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  11/8/90 :پذیرش                         3/4/90 :دریافت
  

  مقدمه
ترین مفاهیم اجتماعی  یکی از بنیادی 1سالمت روانی

است و عبارت است از مجموعه عواملی که در 
                                                 
1. Mental health 

پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختالالت 
شناختی، احساسی و رفتاری در انسان، نقش مؤثر 

ای با این اصطالح  کاوان برخورد بدبینانه روان. دارند
دانند؛ در  ای بیش نمی داشته و انسان سالم را افسانه

  چکیده
زای آن ممکن است در افزایش مشکالتی مانند فرسودگی، اضطراب، اختالالت رفتاری و  دانشگاه و تجارب استرس :هدف زمینه و

از این رو، هدف از این تحقیق بررسی رابطه سالمت روانی و هوش هیجانی و مقایسه  .های روانی نقش داشته باشند دیگر بیماری
  .باشد نور مرکز اردبیل میکار و غیرورزشکار دانشگاه پیاماین متغیرهای روانی در دانشجویان پسر ورزش

نور مرکز اردبیل دانشجوی غیر ورزشکار دانشگاه پیام 120دانشجوی ورزشکار و  120ای  مقایسه - در این مطالعه علی: کارروش
نامه هوش هیجانی شرینگ و همچنین  گیری هوش هیجانی از پرسشبرای اندازه. گیری تصادفی انتخاب شدندبا روش نمونه

  SPSSافزار آماری ها بسته نرم تجزیه و تحلیل داده برای. استفاده شد GHQ-28نامه  گیری سالمت روانی از پرسش برای اندازه
در نظر گرفته ) α=05/0(ها  های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد و سطح معناداری در تمامی فرضیه و آزمون 18نسخه 

  .شد
دار  نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین سالمت روانی و هوش هیجانی در هر دو گروه رابطه معنی: ها یافته

داری را بین هوش هیجانی و سالمت روانی ورزشکاران و  مستقل تفاوت معنی t-testهمچنین نتایج آزمون  .مثبت وجود دارد
داری باالتر  طور معنی یعنی هوش هیجانی و سالمت روانی ورزشکاران در مقایسه با غیرورزشکاران به .نشان دادغیرورزشکاران 

داری از سالمت روانی و هوش هیجانی باالتری نسبت به  طور معنی های دیگر تحقیق نشان داد افراد متأهل به به عالوه یافته. بود
طور  ها به بدنی در مقایسه با سایر رشته بیتو سالمت روانی دانشجویان رشته ترافراد مجرد برخوردار هستند و هوش هیجانی 

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین میزان سالمت روانی و هوش هیجانی بر حسب گروه سنی . داری باالتر بود معنی
  .داری وجود نداشت تفاوت معنی

ای عجین شده و توانایی مقابله با  های متعدد و پیچیده دانشگاهی با استرسرسد که زندگی  در کل چنین به نظر می: گیری نتیجه
حفظ و تأمین سالمت جسمی، عاطفی و روانی   های هیجانی با مشارکت ورزشی، زمینه ها از طریق کسب توانمندی این استرس

  . کنددانشجویان را فراهم می
 نور اردبیلورزشکار، دانشجوی غیرورزشکار، دانشگاه پیامسالمت روانی، هوش هیجانی، دانشجوی :یکلیدهای واژه
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عین حال سالمت نسبی روانی را حاصل تعامل میان 
و  2من ،1های مختلف شخصیت از جمله نهاد قسمت
کنند و بهنجاری  و مقتضیات محیط تعریف می 3فرامن

بین دو قسمت » من«گری صحیح و منطقی  را میانجی
برخی سالمت روانی را . ]1[ دانند نهاد و فرامن می

اند و آن را به  تلقی کرده معادل روانپزشکی پیشگیر
ها و تدابیری برای جلوگیری از ابتال به  عنوان روش

با توجه به گستردگی . برند های روانی بکار می بیماری
مشمول، سالمت روانی را علمی برای بهزیستی و رفاه 

از محیط  ،اند که تمام زوایای زندگی اجتماعی دانسته
ار و باشگاه خانه گرفته تا مدرسه، دانشگاه، محیط ک

تحقیقات حاکی از  .]2[ گیرد ورزشی را در بر می
شیوع انواع اختالالت روانی شامل اضطراب، تنیدگی و 

ای که  افسردگی در جامعه امروزی است، به گونه
برند و ساالنه  افراد زیادی از این مشکالت رنج می

آوری صرف درمان این اختالالت  های سرسام هزینه
سالمت روانی اقشار مختلف تأمین . ]3[ شود می

ترین مسائلی است که مسئولین  جامعه یکی از مهم
تعلیم و تربیت در جامعه اسالمی ما باید بطور جدی 
. به آن بیندیشند و به رفع نقایص موجود بپردازند

در حال حاضر، آگاهی و دانش فزاینده مشترکی 
وجود دارد که فعالیت بدنی و ورزش منظم برای 

این در حالی . ها سودمند است ی انسانجسمان سالمت 
های اخیر، حاکی از نقش  است که نتایج مطالعات سال

مؤثر ورزش و فعالیت بدنی منظم در سالمت روان 
اند  ها نشان دادهپژوهش. ]4[ های جامعه است انسان

که فعالیت بدنی منظم راهی ایمن و مطمئن برای 
ل کاهش اختالالت روانی شایع در جامعه از قبی

عالوه بر  .]5[ اضطراب، تنیدگی و افسردگی است
نقش تمرین و فعالیت بدنی منظم در سالمت روانی 
افراد، توجه به متغیرهای روانی تأثیرگذار در سالمت 

یکی از  4هوش هیجانی. روانی افراد حائز اهمیت است
های اخیر، به رابطه بین  این متغیرهاست که در سال

                                                 
1. Id 
2. Ego 
3. Super ego 
4. Emotional intelligence 

مربوط به سالمتی و سالمت روان  آن و رفتارهای
شامل  5هوش هیجانی. عالقه نشان داده شده است

به عبارت . های خود است شناخت و کنترل هیجان
هوش هیجانی شامل توانایی انجام استدالل دیگر، 

دقیق در مورد احساسات عاطفی، برای ارتقاء سطح 
   .]6[تفکر است 

ای از هوش  مجموعهعنوان زیر هوش هیجانی به
؛ یعنی توانایی کنار آمدن  اجتماعی تعریف شده است

ها و توانایی  ها در روابط با انسان مهار هیجان با مردم،
هایی  همچنین ویژگی. ترغیب یا راهنمایی دیگران

همچون توانایی برانگیختن خود، استقامت و پایداری 
راندن  بل شکست، از دست ندادن روحیه، پسدر مقا

هنگام تفکر، همدلی و صمیمیت افسردگی و یأس در 
های  ویژگی .]7[ گیرد و امید داشتن را در بر می

هوش هیجانی همچون درک، توصیف، فهم و 
مدیریت احساس، موجب مقابله کارآمد افراد با 

شود و  های روزانه و اتفاقات مهم زندگی می استرس
نتایجی همچون سالمت روانی، کیفیت مطلوب روابط، 

. ]8[ مت بدنی را در پی داردرضایت شغلی و سال
دهد هوش هیجانی  نتایج تحقیقات نیز نشان می

و رابطه  داشتهرابطه منفی با ناراحتی روانشناختی 
مثبتی با کیفیت زندگی و رضایت از زندگی و سیستم 

هوش هیجانی و سالمت  .]9[ اجتماعی قوی دارد
روانی و احتمال تأثیر فعالیت بدنی منظم براین 

روانی به عنوان مفاهیم کلیدی در بین های  متغیر
اند و موضوعاتی در حال  محققان ورزشی ظاهر شده

 مندان در روانشناسی ورزش هستند رشد برای عالقه
روابط مثبتی ، 6تحلیل  که، نتایج یک فرا طوری هب ،]10[

و  ،]11[محور  هیجانی و متغیرهای سالمت بین هوش
در  .دهد نشان می ]12[ 7متغیرهای عملکردی

 10ویوسالو  9مریکر، 8گلمن که توسط  یپژوهش

 )2005(، 1نیکوالئو و 11سائوسیس ؛ به نقل از)1996(
                                                 
5. EQ 
6. Meta- analysis. 
7. Performance variable 
8. Golman 
9. Kraemer  
10. Salovey 
11. Tsaousis 
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عنوان یکی  انجام شد، بر اهمیت شایستگی هیجانی به
های هوش هیجانی بر سالمت روانی و سبک  از مولفه

زندگی افراد ورزشکار تأکید شد و نتایج نشان داد 
ود عملکرد بهب هوش هیجانی باال نقش مهمی در

و نظم هیجانی نقش  جسمی و روانی افراد داشته
امل فشارزا و سالمت ای در روابط بین عوکننده تعیین

 2وانگدر همین راستا  .]13[کند  جسمی ایفا می
- می هر شکلی به بدنی فعالیت که داد نشان) 2004(

 داشته نقش روانی سالمت تأمین و حفظ در تواند
 4هالورسونو 3پرلینیاز سوی دیگر . ]14[ باشد

هوش هیجانی بازیکنان هاکی و  ،در پژوهشی) 2006(
ای با هم مقایسه  افراد معمولی را در یک تحقیق زمینه

کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازیکنان هاکی، 
هوش هیجانی باالتری در مقایسه با افراد عادی 

با  دارند و همچنین هوش هیجانی بطور مثبت
در این . عملکرد ورزشکاران در حین بازی مرتبط بود

بین مهم برای تحقیق، هوش هیجانی به عنوان پیش
 5ساکلوفسکه. ]15[ عملکرد بازیکنان شناخته شد

ی بین هوش در پژوهشی به بررسی رابطه) 2007(
هیجانی، شخصیت و ورزش به این نتیجه رسید که 

و رفتار  ی روابط بین شخصیتهوش هیجانی واسطه
چنین  هم هنتایج بررسی ساکلوفسک .باشد ورزشی می

داری بین هوش هیجانی  داد که تفاوت معنینشان 
 6لئو .]16[ افراد ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد

تاثیر هوش با عنوان را تحقیقی ) 2009( و همکاران
انجام دادند و در  تربیت بدنی کدهدانش درهیجانی 

سیدند که مسئله هوش این پژوهش به این نتیجه ر
یند آموزشی دانشجویان تربیت بدنی هیجانی در فرآ

) 2009( و همکاران 7گالدیس .]17[ تاثیر فراوانی دارد
فعالیت بدنی، هوش  تحقیقی با عنوان بررسی روابط

های  هیجانی و سالمت روانی در دانشجویان دانشگاه
ها در این پژوهش به این  آن .جام دادندتایوان ان

                                                                       
1. Nikolaou 
2. Wang 
3. Perlini 
4. Halverson 
5  . Saklofske 
6. Luo-Shao-song 
7  . Gladys Shuk-Fong 

نسبت به غیر  نتیجه رسیدند که دانشجویان ورزشکار
روانی  هوش هیجانی و سالمت ورزشکار از میزان

 و همکاران 8کاترین .]18[ بیشتری برخوردارند
با عنوان هوش هیجانی و سالمت را  یتحقیق) 2009(

 جسمی انجام دادند و در این پژوهش به این نتیجه
ه دانشجویان ورزشکار نسبت به ک درسیدن
در میزان هوش هیجانی، سالمت  ورزشکارانغیر

مربوط به آمادگی جسمانی و کیفیت مرتبط با 
بیشتری  داری سطح معنی از سالمت زندگی

در ) 2009( 10دیمیترا و 9واسیلیکی .]19[ برخوردارند
پژوهشی به مقایسه بین ورزشکاران از لحاظ هوش 

های رقابتی  تصور از بدن در ورزشهیجانی و 
نتایج حاکی از آن بود که ورزشکاران سطح . پرداختند

باالتری از هوش هیجانی در مقایسه با غیر 
 سید احمدی و همکاران .]20[ ورزشکاران دارند

 سالمت وضعیت تحقیقی با عنوان مقایسه) 1389(

ورزشکار انجام  غیر و ورزشکار دانشجویان در روانی
 به این نتیجه رسیدند که دانشجویان دادند و

 ازورزشکار غیر انشجویاند به نسبت ورزشکار

  .]1[ بهتری برخوردار هستند روانی سالمت وضعیت
شده در رابطه با  که تحقیقات انجام با توجه به این

هوش هیجانی و سالمت روانی و نقش فعالیت بدنی 
بیشتر به صورت  ،های روانی این متغیر منظم بر

جداگانه انجام شده و تحقیقی که رابطه این متغیرها 
گرفتن نقش ورزش و تربیت بدنی  را با در نظر

 هیجانی هوش نادر است و با توجه به اهمیت ،بسنجد
دارد،  افراد روان سالمت در که ارزشمندی نقش و

گشای کشف عوامل  تواند راه نتیجه این تحقیق می
روانی افراد باشد و توجیه اثرگذار بر سالمت 

تری برای ترویج تأثیر روانی ورزش در  منطقی
از . تر، در جامعه ایجاد کند دانشگاه و به طور کلی

که دانشگاه و تجارب  سوی دیگر و با توجه به این
زای آن ممکن است در افزایش مشکالتی  استرس

مانند فرسودگی، اضطراب، اختالالت رفتاری و دیگر 

                                                 
8  . Kateryna 
9  . Vassiliki 
10  . Dimitra 
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روانی نقش داشته باشند و به خاطر های  بیماری
های روانی و مشکالت مرتبط با  اهمیت جدی بیماری

های بیشتری  نیاز به آزمون ،آن در جامعه دانشگاهی
 از عوامل مثبت و منفی مرتبط با سالمت روان

باشد، تا بتوان مداخالت مؤثری برای  دانشجویان می
رو، از این . افزایش  یا کاهش این عوامل فراهم کرد

و هدف از این تحقیق بررسی رابطه سالمت روانی 
های روانی در هوش هیجانی و مقایسه این متغیر

دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام 
 .باشد نور مرکز اردبیل می

  

  روش کار
 -با توجه به ماهیت پژوهش، نوع تحقیق علی

. ای و روش تحقیق از نوع همبستگی است مقایسه
ه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر مقطع جامع

باشد که  کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل می
نمونه آماری را نیز . نفر بود 2300تعداد آنها حدود 

دانشجوی  120دانشجوی پسر ورزشکار و  120تعداد 
داد که به شیوه تصادفی  پسر غیرورزشکار تشکیل می

تجربی، انسانی، گروه آموزشی  4ای از بین  طبقه
برای . مهندسی و روانشناسی انتخاب شدند -فنی

نامه هوش  گیری هوش هیجانی از پرسشاندازه
نامه که در  این پرسش. استفاده شد 1هیجانی شرینگ

 ،هنجاریابی شده است) 1380(ایران توسط منصوری 
های خودانگیزی، خودآگاهی،  سوال با مولفه 33شامل 

. های اجتماعی است رتخودکنترلی، همدلی و مها
نامه بر اساس  پرسش) پایایی درونی( همسانی درونی

ضریب آلفای کرونباخ با میانگین کلی ضریب همسانی 
همچنین میزان روایی این . باشد می 84/0درونی 
گزارش شده است که از روایی سازه  63/0آزمون 

همچنین برای . ]21[ کافی برخوردار است
 GHQ-28نامه  از پرسش گیری سالمت روانی اندازه

ماده دارد که توسط  28نامه  این پرسش. استفاده شد
و با روش تحلیل عاملی ساخته  3و قلدبرگ 2هیلر

                                                 
1. Shering Emotional Intelligence Inventory 
2  . Heyler 
3  . Ghledberg 

عالئم . باشد شده است و دارای چهار مقیاس می
افسردگی و اختالل در کنش جسمانی، اضطراب، 

نامه  دهنده این پرسش مقیاس تشکیل اجتماعی، چهار
 هومن. باشند سوال می 7دارای هستند که هر کدام 

نامه را با استفاده از آلفای  پایایی این پرسش) 1377(
محاسبه  82/0و روایی آن را برابر با  83/0کرونباخ 

از آمار با توجه به ماهیت پژوهش . ]22[ کرده است
بندی و تنظیم نمرات خام  توصیفی برای توصیف، طبقه

تاندارد و رسم از طریق محاسبه میانگین، انحراف اس
و در بخش آمار استنباطی برای  نمودار استفاده شد،

ها از آزمون ضریب همبستگی  آزمون فرضیه
های مستقل و تحلیل  گروه تیپیرسون و آزمون 
، ها برای تجزیه و تحلیل داده. واریانس استفاده شد

بکار برده  18نسخه   SPSSافزار آماری  بسته نرم
) α=05/0(ها  ی فرضیهسطح معناداری در تمام. شد

  .در نظر گرفته شد
  

  ها یافته
دست آمده از تحقیق بیشترین فراوانی  طبق نتایج به

درصد مربوط به  08/62در مورد گروه سنی با 
  ).1جدول (سال است  24تا  19گروه سنی 

  
  های جمعیت شناختی پاسخگویان ویژگی. 1جدول 

  درصد  فراوانی ویژگی

  گروه سنی
  08/62  149  سال24تا  19
  41/25  61  سال29تا  25

  5/12  30  سال29باالی 

  70  168 مجرد  وضعیت تاهل
  30  72 متاهل

  83/15  38  تربیت بدنی  رشته تحصیلی
  16/84  202  سایر رشته ها

میزان فعالیت 
  ورزشی در هفته

  92/22  55  ساعت 2کمتر از
  08/27  65  ساعت6تا  2

  50  120  ساعت 6بیش از
  

درصد  30درصد متاهل و  70میان پاسخگویان از 
درصد پاسخگویان در  83/15همچنین . مجرد هستند

ها درصد در سایر رشته 16/84رشته تربیت بدنی و 
درصد  92/22که  در نهایت این. کنند تحصیل می

ساعت در طول هفته ورزش  2پاسخگویان کمتر از 
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 ساعت و 6تا  2درصد در طول هفته  08/27کنند، می
ساعت ورزش  6درصد نیز در طول هفته بیش از  50

   ).1جدول (کنند می

  

  های مستقل برای مقایسه تفاوت میانگین میزان سالمت روانی ورزشکاران و غیرورزشکاران با نمونه tنتایج آزمون  .2جدول 

  داری معنی  سطح tمقدار   درجه آزادی یانگینماختالف میانگین تعداد نمونه وضعیت
 13/41 120  غیر ورزشکار  001/0  13/19  238  03/11 16/52 120 ورزشکار

  

و با توجه به اینکه سطح خطای  2طبق نتایج جدول 
 01/0کمتر از  99/0برای سطح اطمینان  (α)آزمون 

بین میزان توان گفت که می بنابراین). >01/0p(است 
سالمت روانی ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت 

داری وجود دارد و میزان سالمت روانی معنی
ورزشکاران بیشتر از سالمت روانی غیر ورزشکاران 

.است

  

  ها و سایر رشته  بدنی روانی دانشجویان رشته تربیت های مستقل برای مقایسه تفاوت میانگین میزان سالمت با نمونه tنتایج آزمون  .3جدول
  داری سطح معنی tمقدار   درجه آزادی اختالف میانگین میانگین تعداد نمونه وضعیت

  003/0  62/17  238  06/8  06/51  38  تربیت بدنی
 43 202  سایر رشته ها

  

و  با توجه به اینکه سطح خطای  3طبق نتایج جدول 
 01/0کمتر از  99/0برای سطح اطمینان  (α)آزمون 

بین میزان توان گفت که بنابراین می، )>01/0p(است 
بدنی و سایر سالمت روانی دانشجویان رشته تربیت

داری وجود دارد و میزان ها تفاوت معنیرشته
بدنی بیشتر از سالمت روانی دانشجویان تربیت

  .ها استسالمت روانی سایر رشته

  

  های سنی نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه تفاوت میانگین میزان سالمت روانی در گروه. 4جدول 
  داری سطح معنی  fمقدار   میانگین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات متغیر

  159/0  93/1  36/82 2 72/164  سالمت روانی
      61/42 236 24/1619  گروه سنی

       238 96/1783 کل
  

و با توجه به اینکه سطح خطای  4طبق نتایج جدول 
 05/0بیشتر از  95/0برای سطح اطمینان  (α)آزمون 

بین میزان توان گفت که بنابراین می، )<05/0p(است 
سالمت روانی دانشجویان بر حسب گروه سنی تفاوت 

همچنبن نتایج تحقیق نشان  .داری وجود نداردمعنی

داد که بین میزان سالمت روانی بر حسب وضعیت 
و ) <01/0p( دداری وجود دارتاهل تفاوت معنی

میزان سالمت روانی افراد متاهل بیشتر از افراد 
  .مجرد است

  

  های مستقل برای مقایسه تفاوت میانگین میزان هوش هیجانی ورزشکاران و غیر ورزشکاران با نمونه tنتایج آزمون  .5جدول 
  داری سطح معنی tمقدار   درجه آزادی اختالف میانگین میانگین تعداد نمونه  وضعیت
  001/0  16/12  238  46/9  57/81  120  ورزشکار

 11/72 120  غیر ورزشکار
  

با توجه به اینکه سطح خطای  و 5طبق نتایج جدول 
 01/0کمتر از  99/0برای سطح اطمینان  (α)آزمون 

بین میزان توان گفت که بنابراین می ،)>01/0p(است 

ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوت  هوش هیجانی
داری وجود دارد و میزان هوش هیجانی معنی
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.استورزشکاران بیشتر از هوش هیجانی غیر ورزشکاران 
  

  ها هیجانی دانشجویان رشته تربیت بدنی و سایر رشته مستقل برای مقایسه تفاوت میانگین میزان هوش های با نمونه tنتایج آزمون  .6جدول 
  سطح معنی داری tمقدار  درجه آزادی اختالف میانگین میانگین تعداد نمونه وضعیت

  021/0  16/10  238  60/6  02/79  38  بدنیتربیت
 62/73 202  هاسایر رشته

  

و  با توجه به اینکه سطح خطای  6طبق نتایج جدول 
 05/0کمتر از  95/0برای سطح اطمینان  (α)آزمون 

بین میزان توان گفت که بنابراین می )>05/0p(است 
بدنی و سایر هوش هیجانی دانشجویان رشته تربیت

داری وجود دارد و میزان هوش ها تفاوت معنیرشته
بدنی بیشتر از هوش هیجانی دانشجویان تربیت

  .ها استهیجانی سایر رشته

  

  های سنی نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای مقایسه تفاوت میانگین میزان هوش هیجانی در گروه .7جدول 
  معنی داریسطح   fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

  247/0 26/3  25/86 2 23/243  هوش هیجانی
     19/71 236 96/1823  گروه سنی

     238 19/2067 کل
  

و  با توجه به اینکه سطح خطای  7طبق نتایج جدول 
 05/0بیشتر از  95/0برای سطح اطمینان  (α)آزمون 

بین میزان توان گفت که بنابراین می، )>05/0p(است 
هوش هیجانی دانشجویان بر حسب گروه سنی 

همچنبن نتایج تحقیق  .داری وجود نداردتفاوت معنی
نشان داد که بین میزان هوش هیجانی بر حسب 

 داری وجود دارد وضعیت تاهل تفاوت معنی

)01/0p<(  افراد متاهل بیشتر هوش هیجانی و میزان
  .از افراد مجرد است

) 8جدول (همبستگی پیرسون نتایج آزمون ضریب 
سالمت دار مثبتی بین  د رابطه معنیده نشان می

و هوش هیجانی ورزشکاران وجود دارد روانی 
)72/0r= ،001/0p=( .دار مثبتی  همچنین رابطه معنی

و هوش هیجانی در سالمت روانی بین 
  .)=32/0r= ،001/0p(غیرورزشکاران مشاهده شد 

  

  ضریب همبستگی پیرسون .8دول ج

  سالمت روانی  آماره ها  متغیر
  غیر ورزشکاران  ورزشکاران

  هوش هیجانی

  ورزشکاران
  -  721/0*  ضریب همبستگی پیرسون

  -  001/0 سطح معنی داری
  -  120 تعداد نمونه

        

  غیر ورزشکاران
  326/0*  -  ضریب همبستگی پیرسون

  001/0  - سطح معنی داری
  120  - تعداد نمونه

  

منظور بررسی شدت رابطه بین  در ادامه به
 .استفاده شد )r2( 1متغیرهای تحقیق از ضریب تعیین

% 52که تقریباً  دده این تحقیق نتایج نشان می

                                                 
1. Coefficient if determination  

ورزشکاران سالمت روانی واریانس هوش هیجانی با 
نشان همچنین نتایج . مشترک و قابل توجیه است

واریانس هوش هیجانی با % 11که تقریباً  دهند می
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ورزشکاران ناموفق مشترک و قابل سالمت روانی 
  . توجیه است

  

  بحث 
روانی   پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سالمت

و هوش هیجانی و مقایسه این متغیرهای روانی در 
دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام 

بر اساس نتایج مطالعه . اردبیل انجام شدنور مرکز 
حاضر، شیوع اختالالت روانی در افراد مجرد باالتر از 
متأهلین است که با توجه به معنادار بودن این اختالف، 

توان اظهار نمود که افراد مجرد در گروه مورد  می
برابر شانس بیمار بودن را دارند و  2مطالعه بیش از 

توان  می ،، مقطعی بوده استاز آنجا که مطالعه حاضر
چنین تصور نمود که بین وضعیت سالمت روانی و 
هوش هیجانی بر حسب وضعیت تأهل ارتباط 

و هوش  و میزان سالمت روانیمعناداری وجود دارد 
در . افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد است هیجانی

منابع مختلف نیز در خصوص این ارتباط تاکید شده 
 )1377(میان، نتایج تحقیق فخرایی که از این  ،است

با نتایج تحقیق حاضر   ]1[ )1389(و سید احمدی  ]23[
رسد حمایت عاطفی همسر  به نظر می. همخوانی دارد

. تأثیر مهمی در توانایی اجتماعی و سالمت روانی دارد
به نظر محقق هوش هیجانی و سالمت روانی را چه 

چه به عنوان به عنوان یک توانایی در نظر بگیریم و 
یک رگه شخصیتی، در صورتی تحول پیدا خواهند کرد 

به عبارت دیگر  .که فرد در تعامل با دیگران باشد
ها و تنظیم  کارگیری هیجان ادراک، ابراز و شناخت به

آید و افراد  عواطف در رابطه با دیگران بدست می
توانند با تشکیل خانواده بر دامنه ارتباطات اجتماعی  می

ها و عواطف خود  ترتیب هیجان افزایند و بدینخود بی
موقع   ها را به را بهتر درک نموده و ضمن کنترل، آن

این در حالی است که کسب این نوع . ابراز نمایند
تواند  های هیجانی از طریق تشکیل خانواده می توانش

در تعدیل استرس، اضطراب، افسردگی و کسب 
های دو  میانگینمقایسه . سالمت روانی نیز مؤثر باشد

گروه نشان داد که افراد ورزشکار و دانشجویان 

طور معناداری  کننده در تحقیق به بدنی شرکتتربیت
ها دارای  نسبت به افراد غیرورزشکار در تمام مقیاس

به این معنا که ورزشکاران دارای  ،نمره کمتری هستند
اضطراب، افسردگی، اختالالت جسمانی کمتر و کارکرد 

اند و به طور کلی، از سالمت  بهتری بوده اجتماعی
در این . عمومی و روانی باالتری برخوردار بودند

 هوش هیجانیمیزان راستا نتایج نشان داد که بین 
داری وجود  ورزشکاران تفاوت معنیورزشکاران و غیر

ورزشکاران بطور  هوش هیجانییعنی میزان  ،دارد
ورزشکاران غیر هوش هیجانیداری بیشتر از  معنی
همچنین نتایج نشان داد بین میزان سالمت . است
بدنی دانشجویان رشته تربیت و هوش هیجانی روانی

داری وجود دارد و میزان  ها تفاوت معنی و سایر رشته
سالمت روانی و هوش هیجانی دانشجویان تربیت 

سایر  و هوش هیجانی بدنی بیشتر از سالمت روانی
های بسیاری از  ا یافتهاین نتایج ب. ها استرشته

 وانی داردـــگر همخــابه دیـــــات مشــقـــیــقــتح
توان  ها میدر تبیین این یافته .]20،19،18،16،15،14،1[

های ورزشی شرکت گفت دانشجویانی که در فعالیت
توانند از موقعیت به دست آمده به  می ،کنندمی

عنوان حمایتی برای سازگازی با محیط جدیدی که 
معنا که  ، بدین]24[اند استفاده کنند وارد آن شده
های توانند با شرکت در فعالیتدانشجویان می

های ارتباطی و ای مهارتطور عمده ورزشی به
ر ها را در زندگی به کااجتماعی را فرا گرفته و آن

همچنین ورزش موقعیتی برای بروز هیجانات . برند
برداری از فرد و تمرینی برای شناسایی و بهره

به عالوه  تمرین  .]25[آورد هیجانات به وجود می
ورزشی در ارتباط با افزایش وضعیت روانی مثبت و 

 .]16[کاهش وضعیت روانی منفی، شناخته شده است 
ان جهت فعالیت های الزم برای دانشجوی ایجاد فرصت

های ورزشی این امکان را فراهم  کردن در تیم
آورد که از تجارب بدست آمده استفاده نمایند و  می

تر جذب  های دانشگاهی بسیار راحت متعاقباً در فعالیت
ترتیب این دانشجویان از تجارب  بدین. ]24[گردند 
زای دانشگاهی دخیل در افزایش مشکالتی  استرس
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ضطراب، اختالالت رفتاری و دیگر مانند فرسودگی، ا
  .های روانی رهایی خواهند یافت بیماری

بین  های پژوهش مشخص شد با توجه به یافته 
سالمت روانی و هوش هیجانی در هر دو گروه 
ورزشکاران و غیرورزشکاران رابطه مثبت و 

به عبارت دیگر هرچه هوش . داری وجود دارد معنی
ها  سالمت روانی آن هیجانی دانشجویان باالتر باشد،

 1گلمن های این نتایج با یافته. نیز باالتر خواهد بود
 3کیاروچی، ]26[ )2000( 2بارئون ،]13[ )1996(
که رابطه  ]13[ )2005( سائوسيس، ]27[ )2002(

داری را بین هوش هیجانی و سالمت روانی  معنی
افراد با  .افراد به دست آوردند، همخوانی دارد

باال، انعطاف بیشتری برای مقابله با هوش هیجانی 
مشکالت دارند و قادرند به شکل بهتری فشار و 
استرس را تحمل نمایند و برخورد بهتری با مسائل و 
مشکالت داشته و از زندگی خود راضی باشند و در 

 های مثبت و روشن زندگی نگاه کنند کل به جنبه
همچنین افرادی که توانایی تشخیص، کنترل و  .]28[

های های هیجانی را دارند از حمایتاستفاده از توانش
اجتماعی، احساس رضایتمندی و سالمت روانی 

سطح بنابراین   .]26[ بیشتری برخوردار خواهند بود
و رشد روانی و  هوش هیجانی یک شخص در سالمت

این فرض به عالوه  .سزایی دارد هیجانی او سهم به
که افراد در میزان درک، فهم و وجود دارد 

های متفاوتی  کارگیری اطالعات هیجانی از مهارت به
از دالیل  تواند ، که این امر می]29[برخوردار هستند 
های ورزشی مشارکت در فعالیت. متفاوتی ناشی شود

راهی مؤثر و امن برای کاهش اضطراب و افسردگی 
های اجتماعی  بردن مهارتو تنظیم هیجانات و باال 

رسد هر دو نوع ورزش هوازی و است و به نظر می
از بعد . توانند در این امر مؤثر باشندهوازی می بی

فراهم آوردن موقعیتی برای  روانی نیز ورزش با
ه فرد از موقعیت استرس زا و کردن توج منحرف

                                                 
1  . Golman 
2. Bar-on 
3  . Ciarrochi 

ای برای افزایش اعتماد به نفس و  آوردن زمینه فراهم
تواند سبب افزایش هوش  ، می]5[انمندی احساس تو

کاهش اضطراب و افسردگی  ،هیجانی و سالمت روانی
و تنظیم هیجانات و افزایش احساس شادی و 

بنابراین دانشجویانی که در . بینی شود خوش
احساس تنهایی  ،کنندهای ورزشی شرکت می فعالیت

کنند و با تنظیم و اضطراب کمتری را تجربه می
بینی بیشتری را در  س شادی و خوشاحسا ،هیجان

تواند باال بودن  این امر می. کنندزندگی تجربه می
میزان رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی را در 

  .گروه ورزشکاران تبیین کند
 

  نتیجه گیری
رسد که زندگی دانشگاهی  در کل چنین به نظر می

ای عجین شده و  های متعدد و پیچیده با استرس
ها از طریق کسب  مقابله با این استرستوانایی 
  های هیجانی با مشارکت ورزشی، زمینه توانمندی

حفظ و تأمین سالمت جسمی، عاطفی و روانی 
بنابراین به مسئولین  .کند دانشجویان را فراهم می

های دانشگاهی پیشنهاد  ریز فعالیت امر و گروه برنامه
بدنی و ورزش دانشگاهی  شود به بحث تربیت می

همیت مضاعفی قائل شوند و با انجام اقداماتی ا
های ورزشی صبحگاهی در  اندازی فعالیت همچون راه

های ورزشی دانشجویی ها، برگزاری اردو دانشگاه
های مختلف ورزشی و  صورت هفتگی، تشکیل تیم هب

های منتخب، برگزاری  جانبه از تیم های همه حمایت
ا، ه مسابقات مختلف ورزشی در سطح دانشگاه

های مختلف  مقدمات حضور دانشجویان رشته
های ورزشی را های بدنی و تیم تحصیلی در فعالیت

  .   فراهم آورند
  

  تقدیر و تشکر 
جا دارد از دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور اردبیل 
که وقت خود را جهت شرکت در پژوهش حاضر 

همچنین از . صرف کردند، صمیمانه تشکر نماییم
انی که ما را در انجام این تحقیق یاری تمامی دوست

  .نماییم نمودند، تقدیر و تشکر می
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ABSTRACT 
 

Background & Objectives: University and its stressful experiences may play an important 
role in increasing problems such as depression, anxiety, behavioral disorders, and some other 
mental diseases. Thus, this study aimed to investigate the relationships between mental health 
and emotional intelligence and comparing these psychological variables in athlete and non-
athlete male students of Payam-Noor University, Ardabil branch. 
Methods: In this causal-comparison study, 120 athlete and 120 non-athlete students of 
Payam-Noor University were selected based on classical randomized sampling method. 
Sharing Emotional Intelligence and GHQ-28 Questionnaires were used to measure emotional 
intelligence and mental health, respectively. Descriptive and inferential statistics were applied 
to analyze data using SPSS.V.18 software. Significant level of α = 0.05 was applied for all 
hypotheses.  
Results: Results from Pearson Correlation Coefficient Test showed a positive significant 
relationship between mental health and emotional intelligence for both groups. Independent t-
test produced significant differences in emotional intelligence and mental health between 
athlete and non-athlete students. The emotional intelligence and mental health of athletes 
were significantly higher than those of non-athletes. In addition, mental health and emotional 
intelligence of married students were higher than those of singles. Furthermore, students in 
Physical Education Major had higher emotional intelligence and mental health levels than 
other majors. Results from one-way analysis of variance indicated that values for mental 
health and emotional intelligence do not significantly differ between age groups.  
Conclusion: In general, it seems that university life involves numerous complex stresses and 
the ability to deal with these stresses through acquiring emotional capabilities with 
participating in athletic activities lead to physical, emotional, and mental health promotion.  
Keywords: Mental health, Emotional intelligence, Athlete student, Non-athlete student, 
Ardabil Branch of Payam-Noor University. 
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