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رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای 

با سالمت روان  در دانشجویان دختر  
  

سودابه بساک نژاد*
مريم اصفهانی اصل**
نسرين محمودی قلعه نوی***

چکیده
هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی، سبک های مقابله ای  با 
سالمت روان دانشجویان دختر  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک بود. 
نمونه شامل 170 نفر دانشجوی دختر  بودند که به صورت تصادفی ساده از 
میان دانشجویان مقطع کارشناسی انتخاب شدند و با آزمونهای هوش هیجانی 
بار- ان، سبک های مقابله با اســترس اندرلــر و پارکــر و سالمت روان 
SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی 
بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون 
هیجانی،  هوش  بین  که  داد  نشان   )p>0/05(معناداری سطح  در  چندگانه 
سبک های مقابله ای  با سالمت روان رابطه  مثبت معنا داری مشاهده شد. 
همچنین از متغیرهای پیش بین سبک مقابله ای اجتنابی و هوش هیجانی پیش 

بینی کننده مناسبتری برای متغیر مالک یعنی سالمت روان بودند.
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مقدمه
بی شک  یکی از محورهای ارزیابی سالمت جوامع مختلف، بهداشت  روان1 آن جامعه است. 
سالمت روان، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. سالمت  روان، از 
جمله اموری است که انسان ها در زندگی به دنبال آن هستند. از آنجایی که سالمت  روان نیازی 
بهداشت  سازمان  خصوص  این  در  است،  شده  تلقی  انسان  زندگی  کیفیت  بهبود  برای  حیاتی 
جهانی سالمتی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی های خود را شناخته، از آن ها 
 ،WHO2( به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می کند
2004(. روان پزشکان فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادل بین رفتارها و کنترل خود در 
مواجهه با مشکالت اجتماعی را داشته باشد )حردانی، 1385(. یکی از متغیرهایی که در سالمت 
تعریف  این صورت  به  را  بار-ان4 هوش  هیجانی  است.  موثر است هوش هیجانی3  افراد  روان 
کرده است: یک دسته از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیرشناختی که توانایی موفقیت 
فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد. بنابراین هوش هیجانی یکی از 
عوامل مهم در تعیین موفقیت فرد در زندگی است و مستقیماً بهداشت روانی فرد را تحت تأثیر 
قرار می دهد. وی همچنین معتقد است که هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی طی زمان رشد 
مانند  برنامه های اصالحی  با آموزش و  تغییر می کنند و می توان  می کنند و در طول زندگی 
تکنیک های درمان آن را بهبود بخشید )شامرادلو، 1383(.  بار-ان فرض کرده است افرادی که 
هوش هیجانی باالتر از متوسط دارند، در برخورد با خواسته ها و فشارهای محیطی بیشتر موفق 
هستند. او همچنین خاطر نشان می سازد که کمبود در هوش هیجانی می تواند به معنی کمبود 

موفقیت و وجود مشکالت هیجانی باشد.
از سوی دیگر سالمت روانی عالوه بر بدن سالم به محیط وشرایط زندگی سالم نیز ]مرتبط 
می باشد[. این محیط و عوامل مختلف آن چگونه بر ساختار روانی انسان تاثیر می گذارد و با 
رویکرد های  در  که  است  موضوعی  می کنند  مبارزه  محیطی  کشمکش های  با  ای  شیوه  چه 
مختلف روان شناختی هر کدام با توجه به دیدگاه اختصاصی خود پیرامون ماهیت انسان و نیروی 
انگیزش وی، سالمت روانی انسان را به شیوه ای خاص تبیین می کند.)عیدی نصیر، 1383، نقل 
از حیدرئی و همکاران، 1389(. بر این اساس گسترش نقش های متعدد و چندگانه ی اجتماعی 
از ویژگی های اختصاصی زندگی صنعتی است که همه ی ما را به نوعی تحت سیطره ی خود 
بین  این  اما آنچه در  برده است.  بقای نوع بشر را زیر سوال  بالقوه سالمت و حتی  قرار داده و 
عنوان  به  که  است  استرس5«  با  مقابله  »شیوه های  باشد،  امیدواری  و  بینی  مایه خوش  می تواند 

1. Mantal Health
2. World Health Organization
3. Emotional intelligence 
4. Bar-on
5. Strees
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متغیري  میانجی، می تواند پیامدهای استرس را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به مفهوم »مقابله« در 
فرهنگ لغات علم روان شناسی، دیگر تغییرات و رویدادهای زندگی به خودی خود پیش بینی 
کننده ی احتمال بیماری ها نخواهند بود و در این زمینه فقط به عنوان شرط الزم عمل خواهند 
کرد، زیرا در کنار تمام منابع و عوامل تنش زا، سطحی از استرس که هر شخص تجربه می کند، 
بستگی  عوامل  این  درمورد  قضاوت وی  و  ادراک  نحوه ی  مقابله،  توانایی  به  زیادی  میزان  به 
دارد. راهبردهای مقابله به روش های آگاهانه و منطقی مدارا با استرس های موجود در زندگی 
بین هوش  رابطه  تحقیقي  نوربخش و همکاران1، )2010( در  )پورافکاری، 1376(.  دارد  اشاره 
هیجاني و سبکهاي مقابله اي با استرس را در میان دانش آموزان مورد بررسي قرار دادند. نتایج 
نشان داد که هوش هیجاني با سبک مقابله اي  مسئله مدار و سبک مقابله اي متمرکز بر هیجان 
مثبت رابطه مثبت دارد و با سبک مقابله اي متمرکز بر هیجان منفي،  رابطه منفي دارد. داوني2 و 
همکاران )2010(، در تحقیقي به بررسي رابطه میان هوش هیجاني  و سبکهاي مقابله با استرس در 
نوجوانان استرالیایي پرداختند. نمونه شامل 145 نوجوان )85 دختر و 60 پسر( بود. نتایج نشان داد 
که بین هوش هیجاني با سبکهاي مقابله اي رابطه معني داري وجود دارد. در تحقیقي رودریگر3 
)2010(،  به بررسي هوش هیجاني، استرس و استراتژي هاي مقابله اي در میان دانشجویان پزشکي 
پرداخت. نتایج نشان داد نمرات باالي هوش هیجاني و مدیریت استرس،  هوش هیجاني با ادراک 
با  استرس پایین مرتبط مي باشند. نمرات هوش هیجاني کلي پایین و سازگاري هوش هیجاني 
استراتژي هاي مقابله اي که اثر بخشي کمتري دارند مرتبط است. در پژوهشي استیل4 )2009(، 
به مطالعه رابطه میان هوش هیجاني،  استرس و سبکهاي مقابله با استرس پرداخت. نتایج نشان داد 
افرادي که هوش هیجاني باالتري دارند در مواجه با شرایط استرس زا توانایي مدیریت استرس 
استفاده مي کنند. شاهقلیان وهمکاران  بیشتر  مسأله محور  مقابله اي  از سبکهاي  و  داشته  بهتري 
)1387(، به بررسي رابطه هوش هیجاني و سبک هاي مقابله با استرس با الگوهاي ارتباطي میان 
زوجین پرداختند. نتایج نشان داد که هوش هیجاني با الگوي ارتباط سازنده متقابل رابطه مثبت 
معنادار دارد. از میان سبکهاي مقابله با استرس نیز سبک مسئله مدار رابطه مثبت و معنادار و دو 
نشان  متقابل  و   ارتباط سازنده  الگوي  با  معناداري  منفي و  رابطه  اجتنابي  سبک هیجان مدار و 
دادند، همچنین یافته  ها نشان داد دو متغییر هوش هیجاني و سبک مسئله مدار مي توانند تبیین 
کننده تغییرات در متغییر الگوي ارتباط سازنده متقابل باشند. محمدامیني و همکاران)1387(، در 
مطالعه اي به بررسي رابطه هوش هیجاني با خودکارآمدي و سالمت روان و مقایسه آن در دانش 
نشان داد که هوش  نتایج  پرداختند.  اشنویه  آموزان ممتاز و عادي پسر دوره متوسط شهرستان 
هیجاني با خودکارآمدي و سالمت روان در هر دو گروه از دانش آموزان رابطه معناداري دارد. 

1. Noor bakhsh &all
2. Downey
3. Rodriguer
4. Estelle
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آموزان  دانش  روان  و سالمت  هیجاني،  خودکارآمدي  بین هوش  داد که  نشان  نتایج  همچنین 
ممتاز و عادي تفاوت معنا داري وجود دارد. در پژوهشي سپهریان آذر )1386(، به بررسي تأثیر 
نوجوانان شهرستان  فشار رواني در  با  مقابله  بر شیوه هاي  مهارت هاي هوش هیجاني  آموزشي 
مدار  مساله  گروه  در  هیجاني  هوش  مهارت هاي  آموزش  که  داد  نشان  نتایج  پرداخت.  ارومیه 
پسران و گروه اجتنابي و هیجان مدار دختران تأثیر معناداري داشته است. سالووی وهمکاران1 
)2002(، رابطه هوش هیجانی و مقابله با استرس را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که رابطه 
مثبت و معناداری بین درک هوش هیجانی و کارکرد بین فردی و کارکرد روانشناختی وجود 
دارد. شیر بیم و همکاران )1388(، در پژوهشی رابطه  سالمت  روان و سرسختی روانشناختی را 
در دانشجویان دانشگاه گچساران مورد بررسی قرار دادند. یافته  های پژوهش نشان دادند که بین 
سالمت روان و سرسختی روانشناختی دانشجویان، رابطه مثبت و معنی  داری وجود دارد و بین 
مؤلفه  های سالمت روان)نشانگان جسمی، اضطراب، اختالل در عملکرداجتماعی و افسردگی( 
با سرسختی روانشناختی دانشجویان، رابطه منفی معنی داری وجود دارد. با توجه به مطالب ارائه 
روان  سالمت  با  ای  مقابله  سبک های  هیجانی،  هوش  رابطه  بررسی  پژوهش  این  هدف  شده، 
دانشجویان است. همچنین این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا متغیرهای ذکر 

شده به طور معناداری سالمت روانی دانشجویان را پیش بینی می کنند؟ 

روش پژوهش
جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
با توجه به تعداد کل دانشجویان که350نفر بودند تعداد  اندیمشک در سال تحصیلی 91-90بود، 

170 نفر بر مبنای جدول مورگان به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

ابزار اندازه گیری
الف(پرسشنامه هوش  هیجانی بار- اون: این پرسشنامه را بار- ان )1980( برای نخستین بار ساخته 
 48/8 که  کشور   6 از  نفر   3831 روی  بر  که  دارد  مقیاس   15 و  سوال   117 آزمون  است.این 
درصد آن مرد و 51/2 درصد آنان زن بودند، اجرا شده و به طور نظام مند در آمریکای شمالی 
اعتبار و  از  از حد مناسبی  از هنجاریابی  نشان داد که آزمون  نتایج حاصل  هنجاریابی گردید. 
فردی-  بین  عامل  فردی-  درون  عامل  از:  عبارتند  آزمون  مقیاس های  است.  برخوردار  روایی 
متن  تغییرات در  برخی  انجام  از  –عامل خلق عمومی. پس  استرس- سازگاری  مدیریت  عامل 
اصلی پرسشنامه، در ایران به 90سوال تقلیل یافته با همان 15 مقیاس پایایی آزمون از طریق آلفای 
کرونباخ 0/93 محاسبه گردیده، برای دانشجویان ایرانی این پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی است 
1. Salloway
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و برای مقاصد مختلف کاربرد داشته و مورد پذیرش است)دینی، 1384(. نمره گذاری از 5 به 1 
و در بعضی سواالت با محتوای منفی یا معکوس از 1به 5، کامال موافقم 1 و کامال مخالفم 5 انجام 
می شود. نمره کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سواالت آن مقیاس و نمره کل 
آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس است.کجباف نژاد)1389( در پژوهش خود برای تعیین 
پایایی این پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده نمود که به ترتیب ضرایب 
با  0/93، 0/78را گزارش داده است. در تحقیق حاضر ضرایب پایایی پرسشنامه هوش هیجانی 
استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب 0/89، 0/80 است که 

بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه مذکور است.
ب(پرسشنامه سبک های مقابله با استرس اندرلر و پارکر1

این آزمون هم به صورت فردي و هم گروهي اجرا مي شودوباتوجه به یافته هاي سازندگان 
آزمون اندلر و پارکر و همچنین داوري متخصصان و روانشناسان به ویژه روانشناسان بالیني چنین 
استنباط مي شود که آزمون مورد نظر جهت سنجش سبکهاي مقابله)سبک مقابله ای مسئله مدار، 
از طریق بررسي  باشد.  از روایي مطلوبي برخوردار مي  با فشار رواني  هیجان مدار و اجتنابی(، 
نتایج تحقیقات انجام شده در ایران از جمله تحقیقات اکبرزاده دردهه ي3161 تا 1371، قریشي، 
1376، بهرامي 1376، طباطبائي، 1377، قمري، 1379 و فتوت و احمدي 1380 نشان مي دهد 
که همبستگي دروني آزمون وهمبستگي آن در رابطه با متغیرهاي متفاوت نسبتاً در حد باالیي 
مي باشد که این کیفیت معرف روا بودن آزمون مي باشد. در تحقیق قریشي ضرایب همبستگي 
عوامل پرسشنامه مفابله با فشار رواني در بین پاسخهاي باز آزمایي در سطح 99% و درجه آزادي 
3 در مساله مداري 58%، در هیجان مداري 55% ودر اجتنابي 83% محاسبه شد)سالمت، 1380، 
به  نوجوان  و  بزرگسال  سني  گروه  دو  براي  آزمون  این  گذاري  نمره   .)1390 صفوی،  از  نقل 
صورت پنج درجه اي لیکرت مي باشدو حد اکثر نمره براي هر مقوله 5 نمره و حداقل 1 نمره 
با استفاده از روش آلفای  پایایی پرسشنامه سبکهای مقابله  مي باشد. در تحقیق حاضر ضرایب 
پایایی  ضرایب  بیانگر  که  0/79است   ،0/84 ترتیب  به  که  گردید  محاسبه  تنصیف  و  کرونباخ 

مطلوب پرسشنامه مذکور است.
2  SCL90-R ج(پرسشنامه فهرست تجدید نظر شده عالیم روانی

لییمن و کووي3  بار توسط دراگوستین،  پرسشنامه مذکور شامل 90 سؤال مي باشد. نخستین 
)1973( معرفي شد و بعدها بر اساس تجربیات بالیني و تجزیه و تحلیل روان شناختي یک بار در 
سال 1976 توسط دراگوستین، ریکنر و راک4 مورد تجدید نظر قرار گرفت. وایزمن و همکاران5 

1. Endler & Parker
2. Symptom Check List90-Rivised
3. Dragotis, Lipemoan & covey
4. Rickner & Rock
5. Wizman et al
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در زمینه اعتبار همزمان1، این پرسشنامه را با پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا بر روی داوطلبین 
استخدام در آمریکا مورد مقایسه و بررسی قرار دادند. همبستگی بین نتایج داللت بر همگرایی 
باال بین دو آزمون می باشد. دامنه همبستگی بدست آمده بین آنها 0/37ـ0/36 و در سطح 0/001 

و 0/05 معنادار می باشد)نقل از طالب زاده شوشتری، 1386(.
نانالي2 )1970، نقل از طالب زاده شوشتری، 1386( بر روي 94 بیمار رواني در آمریکا ضرایب 
پایایي نمره هاي سالمت روان کلي و هر یک از اختالالت 9 گانه فهرست تجدیدنظر شده عالئم 
رواني SCL90-R را با روش بازآزمایي3 پس از یک هفته محاسبه نمود که دامنه ضریب پایایي 
همگي آنها 0/95 ـ 0/78 گزارش گردید. در تحقیق منصوری و مهرابی زاده هنرمند)1389( نیز 
برای تعیین پایایی پرسشنامه یاد شده از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد که برای 
کل پرسشنامه برابر با 0/98 و 0/93 که بیان گر ضرایب مطلوب می باشد گزارش شد. در تحقیق 
حاضر ضرایب پایایی پرسشنامهSCL90-R  با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه 

گردید که به ترتیب 0/87، 0/81است که بیانگر ضرایب پایایی مطلوب پرسشنامه مذکور است.

یافته های پژوهش
الفـ  یافته هاي توصیفي: یافته هاي توصیفي این پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند میانگین، 
انحراف معیار، حداکثر و حداقل نمرات کسب شده براي کلیه متغیرهاي مورد مطالعه در این 

پژوهش مي باشد که در جدول شماره )1( ارائه شده است.

همانطوری که در جدول 1 مشاهده می شود میانگین و انحراف معیارنمرات کسب شده توسط 
مقابله ای مساله  متغیرسبک های  برابر 186/26، 30/282، در  متغیر هوش هیجانی  آزمودنیهادر 
مدار  برابر 21/11، 246 /6، هیجان مدار 23/15، 6/672، اجتنابی  21/04، 4/861و همچنین در 

1. Concurrent Validity
2. Nunnally
3. Test-Retest method

              شاخصهای آماری 
متغیرها

تعدادحداکثر نمرهحداقل نمرهانحراف معیارمیانگین

186/2630/282100320170هوش هیجانی
21/116/2461645170سبک مقابله ای مساله مدار
23/156/6721645170سبک مقابله ای هیجان مدار

21/044/8611645170سبک مقابله ای اجتنابی
38/7212/3221670170سالمت روان

جدول1: میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداكثر نمره هوش هیجانی، 
سبکهای مقابله مساله مدار، هیجان مدار، اجتنابی با سالمت روان دانشجویان

رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سالمت روان ...
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متغیر سالمت روان برابر 38/72، 12/322 می باشد.در این جدول حداقل و حداکثر نمرات کسب 
شده در متغیرهای مورد نظر نیز نشان داده شده است.

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین هوش هیجانی  و سالمت روان دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سبک مقابله مساله مدار و سالمت روان دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سبک مقابله هیجان مدار و سالمت روان دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین سبک مقابله اجتنابی و سالمت روان دانشجویان دختر رابطه وجود دارد.

 ،)p=0/030و  r=0/166(هیجانی هوش  بین  می شود  )2(مالحظه  جدول  در  که  همانطوری 
 ،r=0/158( سبکهای مقابله ای هیجان مدار ،)p=0/045 ، r=0/154  (سبکهای مقابله ای مساله مدار
p=0/039(، سبکهای مقابله ای اجتنابی ) p=0/024 ،p=0/173( با سالمت روان رابطه مثبت معنی 

داری بدست آمد. بنابراین فرضیه اول تا چهارم پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
فرضیه پنجم: بین هوش هیجانی، سبک های مقابله ای  مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابی  با 

سالمت روان دانشجویان دختررابطه چند گانه وجود دارد.

سطح معناداریضریب همبستگیمتغیرهای پیش بینمتغیر مالک

سالمت روان

0/1660/030هوش هیجانی
0/1540/045سبک مقابله ای مساله مدار
0/1580/039سبک مقابله ای هیجان مدار

0/1730/024سبک مقابله ای اجتنابی

جدول 2: ضرایب همبستگي ساده بین هوش هیجانی، سبکهای مقابله ای مساله مدار،
 هیجان مدار، اجتنابی با سالمت روان دانشجویان
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طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون)با روش enter( قسمت " الف " جدول، ضریب همبستگی 
چند متغیری برای ترکیب خطی هوش هیجانی، سبکهای مقابله ای با سالمت روان دانشجویان دختر 
برابر است با RS =0/082  ،MR=0/286 که در سطح P<0/0001  معنی دار می باشد. با توجه به 
مقدار ضریب تعیین)RS(، مشخص شد که 8 درصد واریانس سالمت روان دانشجویان دختر توسط 
متغیرهای پیش بین قابل تبیین می باشد.همچنین با توجه به قسمت"ب " جدول مشاهده می شود 
که از میان متغیرهای هوش هیجانی، سبکهای مقابله ای مساله مدار، هیجان مدار، اجتنابی به عنوان 
متغیرهای پیش بین، متغیر سبک مقابله ای  اجتنابی و هوش هیجانی به ترتیب بهترین  پیش بینی 

کننده برای سالمت روان دانشجویان دختر می باشند. 

شاخصهای -الف
همبستگی آماری

چندگانه
MR

ضریب 
تعیین
RS

F نسبت
P احتمال

ضرایب رگرسیون
مقدار 
Aثابت متغیر 

مالک
متغیرهای پیش 

1234بین

وان
ت ر

الم
س

0/1660/028F=4/773هوش هیجانی
p=0/030

ß=0/166
T=2/185
p=0/030

26/120

سبکهای مقابله 
0/2060/042F=3/307ای مساله مداری

p=0/027

ß=0/139
T=1/788
p=0/046

ß=0/125
T=1/609
p=0/109

23/000

سبکهای مقابله 
ای هیجان 

مداری
0/2530/064F=3/384

p=0/012

ß=0/122
T=1/573
p=0/018

ß=0/131
T=1/704
p=0/050

ß=0 /148
T=1/955
p=0/050

17/702

سبکهای مقابله 
0/2860/082F=3/671ای اجتنابی

p=0/007

ß=0/123
T=1/601
p=0/051

ß=0/105
T=1/354
p=0/178

ß=0/135
T=1/793
p=0/045

ß=0/136
T=1/784
p=0/040

11/955

شاخصهای ب
همبستگی آماری

چندگانه 
MR

ضریب 
تعیین
RS

F نسبت
P احتمال

ضرایب رگرسیون

متغیر 
مالک

متغیرهای
12پیش بین

وان
ت ر

الم
س

سبکهای مقابله 
0/1730/30F=5/155ای اجتنابی

p=0/024

ß=0/173
T=2/271
p=0/024

29/518

0/2350/055F=4/871هوش هیجانی 
p=0/009

ß=0/166
T=2/204
p=0/029

ß=0/159
T=2/116
p=0/036

13/794

جدول3:ضرایب همبستگی چندگانه بین هوش هیجانی، سبکهای مقابله ای مساله مدار، هیجان مدار و 
Stepwise)و ب enter)اجتنابی  با سالمت روان در دانشجویان دختر با روشهای الف

رابطه هوش هیجانی ،سبک های مقابله ای با سالمت روان ...
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بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش رابطه هوش هیجانی، سبکهای مقابله ای با سالمت روان دانشجویان مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفت.
پژوهش  دارد.نتایج  وجود  رابطه  دانشجویان  روان  سالمت  و  هیجانی  هوش  اول:بین  فرضیه 
)جدول2(نشان داد که بین نمرات هوش هیجانی و سالمت روان دانشجویان دختر همبستگی معنادار 
مثبت))p =0/030 ،r=0/166( وجود دارد.در نتیجه فرضیه اول تایید گردید.این یافته با نتایج حاصل از 
پژوهشهای نوربخش )2010(، استیل)2009(، رودریگر)2010(، محمدامینی)1387(، سپهریان)1386(، 
سالووی)2002(، شاهقلیان و همکاران)1387(همخوانی دارد. هوش هیجانی در دیدگاه مایروسالووی  
نوعی هوش اجتماعی می باشد که شامل توانایی کنترل هیجان های خود و دیگران وتمایز بین آنها و در 
نهایت استفاده از آنها برای راهبردهایی در تفکر و عمل  می باشد و هوش هیجانی پیش بینی موفقیت 
را ممکن می سازد و نشان می دهد چگونه فرد دانش خود را در موقعیتهای مختلف به کار گیرد و 
به تفاوتهای افراد در ادراک، پردازش، تنظیم و به کار گیری اطالعات هیجانی اشاره دارد )مویرا و 
الیور1، 2008(. افراد با هوش هیجانی باال، ازسطح خودآگاهی باالتری برخوردارندو هیجانات خود 
ودیگران را درک و به طرز اثربخشی باآن برخورد می کنند و نسبت به توانایی های خود واقع بین 
هستند، چون سابقه ی درخشانی در برخورد با موقعیتهای گوناگون را دارند از این رو توانایی تنظیم و 
ابراز صحیح احساسات در شرایط استرس، که به منزله رها شدن از بار سنگین هیجانهای منفی می باشد 
را دارند. دالیل تایید این فرضیه را می توان اینگونه بیان کرد، که دانشجویان دارای هوش هیجانی 
باال در برابر عوامل فشارزا دارای قدرت کنترل بیشتری هستند و مدیریت کنترل فشار روانی را دارند، 
این توانایی به آنها کمک می کند تا در رویارویی با مشکالت انعطاف پذیر بوده و هیجانهای خود را 

کنترل کنند، پس توانایی کنترل هیجانها در تعدیل فشار روانی موثر است.
فرضیه دوم:بین سبکهای مقابله ای مساله مدار و سالمت روان دانشجویان رابطه وجود دارد.نتایج 
پژوهش )جدول2(نشان داد که بین نمرات سبکهای مقابله مساله مدار و سالمت روان دانشجویان دختر 
همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.در نتیجه فرضیه دوم نیز تایید گردید.این یافته با نتایج حاصل از 
پژوهشهای استیل)2009(، ، سپهریان)1386(، داونی )2010(، سالووی و همکاران)2002(، شاهقلیان 
اندلر و پارکر، راهبردهای مقابله ای مسئله مدار را شیوه هایی  و همکاران)1387( همخوانی دارد. 
توصیف میکنند که بر اساس آن فرد اعمالی  را که باید برای کاهش یا از بین بردن یک عامل استرس 
زا انجام دهد، محاسبه می کند و شامل جست و جوی اطالعات بیشتر درباره مسئله، تغییر ساختار  
مسئله از نظر شناختی و اولویت دادن کارهایی برای کانون توجه قرار دادن مسئله می شود، ومعموال 
کسانی که از این راهبرد استفاده می کنند سعی دارند به نحو موثری با مسائل تنش زای محیطی مقابله 
کنند. اگر افراد بحران های دوران زندگی خود به نحو موثری طی کنند، بعدها در استفاده از این 

راهبردها با مشکل مواجه نخواهند شد )به نقل از سجاد منش، 1390(. 
1. Moira & Olivior

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

84

فرضیه سوم: بین سبکهای مقابله ای هیجان مدار و سالمت روان دانشجویان رابطه وجود دارد. نتایج 
پژوهش )جدول2(نشان داد که بین نمرات سبکهای مقابله ای هیجان مدار و سالمت روان دانشجویان 
دختر همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.در نتیجه فرضیه سوم نیز تایید گردید که این یافته، با نتایج 
حاصل از پژوهشهای استیل)2009(، سپهریان)1386(، داونی )2010(، سالووی و همکاران)2002(، 
شاهقلیان و همکاران)1387( همخوانی دارد. اندرلر و پارکر، راهبرد هیجان مدار را شیوه اي توصیف 
مي کنند که براساس آن فرد بر خود متمرکز شده و تمام تالشش را متوجه کاهش احساسات ناخوشایند 
خود مي کند اما گاهي از روش صحیح براي مقابله با موقعیتهاي تنش زا دور مي شود. اگر افراد نتوانند 
اتخاذ کنند راهبرد هیجان مدار موثرتر واقع  براي آن راه حلهایي  موقعیتهاي تنش زا را پیش بیني و 
مي شود. با توجه به آنچه ذکر گردید، به نظر مي رسد افرادي که از سبک مقابله هیجان مدار بیشتر 
استفاده مي کنند، در هنگام خطر یا رویدادهاي استرس زا به دلیل عدم شناخت کافي و همچنین داشتن 
ویژگیهاي هیجاني زیاد و فقدان تفکر منطقي نمي توانند به یک راه حل صحیح دست یابند و با افزایش 
استرس ادراک شده در آنها، بکارگیري روش مقابله هیجاني نیز افزایش مي یابد)به نقل از سجادمنش، 

 .)1390
فرضیه چهارم: بین سبکهای مقابله ای اجتنابی  و سالمت روان دانشجویان رابطه وجود دارد. نتایج 
پژوهش )جدول2(نشان داد که بین نمرات سبکهای مقابله ای اجتنابی و سالمت روان دانشجویان دختر 
همبستگی معنادار مثبت وجود دارد.در نتیجه فرضیه چهارم نیز تایید گردید.این یافته با نتایج حاصل از 
پژوهشهای استیل)2009(، ، سپهریان)1386(، داونی )2010(، سالووی و همکاران)2002(، شاهقلیان و 
همکاران)1387( همخوانی دارد. سبک مقابله اجتناب مدار مستلزم انکار یا کوچک شمردن موقعیتهاي 
تنش زاست. افرادي که از این روش استفاده مي کنند، هشیارانه تفکرات تنش زا را واپس راني کرده و 
تفکرات دیگري را جایگزین آن مي کنند )اندلر و پارکر، 1990(. مقابله اجتنابي پاسخ هایي را در بر 
مي گیرد که هدف آن انکار یا به حداقل رساندن آسیب هاي یک بحران یا پیامدهاي آن است )موس 

و اسکافر1، 1993(.
دختررابطه چند  دانشجویان  روان  با سالمت  مقابله  هیجانی، سبک های  پنجم:بین هوش  فرضیه 
گانه وجود دارد. طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون)با روش enter( قسمت " الف " جدول، 
با سالمت  ای  مقابله  ترکیب خطی هوش هیجانی، سبکهای  برای  متغیری  ضریب همبستگی چند 
که در سطح P<0/0001  معنی   RS =0/082 ،MR=0/286 با برابر است  روان دانشجویان دختر 
دار می باشد. با توجه به مقدار ضریب تعیین)RS(، مشخص شد که 8 درصد واریانس سالمت روان 
دانشجویان دختر توسط متغیرهای پیش بین قابل تبیین می باشد.همچنین با توجه به قسمت"ب " جدول 
مشاهده می شود که از میان متغیرهای هوش هیجانی، سبکهای مقابله ای مساله مدار، هیجان مدار و 
اجتنابی  به عنوان متغیرهای پیش بین، سبکهای مقابله ای اجتنابی  و متغیر هوش هیجانی به ترتیب 

بهترین  پیش بینی کننده برای سالمت روان دانشجویان دختر می باشند. 
1. Moos & Schaefer
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از این یافته چنین می توان استنباط کرد؛ احتماالً به دلیل اینکه آزمودنیها در سنین اواخر نوجوانی 
و اوایل جوانی قرار داشتند و به دلیل تغییردر ویژگیهای جسمانی و تحوالت در مناسبات ارتباطی 
و اجتماعی و در عین حال بدلیل محدودیتهای دختران و تمایل رایج شان به احتیاط بیشتر نسبت به 
پسران، این گروه به میزان بیشتری مایل به برگزیدن سبک اجتنابی در مقابله با موقعیتهای مختلف 
می باشند. بر این اساس این مسئله می تواند در گروه مذکور رواج بیشتر نسبت به همساالن پسر یا 
دختران سنین دیگر داشته باشد. در واقع به این دلیل احتماالً سبک مقابله ای اجتنابی نسبت به دیگر 
متغیرهای پیش بین می تواند پیش بینی کننده بهتری برای سالمت روان در این مقطع سنی دختران 
باشد. البته قابل ذکر است که این یافته با تحقیقات قبلی همخوانی ندارد و این خود می تواند زمینه 
ای وسیع را برای تحقیقات بیشتر و پژوهشهای کاربردی فراهم نماید. بر این اساس پیشنهاد می شود 
که در تحقیقات آتی برای از بین بردن این خلع علمی بیشتر به این مبحث در بین دختران جوان و 

نوجوان پرداخته شود تا ابهامات مربوط به این مسئله کاهش یابد.  
متغیر مالک سالمت روان  این تحقیق هوش هیجانی می تواند  یافته های  از سوی دیگر طبق 
را پیشبینی نماید. در کل همگان تقریباً توافق دارند که بهداشت روان توانایی برقراری توازن در 
را  فرد  روانی  بهداشت  مستقیما  عواملی که  از  است.یکی  برابر مشکالت  در  مقاومت  و  زندگی 
تحت تاثیر قرار می دهد، هوش هیجانی میباشد. افراد با هوش هیجانی باال، با آسودگی و آرامش 
خیال بیشتری به جوانب موقعیتها توجه  می کنند. و از اطالعات به دست آمده برای حل مشکالت 
استفاده نموده وبرای کاهش استرسها برنامه ریزی می کنند، این افراد می توانند ازدانش خود در 
نقش  پذیرش  با  زا  استرس  و حوادث  با مشکالت  برخورد  در  و  بگیرند.  بهره  احساسات،  زمینه 
خود به ارزیابی و حل مسئله می پردازند و به تالش برای اصالح موقعیت در برابر مسئله ایستادگی 
می کنند. پالمر1، دونالدسون2 و استوگ3 )2003 (دریافتند، که هوش هیجانی باال پیش بینی کننده 
رضایت از زندگی است. به عالوه پلیتری4 )2003 ؛ به نقل از خیاط زاده، 1390( گزارش کرده است 
که افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند احتماالً بیشتر از مکانیسم های دفاعی سازگار استفاده 
می کنند و سازگاری روان شناختی سالمی را نشان می دهند. افراد متفاوت با توجه به ویژگی های 
به  بر می گزینند. برخی سعی می کنند  با استرس  شخصیتی خود، هر یک روشی را برای مقابله 
مشکالت زندگی با دیدمثبت بنگرند، بعضی به دنبال حمایت های اجتماعی می گردند. و عده ای 
دیگر از آن می گریزند. در روش سبک مقابله اجتنابی، فرد از رویارویی با عامل استرس دوری 
می کند و هوشیارانه تفکرات تنش زا را واپس رانی می کند و تفکرات دیگری را جایگزین آنها 
می کند. مقابله با نیاز و احتیاجات زندگی و کنترل الزامات و چالش های زندگی، بخشی از سالمت 
از جانب والدین، خانواده، دوستان، مدرسه، فعالیت ها، مشاغل و غیره  الزامات  روانی است.این 

1. Palmer 
2. Donaldson 
3. Stough 
4. Pelitteri 
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می باشد.نکته اساسی در این زمینه موضوع مدیریت استرس است.سبکهای مقابله ای یکی از مفاهیم 
کلیدی در مواجهه با استرس است.با توجه به ناگریز بودن استرس، استفاده از سبکهای مقابله ای 
مناسب می تواند فرد را در برابر استرس های شدید محافظت کند. مهارت توانایی مقابله با استرس 
و شناخت روش صحیح برخورد با تغییرات استرس زا، این امکان را به ما می دهد تا منابع استرس 
و نحوه تاثیر آن را بر زندگی خود بشناسیم و با اعمال و موضع گیری های صحیح و بجای خود 
بتوانیم فشار و استرس را در خود کاهش داده و آرامش خود را تامین کنیم.به کار گیری راهبردهای 
مقابله ای مناسب به مردم کمک می کند تا با استرس و تأثیرات ناشی از آن کنار بیایند. همچنین 
می توان گفت افراد با هوش هیجانی توانایی ابراز صحیح هیجانها و نیازهای مرتبط با آنها را دارند و 
مسئولیتهایی را می پذیرند که در حد توان آنها باشد.و آگاهی خود را درمورد احساسات، هیجانات 
و کنترل آنها رشد می دهند به طوری که تأثیر منفی درعملکردشان نداشته باشد. از این رو در 
برخورد با موقعیتهای تنش زا آگاهانه به نادیده گرفتن یاکوچک نمودن منبع استرس اقدام می کنند 
و منابع ارضای جدیدی را جایگزین منابع قبلی می کنند. تا بتوانندآرامش از دست رفته را بازیابند و 
به نتیجه برسند. ممکن است استفاده از این راهبرد در افراد به شکل عادت روزمره و بدون توجه به 
پیامدهای آن باشد. این امر ممکن است با سطح تحصیالت و پایگاه اقتصادی_ اجتماعی افراد نمونه 

یا به دلیل نداشتن اطالعات کافی باشد. 
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