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 چکیده 

 به باتوجه براین بنا..است شده گرفته نظر در محیط با سازش توانایی عنوان به هوش سنتی، تعریف در

 پژوهش هدف لذا.شود می تأیید یافته سازش رفتار در هیجان اهمیت ، هیجان و شناخت تنیدگی درهم

 دانش از نفر 524 همبستگی مطالعه این در. باشد می روان سالمت با هیجانی هوش رابطه بررسی حاضر

 از استفاده با و انتخاب 29-22 تحصیلی سال در شهرسبزوار های ستان دبیر لز دبیرستانی دختر آموزان

 از پژوهش این در. گرفتند قرار بررسی مورد«  هیجانی هوش»  و«  عمومی سالمت»  های نامه پرسش

 بینی پیش هیجانی شدهوش استفاده گام به گام روش با چندگانه و ساده رگرسیون تحلیل آماری روش

 بینی پیش قابل آن های مؤلفه و هیجانی هوش طریق از سالمت تغییرات. بود سالمت برای خوبی کننده

 قرار خودآگاهی آن از وبعد سالمت تغییرات کننده بینی پیش باالترین کنترلی خود مؤلفه.. است

 نتایج از استفاده با.کند راتبیین  عمومی سالمت تغییرات% 54حدودا  است توانسته هیجانی هوش.دارد

 ریزی طرح سالمت ارتقای برای هیجانی، های مهارت آموزش های برنامه که شود می پیشنهاد تحقیق

 .باشد خودآگاهی و خودکنترلی آموزش بر بیشتر تأکید ها برنامه این در و شود

 آموزان دانش خودکنترلی، خودآگاهی، هیجانی، هوش ، روان سالمت :واژگان کلیدي
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 مقدمه 

 مسئله چنین علت. نیست پذیر امکان راحتی به آن از جامع تعریف ارائه که است مشکلی مفاهیم جمله از  هوش مفهوم      

 .کرد جستجو مشخص تعریف یک پذیرش در پردازان نظریه و محققان نظر اختالف در باید را ای

 عمومی توانایی آن را هوش( 9254)  وکسلر. است شده گرفته نظر در محیط با سازش توانایی عنوان به هوش سنتی، تعریف در

 و شناخت تنیدگی درهم به نیز( 9242)  پیاژه. کرد جدا ها هیجان و عواطف از را آن توان نمی همیشه که است کرده توصیف

 .است کرده تأکید عواطف

 اطالعات، از مهمی منبع ها هیجان. شود می تأیید مستقیم غیر طور به یافته سازش رفتار در هیجان اهمیت توصیف این با

 و  سالووی. )بردارد در یافته سازمان وری کنش زمینه در مهمی پیامدهای ، اطالعاتی چنین پردازش و هستند فرد برای

 مفهوم جدید، تعاریف در و گذاشته صحه  ها هیجان نقش بر هوش، از اخیر تفسیرهای در پردازان نظریه(.9224 همکاران،

 .اند کرده وارد را هیجان

 شناسایی توانایی: اند کرده تعریف صورت بدین را آن و نموده معرفی را«  هیجانی هوش»  جدید مفهوم( 9224) مایر و سالووی

 .فرد اعمال و تفکر هدایت برای اطالعات این از استفاده و آنها بین تمایز دیگران، و خود های هیجان

 نمی گرفته نظر در آن برای جایی هیچ انسان سالمت در و داده دست از را خود محوری ارزش ها سال که هیجان ترتیب این به

 و ها موفقیت جمله از و انسان رفتار شناسی علت اساسی عنصر عنوان به ها نظریه تحوالت و تغییر سلسله یک طی دوباره شد،

 .گشت مطرح شد می داده نسبت عقالنی هوش به ها سال که ها، شکست

 بر عالوه حاضر قرن در زیرا است ناپذیر اجتناب امری نیز اجتماعی یادگیری های برنامه و تربیت و تعلیم در ها هیجان کاربرد

 و همکاری برای را آنها و کرده توجه دانشجویان و آموزان دانش هیجانی رشد به بایست می تحصیلی، پیشرفت و شناختی رشد

 .نمود آماده جمعی ارتباط نفوذ و همساالن گروه فشار برابر در مقاومت مسئوالنه، های گیری تصمیم کار، در مشارکت

 اساسی هدف(. 9225 ، شور) دارد ویژه جایگاه هیجانی تجارت است، روانی سالمت ایجاد آن عمده هدف که نیز درمانگری در

 و  ساراسن راستا این در است افراد در سالمت احساس رساندن حداکثر به شناسی روان و پزشکی های حیطه در دانشمندان

 اقتصادی و شناختی روان جسمانی، عوامل تأثیر تحت که است شخصی ادراک یک سالمتی که اند داده نشان( 9839) ساراسن

 امر این امروزه که چرا دارد، مؤثری نقش سالمتی ادراک در شناختی روان عامل یک عنوان به هیجان پس. پذیرد می تغییر

 .هستند وابسته هم به کامالً شناختی زیست یابی طرح و عواطف تنظیم که است گرفته قرار توجه مورد

 روانی اختالالت از اولیه پیشگیری همچنین و موفقیت بر مؤثر عوامل بینی پیش درباره جدیدی دیدگاه هیجانی هوش نظریه

 نوجوانان در پرخاشگری و بزهکاری خوردن، اختالالت افسردگی، مورد در شده انجام تحقیقات که طوری به. کند می فراهم

 (.9224 گلمن،) است اختالالت این درمان در هیجانی هوش مهم نقش دهنده نشان

 سالمت با آن های مؤلفه از بعضی یا هیجانی هوش بین رابطه بر تلویحی طور به که دارد وجود هایی یافته سالمت زمینه در و

 وجود شواهدی روان سالمت ارتقای و استرس تعدیل در هیجانی هوش نقش خصوص در مثال عنوان به. ورزد می تأکید روانی

. شود می بهتر سازگاری به منجر و داشته مصون استرس از را افراد هیجانی هوش های مؤلفه برخی کند، می پیشنهاد که دارد

 شود می افسردگی حاالت از پیشگیری به منجر و دارد ارتباط مثبت خلق حفظ به گرایش با هیجان کنترل مثال برای

 (.2442 همکاران، و  سیاروچی)

 روانی عملکردهای و شده ادراک هیجانی هوش بین که داد نشان  فراخلقی رگه مقیاس با( 9224) همکاران و سالووی مطالعات

 و باال شخصی بین رضایت و همدلی پایین، اجتماعی اضطراب و افسردگی با باال هیجانی هوش و دارد وجود معناداری ارتباط

 این که. است همراه پایین خون فشار و  کورتیزول سطح با باال  هیجانی توجه. است مرتبط یافته سازش ای مقابله های سبک

 . است مرتبط نیز همدلی و جمعی و شخصی  خودآگاهی با باال، هیجانی توجه دارد، اهمیت جسمانی سالمت در امر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 همکاران و سالووی های یافته مشابه های یافته به( آمریکا و ایران)  فرهنگی بین مطالعه یک در( 2442) همکاران و  قربانی

 تنیدگی و افسردگی و اضطراب و باال خود حرمت با باال هیجانی  بازسازی آنها های یافته اساس بر و یافتند دست( 9224)

 .است همسو پایین

 گاردنر)  مرزی شخصیت اختالل جمله از اختالالت برخی در را هیجانی هوش و هیجانات تنظیم در نقص مختلف، پژوهشهای

( 2443وسرگی، آگوری) اسکیزوفرنی( 2494رزمجو، و مشهدی،سلطانی) اسکیزوتایپیال شخصیت اختالل ،(2442وکوالتر،

 .اند داده نشان( 2445، وهمکاران منین) اضطرابی اختالالت و( 2444بروکال، و فرناندز ؛2442وهمکاران، کی) افسردگی

 :است زیر اهداف به دستیابی درصدد حاضر پژوهش هیجانی هوش زمینه در آمده دست به های یافته به توجه با

   دبیرستانی آموزان دانش در روان سالمت با هیجانی هوش رابطه بررسی-9

 های مهارت و  همدلی ، خودانگیزی ،  خودکنترلی خودآگاهی،) هیجانی هوش  های مؤلفه از کدامیک که این بررسی-2

 .کنند بینی پیش را روان سالمت تواند می بهتر(  اجتماعی

 روش تحقیق .

دبیرستانی نوبت  آموزان دختر  دانش کلیه از متشکل تحقیق ی جامعه. است همبستگی نوع از توصیفی تحقیقی حاضر پژوهش

 آموزان دانش. شدند انتخاب نمونه عنوان به( ساله 95-91) نفر 524 آنها بین از که است سبزوارشهر  مختلف های رشته دوم 

 روش. شدند انتخاب والدی دو آموزان دانش همچنین. آید می حساب به سازگاری سال اول، سال چون شدند حذف اول سال

 از مراتبی سلسله به توجه با جامعه افراد ای مرحله چند گیری نمونه در. بود ای مرحله چند گیری نمونه نوع از گیری نمونه

 24 دانشگاه، در شده تشکیل تخصصی های کالس ی کلیه بین از منظور این برای. شوند می انتخاب جامعه واحدهای انواع

 پرسشنامه دو از ها داده آوری جمع برای. شد برگزیده ها کالس این از نظر مورد ی نمونه و شدند انتخاب تصادف به کالس

 .شد استفاده

 برای بالینی مجموع در که است دهی گزارش خود ی پرسشنامه یک که:  GHQ عمومی سالمت ی پرسشنامه .9

 ماده 23 ی پرسشنامه این. است شده ساخته کلدبرگ توسط و شود می استفاده هستند روانی اختالل دارای که کسانی ردیابی

. وخیم افسردگی و اجتماعی عملکرد در نارسایی اضطراب، بدنی، های نشانه از عبارتند که است( زیرمقیاس) مؤلفه 5 دارای ای

 در(. 1)اند کرده گزارش 45/4 کرانباخ آلفای طریق از را آن درونی همسانی و 13/4 را پرسشنامه روایی همکاران و کلدبرگ

 روایی بررسی جهت نیز پژوهش این در(. 3،2)اند کرده تأیید و بررسی را پرسشنامه روایی و پایایی نیز تقوی و هومن ایران

 SCL-90-R و عمومی سالمت ی پرسشنامه دو اجرای از حاصل های داده همبستگی و شد استفاده همگرا روایی از پرسشنامه

این پرسش نامه برای بررسی سالمت .است شده محاسبه 35/4 کرانباخ آلفای توسط پرسشنامه پایایی و شده محاسبه 72/0

 .روان اسستفاده شد

 و روایی وی. شد بررسی و ساخته  جرابکت توسط 9224 سال در پرسشنامه این: سیبریاشرینگ هیجانی هوش ی پرسشنامه.2

 (9839صالحی،. )است کرده معرفی روا و راپایا آزمون و داده قرار بررسی مورد را مزبور آزمون پایایی

 و ترجمه طبابایی عالمه دانشگاه در( 9834) منصوری بهزاد توسط که پرسشنامه این فارسی فرم از پژوهش این انجام در

 خودآگاهی، خودانگیزی،. باشد می مؤلفه پنج شامل که است سؤال 88 دارای پرسشنامه این. شد استفاده است شده هنجاریابی

 برخی در و است ای درجه پنج لیکرت صورت به سؤال هر های گزینه اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، هوشیاری خودکنترلی،

 .است معکوس گذاری نمره سؤاالت

 هنجاریابی 34-39 سال در تهران دولتی های دانشگاه در کارشناسی دوره دانشجویان کلیه روی بر را پرسشنامه نیز منصوری

 دو در را ها آزمودنی نمرات همبستگی منظور بدین و است کرده استفاده سازه روایی سنجش از روایی تعیین برای و است کرده

 .است تایید مورد سازه روایی ولذا نموده محاسبه اسمیت کوپر نفس عزت و هیجانی هوش آزمون
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 .است کرده استفاده کرونباخ آلفای از پایایی تعیین برای منصوری

 مؤلفه از هریک برای آلفا ضرایب میزان و شد استفاده کرونباخ آلفای روش از آزمون پایایی بررسی منظور به حاضر پژوهش در

 :از است عبارت آزمون کل و ها

 .19/4 آزمون کل و ،42/4 اجتماعی مهارتهای ،44/4 همدلی ،43/4 خودانگیزی ،43/4 خودکنترلی ،44/4 خودآگاهی

  یافته ها

برای بررسی رابطه ی هوش هیجانی و سالمت عمومی ابتدا ضریب همبستگی بین هریک از شاخص های سالمت عمومی و 

همبستگی مؤلفه های سالمت عمومی و هوش هیجانی، دامنه ی . مؤلفه های آن، با هوش هیجانی و مؤلفه های آن محاسبه شد

می دهد که بیانگر همبستگی منفی بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن با نشان  -18/4تا  -99/4ضرایب همبستگی را از 

در پرسشنامه ها سالمت عمومی نمره کمتر نشان دهنده ی سالمت عمومی بیشتر )سالمت عمومی و مؤلفه های آن است 

 (.9جدول ( )است
 ضرایب همبستگی پیرسون بین مؤلفه هاي هوش هیجانی و سالمت عمومی: 1جدول 

 

 اضطراب نشانه های بدنی
نارسایی در عملکرد 

 اجتماعی
 سالمت عمومی افسردگی

 -42/4 -43/4 -99/4 -42/4 -43/4 خودانگیزی

 **-44/4 **-44/4 **-54/4 **-53/4 **-83/4 خود آگاعی

 **-45/4 **-52/4 **-54/4 **-54/4 **-58/4 خودکنترلی

 **-52/4 **-52/4 **-88/4 **-54/4 **-84/4 همدلی

 **-28/4 **-28/4 **-92/4 *-94/4 *-95/4 مهارتهای اجتماعی

 **-44/4 **-44/4 **-58/4 **-44/4 **-59/4 هوش هیجانی

 49/4معنا داری در سط**

 44/4معنا داری در سط* 

 هایمؤلفه 

 هوش هیجانی

مؤلفه 

های 

سالمت 

 عمومی
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هیجانی است، لذا از تحلیل رگرسیون ساده برای این پیش چون هدف نهایی این تحقیق، پیش بینی سالمت از طریق هوش 

است و این رابطه حتی در سطح  -48/4ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و سالمت عمومی (.2جدول )بینی استفاده شد 

 .یک ده هزارم هم معنی دار است
 تحلیل رگرسیون سالمت عمومی بر حسب هوش هیجانی: 2جدول 

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شده R R2 R2 متغیرپیش بین متغیرمالک

 528/4 824/4 822/4 -45/4 هوش هیجانی سالمت 

سالمت ( واریانس کل)درصد پراکندگی  1/82می توان ادعا کرد که نمره ی هوش هیجانی می تواند  2با توجه به نتایج جدول 

 .را پیش بینی کند
 حسب هوش هیجانی نتایج تحلیل رگرسیون ساده سالمت عمومی بر: 3جدول 

 منبع تغییرات متغیرپیش بین
مجموع 

 مجذورات
SS 

 درجه آزادی

Df 

میانگین 

 مجذورات

MS 

 آماره

F 
 سطح معنی داری

 هوش هیجانی
 444/4 348/914 494/84 9 494/84 رگرسیون

   912/4 242 243/54 باقی مانده

 P<4449/4می باشد و در سطح  348/914مشاهده شده برای هوش هیجانی  F نشان می دهد که 8جدول تحلیل رگرسیون 

 . یعنی هوش هیجانی با سالمت رابطه معنادار دارد. معنادار است
 (هوش هیجانی)متغیر پیش بین ( B)ضرایب رگرسیون : 4جدول 

 B خطای استاندارد Beta T سطح معناداری 

 444/4 289/91  253/4 548/5 مقدارثابت

 444/4 -419/98 -48/4 412/4 -421/9 هیجانیهوش 

می باشد که در  -419/98حاصل از متغیر پیش بین هوش هیجانی برابر با t مشاهده می شود  5همان گونه که در جدول 

 .معنادار است 4449/4سطح 

 :متیغر پیش بین هوش هیجانی به صورت زیر است Bمعادله خط رگرسیون بر مبنای مقدار ثابت و ضریب 

           :معادله خط برای نمونه                                                           FF=4/435+(-1/027)MM: معادله خط رگرسیون

                                                        y=4/435-1/027x    ضریب رگرسیون منفی نشان دهنده همبستگی منفی است که

در پرسشنامه ها سالمت عمومی نمره کمتر نشان دهنده ی سالمت عمومی بیشتر . )سالمت و هوش هیجانی وجود دارد بین

 (.است
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در این تحلیل متغیرهای پیش . برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام استفاده شد

بر اساس میزان ضرایب صفر مرتبه و تفکیکی هریک از ( خودکنترلی، همدلیخودآگاهی، )بین یعنی مؤلفه های هوش هیجانی 

 .آنها در گام های متوالی وارد تحلیل شدند تا میزان پیش بینی هریک برای تغییرات سالمت مشخص گردد
 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام سالمت بر حسب خودکنترلی، خودآگاهی و هوشیاري اجتماعی: 5جدول 

 متغیر پیش

 بین

 شاخص

 منبع

مجموع 

 ssمجذورات 

میانگین 

 MSمجذورات 
df F P 

 خودکنترلی
رگرسیون باقی 

 مانده

332/24 

543/51 

332/24 

934/4 

9 

244 

922/ 

954 
444/4 

 خودآگاهی
رگرسیون باقی 

 مانده

445/84 

185/83 

132/91 

942/4 

2 

244 

444/ 

991 
444/4 

 همدلی
رگرسیون باقی 

 مانده

298/84 

839/81 

845/92 

951/4 

8 

245 
423/38 444/4 

 

 

 

 
 نتایج مربوط به ضریب تعیین: 6جدول 

 متغیر

 مالک
 R R2 متغیرهای پیش بین

R2  
 تعدیل شده

خطای استاندارد 

 برآورد
R2 

 سالمت

 عمومی

 842/4 584/4 842/4 842/4 442/4 خود کنترلی

 991/4 824/4 514/4 512/4 422/4 خودکنترلی و خودآگاهی

خودکنترلی، خودآگاهی و 

 همدلی
144/4 521/4 529/4 838/4 493/4 

مشاهده می شود در گام اول مؤلفه خودکنترلی وارد معادله رگرسیون شد و مقدار ضریب تعیین  4و  4همان طور که در جدول 

در گام دوم مؤلفه . درصد کل واریانس سالمت را پیش بینی می کند 84است یعنی این مؤلفه به تنهایی  84/4آن برابر 

می باشد و افزایش واریانس  512/4خودکنترلی و خوآگاهی وارد معادله شدند و ضریب تعیین محاسبه شده برای آنها برابر با 

(R2  ) در گام . درصد واریانس سالمت را پیش بینی می کنند 1/99است یعنی مؤلفه خوآگاهی و خودکنترلی  991/4برابر

می باشد  521/4و خودآگاهی، همدلی نیز وارد معادله شد که مقدار ضریب تعیین برای هرسه مؤلفه  سوم عالوه بر خودکنترلی

 9درصد کل واریانس سالمت را بعد از ورود متغیرهای  3/9یعنی همدلی . است 493/4و افزایش واریانس نسبت به مرحله قبل 

 .پیش بینی می کند 2و 
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 نتایج مربوطه به ضرایب رگرسیون : 7جدول 

 متغیر مالک
متغیر پیش 

 بین
b خطای معیار B t p 

 سالمت عمومی

 مقدار ثابت

 خودکنترلی

434/2 

448/4 

924/4 

452/4 
42/4 

442/29 

44/92- 

444/4 

444/4 

 مقدار ثابت

 خودکنترلی

 خودآگاهی

428/8 

842/4 

522 

914/4 

452/4 

444/4 

 

584/4 

834/4 

991/29 

434/3- 

441/1- 

444/4 

444/4 

444/4 

 مقدار ثابت 

 خودکنترلی

 خودآگاهی

 همدلی

35/8 

822/4- 

849/4- 

949/4- 

912/4 

454/4 

442/4 

444/4 

 

839/4- 

825/4- 

945/4- 

544/29 

281/1- 

944/4- 

423/8- 

444/4 

4444/4 

444/4 

448/4 

به این . و سطح معناداری حاکی از معناداری ضرایب رگرسیون است tنشان داده می شود مقادیر  1همان گونه که در جدول 

بر این اساس معادله رگرسیون برای پیش بینی . صورت که خودکنترلی در پیش بینی سالمت عمومی بیشترین سهم را دارد

 . سالمت بر حسب مؤلفه های هوش هیجانی به شرح زیر می باشد
 سالمت عمومی 35/8(-822/4()خودکنترلی)(-/825()خودآگاهی)(-945/4()همدلی)    

   y3/840/322x10/324x20/164x3 

  گیري بحث و نتیجه
 روان پزشکان، همه توجه فراوان، اهمیت دلیل به آن دهنده ارتقا و کننده بینی پیش عوامل ابعاد، ، سالمت به راجع مطالعه

 های روش آنها، بر مؤثر الگوهای بیماری، و سالمت به راجع عقاید تاریخ طول در است، کرده جلب خود به را فالسفه و شناسان

 .است کرده تغییر بیماری درمان و تشخیص پیشگیری،

 و شناختی روان شناختی، زیست عوامل متقابل تأثیر به که است گرفته شکل سالمت مورد در نوینی های دیدگاه امروزه

 های پژوهش به توجه با را شناسی روان علم اساسی هدف بتوان شاید و دارند تأکید بیماری و سالمت تعیین در اجتماعی

 .دانست جامعه افراد در سالمت سطح بردن باال اند، گرفته انجام روان سالمت و کلی طور به سالمت زمینه در که زیادی

 می متغیر دو بین -48/4 همبستگی ضریب وجود و عمومی سالمت و هیجانی هوش معنادار ارتباط تحقیق، این یافته نخستین

 یعنی دارد وجود متغیر دو بین منفی و معنادار قوی، نسبتاً رابطه که دهد می نشان شده مشاهده همبستگی ضریب. باشد

 در کمتر نمره) یابد می افزایش عمومی سالمت میزان و یابد می کاهش سالمت نمره شود بیشتر هیجانی هوش نمره هرچه

 (.است بیشتر عمومی سالمت دهنده نشان عمومی سالمت نامه پرسش

 می معنادار 4449/4 سطح در( 348/914) هیجانی هوش برای شده مشاهده F که دهد می نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج

 که دهد می نشان رگرسیون تحلیل از حاصل R2. باشد می سالمت تغییرات بینی پیش به قادر هیجانی هوش یعنی باشد

 .کند می بینی پیش هیجانی هوش را عمومی سالمت تغییرات از درصد 1/82

 و هیجانی هوش بین که دادند نشان فراخلقی رگه مقیاس با که( 9224) سالووی و مایر های یافته با حاضر پژوهش نتایج

 و هیجانی هوش رابطه بررسی در( 9222) ان – بار پژوهش با و دارد وجود معنادار ارتباط شخصی بین و روانی عملکردهای

 از آمده دست به نمرات با ان، – بار نامه پرسش  طریق از هیجانی هوش آزمون از حاصل ها داده آن در که روانی سالمت
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 همخوان( 2442) همکاران و قربانی های یافته با همچنین و( 2444 ان، -بار) دارد تطابق شد، می مقایسه Scl-90-R آزمون

 است همسو( 2448) بک نتل و وارویک و( 2448) براکت و مایر های یافته با نیز و است

 .کنیم مراجعه سالمت و هیجانی هوش تعاریف به توانیم می یافته این توجیه برای

 :از است عبارت سالمت است، داده ارائه سالمت از جهانی بهداشت سازمان که تعریفی طبق

 سه متقابل تأثیر به نیز اجتماعی – روانی - زیستی دیدگاه در بیماری، فقدان فقط نه اجتماعی روانی، جسمی، کامل رفاه حالت

 در آنها مناسب کاربرد و ها هیجان به توجه. شود می تکیه سالمت تعیین در اجتماعی و شناختی روان و شناختی زیست: عامل

 از مثبت استفاده و دیگران با همدلی آنی، های خواسته بر تسلط و داری خویشتن دیگران، و خود احوال درک انسانی، روابط

 وجود سازه دو بین ارتباط که است واضح پر تعاریف این با پس. باشد می هیجانی هوش موضوع شناخت، و تفکر در ها هیجان

 و کند می ارزیابی صحیح نحو به را خود هیجانی حالت است، برخوردار باالیی هیجانی هوش از که فردی که چرا باشد، داشته

 پس کند، تنظیم را خود خلقی های حالت تواند می مؤثر نحو به و نماید بیان را خود های احساس موقع چه و چگونه داند می

 احساس تواند می و پذیرد می مسئولیت خود استعدادهای و توان حد در و دارد خود اطراف دنیای و خود از درستی احساس

 جسمی، رفاه کامل وضعیت یک در نتیجه در بگیرد، کمک آنها از الزم زمان در و کند کمک آنها به و کند درک را دیگران

 .برد خواهد سر به اجتماعی و روانی

 8 که دهد می نشان نتایج که است، هیجانی هوش های مؤلفه طریق از روان سالمت بینی پیش امکان تحقیق این دیگر یافته

 .کنند بینی پیش را سالمت تغییرات توانند می( اجتماعی هوشیاری) همدلی و خودآگاهی خودکنترلی،: مؤلفه

 سپس و کند می بینی پیش را هیجانی هوش تغییرات درصد 84 و دارد را بینی پیش قدرت باالترین خودکنترلی اثنا این در

 دارد قرار همدلی نهایت در و کند می بینی پیش را هیجانی هوش تغییرات درصد 92 تنهایی به که دارد قرار خودآگاهی عامل

 .کند می بینی پیش را سالمت تغییرات درصد 4/9 که

 با افراد: گوید می و کند می تأکید روانی سالمت در هیجانی هوش اجزای از یکی عنوان به خودآگاهی نقش به( 9224) گلمن

 می را خود شخصی حدود و بوده مستقل اند، حساس خود زندگی به هستند خودآگاه روانی حاالت به نسبت باال خودآگاهی

 تحلیل، بهتر را خود تجارب افراد هرچه که اند داده نشان متعددی مطالعات. برخوردارند خوبی روانی سالمت از و شناسند

 داشته واضحی آگاهی خود، اعمال و ها هیجان افکار، پیامدهای و فرآیندها عوامل، به نسبت و کنند بندی طبقه و توصیف

 (.9224 گلمن،) ترند موفق زندگی در و برخوردارند بیشتری روانی سالمت از باشند

 را خود توانایی توانند می دهند می افزایش آن پیامدهای و ها هیجان احساسات، از را خود های آگاهی افراد که این موازات به

 .بخشند بهبود آن کنترل جهت در

 نیز را دیگران های احساس و ها، هیجان از فرد آگاهی که هنگامی زیرا کند بینی پیش را سالمت تغییرات تواند می نیز همدلی

 .شود فرد روانی حاالت تنظیم باعث بحران با مقابله جریان در دخالت طریق از تواند می شناخت، این و شناسد می بهتر

 را شانس این و دهد می افزایش را اجتماعی حمایت شبکه به دسترسی امکان و شده دیگران با فرد روابط بهبود باعث همدلی

 امکان اجتماعی حمایت شبکه به دسترسی. کند تکیه ها حمایت این به بحران و استرس زمان در تا کند می ایجاد فرد برای

 برای اجتماعی حمایت. گردد می ایمنی دستگاه کنش بهبود باعث هیجانی، آشکارسازی کند، می فراهم را هیجانی آشکارسازی

 .دارد را سپر حالت و است مفید مرگ از نجات حتی و بیماری بهبود و استرس پر وقایع با فرد روانی سازگاری

 مثبت ی¬رابطه اجتماعی تعامالت و زندگی کیفیت و زندگی از رضایت با هیجانی هوش دهد می نشان تحقیقات  بعضی نتایج

 و  رومر(. 2444 وال وگر سالووی ؛ 2445وکارسو، وسالووی مایر) دارد منفی ی¬رابطه افسردگی و تنهایی احساس با و

 . دادند نشان مضطرب غیر افراد با مقایسه در یافته تعمیم اضطراب به مبتال افراد در را هیجان بدتنظیمی نیز( 2442) همکاران
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 و شناختی روان شناختی، زیست عوامل متقابل تأثیر اجتماعی، – روانی – زیستی دیدگاه دو اساسی فرض که این نهایی نتیجه

 عادت مانند اجتماعی و شناختی روان عوامل بررسی به دیدگاه این(. 9224 تایلور،) است بیماری و سالمت تعیین در اجتماعی

 هوش. پردازد می هستند مرتبط سالمت با که فردی های مهارت و ها قابلیت و شخصیتی صفات تنیدگی، سطوح شخصی، های

 پردازش که دارند وجود هایی مهارت هیجانی هوش در که چرا دارد رابطه سالمت با شناختی روان عامل یک عنوان به هیجانی

 می بهبود را اجتماعی روابط و برند می باال را فرد کارایی شوند، می فکر انسجام باعث و کرده تسهیل را هیجانی اطالعات

 سالمت ارتقای برای هیجانی هوش آموزش برنامه که شود می پیشهناد لذا. کنند می تضمین را فرد سالمت نهایت در و بخشند

 و آموزان دانش گروه در را هیجانی هوش و عمومی سالمت متغیر دو رابطه تا شوند طراحی هایی پژوهش و گردد تدوین روانی

 .دهند قرار بررسی مورد نیز دانشجو غیر افراد
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