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 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود ،شاهرود ،ایران
چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سالمت روان و هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار انجام شد .روش طرح پژوهش
توصیفی از نوع علی-مقایسهای بود .از بین تمامی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ( 25-40ساله) شهرستان جاجرم در سال ،1396
نمونهای به حجم  160نفر ( 80نفر ورزشکار و  80نفر غیر ورزشکار) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و به
پرسشنامههای سالمت روان گلدنبرگ و هوش هیجانی شرینگ پاسخ دادند .تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین
سالمت روان و هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنیداری وجود دارد ) .)p<%5با توجه به یافتهها میتوان
نتیجه گرفت افراد ورزشکار مستعد داشتن توانایی و استعداد ویژه در هوش هیجانیاند که آنها را قادر به انجام کارهای بزرگ
میکند و هیجانات منفی همچون اضطراب ،خشم و افسردگی را میتواند در آنها پایین آورد و به بهبود سالمت روانشان کمک
کند؛ بنابراین با آگاهی دادن به مردم درباره نقش ورزش در سالمت روان و هوش هیجانی میتوان سالمت روان و هوش هیجانی
آنها را بهبود بخشید.
کلیدواژهها :سالمت روان؛ هوش هیجانی؛ افراد ورزشکار؛ افراد غیر ورزشکار

مقدمه
سالمت روان 1یکی ازبینادیترین مفاهیم اجتماعی است و عبارت است از سازگاری فرد با خود و محیط اطراف خود و استفاده موفقیت -
آمیزازتمامی تواناییها و قابلیتهای خویش در زندگی (مهری و صدقیکوهساره .)1390،هدف از سالمت روان پیشگیری از ابتال به بیماریهای
روانی ،کنترل عوامل مؤثر در بروز بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم بهمنظور برقراری روابط صحیح انسانی است (ذاکراکبری و مرتضوی،
 .)1394بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سالمت روانی در بهترین منظر عبارت است از یک حالتپایا و کامل از نبود نشانههای بیماری
و حضور نشانههای سالمت که دارای ابعاد فاعلی ،روانی و اجتماعی است (سازمان جهانی بهداشت .) 2009 ،بنابراین سالمت روانی نهتنها نبود
بیماری روانی را در برمیگیرد ،بلکه به سطحی از کارکرد اشاره میکند که فرد با خودش ،سبک زندگیاش آسوده و بدون مشکل است (حیدری-
پور ،مشهدی و اصغرینکاح .)1392 ،سالمت روان شامل رضایت عاطفی ،روانشناختی و اجتماعی است .سالمت روان بر فکر و احساس و کردار
ما تأثیر میگذارد .همینطور به ما کمک میکند چگونه حل تنشها ،ارتباط با دیگران ،و تصمیم برای انتخاب را تعریف کنیم .سالمت روان در
هر مرحله از زندگی از کودکی میانسالی تابزرگسالی مهم است (بوستانی 2و عبداالمیر.)2011 ،3
یکی از مهمترین مؤلفههایی که امروزه بهعنوان یک عامل تأثیرگذار در عملکرد ورزشکاران مطرح است سالمت روان است (رحتمی،
 ،1394نقل از رضاجوش .)1395 ،براساس نظر روانشناسان یکی ازعواملی که باعث ارتقای سالمت روان افراد میشود و نقش پیش بینی
کنندهای دراین زمینه دارد ،هوش هیجانی 4میباشد .هوش هیجانی نوعی دیگر از هوش است که بهعنوان زیرمجموعهای از هوش اجتماعی
تعریفشده است؛ یعنی توانایی کنار آمدن با مردم ،مهار هیجانها و روابط با انسانها و توانایی ترغیب یا راهنمایی دیگران.همچنین شامل آگاهی
*پست الکترونیک نویسنده مسئولzahra322zir@gmail.com :
1.Mental health
2.Bostani
3.Abdulamir
4.Emotional Intelligence
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از احساسات ،استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمهای مناسب در زندگی و همچنین توانایی تحمل کردن ضربههای روانی است ،الگوهای مختلفی
درباره هوش هیجانی مطرح شدهاند (گلمن .)1995 ،1بهعنوانمثال گلمن ( )1995هوش هیجانی را دارای ابعاد بیرونی و درونی میداند ،عناصر
بیرونی مانند :میزان خودآگاهی ،خودانگاره ،احساس استقالل و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت است وعناصربیرونی شامل :روابط فردی ،سهولت
در همدلی و احساس مسئولیت است(نقل ازریاحی فارسانی .)1390،بار_اون )2000( 2در الگوی خود از هوش هیجانی ،فقط روابط درونی فرد با
خودش و دیگران را موردتوجه قرار نمیدهد بلکه عناصر چون سازشپذیری ،تحمل فشار روانی و خلقوخوی عمومی را از عوامل تشکیلدهنده
هوش هیجانی میشمارد .طبق نظر بار_اون هوش هیجانی مجموعهای از ظرفیتهای غیر شناختی ،قابلیتها و مهارتهایی است که بر
تواناییهای فردی برای موفقیت در مقابله با مطالبات و فشارهای محیطی تأثیر میگذارد (محمدخانی ،لنگرودی ،قاسمی و حکیمپور.)1395 ،
ویژگیهای هوش هیجانی همچون درک ،توصیف و فهم و مدیریت احساس ،موجب مقابله کارآمد افراد با استرسهای روزانه و اتفاقات
مهم زندگی میشود و نتایجی همچون سالمت روانی کیفیت مطلوب روابط ،رضایت شغلی و سالمت بدنی را در پی دارد (گالدیس ،3فرانک 4و
امی .)2009 ،5یکی از شاخصهای مهم هوش هیجانی این است که فرد چقدر خوب به فشار روانی واکنش نشان دهد .باور همگانی براین است
که اگر فرد ازلحاظ هیجانی باهوش باشد ،بهطور مؤثری میتواند از پاسخهای هیجانی برخوردار بوده آنها رامتوازن سازد و بهاینترتیب از آثار
مخرب فشار روانی محافظت میشود (ریاحیفارسانی.)1390،
امروزه در دنیای ورزش ثابتشده است که عملکرد ورزشکاران رشتههای ورزشی مختلف نهتنها تحت تأثیر آمادگی بدنی و عوامل تکنیکی
وتاکتیکی قرارمی گیرد ،بلکه ویژگیهای روانی و هیجانی مختلفی میتواند بر عملکرد ورزشی ورزشکاران تأثیر بگذارد ،درنتیجه میتوان گفت
ورزشکاران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار دارای ویژگیهای روانی و هیجانی متفاوتی هستند .این ویژگیها میتوانند عملکرد ورزشکاران را
بهبود بخشد و به آنها کمک کند تا در شرایط متفاوت بهترین بازده را داشته باشد(.رحتمی ،1394 ،نقل از رضاجوش .)1395 ،تاکنون مطالعات
بسیار زیادی درزمینه ارتباط هوش هیجانی و سالمت روان بامولفههای مختلف در حوزهی روانشناسی صورت گرفته است ،و نتایج بهدستآمده
حاکی از آن است که هوش هیجانی و مولفههای آنهم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم با سالمت روان ارتباط دارد .برای مثال گالدیس و
همکاران ( )2009نشان دادند که دانشجویان ورزشکار نسبت به غیر ورزشکار از میزان هوش هیجانی و سالمت روانی بیشتری برخوردارند .با
توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اهمیتی که ورزش و فعالیت جسمانی در سالمت روانی و هوش هیجانی افراد جامعه دارد پژوهش حاضر به
دنبال مقایسه سالمت روان و هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار بود.
روش

شرکتکنندگان
جامعه آماری شامل تمامی ورزشکاران و غیر ورزشکاران  25تا 40ساله شهرستان جاجرم در سال  1396بودندکه از بین آنها  160نفر (80
نفر ورزشکار و 80نفر غیر ورزشکار) با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .طرح پژوهش توصیفی و از نوع علی-مقایسهای
است.

ابزار
گلدنبرگ6

( )1972به منظور شناسایی اختالالت روانی تدوین شده و در ایران توسط عبادی
پرسشنامه سالمت روان :این پرسشنامه توسط
همکاران ( )1389هنجاریابی شده است و شامل 12سؤال است که هریک از سؤالهای آن شدت مشکالت روانی را دریک ماه اخیر میسنجد.
سؤالهای آزمون بهصورت چهارگزینهای (اصالً ،در حد معمول ،بیشتر از حد معمول و خیلی بیشتر از حد معمول) است .نمرهگذاری این پرسشنامه
بر اساس طیف لیکرت میباشد .کسب نمره باال در این آزمون نشاندهنده وخامت وضعیت سالمت روانی و عمومی شرکتکننده است .ضریب
1.Golemen
2.Bar-on
3.Gladys
4.Frank
5.Amy
6 .Goldnbrg
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اعتبار این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای مؤلفههای نشانههای سالمت روانی مثبت ونیز نشانههای اختالل روانی  0/88و 0/87
گزارششده است.
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ :این آزمون در سال (  )1966بر اساس نظریه گلمن )1995( 1توسط شرینگ 2تدوینشده است و در
بهمنماه ( )1380در ایران توسط منصوری هنجاریابی شد .این آزمون دارای  33سؤال است و  5مؤلفه هوش هیجانی را اندازهگیری میکند .این
مؤلفهها عبارتاند از :خودآگاهی ،خودکنترلی ،خود انگیزگی ،هوشیاری اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی .نمرهگذاری این آزمون بر اساس مقیاس
لیکرت است .سؤاالت ( )9،10،12،18،20،22،28،33بهصورت معکوس نمرهگذاری میشوند بقیه سؤاالت بهصورت مستقیم نمرهگذاری میشوند.
آلفای کرونباخ این آزمون  0/85گزارش شده است.

شیوهی اجرا
پس از اینکه اهداف پژوهشی برای افراد ورزشکار و غیر ورزشکار توضیح داده شد و به آنها در مورد محرمانه بودن اطالعات اطمینان
خاطر داده شد و رضایت آنها برای شرکت در پژوهش جلب شد ،پرسشنامهها در اختیار افراد ورزشکار و افراد غیر ورزشکار قرار گرفت و
توضیحات الزم در خصوص نحوهی پاسخدهی به آنها ارائه شد .درنهایت اقدام به جمعآوری اطالعات گردید.

نتایج
دادههای حاصل از نمونه موردمطالعه وارد تحلیل شد و نتایج حاصل از تحلیل ،میانگین و انحراف معیار در جدول2و1گزارششده است.
جدول 1
میانگین مؤلفههای هوش هیجانی (هر گروه  160نفر)
میانگین
گروهها
متغیرها
27/010
ورزشکار
خودانگیختگی
23/6900
غیر ورزشکار
30/216
ورزشکار
خودآگاهی
25/710
غیر ورزشکار
28/796
ورزشکار
خودکنترلی
22/370
غیر ورزشکار
27/216
ورزشکار
هوشیاری اجتماعی
22/250
غیر ورزشکار
26/831
ورزشکار
مهارت
20/350
غیر ورزشکار
اجتماعی
3/166
ورزشکار
4/027
غیر ورزشکار
سالمت روان

انحراف معیار
4/511
4/444
4/595
5/229
4/566
3/452
3/987
4/802
4/774
4/802
12/2167
16/171

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود متغیرهای خود انگیختگی ،خودآگاهی ،خودکنترلی  ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی  ،در
دو گروه –افراد ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد بهگونهای که افراد ورزشکار از خود انگیختگی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،
هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی باالتری برخوردار هستند بعالوه میانگین نمرات سالمت روان در افراد ورزشکار بیشتر از سالمت روان در
افراد غیر ورزشکار است .نتایج تست لون نشان داد که همگنی واریانسها رعایت شده است.
1. Gollman
2. Shearing
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جدول 2
آزمون تحلیل واریانس برای آزمون معناداری تفاوت میانگین نمرات هوش هیجانی دو گروه
f ms
df
ss
متغیرها
8/372 154/012 1 154/012
خود انگیختگی
6/010 183/013 1 183/013
خودآگاهی
7/394 130/050 1 130/050
خودکنترلی
هوشیاری اجتماعی 14/437 281/250 1 281/250
24/623 819/200 1 819/200
مهارت اجتماعی

P
مجذور اتا
0/097
0/005
0/072
0/016
0/087
0/008
0/156 >0/001
0/240 >0/001

در جدول  5نتایج تحلیل واریانس چند متغیری  ،برای بررسی معنا دار بودن تفاوت میانگین های پنج متغیر خود انگیختگی ،خودآگاهی،
خودکنترلی  ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی  ،در دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار آمده است  ،بر اساس این نتایج  ،ترکیب خطی
متغیر های وابسته معنی دار است ( = 0/463 ، F =17/169 p>0/001المبدای ویلکز) به عبارت دیگر  ،بین این دو گروه در
متغیرهای مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد  .نتایج بررسی فرضیه اصلی پژوهش  ،نشان می دهد که در متغیر های خود انگیختگی،
خودآگاهی ،خودکنترلی  ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی  ،در دو گروه –افراد ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنا داری وجود دارد
( .)P>0/001نتایج آزمون نشان داد که میانگین نمرات سالمت روان افراد ورزشکار ( )12/2167کمتر از نمرات سالمت روان در افراد غیر
ورزشکار ( )16/171بوده است برای بررسی معنادار بودن تفاوت از آزمون Tمستقل استفاده شد که نتایج آن  t )158( =4/498میباشد و با
توجه به اینکه  P>0/05لذا فرضیه تحقیق تائید و فرض صفر رد میشود.
بحث
هدف از پژوهش حاضر مقایسه سالمت روان و هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین سالمت
روان و هوش هیجانی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج بررسی فرضیه اصلی پژوهش نشان میدهد که در
متغیرهای خود انگیختگی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی ،در دو گروه –افراد ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت
معناداری وجود دارد و همچنین میانگین نمرات سالمت روان در افراد ورزشکار به طور معناداری کمتر از نمرات سالمت روان در افراد غیر
ورزشکار بوده است .الزم به ذکر است ،پایین بودن نمره در آزمون سالمت روان نشانه سالمت روان بیشتر و کمتر بودن مشکالت روانی است.
بنابراین سطح هوش هیجانی یک شخص در سالمت و رشد روانی و هیجانی او سهم بسزایی دارد.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش پروازی شندی وآجیل چی ( )1395همسو است که در پژوهش خود نشان دادند بین افراد ورزشکار و
غیر ورزشکار ،در سه متغیر هوش هیجانی ،تابآوری و سالمت روان تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین با نتایج پژوهش سید احمدی و
همکاران ( )1389همخوان است که نشان دادند دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر ورزشکار از وضعیت سالمت روانی بهتری
برخوردار هستند .مهری و همکاران ( )1390به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی و سالمت روان ورزشکاران بهطور معناداری باالتر از افراد
غیر ورزشکار است.
درحالیکه جهان با شتاب توصیفناپذیری بهسوی صنعتی شدن و تحوالت عمیق در فناوری در حال حرکت است ،و موضوع بیماریهای
روانی و مشکالت روانی و اجتماعی موضوعی اساسی با دورنمایی نهچندان خوشنود کننده بهحساب میآید ،مشارکت فعال در فعالیتهای ورزشی
راهی مؤثر و ایمن برای کاهش بیماریها و مشکالت روانی است .ورزش با فراهم آوردن موقعیتی برای منحرف کردن توجه فرد از موقعیت
استرسزا و فراهم آوردن زمینهای برای افزایش اعتمادبهنفس و احساس توانمندی ،میتواند سبب افزایش هوش هیجانی و سالمت روانی،
کاهش اضطراب و افسردگی و تنظیم هیجانات و افزایش احساس شادی و خوشبینی شود .بنابراین افرادی که در فعالیتهای ورزشی شرکت
میکنند احساس تنهایی و اضطراب کمتری را تجربه میکنند.
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درکل چنین به نظر میرسد که زندگی صنعتی با استرسهای متعدد و پیچیده عجین شده و توانایی مقابله با این استرسها از طریق
کسب توانمندیهای هیجانی با مشارکت ورزش زمینه حفظ و تأمین سالمت جسمی روانی و عاطفی افراد را فراهم میکند .بنابراین به افراد
توصیه میشود با مشارکت در فعالیتهای ورزشی بخصوص ورزشهای همگانی ،تیمهای مختلف ورزشی زمینه سالمت خود را فراهم آورند.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به نداشتن اطالعاتی در خصوص سابقه ورزشی ،نوع رشته ورزشی و طول مدت ورزش و گروهی یا
انفرادی بودن اشاره کرد .از محققان درخواست میشود تا در تحقیقات بعدی با در نظر گرفتن این محدودیتها و رفع آن اقدام به انجام پژوهش
نمایند.
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