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  چکیده    

دانشجویان پرستاری و مامایی، استرس های متعددی را در رابطه با برنامه های آکادمی و محيط های بالينی تجربه می : و هدفزمینه     

هيجانی در ارتقای بهداشت روان و عملکرد تحصيلی، بررسی هوش هيجانی در این قشر می تواند پایه  کنند. با توجه به اهميت نقش هوش

 .ای جهت تقویت این متغير مهم با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر باشد

از دانشدجویان پرسدتاری و   نفدر   125انجام شدد.   1392تحليلی و مقطعی بوده که در سال  -این مطالعه از نوع توصيفی روش بررسی:    

آوری اطالعات، شامل مشخصات فردی و پرسشدنامه هدوش هيجدانی سديبریا     مامایی به شيوه تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع

ليز واریدان   )ميانگين و انحراف معيار ( وآزمون تی و آناها با استفاده از آمار توصيفی و تحليلی ( بود. داده33-165)دامنه نمرات  شيرینگ

 .در نظر گرفته شد 05/0تحليل شد. سطح معنی داری 

و در دانشدجویان مامدایی    12/109±27/12ميانگين و انحراف معيار نمدره کلدی هدوش هيجدانی در دانشدجویان پرسدتاری        یافته هاا:     

ن بدا سدن، محدل سدکونت، عالقده و      های هوش هيجانی و نمره کدل آ پرستاری و مامایی  هر یک از حيطه بود. در گروه 26/13±32/113

دار داشت آگاهی هوش هيجانی ارتباط معنیمعدل فقط با حيطه خودو  در گروه پرستاری جن نداشت. دار معنی وضعيت اقتصادی تفاوت

(05/0 ›Pنمره حيطه خود .)آگاهی هوش هيجانی در دانشجویان دختر و دارای معدل باال بيشتر بود. 

 توان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر، میا توجه به ارتباط برخی  مشخصات دموگرافيک با  هوش هيجانیب نتیجه گیری:    

 .به تقویت این عنصر مهم کمک نمود
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 مقدمه   
ختی است که شامل ارزیابی ای روانشناهیجان، سازه   

شود که برای اداره ها و موقعیت ها میشناخت، انگیزه

(. هوش هیجانی در 1هیجانات به هوش هیجانی نیاز است)

هایی بردارنده توانایی های غیر شناختی، دانش و شایستگی

کند به طور موفقیت آمیزی با است که شخص را قادر می

-(. بررسی ها نشان می2شرایط مختلف زندگی انطباق یابد)

دهد که هوش هیجانی ارتباط تنگاتنگی با سالمت 

 (. دوران3بینی کند)تواند آن را پیشروانشناختی دارد و می

است و  دانشجویان برای چالش پر و مهیج ای دوره دانشجویی

 فراهم هاآن برای را اضطراب از منابعی تواند این چالش ها می

تحصیلی  افت باعث و اندازد طرخ به را هاآن وسالمت آورده

نشان داده اند دانشجویان پرستاری  مطالعاتی متعدد(. 4گردد.)

استرس هایی را در رابطه با برنامه های آکادمی و محیط های 

تری . افرادی که هوش هیجانی پایین(5بالینی تجربه می کنند)

دارند، در مواجهه با استرس های زندگی، سازگاری و انطباق 

تری خواهند داشت و در نتیجه بیشتر به افسردگی، فضعی

 (.2شوند)ناامیدی و دیگر پیامدهای منفی زندگی مبتال می

متعددی نشان می دهد که عوامل  همچنین مطالعات   

. یافته های برخی متعددی با هوش هیجانی ارتباط دارد

توانایی ابراز هیجان و همدلی در مطالعات نشان می دهد که 

بیشتر از مردان است، در حالی که در برخی از مطالعات  زنان

بر عدم وجود اختالف هوش هیجانی دختران و پسران داللت 

( بیانگر 1391های پژوهش تهرانی و همکاران ). یافته(6)دارند

ارتباط بین هوش هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی 

ین است. همچنین در این پژوهش گزارش شده است که ب

هوش هیجانی و ترم تحصیلی ارتباط معنی دار وجود دارد. لذا 

هیجانی و  هوش درباره تحقیق ضرورت و توجه به اهمیت با

که منجر به عملکرد بهتر آنان  استرس کاهش در آن مهم نقش

 این گردد،می دانشجویان تحصیلی و موفقیت در دانشگاه

ی از ویژگی هیجانی با برخ هوش ارتباط تعیین هدف با مطالعه

-پرستاری و مامایی دانشگاه علو م پزشکی  های دانشجویان

 .شد گلستان انجام

 روش بررسی   

بر  1392تحلیلی و مقطعی در سال  -این مطالعه توصیفی   

روی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 

گلستان انجام شد. بر اساس فرمول حجم نمونه و در نظر 

بین هوش هیجانی و سالمت روان با اطمینان   =r 2/0گرفتن 

درصد، حجم  20حداکثر درصد و احتمال ریزش نمونه ها  95

(. بعد از کسب مجوز از معاونت 3نفر تعیین شد) 125نمونه 

مامایی،  -تحقیقات و فناوری و مسئوالن دانشکده پرستاری

جهت جمع آوری داده ها اقدام شد. برای انتخاب نمونه ها از 

نفر بودند  345ست تمامی دانشجویان پرستاری و مامایی که لی

دانشجوی مقطع و شرایط و مالک های ورود به پژوهش) 

هیچ گونه بیماری کارشناسی و عدم وجود سابقه آشکار 

شماره از  125شناخته شده جسمی و روانی مزمن( را داشتند، 

لیست دانشجویان بر اساس شماره دانشجویی به طور تصادفی 

ساده از طریق جدول اعداد تصادفی انتخاب شد. پژوهشگر 

ضمن بیان اهداف پژوهش و کسب رضایت، پرسشنامه ها را 

پرسشنامه  به طور  104در اختیار دانشجویان قرار داد. تعداد 

پرسشنامه ناقص  21 کامل تکمیل و برگردانده شد و تقریبا

است.  درصد بوده 20بازگردانده شد که ریزش نمونه کمتر از 

ها در این پژوهش، دو قسمتی بود که ابزارجمع آوری داده

بخش اول آن شامل مشخصات دموگرافیک و بخش دوم آن 

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ بود. این پرسشنامه 

درجه ای لیکرت درجه  5گویه است که با مقیاس  33حاوی 

 7بندی شده است. این آزمون پنج حوزه خودانگیزی) با 

 6گویه(، همدلی) 7گویه(، خود کنترلی) 8ویه(، خودآگاهی)گ

گویه( را اندازه گیری می کند که 5گویه( و مهارت اجتماعی )

(، 7-35خودانگیزی)  نمره های آن در حیطه های

( و 6-30(، همدلی)7-35(، خود کنترلی)8-40خودآگاهی)

( بود. کمترین نمره کسب شده در 5-25مهارت اجتماعی )

است. نمره باال در این  165و بیشترین آن  33 این آزمون

آزمون نشان دهنده هوش هیجانی باالتر است. 

همسانی ( در مطالعه خود بیان نموده که میزان 1380منصوری)

نفری  40درونی آزمون در اجرای مقدماتی بر روی یک نمونه 

درصد  85/0از دانشجویان بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

جرای نهایی همسانی درونی )پایایی درونی( بوده است و در ا

 50پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از ضریب پایین 

درصد  64درصد) مهارت های اجتماعی( تا ضریب باالی 

( 84/0)خودکنترلی( با میانگین کلی ضریب همسانی درونی)

(. داده ها  7می باشد که از روایی سازه کافی برخوردار است)
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و با استفاده از میانگین، انحراف معیار SPSS-16  ارافزدر نرم

و درصد توصیف شد و به منظور تعیین ارتباط بین هوش 

استفاده ANOVA,T-test هیجانی و عوامل دموگرافیک از 

شد و برای مواردی که از توزیع نرمال برخوردار نبودند ) با 

نان  استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف(، از آزمون های

پارامتریک همبستگی اسپیرمن استفاده شد. مبنای معنی داری 

 .در نظر گرفته شد 05/0در این تحقیق 

 یافته ها   

نفر از دانشجویان شرکت کننده در پژوهش، رشته  75   

نفر رشته مامایی و اکثر دانشجویان پرستاری  29پرستاری و 

سن در درصد( دختر بودند. میانگین و انحراف معیار  3/65)

سال (  18-24) دامنه سنی 42/21±59/2دانشجویان پرستاری 

 19-21)دامنه سنی  55/20±94/0و در دانشجویان مامایی 

نفر  38درصد( ساکن در خوابگاه و  5/63نفر ) 66( بود. سال

نفر  85درصد( غیر خوابگاهی بودند. اکثر دانشجویان  5/36)

درصد(  6/85فر )ن 89داشتند.  15درصد( معدل باالی  74/81)

عالقمندی به رشته بیان داشتند. از نظر وضعیت اقتصادی، 

درصد( دارای وضعیت  7/50نفر ) 38دانشجویان پرستاری 

درصد( دارای وضعیت  40نفر ) 30اقتصادی متوسط ،

درصد( دارای وضعیت  5/34نفر ) 7اقتصادی خوب و 

درصد دانشجویان مامایی  2/55اقتصادی ضعیف بوده اند و

 3/10نفر ) 3ارای وضعیت اقتصادی متوسط بودند و تنها د

درصد( دارای وضعیت اقتصادی ضعیف بودند. میانگین نمره 

 12/109±27/12کلی هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری 

 (. 1بوده است)جدول  32/113±26/13و در دانشجویان مامایی

با توجه به اینکه متغیر سن با آزمون کولموگروف    

نوف از توزیع نرمال برخوردار نبوده است، لذا از آزمون اسمیر

نان پارامتریک همبستگی اسپیرمن برای ارتباط سن با هوش 

و  =98/0Pهیجانی استفاده شده است که در گروه پرستاری 

سن  با  هوش هیجانی ارتباط معنی  =89/0Pدر گروه مامایی 

 دار نداشت.

 

 

 

 

ش هيجانی در دانشجویان  هو : ميانگين نمرات حيطه های1جدول

 بر حسب رشته تحصيلی

حيطه های هوش هيجانی 

 دانشجویان 

انحراف  ±ميانگين 

 معيار

 64/23±54/3 پرستاری خود انگيزگی

 89/25±22/3 مامایی 

 86/28±09/4 پرستاری خود آگاهی

 62/29±12/4 مامایی 

 41/22±49/3 پرستاری خودکنترلی

 60/23±66/4 مامایی 

 58/18±38/2 پرستاری یهمدل

 92/16±29/2 مامایی 

 61/15±04/3 پرستاری مهارت اجتماعی

 06/17±10/3 مامایی 

 12/109±27/12 پرستاری نمره کلی

 32/113±26/13 مامایی 

 

در گروه پرستاری، جنسیت  نشان داد که test  - tآزمون   

آگاهی هوش هیجانی با دانشجویان فقط با حیطه خود

034/0P= و در دانشجویان دختر  ارتباط معنی دار داشته است

و در پسران  59/29± 12/4بیشتر از پسر بوده است) دختران 

در سایر حیطه های هوش هیجانی )خود   )75/3±50/27

انگیزگی، خود کنترلی، همدلی و مهارت اجتماعی( ارتباط 

 معنی دار وجود نداشته است.

در گروه پرستاری نمره کل  نشان داد که t-testآزمون    

هوش هیجانی با معدل اختالف معنی دار نداشته است. در 

آگاهی هوش هیجانی با گروه پرستاری فقط در حیطه خود

این اختالف معنی دار بوده و دانشجویان با   =049/0Pمعدل 

معدل باالتر دارای نمره خود آگاهی بیشتری نسبت به 

) در دانشجویان پرستاری  نددانشجویان با معدل کمتر بوده ا

و در دانشجویان  92/26 ± 26/4دارای معدل کمتر از پانزده 

(. در  31/29± 96/3پرستاری دارای معدل پانزده و باالتر 

گروه مامایی نمره کل هوش هیجانی و تک تک حیطه های آن 

 با معدل تفاوت معنی دار نداشته است.



 71/ دوره دوازدهم/ شماره دو/ 1394و زمستان  پاييز                                                                                                       مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي    

 

کونت، وضعیت در گروه پرستاری و مامایی بین محل س   

اقتصادی، عالقه به رشته تحصیلی و نمره کلی هوش هیجانی 

 های آن اختالف معنی داری وجود نداشته است.  -و حیطه

همچنین یافته ها نشان داد که در گروه پرستاری نمره کلی    

هوش هیجانی بین سال های مختلف تحصیلی تفاوت معنی 

-جانی بین سال)حیطه همدلی ( هوش هی دار نداشته و  فقط

در  دار داشته است کهتفاوت معنی  =007/0Pهای مختلف 

، توکی POST HOCتفاوت درون گروهی با استفاده از 

حیطه همدلی هوش هیجانی دانشجویان پرستاری در سال اول 

بیشتر از سال سوم و چهارم بوده است. در گروه مامایی نمره 

ی تفاوت کلی هوش هیجانی بین سال های مختلف تحصیل

معنی دار وجود نداشته است و فقط )حیطه مهارت اجتماعی( 

اختالف معنی  =022/0Pهوش هیجانی بین سال های مختلف 

دار داشت و نمره این حیطه بین سال های اول و دوم با 

019/0P<  تفاوت معنی دار داشت و در سال دوم بیشتر از

 سال اول بود.

 بحث   

از هوش  دانشجویان پرستاری و مامایی های پژوهشیافته   

کل برخوردار بوده اند. هیجان باالیی نسبت به میانگین نمره

( در مطالعه ی خود نشان دادند که 1391مالیی و همکاران )

میانگین هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

بوده است که با  57/12با انحراف معیار  29/102گلستان 

 (.6همخوانی دارد )مطالعه حاضر 

آگاهی هوش در مطالعه حاضر فقط میانگین نمره حیطه خود   

هیجانی دانشجویان پرستاری با جنس ارتباط معنی دار داشته 

که این نمره در دختران بیشتر از پسران بوده است. در مطالعه 

( ، قاعدی و همکاران 1391ای که توسط مالیی و همکاران )

ط جنسیت با هوش هیجانی انجام ( در خصوص ارتبا 1387)

شد، نمره کل هوش هیجانی با جنسیت ارتباط معنی دار 

، خود آگاهی و همدلی با داشته است و حیطه خود کنترلی

جنس اختالف معنی دار داشته که در دختران بیشتر از پسران 

بوده است و حیطه مهارت اجتماعی و خود انگیزگی اختالف 

(. لذا مطالعه حاضر با نتایج 8و 6دار نداشته است )معنی

مطالعه فوق در خصوص اختالف معنی دار بین نمره کل 

هوش هیجانی با جنسیت همسو نبوده است که شاید دلیل این 

اختالف به خاطر تنوع  رشته های دانشجویان مختلف علوم 

پزشکی در مطالعه آن ها بوده، در حالی که در مطالعه حاضر 

یی شرکت داشته اند و از نظر توزیع فقط گروه پرستاری وماما

جنسیتی در گروه پرستاری، دختران بیشتر بودند. مطالعه 

آگاهی هوش حاضر فقط از جهت باال بودن نمره حیطه خود

هیجانی در دانشجویان دختر نسبت به پسر با مطالعه فوق 

 همخوانی داشته است.

نتایج مطالعه فوق در خصوص عدم ارتباط معنی دار بین    

نمره کل هوش هیجانی و جنسیت با مطالعه محمد خانی و 

( و 1386، حدادی کوهسار و همکاران )( 1387) همکاران 

و 2و1( همخوانی داشته است)1387اعظم مقدم و همکاران )

3 .) 

کل هوش  یافته ها نشان داد که در گروه پرستاری نمره   

همین  هیجانی با معدل اختالف معنی دار نداشته است. در

 ( و حدادی کوهسار و همکاران1388) راستا خلیلی آذر

نیز نشان دادند که بین هوش هیجانی و پیشرفت  (1386)

تحصیلی رابطه معنی دار وجود نداشته است که نتایج آن ها 

(، ولی در مطالعه 9و  2با مطالعه حاضر همخوانی دارد)

در  ( نیز نشان داده شد که تفاوتی1383) جوادی و همکاران

نمره کل هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی 

وجود دارد و دانش آموزان تیز هوش از هوش هیجانی 

رسد که اختالف نتایج باالتری برخوردارند که به نظر می

گروه سنی مطالعه حاضر با مطالعات فوق به خاطر تفاوت در

 (. 10پایین نمونه ها باشد )

هوش هیجانی دانشجویان در  در مطالعه حاضر نمره کلی   

سال های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشت، 

( بیان داشته اند که بین ترم 1391) ولی تهرانی و همکاران

تحصیلی و هوش هیجانی ارتباط معنی دار وجود دارد که با 

(. در توجیه این مطلب می 4مطالعه حاضر همخوانی ندارد)

د که تحقیقات نشان داده هوش توان به این نکته اشاره کر

هیجانی همراه با افزایش سن و تجربه از کودکی تا بزرگسالی 

توسعه می یابد و انسان ها با گذشت زمان در قابلیت های 

خود توانمند تر شده و مهارت بیشتری در مدیریت هیجانات 

و تکانه های خود پیدا می کنند. بر این اساس با افزایش ترم 

ش تجربه و آموزه های حرفه ای دانشجویان تحصیلی و افزای

در ترم های باالتر مهارت هوش هیجانی باالتری نسبت به 

 (.4دانشجویان ترم های پایین تر دارند)
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 گیری نتیجه   

با توجه به ارتباط برخی مشخصات دموگرافیک با هوش    

هیجانی، می توان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی 

ین عنصر مهم  کمک نمود و انجام تحقیقات به تقویت اموثر

بیشتر برای سایر رشته های علوم پزشکی با در نظر داشتن 

 .سایر متغیرهای روانشناختی  توصیه می گردد
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Abstract 

Background and Objective: Nursing students are experiencing stress in related to academic and 

clinical training programs.  Given the importance of promoting mental health and emotional 

intelligence in academic performance,  the study of emotional intelligence and related factors could 

be the basis for strengthening this important variable by designing and implementing of effective 

training programs. 

Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on 125 nursing & midwifery 

students selected randomly in 2013. The instruments were a demographic checklist and Shyryng 

Sybrya Emotional Intelligence Questionnaire. The data was analyzed in SPSS16 using descriptive 

statistics (mean and standard deviation) and ANOVA, T- TEST (p≤ 0.05). 

Results: The mean of emotional intelligence was 109.12±12.27 in nursing and 113.32±13.26 in 

midwifery students.  The  total score and  the score of all dimensions of  Emotional Intelligence 

Questionnaire were not related significantly with some demographic factors such as age, residential 

place, interest to major and economic status (P>0.05), in both nursing and midwifery students. In 

nursing students, the meaningful relation was found just between Self-awareness dimension and 

gender (P=0.034) and grade point average (GPA)   (P=0.049). The score of Self-awareness was 

higher in female students and  in the students with higher GPA. 

Conclusion: Regarding the relationship between some demographics and emotional intelligence, 

we can design and implement effective educational programs to boost this important component. 
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