
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran  

 

ISSN: 2322-2166: Journal of  Islamic Life Style, 2021:5(4): 1-7 

The Relationship between Emotional Intelligence and Quality of 

Life in Medical Library and Information Science Students of 

Hamadan University of Medical Sciences in 2018 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: Quality of life is one of the most important health 

issues, and identifying affecting factors can help improve it. 

On the other hand, one of the most important variables 

affecting the quality of life is emotional intelligence. This 

study aimed to investigate the relationship between emotional 

intelligence and quality of life in Medical Library and 

Information Sciences students of Hamadan University of 

Medical Sciences.  

Materials and Methods: this is descriptive-correlational 

study that was done on  81 students of Medical Library and 

Information Sciences at Hamadan University of Medical 

Sciences. The study data were collected using the sharing 

emotional intelligence questionnaire (1996) and the Ferrans 

and Powers Quality of Life questionnaire (1984). All analyzes 

were performed at the significant level of 0.05.. 

Findings: The results showed that the mean of emotional 

intelligence and quality of life of students were 113.87 and 

137.40, respectively. Data analysis showed that emotional 

intelligence has a significant effect on quality of life. This 

means that by increasing one unit of emotional intelligence, 

the quality of life mean increases 0.68 units. 

Conclusion: Considering that we are in the age of changes and 

challenges in the field of information, it is necessary to focus 

on the emotional intelligence of library students and increase 

their quality of life. 
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  و همکاران     یزجیجعفرزاده د وشیپر  2

 

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یزندگ تیفیوک یجانیه هوش نیرابطه ب یبررس
دانشگاه  یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار انیدانشجو

 همدان یعلوم پزشک
 

 ، 1یزجیجعفرزاده د وشیپر
 قاتیتحق تهیکم ،یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار کارشناس

  رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو
 ، 2یاحمزه روناک

 قاتیتحق تهیکم ،یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار ارشدکارشناس
  رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو

 ،*3یصابر میمحمدکر
رسانی پزشکی، دانشکده گروه کتابداری و اطالع ار،یاستاد

 )نویسنده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 مسئول(.

 ،4مقدم یاریاسفند رضایعل
دانشگاه ، واحد همدان ،یشناسگروه علم اطالعات و دانش استاد،

 .رانیهمدان، ا، یآزاد اسالم
 5یانیروم آزاده

 قاتیتحق تهیکم ،یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار کارشناس
 .رانیهمدان، همدان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو

 
 چکیده

یبه شمار م یاز موضوعات مهم سالمت یکی یزندگ تیفی: کهدف
به ارتقاء و بهبود  تواندیدرآن م رگذاریعوامل تاث ییکه شناسا د،یآ

در  رگذاریتاث یرهایمتغ نیتراز مهم یکی یآن کمک کند. از طرف
 یاست. پژوهش حاضر با هدف بررس یجانیهوش ه ،یزندگ تیفیک

و  یرشته کتابدار انیدانشجو یدگزن تیفیو ک یجانیرابطه هوش ه
 .همدان انجام شد یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یرساناطالع
که  باشدیم یهمبستگ -یفیمطالعه از نوع توص نی: اهاو روش مواد
 یپزشک رسانیو اطالع کتابداری رشته ینفر دانشجو 81یبررو

مطالعه با استفاده  هایهمدان انجام شد. داده یدانشگاه علوم پزشک
 تیفی( و پرسشنامه ک1996) نگیشر یجانیاز پرسشنامه هوش ه

لیو تحل هیشدند. تمام تجز آوریجمع( 1984فرنز و پاورز ) یزندگ
 .صورت گرفت 05/0 یدار یدر سطح معن ها
 یزندگ تیفیو ک یجانیهوش ه نیانگینشان داد م جینتا :هاافتهی

است. متغیر هوش  40/137و 87/113برابر با   بترتیبه انیدانشجو
 هکیدارد. بطور انیدانشجو یبرکیفیت زندگ دارییاثر معن یهیجان

 68/0را  یکیفیت زندگ نیانگیم ،یجانیهوش ه شیواحد افزا کی
 .دهدیم شیواحد افزا

 نهزمی در هاو چالش راتییدر عصر تغ نکهیباتوجه به ا :یریگجهینت
و  یکتابدار انیدانشجو یجانیاهتمام به هوش ه م،یاطالعات هست

  .رسدیآنان الزم بنظر م یزندگ تیفیسطح ک شیافزا
 ،یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار ،یزندگ تیفیک :هادواژهیکل

 .یجانیهوش ه
 

 06/04/1400تاریخ دریافت: 
 27/06/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmohamadsaberi@gmail.com 

 

_________________________________ 
1 Quality of Life 

 مقدمه
 1زندگی کیفیت بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، 

(QOLبه درک )  فرهنگی موقعیتشان در زندگی، زمینه از افراد 

استانداردها  و آرزوها اهداف، با متناسب ارزشی هایسیستم و
 بین لمتقاب کنش نتیجهکیفیت زندگی در همچنین  .(1)شوداطالق می
 .استشدهف تعری زندگی رویدادهای پیوستگی و افراد شخصیت

 زندگی هایحوزه از چندبعدی مجموعهرویدادهای زندگی در یک 
، اقتصاد، امنیت، روابط اجتماعی، مذهب، محیط دانش آزادی، مانند

 این یهمجموعکه کیفیت زندگی بر  افتدزیست و تفریح اتفاق می
. کیفیت (3, 2)دگذارمی تأثیر زندگی دهندة تشکیل هایحوزه

زندگی یک موضوع ذهنی و پویا است که در هر زمان نسبت به 
دارای وجوه  دانشجویان کیفیت زندگی. (4)زمان دیگر متفاوت است

 -تعدد آموزشی، پژوهشی، جسمی، روانی، فرهنگیو ابعاد م
 . (5)اجتماعی، رفاهی، تفریحی، اقتصادی و آینده رشد فردی است

و  افتی، درفیدرک، توص ییتوانابه عنوان ( EL) 2یجانیهوش ه
 یجانیهوش ه ،گریدعبارت به شود. تعریف می کنترل احساسات

 تیریو مد یابیارز ،یو مهارت ادراک تیظرف ییعنوان توانابه
شده است.  فیاز افراد توص یگروه ایو  گرانیفرد و د جاناتیه

 یالزم برا ریمتغ کرا ی یجانیهوش ه ، (2008بوساکو و همکاران )
و باال بردن سطح اعتماد و  یدیآوردن سطح اضطراب و ناام نییپا

 پارامتر ثابت کاین توانایی، ذاتی است و ی .(6)انددانستهشجاعت 
 نیترمهمیکی از  یجانیههوش. (7)تواند آموخته شودیمنیست و 

 بر که شودیمحسوب م یتیشخص -یفرد یهاتفاوت هایریمتغ
  .(8)گذار استریتأث ییدانشجو یزندگ تیفیک

باشد، های فناوری و سازمانی میحاضر که عصر نوآوریدر عصر 
بسیاری از محققان بر وجود کتابدارانی با هوش هیجانی باال در 

اند. بسیاری از نویسندگان اظهار ها تاکید کردهسیستم کتابخانه
داشتند که کتابداران برای انجام خدمات اطالعاتی مورد انتظار، به 

حرفه کتابداری و در شاغالن ، زیرا (9)هوش هیجانی نیاز دارند
های دانشگاهی و بیمارستانی مشغول که در کتابخانه ،رسانیاطالع

وهشی در مراکز تحقیقات به شوند، یا به عنوان دستیار پژکار میبه
کنند، با افراد بسیاری ارتباط دارند و با رسانی میمراجعین خدمت

و در دوران زندگی شوند یی بسیاری در این مواجهه میهاچالش
شوند. می متحملهای زیادی را ای خود فشارها و دغدغهحرفه

 و داشتن سالمت جسمانی، روانی و با اخالق بنابرین کتابداران با
و پیشبرد اهداف توانند برای ارائه خدمات بهتر رفتار مناسب می
 ای داشته باشند. نقش برجسته ها، پژوهشی دانشگاه

 یجانیه هوش نیرابطه ب یبررستوجه به خال موجود در زمینه با
ر ی، این مقاله درسانو اطالع یکتابدار انیدانشجو یزندگ تیفیوک

ارتباط آن با و ی دانشجویان جانیشناخت هوش ه شیافزا یراستا
 شکیپز رسانیو اطالع دانشجویان رشته کتابداری یزندگ تیفیک

 ارائه شده است.
  
  

2 Emotional Intelligence 
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 3 . . یزندگ تیفیوک یجانیه هوش نیرابطه ب یبررس  

 

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Issue 4, Winter 2021 

 هامواد و روش
ر باشد که دهمبستگی می -این مطالعه کاربردی از نوع توصیفی

ی آماری دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شده است. جامعه
رسانی پزشکی کتابداری و اطالع پژوهش شامل دانشجویان رشته
-نفر می 81ها باشد که تعداد آندانشگاه علوم پزشکی همدان می

باشد.  با توجه به محدود بودن حجم نمونه تمام دانشجویانی که 
تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند، وارد مطالعه شدند. ابزار 

 های این مطالعه متشکل از پرسشنامه جمعیتجمع آوری داده
و  (1996) 1نگیرش یجانیپرسشنامه هوش هشناسی و تحصیلی، 

باشد. پرسشنامه می (1984) 2فرنز و پاورز یزندگ تیفیپرسشنامه ک
اطالعات جمعیت شناسی و تحصیلی شامل سن، جنس، وضعیت 
تاهل، وضعیت سکونت، ترم تحصیلی، معدل ترم قبل و عالقمندی 

 باشد. به رشته می
بعد  5شامل  نگیرش یجانیه هوشسوالی  33پرسشنامه 

 یاجتماع یاریهوش ای یهمدلی، زیخودانگی، کنترلخودی، خودآگاه
باشد. پاسخ به سواالت براساس طیف می یاجتماع یهاو مهارت

بود. بر اساس  "همیشه"تا  "هیچ وقت"ای شامل گزینه 5لیکرت 
 یلفاآ پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب( 1380) یمنصورمطالعه 

. باشددر سطح مطلوبی میکه  بیان شده است 85/0کرونباخ برابر 
 .مطلوب گزارش شده استابزار نیز  ییروا نیهمچن

حیطه کیفیت  4سوالی کیفیت زندگی فرنز و پاورز  33نامه پرسش
 یاجتماعی، معنوی روانشناخت کارکردو  سالمت طهیحزندگی شامل 

دهد. پاسخ به سواالت را مورد ارزیابی قرار می و خانوادهی و اقتصاد
بسیار "ای لیکرت شامل گزینه 6نامه بر اساس مقیاس پرسش

بندی شده است. رفیعی و درجه "بسیار راضی ام"تا  "ناراضیم
را در  سطح و روایی آن 93/0پایایی پرسشنامه را  (1393)همکاران 

ها از داده لیو تحل هیمنظور تجزهب. (10)اندمطلوبی گزارش کرده
تست مستقل و  یآزمون ت شر،یف قیدو، آزمون دق یکا یآزمون ها

 استفاده 21نسخه  SPSSو نرم افزار  یتنیو منناپارامتری آزمون 
 نظر گرفته شد. در 05/0کمتر از  یدار یشد. سطح معن

 
 هایافته

درصد از دانشجویان را زنان و مابقی را مردان  7/82نتایج نشان دادند 
درصد( و مجرد  9/67تشکیل می دهند. اکثر افراد خوابگاهی )

-27درصد  8/14ساله،  20-23درصد  6/71درصد( هستند.  9/88)
 1/32درصد کمتر از بیست سال دارند.  6/13اله هستند و س 24

درصد ترم یک،  1/32درصد شرکت کنندگان در مطالعه ترم سه، 
درصد از  1/90درصد ترم هفت هستند.  16درصد ترم پنج و  8/19

 دانشجویان به رشته تحصیلی خود عالقه دارند.
 

گی زندبررسی میانگین متغیرهای هوش هیجانی و کیفیت . 1 جدول
 در دانشجویان کتابداری

 میانگین ±انحراف معیار  متغیر
 87/113±43/13 هوش هیجانی

 82/29±14/4 خودآگاهی
 83/22±43/4 خودکنترلی

 55/23±81/3 خودانگیزی

 7/20±2/3 همدلی

 95/16±03/3 مهارتهای اجتماعی

 40/137±6/29 کیفیت زندگی

 86/53±47/12 سالمت و کارکرد

 93/29 ±54/8 معنوی روانشناختی

 96/31±73/6 اجتماعی و اقتصادی

 64/21 ±43/4 خانواده
 

ها نشان دادند که میانگین هوش هیجانی در بین دانشجویان بررسی 
باشد. می 01/69برابر با  100و مقدار آن از   87/113کتابداری  

برابر  100باشد و مقدار آن از  می 40/137میانگین کیفیت زندگی 
باشد. میانگین ابعاد متغیرهای هوش هیجانی و کیفیت می 74/69با 

 آمده است.   1زندگی در جدول 

 

  

_________________________________ 
1 Sharing Emotional Intelligence Questionnaire  2 Ferrans and Powers Quality of Life Questionnaire 
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  و همکاران     یزجیجعفرزاده د وشیپر  4

 

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 مقایسه هوش هیجانی و ابعاد آن براساس جنسیت، تاهل و سن در دانشجویان کتابداری. 2 جدول

مهارتهای 
 اجتماعی

 متغیر دسته ها هوش هیجانی خودآگاهی خودکنترلی خودانگیزی همدلی

34/3±85/16 23/3±85/19 77/2±78/23 44/4±35/23 
50/3 
±57/30 

 مرد 42/12±42/114
 جنسیت

 زن 71/13±76/113 27/4±67/29 45/4±73/22 00/4±50/23 19/3±88/20 98/2±97/16

900/0 280/0 805/0 634/0 463/0 867/0 P-value 

33/0 ± 88/2 38/0 ± 21/3 
70/3 ± 
76/23 

52 /0± 
43/4 

11/4 ± 
93/29 

 مجرد 23/13 56/1±
وضعیت 

 تاهل
42/1 ± 27/4 08/1±24/3 

48/4 ± 
88/21 

56/1 ± 
69/4 

55/4 ± 
00/29 

 متاهل 16/15 05/5±

768/0 489/0 233/0 719/0 536/0 348/0 P-value 

85/2 ± 81/16 
53/3 ± 
90/20 

48/4 ± 
54/24 

97/4 ± 
81/23 

03/5 
±81/28 

85/15±90/114 
کمتر از 

 سال20

 15/17 ± 09/3 سن
14/3 ±  
56/20 

53/3 ± 
41/23 

36/4 ± 
68/22 

99/3 
±10/30 

 سال 23-20 08/13±93/113

93/2 ±08/16 
43/3 ± 
16/21 

61/4 ± 
33/23 

51/4 ± 
66/22 

20/4 
±41/29 

 سال 27-24 93/13±66/112

537/0 777/0 655/0 738/0 604/0 923/0 P-value 

میانگین هوش هیجانی و ابعاد آن نتایج آزمون تی مستقل نشان داد 
در دانشجویان بر اساس جنسیت و وضعیت تاهل دارای تفاوت 

( . مقایسه میانگین p-value>05/0داری نیست )آماری معنی

های هوش هیجانی و ابعاد آن با استفاده از آزمون اسپیرمن در گروه
-p>05/0داری نیست )سنی نشان دهنده تفاوت آماری معنی

value2دول ( )ج .) 

 
 مقایسه کیفیت زندگی و ابعاد آن براساس جنسیت، تاهل و سن در دانشجویان کتابداری. 3 جدول

 روانشناختی معنوی اجتماعی و اقتصادی خانواده
سالمت و 

 کارکرد
 متغیر دسته ها کیفیت زندگی

 مرد 15/33±35/137 85/14±42/54 47/9±29/14 02/7±71/32 32/5±07/21
 جنسیت

 زن 08/29±41/137 03/12±74/53 40/8±10/30 71/6±80/31 26/4±76/21

600/0 649/0 704/0 853/0 994/0 P-value 

وضعیت  مجرد ±47/30 59/3 ±88/12 51/1 78/8 03/1± 87/6 80/0± 48/4±23/21
 متاهل 87/16± 62/5 33/7± 44/2 47/5 ±82/1 34/5± 78/1 88/24 ±20/2 تاهل

010/0 313/0 193/0 234/0 145/0 P-value 

80/3±36/23 88/6 ±18/35 05/6 ±63/33 20/10±59 92/23±18/151 
کمتر از 

 سال20
 سن

 سال 23-20 42/30±22/133 93/12±41/52 ±60/28 97/8 ±08/31 59/6 62/4±12/21
 سال 27-24 145 ± 68/26 20/11±16/56 83/6±33 ±25/33 71/6 58/22 75/3±

217/0 140/0 066/0 219/0 114/0 P-value 

نتایج آزمون تی مستقل نشان داد میانگین کیفیت زندگی و ابعاد آن 
-p>05/0داری نیست )بر اساس جنسیت دارای تفاوت آماری معنی

value سالمت و (، همچنین میانگین کیفیت زندگی و ابعاد
 بین افراد مجرد و اجتماعی و اقتصادی، روانشناختی معنوی، کارکرد

(،  در p-value>05/0دار نیست)متاهل دارای تفاوت آماری معنی
که بعد خانواده در بین افراد مجرد و متاهل تفاوت آماری حالی

(. مقایسه میانگین کیفیت زندگی p-value<05/0دار دارد )معنی
ی سنی نشان و ابعاد آن با استفاده از آزمون اسپیرمن در گروه ها

(  p-value>05/0داری نیست )دهنده تفاوت آماری معنی
 (. 3)جدول 
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 مبستگی بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان کتابداری. 4 جدول
 خانواده اجتماعی و اقتصادی روانشناختی معنوی سالمت و کارکرد کیفیت زندگی متغیرها

 07/0 *24/0 **29/0 **36/0 **30/0 هوش هیجانی
 03/0 04/0 15/0 19/0 13/0 خودآگاهی
 10/0 **28/0 **31/0 **37/0 **33/0 خودکنترلی
 *23/0 *28/0 **37/0 **37/0 **37/0 خودانگیزی

 11/0 **27/0 **26/0 **26/0 **27/0 همدلی
 *-26/0 -01/0 11/0 -009/0 08/0 مهارتهای اجتماعی

 05/0دار در سطح معنی*
 001/0دار در سطح معنی**

 
ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس نشان داد بین هوش بررسی

هیجانی با متغیرهای کیفیت زندگی، سالمت و کارکرد، 
اط ارتبروانشناختی معنوی و بعد اجتماعی و اقتصادی همبستگی 

(. بین p-value<05/0داری وجود دارد )مثبت و معنی
با متغیرهای کیفیت زندگی، سالمت وکارکرد،  خودکنترلی

روانشناختی معنوی و بعد اجتماعی و اقتصادی همبستگی معنی دار 
ی خودانگیزی با کیفیت (. مولفهp-value<05/0مشاهده شد )

-p<05/0ار دارد)دهای آن همبستگی معنیزندگی و تمامی مولفه

valueهایی همدلی نیز با کیفیت زندگی و مولفه(. بین مولفه 
باط ارت اجتماعی و اقتصادیو  روانشناختی معنوی، سالمت و کارکرد

با  های اجتماعیمهارت(. p-value<05/0معنی داری دارد)
( )جدول p-value<05/0ی خانواده ارتباط معنی دار دارد)مولفه

4.) 

 
 بررسی اثر هوش هیجانی بر کیفیت زندگی. 5 جدول

 t p-valueآماره  خطای معیار ضریب رگرسیونی متغیر

 005/0 87/2 24/0 68/0 هوش هیجانی

به منظور بررسی اثر هوش هیجانی بر کیفیت زندگی از رگرسیون 
هوش هیجانی بر کیفیت زندگی خطی ساده استفاده شد. اثر متغیر 

معنادار دیده شد. به این صورت که با افزایش یک واحد هوش 
یابد)جدول واحد افزایش می 68/0هیجانی، متوسط کیفیت زندگی 

5.) 
 

 گیرینتیجه
 یزندگ تیفیک و یجانیه هوش نیب این پژوهش به بررسی ارتباط

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار انیدانشجو
رسانی پزشکی از طریق پرداخت. کتابداران در حوزه اطالعهمدان 

خصوص جامعه پزشکی، تامین نیازهای اطالعاتی افراد جامعه، به
نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات پزشکی، بهداشت و سالمت 
جامعه و پیشبرد اهداف پژوهشی در جامعه اطالعاتی و پیشرفته 

رسانی، عضوی از عنوان متخصصین اطالع. کتابداران به(11)دارند
-کننده در آموزش و یا تشریحهای پزشکی، مشارکتنشستگروه 

کننده اطالعات با کیفیت موردنیاز کننده مسائل پزشکی، تامین
ی دهنده پاسخ فورپزشکان بمنظور اتخاذ تصمیمات پزشکی،  ارائه

ها در بیمارستان (12)های اطالعاتی در لحظه مراقبتبه درخواست
های بسیاری در تحقیقاتی حضور دارند و روزانه با چالش و مراکز

 شوند. محیط کار خود مواجهه می
 ی و ابعاد آن درجانیهوش ه زانیم های این پژوهشبراساس یافته

بی در سطح نسبتاً مطلو رسانی پزشکیدانشجویان کتابداری و اطالع

اران کتابدکه  دانشجویان کتابداریبدان معناست که  نی. اقرار دارد
 تیهر موقع و مشاوران پژوهشی آینده هستند، از توانایی مقابله با

 ،(13, 9)برخوردارند  و مراکز پژوهشی در کتابخانه ها یو چالش
توان این اما از آنجایی که هوش هیجانی قابل آموختن است، می

 توانایی را در کتابداران ارتقاء داد.  
سبتًا نمیانگین کیفیت زندگی دانشجویان کتابداری نیز در سطح 

قرار داشت و کیفیت زندگی با جنسیت، وضعیت تاهل و مطلوبی 
داری نداشت. در مطالعه امیری و همکاران که سن ارتباط معنی

کیفیت زندگی دانشجویان یکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران را 
داری بین کیفیت زندگی با یمورد بررسی قرار دادند ارتباط معن

متغیرهای دموگرافیک از جمله جنس و وضعیت تاهل گزارش شد 
کیفیت زندگی در بعد  (14)که همراستا با مطالعه حاضر است.

خانواده بین افراد مجرد و متاهل متفاوت است، بطوری که میانگین 
 آن در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد است. 

براساس نتایج مطالعه حاضر، بین کیفیت زندگی با هوش هیجانی در 
-رسانی پزشکی ارتباط مثبت و معنیدانشجویان کتابداری و اطالع

-کننده هوش هیجانی بر کیفیتبینینقش پیش داری وجود داشت.

ای است که با افزایش یک واحد هوش هیجانی، زندگی به گونه
 یابد.واحد افزایش می 68/0متوسط کیفیت زندگی 

منظور بررسی ارتباط بین ای که نادری و همکاران بهدر مطالعه 
کیفیت زندگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته گردشگری 

  .(15)داری را گزارش کردنددند، ارتباط مثبت و معنیارائه کر
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  و همکاران     یزجیجعفرزاده د وشیپر  6

 

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

Amthal   و Huwailah  هوش را بین رابطه مثبت و معناداری
. (16)هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان کویتی را نشان دادند

 و Martinez مانند همچنین این ارتباط در مطالعات دیگری 
Manuel (16)،  ارائه شده است که  ، (17)رانو همکا یرمضان

 همراستا با مطالعه حاضر است.
ابعاد  ی،جانیکرد که هوش ه ریتفس گونهنیا تواناین ارتباط را می

 رایها را در اختآن فردیاگر  و ردیگیمرا در بر یادیز یهاییو توانا
 از تی. رضارسدمی یاز زندگ تیرضا و تیموفقبه داشته باشد، 

ت. اس یزندگ تیفیاحساس ک یبرا موارد نیاز مهمتر یکی یزندگ
لحاظ  به ،برخوردار است ییباال یجانیکه از هوش ه یفرد

 استرس، مدیریت قدرت نفس باال، به دارای اعتماد شخصیتی

 دارد مسئله حل توانایی است و خودآگاهی و پذیر و مستقلانعطاف
 یمناسب و با فشارها و مشکالت طیقادر است خودش را در شراو 

ها روبرو شود، سازگار کند، که همگی این آنکه ممکن است با 
اثر  زندگی کیفیت بر مستقیم غیر و مستقیم طور به موارد که

 افرادی . در واقع(16, 15)شودآن می ارتقاءگذارد و سبب می مثبت

عنوان  به زااسترس به رویدادهای دارند باالیی هیجانی هوش که
 امنیت؛ برای تهدیدی نه نگرند،می یادگیری برای فرصتی و چالش

 تجربه را کمتری هیجانی و فیزیولوژیکی هایاختالل در نتیجه

بنابراین هوش  .(15)باالتری دارند زندگی کیفیت طبع به و کنندمی
هیجایی باال و کیفیت زندگی مطلوب برای دانشجویان کتابداری که 

آینده در محیط کار های زیادی در دار مسئولیتقرار است عهده
ای را در حل مسائل تجربه کنند، الزم و خود باشند و نقش مشاوره

 ضروری است.
مطالعه مبنی بر اثر هوش هیجانی بر کیفیت زندگی  نتایج به توجه با

در عصر  رسدمی نظر دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی، به
و  راتیی، تغانفجار اطالعات ریچشمگ شیشاهد افزا حاضرکه

هستیم، الزم است  مربوط به پردازش و انتشار اطالعات یهاچالش
دانشجویان کتابداری که بصورت مستقیم در رویارویی با تمام این 

گیرند، هوش هیجانی باالیی برای ورود به عرصه تغییرات قرار می
 حاضر پژوهش نتایجکار و فعالیت و موفقیت در آن را داشته باشند. 

به  بیشتر اهتمام ریزان آموزشی دربرنامه نندهکتوجیه تواندمی
هیجانی های هوشگنجاندن واحد درسی در زمینه آموزش دوره

 کتابداران آینده یجانیهوش ه شیامر نه تنها باعث افزا نی. اباشد
توانمندی  شیافزازندگی دانشجویان و  کیفیت ارتقایبلکه  ،شودیم

 خواهد داشت. در بر و مراکز تحقیقاتی را هاعملکرد کتابخانهو 
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