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زمینه و هدف :فرایند اجتماعی شدن حرفه پرستاری با ورود به برنامه آموزش پرستاری آغاز میشود و با اتمام آموزش پرستاری و ورود به محيطهای كاری
ادامه مییابد .برای بهبود این فرایند ،باید عوامل تقویت كننده آن شناسایی شود .مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هيجانی با اجتماعی شدن
حرفهای دانشجویان پرستاری تبریز انجام شد.
روش کار :در این مطالعه همبستگی ،پس از تعيين حجم نمونه ،تمامی دانشجویان ترمهای  0 ،6و  3پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد مطالعه قرار
گرفتند .دادهها با استفاده از سه پرسشنامه شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيک ،آزمون خودگزارشی هوش هيجانی  Shiring/Siberiaو پرسشنامه
اجتماعی شدن حرفهای  Toitجمعآوری شد .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی در نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :سطح هوش هيجانی و اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری بيشتر از حد متوسط بود .بين هوش هيجانی كل و خرده مقياسهای آن با نمره
كل اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری ،ارتباط معنیداری یافت نشد .متغيرهای جنسيت ،معدل ترمهای گذشته و اميد به آینده شغلی با اجتماعی
شدن حرفهای ارتباط آماری معنیداری داشت.
نتیجهگیری :به نظر میرسد اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری بيشتر تحت تأثير ميزان یادگيری در حيطه شناختی و روانی -حركتی قرار دارد تا
ميزان هوش هيجانی آنها؛ اما با توجه به اهميت حيطه عاطفی در مراقبت جامع و انسانی از مددجویان ،آموزش مهارتهای هوش هيجانی برای دانشجویان
ضروری میباشد.
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مقدمه
سازگاری فرد با محيطی كه در آن زندگی میكند ،فقط
وابسته به عوامل شناختی نمیباشد .درصد كمی از موفقيت
افراد ،وابسته به هوش شناختی آنها است و عوامل دیگری
همچون هوش هيجانی برای موفقيت آنها در زندگی ضروری
است ( .)3اصطالح «هوش هيجانی» را برای اولين بار Salvi

دوره دوازدهم شماره سوم

راستا ،مفهوم اجتماعی شدن حرفهای پرستار مطرح میشود كه
از جایگاه مهمی در ارتقای كيفيت خدمات برخوردار است.
اجتماعی شدن حرفهای ،فرایندی است كه در آن افراد،
دانش و مهارتهای الزم ،فرهنگ ،نگرشها ،ارزشها و
همچنين استانداردهای اخالقی پرستاری را به عنوان بخشی از
رفتار و تصویر ذهنی از خود ،كسب و درونی میسازد (.)3

در سال  3337برای بيان كيفيت و درک احساسات افراد،

اجتماعی شدن حرفهای ،جنبه حياتی تکامل دانشجویان

همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و

پرستاری و فرایند پذیرش نقشهای شغلی آنان است .این

خو ،به كار برد ( .)2تنها با هوش هيجانی میتوان خود را برای

فرایند ،با ورود افراد به برنامه آموزش پرستاری آغاز میشود و

پایداری در مقابله با ناكامی برانگيخت ،حاالت روحی و خلق

با اتمام آموزش پرستاری و ورود به محيطهای كاری ادامه

خود را تنظيم كرد ،ارضای نياز را به تعویق انداخت و با

مییابد ( .)37مطالعه شهيم و همکاران نشان میدهد كه سطح

دیگران همدلی نمود (.)1

اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری

شواهد موجود نشان میدهد كه هوش هيجانی باعث
عملکرد بهتر ،فعاليتهای تيمی مطلوبتر ،توانایی حل مسأله و

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد مطلوب میباشد (.)3
مطالعه  Coxنشان میدهد پرستارانی كه از نظر مسؤولين،

كاهش استرس میشود ( .)4مهارتهای هيجانی ضعيف در

عملکرد شغلی ،ارتباط و دانش رضایتبخش داشتند ،نمره

نوجوانان باعث افت تحصيلی دانشآموزان و بروز رفتارهای

هوش هيجانی باالیی كسب كرده بودند و از نظر بلوغ اجتماعی

ضد اجتماعی میگردد ( .)1نتایج مطالعاتی كه در دهه گذشته

نيز از نمره باالیی برخوردار بودند (.)33

انجام شده است ،نشان دهنده وجود ارتباط بين هوش هيجانی

در حقيقت ،با توجه به وظایف بالينی پرستاران ،آنها باید

با عملکرد حرفهای ،شادمانی و تندرستی میباشد ( .)6آموزش

دارای مهارت تکنيکی ،ارتباطی و تفکر خالق باشند (.)3

پرستاری جهت آماده كردن دانشجویان ،به طور سنتی بر روی

بنابراین ،مفاهيمی نظير اجتماعی شدن حرفهای ،اهميت ویژهای

كسب مهارتهای از قبل تعيين شدهای كه بر اساس مفاهيم
تئوریک میباشد ،تمركز كرده است؛ اما در سالهای اخير،
دانشکدههای پرستاری و نویسندگان دانش پرستاری ،به اهميت

مییابد كه باید در دانشجویان پرستاری مورد توجه قرار گيرد و
عوامل مرتبط با آن ،به ویژه عوامل تقویت كننده آن شناسایی
شود .البته بررسی چنين مفاهيمی باید در هر كشور ،تحت تأثير

هوش هيجانی در ارتقای عملکرد دانشجویان پرستاری تأكيد

امکانات بهداشتی -درمانی و خصوصيات پرسنل پرستاری آن

میكنند (.)0

كشور صورت گيرد و مطالعه عوامل مرتبط با آن نيز باید در

از آن جایی كه توانمندی حرفهای پرستاران نقش مهمی در

زمينه فرهنگی و شرایط سازمانی آن جامعه انجام پذیرد .از این

ارایه خدمات مطلوب نظام سالمت به عهده دارد ،گذر از نقش

رو ،مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هيجانی با

دانشجویی به نقش حرفهای یا بالينی پرستار ،به عنوان یک

اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم

مرحله حساس در طول زندگی حرفهای یک پرستار به حساب

پزشکی تبریز انجام شد.

میآید .بنابراین ،گذر از این مرحله یا حرفهای شدن ،یکی از
مفاهيم بنيادی در پرستاری شناخته شده است كه نتيجه تعامل
فرد ،محيط كاری و ارتباطات بين فردی است ( .)3در این
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روش کار
مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود كه بر روی دانشجویان
ترمهای  0 ،6و  3پرستاری كه در زمان انجام مطالعه در
دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشغول به تحصيل بودند ،انجام
شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه ،با در
نظر گرفتن آلفای  7/71و توان  321 ،7/3دانشجو به دست آمد

رهکار فرشی و همکاران

اختيار  31نفر از دانشجویان قرار گرفت و پایایی آن از طریق
ضریب  7/31 ،Cronbach's alphaبه دست آمد.
برای اندازهگيری سطح اجتماعی شدن دانشجویان نيز از
پرسشنامه  Toitاستفاده شد .این پرسشنامه سطح اجتماعی
شدن حرفهای دانشجویان پرستاری را با  43سؤال هفت
گزینهای ليکرت میسنجد .از دانشجویان خواسته شد تا ميزان

كه به روش سرشماری 312 ،دانشجو وارد مطالعه شدند .از

موافقت خود را با هر سؤال با انتخاب عددی بين یک (نشان

معيارهای ورود به مطالعه ،نداشتن بيماری روانی شناخته شده

دهنده پاسخ «بسيار كم») تا هفت (نشان دهنده پاسخ «بسيار

در دانشجویان بود .همچنين ،اگر دانشجویی در طول مطالعه،

زیاد») بيان نمایند .دامنه نمره كلی پرسشنامه ،بين 43-116

تجربه استرس حادی را گزارش میكرد ،از مطالعه خارج

بود .با توجه به دستورالعمل پرسشنامه ،نمرات بين 43-370

میشد.

به عنوان خيلی كم ،نمرات بين  373-362به عنوان كم ،نمرات

پس از كسب اجازه از شورای محترم پژوهشی دانشگاه

 361-223به عنوان متوسط ،نمرات  222-203به عنوان زیاد و

علوم پزشکی تبریز و كميته منطقهای اخالق در پژوهش

نمرات  203-116به عنوان خيلی زیاد از نظر سطح اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،محققين پس از توضيح اهداف

شدن حرفهای در نظر گرفته شد .این پرسشنامه در دانشکده

پژوهشی به دانشجویان پرستاری ،پرسشنامه مربوط به سنجش

پرستاری -مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط شهيم

هوش هيجانی ،اجتماعی شدن حرفهای و مشخصات

مورد استفاده قرار گرفته و روایی و پایایی آن تأیيد شده است

دموگرافيک و آموزشی (شامل جنس ،سن ،تعداد خواهر و

( .)31در آن مطالعه ،از روش روایی صوری و محتوایی استفاده

برادر ،سطح تحصيالت و شغل پدر و مادر ،وضعيت اقتصادی

شد؛ به این صورت كه پرسشنامه در اختيار  27نفر از اعضای

خانواده ،محل اقامت ،ترم تحصيلی ،معدل دیپلم و ترمهای

هيأت علمی پرستاری ،علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه

قبل ،ميزان عالقه به رشته پرستاری و ميزان اميد به آینده

علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز قرار داده شد و نظرات

شغلی) را در اختيار دانشجویان قرار دادند و از آنها خواستند
تا در اتاقی آرام و با دقت به سؤاالت پرسشنامه پاسخ دهند.
پرسشنامه هوش هيجانی  Shiring/Siberiaدارای 11
سؤال در پنج خرده مقياس خود انگيزی (سؤالهای ،31 ،3 ،3
 26 ،23 ،27و  ،)13خود آگاهی (سؤالهای ،34 ،32 ،37 ،6
 12 ،20 ،24و  ،)11خود كنترلی (سؤالهای ،33 ،36 ،33 ،1 ،2

آنها در پرسشنامه اعمال گردید .برای بررسی پایایی،
پرسشنامه به  31نفر از دانشجویان داده شد و ضریب پایایی با
استفاده از ضریب  7/33 ،Cronbach's alphaمحاسبه گردید
(.)31
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 )version 13, SPSS Inc., Chicago, IL ( 31مورد تجزیه

 21و  ،)17هوشياری اجتماعی (سؤالهای  21 ،22 ،30 ،4 ،1و

و تحليل قرار گرفت .جهت تجزیه و تحليل دادهها از آمار

 )23و مهارتهای اجتماعی (سؤالهای  33 ،31 ،3 ،0و )23

توصيفی (فراوانی مطلق و درصدی ،ميانگين و انحراف معيار)

میباشد كه دامنه نمرات آن بين  11-361بود .الزم به ذكر

و جهت بررسی ارتباط متغيرهای مطالعه از آزمونهای

است كه این پرسشنامه در سال  3137توسط منصوری در
قالب پایاننامه كارشناسی ارشد هنجاریابی شده است ( .)32در
مطالعهی حاضر نيز با انجام مطالعه مقدماتی ،پرسشنامه در
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 t ،Pearsonمستقل و آناليز واریانس ( ANOVAیا
 )Analysis of varianceاستفاده گردید.
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ميانگين و انحراف معيار نمره كل اجتماعی شدن حرفهای

یافتهها
در این مطالعه 31 ،نفر ( 64/4درصد) از دانشجویان دختر و
 40نفر ( 11/6درصد) پسر بودند .دامنه سنی دانشجویان

دانشجویان  240/66 ± 23/33بود .سطحبندی نمرات اجتماعی
شدن حرفهای ،در جدول  3آمده است.

 27-20سال با ميانگين سنی  22/34 ± 3/31سال بود 41 .نفر
( 12/6درصد) در ترم شش 43 ،نفر( 13/3درصد) ترم هفت و

جدول  :3سطوح نمرات اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری
سطوح اجتماعی شدن حرفهای

دامنه نمرات هر سطح

تعداد (درصد)

 03درصد وضعيت اقتصادی خود را متوسط گزارش كردند،

خيلی كم

43-370

(7 )7

كم

373-362

(3 )7/3

 04درصد دانشجویان در خوابگاه اقامت داشتند.

متوسط

361-223

(30 )36/7

زیاد

222-203

(04 )63/3

خيلی زیاد

203-116

(34 )31/2

 43نفر ( 16/4درصد) در ترم هشت مشغول به تحصيل بودند.

 41/2درصد از افراد ،ميزان عالقه خود را به رشته پرستاری
متوسط و  13/4درصد بيشتر از متوسط و  30/4درصد كم

نمره كل هوش هيجانی دانشجویان  373 /73 ± 30/13بود.

گزارش كردند 63/4 .درصد دانشجویان نسبت به آینده شغلی

اطالعات توصيفی هوش هيجانی و خرده مقياسهای آن در

خود خوشبين و  31/6درصد بدبين بودند.

جدول  2آمده است.
جدول  :2اطالعات توصيفی هوش هيجانی و خرده مقياسهای آن در دانشجویان پرستاری
دامنه نمرات

حد وسط دامنه نمرات هر یک از ابعاد

كمترین نمره

بيشترین نمره

ميانگين  ±انحراف معيار

هوش هيجانی

43-116

332

327

131

240/66 ± 23/33

خود انگيزی

0-11

23

31

23

22/13 ± 1/16

خود آگاهی

3-47

24

23

47

23/33 ± 4/12

خود كنترلی

0-11

23

3

17

23/37 ± 4/10

هوشياری اجتماعی

6-17

33

37

23

33/33 ± 4/26

مهارتهای اجتماعی

1-21

31

37

24

36/11 ± 1/20

متغير

بين هوش هيجانی كل و نمره كل اجتماعی شدن حرفهای
دانشجویان پرستاری ارتباط معنیداری یافت نشد .همچنين،

نتایج این مطالعه در زمينه ارتباط مشخصات دموگرافيک

نتایج بين خرده مقياسهای هوش هيجانی و اجتماعی شدن

دانشجویان و اجتماعی شدن حرفهای آنها نشان داد كه بين

حرفهای نيز ارتباط آماری معنیداری را نشان نداد (جدول .)1

متغير جنس و اميد به آینده شغلی با اجتماعی شدن حرفهای

جدول  :1همبستگی نمره اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری
با هوش هيجانی و زیر مقياسهای آن
ضریب همبستگی )r( Pearson

مقدار P

هوش هيجانی

7/372

7/110

خود انگيزی

7/333

7/262

دانشجویان پرستاری ارتباط آماری معنیداری وجود داشت
()P > 7/717؛ به طوری كه نمره اجتماعی شدن حرفهای
دانشجویان دختر بيشتر از دانشجویان پسر گزارش شد و
همچنين ،دانشجویانی كه اميد باالیی به آینده شغلی داشتند ،از
نمره اجتماعی شدن باالتری برخوردار بودند .به عالوه ،بين

خود آگاهی

7/733

7/107

خود كنترلی

7/713

7/670

متغيرهای ترم تحصيلی ،طبقه اقتصادی و تحصيالت والدین و

هوشياری اجتماعی

7/317

7/331

اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان ،ارتباط معنیداری وجود

مهارتهای اجتماعی

7/761

7/123

نداشت (جدول .)4
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جدول  :4مقایسه ميانگين و انحراف معيار اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان پرستاری با مشخصات فردی -اجتماعی آنها
اجتماعی شدن حرفهای
مشخصات فردی -اجتماعی
جنس
ترم

وضعيت اقتصادی

تحصيالت پدر

تحصيالت مادر

اميد به آینده شغلی

ميانگين  ±انحراف

شاخصهای آماری

معيار
زن
مرد
شش
هفت
هشت
خوب
متوسط
ضعيف
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبيرستان
دانشگاهی
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبيرستان
دانشگاهی
خيلی كم
كم
متوسط
زیاد
خيلی زیاد

213/603 ± 20/317
213/134 ± 23/033
214/731 ± 20/372
213/132 ± 23/603
244/336 ± 23/444
216/613 ± 20/162
241/461 ± 23/333
243/677 ± 6/173
244/101 ± 27/336
210/731 ± 24/104
214/340 ± 11/143
243/331 ± 13/714
246/132 ± 23/310
246/361 ± 27/163
243/313 ± 21/467
214/234 ± 13/017
211/477 ± 10/420
211/111 ± 30/347
237/777 ± 03/133
242/301 ± 23/130
244/231 ± 24/344
247/310 ± 24/331
267/163 ± 21/130

P = 7/742 ،t = 2/761
P = 7/733 ،f = 2/163

P = 7/130 ،f = 3/363

P = 7/733 ،f = 2/163

P = 7/203 ،f = 3/233

P = 7/717 ،f = 1/337

معدل ترم قبل با اجتماعی شدن حرفهای ،ارتباط آماری

شدن حرفهای باال را نشان دادند ( Clark .)34نيز با ابزاری

معنیداری داشت ()P = 7/747 ،r = 7/230؛ اما با سن ارتباط

متفاوت از مطالعه حاضر ،اجتماعی شدن حرفهای

معنیداری نداشت (.)P = 7/333 ،r = 7/773

دانشآموختگان پرستاری را بررسی كرد كه نتایج حاكی از باال
بودن سطح اجتماعی شدن حرفهای آنها بود ( .)31این

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر بالغ بر نيمی از دانشجویان ،اجتماعی شدن
حرفهای خود را در سطح زیاد گزارش كردند .مطالعه شهيم و
همکاران بر روی  23دانشآموخته رشته پرستاری كه هنوز وارد
محيط كار بالينی نشده بودند ،نشان داد كه  03/6درصد
دانشجویان در سطح اجتماعی شدن حرفهای باال قرار دارند
( .)3در مطالعه  du Toitنيز اكثر دانشجویان سطح اجتماعی
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مطالعات ( )3 ،34 ،31همسو با نتایج مطالعه حاضر میباشد.
با توجه به نتایج مطالعات پيشگفته ،به نظر میرسد
دانشکدههای پرستاری توانستهاند مهارتها ،ارزشها و دانش و
هویت پرستاری را در دانشجویان خود به وجود آورند؛ به
خصوص در ترمهای هفت و هشت كه دانشجویان تمام
ساعتهای آموزشی خود را در محيطهای بالينی میگذرانند.
در نتيجه ،تماس كامل با محيط كاری آینده خود دارند .نتایج

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

این مطالعه نشان داد كه ميانگين نمره كل هوش هيجانی
دانشجویان پرستاری بيشتر از حد متوسط میباشد.

دوره دوازدهم شماره سوم

از طرف دیگر ،این نتيجه میتواند مربوط به خطای نوع دو
باشد .خطای نوع دو ،زمانی است كه فرضيه صفر به وسيله یک

در مطالعه نامدار و همکاران ،نمره هوش هيجانی

مطالعه رد نمیشود؛ در حالی كه در واقع تفاوت بين گروهها

دانشجویان پرستاری كه با ابزار متفاوتی اندازهگيری شده بود،

وجود دارد .خطای نوع دو زمانی اتفاق میافتد كه حجم نمونه

خوب گزارش شده است ( .)4در مطالعه  Porو همکاران نيز

كم است ،یا این كه توان آزمون آماری برای تعيين تفاوتها

نمره هوش هيجانی باالتر از سطح متوسط بوده است (.)36

پایين است .این امکان وجود دارد كه علت معنیدار نشدن این

نتایج مطالعههای  Beauvaisو همکاران ( )0و  Bensonو

آزمون در مطالعه حاضر ،مربوط به حجم پایين نمونه باشد.

همکاران ( )30با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی دارد.

در خصوص ارتباط اجتماعی شدن حرفهای با عوامل

در این مطالعه ،بين هوش هيجانی و اجتماعی شدن حرفهای

دموگرافيک ،نمره اجتماعی شدن حرفهای دانشجویان دختر

دانشجویان ارتباط معنیداری دیده نشد .عمدهترین شکل

بيشتر از دانشجویان پسر به دست آمد كه مغایر با نتيجه مطالعه

اجتماعی شدن دانشجویان در زمينهی مؤسسه (دانشکده،

 Seadaو  )33( Sleemو هم راستا با نتایج مطالعه

بيمارستان ،سازمانهای خدمات بهداشتی و  )...صورت

 Waugamanو  Lohrerاست ( .)27در مطالعه Waugaman

میگيرد .در واقع ،دانشجویان در آن محيط یاد میگيرند كه

و  Lohrerدانشجویان پسر بيشتر در نقشهای نظارتی و

وظيفه اصلی پرستاران چيست و چه نقشهایی از آنها مورد

دانشجویان دختران در نقشهای مراقبتی جهت گرفته بودند

قبول است .مهمترین شکل اجتماعی شدن در این محيط ،از

( .)33با توجه به این كه پرستاری در جامعه یک شغل زنانه

طریق پيروی كردن از اعضای دیگر تيم درمانی است ()33؛ به

محسوب میشود ،به نظر میرسد فرایند اجتماعی شدن در مردان

طوری كه در مطالعه شهيم و همکاران  67/0درصد دانشجویان،

و زنان متفاوت از هم باشد؛ به طوری كه برخی مطالعات به

مربيان بالينی و  21درصد آنها ،پرسنل پرستاری را به عنوان

صورت جداگانه این فرایند را در مردان بررسی كردهاند (.)23

بهترین الگوی خود معرفی كردند ( .)3در نتيجه ،به كارگيری

در این مطالعه ،متغير ترم تحصيلی دانشجویان و نمره

مهارتهای هوش هيجانی در انجام وظایف شغلی كمرنگ

اجتماعی شدن حرفهای ،ارتباط معنیداری با یکدیگر نداشتند

میشود و دانشجویان بدون در نظر گرفتن خصوصيات منحصر

كه مغایر با نتایج مطالعه  Shinyashikiو همکاران است كه در

به فرد مددجویان ،با پيروی از آموختهها و اصول سنتی ،به

آن ،سطح اجتماعی شدن دانشجویان تحت تأثير ترم تحصيلی

مراقبت از آنها میپردازند .بنابراین ،ضروری است كه در

قرار داشت و نتيجهگيری كرده بودند كه تحصيل در دانشکده

برنامههای آموزشی دانشجویان ،آموزش هوش هيجانی گنجانده

پرستاری در طول چهار سال تحصيلی ،منجر به تغيير ارزشها،

شود تا دانشجویان مراقبت از بيماران را با توجه به مددجو و

هنجارها و رفتار حرفهای میشود ( .)22احتمال میرود این

خصوصيات منحصر به فرد وی انجام دهند.

تفاوت مربوط به این باشد كه مطالعه حاضر در  1ترم پایانی

توسعه حرفهای و در نتيجه ،اجتماعی شدن حرفهای ،بر دو

انجام شده بود كه دانشجویان مدت زمان بيشتری در تماس با

جزء یادگيری حيطه شناختی و روانی -حركتی تأكيد میورزد؛

محيط بالينی بودند و در مطالعه مذكور ،دانشجویان هر چهار

در حالی كه اجتماعی شدن حرفهای بدون توسعه حيطه

سال با هم مقایسه شده بودند كه باید در نظر داشت دانشجویان

عاطفی ،ممکن نيست .پرستار حرفهای ،بدون یادگيری حيطه

سال اول و دوم در محيطهای بالينی حضور اندكی دارند و

عاطفی ،قادر به ارایه مراقبت پرستاری جامع و انسانی نخواهد

همچنين ،واحدهای اختصاصی نظری پرستاری را طی

بود (.)37

نکردهاند.
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در مطالعه حاضر معدل ترمهای قبلی با نمره اجتماعی شدن

مطالعه حاضر نشان داد كه اجتماعی شدن حرفهای اكثر

ارتباط آماری مثبت و معنیداری داشت .دانشجویانی كه معدل

دانشجویان پرستاری ،در سطح مطلوبی قرار دارد و بين هوش

باالتری داشتند ،حداقل دانش و مهارتهای الزم جهت شغل

هيجانی و اجتماعی شدن حرفهای ارتباط آماری معنیداری

پرستاری را نسبت به سایر دانشجویان تا حدودی بيشتر كسب

وجود ندارد .با توجه به ارتباط مثبت و معنیدار معدل ترم

كرده بودند .در نتيجه ،با توجه به تعریف اجتماعی شدن

تحصيلی با اجتماعی شدن حرفهای ،به نظر میرسد اجتماعی

حرفهای ،وجود این ارتباط قابل انتظار است.

شدن حرفهای بيشتر تحت تأثير ميزان یادگيری در حيطه

در این مطالعه ،اجتماعی شدن حرفهای با اميد به آینده

شناختی و روانی -حركتی قرار دارد تا ميزان هوش هيجانی .با

شغلی ارتباط آماری معنیداری داشت .این یافته نشان میدهد

توجه به اهميت حيطه عاطفی در توسعه شغلی و مراقبت جامع

افرادی كه نگرش مثبتی به آینده شغلی خود دارند ،تالش

و انسانی از مددجویان ،آموزش مهارتهای هوش هيجانی

بيشتری جهت كسب دانش و مهارتها ،ارزشها ،هنجارها و

برای دانشجویان ضروری به نظر میرسد.

رفتار حرفهای مورد نياز شغلشان انجام میدهند.
در این مطالعه ،همانند مطالعه  Shinyashikiو همکاران،
بين اجتماعی شدن حرفهای با طبقه اقتصادی و تحصيالت پدر
و مادر اختالف آماری معنیداری وجود نداشت (.)22
از محاسن مطالعه حاضر ،استفاده از حجم نمونه زیادتر بود
كه امکان بررسی عوامل مرتبط با آن را فراهم ساخت .از
محدودیتهای مطالعه ،اندک بودن مطالعات كمی انجام شده
است كه امکان مقایسه نتایج با سایر مطالعات را محدود
میسازد.
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این مقاله منتج از طرح تحقيقاتی مصوب معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شماره  1/11/2313با عنوان «ارتباط
هوش هيجانی با صالحيت بالينی و اجتماعی شدن حرفهای
دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری -مامایی تبریز»3133 ،
میباشد .بدینوسيله از مساعدت و همکاری شورای محترم
پژوهشی دانشگاه ،دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری -مامایی
تبریز و كليه تسهيل كنندگان مطالعه حاضر به خاطر همکاری
صميمانهای كه داشتند ،سپاسگزاری و تشکر میشود.
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Background & Objective: The professional socialization process of the field of nursing begins
with entry into nursing education programs and continues with the completion of nursing
education and entry into the work environment. In order to improve this process, its reinforcing
factors must be identified. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship
between emotional intelligence and professional socialization of nursing students of Tabriz
University of Medical Sciences, Iran.
Methods: In this correlational study, after calculating the sample size, all nursing students of
Tabriz University of Medical Sciences in their 6th, 7th, and 8th semesters were studied. Data
collection tools consisted of demographic characteristics questionnaire, Toit’s Professional
Socialization Scale, and Shiring/Siberia Emotional Intelligence Questionnaire. All data were
analyzed using SPSS software and descriptive and analytical statistics.
Results: The professional socialization and emotional intelligence of nursing students was above
average level. Total emotional intelligence and its subscales had no significant correlation with
students’ professional socialization score. However, professional socialization had significant
correlation with gender, grade point average of previous semesters, and hope for future career.
Conclusion: It seems that the professional socialization of nursing students is impacted by
learning in cognitive and psychomotor domains more than by their emotional intelligence.
However, considering the importance of the emotional domain in comprehensive and humane
care, emotional intelligence skills training seems necessary for students.
Key Words: Socialization, Emotional intelligence, Nursing, Students
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