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Abstract 

Objective: The present study was to investigate the relationship between personality traits 

(extraversion, conscientiousness) and emotional intelligence with mental health in Azad 

University students. 

Method: For this purpose, 360 eligible students entered the study and were selected by 

convenience sampling and their information was administered by conducting a demographic 

questionnaire, Myers-Briggs personality traits, its emotional intelligence (1980) and 

Goldenberg (1979). ) it was gathered. Data analysis was performed with SPSS software 

version 24 and Pearson correlation coefficient and regression simultaneously with a 

significance level of 0.05. 

Results: The results showed that there is a negative and significant correlation between the 

dimensions of extraversion and conscientiousness of personality and emotional intelligence 

with mental health. Also, extroversion of 29%, conscientiousness of 0.31% and emotional 

intelligence of 47% explain the variance related to mental health at a significant level. 

Conclusion: The variables of extraversion and conscientiousness and emotional intelligence 

are able to predict mental health. 
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 چکیده

در دانشجویان هدف: پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی )برون گرایی، وظیفه گرایی( و هوش هیجانی با سالمت روانی 
 .دانشگاه آزاد بود

دانشجو داوطلب واجد شرایط، وارد پژوهش شدند و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و اطالعات  362روش: بدین منظور 
( 2101( و سالمت روان گلدنبرگ )2102بریگز، هوش هیجان بار آن ) -آنها با اجرای پرسشنامه دموگرافیک، ویژگی های شخصیت مایرز

و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان با سطح معناداری  00نسخه  spss جمع آوری شد. و تجزیه و تحلیل داده با نرم افزار
 .انجام شد 20/2

نتایج: نتایج نشان داد که بین ابعاد برون گرایی و وظیفه گرایی شخصیت و هوش هیجانی با سالمت روانی همبستگی منفی و معناداری 
% واریانس مربوط به سالمت روان را در سطح 00% و هوش هیجانی 32/2%، وظیفه شناسی 01د دارد. و همچنین برون گرایی وجو

 .معناداری تبیین می کنند
 .نتیجه گیری: متغیر برون گرایی و وظیفه شناسی و هوش هیجانی قادر به پیش بینی سالمت روانی هستند

 

 

 

 

 

 

 

 ویژگی های شخصیت، هوش هیجانیسالمت روانی،  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

سالمت روان به  ،[2](0220) 2بهداشت جهانیبه گفته سازمان 
وضعیت بهزیستی که در آن هر »این صورت تعریف شده است: 

فرد توانایی های خود را تحقق می بخشد، می تواند با فشارهای 
عادی زندگی مقابله کند، به طور مثمر ثمر عمل و به خود و 

اکتبر به عنوان روز آگاهی از سالمت  22«. جامعه کمک کند
است. سالمت روانی خوب  روان فدراسیون جهانی بهداشت
 .[2]استمربوط به بهزیستی ذهنی و روانی 

مشکالت ناشی از آسیب روانی که اضطراب، افسردگی، عالئم 
جسمانی و اختالل در کارکرد اجتماعی را در پی دارد به عنوان 

 .[0]تپدیده جهانی مطرح شده اس
روان شامل احساس درونی خوب بودن و مفهوم سالمت 

اطمینان از کارآمدی خود، اتکا به خود، ظرفیت رقابت، وابستگی 
بین نسلی و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجانی و 

متغیرهای مختلفی در رابطه با میزان . [3]. غیره می باشد
کی از آنها ویژگی های شخصیت سالمت روان نقش دارند که ی

 



 شیخ االسالمی 

00 

است. مطالعات نشان داده اند که بین سالمت روان و شخصیت 
دانش آموز  10رابطه وجود دارد. به عنوان مثال در نمونه ای از 

بریگر را تکمیل کردند، افراد برون گرا  -که پرسشنامه مایرز
 [0]کردندبیش از افراد درون گرا نمرات سالمت عروان را کسب 

تیب های شخصیتی قادر به پیش بینی سالمت روان را پیش 
برون گرایی قویترین پیش بینی کنندگی سالمت  .[0]بینی کند 

تیپ های شخصیتی با سالمت روان پرستاران . [6]روان می باشد
افراد به واسطه عوامل ژنتیکی، روانی، اجتماعی،  .[0]رابطه دارد

فرهنگی و تربیتی دارای ویژگی های خاصی در رفتارشان هستند 
که مجموع این عوامل شخصیت او را شکل می دهد. به عبارتی 
می توان گفت که شخصیت افراد بازتاب دهنده خواسته ها، 

هر فرد از تمایالت، نیازها، توانمندی ها و قابلیت های آنهاست و 
ویژگی های خاصی برخورداراست که او را از دیگران متمایز می 

در واقع درجه بندی های ذهنی از سالمت شخصیت،  .[0]کند 
بیشتر تحت تاثیر صفات شخصیتی چون برون گرایی یا روان 

 .[1]نژدی است
زندگی شخصی و اجتماعی و  یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر

کاری افراد هوش است. شناخت، کل فرآیند تفکر است. پنج 
کارکرد اصلی شناختی که بر مهارت های یادگیری تاثیر می 
گذارد عبارتند از: هوش، عامل تمرکز، توانایی تصمیم گیری، 
ظرفیت خالق و ظرفیت شناختی. هوش توانایی مغز انسان برای 

ویی به موقعیت ها به روشی موثر و درک، فهمیدن و پاسخ گ
هوش و شخصیت از موضوعات بحث برانگیز و . [3]کارآمد است

این مسئله که برخی از تیپ . [22]جذاب روانشناسی هستند 
های شخصیتی ممکن است در مقایسه با تیپ های دیگر از 
هوش باالیی برخوردار باشند از مدت ها پیش به فکر 
روانشناسان خطور کرده است. آیزنگ روانشناس مشهور افراد 
درونگرا را دارای هوش باالتری نسبت به افراد برونگرا می داند. 

اد درونگرا را از نظر عوامل و عناصر )سیاسی(. یونگ نیز افر
افراد مختلف هوش های . [22]کندذهنی، برتر توصیف می 

 [20](0220) 0بارآنمختلفی را ارایه داده اند. به عنوان مثال 
مفهوم هوشبهر هیجانی را مطرح کرد تا بر اساس آن بتواند 
روش خود را برای ارزیابی هوش عمومی توضیح دهد. او معتقد 

د که هوش هیجانی توانایی ما در کنار آمدن موفقیت آمیز با بو
 دیگران، توأم با احساسات درونی را منعکس می سازد.

با این حال تحقیقات سیستماتیک و علمی این مورد را مورد 
بررسی قرار داده باشد، پیدا نشد. از آنجا که به نظر می رسد نوع 

ر نحوه تیپ های شخصیتی یک فرد و هوش هیجانی اش د
کارکردهای روانی از جمله سالمت بی تاثیر نباشد، لذا تصمیم 
گرفتیم با انجام یک پژوهش علمی این موضوع را آزمایش کنیم 

که تا چه اندازه هوش و تیپ های شخصیتی با سالمت روان 
 ارتباط دارند.

 روش پژوهش
مطالعه حاضر، مقطعی از نوع همبستگی توصیفی است. جامعه  

ش شامل دانشجویان مذکر مشغول به تحصیل در آماری پژوه
نفر  362شهر تهران و نمونه پژوهش  11-10سال تحصیلی 

بودند. جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس 
استفاده شد. مالک های ورود دانشجو بودن در شهر تهران، 
مذکر بودن، رضایت در پاسخ گویی به سواالت، و مالک های 

گویی به تمامی سواالت، عدم رضایت به  خروج، عدم پاسخ
انجام پژوهش بود. برای اجرای مالحظات اخالقی به افراد 
شرکت کننده توضیح داده شد که اطالعات آنها کامالً محرمانه 
خواهد بود و اسمی از آنها در روند پژوهش آورده نخواهد شد 
بنابراین با اعالم رضایت وارد پژوهش شدند. ابزارهای اندازه 

 گیری مطالعه عبارت بودند از:
ارایه  (2101) 3ط گلدبرگ و هیلرپرسشنامه سالمت عمومی: توس

خرده مقیاس عالئم جسمانی،  0سوال و  00شده است. دارای 
عالئم اضطرابی و اختالل خواب، کارکرد اجتماعی و عالئم 
افسردگی است که براساس طیف پنج درجه ای لیکرت نمره 

ودن نمره در این پرسشنامه نشان دهنده ب پایینگذاری می شود. 
سالمت و باال بودن نمره، نشانگر عدم سالمت است. این 

توسط دکتر هومن استاندارد و  2306پرسشنامه در سال 
هنجاریابی شده است. ضرایب هماهنگی درونی مقیاس ها بین 

 . [23]تبرآورده شده اس 03/2و برای کل مقیاس  12/2تا  01/2
( ارایه شده 2102آن ) -پرسشنامه هوش هیجانی: توسط بار

خرده مقیاس مهارت های درون  0سوال و  12است. دارای 
فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار است. به صورت 

آقایار طیف پنج درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود. 
 جانی مایروروایی همگرا این سازه را هوش هی [20](2306)

گزارش کرده است. پایایی از طریق آلفای  (00/2سالوی )
گزارش شده  10/2 [20](2300ط مطلبی و دیگران )کرونباخ توس

 است.
ویژگی اصلی  0سوال و  62(: NEOپرسشنامه کوتاه )

نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی، وظیفه 
 60/2، 06/2، 03/2، 06/2شناسی دارد. آلفای کرونباخ به ترتیب 

 .استبه دست آمده  00/2و 
پس از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده و حذف موارد 

و با استفاده از ضریب  ناقص، به استخراج داده ها اقدام شد
همبستگی و  ضریب رگرسیون و مفروضه های آن کجی و 

اسمیرنف به تجزیه و تحلیل داده  –کشیدکی و آزمون کلروموف 
ها پرداختیم. الزم به توضیح است که کلیه شرکت کنندگان در 
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آزمون مرد بودند و بعد از تحلیل پرسشنامه های شخصیت 
دارای دو بعد برون گرا و وظیفه درصد افراد  12متوجه شدیم که 

شناسی بودند و تعداد بسیار اندکی دارای ویژگی های دیگر بودند 
به همین خاطر آنها را از نمونه خارج کردیم و فقط دو بعد برون 
گرا و وظیفه شناسی را مورد بررسی قرار دادیم. برای تجزیه و 

و تحلیل داده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی و رگرسیون 
برای پیش فرض های این روش از )چولگی و کشیدگی(  با نرم 

 استفاده شد. 20/2و با سطح معنی داری  03نسخه  spssافزار 
 

 یافته ها
نفر از  000آزمودنی های این پژوهش را مردان تشکیل دادند که 

نفر دارای تحصیالت فوق لیسانس  00آنها تحصیالت لیسانس و 
به دست  20/00شرکت کنندگان  بودند. همچنین میانگین سنی

آمد. خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های آزمودنی 
 آمده است. 2ها در متغیرهای مورد مطالعه در جدول 

 
 : شاخص های آماری متغیرهای پژوهش2جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 کشیدگی کجی

 322/2 203/2 022/3 00/30 شخصیت

 -016/2 -220/2 032/3 62/00 سالمت روان

هوش 
 هیجانی

00/000 630/20 160/2 200/2 

 

، همبستگی بین دو بعد شخصیت )برون 0در جدول شماره 
گرایی، درون گرایی( و هوش هیجانی با سالمت روان ارایه شده 

 است.
 

. همبستگی برون گرایی و نوروز گرایی و هوش هیجانی 0جدول 
 با سالمت روان

 هوش هیجانی شناسیوظیفه  برون گرایی 

 -00/2** -03/2** -00/2** سالمت روان
** 222/2< p 

 
همانطور که می دانیم نمره گذاری پرسشنامه سالمت روان به 
این صورت است که افزایش نمره به معنای  داشتن سالمت 
روانی کم و کاهش نمره به معنای داشتن سالمت روانی است. با 

توان چنین گفت که عامل می  0توجه به نتایج جدول شماره 
های برون گرایی و وظیفه شناسی در بعدهای شخصیت و عامل 
هوش هیجانی با سالمت روان از نظر آماری رابطه منفی و 
معنادار دارند. یعنی هر چه قدر که فرد وظیفه شناس تر، برون 
گرا تر و هوش هیجانی بیشتری داشته باشد از سالمت روان 

 بیشتری برخوردار است.
تایج به دست آمده از پژوهش مبین آن بود که وظیفه شناسی و ن

برون گرایی از ابعاد شخصیت با سالمت روان و همچنین هوش 
هیجانی با سالمت روان مرتبط می باشند. با توجه به برقراری 
رابطه هر سه متغیر وارد تحلیل رگرسیون شدند و نتایج تحلیل 

 ه شده است.ارای 3رگرسیون چندگانه در جدول شماره 
 

 
 : خالصه نتایج رگرسیون برون گرایی، وظیفه شناسی و هوش هیجانی با سالمت روان3جدول 

 سطح معنی داری R R2 B متغیرهای پیش بین متغیر مالک

 سالمت روان

 222/2 -31/2 23/2 01/2 برون گرایی

 222/2 -00/2 22/2 32/2 وظیفه شناسی

 222/2 -62/2 02/2 00/2 هوش هیجانی

 

می توان گفت که برون گرایی  3با توجه به اطالعات جدول 
%  واریانس 00% و هوش هیجانی 32/2%، وظیفه شناسی 01

 مربوط به سالمت روان را در سطح معناداری تبیین می کنند. 
 

 بحث 
جهانی سالمت عمومی را به معنای توانایی سازمان بهداشت 

دسترسی به اهداف، ارضای نیازهای شخصی، مقابله بهینه با 
مسایل و مشکالت زندگی شخصی و تغییر و اصالح محیط 

 .[26]تفردی و اجتماعی به شیوه منطقی تعریف کرده اس

معناداری نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که رابطه 
بین عامل های شخصیت برون گرایی و وظیفه شناسی و هوش 
هیجانی با سالمت روان وجود دارد. و همچنین هر سه متعیر 

 سهم معناداری در پیش بینی و تبیین سالمت روان داشتند. 
افرادی که دارای وظیفه شناسی باالیی هستند تمایل به قابل 

 ا بودن دارند. اعتماد بودن، مسئولیت پذیر بودن و کار
تحقیقات طولی در مورد وظیفه شناسی نشان می دهند اشخاصی 
که در کودکی نمره باالیی در وظیفه شناسی کسب کردند، در 
برابر اشخاصی که وظیفه شناسی کمتری دارند از نظر جسمانی 
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 0دنو و کوپر [0]دسالم تر بوده و بیشتر عمر طوالنی دارن
معتقد بودند که داشتن تالش هدفمند در زندگی از  [6](2110)

اهمیت بسیاری در سالمتی و شادبودن افراد موثر است. این 
پژوهشگران دریافتند افرادی که وظیفه شناسی باال دارند قادر به 
عملکردی موثر در محیط و جامعه هستند و با تالش هدفمند 

رسیدن به هدف می توانند به اهداف خود برسند. به بیان دیگر 
 ها با سالمتی جسمانی و روحی بیشتری همراه است.

بررسی صد مرد و زن نشان داده است آنهایی که نمره باالیی در 
برون گرایی کسب کردند بهتر از آنهایی که نمره پایین تری 
گرفتند، با استرس های روزمره زندگی بهتر مواجه می شدند 

اد برون گرا به تجارب جدید دست می زنند و روابط افر .[20]
اجتماعی خوبی دارند و یکی از عوامل داشتن سالمت روان 

 داشتن پیوندها و روابط اجتماعی است
به طور کلی نتایج پژوهش از دیدگاهی که ویژگی های 
شخصیتی می توانند آمادگی و زمینه بالقوه موثری برای سالمت 

 ند، حمایت می کند.  روانی در افراد فراهم ک
از دیگر نتایج این تحقیق رابطه هوش هیجانی با سالمت روان 
است. دالیل تایید این رابطه را می توان بدین صورت بیان کرد 
که افراد دارای هوش هیجانی باال، در برابر عوامل فشار زا دارای 
قدرت کنترل بیشتری هستند و مدیریت کنترل فشار روانی را 

توانایی به آنها کمک می کند تا در رویارویی با  دارند، این
مشکالت انعطاف داشته باشند و هیجان های خود را کنترل 
کنند، پس توانایی کنترل هیجان ها در تعدیل فشار روانی موثر 

 است.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود در پژوهش 

رابطه  های آتی در زمینه شخصیت و سالمت روان به بررسی
دیگر بعدهای شخصیت با سالمت روان بپردازیم. عالوه براین 
پژوهش فقط بر روی دانشجویان مرد انجام شده است توصیه 
می شود تحقیقات دیگری بر روی هر دو جنس انجام شود تا 

 قابلیت تعمیم پذیری نتایج افزایش یابد.

 

 نتیجه گیری
شخصیت طبق نتایج حاضر بین هوش هیجانی و ویژگی های 

)برون گرایی و وظیفه شناسی( با سالمت روان رابطه وجود دارد. 
لذا می توان با افزایش هوش هیجانی و تقویت بعدهای برون 
گرایی و وظیفه شناسی در دانشجویان باعث افزایش و بهبود 

 سالمت روانی در آنها شد.

 

 تشکر و قدردانی 
ی کسانی که در در انتها نویسنده الزم و ضروری می داند از تمام

 انجام پژوهش کمک کننده بودند تشکر و قدردانی کند.
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