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چکیده
هدف :این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش عاطفی و سالمت روان ی دانش جویان دخت ر
ورزشکار دانشگاه های جهرم انجام گرفت.
روش :این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی بود .جامعه آماری ش امل دانش جویان دخت ر
ورزشکار دانشگاه های جهرم(دولتی ،آزاد و علوم پزشکی) بود .نمونه ی آماری تعداد  311نفر
از دانشجویان ورزشکار به صورت داوطلبانه بودند که به پرسشنامه سالمت عمومی گل دبرگ و
همکاران( )1979و هوش عاطفی گلمن پاسخ دادند.
نتایج :نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه بین سالمت روانی و مولفه ه ای
ه وش ع اطفی( ،)P=0/001خ ودتن یمی( ،)P=0/0001هم دلی ( )P=0/0001معک وس و
معن ادار و رابط ه ب ین خ ودانگیختگی( )P=0/007مس ت یم و معن ادار و رابط ه ب ین
خودآگاهی( ،)P=0/122و مهارت اجتماعی ( ،)P=0/136معکوس و غیرمعنادار می باشد.
بحث :با توجه به نتایج این تح یق مشارکت در فعالیت های ورزشی راهی مؤثر برای کاهش
اضطراب و افسردگی و تن یم هیجانات و باال بردن مهارت ه ای اجتم اعی اس ت .از ای ن رو
هوش عاطفی با ت ویت سالمت روان ،زمینه بهزیس تی ع اطفی ،بهب ود رواب ن ب ین ف ردی و
سازگاری اجتماعی را فراهم می کند و به دانشجویان کمك می کند تا در زمینه های مختل
زندگی موفق تر عمل نمایند.
واژگان کلیدی :هوش عاطفی ،سالمت روان ،دانشجویان دختر ورزشکار.
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مقدمه

سالمت روان یکی از مولفه های مهم بهداشت عمومی است و بهداشت روان ،توانایی
برقراری توازن در زندگی و م اومت در برابر مشکالت اس ت .مش کالت روان ی ،فش ار
قابل مالح ه ای را بر افراد وارد می کند ،بطوریکه پیش بینی می شود در سال 2020
افسردگی بعد از ناراحتی قلبی باالترین میزان هزینه ها را در سیستم بهداش تی جوام
به خود اختصاص می دهد(نوروزی و همکاران .)1390،امروزه فشار روانی از موضوعات
مهم زندگی است .لذا توجه به سالمت روان افراد از اهمیت بسزایی بر خوردار است .بر
اساس ن ر روانشناسان یکی از عواملی که باعث ارت اء سالمت روان افراد م ی ش ود و
ن ش پیش بینی کننده ای در ای ن زمین ه دارد ،ه وش ع اطفی م ی باش د(طهرانی و
همکاران .)1391،یکی از شاخص های مهم هوش عاطفی این اس ت ک ه ف رد ر در
خوب به فشار روانی واکنش نشان دهد .باور همگانی بر این است که اگر فرد از لح ا
عاطفی با هوش باشد ،به طور موثری می تواند از پاسخ های ع اطفیبر خ وردار ب وده و
آن ها را متوازن سازد و به این ترتیب از آثار مخرب فشار روانی محاف ت شود(قش ایی
زاده و حسین پور .)1391،در ه وش ع اطفی مه ارت ه ایی وج ود دارد ک ه پ ردازش
اطالعات عاطفی و عاطفی را تسهیل و باعث انسجام فکر می شود .بنابر ای ن اف رادی
که به احساسات خود توجه کرده و آن را شناسایی و درك می نماین د و حال ت خل ی
خود را بازسازی می کنند ،می توانند تاثیر اتفاقات استرس زا را به حداقل رس انده و ب ه
راحت ی ب ا آن ه ا م ابل ه کنن د و در نتیج ه از س المت جس می و روان ی بیش تری
برخوردارند(نورایی و ساعی ارسی .)1389،از این رو یك شاخص مهم در سالمت روانی
فرد ،نحوه بروز عاطفی است که فرد به فشار روانی ،نش ان م ی ده د .پ ژوهش ه ای
انجام شده در زمینه رابطه هوش عاطفی با سالمت روانی نشان داده اند که مولفه های
هر دو سازه ارتباط معناداری با یکدیگر دارند .این روابن متعلق ب ه ه ر دو جنب ه درون
فردی و بین فردی هوش عاطفی است .ابعاد بین ف ردی ه وش ع اطفی ب ه اف زایش
کیفیت روابن اجتماعی منجر می شوند و ابعاد درون فردی در تعدیل خل ق ف رد ت اثیر
گذار هستند که هر دو از عوامل اثر گذار در سالمت روان قلم داد م ی شوند(س لیمی و
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همکاران .)1394،از آنجایی که سالمت روان را حالت ذهنی ،همراه با داشتن مشکالت
روانی منجر به اختالل در انجام تک الی درس ی ،ک اهش انگی زه ،اض طراب ،ت رس و
نگرانی شده و سبب می شود که دانشجویان بخش قابل توجهی از نیروی فکری خ ود
را صرف رنین مشکالتی کنند .در نتیجه ،مسلما توان و عالقه کافی را برای فعالیت در
امور درسی و آموزشی نخواهند داشت .تغییر روابن با خانواده و دوستان ،عادات خ وردن
و خوابید ن و تنهایی نیز بر برخی از دانشجویان اثر معکوس می گذارد (حمایت طل ب و
همکاران .)1382،اگرره این تغییرات می تواند استرس های حادی را ایجاد کنند ،ام ا
ضرورتاً باعث تنش یا اضطراب نمی شوند ،بلکه تعامل بین انواعی از عوامل استرس زا
و مهمتر نحوه ادراك آن ها است که منجر به تنش یا اضطراب می شود و ای ن ادراك
به نوع و تعداد مناب حمایت اجتماعی موج ود ب رای آن ه ا و نی ز ت تثیرات فرهنگ ی،
بستگی دارد .سالمت عاطفی یا هیجان نس بتا ره ا ش ده از نش انه ه ای اض طراب و
ناتوانی در برقراری روابن سازنده ،م ابله با خواسته ها و محرك های تنش زای زندگی
می داند .بدیهی است که شکل گیری ذهن علمی قو ی و دستیابی ب ه توان ایی ه ای
الزم در جهت کسب موف یت تحصیلی به صورت خلق الس اعه تح ق نم ی پ ذیرد و
عوامل تش کیل دهن ده ای ن يرفی ت در ط ی س الیان تح ول شخص یت ش کل م ی
گیرد(بوستجانیك .)2010،در این راستا گلمن ( )1995زندگی روانی ان سان را ناش ی
از تعامل دو کارکرد ع النی عاطفی می داند ،اساساﹰ پدیده های عاطفیمنب منحصر ب ه
فردی از اطالعات را مهیا می کنند و این اطالع ات ،افک ار ،اعم ال ب رای اف راد در
مورد محین اطراف و جستو احساسات متعاقب آنها را شکل می دهد ،این فرض وجود
دارد که افراد در میزان درك ،فهم و به کارگیری این اطالعات عاطفیاز مه ارت ه ای
متفاوتی برخوردارند و سطح هوش عاطفی و عاطفی یك شخص در س المت و رش د
ع النی و عاطفیاو سهم بسزایی دارد و موف یت در زندگی را تعیین می کن د(طهرانی و
همکاران .)1391،ن ریه هوش عاطفی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر
موف یت و همچنین پیشگیری اولیه از اختالالت روانی را فراهم می کن د ک ه تکمی ل
کننده علوم شناختی ،علوم اع صاب و رش د است ،و قابلیت های هوش ع اطفی ب رای
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خ ودگردانی ع اطفی و ت دبیر ماهران ه رواب ن بس یار ح انز اهمی ت اند(یوس فی و
صفری.)1388،
تتمین سالمت روانی اقشار مختل جامعه یکی از مهمترین مسانلی است که مس ئولین
تعلیم و تربیت در جامعه اسالمی ما باید بطور جدی به آن بیندیشند و به رف ن ایص
موجود بپردازند .در حال حاضر ،آگاهی و دانش فزاینده مشترکی وجود دارد که فعالی ت
بدنی و ورزش من م برای سالمت جسمانی انسان ها سودمند است .این در حالی است
که نتایج مطالعات سال های اخیر ،حاکی از ن ش مؤثر ورزش و فعالیت بدنی م ن م در
سالمت روان انسان های جامعه است .پرداختن ب ه فعالی ت جس مانی م ن م ،یک ی از
بهترین راه های بهبود سالمتی عمومی ،ش امل س المتی جس مانی ،روان ی و ع اطفی
است .فعالیت جسمانی ،با خود ادراکی مثبت مرتبن است و اثر مثبتی بر خلق وخ و دارد
و موجب کاهش سطح اضطراب پایین تا متوسن و کاهش خط رات توس عا افس ردگی
بالینی می گردد .افرادی که به توصیه ها و راهنمایی های فعالی ت جس مانی پیش نهاد
شده توجه و عمل می کنند ،احتمال بیشتری دارد که کیفیت زندگی مرتبن با س المتی
عمومی و وضعیت سالمتی بهتری داشته باشند .پژوهش ها نشان داده اند ک ه فعالی ت
بدنی من م راهی ایمن و مطمئن برای کاهش اختالالت روانی شای در جامعه از قبیل
اضطراب ،تنیدگی و افس ردگی اس ت(یع وبی و ب رادران .)1390،از آنج ایی ک ه دوران
دانشجویی دوره ای مهیج و پر رالشی برای دانشجویان است ،در طول این دوره کلی ه
دانشجویان به دلیل رویایی با عوامل استرس زای بیشتر و لزوم سازگاری مناسب بای د
از سالمت روانی و خود اتکایی بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند به توفیق بیش تری در
تحصیل و در نهایت حرفه خود دست یابند .رالش ه ای دوران دانش جویی م ی توان د
منابعی از اضطراب را برای آن ها فراهم آورده و سالمت آن ه ا را ب ه خط ر ان دازد و
باعث افت تحصیلی گردد(طالبیان نیا و همکاران .)1392،در همین راس تا پ رداختن ب ه
مسانلی مانند سالمت روان و هوش عاطفی و ن ش ورزش و فعال ت ب دنی در جه ت
بهبود سالمت این قشر مهم از جامعه ضروری به ن ر می رسد از این رو ای ن تح ی ق
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در پاسخ به این سوال است که آیا ب ین س المت روان و ه وش ع اطفی دانش جویان
ورزشکار رابطه معنی داری وجود دارد؟
روش تحقیق

این تح یق از نوع توصیفی -همبس تگی ب ود .جامع ه آم اری تع داد  191دانش جوی
ورزشکار در دانشگاه آزاد اسالمی و  283نفر دانش جوی ورزش کار در دانش گاه دولت ی
و 263نفر دانشجوی ورزشکار در دانشگاه علوم پزشکی شهر جهرم بر اساس اطالع ات
بدست آمده از اداره تربیت بدنی هر دانشگاه بدست آمد .نمون ه آم اری تع داد  90نف ر
دانشجوی ورزشکار دانشگاه آزاد 123 ،نفر دانشجوی ورزشکار دانشگاه دولتی و  98نفر
دانشجوی ورزشکار دانشگاه دولتی ،جمعا تعداد  311نفر دانشجوی ورزشکار ب ود .روش
نمونه گیری به علت مشکالت اجرایی و ع دم دسترس ی مناس ب ب ه دانش جویان ب ه
صورت غیر احتمالی و در دسترس بود .از این رو مح ق جهت جم آوری پرسشنامه ها
تعداد  200پرسشنامه برای هر گروه و هر دانش گاه تهی ه و ب ا حو ور در س الن ه ای
ورزشی هنگام تمرینات دانشجویان ورزشکار و قرارگیری در سایر مکان ه ای دانش گاه
مانند کالس ها ،س الن امتحان ات و غی ره جه ت جم آوری اطالع ات دانش جویان
ورزشکار و غیرورزشکار اقدام کرد .از کل تعداد پرسشنامه های تهیه ش ده تع داد 318
پرسشنامه جهت دانشجویان ورزشکار در س ه دانش گاه جم آوری ش د ،ک ه تع داد 7
پرسشنامه دانشجویان ورزشکار به علت عدم پاسخگویی صحیح غیر قابل استفاده ب ود.
ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه شامل پرسش نامه س المت عم ومی گل دبرگ و
همکاران( )1979و هوش عاطفی گلم ن ب ود .داده ه ای ای ن تح ی ق توس ن آزم ون
همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه بین سالمت روانی و مولف ه ه ای
هوش عاطفی( ،)P=0/001خودتن یمی( ،)P=0/0001همدلی ( )P=0/0001معک وس
و معنادار و رابط ه ب ین خ ودانگیختگی( )P=0/007مس ت یم و معن ادار و رابط ه ب ین
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خودآگاهی( ،)P=0/122و مهارت اجتم اعی ( ،)P=0/136معک وس و غیرمعن ادار م ی
باشد(جدول .)1
جدول( :)1رابطه بین مولفه های هوش عاطفی و سالمت روان دانشجویان دختر ورزشکار
هوش

متغیر

خودآگاهی

خودتنظیمی

خودانگیختگی

همدلی

عاطفی
میانگین±
انحراف

مهارت
اجتماعی

6±/38

2±/72

2±/72

99/69

24/18

22/28

19/01 2±/6

2±/6

1±/9

18/02

16/3

استاندارد

سالمت
روان

ضریب

-0/188

-0/088

-0/204

0/152

-0/199

-0/085

همبستگی
سطح

0/001

0/122

0/0001

0/007

0/0001

0/136

معنی
داری

بحث و نتیجهگیری

نتایج این تح یق با تح ی ات ساکلوفسکه ( ،)2007رموانی و ن ری م ادوانی (،)1392
صادقی و بابایی( ،)1394بهرامی و بهرامی( )1391همخوانی دارد و ب ا نت ایج ک اترین و
همکاران ( )2009همخوانی ندارد .یکی از عواملی که باعث ارت اء س المت روان اف راد
م ی ش ود و ن ش پ یش بین ی کنن ده ای در ای ن زمین ه دارد ،ه وش ع اطفی م ی
باشد(طهرانی و همکاران .)1391،یکی از شاخص های مهم هوش عاطفی این است که
فرد ر در خوب به فشار روانی واکنش نشان دهد .باور همگانی بر این است که اگر فرد
از لحا عاطفی با هوش باشد ،به طور موثری می تواند از پاسخ های عاطفی بر خوردار
بوده و آن ها را متوازن سازد و به این ترتی ب از آث ار مخ رب فش ار روان ی محاف ت
شود(قش ایی زاده و حسین پور .)1391،در هوش عاطفی مهارت ه ایی وج ود دارد ک ه
پردازش اطالعات عاطفی را تسهیل و باعث انسجام فکر می شود .بنابراین افرادی ک ه
به احساسات خود توجه کرده و آن را شناسایی و درك می نمایند و حالت خل ی خود را
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بازسازی می کنند ،می توانند تاثیر اتفاقات استرس زا را به حداقل رسانده و به راحتی با
آن ها م ابله کنند و در نتیجه از سالمت جسمی و روانی بیشتری برخوردارن د(نورایی و
ساعی ارسی .)1389،از این رو یك شاخص مهم در س المت روان ی ف رد ،نح وه ب روز
عاطفی است که فرد به فشار روانی ،نشان می دهد .پژوهش های انجام شده در زمین ه
رابطه هوش عاطفی با سالمت روانی نشان داده اند که مولفه های هر دو سازه ارتب اط
معناداری با یکدیگر دارند .این روابن متعلق به هر دو جنبه درون ف ردی و ب ین ف ردی
هوش عاطفی است .ابعاد بین فردی هوش عاطفی به افزایش کیفیت رواب ن اجتم اعی
منجر می شوند و ابعاد درون فردی در تعدیل خلق فرد تاثیر گذار هستند ک ه ه ر دو از
عوامل اثر گذار در سالمت روان قلمداد می شوند(سلیمی و همکاران .)1394،همچن ین
کنترل هیجانات یا خود تنطیم ی ب ه ش یوهای مناس ب مه ارتی اس ت ک ه ب ه دنب ال
خودآگاهی ایجاد میشود .افراد ورزشکار در این حیطه بهتر م یتوانن د از هیج انه ای
منفی ن یر ناامیدی ،اضطراب ،تحریكپ ذیری ره ایی یابن د و در ف راز و نش یبه ای
زندگی کمتر با مشکل مواجه میشوند و یا در صورت بروز مشکل به سرعت میتوانن د
از موقعیت مشکلزا و ناراحتکننده به شراین مطلوب بازگردند .برعکس افرادی ک ه در
این حیطه توانایی کمتری دارند ،همواره درگیر احساسات درمانده کننده هستند(یاریاری
و همکاران .)1386،افراد دارای هوش عاطفی باال در برابر عوامل تنش زا ،دارای قدرت
کنترل بیشتری هستند و مدیریت کنترل فشار روانی رابه خوبی انجام می دهند(کورك
زاده و همکاران .)1394،این توانایی ها به آن ها کم ك م ی کن د ت ا در روی ارویی ب ا
مشکالت انعطاف پذیر بوده و هیجان های خود را کنترل کنند .این افراد قادر به مواجه
هوشمندانه با هیجان های خویش هستند ،خویشتن دارترند ،اعتمادبه نفس باالیی دارند
و برای یادگیری تالش بیشتری ازخود نشان می دهند(بهرامی و همکاران .)1388،ای ن
موضوع بیانگر اهمیت هوش عاطفی به عنوان مهارتی قاب ل آم وزش در س ازگاری ب ا
محین های آموزشی است .آموزش مهارت های عاطفی و اجتماعی می تواند در کوت اه
مدت و دراز مدت موجب موف ی ت اف را دباش د .ب ا گنجان دن مفه وم ه وش ع اطفی
درآموزش ها می توان به فراگیران کمك کرد تا بهتر با فش ارهای روان ی و تحص یلی
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م ابل ه کنن د و کمت ر در ار مش کالت ع اطفی و ت رك تحص یل ش وند(قادری و
شمسی .)1394،در کل رنین به ن ر می رسد که زندگی دانشگاهی ب ا اس ترس ه ای
متعدد و پیچیده ای عجین شده و توانایی م ابله با ای ن اس ترس ه ا از طری ق کس ب
توانمندی های هیجانی با مشارکت ورزش ی ،زمین ه حف و ت تمین س المت جس می،
عاطفی و روانی دانشجویان را فراهم می کند .بنابراین به مسئولین امر و گ روه برنام ه
ریز فعالیت های دانشگاهی پیشنهاد می شود به بح ث تربیتب دنی و ورزش دانش گاهی
اهمیت مواعفی قانل شوند و با انجام اقداماتی همچون راه اندازی فعالیت های ورزشی
صبحگاهی در دانشگاه ها ،برگزاری اردوهای ورزشی دانش جویی ب ه ص ورت هفتگ ی،
تشکیل تیم های مختل ورزشی و حمایت ه ای هم ه جانب ه از ت یم ه ای منتخ ب،
برگزاری مساب ات مختل ورزشی در سطح دانشگاه ه ا ،م دمات حو ور دانش جویان
رشته های مختل تحصیلی در فعالیت های بدنی و تیم های ورزشی را فراهم آورند.
سپاسگزاری
از همه عزیزانی که در انجام این تح یق ما را یاری دادند ،سپاسگزاری می کنیم.
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