
ًَش عاطفي ي كاربرد آن در پرستاري  
 

 خشهي هبسوبًي... ، ػجذاصيٌت حجيت پَس

  13/7/85:                تبسيخ پزيشؽ همبل22/5/85ِ: تبسيخ دسيبفت همبلِ

                                                                                                                    فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي  

 1384ػبل ػَم، ؿوبسُ چْبسم، صهؼتبى 

چكيذٌ  

 وبس ػبعفي ثِ عَس ٍػيغ دس هتَى ٍ همبالت ثِ ػٌَاى لؼوتي اص وبس پشػتبسي پزيشفتِ ؿذُ اػت ٍلي ثِ ّش حبل َّؽ ػبعفي دس :مقذمٍ

ّذف اص ايي همبلِ اسائِ يه تجشيِ ٍ تحليل اص همبالت َّؽ ػبعفي ٍ تَجِ ثِ جبيگبُ َّؽ . صهيٌِ پشػتبسي ًيبصهٌذ هغبلؼِ ثيـتش اػت
.  ػبعفي دس پشػتبسي اػت

 ايي تحميك ثشاػبع جؼتجَ دس ايٌتشًت ثب وليذ ٍاطُ ّبي َّؽ، ػبعفِ، َّؽ ػبعفي ٍ َّؽ ػبعفي دس پشػتبسي ٍ :مًاد ي ريشُا

.  جؼتجَي دػتي دس سٍصًبهِ ٍ هتَى هشتجظ اًجبم ؿذُ اػت

ثيوبس ثؼيبس -  َّؽ ػبعفي ًمؾ هْوي دس ؿىل گيشي سٍاثظ هَفك اًؼبًي داسد ٍ وبس ػبعفي دس پبيِ سيضي ساثغِ دسهبًي پشػتبس:وتايج

.  هْن اػت؛ اسصؽ ثبلمَُ َّؽ ػبعفي ٍ وبس ػبعفي هَضَػبت هْوي اػت وِ ًيبص ثِ تفحق ثيـتشي داسد

ِ ّب پيـٌْبد هي وٌذ وِ ثبيذ ًيبصّبي هذسى ٍ ثِ سٍص دس هْبستْبي َّؽ ػبعفي ثشاي سٍيبسٍيي ثب هشالجتْبي :بحث  تجضيِ ٍ تحليل ًَؿت

اًتظبسي وِ هوىي اػت ّن ثشاي ثيوبساى ٍ ّن ثشاي . هؼتمين ثيوبس ٍ هْوتش اص ايي دس ؿٌبػبيي ًيبصّب دس آهَصؽ پشػتبسي عشاحي ؿَد
.   پشػتبساى هفيذ ثَدُ ٍ ػَاهل ثشاًگيضاًٌذُ هيل ٍ سغجت ثشاي تحميمبت ثيـتش دس ايي صهيٌِ ثبؿذ

 ؽ، َّؽ ػبعفي، آهَصؽ، هذيشيت ٍ پشػتبس َّ:ياژٌ َاي كليذي
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 ػضَّيبت ػلوي ٍ هشثي پشػتبسي داًـىذُ پشػتبسي ٍ ثْذاؿت خَي 

 ػضَّيبت ػلوي ٍ هشثي پشػتبسي داًـىذُ پشػتبسي ٍ ثْذاؿت خَي 

 همبلِ پظٍّـي
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مقذمٍ  

ثِ ػٌَاى يه ػبهل ثبلمَُ هفيذ، (EI)َّؽ ػبعفي 

دس دسن ٍ پيؾ ثيٌي ػولىشد افشاد دس ػبلْبي اخيش 

هَسد تَجِ فشاٍاى لشاس گشفتِ اػت ٍ دس همبالت 

آهَصؿي، هـبٍسُ اي، سٍاى ؿٌبػي، هذيشيت ٍ سّجشي 

اگش چِ چٌذيي دِّ اػت وِ . اػتفبدُ هي ؿَد

ِ ّبي هختلف َّؽ ػبعفي سا دس  سٍاًـٌبػبى جٌج

ػبصهبًْبي ثذٍى اػتفبدُ اص ايي هفَْم هَسد ثشسػي 

لشاس دادُ اًذ، هفَْم َّؽ ػبعفي آى عَس وِ دس حبل 

.  (1)حبضش ثِ وبس هي سٍد ًؼجتبً جذيذ اػت 

دس وتبة پش فشٍؽ خَد ثب ػٌَاى َّؽ  (1995)گلوي 

ػبعفي، يبدآٍسي هي وٌذ وِ اًؼبى داساي دٍ رّي 

هي ثبؿذ، رّي ػملي وِ فىش هي وٌذ ٍ رّي ػبعفي وِ 

ثِ ّش حبل ّش دٍي آًْب خبعشات سا . احؼبع هي وٌذ

رخيشُ وشدُ، ٍاوٌـْب، اػوبل ٍ اًتخبثبت اًؼبى سا تحت 

گلوي ادػب هي وٌذ وِ َّؽ ػبعفي . تأثيش لشاس هي دٌّذ

َّؽ ػبعفي يه ًَع . (2)هي تَاًذ آهَختِ ؿَد 

ظشفيت سٍاًي ثشاي هؼٌي ثخـي ٍ وبسثشد اعالػبت 

ػبعفي ثَدُ ٍ افشاد دس ايي صهيٌِ داساي ظشفيتْبي 

هختلف ّؼتٌذ، ثؼضي افشاد دس حذ هتَػظ ٍ ثشخي 

ثخـي اص ايي ظشفيت غشيضي ٍ ثخـي . خجشُ ّؼتٌذ

                                                           

 Emotional intelligence   

ديگش اص عشيك تجبسة اًؼبًي وؼت هي ؿَد وِ ايي 

ثخؾ سا هي تَاى ثب تالؽ ٍ وَؿؾ، توشيي ٍ تجشثِ 

تَػظ سٍاى دسهبًي، هـبٍسُ ٍ هشثي گشي استمبء   

.  (3)ثخـيذ 

اَميت ًَش عاطفي  

دس ثحث تفبٍتْبي فشدي، تَاًوٌذي اًؼبًْب دس ؿٌبػبيي 

ّيجبًبت ٍ ػَاعف، فْن ّيجبًبت ٍ ػَاعف، اػتفبدُ 

اص ّيجبًبت ٍ ػَاعف ٍ هذيشيت ًوَدى آًْب هتفبٍت 

اػت وِ ايي تَاًوٌذي دس اًؼبًْب سا َّؽ ػبعفي 

اص ًظش فيضيَلَطي جبيگبُ َّؽ ػبعفي . (4)هي گَيٌذ 

دس اًؼبى، آهيگذال ٍالغ دس لؼوت ثبالي ػبلِ هغض ٍ 

آهيگذال ثِ . ًضديه ثِ اًتْبي حلمِ ليوجيه اػت

ػٌَاى هخضى خبعشات ّيجبًي ػول هي وٌذ، دس ٍالغ 

ّيپَوبهپ فمظ حمبيك سا ثِ خبعش هي ػپبسد ٍ آهيگذال 

. (5)چبؿٌي ّيجبًي آى حمبيك سا دس خَد ًگِ هي داسد 

الجتِ َّؽ ػبعفي ثِ هؼٌي هاليوت ٍ احؼبػي ثَدى 

ًيؼت ثلىِ ثِ َّؿوٌذ ثَدى ًؼجت ثِ احؼبػبت گفتِ 

هي ؿَد وِ دس ٍالغ سٍؿي هتفبٍت ثشاي ثب روبٍت ثَدى 

دس حميمت تَاًبيي اًؼبى ثشاي اوتؼبة ٍ . اػت

ثىبسگيشي داًؾ ثِ دػت آهذُ اص احؼبػبت خَد ٍ 

ديگشاى ثِ هٌظَس دػتيبثي ثِ هَفميت ثيـتش ٍ 

ثْشُ هٌذي اص صًذگي وبهلتش ػولىشد َّؽ ػبعفي اػت 

سيـِ َّؽ ػبعفي اص َّؽ اجتوبػي ًـأت . (6)

 َّؽ ػبعفي ٍ وبسثشد آى دس پشػتبسي 
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 ثِ ٍػيلِ ثشاًذيه 1920هي گيشد وِ اٍليي ثبس دس ػبل 

سٍاًـٌبػبى َّؽ اًؼبى سا دس ػِ . تؼشيف ؿذُ اػت

ِ ثٌذي ًوَدُ اًذ وِ ػجبستٌذ اص َّؽ . 1: گشٍُ اكلي عجم

تَاًبيي ادسان ٍ ثىبسگيشي هبّشاًِ ًوبدّبي : اًتضاػي

تَاًبيي ادسان ٍ : َّؽ ػيٌي. 2سيبضي ٍ والهي 

: َّؽ اجتوبػي. 3ثشخَسد هبّشاًِ ثب هَضَػبت 

تَاًبيي ادسان ٍ استجبط ثب هشدم وِ ّوبى َّؽ 

.  (1)احؼبػي ٍ ػبعفي اػت 

تعاريف ًَش عاطفي  

َّؽ ػبعفي تَاًبيي راتي اػت وِ ثِ اًؼبى حؼبػيت 

ػبعفي ٍ تَاًبيي يبدگيشي هْبستْبي هذيشيت ػبعفي 

َّؽ  (1990)هبيش ٍ ػبلٍَي . (7)ػبلن سا هي دّذ 

ػبعفي سا تَاًبيي ؿٌبػبيي ّيجبًْبي خَد ٍ ديگشاى ٍ 

توبيض ثيي آًْب ٍ اػتفبدُ اص ايي اعالػبت ثشاي ّذايت 

َّؽ ػبعفي ثِ عَس . تفىش ٍ سفتبس فشد تؼشيف ًوَدُ اًذ

ػوذُ ثب داًؾ ػبعفي دس يه سديف لشاس هي گيشد ٍ 

هي تَاًذ ثِ ػٌَاى چيضي وِ ؿبهل تَاًبييْبي ًبؿٌبختِ 

اًؼبى ثَدُ ٍ ظشفيت افشاد سا ثشاي تفبّن دس صًذگي 

هَسد تَجِ لشاس هي دّذ تَكيف ؿَد ٍ اػتثٌبئبت سا اص 

دػتبٍسدّب ٍ تَاًبيي ّبي هؼوَلي ٍ پيؾ ثب افتبدُ جذا 

دس هلبحجِ ساديَيي  (2004)ديَيذ وبسٍصٍ . (2)هي وٌذ 

خَد َّؽ ػبعفي سا تَاًبيي ثشاي ؿٌبػبيي دليك 

احؼبػبت، اػتفبدُ اص احؼبػبت ثشاي ووه ثِ تفىش 

فشد، فْويذى آًچِ وِ ثبػث احؼبػبت هي ؿَد ٍ 

هذيشيت ثبص ايي احؼبػبت ثِ هٌظَس جذاػبصي تؼمل اص 

َّؽ ػبعفي ٍ . (7)احؼبػت اًؼبى هؼشفي هي وٌذ 

ثْشُ َّؿي ضذ ّوذيگش ًيؼتٌذ ثلىِ ثب ّن تفبٍت 

ػلي سغن ػميذُ سايج، افشادي وِ داساي ثْشُ . داسًذ

َّؿي ثبال، َّؽ ػبعفي ضؼيف ٍ يب ثشػىغ آى 

ّش فشد ثِ ّش اًذاصُ داساي َّؽ . ثبؿٌذ ًؼجتبً ًبدسًذ

ػبعفي يب ثْشُ َّؿي ثبؿذ ثِ ّوبى اًذاصُ اص 

ثب ايي . خلَكيبت هشتجظ ثِ آى ثْشُ هٌذ خَاّذ ثَد

ّوِ اص هيبى ايي دٍ، َّؽ ػبعفي خلَكيبت سا دس 

اختيبس اًؼبى لشاس هي دّذ وِ ثِ ووه آى ثْتش هي تَاى 

دس ٍالغ َّؽ ػبعفي . (1)چْشُ اًؼبًي سا وبهلتش وشد 

 اػت وِ هـخق هي وٌذ "فَق تَاًبيي"ًَػي حبلت 

چگًَِ هي تَاًين اص ػبيش هْبستْبي خَد اص جولِ ثْشُ 

يىي اص . َّؿي ثِ ثْتشيي كَست اػتفبدُ وٌين

اهتيبصات َّؽ ػبعفي ثِ ثْشُ َّؿي ثُؼذ اوتؼبثي 

ثَدى آى اػت وِ لبثل يبدگيشي، تىبهل، ثْجَد ٍ 

.  (5)اكالح هي ثبؿذ 

ساختار ًَش عاطفي  

 دس 1990هبيش ٍ ػبلٍَي دٍ پشٍفؼَس آهشيىبيي دس ػبل 

داًـگبّْبي يبل ٍ ّبهپـيش عي تحميمي ػؼي دس 

                                                           

Meta Ability   

 خشهي هبسوبًي ... صيٌت حجيت پَس، ػجذا
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اًذاصُ گيشي ػلوي تفبٍت ثيي تَاًبيي هشدم دس هٌغمِ 

احؼبػبتـبى ًوَدًذ ٍ دسيبفتٌذ وِ ثؼضي اص هشدم دس 

تؼذادي اص هَاسد اص جولِ ؿٌبػبيي احؼبػبت خَد ٍ 

ديگشاى ٍ حل هـىالت هشتجظ ثب ػمبيذ ػبعفي ثْتش اص 

ثِ ػميذُ آًْب تَاًبيي رٌّي . ديگشاى ػول هي وٌٌذ 

ّوبًٌذ ػبصي، دسن - 1: اًؼبى داساي چْبس ثخؾ اػت

داًؼتي - 3تؼْيل ػبعفي تفىش - 2ٍ ظبّش ػبعفي 

دسن ػبعفي ؿبهل . هذيشيت ػبعفي- 4ػبعفي 

تَاًبييْبئي هثل ؿٌبػبيي احؼبػبت دس هَصيه، 

تؼْيل ػبعفي تفىش ثب . داػتبًْب ٍ چْشُ ّب هي ثبؿذ

تَاًبييْبئي هثل حؼبع ثَدى ًؼجت ثِ احؼبػبت 

رٌّي ديگشاى هبًٌذ هضُ ٍ سًگ دس وبسّبي ٌّشي ٍ ًيض 

اػتفبدُ اص احؼبػبت دس هٌغك، حل هـىل ٍ يىپبسچِ 

ػبصي احؼبػبت دس فشآيٌذ تفىش ػشٍ وبس داسد فْن ٍ 

دسن ػبعفي ثب هـىالت ػبعفي هثل داًؼتي 

احؼبػبت هـبثِ ٍ هتضبد ٍ استجبعبت آًْب ًشتجظ ثَدُ ٍ 

هذيشيت ػبعفي يؼٌي فْويذى داليل اجتوبػي الذاهبت 

دسثبسُ احؼبػبت ٍ تٌظين احؼبع خَد ٍ ديگشاى 

.  (8)هي ثبؿذ 

دسثبسُ ػبصگبسي ثب تؼبسيف هبيش ٍ ػبلٍَي  (2004)صدثش 

چْبس ثخؾ تَاًبيي رٌّي سا ثِ ؿشح صيش تَضيح 

:  هي دّذ

 

:  شىاسايي، درك ي ظاَر عاطفي شامل (الف

تَاًبيي دسيبفت ٍ ؿٌبػبيي احؼبػبت دس چْشُ ّب، تي - 

كذاّب ٍ صثبى ثذى  

ظشفيت خَد آگبّي ؿبهل آگبّي اص احؼبػبت خَد - 

ثِ كَستي وِ سٍي هي دّذ 

ظشفيت داًؾ ػبعفي ؿبهل تَاًبيي ثشاي ًـبى دادى - 

احؼبػبت خبف دس خَد ٍ ديگشاى  

تَاًبيي ثشاي ثحث دسثبسُ احؼبػبت ٍ ثشلشاسي استجبط - 

ٍاضح ٍ هؼتمين  

:  تسُيل عاطفي تفكر شامل (ب

تَاًبيي ؿشوت دادى احؼبػبت دس آًبليض، اػتذالل، - 

حل هؼئلِ ٍ تلوين گيشي  

تَاًبيي احؼبػبت فشد جْت ساٌّوبيي خَد ثِ عشف - 

چيضّبي هْن ٍ لبثل تفىش  

داوسته ي فُم عاطفي شامل،   (ج

تَاًبيي ؿٌبػبيي استجبعبت ثيي احؼبػبت، تفىشات ٍ - 

سفتبسّبيي هثل ديذى استجبعبت ػلت ٍ اثش يؼٌي ايٌىِ 

چگًَِ تفىشات ثشاحؼبػبت اثش هي گزاسد ٍ ثشػىغ ٍ 

يب ايٌىِ چگًَِ احؼبػبت اًؼبًي دس خَد ٍ ديگشاى ثِ 

.  سفتبس هٌتْي هي ؿًَذ

 َّؽ ػبعفي ٍ وبسثشد آى دس پشػتبسي 
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:  مذيريت عاطفي شامل (د

تَاًبيي ثِ ػْذُ گشفتي هؼئَليت احؼبػبت ٍ - 

ؿبديْبي خَد  

تَاًبيي تجذيل احؼبػبت هٌفي ثِ فشكتْبي هثجت - 

يبدگيشي ٍ سؿذ  

تَاًبيي ووه ثِ ديگشاى جْت ؿٌبػبيي ٍ - 

.  (7)ثْشُ گيشي اص احؼبػبت آًْب 

َّؽ ػبعفي  Bar-on (2000-1997)ثِ اػتمبد 

:  داساي چٌذيي ثؼذ هشتجظ صيش هي ثبؿذ

 وِ اص چٌذيي تًاواييُاي درين فردي- الف

هْبست هشتجظ ثب ؿٌبػبيي ٍ فْويذى احؼبػبت افشاد 

.  تـىيل ؿذُ اػت

 وِ اص چٌذيي هْبست تًاواييُاي بيه فردي- ب

هشتجظ هثل خَاًذى ػَاعف ٍ يب استجبط غيش والهي 

.  ديگشاى تـىيل ؿذُ اػت

 وِ ؿبهل تَاًبييْبي تؼذيل قابليت سازگاري- ج

احؼبػبت ٍ سفتبسّبي يه فشد ثشاي تغييش دادى 

.  هَلؼيتْب ٍ ؿشايظ هي ثبؿذ

                                                           

Intrapersonal abilities   

Interpersonal abilities   

 وِ ؿبهل تًاواييُاي مذيريت استرس- د

هْبستْبي هحذٍد وشدى ٍ يب ثِ تبخيش اًذاختي يه 

.  (9)تحشيه هي ثبؿذ 

ثيـتش ًَيؼٌذگبى دسثبسُ هَضَع ػبعفي ايي ًىتِ سا 

هَسد تَجِ لشاس هي دٌّذ وِ اگش فشد ثخَاّذ ثِ ػٌَاى 

ػضَ خبًَادُ، ّوؼش ٍ وبسهٌذ، ػضَي ػبصگبس ٍ وبهالً 

وبسا ثبؿذ ثبيذ ّن اص َّؽ ػبعفي ٍ ّن اص ثْشُ َّؿي 

هؼتمذًذ وِ  (1993)هبيش ٍ ػبلٍَي . ثشخَسداس ثبؿذ

َّؽ ػبعفي اهىبى تفىش ثب ظشفيت ثيـتش ثب اػتفبدُ اص 

احؼبػبت ٍ ػَاعف ثشاي حل هـىالت سا فشاّن 

َّؽ ػبعفي هوىي اػت دس ثؼضي اص . هي ػبصد

ِ ّب ثب ثْشُ َّؿي ّوپَؿبًي پيذا وٌذ فشد ثبَّؽ . صهيٌ

اص ًظش ػبعفي ثبيذ دس چْبس صهيٌِ ؿٌبخت، ثىبسگيشي، 

دسن، فْن ٍ تؼذيل ػَاعف ٍ احؼبػبت هْبست داؿتِ 

گلوي دس تـشيح َّؽ ػبعفي جبيگبُ . (1)ثبؿذ 

ثبلٌؼجِ ٍػيؼتشي ثشاي آى لبئل ؿذُ ٍ هؼتمذ اػت وِ 

:  َّؽ ػبعفي اص پٌج ػبهل تـىيل ؿذُ اػت

هذيشيت - 2ؿٌبخت ػَاعف ٍ احؼبػبت خَد - 1

- 4خَد ثشاًگيختگي - 3ػَاعف ٍ احؼبػبت خَد 

هذيشيت - 5ؿٌبخت ػَاعف ٍ احؼبػبت ديگشاى 

                                                                                    

Adaptability   

Stress management abilities   

 خشهي هبسوبًي ... صيٌت حجيت پَس، ػجذا
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اخيشاً ثبسٍى فيضيَلَطيؼت وِ اٍليي تؼت . استجبعبت

َّؽ ػبعفي سا اًجبم داد ػَاهل آى سا دس پٌج دػتِ 

:  تمؼين وشدُ وِ ػجبستٌذ اص

فبوتَسّبي - 2 (ثيي فشدي)فبوتَسّبي اجتوبػي - 1

سفتبس ٍ سغجت ٍ اًگيضُ ػوَهي - 3 (دسٍى فشدي)رٌّي 

ػبصگبسي الجتِ ّش دٍ - 5هذيشيت اػتشع ٍ تٌؾ - 4

هذل فَق وِ داًؾ ػبعفي سا ًـبى هي دٌّذ ثخـي اص 

ثب اسصيبثي َّؽ ػبعفي هي تَاى . َّؽ ػبعفي ّؼتٌذ

هيضاى هَفميتْبي فشد سا دس صًذگي فشدي ٍ اجتوبػي 

ثشاي اسصيبثي َّؽ ػبعفي پٌج ثُؼذ دس . پيؾ ثيٌي وشد

، (پختگي)سػتگي : ًظش گشفتِ هي ؿَد وِ ػجبستٌذ اص

دلؼَصي، سػبيت اكَل اخالق، اجتوبػي ثَدى ٍ 

يىي اص فؼبلتشيي پظٍّـگشاى دس . احؼبع آساهؾ اػت

ايي صهيٌِ ايشٍى اػت وِ پشػـٌبهِ خَد ػٌجي َّؽ 

 خشدُ 15 هميبع ٍ 5ػبعفي سا هغشح ًوَدُ وِ داساي 

.  (5)هميبع اػت 

گلوي دس همبلِ هؼشٍف خَد تحت ػٌَاى وبس وشدى ثب 

َّؽ ػبعفي، هفَْم َّؽ ػبعفي سا ثشاي ٍضؼيت 

هحل وبس ثِ وبس ثشدُ اػت؛ دس ايي تجضيِ ٍ تحليل، اٍ 

اػتذالل هي وٌذ وِ يه وبسهٌذ ثب َّؽ ػبعفي دس دٍ 

ؿبيؼتگي ». ثؼذ هْن وليذي هْبست پيذا هي وٌذ

يؼٌي افشاد چگًَِ خَدؿبى سا هذيشيت « ؿخلي

يؼٌي افشاد چگًَِ « ؿبيؼتگي اجتوبػي»هي وٌٌذ ٍ 

.  سٍاثظ ثيي خَد ٍ ديگشاى سا هذيشيت وٌٌذ

ػجبست اػت اص ايٌىِ : شايستگيُاي شخصي- 1

ايي ثؼذ ؿبهل . يه فشد چگًَِ خَد سا هذيشيت هي وٌذ

ػِ هؼيبس خَد آگبّي، خَد وٌتشلي ٍ خَد اًگيضؿي 

خَد آگبّي ؿبهل ػِ صيِ هؼيبس آگبّي، خَد . اػت

خَد . اسصيبثي كحيح ٍ دليك ٍ اػتوبد ثِ ًفغ اػت

تٌظيوي ؿبهل پٌج صيش هؼيبس خَد وٌتشلي، لبثليت 

اػتوبد، ٍظيفِ ؿٌبػي، ػبصگبسي ٍ اًغجبق پزيشي ٍ 

خَد اًگيضؿي ؿبهل چْبس صيش هؼيبس؛ . ًَآٍسي اػت

.  ّذايت هَفميت، تؼْذ، لَُ اثتىبس ٍ خَؽ ثيٌي اػت

هجيي ٍيظگيْبيي اػت وِ فشد : ؿبيؼتگي اجتوبػي- 2

ثش اػبع آًْب سٍاثظ ثيي خَد ٍ ديگشاى سا هذيشيت 

هي وٌذ ٍ ؿبهل دٍ هؼيبس آگبّي اجتوبػي ٍ هْبستْبي 

اجتوبػي اػت وِ آگبّي اجتوبػي ؿبهل ؿؾ صيش 

هؼيبس؛ ّوذلي، خذهت هذاسي، تَػؼِ ٍ ثْجَد ديگشاى، 

.  تٌَع دس ًفَر لذست ٍ آگبّي ػيبػي اػت

ًفَر، استجبعبت، سّجشي، : هْبستْبي اجتوبػي ؿبهل

ؿتبة دٌّذُ تغييش، هذيشيت تضبد، ايجبد تؼْذ ٍ 

.  (1)ّوىبسي ٍهـبسوت اػت 

وبسثشد َّؽ ػبعفي دس وبسپشػتبسي  

 َّؽ ػبعفي ٍ وبسثشد آى دس پشػتبسي 
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تَاًبييْبي َّؽ ػبعفي دس هَفميت افشاد دس ػبصهبًْب 

ثخلَف ػبصهبًْب ثْذاؿتي ٍ دسهبًي اص اّويت خبكي 

گؼتشؽ ٍ اػتفبدُ اص هْبستْبي َّؽ . ثشخَسداس اػت

ػبعفي تَاًبييْبي هْوي سا اسائِ هي دّذ وِ ثش ثؼيبسي 

اص هَضَػبت ٍ هَلؼيتْبي ؿغلي وِ ثشاي هَفميت 

افشاد ٍ ػبصهبًْب هْن اػت، تبثيش گزاؿتِ ٍ دس 

ؿىل گيشي سٍاثظ هَفك اًؼبًي ٍ ايجبد سٍاثظ دسهبًي 

هْبستْبي َّؽ ػبعفي . ثيي پشػتبس ٍ ثيوبس هْن اػت

ثِ افشاد اجبصُ هي دّذ تحت ؿشايظ ػخت، ثْتش فىش 

وٌٌذ ٍ اص ّذس سفتي صهبى ثِ ٍاػغِ احؼبػبتي ّوچَى 

خـن ٍ اضغشاة ٍ تشع جلَگيشي ًوَدُ ٍ ثِ ػبدگي 

رّي خَد سا آسام ػبختِ ٍ ثِ ايي تشتيت ساُ سا ثشاي 

ثليشت دسًٍي ٍ ايذُ ّبي خالق ثِ سٍي خَد ثبص   

.  (9)وٌٌذ 

ِ اي ػالهت اص ًظش تبثيش ثش پذيذُ  پشػتبساى حشف

ػالهتي دس هَلؼيت هٌحلش ثِ فشد لشاس داسًذ صيشا آًبى 

ِ اي خَد ًمؾ يبسي سػبى ٍ حبهي  دس صًذگي حشف

ثشاي . داؿتِ ٍ دائن ثب ػبعفِ اًؼبًي ػش ٍ وبس داسًذ

ِ اي  افضايؾ ايي تأثيشات هثجت ػالهتي، پشػتبساى حشف

ثْذاؿت ثبيذ هْبستْبي َّؽ ػبعفي سا دس خَد 

هتؼبدل  (2002)ثِ ػميذُ فشؽ ٍاتش . گؼتشؽ دٌّذ

وشدى ػَاعف ٍ افىبس هؼمَل هي تَاًذ خظ هـي 

- پبيذاسي سا ثشاي تَػؼِ ٌّش هْشٍسصي دس ساثغِ پشػتبس

هذدجَ ايجبد ًوَدُ ٍ تَػؼِ هشصّبي ؿخلي ٍ 

ِ اي سا گؼتشؽ دّذ  (1999) دس ػبل Orbach. حشف

ػَاد ػبعفي سا ثب هؼئَليت ػبعفي هشتجظ داًؼتِ ٍ 

ػميذُ داسد وِ ػَاد ػبعفي هجبدستي جْت 

هؼئَليت پزيشي ثشاي ػَاعف ؿخلي اػت وِ ايي 

هؼئَليت ػبعفي ؿبهل دٍ ثخؾ اػت ثِ ٍضَح 

كحجت وشدى ٍ هْبست گَؽ وشدى اػت وِ فشد سا 

لبدس هي ػبصد يه فضبي ػبعفي داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ 

ثيي ػَاعف ٍ ًيبصّبي خَد ثب ديگشاى فشق ثگزاسد ٍ اص 

.  (2)ػَء تفبّن وبّؼتِ ؿَد 

كاربرد ًَش عاطفي در مذيريت پرستاري  

َّؽ ػبعفي ثِ ػٌَاى جٌجِ اكلي هذيشيت ٍ 

ػشيؼتشيي ساُ ؿٌبخت دس ػشكِ هشالجتْبي ثْذاؿتي 

ٍ اهشٍصُ ثِ ػٌَاى ّؼتِ ٍ هشوض كالحيت ٍ . (1)اػت 

ؿبيؼتگي هذيشاى ػغَح هيبًي پشػتبسي سؿذ ٍ ًوَ 

َّؽ ػبعفي ثِ ػٌَاى يه اكل . پيذا وشدُ اػت

اجتوبػي دس سٍاثظ - ثشتشي ٍ تفَق دس پشػتبساى سٍاًي

ِ اي . ثيي فشدي ثِ وبس هي سٍد اص آًجبئيىِ پشػتبسي حشف

 اػت پشػتبساى آهَصؽ ديذُ اًذ وِ ثِ ّؼتي ول ًگش

ٍ صًذگي اًؼبى ثِ كَست ول ثٌگشًذ، َّؽ ػبعفي 

يه سٍيىشد هجتٌي ثش ػبدت دس وبس پشػتبسي هحؼَة 

ثشاي هذيشاى پشػتبسي َّؽ ػبعفي ايذُ آل . هي ؿَد

                                                           

Holistic   

 خشهي هبسوبًي ... صيٌت حجيت پَس، ػجذا
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ًيبص ثِ پيگيشي آگبّبًِ ولي ًگشي، ثب دسن هفَْم آى 

ٍ هجْض ؿذى ثِ ايي لذست ٍ گؼتشؽ ايي سٍاثظ ثِ 

ّوىبساى، ّوتبيبى ٍ ثبال دػتبى دس جلؼبت گشٍّي 

َّؽ ػبعفي سٍؿي اػت وِ هذيشاى دس . (12)داسد 

هْبستْبي خَد اص آى اػتفبدُ هي وٌٌذ تب ثتَاًٌذ يه 

تفبٍت ٍيظُ دس سٍاثظ ثيي فشدي ٍ ؿبيؼتگيْبي 

.  ؿغلي  ؿبى داؿتِ ثبؿٌذ

عجك هغبلؼبت هتؼذد ثْشُ َّؿي دس هَفميت ٍ 

كالحيتْبي ؿغلي ووتش اص َّؽ ػبعفي اػت ٍ دس 

خيلي اص هَاسد َّؽ ػبعفي هي تَاًذ ثِ اًذاصُ ثْشُ 

َّؿي لذستوٌذ ثَدُ ٍ دس ثؼضي هَالغ لذستوٌذتش اص آى 

عجك هغبلؼِ خذام ثيي َّؽ . (12، 1)ػول وٌذ 

ٍ هْبستْبي سّجشي ثِ  (احؼبػي- ّيجبًي)ػبعفي 

ػٌَاى هؼيبسي دس اثش ثخـي سّجشي ساثغِ هؼٌي داسي 

.  (4)ٍجَد داسد 

كاربرد ًَش عاطفي درآمًزش پرستاري  

ثلَؽ ػبعفي اص عشيك فشايٌذ اجتوبػي ؿذى ايجبد 

هي ؿَد ٍ يبدگيشي ثخؾ هْن اص فشآيٌذ اجتوبػي ؿذى 

. اًؼبًْبػت وِ ثِ سٍؿْبي هختلف كَست هي گيشد

ّوچٌيي آهَصؽ تَػؼِ ٍ استمبء َّؽ ػبعفي سٍؿي 

ثشاي تغييش فشٌّگ ػبصهبًْبي هشالجتْبي ثْذاؿتي 

اػت ٍ هْوتشيي تَاًبيي پشػتبساى ثشاي اداسُ خشدهٌذاًِ 

ثب . پشػتبس هحؼَة هي ؿَد- ٍ آگبّبًِ سٍاثظ ثيوبس

ِ ّبي هشالجت ثْذاؿتي  تَجِ ثِ اّويت ًمؾ حشف

دسهبًي دس تؼْيل ٍ فشاّن ًوَدى َّؽ ػبعفي دس وبس 

ِ اي، ثبيذ ايي ًمؾ اص عشيك  ثب هذدجَ ٍ ّوىبساى حشف

آهَصؽ ٍ يبد دادى آهَختِ ؿَد ٍ عجك ًظش گلوي 

پظٍّـْب ثبثت . (2)َّؽ ػبعفي هي تَاًذ آهَختِ ؿَد 

وشدُ اًذ آهَصؽ هْبستْبي ّيجبًي ٍ اجتوبػي وِ ثِ 

ًمؾ ثِ ػضايي دس هَفميت . تؼجيشي تمَيت َّؽ اػت

اص ًظش ثبليٌي ثِ ػٌَاى . ٍ پيـشفت تحليلي افشاد داسد

هثبل ثشاي تمَيت ثْشُ َّؿي دس وبّؾ هـىالت 

.  هي تَاى ثْشُ گشفتacting outثيوبس اص سفتبسّبي 

 افشاد ّيجبًبت خَد سا ثذٍى acting outدس ؿشايظ 

تأهل اثشاص هي وٌٌذ ٍ يب ثِ خبعش ّيجبى اثشاص ًـذُ 

ثٌبثشايي ؿٌبػبيي . ػىغ الؼول افشاعي ًـبى هي دٌّذ

ّيجبًْب ٍ ثشلشاس وشدى استجبط ثب احؼبػبت هي تَاًذ دس 

ثب تَجِ ثِ اّويت . (5)تؼذيل سفتبس آًْب هَثش ٍالغ گشدد 

َّؽ ػبعفي ثبيذ آى سا ثِ كَست ثٌيبديي دس هتي ّش 

ًَع تؼلين ٍ تشثيت هشتجظ ثب ثْذاؿت لشاس داد ٍ جْت 

اجشاي وبهل آى ثِ عَس هَثش، ثبيذ فشكت وبفي دس 

اختيبس وبسٍسصاى لشاس گيشد تب اص عشيك ثبصي ًمؾ، 

تىٌيىْبي تجشثي ٍ ػلوي خالق ٍ هجتىشاًِ سا يبد 

عجك هغبلؼِ وبسم ٍ چشًيغ َّؽ ػبعفي . (2)ثگيشًذ 

اص عشيك سٍاثظ سػوي ٍ غيش سػوي دس ػبصهبًْب ٍ 

گشٍّْب تمَيت هي ؿَد ٍ استجبعبت ثِ افشاد اًؼبًي 

جْت ثب َّؽ تش ؿذى ووه هي وٌذ ٍ ّش تالؿي ثشاي 

 َّؽ ػبعفي ٍ وبسثشد آى دس پشػتبسي 
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ثْجَد َّؽ ػبعفي دس ػبصهبًْب ثِ استجبعبت ثؼتگي 

الجتِ افشاد، اسصؿْب، اهيبل ٍ آسصٍّبي گزؿتِ خَد . داسد

سا ثب خَد ثِ دسٍى ػبصهبى هي آٍسًذ ٍ ثش پبػخ يب ػىغ 

الؼول فشد ثِ تالؿْبي هشثَط ثِ افضايؾ َّؽ ػبعفي 

.  (1)تبثيش هي گزاسد 

ٍ گيري   وتيج

َّؽ ػبعفي هْبستي اػت وِ ثِ افشاد ثِ هٌظَس 

. ّوبٌّگي ًوَدى خَد ٍ اهَس ووه فشاٍاًي هي وٌذ

اهشٍصُ همَلِ َّؽ ػبعفي دس سّجشي، ػولىشد 

گشٍّي، فشدي ٍ تؼبهل ثيي فشدي ٍ اجتوبػي ٍ ًيض 

هذيشيت تغييش ٍ اسصيبثي ػولىشد اجشايي لبثل اجشا 

هي ثبؿذ ٍ ثِ ػٌَاى يه ػبهل ػبصهبى دٌّذُ ثشاي 

ِ سيضي هشثيبى تؼلين ٍ تشثيت ثِ اثجبت  تفىش ٍ ثشًبه

سػيذُ اػت ٍ ثِ وَؿـْبي پشاوٌذُ ثِ ػٌَاى 

پيـگيشي اٍليِ اًؼجبم ثخـيذُ ٍ آًْب سا دس يه 

ديذگبُ يىپبسچِ ٍ هتحذ اسائِ هي دّذ ٍ دس پيـگيشي اص 

جٌبيت ٍ پيـجشد ػالهت سٍاى ٍ ػالهت ػوَهي جبهؼِ 

ّذف وبس ػبعفي ايي اػت . (3)اص آى اػتفبدُ هي ؿَد 

وِ ثيوبساى احؼبع تحت هشالجت ثَدى سا دس خَد 

استمبء ثخـٌذ، ثٌبثشايي استجبط آى دس پشػتبسي وبهال 

ثبثت ؿذُ اػت صيشا دسهبى ٍ هشالجت دٍ سوي اػبػي 

هشالجت اص وؼي دس وبهلتشيي ؿىل . پشػتبسي هي ثبؿٌذ

هشالجت فيضيىي اص فشد . آى هتضوي سوي ػبعفي اػت

ثب ٍظبيف ػبصهبًي هشتجظ اػت دس حبليىِ هشالجت 

ػبعفي اص فشد هؼتلضم آًؼت وِ پشػتبساى ػَاعف 

غشيضي ؿبى اص لجيل تٌفش، خـن ٍ آصاس ٍ اريت ٍ ًبوبهي 

. سا دس اػوبل هتمبثل ثب ثيوبساًـبى هذيشيت ًوبيٌذ

پشػتبساى ٍضؼيت ظبّشي ٍ سفتبسّبيـبى سا عَسي 

هي تَاًٌذ هذيشيت وٌٌذ وِ ثيبًگش سفتبسّبي دسهبًي 

ثبؿذ، تب ثتَاًٌذ ثشاي ثيوبساى خَد هفيذ ٍالغ ؿًَذ ٍ 

صهبًي وِ پشػتبساى هتفىش تـخيق هي دٌّذ وِ 

ثيوبساًـبى اص چِ چيضّبيي سًج هي ثشًذ، هوىي اػت ثِ 

.  (13)هذيشيت ػبعفي ًيبص ثبؿذ 

چگًَگي حفظ استجبط تَػظ پشػتبساى ٍ سفغ 

وـوىـْبي هحل وبس يه هْبست هْن دس حشفِ 

يه ساثغِ  (1998)عجك هغبلؼِ گلوي . پشػتبسي اػت

لَي ثيي َّؽ ػبعفي ٍ حل وـوىـْبي وبسي 

.  (1)ٍجَد داسد 

لزا ثب تَجِ ثِ هَاسد فَق ٍ اّويت ٍ ًمؾ َّؽ 

ػبعفي دس ػبصهبًْب ٍ ًيض وبسثشد آى دس هذيشيت، 

آهَصؽ، وبس ثبليٌي ٍ ًيض تحميمبت پشػتبسي آؿٌبيي 

وليِ پشػتبساى ثب همَلِ َّؽ ػبعفي ٍ وبسثشد آى 

.  الضاهي ثِ ًظش هي سػذ
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Abstract 

Background& Aim: Emotional work has widely been accepted in Medical literature as part of 

nursing; however, the contribution of emotional intelligence in nursing context requires further study. 

This paper aims to present an analysis of essays on emotional intelligence and consider the value and 

importance of emotional intelligence to nursing. 

Method & Materials: A Review of literature was done using the internet and search terms used were 

'emotions', 'intelligence', 'emotions and intelligence' and 'Emotional intelligence in nursing'. A 

hand-search of relevant journals and significant references were added to the data. 

Results: Emotional intelligence plays an important part in forming successful human relationships. 

Emotional work is important in establishing therapeutic nurse-patient relationships. The potential 

value of emotional intelligence in this emotional work is an issue that still needs to be explored. 

Conclusion: Analysis of the literature suggests that the modem demands of nursing draw on the skills 

of emotional intelligence to meet the needs of direct patient care and the significance of these needs 

should be recognized in nurse education. The prospect that there may be advantages to both nurses 

and patients is a motivating factor for future researchers. 
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