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  مقدمه
ش هیجانی به یـک مفهـوم شـناخته    ي اخیر، هودر دهه     

شده تبدیل شده اسـت و تحقیقـات زیـادي در ایـن حـوزه      
 مهـارت هـاي بـین   هـوش هیجـانی،   . گرفته اسـت صورت

و بـه  ) 1(گیـرد زیـادي را در بـر مـی    و درون فـردي  فردي
ــات    ــق هیجان ــراز دقی ــابی و اب ــایی درك، ارزی ــوان توان عن

عریف خـود  و سالووي، در آخرین ت مایر. شود تعریف می
 تفکر، فهـم و تسهیل هیجانی:به مؤلفه هاي دیگري از قبیل

تنظـیم   کـارگیري آگـاهی هیجـانی و   تحلیل هیجان ها و به
واکنشی هیجان به منظور ارتقاي رشـد هیجـانی و عقالنـی    

ایـن مهــارت شــناختی، انســان را در . انــدنیـز اشــاره نمــوده 
و در  سازگاري با شرایط محیط زندگی، کنترل استرس ها

 ). 2(دهدنهایت زندگی مؤثرتر یاري می

مطالعات نشـان داده اسـت کـه توانـایی ابـراز هیجـان و           
همدلی در زنان بیشتر از مردان است و همچنین در روابـط  
بین فردي میزان توجه ایشان به هیجانات افراد دیگر بیشـتر  

در برخی مطالعات مشخص شـده اسـت کـه هـوش     . است
و مطالعـاتی  ) 6و5و4و3(از مردان اسـت  هیجانی زنان بیشتر

نیز وجود دارد که بر عدم اختالف هوش هیجانی دختـران  
در متـون مشـهور بیشـتر بـه     ). 8و7(و پسران داللـت دارنـد  

 -وجود تفاوت جنسیتی از نظر هـوش هیجـانی اشـاره مـی    
شود و غالباً زنان و دختران را داراي هوش هیجـانی بـاالتر   

این مطالعه بـراي بررسـی وجـود    بر همین اساس، . دانندمی
بـین دانشـجویان   درتفاوت جنسیتی از نظـر هـوش هیجـانی   

  . گلستان انجام شددانشگاه علوم پزشکی
     روش بررسی

در  1388کـه در سـال   تحلیلـی  -این مطالعه توصیفیدر     
نفـر از   180گلستان انجام شد، تعداد دانشگاه علوم پزشکی

گیري به نمونه. انتخاب شدنددانشجویان به روش تصادفی 
وزنـی،  براسـاس جنسـیت و دانشـکده      -صورت تصـادفی 

محاسـبه  ازکه بعدگونهگرفت؛ بدین محل تحصیل صورت
  حسـب جنسـیت   برتعداد دانشجویان کلحجم نمونه از بین

پرســتاري، (و دانشــکده محــل تحصــیل) و مؤنــثمــذکر(  
یـاز بـه صـورت    تعداد نمونه مورد ن) پزشکی و پیراپزشکی

. انتخـاب شـد  ) گروهکالس هاي هرلیست( تصادفی منظم 
هـاي  جمع آوري داده ها در این مطالعه از طریق پرسشنامه

اطالعات دموگرافیک و هـوش هیجـانی سـیبریا شـرینگ     
 .جمع آوري شد

 33سـیبریا شـیرینگ، داراي   هـوش هیجـانی   پرسشنامه     
کـامالً  مـوافقم تـا   کـامالً (ايسئوال با مقیاس لیکرت درجـه 

  انگیـزي می باشد و داراي پنج مؤلفه اصـلی خـود  ) مخالفم
،        )سؤال8(آگاهی، خود)سئوال 7(، خودکنترلی)سئوال 7( 

  اجتمـاعی  و مهـارت )سئوال 6(یا همدلیاجتماعیهوشیاري
برخی از سئواالت به صـورت مثبـت   . می باشد) سئوال 5( 

در ایـران ایـن   . شـوند  یگـذاري مـ  و برخی نیز منفی نمـره 
ــري و     ــیري، قنب ــانزاده، دهش ــري، خ ــنامه توســط می پرسش
 همکاران آن ها مورد استفاده قرار گرفـت و پایـایی آن بـا   

درصدگزارش شده  85تا  75استفاده از آلفاي کرونباخ از 
  ).  9 –11(است

 -زمونآبا SPSS-16افزارآمارينرم محیطدر داده ها     
تجزیـه   آزمـون تـی مسـتقل مـورد     وتوصـیفی  آماري هاي

 -در تمـامی آزمـون هـا سـطح معنـی     . گرفت وتحلیل قرار
  .گرفته شددر نظر 05/0داري 
 ها یافته

-و انحـراف معیـار سـن دانشـجویان شـرکت     میانگین   
ــن  ــده در ایـ ــه، کننـ ــود و  82/21 ± 08/2مطالعـ ــال بـ  سـ

ــر ــه خــود 1/56دانشــجویان دخت ــه هــا را ب  درصــد از نمون
 درصـد از نمونـه هـا مجـرد     1/90اده بودند و اختصاص د

کــاردانی ودرصــد از دانشــجویان در مقطــع 7/33.بودنــد
کردنـد و  درصد در مقطع کارشناسـی تحصـیل مـی    2/51

درصد از نمونه ها را  1/15دانشجویان رشته پزشکی فقط 
 -بیشـــترین شـــرکت. خـــود اختصـــاص داده بودنـــدبـــه

) درصد 6/0( مترینکو 4در ترم ) درصد 3/29(کنندگان
میـانگین هـوش   . انـد تحصـیل بـوده   مشـغول بـه   10ترم در
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دامنه تغییرات (بود 29/102  ± 57/12هیجانی دانشجویان 
 3/52(نفـر  91). می باشـد  33-165نمرات هوش هیجانی 

ــانگین  ) درصــد از دانشــجویان، هــوش هیجــانی بــاالي می
  . داشتند

ه هـاي هـوش   آزمون تی مستقل که براي مقایسـه مؤلفـ       
خــود انگیــزي، خــودکنترلی، خــود آگــاهی،     (هیجــانی

دانشــجویان دختــر و پســر )هوشــیاري و مهــارت اجتمــاعی
نشـان داد هـوش هیجـانی دانشـجویان دختـر       استفاده شـد، 

بوده که میانگین نمـره کـل هـوش     1/100و پسران  2/104
ــود   ــران ب ــاالتر از پس ــران ب ــن)P=03/0(هیجــانی دخت و ای

خـودکنترلی،  هـا در مـورد خـرده مقیـاس    اختالف میانگین
). >05/0P(دبو دارو هوشیاري اجتماعی معنیآگاهیخود

هیجانی، در دو و مهارت اجتماعی هوشمؤلفه خودانگیزي
  ).1 جدول( )P<05/0(نداشت جنس تفاوت معنی داري

  هايمقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی و خرده مقیاس:   1جدول 
 ان دختر و پسرآن در بین دانشجوی 

هاي هوش مؤلفه
 هیجانی

 پسر
M (SD) 

 دختر
M (SD) 

 tآمار
 ارزشP مستقل

07/19) 05/3( خود انگیزي  )66/3 (51/19  836/0-  404/0  

آگاهیخود  )68/3 (73/25  )09/3 (67/26  77/1-  07/0  

کنترلیخود  )13/4 (89/20  )86/3 (30/22  31/2-  02/0  

هوشیاري 
76/17) 36/3( اجتماعی  )83/2 (11/19  80/2-  006/0  

مهارت 
60/16) 69/3( اجتماعی  )36/3 (56/16  071/0  943/0  

نمره کل 
08/100) 05/13( هوش هیجانی  )92/11 (18/104  15/2-  03/0  

     
  بحث      
ــور         ــان ط ــه حاضــر،   هم ــد در مطالع ــخص ش ــه مش  ک

دانشجویان دختر هوش هیجانی باالتري نسـبت بـه پسـران    
و آگـاهی خـود  خـودکنترلی، هـاي مؤلفه نینو همچ داشتند

هوشیاري اجتماعی هوش هیجانی نیز در دختـران بـه طـور    
ــود  ــاالتر ب ــی داري ب ــدي و   . معن ــه قائ ــا مطالع ــه ب ــن یافت ای

) 13(و همکـارانش مطالعه محمد خـانی  و )12(همکارانش
کـه  ولـی بـا مطالعـه معرفـت و همکـارانش     خوانی دارد،هم

نشــان دادنــد ارتبــاطی بــین جنســیت دانشــجویان و هــوش  
    . خوانی نداردهم، )9(هیجانی وجود ندارد

     Rogers     و همکارانش نشان دادنـد فقـط بـین یکـی از
دختـر  (و جنسـیت  )توانایی تنظیم خلق(ابعاد هوش هیجانی

کـه  صـورت  ارتبـاط معکـوس وجـود دارد، بـه ایـن     ) بودن
  ). 14(است تران پایینکنترل خلق در دختر مهارت

دختــران ) 2007(همکــارانشوSaklofske درمطالعــه     
در مقایسه بـا پسـران بـه طـور معنـی داري هـوش هیجـانی        

   ).15(باالتري داشتند
مشخص شده ) 2010( و همکارانشمطالعه نوربخشدر     

بـین میـانگین نمـرات هـوش هیجـانی دو جـنس،        کـه است
  ).16(وجود ندارداختالف معنی دار آماري 

   گیرينتیجه     
تفــاوت هــاي هــوش هیجــانی در دو جــنسهمــه مؤلفــه     

 هوشیاري اجتمـاعی ولی با اطمینان می توان گفت  ندارند،
 .گیرند -تحت تأثیر جنسیت قرار می کنترلیخودو

  تشکر و قدردانی    
ــا     ــارياز م ــرم    همک ــت محت ــز، معاون ــجویان عزی  دانش

 سـایر وگلسـتان ناوري دانشـگاه علـوم پزشـکی   فوتحقیقات
کــه مــا را در انجــام ایــن مطالعــه یــاري نمودنــد،  عزیزانــی

  . کنیمو تشکر میتقدیر
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Abstract 
Background and Objective: The relation between gender and emotional intelligence has been 
considered in different studies and it seems that females have higher emotional intelligence. We 
aimed to determine gender difference in emotional intelligence among students of Golestan 
University of medical sciences. 
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was conducted, 2008, on 180 students 
selected randomly. For data collection, we used a valid and reliable(r= 0.75 to 0.85)emotional 
intelligence questionnaire named Cyberia shrink. Descriptive statistics and independent t-test  
(p ≤ 0.05) were used to analyze the data, using SPSS-16 software. 
Results: As the results show, There is significant difference(P=0.03)between Females’ emotional 
intelligence (104.2) and males’ (100.1). Female students have higher scores in their self control, self 
awareness and social awareness (P<0.05). There is no the self motivation and social skills between 
males and females are not significantly different. 
Conclusion:There is no difference in all components of emotional intelligence between two 
genders, but we can say self control and social awareness can be influenced by gender. 
Key Words: Emotional intelligence, Gender difference, University student 
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