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Abstract
Introduction: Emotional intelligence and mental health are well known as two important and 
influential components of individual and social life. This paper aims to investigate the dimensions of 
mental health and emotional intelligence of students at Qazvin University of Medical Sciences and 
their relationship with demographic characteristics.
Methods: This paper was conducted through a cross-sectional epidemiological method whose 
statistical population includes all students of Qazvin University of Medical Sciences in 2021. In order 
to collect the required data, demographic characteristics questionnaire, a short emotional intelligence 
questionnaire, and Goldberg general health questionnaire (GHQ-28) was employed using the Likert 
scoring method. Moreover, linear regression analysis methods and analysis of variance (ANOVA) 
were utilized to analyze statistical data through SPSS vol.16 statistical software.
Results: Among the families where the parents are divorced, individuals have 2.37 units less general 
health. Besides, among those who have spent more than half a year in university, they have 0.49 more 
units of general health. Regarding the results of analysis of variance and linear regression analysis, the 
parental divorce variable is significant and explains 3.1% of changes in social functioning (P-value 
<0.05). On the other hand, the religion variable has a significant level and explains 3.9% of the 
changes in depressive symptoms (P-value <0.05).
Conclusions: The social dysfunction divorce variable regarding the demographic characteristics, 
such that students whose parents are separated are more dysfunctional and social. Therefore, students 
whose parents are divorced have lower general health. Furthermore, the divorce component and 
students' semester have the greatest impact on their emotional intelligence and mental health as well. 
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چکیده
مقدمــه: هــدف از پژوهــش حاضــر، بررســی ابعــاد ســامت روان و هــوش هیجانــی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن و 

ارتبــاط آن بــا مشــخصات دموگرافیــک مــی باشــد.
روش کار: ایــن پژوهــش از طریــق روش اپیدمیولوژیــک تحلیلــی- مقطعــی در ســال 1400 انجــام شــده کــه جامعــه آمــاری آن شــامل 
کلیــه دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن مــی باشــد. بــه منظــور جمــع آوری داده هــا، پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک، 
پرسشــنامه کوتــاه هــوش هیجانــی و پرسشــنامه ســامت عمومــی گلدبــرگ فــرم 28 ســوالی  )GHQ-28( اســتفاده شــده اســت. در 
ایــن مطالعــه از روش هــای تحلیــل رگرســیون خطــی و نیــز آزمــون تحلیــل واریانــس )ANOVA( و  بــه منظــور تحلیــل داده هــای 

آمــاری از نــرم افــزار آمــاری R نســخه 4.1.3 بهــره بــرده شــده اســت.
ــر  ــر را ب ــترین اث ــن بیش ــی و طــاق والدی ــته تحصیل ــب، رش ــر مذه ــک، متغی ــای مشــخصات دموگرافی ــن مولفه ه ــا: در بی یافته ه
ــد، افــراد  ــه طــور متوســط در بیــن خانواده هایــی کــه والدیــن طــاق گرفته ان ــه ایــن صــورت کــه ب ــد. ب روی ســامت عمومــی دارن
ــداد نیم ســال بیشــتری را  ــه تع ــرادی ک ــن اف ــن در بی ــی برخــوردار هســتند. همچنی ــر از ســامت عموم ــزان 2/37 واحــد کمت ــه می ب
ــده از  ــت ام ــج بدس ــاس نتای ــند. براس ــد می باش ــی بهره من ــامت عموم ــتر از س ــد بیش ــزان 0/49 واح ــه می ــد ب ــگاه گذرانده ان در دانش
تحلیــل واریانــس و نیــز رگرســیون خطــی تــک متغیــره، متغیــر طــاق والدیــن معنــی دار بــوده و بــه میــزان 3/1 درصــد از تغییــرات 
عملکــرد اجتماعــی را تبییــن می کنــد )P-value<0.05(. در تحلیــل رگرســیون خطــی بیــن ســامت عمومــی گلدبــرگ و نــوع رشــته 
تحصیلــی، دانشــجویان رشــته مدیریــت بــه طــور متوســط بــه میــزان 2/77 واحــد بیشــتر نمــره ی ســامت عمومــی گلدبــرگ را کســب 

نمــوده  انــد.
ــد از  ــاق گرفته ان ــر ط ــا از یکدیگ ــن آنه ــه والدی ــجویانی ک ــی دانش ــرد اجتماع ــال عملک ــج اخت ــاس نتای ــر اس ــری: ب نتیجه گی
ســامت عمومــی پایین تــری برخوردارنــد. همچنیــن، مولفــه طــاق و تــرم تحصیلــی دانشــجویان، بیشــترین اثــر را بــر روی هــوش 

ــد.  ــی و ســامت روان آنهــا دارن هیجان
کلیدواژه ها: سامت روان، هوش هیجانی، سامت عمومی گلدبرگ.
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مقدمه
ــی  ــاس درون ــامت روان را احس ــت س ــی بهداش ــازمان جهان س
ــت  ــود، ظرفی ــه خ ــکا ب ــدی، ات ــان از کارآم ــودن، اطمین ــوب ب خ
رقابــت، تعلــق بیــن نســلی، خــود شــکوفایی توانایی هــای بالقــوه 
فکــری و هیجانــی معرفــی مــی کنــد )1(. عــدم ســامت روانــی 
از پیشــرفت جامعــه و دســتیابی بــه اهــداف فــردی و نیز دســتیابی 
بــه ارتباطــات بیــن فــردی ســالم جلوگیــری خواهــد کــرد )3(. بــه 
 عبــارت  دیگــر، ســامت روانــی مجموعــه اقداماتــی اســت کــه به  
ــش  ــی و کاه ــای روان ــه بیماری ه ــا ب ــگیری از ابت ــور پیش منظ
شــیوع آن و عــوارض ناشــی از آن انجــام می گیــرد )5(. ســامت 
روان بــا توجــه  بــه گســتردگی کــه دارد، تعاریــف مختلفــی را بــه 
خــود اختصــاص می دهــد، امــا همگــی ایــن تعاریــف در نهایــت 
ــند.  ــی رس ــر م ــی بهت ــر و زندگ ــامت روان باالت ــی س ــه معن ب
بــا توجــه  بــه تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی، ســامت روان 
بخشــی از ســامت عمومــی اســت و آنــرا در درون مفهــوم کلــی 
ــازمان  ــف س ــه تعری ــه  ب ــت. باتوج ــرده اس ــف ک ــامتی تعری س
بهداشــت جهانــی، ســامتی، حالــت رفــاه کامــل جســمی، روانــی، 
ــف  ــت تعری ــا معلولی ــاری و ی ــود بیم ــط نب ــه فق ــی و ن و اجتماع
شــده اســت. بــر اســاس ایــن تعریــف، فــردی از ســامتی کامــل 
برخــوردار اســت کــه از نظــر جســمی، روانــی، و اجتماعــی ســالم 
ــوده و وظایــف خــود را انجــام می دهــد، عملکــرد موثــری دارد  ب
ــد )5(.  ــت می کن ــاس رضای ــران احس ــا دیگ ــود ب ــط خ و از رواب
ــار یکدیگــر در  ــف را کن ــن تعاری ــوع ای ــم مجم ــر بخواهی ــا اگ ام
نظــر بگیریــم، بــه  طــور کلــی ســامت روان، یکــی از ابزارهــای 
ســنجش کفایــت پویایــی و کارآمــدی جامعــه اســت.. بــر اســاس 
ــجویان  ــر روی دانش ــه ب ــکاران )11( ک ــاری و هم ــه افش مطالع
جدیدالــورود دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل در ســال 1393 انجــام 
شــد، نتایــج حاکــی از آن بــود کــه ســامت عمومــی دانشــجویان 
بــه میــزان 23 درصــد مشــکوک بــه اختــال عائــم جســمانی، 
25 درصــد مشــکوک بــه داشــتن اضطــراب، 55 درصــد مشــکوک 
ــه  ــکوک ب ــد مش ــوب و 13 درص ــی نامطل ــرد اجتماع ــه کارک ب
ــن  ــی در بی ــاالت روان ــزان اخت ــن می ــد. بنابرای ــردگی بودن افس
ــه  ــاز ب ــن نی دانشــجویان موضــوع بســیار مهمــی اســت.  بنابرای
ــه ی  ــیع در حیط ــاد وس ــش در ابع ــای پژوه ــترش دامنه ه گس
ســامت روان می باشــد. بــه  طــور  مثــال، هرچقــدر ســطح 
ــا  ــال روان در آنه ــزان اخت ــد، می ــر باش ــرد باالت ــات ف تحصی
ــپهر  ــط س ــه توس ــه ای ک ــه در مطالع ــت، به طوری ک ــر اس کمت
منــش )12( انجــام شــد، 52 درصــد از افــراد تحــت مطالعــه کــه 
دارای اختــال روان بودنــد تحصیــات کمتــر از ســیکل داشــتن 

و در مقابــل افــرادی کــه تحصیــات باالتــری برخــوردار بودنــد، 
ــات  ــای تحصی ــن ارتق ــتند. بنابرای ــری داش ــامت روان باالت س
ــه  ــی ب ســبب افزایــش ســامت روان مــی شــود. هــوش هیجان
ــی  ــه م ــدازه و چگون ــه ان ــا چ ــرد ت ــه ف ــد ک ــی می باش ــن معن ای
ــد. در  ــرار کن ــل برق ــاط متقاب ــه ارتب ــراد جامع ــا دیگــر اف ــد ب توان
ــه  ــا چ ــا ت ــه م ــد ک ــی کن ــخص م ــی مش ــوش هیجان ــع ه واق
انــدازه در ابــراز خــود، درک دیگــران، برقــراری ارتبــاط بــا آنهــا، 
ــیوه  ــه ش ــره ب ــی روزم ــکات زندگ ــا و مش ــا نیازه ــه ب و مقابل
اثربخــش عمــل میکنیــم. از منظــر هــوش هیجانــی، هیجان هــا 
در برگیرنــده اطاعــات ارزشــمندی هســتند کــه بــه مــا در نحــوه 
چگونگــی حــل مســائل روزمــره کمــک مــی کنــد. بدیــن ترتیــب 
کاربــرد هوشــمندانه آنهــا عامــل ضــروری در ســازگاری جســمانی 

ــناختی اســت )13(. و روان ش
ــه  ــوان ب ــی، می ت ــوش هیجان ــت ه ــح اهمی ــوص توضی  در خص
مطالعــه بایرامــی و همــکاران )14( و فتــی و همکاران )15( اشــاره 
کــرد کــه بــه بررســی رابطه بیــن هــوش هیجانی و ســامت روان 
پرداختنــد. نتایــج حاکــی از آن بــود کــه هــوش هیجانــی عامــل 
ــوص  ــد. در خص ــامت روان می باش ــطح س ــده س پیش بینی کنن
بررســی ســامت روان در افــراد موردمطالعــه، مهم تریــن مؤلفــه 
تعیین کننــده ســامت روان را اســترس در نظــر گرفتنــد. باتوجــه 
 بــه تعریــف هــوش هیجانــی کــه عامــل تعدیل کننــده  اســترس، 
ــئله  ــل مس ــادکامی و ح ــراب، ش ــبینی اضط ــه، پیش ــرل تکان کنت
ــوش را  ــن ه ــری از ای ــات باالت ــه در درج ــرادی ک ــد، اف می باش
ــوده  ــوردار ب ــری برخ ــامت روان باالت ــد از س ــند میتوانن دارا باش
ــد )15(. در  ــار بیاین ــط کن ــرات محی ــرایط و تغیی ــا ش ــر ب و بهت
مطالعــه ی کوهســار و همــکاران )16(، هــوش هیجانــی بــا 
ــد عامــل  حفــظ ســطح عملکــرد مناســب ســامت روان، می توان
پیشــرفت تحصیلــی باشــد. البتــه در ایــن مطالعــه هــوش هیجانی 
بــه طــور مســتقیم عامــل پیشــرفت تحصیلــی نبــوده اســت و بــا 
تأثیــر بــر ســامت روان می توانــد عاملــی بــرای ارتقــای ســطح 
تحصیــل و عملکــرد دانشــجویان باشــد. بنابرایــن می تــوان 
نتیجــه گیــری کــرد کــه هــوش هیجانــی، ضمــن تأثیــر زیــادی 
ــدد و  ــف متع ــی دارد، دارای تعاری ــف زندگ ــاد مختل ــه روی ابع ک
ــه  ــکاران )17. 18( در مطالع ــر و هم ــد. مای ــی باش ــی م متنوع
ــر و  ــورد مؤث ــور برخ ــی به منظ ــی را عامل ــوش هیجان ــود ه خ
ــوان  ــه خــود و دیگــران عن ــرد نســبت ب ــا هیجــان ف متناســب ب
ــی باعــث ایجــاد حــال خــوب و  ــد. در واقــع هــوش هیجان کردن
ــتیابی  ــزی و دس ــا، برنامه ری ــام فعالیت ه ــور انج ــه  منظ ــزه ب انگی
ــرد مــی شــود. هــوش  ــره ف ــه اهــداف در طــول زندگــی روزم ب
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ــه  ــای ورودی ک ــردن محرک ه ــل ک ــا تعدی ــد ب ــی می توان هیجان
ســبب تأثیــر بــر طــرز فکــر شــخص می شــود ســبب ایجــاد حــس 

ــرد شــود )17. 18(.  خــوب، کارآمــدی و کفایــت در ف
طبــق نظــر مایــر و ســالوی، هــوش هیجانــی را بــر اســاس نــوع 
پاســخ دهی فــرد بــرای حــل مشــکات در شــرایط تنــش زا، 
ــارض و تعارضــات  ــاط، حــل تع ــراری ارتب روش هــای درســت برق
ــطح  ــظ س ــور حف ــه  منظ ــی ب ــام راهکارهای ــردی و انج ــن ف بی
ســامتی روان در زمــان مواجهــه بــا عواملــی کــه باعــث بــه خطــر 
ــد. )19( ــف کرده ان ــود تعری ــراد می ش ــامت روان اف ــادن س افت

بنابرایــن، بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده فــوق، حال بایســتی 
بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه هــوش هیجانــی و ســامت روان 
ــجویان  ــی دانش ــردی و اجتماع ــی ف ــر روی زندگ ــری ب ــه تاثی چ
دارد. بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال، از آنجایــی کــه ســامت روان، 
مولفــه ای مهــم در زندگــی دانشــجویان بــوده و اگاهــی از ســطح 
ــرای  ــری ب ــده نگ ــزی و آین ــه ری ــد برنام ــود رون ــبب بهب آن س
جوانــان مــی شــود، پژوهــش حاضــر بــه بررســی ابعــاد ســامت 
روان و هــوش هیجانــی و ارتبــاط آن بــا مشــخصات دموگرافیــک 
)جمعیــت شــناختی( در دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن از طریــق 

روش اپیدمیولوژیــک تحلیلــی- مقطعــی مــی پــردازد.

روش کار
ایــن مطالعــه بــه روش اپیدمیولوژیــک تحلیل-مقطعــی بــا 
مشــارکت دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن در 
ســال 1400 انجــام شــد روش کار ایــن مطالعــه بــه ایــن صــورت                                                 
ــتفاده  ــا اس ــورد نظــر ب ــه م ــدا حجــم نمون ــه در ابت ــی باشــد ک م
ــه نســبت  ــا توجــه ب ــه گیــری تصادفــی طبقــه ای ب از روش نمون
ــه کل دانشــجویان دانشــگاه مشــخص  دانشــجویان هــر رشــته ب
گردیــد. در نمونــه گیــری تصادفــی طبقــه ای، واحدهــای جامعــه 
مــورد مطالعــه در طبقه هایــی کــه از نظــر صفــت متغیــر همگــن 
تــر هســتند، گــروه  بنــدی مــی شــوند. بــه ایــن ترتیــب تغییــرات در 
درون گروه هــا حداقــل مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر، جمعیــت بــه 
 N1, واحــد، ابتــدا بــه ترتیــب بــه زیــر جمعیت هایــی بــا N انــدازه
N2,…,NL واحــد تقســیم مــی شــوند. زمانــی کــه طبقــات معلوم 

شــدند، یــک نمونــه بصــورت تصادفــی از هــر طبقــه اســتخراج می 
ــی  ــه صــورت مســتقل انجــام م ــات ب شــود. اســتخراج ها در طبق
 n1, n2,…, ــا ــات را ب ــا در درون طبق ــای نمونه ه ــود. اندازه ه ش

nL نشــان مــی دهنــد.

ــوم  جامعــه مــورد مطالعــه شــامل کلیــه دانشــجویان دانشــگاه عل
ــر  ــداد 244 نف ــا تع ــن آنه ــه از بی ــد ک ــی باش ــن م ــکی قزوی پزش

گزینــش شــده انــد کــه حداکثــر تعــداد شــرکت کننــده بــا توجــه 
معیار هــای ورود بــه مطالعــه بــوده و بــر اســاس مطالعــات انجــام 
ــار  ــد )20. 21(.  معی ــی باش ــی م ــه کاف ــم نمون ــن حج ــده، ای ش
ــل  ــل و تمای ــه تحصی ــه شــامل تجــرد، اشــتغال ب ــه مطالع ورود ب
بــه شــرکت در مطالعــه بودنــد و معیــار خــروج شــامل عــدم پاســخ 
ــه  ــه ســواالت مــی باشــد. ســپس پرسشــنامه ها ب ــه کلی دهــی ب
صــورت الکترونیکــی از طریــق پــرس الیــن  در اختیار دانشــجویان 

قــرار گرفتنــد.
پرسشــنامه اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه شــامل ســامت 
عمومــی گلدبــرگ و هــوش هیجانــی کوتــاه بــار-آن بــوده و لینک 
ــاخته و از  ــن س ــنامه ی انای ــایت پرسش ــق س ــنامه ازطری پرسش
طریــق ارســال پــرس الیــن بــا روش ارســال پیامــک و یــا پیــام 
ــق  ــون از طری ــی ازم ــد. پایای ــال ش ــازی ارس ــبکه های مج در ش
محاســبه ی الفــای کرونبــاخ طــی دو مرحلــه بــه میــزان 93 درصــد 
گــذارش شــده اســت. پایایــی آزمــون  بــه روش زوج و فــرد، %99 
گــزارش گردیــد کــه در ســطح P<0/001 معنــا دار اســت. )راحلــه 
ــز  ــون نی ــی ازم ــز، 1384( روای ــکاران روان تجهی ــموعی و هم س
طــی مطالعــه گنجــی مــورد بررســی قــزاز گرفتــه و تاییــد شــده 
 R ــتفاده ــورد اس ــاری م ــزار آم ــرم اف ــی 1378(. ن ــت. )گنج اس
مــی باشــد. مولفــه هــای مشــخصات دموگرافیــک شــامل متغیــر 
مذهــب، رشــته تحصیلــی، و طــاق والدیــن بــوده کــه تاثیــر آنهــا 
بــر روی ســامت عمومــی مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. 
بمنظــور جمــع آوری داده هــا، پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک، 
پرسشــنامه کوتــاه هــوش هیجانــی، و پرسشــنامه ســامت عمومی 
ــا اســتفاده از روش نمره گــذاری لیکــرت  ــرگ  )GHQ-28( ب گلدب
اســتفاده شــدند. همچنیــن، روش هــای تحلیــل رگرســیون خطــی و  
نیــز تحلیــل واریانــس )ANOVA( بــه منظــور تحلیــل داده هــای 

آمــاری بــه کار گرفتــه شــدند.
ــامت  ــنامه س ــرگ، پرسش ــی گلدب ــامت عموم ــنامه س پرسش
ــده و  ــه ش ــکاران )1972( تهی ــط Goldberg و هم ــي توس عموم
بــه طــور گســترده در پژوهش هــاي متعــددي مــورد اســتفاده قــرار 
ــري در  ــاي غربالگ ــناخته ترین ابزاره ــي از ش ــت و یک ــه اس گرفت
پژوهش هــاي مربــوط بــه ســامت روانــي اســت )22(. چهــار زیــر 
ــراب،  ــم اضط ــازي، عای ــم جسماني س ــد از: عای ــاس عبارتن مقی
اختــال در کارکــرد اجتماعــي و افســردگي؛ کــه در زیــر مقیــاس 
ــم  ــي و عای ــامت عموم ــت س ــازي: وضعی ــم جسماني س عای
جســماني، در زیــر مقیــاس اضطــراب: عایــم و نشــانه هاي بالینــي 
ــي  ــودن، عصبان ــار ب ــت فش ــي، تح ــدید، بي خواب ــراري ش اضط
بــودن و دلشــوره و در زیــر مقیــاس کارکــردي اجتماعــي: توانایــي 
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ــام  ــت در انج ــاس رضای ــره، احس ــاي روزم ــام کاره ــرد در انج ف
وظایــف، احســاس مقیــد بــودن، قــدرت یادگیــري و لــذت بــردن از 
فعالیت هــاي روزمــره زندگــي و در زیرمقیــاس افســردگي: عایــم 
ــدي،  ــي، ناامی ــاس بي ارزش ــل احس ــردگي از قبی ــي افس اختصاص
بــي ارزش بــودن زندگــي، افــکار خودکشــي، آرزوي مــردن و 
ناتوانــي در انجــام کارهــا را مي ســنجد. پایایــي پرسشــنامه 
ــد  ــف تایی ــاي مختل ــوالي در فرهنگ ه ــي 28 س ــامت عموم س
شــده اســت. بــراي مثــال، شــگمی و همــکاران )2000( بــا انجــام 
ایــن پرسشــنامه بــرروي کارمنــدان ژاپنــي ضریــب پایانــي )آلفــاي 
ــد )23(.  ــزارش کردن ــنامه گ ــن پرسش ــراي ای ــاخ،0/90، را ب کرونب
ــنامه  ــن پرسش ــي ای ــب پایان ــکاران )1994( ضری ــگ و هم چوان
را در گــروه کامبوج هــاي ســاکن نیوزلنــد، بــه کمــک روش 
بازآزمایــي بــا فاصلــه زمانــي 2 تــا 4 هفتــه و بــا اســتفاده از فرمــول 
ــرآورد  ــزان 0/55 ب ــه می ــه اي اســپیرمن ب ــب همبســتگي رتب ضری
نمودنــد و ضریــب هماهنگــي درونــي ایــن پرسشــنامه را بــا روش 
نمره گــذاري لیکــرت بــه میــزان 0/85 گــزارش کردنــد )24(. دالور 
و همــکاران )1391( در هنجاریابــي پرسشــنامه ســامت عمومــي 
ــا  ــنامه را ب ــن پرسش ــي ای ــي درون ــران، هماهنگ ــوالي در ای 28 س
ــراي مقیاس هــاي فرعــي،  ــاخ ب ــاي کرونب ــب آلف اســتفاده از ضری
بــه ترتیــب 0/85، 0/87، 0/79 و 0/91 گــزارش نمــود و بــراي کل 
مقیــاس کــه نشــان دهنده ســامت عمومــي اســت، برابــر بــا 0/85 
ــامت  ــنامه س ــدول 1(، پرسش ــت )25(. در )ج ــرده اس ــرآورد ک ب
عمومــی بــه کار گرفتــه شــده در ایــن پژوهــش ارائــه شــده اســت.

یافته ها
در تحلیــل ســامت روان دانشــجویان بــا اســتفاده از ابــزار 
پرسشــنامه ســامت عمومــی گلدبــرگ، میانگیــن هــر یــک از زیــر 
مقیــاس هــای ایــن پرسشــنامه بــه شــرح زیــر مــی باشــد. تعــداد 
شــرکت کننده های زن 164 نفــر )% 67/21(  شــرکت کننده های 
مــرد 80 نفــر )% 33/79( بــوده و میانگیــن ســنی اعضــای 
شــرکت کننده 0/194± 21/918 مــی باشــد. در بیــن افــراد شــرکت 
کننــده در مطالعــه تعــداد 236 نفــر )96 درصــد( مجــرد و 8 نفــر )4 
درصــد( متاهــل بودنــد. در ایــن مطالعــه مشــخص شــد کــه 66.8 
درصــد افــراد مــورد مطالعــه دارای ســطح تحصیــات کارشناســی 
ــا مــدرک دکتــرای  ــی( و 2.46 درصــد از افــراد ب )بیشــترین فراوان

ــات در  ــطح تحصی ــر س ــی( را از نظ ــن فراوان ــی )کمتری تخصص
بیــن افــراد مــورد مطالعــه بــه خــود اختصــاص دادنــد. از دیــدگاه 
ــاغل   ــر ش ــه غی ــوط ب ــی مرب ــترین فراوان ــز بیش ــتغال نی ــوع اش ن
ــا  ــه شــاغل ب ــوط ب ــا فراوانــی 180 نفــر و کمتریــن آن نیــز مرب ب
فراوانــی 64 نفــر بــود. از طــرف دیگــر، از دیــدگاه طــاق والدیــن 
دانشــجویان، بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه »خیــر«  بــا فراوانــی 
231 نفــر و کمتریــن آن نیــز مربــوط بــه »بلــه« بــا فراوانــی 13 نفر 
بــود. ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه 96.67 درصــد والدیــن 
ــای  ــه ه ــوص مولف ــد. در خص ــه ان ــاق نگرفت ــجویان ط دانش
ســامت عمومــی گلدبــرگ، بیشــترین نمــره مربــوط بــه مربــوط 
بــه اختــال عملکــرد اجتماعــی بــوده در حالیکــه کمتریــن مقــدار 

ــد.  ــی باش ــانه های افســردگی م ــه نش ــق ب آن متعل
ــک و  ــخصات دموگرافی ــن مش ــی بی ــیونی خط ــل رگرس در تحلی
ــرم  ــرگ، رابطــه  بیــن طــاق والدیــن و ت ســامت عمومــی گلدب
ــان  ــطح اطمین ــرگ در س ــی گلدب ــامت عموم ــا س ــی ب تحصیل
95% معنــی دار می باشــد )P-value<0.05( بــه ایــن صــورت 
کــه بــه طــور متوســط در بیــن خانواده هایــی کــه والدیــن طــاق 
گرفته انــد، افــراد بــه میــزان 2/37 واحــد کمتــر از ســامت 
عمومــی برخــوردار هســتند. همچنیــن در بیــن افــرادی کــه تعــداد 
ــزان 0/49  ــه می ــد ب ــم ســال بیشــتری را در دانشــگاه گذرانده ان نی
ــه در  ــد می باشــند. )البت واحــد بیشــتر از ســامت عمومــی بهره من
شــرایطی کــه اثــر ســایر متغیرهــای موجــود در مــدل کنتــرل شــده 
ــی  ــن ســامت عموم ــل رگرســیون خطــی بی می باشــد(. در تحلی
گلدبــرگ و نــوع رشــته تحصیلــی دانشــجویان دانشــجویان رشــته 
مدیریــت بــه طــور متوســط بــه میــزان 2/77 واحــد بیشــتر نمــره 
ــن  ــا در بی ــد ام ــب نموده ان ــرگ را کس ــی گلدب ــامت عموم س
ــه  ــا توج ــد. ب ــاهده نش ــی داری مش ــاط معن ــته ها ارتب ــایر رش س
ــه جــدول 1، تحلیــل واریانــس تــک متغیــره ســامت عمومــی   ب
ــی  ــه ی معن ــب رابط ــی و مذه ــته تحصیل ــر رش ــرگ، متغی گلدب
همچنیــن   .)F)36.832(=1/47. P value=0/038( دارنــد.  دار 
متغیــر مذهــب ) F)8.412(=2/07. P value=0/038( و متغیــر 
ــن )F)4.205(=2/19 . Pvalue=0/072( و جنســیت   طــاق والدی
ــی  ــامت عموم ــا س ــز ب )F)4.205(=2/08 . P value=0/085(نی

ــد. ــادار دارن رابطــه معن
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جدول 1. تحلیل واریانس تک متغیر سامت عمومی گلدبرگ با مشخصات دموگرافیک

تحلیل واریانس تک متغیره سالمت عمومی گلدبرگ
نام متغیر

P value Pillai test F (df1, df2)

0/148 0/032 1.72 )4. 205( )Intercept(
0/854 0/007 0.34 )4. 205( سن
0/257 0/025 1.34 )4. 205( مدت رابطه
0/085 0/039 2.08 )4. 205( جنسیت
0/038 0/239 1.47 )36. 832( رشته تحصیلی
0/412 0/019 0.99 )4. 205( دین
0/038 0/077 2.07 )8. 412( مذهب
0/926 0/004 0.22 )4. 205( رابطه با جنس مخالف
0/89 0/005 0.28 )4. 205( تأهل
0/814 0/021 0.56 )8. 412( نحوه ی زندگی
0/628 0/013 0.65 )4. 205( اشتغال
0/072 0/041 2.19 )4. 205( طاق والدین
0/597 0/013 0.69 )4. 205( رتبه ی تولد
0/704 0/193 0.88 )48. 832( سال ورود به دانشگاه
0/797 0/008 0.42 )4. 205( ترم

ــه نتایــج )جــدول2( نمــره کلــی میانگیــن و انحــراف  ــا توجــه ب ب
معیــار هــوش هیجانــی دانشــجویان 9/829±132/852 می باشــد. 
بیشــترین مقــدار آن مربــوط بــه مهــارت درون فــردی  و کمتریــن 
ــرای مهــاررت برونفــردی مــی باشــد. در تحلیــل رگرســیون  آن ب
خطــی بیــن متغیــر هــوش هیجانــی و مشــخصات تمــام گرافیــک 
)جــدول3( بــه طــور متوســط در بین دانشــجویانی کــه والدیــن آنها 
از یکدیگــر طــاق گرفتنــد بــه میــزان 3/64 واحــد هــوش هیجانی 
آنهــا کمتــر می باشــد. از طرفــی دانشــجویانی کــه تــرم تحصیلــی 
بیشــتری را در دانشــگاه گذراندهانــد بــه میــزان 0/75 واحــد بیشــتر 
از هــوش هیجانــی بهره منــد هســتند )در شــرایطی کــه اثــر ســایر 

ــن  ــرل شــده می باشــد(. همچنی ــدل کنت متغیرهــای موجــود در م
همان طــور کــه از تحلیــل رگرســیون خطــی بــرای متغیــر هــوش 
هیجانــی و مشــخصات دموگرافیــک )رشــته تحصیلــی( در )جــدول 
4( قابــل اســتنباط هســت، هیــچ رابطــه معنــی داری بیــن هــوش 
ــد.  ــاهده نش ــجویان مش ــی دانش ــته تحصیل ــوع رش ــی و ن هیجان
ــس  ــل واریان ــوص تحلی ــدول 5 در خص ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
چندمتغیــره ی هــوش هیجانــی بــا مشــخصات دموگرافیــک، 
متغیرهــای مــدت رابطــه بــا درصــد 8/4، رابطــه بــا جنــس مخالــف 
ــه  ــال ورود ب ــد 9/3 و س ــا درص ــی ب ــوه زندگ ــد 5/8،نح ــا درص ب

دانشــگاه بــا 3/9 درصــد معنــی دار بودنــد.

جدول 2. توزیع میانگین و انحراف معیار زیر مقیاس های هوش هیجانی

فاصله اطمینان 95%میانگین±انحراف معیارنام متغیر

 )43.708. 45.038(44.373 ± 5.300مهارت های درون فردی
 )18.711. 19.994(19.352 ± 5.113مهارت های برون فردی

 )20.259. 20.946(20.602 ± 2.739سازگاری
 )22.729. 23.402(23.066 ± 2.680حال عمومی

 )25.085. 25.833(25.459 ± 2.980مدیریت استرس
132.852 )131.619. 134.086(132.852 ± 9.829هوش هیجانی
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جدول 3. تحلیل رگرسیون خطی برای متغیر هوش هیجانی و مشخصات دموگرافیک

هوش هیجانی
نام متغیر

P value ضریب رگرسیونی (فاصله اطمینان %95)

0/574
0/576
0/575
0/192
0/557
0/014
0/977
0/767
0/005
0/157

-0.14)-0.64.0.35(
)-1.46.0.81(-0.32
)-0.77.1.38(0.31
)-2.42.0.48(-0.97
)-2.88.5.34(1.23

)-0.77.-6.52(-3.64
)-3.99.4.11(0.06
)-6.22.4.58(-0.82
)0.23.1.27(0.75
)-0.4.2.49(1.05

سن
رتبه تولد

طول مدت رابطه
اشتغال
تأهل

طاق والدین
دین )غیر مسلمان(

مذهب )سنی(
ترم

جنسیت )مرد(
دین اسام، مذهب شیعه، و جنسیت زن به عنوان سطح رفرنس در نظر گرفته شد.

جدول 4. تحلیل رگرسیون خطی برای متغیر هوش هیجانی و مشخصات دموگرافیک )رشته تحصیلی(

هوش هیجانی
نام متغیر

P value ضریب رگرسیونی (فاصله اطمینان%95)

0/244
0/495
0/196
0/679
0/527
0/698
0/604
0/907
0/569

-1.63)-4.37.1.1(
1.29 )-2.41.4.99(
-1.89 )-4.75.0.96(
1.2 )-4.47.6.86(
1.63 )-3.4.6.65(
0.66 )-2.69.4.02(
1.91 )-5.29.9.11(
0.3 )-4.71.5.31(

-1.56 )-6.94.3.81(

مامایی
پزشکی
هوشبری
اتاق عمل
بهداشت
مدیریت
دندان

علوم آزمایشگاهی
تغذیه

نتایج فوق در شرایطی است که اثر سایر متغیرهای موجود در مدل کنترل شده است

جدول 5. تحلیل واریانس چند متغیره ی مشخصات دموگرافیک با متغیر هوش هیجانی

تحلیل واریانس چندمتغیره هوش هیجانی
نام متغیر

P value Pillai test F (df1, df2)

0
0/907
0/003
0/268
0/716
0/761
0/998
0/032
0/426
0/033
0/318
0/322
0/914
0/014
0/296

0/508
0/008
0/084
0/031
0/181
0/013
0/009
0/058
0/024
0/093
0/028
0/028
0/007
0/39
0/029

42.18 )5. 204(
0.31 )5. 204(
3.72 )5. 204(
1.29 )5. 204(

0.87 )45. 1040(
0.52 )5. 204(
0.18 )10. 410(
2.5 )5. 204(
0.99 )5. 204(
1.99 )10. 410(
1.18 )5. 204(
1.18 )5. 204(
0.3 )5. 204(

1.46 )60. 1040(
1.23 )5. 204(

)Intercept(
سن

مدت رابطه
جنسیت

رشته تحصیلی
دین

مذهب
رابطه با جنس مخالف

تأهل
نحوه زندگی

اشتغال
طاق والدین
رتبه ی تولد

سال ورود به دانشگاه
ترم
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بحث
در تحلیــل رگرســیون خطــی ارتبــاط بیــن مؤلفه هــای مشــخصات 
دموگرافیــک و ســامت عمومــی گلدبــرگ و در شــرایطی کــه اثــر 
ســایر متغیرهــا کنتــرل شــده اســت، متغیــر طــاق والدین بــه طور 
ویــژه روی ســامت عمومــی دانشــجویان تأثیــر دارد. بــا توجــه  بــه 
ــر  ــا از یکدیگ ــن آنه ــه والدی ــج به دســت آمده، دانشــجویانی ک نتای
طــاق گرفتنــد بــه میــزان بیشــتری عائــم اختــاالت روانــی را از 
خــود نشــان داده و در نتیجــه ســامت عمومــی آنهــا افت بیشــتری 
ــامت  ــر روی س ــی ب ــر مخرب ــن اث ــاق والدی ــن ط دارد. بنابرای
ــه  ــای مطالع ــه یافته ه ــه  ب ــا توج ــجویان دارد. ب ــی دانش عموم
یونســی و همــکاران، فرزنــدان طــاق بــه میــزان بیشــتری دچــار 
بــروز اختــاالت روانــی از جملــه افســردگی و اضطــراب اختــال 
خــواب می شــوند؛ بنابرایــن بــا یافته هــای مطالعــه حاضــر همســو 

می باشــد )26(. 
در مطالعــه امینــی و همــکاران کــه بــر روی 140 دانــش آمــوزان 
بــا هــدف بررســی تاثیــر طــاق بــر ســامت روان و عــزت نفــس 
دانــش آمــوزان انجــام شــد، نتایــج حاکــی از آن بــود کــه ســامت 
روانــی و عــزت نفــس در بیــن دانــش آمــوزان خانواده هــای 
ــاوت اســت  ــادی متف ــای ع ــواده ه ــوزان خان ــش آم طــاق و دان
ــا  ــای طــاق در مقایســه ب ــوزان خانواده ه ــش آم ــن دان و همچنی
دانــش آمــوزان خانــواده هــای عــادی از لحــاظ آمــاری اضطــراب، 
افســردگی، عائــم جســمانی و ناکارایــی اجتماعــی بیشــتری 
ــوس و  ــج تولی ــا نتای ــوق ب ــج ف ــد )27(. نتای ــی کنن ــه م را تجرب
ــروز  ــار ب ــاق دچ ــد از ط ــدان بع ــوده و فرزن ــو ب ــکاران همس هم
ــد. ــری دارن ــن ت ــی پایی ــی گشــته و ســامت روان اختــاالت روان
ــوان و  ــر روی 2060 نوج ــه ب ــود ک ــه خ ــداس در مطالع )28( داگ
ــه مصــرف  ــان ب ــل ان ــش تمای ــی انجــام داد، افزای جــوان امریکای
ــن  ــد از طــاق والدی ــدان را بع ــت ســامت روان فرزن ــکل و اف ال
ــت آمده  ــج به دس ــه نتای ــه  ب ــا توج ــت )29(. ب ــرده اس ــذارش ک گ
ــرگ و  ــی گلدب ــره ســامت عموم ــک متغی ــس ت ــل واریان و تحلی
مشــخصات دموگرافیــک، متغیــر مذهــب و رشــته تحصیلــی تأثیــر 
ــه  ــر روی ســامت عمومــی دانشــجویان دارد. باتوجه ب بالقــوه ای ب
مطالعــه میرهاشــمی، متغیــر مذهــب یکــی از مؤلفه هایــی هســت 
کــه می توانــد ســامت روان دانشــجویان را پیش بینــی کنــد. 
بــروز عائــم افســردگی کــه از دیگــر زیــر مقیاس هــای ســامت 
عمومــی گلبــرگ اســت بــا متغیــر مذهــب رابطــه معنــی دار دارد. 
در واقــع ایــن  طــور می تــوان مطــرح کــرد کــه اصــول اعتقــادی 
ــال  ــش احتم ــی و کاه ــرایط خلق ــود ش ــبب بهب ــجویان س دانش
ــه ی  ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــروز نشــانه های افســردگی می شــود ک ب

ــد )30(.  ــو می باش ــمی همس میرهاش
ــزان  ــده کاری و می ــه آین ــه  ب ــا توج ــی ب ــته تحصیل ــر رش متغی
رضایــت دانشــجویان از رشــته خــود، از دیگــر مؤلفه هایــی هســتند 
ــر  ــد. همچنیــن متغی ــر دارن ــر روی ســامت روان آنهــا تأثی کــه ب
رشــته تحصیلــی تأثیــر بســزایی بــر روی بــروز اختــال عملکــرد 
اجتماعــی دارد بــه گونــه ای کــه نوع رشــته و میــزان کارآمــدی آن 
در زندگــی کاری دانشــجویان می توانــد حیطــه ســامت روان آنــان 
را مشــخص کنــد، کــه بــا نتایــج مطالعــه ی برمــاس و همــکاران 
)31( و همچنیــن ســام و همــکاران )32( همســو می باشــد. از طرفی 
در تحلیــل واریانــس تــک متغیــری ســامت عمومــی گلدبــرگ و 
مشــخصات دموگرافیــک، متغیــر اختــال عملکــرد اجتماعــی کــه 
ــا  یکــی از زیــر مقیاس هــای ســامت عمومــی گلدبــرگ اســت ب
متغیــر طــاق والدیــن از مشــخصات دموگرافیــک رابطه معنــی دار 
ــر  ــا از یکدیگ ــن آنه ــه والدی ــجویانی ک ــه دانش ــه ای ک دارد به گون
طــاق گرفتــه انــد، بیشــتر دچــار اختــال در عملکــرد اجتماعــی 
خــود می شــوند. بــه  ایــن  ترتیــب دانشــجویانی کــه والدیــن آنهــا 
ــری  ــی پایین ت ــامت عموم ــد از س ــاق گرفته ان ــر ط از یکدیگ
برخوردارنــد کــه بــا نتایــج مقیمــی زاده و همــکاران همســو اســت 

.)33(
حضــور در محیــط دانشــگاهی و در واقــع داشــتن تــرم تحصیلــی 
باالتــر در دانشــگاه، در ایــن مطالعــه زمانــی اهمیــت پیــدا می کنــد 
کــه در بررســی رگرســیون خطــی بیــن مشــخصات دموگرافیــک و 
هــوش هیجانــی و تحلیــل ایــن رابطــه در شــرایط کــه اثــر ســایر 
ــی  ــرم تحصیل ــرل شــده اســت، دانشــجویانی کــه ت متغیرهــا کنت
باالتــری دارنــد هــوش هیجانــی باالتــری نیــز بــه خــود اختصــاص 
ــب  ــگاهی و کس ــط دانش ــل در محی ــع تحصی ــد و در واق می دهن
ــبب  ــی س ــز علم ــجویان در مراک ــاتید و دانش ــار اس ــه در کن تجرب
ارتقــای ســطح هــوش هیجانــی و بهبــود کیفیــت زیــر مقیاس های 

ــی دانشــجویان می شــود. )36. 37(. ــر هــوش هیجان ــر ب مؤث
ــی و  ــته تحصیل ــن رش ــی داری بی ــه معن ــه، رابط ــن مطالع در ای
ــام و  ــه س ــا مطالع ــد.که ب ــه نش ــی ماحظ ــوش هیجان ــر ه متغی
ــا هــدف مقایســه ی بیــن رشــته ای هــوش هیجانــی  همــکاران ب
ــو  ــاپور همس ــدی ش ــکی جن ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش دانش
ــود از  ــی خ ــه اثربخش ــی باتوجه ب ــوش هیجان ــه ه ــود. )32( البت ب
ــرد  ــر بگی ــز اث ــا نی ــایر مؤلفه ه ــد از س ــوع می توان ــای متن مؤلفه ه
بــه  گونــه ای کــه دانشــجویانی کــه مدت زمــان بیشــتری در رابطــه 
ــا توجــه  بــه تجربیاتــی کــه از ایــن  ــا جنــس مخالــف بوده انــد ب  ب
ــارت درون   ــای مه ــبب ارتق ــد، س ــب می کنن ــات کس ــوع ارتباط ن
فــردی گشــته و هــوش هیجانــی باالتــری را بــه خــود اختصــاص 
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ــه  ــرد ک ــری ک ــه نتیجه گی ــوان این گون ــن می ت ــد؛ بنابرای می دهن
ــی  ــف روی هــوش هیجان ــا جنــس مخال ــودن در یــک رابطــه ب ب
دانشــجویان تأثیــر مثبــت داشــته و ســبب ارتقــاء آن می شــود کــه 
ــد. )38(  ــو می باش ــدری همس ــه حی ــج مطالع ــا نتای ــه ب ــن یافت ای
بــا توجــه  بــه مطالعــه باقــری و همــکاران، دانشــجویان در طــول 
مــدت  زمــان تحصیــل در دانشــگاه می تواننــد مؤلفه هــای هــوش 
ــا ســال ورود  ــن دانشــجویان ب ــد بنابرای ــی را آمــوزش ببینن هیجان

ــد. )39(. ــری برخوردارن ــی باالت ــوش هیجان ــر از ه پایین ت
ــی  ــوش هیجان ــن ه ــش، بی ــن پژوه ــای ای ــه داده ه ــه  ب باتوج
دانشــجویان بومــی و خوابگاهــی تفــاوت وجــود دارد. امــا برخــاف 
ــی و نحــوه  ــج فــوق در خصــوص رابطــه بیــن هــوش هیجان نتای
زندگــی، در مطالعــه فردوســی و همــکاران، رابطــه معنــی داری بین 

ــی و نحــوه زندگــی ماحظــه نشــد. )40(. هــوش هیجان

نتیجه گیری
نتایــج بدســت آمــده نشــان مــی دهنــد کــه در بیــن مولفــه هــای 
مقیــاس هــای ســامت عمومی، بیشــترین مقــدار میانگیــن مربوط 
بــه اختــال عملکــرد اجتماعــی بــوده در حالیکــه کمتریــن مقــدار 
آن مربــوط بــه نشــانه هــای افســردگی مــی باشــد. همچنیــن در 
بیــن مولفــه هــای مشــخصات دموگرافیــک، متغیــر مذهب، رشــته 
ــامت  ــر روی س ــر را ب ــترین اث ــن بیش ــاق والدی ــی و ط تحصیل
عمومــی دارنــد. بــه ایــن صــورت کــه بــه طــور متوســط در بیــن 
ــامت  ــراد از س ــد، اف ــاق گرفته ان ــن ط ــه والدی ــی ک خانواده های
ــجویانی  ــی، دانش ــتند. از طرف ــوردار هس ــری برخ ــی کمت عموم
کــه مــدت بیشــتری در دانشــگاه حضــور داشــته انــد، از ســامت 
روان بیشــتری برخــوردار بودنــد. بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده 
ــرگ و  ــی گلدب ــره ســامت عموم ــک متغی ــس ت ــل واریان از تحلی

ــا  ــر اختــال عملکــرد اجتماعــی ب مشــخصات دموگرافیــک، متغی
متغیــر طــاق والدیــن از مشــخصات دموگرافیــک رابطه معنــی دار 
دارد به گونــه ای کــه دانشــجویانی کــه والدیــن آنهــا طــاق گرفتــه 
انــد بیشــتر دچــار اختــال در عملکــرد اجتماعــی خــود می شــوند. 
بــه  ایــن  ترتیــب دانشــجویانی کــه والدیــن آنهــا از یکدیگــر طــاق 
گرفته انــد از ســامت عمومــی پایین تــری برخوردارنــد. همچنیــن، 
مولفــه طــاق و تــرم تحصیلــی دانشــجویان، بیشــترین اثــر را بــر 
ــا  ــن، ب ــد. بنابرای ــی و ســامت روان آنهــا دارن روی هــوش هیجان
توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده و همچنیــن دیــدگاه هــای افــراد 
ــی  ــامت عموم ــت س ــود وضعی ــور بهب ــه منظ ــه، ب ــورد مطالع م
اســتفاده از راهکارهایــی نظیــر: فراهــم نمــودن امکانات مناســب در 
محیــط دانشــگاه بــرای دانشــجویان بــه منظــور کاهش اســترس و 
افزایــش شــادی و انگیــزه تحصیــل بــه منظــور دســتیابی بــه نتایج 
دقیــق تــر و جامــع تــر، تحقیقــات بیشــتر در حــوزه عواقــب طــاق 
ــتر در  ــات بیش ــام مطالع ــز انج ــن، و نی ــر روی محصلی ــن ب والدی
زمینــه ســامت عمومــی در جوامــع مشــابه پیشــنهاد مــی گردنــد.
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