مجله ی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال هشتم ،شمارهی  ،3پاییز 69

ارتباط ادراک از محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی در دانشجویان علوم پزشکی جیرفت
رضا میرزایی سیفآبادی :عضو هیأت علمی ،گروه داخلی جراحی ،دانشکده پرستاری-مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت ،جیرفت ،ایران.
مصعب قادری* :دانشجوی کارشناسیارشد پرستاری داخلی -جراحی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران .پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،جیرفت ،ایران.

چكیده :هوش هیجانی مجموعهای از تواناییهای شناختی و هیجانی است که به فرد کمک میکند تا با برقراری
توازن میان افکار و هیجانهای خود ،تصمیمگیریهای عاقالنه و رفتاری مسؤوالنه داشته باشد .هدف از انجام این
مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک از محیط یادگیری بالینی دانشجویان با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت در سال  3363میباشد .این مطالعه یک پژوهش مقطعی است که بر روی دانشجویان مشغول به
تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شد .ابزار پژوهش شامل؛ چک لیست مشخصات جمعیت شناختی،
پرسشنامه هوش هیجانی برادبری -گریوز و پرسشنامه پژوهشگر ساخته درک محیط یادگیری بالینی بود .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spss 31انجام شد .برای رسیدن به اهداف مطالعه از آزمونهای تی تست ،آزمون
آنووا و برای تعیین ارتباط بین درک محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد .سطح معناداری  5/50در نظر گرفته شد .میانگین سنی دانشجویان  25/69 2/33بود .نتایج حاصل از این
مطالعه نشان داد که میانگین نمره درک محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی بهترتیب  2/5 31/99و
 96/32±30/69بود .آزمون آماری پیرسون ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و درک محیط یادگیری نشان داد
( .)p>5/553 ،r=5/391نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و درک محیط
یادگیری بالینی وجود دارد .داشتن محیط مناسب میتواند نقش مهمی در تقویت هوش هیجانی و مهارتهای
اجتماعی ایفا کند.
واژگان کلیدی :محیط یادگیری ،هوش هیجانی ،دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی.

*نویسندهی مسئول :دانشجوی کارشناسیارشد پرستاری داخلی -جراحی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،تبریز ،ایران.
Email: Musab.Ghaderi@Gmail.com
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ارتباط ادراک از محیط...
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مقدمه
تجربههه بههالینی همیشههه قسههمت اصههلی آمههوزش در
رشههتههههایی ماننههد پزشههکی ،پرسههتاری ،مامههایی و
تکنولوژیسهههتههههای جراحهههی بهههوده اسهههت .ایهههن
دانشجویان نیمهی از وقهت برنامهه آموزشهی خهود را در
محهیطهههای بهالینی مههیگذراننههد .تجربهه بههالینی ،ایههن
دانشههجویان را قههادر بههه انجههام دادن و دانسههتن اصههول
بههالینی در عملکههرد مههیکنههد (دان .)3660 ،افههزایش
کیفیهههت محهههیط یهههادگیری بهههالینی بهههرای پیشهههبرد
یههادگیری بههالینی در مههی عملکههرد بههالینی ،حیههاتی
است .دانشجویان نیهاز بهه تمهرین در بیمارسهتانهها در
می آموزش خهود دارنهد ،بههمهوری کهه دانهش کسهب
شده در کالس درس میتوانهد بهه صهورت عملهی اجهرا
شده و بعد از فهارغالتحصهیلی قهادر بهه انجهام عملکهرد
بههالینی ایمههن باشههند .هههدف یههادگیری در محههیط
بههالینی ،توسههعه صههالحیت حرفهههای اسههت .در صههورتی
کههه آمههوزشهههای صهههحیح ،اصههولی و مبتنههی بهههر
واقعیهههتههههای بهههالینی از همهههان ابتهههدا و در دوره
کارورزی فهرا گرفتهه شهود ،نتهایج بهتهر و پایهدارتری را
به همهراه خواههد داشهت (دل آرام .)2551 ،بهه دلیهل
دیههدگاه دانشههجو-محههوری در آمههوزش پزشههکی،
نظرات دانشجویان در تمهامی مراحهل مراحهی برنامهه
آموزشهی از جملهه نیازسهنجی ،تعیهین اههداف و
مقاصهد ،تعیهین راه کارهها ،و ارزشهیابی حهازز اهمیهت
اسهت .بررسهی درک و تفسهیر آنهها از آمهوزش بهالینی
میتواند نقاط ضعف و قهوت آمهوزش در محهیطههای
بهالینی را روشهنتهر نمایهد و در برنامههریهزیههای
آموزشهی و ارتقههای کیفیههت آمههوزش مههؤ ر باشههد
(کریمی مهونقی )2535 ،یکهی از مسهایلی کهه در مهی
دوران دانشهههجویی بایهههد مهههدنظر باشهههد ،کنتهههرل
هیجانههات و مهههارتهههای ارتبههامی ایههن دانشههجویان در
ارتبههاط بهها مدرس هان بههالینی ،همکالسههیههها و بیمههاران
میباشد .ارتبهاط قسهمت مهمهی در اقهدامات درمهانی
بهوده بهه مهوری کهه داشهتن یهک ارتبهاط مهؤ ر بهه
عنوان یک شاخص کلیهدی جههت رضهایت ،همکهاری
و التیههام بیمههار مطههره شههده اسههت (دبههوراو و
همکههاران( ،)2556 ،چانههت .)2552 ،ارتبههاط نادرسههت
میتوانهد منجهر بهه تضهاد و سهو تفهاهم بهین بیمهار و
تهیم مراقبتهی شهده و مهمتهر از همهه منجهر بهه خطهر
افتادن ایمنی بیمار شود (بچ.)2535 ،
نویدی که هوش هیجانی دارد ایهن اسهت کهه مهیتوانهد
در حل حداقل یکهی از مسهایل انسهانی ،یعنهی تعهار

بین آنچه فرد احساس مهیکنهد و آنچهه مهیاندیشهد،
مها را یهاری کنهد (بهار -آن )2555 ،آشهکار اسهت کههه
عوامههل شههناختی نقههش مهمههی در بههر انگیخههتن هیجههان
دارند کهه اللهب موجهب تصهور نمهودن تفسهیر شهناختی
دربههارهی سههاختار معنههایی موقعیههت مههیشههوند .نقههش
اصههلی هیجانههات سههازماندهی عملکههرد اسههت و ایههن امههر
نیهههز یهههک ههههدف سهههازگار کننهههدهای دارد (میکهههومن،
.)2530
هوش هیجانی شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص
و به تعبیر دقیق حاالت هیجانی دیگران اسهههت (حیدری
تفرشی .)2535 ،به عبارت دیگر هوش هیجانی مجموعهای
از تواناییهای شناختی و هیجانی بههم پیوسته است که به
فرد کمک میکند تا با درک ،ارزیابی و بیان دقیق هیجانها
از اح سا سی که افکار را ت سهیل مینمایند آگاهی یابد و با
بر قراری توازن میههان ا فکههار و ه یجههانهههای خود،
ت صمیمگیریهای عاقالنه و رفتاری م سؤوالنه دا شته با شد
(برکتیان .)2551 ،بار_ان معتقد ا ست که هوش هیجانی
در اللب اوقات ،ر شد مییابد و میتوان آن را با ا ستفاده
از آموزش ،برنامهریزی و درمان ،گسههترش داد .او معتقد
ا ست افرادی که دارای هوش هیجانی باال ه ستند ،عموماً
در برخورد با خواسههتهها و فشههارهای محیطی ،عملکرد
موفقیت آمیزتری دارند (بار  -آن .)2555 ،هوش هیجانی
میتواند زمینهای منا سب برای ساختن محیطی مطلوو
جهت یادگیری و برقراری ارتباط مؤ ر با شد تا به و سیله
آن افراد آزادانه نیازها و انتظارات خود را برای کسههب
حمایت از سههوی دیگران ابراز کنند (صههبحی قراملکی،
 .)2535محققان معتقدند که هوش هیجانی یکی از عوامل
موفقیت در محیطهای آموزشی ،حرفهای و روابط اجتماعی
است (میرهاشمی( ،)2559 ،قادری )2532 ،و به کمک آن
میتوان موفقیت در جنبه های مختلف زندگی را پیشبینی
نمود ( مری و مهماسبی( ،)2559 ،میکوالیجزک و لومینه،
 ) 2559زیرا نشان میدهد که چگونه فرد دانش خود را در
موقعیت های مختلف به کار میگیرد ( مایر .)2551 ،قادری
و شههمسههی در مطالعهای نشههان دادند که ارتباط معناداری
بین هوش هیجانی و درگیری شغلی پر ستاران وجود دارد
(قادری و شمسی )2533 ،با توجه به اهمیت هوش هیجانی
در مسههازل شههناختی و اینکه تاکنون پژوهشههی در زمینه
ارتباط هوش هیجانی با درک محیط یادگیری انجام نشههده
ا ست پژوه شگران برآن شدند پژوه شی با عنوان "برر سی
ارت باط هوش هی جانی با ادراک از محیط یادگیری بالینی
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت" انجام دهند.
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قادری و میرزایی سیف آبادی

مواد و روشها
این مطالعه یهک پهژوهش مقطعهی اسهت کهه بهر روی
دانشههجویان پزشههکی ،پرسههتاری ،مامههایی ،اتهها عمههل
مشغول بهه تحصهیل در دانشهگاه علهوم پزشهکی جیرفهت
انجهههام رسهههید .جامعهههه آمهههاری مطالعهههه به ههصهههورت
سرشههماری شههامل  255دانشههجوی مشههغول بههه تحصههیل
در دانشههگاه علههوم پزشههکی جیرفههت کههه حههداقل دو تههرم
کههار آمههوزی را گذرانههده بودنههد ،تعههداد  395پرسشههنامه
بههین ایههن دانشههجویان توزیه گردیههد .بعههد از جمه آوری
پرسشهههنامههههها بهههه دلیهههل عهههدم همکهههاری بعضهههی از
دانشههجویان 336 ،پرسشههنامه مههورد بررسههی قههرار گرفههت
(نههرپ پاسهههخگویی=  .)%11/22معیارههههای ورود شهههامل
گذرانههدن حههداقل دو تههرم کههارآموزی در محههیط بههالینی،
تمایههل بههه همکههاری ،معیههار خههرو شههامل عههدم تمایههل
بهرای همکهاری .پرسشهنامههها در آخهرین روز کهارآموزی
با هماهنگی بها مربهی مربومهه بهه دانشهجویان داده شهد.
و از آنههها خواسههته شههد کههه پرسشههنامه را بههه دقههت پههر
نماینهد .بههرای ههر یهک از واحهدهای پههژوهش توضهیح و
تفهههیم هههدف از انجههام پههژوهش داده شههد .و بههه آنههها
اممینهان داده شهد کهه امالعهات محرمانهه بهاقی خواههد
ماند .به شهرکتکننهدگان حهق عهدم شهرکت یها کنهاره-
گیهه هری از تحقیهه هق داده شههههد .بعههههد از  35دقیقههههه
پرسشنامهها جم آوری گردید.
در ایهههن پهههژوهش از یهههک چهههکلیسهههت مربهههوط بهههه
مشخصهههات جمعیهههت شهههناختی شهههامل  9سهههؤال و دو
پرسشههههنامه هههههوش هیجههههانی برادبههههری -گریههههوز و
پرسشههنامه پژوهشههگر سههاخته درک بههالینی اسههتفاده
شد.
آزمهون ههوش هیجهانی برادبهری -گریهوز :ایهن آزمهون
دارای  29سهؤال اسهت کهه محققهان جههت سهنجش
هههوش هیجههانی از آن اسههتفاده کههردهانههد (میرهاشههمی،
 .)2559ایهن پرسشههنامه بههه  2مقیههاس خودآگههاهی،
مهدیریت خهود ،آگهاهی اجتمهاعی و مهدیریت روابهط،
تقسیم میشود .توضهیح مؤلفههههای چهارگانهه بهه شهره
زیر است:
خودآگاهی :توانایی شناخت دقیهق هیجهانهها بهه هنگهام
وقههو آنههها و درک شههیوههههای معمههولی خههود بههرای
واکنش نشان دادن به مردم در وضعیتهای مختلف.
خودمههدیریتی :یعنههی توانههایی در کنتههرل هیجههانههها کههه
از مریههق آن مههیتههوان در مقابههل مههردم و وضههعیتهههای
متفاوت به مور مثبت و مؤ ر واکنش نشان داد.

323
آگههاهی اجتمههاعی :یعنههی توانههایی در شههناخت و درک
هیجانهههای دیگههران ،چههه بههه صههورت فههردی و چههه بههه
صههورت گروهههی کههه بههرای کنتههرل و مههدیریت رابطههه
بسیار ضرورت دارد.
مههدیریت رابطههه :یعنههی توانههایی اسههتفاده از هیجههانهههای
خود و دیگهران بهرای مهدیریت سهازنده و مثبهت تعامهل-
ها و روابط (قادری و همکاران.)2532 ،
شهیوهی نمهرهگهذاری آزمهون بهه روش لیکهرت (،..... ،0
 .)5جم نمهرهههای آزمهودنی در ههر یهک از سهؤالهها
نیز نمره کهل آزمهون را تشهکیل داد .برابهری روایهی آن-
را سهنجیده و ضهرایب پایهایی بهرای  2مههارت تشهکیل
دهندهی هوش هیجهانی و جمه کهل نمهرههها مربهوط
بهه  39دانشهجو بهرای خهود آگهاهی ( ،)5/13مهدیریت
خهههود ( )5/91آگهههاهی اجتمهههاعی ( )5/19و مهههدیریت
روابهههط ( )5/19و نمهههره کهههل ههههوش هیجهههانی ()5/65
گهههزارش کهههرده اسهههت (مهههایر و همکهههاران.)2551 ،
همچنههین اعتبههار ایههن پرسشههنامه در مطالعهههای توسههط
گنجههی و همکههاران مههورد تأییههد قههرار گرفتههه اسههت
(گنجههی و همکههاران .)2559 ،پایههایی ایههن پرسشههنامه
توسههط محقههق بهها اسههتفاده از آزمههون مجههدد ،پرسشههنامه
در دو نوبههههت بههههه فاصههههله  25روز بههههه  25نفههههر از
دانشههجویان داده شههد و ضههریب آلفههای  99/5پایههایی آن
مورد تأیید قرار گرفته است.
پرسههشههنامه درک محیط یادگیری بالینی :جهت سههنجش
درک دانشههجویان از پرسههشههنامه پژوهش هگر سههاخته درک
بالینی ا ستفاده شد .در را ستای این پر س شنامهها سؤاالت
پر س شنامه تدوین شدند .و به صورت پر س شنامه  95سؤال
در آمد .جهت انجام روایی محتوای پرسههشههنامه ،از روایی
سنجی محتوایی ا ستفاده شد ،بدین ترتیب که نظرات 35
تن از ع ضای هیأت علمی دان شگاه علوم پز شکی جیرفت و
کرمان در زمینه تهیه پرسشنامه جم آوری و ضریب روایی
 5/9حاصههل گردید و برای انجام پایایی نیز پرسههشههنامهها
بین  25دانشههجوی پرسههتاری توزی شههد .بعد از 35روز
پر س شنامهها مجدداً به این دان شجویان داده شد و از آنها
خوا سته شد که پر س شنامه را مجدداً پر نمایند .با ا ستفاده
از روش آزمون مجدد و ضریب همب ستگی  5/12بهد ست
آمد .در نهایت پر س شنامه به صورت یک پر س شنامه شامل
 32حیطه و  96سهههؤال در آمد .حیطه های آن؛ حمایت
اسههاتید از یادگیری دانشههجو شههامل  35سههؤال ،حمایت
پر سنل بیمار ستان از یادگیری دان شجو شامل  2سؤال،
ارتباط مبتنی بر بازخورد شههامل  0سههؤال ،ارتباط نظارتی
شامل  9سؤال ،جو بیمار ستان شامل  1سؤال ،نوآوری و
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خالقیت شامل  9سؤال ،تمرکز بر وظیفه  0سؤال ،منحصر
به فرد سازی آموزش بالینی توسط مدرس (تعدیل آموزش
بر ح سب توانایی فردی دان شجویان)  0سؤال ،ر ضایت از
محیط یادگیری بالینی  9سههؤال ،درگیر نمودن دانشههجو 0
سؤال ،ا ستقالل  0سؤال ،فر صتهای یادگیری  0سؤال.
مقیاس پرسشنامه شش درجهای به صورت کامالً مناسب،
منا سب ،تقریباً منا سب ،تقریباً نامنا سب ،نامنا سب و کامالً
نامناسههب اسههت .شههیوه نمرهدهی هم صههفر تا پنج بود .در
نهایت برای هر حیطه نمره کل به دسههت آمده تقسههیم بر
تعداد سههؤاالت شههد و نمره هر حیطه از  0بهدسههت آمد.
میانگین نمره بهد ست آمده هم به صورت ضعیف (-3/99
 ،)5متو سط ( )3/91-3/32و خوو ( )3/33-0تق سیمبندی
شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با اسههتفاده از نرمافزار  spssانجام
شد و برای رسیدن به اهداف مره از آزمونهای تی زو  ،تی
مسهههت قل و آزمون آنووا و برای تعیین ارت باط بین درک

محیط یههادگیری بههالینی و هوش هیجههانی از ضهههریههب
همبستگی پیرسون استفاده شد .سطح معناداری  5/50در
نظر گرفته شد.

یافتهها
از  336دانشجوی مورد مطالعه  65( %92/1نفر) را
دانشجویان دختر و  %30/3نمونهها ( 26نفر) را دانشجویان
پسر تشکیل می دادند .میانگین سنی دانشجویان 2/33
 25/69بود .از نظر وضعیت تأهل  %35/5دانشجویان متأهل
و بقیه مجرد بودند %99/2 .از دانشجویان بومی ،بودند.
 26( %25/6نفر) دانشجوی رشته پرستاری92( %22/9 ،
نفر) اتا عمل 29( %25/3 ،نفر) مامایی 25( %32/2 ،نفر)
پزشکی بودند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین نمره درک
محیط یادگیری بالینی  2/5 31/99بود (جدول شماره .)3

جدول شماره  -1میانگین و انحراف معیار حیطه های درک محیط یادگیری بالینی در دانشجویان
حیطه ها
حمایت از یادگیری دانشجو توسط مدرسین پرستاری
حمایت از یادگیری دانشجو توسط پرسنل بخش
ارتباط مبتنی بر بازخورد
ارتباط نظارتی
جو بخش
نوآوری و خالقیت
تمرکز بر وظیفه
منحصر به فرد سازی آموزش
رضایت
درگیر نمودن دانشجو
استقالل
فرصتهای یادگیری
نمره کل

میانگین نمره درک محیط یادگیری در دانشججججویان پ جججر
( )2/0±75/75بی شتر از دان شجویان دختر ()2/0±33/86
بود ،البته این تفاوت به جز در حیطه جو بخش (،)P=0/075
درگیر نمودن دانشججججو ( -)P=0/010مع نادار نبود .ن تایح
حا صل از این مطالعه ن شان داد که دان شجویان مجرد درک
بهتری ن ججبب به محیط یادگیری بالینی داشججتند (میانگین
نمره کل دانشجججویان متل:ل  2/0±37/78و میانگین کل
دانشججججویان مجرد : .)2/0±35/86ر چند که این تفاوت
به اسجججتی نای حی طه خت یب و نویوری م یانگین نمره

میانگین  ±انحراف معیار
24/58

4/0

33/01

4/1

21/55

4/0

40/99

4/0

25/59

4 /0

33/41

3/1

38/94

4/0

11/01

4/1

05/03

4/1

39/04

4/1

95/58

1/0

31/90

4/0

38/11

4/0

دانشجججویان متل:ل  2/0±88/50و میانگین دانشجججویان
مجرد  -)P=0/078، 3/1±30/22معنججادار نبود .نتججای
حاصججل از این مطالعه نشججان داد که دانشجججویان رشججته
پزشکی ( ،)2/0±83/35پرستاری ( )2/0±78/61ن بب به
سایر ر شته:ا درک بهتری ن بب به محیط یادگیری بالینی
دارند .نتای حاصججل از این مطالعه نشججان داد که میانگین
نمره :وش :یجججانی  60/12±17/06بود .میججانگین نمره
:وش :ی جانی در دانشججججو یان دختر ()00/70±18/53
ن بب به دانشجویان پ ر ( )68/81±17/32بیشتر بود ،اما
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متل:ل و مجرد نشججان داد ( .)P=0/002یزمون یماری ینووا
تفاوت معناداری بین نمره حیطه خود یگا:ی در رشججته:ای
مختلف نشان داد (جدول شماره .)2
یزمون یماری پیرسججون ارتبا معناداری بین :وش :یجانی
و درک محیط یادگیری نشجججان داد ( ( )p>0/001جدول
شماره .)3

از نظر یماری تفاوت معنادار نبود ( .)P=0/152یزمون یماری
تی ت فاوت معناداری بین نمره حیطه مدیریب رابطه در بین
دو جنس نشجججان داد (دانشججججویان دختر ، 23/30±7/88
دانشجویان پ ر  .) P=0/012 ،20/50±7/20یزمون یماری
تی ت فاوت مع ناداری بین م یانگین نمره :وش :ی جانی در
دانشجججججججویججان مججتججل:ججل ( )63/88±21/08و مجججججرد
( )00/07±17/06نشجججان نداد ( .)P=0/155این یزمون
تفاوت معناداری بین حیطه یگا:ی اجتماعی در دو گروه

جدول شماره  -4ارتباط درک محیط یادگیری و حیطه های آن با مشخصات دموگرافیک
عنوان رشته تحصیلی
حیطه ها

پرستاری

اتاق غمل

مامایی

پزشکی

X ± sd

X ± sd

X ± sd

X ± sd

خود آگاهی

42/00±8/92

48/12±2/32

44/03±2/18

3/28±43/98

آزمون آماری و
سطح معنا داری
Anova
P=0/032
Anova

خود مدیریتی

40/00±2/30

40/10±8/48

15/81±8/44

41/88±3/54

آگاهی اجتماعی

44/25±2/51

44/38±8/18

44/48±2/12

41/88±3/54

Anova
P=0/191

مدیریت رابطه

40/84±8/98

43/14±8/29

44/39±8/95

41/18±2/81

Anova
p=0/090

هوش هیجانی

58/40±11/18

91/80±11/45

52/54±11/83

90/10±14/04

P=0/418

Anova
P=0/418

جدول شماره  -3ارتباط میانگین نمره هوش هیجانی با درک محیط یادگیری بالینی
حیطه های هوش هیجانی

خود آگاهی

حیطه های درک محیط بالینی
حمایت از یادگیری دانشجو توسط مدرسین پرستاری

حمایت از یادگیری دانشجو توسط پرسنل

ارتباط مبتنی بر بازخورد

ارتباط نظارتی

جو (بخش)

نوآوری و خالقیت

تمرکز بر وظیفه

خود مدیریتی

آگاهی اجتماعی

مدیریت رابطه

هوش کل

r

0/202

0/849

0/801

0/240

0/859

p- value

>00001

>00001

>00001

0/043

>00001

r

0/421

0/483

0/483

0/150

0/310

p- value

0/004

0/001

0/001

0/018

>00001

r

0/310

0/199

0/311

0/139

0/300

p- value

0/389

0/010

>00001

0/081

>00001

r

0/301

0/303

0/312

0/118

0/318

p- value

0/018

>00001

>00001

>00001

0/059

r

0/191

0/198

0/154

0/043

0/151

p- value

0/014

0/010

0/011

0/398

0/011

r

0/153

0/421

0/121

0/022

0/158

p- value

0/011

0/004

0/029

0/304

0/012

r

0/489

0/332

0/335

0/004

0/451

p- value

0/001

>00001

>00001

0/294

>00001

r

0/091

0/018

0/115

0/141

0/043

p- value

0/130

0/230

0/052

0/085

0/392

r

0/181

0/199

0/413

0/048

0/191

p- value

0/019

0/009

0/001

0/388

0/011

r

0/122

0/443

0/152

0/028

0/195

p- value

0/028

0/002

0/018

0/498

0/010

r

0/181

0/133

0/130

0/024

0/144

p- value

0/033

0/089

0/013

0/314

0/081

r

0/431

0/183

0/429

0/048

0/418

p- value

0/001

0/041

0/004

0/388

0/008

r

0/438

0/388

0/312

0/142

0/318

p- value

>00001

>00001

>00001

0/084

>00001

منحصر به فرد سازی آموزش

رضایت

درگیر نمودن دانشجو

استقالل

فرصتهای یادگیری

نمره کل
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بحث
این مطالعه به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی و
ادراک محیط یادگیری بالین انجام گرفت .نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که میانگین نمره درک محیط
یادگیری در دانشجویان پسر ( )2/21±5/01بیشتر از

دانشجویان دختر ( )2/33±5/99بود .در مطالعه
موراکامی نیز دانشجویان مشکالت مرتبط با حاکمیت
سنتی جنس مذکر را توضیح میدادند (موراکامی،
 .)2556لمپ و همکاران دریافتند که فراگیران مشخصی
تمایل دارند نسبت به سایر افراد بیشتر تحت تأ یر قرار
گیرند ،آنها اظهار میدارند که دانشجویان مؤنث خجالتی
و ساکت (دانشجویان آسیایی به احتمال بیشتر) ،مورد
تحقیر و نادیده گرفته شدن توسط مدرسان خود در می
راند بخش قرار میگیرند .انیاً جنسیت هنوز یک معضل
است .تبعیض جنسیتی هنوز وجود دارد و مردان هنوز در
مدارس پزشکی و مراقبت بهداشتی حرفهای حاکمیت
دارند (لمپ و همکاران .)2559 ،برخالف این نتایج
پاترسون نشان داد که بعضی دانشجویان پرستاری مذکر
مشکالتی را در زمینه آموزش توسط اساتید بالینی مؤنث
تجربه میکنند (پاترسون.)3669 ،
نتایح حاصل از این مطالعه نشان داد که دانشجویان مجرد
درک بهتری نسبت به محیط یادگیری بالینی داشتند .هر
چند که این تفاوت به استثنای حیطه خالقیت و نوآوری
معنادار نبود .که این نتیجه همسو با مطالعه میرزایی و
همکاران میباشد (میرزایی و همکاران .)2532 ،از جمله
دالیلی که میتواند این تفاوت را توجیه کند درک عمقی
دانشجویان مجرد نسبت به یادگیری است که در مطالعه
عباسزاده و همکاران به آن اشاره شده است (عباسزاده
و همکاران.)2533 ،
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دانشجویان رشته
پزشکی ،پرستاری نسبت به سایر رشتهها درک بهتری
نسبت به محیط یادگیری بالینی دارند .تأکید بیشتری که
در محیط بیمارستان به این دو رشته میشود ،شاید بیانگر
دلیل این تفاوت باشد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نمره هوش
هیجانی در دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر
بیشتر بود .بشارت ،صالحیان ،خلیلی آذر و همکارانش
هوش هیجانی بیشتری در زنان نسبت به مردان گزارش
نمودند (بشارت( ،)2552 ،صالحیان و همکاران،)2535 ،
(خلیلی آذر .)2551 ،بر خالف این نتایج آقاجانی ،مری،
بشارت در مطالعات خود میانگین هوش هیجانی بیشتری
در مردها نسبت به زنها گزارش کردند ( مری و

مهماسبی( ،)2559 ،آقاجانی و همکاران( ،)2559 ،محمد
خانی و همکاران .)2559 ،که ممکن است به دلیل تفاوت
شرایط محیطی ،اجتماعی و فرهنگی در جامعههای مورد
مطالعه باشد.
از نظر رشته تحصیلی کمترین نمره هوش هیجانی مربوط
به دانشجویان رشته مامایی و بیشترین مربوط به
دانشجویان اتا عمل بود .با وجود اینکه تمام دانشجویان
رشته مامایی جنسیت زن دارند ولی سطح هیجانی نسبتاً
پایینی داشتند .شاید این نکته مؤید این باشد که هوش
هیجانی در تعامالت بهخصوص تعامالت بین دو جنس
افزایش مییابد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که میانگین نمره
هوش هیجانی در افراد مجرد نسبت به افراد متأهل بیشتر
میباشد .که این نتیجه لیر همسو با مطالعه ظهیرالدین،
مهری و همکارانشان میباشد (ظهیرالدین و همکاران،
( ، )2535مهری و همکاران.)2533 ،
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری
بین درک محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی وجود
دارد .یانگ معتقد است آموزش در محیط بالینی میتواند
دانشجویان را برای رفتار کردن به شیوهای خاص،
اجتماعی کند (یانگ .)3662 ،محیط یادگیری بالینی یک
زمینه پر بار برای رشد شخصی و اجتماعی شدن حرفهای
است (پالرد و هیبرد .)2552 ،عنصر عملی یک برنامه
حرفهای بهمور قابل توجهی به اجتماعی شدن دانشجویان
به سمت یک نقش حرفهای و ارزشهای همراه آن در زمینه
شعور اجتماعی ،پاسخگویی اخالقی و مسؤولیتپذیری در
قبال جامعه ،کمک میکند .قادری در مطالعهای نشان داد
پرستارانی که هوش هیجانی باالتر دارند درگیری بیشتری
در محیط کاری دارند (قادری و شمسی.)2533 ،

نتیجهگیری
حرفههای علوم پزشههکی مانند :پزشههکی ،پرسههتاری،
مامایی و تکنولوژیسههتهای جراحی حرفههایی مبتنی بر
عملکرد ه ستند و بهترین مکان برای تدریس و یادگیری
عملکرد این افراد محیط بالین میبا شد و آنچه بی شتر از
محیط واقعی بر روی یادگیری دانشههجویان مؤ ر اسههت،
درک آنها از این محیط میباشههد .بنابراین الزم اسههت در
این را ستا مطالعههای گسترده انجام شود تا از یافتههای
آن بتوان در ج هت شههه ناسهههایی عوا مل مؤ ر بر درک
دان شجویان از محیط یادگیری بالینی ا ستفاده کرد و در
جهت تعدیل و یا بهبود این عوامل امالعات مهمی را در
اختیار برنامهریزان آموزشهههی قرار داد .درک این محیط
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گاهی تحت تأ یر مسازل عامفی و هیجانی میباشد نتایج
حا صل از این مطالعه ن شان داد که ارتباط معناداری بین
.هوش هیجانی و درک محیط یادگیری بالینی وجود دارد
تقویت مهارت های هوش هیجانی باعث افزایش درک از
محیط یادگیری بالینی و وجود یک محیط منا سب باعث
 از مریق آموزش.ارت قای هوش هی جانی افراد میشهههود
 رفتارها تغییر، نگرش ها در آنها شهههکل میگیرند،افراد
شهههکل مییابند و عملکرد اجتماعی مربوط به یک نقش
محول شهههده به عنوان فرایند اجتماعی شهههدن؛ درونی
.شوند
قا بل ذکر اسهههت از جم له م حدود یت های این م طالعه
کوچک بودن جامعه مورد مطالعه میباشد که این مسأله
انجام مطالعات بی شتر در این زمینه با جامعههای بزرگتر
.را میملبد که بتوان موضو را تعمیم داد

تشكر و قدردانی
این مطالعه حاصل مره تحقیقاتی مصوو دانشگاه
 در تاریخ62 /26 / علوم پزشکی جیرفت به شماره نامه پ
 در نهایت از کلیه مسؤوالن. میباشد3363/3/21
 مربیان و دانشجویان که ما را در انجام این مطالعه،دانشگاه
. نهایت تقدیر و تشکر را داریم،یاری نمودند

References
Abbaszadeh, A, Borhani, F, Sabzevari,
S, et al, 2013, Evaluation common
methods of assessment and its
relationship to learning approaches in
nursing students of Kerman University of
Medical Sciences, Educational
Vol. 10, ,Development steps in Medicine
.Pp.142-152[in Persian]

Aghajani, S, Narimani, M, Asiaei, M
2008, The Comparative Study of
Emotional Intelligence and Self concept of Normal and Gifted
Students, Research on Exceptional
Children, Vol. 8, Pp. 317-323. .[in
Persian].
Bach,
S,
Grant,
A
2010,
Communication & interpersonal skills
for nurses. , Southernhay, Learning
Matters Ltd.
Bar-On, R. 2000, Emotional and social
intelligence: Insights from the
Emotional Quotient Inventory (EQ-i).

6331  پاییز، 3شمارهی،  سال هشتم،پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور-فصلنامهی علمی

...ارتباط ادراک از محیط

ethnicity and gender :a qualitative
study, BMC Medical Education,
Vol.6, Pp.17.
Mayer, B, Fletcher, T 2007, Emotional
Intelligence: A theoretical overview
and Implications for research and
professional
practice
in
sport
psycholgy, Journal of applied
sport.psychology,vol.2, Pp.115.
Mehri, A, Maleki, B, Sedghi kuhsare,
S 2011, The Relationship between
Mental Health and Emotional
Intelligence among Athlete and Nonathlete Male Students in Payam-Noor
University, Ardabil Branch, journal of
Ardabil health and hygine, Vol.2,
Pp.64-74. [in Persian].
Mikkomen, K, Elo, S, Kuivila, H M, et
al 2015, Culturally and linguistically
diverse
healthcare
students'
experiences of learning in a clinical
environment: A systematic review of
qualitative studies, Int J Nurs Stud.
Mikolajczak, M, Lumine, TO 2008,
Trait emotional intelligence and the
cognitive appraisal of stressful events:
An exploratory study, Personality and
Individual
Differences,
Vol.44,
Pp.1445-1453.
Mirhashemi , M, Pasha sharifi, H,
Sabeti, S 2008, Relationship between
emotional intelligence and job
involvement, Journal of Thought and
Behavior, Vol.3, Pp.17-26. [in
Persian].
Mirzaei, R, Borhani, F, FasihiHarandi, T 2014, Student's perception
of clinical learning environment,
Iranian Journal of Medical Education,
Vol.14, Pp.641-65. [in Persian].
Mohammadkhani, S, Bashqareh, R
2008, Emotional intelligence and
coping styles of students with general

332

Ghaderi, M, Nasiri, M, Aeineheidari,
A,Pachang, M, & Adarvishi, S 2014,
Relationship between Emotional
Intelligence
and
Academic
Achievement of Students in Jiroft
Universities in 2013, Devolop
education Jondi Shapour, Vol. 5,
No.2, Pp.137-147. [in Persian].
Ghaderi M, Nasiri M, Jamshidi F, et al,
2014,
Assocciation
between
Emotional Intelligence and Alcohol,
Cigarette Smoking and Psychiatric
Drugs Use in Jiroft Universities
Students, J RafsanjanUniv Med Sci,
Vol.13, No.5, Pp.457-70.[in Persian]
Ghaderi, M, Shamsi, A 2013, The
relationship
between
emotional
intelligence and job involvement
among hospital nurses, Quarterly
Journal
of
Nursing
Management,Vol.2, Pp.8-15. [in
Persian].
Heydaritafreshi, G, Delfan azeri, QA
2010, Relationship between emotional
intelligence and Coping with stress
skills Students at the University of
Roodehen Unit, Journal - Research
Management Training, Vol.2, Pp.1524. [in Persian].
Karimi moonaghi, H, Hoseinzadeh,
M, Beinaghi, T, et al, 2010, Practical
Guide to Effective Clinical Teaching,
Mashhad, Mashhad University of
Medical Sciences. [in Persian].
Khaliliazar, H 2007, Comparison of
emotional intelligence of gifted
students And normalize and its
relationship
with
academic
achievement, knowledge and research
in Education, Vol.14, Pp.107-124. [in
Persian].
Lemp, H, Seale, C 2006, Medical
students' perceptions in relation to

6331  پاییز، 3شمارهی،  سال هشتم،پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور-فصلنامهی علمی

333

قادری و میرزایی سیف آبادی

Slahyan, A, Sadeghi, M, Bahrami, F,
et al 2010, The relationship between
emotional intelligence and pardon
with marital conflicts. marital Studies,
Vol.6, Pp.18-35. [in Persian].
Sobhi-gharamaleki, N 2012, The
prediction of achievement motivation
from students’ emotional intelligence,
Journal of School Psychology, Vol.1,
Pp.49-62. [in Persian].
Young, A 1994, In the patient’s best
interest: law and professional conduct,
London Routledge, Ethical Issues in
Nursing.
Zahir al-din, A R, Dibajnia 2010,
Assessment of Emotional Intelligence
In Fourth year students of different
disciplines,
Shahid
Beheshti
University of Medical Sciences in year
2008-09,
Pejouhandeh,
Vol.15,
Pp.204-207. [in Persian].

health, Journal of psychological
health, Vol.2, Pp.37-47. [in Persian].
Murkami, M, Kawabata, H, Maezawa,
M 2009, The influence of learning
environments on medical education: a
qualitative research study in one
Japanese medical school, South East
Asian Journal of Medical Education,
Vol.3, Pp.45.
Paterson, B, Groening, M 1996,
Teacher-induced counter transference
in clinical teaching,
Journal of
Advanced Nursing, Vol.23, Pp.11211126.
Pollard, C, Hibbert, C 2004,
Expanding student learning using
patient pathways, Nursing Standard,
Vol.22, Pp.40-43.
Samari, A A, Tahmasebi, F 2006, The
relationship
between
emotional
intelligence
and
academic
achievement in college students,
Journal of Mental Health, Vol.35-36,
Pp.121-128. [in Persian].

6331  پاییز، 3شمارهی،  سال هشتم،پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور-فصلنامهی علمی

...ارتباط ادراک از محیط

333

Relationship between Perceptions of Clinical Learning Environment
and Emotional Intelligence in Medical students of Jiroft University
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Abstract: EI (Emotional Intelligence) is a collection of cognitive and emotional abilities
that are interconnected and help individuals to understand, evaluate and precise
expression of emotional excitement that is thought to facilitate the understanding and the
balance between their own thoughts and emotions, and had Rational Decisions and
responsible action. The aim of this study was to evaluate relationship between perceptions
of clinical learning environment and emotional intelligence in students of Jiroft medical
university in 2014-2015. This study was a cross-sectional research; and the research tool
included a checklist of demographic characterizes, a questionnaire of perception the
clinical learning environment, and Emotional Intelligence Questionnaire BradbryGraves. After data collection, using software SPSS 17 and statistical test, t test, ANOVA
analysis, data analysis was performed. To determine the relationship between emotional
intelligence and understanding of clinical learning environment, Pearson's correlation
coefficient was used. Significant level of 0.05 was considered too; and the average age
of students was 20.98 ± 2.13 years. The results of this study showed that the mean score
of emotional intelligence and perception of clinical learning environment were 2.37 ±
0.66 and 89.12 ± 15.98, respectively which indicated statistically significant correlation
between emotional intelligence and perception of clinical learning environment
(p>0.001, r=0.367). The results of this study showed a significant correlation between
emotional intelligence and perception of clinical learning environment. Having the
probable environment can be an important role in strengthening emotional intelligence
and social skills in student.

Keywords: learning environment, the emotional intelligence, student, medical of
university.
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