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 چکیده 

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین سالمت روان و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر مقطع پیش 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه . صورت گرفت 49-49در سال تحصیلی دانشگاهی شهرستان شادگان 

می باشد که از بین  49-49ادگان در سال تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان ش

-ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه هوش هیجانی بار. دانشجو به منظور نمونه انتخاب شدند 05آن ها تعداد 

یافته های . پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. می باشد GHQآن و پرسشنامه سالمت روان 

به این . سالمت روانی همبستگی منفی و معنی داری وجود داردپژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و 

از یافته ای این پژوهش می . معنی که هرچه نمره هوش هیجانی بیشتر باشد نمره سالمت روانی کمتر است

 .توان نتیجه گرفت هوش هیجانی نقش مؤثری در سالمت روانی دانش آموزان دارد

 .دانش آموزان هوش هیجانی، سالمت روان،  :واژگان كلیدی
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 مقدمه 

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت عقیده دارند که حجم مسائل رفتاری و روانی در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش 

است و این افزایش تا حد زیادی وابسته به رشد جمعیت و تغییرات اجتماعی مانند شهرنشینی، فروپاشی خانواده های گسترده، 

فشار   (.1941یوسفی و همکاران، )زندگی مردم و مشکالت احساسی و بیماری های خفیف روانی می باشد تغییر در شیوه ی 

روانی ممکن است به صورت عصبانیت، اضطراب، حساسیت نقش، افکار بیهوده و حتی بیماری جسمی ظاهر گردند که این 

به مشکالت روانی با کاهش توانمندی، خستگی، احساس ابتال  .عوامل بر سطح اعتماد به نفس و عملکرد افراد تأثیر مخرب دارد

گناه، بی اشتهایی، گرایش به خودکشی، عدم تمرکز و تغییر در عملکرد ذهنی و شناختی همراه است، و ریتم های بیولوژیک 

ها و فشار(. 1945به نقل از ؛ صادقی و همکاران،  4559مصلی نژاد و امینی، )نظیر خواب و تغذیه فرد را مختل می کند

معضالت عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سبب می شود که وجود انسان سریع تر از گذشته فرسوده گردد و روان حساس 

در این راستا حفظ سالمت روان مانند . سالمت از نیاز های اساسی انسان است. آدمی زودتر در معرض انواع بیماری ها قرار گیرد

طی قرن . سالمت روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد.  سالمت جسم اهمیت ویژه ای دارد

عمر طوالنی تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتالء به . گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای تغییر یافته است

ر تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را های علمی و تکنیکی د های مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفت بیماری

چنین . بلکه توان دستیابی به سطح باالی تندرستی را نیز معنی می دهد. به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است

در رابطه این ابعاد . مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقالنی، اجتماعی، شغلی و معنوی است

بنابراین سالمت روانی . متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می گیرد و بر آنها تاثیر می گذارد

نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می کند که فرد با خود وسبک زندگی اش آسوده و بدون 

ن است که فرد باید بر زندگی اش کنترل داشته باشد وفقط در چنین حالتی است که می توان یتصور برادر واقع، . مشکل باشد

، ترجمه منشی 1411هرشن سن و پاور،) آن قسمت هایی را که در باره ی خود یا زندگی اش مساله ساز است تغییر دهد

این امر به ویژه در . کامل انسان ها محسوب می شودسالمت روانی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در ارتقا و ت (. 1939طوسی،

دانش آموزان هر کشوری از سرمایه های فکری و معنوی آن کشور به شمار می .دانش آموزان از اهمیت بسیاری برخوردار است

یزی بررسی مسال خاص دانش آموزان، تحصیل موفق و تأمین سالمت جسمی روانی آن ها از مهمترین اهداف برنامه ر. روند

عوامل مختلفی به عنوان پیش بینی کننده های سالمت روان اثر می گذارند، یکی از این عوامل هوش . آموزشی دولت ها است

سال پیش  45از حدود . هوش هیجانی سال هاست مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است(. 4552آن، -بار)هیجانی می باشد 

 (.1914رشیدی نژاد، )شی چیره شد به این سو، مفهوم هوش هیجانی به بهره هو

، سالوی و همکاران، برای نخستین بار 1445مطرح شد و پس از آن در سال  1495اولین بار مفهوم هوش هیجانی در سال 

هوش هیجانی شامل درک، فهم و (. 1949به نقل از کشاورز و همکاران،)مفهوم هوش هیجانی را به صورت کلی بیان کردند 

و مجموعه ای از توانایی ها، کفایت ها و مهارت ( 4555سالوی و همکاران، )ی هیجانات در خود و دیگران است استدالل و اداره 

های غیر شناختی است که توانایی فرد برای مؤفقیت در مقابله با اقتضائات محیطی را تحت تأثیر قرار می دهدو باعث فائق 

مطالعات انجام شده مبین نقش و اهمیت هوش هیجانی در (. 1443، اون -بار)آمدن بر فشارها و نیاز های محیط می گردد 

 (.1912ثمری،طهماسبی،)شئون مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل، شغل، محیط اجتماعی و سالمت روانی فرد می باشد

یم و معانی در مدل جدید، هوش هیجانی به توانایی شناسایی مفاه. مدل هوش هیجانی را بسط دادند( 1443)می یر و سالوی 

هوش هیجانی توانایی . هیجانات، روابط میان آن ها، استدالل کردن در مورد آن ها و نیز حل مسئله بر اساس آن ها اشاره دارد

دریافت هیجانات، جذب احساسات مرتبط با هیجان، درک و فهم اطالعات مربوط به هیجانات و نیز مدیریت آن ها را شامل می 

ت انجام شده نشان دهنده ی نقش و اهمیت هوش هیجانی در ابعاد مختلف زندگی افراد، اعم از به طور کلی مطالعا. شود

 (.4514گلمن، )تحصیل، شغل و محیط اجتماعی و سالمت روانی فرد است 
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در پژوهش خود با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با سالمت روان در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (  1941)خاکی 

د که ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی و سالمت روان وجود دارد و هوش هیجانی به گونه ای مثبت می تواند نشان دا

در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ( 1944)قیاسی . سالمت روان را برای دانش آموزان  پیش بینی کند

هر زرقان به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی با سالمت تنظیم شناختی هیجان با سالمت روان دانش آموزان متوسطه ش

نشان داد که آموزش هوش هیجانی می تواند به (  1944)مختاری . روانی دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد

کمالی . ود عنوان یک روش مداخله ای مفید بر بیماران قلبی ، در جهت بهبود شاخص های سالمت جسمانی و روانی بکار ر

با هدف بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی  با سالمت روانی در دانش آموزان دختر ( 1945)ایگلی 

 .نشان داد که میزان سالمت روان در افراد دارای هوش هیجانی باال نسبت به افراد دارای هوش هیجانی پایین بیشتر است

وانی دانش آموزان و نقش هوش هیجانی در سالمت روانی و محدودیت پژوهش های صورت با توجه به اهمیت موضوع سالمت ر

هدف از مطالعه حاضر تعیین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان دختر  مقطع پیش . گرفته این پژوهش صورت می گیرد

 .آنان می باشد دانشگاهی شهرستان شادگان و بررسی ارتباط آن با سالمت روانی

 روش تحقیق
جامعه آماری مورد نظر در این  .این تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها ،یک تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است

 05نمونه آماری شامل . تحقیق مشتمل است بر کلیه دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان شادگان می باشد

ابزار تحقیق در این پژوهش عبارت . یش دانشگاهی انتخاب شده استآموزان پ نفر دانش آموز بصورت تصادفی از میان دانش

 : است از

سوال دارد که چهار بعد سالمت عمومی یعنی عالئم جسمانی، عالئم  41این پرسشنامه : -GHQ 41پرسشنامه سالمت عمومی 

های ارائه شده به هریک از مواد  پاسخ. اضطراب و اختالل در خواب، عالئم افسردگی و کارکرد اجتماعی را اندازه گیری می کند

نمره ی کل هر . درجه ای از هیچ تا بسیار شدید تر از حد معمول میزان ناراحتی را مشخص می کند 9آزمون در یک مقیاس 

حداقل نمره در این پرسشنامه صفر و حداکثر نمره . فرد از طریق محاسبه ی نمره ی مقیاس های چهار گانه به دست می آید

باال بودن نمره در این پرسشنامه نمایشگر عدم سالمت و پایین بودن نمره نمایشگر .است 41ی برش پرسشنامه و نقطه  19

 .سالمت روانی فرد است

گزارش  11/5در فاصله ی دو هفته ای و روش آلفای کرونباخ یعقوبی ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آزمون مجدد 

در این پژوهش نیز اعتبار آزمون با . براورد کرده است 19/5کرده است و حدادی کوهسار ضرایب هماهنگی کل مقیاس را 

 . به دست آمده است 11/5استفاده از آلفای کرونباخ 

آن استفاده -ش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی باردر این پژوهش  به منظور سنجش هو: پرشنامه هوش هیجانی

و پانزده خرده مقیاس ( مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار)که دارای پنج مقیاس یا جنبه . شده است

مخالفم و کامال  کامال موافقم، موافقم، تا حدودی،)درجه ای در ردیف لیکرت  0پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس . است

آلفای محاسبه شده در مرحله )گزارش گردید این میزان % 49میزان آلفای کرونباخ برای کل آزمون . تنظیم شده است( مخالفم

 (.1914راحله سموعی، )با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون یکسان بدست آمده ( سوم

 .میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی استفاده شده استبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری 
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  یافته ها
 شاخص های توصیفی مربوط به هوش هیجانی و سالمت روانی دانش آموزان  1جدول  

 

که از  نقطه برش پرسشنامه بیشتتر بتوده و نشتان     94نشان می دهد که میانگین سالمت روانی در دانش آموزان  1نتایج جدول 

 .می باشد 0/441همچنین میانگین هوش هیجانی دانش آموزان . دهنده عالیم  افسردگی متوسط  دانش آموزان می باشد

 
 ربوط به مقیاس های سالمت روانیشاخص های توصیفی م 2جدول  

 

 

مربتوط بته نشتانه هتای  افستردگی  و      (59/9)و انحتراف استتاندارد   ( 29/4)نشان می دهد که بیشترین میتانگین   4نتایج جدول 

مربتوط بته نشتانه هتای     ( 99/4)مربوط به خرده مقیاس نشانه های جسمانی و کمترین انحتراف معیتار   ( 11/2)کمترین میانگین

 .اضطراب و اختالل خواب می باشد
 موزان شاخص های توصیفی پنج مقیاس كلی پرسشنامه هیجانی دانش آ 3 جدول

 

 

 

 

 

 

و انحراف معیتار  ( 90/44)ن میانگین  مربوط به مقیاس کلی هوش هیجانی درون فردی نشان می دهد که بیشتری 9نتایج جدول 

 .در دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی می باشد( 19/4)
 

 نتایج همبستگی پیرسون بین سالمت روانی و شاخص پیشرفت تحصیلی 5جدول 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد نام متغیر

-525/5 55 روانی  هوش هیجانی و سالمت ** 552/5 

 .می باشد 51/5نشان دهنده معنی داری در سطح ** 

 

به . وجود دارد 51/5نشان می دهد که بین هوش هیجانی  سالمت روانی همبستگی منفی  و معنا دار در سطح  0نتایج جدول 

 .این معنی که هوش هیجانی بر سالمت روانی  دانش آموزان تأثیر دارد

 واریانس انحراف استاندارد بیشترین كمترین میانگین نام متغیر

 153/593 35/25 352 255 5/292 هوش هیجانی

 912/21 55/9 52 15 32 سالمت روانی

 انحراف استاندارد میانگین مقیاس 

 66/2 12/6 نشانه های جسمانی

 35/2 92/6 نشانه های اضطراب و اختالل خواب

 62/2 26/2 نشانه های اختالل در عملکرد اجتماعی

 55/3 65/9 نشانه های افسردگی

 انحراف معیار میانگین  مقیاس ردیف

 13/9 55/99 هوش هیجانی درون فردی 1

 52/6 55/62 هوش هیجانی بین فردی 2

 15/5 12/36 هوش هیجانی مقابله با فشار 3

 99/5 55/56 هوش هیجانی سازگاری 5

 69/5 65/52 هوش هیجانی خلق كلی 5
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 ستگی پیرسون بین مقیاس های كلی پرسشنامه هوش هیجانی و سالمت روانی  دانش آموزان همب  6 جدول

 

 

 

 

 

 

 

نشان می دهد که بین هوش هیجانی درون فردی و هوش هیجانی مقابله با فشار با  سالمت روانی همبستگی  2نتایج جدول 

همچنین نتایج بین هوش هیجانی بین فردی، هوش هیجانی سازگاری و هوش . وجود دارد 51/5سطح منفی  و معنا دار در 

 .هیجانی خلق کلی با سالمت روانی ارتباط معنی داری را نشان نمی دهد

 

  گیری بحث و نتیجه
فرسوده گردد و فشارها و معضالت عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سبب می شود که وجود انسان سریع تر از گذشته 

در این راستا حفظ . سالمت از نیاز های اساسی انسان است. روان حساس آدمی زودتر در معرض انواع بیماری ها قرار گیرد

عوامل مختلفی به عنوان پیش بینی کننده های سالمت روان اثر می . سالمت روان مانند سالمت جسم اهمیت ویژه ای دارد

یافته های این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و سالمت روانی . هیجانی می باشد گذارند، یکی از این عوامل هوش

ارتباط معنی داری وجود دارد به این معنی که هر چه نمره هوش هیجانی فرد باالتر باشد نمره سالمت روانی او نیز کمتر است 

وانی فرد و نبود افسردگی همراه است و هوش هیجانی به عبارتی باالتر بودن سطح هوش هیجانی با باالتر بودن میزان سالمت ر

 :قادر است سالمت روانی را پیش بینی کند یافته های این پژوهش  با یافته های زیر هم سو است

ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی و سالمت روان وجود دارد و هوش هیجانی به گونه ای مثبت می تواند (  1941)خاکی 

بین هوش هیجانی با سالمت روانی دانش آموزان رابطه ( 1944)قیاسی . ی دانش آموزان  پیش بینی کندسالمت روان را برا

آموزش هوش هیجانی می تواند به عنوان یک روش مداخله ای مفید بر (  1944)مختاری . معنی دار و مثبت وجود دارد

میزان سالمت روان در ( 1945)کمالی ایگلی . ودبیماران قلبی ، در جهت بهبود شاخص های سالمت جسمانی و روانی بکار ر

 .افراد دارای هوش هیجانی باال نسبت به افراد دارای هوش هیجانی پایین بیشتر است

 سطح معنی داری ضریب همبستگی  مقیاس ردیف

-361/5 و سالمت روانی  هوش هیجانی درون فردی 1 ** 552/5 

-266/5 هوش هیجانی بین فردی  و سالمت روانی 2  561/5 

-325/5 مت روانیهوش هیجانی مقابله با فشار  و سال 3 ** 556/5 

-193/5 هوش هیجانی سازگاری و سالمت روانی 5  121/5 

-256/5 هوش هیجانی خلق كلی و سالمت روانی 5  525/5 
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 منابع  -
، بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسالمت روانی درکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (1914)رشیدی نژاد، اسماعیل، 

 .سازمانی، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت -رشناسی ارشد، رشته روانشناسی صنعتی پایان نامه کا

، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خود پنداره سالمت روان دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر شیراز، (1941)خاکی، مرضیه، 

 .شتپایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرود

، بررسی رابطه بین هوش هیجانی وتنظیم شناختی هیجان باسالمت روان دردانش آموزان متوسطه شهر زرقان، (1944)قیاسی، بیژن، 

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت

جسمانی وسالمت روانی بیماران قلبی بستری  ، تاثیر آموزش هوش هیجانی بر شاخص های سالمت(1944)مختاری، زینب، 

 .رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور تهران-بیمارستان  مدرس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد 

، رابطه راهبردهای مقابله با استرس و هوش هیجانی باسالمت روان در دانش آموزان دختر شرکت (1945)کمالی اگلیلی، سمیه، 

، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته 45-1914آموزش و پرورش تهران، سال تحصیلی 9الس های کنکور منطقه در ک کننده

 .روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزی

روان )، موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا (سوالی 45فرم )ان -، پرسشنامه هوش هیجانی بار(1914)سموعی، راحله 

 (تجهیز

بررسی ارتباط سالمت روان و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پزشکی ( 1945. )نوروزی، مهدی. عابدینی، زهرا. دقی، حسنصا

 دوره هفتم. شماره دوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. قم

 

به عنوان پیش بینی  بررسی بهداشت روانی در بین دانشجویان(. 1941.)یوسفی، دکتر ناصر، جدیدی، هوشنگ،شیربگی، دکتر ناصر

 . دوره پنجم. شماره نهم. توسعه ی آموزش در علوم پزشکی. کننده عملکرد تحصیلی
 

فصلنامه اصول بهداشت . بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان(. 1912)اکبر و طهماسبی، فهیمه ثمری، علی

 . 90،92، شماره 1912پاییز و زمستان . روانی

بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی (. 1949)و همکاران  کشاورز، نجمه

 .9، شماره 0شراز، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دوره 
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