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  دهیچک

 ر نسبت بهتلی مهمگیری از آن، عامامروزه عقیده بر این است که هوش هیجانی و توانایی بهره زمینه پژوهش: و مقدمه

است و  یمهم سئلهم یدر دوره کودک یجانیه ی. وجود اختالالت رفتارباشدهوش شناختی در دستیابی به موفقیت افراد می

به  . با توجهکر استمهم تف هایاز جنبه یکیآن هایمهارتتفکر نقادانه و  .باشدمی بزرگسالیدر  یبروز اختالالت روان ساززمینه

نبه ج نیتوجه به ا ،مت کودکانو حفظ سالی و بهداشت ی، آموزشکنندهپیشگیری ،یتیحما های مختلفنقش پرستار در حوزه

 خألان و در کودک ادانهنق فکرتو  یجانیپرورش هوش ه ضرورتبا توجه به است. یدر عملکرد پرستار یضرور یدر کودکان امر

و  یانجیهوش ه بر عملکرد یجانیآموزش هوش ه تأثیر یبا عنوان بررسای اتی در زمینه کودکان سن مدرسه، مطالعهمطالع

 شد.و انجام  یکودکان سن مدرسه طراح انهتفکر نقاد

 شرکت در واجد شرایط نفر از کودکان سن مدرسه 36در این مطالعه کمی مداخله ای از نوع تجربی ،  اجرا:  روش

داخله اوی، گروه کنترل و متصادفی انتخاب و به دو گروه مسای ی خوشهاچندمرحلهگیری پژوهش بودند که به روش نمونه

قسمتی، مشخصات  3نامه پرسشاضر جهت بررسی، از در مطالعه ح. شدندآزمون تخصیص داده آزمون پسصورت طرح پیشبه

 قهیدق ۴۵ه جلس ۸گروه مداخله در  استفاده شد. رجاییو تفکر نقادانه  TYEISجمعیت شناختی، پرسشنامه هوش هیجانی 

کمیل کنندگان تپرسشنامه قبل از مداخله و یک ماه پس از انجام مداخله توسط شرکت .کردندشرکت  ی هوش هیجانیآموزش

 شد.انجام  2۸ه نسخSPSS یآمار افزارنرم ها به کمک وتحلیل دادهشد. تجزیه

 بعد .بود هیجانی هوش وزشآم از مدرسه سن کودکان در هیجانی هوش عملکرد بهبود دهندهنشان مطالعه، یجنتا :هایافته

. -(P>0۵/0)نداشت وجود داریمعنی تفاوت مداخله و کنترل گروه دو در ابعاد از کدامهیچ در نقادانه تفکر ازنظر مداخله از

 مداخله از بعد و قبل تنمرا بین کنترل گروه در هم و  مداخله گروه در هم که بود آن دهندهنشان زوجی تی آزمون نتیجه

 عملکرد بین داد نشان نتایج نینهمچ(. P>0۵/0) نشد مشاهده آماری دارمعنی اختالف ابعاد از کدامهیچ در نقادانه تفکر ازنظر

 همبستگی( P= 677/0)رلکنت و هم( P= 719/0) مداخله در گروه هم مداخله از بعد کودکان نقادانه تفکر و هیجانی هوش

 . نداشت وجود آماری دارمعنی

 دبستانی کودکان نیهیجا هوش عملکرد بر هیجانی هوش آموزش پژوهش، این هاییافته اساس بر  :گیرییجهو نتبحث 

 سایر باتر زرگب نمونه حجم در تحقیق این شودیم پیشنهاد بنابراین. است نبوده تأثیرگذار انه آنانتفکر نقاد بر اما. دارد تأثیر

و  مچنین پیشنهاد به تدوینهو  .شود انجام مختلف زمانی فواصل در بار چندآزمون پس و شود انجام یری،گاندازه ابزارهای

مسئولین زیربط و  توسط مدارس سطح در هیجانی هوش عملکرد افزایشمنظور به هیجانی هوش آموزش مدون اجرای برنامه

 بهره برد. سالمت حوزه در توان از پرستاران،در جهت تحقق این امر مهم، می

 مدرسه،  سن کودکان نقادانه، تفکر هیجانی، عملکرد هوش هیجانی، آموزش هوش: یدیکل کلمات
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Abstract 

Background and Aim: Today, it is believed that emotional intelligence and the ability 

to use it is a more important factor than cognitive intelligence in achieving people's success. 

Existence of behavioral and emotional disorders in childhood is an important issue and 

causes mental disorders in adulthood. Critical thinking and its skills are one of the important 

aspects of thinking. Considering the role of the nurse in various fields of support, prevention, 

education and health and maintaining children's health, paying attention to this aspect in 

children is essential in nursing practice. Considering the necessity of developing emotional 

intelligence and critical thinking in children and the lack of studies in the field of school-age 

children, this study was designed and carried out to investigate the effect of emotional 

intelligence training on the performance of emotional intelligence and critical thinking of 

school-age children. 

Result: The results of the study showed the improvement of emotional intelligence 

performance in school-aged children from emotional intelligence training. After the 

intervention, there was no significant difference between the control and intervention groups 

in terms of critical thinking in any of the dimensions (P<0.05). The result of the paired t-test 

indicated that there was no statistically significant difference between the scores before and 

after the intervention in terms of critical thinking in both the intervention group and the 

control group (P<0.05). Also, the results showed that there was no statistically significant 

correlation between the performance of emotional intelligence and critical thinking of 

children after the intervention in the intervention (P=0.719) and control (P=0.677) groups.  

Conclusion: Based on the findings of this research, emotional intelligence training has 

an effect on the emotional intelligence performance of primary school children. But it has not 

affected the critic's thinking. Therefore, it is suggested that this research be done in a larger 

sample size with other measurement tools and after several times in different time intervals. 

And also the proposal to formulate and implement a written program of emotional 

intelligence in order to increase the performance of emotional intelligence at school levels by 

subordinate officials and in order to realize this important matter, nurses can be used in the 

field of health.  

Keywords: Emotional Intelligence Training, Emotional Intelligence Performance, 

Critical Thinking, School Age Children  


