در یادگیری زبان تخصدددصدددی را در
.  [19-23] انداستعداد درخشان و دانشجویان عادی گزارش کرده

های مطالعة حاضددر ناهمسددو بود. البته نتایج مطالعة کار با یااته
شان با          ستعداد درخ شجویان ا شان داد، هوش هیجانی دان وی ن

ند        فاوت چ عه ت جام عادی  ندارد  نرم   این اختالف را. [24]انی 
س می شجویان با جامعه بزرگ  ةتوان به مةای سبت داد که   تردان ن

به    فاوت در هوش       در جامعه  ید این ت علت گوناگونی ااراد شدددا
 هیجانی مشهود نباشد.

مل اردی        تأثیر عوا با  طه  ماعی بر هوش   -در راب اجت
ش     شان داد که دان شجویان، نتایج این مطالعه ن جویان هیجانی دان

مشخصات    آثارنظر  استعداد درخشان و غیر استعداد درخشان از    
با      جانی  ماعی بر هوش هی ه  در هی  مورد جز  اردی و اجت

ها با  . این یااتهنداشتند داری اتحصیلی تفاوت معن  ةمعدل و رشت 
در  ظهیرالدین و همکارانو  نتایج مطالعات بشددارت و یوسددفی، 

باط سدددن و      مورد نادار نبودن ارت یان، و   مع جن  دانشدددجو
  و 25، 11] با هوش هیجانی همسددوسددت تحصددیالت پدر و مادر

. اما، در مطالعة یوسفی برتری نمرة هوش هیجانی در جن  [26
نیز بین  ژاد و همکاران . صدددفرن[27]مؤنث نشدددان داده شدددد   

ستعداد درخشان و       شجویان ا تحصیالت پدر و هوش هیجانی دان
  داری مشدداهده کردندمعناغیر اسددتعداد درخشددان تفاوت آماری 

ست. احتمال     [15] سو ضر ناهم . این یااته نیز با یااتة مطالعة حا
دارد این تفدداوت از تفدداوت ویژگی ااراد مورد مطددالعدده در            

شگاه  شود. در هر حال، برای پی   دان شی  بردن به این های او  نا
های بیشتری در آینده و شناسایی عوامل ها انجام پژوهشتناتض

ضددروری تر در حج  نمونة بزرگ تماعی و ارهنگیزیسددتی و اج
 است.
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 گیرینتیجه
ش  مةایسة ابعاد هوش هیجانی در دو بعد استةالل و کنترل تکان  

 در دانشجویان استعداد درخشان و غیر استعداد درخشان تفاوت     
داری داشددت. دانشددجویان اسددتعداد درخشددان تدرت آماری معنا

به دانشددجویان غیر کنترل تکانش و اسددتةالل باالتری نسددبت  
توجه استعداد درخشان داشتند. احتمال دارد این مسنله از بذل     
. در این اطراایان و داشتن ارصت رشد هیجانی ناشی شده باشد      

شگاه    سنوالن دان شنهاد می مورد به م صت  شود که ها پی های  ار
های ریزیتمامی دانشجویان اراه  کنند و در برنامه را برای رشد

بر هوش شدددناختی، به هوش هیجانی آنان نیز     آموزشدددی عالوه
های              ند ةای توانم جانی بر ارت که هوش هی ند، چرا  جه کن تو

ها تأثیر های مختل  بر سددالمت روان آندانشددجویان در حیطه
 .[29 و 28] سزایی داردبه

 هامحدودیت
حج  نمونة ک  اشددداره  توان بههای این مطالعه میاز محدودیت
سددتعداد درخشددان در دانشددگاه اردبیل  ا دانشددجویانکرد، زیرا 

عه اةط      طال گام م که پنج نفر از شدددرکت در      35هن ند  نفر بود
نفر برای گروه آزمون  30مطالعه منصدددرف شددددند؛ لذا، اةط      

شجو را از نظر نحوة       شگران هر دان شد. از آنجا که پژوه انتخاب 
هده              حت مشددددا کارآموزی ت بت  یک نو باط در  برتراری ارت

ند، گروه ترارمی ته   کنترل ه  برابر داد گروه مورد در نظر گرا
نشدددن بعضددی  از دیگر عوامل محدودیت این مطالعه کامل شددد.
به این سدددبب نیز برخی ارم    ارم ها حذف شدددد. عدم      ها بود. 

های هوش هیجانی معتبر با روایی و دسددترسددی آسددان به ارم  
پایایی تأییدشدده در داخل کشدور و ناآشدنا بودن مجموعة علوم    

جانی از دیگر      پزشدددکی کشددد به هوش هی فاهی  مربوط  با م ور 
 های مطالعة حاضر بود.محدودیت

 
 تشکر و قدردانی

و توسددعة آموزش  پژوهشددگران مطالعة حاضددر از مرکز مطالعات
کننده و ناظران تشدکر و  اردبیل، دانشدجویان مشدارکت   پزشدکی 
 کنند.یمتةدیر 
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