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چکيده
مقدمه: هوش هیجاني، یك شکل ضروري از هوش بشر و یکي از مهمترین عوامل براي موفقیت شغلي و اجتماعي است و براي 

عملکرد مؤثر پرستاري الزم و ضروي است. این پژوهش با هدف بررسي هوش هیجاني دانشجویان پرستاري انجام شده است.
روش: این مطالعه از نوع توصیفي مقطعي بود. جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 
شاغل به تحصیل در سال تحصیلي 89-1388 بودند که از بین آنان 116 نفر به شیوه تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها 
پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش، که بخش اول شامل مشخصات دموگرافیك، بخش دوم پرسشنامه هوش هیجاني بار-ان بود. جهت تجزیه 
و تحلیل اطالعات، از آزمون t-test  براي مقایسه میانگین در گروهها و از ضریب همبستگی پیرسون براي بررسي ارتباط بین هوش هیجاني 

با برخي از مشخصات فردي )معدل و سن( در نرم افزار spss-16 استفاده گردید. 
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره کل هوش هیجاني در دانشجویان  35.05±331.28 بود و بین هوش هیجاني و 

معدل ارتباط معني داري وجود داشت  )p=0.05(. ارتباط آماري معني داري بین هوش هیجاني با جنس و سن وجود نداشت.
نتیجه گیري: نتایج نشان داد که هوش هیجاني دانشجویان پرستاري در سطح مطلوب مي باشد ولي با توجه به ماهیت حرفه 
پرستاري و این که هوش هیجاني باال بیانگر مدیریت بهتر هیجانات خود و دیگران و برقراري رابطه مناسب با آنها مي باشد لذا براي رسیدن 

به سطح عالي، باید تدابیري را اتخاذ نمود و محیط یادگیري را براي بهبود هوش هیجاني دانشجویان به وجود آورد.

کلید واژه ها: هوش، هوش هیجاني، دانشجویان پرستاري.

 تاریخ دریافت: 1394/3/17         تاریخ پذیرش: 1394/7/7
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مقدمه 
تأثیر  تحت  ما  حافظه  و  یادگیري  ادراك،  استدالل،  تفکر، 
حاالت هیجاني هستند. این امر نشانگر نیاز به درك پویایي هیجانات 
براي درك رفتار انسان مي باشد )1(. افرادي که درباره هیجان هاي 
مدیریت مشکالت  در  بیشتري  مهارتهاي  دارند  بیشتر  آگاهي  خود 
هیجاني دارند. افرادي که مي توانند در یك موقعیت استرس برانگیز 
هیجان ویژه اي را در خود تشخیص دهند، زمان کمتري را صرف 
توجه به واکنش هاي هیجاني خود مي کنند و منابع شناختي کمتري 
را به کار مي گیرند. این امر به آنها امکان بررسي واکنش هاي دیگر 
را مي دهد و باعث مي شود که افکار خود را متوجه تکالیف دیگر 
کنند یا راهبردهاي انطباقي سازگارانه بیشتري را به کار ببرند )2(. 
هوش هیجاني آن دسته از تواناییهاي ذهني است که به تشخیص 
احساسات و ادراك خود و دیگران کمك نموده و باعث مي شود تا فرد 
بتواند احساسات و هیجانات خود را تنظیم کند. هوش هیجاني نوعي 
از هوش غیر شناختي است که شامل یکدسته از تواناییها و مهارتهاي 
اجتماعي و هیجاني است و احتمال موفقیت فرد در مقابله با فشارها 
توانایي  افزایش مي دهد )3(. هوش هیجاني  را  و شرایط محیطي 
تاکتیکي در عملکرد فرد است در حالیکه هوش شناختي داراي قابلیتي 
استراتژیك و درازمدت است. هوش هیجاني پیش بیني موفقیت را 
ممکن مي سازد زیرا نشان مي دهد که چگونه فردي دانش خود را در 
موقعیتي بالدرنگ به کار مي گیرد )4(. امروزه موفقیت هر فرد در هر 
مرحله از زندگي بیشتر از بهره هوشي به بهره هیجاني او بستگي دارد 
)1(. گلمن به عنوان یك صاحب نظر چنین مي گوید "بهره هوشي 
در بهترین حالت خود تنها عامل 20% از موفقیت هاي زندگي است، 
80% موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در 
بسیاري از موارد در گرو مهارتهایي است که هوش هیجاني را تشکیل 

مي دهد" )5(.
در  موضوع  این  روي  محققین  از  زیادي  گروه  کار  نتیجه 
سالهاي اخیر نشان داد که ارتباط مستقیمي بین هوش هیجاني و 
برآیندهاي مثبت سازماني از جمله عملکرد بهتر، فعالیتهاي مناسب 
گروهي، تعامالت مؤثرتر، راه حل بهتر تضادها و سطوح پایین تر تنش 
وجود دارد. )6(. مارکیوز و همکارانش )2006( رابطه هوش هیجاني 
آموزان  دانش  در  را  علمي  هاي  موفقیت  و  اجتماعي  شایستگي  با 
با  آموزان  نمودند و دریافتند که دانش  بررسي  اسپانیا  دبیرستانهاي 
هوش هیجاني باال تمایل بیشتري به رفتارهاي اجتماعي مثبت دارند 
)7(. پارکر و همکارانش )2004( بیان مي کنند که هوش هیجاني 
یك پیش بیني کننده مهم براي موفقیتهاي علمي است )8(. کلرك 

اجتماعي و هیجاني  آموزش مهارتهاي  بیان مي کنند که   )2006(
مي تواند هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت موجب موفقیت افراد 
باشد و با گنجاندن مفهوم هوش هیجاني در برنامه هاي آموزشي                   
مي توان به دانش آموزان کمك کرد تا بهتر با فشارهاي تحصیلي 

مقابله کنند )9(. 
هیجان اساس حرفه پرستاري است و ماهیت حرفه پرستاري 
ایجاب مي کند که پرستاران داراي هوش هیجاني باشند. دانشجویان 
پرستاري نیز به این مهارتها نیاز دارند تا مراقبتهاي پرستاري را به 
طور شایسته ارائه دهند و بتوانند به طور مؤثر در محیط هاي کاري پر 
استرس کار کنند )10(. رشد هوش هیجاني در دانشجویان پرستاري 
به  توجه  با   .)11( شود  مي  آینده  در  آنان  عملکرد  بهبود  به  منجر 
اینکه دانشجویان پرستاري با مشکالت متعددي از جمله اضطراب 
و فشار همراه با آموزش پرستاري، مواجه شدن با مرگ و بیماریهاي 
مزمن، مسائل رفاهي، ... روبرو مي باشند داشتن تواناییهایي که درحل 

مشکالت آنها را یاري مي کند مي تواند باعث سازگاري آنها شود.
تحقیقات زیادي در مورد هوش هیجاني انجام شده ولي در 
مورد هوش هیجاني دانشجویان پرستاري مطالعات کمي وجود دارد. 
لذا این مطالعه به منظور بررسي هوش هیجاني دانشجویان پرستاري 

انجام شده است

روش مطالعه 
تحقیق حاضر از نوع بررسي توصیفي مقطعي است. جامعه 
رشته  کارشناسي  مقطع  دانشجویان  کلیه  شامل  تحقیق  مورد 
پرستاري دانشکده علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد است 
که در سال تحصیلي 89-1388 مشغول به تحصیل مي باشند. در 
با  نمونه  تعیین حجم  بر اساس فرمول  نمونه  تحقیق حاضر حجم 
سطح اطمینان 95 درصد از میان دانشجویان پرستاري واجد شرایط 
به تعداد 120 نفر انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. دانشجویاني 
که داراي معیارهاي مورد نظر پژوهشگر بودند )شاغل به تحصیل 
در سال تحصیلي 89-1388، عدم شرکت در پژوهش هاي مشابه 
مطالعه  در  به شرکت  حاضر  و  پرسشنامه(  با  قبلي  آشنایي  عدم  و 
شده بودند پرسشنامه مرتبط را تکمیل نمودند. نمونه گیري به روش 

تصادفي طبقه اي انجام شد.
دسترسي به واحدهاي مورد پژوهش با برنامه ریزي و توافق 
قبلي با مسؤوالن آموزشي دانشکده و در یك جلسه از کالس درس 
و در رابطه با دانشجویاني که واحدهاي تئوري خود را به پایان رسانده 
بودند در بیمارستان محل کارآموزي در عرصه دانشجویان، انجام شد. 
الزم به ذکر است که پژوهشگران مدرس واحدهاي مورد پژوهش   
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مي باشند لذا پس از دسترسي به ارائه توضیحاتي مختصر در مورد 
اهداف پژوهش پرداختند و پس از کسب موافقت آنها پرسشنامه ها 
مورد  در  شرح  از  پس  دادند.  قرار  پژوهش  نمونه هاي  اختیار  در  را 
بخش هاي مختلف آن و روش پاسخ گویي به سؤاالت، طي مدت 20 
دقیقه، افراد نمونه  پژوهش در حضور محققین اقدام به پاسخگویي به 
پرسشنامه ها مي نمودند. پس از کامل کردن پرسشنامه ها جمع آوري 
شدند. جمع آوري اطالعات با این روش حدود 15 روز به طول انجامید.
ابزار گردآوري داده ها در این پژوهش شامل دو قسمت بود. 
قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیك و قسمت دوم مقیاس 
هوش هیجاني بار-آن براي ارزیابي هوش هیجاني از مقیاس هوش 
هیجاني بار-آن استفاده گردید که حاوي 90 سؤال است که بر روي 
تاحدودي،  موافقم،  موافقم،  )کامال  لیکرت  پنج درجه  اي  یك طیف 
مخالفم، کامال مخالفم( از یك تا پنج امتیاز بر حسب دستورالعمل 
راهنماي پرسشنامه امیتازدهي شد به این صورت که به سؤاالت با 
ماهیت منفي، کامال موافقم نمره یك و کامال مخالفم نمره پنج و 
به سؤاالت با ماهیت مثبت کامال موافقم نمره پنج و کامال مخالفم 
مؤلفه   نمره کلي 15  بر  آزمون عالوه  این  داده مي شود.  نمره یك 
هوش هیجاني که شامل حل مسئله )6 سؤال(، خوشبختي )6 سؤال(، 
استقالل )6 سؤال(، تحمل فشار رواني )6 سؤال(، خودشکوفایي )6 
سؤال(، خودآگاهي هیجاني )6 سؤال(، واقع گرایي )6 سؤال(، روابط 
بین فردي )6 سؤال(، خوش بیني )6 سؤال(، عزت نفس )6 سؤال(، 
کنترل تکانش )6 سؤال(، انعطاف پذیري )6 سؤال(، مسئولیت پذیري 
را         باشد،  )6 سؤال( مي  و خودابرازي  )6 سؤال(  )6 سؤال(، همدلي 
از  نمرات هر یك  با مجموع  برابر  مؤلفه  نمره کل هر  مي سنجد. 

سؤاالت آن مؤلفه و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مؤلفه 
مي باشد که حداقل نمره براي آزمودنیها 90 و حداکثر 450 و براي 
هر یك از مؤلفه ها حداقل نمره 6 و حداکثر 30 در نظر گرفته شده 
است.  این پرسشنامه در سال 1980 توسط بار-اون مورد استفاده قرار 
گرفت و در ایران نیز در پژوهشهاي بسیاري مورد استفاده قرار گرفته 
است. میزان پایایي آزمون به روش زوج – فرد 0/88 و بر حسب 

آلفاي کرونباخ 0/93 محاسبه شده است )12،13،14(. 
 Spss-16 افزار  نرم  توسط  نمرات  تحلیل  و  تجزیه  براي 
میانگین و انحراف معیار آنها محاسبه گردید و براي مقایسه میانگین 
در گروهها از آزمون t-test و براي بررسي ارتباط بین هوش هیجاني 
با برخي از مشخصات فردي از ضریب همبستگي پیرسون استفاده 

گردید و p<0/05 معني دار در نظر گرفته شد. 
 

یافته ها 
به علت ناقص بودن 4 پرسشنامه، 116 پرسشنامه مورد تجزیه 
پرستاري  کارشناسي  دانشجوي   116 گرفت.  قرار  آماري  تحلیل  و 
شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد یزد در این پژوهش مشارکت داشتند که از این تعداد 92 )79.3 
درصد( دانشجو مجرد و 24 )20.7 درصد( دانشجو متأهل، 29 )25 
درصد( دانشجو مذکر و 87 )75 درصد( دانشجو مؤنث، بودند. میانگین 
و انحراف معیار سن دانشجویان 3/21+21/67 و میانگین و انحراف 
معیار معدل دانشجویان 1/67± 16/17 بود. در جدول شماره یك 
میانگین و انحراف معیار هوش هیجاني و مؤلفه هاي آن آورده شده 

است. 

جدول 1: داده هاي توصیفي شامل تعداد، میانگین، و انحراف معیار مؤلفه های هوش هیجانی

انحراف معیارمیانگینتعدادمؤلفه های هوش هیجانی
حل مسئله
خوشبختي
استقالل

تحمل استرس
خودشکوفایي

خودآگاهي هیجاني
واقع گرایي

روابط بین فردي
خوش بیني
عزت نفس

کنترل تکانش
انعطاف پذیري

مسئولیت پذیري
همدلي

خودابرازي
هوش هیجاني

116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

23.04
24.26
21.63
19.08
23.26
22.41
18.92
24.62
21.98
22.93
19.25
18.92
26.75
25.02
19.14
331.28

3.31
3.92
3.88
4.00
3.34
4.45
3.38
4.04
3.00
3.68
4.82
3.45
5.61
3.20
4.05
35.05

براي بررسي ارتباط هوش هیجاني و سن و معدل از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد که در جدول شماره 2 آمده است.
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جدول 2: آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین متغیرهاي سن و معدل با هوش هیجاني و مؤلفه هاي آن

مؤلفه های هوش 
هیجانی

معدلسن

سطح معني داريضریب همبستگيسطح معني داريضریب همبستگي

حل مسئله
خوشبختي
استقالل

تحمل استرس
خودشکوفایي

خودآگاهي هیجاني
واقع گرایي

روابط بین فردي
خوش بیني
عزت نفس

کنترل تکانش
انعطاف پذیري

مسئولیت پذیري
همدلي

خودابرازي
هوش هیجاني

-0.02
-0.21
-0.06
-0.08
0.01
-0.06
0.04
-0.02
0.03
-0.12
-0.004
0.02
0.01
0.008
-0.16
-0.07

0.75
*0.01
0.47
0.34
0.88
0.47
0.65
0.76
0.73
0.19
0.96
0.75
0.88
0.92
0.08
0.42

0.21
0.001
0.11
0.07
0.14

-0.004
0.14
0.08
0.20
0.17
0.08
0.08
0.23
0.25
0.12
0.21

*0.04
0.99
0.32
0.49
0.18
0.96
0.18
0.44
0.06
0.11
0.44
0.43

*0.02
*0.01
0.27

*0.05

)*P<0.05(
همانگونه که در جدول فوق دیده مي شود بین متغیر هوش هیجاني و سن ارتباط معني داري وجود ندارد و از بین مؤلفه هاي آن فقط 
احساس خوشبختي با سن ارتباط معني داري داشت. همچنین نتایج نشان داد که بین هوش هیجاني و معدل ارتباط معني داري وجود دارد و                           

مؤلفه هاي حل مسئله، مسئولیت پذیري و همدلي با متغیر معدل رابطه معني داري دارد.
براي بررسي اینکه آیا بین دانشجویان دختر و پسر در متغیرهاي مورد مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد از آزمون t مستقل استفاده شده 

که نتایج آن در جدول شماره 3 نشان داده شده است.
جدول 3: مقایسه میانگین نمرات هوش هیجاني و مؤلفه هاي آن در دو گروه دانشجویان دختر و پسر

سطح معني دارTانحراف معیارمیانگینگروههامؤلفه های هوش هیجانی

حل مسئله

خوشبختي

استقالل

تحمل استرس

خودشکوفایي

خودآگاهي هیجاني

واقع گرایي

روابط بین فردي

خوش بیني

عزت نفس

کنترل تکانش

انعطاف پذیري

مسئولیت پذیري

همدلي

خودابرازي

هوش هیجاني

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

22.24
23.31
23.82
24.42
20.72
21.94
19.17
19.05
22.75
23.43
22.48
22.39
18.44
19.08
23.75
24.91
22.58
21.78
22.79
22.97
19.13
19.29
18.89
18.93
25.13
27.28
23.82
25.42
18.86
19.24
324.66
333.48

3.13
3.35
4.13
3.87
3.79
3.88
4.16
3.97
3.07
3.43
7.47
2.89
3.66
3.28
4.46
3.87
3.14
2.94
4.49
3.40
4.94
4.80
3.75
3.36
3.48
6.08
3.66
2.94
3.86
4.13
40.10
33.15

-1.51

-0.69

-1.47

0.13

-0.94

0.09

-0.87

-1.34

1.52

-0.23

-0.15

-0.04

-1.80

-2.37

-0.43

-1.17

0.13

0.48

0.14

0.89

0.34

0.92

0.38

0.18

0.21

0.81

0.87

0.96

0.07

*0.01

0.66

0.24

همانطور که جدول شماره 3 نشان مي دهد، در بین دانشجویان دختر و پسر تنها در متغیر همدلي تفاوت معني داري دیده مي شود که همدلي در دختران بیشتر از پسران بود.
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بحث 
در  هیجاني  هوش  کل  نمره  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج 
       331.28±35.05 یزد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  پرستاري  دانشجویان 
نمرات  دهنده  نشان  دیگر  هاي  پژوهش  هاي  یافته  باشد.  مي 
مشابه و متفاوتي است. میانگین نمره هوش هیجاني در دانشجویان 
پرستاري دانشگاه تبریز )39/08±( 332/08 و در دانشجویان علوم 
پزشکي اصفهان و آزاد خوراسگان )37/1±( 313/6 بود )13،14(. 
باالتر  مطالعه کمي  این  در  نمره هوش هیجاني  میانگین  بنابراین 
داد که هوش هیجاني  نشان  این مطالعه  است.  دانشگاهها  این  از 
به  توجه  با  ولي  باشد  مي  مطلوب  در سطح  پرستاري  دانشجویان 
ماهیت حرفه پرستاري و این که هوش هیجاني باال مولد سالمت 
رواني اجتماعي و بیانگر شناخت مدیریت بهتر احساس و و هیجانات 
خود و دیگران، همدلي کردن با سایرین و برقراري رابطه مناسب با 
انها، ایجاد انگیزه در خود و خود را ارزشمند و توانا ساختن مي باشد 
لذا براي رسیدن به سطح عالي، باید راهکارهایي اندیشیده شود و باید 
محیط یادگیري را به وجود آورد تا اهمیت هوش هیجاني در پرورش 
و رشد این کیفیتها در دانشجویان را فراهم کند. همچنین مربیان 
پرستاري باید بدانند دانشجویان با سطوح مختلفي از بلوغ هیجاني به 
این حرفه وارد مي شوند و با کوهي از فشار و اضطراب همراه با رشته 
پرستاري مواجه مي شوند و این نکته را هم باید مدنظر داشته باشند 
که هیجان ها و نحوه واکنش به آنها تا حد قابل توجهي یادگرفتني 
است لذا عالوه بر نقش مهم رشد و تربیت دانشجو در راستاي اصول 
و مباني حرفه اي داراي نقش حمایتي به خصوص در محیط بالین در 
رشد هوش هیجاني نیز مي باشند. فرشواتر و استیکلي )2004( بیان 
مي کنند زماني که مربیان توجه کمي به رشد هوش هیجاني داشته 
باشند یا اصال توجهي نداشته باشند در برقراري ارتباط با دانشجویان 
شکست مي خورند )15(. مربیان با استفاده از روش هایي مثل بازتاب 
تجارب، منتورشیپ1، مدل سازي2، بازي نقش3، نوشتن وقایع روزانه 
و خالصه کارها به صورت گزارش4، تمرین و مهارت در صحبت 
کردن مي توانند به رشد هوش هیجاني آنان کمك نمایند )15،16(.

1- به ارتباط گسترده و طوالني بین منتور و فراگیر گفته مي شود که هدف از آن 
راهنمایي افراد بي تجربه در یك محل یا یك بخشي از کار جدید است به جهت 
هر چه ماهر تر کردن آنها. روشي جهت جلوگیري از اضطراب، ارتقاء یادگیري 

فعال، افزایش تعامالت بین دانشجویان...
2- modeling  
3-Forum theatre
4-journaling

  

به  یا  معدل  با  هیجاني  هوش  که  داد  نشان  بیشتر  بررسي 
عبارتي پیشرفت تحصیلي دانشجویان همبستگي مثبت معني دار دارد 
این به آن معني است که با افزایش هوش هیجاني، موفقیت تحصیلي 
دانشجویان افزایش مي یابد. پژوهش هاي پیشین بین هوش هیجاني 
و پیشرفت تحصیلي روابطي را کشف کرده بودند که اکثر یافته هاي 
پژوهشي حاکي از آن بود که هوش هیجاني بر پیشرفت و عملکرد 
تحصیلي تأثیر مثبت دارد و مي تواند یکي از عوامل تعیین کننده 
است  معتقد  )12،17،18(. گلمن  پیشرفت تحصیلي محسوب گردد 
که مراکز آموزشي باید چگونگي اداره و کنترل هیجانات را به دانش 
آموزان بیاموزند و مدرسان نیز باید با تعامل محترمانه با دانش آموزان 
و مراقبت از آنها الگوي مناسبي براي تقویت این نوع رفتار باشند. 
آموزش مهارتهاي اجتماعي و هیجاني در کنار آموزش مطالب درسي 
توانایي هاي گسترده دیگري را براي دانش آموزان فراهم مي آورد 
که نه تنها مي تواند به گونه مثبت پیشرفت تحصیلي را تحت تأثیر 
قرار داده بلکه مي تواند تأثیرات درازمدت بر عملکرد شغلي و اجتماعي 
بعدي دانش آموزان داشته باشد )5(. بررسي بیشتر در این پژوهش 
نشان مي دهد که مولفه هاي حل مسئله، مسئولیت پذیري و همدلي 

نیز با متغیر معدل رابطه معني داري دارد.
در خصوص رابطه هوش هیجاني و سن نشان داده شد که 
ارتباطي بین این دو متغیر وجود ندارد. که نتایج پژوهش هاي دیگر 
با پژوهش ما همخواني ندارد. از جمله در پژوهش ثمري و طهماسبي 
بین هوش هیجاني با سن ارتباط معني داري وجود داشت )12(. از 
بین مؤلفه هاي آن فقط احساس خوشبختي با سن ارتباط معني داري 

داشت. 
نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجاني دانشجویان 
پسر و دختر تفاوت معني داري وجود ندارد و فقط در مؤلفه همدلي 
تفاوت معني دار بود.  نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش هاي قبلي 
در پاره اي از موارد همسو مي باشد از جمله در پژوهش انجام شده 
توسط  نامدار و همکاران )2008( بر روي دانشجویان پرستاري تبریز 
نشان داد که بین هوش هیجاني و جنس ارتباطي وجود ندارد )13(.  
ویژگیهاي  و  ارتباط هوش هیجاني  بررسي  براي  رسد  نظر مي  به 
نمونه هاي  از  استفاده  با  بیشتر  به مطالعات  نیاز  اجتماعي  فردي و 

بزرگتر مي باشد. 
سواالت  از  برخي  به  دانشجویان  از  بعضي  پژوهش  این  در 
پاسخ نداده بودند که از محدودیتهاي مطالعه ما بود. به طور کلي عدم 
وجود انگیزه یا رغبت براي پاسخگویي به پرسشنامه هاي تحقیقاتي 
از مشکالت رایج این نوع پژوهش مي باشد. در این پژوهش سعي بر 
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این شد تا دانشجویان در شرایط مساعدي از جمله شرایط محیطي 
اما  باشد  کافي  سؤاالت  به  پاسخگویي  زمان  و  گیرند  قرار  مناسب 
اشتغاالت فکري به هنگام پاسخگویي به سؤاالت و تفاوتهاي فردي 
قابل  و غیر  پژوهشگران  اختیار  از  به سؤاالت، خارج  پاسخ دهي  در 

کنترل بود.

نتيجه گيري 
با توجه به اینکه دانشجویان با سطوح مختلفي از بلوغ هیجاني 
وارد دانشگاه مي شوند لذا باید با تأکید بر مفهوم هوش هیجاني به 

دانشجویان کمك کرد تا بهتر با فشارهاي تحصیلي مقابله کنند و 
کمتر دچار مشکالت هیجاني شوند و همچنین در برقراري ارتباط با 

افراد بهتر عمل کنند. 

تشکر و قدرداني 
پژوهشگر بدین وسیله از همکاري صمیمانه سرکار خانم دکتر 
عربي و جناب آقاي دادرس که در تهیه ابزار این پژوهش از هر گونه 
در  کننده  دانشجویان شرکت  از  و همچنین  نورزیدند  دریغ  کمکي 

پژوهش تشکر مي نماید.
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Abstract
Introduction: Emotional Intelligence (EI) is an essential form of human intelligence 

and one of the most important factors for career success and social and it is deemed essential 
for effective nursing practice. The aim of this research was to assess emotional intelligence 
nursing students of Islamic Azad University of Yazd.

Method: This research study was a descriptive cross sectional. The statistical populations 
consisted of all nursing students of Islamic Azad University of Yazd were studying in the 
academic year 1388-89, in which number of 116 selected by Stratified randomly. Data 
was collected with questionnaire، the questionnaire consisted of two parts: demographic 
characteristics and the Bar On emotional Quotient Inventory (EQ-i). Data was analyzed 
by SPSS16 software using the t-test to compare the means between groups and Pearson's 
correlation coefficient to assess the relationship between emotional intelligence and some 
personal traits (average grade point and age). 

Results: The mean and standard deviation of emotional intelligence total score the mean 
and standard deviation was 331.28±35.05. There was significant correlation between the 
emotional intelligence and average (p=0.05). No significant relationship was found between 
emotional intelligence and age and gender.

Conclusion: The results showed that emotional intelligence of nursing student is 
desirable, but considering the nature of the nursing profession and is that high emotional 
intelligence indicating better management self and others emotions and establish appropriate 
relationships with them is therefore to achieve higher levels plans should be considered and 
create a learning environment to improve the students emotional intelligence.

Key words: Intelligence- Emotional Intelligence- nursing students.
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