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 )مقالۀ پژوهشی(

 متغیرهای جمعیت شناختیبرخی آن با  ارتباطمیزان هوش هیجانی و بررسی 

 دانشگاه علوم پزشکی دزفولدانشجویان 
 

 ، 2کرمی ورنامخواستی ، پریسا*3، سمیه بهرامی2، سلمان نجفوند دریکوندی1نصرت بهرامی

 2الدن مهدی پورکورانی

 
 چکیده

عامل پیش بینی کننده سالمت روانی، اجتماعی،  هوش هیجانی به عنوان زمینه و هدف:
. مطالعه حاضر با هدف تعیین بررسی میزان داردموفقیت تحصیلی و شغلی اهمیت شایانی 

هوش هیجانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه 
 انجام شد. 2931علوم پزشکی دزفول در سال 

نفر از  192تحلیلی انجام شد. جامعه آماری  -توصیفی به روشتحقیق  بررسی: روش
 از ها سهمیه ایی انتخاب شدند. داده -دانشجویان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی 

آن  -پرسشنامه هوش هیجانی بار مشخصات دموگرافیک و  قسمتی ای دو پرسشنامه طریق
 درونی همسانی روش و محتوا اعتباربا  پرسشنامه بترتیببدست آمدند. اعتبار و پایایی 

  .گردید گزارش 39/0 هیجانی هوش کرونباخ آلفای میزان و استفاده شد

 سطح در هیجانی هوشمیزان  (درصد 19/93، اکثریت دانشجویان)پژوهش نیا در: ها يافته
 داری معنارتباط آماری تأهل  تیوضعکلی با  هیجانی هوشبین  همچنین. دشتندا خوب
 نشان داد کهی فرد مشخصات بای جانیه هوش عوامل. بررسی بین (>05/0Pشت)دا وجود

. (>P 05/0) دارد وجود یداریمعن رابطهو سطح تحصیالت  جنس با نفس عزت عامل نیب
همچنین بین عوامل خود شکوفایی، همدلی، حل مسئله، خوش بینی با وضعیت تأهل 

 .(>05/0Pمعنی داری وجود داشت) ارتباط
 گرچه بودند. خوبی سطح در هیجانی هوش نظر از مطالعه مورد یاندانشجو :گیری نتیجه

اما  ندداشت عزت نفس و کنترل تکانش در عوامل خودآگاهی هیجانی، باالئی هیجانی هوش
 جمله خودشکوفایی، واقع گرایی و خودابرازی از هوش این هایمهارت سایر ارتقاء

 است.  ضروری
 

 نی اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان.هوش هیجانی، سالمت رواکلید واژ گان: 
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  مقدمه

دانشجویان هر جامعه، نیروی انسانی و سازندگان 

فردای آن جامعه هستند. از این رو سالمت جسم و روان 

( و یکی از اساسی 2ادی برخوردار است)آنان از اهمیت زی

ترین مسائل زندگی نوین، حل مسائل و مشکالت انسان می 

های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی، (. فعالیت1باشد)

برای ارتقای سالمت روان باید توسعه یابند که از جمله این 

(. 9های هوش هیجانی است)ها، آموزش مهارتفعالیت

ای از هیجانات، دانش ههوش هیجانی شامل مجموع

اجتماعی و توانمندی های است که قدرت ما را در جهت 

پاسخ به عوامل و فشارهای محیطی هدایت و تقویت می 

کند و سبب عملکرد بهینه در چهار حیطه خود آگاهی)درک 

های خود و ابراز آنها(، آگاهی اجتماعی)آگاهی توانایی

و همدلی(، های آنها نسبت به دیگران و درک توانایی

مدیریت و خود مدیریتی)توانایی انطباق با تغییرات و حل 

(. توانایی درک و 2گردد)مسائل شخصی و اجتماعی( می

ابراز هیجانات، فهم و استدالل با استفاده از هیجان خود و 

(. هوش 5دیگران را به هوش هیجانی فرد نسبت داده اند)

روانی،  هیجانی به عنوان عامل پیش بینی کننده سالمت

اجتماعی، موفقیت تحصیلی و شغلی از اهمیت شایانی 

 رفاه، سالمتی، میزان افزایش سبب تواندمی برخوردار است و

 (. 9،6گردد) شادی و عشق موفقیت،

در هوش هیجانی باال، فرد انگیزه خود را حفظ نماید 

گذارد و در مقابل نامالیمات پایداری می کند و نمی

(. 5،5فکر او را خدشه دار سازد)پریشانی خاطر، قدرت ت

هوش هیجانی را عامل محض در شکوفایی توانایی افراد 

تلقی می کنند که با سالمت عاطفی و روانی افراد مرتبط می 

باشد و بیانگر توانایی فرد در آگاهی از هیجانها و کنترل آنها 

می باشد و شامل عزت نفس، خود آگاهی هیجان، جرأت 

(. هوش هیجانی 3شکوفایی می باشد)مندی، استقالل و خود

باال می تواند دورنمای خوبی از موفقیت و پیشرفت فرد 

باشد ولی نمی توان از آن به عنوان سنجش موفقیت استفاده 

های کرد. افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند، مهارت

اجتماعی بهتر و روابطی پایدارتر دارند و در برخورد با 

(. از سویی دیگر هوش 20کنند)مشکالت بهتر عمل می

هیجانی باال با افسردگی کم، عملکرد روانی بهتر و باال بودن 

(. هوش هیجانی پایین تر، با 22اعتماد به نفس رابطه دارد)

(. پژوهشگران 21خود تنظیمی هیجانی ضعیف رابطه دارد)

نشان دادند افرادی که در مدیریت حالت های هیجانی خود 

حمایتی  -های اجتماعیتند، مهارتو دیگران ناتوان هس

های اخیر تحقیقات گسترده (. در سال29,41کمتری دارند)

ای در مورد هیجانها و تاثیر آنها در زندگی افراد صورت 

پارکر و همکارانش در بررسی ارتباط  (.25,29گرفته است)

 961بین هوش هیجانی و موفقیت های دانشگاهی بر 

ادا به این نتیجه رسیدند که دانشجوی دانشگاه انتاریو کان

میزان موفقیت تحصیلی به میزان زیادی به هوش هیجانی 

افراد ارتباط دارد و هوش هیجانی در فرایند رقابت برای 

دستیابی افراد به مقاطع تحصیلی باالتر می تواند بسیار تعیین 

(. توانایی هیجانی از تعیین کننده های سازش 26کننده باشد)

شمرده می شود و اختالل هیجانی، متقابال  روانی و اجتماعی

در شکل گیری اختالالت روانی و مشکالت بین شخصی 

(. حیدری تفرسی و همکاران در مطالعه 25نقش مهمی دارد)

ایی دریافتند جوانانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردار 

هستند، توانایی بهتری برای اداره کردن و مدیریت نسبت به 

میزان هوش هیجانی پایینی برخوردار هستند،  جوانانی که از

دارند. همچنین نشان دادند افرادی که از هوش هیجانی 

باالتری برخوردار بودند، سالمت روانشناختی بیشتری 

(. در مطالعه ای که در آن رابطه هوش هیجانی با 23داشتند)

سالمت عمومی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار 

اکی از وجود رابطه بین هوش هیجانی و بررسی شد نتایج ح

 (. 10سالمت عمومی دانشجویان بود)
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ارزیابی و شناسایی هوش هیجانی از لحاظ نظری در 

تقویت کفایت فردی و بهبود روابط بین فردی امری 

ضروری بوده و از نظر عملی می تواند تا حدودی مشکالت 

لذا (. 12افراد را در حوزه سازگاری، حل یا جبران نماید)

آگاهی مسئولین آموزشی و تربیتی جامعه از هوش هیجانی 

افراد و خصوصا دانشجویان و تاثیرات آن در کاهش 

خطرات احتمالی راهگشای بسیاری از مشکالت خواهد بود. 

همچنین با توجه به اهمیت هوش هیجانی در موقعیت های 

شغلی و خانوادگی و قابلیت آموزش پذیری مهارتهای آن، 

اضر با هدف تعیین میزان هوش هیجانی و ارتباط مطالعه ح

آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه 

 انجام شد. 2931علوم پزشکی دزفول در سال 

 

 بررسیروش 
تحلیلی انجام شد.  -ین پژوهش به روش توصیفیا

جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

سهمیه  -ه از روش نمونه گیری تصادفی با استفادبودند که 

از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب نفر  192تعداد  ایی

ابتدا سعی شدند. روش نمونه گیری بدین صورت بود که 

شد کلیه دانشجویان دختر و پسر و همچنین تمام گروههای 

ت پوشش قرار گیرند، سپس متناسب با تعداد حآموزشی ت

از بین دختران  انشجو بطور تصادفیجمعیت آنها، تعدادی د

 پژوهش این در نیاز مورد های دادهانتخاب شدند.  و پسران

مشخصات  شامل قسمتی ای دوپرسشنامه طریق از

 ترم جنس، فردی)سن، مشخصات شامل دموگرافیک

وضعیت تاهل  دانشجو، کل معدل رشته تحصیلی، تحصیلی،

 –بار هوش هیجانی "و پرسشنامه  دانشجویی(  شماره و

 بدست آمدند.  "آن

 گویه 30 بر مشتملآن  –پرسشنامه هوش هیجانی بار 

 می ارزیابی را هیجانی عامل هوش 25 و مولفه 5 که است

 شده انجام 1001 سال در آن -بار توسط آن طراحی و کند

 درجه پنج مقیاس یک بر روی آزمون این هایپاسخ. است

 حدودی، تا موافقم، کامال موافقم،) لیکرت طیف در ای

 الگوی مولفه پنج ت.اس شدهتنظیم ( مخالفم کامال مخالفم،

 خودآگاهی شاملدی )فر درون مولفه: از عبارتند آن-بار

 (،استقالل ،ییشکوفا خود ،نفس عزت، وجود ابراز هیجانی،

 اجتماعی، پذیری مسئولیت همدلی، شاملدی )فر بین مولفه

 واقع ،مسئله حل ل)شام سازگاری مولفهی(، فرد بین روابط

 شامل) استرس مدیریت مولفه ،(پذیری انعطاف  گرایی

 )عمومی خلق مولفه و( تکانش کنترل روانی، فشار تحمل

 با برابر نیز آزمون کل نمره (.شادمانی بینی، خوش شامل

 برای نمره حداقل که باشد می عامل 25 نمرات مجموع

 است شده گرفته نظر در 250 حداکثر و 30 هاآزمودنی

 اند، کرده استفاده آزمون این از که مقاالتی به استناد با .(11)

 2را به  هوش ، 200تا صفر مقیاس به تبدیل با نمره این

-3/62)خوب(، 15-3/23(، متوسط)0-3/12)ضعیفسطح 

 پیشین های پژوهش( تقسیم شد. در 65-200)عالی ( و50

 طریق از آنآن  پایایی و شده سنجی روان پرسشنامه این

 نیمه دو روشبه  ،39/0 کرونباخ آلفای با درونی انیهمس

 و گردیدمحاسبه 95/0 بازآزمایی روش به و 65/0کردن 

 این در (.10)شد تایید آن صوری اعتبار و محتوا اعتبار

 اعتبار شاخصاز  گیری بهره با محتوا اعتبار نیز پژوهش

 ابزار پایایی مجدداً حاضر مطالعه در .شد ررسیب محتوا

 بررسی مورد درونی همسانی روش با آن -بار انیهیج هوش

 کل هیجانی هوش کرونباخ آلفای میزان و گرفت قرار

پس از کسب مجوز از دانشگاه و  .گردید گزارش39/0

دانشجویان مبنی بر محرمانه ماندن از رضایت  کسب

، پژوهشگراناطالعات و ارائه توضیحات الزم توسط 

 به ورود معیارهای که نیدانشجویا کلیه اختیار در پرسشنامه

برای تجزیه و تحلیل داده ها . گرفت قرار ،داشتند را پژوهش
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از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم 

 استفاده شد. SPSSافزار 

 

 هايافته
 کردند شرکت طرح در دانشجو 192 پژوهش نیا در

 انیدانشجو را هانمونه از( درصد 25/29) نفر 205 تعداد که

 لیتشک پسر انیدانشجو را( درصد 59/55) نفر 219 و دختر

میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه  که دادند

بود. سطح تحصیالت اکثریت واحدهای مورد  12/2±12/12

همچنین ( دانشجوی کارشناسی بود. درصد 99/59پژوهش )

( مجرد درصد 69/35اکثریت واحدهای مورد پژوهش)

 نشان 2 جدول دری شناخت تیجمع مشخصاتسایر بودند. 

 . ندا شده داده

 نشانی جانیه هوش مختلف سطوحی فراوان عیتوز

از  نفر 291 ی،کل هیجانی هوشمیزان  نظر از که است داده

 و خوب سطح در( درصد 19/93) واحدهای مورد پژوهش

 نیب در. داشتند قراری عال  سطح در( درصد 66/90) نفر 61

 هوشمیزان  نیشتریب ،یجانیه هوش گانه پنجی ها مؤلفه

 استرس کنترل مؤلفه در پژوهش موردی واحدها دری جانیه

 آن نیکمتر و 32/3 اریمع انحراف و 22/61 نیانگیم با

 اریمع انحراف و 39/93 نیانگیم بای فرد نیب مؤلفه مربوط به

 (. 1 جدول)بودند 51/9

 اسیقم خرده 25 نیب دری جانیه هوشمیزان  نیشتریب

 بای جانیهی خودآگاه عامل به مربوطی جانیه هوش

 زین آن نیکمتر و 35/3اریمع انحراف و 33/69 نیانگیم

 انحراف و 22/95 نیانگیم بایی شکوفا خود عامل به مربوط

 درصد نیانگیم مجموع در(. 9 جدول)بودند 06/22 اریمع

 داده نشان 96/6 اریمع انحراف با 62/62 یکلی جانیه هوش

 (. 9 و 1 ولجد)شد

کلی  هیجانی هوش که دادند نشان ی پژوهشها یافته

)پیشرفت معدل جنس، سن، شامل یفرد مشخصات با

 معنی داریآماری  همبستگی التیتحصمقطع  و تحصیلی(

 داری معنارتباط آماری تأهل  تیوضعو فقط با  شتندا

 هوش عوامل بینارتباط بررسی . >P)05/0شت)دا وجود

)پیشرفت معدل جنس، سن،ی )فرد مشخصات بای جانیه

 نشان داد که (تأهل تیوضع و التیتحص مقطع ،تحصیلی(

 رابطهتحصیالت  مقطعو  جنس با نفس عزت عامل نیب

. همچنین بین عوامل خود (>05/0P)دارد وجود یداری معن

شکوفایی، همدلی، حل مسئله، خوش بینی با وضعیت تأهل 

 (.2ل )جدو>P)05/0رابطه معنی داری وجود داشت)
 

 
 9314در دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال  پژوهش واحدهای شناختی جمعیت مشخصات :9 جدول

 درصد   فراوانی شناختی جمعیت متغیر

 19/12 139 دختر جنسیت
 99/93 122 پسر

 29/23 112 سال 21زیر  سن
 32/38 82 سال و باالتر 21

 تحصیلی مدرك
 91/11 22 دانشجو کاردانی

 33/93 189 نشجو کارشناسیدا
 13/9 12 دانشجو دکترای حرفه ای

 معدل
 18/22 22 9/12کمتر از 

 91/23 122 و باالتر 9/12
 تاهل وضعیت

 
 22/1 13 متاهل
 23/89 221 مجرد
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م پزشکی دزفول در دانشگاه علو پژوهش واحدهای هیجانی هوش های مولفه از حاصل امتیاز معیار انحراف و درصد یانگینم :4 جدول

 9314در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول  پژوهش واحدهای هیجانی هوش عوامل از حاصل امتیاز معیار انحراف و درصد میانگین: 3 جدول

 9314در سال 

 

 مولفه های هوش هیجانی میانگین درصد انحراف معیار

32/2  11/22  مولفه درون فردی 

92/2  89/28  مولفه بین فردی 

93/9  11/22  مولفه سازگاری 

81/8  11/22  مولفه کنترل استرس 

92/8  13/21  مولفه خلق عمومی 

32/2  21/21  هوش هیجانی کلی 

 مولفه های هوش هیجانی عوامل هوش هیجانی میانگین درصد انحراف معیار

89/8  88/22  خودآگاهی هیجانی 

 مولفه درون فردی

39/11  22/29  خودابرازی 

28/8  11/29  عزت نفس 

32/11  11/29  خودشکوفایی 

81/9  99/21  استقالل 

39/12  19/22  همدلی 

11/13 مولفه بین فردی  32/22  مسئولیت پذیری اجتماعی 

29/9  روابط بین فردی 23 

22/8  حل مسئله 23 

28/2 مولفه سازگاری  32/22  واقع گرایی 

21/8  93/28  انعطاف پذیری 

22/13  91/28 انیتحمل فشاررو   
 مولفه کنترل استرس

33/11  32/29  کنترل تکانش 

12/12  93/21  خوش بینی 
 مولفه خلق عمومی

82/8  33/21  شادمانی 

32/2  21/21  هوش هیجانی کلی ---- 
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در دانشگاه علوم پزشكي  پژوهش واحدهایدر آن  عوامل  و هیجاني هوش و شناختي جمعیت متغیرهای بین رابطه بررسي: 1 جدول

 4311در سال  دزفول

 
 

 نتیجه گیری و بحث
نشجویان اکثریت دانشان داد که این پژوهش نتایج 

در سطح  هوش هیجانیمیزان کلی از نظر  ،مورد مطالعه

 کسانی هستند که هیجان هوشمند افرادبودند.  یخوب

 با مؤثر طور به و کنند می کنترل خوبی به را احساساتشان

( و 21حاتم گویا و همکاران) .نمایندمی برخورد دیگران

 هوش وددر مطالعات خ ( نیز22صیادی تورانلو و همکاران)

که در راستای  هیجانی را در سطح خوب گزارش کردند

در حالی است که جنتی و  . اینباشند مطالعه حاضر می

( هوش هیجانی را در سطح متوسط گزارش 9همکاران)

 کلی با هیجانی هوش مطالعهدر این همچنین  .نمودند

داری همبستگی آماری معنی )پیشرفت تحصیلی(معدل

 تا حدودی هیجانی وشه که این به توجه بانداشت. 

 تواند می ها این تفاوت است، آموزش تأثیر تحت و اکتسابی

 ها آزمون نوع در دانشگاه، قبولی نحوه مثل عواملی از ناشی

 امر چگونگی ها، در دانشگاه دانشجویان ارزشیابی نحوه و

 گونه به باشد، ها دانشگاه تحصیلی در های رشته و آموزش

 مشخصات فردی سن جنس  معدل  تحصیالت تاهل 

P_value T P_value R P_value T P_value T P_value T عوامل هوش هیجانی  

 1 خودآگاهی هیجانی 3/82- 3/23 3/21 3/93 1/23 3/21 3/21- 3/21 1/12- 3/22

یخودابراز 1/33- 3/12 1/32 3/29 1/12 3/92 3/23- 3/91 1/81- 3/32  2 

 3 عزت نفس 1/31- 3/19 2/32 3/31 1/93- 3/13 3/11- 3/33 1/91- 3/13

 1 خودشکوفایی 1/22- 3/21 3/39- 3/89 1/91- 3/92 3/91- 3/21 2/13- 3/31

 9 استقالل 2/31- 3/82 3/19 3/21 2/13- 3/28 3/12- 3/22 1/93- 3/12

 2 همدلی 1/93- 3/92 3/32 3/81 1/12 3/28 3/12- 3/33 2/91- 3/31

 2 مسئولیت پذیری اجتماعی 1/91- 3/99 1/22 3/38 1/93- 3/91 3/81- 3/32 1/29- 3/39

 9 روابط بین فردی 2/13- 3/29 1/23 3/23 1/91- 3/12 3/23- 3/91 1/98- 3/32

 8 حل مسئله 1/93- 3/33 1/12 3/11 2/13- 3/83 3/32- 3/12 2/32- 3/32

 13 واقع گرایی 2/91- 3/33 3/88 3/33 1/33- 3/91 3/39 3/22 1/23- 3/13

3/31 -1/33 3/33 -3/82 3/91 -1/31 3-  11 انعطاف پذیری 1/29- 3/32 3/83 39/

 12 تحمل فشارروانی 1/93- 3/29 1/23 3/22 1/22- 3/83 3/29 3/93 1/31- 3/18

21/3  -1/22 23/3  -3/12 3/11 -2/31 13/3  13 کنترل تکانش 1/23- 3/38 1/33 

3/31 -2/31 3/28 -3/22 3/91 -3/22 39/3  11 خوش بینی 2/11- 3/19 3/92 

3/91 - 22/3  19 شادمانی 3/91- 3/21 3/89 3/31 1/12 3/28 3/23 3/91 

3/31 -2/99 3/32 -3/83 3/19 39/1  18/3  32/1  31/3  82/1  12 هوش هیجانی کلی 
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 متفاوت ارزشیابی و آموزشی های رسد نظاممی به نظر که ای

مطالعات  در هیجانی هوش در تفاوت ایجاد ها دردانشگاه در

 نظران صاحب اعتقاد (. به23است) بوده تأثیرگذار مختلف

 شناختی عملکردهای با تر فعلی، بیش تحصیلی هایساختار

 ارتباط در یادگیری و حافظه های خصوص ظرفیت به و

در  فرد موفقیت با رتبیش یهیجان هوش که حالی هستند در

 باال کسب نمره اگرچه بنابراین، .دارد ارتباط فردی بین روابط

 فرد کننده موفقیت بینی پیش تواند می هیجانی هوش در

 می افراد پیشرفت تحصیلی که کرد فراموش نباید اما باشد

 و پارکر .(21)متفاوتی قرار گیرد عوامل تأثیر تحت تواند

 میزان که رسیدند نتیجه این دا بهکانا در در همکارانش

 افراد هیجانی هوش به زیادی به میزان تحصیلی موفقیت

 دستیابی برای رقابت فرایند در هوش هیجانی و دارد بستگی

 باشد کننده تعیین تواند می تحصیلی باالتر مقاطع به افراد

( نشان دادند که 29همچنین پتریدس و همکارانش) (.12)

 ا پیشرفت تحصیلی معنی دار است. رابطه هوش هیجانی ب

 نیشتریب ،یجانیه هوش گانه پانزده عوامل نیب از

 خودآگاهی هیجانی،مربوط به ی جانیه هوشمیانگین نمره 

عوامل  که آنجا ازبودند  عزت نفس و کنترل تکانش

تشکیل  عوامل واقع در عزت نفس خودآگاهی هیجانی،

 بینی قابل پیش هاآن باالی مربوط به مولفه درون فردی امتیاز

 و های روچستر یافته با نیز یافته این است. توجیه قابل و

کنترل تکانش  همچنین عامل .(22)ی داردخوان هم همکاران

 می اذعان (22آن)-باراست.  کنترل استرس مربوط به مولفه

 رابطه فهم زمینه در تحول جدیدترین هیجانی دارد هوش

نیازها،  با را فرد ثریمو شکل به و است هیجان و میان تعقل

با  کند. مواجههمی سازگار زندگی هایچالش و فشارها

 به بروز نامطلوب، ای تکانش تحریک با هیجانات و عواطف

 تکانش مهارتی کنترل گردد.می منجر نامطلوب رفتارهای

 ها مکث تکانش با برخورد در فرد شود می باعث که است

 راهبردهای .بگیرد ظرن در را آن پیامدهای و رفتار کرده،

 به یادگیری رفتاری تمرینات شکل به تکانش کنترل

(. 21) گردد منجر می خشمگینانه رفتارهای مهار چگونگی

این با  (21ان)تحقیقات حاتم گویا و همکار نتایجالبته 

می تواند به  عدم همخوانیمطالعه همخوانی نداشت. دلیل 

بعلت حضور و یا  نه هانموحجم تعداد متفاوت بودن دلیل 

 نیب ازباشد.  دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی

کمترین میانگین  ،یجانیه هوش پنجگانه گانه پانزده عوامل

مربوط به خودشکوفایی، واقع گرایی و ی جانیه هوشنمره 

 دانشگاه می توانند مدیران راستا این درکه بودند.  خودابراز

و  فردی درونمولفه  رتمها توانمندسازی دانشجویان در به

 .بپردازند سازگاری

 یفرد مشخصات کلی با هیجانی هوشدر این مطالعه 

همبستگی آماری معنی  التیتحصمقطع  و جنس سن، شامل

ی معنارتباط آماری تأهل  تیوضعداری نداشت و فقط با 

که  دادند ( نشان29همکاران) و زاده حسنشت. دا وجود دار

که  ندارد هم با تفاوتی مختلف سنین با مدیران هیجانی هوش

 فاکتوری جنسیت .دارد وانی هم حاضر پژوهش هاییافته با

. است شده آن پرداخته به هم دیگر مطالعات در که است

 ( و13)و همکاران مطالعه چینی پرداز در نتایج همین مشابه

 رابطه بررسی در آمد اما دست ( به28)و همکاران  استراتون

 در مطالعه آستین و همکاران یهیجان و هوش جنسیت

 باالتری از هوش مذکر جنس به نسبت مونث جنس

در هوش هیجانی مهارتهایی وجود دارد . (33)بود برخوردار

که پردازش اطالعات هیجانی را تسهیل کرده و باعث 

انسجام فکر می شوند. بنابراین افرادی که به احساسات خود 

ی کنند و حالتهای توجه کرده و آنها را شناسایی و درك م

خلقی خود را بازسازی می کنند میتوانند تاثیر اتفاقات 

استرس زا را به حداقل رسانده و به راحت با آنها مقابله 

کنند و در نتیجه از سالمت جسمی و روانی بیشتری 
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متاهل این مکانیسم  رسد در افرادبه نظر می.(31برخوردارند)

 از هیجانی هوش ظرفیت نظر از فرد چنانچهدخیل باشد. 

در  که رودی م انتظار باشد، برخوردار بیشتری رشد یافتگی

به  بتواند نیز زناشویی رابطه مانند زندگی های زمینه سایر

 های آن جنبه از برخی حداقل یا و کند عمل سازگارانه شیوه

 شود با ثبات و مطلوب زناشویی سازگاری موجب تواند می

 در ها تفاوت برخی دوجو رغم علی همسران سازگار اما

 و باال متوسط، سطوح در عموماً هیجانی های هوش کفایت

 (. 32)بودند باال بسیار برخی موارد در

آن )  هایمولفهو نیز برخی  یهوش هیجانی کلمیزان 

خود شکوفایی، همدلی، حل مسئله و خوش عزت نفس، 

مقطع با برخی متغیرهای جمعیت شناختی )جنس، بینی( 

 عیت تأهل( رابطه معنی داری را نشان داد.تحصیالت و وض

 ( نشان دادند که هوش هیجانی21حاتم گویا و همکاران)اما 

جنس، سابقه  کار، کل با هیچکدام از مشخصات فردی )

( لیوضعیت تأهل، دانشگاه محل تحصیل و مدرك تحصی

( نیز نشان دادند که 13ندارد. چینی پرداز و همکاران)رابطه 

کتورهای سن، جنسیت و وضعیت هوش هیجانی با فا

که با مطالعه حاضر همخوانی  تحصیلی ارتباطی ندارد.

 داشت.

 وجود عدم توانمی پژوهش این هایمحدودیت از

 هایپرسشنامه پاسخگویی به برایدانشجویان  انگیزه

 عدم و روی انجام شده تحقیقات تعدد علت به تحقیقاتی

 . اشاره کرد آنها به گزارش بازخورد

 

 ردانيقد

 این مقاله حاصل کار تحقیقاتی مصوب شورای محترم

  DUR129پزشکی دزفول با کد دانشگاه علوم پژوهشی

دانشگاه  پژوهشی محترم معاونت از وسیله می باشد. بدین

تشکر و قدردانی به عمل می آید. از  پزشکی دزفول علوم

سپاسگزاری می نیزدر مطالعه  هشرکت کننددانشجویان کلیه 

 . نمائیم
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Abstract 
Background and Objectives: Emotional intelligence is of 
paramount importance and is employed as a predictor of mental 
health, social, educational and career success. The aim of this study 
was to determine the status of emotional intelligence and its 
association with demographic variables among students of Dezful 
University of Medical Sciences in 2013. 
Subjects and Methods: A descriptive-analytical study was carried 
out. The population of the study comprized 234 students of the 
Dezful University of Medical Sciences selected by random 
sampling-quota. The research data were collected using 
demographic characteristics and Bar-On Emotional Intelligence 
Questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire was 
provided by content validity and internal consistency, and 
Cronbach's alpha level of 0.93 was reported.  
Results: The majority of students (69 %) had an overall good level 
of emotional intelligence. There was a significant relationship 
between the overall emotional intelligence and marital status 
(P<0.05). The relationship between emotional intelligence and 
demographic factors showed that there is a significant relationship 
between the self-esteem with gender and education level (P<0.05). 
In addition, there was a significant relationship between the factors 
as self-actualization, empathy, problem solving, optimism with 
marital status (P<0.05). 
Conclusion: The students had a good level of emotional 
intelligence in regard to emotional consciousness, self-esteem and 
impulse control, but improvement of other skills such as self-
actualization, realism and self presentation are also important. 
Training classes organized by the experts are recommended for 
improving the skills and help students' progress. 
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