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ده يچک  
 

پرسـتاران    پزشـکان و يخـصوص بـرا  ه کارکنـان آن بـ   ي پراضطراب برا يها طي از مح  يکيژه  ي و يها  مراقبت يها  بخش :هدف وزمينه  
رسـتاران شـاغل در    و پاسـترس و اضـطراب پزشـکان     بـر يجاني هوش هيها ر آموزش مؤلفه  يتأث بررسي   هدف ن مطالعه با  ي ا .باشد مي

  .شدانجام هاي ويژه  هاي مراقبت بخش
 

 ۱۵افراد گـروه مداخلـه   . انجام شدهاي ويژه   مراقبتپزشك و پرستار شاغل در بخش  ۱۰۶ يبر رواي   مطالعه مداخله  نيا :بررسي  روش
 يتي اضطراب موقعي سئوال۲۰، پرسشنامه يت شناختي جمعيالؤ س۱۰ن پژوهش از پرسشنامهيدر ا. مؤلفه هوش هيجاني را آموزش ديدند

 .استفاده شد از مداخله قبل و بعدباراون  يجانيهوش ه ي سئوال۱۳۳و پرسشنامه  برگر يتي شخصي اضطرابي سئوال۲۰ پرسشنامه، برگر
   .شدندل يه وتحليتجزهاي مجذور كاي و تست تي  با استفاده از آزمونها  داده

 

. افـت يکـاهش   ۹۵/۳۹بـه   آمـوزش  يبود که پـس از اجـرا   ۵۹/۴۶آموزش قبل از مداخله  گروه يتياز اضطراب موقعين امتيانگي م:ها يافته
هـا نـشان    ايـن يافتـه  . افـت يش ي افـزا ۷۶/۴۴بود که در پس آزمون  بـه  ۳۲/۴۴ز مداخله  گروه شاهد قبل ايتياز اضطراب موقع ين امت يانگيم

داري بين دو گروه از نظر اضطراب موقعيتي وجـود نـدارد، در حـالي كـه ايـن تفـاوت پـس از مداخلـه          دهد قبل از مداخله تفاوت معني       مي
   .)p=۰۰۱/۰(دار است معني

 

آمـوزش   ير گـذار ي تأثييکنند و توانا مي را تجربه ياديران و پزشکان استرس و اضطراب ز اين مطالعه نشان داد که پرستا :يريگ جهينت
ر ي تـأث يشـغل ا اضـطراب  يو  با استرس يتواند در سازگار مي در محل کار يجانيو اطالعات مربوط به هوش ه      يجاني هوش ه  يها مؤلفه
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  ژهي پزشک، مراقبت و،ان، اضطراب پرستاريجاني هوش ه:يدي کليها  واژه 
  

  

 
پرســتاري ، دانــشجوي دكتــراي  دانــشگاه علــوم پزشــكي ياســوج، دانــشكده پرســتاري و مامــايي، گــروه روان ، خيــراهللا نوريــان:نويــسنده مــسئول* 

  پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي ايروان، ارمنستان روان
 Email: noorian20@yahoo.com  





 تأثير هوش هيجاني بر استرس و اضطراب 

٤٧٣ )٦٥شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ آذر و دي٥ ـ شماره ١٦نش ـ دوره مجله ارمغان دا

   مقدمه
ر در قرن پانزدهم     اولين با  يواژه اضطراب برا  

 شـد و در قـرن      يمعرفـ  مي فشار جس  ي به معنا  يميالد

 آن را بـه    ي، روانـ  يهفدهم، بـانبر در يـک طـرح جـسم         

، ياز نظــر هيجــان.  مطــرح نمــوديعنــوان علــت بيمــار

 غيبت از کار، سوء ،بيمار انگاري اضطراب موجب خود

 روانگــردان و کــاهش عــزت نفــس يمــصرف داروهــا
  . )١(گردد يم

 هـستند کـه همـواره       يز جمله افراد  پرستاران ا 

.  از اضـطراب قـرار دارنـد   ي ناشيها در معرض آسيب 

 مربوط بـه کـار پرسـتاران از        يها  محيط کار و فعاليت   

ــ   ــطراب م ــاد اض ــده و ايج ــد کنن ــل تهدي ــد يعوام  .باش

 پـر  يهـا  طيمحـ  از يکـ يژه يـ  ويهـا   مراقبـت يها  بخش
هـا   ن اسـترس  يـ ا. باشـد  مـي ن   کارکنان آ  ياسترس برا 

طـور   ني و همـ   ي خوب بودن از نظر روان     يند رو توا مي

ــأث  ــذاردير منفــيعملکــرد پرســتاران و پزشــکان ت .  بگ

مــاران در حــال ي، مراقبــت از بي  اورژانــسيهــا حالــت

 گروه  ي بر رو  يل و امکانات به نوع    يمرگ، کمبود وسا  

  . )۲(نمايند  وارد مي پرستاران و پزشکان استرس

ن يـ ا يژه و داخلـ   يـ  و يها  مراقبت يها  بخشدر  

ــل لمــس   ــباشــد، ا مــياســترس در دســترس و قاب ن ي

و بـوده   آور   طور بالقوه اسـترس   ه  توانند ب  ميها   طيمح

                از داشـــته يـــبـــه مـــداخالت مربـــوط بـــه اســـترس ن

  .)۳ و۴(باشند
ــوش ه  ــتفاده از ه ــا اس ــاني ب ــي يج ــوان از  م ت

هـوش   . کـرد  يريهـا جلـوگ     از اسـترس   يعوارض ناش 

ت و مهـارت ادراک،     يـ  ظرف ييعنـوان توانـا   ه   بـ  يجانيه

 يگران و با گروهيجانات فرد و ديت هيري و مد  يابيارز

 هــوش ي افـراد دارا .)۵(ف شــده اسـت ياز افـراد توصـ  

شتر يـ الت خـود را ب  ي بـاالتر احـساسات و تمـا       يجانيه

تـر و   عي وسـ يجه شـبکه اجتمـاع  يکنند و در نت   ميابراز  

. آورنـد  مـي  خود فراهم    ي برا يشتري ب يت اجتماع يحما

ز به نوبـه خـود   ي ني اجتماع يها تيا از حم  يرخوردارب

ــ  ــالمت روان ــاء س ــث ارتق ــر  يباع ــت در براب  و محافظ
هـا نـشان داده اسـت کـه          پـژوهش . شود ميها   استرس

ل کننده رابطه اسـترس بـه سـالمت         ي تبد يجانيهوش ه 

دهـد   مي وجود دارد که نشان يشواهد). ۶( است يروان

فـراد را از   ممکن است ايجانيوش ه از اشکال ه يبعض

جه به انطباق بهتـر  ي محافظت کرده و در نت يشار روان ف
  .). ۷(منجر شوند

جــه ين نتيــ بــه ا)۲۰۰۸()۱(بوســاکو و همکــاران

ن يي پـا  ير الزم بـرا   يک متغ ي يجانيدند که هوش ه   يرس

 و بـاال بـردن سـطح        يديآوردن سطح اضطراب و ناام    

ن نمـره هـوش   يشود و افراد بـدب     مياعتماد و شجاعت    

 يجـان يهـوش ه  ). ۸(دست آوردند ه   ب يتر نييپا يجانيه

 عاطفه مثبـت کـه      يعنيخو   با دو مؤلفه گسترده خلق و     
ف يـ اق تعري و اشتيمند ه عالق،به صورت احساس لذت   

ــت و  ــ  شــده اســت، رابطــه مثب ــه منف ــا عاطف ــي يب  يعن

 يطه منفـ  ب را يتياضطراب، احساس خصومت و نارضا    

  .)۹(رددا

ــوزش     ــأثير آم ــي ت ــه بررس ــن مطالع ــدف اي ه

هــاي هــوش هيجــاني بــر اســترس و اضــطراب  مؤلفــه

هـاي   هاي مراقبت   رستاران شاغل در بخش   پپزشکان و   

  .ويژه بود

                                                
1-Boussiakou et al 
 
 

 



 خيراهللا نوريان و همكاران

٤٧٤ )٦٥شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ آذر و دي٥ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 بررسي روش

 در شـهر    ۲۰۱۰اي در سـال      مطالعه مداخله ن  يا

ن يـ  ايجامعه آمـار . ايروان كشور ارمنستان انجام شد    

پزشکان متخـصص شـاغل در    پژوهش را پرستاران و 

کانـاکر،   يهـا  مارسـتان يبژه  يـ  و يها  مراقبت يها  بخش

روان در کـشور    يـ  ا شـهر    يان و ِاربون  يتون، مارکار يز

هـا پـس از       انتخاب نمونه  يبرا .ادنددل  ي تشک ارمنستان

 شــرکت در  بــهليــتماو ط مــورد نظــر ي شــرايبررســ

 پرسـتار و    ۷۶شـامل؛   نفر   ۱۰۶ تعداد ،يبرنامه آموزش 

ــصص ۳۰ ــورت   پزشــک متخ ــه ص ــده و ب ــاب ش انتخ

م يتقـس مساوي مداخلـه و شـاهد    ه   به دو گرو   يتصادف

ــدند ــراد .ش ــرا   اف ــل از اج ــروه قب ــر دو گ ــه يه  برنام

  . آزمون شرکت نمودند شي در پيآموزش

ــرا ــوش    دادهي گــردآوريب ــا، پرســشنامه ه ه

و از پنج  سؤال بوده    ۱۳۳ يکه دارا  )۱(اونـ   بار يجانيه

ت يري، مـد  يان فـرد  يـ ، ارتباط م  ين فرد يعامل ارتباط ب  

کـه  شـد   مـي ل يتشک  مي لق عمو و خ  ياسترس، سازگار 

، يجــاني هي خودآگــاه؛اسيــخــرده مق۱۵خــود شــامل 

 اسـتقالل،   ،ييخودشـکوفا ،   حرمـت نفـس    ،يمنـد  جرأت

، ي اجتمـاع يريت پذي، مسئول ي، همدل يان فرد يروابط م 

، تحمـل   يري، انعطـاف پـذ    يت سـنج  يـ حل مـسأله، واقع   

  بــود، ينــي خــوش بو  ميکنتــرل تکانــه، شــادکا فــشار،

  . )۱۰(استفاده شد

 يســان هــمن آزمــون از روش يــ ايــي روايبـرا 

 کرونبـاخ در هفـت   يلفـا آروش    بـا اسـتفاده از     يدرون

ن يانگيـ م. اسـتفاده شـد    مختلـف    يهـا  تينمونه از جمع  

ها در  اسي همه خرده مقي کرونباخ را برايلفاآب يضرا

ن يانگيو م) ي اجتماعيريت پذيمسئول (۶۹/۰ از يا دامنه

 .نمودنـد  گـزارش    ۷۶/۰ن  يانگيـ م و) حرمت نفس (۸۶/۰

ب ين ضـرا يانگيـ  م ،يي به روش بازآزمـا    يياي پا يبررس

ن آزمـون بـه   يـ  ايياي پا. نشان داد۶۶/۰ را برابر    ييايپا

 ۷۴/۰ نفـر،  ۳۵ يک ماه برا ي بالفاصله   ييروش بازآزما 

  تحمـل فـشار،    ؛يهـا  اسيـ  خـرده مق   يبـرا  .دشگزارش  

ب يب ضرايبه ترت ،ي اجتماعيريپذ کنترل تکانه، انعطاف

 يها اسي خرده مقيو برا ۰۸۲/۰ و ۸۴/۰، ۹۰ييآزماباز

  و اسـتقالل ي اجتمـاع يريپـذ  تي و مـسئول يمند جرأت

 درصـــد  ۶۵/۰ و ۰۶۲/۰، ۵۸/۰ييب بازآزمـــايضـــرا

  . )۱۱و۱۲(شده استگزارش 
  گـروه يبـرا  يآموزشـ هاي  هان جلسيپس از پا 

  .قـرار گرفتنـد   مجدد  آزمون  هر دو گروه مورد     مداخله  
محقــق ســاخته و ن پــژوهش يــ در ايبرنامــه آموزشــ.

ــت ــامل؛ پمفل ــش ــتر،  ،ي آموزش ــه  ۴پوس ــسه برنام  جل

.  بـــودي جلـــسه درون گروهـــ۶و ميکنفـــرانس عمـــو

 يهر جلسه ط    جلسه و  ۲ هر هفته    ي آموزش يها برنامه
 خـرده  ۱۵د بر يها تأک ن برنامهيدر ا.  ساعت اجرا شد   ۲

  يهــا خــصوص برنامــهه  و بــيجــانياس هــوش هيــمق

 صـورت  ي آموزشيها برنامهدر . بودکاهش اضطراب   

ابتـدا آمـوزش الزم در خـصوص مـوارد فـوق             گرفته،

ــام  ــد انج ــ  وش ــپس ش ــا وهيس ــ انديه ــراز يشي دن، اب

 و  ر ادراک خـود   ييـ  تغ يها روش ها، يجانات، دلبستگ يه
 خـود آمـوزش     يورد باورهـا   قضاوت در م   يها وهيش

زا و   ا عوامـل اسـترس    ب ي سازگار يها روش .داده شد 

  .شدنها آموزش داده آبه  نيز اط استرس زيط محيشرا

                                                
1-Bar-on 
 
 

 



 تأثير هوش هيجاني بر استرس و اضطراب 

٤٧٥ )٦٥شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ آذر و دي٥ ـ شماره ١٦نش ـ دوره مجله ارمغان دا

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

 )۲(هاي آماري مجذور كاي      و آزمون  )SPSS)۱افزار    نرم

   . تجزيه و تحليل شدند)۳(و تست تي

  
   ها افتهي

 سـال و پزشـکان   ۴۰ پرسـتاران   ين سـن  يانگيم
 ۱۵ رسـتار و  پ۳۸مداخله در گروه  . سال بود۳۶حدود  

 تعـداد  ننيـز همـي   ر گروه شـاهد     پزشک متخصص و د   

 افـراد   ين سـن يانگيـ م. وجـود داشـت  و پزشک    پرستار

 در گروه . بودسال  ۷/۳۹ شاهد  و۷۵/۳۸مداخله گروه  

  نفر ۸ شاهدو در گروه     مرد    نفر ۵۰ زن و   نفر ۳مداخله  

از نظـر تحـصيالت در گـروه       . مرد بودنـد   نفر ۴۵ وزن  
 نفــر ۱۶ نفــر ليــسانس و در گــروه شــاهد  ۲۱مداخلــه 

دهد از نظر  ها نشان مي اين يافته. ليسانس وجود داشت

مشخصات دموگرافيك دو گروه همتـا بـوده و تفـاوت           

  . داري نداشتند معني

ــرکت    ــوقعيتي ش ــطراب م ــاز اض ــانگين امتي مي

 و شـاهد بـه   مداخلـه در گـروه  قبل از مداخلـه    کنندگان  
داري بـين      كه تفاوت معني   بود ۷۷/۴۶و   ۲۲/۴۵ ؛ترتيب

  ).<۰۵/۰p(ظر وجود نداشتآنها از اين ن

ميــانگين امتيــاز اضــطراب صــفتي شــرکت     

بـه  قبـل از مداخلـه    و شـاهد  مداخلـه کنندگان در گروه    

 كـه از ايـن نظـر بـين دو           بـود  ۲۱/۴۰ و   ۰۳/۴۰ ؛ترتيب

  . )<۰۵/۰p(دار نبود گروه تفاوت معني
  مداخلهميانگين امتياز اضطراب موقعيتي گروه      

ز اجـراي آمـوزش     بود که پس ا    ۲۲/۴۵ آموزشقبل از   

اين در . کاهش يافت ۴۷/۴۰هاي هوش هيجاني به  لفهؤم

حالي است که ميانگين امتياز اضطراب موقعيتي گـروه        

بود که در پـس آزمـون بـه    ۷۷/۴۶شاهد قبل از مداخله   

تفاوت دهد كه     اين نتايج نشان مي   .  افزايش يافت  ۰۵/۴۷

بين ميانگين امتياز اضطراب موقعيتي گروه      داري    يمعن

ــه مد ــل از  اخل ــود نداشــت   و شــاهد قب آمــوزش وج

)۰۶۴/۰=p(  ،  اتپس از آموزش ميانگين اين امتيـاز   ولي 
 .). p=۰۰۱/۰(داري نـشان داد     وت معني اتفگروه  دو  در  

بين ميانگين امتيـاز اضـطراب   چنين نتايج نشان داد،   هم
هاي  لفهؤ، قبل و بعد از آموزش ممداخلهموقعيتي گروه 

ــاني  ــوش هيجــ ــ ،هــ ــاوت معنــ ــود يارد ي تفــ  وجــ

ايـن  در حـالي کـه در گـروه شـاهد           ،  )p=۰۰۱/۰(شتدا

 .)۱جدول ()p=۳۱/۰(نبوددار  يتفاوت معن

  مداخلـه  ميانگين امتياز اضطراب صـفتي گـروه    

 بود که پس از اجـراي آمـوزش        ۰۳/۴۰ آموزشقبل از   
 در حـالي کـه ميـانگين امتيـاز          ،کاهش يافـت   ۲۳/۳۶به  

 ، بود۲۱/۴۰اضطراب صفتي گروه شاهد قبل از مداخله 

 ايـن نتـايج     .افزايش يافـت   ۹۵/۴۰که در پس آزمون به      

امتياز اضطراب صفتي گروه دهد بين ميانگين  نشان مي

داري وجود  تفاوت معني  و شاهد قبل از مداخله       مداخله

، امـا  پـس از آمـوزش ميـانگين ايـن           )p=۸۸/۰ (نداشت
ــاز ــ دو  در اتامتي ــاوت معن ــروه تف ــشاهده  يگ داري م

  . )۲دول ج)(p=۰۰۱/۰(شد

هـاي مختلـف       ميانگين امتيازات مؤلفـه    ۳جدول  

هاي مداخله و شاهد پـس       هوش هيجاني در افراد گروه    

بر اساس نتايج حاصله در . دهد از آموزش را نشان مي

هاي مداخلـه و شـاهد       ها بين افراد گروه     تمام اين مؤلفه  
ــي  ــاوت معنــ ــوزش تفــ ــس از آمــ ــود  پــ داري وجــ

  .)p=۰۰۱/۰(دارد
                                                
1-Statistical Package for Social Sciences 
2-Chi-Square Test 
3-T-Test 
 
 

 



 خيراهللا نوريان و همكاران

٤٧٦ )٦٥شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ آذر و دي٥ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  هاي مداخله و شاهد قبل و بعد از آموزش افراد گروهاضطراب موقعيتي معيار امتياز  ه ميانگين و انحرافمقايس: ۱جدول 
  

  داري سطح معني  بعد از آموزش  قبل از آموزش  گروه
  ۰۰۱/۰  ۴۷/۴۰±۰۲/۸  ۲۲/۴۵±۲۷/۷  مداخله 

  ۳۱/۰  ۰۵/۴۷±۴۹/۶  ۷۷/۴۶±۶۳/۶  شاهد

  

  

  

  
  آموزش هاي مداخله و شاهد قبل و بعد از  افراد گروه يضطراب صفتامعيار  و انحرافن يانگيسه ميمقا : ۲جدول 

 
  داري سطح معني  بعد از آموزش  قبل از آموزش  گروه

  ۰۰۱/۰  ۲۳/۳۶±۱۵/۵  ۰۳/۴۰±۲۵/۶  مداخله 
  ۱۹/۰  ۹۵/۴۰±۱۹/۵  ۲۱/۴۰±۱۳/۶  شاهد

 
  
  
  
 

  هاي مداخله و شاهد پس از آموزش اد گروهدر افر يجاني هوش هيها لفهؤ ماتازيامتمعيار  و انحرافن يانگيممقايسه  : ۳جدول

  

 شاهد مداخله گروه                           
   متغير

 سطح معني داري

 ۰۰۱/۰ ۲۶/۳۰±۸۱/۴ ۳۲/۳۶±۸۲/۴ توجه به خود
 ۰۰۱/۰ ۶۶/۲۷±۱۷/۴ ۰۷/۳۱±۱۶/۴ خود آگاهي

 ۰۰۱/۰ ۹۰/۲۲±۸۶/۲ ۳۰/۲۷±۶۵/۳ قاطعيت
 ۰۰۱/۰ ۲۲,۳۲±۷۹/۲ ۳۹/۲۷±۵۸/۴ استقالل

 ۰۰۱/۰ ۱۸/۳۲±۷۲/۲ ۱۵/۳۶±۱۳/۴ تعالي نفس
 ۰۰۱/۰ ۸۱/۲۸±۴۳/۳ ۹۴/۳۳±۰۶/۴ همدلي

 ۰۰۱/۰ ۶۴/۳۳±۹۰/۳ ۰۰/۳۸±۷۶/۴ مسئوليت پذيري اجتماعي

 ۰۰۲/۰ ۳۶/۳۹±۸۳/۳ ۶۹/۴۴±۹۲/۴ ارتباط بين فردي

 ۰۰۱/۰ ۴۷/۴۱±۳۴/۵ ۸۰/۳۳±۰۵/۵ تحمل استرس
 ۰۰۱/۰ ۳۲/۳۲±۰۰/۶ ۹۸/۳۵±۶۷/۵ کنترل تکانه

 ۰۰۱/۰ ۵۴/۳۴±۹۴/۳ ۶۲/۳۹±۷۴/۴ زمون واقعيتآ
 ۰۰۱/۰ ۹۶/۲۶±۵۷/۴ ۹۸/۳۰±۹۲/۴ انعطاف پذيري

 ۰۰۱/۰ ۱۱/۲۸±۲۶/۳ ۳۳/۳۲±۰۳/۴ حل مسئله
 ۰۰۱/۰ ۳۰/۲۸±۲۸/۳ ۸۸/۳۱±۰۳/۵ خوشبيني

 ۰۰۱/۰ ۸۶/۳۱±۲۵/۳ ۳۳/۳۶±۸۶/۴ شادي
 ۰۰۱/۰ ۵۶/۴۵۳±۵۸/۳۱ ۸۸/۵۱۶±۵۶/۵۵ نمره کل هوش هيجاني
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  بحث 

جـه بـه پـر اسـترس بـودن محـيط كـاري        با تو 

ن يـ هـدف ا  ،)۲ و ۳(هاي ويژه   مراقبت يهاپرسنل بخش   

 يجاني هوش ه يها آموزش مؤلفه تأثير   ي بررس مطالعه

پرستاران شاغل در    بر اضطراب و استرس پزشکان و     

  . ژه بودي ويها  مراقبتيها بخش

ارتبـاط مثبـت   نتايج اين پژوهش نـشان دهنـده      

اهش اســترس شــرکت  بــا کــيجــانيش هــوش هيفــزاا

 نـسبت بـه     مداخلـه  در گـروه     يعبـارت ه  کنندگان بود، ب  

در . افتيزان استرس و اضطراب کاهش يگروه شاهد م

ه شـده ، بـا      يـ  ارا ي آموزشـ  يها در برنامه ن پژوهش   يا

گــر ينهــا بــا دآمــل عاجانــات و تيد بــر شــناخت هيــتأک

 جانـات و  يرش ه ي فـرد، پـذ    يروني و ب  ي درون يها نهيزم

جانـات  يافتـه ه ي ابراز درست و سازمان  تر از همه،   مهم

ساير  يافته هاين مطالعه با  ي ا يافته ها يکه   .شتر بود يب

 را آشــکار يســان ج هــمي انجــام شــده نتــاهــاي همطالعــ

 انجـام  هـاي  ه مطالعـ يهـا  افتهين با   يچن هم. )۱۳ـ۱۶(کرد

در رابطه بـا    ) ۱۹۹۱()۱( هوالمان و موس   به وسيله شده  

  ويم جــسمانيــ عال،يريپــذ  انعطــافو يجــانيهــوش ه

 يانــــ س ج هـم  ينتا)۱۹۹۹(اونـ   و مطالعه بار   يافسردگ

 يا ن مطالعه با مطالعـه  ي ا چنين  هم. )۱۷و۱۸(داشته است 

دررابطـه بـا    ) ۲۰۰۷(همکـاران   و يلي اسمع به وسيله که  

و   زنـان ي بر سالمت روانـ    يجانيه رآموزش هوش يتأث

خـواني    هـم مردان مراجعـه کننـده بـه مرکـز مـشاوره            

   .)۱۹(دارد

  

  گيري نتيجه

 بـاال   يجانيهوش ه نتايج اين مطالعه نشان داد،      

 نقش مؤثر داشته    يتيدر مهار و کاهش اضطراب موقع     

بـرد بهداشـت روان پرسـتاران و         شيتواند در پـ    ميو  

 ي و مخرب فـرد ي از عوارض منف   يريشگيپزشکان و پ  

 يير بسزايتأث از استرس و اضطراب      ي ناش يجتماعو ا 

ه در اين برنامه آموزشـي انجـام    آنچه ک وباشد  داشته  

شد، گسترش ذهن به واقعيت دروني و بيروني همـراه          

در . مندانه و برخورد با آن بود      با تمرين پذيرش جرأت   

ــرين     ــا تم ــد ب ــعي ش ــي س ــه آموزش ــن برنام ــا اي  يه

 شرکت کننده بر    ،هاي تمرکز فکري    سازي و روش    آرام

شنهاد يـ پ. ق آيـد يحاالت استرس و اضـطراب خـود فـا        

 يبـرا  يجـان يهـوش ه  نـه   ي در زم  ييهـا  د کارگاه شو مي

  ..پرستاران و پزشکان گذاشته شود

 

  تشکرتقدير و 

 پرسـتاران و پزشـکان   ين مطالعه بـا همکـار   يا

 انجام   در كشور ارمنستان   روانياشهر   يها مارستانيب

 يها مارستانيبه پرسنل   ي کل يالزم است از همکار   ،  شد

  . به عمل آيدتقدير و تشكر مذبور شهر 

  

  

                                                
1-Hallahon & Muos 
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Abstract 
  
 

Background & Aim:  Intensive care units (ICUs) are recognized as stressful environments. The 
objective of this study was to determine the effects of emotional intelligence education items on job 
related stress on physicians and nurses who work in intensive care units at hospitals of Yerevan, 
Armenia. 
 

Methods: A interventional study design was implemented with 106 registered hospital physicians 
and nurses, who were widely distributed all the way through. Case group was taught about 15 E.I 
items. For data collection, the 20-question Berger situational (overt) anxiety questionnaire, the 20-
item personality (covert) anxiety questionnaire, and the Bar-on emotional intelligence questionnaire 
with 133 questions were used. Statistical descriptive methods, chi-square (X2) and t-tests were 
used to analyze data. 
 

Results: The research achievements revealed that the average score of the case group`s 
situational anxiety was 46.59 before intervention, which decreased to 39.95 after the training of the 
items of emotional intelligence. The average score of situational anxiety of control group was 44.32 
before intervention which increased to 44.76 after examination. There was a meaningful statistical 
difference between case and control group after education of emotional intelligence`s items 
(p=0.001). 
 

Conclusion: Results of the current study showed that physicians and nurses experience high level 
of stress. The ability to effectively deal with emotion intelligence and emotional information in the 
workplace assists employees in coping with occupational stress and should be developed in stress 
managing trainings.  
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