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 همبستگی هوش هیجانی با سطح اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان...                            ریحانه نیک نژاد و همکاران

  مقدمه

انسان یزندگ سرتاسر در كه است یندیفرآ شدن یاجتماع

 فرهنگ ها،ارزش ها،نقش فرآیند، این طی. (1)دارد یانجر ها

 هایسازمان در حضور برای الزم هایموقعیت و حرفه یک

 یادگیری با شدن اجتماعی .(2)شودمی گرفته فرا اجتماعی

 آغاز آن هایفرهنگ خرده و خانواده هاینقش و هنجارها

یم تشکیل را فرد هر خود از پنداشت از بخشی و گرددمی

گروه در نقش پذیرش و رشد موازات به فرد سپس .دهد

 پاالیش به و گیردمی فرا را جدید هنجارهای جدید، های

 روند این و (3)پردازدمی خود خویشتن از پنداشت مجدد

 آكادمیک دانش عرصه به ورود با رشد به رو شدن اجتماعی

 اجتماعی .(4)گیردمی خود به بیشتری شدت كار محیط و

 ها،ارزش افراد، آن طی كه است فرآیندی ایحرفه شدن

 یک با مرتبط اجتماعی هایمهارت و رفتارها هنجارها،

 هرشت یک به نسبت هویت حس و نمایندمی كسب را حرفه

 هبرنام به ورود با فرآیند این. سازندمی درونی را تخصصی

 ورود و دوره این اتمام با و شودمی آغاز پرستاری آموزش

 گیریشکل ترتیب بدین. یابدمی ادامه كاری هایمحیط به

رفهح شدن اجتماعی طریق از حرفه یک عنوان به پرستاری

 .(5)گیردمی صورت ای

 در ایحرفه شدن اجتماعی كه دندهمی نشان مطالعات

 و ایحرفه تعلق ای،حرفه هویت طبقه سه برگیرنده

 پذیرش. (3)است ایحرفه هایمهارت و مفاهیم یادگیری

 دانشجویان برای اییک فرد حرفه عنوان به جدید هویت

 ایفای برای را خود توانایی سو یک از آنها. دارد اهمیت

 ابعاد دیگر سویی از و كنندمی بررسی جدید هاینقش

 هایخواسته و اهداف با تناسب نظر از را حرفه مختلف

 از یکی دهدمی نشان ایحرفه تعلق. كنندمی ارزیابی خود

 سوی از كه است این دانشجویان تجربه مهم هایجنبه

 از عضوی عنوان به درمان تیم اعضای سایر و همکاران

 .(6)شوند پذیرفته حرفه از عضوی یا گروه

 دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی سطح ،همکاران و مقدم

 خوب حد درموارد  درصد 79در  را گیالن پرستاری

 ره دانشجویان شمار افزایش به توجه با. (6)اندداده گزارش

 ورود آن دنبال به و جامعه نیاز افزایش علت هب رشته

 ندانشجویا جمع به گسترده صورت به مختلف هایفرهنگ

حرفه نشد اجتماعی بررسی به بیشتری نیاز ،مختلف حرف

رشته اتاق عمل یکی . دارد وجود رشته آن دانشجویان ای

هایی است كه نیاز به همکاری تیمی دارد به عبارت از رشته

ای در دانشجویان این رشته دیگر اجتماعی شدن حرفه

 با رابطه در وجود این بابسیار حائز اهمیت است. 

 اجتماعی سطح زمینه در ایمطالعه عمل اتاق دانشجویان

 هب توجه با .نشد یافت آنها بر ثرؤم عوامل و ایحرفه شدن

 برای رسدمی نظر به عمل اتاق دانشجویان تعداد افزایش

 اندانشجوی در مختلفی عوامل باید رشته این شدن ایحرفه

 یعوامل از یکی. داد قرار تحلیل و بررسی مورد را عمل اتاق

 رب قدم دانشجویان شدن اجتماعی با گام به گام همیشه كه

 . (7)باشدمی هیجانی هوش ،داردمی

 و هاقابلیت ها،توانایی از ایمجموعه شامل هیجانی هوش

 محیط با مناسب سازش برای را فرد كه است هاییمهارت

ساده بیان به .(8)كندمی تجهیز زندگی در موفقیت كسب و

 وضع خوی، و خلق مطلوب اداره توانایی هیجانی هوش تر،

 شکست هنگام كه است عواملی و هاتکانه كنترل روانی،

 امید و انگیزه شخص در هدف، به نیافتن دست از ناشی

 همدلی از حاكی همچنین، هوش نوع این .كندمی ایجاد

 .باشدمی ما پیرامون افراد احساسات از یافتن آگاهی یعنی

 روابط در كه است آن بیانگر هیجانی هوش عبارتی هب

 خاص شرایط در عاطفی و روانی تعامالت در و اجتماعی

 هوش .(9)است نامناسب عملی چه و مناسب عملی چه

 دانش هیجانات، از ایمجموعه شامل واقع در هیجانی

 تا كندمی كمک ما به كه است هاییتوانمندی و اجتماعی

 ناسبم پاسخی محیطی فشارهای و عوامل برابر در بتوانیم

 حیطه چهار در ما بهتر عملکرد سبب همچنین .دهیم ارائه

 خود و رابطه مدیریت اجتماعی، آگاهی خودآگاهی،

 سنتی هوش با مقایسه در هیجانی هوش. شودمی مدیریتی

 جتماعیا سازگاری و موفقیت برای بهتری كننده بینی پیش

 مختلف هایحوزه در موفقیت به فرد دستیابی در و است
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 عمومی هوش از تر مهم مراتب به نقشی شغلی و تحصیلی

 .(10)دارد

 دو این ارتباط با مورد در را متناقضی نتایج، مطالعات

هحرف شدن اجتماعی سطح با هیجانی هوش یعنی موضوع

  همکاران و Cox مطالعه مثال برای .دهندمی نشان ای

 لی،شغ عملکرد مسؤولین نظر از كه پرستارانی دهدمی نشان

 نیهیجا هوش نمره و داشتند بخش رضایت دانش و ارتباط

 از یزن شدن اجتماعی سطح نظر از بودند كرده كسب باالیی

 فرشی مطالعه كه حالی در (11)بودند برخوردار باالیی نمره

 هیجانی هوش بین كه دهدمی نشان 93 سال در همکاران و

حرفه شدن اجتماعی كل نمره با آن هایمقیاس خرده و كل

 .(21)ندارد وجود داریمعنی ارتباط پرستاری، دانشجویان ای

 ایحرفه هر به ورود ناپذیر اجتناب پیامد شدن اجتماعی

 گیریشکل كیفیت كننده تعیین و ساز زمینه خود و بوده

 آموزش ریزان برنامه .شودمی تلقی حرفه آن در فرد هویت

 هندهد تشکیل مضامین از درستی و روشن درک با پرستاری

فهحر شدن اجتماعی پدیده برنده پیش نیروهای و عوامل و

 دبهبو برای ثریؤم تدابیر و اقدامات بود خواهند قادر ای

 یادهپ پرستاری حرفه در دانشجویان شدن اجتماعی فرایند

 چنین دندهمی نشان هابررسی البته .(3)نمایند سازی

 تأثیر تحت باید رشته هر در و كشور هر در مفاهیمی

 نآ انسانی نیروی خصوصیات و درمانی بهداشتی امکانات

 ایدب نیز آن با مرتبط عوامل مطالعه و گیرد صورت كشور

. دپذیر انجام جامعه آن سازمانی شرایط و فرهنگی زمینه در

و  در اتاق عملاهمیت كار تیمی  به توجه با رو این از

 مترك تمركزسختی و هیجانات شغلی این رشته و همچنین 

 رسدمی نظر به عمل اتاق دانشجویان روی بر مطالعات

 این ایحرفه شدن اجتماعی سطح روی بر ایمطالعه

 ضروری هیجانی هوش با آن ارتباط همچنین و دانشجویان

 رابطه بررسی حاضر مطالعه از هدف بنابراین. باشدمی

 دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی سطح با هیجانی هوش

 باشد.می اصفهان پزشکی علوم دانشگاه عمل اتاق

 

 بررسی روش

 تاس همبستگی نوع از مقطعی مطالعه یک حاضر پژوهش

 انجام اصفهان پزشکی علوم دانشگاه در 1396 سال در كه

 ملع اتاق كارشناسی دانشجویان تمامی پژوهش جامعه .شد

 كارآموزی واحد یک حداقل كه هفت و پنج ،سه هایترم

 رشدا كارشناسی دانشجویان تمامی و بودند گذرانده را بالین

 در مطالعه انجام زمان در كه سه و یک ترم عمل اتاق رشته

 این در .دادندمی تشکیل ،ندبود تحصیل به مشغول دانشکده

 .شدند مطالعه وارد سرشماری طریق از دانشجو 106 تحقیق

پرسشنامه اطالعات جمعیت یک  از استفاده با هاداده

 آن پایایی و روایی كه استاندارد نامهپرسشو دو  شناختی

 این. شد آوریجمع است، گرفته قرار ییدأت مورد قبال

 هیجانی هوش خودگزارشی آزمون شامل هانامه پرسش

Shiring/Siberia ای حرفه شدن اجتماعی نامهپرسش و 

Toit هیجانی هوش خودگزارشی پرسشنامه. بودند 

Shiring/Siberia پرسشنامه این. است والئس 33 دارای 

 خودآگاهی، خودانگیزی، مقیاس خرده پنج دارای

می اجتماعی هایمهارت و اجتماعی هوشیاری خودكنترلی،

پرسش این. است 165 تا 33 بین آن نمرات دامنه كه باشد

 نامه پایان قالب در منصوری توسط 1380 سال در نامه

 در هم آن پایایی و است شده هنجاریابی ارشد كارشناسی

 نباخكرو آلفای از استفاده با همکاران و فرشی رهکار مطالعه

 .(21)است شده گزارش85/0

 است والئس 48 شامل ایحرفه شدن اجتماعی پرسشنامه

 سطح و است شده ابداع 1995 سال در Toit توسط كه

 پایایی و روایی. دهدمی قرار بررسی مورد را شدن اجتماعی

 هگرفت قرار بررسی مورد ایران كشور در پرسشنامه این

 ییدأت محتوا و صوری روایی از استفاده با آن روایی. است

 كرونباخ آلفای از استفاده با هم آن پایایی و شده

 اجتماعی سطح نامه پرسش این. (31)است شده گزارش91/0

 ایگزینه هفت الئوس 48 با را دانشجویان ایحرفه شدن

 تا 48 بین نامه،پرسش كلی نمره دامنه. سنجدمی لیکرت

 كم، خیلی عنوان به 107 تا 48 بین نمرات. باشدمی 336

 221 تا 163 نمرات كم، عنوان به 162 تا 108 بین نمرات

 و زیاد عنوان به 278 تا 222 نمرات متوسط، عنوان به

76 



 همبستگی هوش هیجانی با سطح اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان...                            ریحانه نیک نژاد و همکاران

 سطح نظر از زیاد خیلی عنوان به 336 تا 279 نمرات

 .شودمی گرفته نظر در ایحرفه شدن اجتماعی

دانشجو بودن در  شامل مطالعه به هانمونه ورود معیارهای

یکی از مقاطع تحصیلی كاردانی، كارشناسی یا ارشد اتاق 

، مواجه بالینی كارآموزی واحد یک حداقل گذراندنعمل، 

انات ثیر گذار بر هیجأخوب یا بد ت حادثه یا نشدن با اتفاق

 شاغل یا كارمند نبودن، ،مطالعه از قبل هفته در دانشجو

 صورتی در بود. مشابه مطالعه در همزمان نداشتن مشاركت

 میلتک ناقص بطور را حاضر مطالعه پرسشنامه دانشجو كه

 .شدمی خارج مطالعه از كردمی

مجوز كمیته اخالق  اخذ از پس پژوهشگر مطالعه این در

(R.MUI.REC.1396.1.117 )رشته دانشجویان از 

 این در شركت جهت 97-96نیمسال تحصیلی  عمل اتاق

 الزم توضیحات آن از پس. آورد عمل به دعوت پژوهش

 دانشجویان به پژوهش انجام از هدف و كار نحوه زمینه در

ونهنم از شفاهی رضایت كسب از پس و شد ارائه كالس هر

 از بخشیدن اطمینان و پژوهش در كننده شركت های

 دانشجویان بین هاپرسشنامه اطالعات، ماندن محرمانه

 در ساعت یک تا دقیقه 30 زمانی فاصله در و شد توزیع

گیری بصورت سرشماری نمونه .گردید تکمیل كالس هر

دانشجویی كه معیار ورود به مطالعه  120از بین  .انجام شد

 93 تعداد نفر در مطالعه شركت نمودند. 106 را دارا بودند،

 تکمیل كامل طور هب را مطالعه هایپرسشنامه دانشجو

تکمیل را ناقص  هانفر از دانشجویان پرسشنامه 13. نمودند

 . شدند خارج مطالعه از كه بودند كرده

نسخه   SPSSافزار نرمكمک  با شده آوری جمع اطالعات

 استنباطی و توصیفی آمار هایروش و با استفاده از16

 ریانسوا آنالیز و پیرسون همبستگی و مستقل تی آزمون)

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد( توكی و طرفه یک

 

 هایافته

 كه گرفتند قرار بررسی مورد دانشجو 93 تحقیق این در

 معیار انحراف و 1/22 میانگین با 35 تا 19 از آنها سنی دامنه

 انحراف با 5/16 دانشجویان معدل میانگین. بود سال 6/2

 دانشجویان از (درصد 1/73) نفر 68. است بوده 3/1 معیار

( درصد 71) نفر 66. بودند مرد (درصد 9/26) نفر 25 و زن

 7/81) نفر 76. اندبوده هلأمت( درصد 29) نفر 27 و مجرد

 در (درصد 3/18) نفر17و كارشناسی مقطع در (درصد

 زیعتو. بودند تحصیل به مشغول ارشد كارشناسی مقطع

 حصیالتت سطح اقتصادی، وضعیت تحصیلی، ترم فراوانی

 1 شماره جدول در شغلی آینده به امید میزان و مادر و پدر

 .شودمی مشاهده

 
 دانشجویان اتاق عمل از نظر فراوانی توزیع: 1 شماره جدول

 شناختی جمعیت هایگیژوی

 درصد تعداد ترم تحصیلی متغیر                

 

 مقطع

 تحصیلی

 كارشناسی

 ارشد

 5/6 6 1 ترم

 8/11 11   3 ترم

 

 كارشناسی

 7/25 24 3 ترم

 7/23 22 5 ترم

 3/32 30 7 ترم

 وضعیت

 اقتصادی

 خانواده

 2/2 2 ضعیف

 3/62 58 متوسط

 5/35 33 خوب

 

 میزان

 تحصیالت

 پدر

 1/1 1 بیسواد

 8/11 11 ابتدایی

 6/8 8 راهنمایی

 6/36 34 دبیرستان

 9/41 39 دانشگاهی

 

 میزان

 تحصیالت

 مادر

 4/5 5 بیسواد

 1/16 15 ابتدایی

 5/6 6 راهنمایی

 4/48 45 دبیرستان

 6/23 22 دانشگاهی

 

 امید میزان

 آینده به

 شغلی

 1/1 1 كم خیلی

 5/7 7 كم

 3/33 31 متوسط

 6/36 34 زیاد

 5/21 20 زیاد خیلی

 

 در آن هایلفهؤم و هیجانی هوش نمره آماری هایشاخص

 كل نمره میانگین. است شده مشخص 2 شماره جدول
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. بود 6/15 معیار انحراف با 109 دانشجویان هیجانی هوش

و  (=22/0P) سن كه داد نشان پیرسون همبستگی ضریب

با نمره كل هوش هیجانی و  (=29/0P) معدل دانشجویان

 ضریب همچنیننداشتند. دار معنیهای آن رابطه لفهؤم

 31/0) تحصیلی ترم بین كه داد نشان اسپیرمن همبستگی

P=)وضعیت اقتصادی ، (42/0P=) سطح تحصیالت پدر ،

با نمره كل هوش  (=08/0P) و سطح تحصیالت مادر

. نداشت وجوددار معنیهای آن ارتباط لفهؤهیجانی و م

 هارتم لفهؤم نمره با دانشجویان شغلی آینده به امید میزان

. اما با نمره كل (>001/0P) داشت مستقیم رابطه اجتماعی

معنیهای آن رابطه لفهؤو سایر م (=09/0P) هوش هیجانی

 كه داد نشان مستقل t آزمون(. <05/0P) نداشتدار 

 لفهؤم و( =P 04/0) هیجانی هوش كل نمره میانگین

 طور به زن دانشجویان در( =004/0P) اجتماعی مهارت

 مرهن میانگین اما بود مرد دانشجویان از بیشتر داریمعنی

 دارمعنی اختالف مرد و زن دانشجویان بین هالفهؤم سایر

 و هیجانی هوش كل نمره همچنین(. <05/0P) نداشت

و مقطع تحصیلی  (=11/0P) هلأت وضعیت با آن هایلفهؤم

.(=09/0P) نداشتدار معنیفعلی دانشجویان ارتباط 

 
 دانشجویان هیجانی هوش نمره آماری هایشاخص: 2 شماره جدول

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین لفهؤم

 31 12 2/4 4/21 خودانگیزی

 37 19 05/4 9/28 اجتماعی مهارت

 31 12 2/4 2/22 تنظیمی خود

 28 14 7/2 2/20 همدلی

 25 7 7/3 3/16 آگاهی خود

 142 78 6/15 109 هیجانی هوش كل نمره

 
 دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی سطح نمره میانگین

 سطح فراوانی توزیع. بود 34 معیار انحراف با 2/241

 3 شماره جدول در دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی

 ینب داد نشان پیرسون همبستگی ضریب. شودمی مشاهده

 و( =23/0P) سن با ایحرفه شدن اجتماعی سطح نمره

. نداشت وجود دارمعنی رابطه دانشجویان( =59/0P) معدل

 سطح نمره كه داد نشان اسپیرمن همبستگی ضریب

 ،(=15/0P) تحصیلی ترم با ایحرفه شدن اجتماعی

 تحصیالت سطح ،(=52/0P) خانواده اقتصادی وضعیت

( =27/0P) مادر تحصیالت سطح و( =26/0P) پدر

 آینده به امید میزان با اما نداشت دارمعنی رابطه دانشجویان

 عبارت به(. >001/0P) داشت مستقیم رابطه آنها شغلی

 ان،دانشجوی در شغلی آینده به امید میزان افزایش با دیگر

 یافته افزایش نیز آنها ایحرفه شدن اجتماعی سطح نمره

 اجتماعی سطح نمره كه داد نشان مستقل t آزمون. است

 وضعیت ،(=16/0P) جنس با دانشجویان ایحرفه شدن

( =12/0P) آنها فعلی تحصیلی مقطع و( =59/0P) هلأت

 .نداشت دارمعنی ارتباط

 
 شدن اجتماعی سطح نمره آماری هایشاخص: 3 شماره جدول

 دانشجویان ایحرفه

 درصد تعداد ایحرفه شدن اجتماعی سطح

 0 0 كم خیلی

 2/3 3 كم

 9/26 25 متوسط

 4/63 59 زیاد

 5/6 6 زیاد خیلی

 

 انحراف با 109 دانشجویان هیجانی هوش كل نمره میانگین

 ایحرفه شدن اجتماعی سطح نمره میانگین و 6/15 معیار

 همبستگی ضریب. بود 34 معیار انحراف با 2/241 آنها

 ایحرفه شدن اجتماعی سطح نمره كه داد نشان پیرسون
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 نمره و( =04/0P) هیجانی هوش كل نمره با دانشجویان

 همدلی ،(>001/0P) اجتماعی مهارت هایلفهؤم

(04/0P= )خودآگاهی و (045/0P= )داشت، مستقیم رابطه 

 دارمعنی رابطه هیجانی هوش هایلفهؤم سایر نمره با اما

 هوش نمره افزایش با دیگر عبارت به(. <05/0P) نداشت

 و همدلی اجتماعی، مهارت هایلفهؤم و هیجانی

 دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی سطح نمره خودآگاهی،

 .4 شماره جدول است یافته افزایش نیز

 
 سطح نمره بین پیرسون همبستگی ضرایب: 4 شماره جدول

 هایلفهؤم و هیجانی هوش کل نمره با ایحرفه شدن اجتماعی

 دانشجویان در آن

 

 مؤلفه

 رهنم پیرسون همبستگی آزمون

 ایحرفه شدن اجتماعی سطح

r P 

 04/0 210/0 هیجانی هوش كل نمره

 47/0 076/0 خودانگیزی

 001/0 334/0 اجتماعی مهارت

 96/0 -006/0 خودتنظیمی

 04/0 211/0 همدلی

 045/0 205/0 خودآگاهی

 

  گیرینتیجه و بحث

 حسط با هیجانی هوش رابطه بررسی حاضر مطالعه از هدف

 علوم دانشگاه عمل اتاق دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی

 حاضر مطالعه هاییافته. بود 1396 سال در اصفهان پزشکی

 عمل اتاق دانشجویان هیجانی هوش میانگین كه داد نشان

 هاییافته. است بوده باالتر و متوسط حد در دانشگاه این

 ویر بر همکاران و برخورداری مطالعه نتایج با پژوهش این

 و Beauvais ،(41)یزد آزاد دانشگاه پرستاری ویانجدانش

 هایدانشگاه از یکی پرستاری دانشجویان روی بر همکاران

های رشته دانشجویان روی بر همکاران و مقدم و (51)آمریکا

نامدار و  .باشدمی همسو (61)اصفهان دانشگاه مختلف

 دانشجویان بیشتر هیجانی همکاران در مطالعه خود هوش

 و قادری مطالعه در. (71)نداكرده گزارش خوب را پرستاری

 دانشجویان بیشتر هیجانی هوش شد مشخص همکاران

 با همسو كه (81)داشت قرار متوسط سطح در( 23/77%)

 .بود حاضر مطالعه

 جنس دو بین هیجانی هوش یمقایسه حاضر، مطالعه در

 هب. داد نشان آماری لحاظ از داریمعنی تفاوت پسر، و دختر

 از باالتر دختر دانشجویان هیجانی هوش نمره كه طوری

 اننش همکاران و قادری نتایج مطالعه .بود پسر دانشجویان

 و كلی هیجانی هوش بین داریمعنی ارتباط دهدمی

 هایهمچنین یافته .(81)ندارد وجود جنس و سن هایمتغیر

 در همکاران و Ciarrochiمطالعات  هیجانی هوش

نشان داد كه دانشجویان پسر هوش هیجانی باالتری  استرالیا

نسبت به دانشجویان دختر داشتند كه با نتایج مطالعه حاضر 

توان ارتباط بین طور قطع نمی. بنابراین به (19)بود مغایر

 جنسیت و هوش هیجانی را بیان نمود.

 هوش با معدل بین داریمعنی ارتباط حاضر مطالعه در

 آذر یفتح مطالعه هاییافته زمینه این در. شد یافت هیجانی

 پیشرفت و هیجانی هوش بین داد نشان همکاران و

 نتایج .(02)دارد وجود دارمعنی رابطه دانشجویان تحصیلی

. (12)نبود همسو همکاران و chew مطالعه با حاضر مطالعه

 كل نمره میانگین بیندر مطالعه نمازی و همکاران نیز 

 میانگین با دانشجویان هیجانی هوش و عمومی سالمت

 در. (22)نداشت وجود دارمعنی آماری ارتباط آنان معدل

 هیجانی هوش بین شد مشخص همکاران و قادری مطالعه

 حلم دانشگاه و كل معدل تحصیلی، مقطع هایمتغیر و كلی

 نبی كه حالی در. نداشت وجود دارمعنی ارتباط تحصیل

 هوش هایزیرمقیاس از برخی و شده ذكر متغیرهای

 مطالعه با همسو كه (18)شد مشاهده دارمعنی ارتباط هیجانی

. بنابراین با مقایسه با نتایج سایر مطالعات میبود حاضر

توان نتیجه گرفت كه هوش هیجانی ارتباط مستقیمی با 

 پیشرفت تحصیلی دارد. 

 شدن اجتماعی دانشجویان، از نیمی بر بالغ حاضر مطالعه در

 شهیم مطالعه .كردند گزارش زیاد سطح در را خود ایحرفه

 كه پرستاری رشته آموخته دانش 23 روی بر همکاران و

 بیشتر داد نشان بودند، نشده بالینی كار محیط وارد هنوز

 قرار ایحرفه شدن اجتماعی از باالیی سطح در دانشجویان
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 و فردی هایقابلیت كسب ضمن دانشجویان. (31)دارند

 در طوالنی حضور جهت به الزم، ایحرفه هایشایستگی

 اب ارتباط و تعامل برای كافی فرصت بالینی هایمحیط

 مسئله این. كردندمی پیدا مراقبت تیم اعضای و بیماران

. نمودمی تسهیل مراقبت تیم اعضای سوی از را آنها پذیرش

 یافتندمی در آموزشی دوره از مرحله این در آنها همچنین

 آماده كار واقعی هایمحیط در حضور برای را خود باید كه

 پرستاری هایدانشکده رسدمی نظر به. (32)نمایند

 را ایحرفه هویت و دانش و هاارزش ها،مهارت نداتوانسته

ترم در خصوص به آورند؛ وجود به خود دانشجویان در

 هایساعت تمام دانشجویان كه هشت و هفت های

 و عوامل ،گذرانندمی بالینی هایمحیط در را خود آموزشی

 و مستقیم تـأثیرات ایحرفـه خـارج و ایحرفـه شرایط

 دنشـ اجتماعی نحوه بر پنهانی و غیرمستقیم یا آشکار

 تـأثیر. گذارندمی جای بر پرستاری یكارشناس دانشجویان

 ایحرفه شدن اجتماعی نحوه بر ایحرفه شرایط و عوامـل

 اسـرسر در مختلـف درجات با و مستقیم عمدتاً دانشجویان

 در تــأثیرات ایــن. گردیــد مشـاهده آموزشی دوره

 و رسان آسیب و منفــی اغلــب آموزشــی دوره اوایــل

 . است بوده سازنده و مولد دوره اواخر در

 تعلق حس داد نشان همکاران و زرشناس كیفی مطالعه

 اجتماعی بر زیادی بسیار تأثیر ایحرفه هویت و داشتن

 همچنین. (42)گذاردمی پرستاری دانشجویان ایحرفه شدن

 دارمعنی و مستقیم ارتباط به توجه با حاضر، مطالعه در

می نظر به ای،حرفه شدن اجتماعی با تحصیلی ترم معدل

 میزان تأثیر تحت تواندمی ایحرفه شدن اجتماعی رسد

 در. گیرد قرار حركتی-روانی و شناختی حیطه در یادگیری

 عواملی با ایحرفه شدن اجتماعی همکاران و مقدم مطالعه

 ارك مادر، تحصیالت خانواده، سکونت محل تأهل، قبیل از

 داشتن بالینی، مدرسین نظری، مدرسین دانشجویی،

 ،رشته به ورود از قبل پرستاری حرفه به راجع اطالعات

 هاییتواقع با حرفه این از قبلی ذهنی تصویر بودن منطبق

 داشته داریمعنی آماری ارتباط رشته به عالقه و موجود

 .(6)است

 بین داریمعنی ارتباط كه داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی سطح و هیجانی هوش

 هوش متغیرهای زیر بین همچنین .دارد وجود عمل اتاق

 و آگاهی خود و همدلی اجتماعی، مهارت یعنی اجتماعی

معنی ارتباط عمل اتاق دانشجویان ایحرفه شدن اجتماعی

 مطالعه نتایج كه است درحالی این. شد مشاهده داری

 بین كه داده نشان 94 سال در همکاران و فرشی رهکار

 اجتماعی كل نمره با آن هایمقیاسزیر و كل هیجانی هوش

 داریمعنی ارتباط پرستاری، دانشجویان ایحرفه شدن

 و گذشته هایترم معدل جنسیت، متغیرهای. نداشت وجود

 آماری ارتباط ایحرفه شدن اجتماعی با شغلی آینده به امید

رسد كه ماهیت كار در اتاق نظر میبه  .(21)داشت داریمعنی

عمل همکاری تیمی است و به اجتماعی شدن بیشتر 

شود. از طرف دیگر دانشجویان اتاق عمل دانشجو منجر می

كنند در كار با جراحان هیجانات بسیار بیشتری را تجربه می

كه همین موضوع باعث ارتباط هوش هیجانی و سطح 

 گردد.شجویان میای این داناجتماعی شدن حرفه

حرفه شدن اجتماعی كه داد نشان حاضر مطالعه كلی طور هب

 دارد قرار مطلوبی سطح در عمل، اتاق دانشجویان بیشتر ای

 ارتباط ایحرفه شدن اجتماعی و هیجانی هوش بین و

 بیان صورت بدین توانمی و داشت وجود داریمعنی آماری

 یعنی است اجتماعی مهارت یک هیجانی هوش كه داشت

 .باشند داشته تأثیر همدیگر روی بر توانندمی دو هر

 به آن هاییافته اتکای حاضر پژوهش هایمحدودیت از

 هوش مورد در افراد شخصی گزارش از حاصل هایداده

توان از تستكه می بود ایحرفه شدن اجتماعی و هیجانی

های روانشناختی و یا مصاحبه اختصاصی با هركدام از 

 اینمونه از استفاده نیز و های پژوهش استفاده نمودنمونه

 .است كشور هایدانشگاه از یکی به محدود

 نتیجه گونه این توانمی مطالعه، این هاییافته به توجه با

 ایحرفه شدن اجتماعی هم و هیجانی هوش هم كه گرفت

 به دانشگاه یعنی ثانویه شدن اجتماعی محیط در دو هر

 دست كه گرددمی پیشنهاد .یابندمی ءارتقا همدیگر موازات

 سمینارها، برگزاری با پزشکی آموزش نظام اندركاران
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 ساز زمینه اساتید و دانشجویان برای هاكارگاه و هاكالس

 شدن اجتماعی به نیل جهت در هیجانی هوش شکوفایی

 .را فراهم كنند دانشجویان در ای حرفه

 

 زارشگ را منافعی تضاد هیچگونه نویسندگان :منافع تضاد

 .نکردهاند

 

  تشکرتقدیر و 

 تحقیقات كمیته مصوب تحقیقاتی طرح از منتج مقاله این

 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده دانشجویی

 باشد. بدینمی 196117 مصوب شماره به اصفهان پزشکی

 پژوهشی محترم معاونت همکاری و مساعدت از وسیله

 مامایی پرستاری دانشکده عمل اتاق دانشجویان دانشگاه،

 خاطر به حاضر مطالعه كنندگان تسهیل تمامی و اصفهان

  سپاسگزاریو  تشکر داشتند، كه ایصمیمانه همکاری
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Abstract  
Background & Aims: Socialization is a constant process throughout human life. The enhancers of socialization 

must be identified in order to promote this process. The present study aimed to investigate the correlation 

between the emotional intelligence and professional socialization of the operating room students at Isfahan 

University of Medical Sciences, Iran. 

Materials & Methods: This cross-sectional, correlational study was conducted on 93 operating room students 

at Isfahan University of Medical Sciences after determining the sample size. Data were collected using a 

demographic questionnaire, Shirring and Siberia self-report questionnaire of emotional intelligence, and 

professional socialization questionnaire by Toit. Data analysis was performed in SPSS version 16 using 

descriptive and inferential statistics. 

Results: The results of Pearson’s correlation-coefficient indicated direct correlations between the professional 

socialization of students and the total score of emotional intelligence (P=0.04), social component (P<0.001), 

empathy (P=0.04), and self-awareness (P=0.045). However, no significant associations were observed between 

emotional intelligence and the other components (P>0.05). 

Conclusion: According to the results, it seems that the professional socialization of operating room students is 

remarkably influenced by emotional intelligence and the level of learning in the academic environment. Given 

the importance of intelligence and socialization in the clinical environment and comprehensive patient care, 

clinical students must be adequately trained on emotional intelligence skills.    
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