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 چکیده 
  سالمت  با هیجانی هوش بین رابطه  بررسی از پژوهش حاضر  هدف

  این   روشبود.    ارومیه  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  عمومی

  است   همبستگی  –  توصیفی  هدف،  و  موضوع  ماهیت  نظر  از  پژوهش

  ارومیه   نور  پیام  دانشگاه  متاهل  دانشجویان  شامل  پژوهش  جامعه  و

  مراحل   طی   از  پس  نمونه  حجم  تعیین   منظور  به  بودند  1400در سال  

  دسترس   در  غیرتصادفی  بصورت  دانشجویان  میان  در  پرسشنامه  70

  عمومی   سالمت  پرسشنامه  شامل  پژوهش  ابزار.  اندشده   انتخاب

  نرم   و(  EQ-i)  آن  -بار  هیجانی  هوش  پرسشنامه  و(  GHQ)گلدبرگ

  نشان   پیرسون  همبستگی  ضریب  تحلیل   نتایج  .باشد  می  Spss  افزار

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between emotional intelligence and 

general health among students of Payame Noor 

University in Urmia. The method of this research 

is descriptive-correlational in terms of the nature 

of the subject and purpose and the research 

population included married students of Payame 

Noor University of Urmia in 1400. In order to 

determine the sample size after 70 questionnaires 

were selected among the students were randomly 

selected. The research instruments include 
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  دارد   وجود  مثبت  همبستگی   رابطه  متغیر   دو  این  بین   که   دهد  می

  . یابد  می  افزایش   عمومی  سالمت  با  هیجانی  هوش  افزایش  با  یعنی

  می   معنادار  رابطه  عمومی  سالمت  با  هیجانی  هوش  بین  همچنین

 . باشد

کلیدیواژه  عمومی،  سالمت  هیجانی،  هوش  : های 

 . انشجویاند
 

Goldberg General Health Questionnaire (GHQ) 

and Bar-On Emotional Intelligence 

Questionnaire (EQ-i) and Spss software. The 

results of Pearson correlation coefficient analysis 

show that there is a positive correlation between 

these two variables, ie it increases with 

increasing general emotional intelligence and 

general health. There is also a significant 

relationship between emotional intelligence and 

general health.  

Keywords: Emotional intelligence, general 

health, students. 
 

 1400 بهمن  پذیرش:                    1400آذر دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

   مقدمه
اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر توانای فرضی    یکی از پدیده های که در دهه

  یا   کند  می  فکر  انچه   یا  میکند  احساس  انسان  که  انچه  بین  تعارفات  میزان  از  کاستن  مسائل  بهتر   باالتر در حلهوش هیجانی  

  به  ولی  نیستند  برخوردار  عالی   تحصیالت  از  که  بوده   کسانی  امیز  موفقیت  و   شاد  زندگی  مشاهده   و   احساس  و  عقل   تقابل   همان

افزایش میزان سالمتی    هوش  دلیل توانند سبب  در    1۳۸4  ایمانی  گردد  شادی  و  عشق  موفقیت  -ثروت-  رفاه –هیجانی می 

سالمت روان از جمله مفاهیم مهم و اساسی در روانشناسی است که محققان زیادی به ان توجه کرده اند .عوامل مختلفی می  

که اجزای اصلی دانشگاه را تشکیل می دهند زمانی می توانند در    تواند سالمت روان افراد را تحت تاثیر قرار دهند دانشجویان

 . اهمیت برخوردار است  بیشترین  بویژه در دانشگاه  اموزشی  از جمله مباحثی است که در محیطهای  نیز  پیشرفت تحصیلی 

)خانجانی    قرار داده اند  بررسی  مورد  را  دارد  تاثیر  دانشجویان   محققان عوامل مختلفی را که بر سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی

 (.  1۳90و همکاران، 

مورد  IQ (طی سالهای متمادی، روان شناسان برای طبقه بندی و تعریف هوش تالش کرده اند، در قرن گذشته هوش، )هوشبر

سنجش قرار می گرفت که تالش می کرد ظرفیت شناختی و عملکردی )مثل توانایی شخص برای یادگیری، به خاطر آوردن،  

بحث در زمینه اثرات روان شناختی هیجان و کارکردهای انطباقی آن    1990دلیل آوردن، انتزاع(، را ارزیابی نماید. از آغاز دهه  

و نیز ماهیت رابطه هیجان و شناخت با معرفی مفهوم هوش هیجانی ابعاد تازه ای به خود گرفت. مفهوم هوش هیجانی، دنیای  

ارزیابی هوش کلی یا عمومی منفی کمتری را تجربه کنند.  تازه و عمیقی در فهم هوش انسان گ شوده است و توانایی برای 

در مسیر تحوالت زندگی اهمیت هوش هیجانی به عنوان یک عامل برای (.  1۳۸۳، به نقل از نوری  2002)سیاروچی و همکاران  

 عقالنی به تنهایی نمی تواند پیش  سازگاری مناسب با تحوالت، بیشتر مشخص شده است ودر این میان توانمندی های صرفا  

بینی کننده خوبی برای موفقیت در زندگی باشد.هوش هیجانی به ما می گوید که چگونه از هوشبهر در جهت موفقیت در زندگی  

استفاده کنیم.هوش هیجانی به ما در جهت شناخت احساسات خود ودیگران ،مهارت کافی در ایجاد روابط سالم با دیگران و  

 (.  1۳۸7لیت پذیری در مقابل وظایف کمک می کند.)بخشی سورشجانی، حس مسئو
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از دانشگاه ییل نظریه قابل فهمی از هوش هیجانی ارائه دادند .آنان هوش هیجانی را  1پیتر سالوی وجان مایر   1990در سال  

مناسب هیجان، تنظیم انطباقی  دانند که ارزیابی دقیق هیجانات در خود و دیگران، ابراز  نوعی پردازش اطالعات هیجانی می"

 . گیردهیجان به نحوی که زیستن را ارتقا بخشد را در بر می

مطالعات انجام شده نشان دهنده نقش واهمیت هوش هیجانی در شوون مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل، شغل ومحیط  

هوش هیجانی در زندگی خصوصی و    (. با توجه به نقش واهمیت1۳۸7اجتماعی وسالمت روانی فرد است )بخشی سورشجانی ،

بیانگر این است که زندگی بشر امروزه با استرس های متعدد   بین فردی ومشکالت موجود در جهان حاضر مطالعات عدیده 

وپیچیده ای عجین شده است وتوانایی مقابله با این استرس ها زمینه حفظ وتامین سالمت جسمی ،عاطفی وروانی شخص را  

اریف متعددی که از سالمت روانی و ویژگی های افراد سالم شده است، مشابهت های زیادی بین مفاهیم  تامین می کند.در تع 

 (. 1۳۸5مرتبط با سالمت روانی و هوش هیجانی می توان مشاهده نمود )روشن و همکاران ،

ی در تغییر و اصالح محیط  را قابلیت ایجاد ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران، توانای 2سالمت روان   سازمان بهداشت جهانی، 

  متعادل  ترکیبی  اجتماعی وحل مناسب ومنطقی تضادهای غریزی وتمایالت شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها

دوران رشد روبرو شود وقادر است درعین    مشکالت  به طور کلی شخص دارای سالمت روان می تواند با داند.    آورد،می  بوجود

به نظر می رسد تعریف رضایت بخش از سالمت روانی برای فرد مستلزم داشتن احساس    نیز انطباق یابد.کسب فردیت با محیط  

مثبت وسازگاری موفقیت آمیز ورفتار شایسته ومطلوب است.بنابراین هر مالکی که به عنوان اساس سالمتی در نظر گرفته می  

 (.1۳۸9مکاران، رشیدی و هشود باید شامل رفتار بیرونی واحساسات درونی باشد )

ه طور کلی مطالعات انجام شده نشان دهنده نقش و اهمیت هوش هیجانی در ابعاد مختلف زندگی افراد، اعم از تحصیل، شغل  ب

در مطالعه خود به این نتیجه رسید که  ( 1۳۸7در این زمینه بخشی شو رشجانی ). و محیط اجتماعی و سالمت روانی فرد است

در ارتباط است و افرادی که هو ش هیجانی بـاالیی دارنـد تو انایی بهتری برای مقابله با استرس  هوش هیجانی با سالمت روان

در ارتباط با نقش پیش بینی کننده هـوش هیجـانی نتایج حاصله  (. ۳داشـته و در هنگـام تنش، کمتر دچار بیماری می شوند)

،  کند بینی میدرصد تغییرات سالمت عمومی را پیش  46جانی  نشان داد ،هوش هی (1۳۸7از مطالعه خسرو جـردی و خـانزاده )

نشان داد هوش هیجانی اجتماعی پـیش بینی کننده معنادار سالمت  (  1۳۸7)همچنین نتایج حاصل از مطالعه فتی و همکاران  

 . عمومی است و ارتقاءهوش هیجانی در افراد باعث افزایش سالمت روانی می گردد 

هوش هیجانی بر    که در این زمینه انجام شده است و توجه ویژه به قشر جوان و دانشجو ،تاثیر  لذا با توجه به پژوهش هایی 

 . در بین دانشجویان می باشد سالمت عمومی هیجانی باهوش، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سالمت عمومی

  از  آنها   دادن  تمیز  با  دیگران  و   خود   های  هیجان   و   احساسات  کنترل  و   تنظیم   توانایی   عنوان  به  هیجانی  هوش  :هوش هیجانی

 (.2005 همکاران،  و آستین) شود می اطالق  خود اعمال و  افکار هدایت برای  اطالعات این از استفاده و  یکدیگر

  و  موزون  برقراری  در  فرد  قابلیت   از  است  عبارت  عمومی   سالمت (  WHO)  جهانی   بهداشت  سازمان   نظر  از  :عمومی  سالمت

  تمایالت و  هیجانی  های  تعارض منطقی و  مناسب  حل و خویش اجتماعی محیط اصالح و تغییر در توانایی  دیگران، با هماهنگ

 (.1991 ، کورسینی) خود شخصی
 

  های تحقیق هیفرض
 .دارد وجود معناداری رابطه ارومیه نور پیام دانشگاه  دانشجویان میان  در عمومی  سالمت با  هیجانی  هوش بین

 
1. Salovey,P&Mayer,J 
2. Mental Health 
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 روش 
  استفاده   با  و  شده  گردآوری  غیره  و  مصاحبه  مشاهده،  آزمایش،  هایروش  از  استفاده  با  اولیه  اطالعات  و  هاداده  اینکه  به  توجه  با

  پژوهش   این.  باشد  می  تجربی  بنیادی  نوع  از  است  گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  شده  پذیرفته  معیارهای  و  آماری روشهای  از

  انجام  از هدف.  دهد می قرار بررسی مورد را متغیرها بین روابط زیرا است همبستگی – توصیفی هدف، و موضوع ماهیت نظر از

  این  جهت.  باشدمی  ارومیه  نورپیام  دانشگاه   دانشجویان  میان  در   عمومی  سالمت  با  هیجانی   هوش  بین  رابطه  بررسی  تحقیق  این

 دانشجویان  بین  در  و  تهیه(  EQ-i)  آن  -بار  هیجانی  هوش  استاندارد  پرسشنامه  و(  GHQ)گ  گلدبر  عمومی  سالمت  پرسشنامه  کار

  اطالعات   تحلیل  و  تجزیه  جهت.  شد   خواهد  بررسی   متغیرها  بین  ارتباط  پیرسون  همبستگی  روش  از  بااستفاده   سپس .  گردید  توزیع

 .  شد خواهد استفاده 24 افزار نرم از

 

 . باشدمی 1400در سال  ارومیه نور پیام دانشگاه دانشجویان کلیه شامل حاضر تحقیق آماری جامعه:  جامعه آماری تحقیق

 

 خوشه  گیری نمونه در. است ای مرحله چند ای خوشه پژوهش این در گیری نمونه روش:    نمونه آماری و روش نمونه گیری

 مرحله   چند  ای  خوشه  گیری  نمونه  روش  در. است  شده  تشکیل  طبیعی  طور  به  که  است  افراد  از  گروه  یک  گیری  نمونه  واحد  ای

 ترجمه   ؛ 1942  گال،   و  بورگ  گال، )   شوند   می  انتخاب  افراد  خوشه  هر  داخل   در  سپس   و   شوند   می  انتخاب  ها   خوشه  اول  آن  در  ای

  طی  از  پس   نمونه  حجم  تعیین  منظور  به   دسترسی  عدم   و  کرونای   محدود  شرایط  به  باتوجه  ولی  که(.  1۳۸6  همکاران،  و  نصر

 نمونه،   افراد  انتخاب  منظور  به.  گردید  انتخاب  روانشناسی  دانشکده  دانشجویان  از  نفر   70  دسترس  در  غیرتصادفی  بصورت  مراحل

 هوش  و  روان  سالمت  پرسشنامه  سپس   و.  شدند  انتخاب  روانشناسی  رشته  دانشجویان  ارومیه  نور   پیام  دانشگاه  دانشجویان  بین  از

 .  گرفت قرار  آنها اختیار در گروهی  صورت به ها پرسشنامه. شد اجرا آنها روی هیجانی

 

 ابزار پژوهش 

گلدبرگ:    عمومی   سالمت   پرسشنامه  - 1 توسط  که  پرسشنامه  ابزارهای  ۳این  ترین  شده  شناخته  جمله  از  شده،  ساخته 

سوالی    2۸در دسترس می باشد. در این مجموعه  فرم    60و  ۳0،  2۸،  12غربالگری اختالالت روانی است که به صورت فرمهای  

ل می سئوا  7آن ارائه گردیده است که سئواالت آن در بر گیرندة چهار خرده مقیاس می باشد که هر یک از آنها خود شامل  

مربوط به مقیاس   ۸-14مربوط به مقیاس عالئم جسمانی و وضعیت سالمت عمومی می باشد. از سوال    1-7باشند. سئواالت  

نیز مربوط به مقیاس افسردگی    22-2۸مربوط به مقیاس اختالل عملکرد اجتماعی، و سئواالت    21تا    15اضطراب، از سئوال  

 می باشند. 
- 1-0-0ها بصورت )ره گذاری برای این آزمون وجود دارد. یکی روش سنتی است که گزینه دو نوع شیوه نم   روش نمره گذاری:

، روش لیکرتی است که گزینه ها بصورت خواهد بود. روش دیگر نمره گذاری  2۸( نمره داده می شوند و حداکثر نمره فرد برابر  1

(.   1۳79خواهد بود )لیندزی و پاول،  ۸4شنامه مذکور  ( نمره داده می شوند. حداکثر نمره آزمودنی با این روش در پرس0-1-2-۳)

شود. همچنین درصورتی که نمرات بدست آمده کد گذاری مجدد نشده  ها  از روش لیکرت استفاده میمعموال  در اکثر پژوهش

 باشد. باشند نمره باالتر نشانگر سالمت روانی بیشتر  می
: پرسشنامه حاضر استاندارد بوده و در جمعیت مختلفی در ایران و کشورهای مختلف هنجاریابی    GHQ-28اعتبار و پایائی آزمون  

سنجیده شد که ضریب همبستگی دو آزمون (MHQ) شده است. در یک مطالعه این پرسشنامه همزمان با یک آزمون موازی  

 
 3-Goldberg 
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بود که بیانگر اعتبار باالی آن   ۸7/0تا    72/0بین  بوده و ضرایب همبستگی بین خرده آزمونهای این پرسشنامه با نمره کل    55

 (1۳۸0می باشد. این مطالعه بر روی جامعه آماری دانشجویی اجرا شده بود )محمدرضا تقوی، 

 

 : هیجانی  هوش  پرسشنامه  - 2

.  گردید   آغاز  «ترند¬موفق  زندگی   در   دیگر  بعضی   به  نسبت  مردم  بعضی  چرا»    که   سؤال  این  طرح  با   19۸0  سال   در  آزمون  این

( a1996،  c1996،  a1997،  b1997  ،1992  ،19۸۸  ان،  -بار)  غیرشناختی  هوش  از  اندازهای  و  تعریف  مفهوم،  مؤلف،  سال  این  در

-بار هیجانی  هوش  پرسشنامه  همچنین.  است  باالیی  روایی و  اعتبار  دارای  و  شده  استاندارد  ایران  در  پرسشنامه  این.  نمود  ارائه  را

 .  میرود کار  به هیجانی هوش سنجش منظور به که است شده  تشکیل مقیاس خرده مقیاس خرده 15 و گویه 90 از ان،

  موافقم  کامال )  یک   به  5  از  گذاری  نمره   اند،  شده   تنظیم  لیکرت  درجهای  5  طیف  یک  روی  بر  ها  گزینه  که  آنجا  از  :گذاری  نمره

 نمرات   مجموع  با  برابر  مقیاس،  هر کل نمره.  میشود  انجام  معکوس، یا  منفی  محتوای  با  سؤاالت بعضی   در  و (  1  مخالفم   کامال   و  5

  آزمون،  این  در   بیشتر  امتیاز  کسب .  میباشد  مقیاس  15  نمرات  مجموع  با   برابر  آزمون  کل   نمره  و   مقیاس   آن  سؤاالت  از  یک   هر

  مقیاس  در  باالتر   امتیاز  کسب  طورمثال  به .  میباشد  عکس   بر  و   آزمون  کل   در   یا   نظر   مورد  مقیاس  در  فرد  برتر  موفقیت  نشانگر

 . است فرد در بیشتر ابرازی خود نشاندهندهی ابرازی؛ خود

  آرژانتین )   کشور  6  از  نفر  ۳۸۳1  روی  بر  ان  -بار  توسط  میباشدکه  مقیاس  15  و  سوال  117  دارای  آزمون،  این:    روایی  اعتبار

 آمریکای   در  سیستماتیک  طور  به  و  شده  اجرا  زن،  درصد  2/51  و  مرد  درصد  ۸/4۸  با (  جنوبی  آفریقای  و  نیجریه  هند،   آلمان،

  در   و  است  برخوردار  روایی  و  اعتبار  از  حدمناسبی  از  آزمون  که  داد  نشان  هنجاریابی  از  حاصل  نتایج.  گردید   هنجاریابی  شمالی

  پرسشنامه   این   باالی  روایی  و  پایایی  نشانگر   که  است  گرفتهصورت  زمینه  این  در  زیادی  تحقیقات  و   مقاالت   ایران،  در  اخیر  سالهای

 .  است یافته کاهش  عبارت 90 به آن عبارتهای  تعداد  و شده نُرم( 1۳۸2 دهشیری،) ایرانی دانشجویان برای و است

  نشریات،   کتب،  از  ایکتابخانه  روش  از  استفاده   با  تحقیق  نظری  مبانی   بررسی  برای  پژوهش   این   در  : پژوهش  اجرای  روند

  از  خارجی  و  فارسی   جدید  منابع  به  دستیابی  برای  همچنین.  است  شده  استفاده  ها ماهنامه  و  خارجی  و  داخلی  هایفصلنامه

  برای .  باشدمی  استاندارد  پرسشنامه  ها، داده  گردآوری  اصلی  ابزار  ولی .  است  شده   استفاده  مرتبط  هایسایت  در  موجود  اطالعات

(  EQ-i)  آن  - بار  هیجانی  هوش  پرسشنامه  و(  GHQ)گلدبرگ  عمومی  سالمت  پرسشنامه  از  تحقیق  این   در  ها   داده  گردآوری

 .است شده  استفاده SPSS افزار نرم  از ها  داده گیری اندازه برای.  است شده استفاده

  همبستگی   روش  از  استفاده  با  نهایت  در  و  شود  می  بررسی  متغیرها   بودن  نرمال  تحقیق  دراین:    اطالعات  لیتحل  و  ه یروش تجز

  پیرسون   همبستگی  تحلیل  spss  افزار  نرم  مهم  بسیار  آماری  هایتحلیل  از  یکی.  شد  خواهد  بررسی  متغیرها  بین  ارتباط  پیرسون،

  و  انسانی   علوم  در  و  شودمی  استفاده  ایفاصله  مقیاس  با   متغیر   دو  ارتباط  بررسی  جهت  پیرسون  همبستگی  تحلیل.  باشدمی

 رگرسیون  تحلیل مانند  دیگر های تحلیل برخی  پیشامد توانمی را پیرسون همبستگی تحلیل.  دارد زیادی بسیار کاربرد پزشکی

  آیا  گردد   مشخص  تا  شودمی  محاسبه متغیرها  بین  همبستگی  ماتریس  معموال   رگرسیون  تحلیل  انجام  از  قبل  زیرا  نمود  محسوب

  برای   رگرسیون  تحلیل  انجام  که  متغیرهاست  بین  ابطهر  شدن  مشخص  از  بعد.  خیر  یا  دارد  وجود  ایرابطه  اصال   متغیرها  بین

 . کندمی پیدا  معنی بینیپیش
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 یافته های پژوهش 

 نوصیفی   های   یافته

 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان  1شماره   جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد  فراوانی  جنسیت 

 65.7 65.7 65.7 46 مونث

 100 ۳4.۳ ۳4.۳ 24 مذکر 

  100 100 70 جمع 

 

 باشند.درصد( مذکر می ۳4.۳نفر ) 24درصد( مونث،  65.7نفر)  46نفر پاسخ دهندگان   70از  1شماره  توجه به نتایج جدولبا 

 پاسخ دهندگان  سنتوصیف    2  شماره جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد  فراوانی  سن

 ۳4.۳ ۳4.۳ ۳4.۳ 24 سال  25تا  20بین 

 ۸2.9 4۸.6 4۸.6 ۳4 سال  ۳0تا  25بین 

 100 17.1 17.1 12 سال ۳0باالی 

  100 100 70 جمع 

 

درصد( بین    4۸.6نفر )  ۳4سال،    25تا    20درصد( بین    ۳4.۳نفر)  24نفر پاسخ دهندگان    70از    2شماره    با توجه به نتایج جدول 

 سال می باشند.  ۳0درصد( باالی  17.1نفر ) 12سال و  ۳0تا  25

 پاسخ دهندگان  تاهلتوصیف  3شماره   جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد  فراوانی  تأهل 

 65.7 65.7 65.7 46 مجرد

 100 ۳4.۳ ۳4.۳ 24 متأهل 

  100 100 70 جمع 

 

درصد( متأهل می    ۳4.۳نفر )   24درصد( مجرد و    65.7نفر )  46نفر پاسخ دهندگان    70از      ۳شماره    با توجه به نتایج جدول

 باشند. 

 پاسخ دهندگان  تحصیالت توصیف   4شماره  جدول

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد  فراوانی  تحصیالت

 62.9 62.9 62.9 44 کارشناسی 

 100 ۳7.1 ۳7.1 26 کارشناسی ارشد 

  100 100 70 جمع 
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درصد(    ۳7.1نفر ) 26درصد( دانشجوی کارشناسی و    62.9نفر )   44نفر پاسخ دهندگان    70از    4شماره    توجه به نتایج جدولبا  

 دانشجوی کارشناسی ارشد می باشند.

 

 یافته های استنباطی 

 اسمیرنوف –آزمون کلموگروف  

 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق    5شماره  جدول

 
هوش  

 هیجانی

سالمت 

 عمومی 

سالمت 

 جسمانی 

اختالل 

 خواب

اختالل کنش 

 اجتماعی 
 افسردگی 

 Z 0.091 0.07 0.096 0.09 0.104 0.0۸7آماره 

 0.2 0.059 0.2 0.176 0.2 0.2 سطح معنی داری

 

باشد  می  05/0مقدار سطح معنی داری برای همه متغیرها بزرگتر از  بدست آمده به دلیل اینکه    5جدو شماره  با توجه با نتایج  

 پس فرض نرمال بودن تایید می شود.
 

 معناداری  رابطه  ارومیه  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  عمومی  سالمت  با  هیجانی  هوش  بین:  اصلی  فرضیه

 . دارد  وجود

 همبستگی فرضیه اصلی  6شماره  ولدج

Correlations 

 سالمت عمومی  هوش هیجانی  

 هوش هیجانی 

Pearson Correlation 1 0.217 

Sig. (2-tailed)  0.071 

N 70 70 

 سالمت عمومی 

Pearson Correlation 0.217 1 

Sig. (2-tailed) 0.071  

N 70 70 

 

می همبستگی پیرسون نشان  ( است این ضریب217/0) عمومی سالمت با هیجانی در این فرضیه ضریب همبستگی بین هوش

عمومی افزایش می یابد.   سالمت  با  هیجانی  یعنی با افزایش هوش  دارداین دو متغیر رابطه همبستگی مثبت وجود  که بین   دهد

(P= /071    وn=70    وr=0/217)  همچنین با توجه میزان .sig    شد. رابطه معنادار می با  عمومی  سالمت  با  هیجانی  هوشبین  

 . اندباالتری هم کسب کرده سالمت عمومیباالتری دارند،  ی که هوش هیجانی باالتریدهد دانشجویاننتایج نشان می
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 گیری بحث و نتیجه

 معناداری  رابطه  ارومیه  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  میان  در  عمومی  سالمت  با  هیجانی  هوش  بین:  اصلی  فرضیه

 . دارد  وجود

  هیجانی،  هوش  رفتن  باال  با   عبارتی  به.  دارد  وجود  مثبت  دارمعنی   رابطه  روان  سالمت  و  هیجانی  هوش  بین  که  داد  نشان  نتایج

  یک هیجانی  هوش  که اندرسیده  نتیجه این به خود تحقیق در 2007 وهمکاران، برگز. یابدمی افزایشدانشجویان  روان سالمت

.  باشدمی  روان  سالمت  اصلی  پیشگوی  هیجانی  جبران  و  رساندمی  حداقل  به  را  استرس  منفی   پیامدهای  که  است  مهارت

  بیایند،   کنار  خوبی  به  خود  هایهیجان  با   توانندنمی  که  کسانی  است  معتقد(  1۳۸4  ای،زادهامامنوری   اصغر  ترجمه  سیاروجی،)

  تجربه   را  تریکم  شغلی  هایموفقیت  و  برخوردارند  تریکم  روان  سالمت  از  نتیجه  در  نیستند،  مطلوبی  فردی  بین  روابط  دارای

  به  و   شود  سازگار  زندگی  هایچالش  و  مشکالت  با  تواندمی  بهتر  باشد  برخوردار  باالیی  عاطفی  هوش  از  که  فردی  اما   نمایندمی

  دیگر  طرف  از  و  آورد می  فراهم  را  خود  روان  سالمت  و  بهبود  موجبات  ترتیب  بدین  و  پردازدمی  عواطف  کنترل  به  مؤثر  ایگونه

  کننده  شرکت  7۸9۸  روی  بر  که   تحقیقی  در (  2006)اسکات.  است  روان  سالمت  کننده   تهدید   عامل   یک   پایین   عاطفی   هوش

 همبستگی  مشخصی طور به هیجانی هوش  و است همراه بیشتری سالمت با باال هیجانی هوش که رسید  نتجه این به داد انجام

  هایهیجان  با  توانندنمی  که  که  کسانی  است  معتقد(1۳۸4  ای،زادهامامنوری   اصغر  ترجمه  سیاروجی،. )دارد  روانی  سالمت  با  قوی

  هایموفقیت  و  برخوردارند  تریکم  روانی  سالمت  از  نتیجه  در  نیستند،  مطلوبی  فردی  بین  روابط  دارای  بیایند،  کنار  خوبی  به  خود

  و   سازگار  ناخوشایند   و   فشارزا  حوادث  با  توانند نمی  دارند   پایینی   هیجانی   هوش  که   افرادی.  مینمایند  تجربه  را  کمتری  شغلی

  دارند،  باالیی  هیجانی  هوش که  افرادی  عکس بر.  شوندمی  ناامیدی  دچار  بیشتر  و دهندمی  نشان  بیشتری  وارافسرده  هایواکنش

  رویدادها  با   که   رود می  انتظار  و   دهند می  نشان  خود  از  زندگی   منفی   و   ناگوار  وقایع  به  نسبت  بیشتری  انطباقی   و   سازشی   هایپاسخ

 بهتر   باشد  برخوردار  باالیی  عاطفی  هوش  از  که  فردی  باشند  داشته  مستقیمی  برخورد  و  ارتباط  زندگی،  گوناگونی  برایندهای  و

 موجبات   ترتیب  بدین»  پردازدمی  عواطف  کنترل  به  مؤثر  ای گونه  به  و  شود  سازگار  زندگی  های چالش  و  مشکالت  با   تواندمی

 روان   سالمت  کننده  تهدید  بالقوه  عامل  یک  پایین  عاطفی  هوش   دیگر  طرف  از  و  آوردمی  فراهم  را  خودش  روان  سالمت  و  بهبود

  هوش  هایمؤلفه   آموزش  تأثیر»  ان  عنو  تحت  تحقیقی  تهران  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  از  همکاران  و  اسماعیلی  معصومه.  است

  آموزش   با  داریمعنی  طور  به  روان  سالمت  افزایش  دهنده  نشان  که  دادند  انجام  1۳۸6  سال  در  را  «روان  سالمت  و  هیجانی

  هیجانی   هوش  آموزش.  بود   داده   کاهش   روان  سالمت  هایمؤلفه  در  را  بیماری  عالئم   آموزش  این   بود،  هیجانی  هوش  هایمؤلفه 

 در   را  تأثیر  کمترین  و  پرخاشگری  و  افسردگی  اضطراب،  متقابل  روابط  در  حساسیت  هایزمینه   در  ترتیب  به  را  تأثیر  بیشترین

 .است داشته مرضی هراس و پریشی روان شاخص

 جنسیت،   جمله  از.  اند  داشته  دخیل   آن  در  را  متعددی   عوامل  شناسان   روان  که  است  متغیرهایی   جمله  از  دانشجویان  روانی   سالمت

  می   هیجانی   هوش  دارد،  همبستگی  روان  سالمت  در  حاضر  مطالعه   پژوهشگران  نظر   از  که  متغیرهایی   جمله  از... .  و  تأهل   وضعیت

(  خوداگاهی)  باشد  داشته  اجتماع  در  جایگاهش  و  خود  به  نسبت  بیشتری  شناخت  فرد  شود  می  باعث  هیجانی  هوش  ارتقای.  باشد

  با  مناسب  ای  رابطه  داشتن  با   طریق  این  از  که  ، (مدیریتی  خود)  باشد   داشته  خود  رفتارهای   و  اعمال  روی  بر  مناسبی   مدیریت  و

.  باشد داشته( اجتماعی آگاهی) محیطی زاهای تنش عوامل و افراد اطراف، محیط از کافی شناخت  به( رابطه مدیریت) اطرافیان

 بیشترین   آگاهی  خود  که  داد  نشان  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج.  نمایدمی  کمک  روان  سالمتی  داشتن  به  را  وی  امر  این  که

  باشد  بیشتر  خود  های  توانایی  و   خود  به نسبت  افراد  شناخت  هرچقدر  بنابراین، . دارد  افراد   روانی  سالمت   ارتقای  در   را  همبستگی

 هوش  که  است  نکته  این  مؤید   مطالعات   سایر  و  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج .  شد   خواهند  روانی  سالمت   در  اختالل  دچار  کمتر

 آزادانه   افراد  آن  وسیله  به  تا   باشد،   مؤثر  ارتباط  برقراری  برای  مطلوب  محیطی  ساختن  برای  مناسب  ای  زمینه  تواند  می   هیجانی 
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  تواند   می   اجتماعی   و   هیجانی  های   مهارت   آموزش  لذا.  کنند  ابراز  دیگران  سوی  از   حمایت  کسب  برای  را  خود  انتظارات  و   نیازها 

 . باشد افراد در روانی سالمت ارتقای موجب  مدت دراز و  مدت  کوتاه در

 افراد  که ایگونه  به است، امروزی جامعه در افسردگی  و تنیدگی اضطراب، شامل روانی اختالالت انواع شیوع از حاکی تحقیقات

  تأمین (.  1997  دنییل،)  میشود  اختالالت  این  درمان  صرف  آوریسرسام  هایهزینه  ساالنه  و  میبرند   رنج  مشکالت  این  از  زیادی

 بطور   باید  ما   اسالمی  جامعه  در  تربیت  و  تعلیم  مسئولین  که  است  مسائلی  مهمترین  از  یکی  جامعه  مختلف  اقشار  روانی  سالمت

  فعالیت  که  دارد وجود مشترکی  فزاینده دانش  و  آگاهی حاضر، حال  در. بپردازند موجود نقایص رفع به و  بیندیشند آن به جدی

  از حاکی  اخیر، سالهای مطالعات نتایج  که  است حالی  در این. است سودمند  انسانها  جسمانی  سالمت برای منظم  ورزش و  بدنی 

  منظم  بدنی   فعالیت  که   اندداده  نشان  پژوهشها.  است  جامعه  انسانهای   روان  سالمت  در  منظم  بدنی   فعالیت  و   ورزش  مؤثر  نقش

 پوررنجبر، )   است  افسردگی  و   تنیدگی   اضطراب،  قبیل  از  جامعه  در  شایع   روانی   اختالالت  کاهش  برای  مطمئن  و   ایمن  راهی

2006.) 

  بین  در  کلیدی  مفاهیم   عنوان  به  روانی  متغیرهای  براین  منظم   بدنی  فعالیت  تأثیر  احتمال  و   روانی  سالمت  و  هیجانی  هوش

  ،(2009  واسیلیکی،)هستند  ورزش  روانشناسی   در  مندانعالقه  برای  رشد  حال   در   موضوعاتی  و   اند شده  ظاهر  ورزشی  محققان

  می  نشان  عملکردی  متغیرهای  و  محور  سالمت  متغیرهای  و  اجتماعی  هوش  بین  مثبتی  وابط  تحلیل،  فرا  یک  نتایج  که  بطوری

  انجام (  2005)  نیکوالئو  و  سائوسیس  از  نقل  به  ؛(1996)  سالوی  و  کریمر  گلمن،   توسط  که  پژوهشی  در(.   2004  ونروی،)دهد

  ورزشکار  افراد  زندگی   سبک  و   روانی   سالمت  بر   هیجانی   هوش  های مولفه  از  یکی  عنوان  به  هیجانی   شایستگی  اهمیت  بر  شد،

  نقش  هیجانی   نظم  و  داشته  افراد  روانی  و  جسمی  عملکرد  بهبود  در  مهمی   نقش  باال  هیجانی   هوش   داد  نشان  نتایج  و   شد  تأکید 

  وانگ   راستا  همین  در(.  2005  نیکوالئو،  و  سائوسیس)  میکند  ایفا  جسمی  سالمت  و  فشارزا  عوامل  بین  روابط  در  تعیینکنندهای

  سوی   از.  باشد  وهالورسون  داشته  نقش   روانی   سالمت   تأمین  و   حفظ  در   تواند می  شکلی   هر   به   بدنی  فعالیت  که   داد   نشان(  2004)

  کردند  مقایسه  هم  با   زمینهای  تحقیق  یک  در  را  معمولی  افراد  و   هاکی  بازیکنان  هیجانی  هوش  پژوهشی،  در(  2006)پرلینی  دیگر

  هیجانی   هوش  همچنین  و   دارند  عادی  افراد  با  مقایسه  در  باالتری  هیجانی   هوش  هاکی،  بازیکنان  که  یافتند   دست  نتیجه  این  به  و

 عملکرد  برای مهم پیشبین عنوان به هیجانی هوش تحقیق، این در. بود مرتبط بازی حین در  ورزشکاران عملکرد با مثبت بطور

 و   شخصیت  هیجانی،  هوش  بین  یرابطه   بررسی  به  پژوهشی  در(  2007)  ساکلوفسکه(.  2006  پرلینی،)  شد  شناخته  بازیکنان

  ساکلوفسکه   بررسی  نتایج.  میباشد  ورزشی  رفتار  و  شخصیت  بین  روابط  یواسطه  هیجانی  هوش  که  رسید  نتیجه  این  به  ورزش

(  2009)  همکاران  و  لئو.  دارد  وجود  غیرورزشکار  و  ورزشکار  افراد  هیجانی   هوش  بین  داریمعنی  تفاوت   که  داد  نشان  همچنین

 مسئله  که  رسیدند  نتیجه  این   به  پژوهش   این   در  و   دادند   انجام  بدنی   تربیت دانشکده  در  هیجانی  هوش  تاثیر  عنوان  با   را  تحقیقی

  فعالیت  روابط  بررسی  عنوان  با  تحقیقی  گالدیس.  دارد  فراوانی  تاثیر  بدنی  تربیت  دانشجویان  آموزشی  فرآیند  در  هیجانی  هوش

  رسیدند  نتیجه  این  به  پژوهش  این  در  آنها.  دادند  انجام  تایوان  دانشگاههای  دانشجویان  در  روانی  سالمت  و  هیجانی  هوش  بدنی،

  گالدیس،)  برخوردارند  بیشتری  همکاران  و  روانی  سالمت   و   هیجانی   هوش  میزان  از  ورزشکار  غیر  به  نسبت  ورزشکار  دانشجویان  که

 نتیجه   این  به  پژوهش   این   در  و  دادند  انجام  جسمی  سالمت  و  هیجانی  هوش  عنوان  با  را  تحقیقی (  2009)  کاترین(.  2009

  کیفیت   و  جسمانی  آمادگی  به  مربوط  سالمت  هیجانی،  هوش  میزان  در  غیرورزشکاران  به  نسبت  ورزشکار  دانشجویان  که  رسیدند

 بین   مقایسه  به  پژوهشی(  2009)  در  واسیلیکی.  برخوردارند  دیمیترا  و  بیشتری  معنیداری  سطح  از  زندگی  سالمت  با  مرتبط

 . پرداختند رقابتی ورزشهای در بدن از تصور و هیجانی  هوش لحاظ از ورزشکاران
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