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   واحد کرمانشاه یدانشگاه آزاد اسالم

  1فرانک موسوي

  2فرهاد حیدري

  3شهرام عظیمی 

  
 

٢٤/١٢/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
٩/٤/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

   
 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی و سالمت روانی با سـازگاري اجتمـاعی دانشـجویان     

. همبسـتگی  بـود   –روش پژوهش توصیفی. ه صورت پذیرفتورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشا

که با  بودنفر  150د اسالمی واحد کرمانشاه به تعدادجامعه آماري شامل کل دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزا

نفر از ورزشکاران رشته هاي انفـرادي و   60تعداد  ،محدود بودن جامعه آماري به  روش سرشماري به توجه

 ، ازبـه منظـور گـردآوري داده هـا    . نفر ورزشکار رشته هاي گروهی به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 90

و ) 1979(، پرسشنامه سـالمت عمـومی گلـدیبرك و هیلـر     ) 1998 (انی ویزینگرهوش هیج پرسشنامه هاي 

 از آمـار ، هـا جهت تجزیه  و تحلیل یافتـه  . استفاده شد) 2000(پرسشنامه سازگاري اجتماعی کراون و مارلو 

 آزمـون   همچـون  هـایی و در سطح آمار استنباطی از آزمون )میانگین و انحراف استاندارد جداول،( توصیفی

 هاسـتفاد  21نسـخه  SPSS   افـزار  نرمو  ونی، آزمون رگرسرسونیپ ی، آزمون همبستگرنوفاسمی ولموگرافک

بین هوش هیجانی و  ابعاد آن با سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشگاه یافته ها نشان داد که . شد

ن بین سالمت روانی و  ابعاد همچنی. وجود دارد (p≥0/05)آزاد اسالمی ارتباط مثبت و معناداري  وجود دارد

آن با سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمانشـاه ارتبـاط معنـاداري و       

به منظور پیش بینی سـازگاري اجتمـاعی دانشـجویان ورزشـکار از طریـق      . (p≥0/05)معکوسی وجود دارد 

ردید که ضریب رگرسیون چندگانه بین هوش هوش هیجانی و سالمت روانی از ضریب رگرسیون استفاده گ

این مقدار . می باشد) R2=327/0(هیجانی وسالمت روانی با سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار معادل 
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درصـد از   327/0این واقعیت است که هوش هیجـانی و سـالمت روانـی توانسـته انـد حـدود        نشان دهنده

هـوش هیجـانی و   تعیـین تـاثیر متغیـر هـاي      میـزان . ینی کنندواریانس تغییرات سازگاري اجتماعی را پیش ب

به عنوان متغیر مالك در معادله رگرسیون تحلیل  سازگاري اجتماعیبه عنوان متغیر پیش بین و  سالمت روان

راهـی مـؤثر    ،ا توجه به نتایج این تحقیق مشارکت در فعالیت هاي ورزشیب ).  =p<،56/59F 001/0(شدند 

هـوش   ،از این رو. اجتماعی است سازگاريو افسردگی و تنظیم هیجانات و باال بردن براي کاهش اضطراب 

بهبود روابط بین فـردي و سـازگاري اجتمـاعی را     و سالمت روان، زمینه بهزیستی عاطفیبا تقویت  هیجانی

  .دکننتا در زمینه هاي مختلف زندگی موفق تر عمل  نمایدفراهم می کند و به دانشجویان کمک می 

  

  ورزشکار انیدانشجو ی واجتماع يسازگاری، سالمت روان ی،جانیهوش ه :کلیديژگان وا
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  مقدمه 

این امر بـه ویـژه در   . شودها محسوب میترین عومل مؤثر در ارتقا و تکامل انسانسالمت روان یکی از مهم

ازآنجا که ورزشکاران از اقشار ). 1،2010المچو، هس(دانشجویان ورزشکار از اهمیت بسیاري برخوردار است

 باشـند، بنـابراین سـالمت روانـی آنـان از اهمیـت       مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان فرداي هر کشور می

 اخـتالف  روانشناسـان  میـان  در روان سالمت مفهوم درباره. )2،2008کاپالن، سادوك(اي برخوردار استویژه

 قابلیـت  :از اسـت  عبـارت  روان سـالمت  بهداشـت،  جهانی سازمان تعریف بنابر .دارد وجود زیادي نظرهاي

 بـه  شخصـی  تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردي محیط اصالح دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط

 بدین است؛ روحی بیماري وجود عدم از بیش چیزي روانی سالمت ،واقع در. مناسب و عادالنه منطقی، طور

 کـرد  تأییـد  صـد  رد صـد  فـرد  در را روانی سالمت توان نمی روحی بیماري نداشتن لحاظ به صرفأ که معنا

 در ما را عملکرد و احساس تفکر، چگونگی که است مفهومی روانی، سالمت. )1390 همکاران، و خلعتبري(

 روانـی،  سـالمت  از برخـورداري  میـزان  بـه  دیگـر،  عبـارت  به دهد، می نشان زا استرس موقعیت با مواجهه

 متفـاوت  مقابلـه  راهبردهـاي  انتخـاب  و ارزیـابی  دیگران، با ارتباط برقراري استرس، کنترل در افراد ملکردع

سـالمت   يیکی از عواملی که باعث ارتقـا  ،بر اساس نظر روانشناسان ).3،2009جوهانسن و همکاران( است

 قـادري، ( مـی باشـد    ، هـوش هیجـانی  روان افراد می شود و نقش پیش بینی کننـده اي در ایـن زمینـه دارد   

 عرصـه ورزش مطمـئن و غیـر قابـل انکـاري در      ،امروزه از جایگـاهی رفیـع   یجانیهوش ه ).1394شمسی،

از این رو، هوش . کندثر برموفقیت فراهم میؤدرباره پیش بینی عوامل مرا برخوردار است و دیدگاه جدیدي 

و قوي ترین نیرو براي رهبري و موفقیت هیجانی بزرگترین عامل براي پیش بینی عملکرد فرد در محیط کار 

توانند با افراد میبه عنوان یک مهارت بسیار انعطاف پذیر،  است و بهترین امتیاز هوش هیجانی این است  که

هوش هیجانی نوعی استعداد عاطفی اسـت کـه تعیـین    ). 1391صبحی قراملکی،( تمرین، آن را بهبود بخشند

کنـد فکـر در مسـیري     حتی کمک می -کردبهترین نحو ممکن استفاده  هاي خود چگونه به کند از مهارت می

 هوش هیجانی بیانگر آن است که در روابـط اجتمـاعی و در   ).4،2016لی ، هاوانگ( گرفته شود درست به کار

پون مـالی و  ( هاي روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است بده بستان

یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود زنده نگـه دارد، بـا   . )2018، 5یلالکس، نگپال، موس

                                                 
١ - Cho, Haslam 
٢ - Kaplan, sadock 
٣ - Johnson et al 
٤ - Lee, Hwang 
٥ - Poonamallee ,Alex ,Nagpal , Musial. 
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هاي کوچک  تر، پاداش دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، براي به دست آوردن پاداش بزرگ

ـ را نادیده انگارد، در برابر مشکالت پایداري نماید و در همه حـال انگیـزه خـود را حفـظ نم     ولکـان و  ( دای

شناسـایی عواطـف   ( ، هوش هیجانی با ابعاد چهارگانه خود)1997( 2از نظر مایر و سالوي .)1،2018همکاران

تنهـا یـک   ) کاربرد عواطف، توانایی درك و فهم عواطـف دیگـران و مـدیریت عواطـف     در خود و دیگران،

  ). 1997مایر و سالوي،(متمایز است هاي استداللی و هیجانیاي از تواناییبلکه مجموعه ؛ویژگی مثبت نیست

روش هاي بین فردي، شناسـایی و   در زمینه آگاهی بیشتر از ،هوش هیجانی به افراد) 2004( 3به زعم دیگینز 

مدیریت تأثیر عواطف بر تفکر و رفتار، توسعه توانایی تشخیص تحرکات اجتمـاعی در محـیط کـار و درك    

 غلط دانش و شناخت به منجر نابجا هیجانات گاهی .می نمایدچگونگی مدیریت روابط و بهبود آن ها کمک 

 قـرار  خطـر  معرض در را افراد خانوادگی و شغلی تحصیلی، اجتماعی، زندگیدر نتیجه سازگاري، . می شود

که موفقیت و کامیابی افراد در ه است در اثر مطالعات مختلف روشن شدهر چند که  .)4،2011ناوي(دهد می

با هوش شناختی باال توانسته انـد بـه    سیاري از افراد، در زندگیبچرا که  ،ختی نیستزندگی تنها هوش شنا

-درحالی که افراد با هوش شناختی پایین تر هم به موفقیـت و مهـارت    ،روابط اجتماعی باال دست پیدا کنند

یر فعالیت خود تمایل ارگانیزم براي تغی ،سازگاري .)5،2003ژو و همکاران(هاي اجتماعی الزم دست یافته اند

ایـن ویژگـی   . باشـد  خود در راستاي انطباق با محیط است که در واقع پاسخی به تغییرات محیط پیرامون می

تعامل و سازگاري فرد با دیگر افراد و ساختارهاي ارزشی در واقع مهارت اجتماعی است که تعامل پیونـدها  

با توجه به . کند کند را تأمین می آن زندگی میاي که در  و مناسبات او را با دیگران و جنبه هاي ارزشی جامعه

زیرا اگر ارضاي نیازهاي  ،ل شدئاین تعریف باید تمایزي بین سازگاري فیزیولوژیکی و سازگاري اجتماعی قا

ولی سازگاري اجتماعی . افتد بقاي موجود زنده به خطر می ،فیزیولوژیک زندگی براي موجود غیرممکن شود

ک در صورت برآورده نشدن آسیبی به بقاي موجـود زنـده از نظـر زیسـتی نمـی      برعکس نیازهاي فیزیولوژی

سازگاري اجتماعی یکی از ابعـاد شـناخت   ). 1395پارسا مهر،( اما رفتارهاي او را غیرانطباقی می کند ،رساند

در روانشناسی، سازگاري فرایندي کم و بیش آگاهانه است که بـر پایـه آن موجـودي بـا      .اجتماعی می باشد

این انطبـاق مسـتلزم آن اسـت کـه تغییراتـی در رفتـار       . یط اجتماعی و طبیعی یا فرهنگی انطباق می یابدمح

سـازگاري اجتمـاعی   بنابراین  . شخص پدید آید تا به توافق و ایجاد روابطی هماهنگ با آن محیط نایل شود

                                                 
١ Volkan Genc.  Gulertekin Genc 
٢ - Mayer,.& Salovey, 
٣ - Diggins 
٤ - Nawi 
٥ - Zhou et al 
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بنـابراین   .ا پیـدا مـی کنـد   مکانیزم هایی که توسط آن، یک فرد توانایی تعلق به یک گـروه ر  :عبارت است از

-الزمه سازگاري اجتماعی، بروز تغییراتی در فرد و الزمه آن یکپارچگی و مکانیسم هایی است که توسط آن

 اجتمـاعی  سـازگاري  که است معتقد )2006(1توماس). 1390رجبی،(ها، گروه یک عضو جدید را می پذیرد 

  اجتمـاعی  سـازگاري  نظریـۀ  براساس .نیست اجتماعی هاي محیط سایر از متفاوت خیلی ورزشی محیط در

 در که موقعیتی یا گریز رقابت، تفاهم، و همکاري، شرایط به بسته ، اجتماع تعامالت هنگامدر   افراد عمومی،

سـازگاري اجتمـاعی بـر ایـن     . گیرنـد  مـی  پیش در سازوکار را پنج از اي مجموعه یا یک گیرند، می قرار آن

خواسته هاي افراد با منابع و خواسته هاي گروهی کـه در آن زنـدگی مـی     ها وضرورت متکی است که نیاز

هماهنگ و متعادل شود و تا حد امکان از برخورد و اصطکاك مسـتقیم و شـدید بـا منـابع و ضـوابط       ،دنکن

با توجه به این نظر، پیـاژه کـه هـوش را توانـایی      .)2،2013یانگر و همکاران( گروهی جلوگیري به عمل آید

هـاي فـرد در تفکـر عاقالنـه، رفتـار       داند و وکسلر آن را مجموعه شایسـتگی  و انطباق با محیط میسازگاري 

داند، یکی از عوامل مؤثر در سازگاري اجتماعی، هوش  منطقی و سودمند و اقدام مؤثر در سازش با محیط می

، هوش هیجـانی بـه   سازگاري در جمع است، بنابراین، سازگاري اجتماعیمنظور از اما چون در اینجا  است؛

  .تواند نقش ایفا کند عنوان عامل مهمی در قدرت سازگاري و پذیرش اجتماعی می

له در این است که توانایی شخص براي سازگاري و چالش در زنـدگی  ئاهمیت و ضرورت توجه به این مس 

هـاي   براي تجربههاي هیجانی نه تنها  توانش. هاي هیجانی و منطقی بستگی دارد و عملکرد منسجم به قابلیت

کننـد کـه    در واقـع، برخـی از محققـان اذعـان مـی      .هاي فردي نیز کارآیی دارنـد  اجتماعی، بلکه براي تجربه

مـی شـود    صهـاي هیجـانی مشـخ    چشـمگیري توسـط تجربـه     خودآگاهی و زندگی درونی فـرد بـه گونـه   

 سازگاري و عاطفه هیجانی، هوش« عنوان با پژوهشی در) 2004( 3رگاینگلب .)1390،یارمحمدیان، شرفی راد(

 مطالعات. دارد وجود مستقیمی ارتباط هاهیجان و موفقیت آمیز اجتماعی سازگاري بین که داد نشان »اجتماعی

 قیاس در هیجانی هوش لحاظ سازگار از و موفق دانشجویان که بوده این از حاکی) 2018(همکاران  و مالپان

 هـوش  سـئواالت  به که افرادي سازگاري میزان .عنادارتري برترندم شکل به ناسازگار و ناموفق دانشجویان با

 همچنـین . شـده اسـت   گـزارش  پاسخگویان دیگر از بیشتر بودند، داده درجه باال با مثبت پاسخهاي هیجانی

از  بـاالیی  میـزان  وجود ند کههاي نیجریه  بیان کرد در مطالعه اي در دانشگاه)  2017(  4، تراي،المبرتادیمو

                                                 
١ Tomas  
٢ - Üngür. 
٣ - Ingelberg, 
٤ -. Adeyemo, Terry, Lambert 
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 و بـه عبـارتی   آورد خواهـد  بـار  بـه  را سازگاري از متفاوتی میزان مختلف سنی هاي گروه در نیهیجا هوش

 .خـورد  می چشم به سنی مختلف هاي گروه در یکسان هیجانی هوش با افراد سازگاري بین معناداري تفاوت

اجتمـاعی   سـازگاري   و  هیجـانی   هـوش   بـین    رابطـه  سـنجش   هـدف   با   پژوهشی) 1395(حدت پارسامهر و

تمـام   و  هیجـانی   هـوش   متغیـر   بـین    رابطـه  پیرسـون   آزمون  نتایج  .  انجام دادند پیمایشی  روش  با  دانشجویان  

گـام   چهار  تا  نیز  گام  به  گام  رگرسیون  تحلیل  و  کرده  تأیید  را  اجتماعی  سازگاري  با  هیجانی  هوش  متغیرهاي  

تببـین   را  دانشجویان  اجتماعی  سازگاري  واریانس  از  درصد   35 مجموعاً  تأثیرگذار  ي متغیرها . است رفته  پیش  

هـوش   بـین   مسـتقیم    رابطـه  راجـرز،   نظریـات   و  پدیدارشناسی  دیدگاه  ـ اُن،  بار  نظریات  به  توجه  با   .نمودند 

مقـاطع   در  هیجـانی   هـوش   تقویـت    ردیـد گ خص مشـ  و  شد  دیده  دانشجویان  اجتماعی  سازگاري  و  هیجانی  

در مطالعـه اي  ) 1390(یارمحمدیان و شرفی راد .شود می اطرافیان  و  محیط  با  بیشتر  سازگاري  باعث  مختلف،  

بـین عوامـل   نشـان دادنـد کـه     »تحلیل رابطه بین هوش هیجانی و سازگاري اجتماعی در نوجوانان«عنوان  با

  رابطـه  سال 15-13  سال و گروه سنی 12-10اعی دانش آموزان گروه سنی هوش هیجانی و سازگاري اجتم

 بـین  که داد نشان همچنین نتایج .نادار نبودسال مع 18-16وجود دارد، اما این رابطه در گروه سنی  معناداري

 ینمیانگ بین که داد نشان واریانس تحلیل نتایج. است معنادار رابطه اجتماعی سازگاري و کلی هیجانی هوش

 .گروه تفاوت معناداري وجود نـدارد  سه در هیجانی هوش هاي نمره میانگین و اجتماعی سازگاري هاي نمره

هاي اجتمـاعی و   تواند در تربیت مهارت توان نتیجه گرفت که تربیت و تقویت هوش هیجانی می بنابراین، می

اي  مطالعه )1390(تشمی، نصیريزهري انبوهی، موسویان، مح  .سازگاري اجتماعی نوجوانان مؤثر واقع شود

با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با ابعاد سالمت در دانشجویان پرستاري دانشگاه علـوم پزشـکی شـهید    

بدین  شت؛هاي سالمت روانی داهوش هیجانی رابطه معکوس معنادار با هریک از حیطه. بهشتی انجام دادند

بـه میـزان کمتـري دچـار اخـتالالت اضـطراب،        ،مند بودندمعنا که افرادي که از هوش هیجانی باالتري بهره

 بـه بررسـی  ) 1387(بخشـی سورشـجانی   .انـد هاي جسمانی بودهعملکرد اجتماعی، افسردگی و وجود نشانه

رابطه بین هوش هیجانی با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی و مقایسه متغیرهاي اخیر به تفکیـک جنسـیت   

پژوهش نشان داد که بین متغیر هوش هیجانی و تمامی مولفه هاي آن بـا   یافته هاي. پرداختدر دانشجویان 

در مورد  .وجود دارد متغیرهاي عملکرد تحصیلی و سالمت روانی کل دانشجویان همبستگی معنادار و مثبت

و  -جز مولفه هاي خوشـبختی، خودشـکوفایی و روابـط بـین فـردي      -متغیر هوش هیجانی و مولفه هاي آن

تحصیلی بین دو جنس تفاوت معنادار وجود داشت و میانگین نمره کلـی هـوش هیجـانی    همچنین عملکرد 

یافته ها نشان داد که هوش هیجانی، سالمت روانی و عملکرد . دانشجویان دختر بیش از دانشجویان پسر بود
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 بـه   )1391(حسـن طهرانـی و همکـاران    .پیش بینی مـی کنـد   تحصیلی دانشجویان را به طور معنادار و مثبت

نتـایج   .پرداختنـد تعیین ارتباط هوش هیجانی، سالمت روان و پیشرفت تحصـیلی در دانشـجویان پرسـتاري    

-همچنین ارتباط معنـادار  .بودباال میانگین سالمت روان آنها و  نشان داد میانگین هوش هیجانی دانشجویان 

ه هـا نشـان داد ارتبـاط    سایر یافت .سالمت روان و پیشرفت تحصیلی وجود داشت آماري بین هوش هیجانی،

) محل سکونت(، سالمت روان)ترم تحصیلی(هیجانی هوش با معنادارآماري بین بعضی اطالعات دموگرافیک

اي رابطـه هـوش    بـه بررسـی مقایسـه    )1386(حدادي کوهسار و همکـاران  .و پیشرفت تحصیلی وجود دارد

نتـایج بیـانگر عـدم     .پرداختنداهد هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرش

همبستگی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی، همبستگی معنادار با سـالمت روان و همبسـتگی معنـادار    

مقایسه میانگین هاي دو گروه شاهد و غیرشاهد ، از سوي دیگر. بین سالمت روان و پیشرفت تحصیلی است

م تفاوت معنادار در دو جنس، عدم تفاوت معنادار دو نشان دهنده تفاوت معنادار در هوش هیجانی کل و عد

در پژوهش ) 1396(اویسی .گروه شاهد و غیرشاهد در سالمت روان کل و تفاوت معنادار در دو جنس است

خود نشان داد که  میانگین نمره هاي سازگاري اجتماعی دختران بیشتر از پسران اسـت و میـزان سـازگاري    

و  از میان مولفه هاي هوش هیجانی، مولفه مدیریت بیشـترین   ر از پسر استشتاجتماعی دانشجویان دختر بی

نظریات بار آ،  به توجه با) 1395(در پژوهش پارسامهرو همکاران .مقدار پیش بینی کنندگی را دارا بوده است

 دانشـجویان  اجتمـاعی  و سازگاري هیجانی هوش بین مستقیم رابطه راجرز، نظریات و دیدگاه پدیدارشناسی

 و محـیط  بـا  بیشـتر  سـازگاري  باعـث  مختلـف،  مقاطع در هوش هیجانی تقویت گردید مشخص و شد دیده

در پژوهش خود نشان دادند که بین هوش هیجانی وسازگاري ) 1394(پیرهادي و همکاران .شوداطرافیان می

بـود کـه  بـین    نیـز بیـانگر ایـن    ) 1395(نتایج پژوهش دادگـر .  فردي و اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد

سازگاري اجتماعی و هوش هیجانی سازگاري اجتماعی باهوش معنوي و همچنـین بـین هـوش هیجـانی و     

در تحلیل نتایج پـژوهش خـود  نشـان داد کـه     ) 1396(اویسی. هوش معنوي دربین دانش ارتباط وجود دارد

 عوامل میان بنابراین از .درابطه معناداري بین هوش هیجانی و مولفه هاي آن با سازگاري اجتماعی وجود دار

 آن بررسـی  و هیجانی، سالمت روان و سازگاري اجتماعی هوش به توجه اي،حرفه موفقیت کسب در دخیل

 کـه  فردي خاصی هايویژگی و روانشناختی ارزیابی اهمیت جودو با  .دارد اساسی ضرورتی در ورزشکاران

 قضـاوت  اسـاس  بـر  اغلب، افـراد  و است شده توجه آن به کمتر ما کشور در است، مؤثر قهرمانان موفقیت در

 با موضوعی که حالی در شوند،گزینش می ورزشی مختلف هاي رقابت در شرکت براي فردي، و ذهنی هاي

 برخـی  ضـعف  نقـیض،  و ضـد  نتـایج  به باتوجه .دقیقتري است و عینی علمی، شناخت مستلزم اهمیت، این
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محققان، الزم است خلق و خوي هیجانی ورزشکاران  القمنديو ع مربیان میان در موجود ابهامات تحقیقات،

هـدف پـژوهش حاضـر    لـذا  . در جهت سازگاري اجتماعی توسط مربیان مورد توجه و آموزش قـرار گیـرد  

بررسی ارتباط هوش هیجانی و سالمت روانی  با سازگاري اجتمـاعی دانشـجویان ورزشـکار دانشـگاه آزاد     

  :ابراین براي رسیدن به این هدف فرضیه هاي زیر مطرح گردیدبن .اسالمی واحد کرمانشاه می باشد

  واحد کرمانشـاه  یورزشکار دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یاجتماع يسازگاربا  یجانیهوش هبین 

 .رابطه معنادار وجود دارد

  واحد کرمانشـاه  یورزشکار دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو یاجتماع يسازگاربا  یسالمت روانبین 

  .طه معنادار وجود داردراب

  پژوهش شناسی روش

مرحلـه   بـه به صورت میـدانی   بود کهبه لحاظ هدف کاربردي  همبستگی و –روش پژوهش حاضر توصیفی

 150به تعداد جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه. اجرا درآمد

نفـر   90نفر از ورزشـکاران رشـته هـاي انفـرادي و      60تعداد  رسدست درنمونه گیري روش  به که  بودنفر 

بـه منظـور گـردآوري داده از سـه نـوع      . ورزشکار رشته هاي گروهی به عنوان نمونه آماري انتخاب شـدند 

  :پرسشنامه استفاده شد

  پرسشنامه هوش هیجانی: الف

 ،)سـوال  5(بعد خودکنترلی  پنج  است وشده  طراحی ) 1998 (ویزینگر توسط کهسوالی  25یک پرسشنامه 

 نمره. را می سنجد )سوال 5(همدلی و )سوال 5(اجتماعی مهارتهاي ،)سوال 5(انگیزش ،)سوال 5(خودآگاهی

 هیجـانی  هـوش  منزلـه  بـه  50 از کمتر نمره اساس، این که بر بود خواهد 125 تا 25 بین افراد هیجانی هوش

 همچنین .است افراد باالي هیجانی هوش دهنده نشان 100 زا باالتر نمره متوسط و 100 تا 50 بین نمره پایین،

ایـن   نمـرات  مجمـوع  در کـه  شـده  بینی پیش سؤال 5 هیجانی، هوش پنج گانه ابعاد از هر یک سنجش براي

و در پـژوهش   97/0پایـایی آن  ) 1389(در پژوهش یزدانی و همکـاران  .سنجد می را افراد وضعیت سؤاالت

بـه   81/0در این پژوهش میزان پایایی آن از طریق آزمون آلفاي کرونباخ . آمد به دست 89/0) 2015(ساحقی

 .آمد دست

    عمومی سالمت پرسشنامه: ب
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 سالمت مقیاس خرده  پنج  سوال 28 با و شد ساخته) 1979( سال در هیلر و گلدیبرك توسط پرسشنامهاین 

 قـرار  سنجش مورد را) اجتماعی شواکن و عملکرد در اختالل و افسردگی اضطراب، جسمانی، عالئم( روانی

. گرفت قرار بررسی مورد تهران معلم تربیت دانشگاه در هومن توسط 1376 سال در پرسشنامه این. دهد می

 کرونبـاخ  فرمـول  مبناي بر مقیاس این شده استاندارد نمرات و خام نمرات به مربوط درونی همسانی ضریب

 .می باشد 80/0این پژوهش برابر با و در  )1376 هومن، ( آمد دست به 83/0 و 84/0 با برابر ترتیب به

  پرسشنامه سازگاري اجتماعی: ج

. اسـتفاده شـد  ) 2000( سوالی کراون و مـارلو  25از پرسشنامه  انیدانشجو یاجتماع يسنجش سازگار يبرا 

بـا   يخـانواده، سـازگار   يبـا اعضـا   يسـازگار  :عبـارت انـد از   یاجتماع يمورد نظر در سازگار يهااسیمق

را در  یآزمـودن  يکه هر سوال سـازگار .  یشغل يسازگار و با جنس مخالف يدوستان، سازگار همساالن و

تسـت   ا،یـ فرنیپرسشـنامه، از پرسشـنامه شخصـیتی کال    نیـ در تهیه سـواالت ا . سنجد یشده م یاد يها نهیزم

میزان پایایی پرسشـنامه   .تبه طور غیر مستقیم اقتباس شده اس لندیوا يریاندازه گ اسیسازگاري بل و نیز مق

، هـا جهت تجزیه  و تحلیل یافته  در پژوهش حاضر .می باشد/ 83با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ برابر با 

  همچـون  هـایی و در سطح آمار اسـتنباطی از آزمـون   )میانگین و انحراف استاندارد، جداول( توصیفی از آمار

ـ نرمـال  ( داده هـا   عیوع توزن نییتع يبر رنوفاسمی کولموگراف آزمون  ی، آزمـون همبسـتگ  )نرمـال  ریـ غ ای

  .شد هاستفاد 21نسخه  SPSS   افزار نرمو  ونی، آزمون رگرس رهایمتغ نیرابطه ب نییتع يبرا رسونیپ

  ي پژوهشها یافته

را ورزشـکاران     درصد 40ورزشکاران را دانشجویان مرد و  درصد 60  ،براساس شاخص هاي آمار توصیفی

  .سایر ویژگی هاي جمعیت شناختی قابل مشاهده می باشد 1در جدول  .شکیل می دادندزن  ت

  ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه هاي آماري :1 جدول

  درصد فراوانی  فراوانی  متغیر

  60/0  90  مرد  جنسیت

  40/0  60  زن

  100  150  جمع

  80/0  121  مجرد  تأهل

  20/0  29  متأهل
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  100  150  جمع

مقطع 

  تحصیلی

  /50  75  کارشناسی

  31/0  47  ارشد

  19/0  28  دکتري

  100  150  جمع

  58/0  87  30 - 20  سن

31-40  44  3/29  

41- 50  19  7/12  

  100  150  جمع

به منظور بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و ابعاد آن با سازگاري اجتماعی دانشـجویان ورزشـکار دانشـگاه    

قابـل   2ب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج حاصل در جدول از ضری ،آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

   .مشاهده می باشد

  ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و ابعاد آن با سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار :2جدول 

  متغیر مستقل

  

  سازگاري اجتماعی

 سطح معنی داري ضریب همبستگی تعداد

  001/0  316/0  150  خود کنترلی

  000/0  320/0  150  دآگاهیخو

  003/0  278/0  150  انگیزش

  002/0  349/0  150  مهارت هاي اجتماعی

  000/0  444/0  150  همدلی

  001/0  398/0  150  هوش هیجانی

  

مشاهده می شود بین هوش هیجانی و  ابعاد آن با سازگاري اجتماعی دانشجویان  2همان گونه که در جدول 

وجود دارد و در این میان بعـد   (p≥0/05)ارتباط مثبت و معناداري  در سطحورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی 

  .بیشترین میزان همبستگی را با سازگاري اجتماعی دارد 444/0همدلی با ضریب 
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  ضریب همبستگی بین سالمت روانی و ابعاد آن با سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار :3جدول 

  متغیر مستقل
  سازگاري اجتماعی

N R SIG 

  002/0  299/0  150  جسمانی عالئم

  000/0  245/0  150  اضطراب

  000/0  -248/0  150  افسردگی

  001/0  -432/0  150  اجتماعی اختالل عملکرد

  002/0  -387/0  150  سالمت روانی

مشخص می گردد که بین سالمت روانی و  ابعاد آن بـا سـازگاري اجتمـاعی     3با توجه به یافته هاي جدول 

 (p≥0/05)ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ارتباط معنـادار و معکوسـی در سـطح    دانشجویان

بیشترین میـزان همبسـتگی را    4327/0بعد اختالل در عملکرد اجتماعی با ضریب  ، در این میان .وجود دارد

  .با سازگاري اجتماعی دارد

انشـجویان ورزشـکار از طریـق هـوش     همچنین در این پژوهش به منظور پیش بینی سـازگاري اجتمـاعی د  

قابـل مشـاهده    4هیجانی و سالمت روانی از ضریب رگرسیون استفاده گردید که نتـایج حاصـل در جـدول    

  :است

  خالصه الگوي رگرسیون: 4جدول 

گانه بین هوش هیجانی وسالمت روانـی بـا   مشخص می شود که ضریب رگرسیون چند 4با توجه به جدول 

این واقعیـت   این مقدار نشان دهنده. می باشد) R2=327/0(سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار معادل 

درصـد از واریـانس تغییـرات سـازگاري      327/0است که هوش هیجانی و سالمت روانی توانسته اند حدود 

  .مراجعه می شود 5داري این مقدار به جدول جهت بررسی معنا. اجتماعی را پیش بینی کنند

  رگرسیون چند متغیره :5جدول 

 F sig  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات

  0,001  56/59  710/54  2  293/141  اثر رگرسیونی

  _  _  496/80  84  523/98  باقیمانده

 خطاي استاندارد برآورد R R2 شاخص

519/0 مقدار  327/0  398/0  
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  _  _  _  86  816/239  جمع کل

 

به عنـوان متغیـر پـیش بـین و      هوش هیجانی و سالمت روانیر متغیر هاي براي تعیین تاث 5بر اساس جدول 

طبق جدول باال مدل معنـی  . در معادله رگرسیون تحلیل شدند ، آنهابه عنوان متغیر مالك سازگاري اجتماعی

  ).  =p<،56/59F 001/0(دار به دست آمد

  سالمت روانیهاي متغیر وارده در مدل برازش رگرسیون هوش هیجانی و آماره:6جدول 

  سطح معنی داري  T  ضریب استاندارد  ضرایب غیراستاندارد  B  نام متغیر

  0,001  81/12  _  430/5 69/48  عرض از مبدا

  001/0  169/3  501/0  319/0  775/0  هوش هیجانی

  002/0  275/2  340/0  575/0  641/0  سالمت روانی

-می   (p≤0/005)و سطح معناداري   F=56/84شود، با توجه به مقدار مالحظه می 5همانطور که در جدول 

توان گفت مدل تبیینی براساس نتایج تحلیل واریانس معنادار است و به وسیله متغیرهـاي هـوش هیجـانی و    

  =501/0Bبـا توجـه بـه مقـدار       .شودبینی میسالمت روانی، سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار پیش

بینی میزان سـازگاري اجتمـاعی   هیجانی بیشترین تاثیر را در پیشتوان گفت بین این دو متغیر، بعد هوش می

 .دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه  دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش :1شکل

 سالمت روانی

 جسمانی عالئم

  افسردگی اضطراب

  عملکرد در اختالل

اجتماعی واکنش  

 

 

سازگاري 

 اجتماعی

  هوش هیجانی

 اخودکنترلی

 خودآگاهی

 انگیزش

 مهارت هاي اجتماعی

همدلی   
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   بحث و نتیجه گیري

نشـجویان  بررسی ارتباط هوش هیجانی و سالمت روانی بـا سـازگاري اجتمـاعی دا   حاضر،   هدف از مطالعه

نشـان داد کـه  بـین هـوش     فرضـیه اول پـژوهش    نتایج . ورزشکار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود

یعنـی   ؛لذا فرضیه تایید شد .هیجانی و سازگاري اجتماعی دانشجویان ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد

نتایج پژوهش حاضر بـا   .شود هر چقدر میزان هوش هیجانی آنان باالتر باشد، میزان سازگاري آنان بیشتر می

زهري و ) 1395(، پارسامهر، حدت) 1388(نادري  ، )1387(سخندان  ،)1390(شرفی رادیارمحمدیان، نتایج 

 ادیمـو، تراي،المبـرت  اي تحقیـق  هـ  نتایج این تحقیق بـا یافتـه   همچنین. همسو می باشد) 1390(و همکاران

، )1998(، کانگلوسـی و پیترسـون   )2004(اینگلبـرگ   ، )2009(استرال و جوزفینا  ،)2010(پنکراتوا ، )2017(

بـدین ترتیـب،    .همسوست )2008(سیورز  و )2005(، کاپلس )2001(، الیوت و همکاران )2000(فورگاس 

آن، توان پـیش بینـی سـازگاري اجتمـاعی       و چند مؤلفه ها نیز نشان داد که هوش هیجانی تحلیل آماري داده

  را دارد؛ یعنی با افزایش هوش هیجانی، کـارکرد اجتمـاعی افـراد بهبـود یافتـه، زمینـه       دانشجویان ورزشکار

شود و به طور متقابل، بـا کـاهش هـوش هیجـانی، میـزان       پذیرش اجتماعی و سازگاري اجتماعی فراهم می

در تبیـین   .شود یابد و در نتیجه، مشکالت سازگاري اجتماعی بیشتر می هش میارتباط و پذیرش اجتماعی کا

هـاي هیجـانی بـا    توان گفت که هوش هیجانی به عنوان یک وسیله خودکنترلی در موقعیـت نتایج حاصل می

بر خالف هوش اجتماعی که فقط مسـئول   -کندافراد دیگر است که به رفتار و واکنش مناسب فرد کمک می

اي سـبک زنـدگی خـود را بـه گونـه      ،ورزشکارانی که هوش هیجانی باالیی دارند. اجتماعی استسازگاري 

   دهند که پیامد کمتري را تجربه کنند و در ایجاد و حفظ روابط کیفـی بـاال مهـارت دارنـد و بهتـر      ترتیب می

پـایینی دارنـد در    افرادي کـه هـوش هیجـانی    ،از سوي دیگر. توانند خود را با شرایط متغیر سازگار کنندمی

مواجهه با شرایط استرس زا، سازگاري و انطباق کمتري دارند و در نتیجه، بیشـتر بـا افسـردگی، ناامیـدي و     

تـوان   مـی لـذا    ).1395پارسا مهر، حـدت، (شونددیگر پیامدهاي منفی در زندگی شخصی و ورزشی مبتال می

در برخورد با دیگران، از خلق و خـوي مثبـت و    دهد تا گفت که ظرفیت هیجانی باال به فرد این امکان را می

سطح تحمل مورد نیاز استفاده کند تا بتواند با آنها به بهترین واکـنش و رفتـار دسـت بزنـد و بـه سـازگاري       

هـاي هیجـانی متفـاوتی برخوردارنـد و تمـایالت و       دانـد کـه افـراد از ظرفیـت     مطلوبی دست یابد، زیرا می

همچنـین،  . هاي فرد بسیار متفاوت باشـد  ممکن است با تمایالت و خواستههاي گوناگونی دارند که  خواسته

تواند به سازگاري اجتماعی فرد کمـک کنـد و در ایـن     هاي اجتماعی می کارگیري مهارت هوش هیجانی با به



14 

داري و خوداتکــایی اســتفاده  پــذیري، همــدلی، خویشــتن رابطــه از رفتارهــایی نظیــر همکــاري، مســؤولیت

هـاي زنـدگی و    در کل، افرادي که هوش هیجانی پایینی دارند، در مواجهه بـا اسـترس   ).2009تاکسیک،(کند

تري خواهند داشت و در نتیجه، بیشتر به افسـردگی و ناامیـدي و دیگـر پیامـدهاي      سازگاري، انطباق ضعیف

ـ      . شوند منفی زندگی مبتال می ه بر عکس، افرادي که هوش هیجانی بـاالیی دارنـد، سـبک زنـدگی خـود را ب

از ایـن   ).1998کانگلوسی و پیترسـون،  (کنند  دهند که پیامدهاي منفی کمتري را تجربه می اي ترتیب می گونه

هاي هوش هیجانی به منظور افزایش ظرفیت روبرو شدن با مشکالت و سازگاري مؤثر بـا  رو، آموزش مؤلفه

در عرصـه رقابـت بسـیار    دیگران براي دانشجویان و بخصوص براي ورزشکاران به منظور عملکـرد موفـق   

هـاي اجتمـاعی رویکـردي    هاي آموزشی هوش هیجانی و مهـارت بکارگیري برنامه. رسدضروري به نظر می

تواند مفید واقع شـود و  فرصـت مناسـبی بـراي     مؤثر براي کاهش مشکالت رفتاري، پریشانی و رفتاري می

هـوش هیجـانی و سـازگاري اجتمـاعی،      لذا با توجه به روابط مثبـت  .افزایش سازگاري اجتماعی فراهم کند

هاي هوش هیجانی به منظور افزایش ظرفیت روبرو شـدن بـا مشـکالت و سـازگاري مـوثر بـا       تربیت مولفه

   .دیگران براي ورزشکاران امري کلیدي به نظر می رسد

ت و بین سالمت روانی و سازگاري اجتماعی دانشجویان رابطه مثب همچنین در تأیید فرضیه دوم پژوهش که 

می توان چنین استنباط نمود کـه سـالمت روانـی و ابعـاد آن داراي ارتبـاط معنـادار و        ،معنی دار وجود دارد

در تبیین نتایج حاصل می توان گفت ورزشکاري . استاجتماعی دانشجویان ورزشکار  معکوس با سازگاري

ت ارضاي خواسـته هـا و   و در جه است، نسبت به نیازهاي دیگران حساس می باشدکه داراي سالمت روان 

،  در پژوهش خود بیان می دارد سـالمت روانـی   )2011(1که کلونینگر همچنان. ایجاد آسایش آنان می کوشد

متناسب با معیارهاي قابل قبول روابط ) از دیدگاه روانشناختی(داشتن سازگاري کافی و احساس خوب بودن 

در بررسی رابطه بین سالمت روانـی و سـازگاري   ) 1393(فخه و همکاران محمود. انسانی و جامعه می باشد

اجتماعی  دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مهاباد، به این نتایج دست یافتنـد کـه بـین سـالمت     

یعنی هر چه سالمت روانی افراد  ؛روانی و سازگاري اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد

بنابراین  ورزشکارانی کـه از سـالمت روانـی بـاالیی     . ماعی وي بیشتر خواهد بودسازگاري اجت ،بیشتر باشد

 بـه  یلزوم و رنددا يشتریب تحمل ،ندریناپذ اجتناب اغلب که مسابقات  يفشارها مقابل در برخوردار هستند

روانی بنابراین سالمت   .دمی بیننن خود و رفتارهاي ها جانیه کنترل جهت یمنطق ریغ يها روش از استفاده

ـ تهد عیوقـا  تـا  دهدیم ياری را او و بردیم شیپ سخت طیشرا در را ورزشکارباال،  ـ آم دی  تیـ موفق بـا  را زی

                                                 
١ - Cloninger 
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ـ  دنبـال  بـه  خود اطراف طیمح در جستجو با ورزشکاران نیا. بگذارد سر پشت يشتریب  يبـرا  یمنـابع  افتنی

 ایـن نظـام بـاور    در وجـود م يریپـذ  انعطـاف  بـر  هیتک با و هستند میدان رقابت در استرس کاهش به کمک

کـه   یلذا ورزشکاران .می شوند  دیجد يها تیموقع در یدرون يها ترس احساس کاهش موجب یتیشخص

   زا اسـترس  کمتـر  را ی شخصی و ورزشـی خـود   زندگ حوادث ،از سالمت روانی مطلوبی برخوردار هستند

  .شوند یم سازگار بهتر حوادث نیا با و دانند یم

درصـد   327/0مچنین نشان داد که هوش هیجانی و سالمت روانی توانسته اند حدود نتایج پژوهش حاضر ه

از واریانس تغییرات سازگاري اجتماعی را پیش بینی کنند و بین این دو متغیر، بعد هوش هیجـانی بیشـترین   

نشـاه   بینی میزان سازگاري اجتماعی دانشجویان ورزشکار دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کرما   تاثیر را در پیش

 سـازگار از  و موفق دانشجویان که بوده این از حاکی) 2016(همکاران  و پانسر در این راستا مطالعات.  دارد

 سـازگاري  میزان .معنادارتري برترند شکل به ناسازگار و ناموفق دانشجویان با قیاس در هیجانی هوش لحاظ

 پاسـخگویان  دیگـر  از بیشـتر  بودند، داده درجه باال با مثبت هاي پاسخ هیجانی هوش سئواالت به که افرادي

 یافـت  متأهل یا مجرد افراد بین در هیجانی هوش و میزان سازگاري بین تفاوتی میان این در اما ،شده گزارش

از  بـاالیی  میـزان  هاي نیجریه  بیان کرد وجود در مطالعه اي در دانشگاه)  2017( ادیمو همچنین .است نشده

 و بـه عبـارتی   آورد خواهـد  بـار  بـه  را سازگاري از متفاوتی میزان مختلف نیس هاي گروه در هیجانی هوش

 .خـورد  می چشم به سنی مختلف هاي گروه در یکسان هیجانی هوش با افراد سازگاري بین معناداري تفاوت

انـد   هاي سالمت روانی نشـان داده  ي هوش هیجانی با مؤلفه رابطه  هاي انجام شده در زمینه پژوهش ،همچنین

، شناسـایی  )1987؛ لین و شوارتز، 1384بشارت، رضازاده، فیروزي و حبیبی، (این سازه با سالمت روانی  که

 -، خـود )1993؛ مایر و سالوي، 1990مایر و دیپائولو و سالوي، (ها و توان همدلی با دیگران  محتواي هیجان

سـالوي و مـایر و   (یجـانی  ، سـازش اجتمـاعی و ه  )2002قربانی، بینگ، واتسون، دیویسن و مک، (هشیاري 

پالمر، دونالدسـون و اسـتاف،   (و رضایت از زندگی ) 1996مایر و گهر، (، بهزیستی هیجانی )2002کاروسو، 

هوش هیجـانی و    درباره) 2013( آنگر، کاراگزگیپژوهش هاي یافته اساس بر .همبستگی مثبت دارند) 2002

ها و  توانایی دریافت هیجان( آن  ش هیجانی و دو مؤلفهعملکرد اجتماعی در افراد شیزوفرن، این افراد در هو

ارتباط ( عملکرد اجتماعی  همچنین، این افراد در سه جنبه. پذیرند بسیار آسیب )ها توانایی مدیریت این هیجان

دهنـده میـزان    پذیرند که این یافتـه خـود نشـان    آسیب )با همساالن، روابط خانوادگی و کارکردهاي تحصیلی

هاي هوش هیجانی، دو  میان مؤلفه هاي این پژوهش نشان داد که از یافته. دو سازه با همدیگر استاین   رابطه

در حقیقت، بدبینی . ها بیشتر با سازگاري اجتماعی در ارتباط هستند بینی و کنترل و تنظیم هیجان عامل خوش
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زگاري نوجوانان بـا دیگـران   هاي خود و بدخلقی بیشتر به روابط اجتماعی و سا و ناتوانی در مدیریت هیجان

 و هیجـانی  هـوش  هـاي  توانمنـدي  بین رابطه  پیرامون) 2009( جوزفینا و استرال پژوهش نتایج  .زند لطمه می

همچنین، بین مدیریت اسـترس  . متغیر وجود دارد دو این بین معناداري  رابطه که داد نشان نامربوط رفتارهاي

     . شتو روابط بین فردي بیشترین رابطه وجود دا

هـاي  و پـرورش مهـارت   سازگاري اجتماعی ورزشکاران نتیجه رشـد در جمع بندي کلی می توان گفت که 

 اجتماعی و توانایی ارتباط آنان با دیگران و متأثر از خلق و خوي فرد و توان تبادل عاطفی و هیجانی سالم و

ري ارتباط با دیگران مورد پـذیرش  فرد درصورت موفق شدن در برقرا ،به این ترتیب .با دیگران است خوب

گیرد بنابراین الزم است خلق و خوي هیجانی ورزشکاران در جهـت سـازگاري اجتمـاعی    اجتماعی قرار می

پژوهش حاضر، ماننـد دیگـر پـژوهش هـاي علـوم      همچنین  .توسط مربیان مورد توجه و آموزش قرار گیرد

 نظیـر آنهـا   شکالتی روبرو بـوده کـه بـه برخـی از     با محدودیت ها وم ،انسانی که مربوط به انسان می باشد

عدم همکاري کامل بعضی از ، محدودیت هاي ذاتی پرسشنامه کتبی شامل برداشت هاي متفاوت از سئواالت

از . مـی تـوان اشـاره کـرد     آزمودنی ها با افشاي بعضی از خصوصیات فردي حتی در راستاي اهداف تحقیق

تعمیم یافته هـا   بر این اساس، درنمونه بود که  بودن جامعه و محدودیت هاي پژوهش حاضر، محدوددیگر 

  . نمونه ها باید احتیاط به عمل آورد به سایر شهرها و

  :دگردپیشنهاد می نتایج تحقیق حاضر  در پایان، بر مبناي

        با توجه به ارتباط معنی دار بین هوش هیجانی و سـازگاري اجتمـاعی، تربیـت مؤلفـه هـاي هـوش

ور افزایش ظرفیت روبرو شدن با مشـکالت و سـازگاري مـؤثر در ورزشـکاران  در     هیجانی به منظ

 .رأس آموزش قرار گیرد

 تقویـت و گسـترش دفـاتر     بـه  هـا  ، دانشـگاه ش سالمت روانی دانشجویان ورزشکاربه منظور افزای

  .خدمات مشاوره و روان درمانی به ویژه براي دانشجویان دختر اهتمام ورزند
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The study is to investigate the relationship between emotional intelligence and 
mental health with social compatibility of students from the Islamic Azad 
University- Kermanshah province. The research method was descriptive - 
correlation. The statistical population consisted of the total number of students 
from the Islamic Azad University- Kermanshah branch (١٥٠ persons) with 
limited attention to statistical population, ٩٠ athletes were selected as the 
statistical samples according to the census method. To collect data from 
emotional intelligence inventories (١٩٩٨), Gladberk and Hillier's public health 
questionnaire (١٩٧٩) and a social compliance questionnaire of Crown Crown 
and Marlow (٢٠٠٠) were used. To analyze the findings, descriptive statistics 
(standard, mean and standard deviation) and at the level of inferential statistics 
such as smirnov test, pearson correlation test, regression test and SPSS version 
٢١ were used. The results showed that there is a positive and significant 
correlation between emotional intelligence and its dimensions with the social 
compatibility of students from the Islamic Azad University (P٠٥ / ٠). There is 
also significant and inverse relationship between mental health and its 
dimensions with the social compatibility of the students (p / ٠٥). In order to 
predict social compatibility of athlete students through emotional intelligence 
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and mental health, the regression coefficient was used, which is the multiple 
regression coefficient between emotional and psychological intelligence with the 
social compatibility of the athlete students (٠ = ٣٢٧). This represents the fact 
that emotional intelligence and mental health have been able to predict around 
٣٢٧ per cent of the variance of social compliance changes. The determination of 
the influence of mental intelligence variables and mental health as a predictor 
variable and social compatibility was analyzed as a criterion variable in the 
regression equation (٠ / ٠٠١ p <, ٥٩ / ٥٦ F =). According to the results of this 
research, participation in sports activities is an effective way to reduce anxiety 
and depression, and to regulate emotions and promote social harmony. Thus, 
emotional intelligence provides mental well- being with mental well- being, 
improving interpersonal relationships and social harmony, helping students to be 
more successful in the different contexts of life. 

Key Words: Emotional Intelligence, Mental Health, Social Adjustment and 
Athlete Students 

  


