
 

  شاپور   ي آموزش جندي توسعه  

ي آموزش علوم پزشکی                توسعهمرکز مطالعات و  يفصلنامه                                                                                                                                          

  93، بهار 1ي  سال پنجم ، شماره                                                                                                                                                                   

  

 پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان در تحصیلی وضعیت و هیجانی هوش بین ارتباط

  بابل

ي دندانپزشکی، دانشگاه عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه اندودنتیکس دانشکده :احسانی ریمم

 .علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

 .ي دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایراندندانپزشک، دانشکده :صباراد لیدا

ي آموزش علوم پزشکی، دانشگاه پزشکی، مرکز مطالعات و توسعهگروه آموزش  عضو هیأت علمی،:  *جهانیان ایمان

 .علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

  .ي پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانعضو هیأت علمی، گروه روانپزشکی، دانشکده  :خیرخواه فرزان

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

ي آموزش علوم پزشکی، کز مطالعات و توسعهگروه آموزش پزشکی، مر ،عضو هیأت علمی : ي مسؤول سندهینو*

 .دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

  

  

(Email: dr.jahanian@yahoo.com  )  

. است دیگران و خود در هاهیجان مدیریت و کاربرد شناخت، ابراز، ادراك، ظرفیت يامعن به هیجانی هوش: چکیده

 علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشجویان در هیجانی هوش و تحصیلی وضعیت بین باطارت بررسی هدف با حاضري مطالعه

 هايسال دندانپزشکی دانشجویان از نفر 93 تمام روي بر تحلیلی_توصیفی مطالعه این. است شده طراحی بابل پزشکی

 هیجانی هوش میزان نتعیی جهت. شد انجام  92- 1391در سال تحصیلی  بابل پزشکی علوم دانشگاهچهارم، پنجم و ششم 

. شد گرفته نظر در تحصیلی وضعیت شاخص عنوان به دانشجویان معدل .شد استفاده آن بار هیجانی هوشي پرسشنامه از

 .گرفت قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد T-test آماري زمونآ و  SPSS افزارنرم 18ي نسخهاز فادهتاس با اطالعات

 مربوط میانگین بیشترین و استرس تحمل مقیاسهخرد به مربوط میانگین کمترین  و بود 49/353 هیجانی هوش میانگین

 نداشت وجود داريامعن الفتاخ مختلف هايورودي در هیجانی هوش مقیاسخرده بین. بود کردن همدلی مقیاسخرده به

)05/0P> .(بود  پسران از بیشتر معناداري طور به دختران در هیجانی هوش کل ينمره)01/0=P .( ينمره همچنین 

 پسران از معناداري طور به ابرازي خود و همدلی بینی،خوش فردي، بین روابط گرایی،واقع هايمقیاسخرده در دختران

هاي تحصیلی سال چهارم، پنجم و ششم طی سال) خوابگاهی(بین روند تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی . بود بیشتر

 پسران از بیشتر معناداري طور به دختران در هیجانی هوش کل ينمره). <05/0P(ود نداشت  داري وجها تفاوت معناآن

 هوش بین .نداشت وجود معناداري تفاوت ورودي سه از یک هر در خوابگاهی و بومی دانشجویان تحصیلی روند بین .بود

  . نداشت وجود داريامعن يرابطه تحصیلی وضعیت و هیجانی

 .دندانپزشکی دانشجویان معدل، تحصیلی، وضعیت هیجانی، هوش :واژگان کلیدي

 

 

 مقاله کوتاه

mailto:dr.jahanian@yahoo.com
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   مقدمه

 دانشگاه والنئمس استادان، هاينگرانی مهمترین جمله از    

 از جلوگیري و صیلیتح وضعیت دانشجویان، هايخانواده و

تمنایی فر و همکاران، ( است دانشجویان تحصیلی افت

 تحصیلی افت تحصیلی، پیشرفت مقابل ينقطه). 2010

 در سزاییه ب ثیرأت متعدد، مطالعات اساس بر که است

 خانواده به گزافی يهزینه همچنین و داشته فرد سرنوشت

 در. )2010پولدرمن و همکاران، ( کندمی تحمیل جامعه و

 آموزشی نظام کنونی مشکالت مهمترین از امر این ایران،

 هدر را کشور بودجه از ریال میلیارد هاده ساله هر و است

 نیروي( جامعه هايسرمایه و بالقوه نیروهاي و دهدمی

 منجر که عواملی به توجه بنابراین، .مانندمی ثمربی) انسانی

 اهمیت از شود آن افت از مانع و شده تحصیلی پیشرفت به

 یکی). 2010تمنایی فر و همکاران، ( است برخوردار ايویژه

 هوش" اندکرده اشاره آن به تحقیقات برخی که عواملی از

 عنوان به هوش). 1997و همکاران،   مایر( است" هیجانی

 و محیط با افراد یافتگی سازش در توجه قابل وجوه از یکی

 برخی .درومی رشما به فردي هايتفاوت مهم عوامل از

 را آن برخی و واحد ماهیتی عنوان به را هوش نظرانصاحب

و  ارورا( دانندمی شماريبی هايمقوله و هالفهؤم واجد

 تنها شرایط بهترین در شناختی هوش). 2010همکاران، 

 درصد 80 و شودمی باعث را هاتموفقی از درصد 20

 در افراد تسرنوش و است وابسته دیگر عوامل به هاموفقیت

 هوش که است هاییمهارت گرو در مواقع از بسیاري

بویاتزیس و همکاران،  ( دهندمی تشکیل را هیجانی

2000.( 

 از :(Emotional Intelligence) یهیجان هوش     

    حوزه وارد سالووي کارهاي با میالدي 90 يدهه اوایل

 مفهوم برابر در جدي رقیبی عنوان به و شد شناسیروان

). 2009و همکاران،   یاوریان( گرفت قرار IQ هوشی بهره

 به را آن است شده هیجانی هوش از که دقیقی تعریف در

 نظاره توانایی شامل که انددانسته هوش از ايگونه يمنزله

   بین گذاريتفاوت دیگران، و خود هايهیجان کردن

  در شناخت این از استفاده و دیگران و خود هايهیجان

و همکاران،   یاوریان( باشدمی خویش افکار و اعمال یتهدا

 پانزده و جنبه یا مقیاس پنج داراي هیجانی هوش). 2009

 یک روي در نیز آزمون هايپاسخ. دباشمی مقیاس خرده

 موافقم، کامالً( لیکرت ردیف در ايدرجه پنج مقیاس

 شده تنظیم) مخالفم کامالً و مخالفم تاحدودي، موافقم،

 چهار از هیجانی هوش). 2009و همکاران،   اوریانی( است

 خود روي اول مهارت دو .شودمی تشکیل اصلی مهارت

 باشدمی مدیریتی خود و آگاهی خود شامل و داشته تمرکز

 هايهیجان دقیق شناسایی در توانایی :یعنی خودآگاهی

 کنترل شامل خودآگاهی .آنها ابراز هنگام در آگاهی و خود

 .شدبامی مختلف افراد و اوضاع به واکنش در خود تمایالت

 هاهیجان از آگاهی کارگیري به توانایی :یعنی مدیریتی خود

رفتارها  کردن هدایت مثبت و ماندن پذیرانعطاف منظور به

 را خود هیجانی واکنشهاي بتواند شخص اینکه یعنی .تاس

 دو .کند کنترل مختلف شرایط و مردم همه مقابل در

 :دارد تمرکز دیگران با تماس روي بیشتر دیگر مهارت

 هايهیجان دقیق تشخیص در توانایی :یاجتماع آگاهی

 دادن روي حال در اتفاقی چهاً دقیق اینکه درك و دیگران

 و فکر طرز که معناست ینا به اغلب موضوع این .است

 همان فرد که زمانی حتی، شودمی درك دیگران احساسات

 به در توانایی :رابطه مدیریت .ردندا را تفکرات یا احساسات

 موفقیت منظور به دیگران هايهیجان  از آگاهی کارگیري

 توانایی این همچنین .است هاتعامل مدیریت و کنترل در

 را دشوار هايتعارض ثرؤم کنترل و شرایط با واضح ارتباط

 یجانی،ه خودآگاهی: شامل هامقیاس هخرد. شودمی شامل

     ، همدلی، استقالل فایی،شکو خود ي،ابراز خود

 گرایی،واقع فردي، بین روابط اجتماعی، پذیريولیتؤسم

 کنترل روانی، فشارهاي تحمل مسأله، حل پذیري، انعطاف

و همکاران،   یاوریان( شادمانی و بینیخوش تکانش،

 هوش دیگر کشورهاي در شده انجام تحقیقات در). 2009

 اهمیت به توجه با پزشکی، يرشته دانشجویان در هیجانی

 در و است شده گیرياندازه جامعه، محیط در پزشکان نقش

 نیز تحصیلی موفقیت و هیجانی هوش ارتباط به آن کنار

 در دو این بین همبستگی مواردي در و شده پرداخته

پارکر و همکاران، ( است شده دیده مختلف هايپژوهش

 و هیجانی هوش بررسی هدف با مطالعه این لذا )2004

 دندانپزشکی دانشجویان در تحصیلی وضعیت با آن ارتباط

  .است شده طراحی بابل پزشکی علوم دانشگاه

 هاروشمواد و 

 به که است تحلیلی_توصیفی پژوهش یک پژوهش این    

 93 در تحصیلی وضعیت و هیجانی هوش يمقایسه منظور

 در  بابل پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی ویانجدانش از نفر

ي جامعه. است شده انجام 92- 1391ال تحصیلی یمسن

چهارم،  هايسال دندانپزشکی دانشجویاني مطالعه مورد

ي دوره دانشجویان شامل این مطالعه. بودند پنجم و ششم

دانشجویانی که در خارج از کشور ( تکمیلی التیتحص

ي دندانپزشکی را گذراندند و براي پذیرفته شدن رشته

ي تکمیلی در ن در حال گذراندن دورهمدرکشان در ایرا

 بهداشتکار دانشجویان و) باشندي دندانپزشکی میدانشکده

 دان ـان و دنـتکار دهـجویانی که داراي مدرك بهداشـدانش(
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 يباشند و هم اکنون در حال تحصیل در رشتهمی

 هوش میزان تعیین جهت .دشنمی) باشنددندانپزشکی می

 آن_بار هیجانی هوش زمونآ از دانشجویان، هیجانی

 این. بود سؤال 90 شامل پرسشنامه این. است شده استفاده

 نیز را هیجانی هوش مؤلفه 15 ،کلیي نمره بر عالوه آزمون

 خود هیجانی، آگاهی خود شامل آن هايمؤلفه، دیسنجمی

 همدلی، استقالل، شکوفایی، خود خود، به احترام ابرازي،

 گرایی، واقع فردي، بین وابطر اجتماعی، پذیريتولیؤمس

 تکانه، کنترل استرس، تحمل مسأله، حل پذیري، انعطاف

 به 5 از گذارينمره يشیوه .باشندمی شادمانی و خوشبینی

 با سؤاالت بعضی در و )مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از(

 تا موافقم کامالً از( 5 به یک از معکوس یا منفی محتوي

 یک هر نمرات برابر مؤلفه هر کلي نمره .بود )مخالفم کامالً

 نمرات مجموع برابر آزمون کل نمره و  مؤلفه آن سؤاالت از

). 2009 یاوریان و همکاران،( گردید محاسبه  مؤلفه 15

هاي دیگر استفاده براي پایایی و روایی پرسشنامه از مقاله

 از اجازه کسب از پس). 2009   یاوریان و همکاران،(گردید 

 انجام از هدف ابتدا دندانپزشکی دانشکده محترم نالوئمس

 و شد داده توضیح جلسه یک در دانشجویان براي ژوهشپ

 تکمیل از پس و توزیع آنان بین در هیجانی هوش آزمون

 شاخص عنوان به نیز دانشجویان معدل از. گردید آوريجمع

 دانشجویان ترم 7 معدل از. شد استفاده تحصیلی پیشرفت

 ترم 10 و پنجم سال دانشجویان ترم 8 ،چهارم سال

 جلوگیري براي. است شده استفاده ششم سال انشجویاند

 نام آزمون، محتواي به نسبت هاآزمودنی ذهنی سوگیري از

. گردید اعالم هاآن به اجرا از پس هاآزمون محتواي و

 هوش ينمره و دانشجویان معدل به مربوط اطالعات

 به ضمنا و شد  هدارينگ محرمانه طور به هیجانی

 از اطالع براي و تمایل صورت در شد گفته دانشجویان

 آدرس یا خانوادگی نام و نام توانند می پژوهش نتیجه

 هاداده. کنند قید نامه پرسش برگه روي را خود الکترونیکی

 از استفاده با سپس گردید کامپیوتر وارد و کدگذاري

 آمار هايشاخص از و  SPSS افزارنرم 18ي نسخه

 و تجزیه براي) معیار انحراف میانگین، فراوانی،( توصیفی

 بین رابطه بررسی منظور به و استفاده گردید هاداده تحلیل

 از هیجانی هوش میزان نظر از پسر و دختر دانشجویان

 دارامعن نیز  P >05/0. (گردید استفاده مستقل T آزمون

  ).شد گرفته نظر در

 هایافته

 دانشکده دانشجویان از نفر 93 روي بر همطالع این    

 آنها %)7/24( نفر 23 که است شده انجام بابل دندانپزشکی

 سال دانشجوي %)7/38( نفر 36 وششم  سالدانشجوي 

  چهارم سال دانشجوي آنهااز %) 6/36( نفر 34 و پنجم

 %5/35. بودند دختر آنها%60 و پسر دانشجویان %40. ودند

 )خوابگاهی( بومی غیر %5/64 و یبوم کنندهشرکت افراد

 میانگین، است شده مشخص1 جدول در که همانطور. بودند

 به مربوط میانگین کمترین و بود 49/353 هیجانی هوش

 به مربوط میانگین بیشترین و استرس تحمل مقیاس خرده

 هوش مقیاس خرده بین. بود کردن همدلی مقیاس خرده

 وجود دارياعنم الفتاخ مختلف هايورودي در هیجانی

 داده نشان 2 جدول در که همانطور)  <05/0P( نداشت

 در هیجانی هوش کل ازنمره آمده بدست نمره است

 ).p=01/0( است پسران از بیشتر معناداري طور به دختران

  گرایی، واقع هايمقیاس خرده در دختراني نمره همچنین

 رطو به ابرازي خود و همدلی خوشبینی، فردي، بین وابط

 بین روند تحصیلی . است بیشتر پسران از معناداري

) 6 ورودي ( 6سال ) خوابگاهی(انشجویان بومی و غیر بومی 

             سال ترم تفاوت معنا داري وجود نداشت 10طی 

) 84/0=p (0  همچنین بین روند تحصیلی دانشجویان بومی

ترم  8طی ) 87ورودي ( 5سال ) خوابگاهی(و غیر بومی 

بین روند ). p= 61/0(ت معناداري وجود نداشت تفاو

سال ) خوابگاهی(تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی 

ترم تفاوت معناداري وجود نداشت  7طی ) 88ورودي (4

)51/0 =p.(  

 گیرينتیجه و بحث

 چهارم، پنجم و سال دانشجویان از حاضري مطالعه در   

 کار مطالعه در. است شده استفاده دندانپزشکی رشته ششم

 استفاده اول پزشکی سال دانشجویان از استرالیا در )2009(

  بر هیجانی هوش يزمینه در که کارهایی بیشتر در شد

 دوم و اول سال دانشجویان از گرفته صورت دانشجویان وي

و  ، پارکر2000و همکاران   بویاتزیس( شودمی استفاده

 هم علت ).2005و استین و همکاران،   2004همکاران، 

 این در پایین هیجانی هوش وجود صورت در که است این

 هیجانی هوشي ارتقا و هامهارت آموزش براي فرصت افراد

 سن اینکه به توجه با ایران در. است بیشتر افراد این در

 زودتر سال چند دیگر کشورها به نسبت دانشگاه به ورود

 با و است شده انجام گروه این در حاضري مطالعه ،است

 باشدمی همسو تهران دانشگاه در چینی پرداز يمطالعه

 روپیش يمطالعه در ).2012پرداز و همکاران، چینی(

 بیشتر که بود  49/353 دانشجویان هیجانی هوش میانگین

     و 337 میانگین با اصفهان در صالحیي مطالعه از

 صالحی و( باشدمی 290 میانگین با تهران در پردازچینی

 این که )2012پرداز و همکاران ، چینی2013کاران هم

مطالعات در متفاوت آماري جوامع دلیل به تواندمی تفاوت
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 استرس تحمل مقیاس خرده يمطالعه این در. باشد باال 

 میانگین بیشترین همدلی مقیاس خرده و میانگین کمترین

 چینی پرداز يمطالعه در. است داده اختصاص خود به را

 مقیاس خرده و کمترین فردي بین روابط یاسمق خرده

 مطالعه این با که داشتند را میانگین بیشترین بینیخوش

 میانگین کمترین نیز صالحی مطالعه در. باشدمی متفاوت

 آن بیشترین و تکانش کنترل مقیاس خرده به مربوط

 مطالعه این در .بود پذیريولیتؤمس مقیاس خرده به مربوط

 يرابطه هیچ معدل با نآ هايمؤلفه و  هیجانی هوش بین

 و هیجانی هوش بین کل در و نداشت وجود معناداري

 . نداشت وجود معناداري يرابطه تحصیلی پیشرفت

ي تمنایی فر و همکاران در مطالعه نتایج با حاضر يمطالعه

 داخل در 2012و همکاران در سال   صالحی و  2010سال 

شیپلی و  و 2004در سال و همکاران   واتوزسکی و کشور

در خارج  2003بارچارد در سال  و  2010همکاران در سال 

و همکاران،  از کشور همخوان است ولی با نتایج ثمري

گیل و همکاران، و  2013چو و همکاران، و مطالعه  2007

که  شدنشان داده  چو يدر مطالعه. همخوانی ندارد 2006

میزان موفقیت  هر چه هوش هیجانی افراد باالتر باشد

علت این تفاوت  تحصیلی براي ورود به دانشگاه بیشتر است

هاي آموزشی و تفاوت. به گروه مطالعه باز گردد تواندمی

سنجش و  ينحوه ورود به دانشگاه، ينحوه زیربنایی،

توان هاي مورد استفاده متفاوت در این کشورها میآزمون

هاي سد مالكربه نظر می. به نتایج متفاوت منجر شود

اي است که هوش آموزشی در برخی کشورها به گونه

این  در. کندهیجانی در موفقیت افراد نقش بیشتري ایفا می

کل هوش هیجانی و جنسیت رابطه  يمطالعه بین نمره

کل هوش هیجانی در  يمعناداري وجود داشت و نمره

که با نتایج  دختران به طور معناداري بیشتر از پسران بود

کریگ و (کریگ ، )2008هال و همکاران (هال  يطالعهم

 )2005استین و همکاران (و استین ) 2009همکاران 

  با برخی مطالعات متفاوت  در صورتیکه همخوانی دارد

ساکلوفسک و  و 2000و همکاران  پترایدس( باشدمی

     هاي همچنین بین خرده مقیاس). 2007همکاران 

همدلی کردن و  خوشبینی، دي،فرروابط بین گرایی،واقع

معنادار داشت و در دخترها  يخود ابرازي با جنسیت رابطه

 .ها تفاوتی وجود نداشتدر بقیه خرده مقیاس. بیشتر بود

و همکارانش سطح هوش هیجانی  ي استینمطالعه

دانشجویان دختر سال اول پزشکی را بیش از سطح هوش 

رو  مطالعه پیشه با کهیجانی دانشجویان پسر گزارش کرد 

  .همسو است

  

شاید بتوان علت تفاوت دختران و پسران را در برخی  

ثیر محیط و فرهنگ هاي أهاي هوش هیجانی به نوع تمؤلفه

هوش هیجانی بر . مختلف در هوش هیجانی نسبت داد

ثیر وراثت است،بیشتر أخالف هوش شناختی که تحت ت

قابل اموختن تحت تاثیر عامل محیط قرار دارد و اکتسابی و 

در دو  فبه همین دلیل می توان اختال.و یادگیري است

جنس در بعضی از مؤلفه هاي هوش هیجانی را ناشی از 

تصورات و انتظارات جوامع و فرهنگ هاي مختلف نسبت به 

 .توانایی هاي مربوط به هوش هیجانی در دو جنس دانست

در حال حاضر حضور فعال زنان در عرصه هاي محیطی و 

نگی احتماال باعث شده که زنان هم به اندازه مردان از فره

امکانات محیطی و فرهنگی برخوردار شده و تفاوت هاي 

روند .ممکن بین دو جنس به حداقل خود کاهش یابد

وضعیت تحصیلی دانشجویان ارتباطی با وضعیت سکونت 

با توجه به موارد مربوط به .نداشت) غیر بومی/بومی(افراد 

 ينمرهگیري کرد که توان چنین نتیجهیمطالعه حاضر م

 از بیشتر معناداري طور به دختران در هیجانی هوش کل

 هايمقیاس خرده در دختران نمره همچنین. بود پسران

 خود و همدلی خوشبینی، فردي، بین روابط گرایی،واقع

 بین روند. بود بیشتر پسران از معناداري طور به ابرازي

، 4سال ) خوابگاهی(و غیر بومی  تحصیلی دانشجویان بومی

طی سالهاي تحصیلی آنها تفاوت معنا داري وجود  6و  5

بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی و در کل . نداشت

از محدودیتهاي این مطالعه . ترابطه معناداري وجود نداش

 اگاهی ناکافی دانشجویان نسبت به مفهوم هوش هیجانی

 بود که نیاز به وقت بیشتري براي توضیح داشت و پیشنهاد

گردد که این مفهوم در مباحث علوم پایه دانشجویان می

گردد که این مطالعه با آورده شود و همچنین پیشنهاد می

هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و موفقیت شغلی و 

  .   اجتماعی افراد  تکرار گردد

   تقدیر و تشکر

ي خانم لیدا صباراد دانشجوي نامهاصل پایاناین مقاله ح   

  .باشددندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل می
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  ورود سال تفکیک به هیجانی هوش هاي مولفه توزیع: 1 جدول

  p-value  معیار.ا±میانگین   متغیر آمار p-value  معیار.ا±میانگین   متغیر آمار

  حل مساله

86  45/2±65/23  

  خوش بینی  56/0

86  28/3±48/24  

19/0  

87  24/2±06/23  87  90/1±28/23  

88  00/2±47/23  88  34/2±62/23  

  70/23±48/2  کل  35/23±21/2  کل

  شادمانی

86  16/3±74/24  

  احترام به خود  14/0

86  86/2±96/24  

06/0  

87  39/2±42/22  87  41/2±19/23  

88  45/2±85/23  88  04/2±76/23  

  84/23±48/2  کل  52/23±76/2  کل

  استقالل

86  32/3±57/24  

  کنترل تکانه  22/0

86  65/2±39/24  

16/0  

87  4/2±33/23  87  13/2±75/22  

88  79/2±44/23  88  21/2±35/23  

  85/22±53/2  کل  68/23±82/2  کل

  تحمل استرس

86  69/2±22/23  

  انعطاف پذیري  36/0

86  82/2±48/23  

15/0  

87  34/2±36/22  87  85/1±39/22  

88  15/2±94/22  88  5/2±29/23  

  99/22±38/2  کل  78/22±37/2  کل

  خود شکوفایی

86  05/3±04/24  

13/0  
مسئولیت 

  اجتماعی

86  91/1±87/23  

6/0  

87  82/1±94/22  87  95/2±44/24  

88  29/2±88/23  88  95/2±44/24  

  09/24±55/2  کل  56/23±37/2  کل

خود آگاهی 

  هیجانی

86  84/2±87/23  

  همدلی  9/0

86  96/2±04/25  

24/0  

87  82/1±86/22  87  41/2±38/24  

88  13/2±94/23  88  41/2±38/24  

  38/24±71/2  کل  51/23±25/2  کل

  واقع گرایی

86  55/2±17/24  

  خود ابرازي  62/0

86  71/2±78/23  

8/0  

87  67/1±61/22  87  03/2±56/23  

88  43/2±38/23  88  67/2±94/23  

  75/23±43/2  کل  28/23±26/2  کل

روابط بین 

  فردي

86  69/2±4/24  

  امتیاز کل  6/0

86  82/29±61/364  

63/0  

87  37/2±08/23  87  76/21±81/345  

88  74/2±59/23  88  54/28±12/354  

  9/353±18/27  کل  68/23±63/2  کل
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 جنسیت تفکیک به هیجانی هوش هاي مقیاس خرده نمره توزیع  .2جدول

  

 متغیر

 آمار

 
 

 p-value  معیار انحراف±یانگینم
  

 یرمتغ

 آمار

 
 p-value معیار انحراف±یانگینم

 مساله حل
  66/23±07/2 دختر

 ینیخوشب 1/0
 14/24±67/2 دختر

03/0 
 03/23±02/2 پسر 89/22±36/2 پسر

 شادمانی
 91/23±79/2 دختر

 خود به احترام 09/0
 02/24±45/2 دختر

39/0 
 57/23±53/2 پسر 92/22±63/2 پسر

 استقالل
 88/23±88/2 دختر

 تکانه کنترل 41/0
 34/23±65/2 دختر

49/0 
 97/22±37/2 پسر 38/23±74/2 پسر

 استرس تحمل
 23±55/2 دختر

 پذیري انعطاف 28/0
 36/23±54/2 دختر

06/0 
 43/22±03/2 پسر 46/22±06/2 پسر

 ییشکوفا خود
 75/23±48/2 دختر

 اجتماعی پذیري یتمسئول 34/0
 45/24±65/2 دختر

09/0 
 54/23±31/2 پسر 27/23±18/2 پسر

 هیجانی آگاهی خود
 86/23±52/2 دختر

 یهمدل 06/0
 02/25±62/2 دختر

02/0 
 03/23±53/2 پسر 97/22±67/1 پسر

 گرایی واقع
 64/23±19/2 دختر

 ابرازي گاهیآ خود 04/0
 39/24±10/2 ردخت

001/0  
 78/22±6/2 پسر 73/23±93/2 پسر

 فردي بین روابط
 29/24±25/2 دختر

 کل نمره 006/0
 96/358±43/27 دختر

01/0 
 2/345±91/24 پسر 76/22±55/2 پسر
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Abstract: Emotional intelligence is the capacity to perceive, to express, to understand, to use 

and to manage emotions in one and others. The present study was designed to investigate the 

relationship between educational status and emotional intelligence among dentistry students of 

Babol University of Medical Sciences. This descriptive-analytical study was performed 

including 93 dentistry students in fourth, fifth, and sixth year. Bar-On questionnaire was used 

to evaluate emotional intelligence and then students' score average was used as an index for 

educational status. Data was statistically analyzed with SPSS 18 software and T-test. The 

mean score of emotional intelligence was 353.49. Therefore, there was no significant 

difference between EI subscales in different entries and mean score in each entry. Total score 

of EI in females was significantly higher than males (P= 0.01). hence, there was no significant 

difference in educational status of students in native students and non-natives. Moreover, there 

was no relationship between emotional intelligence and educational status. 

Keywords: emotional intelligence, educational status, average, dentistry students. 
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