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 :چکیده

سالمت روان  به عقیده آدلر. سالمت روان، نیازي اساسی و براي بهبود کیفیت زندگی انسان، امري حیاتی است

يعنی داشتن اهداف مشخص، روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب، کمک به هم نوعان و کنترل عواطف و 

لذا توجه به سالمت روان افراد از اهمیت بسزايی  .ازموضوعات مهم زندگی است امروزه فشارروانی .احساسات خود

است  که عوامل زيادي وجود دارد که  می  پژوهش هاي اخیر بر نمونه هاي متفاوت نشان داده .برخورداراست

 .تواند بر سالمت روان دانشجويان تاثیر بگذارد از جمله تاب آوري، هوش هیجانی و خوش بینی

بر روي  در پژوهش حاضر نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان

و جامعه   اين پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است .مورد بررسی قرار گرفت دانشجويان دانشگاه اصفهان

 011بدين منظور نمونه اي شامل  .آماري در اين پژوهش شامل کلیه دانشجويان دانشگاه اصفهان می باشد

براي اندازه گیري متغییر  .با روش تصادفی ساده انتخاب شدند( پسر 01دختر و  01) دانشجو  دانشگاه اصفهان

، خوش بینی (0111شرينگ،) ، هوش هیجانی(3112کانر و ديويدسون،)ي تاب آوريهاي پژوهش، مقیاس ها

داده هاي از طريق  .مورد استفاده قرار گرفتند( 0191گلدبرگ و هیلر،) و سالمت روان(  0190کارور و شی ير،)

 تحلیل. بررسی شد Spss16تحلیل رگرسیون، ضريب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار 

 داده ها نشان داد که اوال تاب آوري، هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان رابطه معنادار دارند

(P<0/01) ثانیا تاب آوري در رابطه بین هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان نقش واسطه اي ايفا،

 .می کند

 .تاب آوري، هوش هیجانی، خوش بینی، سالمت روان :کلید واژه ها 
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 مقدمه

به عقیده  (.0،3110سازمان جهانی بهداشت)سالمت روان، نیازي اساسی و براي بهبود کیفیت زندگی انسان، امري حیاتی است

Adler (0291، و همکاران  به نقل از؛ تمنايی فر ) ،سالمت روان يعنی داشتن اهداف مشخص، روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب

 روان به سالمت توجه لذا .است زندگی مهم ازموضوعات امروزه فشارروانی. به هم نوعان و کنترل عواطف و احساسات خودکمک 

 .برخورداراست بسزايی اهمیت از افراد

از جمله اين عوامل ويژگی شخصیتی  وکه می توانند بر سالمت روان تأثیر بگذارند  نام می برندعواملی  از(0210)و همکاران تهرانی

 .تاب آوري و هوش هیجانی  است که به عنوان دو متغیر ديگر در اين پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد

جنسی  وبهره کشی مثل جنگ استرس با مستمر مواجهه هاي يا و زندگی تاب آوري به وسیله پاسخ فرد به حوادث استرس زاي

 سخت با شرايط سازگاري و مواجه در افراد به که است عاملی تاب آوري (.Perkins and Jones, 2004)می شود  مشخص

 (. 3101، همکاران ن و ايزديا)محافظت می کند  زندگیت مشکال وی روان اختالالت برابر را در آنها و می کند کمک ندگیواسترس ز

 Arrogante (2014) در اين  .و فرسودگی نقش میانجی ايفا می کند در پژوهشی نشان داد که تاب آوري بین سالمت روان

نشان دادند  shi and et al ( 2015) در پژوهشی ديگر  .ارتقا سالمت روان می گردد تاب آوري باعثمشخص شد که پژوهش 

 .دانشجويان پزشکی چین ايفا می کند میانکه تاب آوري نقش میانجی را بین استرس و رضايت از زندگی در 

همچنین نتايج  .دارگزارش نمودند معنی و مستقیم ارتباط اززندگی و رضايتمندي آوري تاب بین (0291)و همکاران  سامانی

 .نشان داد سالمت روان و هوش معنوي به طور معناداري، تاب آوري را پیش بینی می کنند( 0210)و همکاران  ي پژوهش حمید

 دارد، زمینه کنندهاي دراين پیشبینی نقش و شود می افراد روان ارتقاء سالمت باعث که ازعواملی يکی بر اساس نظر روانشناسان

 به فردچقدر خوب که است اين هیجانی هوش مهم از شاخصهاي يکی(. 0291خانزداه،و  خسروجردي)باشد  می هیجانی هوش

 راهیجانی  هاي پاسخ تواند باشد، می اهوشب  هیجانی لحاظ از اگرفرد که است بر اين باورهمگانی .دهد نشان واکنش فشارروانی

 (.0291سورجانی،بخشی )شود محافظت فشار روانی آثارمخرب از ترتیب اين به و سازد متوازن

 Mayer and Salovy(1997) مورد اجتماعی از هوش شکلی عنوان به را هیجانی هوش طوررسمی به بودند که کسانی اولین 

 فکر می انسجام باعث و تسهیل را هیجانی اطالعات که پردازش دارد وجود هايی مهارت هیجانی درهوش  دادند قرار استفاده

 کنند، می خودرا بازسازي خلقی حالت نمايند و می درك و شناسايی را آن کرده و توجه خود احساسات به کهي افراد بنابراين. شود

 (. Bar-on, 2007)برخوردارند بیشتري روانی و جسمی ازسالمت درنتیجه و رسانده حداقل را به زا استرس تاثیراتفاقات توانند می

 با معناداري سازه ارتباط دو هر هاي مولفه که اند داده نشان روانی با سالمت هیجانی وشه هرابط درزمینه شده انجام هاي پژو هش

در مطالعه خود نشان دادند که رابطه معناداري بین هوش هیجانی، سالمت روان و ( 0210) و همکاران حسن تهرانی.دارند يکديگر

 .پیشرفت تحصیلی وجود دارد

                                           
1
.World Health Organaization 
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 و شغل از تحصیل، اعم افراد، زندگی ختلف ابعاد در هیجانی هوش و اهمیت نقش دهنده نشان شده انجام مطالعات طورکلی به

 زا حاصل نتايج هیجانی هوش کننده بینی پیش نقش با ارتباط در .(Golman, 2012)است  دافرا روانی سالمت و اجتماعی محیط

. کند می بینی پیش را سالمت عمومی درصدتغییرات 46 هیجانی داد، هوش نشان( 0291)خان زاده و خسروجرديپژوهش 

و عملکرد شغلی را تعديل می  نشان داد که هوش هیجانی،بخشی از رابطه بین سالمت روان Lindebaum   (2013)پژوهش 

 سالمت معنادار بینی کننده پیش اجتماعی هیجانی داد هوش نشان( 0291) و همکاران فتی پژوهشاز حاصل نتايج همچنین.کند

 .   گردد می روانی سالمت افزايش باعث هیجانی درافراد ارتقاء هوش و است عمومی

 جلب کرده خود به را پژوهشها از زيادي تعداد توجه افراد روانی سالمت بینیبراي پیش  اخیر هاي سال در کهی ساختارهاي ازجمله

خوش بینی را يک متغیر تفاوت فردي می دانند که منعکس کننده حوزه اي  Carver and et al ((2010 .است است؛خوشبینی

and et al  Yeeho((2010 ازنظر .است که در آن افراد تجارب مطلوب تعمیم يافته را براي آينده شان حفظ می کنند
نیز   

 . خوش بینی به عنوان يک نگرش مؤثر فردي نسبت به زندگی محسوب می شود

 حفظ در تواند می رويدادهاي ناگوار با مواجهه در تبیینی سبک يک به عنوان خوشبینی آن هستندکه گوياي ديگر پژوهشهاي

  (.Saeed  2006 ,)کند ايفا مؤثري نقش افراد روانی سالمت

Carver and Scheier ( 1985) با خوش بینی آنها، نظر از کردند ارائه درمورد خوش بینی رويکردي خود، تحقیقات براساس 

 قوي آثارو بخشی از خوش بختی فردي است  خوش بینی که رسد می نظر به.در مواجهه با استرس همبستگی دارد سالمتی حفظ

در تحقیقی نشان دادند که خوش بینی با کاهش خطر ابتال به  And et al ( 2013) Rius .و روانی دارد جسمانی بهداشت بر

عروقی مرتبط است و همچنین نقش محوري در کیفیت زندگی مرتبط با -بیماريهاي مختلف جسمی از جمله بیماري هاي قلبی

 .سالمت ذهنی و رفاه دارد

خوش بینی با سالمت روان و ابعاد آن رابطه معنادار وجود  حاکی از آن بود که بین( 0291) و همکاران  يافته هاي پژوهش آقايی 

نشان داد خوش بینی در رابطه بین تاب آوري و بهزيستی روانشناختی نقش واسطه ( 0212)و همکاران  نتايج پژوهش سوري .دارد

انشجويان پژوهش هاي با توجه به اينکه در ارتباط  نقش مولفه هاي روان شناسی مثبت نگر در سالمت روان د .اي جزيی دارد

اندکی صورت گرفته، و از طرفی هم با توجه به اهمیت روان شناسی مثبت در تغییر وضعیت احساسات و شرايط زندگی انسان به 

وضعیت و شرايط مطلوب تر، به نظر می رسد که الزم است در حوزه روان شناسی مثبت ومولفه هاي آن در افراد دانشجو پژوهش 

اين پژوهش نیز در . ا بستر براي هر چه مطلوب تر کردن کیفیت زندگی اين گروه مهم از جامعه فراهم شودهايی انجام شود، ت

 .و خوش بینی با سالمت روان پرداخته است نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه بین هوش هیجانیراستاي همین هدف، به بررسی 

 .شکل مفروض پژوهش ارائه شده است  0نموداردر

تاب آوري : هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان رابطه معنادار دارند؛ فرضیه دوم: فرضیه اول:تحقیق عبارتند از فرضیه هاي 

با سالمت روان رابطه معنادار دارد؛ فرضیه سوم تاب آوري در رابطه بین هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان نقش واسطه اي 

 .دارد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 هه

 

 

 مدل مفهومی متغییر های این پژوهش  -1نمودار
 

 روش پژوهش

 .دانشجويان دانشگاه اصفهان می باشداين پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماري در اين پژوهش شامل کلیه 

از بین کلیه تصادفی ساده از دانشجويان دانشگاه اصفهان که به روش ( پسر 01دختر و  01) نفر  011نمونه اين پژوهش شامل 

 .براي جمع آوري اطالعات نیز از ابزارهاي زير استفاده شد .دانشجويان دانشگاه انتخاب شدند

 سنجشابزار

-Conner  (2003 )ياي سنجش تاب آوري، مقیاس تاب آوربر:  Conner-Davidson   (CD-RIS )0مقیاس تاب آوري 

Davidson  (3112  ) ، (CD-RIS  )( .3112ر و ديويدسون،انک) به کار برده شد  Conner-Davidson اين پرسشنامه را با

: بررسی ويژگی هاي روانسنجی اين مقیاس در شش گروه . در زمینه تاب آوري تهیه نمودند 1999 -1991بازبینی منابع پژوهشی

جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت هاي اولیه، بیماران سرپايی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختالل اضطراب 

سازندگان اين مقیاس بر اين باورند که اين . م شده استفراگیر، و دو گروه از بیماران مبتال به اختالل استرس پس از ضربه، انجا

پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب آور را از غیرتاب آور در گروه هاي بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت 

گويه دارد  Conner-Davidson 30پرسشنامه تاب آوري  (.Conner-Davidson, 2003)پژوهشی و بالینی به کار برده شود 

اين مقیاس در ايران توسط . نمره گذاري می شود(همیشه درست ) تا پنج ( کامال نادرست ) که در يک مقیاس لیکرتی بین صفر 

، 2براي تعیین روايی اين مقیاس نخست همبستگی هر نمره با نمره کل به جز گويه . هنجاريابی شده است(  0291) محمدي 

براي . سپس گويه هاي مقیاس به روش مولفه هاي اصلی مورد تحلیل عاملی  قرار گرفتند. ا نشان دادر% 11تا % 10ضريب هاي بین 

به دست آمد % 91و ديويدسون از روش آلفاي کرونباخ بهره گرفته شد و ضريب پايايی  کانرتعیین پايايی مقیاس خودتاب آوري 

يک نمونه از سواالت اين پرسشنامه به اين  .بود 11/1مه برابر با در اين پژوهشی آلفاي کرونباخ براي اين پرسشنا(.0291محمدي،)

 .حتی موقعی که تمام تالش خود را بکار می گیرم،باز هم براي کار هايی که انجام نشده اند خود را مقصر می دانم: شرح است

                                           
1 - The Conner-Davidson Resilience Scale 

 هوش هیجانی

 تاب آوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت روان

 خوش بینی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

روانپزشکی در جمعیت  ز ابزارهاي غربالگري شناخته شدها  GHQ-28 پرسشنامه : 0(GHQ-28) پرسش نامه سالمت عمومی 

پرسشنامه  براي شناساي اختالل هاي روانی غیر سايکوتیک در شرايط گوناگون در سطح گسترده اي به کار می رود عمومی است و

GHQ-28 کارکرد : عاليم اضطرابی ج: عاليم جسمانی ب: الف. داراي چهار مقیاس فرعی و هر مقیاس داراي هفت پرسش است

پرسشنامه نداشته است  بررسی ها نشان داده اند که جنس، سن و سطح تحصیالت تاثیر مهمی در اين. ردگیعاليم افس: اجتماعی د

(Goldberg and et al, 1997  
 .)(Goldberg and et al (1989  و ويژگی آن % 91بررسی، حساسیت آن را  12در تحلیل

محاسبه شده است و با % 10(  0210)  و همکاران پاالهنگسوالی اين پرسش نامه توسط  39پايايی فرم  .گزارش نمودند% 93را 

در اين  .گزارش نمودند% 01و % 11، %99بهترين نقطه برش اين پرسش نامه ،حساسیت، ويژگی و میزان کلی اشتباه را به ترتیب 

پیرامون وضعیت روانی فرد اين پرسشنامه داراي جمله هاي ساده اي  بود 10/1پژوهشی آلفاي کرونباخ براي اين پرسشنامه برابر با 

( نمره  3) ، کم (نمره 0) ، خیلی کم ( 1) که با چهار گزينه خیر (( آيا اين روزها دچار حواس پرتی شده ايد ؟ )) براي نمونه . است

ايد که  کامآل احسا س کرده": نمونه اي از سواالت اين پرسش نامه براي مثال ذکر می شود. نمره گذاري می شود( نمره  2) و زياد 

 . "خوب و سالم هستید؟

Sibria Shiring  (1999) سوالی که 11اين پرسش نامه :  3(EIQ)پرسشنامه هوش هیجانی 
براي ارزيابی هوش هیجانی   

سوال به علت  1در اجراي مقدماتی اين آزمون . و پنج مولفه است(  EQ هوش بهر هیجانی کلی) ساخته، مشتمل بر يک نمره کلی 

سوالی در  22میزان همسانی درونی آزمون . سوال تقلیل يافت 22همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده و در اجراي نهايی به 

پايايی ) جراي نهايی همسانی درونی بوده است و در ا% 90نفري براساس ضريب آلفاي کرونباخ  11اجرا مقدماتی بر روي يک نمونه 

 %11تا ضريب بااليی ( مهارت هاي اجتماعی % ) 01پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ از ضريب پايین ( درونی 

ه با میزان روايی همزمان اين پرسشنام (.0291منصوري)است% 91می باشد و ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه ( خودکنترلی)

. سوال دارد و از دو قسمت تشکیل شده است 11متن اصلی اين آزمون . گزارش شده است% 12مقیاس عزت نفس کوپراسمیت 

در قسمت اول هر سوال بیانگر يک موقعیت زندگی است، آزمودنی بايد خودرا در . سوال دارد 21سوال و قسمت دوم  11قسمت اول 

که به حاالت روحی او بیشتر نزديک است انتخاب کند، در قسمت دوم در ابتداي هر سوال  ان موقعیت قرار دهد و يکی از گزينه ها

از آنجا که . يک داستان ساختگی هیجانی آورده شده که از آزمودنی خواسته می شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان انتخاب کند

در اين پژوهشی آلفاي کرونباخ  .قسمت اول اين آزمون استفاده شداين داستان ها با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد، بنابراين از 

حتی موقعی که تمام تالش خود را بکار می گیرم،باز هم براي کار هايی که انجام نشده اند ".بود 91/1براي اين پرسشنامه برابر با 

 .از جمله پرسش هاي اين ابزار می باشد ".خود را مقصر می دانم

                                           
1 -General Health Questionaire 
2
. Emotional Intelligence Questionaire 
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سنجیده  Carver and Scheierخوش بینی به وسیله پرسشنامه جهت يابی زندگی : 0(LOT)  زندگیپرسشنامه جهت يابی 

به منظور ارزيابی معتبر و کارامد سبک هاي تبیینی خوش  Carver and Scheier ( 1985)اين پرسشنامه را که . شده است

سازندگان اين مقیاس معتقدند . بینانه و بدبینانه ساختند، مقیاسی است که افراد با توجه به پیامدهاي زندگی به آن پاسخ می دهند

در مورد مطلوبیت پیامدهاي اتی اعمال  که پرسشنامه از درجه اعتبار بااليی بر خوردار است و اساسا انتظارها و پیامدهاي کلی فرد را

and et al (1989) Smithخود، مورد ارزيابی قرار می دهد
 1در بررسی ضريب قابلیت اعتماد با روش بازآزمايی با فاصله زمانی  

در بررسی ( 0290) حسن شاهی .به دست آمد% 11همچنین ضريب آلفاي کرونباخ آن  .را به دست آودند% 11هفته ضريب 

در اين پژوهشی  .را به دست آورده است% 10و ضريب بازآزمايی % 11ات روان سنجی اين مقیاس ، ضريب آلفاي کرونباخ خصوصی

من از بودن با دوستانم : يک نمونه از سواالت اين پرسشنامه به اين شرح است بود 13/1آلفاي کرونباخ براي اين پرسشنامه برابر با 

 .لذت می برم

 اروش اجر

. نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند 011آوري اطالعات الزم براي اين پژوهش بعد جهت جمع 

و بعد از تبین اهداف پژوهش و جلب همکاري آن ها براي مشارکت درپژوهش از آن ها خواسته شد به مقیاس تاب آوري، هوش 

سال، معیارهاي ورود و داشتن 35-21بودن، داشتن سن در دامنه  انشجود .هیجانی و سالمت روان و خوش بینی پاسخ  دهند

يب همبستگی پیرسون داده هاي به دست آمده با استفاده از ضر. نوع اختالل روان پزشکی جز معیارهاي خروج اين مطالعه بودندهر

من در موارد نامطمئن " .تحلیل قرار گرفتمورد تجزيه و  Spss16 و با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغییري با شیوه همزمان و

 .يک نمونه از سواالت پرسش نامه مذکور است ".معموال انتظار بهترين حالت را دارم

 یافته ها

به منظور تصريح دقیق تر وضعیت متغییر هاي  مورد مطالعه در اين پژوهش در ابتدا به ارائه شاخص هاي توصیفی اين متغییر ها 

در سطح توصیفی به گزارش .اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزيه و تحلیل قرار می گیرندپرداخته شده است و 

میانگین، انحراف استاندارد و ماتريس همبستگی متغییر هاي مورد مطالعه و در سطح استنباطی به آزمون مفروضات با استفاده از 

 .آزمون تحلیل مسیر پرداخته می شود

نگین و انحراف استاندارد هريک از دانشجويان را در هر يک از متغییر هاي سالمت روان، تاب آوري خوش بینی و میا 0جدول شماره 

نشان می دهد که بین تاب آوري ، هوش هیجانی و خوش بینی ( 3) نتايج جدول  .هوش هیجانی به تفکیک جنسیت نشان می دهد

عنی با افزايش هر يک از اين متغییر ها نمره سالمت روان کاهش می يابد با سالمت روان همبستگی منفی و معناداري وجود دارد ي

                                           
1
 -Life Orientation Test 
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که اين يافته با فرضیه پژوهشی ما مبنی بر اينکه بین تاب آوري، هوش هیجانی و خوش بینی  سالمت روان ( سالمت روان بیشتر)

 .ترابطه معناداري وجود دارد هماهنگ اس

 انحراف استاندارد شرکت کنندگان بر حسب نمره های سالمت روان، تاب آوری، خوش بینی و هوش هیجانیمیانگین و (1)جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغییر ها

 کل پسر دختر کل پسر دختر

 14/76 16/04 13/49 26/08 25/56 26/60 سالمت روان

 14/61 14/95 14/39 87/23 87/76 86/70 تاب آوري

 5/20 5/35 5 26/22 25/50 26/94 خوش بینی

 14/68 115/09 14/02 110/51 108/20 112/82 هوش هیجانی

 

 ماتریس ضریب همبستگی برای میزان ارتباط تاب آوری، هوش هیجانی، خوش بینی و سالمت روان( 2)جدول 

 1 2 3 0 متغیرها 

    0 تاب آوري 0

   0 **%44 هیجانیهوش  3

  0 **%42 **%51 خوش بینی 2

 0 **-%51 **-%49 **-%52 سالمت روان 1

 

به منظورآزمون نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه با هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان از روش تحلیل مسیر به روش 

به منظور بررسی اين دراين جريان در مرتبه اول . رگرسیون سلسله مراتبی همزمان مطابق با مراحل بارون و کنی استفاده شد

در اين .بینی تاثیر معناداري بر سالمت روان دارند از رگرسیون همزمان استفاده شدفرضیه پژوهشی که هوش هیجانی و خوش 

. تحلیل هوش هیجانی و خوش بینی به عنوان متغییر پیش بین و سالمت روان به عنوان متغییر وابسته وارد معادله رگرسیونی شدند

بررسی نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بین هوش در مرحله دوم به منظور .نتايج تحلیل در جدول شماره سه ارائه شده است

خالصه نتايج اين تحلیل در ادامه جدول .متغییر واسطه اي يعنی تاب آوري وارد معادله گرديدهیجانی و خوش بینی با سالمت روان 

تاب آوي به صورت نشان می دهد که ابتدا در مرحله اول رگرسیون، هوش هیجانی و  2نتايج مندرج در جدول .ارائه شده است 2

منفی و معناداري سالمت روان را پیش بینی می کند و سپس در مرحله دوم رگرسیون، با ورود متغییر واسطه اي شاهد کاهش 
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که اين موضوع حاکی از اين امر می باشد که متغییر تاب آوري  ییر هوش هیجانی و خوش بینی هستیممقدار بتا هر يک از دو متغ

 .رابطه هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان ايفا می کند نقش واسطه گري را در

 

ضرایب رگرسیون سلسله مراتبی ( :3)جدول   

 >t P< F R df P بتا متغییر مرحله

 %110 11و  2 %20 93/31 %10 -10/2  -%22 هوش هیجانی 1

 %10 -03/1 -%21 خوش بینی

 %110 11و  2 %11 12/33 %110- 91/3- %31 هوش هیجانی 2

 %119- 12/3- %30 خوش بینی

 %110- 91/3- %31 تاب آوري

 

همچنین )یر معناداري بر تاب آوري دارند در سومین گام به منظور روشن شدن اين موضوع که هوش هیجانی و خوش بینی تاث

از .( هیجانی و خوش بینی با سالمت روان نقش واسطه اي را ايفا می کندجهت تشخیص اين موضوع که تاب آوري بین هوش 

به همین منظور متغییر هاي هوش هیجانی و خوش بینی به عنوان متغییر پیش بین و تاب آوري .رگرسیون چندگانه استفاده گرديد

وش هیجانی و خوش بینی بر تاب آوري به عنوان متغییر مالك وارد معادله رگرسیونی شدند که نتايج حاکی از تاثیر معنادار ه

بر می آيد هوش  هیجانی به صورت  1همان گونه که از مندرجات جدول  .ارائه شده است 1خالصه نتايج تحلیل در جدول .داشت

همچنین خوش بینی نیز به صورت مثبت و معنادر ( . P= ,31/1= β 112/1 )مثبت و معنادار تاب آوري را پیش بینی می کند

نشانگر اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغییرهاي پیش  0جدول  .( P=  ,11/1 = β 110/1 ).آوري را پیش بینی می کندتاب 

متغییر سالمت روان  -%31صورت مستقیم به مقدار  همان گونه که مشاهده می شود هوش هیجانی به . بین و واسطه می باشد

گزارش شده که نشانگر اثر غیر % 11متغییر واسطه اي تاب آوري  به مقدار اثر پس از وارد شدن اين را پیش بینی می کند که 

متغییر   -%30صورت مستقیم  همچنین خوش بینی به .روان با واسطه گري تاب آوري می باشد مستقیم هوش هیجانی بر سالمت

گزارش شده که نشانگر % 01به مقدار تاب آوري  سالمت روان را پیش بینی می کند که اين اثر پس از وارد شدن متغییر واسطه اي

الزم به ذکر است که اثر غیر مستقیم هوش .اثر غیر مستقیم متغییر خوش بینی بر سالمت روان با واسطه گري تاب آوري می باشد

) ن ، در اثر مستقیم تاب آوري بر سالمت روا%(31) هیجانی بر سالمت روان، از حاصل ضرب اثر مستقیم هوش هیجانی برتاب آوري 

از طرفی ديگر اثر غیر مستقیم خوش بینی بر سالمت روان، از حاصل ضرب اثر مستقیم خوش بینی بر تاب . حاصل می شود%( 31

 .به دست می آيد( -%31)در اثر مستقیم تاب آوري بر سالمت روان%( 11) آوري 
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 پیش بینی تاب آوری بر اساس هوش هیجانی و خوش بینی : (4)جدول 

 >T P< F R2 Df P بتا متغییر مرحله

 %110 11و  3 %22 11/32 %112 101/2 %31 هوش هیجانی تاب آوري

 %110 21/1 %11 خوش بینی

 

 

 پیش بین و واسطهاثرات مستقیم و غیر مستقیم متغییر های :  ( 5) دولج

 بحث و نتیجه گیری

نمره منفی بین اين  .به طور منفی و معنادار با سالمت رون رابطه داردنتايج پژوهش نشان داد که  هوش هیجانی  وخوش بینی 

به طوري که در آزمون سالمت روان نمره کمتر نشانه وضعیت بهتر . متغییرها به علت تفاوت در تفسیر جهت نمره گذاري می باشد

که فرد از تاب آوري و هوش هیجانی   بوده و در آزمون خوش بینی و هوش هیجانی هر چه نمره بیشتر باشد نشان دهنده اين است

از اين رو می توان گفت که با افزايش خوش بینی  و هوش هیجانی، سالمت روان در دانشجويان افزايش . بیشتر برخوردار می باشد

پژوهش يافته هاي .اين نتايج که  فرضیه اول پژوهش را تايید می کند و بر حسب چند احتمال به اين شرح تبیین می شود.می يابد

  Slaski and Katwright  ،(2004) (2002) حاضر در زمینه رابطه هوش هیجانی و سالمت روان در راستاي پژوهش هاي

Parker ،(Golman( 2012 در توجیه تاثیر هوش هیجانی بر سالمت روان،  .استBar-on( 2007)  معتقد است در هوش

بنابراين افرادي که به . .هیجانی مهارت هايی وجود دارد که پردازش اطالعات هیجانی را تسهیل و باعث انسجام فکر می شود

احساسات خود توجه کرده و آن را شناسايی و درك می نمايند و حالت خلقی خود را بازسازي می کنند، می توانند تاثیرات اتفاقات 

در  .به حداقل رسانده و به راحتی با آن ها مقابله کنند و در نتیجه از سالمت جسمی و روانی بیشتري برخوردارند استرس زا را

 Segestrom (2006)   ،And et al ( 2013) Riusخصوص تاثیر خوش بینی بر سالمت روان يافت هاي پژوهش با تحقیقات

توان گفت افراد خوش بین از راهبرد هاي متعددي بر اي مقابله  در توجیه نقش خوش بینی بر سالمت روان می.مطابقت دارد

استفاده می کنند و اين مقابله هاي متعدد در ارتباط بین خوش بینی و سالمت روان نقش مهمی ايفا می 

همچنین يکی از ويژگی هاي مهم افراد خوش بین اين است که به صورت مصرانه و موثر اهداف خود را  .(Seligman,1998)کند

منابعی مانند پول،روابط دوستانه، مهارت و . دنبال می کنند و بدين ترتیب با گذشت زمان احتماال منابع بیشتري به دست می آورند

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغییر 

 - %31 هوش هیجانی متغییر پیش بین

 

 از طريق تاب آوري

11% 

 %01- %30 خوش بینی

  - %31 تاب آوري متغییر واسطه
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 Segestrom (2006،  (2001)  Carver)يافته هاي .بط باشند موقعیت اجتماعی که به نظر می رسد با سالمت روانی مرت

and  Scheierنیز مبنی بر اين است که خوش بینی باعث جلب حمايت اجتماعی و در نهايت ارتقا سالمت روان افراد می گردد .

واسطه اي ايفا می  نتايج پژوهش همچنین نشان داد که تاب آوري در رابطه بین هوش هیجانی و خوش بینی با سالمت روان نقش

افراد خوش بین در هنگام مواجه با فشار هاي روانی از سبک هاي مقابله اي .اين نتايج فرض سوم پژوهش را تايید می کند. کند

همچنین افراد خوش بین داراي طرحواره هاي ذهنی انعطاف پذيرتري هستند و می توانند هنگام  .موثرتري استفاده می کنند

را افزايش  خود ي روانی، به طور انطباقی موقعیت را پردازش کنند و با آن کنار بیايیند و از اين طريق تاب آوريمواجهه با ضربه ها

که خوش بینی نگرش  هستند معتقد  Yu and  Zhang (2007) همچنین(. (Makikangas and et al, 2004دهند می 

مثبت افراد را به شرايط ناگوار و وقايع خطرناك نشان می دهد، بنابراين خوش بینی عنصر مهمی در تاب آوري افراد به شمار می 

خوش بینی باعث می شود افراد اعتقاداتی پیدا کنند که نتیجه آن توانايی شخصی ارزيابی مثبت از بافت اجتماعی و محیط، .آورند 

(. and et al, 2010   Carver )اين موجب قوي شدن افراد در مقابل شرايط ناگوار می شود . نتايج مثبت خواهد بودانتظار 

همچنین هوش هیجانی سبب افزايش قدرت ارزيابی محرك هاي محیطی و باال رفتن قدرت بر قراري روابط عاطفی و ابراز همدلی 

تبیین احتمالی ديگر به اين صورت است که هوش هیجانی با افزايش احتمال  .هدمی شود و از اين طريق تاب آوري را افزايش می د

شناخت صحیح و واقع بینانه معناي و موقعیت ها  و پیش بینی و چیرگی بر مسائل، امکان به کار گیري راهبرد هاي رويارويی با 

ه پیش بینی و کنترل  و راهبردهاي مقابله، میزان در واقع،با افزايش توان فرد در زمین .موقعیت هاي استرس زا را قراهم می آورد

 (. 0291بشارت،) تاب آوري افراد را افزايش می دهد 

در مورد رابطه بین تاب آوري و سالمت روان نیز نتايج پژوهش نشان داد که بین تاب آوري و سالمت روان رابطه منفی و معنادار 

 Arrogante (2014) ،and et al می کند با نتايج مطالعات قبلی اين نتايج که فرضیه دوم پژوهش را تايید.وجود دارد

(2006)  Inzlicht  ،Friborg and et al (2006)  ،Connor and Davidson (2003)  همسو هستند و بر اساس اين

در زمینه تاثیر تاب آوري بر سالمت روان بر اين باورند که تاب آوري،  Friborg and et al (2006) ،  .احتماالت تبیین می شود

 Connor and Davidson (2003). ظرفیت و توانمندي افراد براي تغییر،صرف نظر از خطرات تهديد کننده را افزايش می دهد

معنويت  .معنوي در سالمت روان استتبیین ديگري در مورد رابطه تاب آوري با سالمت روان دارند و آن  نقش باورها و ارزش هاي 

به عنوان يکی از موئلفه هاي تاب آوري ، می تواند از يک سو به مشابه سپر، مقاومت فرد را در برابر استرس هاي زندگی افزايش 

و ارزش هاي به عبارتی هريک از باورها .پذيري مثبت، فرد را به تعالی و کمال برساندق سوي ديگر به منزله سازش و انطبادهد و از 

  Benetti and    (2006). معنوي مربوط به تاب آوري به نحوي با بهبود شاخص هاي سالمت روان در ارتباط قرار می گیرد

Kambouropoulos  براين باورند که تاب آوري از طريق افزايش سطوح عاطفه مثبت باعث تقويت حرمت خود و مقابله  موفق با

 .بهبودي سالمت روان می گرددتجربه هاي منفی، و درنتیجه 

 پیشنهاداتمحدودیت ها و 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

همچنین شمار زياد پرسش ها ممکن . اين پژوهش در جامعه دانشگاهی انجام شده و قابل تعمیم به جوامع غیر دانشگاهی نیست

بزرگتر و با ويژگی هاي متفاوت انجام پیشنهاد می شود اين تحقیق با حجم  .است صداقت در پاسخ دهی را تحت تاثیر قرار دهد

همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش هاي آينده براي بررسی  .شود تا بتوان با اطمینان بیشتري از نتايج تحقیق استفاده کرد

 .دقیقتر چگونگی تاثیر تاب آوري، هوش هیجانی و خوش بینی تاثیرات درازمدت اين متغییر ها مورد توجه قرار بگیرد

 و تشکرتقدیر 

تمامی دانشجويانی که با تکمیل پرسشنامه ما را در انجام هر چه بهتر اين پژوهش از حمايت هاي بنیاد ملی نخبگان و همچنین  

 .ياري نمودند صمیمانه سپاسگذاري می نمايیم
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