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چکیده
زمینه و هدف:

سالمت روانی یکی از مسائل مطرح در دنیای امروز است .مولفههای هوش هیجانی به طور مستقیم بهداشت روانی انسان را

تحت تاثیر قرار می دهند .ادراکا ت فرد از خودکارآمدی نیز بر سالمت روان وی مؤثّر است .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی
و خودکارآمدی به عنوان پیش بینی کنندههای سالمت روان انجام شد.

مواد و روش ها:

پژوهش با روش مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی و با روش همبستگی انجام شد .جامعه آماری شامل تمام دانشجویان

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بیرجند میباشد ،که در سال تحصیلی  0932-0939مشغول به تحصیل بودند .با توجّه حجم جامعه (251
نفر) و براساس فرمول کوکران ،تعداد  051دانشجو شامل  35زن و  55مرد ،با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .دادهها با استفاده از
پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران  ،پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتز و جروسلم و پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ جمع آوری و
با روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون چند متغیّری در نرم افزار spss22
تحلیل شدند.

یافته ها:

یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی با سالمت روان ( )p<1/110و بین خودکارآمدی با سالمت روان ( )p<1/110رابطه وجود

دارد .بدین معنی که هر چه میزان هوش هیجانی افراد و خودکارآمدی آن ها باالتر باشد ،از سالمت روان بیشتری برخوردارند .همچنین نتایج
تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که  1/22درصد واریانس مربوط به سالمت روان از طریق خودکارآمدی و هوش هیجانی تبیین میشود.
نتیجه گیری :میتوان میزان سالمت روان افراد را با توجّه به هوش هیجانی و خودکارآمدی آنها پیش بینی نمود.

واژگان کلیدی :سالمت روان -هوش هیجانی -خودکارآمدی.

توجّه میشد؛ اما با پیشرفت علم ،بشر به جنبههای دیگر

مقدمه
انسان معاصر به شدّت در جست و جوی آرامش

سالمت از جمله سالمت روان توجّه کرده است (.)1

و سالمت است .اگرچه در ابتدا فقط به سالمت جسم

سالمت روان یکی از مولفههای مهم بهداشت عمومی

061مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سالمت روان

است .فرهنگ روان شناسی الروس ،بهداشت روان را

روابط بین فردی سالم تری برقرار نمایند .نتایج سایر

چنین تعریف میکند :استعداد روان براى هماهنگی

پژوهشها نیز حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و

خوشایند و مؤثّر کارکردن و براى موقعیّتهاى دشوار

سالمت روان ،رابطه وجود دارد (.)38-14

انعطاف پذیر بودن ( .)2سازمان جهانی بهداشت نیز،

از دیگر عوامل مؤثّر بر سالمت روان میتوان به

سالمت روان را این گونه توصیف میکند :قابلیّت فرد در

باورهای خودکارآمدی اشاره کرد ( .)39خودکارآمدی بر

برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران و حلّ منطقی

عقاید و باورهای افراد در اعمال کنترل بر عملکرد و

تعارضهای هیجانی و تمایالت شخصی ( .)3به گفته

رویدادهای مؤثّر زندگی اشاره دارد ( .)41بر اساس

سادوک و سادوک سالمت روان ،عملکرد موفق کارکرد-

رویکرد شناختی اجتماعی بندورا ،ادراکهای فرد از

های روانی در قالب تفکر ،خلق و رفتار است که منجر به

خودکارآمدی بر اهداف ،تصمیم گیریها ،میزان تالش،

فعالیتهای ثمربخش و انطباق با تغییر میشود (.)4

الگوی تفکّر و به صورت کلّی بر چگونگی رفتار ،تفکّر و

عوامل مختلفی به عنوان پیش بینی کنندههای

احساس اثر دارد ( .)41مطابق این نظریه ،افراد تمایل

سالمت روان مطرح شده اند ،که یکی از این عوامل هوش

دارند به فعّالیّتهایی بپردازند که از انجام دادن آنها

هیجانی است ( .)5هوش هیجانی مجموعه ای از مهارت-

احساس اطمینان میکنند و از فعّالیّتهایی که احساس

ها ،صالحییتها و تواناییهای غیر شناختی است که تعیین

میکنند توانایی انجام دادن آنها را ندارند ،پرهیز میکنند

میکند فرد چگونه میتواند از سایر مهارتهای خود به

(.)42

بهترین نحو استفاده کند ،چگونه رفتارش را اداره کند،

پژوهشهای متعدّدی بر ارتباط خودکارآمدی و

چگونه با مشکالت اجتماعی کنار آید و چگونه تصمیماتی

سالمت روان تأکید دارند ( .)55-43نتایج تجزیه و تحلیل

بگیرد که به نتایج مثبت ختم شود ( .)6-9مایر و سالووی

همبستگی تحقیق گوپتا و کومار( )56نشان داد که

مدلی از هوش هیجانی پیشنهاد کردند که در آن ،هوش

خودکارآمدی با سالمت روان رابطه مثبت و معناداری

هیجانی به چهار مقوله  -1ادراک و ارزیابی و ابراز هیجان

دارد .آدیمو و آدیلی در سال  2118به این نتیجه رسیدند

 -2تسهیل هیجانی تفکّر و اندیشه  -3فهم و تحلیل

که متغیّرهای خودکارآمدی و مذهب پیش بینی کنندههای

اطّالعات هیجانی و به کار گیری دانش هیجانی و  -4نظم

مناسبی برای سالمت روان نوجوانان میباشند ()57

بخشی و تنظیم هیجان تقسیم میشود (.)11

.کانولی ( )58نیز نشان داد که بین خودکارآمدی اجتماعی

مؤلّفههای هوش هیجانی در تعیین موفّقیّت فرد در

با عزت نفس ،هماهنگی اجتماعی و سالمت روان رابطه

زندگی اجتماعی بسیار مهم و تعیین کننده هستند .زیرا،

مثبت و معناداری وجود دارد .در پژوهش پیرخائفی،

این مؤلّفهها بهداشت روانی انسان را به طور مستقیم تحت

برجعلی ،دالور و اسکندری( ،)59متغیّرهای خالقیّت،

تاثیر قرار میدهند ( .)11فراتحلیل شات ،مالوف،

خودکارآمدی و روش کنار آمدن ،از قدرت پیش بینی

تورستنسن ،بیلر و راک ( )12نشان داد که هوش هیجانی

کنندگی قابل قبولی برای سالمت روان برخوردار بودند.

با سالمت روان رابطه مثبت و معناداری ( )r=1/31دارد.

با توجّه به این که در ایران ،تاکنون پژوهشی نقش

نتایج پژوهش بنی هاشمیان ،بهرامی و موذن ( ،)13نشان

همزمان دو متغیّر هوش هیجانی و خودکارآمدی را در

داد که سالمت عمومی با هوش هیجانی رابطه مثبتی دارد.

پیش بینی سالمت روان مورد بررسی قرار نداده است ،در

مدیرانی که از هوش هیجانی باالتری برخوردارند ،سالمت

این مطالعه سعی داریم تا نقش همزمان این دو متغیّر را

عمومی باالتری دارند و در تعامل با معلّمان میتوانند

مورد مطالعه قرار دهیم.
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غالمی بورنگ و همکاران

مواد و روشها

دانشجویان  1/88و ضریب همبستگی بین نمرههای 42

جامعه و نمونه

نفر از نمونه ی مذکور را در دو نوبت با فاصله دو هفته

پژوهش با روش مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی
و با روش همبستگی انجام شد .جامعه آماری شامل کلیّه

 1/83محاسبه کرد ،که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت
بخش مقیاس است.

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بیرجند در

ب .پرسشنامه خودکارآمدی عمومی :این

مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد که در سال

پرسشنامه که توسط شوارتز و جروسلم ساخته شد ،دارای

تحصیلی  1392-1393مشغول به تحصیل بودند .با توجّه

ده ماده مثبت میباشد و هر مادّه شامل چهار پاسخ است.

حجم جامعه ( 251نفر) و براساس فرمول کوکران ،تعداد

شیوه نمره گذاری با طیف لیکرت چهار گزینهای از گزینه

 151دانشجو شامل  95زن و  55مرد ،با روش نمونه

"اصال صحیح نیست" تا گزینه "کامال صحیح است" و به

گیری در دسترس انتخاب شدند .محدوده سنّی افراد

ترتیب با مقادیر  1تا  4انجام میشود .نمره خودکارآمدی

شرکت کننده ،بین  21تا  35سال میباشد .دادهها با

فرد حاصل مجموع نمرههای  11ماده است؛ که در

رضایت آگاهانه تمامی افراد نمونه جمع آوری شد.

محدوده نمرات  11تا  41قرار میگیرد .این پرسشنامه از

ابزار گردآوری دادهها

روایی و پایایی الزم برخوردار است .شوارتز و همکاران

عالوه بر پرسشنامههای نامبرده در ذیل ،از افراد

( )62ضرایب همسانی درونی ویرایشهای مقیاس

نمونه خواسته شد تا سن ،جنس ،مقطع و رشته تحصیلی

خودکارآمدی عمومی را برای دانشجویان در آلمان ،1/84

خود را در قسمت پرسشنامه ا ّطالعات دموگرافیک وارد

در کاستاریکا و اسپانیا  1/81و در چین  1/91به دست

نمایند.

آوردند .در ایران نیز رجبی ( ،)63ضرایب آلفای کرونباخ
الف .پرسشنامه هوش هیجانی :برای اندازه گیری

برای کل مقیاس را  ،1/82برای دانشجویان دانشگاه شهید

هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و

چمران اهواز  ،1/84برای دانشجویان روانشناسی دانشگاه

همکاران ( )61استفاده شد .این پرسشنامه شامل  33سوال

آزاد مرودشت  1/81و ضریب روایی همزمان برای

میباشد و در سه مقوله تنظیم هیجانها ،به کارگیری

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و مقیاس عزت نفس

هیجانها و ارزیابی هیجانها ساخته شده است .سؤاالت

روزنبرگ را در مورد  318نفر از پاسخ گویان  ،1/31در

آزمون بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت از نمره یک

مورد دانشجویان روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

(کامال مخالف) تا نمره پنج (کامال موافق) سنجیده می-

 1/21و در مورد دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد

شوند .شاته و همکاران ( ،)61ضریب پایایی بازآزمایی این

مرودشت  1/23گزارش کرده است.

مقیاس را در مورد یک نمونه  28نفری از دانشجویان به

ج .پرسشنامه سالمت روان :در تحقیق حاضر از

فاصله دو هفته  1/78گزارش کرده اند .آستین،

فرم  28سوالی پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ ()GHQ

ساکلوفیسک ،هانگ و مکینی ،همسانی درونی سؤاالت

استفاده شد .این پرسشنامه توسّط گلدبرگ و هیلر()64

این مقیاس را بر حسب ضریب آلفای کرونباخ از  1/84تا

طراحی و تاکنون به  38زبان مختلف ترجمه شده و

 1/91به دست آوردند .روایی مقیاس هوش هیجانی نیز از

تحقیقات مختلفی توسّط آن در  71کشور به انجام رسیده

طریق سنجش همبستگی آن با سازههای مرتبط ،کافی

است .این پرسشنامه شامل  4خرده مقیاس میباشد که هر

گزارش شده است( .)61بشارت ( )61در فرم فارسی این

کدام دارای  7سوال هستند .نمره گذاری بر اساس مقیاس

مقیاس ،آلفای کرونباخ را در یک نمونه  135نفری از

 4درجهای لیکرت به صورت  1،1،2،3انجام میشود و
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نمره کمتر در این آزمون بیان گر بهداشت روانی کم تر

جدول  :1ویژگیهای جامعه شناختی شرکت کنندگان

است .حقیقی ( )65در پژوهش خود ،پایایی این پرسشنامه
را به روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای چهار حیطه

تحصیالت

1/91 ،1/83 ،1/92 ،1/88؛ به روش دو نیمه کردن ،1/91
 1/88 ،1/89 ،1/75 ،1/69و روایی مالکی آن را با استفاده

زن

55

کارشناسی

031

کارشناسی ارشد

01

پرستاری

011

مامایی

51

رشته تحصیلی

از نمره کلّ فهرست تجدید نظر شده عالیم روانی
( 1/86 ،1/85 ،1/72 ،1/82 ،)SCL90-Rبدست آورد.

مرد

جنس

55

جدول  :2شاخصهای توصیفی هوش هیجانی ،خودکارآمدی و
سالمت روان ()n=151

یافتهها
دادههای حاصل از گردآوری اطّالعات ،در دو

میانگین

متغیّر

ماکزیمم

انحراف

مینیمم

استاندارد

سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردند .شاخصهای

هوش هیجانی

0/00

1/575

3

0

خودکارآمدی

0/35

1/475

4

0

توصیفی متغیّرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد،

سالمت روان

4/10

1/557

5

0

ماکزیمم و مینیمم متغیّرها در جدول  2ارایه شده است:
رابطه هر یک از متغیّرهای هوش هیجانی و خودکارآمدی

جدول  :3ضرایب همبستگی پیرسون هوش هیجانی و
خودکارآمدی با سالمت روان

با سالمت روان ،از طریق محاسبه ضریب همبستگی

متغیّر

سالمت روان

پیرسون ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحلیل در

هوش هیجانی

*** 1/50

جدول  3ارایه شده است .ضریب همبستگی پیرسون بین

خودکارآمدی

*** 1/03

معنادار در سطح ***0/111

هوش هیجانی و سالمت روان  1/92مشاهده شد که در
 p<1/111معنادار است .همچنین ضریب همبستگی

جدول :4نتایج تحلیل رگرسیون سالمت روان بر هوش هیجانی و

پیرسون بین خودکارآمدی و سالمت روان  1/23به دست

خودکارآمدی

آمد که در سطح  p<1/111معنادار است.
به منظور بررسی نقش همزمان دو متغیّر هوش
هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سالمت روان
دانشجویان ،از تحلیل رگرسیون استفاده گردید .نتایج این
تحلیل در جدول  4ارایه شده است .نتایج نشان میدهد
که  1/72درصد از واریانس مربوط به سالمت روان از
طریق هوش هیجانی و خودکارآمدی تبیین میشود.
ضرایب بتای هوش هیجانی ( )B=1/13و خودکارآمدی
( )B=1/24نشان میدهند که این متغیّرها میتوانند
تغییرات مربوط به سالمت روان را به صورت معنی داری
پیش بینی کنند.)p<1/111( .

متغیّرهای
پیش بین
هوش
هیجانی
خودکارآمدی

R

R2

SE

B

Beta

1/03

1/57

1/345

0/13

1/50

1/03

1/05

1/50

1/04

1/00

P
30/07
***
3/55
***

***معنادار در سطح 1/111

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش ،بررسی نقش هوش هیجانی و
خودکارآمدی در پیش بینی سالمت روان دانشجویان بوده
است .نتایج تحقیق نشان داد که دو متغیّر هوش هیجانی و
خودکارآمدی ،پیش بینهای معناداری برای سالمت روان
هستند .در نتیجه میتوان میزان سالمت روان افراد را با
توجّه به هوش هیجانی و خودکارآمدی آنها پیش بینی
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نمود .یافتههای تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و

پزوهشهای  58و  61همسو میباشد.

سالمت روان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این

با توجّه به این که نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت

نتیجه با پژوهشهای  39 ،12-37 ،1و  66همسو میباشد.

و معنادار بین متغیّرهای هوش هیجانی و خودکارآمدی را

بر اساس تعریف ،هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل

نشان داد ،انتظار میرود که هوش هیجانی و خودکارآمدی

عواطف و هیجانها است .شخصی که هوش هیجانی

به عنوان عوامل کلیدی در تشخیص و بهبود سالمت روان

باالیی دارد ،سه مؤلّفه شناختی ،فیزیولوژیکی و رفتاری را

در نظر گرفته شوند .از این رو پیشنهاد میشود در زمینه

به طور موفّقیّت آمیزی با یکدیگر تلفیق میکند ( .)67در

عوامل مؤثّر بر سالمت روان ،کالسهای مشاوره ای

نتیجه ،افرادی که توانایی کنترل هیجانات خود و دیگران

برگزار شود .همچنین در دانشگاهها و موسسات دولتی و

را دارند ،از حمایت اجتماعی و احساس رضایتمندی

غیردولتی ،کارگاههایی جهت آموزش مهارتهای

بیشتری برخوردارند .چنین حالتی میتواند به بهبود

خودکارآمدی تشکیل شود .استفاده اساتید و معلمان از

سالمت روان آنان کمک کند)68( .

راهبردهای خودکارآمدی در کالس درس و آموزش این

همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار

تکینیکها به دانشجویان و دانش آموزان ،نیز توصیه می-

بین خودکارآمدی و سالمت روان بودند .پژوهشهای

شود .همچنین پژوهشگران میتوانند نقش دو متغیّر هوش

 43-58نیز نشان دادند که بین خودکارآمدی و سالمت

هیجانی و خودکارآمدی را در پیش بینی سالمت روان

روان ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .افرادی که از

جوامعی غیر از دانشجویان ،انجام دهند.

خودکارآمدی باال برخوردارند ،از سالمت روان باالتری

از جمله محدودیّتهای این پژوهش ،درنظر

برخوردارند .باورهای خودکارآمدی بر حالت فیزیولوژی

نگرفتن جنس ّیت در انتخاب افراد نمونه بود و تعداد زنان،

و روانی افراد تاثیر گذار است .افرادی که دارای باورهای

دو برابر تعداد مردان بود .از این رو توصیه میشود در

خودکارآمدی هستند ،کم تر دچار عواطف منفی همچون

مطالعات بعدی به نقش جنسیّت توجّه شود.

اضطراب ،فشار عصبی و ترس میشوند .در نتیجه این
عوامل سبب میشود تصویر فرد از خودش دچار خدشه

تشکر و قدردانی

نشود و به طور مؤثّرتر با رویدادها و شرایط استرس زا

از کلیه شرکت کنندگان در تحقیق و اساتیدی که

مواجه شود و در نتیجه از سالمت روان باالتری برخوردار

ما را در این راه یاری نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را

باشد ( .)69عالوه بر این نتایج نشان داد که متغیّرهای

داریم.

هوش هیجانی و خودکارآمدی ،قادرند به صورت
معناداری سالمت روان را پیش بینی کنند .این نتیجه با
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Background: The Mental health is one of the important issues in
the present world. Emotional intelligence components directly
affect the human mental health. Person’s Perception of Selfefficacy effects on his/her mental health. The present study was
conducted to investigate the role of emotional intelligence and
self-efficacy as predictors of mental health.
Material & Method: The research procedure was a crosssectional and using correlation. The population was all students
in the Faculty of Nursing and Midwifery of University of Birjand in
2013-2014. The sample conducted among 150 students (95
female and 55 male) that were selected by convenience
sampling. The Data was gathered through Schutte et al
Emotional Intelligence Questionnaire, Thwarts and Jerusalem
Self-Efficacy Questionnaire and Goldberg’s Mental Health
Questionnaire. Then it was analyzed using descriptive statistics
(mean, standard deviation), inferential statistics (correlation
coefficient, multiple regressions) and SPSS version 22.
Results: Findings showed that there was a significant correlation
between mental health with emotional intelligence (p<0/001) and
self-efficacy (p < 0/001).It means that the higher the level of
emotional intelligence and self-efficacy , they will have more
mental health. Regression indicated that 72 percent of the
variance in mental health is explained by emotional intelligence
and self-efficacy.
Conclusion: The mental health of students can be predicted with
regard to their emotional intelligence and self-efficacy.
Keywords: Mental Health, Emotional Intelligence, Self-Efficacy.
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