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Abstract 
 

Background and purpose: Nowadays, more attention is paid to emotional intelligence as an 
important factor influencing different aspects of human's life such as education, occupation and social 
environment. Self-esteem as one of the characteristics of normal person can change the level of emotional 
intelligence. Due to the important role of self-esteem and emotional intelligence, this research has been 
conducted with the goal of determining the self-esteem and emotional intelligence level among nursing 
and midwifery students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2010.  

Materials and methods: In this cross-sectional study, we have implemented MSEIS test and 
Cooper smith Self-Esteem Inventory for 145 nursing and midwifery students of Mazandaran university of 
Medical sciences. These samples were selected through Census methods. Data were analyzed by 
descriptive statistics and chi-square test using SPSS16.  

Results: In this study, emotional intelligence of 13.8%, 71.7% and 14.5% of students were high, 
medium and low, respectively. In addition, 91% of students had high self-esteem. The results showed that 
emotional intelligence has a significant correlation with self-esteem (P<0.001). 

Conclusion: As the emotional intelligence of most students was medium it seems that more 
attention to emotional intelligence is needed to enhance students’ mental health and success. Therefore, 
developing educational programs in the dimension of emotional intelligence of nursing and midwifery 
students is essential. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنـــــی مـکــــزشـــوم پـــلــــه دانشــــگاه عـــلـــمج

  )254-260   (1390 سال  اسفند   1  ویژه نامه بیست و یکم دوره 
 

254  1390اسفند  ، 1نامه  ویژه ، بیست و یکم دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

دانشجویان پرستاری و  بررسی میزان هوش هیجانی و عزت نفس در
  1389مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 

 
        1یداله جنتی

        2سیده عاطفه موسوی
        3حمیده عظیمی لولتی
        4الله فانی صابری

        5 امیر همتا
        6سعید فیضی
  2مامک قبادی

  چکیده
اهمیـت روز   امروزه هوش هیجانی در ابعاد مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل، شغل و محـیط اجتمـاعی   :سابقه و هدف

توانـد سـطح هـوش       های شخصیت به هنجار برخورداری از عزت نفس است که می            در این بین یکی از ویژگی      .افزونی یافته است  
 این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش هیجانی و ،عزت نفسنظر به اهمیت هوش هیجانی و . هیجانی افراد را دستخوش تغییر کند

  .انجام گردید 1389پزشکی مازندران در سال دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  در عزت نفس
 و عزت نفس    MSEIS مقطعی است، آزمون های هوش هیجانی        -در این پژوهش که از نوع توصیفی       :ها مواد و روش  

 نفر از دانشجویان رشته های پرسـتاری و مامـایی دانـشگاه علـوم پزشـکی مازنـدران کـه بـا روش                        145کوپر اسمیت بر روی     
 با کمک آمار توصیفی و  16SPSSافزار  دست آمده با استفاده از نرم ههای ب داده.  اجرا گردیدندسرشماری انتخاب شده بود

  .تحلیل قرار گرفت مورد تجزیه و آزمون کای اسکور
 بـه ترتیـب در سـطوح بـاال،          درصد 5/14،   درصد 7/71،   درصد 8/13دانشجویان    بررسی هوش هیجانی   در این  :ها یافته

کـه   داد هـا نـشان   یافتـه . انـد   از کل دانشجویان دارای عزت نفس باال بـوده    درصد 91افزون بر آن    . متوسط و پایین بوده است    
  ).>001/0p( دار دارد هوش هیجانی با عزت نفس ارتباط معنی

رسد توجـه بـه هـوش هیجـانی بـرای ارتقـاء بهداشـت                 هوش هیجانی به نظر می     متوسط بودن سطح  با توجه به     :استنتاج
گـردد تـا در برنامـه        لـذا پیـشنهاد مـی     . باشـد   آن موفقیت در دانشجویان از اهمیت و ارزش بسیاری برخـوردار           به تبع روانی و   

 . توجه الزم به عمل آیدآموزشی دانشگاه به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان
  

 ، هوش هیجانیدانشجویانعزت نفس،  :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
گسترده  های جذاب و   جنبه و   1امروزه هوش هیجانی  

شناسان و روان پزشکان توجه عموم را به         روانآن عالوه بر    
هـایی کـه در دهـه      یکی از پدیده .)1(خود جلب کرده است   

 هیجانی  گرفته پدیده هوش اخیر مورد استقبال فراوانی قرار
 
 
1. Emotional intelligence 

  
   E-mail: mousavi.ati@gmail.com                            بلوار پاسداران، مرکز آموزشی درمانی بوعلی: ساری -سیده عاطفه موسوی :مسئولمولف 

   مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران-کده پرستاری دانش،گروه روان پرستاریپزشکی و علوم رفتاری،  ن مرکز تحقیقات روا. 1
  دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکمیته تحقیقات دانشجویی، . 2
  )زشکی شهید بهشتیدانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پ( مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران - دانشکده پرستاری،گروه روان پرستاریپزشکی و علوم رفتاری،  ن مرکز تحقیقات روا .3
  ) مالزیبهداشت جامعه دانشگاه پوترایدانشجوی دکتری  (مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -پرستاریبهداشت جامعه، دانشکده گروه . 4
  دانشگاه علوم پزشکی مازندراندانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، زیستی،  آماردانشجوی ارشد  .5
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پرستاری و ماماییدانشکده ، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی پرستاری. 6

  30/11/90:             تاریخ تصویب22/5/90: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           16/3/90: ریافت تاریخ د 
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   یداله جنتی و همکاران                                هشی   پژو  
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 در حـل    هیجـانی است دلیل این امر توانایی باالی هـوش         
های  ان تعارضات بین دریافت   بهتر مسایل و کاستن از میز     

  متعددی نـشان داده    های  پژوهش ،فکری و احساس است   
توانـد سـبب افـزایش میـزان          مـی  هیجـانی  که هوش    ستا

 .)2(شادی گـردد   عشق و  ثروت، موفقیت،  سالمتی، رفاه، 
هوش هیجانی مفهومی اسـت کـه بـرای نخـستین بـار در              

 معرفی و سـپس     2 و سالوی  1 توسط مه یر   1990آغاز دهه   
ــال در ــن 1995 س ــط گلم ــه3 توس ــام     ب ــه ع ــرعت جنب   س

 هوش هیجانی عبارت است از ظرفیـت ادراک،         .)3(یافت
ــان    ــناخت، کــاربرد و اداره هیج ــزار ش ــا درخــود و  اب    ه
هـای    پـژوهش  4دیگران در مقایسه با سازه سنتی هوشـبهر       

هـای   صورت گرفته در زمینه هوش هیجـانی نیـز توانـایی          
نی، تنظـیم هیجـانی،     این سازه را که شـامل ادراک هیجـا        

هیجانی هـستند،   ) تسهیل(شناخت هیجانی و آسان سازی      
  ســازگاری  بینــی کننــده بهتــری بــرای موفقیــت و پــیش

 ، نفــر از کارکنــان400 در بررســی .)4(انــد معرفــی کــرده
  انــد،  دریافــت افــرادی کــه هــوش هیجــانی بــاالتر داشــته 

از شادابی، نشاط، سرزندگی و اسـتقالل بیـشتری درکـار           
همچنــین . انــد داشــته  عملکــرد بهتــری ردار بــوده وبرخــو

  تر، در برابر استرس مقـاوم تـر         بین نسبت به زندگی خوش   
زنـدگی برخـوردار     موفقیـت بیـشتری در     و از پیشرفت و   

ــوده ــد ب ــر .)5(ان ــوی دیگ ــا     از س ــاال ب ــانی ب ــوش هیج   ه
نفس بـاال    روانی بهتر واعتماد به    عملکرد افسردگی پایین، 

خـود تنظیمـی     بـا    تـر،  ش هیجانی پـایین   هو .)6(رابطه دارد 
  همچنـــین محققـــان  .)7(هیجـــانی ضـــعیف ارتبـــاط دارد

ــر هیجــان  ــان ادراک کمت هــای دیگــران و ســازگاری   می
تر ارتباط گزارش نمودند و نشان دادنـد         اجتماعی ضعیف 

ــرادی کــه در مــدیریت حالــت  هــای هیجــانی خــود و   اف
 هـای اجتمـاعی و حمـایتی       دیگران ناتوان هستند مهـارت    

   .)8،9(کمتری دارند
   هــــوش هیجــــانی را عامــــل محــــض 5 آن-بــــار

  

                                                 
1. Mayer 
2. Salovey 
3. Goleman 
4. Intelligence Quotient  
5. Bar- on 

ــرای کــسب موفقیــت در    ــراد ب ــایی اف در شــکوفایی توان
کنـد و آن را بـا سـالمت عـاطفی و در              زندگی تلقی مـی   

از دیـدگاه   . دانـد  مجموع سالمت روانی افراد مرتبط مـی      
 عامــل 15لفـه و  ؤ م5تـوان بـا    وی هـوش هیجـانی را مـی   

  لفــه درون فــردی اســت ؤ مهــا آن یکــی از. تــشریح کــرد
 بیـانگر توانـایی شخـصی در آگـاهی از هیجـان هـا و        که

، 6)عزت نفـس  (هاست که شامل حرمت نفس       کنترل آن 
، خــود منــدی، اســتقالل ترأآگــاهی هیجــان، جــخــود 

  .)10(باشد شکوفایی می
درک پذیرش خـویش و    توان خود آگاهی،   ، آن -بار

 .)10(کنـد  ان مـی  را درتعریف عزت نفـس بیـ       خود احترام به 
 مفهوم عزت نفس شامل اعتمـاد بـه خـود بـرای شـاد               ءاجزا
یابی به   اعتقاد به دست   یابی به اهداف،   اعتماد به دست   بودن،

یابی به احترام، اعتقاد به دستیابی بـه         دوستی، اعتقاد به دست   
همبستگی مثبت میان عـزت       .)10(انجام موفق امور می باشد    

اقع گرایی، فراست، خالقیت،    عقالنی، و  رفتار نفس سالم و  
پذیری، توانایی قبول تغییر، تمایل به اذعان  استقالل، انعطاف

همکـاری   ها، خیرخواهی، تعـاون و     اصالح آن  اشتباهات و 
ــود دارد ــار   . وج ــا رفت ــایین ب ــس پ ــزت نف ــی،  ع غیرعقالن

توجهی به واقعیات، نداشتن انعطـاف، تـرس از چیزهـای          بی
سرکـشی نـامعقول،     اسـب یـا   تن ناآشنا، سازگاری بی   بدیع و 

رفتـار بـه شـدت       اندازه یـا   رفتار تدافعی، سرسپاری بیش از    
  .)11(کنترل شده رابطه مستقیم دارد

بنابراین نظر بـه ایـن کـه امـروزه هـوش هیجـانی بـه                
ای مهم در سـالمت و بهداشـت روانـی فـرد             لفهؤعنوان م 

ارزشمندی دارد و از طرفی عزت نفس        ثیر بسیار مهم و   أت
هوش  های درون فردی در    لفهؤعوامل م   یکی از  به عنوان 

هیجانی است، مطالعه حاضر با هدف تعیین میـزان هـوش           
هیجانی و عزت نفس و نیز تعیین رابطه بین این دو متغیـر             

مامایی دانشگاه علوم پزشـکی      در دانشجویان پرستاری و   
  . انجام گرفت1389مازندران در سال 

                                                 
6. Self-Esteem 
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  ها مواد و روش
جامعـه  .  مقطعی است  -یفیاین پژوهش از نوع توص    

 آماری ایـن پـژوهش کلیـه دانـشجویان رشـته پرسـتاری            
دانــشجویان مامــایی ورودی   و1387 الــی 1385ورودی 

شــبانه دانــشگاه  هــای روزانــه و در دوره1388 الــی 1385
معیــار ورود بــه ایــن . انــد علــوم پزشــکی مازنــدران بــوده

ــیم  ــشجویانی کــه در ن ــژوهش، دان   ســال دوم تحــصیلی  پ
اند بوده    در مقطع کارشناسی انتخاب واحد کرده      89-88

در این تحقیق سرشـماری بـوده       گیری   روش نمونه . است
نفـر بـود کـه پـس از          145تعداد کـل دانـشجویان      . است

کسب مجوز از دانـشگاه و کـسب رضـایت دانـشجویان            
هـا در    مبنی بر محرمانه ماندن اطالعات، پرسشنامه بـه آن        

ز تکمیل در همان روز از       که پس ا   ارائه و محل دانشکده   
 هــای دادهبـرای گـردآوری    .هـا بـاز پـس گرفتـه شـد      آن

  :بهره گرفته شد پژوهش از ابزارهای زیر
  
  MSEIS(1( تجدید نظر شده–مقیاس هوش هیجانی -1

ــانی  ــوش هیج ــاس ه ــاته  )EIS( مقی ــوی ش  و 2از س
 ای ساخته شـده    و بر پایه الگوی سه مقوله     ) 1998( همکاران

مـاده بـوده همبـستگی       33اس دارای    ایـن مقیـ    .)12(است
بـا  .  دارد EQ-i(3( نآ -باالیی با پرسشنامه بهر هیجانی بار     

 و  4های معکـوس پاسـخ     این حال به دلیل نداشتن پرسش     
ــخ    ــوگیری در پاس ــاد س ــال ایج ــدگان، در آن  احتم دهن

ــه 33هــای آن از مــاده تجدیــد نظــر شــد و  41 پرســش ب
شنامه هـای پرسـ     پرسـش  .)13(پرسش افزایش یافته اسـت    

 تا  موافقماز کامالً(جدید در مقیاس پنج رتبه ای لیکرت   
 21از این میـان      شوند که  گذاری می  نمره)  مخالفم کامالً

پایایی درونی به دست آمده     . مورد معکوس پاسخ هستند   
این آزمـون از    . گزارش شده است  85/0برای این آزمون    

ســوی زارعــان بــه فارســی برگردانــده شــد و در بررســی 
ــ هــای روان ویژگــیمــستقل  ــده ســنجی آن ب . دســت آم

                                                 
1. Modified Schutte Emotional Intelligence Scale 
2. Schutte 
3. Bar- on Emotional intelligence 
4. Reversed Keyed 

 .)14(اسـت 84/0سازگاری درونـی فـرم فارسـی برابـر بـا            
 در این   ای نتایج حاصل از آزمون مجدد با فاصله دو هفته        

بـه دسـت آمـد       /82  و آلفای کرونباخ آن    78/0 پژوهش
 .که نشانه پایایی بازآزمایی رضـایت بخـش مقیـاس بـود           

ــبه نمـــرات هـــوش ه همچنـــین ــانی  پـــس از محاسـ یجـ
 µ-افـراد بـه ایـن صـورت کــه از     دانـشجویان، نمـرات   

 بیـشتر بـود هـوش    µ+کمتر بود هوش هیجانی پـایین و    
قـرار   )µ( )+µ-( هیجانی بـاال و افـرادی کـه در بـازه          

  ).14( شدبندی تقسیم هوش هیجانی متوسط داشتند
 

   5پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت -2
ــمیت    ــس کوپراس ــزت نف ــاس ع ــک ) 1967(مقی ی

، خیـر    بـه صـورت بلـی      ای ای دو گزینـه     مـاده  58مقیاس  
 ماده دیگـر  50باشد و   ماده آن دروغ سنج می8است که   

 خرده مقیاس عزت نفس عمـومی، عـزت نفـس           4آن به   
س خـانوادگی و عـزت نفـس شـغلی          اجتماعی، عزت نف  

 مـاده دروغ  8چه پاسخ دهنـده از    چنان. تقسیم شده است  
 نمره بیاورد، به این معنی است کـه اعتبـار       4سنج بیش از    

آزمون پایین است و آزمودنی سعی کرده است خـود را           
شـکر کـن در   . بهتر از آن چیزی کـه هـست جلـوه دهـد      

سـال  پـسر    پژوهشی که بر روی دانـش آمـوزان دختـر و          
هــای تهــران انجــام داد، ضــرایب پایــایی  ســوم دبیرســتان

بازآزمایی این مقیاس را برای دانش آموزان دختر و پسر          
روایـی محتـوایی   . گـزارش کـرد   92/0 و  90/0به ترتیب   

نیز بررسی شده است همچنین این آزمون بارها در ایـران   
هـا از ایـن     در پژوهش ها و پایان نامه،مناسب سازی شده  

در این پـژوهش افـرادی       .)15،16(ستفاده شده است  ابزار ا 
کمتـر بـود دارای عـزت        25ی عزت نفسشان از      که نمره 

بـود از    بیـشتر    25افرادی کـه نمـره شـان از          نفس پایین و  
 آوری اطالعـات،   جهت جمـع   .عزت نفس باال برخوردارند   

 قرار گرفت مدت    افرادزمان در اختیار     این دو پرسشنامه هم   
  دقیقه در نظر گرفتـه شـد کـه پـس از            30گویی   زمان پاسخ 

                                                 
5. Cooper-Smith 
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. آوری گردید  تکمیل در همان مکان توسط پرسشگر جمع      
آمـار    عـالوه بـر    SPSS 16برنامـه    هـا در   هنگام تحلیل داده  

 مطالعـه،   توصیفی، برای تحلیل ارتباط بین دو متغیـر اصـلی         
ــی از   ــای کیف ــاس متغیره ــر اس ــون ب ــاری   آزم ــای آم ه

ــارامتری  ــه  . شــد اســتفادهChi-Square1غیرپ ــا توجــه ب ب
فرض نرمال  دار بودن آزمون کلموگروف اسمیرنو،   معنی

 نــادر ایــن پــژوهش آزمــون  لــذا و شــد بــودن توزیــع رد
  .)p( )13> 001/0 (پارامتری استفاده گردید

در ایـن پـژوهش پـس از تجزیـه و تحلیـل             همچنین  
ها نمرات هوش هیجـانی و عـزت نفـس دانـشجویان             داده

  .ها اعالم گردید ی آن مهطبق تعهدات اخالقی به ه
  

  ها یافته
 85/18پـژوهش   دسـت آمـده از ایـن         هطبق نتـایج بـ    

کـه در ایـن      بودنـد  دختـر  درصـد    15/81ها    نمونه درصد
  را دانـشجویان پرسـتاری و      ) درصـد  55/56(  نفـر  82میان
  را دانــشجویان مامــایی تــشکیل) درصــد44/43( نفــر 63
ش هیجـانی   ی هو   میانگین و انحراف معیار نمره     .دادند می

ــشجویان  ــره  28/151 ± 01/14دان ــداقل نم ــا ح  و 111 ب
 و) 1جـدول شـماره      ( بـه دسـت آمـد      188حداکثر نمره   

همچنــین میــانگین و انحــراف معیــار نمــره عــزت نفــس  
 و حـداکثر    18 نمـره     با حداقل  86/35 ± 11/7دانشجویان  

  . )2جدول شماره  (دست آمد  به49نمره 
سـطوح مختلـف     توزیع فراوانی    3  شماره در جدول 

طـوری   ههوش هیجانی و عزت نفس نـشان داده شـده، بـ           
و  دانشجویان هوش هیجانی باال      )درصد8/13(نفر  20که  
ــر 132 ــاال  ) درصــد91(نف ــشجویان از عــزت نفــس ب  دان

  .برخوردار بودند
 نـشان داده شـده     4همان طـور کـه در جـدول شـماره           

هیجانی وعزت نفس، رابطه    هوش   بین    آزمون آماری  است
همچنـین تـست    . )>001/0p(داری را نشان داده است       معنی

  دقیق فیشر تفاوت فراوانی بین هوش هیجانی دانـشجویان و          
 

  .)>001/0p(دار نشان داد  عزت نفس را معنی

                                                 
1. Chi-Square 

دانـشجویان بـا    ) درصـد 100( نفـر    20این بررسی    در
هــوش هیجــانی بــاال دارای ســطح عــزت نفــس بــاال نیــز  

انشجویان مامـایی  همچنین سطح هوش هیجانی د    .اند بوده
ــر  5 ــد 9/7(نف ــر  47، )درص ــد 6/74(نف ــر  11، )درص نف
به ترتیب در سطوح باال، متوسـط و پـایین          ) درصد 5/17(

بوده است و سطح هـوش هیجـانی دانـشجویان پرسـتاری       
نفـر   10،  )درصـد  5/69(نفـر    57،  )درصـد  3/18(نفر   15

 متوسـط و پـایین     به ترتیب در سطوح باال،    ) درصد 2/12(
 دانـشجویان ) درصد 3/87(نفر   55افزون بر آن     .ستبوده ا 

دانـشجویان پرسـتاری از     ) درصد 9/93(نفر   77مامایی و   
سطح عزت نفس باال برخوردار بودند که آزمون آماری،         

داری بین سطح هوش هیجانی و عزت نفس         یتفاوت معن 
  .مامایی نشان نداد در دو گروه پرستاری و

  
 بـه   طوح مختلـف هـوش هیجـانی      توزیع فراوانی سـ    :1  شماره جدول

  در کل دانشجویانتفکیک رشته و جنس 
  

هوش هیجانی به تفکیک 
  رشته وجنس

متوسط 
 به باال

 PVمحاسبه   پایین

  2/12  8/87  پرستاری
  5/17  5/82  مامایی

Pv هوش هیجانی با رشته    
11/0 Pv=   

  8/14  2/85  دختر
  13  87  پسر

Pv هوش هیجانی با جنسیت    
433/0 Pv=   

  
 بـه   عـزت نفـس   توزیـع فراوانـی سـطوح مختلـف          :2  شـماره  جدول

  در کل دانشجویانتفکیک رشته و جنس 
  

عزت نفس به تفکیک 
 PVمحاسبه  پایین  باال  رشته وجنس

  1/6  9/93  پرستاری
  7/12  3/87  مامایی

 Pv با رشتهعزت نفس 

 089/0 Pv=   
  8/9  2/90  دختر
  3/4  7/95  پسر

 Pvعزت نفس با جنسیت

 97/0 Pv=  

  
توزیـع فراوانـی سـطوح مختلـف هـوش هیجـانی و              : 3  شماره جدول

  عزت نفس در کل دانشجویان
  

  جمع کل  )درصد (تعداد  متغیرها
  )8/13 (20  باال

  هوش هیجانی  )7/71 (104  متوسط
  پایین

  

21) 5/14(  
145  

  145  )91 (132  باال  عزت نفس
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نفـس بـر حـسب      توزیع فراوانی سطوح مختلف عزت       : 4  شماره جدول
  88-89هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری و مامایی سال تحصیلی 

  

   عزت نفس  جمع کل  باال  پایین
    )درصد( تعداد  )درصد( تعداد  )درصد( تعداد  هوش هیجانی

  )100( 21  )1/57( 12  )9/42( 9  پایین
  )100( 124  )7/82( 120  )8/3( 4  متوسط و باال

  )100( 145  )91( 132  )9( 13  جمع کل

Chi-square  

)86/34(  
)001/0p<(  

  
  بحث

هوش هیجانی و عزت این بررسی نشان داد که میان   
ــنفــس  ــا  ،)>001/0p( وجــود دارددار یرابطــه معن کــه ب
 همچنـین دانـگ و     ،)17(های سـموعی همـسو اسـت       یافته

ــد  1همکــاران ــه دســت آوردن ــایج مــشابهی ب ــز نت  ،)18( نی
 بیـان کردنـد      خود ات در تحقیق  3وآگوست لندا  2سیلیک

 دار ی رابطـه معنـ    نفـس  که میـان هـوش هیجـانی و عـزت         
وجود دارد که این تحقیـق نیـز بـا نتـایج مـا هماهنـگ و                 

در تحقیقـی بـا      4که کالنتون   درحالی ).19،20(همسو است 
نفس و هوش هیجانی و رضایت       عزت رابطه   هدف تعیین 

 نفر از مهندسین کارخانه به ایـن نتیجـه          40شغلی بر روی    
 بـین هـوش هیجـانی و        دار یرابطـه معنـ   ست کـه    رسیده ا 

هـای ایـن پـژوهش       عزت نفس وجود ندارد کـه بـا یافتـه         
هـا   رسـد ایـن تفـاوت یافتـه        به نظر مـی   . )21(همسو نیست 

ناشـی از کاسـتی آن تحقیــق از جملـه تعــداد کـم نمونــه     
  .ناشی شده باشد

ــت نفــس      ــا حرم ــود ی ــه خ ــرام ب ــه از احت ــسی ک ک
باط با سایرین موفق ظاهر     تواند در ارت   برخوردار است می  

افراد با عزت نفـس بـاال در برخـورد بـا دیگـران از               . شود
قدرت ابراز وجود برخوردار اسـت همچنـین در شـرایط            
استرس و فشارهای روانی، از خـود مقاومـت و پایـداری            

  و همکـاران   در مطالعـه برخـورداری    . )11(دهـد  نشان مـی  
عــزت نفــس دانــشجویان پرســتاری ســال ســوم و چهــارم 

های حـسینی    یافته ).22( در سطح متوسط بود    درصد 5/73
ــشان داد   ــز ن ــد 5/82نی ــار   درص ــته گفت ــشجویان رش  دان

                                                 
1. Dong  
2. Sillick 
3. Augusto Landa 
4. Clanton 

فیزیوتراپی و کار درمانی واجد عزت نفس باال         درمانی،0
  ایــن در حــالی اســت کــه در مطالعــه حاضــر  . )23(بودنــد

 دانشجویان پرستاری و مامایی از عـزت نفـس          درصد 91
افــراد بــا هــوش هیجــانی بــاال  .باشــند بــاال برخــوردار مــی

توانند موازنه منطقی میان عواطـف و عقـل بـه وجـود              می
ها روحیه دهنده و هدایت کننده خوبی هـستند          آورند آن 

کنند این افراد بـه      و در میان افراد احساس ارزشمندی می      
هستند دارای عـزت نفـس    ق  که با خودشان صاد    دلیل این 
 درصـد  100نیـز   که در ایـن پـژوهش        )10(باشند قوی می 

دانشجویان با هوش هیجانی باال دارای عزت نفس باال نیز      
 دانشجویان پرستاری    درصد 7/71در این پژوهش     .بودند

باشند که   مامایی از هوش هیجانی متوسط برخوردار می       و
ــه ــا یافت ــر روی   ب هــای مطالعــه اکبــری و همکــاران کــه ب

این  .)24(باشد دانشجویان اراک انجام شده بود همسو می      
 مطالعـه صـیادی تورانلـو و    های  یافتهست که با ادر حالی
  هوش هیجـانی    میزان  با دانشجویان یزد  بر روی    همکاران

کـه بـه    . )25( مغـایرت دارد   ، سطح خوب   درصد در  2/69
در . ثر باشـد  ؤرسد بافت فرهنگی در این تفاوت م       نظر می 

ــع ــی یــک جم ــدی م ــشتر    بن ــه بی ــان داشــت ک ــوان اذع ت
 از هـوش  ) درصـد 7/71(  و مامـایی  دانشجویان پرسـتاری  

نفـــس بـــاال  زعـــزتو  )درصـــد 91(هیجـــانی متوســـط 
تـوان بـه     های این پژوهش می    از محدودیت  .برخوردارند

گـویی   تعداد زیاد سواالت، عدم وجود انگیزه برای پاسخ       
های تحقیقاتی به علت تعدد تحقیقات انجـام         نامهشبه پرس 

هـا   ه آنشده روی دانشجویان و عدم بازخورد گـزارش بـ   
اشـاره  ) پرسـشنامه کوپراسـمیت   (هـا    نتیجه افت نمونـه    در

دار بین هوش هیجـانی      یبا توجه به وجود رابطه معن     . کرد
رسد توجه به هوش هیجانی برای       و عزت نفس به نظر می     

بهداشــت روانــی و موفقیــت در دانــشجویان از اهمیــت و 
گـردد   لذا پیشنهاد مـی   . باشد ارزش بسیاری برخوردار می   

ر برنامـه درسـی دانـشگاه بـه هـوش هیجـانی و لـزوم                تا د 
  نفس در دانشجویان توجـه الزم       آن به همراه عزت      ءارتقا
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تر رابطه هوش هیجـانی و       دقیقبرای بررسی   . به عمل آید  
ــی   ــشنهاد م ــز پی ــژوهش عــزت نفــس نی ــایی در  شــود پ ه

در هـای متفاوتـ    ویژگـی تـر و بـا       هایی با حجم وسیع    نمونه
هــای اصــلی هــوش  لفــهؤنفــس بــا مزمینــه ارتبــاط عــزت 

هـا، ارزیـابی هیجـان هـا و          از جملـه تنظـیم هیجـان      هیجانی
هایی  همچنین پژوهش  .ها انجام گردد   وری از هیجان   بهره

  .آموزش بر این دو متغیر صورت گیرد ثیرأدر راستای ت

  سپاسگزاری
پژوهشگر ضمن تشکر از معاونـت پژوهـشی دانـشگاه          

 طـرح و مـساعدت    علوم پزشکی مازندران جهـت تـصویب      
 از ،ریاســت و اداره آمــوزش دانــشکده پرســتاری و مامــایی

هـا میتـرا     شـائبه خـانم    مشارکت دانشجویان و همکـاری بـی      
 دکتـر   وو آقایـان مـصطفی زارعـان         اسدپور، خاطره ذبیحی  

  .دننمای  تقدیر میعلی خادملو
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