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 ضرورت توسعه هوش هيجاني در برنامه ريزي آموزش مهندسي

 
   1 عباس سام

 

 

ضريب هوشي عنوان با يكي از آزمونهاي پر طرفدار كه . پذيرفته شده استيك ويژگي فردي هوش به عنوان  قرنهاست كه :چكيده

شامل انسان هاي هبزرگي از تجرببخش اين آزمونها  در مواقع،بسياري از در . شود، در قلمرو ادراكي و عقلي قرار داردبيان مي

 در سالهاي اخير، بر اساس تحقيقات انجام شده، عامل بهره روحي. گرفته مي شود ناديده "كامالهاي او   احساسات، تمايالت و انگيزه

دارد و هوش هيجاني كه تا حد  هوش شناختي كه بيشتر جنبه ذاتي و ارثي بهره روحي از دو زير مجموعه. استمورد توجه قرار گرفته 

 ارزيابي، به خصوص در حيطه علوم مهندسي و ـ آموزش ـيند چرخه هوش امطالعه در فر. زيادي جنبه اكتسابي دارد، تشكيل شده است

ضمن توجه تا در مقاله حاضر سعي شده است . شودتغيير اساسي در روند پرورش و آموزش دانشجويان مهندسي يك ضرورت تلقي مي

هاي مهندسي و نحوه ايجاد تعادل در ميزان هوش شناختي و هاي مختلف، راهكارهاي عملي در بازبيني نظام آموزشي رشتهنظريهبه 

 .شودهيجاني دانشجويان ارائه 
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 مقدمه .1

.  بوده استمواجهبا سه مفهوم آموزش، يادگيري و پرورش غاز از آانسان از ديدگاه فردي و جمعي 

 برد و به مهارتآموزش كوششي است كه مدرس براي انتقال معلوماتي خاص به دانش پژوه به كار مي

؛ يعني شودمي و پس از انتقال مطلب، كار تمام شده تلقي رداو و نيز نوع درس بستگي دا خبرگي و

يندي است كه به صورت ذاتي در ايادگيري فر.  غير مداوم استعمل آموزش يك جريان مقطعي و

گيرد و شامل حفظ، انتقال، تغيير يا رشد درون مفهوم آموزش، پژوهش و تحليل خالقانه شكل مي

نحوه و ميزان آموزش و يادگيري در تعيين عملكرد خالق جوامع و فرهنگها . شوداطالعات و دانايي مي

 پرورش شامل ايجاد يا فضيلت بخشيدن هر نوع .داي داره اهميت ويژهو حدود ظرفيت آنها در توسع

 اين ارزش يا كمال گاهي جنبه شناختي دارد ؛كمالي در انسان است كه مطلوبيت ارزشي داشته باشد

ها، بعد شود و گاهي جنبه كنشي دارد كه به رفتاركه به دانش، بعد عقلي و آگاهي انسان مربوط مي

و باالخره، گاهي جنبه گرايشي يا عاطفي دارد كه با ايمان، يابد مي انسان ارتباط عملي و اعمال عيني

 ].3  و2، 1[مي شودعاليق، تمايالت و اخالق انسان مرتبط 

در حقيقت، كالبد فيزيكي . بي ترديد، زندگي امروز انسان مديون مشاركت و تالش مهندسان است

: اند ازاجزاي ساختار كلي فناوري عبارت. ته استوران شكل گرفازندگي بشر به دست مهندسان و فن

در ميان اين اجزا، بخش انسان افزار يا نيروي . سخت افزار، انسان افزار، سازمان افزار و اطالعات افزار

 را به صورت بهره برداري "مهندسي"از طرف ديگر،  اگر  . انساني ماهر و متخصص نقش محوري دارد

خواهد وري ار سازندگي جامعه تعريف كنيم، اشتراكات زيادي با مقوله فنعملي از علوم و كاربرد آن د

 .داشت

دانشجويان، بدون ايجاد ميل و تعداد  با انگيزه افزايش فقطساماندهي آموزش فني و مهندسي، 

تربيت يك مهندس، به . قدرت كاربرد عملي آموخته هاي علمي، ساده انگاشتن موضوع آموزش است

 به دانشمندي نيست كه بتواند جهان را به همان شكلي كه هست، با ديد وسيع معناي تبديل دانشجو

 يعني ؛مطالعه كند، بلكه هدف مسلح كردن او به ابزاري براي انجام دادن كار مهندسي خالقانه است

تهيه طرحهاي كوچك و بزرگ و عينيت بخشيدن به آنها به منظور تغيير جهان و بهبود بخشيدن به 

اين كار وقتي عملي خواهد شد كه استادان و آموزش دهندگان، خود نيز از .  سانشرايط زيست ان

 .طريق مشاركت در كار عملي مهندسي به اين باور رسيده باشند

كلي، دانشگاهها موتورهاي قدرتمندي براي ايجاد تحرك در ساماندهي توسعه در ابعاد به طور

 با هامروز. ر توليد علم و نوآوري نقش اساسي دارندگوناگون هستند، زيرا اين مراكز علمي و پژوهشي د

 نحوه مناسب آموزش، يادگيري،  در خصوصتوجه به رشد شگفت آور فناوري، مطالعه و تحقيق

در شرايط كنوني جهان، افزايش . پرورش و ترويج اخالق مهندسي به صورت جدي مورد توجه است

 كاربردي درـ ظري محض و تخصصييي دانش آموختگان مهندسي در گرو درك مفاهيم ناكار
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 تبيين فناوري، سوي و سمت و وضعيت تحليل .است اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، هايحيطه

 كه ظاهراًرا و توجه به موضوعاتي  صنعتي شناسي روان شناسي، انسان اساس بر آموزشي نوين هايبرنامه

 ].9  و8، 7[دانشمندان قرار داده است مد نظر محققان و ،و به طور مستقيم با مهندسي ارتباط ندارند

يندهاي توليد، اطراحي و فر( عمليات مهندسي : ند ازادو وظيفه اصلي در حوزه مهندسي عبارت

بر اساس اين دو وظيفه تعريف ). مديريت(وري او راهبري توليد و فن) ها، پژوهش و نوآوريسيستم

 ]:20  و19، 18، 15[اشد بريزشده، الزم است يك مهندس داراي خصوصياتي به شرح 

 ؛داشتن پايه قوي در علوم پايه، رياضيات و اصول مهندسي •

 ؛دارا بودن دانش كافي در زمينه رشته تحصيلي •

  ؛ ساير رشته هاي مهندسيدربارهداشتن اطالعات عمومي الزم  •

 ؛)كردن دانسته هاي خود پس از تحصيل و در حين كار روز به( جديد دانشهاي فراگيري توانايي •

  ؛اشتن مهارت الزم در ارتباطات و تبادل نظرهاي كتبي و شفاهيد •

  ؛گيري آن در حل مسائلدارا بودن خالقيت و آشنايي با روشهاي به كار •

   ؛توانايي تشخيص و تحليل مسئله •

  ؛برخورداري از اعتماد به نفس در حل مسائل •

  ؛دارا بودن فرهنگ كار گروهي •

   ؛آشنايي با فرهنگ عمومي جامعه •

  ؛يبندي به اصول اخالق مهندسيپا •

  ؛آشنايي با روشهاي مديريت و توانايي به كارگيري آنها در كار •

  ؛آشنايي با اصول عملي علم اقتصاد و توانايي به كارگيري آنها در كار •

  ؛داشتن دانش و مهارت الزم در زمينه رايانه و اينترنت •

  .آشنايي با زبانهاي علمي دنيا •

. ، نيازمند شناخت عميق از آموزش و يادگيري استياد شدهاناييهاي پرورش يك مهندس با تو

شود كه در اينجا مورد بررسي ثر و تعيين كننده در اين حيطه محسوب ميؤهوش يكي از عناصر م

 . گرفته استقرار 

 

 مروري بر مفهوم هوش .2

تواند تمام ارائه يك تعريف كه ب. دهدهوش يكي از مباحث اصلي و مهم روانشناسي را تشكيل مي

يت و احساس شدني ؤ زيرا هوش كيفيتي قابل ر،جنبه هاي هوش را در نظر بگيرد، بسيار دشوار است

گيرد، نيست، بلكه يك صفت فرضي و يك مفهوم انتزاعي و مجرد است و آنچه مورد مطالعه قرار مي
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 ة بلكه مجموع،به عالوه، هوش يك استعداد نيست.  بلكه آثار آن است،خود هوش نيست

استعداد هاست و حافظه، دقت، يادگيري و ادراك در آن تأثير دارد و اين صفت در افراد مختلف، 

 .متفاوت است

شود كه اگر در تعريف هوش گيري مي چنين نتيجه است هوش شدهدربارهاز كليه تعاريفي كه 

 ]:6  و4[ كه به قرار زير استدست مي آيده سه جنبه رعايت شود، تعريف تقريباً كاملي ب

 ؛توانايي و استعداد كافي براي يادگيري و درك امور •

  ؛هماهنگي و سازش با محيط •

 گذشته، قضاوت، استدالل صحيح و پيدا كردن راه حل منطقي در ه هايبهره برداري از تجرب •

 مواجه شدن با مشكالت

شهايي  تالاز اواخر قرن نوزدهم. پذيرفته شده استعنوان يك ويژگي فردي قرنهاست كه هوش به 

 .كردكوشش زمينه اولين كسي كه در اين . گيري رسمي و علمي آن آغاز شد اندازهجدي براي 

آزمون  .آلفرد بينه نمونة اوليه آزمون هوش واقعي را تهيه كرد 1905در سال . فرانسيس گالتون بود

اييهاي زير حد كه نظام آموزش و پرورش فرانسه بتواند كودكاني را با توانبر اين مبنا تهيه شد بينه 

با گذشت زمان و به ويژه هنگامي كه اين  .ه دهدئا تعليمات ويژه اراهمعمول شناسايي كند و به آن

وسعت يافت و آزمون به انگليسي ترجمه و در اياالت متحده به كار گرفته شد، تمركز روي اين موضوع 

بينه از تقسيم روش  هوش در كه نمرة از آنجا. گيري هوش همه كودكان مورد توجه قرار گرفتاندازه

  ].24  و4[دمعروف ش IQ يا 1ضريب هوشينتيجه به  د،آم سن عقلي بر سن تقويمي به دست مي

 مواقع، اين آزمونها بيشتردر . است  انگيز بوده  بربحثاين آزمونها ز آن زمان تاكنون، استفاده از ا

دهند، كامالً  هاي او را نشان مي يزهقسمت بزرگي از تجربة انسان را، كه احساسات، تمايالت و انگ

سازي،  اي هوشي و رشد تصاعدي جنبش آزمونهبه رغم محبوبيت فراگير آزمون. دگيرن ناديده مي

كنيم، تعيين كنندة قدرتمندي   آن طور كه ما فكر مي هوشاست كه در بعضي وضعيتها  معلوم شده

آموز و  تواند عملكرد دانش ي است كه ميترين عوامل  يكي از قويIQمسلماً  .براي نحوة رفتار نيست

با اين حال، وقتي . بيني كند و اين به نوبة خود بسيار مهم است دانشجو را در مدرسه و دانشگاه پيش

يي شغلي را ا و كارIQهايي كه رابطة گررسد، پژوهش هاي زندگي مي نوبت به موفقيت در ديگر زمينه

با ادامه مطالعات و تحقيقات روانشناسان معلوم شد . فته انددست ياهاي مختلف  ، به يافته بررسي كرده

 IQآنان در مطالعات خود مشاهده كردند تعدادي از انسانهاي با .  بسنده كردIQتوان فقط به كه نمي

خيلي از اين انسانهاي به ظاهر با هوش كه ممكن است در رياضي يا زيست شناسي . باال موفق نيستند

هايي وجود دارند در تمام دنيا، تحصيل كرده. ي ندارندگونه خالقيتيچباشند، هاطالعات زيادي داشته 

____________________________________________________________________ 
 

1. Intelligence Quotient 
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كه از مهارت كافي براي برقراري ارتباط با همكاران خود بي بهره هستند؛ آنان هيچ گونه مديريتي بر 

 با آنكه ممكن است اطالعات زيادي در حيطه تخصصي خود داشته باشند؛ اين ،هيجانات خود ندارند

توانند خود را با تحوالت سريع جامعه رو به پيشرفت تطبيق  قدرت و توان تغيير را ندارند و نميافراد

 .دهند

يكي از روانشناساني كه محدوديتهاي تفكر سنتي راجع به هوش را به خوبي درك كرد، گاردنر 

رد بينه، كه هوشي استانفوآزمون بار با  وي وقتي كه دانش آموزان را تحت پروژه اسپكتروم، يك. بود

گانه گاردنر  ارزيابي  و بار ديگر با آزمون چند،به شمار مي رفت) IQ(بهره هوشي آزمون زماني بهترين 

 از  پنج نفر . مشاهده نكردآزمون دار و مهمي بين امتياز دانش آموزان در دو اد، هيچ نوع ارتباط معنكر

گانه در  در آزمون چند،)133 تا 125از ( امتيازات بااليي كسب كردند IQآزمونكه در  آموزاني دانش

 آزمون كه فتگاردنر چنين نتيجه گر .هاي مختلف تواناييهاي متفاوتي را از خود نشان دادندزمينه

 به عبارت ديگر، آزمون ؛دهدهوش استانفورد بينه ارزيابي دقيقي از تواناييهاي مختلف فرد ارائه نمي

توانند به كمك آن ارزيابي تري است و والدين و معلمان ميچندگانه راهنماي بسيار جامع تر و دقيق

چند دهه بعد، گاردنر ]. 5  و4[تري از عاليق و تواناييهاي دانش آموزان داشته باشندصحيح

 قالبهاي ذهنتر كرد و تئوري خود را در كتابي با عنوان  خود را راجع به ابعاد هوش كاملديدگاههاي

 وي در  . هوش بودآزمونهاياي بر ضد ديدگاه متكي بر  كتاب بيانيهبه چاپ رساند كه اين) 1983(

كند كه فقط يك نوع هوش و خرد خاص نيست كه براي نيل به موفقيت حياتي و اين كتاب اعالم مي

اي از قابليتها نياز داريم كه يابي به سعادت و نيكبختي به شمار گسترده بلكه براي دست،مهم است

الگويي كه گاردنر براي سنجش هوش افراد ارائه ]. 6  و4[ هفت ويژگي خالصه كردتوان درآنها را مي

گانه كه تغيير ناپذير است، حالتي چند) IQ(بر خالف الگوي متكي بر هوش و استعداد علمي  ،دهدمي

او اعتقاد دارد كه آزمونهاي تدوين شده براي غربال كردن دانش آموختگان در مدارس، دوره  .دارد

اند و بسياري از نشگاهي و دانشگاه بر اساس نگرشي محدود به مسئله هوش تنظيم يافتهپيش دا

در شرح و توضيح . گيرند ناديده مي،كه براي موفقيت در زندگي مهم هستندرا مهارتها و تواناييهايي 

 رشود ولي كمتر مورد شناسايي قراهاي هوش فردي كه عموماً به آن اشاره ميگاردنر يكي از جنبه

 است كه تحقيق گاردنر قوياً بر اساس دليل شايد به همين  .گيرد، نقش احساسات و عواطف استمي

از ديدگاه او هوش عمدتاً بر آگاهيها، درك خود و . يك الگوي علمي و معرفتي شكل گرفته است

و حشر و گيري اين بصيرت در برخورد با زندگي ها، عادتهاي كاري و  به كارديگران در حيطه انگيزه

 .نشر با ديگران تكيه دارد

علي رغم آنكه گاردنر هنگام تعريف هوش فردي براي شناخت احساسات و مهارت اداره آن جايگاه 

اند هاو و همكارانش به موشكافي كامل نقش احساسات در هوش فردي نپرداخ اما شود،مي ليقا ايويژه

 شايد به نوعي ،بنابراين . بوده استو توجه آنها بيشتر معطوف به شناخت احساسات و عواطف
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ناخواسته، درياي عظيم احساسات را كه حيات دروني ما را با همه پيچيدگي و رمز و رازش مي سازد، 

توان رسند كه در احساسات هم شعور وجود دارد و مياين ژرف نگري نمي به هرگز و گيرندمي ناديده

 .شياري و خرد را به حيطه احساسات در آوردوه

عقيدة جديد اين . و شروع به رشد كرد شد  رائها اه مفهوم متفاوتي از هيجان1980 اوايل دهة رد

كنند، بلكه به هوش انسان كمك   تداخل ايجاد نمي بود كه هيجانها الزاماً در تفكر و رفتار هوشمندانه

 نوعي د كه هيجان اين بو،مهمي كه در اين سالها به وجود آمدهاي انديشهدر واقع، يكي از  .كنند مي

معناي آن اين است كه مردم از هيجانهاي خود، درست مثل انواع آشناتري از اطالعات،  .اطالعات است

ه ئهيجانها چه نوع اطالعاتي ارا. بارة دنيا و محيط اطراف خود قضاوت كنند كنند تا در استفاده مي

آنها نوعي عاليم اختصاري و . دهند ه ميئبارة ارزش اطالعاتي ارا طبق اين نظريه هيجانها در دهند؟  مي

را  ايم و آن دهند، چه چيزي را در محيط خود ارزيابي و قضاوت كرده سريع هستند كه به ما اطالع مي

 1990اين تعبير كه هيجانها نوعي اطالعات هستند، كمك كرد تا در سال  .ايم مثبت يا منفي يافته

 ].25[از هوش هيجاني ظاهر شودمشخص مفهومي 

 سال 2000 رابطه تفكر و عاطفه در فرهنگ مغرب زمين به بيش از خصوصبحثهاي فلسفي در 

در . شودكنون به پنج دوره تقسيم مي ميالدي تا1900فعاليتهاي روانشناسي از سال .  گرددقبل بر مي

 مفهوم هوش خصوصمطالعات شفاف سازي در دادن  به بعد، انجام 1998آخرين دوره، يعني از سال 

 ].16  و15[يجاني رشد چشمگيري داشته استه

 

  [EQ] 1 هوش هيجانيتعاريف . 1. 2

كاربرد  در روانشناسي هوش هيجاني به گروه هوشهاي به هم مرتبط تعلق دارد و به توانايي درك و

 توانايي نظام هيجاني براي بهبود ةبه عالوه، هوش هيجاني منعكس كنند. اطالعات هيجاني اشاره دارد

 جان ماير و پيتر 1990براي اولين بار در سال را  هوش هيجاني ازتعريف اوليه . ش هوش استو افزاي

 بخش اول اين رويكرد  .شده بود يك رويكرد دو بخشي استفاده ازاين تعريف  در .ارائه كردندسالووي 

پردازش كلي اطالعات عمومي بود و بخش دوم اختصاصي كردن مهارتهايي بود كه در چگونگي 

:  چنين بود، اولين تعريفي كه از هوش هيجاني ارائه شد .ازش اطالعات به كار گرفته مي شوندپرد

نوعي پردازش اطالعات هيجاني كه شامل ارزيابي صحيح عواطف در خود و ديگران و بيان مناسب و "

 ." به نحوي كه به بهبود جريان زندگي منجر مي شود،تنظيم سازگارانه عواطف است

به ساختار دو  وارد شدن  بدون خدشه وترماير و همكارانش اين تعريف را مفصل 1999در سال 

هوش هيجاني به توانايي شناسايي و تشخيص مفاهيم و معاني ": بخشي آن، چنين بيان كردند

____________________________________________________________________ 
 

1. Emotional Quotient 
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هوش .  آنها و نيز حل مسئله بر اساس آنها اشاره داردبارهعواطف، روابط بين آنها، استدالل كردن در 

توانايي دريافت عواطف، هماهنگ كردن عواطف و احساسات مرتبط، درك و فهم هيجاني شامل 

 ."اطالعات مربوط به عواطف و نيز مديريت عواطف است

در . طور كامل تغيير پيدا كرد به تعريف هيجاني، اين هوش عمومي پذيرش و رواج ةدور طي

گرفت، هوش هيجاني شامل بر تعريف ماير و سالووي صورت ) 1995(اي كه از طرف گلمن اصالحيه

 :بيان شد زير پنج حوزه به شرح

 آگاهي از عواطف خود •

 مديريت عواطف •

 برانگيختن خود •

  شناسايي عواطف ديگران •

 تنظيم روابط خود با ديگران •

كيد شد أت) تنظيم روابط( روابط اجتماعي ،كليطور و به) برانگيختن خود(انگيزش بر با اين تغيير، 

هاي ديگر تركيب شدند كه در نهايت، از ازش اطالعات هيجاني با برخي خصيصهو توانايي درك و پرد

تعريف ديگري كه از هوش . آيد به دست مي"ضريب هوش هيجاني"عنوان با آن يك شاخص عددي 

 شناختي، اي از تواناييهاي غيرمجموعه":  صورت استدينارائه شد، ب) 1997( آن  ـهيجاني توسط بار

 و مقتضيات ها،خواسته با آميز موفقيت رويارويي توانايي بر كه ييمهارتها و توانشها

 ."ثير مي گذارندأهاي محيطي تفشار

 ]:16  و4[توان از دو رويكرد در تعريف هوش هيجاني نام برد مي،بر اساس آنچه گفته شد

هاي اصيل و غير تركيبي كه هوش هيجاني را به عنوان هوشي كه شامل عاطفه است، رويكرد •

 ؛كندريف ميتع

هاي ديگري چون هاي معمولي و تركيبي كه هوش هيجاني را با مهارتها و خصيصهرويكرد •

آميزند و بر تركيبي از بهزيستي رواني، انگيزش و توانايي برقراري رابطه با ديگران در هم مي

 .كيد دارندأا تهآن

 

  و مهارتهاي تشكيل دهنده هوش هيجاني  هاتوانايي. 2. 2

رسند كه ثر به نظر ميؤه ظاهر كوچك در عبارت بندي تعاريف ذكر شده هنگامي بزرگ و متغييرات ب

 بررسي ،اندكه به هوش هيجاني نسبت داده شدهرا هايي تر خصيصهبخواهيم فهرستهاي اختصاصي

 .نيمك
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 :ندك هوش هيجاني را به چهار حوزه تقسيم مي  )1997تجديد نظر شده در سال (نظريه توانايي

ن حوزه شامل ادراك و ابراز عواطف است كه در برگيرنده ارزيابي صحيح عواطف در خود و اولي •

 . استديگران 

 كه در برگيرنده پيوند و ارتباط استتسهيل تفكر براي حوزه دوم شامل توانايي كاربرد عواطف  •

صحيح عواطف با ساير احساسات و نيز توانايي كاربرد عواطف براي بهبود و افزايش تفكر 

 .است

 يعني درك و فهم عواطف شامل تجزيه كردن عواطف به اجزاي مختلف، ؛سومين حوزه •

فهميدن و درك تغيير احتمالي از يك حالت اساسي به حالت اساسي ديگر و فهم احساسات 

 .پيچيده در موقعيت اجتماعي است

 .تاسحوزه چهارم مديريت عواطف است كه شامل توانايي اداره احساسات خود و ديگران  •

كند، هوش هيجاني كه آن را به عنوان توانشهاي غير شناختي تعريف مي) التقاطي(تركيبي  تعريف

 :ند ازاعبارت كه مفصل تر است و داراي پنج مقوله است

  ؛شامل مواردي چون خود شكوفايي، استقالل و خود آگاهي هيجاني: درون فردي •

  ؛ليت پذيري اجتماعيدر برگيرنده مواردي چون همدلي و مسئو: بين فردي •

  ؛شامل كيفيتهايي از قبيل حل مسئله و واقعيت آزمايي: توان سازگاري •

  ؛شامل كنترل تكانه ها و تحمل استرس: مديريت استرس •

 .شامل شادكامي و خوش بيني: خلق و خوي عمومي •

تواند در تقابل با تقسم بندي پنج بخشي هوش هيجاني باشد كه از طرف اين تقسيم بندي مي

 مورد تجديد نظر قرار 1998هاي اين تقسيم بندي كه در سال حوزه .دانيل گلمن ارائه شده است

 :ند ازا عبارت،گرفت

 ؛شامل ويژگيهايي چون خود آگاهي هيجاني و اعتماد به نفس: خود آگاهي •

 ؛شامل خود كنترلي، قابل اعتماد بودن و نوآوري: خود نظم دهي •

 ؛تكار و خوش بينيشامل انگيزه پيشرفت، اب: انگيزش •

  ؛شامل ويژگيهايي چون درك ديگران و آگاهي سياسي: همدلي •

شامل كيفيتهايي از قبيل نفوذ، مديريت تعارض، ظرفيتها و قابليتهاي : مهارتهاي اجتماعي •

 .اجتماعي

 :كندهاي كلي هوش هيجاني را به شرح زير بيان ميگلمن مؤلفه

 ؛) انگيزش وخودآگاهي، خود نظم دهي(قابليتهاي فردي  •

  .) مهارتهاي اجتماعي يا ارتباطي وهمدلي(قابليتهاي اجتماعي  •
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 )EQ(و هوش هيجاني ) IQ(هوش شناختي يز و تركيب تما. 3. 2

با تيز هوشي  هيجاني هوشي تيز .نيستند يكديگر ضد هيجاني هوشياري و )IQ(تحصيلي استعداد و هوش

علي رغم عقيده رايج، افرادي كه بهره هوشي باال و . علمي تفاوت دارد و نبايد آنها را اشتباه گرفت

در واقع، رابطه بسيار ضعيفي . ، نسبتاً نادر هستند)يا برعكس(هوشياري هيجاني بسيار ضعيفي دارند 

در ) 1995(بر اساس مطالعات گلمن . و برخي وجوه هوش هيجاني وجود دارد) IQ(ميان بهره هوشي 

بين هوش شناختي و برخي از ابعاد هوش هيجاني ) 07/0دود در ح(بهترين شرايط، همبستگي اندكي 

  و با يكديگررندا عمدتاً ماهيت مستقل داهآن كه توان ادعا كردكه مي وجود دارد، به طوري

 ].5  و4[اندمتفاوت

دست آمده در ماوراي هوش شناختي را توضيح ه تواند موفقيت باثبات اينكه هوش هيجاني مي

 قسمتي از تصوير كلي را شامل EQاست كه  اين بر باور اما است، خود قدماتيم مرحله در دهد، هنوز

 .سازدوردهاي انسان را مياهوش شناختي به نوعي حداقل دست.  نقشي در آن نداردIQمي شود كه 

 قادر به انجام دادن IQبراي مثال، بعضي كارها وجود دارند كه مردم بدون داشتن ميزان مشخصي از 

يك پزشك يا يك مهندس براي رسيدن به اين مرحله علمي و تخصصي به سطحي از . آنها نيستند

 مورد نياز را دارند و اكنون پزشك يا مهندس IQاما در مورد كساني كه . هوش شناختي نياز دارد

هستند، موفقيت شان نسبت به همتايان به چه عواملي بستگي دارد؟ علت موفقيت بسياري از اين 

اند  كافي داشتهIQ زيرا همه آنها ، آنها ارتباط نداردIQنسبت به همتايان چندان به  شان شغل در افراد

تفاوت بين اين افراد علتهاي ديگري دارد، همانند توانايي مانور دادن . اندكه به آن موقعيت دست يافته

 حد( كف IQبنابراين، .  در وضعيتهاي خطير اجتماعي و پشتكار داشتن هنگام دلسردي و شكست

 يعني ؛دهد سقف موفقيت را تشكيل ميEQكند، حال آنكه موفقيت اين افراد را تعيين مي) پايين

 كند كه آنها نسبت به كسان ديگر، با همان مهارتهاي شناختي و تكنيكي، تا چه ارتفاعيتعيين مي

كدام  در موفقيت زندگي يك فرد بستگي دارد به اينكه EQ و IQسهم دقيق . توانند باال روندمي

 و بعضي IQقسمت از زندگي در نظر گرفته شده است؛ بعضي وضعيتها بر مهارتهاي تكنيكي و 

تقريباً در همه وضعيتها از يك مهندس ماهر .   تأكيد دارندEQموقعيتها بر مهارتهاي اجتماعي و 

ساس بنابراين، بر ا.  نقش بسيار مهمي دارندEQ و هم IQبودن تا يك پدر يا مادر خوب بودن، هم 

دو تفاوت . كندآنچه گفته شد، تعادل اين دو عنصر با ارزش در پرورش انسانها نقش اساسي ايفا مي

 ]:  24[ در زير آمده استEQ   باIQعمده 

، )جنبه ارثي دارد(هوش شناختي از همان لحظه تولد ثابت است يا دستكم ثبات نسبي دارد  •

 اما بر عكس، هوش هيجاني  .غيير دهد، آن را ت] آسيب مغزيمثالً[مگر اينكه يك تصادف 

 . مهارتي انعطاف پذير است كه به آساني آموخته مي شود
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• IQدر حالي كه ،تواند انجام دهدچه كار مي كه گويد به انسان مي EQ به او مي گويد چه كار 

 .انجام دهد) يا بهتر است(بايد 

 

  گيري هوش هيجانياندازه. 4. 2

رسد اين به نظر مي .داي دارن هوش هيجاني، در زندگي اهميت ويژهبه اعتقاد برخي از صاحبنظرا

 مطلوبي توانند با هيجانهاي خود به خوبي كنار بيايند، داراي روابط بين فرديفرض كه كساني نمي

 . ، فرض معقولي باشدكنندمي تجربه را كمتري شغلي موقعيتهاي و  دارندكمتري رواني سالمت نيستند،

تواند در محل كارش خشم خود را كنترل كند و باعث نگراني و ناراحتي كارفرما شود و مثالً اگر فرد ن

فرد به همين ترتيب، اگر . دهداش را از دست مي، به احتمال زياد شغلكندهمكاران را ناراحت 

احساسات ديگران را درك نكند، امكان دارد نتواند روابط اجتماعي مطلوبي با آنان داشته باشد و در 

 كم و نامناسب هيجاني هوش از همه مهم تر آنكه. مانديجه، تعداد معدودي دوست برايش باقي مينت

 علم و معلومات فرد ، به عبارتي؛شوداجتماع مي و خود به افراد ثرؤم دهي خدمت ميزان كاهش سبب

 .شودقرباني اين عدم تعادل مي

 اهميت توانندنمي كافي ندازها به اما رسند،مي نظر به منطقي ،مذكوراي هاستدالل گرچه

گيري و ارزيابي علمي اندازه. هوش هيجاني را هم از نظر علمي و هم از نظر عملكردي نشان دهند

هوش هيجاني شواهدي عملي را فراهم مي سازد تا بر اساس آن بتوان رفتارها را پيش بيني و كنترل 

   .كرد

 ي يك آزمون هوش هيجاني معتبرهاويژگي. 1. 4. 2

هاي متخصصان حوزه روان آزمايي، يك آزمون هوش هيجاني معتبر بايد  توجه به ديدگاهها و نظريهبا

 : باشدريزداراي چهار مالك و ويژگي به شرح 

 نمونه گيري مطلوب از محتواي علمي موجود   •

 پايايي يا ثبات •

 سودمندي •

 قدرت تعميم و تميز •

 مروري بر آزمونهاي هوش هيجاني. 2. 4. 2

 :آزمونهاي هوش هيجاني به دو دسته تقسيم مي شوند

 آزمونهاي عملكردي •

 پرسشنامه هاي خود سنجي •
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 :در اينجا به پنج تفاوت اساسي كه بين اين دو نوع آزمون وجود دارد، اشاره مي شود

آزمونهاي خود سنجي هوش هيجاني ادراك در آزمونهاي عملكردي هوش هيجاني واقعي و در  •

هم هوش هيجاني ادراك شده و هم هوش هيجاني واقعي هر دو در . شودمي ارزيابي شده 

 آنچه ديگران ،  به عبارت ديگر؛پيش بيني چگونگي سازگاري افراد با مشكالت اهميت دارند

 .كنند درست است، به همان اندازه كه واقعاً درست هستند، اهميت داردفكر مي

  ودارد، ولي آزمونهاي خودسنجي خيراجراي آزمونهاي عملكردي به وقت بيشتري احتياج  •

شود تا سطح علت آن هم اين است كه در آزمونهاي خودسنجي به آزمودنيها فرصت داده مي

توانم مثالً من به خوبي مي[ندكنهوش هيجاني خود را در چند جمله دقيق و كوتاه بيان 

دتري قبل از در حالي كه در آزمونهاي عملكردي به مشاهدات زيا. ]نمكعواطفم را بيان 

 .مشخص ساختن سطح هوش هيجاني افراد نياز است

 سطح دربارهبرخالف آزمونهاي عملكردي، در آزمونهاي خود سنجي الزم است تا آزمودنيها  •

 گاهي اوقات ،به ذكر است كه متأسفانهشايان .  بينش داشته باشنديهوش هيجاني خود نوع

فهم دقيق و صحيحي از سطح هوش  وآزمودنيها از اين بينش برخوردار نيستند و درك 

 .هيجاني خود ندارند

يكي از مشكالتي كه آزمونهاي خود سنجي دارند اين است كه آزمودنيها قادرند پاسخهاي خود  •

 به دست ،آنچه كه واقعاً هستند اي تغيير دهند كه تصويري بهتر يا مطلوب تر ازرا به گونه

آزمونهاي خود سنجي مقياسهايي در نظر گرفته مشكالت، در  گونه اين با براي مقابله. دهند

توانند اين نوع پاسخهاي گمراه كننده را تشخيص دهند و ميزان صداقت شوند كه ميمي

 .نندكآزمودنيها را ارزيابي 

اند، با برخي از ويژگيهاي مقياسهاي خود سنجي كه براي ارزيابي هوش هيجاني ساخته شده •

با تگي معناداري دارند، به خصوص با ويژگيهايي كه شناخته شده شخصيتي ارتباط و همبس

 و سازگاري رويي،گشاده برونگرايي، نژندي،روان(شخصيت بزرگ ويژگي پنج عنوان

از طرف ديگر، آزمونهاي عملكردي هوش هيجاني همبستگي . اندتعريف شده) وظيفه شناسي

ند، كنومي را ارزيابي ميكمتري با اين ويژگيهاي شخصيتي دارند و با آزمونهايي كه هوش عم

 .همبستگي و همپوشاني بيشتري دارند

، آزمون 2 ، تحليل و ارزيابي آزمون1آزمونهاي عملكردي شامل آزمون چند عاملي هوش هيجاني

 .  هستند1و مقياس سطوح آگاهي هيجاني 3هوش هيجاني ماير، سالووي، كاروسو

____________________________________________________________________ 
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، 3 ، پرسشنامه خود سنجي اسكات2ن آ ـآزمونهاي خودسنجي شامل پرسشنامه هوش هيجاني بار

، پرسشنامه كنترل عواطف، آزمون هوش هيجاني گلمن، )TAS – 20(مقياس الكسي تيمياي تورنتو 

 ].16  و5، 4[هستند  4حساسيت، پرسشنامه شيوه پاسخدهي و مقياس ـ مقياس واپس راني

ز آنها به هوش بر اساس مباني ذكر شده، خصوصيات يك مهندس قابل طبقه بندي است، بخشي ا

بنابراين، افزايش مجموعه . شناختي، بعضي به هوشي هيجاني و بسياري از آنها به هر دو نيازمندند

ريزان آموزشي دانشگاهها و  بايد مورد توجه برنامه5 يعني بهره روحي؛هوش شناختي و هوش هيجاني

 هيجاني امكان پذير است، از آنجا كه تغيير در ميزان هوش. هاي فني و مهندسي قرار گيرد دانشكده

 .بنابراين، افزايش بهره روحي با افزايش هوش هيجاني پيوند دارد

 

 وضعيت فعلي نظام آموزشي دانشگاهها .3

، قادر است )فني و مهندسي(ال اساسي اين است كه آيا نظام آموزش فعلي حاكم بر دانشگاهها ؤس

ال مثبت است كه نظام ؤخ به اين سمهندساني با ويژگيهاي ياد شده تربيت كند؟ در صورتي پاس

هم بر پايه هوش شناختي و هم بر پايه [آموزشي به تناسب مهارتهاي ذكر شده مورد نياز يك مهندس 

يري آموزشي را گ اين مهارتها جهت،در واقع].  13  و12، 11، 10[طراحي شده باشد ]هوش هيجاني

حقيقت اين است كه نظام .  باشندكنند كه آموزشها بر چه پايه اي استوارمشخص و تعيين مي

اعم از تدريس و ( فعاليتها بيشترآموزشي فعلي تا حد زيادي بر پايه هوش شناختي طراحي شده و در 

اين در حالي است كه فقط بخشي از خصوصيات يك .  هوش شناختي مورد نظر است) ارزشيابي

 . هيجاني ارتباط داردمهندس به هوش شناختي او مربوط است و بخش با اهميت ديگر با هوش

منفي است، زيرا نظام آموزشي موجود اگر با بهترين كيفيت هم پياده ياد شده ال ؤپس، پاسخ س

. اي مدون نداردهاي يك مهندس است و براي بخشي ديگر برنامهشود، فقط پاسخگوي قسمتي از نياز

هاي واقعي دانشجويان آگاهي البته، اين مشكل بزرگ با تالشهاي فردي بعضي از استادان كه به نياز

 مدون آنها نامتمركز و نا  زيرا تعداد اين استادان محدود است و نيز فعاليتهاي ،دارند قابل رفع نيست

ثيرات مثبت مقطعي پايدار أهمانند شنا كردن در خالف جهت آب است كه ممكن است علي رغم ت

 .نباشد

 

                                                                                                                                                 
1. LEAS 
2. EQi 
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 :دو راه وجود دارد) زشها با نيازهاعدم هماهنگي و تناسب آمو(براي رفع مشكل ذكر شده 

اي كه هر دو مفهوم  به گونه،تعريف و طراحي مجدد نظام آموزشي رشته هاي فني و مهندسي باز.الف

راه حل (ظ شود هوش شناختي و هوش هيجاني به تناسب مهارتهاي مورد نياز يك مهندس در آن لحا

 ؛)اساسي و بلند مدت

 هوش هيجاني ةآموزشي موجود كه به عدم پرورش مهارتهاي حوز بررسي بخشي از آسيبهاي نظام .ب

 ).راه حل كوتاه مدت(رفع آنها براي منجر شده است و تالش 

نقش نخبگان و متخصصان و همكاري . در بخش الف، جامعه نيازمند يك همت عمومي است

  . در اينجا بخش ب مورد توجه قرار گرفته است.  مرتبط حياتي و ضروري استيسازمانها

 

  شناسي نظام آموزشي موجودآسيب. 1. 3

 : اين آسيبها در دو بخش قابل طرح هستند

 :  موارد زير استشاملكه  آسيبهاي سيستمي .الف

  ؛كم ارزش شمردن كار عملي مهندسي و توجه افراطي به آموزشهاي نظري •

 ؛مدرك گرايي •

 ؛استفاده از رويكرد قياسي در تدريس •

 ؛ايآموزش جزوه •

اعتبار و توان امتحان، اضطراب، خالقيت زدايي، (و ناكارآمد بودن روشهاي ارزشيابي ناعادالنه  •

 ؛) تقلب ووسيله /مغالطه هدف

 ؛ پژوهشنبودساختار غير پژوهشي و  •

 ؛عدم استقالل دانشگاهها •

  ؛تداخل وظايف حوزه هاي مختلف مديريتي •

 .بي ثباتي در حمايت مالي از دانشگاهها و به خصوص در حوزه پژوهشي •

 : موارد زير استشاملكه اي  آسيبهاي برنامه.ب

 ؛عدم تطابق دروس با نياز آينده مهندسان •

 ؛عدم تبعيت پروژه هاي كارشناسي از يك هدف و برنامه واحد مدون •

 ؛)عدم كنترل بر نحوه كارآموزي(عدم تبعيت برنامه كارآموزي از يك نظام واحد و هماهنگ  •

 ؛راي ترويج اخالق مهندسيعدم توجه به آيين نامه هاي مدون ب •

 ؛هافرافكني ضعفها و كمبود •

  .عكسر ضعف ارتباط دانشگاه با صنعت و ب •
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 هاراهكارها و پيشنهاد .4

در بخش گذشته به آسيبهايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در رشد مهارتهاي هوش هيجاني 

 .شودها پيشنهادهايي مطرح ميحال براي مقابله با بعضي از اين آسيب. كنند، اشاره شدخلل وارد مي

لذا،  فقط به . دكرتوان براي همه آسيبهاي ذكر شده، راه حل ارائه بديهي است كه در اين نوشتار نمي

 ودشميمنجر  مهندس ويژگيهاي از برخي گيريشكل به مستقيم طور به كه شودمي پرداخته حلهايي راه

عناوين پيشنهادها كه در ادامه به طور اجمالي خالصه  .كندو مهارتهاي هوش هيجاني را تقويت مي

 :ند ازا، عبارتهتوضيح داده شد

 ؛اده از رويكرد استقرايي در تدريساستف •

 ؛اي آموزشي رشته هاي فني و مهندسيتوجه ويژه به اخالق مهندسي در برنامه ه •

 ؛هاي پنهان و آشكار انجمنهاي علمياستفاده از ظرفيت •

 .ه عنوان يك ويژگي اكتسابيتوجه ويژه به پرورش خالقيت ب •

 

  از رويكرد استقرايي در تدريس استفاده .1. 4

جايگزين آن؛ يعني . ضعف رويكرد قياسي،  ناكارآمدي آن در ايجاد انگيزه در دانشجويان است

در . بخش است تدريس و يادگيري به روش استقرايي راهبرد مناسبي براي ايجاد انگيزه به شكل اثر

 بررسي تدريجي كاربردهاي آن تدريس ،شروع كردن آموزش با اصول كلي و سپساين شيوه به جاي 

اي از مشاهدات يا داده هاي آزمايشي، تحليل يك مطالعه موردي يا حتي تواند با تفسير مجموعهمي

كنند، به ها را تحليل يا مسائل را حل ميوقتي دانشجويان داده. يك مسئله از جهان واقعي شروع شود

كنند و اين خود نيروي روشها و اصول نياز پيدا مي ، قواعد،)جنبه انگيزشي يادگيري(قايقدانستن ح

 ].24[اي براي يادگيري موضوع است كه هدف اصلي تدريس به شمار مي رودمحركه

اي اي وسيع است كه طيف گسترده تدريس و يادگيري استقرايي واژهبر اساس نظر پرنس و فلدر

مل بر يادگيري به شيوه كاوشگري، يادگيري مسئله محور، يادگيري مبتني اي آموزشي مشتهاز روش

. گيردبر پروژه، تدريس مبتني بر مطالعات موردي، يادگيري اكتشافي و تدريس منظم را در بر مي

يند ا كه مسئوليت در فراگونه روشها در تدريس است، بدين معنفراگير محور بودن، ويژگي شاخص اين

 .يري بيشتر بر عهده فراگير است تا استاد يادگ ـ ياد دهي

گرايي، حذف ساختار: ند ازاهاي استقرايي در آموزش عبارتبرخي از ويژگيهاي مشترك رويكرد

 رشد  و، افزايش تشابهات بين محيط آموزشي و محيط كار، رشد فراشناختي)سوء برداشتها(بدفهميها 

 .كاربردن رويكرد عميق يادگيريه ذهني با ب
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ر خالصه، رويكردهاي استقرايي در آموزش مهندسي كه الزم است مورد توجه قرار گيرند، به طو

يادگيري مبتني بر طرح مسئله، يادگيري مبتني بر پروژه تدريس مبتني بر مطالعات : ند ازاعبارت

 .موردي

 

 توجه ويژه به اخالق مهندسي در برنامه هاي آموزشي رشته هاي فني و مهندسي. 2. 4

 خالق از ديرباز در همه مكتبها و آيينهاي آسماني مطرح بوده است و همه ايدئولوژيها به نوعيموضوع ا

با شروع انقالب صنعتي و پيشرفت انسان در شاخه هاي  .اندمسئله و رعايت آن تأكيد كرده اين بر

 خالقعلمي و صنعتي و با رشد مصرف گرايي در جوامع و جذب انسان به زندگي مادي، مقوله ا مختلف

 اين مبحث ،ولي در چند دهه اخير. داد دست از را خود اعتبار حدودي تا صنعت عصر انسان نظر در

 ]. 16 و17، 16، 15[دوباره جايگاه، ارزش و اعتبار خود را در جامعه در اشكال مختلفي بازيافته است 

كه تأثير ترين قشرها  هر جامعه علمي از قشرهاي مختلفي تشكيل يافته است و يكي از مهم

اي مهم و اصوالً مهندسي حرفه. دهي و توسعه آن دارد، جامعه مهندسان آن استبسزايي در شكل

آموختني است و از مهندسان به عنوان اعضاي اين گروه انتظار مي رود كه استاندارد بسيار بااليي از 

بر كيفيت زندگي همه مهندسي تأثيري حياتي و مستقيم  .صداقت و اخالق را در رفتار خود بروز دهند

  مستلزم صداقت،،شودانسانها دارد و بر همين اساس خدماتي كه به وسيله مهندسان ارائه مي

 و برابري است و بايد به حمايت از بهداشت همگاني، امنيت و رفاه عمومي معطوف فطرفي، انصابي

 .باشد

 نيست ا مي رود به اين معننگامي كه گفته مي شود اخالق مهندسي صرفاً براي مهندسان به كاره

كه شباهت بين اصول اخالق مهندسي و اصول اخالق عمومي را انكار كنيم، بلكه بايد بين وظايف ويژه 

توان گفت كه آموزش اخالق مهندسي باعث افزايش مي. مهندسان و مردم عادي تفاوت قايل شويم

اي آنان وكمك به اجماع  و حرفهحساسيت دانشجويان به وظايف ويژه مهندسان، افزايش توان اخالقي

 .عقايد مهندسان مي شود

استانداردها و كدهاي ( مطالعه اخالق مهندسي در كشورهاي مختلف جهان خصوص،در اين 

اي مهندسان ايراني و بررسي نتايج نظر سنجي از مهندسان بسيار ضروري ه، آشنايي با ديدگاه)مربوط

 مهندسي به طور جدي پيشنهاد كارشناسي دوره رد مهندسي اخالق عنوانبا  درسي تدوين .است

 . شودمي
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  پنهان و آشكار انجمنهاي علمي از ظرفيتهاياستفاده. 3. 4

 زايش عرصه در همگاني خيزش بيانگر علمي جوامع در علم توليد نهضت يا افزاري نرم نهضت

 ها و توسعه انديشههاست و انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاهها از مراكز كانوني پرورشانديشه

بررسي فعاليتهاي انجام شده توسط انجمنهاي علمي دانشگاههاي كشورهاي . روندبه شمار مي

 اين انجمنها از بيشتربه طوري كه .  پيشرفته بيانگر ماهيت جهاني شدن فعاليت اين انجمنهاست

هاي گوناگون علمي پذيرند و فعاليتهاي چشمگيري در زمينه طريق اينترنت از سراسر دنيا عضو مي

باره نوع و نحوه گرفتن عضو و كمك اين انجمنها به اعضاي  در سايت اين انجمنها اطالعاتي در. دارند

 ].25[آن در زمينه هاي گوناگون وجود دارد

اين انجمنها ": در نظام آموزش عالي ايران در تعريف انجمنهاي علمي دانشگاهي چنين آمده است

 كه با اهدافي مانند تقويت نشاط علمي دانشجويان، شكوفاسازي خالقيتها واند نوعي تشكل دانشجويي

استعدادها، شناسايي دانشجويان نخبه و ممتاز و استفاده از توان و قابليتهاي آنان براي رشد و بالندگي 

شوند و در ايجاد فضاي پژوهشي، توليد و ترويج علم و اخالق علمي نقش علمي دانشگاهها تشكيل مي

اگر به همين تعريف اكتفا شود، ايجاد ظرفيت در ساختار انجمنها و استفاده از توان آنها . " دارندمؤثري

دانشجويان از طريق عضويت در انجمنهاي . شده باشد تواند گام اساسي در رسيدن به هدفهاي ذكرمي

: نج حيطهاين مهارتها در پ. كنندهاي گوناگون كسب ميعلمي دانشجويي مهارتهايي را در زمينه

همچنين، اين انجمنها . استآموزشي، پژوهشي، تبادل دانش، جامعه پذيري و كارآفريني مورد توجه 

گيري هوشمندانه كمك توانند در مجهز كردن مديران دانشگاهها به اطالعات ضروري براي تصميممي

 ].14[كنند

 

  به پرورش خالقيت به عنوان يك ويژگي اكتسابيتوجه. 4. 4

 )1955( اساسي بسيار مهم است كه آيا نحوه آموزش در ميزان خالقيت اثر دارد؟ پياژه الؤاين س

ايم تا خود آن را شخصاً هرگاه چيزي را به كودك ياد دهيم، مانع شده"كند كه اين طور بيان مي

.  آموزش و پرورش خالق و فعال نقش تشنه كننده را دارد، نه سيراب كننده. "كشف و يا اختراع كند

سازد تا خود فرد از طريق اصل تعادل نين آموزش و پرورشي ذهن را از تعادل موجود خارج ميچ

 ].20 و19، 18[جويي به تعادل دست يابد

من به سرعت به وجود عاملي كه فرد را به سوي ": گويد دانشگاهي خود ميباره جو انيشتين در

و افكار را از توجه به ديگر جوانب كرد پذيرش بي چون و چراي اصولي پذيرفته شده هدايت مي

اي اين عمل بدون توجه به خواست فرد به گونه. انحرافي نسبت به اصول بر حذر مي داشت، پي بردم

اضطراب ناشي از اين اجبار چنان اثر مخربي بر من .  سازداجباري مطالب را در ذهن انباشته مي

.  كردمالحظه و تدقيق در مسائل علمي پرهيز مياز م تمام، سال يك نهايي، امتحانات از پس كه گذاشت
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كنون حس كنجكاوي را در ابناي بشر از اين را بايد معجزه تلقي كرد كه روشهاي معمول آموزشي تا

 ."اندبين نبرده

ريزان و ديگري در سطح يكي در سطح برنامه: الزم است تغيير نگرش در دو سطح به وجود آيد

 نبايد از نقش خانواده كه از حوصله اين نوشتار خارج است، غافل ،البته. مجريان برنامه هاي آموزشي

در موضوع خالقيت عوامل توجه به تفاوتهاي فردي، استفاده تلفيقي از تفكر همگرا و تفكر واگرا، . ماند

استفاده از روش بارش مغزي، استفاده از روش فعال در تدريس و استفاده از روش بحث و گفتگوي 

 .كنندبل، نقش اساسي ايفا ميآزاد و متقا

، ]23 و22، 21[ كه به كرات مورد بررسي قرار گرفته است"فرار مغزها"يند اشايد يكي از داليل فر

كنند همه تواناييهاي آنها مورد ارزيابي و در نتيجه بي انگيزگي در افرادي باشد كه احساس مي

  نيازمند شناخت و عمل هادل انديشهتبديل رويكرد مهاجرت به گردش و تبا. گيردسنجش قرار نمي

 .  صحيح در عرصه پرورش و آموزش آحاد جامعه است

 

 نتيجه گيري .5

ثر در پرورش مهندسان به موضوع افزايش بهره روحي ؤدر اين نوشتار از ميان عوامل مهم و م •

هوش شناختي و هوش : بهره روحي از دو بخش تشكيل شده است. پرداخته شده است

 . هيجاني

 و با ردجنبه ذاتي و ارثي دارد، ولي هوش هيجاني جنبه اكتسابي دا ناختي بيشترهوش ش •

 .توسعه آن، بهره روحي نيز افزايش مي يابد

همه انسانها، در حدي از اين دو عامل برخوردار هستند اما موضوع اساسي و تعيين كننده  •

هر دو اين عوامل قابل . ميزان هركدام، تركيب و همپوشاني آنها و باالخره، تعادل بين آنهاست

 .گيري هستنداندازه

 در صنعت و اجتماع "مهندس"حضور دانشجويان پس از طي يك دوره تحصيلي به عنوان  •

، مديريت، اقتصاد و روابط اجتماعي را دچار اختالل و ناكارآمدي ]بدون كسب تواناييهاي الزم[

 .    كندمي

افزايش هوش [واناييهاي مورد نياز مهندسان نحوه برنامه ريزي آموزشي در پرورش و افزايش ت •

ثر در اين خصوص،  بررسي ؤدر مقاله حاضر عوامل م. كند، نقش بسيار مهمي ايفا مي]هيجاني

 .اندشده
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الزم . در حال حاضر، نظام آموزشي دانشگاهها، به موضوع افزايش هوش هيجاني بي توجه است •

 به اين مهم پرداخته ،متن مقاله آمده استاست با توجه به راهكارها و پيشنهادهايي كه در 

 .شود

ناديده . بعضي از اختالالت رواني در جامعه به دليل بي عدالتي در ارزشيابي دانش پژوهان است •

 ، سبب]كه در جاي خود بسيار كارساز و با اهميت هستند[گرفتن بخشي از تواناييها 

 .شودمهاجرت ميبي اعتمادي، افسردگي، جامعه گريزي، عقده هاي رواني و 

هاي پرورشي و آموزشي، استفاده به نظر نويسنده اين مقاله تعجيل در امر اصالح بنيادي برنامه •

بهينه و بجا از آحاد جامعه، شكوفايي و رضايتمندي، افزايش خالقيت، شور و هيجان و از همه 

 . رشد مي دهدتر ايجاد روح زيستن در فضاي عادالنه آموزشي و كسب و كار را در جامعه  مهم

 قدرداني
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