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 چکیده

تعیین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزيکی اجتماعی با  ،حاضر ف پژوهشهد

 ی مشهد بود. جامعةای الزهرافنی و حرفه شکدةدنی دانبرضايت از زندگی دانشجويان تربیت

هد ی مشالزهرا ةدخترانای فنی و حرفه بدنی دانشکدةتربیت دانشجويان رشتة آماری شامل تمامی

شمار بود و صورت کلگیری بهتعیین شد. روش نمونه نفر 270ها تعداد آن ،اساس آماربرکه  بود

هوش هیجانی های نامهشامل پرسش زارهای پژوهشابعنوان نمونه انتخاب شدند. همة جامعه به

دگی ( و رضايت از زن1989اضطراب فیزيکی اجتماعی هارت و همکاران )(، 1998شاته و همکاران )

ی علی و معلول بررسی رابطة برای. از مدل معادالت ساختاری ند( بود1985داينر و همکاران )

ت ندگی اثر مثبش هیجانی بر رضايت از زنشان داد که هو استفاده شد. نتايج پژوهش تغیرهام

اب هوش هیجانی بر اضطراب فیزيکی اجتماعی و اضطر ،مبنای نتايج، بر. همچنینمعناداری دارد

 وهش، براساس مدل پژيتدرنها. ز زندگی اثر منفی معناداری دارندفیزيکی اجتماعی بر رضايت ا

 مثبت یرتأث زندگی از رضايت اجتماعی بر فیزيکی اضطراب ازطريق هیجانی مشخص شد که هوش

های متعدد و رسد که زندگی دانشگاهی با اضطرابنظر میدرمجموع، چنین به دارد. معناداری و

های طريق کسب توانمندیازها و توانايی مقابله با اين اضطراباست شده  ای همراهپیچیده

 کند.را فراهم میظ و تأمین سالمت جسمی، عاطفی و روانی دانشجويان حف زمینة ،هیجانی

 هوش هیجانی، اضطراب فیزيکی اجتماعی، رضايت از زندگی، معادالت ساختاری واژگان کلیدی:

 

                                                      
 Email: Mozhganpiri@yahoo.com                نویسندة مسئول* 
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 مقدمه
شناسی عملکرد انسان بیشتر از درک از سالمتی و بر آسیببیشتر  قرن گذشته، بر بیمارییمندر 

متر توجه شده است های انسان سالم و کامل کو به ویژگی کامل از تمام ابعاد آن تکیه شده

اً با ظهور رویکرد جدیدی به نام اما اخیر؛ (2004، 1تیرجیسن، جاکوفسکی، فراه و دیگیوسپ)

ها که متمم رویکردهای قبلی است، این روند تغییر یافته و نگاه« شناسی مثبت یا انسان کاملروان»

(. آنچه هدف این 2000 ،2)سیلیمان و سیسکزن میهالی اندنقاط قوت و کماالت انسانی شدهمتوجه 

هدف دیگر این  ها.نه تصحیح ضعف سازی است؛پیشگیری و تأکید بر شایسته مسئلة ،رویکرد است

ها مندی آناست که به تأمین سالمتی و شادکامی افراد و بهره یشناسایی و تعریف مفاهیم رویکرد،

که در سه  ت از زندگی استم، مفهوم کیفیت و رضاید. یکی از این مفاهیناز زندگی سالم کمک کن

و همکاران،  3شده است )شاتگیری عینی آن تالش زیادی برای تعریف و اندازه ،گذشته دهة

1998.) 

 م روانی است که فرد واجد سالمت بایدهای مهاحساس بهزیستی یا رضایت از زندگی یکی از ویژگی

است که احساس و نظر کلی افراد  یپایدار و فراگیر ردار باشد. رضایت از زندگی مفهوماز آن برخو

، عسگری، روشنی نادریکند )منعکس می ،کنندیک جامعه را نسبت به جهانی که در آن زندگی می

ای بارز از نشانه عنوانبه( رضایت از زندگی را 1999) 4، ساه، لوکاس و اسمیتدینر(. 1388 و،

ی مفهوم و بررسکنند. ندگی تعریف میهای گوناگون زآمیز فرد با تغییر در موقعیتسازگاری موفقیت

ددی مطالعات پژوهشی متعدارای اهمیت باشد. تواند میموضوع کیفیت زندگی و رضایت از زندگی 

 ،. در تعدادی از این مطالعاتاندانجام شدهعوامل مرتبط و مؤثر بر کیفیت و رضایت زندگی  زمینةدر

و اضطراب فیزیکی  7اب اجتماعی، اضطر6، سالمت روانی5هوش هیجانیمتغیرهایی همچون 

گرشان، اند )کیفیت زندگی و رضایت از زندگی معرفی شده برمؤثر  هایعامل عنوانبه ،8اجتماعی

 (.2008 ،12پترسون؛ 2006 11؛ کارادماس2005، 10اکسترامرا و فرناندز ؛2002، 9لین و لی
                                                      
1. Terjesen, Jacofsky, Fr & Digiuseppe 

2. Seligman & Csikszentmihalyi 

3. Schutte  

4. Diener, Suh, Lucas & Smith 

5. Emotional Intelligence 

6. Mental Health 

7. Social Anxiety 

8. Social Physique Anxiety 

9. Gershon, Lin & Li 

10. Extremera & Fernandez 

11. Karademas 

12. Peterson 
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است که فرد را برای هایی ها و مهارتها، قابلیتای از تواناییهوش هیجانی شامل مجموعه

 .(2010، 1آن -کند )باریافتگی مناسب با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز میسازش

برای  احساسات عاطفیمورد ل توانایی انجام استدالل دقیق دریگر، هوش هیجانی شامدعبارتبه

اساس برخی ، برکه گفته شدطورهمان(. 2008، 2سطح تفکر است )مایر، رابرتز و بارساد یارتقا

 ازجملههای بهزیستی روانی برای شاخص کنندة مهمیبینیمطالعات، هوش هیجانی و ابعاد آن پیش

(. کارادماس 2005شوند )اکسترامرا و فرناندز، فردی محسوب میرضایت از زندگی و عملکرد بین

رضایت از  های مختلف بهزیستی روانی مانند( در پژوهشی دریافت که هوش هیجانی با جنبه2006)

 زندگی ارتباط دارد.

ندگی زضایت از فیت زندگی و رعامل مؤثر بر کی عنوانبه هااز متغیرهای دیگری که در پژوهش یکی

ت. اس «اجتماعی اضطراب فیزیکی»از آن به نام  یخاص کل، اضطراب اجتماعی و شبررسی شده است

کر که فرد فآید وجود میبه یشکلی از اضطراب اجتماعی است و هنگاماضطراب فیزیکی اجتماعی 

 یرو هستند، سعاضطراب روبه ینکه با ا یافرادشود. صورت منفی ارزیابی میکند فیزیک بدنی او به

 هایتیدر موقع یژهوبه ظاهر مثبت، یکخلق  یقطرا ازر یاحتمال طرد اجتماع کنندیم

معنای ترس اس از اجتماع بهطراب اجتماعی یا هراض. (2008 ،کاهش دهند )پترسون شوندهیابیارز

 کهییزآنجاا(. 1393زاده، از موردارزیابی منفی قرارگرفتن ازسوی دیگران است )مختاری و عباس

 د امردن خوبی مطلوب فرد از ها، داشتن ارزیابیی از کلیت او استبسیار مهم بدن هر فردی جنبة

 شودد میایجا طلوب نباشد، این فرضکه فرد قادر به ساختن این تصویر می است و زمانیانتظارمورد

 (.2015، رمحمدی، اسداللهی و نیازفکند )اضطراب بدنی اجتماعی را تجربه میکه او آثار سوء

رسد احتماالً هوش هیجانی بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشد، با توجه به نظر میبراینکه بهعالوه

در مقابله با  یتواند نقش مؤثریت احساس میهای آن همچون درک، توصیف، فهم و مدیرویژگی

داشته باشد المت روانی، اضطراب، استرس و غیره های روزانه و اتفاقات زندگی همچون ساسترس

 (. همچنین، اینکه هوش هیجانی رابطة9013؛ مهری، ملکی و صدقی، 2002، 3، لین و لی)گرشان

احتماالً با اضطراب  ،(2005، 4وفسکی و ایگانآستین، ساکل) شناختی داردهای روانمنفی با ناراحتی

 شناختی مرتبط است که در پژوهشهای روانیکی از مشکالت و ناراحتی عنوانبهفیزیکی اجتماعی 

 .استتوجه شده به آن حاضر 

                                                      
1. Bar-On 

2. Mayer, Roberts & Barsade 

3. Gershon, Lin & Li 

4. Austin, Saklofske & Egan 
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راب ی، اضطمتقابل هوش هیجان ارتباط و اثرهای زمینةچندین پژوهش در ،یان شدبر آنچه بعالوه

ام انج در داخل و خارج کشور ،رفیت زندگی و رضایت از زندگی بر همدیگفیزیکی اجتماعی، کی

 40تا  30ن شاغل ( در پژوهش خود روی زنا1388) ، نریمانی، ابوالقاسمی و آسیاییاحدی. اندشده

 ابطةگی رکارآمدی با رضایت از زندشهرستان بجنورد دریافتند که بین هوش هیجانی و خود سالة

بین که د ( نیز نشان دا1388نادری و همکاران ) های پژوهش. یافتهردامثبت معناداری وجود د

 و ارددمثبت معناداری وجود  با رضایت از زندگی سالمندان رابطةهوش معنوی و هوش هیجانی 

ایی و بر. تهستندرضایت از زندگی  هایکنندهبینیترتیب پیشهوش معنوی و هوش هیجانی به

ویان جه گرفتند که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجنتی ( در پژوهشی1389همکاران )

( 1392غری )ر، مشهدی و اصپو. حیدریردمثبت معناداری وجود دا دانشگاه علوم پزشکی قم ارتباط

نی و که بین هوش هیجا ندجسمی و حرکتی نتیجه گرفتروی افراد با معلولیت در پژوهش خود 

ط ارتبا بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی ،همچنین .ردنداسالمت روان ارتباط معناداری وجود 

ی جسمانی نتیجه گرفتند که آمادگ ( در پژوهشی1392رمضانی و نظریان )معناداری مشاهده نشد. 

ا رهید رجایی دبیر شت زندگی دانشجویان دانشگاه تربیتبینی کیفیو هوش هیجانی قابلیت پیش

ه بین هوش د ک( نشان دا1392)و حسین خانزاده  یگانه، سلطانی شال، کافیداشتند. نتایج پژوهش 

ری ناداهیجانی، مدیریت زمان و کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ارتباط مثبت مع

ای حلقه هوش هیجانی؛ ةساز»ای با عنوان ( در مطالعه1393زاده ). مختاری و عباسداردوجود 

 ناسیدختران دانشجوی مقطع کارش :لعهمورد مطاضطراب فیزیک اجتماعی )مفقوده در تبیین ا

ی آن هاؤلفهاضطراب فیزیکی اجتماعی با هوش هیجانی و مبین نتیجه گرفتند که « (دانشگاه تبریز

اری معنادهای اجتماعی( همبستگی منفی )خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاری اجتماعی و مهارت

 که دندی اجتماعی را تبیین کرضطراب فیزیکدرصد از تغییرات ا 28این متغیرها  وجود دارد.

ی سمایسهرابی و ا. زمستانی، اضطراب فیزیکی اجتماعی داشت خودآگاهی بیشترین تأثیر را بر

که بین هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  ( در پژوهشی مطرح کردند1394)

 .داردمثبت معناداری وجود  ردستان با کیفیت زندگی آنان رابطةکردستان و دانشگاه ک

که بین هوش هیجانی با اضطراب  ( نشان دادند2006) 1، کلوسترمان، آنتونی و پارکرسامرفلد

با هدف بررسی نقش ( در پژوهشی که 2012) بخشفرحاجتماعی افراد ارتباط قوی وجود دارد. 

که بین  انجام شد، دریافت آبادخرمهوش هیجانی در کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس در شهر 

 ( رابطة2013) 2. آنگور و کاراگوزقلوکاری ارتباط مثبتی وجود داردهیجانی و کیفیت زندگی  هوش

                                                      
1. Summerfeldt, Kloosterman, Antony & Parker 

2. Üngür & Karagözoğlu 
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-تربیت در دانشجویان رشتةرا بین هوش هیجانی، اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از زندگی 

نشان داد که بین هوش هیجانی با اضطراب فیزیکی  هاآنبدنی و علوم ورزشی بررسی کردند. نتایج 

اما بین هوش ؛ باط منفی معناداری وجود داشتضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از زندگی ارتو ا

ناآبادی، ایزدگان، جدست نیامد. پژوهش گی دانشجویان ارتباط معناداری بههیجانی و رضایت از زند

روی مدیران مدارس زاهدان نشان داد که بین هوش هیجانی با کیفیت ( 2014)گرگیج و عیدوزاهی 

خود  ( در پژوهش2015) 1زندگی کاری و سالمت روانی ارتباط مثبتی وجود دارد. مانهاس و شارما

اط مثبت ارتبآنان نتیجه گرفتند که بین هوش هیجانی جوانان با ابعاد کیفیت زندگی کاری 

دریافت که بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان ( 2015بابایی )معناداری وجود دارد. علی

اما بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی  ؛ن ارتباط مثبت معناداری وجود داردنشگاه زاهدادا

( در پژوهشی روی دانشجویان 2016) 2دانشجویان ارتباط معناداری مشاهده نشد. آپته و خانداگله

ی ن ارتباط مثبت معنادارپرستاری دریافتند که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی آنا دانشکدة

اجتماعی و با اضطراب فیزیکی را ( ارتباط بین هوش هیجانی 2016) 3. چاکاروارتی و اللاردوجود د

نشان داد که بین هوش هیجانی با اضطراب  هاآنبررسی کردند. نتایج  عملکرد دوندگان سرعت

های دیگر نشان داد . یافتهباط منفی معناداری وجود داردفیزیکی اجتماعی و عملکرد دوندگان ارت

 .زیکی اجتماعی کمتر همراه بودملکرد بهتر دوندگان با هوش هیجانی بیشتر و اضطراب فیکه ع

و  بخش فردی استیک زندگی مفید، مؤثر و رضایت که بیان شد، رضایت از زندگی الزمةطورهمان

(. 2002، 4شامل ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خودشان است )کیز، شمتکین و ریف

، 5ادراک شخص از کل زندگی است )تیم زندگی مفهومی کلی و ناشی از نحوة از رضایت ،درواقع

 ةطلبی، نوآوری و مجموعتحول سرشار از پویایی،زندگی دانشجویی  ةدور ،سراسر جهاندر(. 2010

این دوره،  . درانجامدیاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه م ةتوسع به ،نهایتدرتعامالتی است که 

تأثیر تحت روش زندگی دانشجویان. شودیمتبلور م سنی و صنفی یهای از این گروهپویایی بیشتر

کیفیت اما  ؛تغییر استروبه ،علم و فناوری ،توسعه، پژوهشچون دانش جدید، دستیابی به  عواملی

(. در بسیاری از کشورهای جهان، دانشجویان عموماً 1996، 6)کاستلز کندها نیز تغییر میآن زندگی

و از توسعه دانشجویان متأثر  ه،(. امروز2002، 7شوند )ولتیشان مطالعه میرفتار اجتماعی برحسب

                                                      
1. Manhas & Sharma 

2. Apte & Khandagle 

3. Chakarvarti & Lal 

4. Keyes, Shmotkin & Ryff 

5. Thimm 

6. Castells 

7. Welti 
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تأثیر فرایند فرهنگ جهانی قرار دارند و بر این فرهنگ نیز هستند. دانشجویان تحت اثرگذار بر آن

افزایش اخیر  یهاتعداد دانشجویان طی دهه جای دنیا، ةدر هم(. 1993، 1گذارند )ریتزرتأثیر می

فضاهای دانشگاهی  و دانشجویان بیشتری وارداست شده  تریدانشجویی نیز طوالن ة، دوراست یافته

 اساسو براست افزایش بوده شمار دانشجویان همواره روبه اخیر، یهااند. در ایران نیز طی دههشده

 هار وارد دانشگاهاخی یهادر سال ،ساله 29تا  18های سنی تمامی گروهاز درصد  هشتآمار، حدود 

ها آن کهینحوبه دانشجویان ، بررسی نیازهای اساسیروینازا ؛اندغیردولتی شده اعم از دولتی و

)رمضانی و نظریان، یت قرار گرفته است اولوداشته باشند، در  ینشاط د زندگی سالم و همراه بانبتوان

ی دانشجویان که همواره با ر رضایت از زندگبررسی عوامل مختلف مؤثر د (؛ بنابراین،1392

هوش هیجانی و اضطراب  ازجمله ،دنخوری متعدد و مختلفی پیوند میهاها و استرساضطراب

 باشد.داشته اهمیت تواند میفیزیکی اجتماعی 

ب ضطرااجانی و گفت با توجه به اهمیت هوش هی شاید بتوانحاضر  در بیان ضرورت انجام پژوهش

ز زندگی اضایت د بر کیفیت و رنتوانجویان و آثاری که این عوامل میجمله دانشدر زندگی افراد از

ت از رضای برتواند راهگشای کشف برخی عوامل اثرگذار می فراد داشته باشد، نتیجة این پژوهشا

 طرابجانی و اضبرای ترویج توجه به هوش هی را تریو توجیه منطقی زندگی دانشجویان باشد

 و با توجه به براینندر جامعه ایجاد کند. افزو ترکلیطوریان و بهوبین دانشجاجتماعی درفیزیکی 

ت الالاینکه زندگی دانشجویی ممکن است در افزایش مشکالتی مانند فرسودگی، اضطراب و اخت

امعة در ج سالمت روانی، عاطفی، جسمانی و غیرهخاطر اهمیت رفتاری نقش داشته باشد و به

سمانی جاطفی، سالمت روانی، عی از عوامل مثبت و منفی مرتبط با های بیشتردانشجویان، به آزمون

فزایش ابرای  راتا بتوان مداخالت مؤثری  های رضایت از زندگی( نیاز استعنوان شاخصو غیره )به

 یا کاهش این عوامل فراهم کرد.

 ی، اضطراب فیزیکهوش هیجانی ابطةر زمینةدرتوان چنین گفت که میدر تبیین مسئلة پژوهش 

پیشین چندان هماهنگ نیستند و طیفی از همبستگی  های، پژوهشو رضایت از زندگیاجتماعی 

(. 2005؛ اکسترمرا و فرناندز، 2005، 2اند )گانون و رنزیجنگزارش کرده راضعیف تا متوسط 

(. 1388احدی و همکاران، است )شده  بررسیهمواره تردید و  روابطوجود این دربارة  دلیل،همینبه

شده و کارگرفتهتناقضات ناشی از نوع ابزارهای بهعمدتاً به دو عامل  ،خصوص تناقضات موجوددر

هوش  شناختی در رابطةمعیتهای شخصیتی یا جی متغیرهای دیگر نظیر ویژگیگرواسطهتعامل یا 

های بررسی ،همچنین با رضایت از زندگی اشاره شده است. ، اضطراب فیزیکی اجتماعیهیجانی

                                                      
1. Ritzer 

2. Gannon & Ranzijn 
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ارتباط بین این سه متغیر )هوش هیجانی، بررسی  زمینةای درمطالعهنشان داد که  رپژوهشگ

 بنا برطور خاص انجام نگرفته است و بهرضایت زندگی( در داخل کشور  اجتماعی واضطراب فیزیکی 

د ررو سعی دا، پژوهش پیشزندگیاز و نیز رضایت  اهمیت هوش هیجانی در تبیین این نوع اضطراب

 ،همچنین. بررسی کند با اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت از زندگی را هوش هیجانی ارتباطکه 

محیطی رقابتی محسوب  های مختلفگرفتن در محیط دانشگاه که از جنبهعلت قراردانشجویان به

تواند یکی از که اضطراب فیزیکی اجتماعی میقرار دارند  های مختلفیچالشمعرض شود، درمی

 تأثیرگذار خواهند بود. این عوامل در رضایت از زندگی دانشجویان نیز احتماالً ،مچنینباشد و ه هاآن

این نوع  دختران دانشجو شاید بیشتر از دیگران دچار یژهوبهدختران  کهییازآنجابراین، افزون

با توجه به بنابراین، ؛ استاضطراب خاص باشند، پژوهش حاضر به بررسی دختران دانشجو پرداخته 

پاسخ به این سؤال است که آیا بین هوش هیجانی، یافتن دنبال شده، پژوهشگر بهحضوعات طرمو

مشهد  یالزهرا بدنی دانشکدةربیتانشجویان دختر تاضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت زندگی د

 ارتباطی وجود دارد؟
 

 پژوهش شناسیروش

اجتماعی و رضایت از  فیزیکی حاضر، تعیین روابط علی میان هوش هیجانی، اضطراب هدف پژوهش

، نظر هدفی مشهد است؛ بنابراین، پژوهش ازالزهرا زندگی درمیان دانشجویان دختر دانشکدة

است  1مدل معادالت ساختاریهمبستگی و مبتنی بر  -توصیفی ،هالحاظ گردآوری دادهکاربردی و به

رضایت از زندگی و  زا استنمتغیر برو در این پژوهش، هوش هیجانی. صورت میدانی اجرا شدکه به

 است.یزیکی اجتماعی متغیر میانجی اضطراب فهمچنین، و است زا متغیر درون

 ةتراندخ زشی دانشکدةبدنی و علوم ورتربیت دانشجویان رشتة جامعة آماری پژوهش شامل همة

 81نی و ع کاردانفر دانشجوی مقط 189) نفر 270 هاآنتعداد  ،اساس آماری مشهد است که برالزهرا

صورت گیری بهروش نمونه. با توجه به اهداف پژوهش، استکارشناسی(  نفر دانشجوی مقطع

نامه تهیه شپرس 270تعداد  ،؛ بنابراینب شدندنمونه انتخا عنوانبه شمار بود و همة جامعة آماریکل

نامه پرسش 239نهایت ، درحذف موارد ناقصآوری و جمعتوزیع شد که پس از ها بین نمونهدرو شد 

 .وتحلیل شدندتجزیه

 ارسی ومقاالت خارجی، کتب ف ای شامل مطالعةکتابخانه آوری اطالعات از مطالعاتجمعبرای 

 ش،استفاده شد. برای سنجش متغیرهای پژوهنامه پرسشهای مشابه و نامهخارجی و پایان

 کار برده شدند:زیر بههای نامهپرسش

                                                      
1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 چهارگویه و  33نامه دارای ین پرسشا(: 1998و همکاران ) ش هیجانی شاتههو نامةپرسش -1

و فهم  دراکا جویی از هیجانات ومؤلفه )ارزیابی هیجانات خود و دیگران، تنظیم هیجانات، بهره

 ؛استهیجانات( 

ویه گ 12نامه دارای (: این پرسش1989ان )جتماعی هارت و همکاراضطراب فیزیکی ا نامةپرسش -2

 فه بدنی، مؤلفه رفتاری و مؤلفه شناختی( است؛ؤلفه )مؤلو سه م

گویه و هشت  48دارای نامه پرسش(: این 1985رضایت از زندگی داینر و همکاران ) نامةپرسش -3

کرد سالمت عاطفی، سالمت عمومی، سالمت جسمانی، درد بدنی، محدودیت جسمانی، عمل مؤلفة

 اجتماعی، محدودیت روانی و خستگی بانشاط است.

( پنج = تا خیلی زیاد یک = خیلی کمارزشی لیکرت )پنجاساس طیف ها برنامههای پرسشگویه

های اساتید محترم و راهنمایی هااز نظرها، نامهتعیین روایی محتوای پرسش برای گذاری شدند.نمره

 نهایی ةنامها در پرسشآن هایو نظرشد ستفاده ا ورزشیشناسی و روانمدیریت  نظر در علمصاحب

 ،منظورد. بدینپایایی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده ش محاسبة ، برایهمچنین شد.لحاظ 

صورت ها بهنامهو پرسششدند نفر( انتخاب  30)صورت تصادفی بهآماری  بخش کوچکی از جامعة

 رشگزاجدول شمارة یک ها نتایج در وتحلیل دادهکه پس از تجزیه مقدماتی در جامعه توزیع شدند

با استفاده از مدل معادالت  های پژوهشنامههای حاصل از پرسشداده ،یتدرنهاشده است. 

 بررسی شدند. 8/8نسخة  1لیزرل افزارنرمبا استفاده از و ساختاری 
 

 پژوهشهای نامهپرسش -1 جدول

 آلفای کرونباخ هاتعداد گويه مولف هانامهپرسش
 87/0 33 (1998شاته و همکاران ) یهوش هیجان

 83/0 12 (1989هارت و همکاران ) اضطراب فیزیکی اجتماعی
 89/0 48 (1985داینر و همکاران ) رضایت از زندگی

 

 نتایج

دنی و علوم ورزشی دانشکدة بتربیت توصیفی مشخص شد که دانشجویان رشتةهای اساس یافتهبر

های وتحلیل ویژگیاساس تجزیهبرسال بودند.  22تا  18سنی  مشهد در دامنة یالزهرا دخترانة

 که در پژوهش دانشجویی نفر 239بین ازکه  مشاهده شد های پژوهششناختی نمونهجمعیت

                                                      
1. Lisrel 
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( دانشجوی درصد 5/28نفر ) 68کاردانی و ( دانشجویان مقطع درصد 5/71نفر ) 171 ،شرکت کردند

 کارشناسی بودند. مقطع
 

 یفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهشآمار توص -2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل تعداد 

 735/0 44/2 63/4 1 239 هوش هیجانی
 746/0 45/2 86/4 1 239 اضطراب فیزیکی اجتماعی

 426/0 54/2 88/3 72/1 239 رضایت از زندگی

 

اساس رتغیرهای اصلی پژوهش گزارش شده است. بیفی مربوط به مآمار توصجدول شمارة دو، در 

( 45/2 ± 746/0(، اضطراب فیزیکی اجتماعی )44/2 ±735/0هوش هیجانی ) هایمیانگین، هایافته

دست هد بهی مشالزهرا بدنی دانشکدة( دانشجویان دختر تربیت54/2 ± 426/0و رضایت از زندگی )

 .اندآمده

به مدل معادالت  مربوط 1تی ایب مسیر و مقادیر آمارةهای شمارة یک و شمارة دو، ضرشکلدر 

 اند.ش داده شدهنمای پژوهش یبررسی مدل ارتباط ساختاری برای
 

                                                      
1. T Value 
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هوش هیجانی

هیجانات تنظیم

ندر خود و دیگرا ارزیابی هیجانات

ادراک و فهم هیجانات

از هیجانات بهره جویی

5/33-6/11

5/04

5/99

6/18

4/51

4/31

یاجتماع اضطراب فیزیکی

مؤلفه شناختی

مؤلفه رفتاری

مؤلفه بدنی

رضایت از زندگی

6/46

6/82

5/66

سالمت عمومی

عاطفی سالمت

درد بدنی

سالمت جسمانی

عملکرد اجتماعی

محدودیت جسمانی

با نشاط خستگی

محدودیت روانی

3/96

2/73

3/35

4/31

5/60

3/96

5/69

6/20

5/84

5/85

6/15

5/09

4/28

5/33

6/46

5/09-

6/47

 
 مدل پژوهش تی مقادير آمارة -1شکل 
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هوش هیجانی

هیجانات تنظیم

ندر خود و دیگرا ارزیابی هیجانات

ادراک و فهم هیجانات

از هیجانات بهره جویی

0/58-0/56

0/42

0/48

0/43

0/42

0/44

یاجتماع اضطراب فیزیکی

مؤلفه شناختی

مؤلفه رفتاری

مؤلفه بدنی

رضایت از زندگی

0/88

0/53

0/55

سالمت عمومی

عاطفی سالمت

درد بدنی

سالمت جسمانی

عملکرد اجتماعی

محدودیت جسمانی

با نشاط خستگی

محدودیت روانی

0/49

0/47

0/48

0/49

0/82

0/41

0/46

0/41

0/49

0/47

0/57

0/44

0/45

0/41

0/53

0/55-

0/82

 
 پژوهشمدل  بارهای عاملیمقادير  -2شکل 

 

های شمارة یک و شده در شکلمعادالت ساختاری و نتایج گزارشل های حاصل از مدمبنای یافتهبر

ز ا تی مارةآعاملی )ضرایب رگرسیونی استانداردشده( و بارهای  که همةشود مشاهده میشمارة دو 

ای هند که متغیرهای مشاهدهدها نشان میو این شاخص قبولی برخوردار هستندمقادیر قابل

اعی و فیزیکی اجتم از متغیرهای پنهان )هوش هیجانی، اضطراب خوبی انعکاسیشده بهگیریاندازه

 .زندگی( هستند ازرضایت 
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 پژوهمدل روابط متغیرهای  تی بارهای عاملی و مقادير آمارة -3جدول 

 مقدار تی ضرايب رگرسیونی مسیرهای مدل

 47/6 82/0 زندگی ازرضایت  ˂---هوش هیجانی 

 -33/5 -58/0 اضطراب فیزیکی اجتماعی ˂--- هوش هیجانی

 -09/5 -55/0 زندگی زارضایت  ˂---اضطراب فیزیکی اجتماعی 

 ازیت رضابر  هوش هیجانیتوان گفت که ( میجدول شمارة سه) های مدل پژوهشبر اساس یافته

کی زیاضطراب فیبر  اثر مثبت معنادار، هوش هیجانی(، T = 47/6، یبار عامل =82/0) زندگی

زندگی  زارضایت بر اضطراب فیزیکی اجتماعی ( و T = -33/5، یبار عامل = -58/0) اجتماعی

 اند.و معناداری داشته منفی(، اثر  T= -09/5، یبار عامل = -55/0)

و  جانیاثر میانجی اضطراب فیزیکی اجتماعی در ارتباط بین هوش هی ، در این پژوهش،همچنین

ابسته قل بر متغیر ومتغیر مست یرمستقیمغ ای بررسی اثرهایسی شد. بربررزندگی  ازرضایت 

تغیر بین م ةاول این است که معناداری رابطشرط  ند.ابتدا برقرار باشاین شروط  ضرورت دارد که

. تته اسبین متغیر واسط و وابس تأیید معناداری رابطة مستقل و واسط تأیید شود و شرط دوم

 مسیر ، از ضرب بین ضریبیرمستقیمغ ضریب مسیر رابطة بودن شروط باالت برقرارصور، درسپس

. آیدیم دستبهبین متغیر واسط با وابسته  ستقل با واسط و ضریب مسیر رابطةبین متغیر م رابطة

« یهیجان هوش»شود که اساس نتایج مشاهده می، بربنابراین؛ دنشویماین شروط بررسی  ،در ادامه

 رضایت» بر« اجتماعی کیفیزی اضطراب»و  (-58/0)یب مسیر با ضر« اجتماعی فیزیکی اضطراب» بر

وم ط اول و دوشر ،بنابراین؛ رندمعکوس و معناداری دا یرتأث(، -55/0)با ضریب مسیر « زندگی از

راب اضط میانجی متغیر طریقاز هیجانی، هوش یرمستقیمغ سیر رابطةو ضریب م برقرار هستند

 :شودیمورت زیر محاسبه صبه زندگی از رضایت فیزیکی اجتماعی بر

32/0 = (55/0-)  ×(58/0-) 

 زندگی از ترضای براجتماعی  فیزیکی اضطراب ازطریق هیجانی هوش که گفت توانیم ،بنابراین

 .دارد معناداری و مثبت یرتأث
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 زندگی ازی و رضايت ی هوش هیجانی، اضطراب فیزيکی اجتماعهای برازش مدل ارتباطشاخص -4جدول 

 تفسیر مالک هامقادير شاخص های برازششاخص

 - - 54/552 دو(اسکوآر )کایکای

 - - 298 آزادی درجة

 قابل قبول 3تا  1بین  85/1 (χ2/dfآزادی ) نسبت کای اسکوآر به درجة

 قابل قبول 9/0بیشتر از  91/0 شاخص نیکویی برازش 

 قابل قبول 9/0بیشتر از  92/0 شدهی برازش تعدیلشاخص نیکوی

 قابل قبول 08/0کمتر از  055/0 دوم میانگین خطای برآورد ریشة

 قابل قبول 9/0بیشتر از  93/0 شاخص برازش تطبیقی 

 قابل قبول 9/0بیشتر از  94/0 شاخص برازش هنجارشده 

 قابل قبول 9/0بیشتر از  92/0 شاخص برازش افزایشی 

 

و شاخص نیکویی ( GFI) 1شاخص نیکویی برازشکه شود مشاهده میچهار جدول شمارة با توجه به 

که  هستند 9/0اصلی برازش مدل بیشتر از های شاخص عنوانبه( AGFI) 2شدهبرازش تعدیل

( کمتر از سه است که برای 85/1آزادی ) . نسبت کای اسکوآر به درجةدل استتأیید مدهندة نشان

دوم میانگین خطای  ریشة مقدار ،قبولی برخوردار است. همچنینتأیید مدل پژوهش از مقدار قابل

قبول دهد که مدل قابل، نشان میاست 08/0و با توجه به اینکه کمتر از  است 055/0برابر با  3برآورد

 ،(CFI) 4شاخص برازش تطبیقی ؛ یعنیهای برازششود که دیگر شاخصمشاهده می ،یتدرنها. است

 یهمگی در سطح خوب و باال (IFI) 6شاخص برازش افزایشی و (INF) 5شاخص برازش هنجارشده

مرکب از هوش که  شود و مدل ارتباطی پژوهش، برازش مدل تأیید میبنابراین؛ قرار دارند 9/0

 .شوداست، تأیید میهیجانی، اضطراب فیزیکی اجتماعی و رضایت کیفیت زندگی 
 

 گیریبحث و نتیجه

طی بین هوش هیجانی و اضطراب فیزیکی اجتماعی با رضایت از تعیین مدل ارتبا هدف این پژوهش،

از  آمدهدستبهمشهد بود. نتایج  یای الزهراحرفهوفنی بدنی دانشکدةتربیتدختر زندگی دانشجویان 

دختر نشان داد که هوش هیجانی بر رضایت از زندگی دانشجویان  آزمون مدل ارتباطی پژوهش
                                                      
1. Goodness of Fit (GFI) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Normed of Fit Index (NFI) 

6. Incremental of Fit Index (IFI) 
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پژوهش با  یافتةمشهد اثر مثبت معناداری داشته است.  یی الزهرااحرفهوفنی بدنی دانشکدةتربیت

(، 1389و همکاران ) تبرایی(، 1388(، نادری و همکاران )1388احدی و همکاران ) نتایج مطالعات

(، 1394نی، سهرابی و اسمایی )زمستا(، 1392(، یگانه و همکاران )1392رمضانی و نظریان )

( و 2015بابایی )(، علی2015(، مانهاس و شارما )2014اران )(، جناآبادی و همک2012بخش )فرح

پور، مشهدی و اصغری ، با نتایج پژوهش حیدریهمچنین. مسو استه( 2016آپته و خانداگله )

ند بین هوش هیجانی با کیفیت زندگی و رضایت از که دریافت( 2013کاراگوزقلو ) ر وو آنگو( 1392)

 دالیل ناهمسویی نتایج پژوهش شاید یکی از. د، ناهمسو بودارتباط معناداری وجود ندارزندگی 

پور و همکاران در پژوهش حیدری. باشدموردمطالعه  جوامعدر  تفاوت، مطالعات این حاضر با یافتة

که با توجه به رسد نظر میمعلوالن جسمی و حرکتی بوده است. بهپژوهش شامل  جامعة ،(1392)

جز هوش هیجانی به، عوامل دیگری یفیت زندگی در این مطالعهیجانی و کارتباط بین هوش هنبود 

ها مرتبط هستند و بر آن اثرگذار کیفیت زندگی آن با ،مشکالتی که این قشر از جامعه دارند دلیلبه

گروه دختران و پسران شامل دو  پژوهش ( جامعة2013کاراگوزقلو )و  رآنگو در پژوهش. هستند

، تنها دانشجویان حاضر که در مطالعة؛ درحالیلوم ورزشی بوده استی و عبدنتربیت دانشجوی رشتة

دانشجویان به دو گروه دارای ( 2013آنگور و کاراگوزقلو ) ، در پژوهشو همچنین سی شدندبرردختر 

زندگی دانشجویان بررسی از ها با رضایت هوش هیجانی باال و پایین تقسیم شده بودند و ارتباط آن

باال و دانشجویان با هوش هیجانی دانشجویان دارای ارتباط معناداری بین  ،ساساکه براین شده بود

ان و مسلمان مرعشی، محرابیبا رضایت از زندگی دانشجویان مشاهده نشد. هوش هیجانی پایین 

نتیجه گرفتند که کارکنان با هوش معنوی باالتر، رضایت از زندگی  ای( نیز در مطالعه1395)

بین توان چنین گفت که هوش هیجانی یک پیشمیحاضر  پژوهش بیین یافتةدر ت بیشتری دارند.

شود )اکسترمرا و می محسوبزیستی روانی مانند رضایت از زندگی های بهعمده برای شاخص

زندگی  دید مثبتی نسبت به داد که افراد با هوش هیجانی باالنتایج نشان  ،همچنین (.2005فرناندز، 

)مایر، سالووی و  دهندیمو رضایت بیشتری را گزارش  ترندینبخوش دارند، نسبت به دیگران

( نشان داد که کارکنان با هوش هیجانی باالتر، 2000) 2سیتارنیوس(. نتایج پژوهش 2000، 1کارسو

برابر استرس و فرسودگی شغلی ند و درتربیننسبت به زندگی خوش، ترتر و سرزندهتر، بانشاطشاداب

ها با افزایش هوش هیجانی دانشجویان، آنتوان گفت که با توجه به نتایج میتر هستند. مقاوم

ی باعث خواهد شد که خواهند داشت. افزایش هوش هیجان برای مقابله با مشکالت انعطاف بیشتری

. تحمل کنند ،شوندمواجه می هاکه با آنرا هایی بهتری فشارها و استرس صورتدانشجویان به

                                                      
1. Mayer, Salovey & Caruso 

2. Sitarenios 
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به  مجموع،و از زندگی خود راضی باشند و در باشند سائل و مشکالت داشتهبرخورد بهتری با م

 های پژوهش،نمونه. (1393زاده، )مختاری و عباس های مثبت و روشن زندگی نگاه کنندجنبه

تحصیل در این  الزمةکه مشخص است  دانشکده الزهرا بودند.بدنی تربیت دختر رشتةدانشجویان 

شود که پیش و کمتر کسی پیدا می های ورزشی استشارکت در فعالیترشته، آشنایی با ورزش و م

های ورزشی فعالیتطور منظم ورزش نکرده باشد. در این رشته، بهاز ورود به دانشگاه و تحصیل 

؛ دنروشمار میهبافسردگی و تنظیم هیجانات زندگی برای کاهش اضطراب،  یمؤثر و امن راه همیشه

ورزش و  که ورزش جزئی از زندگی آنان است، پژوهش گروهی بودند ، دانشجویان اینبنابراین

اثرگذار بوده است  این افرادهای ورزشی در توانایی کنترل و تعدیل هیجانات در مشارکت در فعالیت

، آنان شده است؛ بنابراینبینی بیشتری در زندگی آمدن احساس شادی و خوشوجودو باعث به

 بدنی دانشکدةتربیتدختر د بر رضایت از زندگی دانشجویان توانمییج گرفتن این نتادرکنار هم قرار

 د.الزهرا مؤثر باش

نشان داد که هوش هیجانی اثر منفی معناداری بر  یحاصل از مدل ارتباط یگر پژوهشد یافتة

 مشهد دارد. یای الزهراحرفهوفنی بدنی دانشکدةتربیتی دانشجویان دختر اضطراب فیزیکی اجتماع

( و 2013و کاراگوزقلو ) ر(، آنگو1393)زاده مختاری و عباس پژوهش با نتایج مطالعات افتةیاین 

که بین هوش  نشان دادند( نیز 2006د و همکاران )سامرفلاست.  همسو( 2016چاکاروارتی و الل )

 1ل، استرود، وولری و ایپوجود دارد. سالووی ایهیجانی با اضطراب اجتماعی افراد ارتباط قوی منفی

را  هاآنبه احساسات خود توجه کنند و  توانندیمنتیجه رسیدند که افرادی که ( نیز به این 2002)

حداقل را به زااسترستأثیر اتفاقات  توانندیمکنند،  بازسازیهای خلقی خود را و حالت کنند درک

را با عنوان  هشی( پژو2009) 2، پارکر و ساکلوفسکیکیفر .با آن مقابله کنند ترراحتبرسانند و 

انجام دادند و در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که  «جسمیهوش هیجانی و سالمت »

در میزان هوش هیجانی، سالمت مربوط به آمادگی  ورزشکاریرغدانشجویان ورزشکار نسبت به 

 در بیان دالیل. جسمانی و کیفیت مرتبط با سالمت زندگی از سطح معناداری بیشتری برخوردارند

، هوش درواقعتوان چنین گفت که میهای انجام شده حاضر با پژوهش همسویی نتایج پژوهش

های مناسب در زندگی، ها، استفاده از آن برای اتخاذ تصمیممعنای آگاهی از احساسهیجانی به

و کنترل درونی افراد  نفساعتمادبه های روانی است وهای روحی و مهار آشفتگیتوانایی تحمل ضربه

های ای از مهارتمجموعه عنوانبههوش هیجانی  کهییازآنجا(. 1387، 3دهد )گلمنرا افزایش می

-ها و فشارهای بیرونی افزایش میشود که توان فرد را در مقابله با درخواستتعریف می یشناختیرغ

                                                      
1. Salovey, Stroud, Woolery & Epel 

2. Keefer, Parker & Saklofske 

3. Goleman 
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ی پایین است، توان ایستادگ هاآنهوش هیجانی  نمرةافرادی که شود چنین استنباط میدهد، 

ا مغایر با معیارهای زیبایی و وقتی ظاهرشان ر طالبات غیرمنطقی اجتماع را ندارندبرابر مدر

 شوند وکنند، از قضاوت دیگران دربارة ظاهر خود دچار هراس میقبول جامعه ارزیابی میمورد

 ،(2000در الگوی توانمندی مایر، سالووی و کارسو )کنند. اجتماعی را تجربه می یاضطراب فیزیک

س ند که موجب سازگاری مؤثر با استراساسی هوش هیجانی هست ادراک و مدیریت هیجان دو مؤلفة

با  ،( نیز فردی که خودآگاهی و خودکنترلی هیجانی دارد1387شوند. به نظر گلمن )و اضطراب می

که هوش ( 2006)آن  -. همچنین، بارتواند با آن مقابله کندهای شروع استرس میتشخیص لحظه

که فرد با کنترل  کندداند، بیان میجانی را یکی از عوامل مهم کاهش اضطراب اجتماعی میهی

و از فشار ناشی از احساس کند ی مقابله با استرس پیدا میهای جدیدی براهای خود، روشهیجان

نی این رویکرد وجود دارد که زنان و دختران نسبت به ظاهر بد ،طورکلیبه .ماندناکامی در امان می

رسد که این امر بیشتر مشاهده نظر میتر از مردان هستند. دربین ورزشکاران بهخود حساس

و  وجود دارد که ورزشکاران ازنظر فرم بدنی بهتر هستند در جامعه این نگرش ،زیرا؛ شودمی

ن و دخترا ،بنابراین؛ (2002، 1هاسه، پراپاوسیس و اوِنزشود )شناخته می آلایدهظاهرشان در جامعه 

های دیگران یکی از عوامل مهمی است . قضاوتشوندبیشتر ازسوی دیگران قضاوت می زنان ورزشکار

در ند نتواد، مینمنفی باشها اگر این قضاوت که در ارزشیابی افراد از ظاهرشان تأثیرگذار خواهد بود.

چه رسد که هرر مینظبا توجه به نتایج پژوهش بهد. نوجود آورها اضطراب فیزیکی اجتماعی بهآن

ها با چالش و مشکالت آن مقابلةتوانایی یعنی  نی در دختران دانشجو باالتر باشد؛میزان هوش هیجا

. با توجه به اینکه نمونة کاهش خواهد یافتها نیز آنباشد، اضطراب فیزیکی اجتماعی بیشتر 

همان نگرشی که افراد  دلیلبهرسد نظر میبدنی بودند، بهتربیت شجوی رشتةدختران دان پژوهش

دیگر  سوی دوستان، اطرافیان وها ازآنو ساختار بدنی فرم بدنی ورزشکاران دارند، ظاهر  دربارة

منفی، منجر به ایجاد اضطراب  هایویژه قضاوتبهها این قضاوتکه  شودمیقضاوت دانشجویان 

هوش  توان چنین گفت کهمی پژوهش راستای تبیین یافتةدرها خواهد شد. فیزیکی اجتماعی در آن

و نیز مهار ها ها و استرساضطرابافراد در کنترل ی هاای از تواناییهیجانی که شامل مجموعه

این دو نتیجه ، نیز در تنظیم هیجانات مؤثر استهای ورزشی مشارکت در فعالیت و استها هیجان

 باشند.مؤثر جویان اضطراب فیزیکی اجتماعی دانشاند در کاهش در ترکیب با هم توانسته

اضطراب فیزیکی اجتماعی اثر که همچنین مشخص شد براساس نتایج حاصل از مدل پژوهش، 

 یای الزهراحرفهوفنی بدنی دانشکدةتربیتدختر منفی معناداری بر رضایت از زندگی دانشجویان 

 یاز زندگ یتضاراست. ( همسو 2013ر و کاراگوزقلو )آنگو این یافته با نتیجة پژوهشمشهد دارد که 

                                                      
1. Haase, Prapavessis & Owens 
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 نسبت یاحساس یهاواکنشاز  هایابیارز ین. اخود یزندگ ی ازعاطف یشناخت یابیاز ارزاست عبارت 

موسوی، ) اندشده یلها تشکهخواست شدنو برآورده یتاز رضا یشناخت یهاقضاوت ةعالوبه ،یعوقا به

از اضطراب  یتماعی شکلاضطراب فیزیکی اجاساس تعاریف، بر(. 1392، عابدی، سیادت و مرادزاده

صورت منفی ارزیابی فرد فکر کند فیزیک بدنی او بهآید که وجود میاجتماعی است و زمانی به

ظاهر خودشان  شدةبدنی ارائه هایآلایدهافرادی که بین  ،بنابراین؛ (2007)پترسون،  شودیم

اضطراب  ،دنبال آنبهمال زیاد دچار نارضایتی بدنی هستند و کنند، به احتشکافی مشاهده می

توان می پژوهش یافتةاین (. در تبیین 1394، 1و سادوک)کاپالن  کنندیمفیزیک اجتماعی را تجربه 

 مبنای تعاریف، کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت جسمی، روانی،که بر چنین بیان کرد

، کشانرد )زحمتاجتماعی و محیط زیست دا اعتقادات شخصی، میزان خوداتکایی، ارتباطات

درجات مختلف اضطراب اجتماعی و (. 1391، باقرزاده، اکبریان، یزدانخواه، میرزایی و یزدان پناه

پی درروانی و خستگی های جسمی و جمله بیماریمتعددی از یکی اجتماعی عواقباضطراب فیز

که پیش از طورهمان. شوددستخوش تزلزل میها، سالمتی افراد آن بلندمدتصورت تداوم ند و دردار

مورد فرم بدنی و ظاهر هایی که دیگران دردختران و زنان بیشتر نسبت به قضاوت ،این نیز گفته شد

رسد دختران و زنانی که مشغول به نظر میبه ،همچنین ها دارند، حساس هستند.فیزیکی آن

ی و ظاهر فیزیکی دلیل نگرشی که جامعه از فرم بدن، به احتمال زیاد بههای ورزشی هستندفعالیت

، هاسه و همکاراند )یک فرد ورزشکار دارد، اضطراب فیزیکی اجتماعی باالتری را تجربه خواهند کر

توان چنین می ،بنابراین؛ ند تعمیم داده شودتوانیز می های پژوهش( که این شرایط به نمونه2002

ی خود ندارند، اضطراب که دانشجویان درک مطلوبی از وضعیت بدنی، رفتار و شناختگفت زمانی

بودن با استرس و درگیر ،بنابراین در سطح باالتری خواهد بود؛ هاآنفیزیکی اجتماعی نیز در 

 دهد.بر کاهش رضایت از زندگی مؤثر است و آن را کاهش میاضطراب 

 فیزیکی اضطراب ازطریق هیجانی مشخص شد که هوش های پژوهشبا توجه به یافته ،یتدرنها

نظر به ینچنبا توجه به نتایج  مجموع،دردارد.  معناداری و مثبت یرتأث زندگی از رضایت اجتماعی بر

 واست شده  ینعج اییچیدهمتعدد و پ هایها و استرساضطراب ی بادانشگاه یکه زندگ رسدیم

 حفظ ینةزم ی،با مشارکت ورزش یجانیه هاییتوانمند کسب یقطرزا هاموضوع ینمقابله با ا توانایی

بندی کلی، جمعیک در  ؛خواهد کردرا فراهم  ی دانشجویانو روان یعاطف ی،سالمت جسم ینأمو ت

هیجانی و کنترل استرس  لحاظمعتقدند که اگر فرد از پژوهشگرانتوان گفت امروزه بسیاری از می

و  کنترل افرادی که توانایی تشخیص، .رو شودهای زندگی روبهتواند با چالشتوانمند باشد، بهتر می

بیشتری خواهند  زندگی خود رضایتهای هیجانی و کنترل استرس را دارند، از استفاده از این توانش

                                                      
1. Kaplan & Sadock’s 
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 اب فیزیکی اجتماعی اثر منفی داردبر اضطر ر رضایت از زندگی اثر مثبت دارد وهوش هیجانی ب. شد

اثر منفی  توانداضطراب فیزیکی اجتماعی میهیجانی با اثرگذاری منفی بر  هوش اینکه و همچنین

ایت رضبرای بهبود و رشد  ،روازاینرا بر رضایت از زندگی دانشجویان تعدیل کند؛ اضطراب فیزیکی 

 مدیران و مسئوالن دانشکدةکه  شودپیشنهاد می بدنیتربیت از زندگی دانشجویان دختر رشتة

آموزشی،  هایکارگاه و برگزاری دانشجویان هخدمات آموزشی مناسب ب ةبا ارائمشهد  یالزهرا

 .کنندآشنا  زندگی های مختلفجنبهبر  هاهای هوش هیجانی و تأثیر آنرا با مؤلفه دانشجویان

نتخاب اعنوان نمونه بدنی بهتربیت تةتنها دانشجویان دختر رش با توجه به اینکه در این پژوهش

. شوندانجام  هاروی دانشجویان سایر رشتههای دیگری که پژوهششود شدند، پیشنهاد می

بدنی یتهای ترباضطراب فیزیکی بدنی دانشجویان رشته ، در پژوهشی میزان هوش هیجانیهمچنین

 ها مقایسه شود.و سایر رشته
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Abstract 
The aim of present study was to determine communicative model of emotional 

intelligence, physical-social anxiety and life satisfaction among physical 

education students in Technical and Vocational University of Al-Zahra of 

Mashhad. According to the research objectives, the sampling way was total- 

computation and all the research population were selected as sample-270 

students of Technical and Vocational University of Al-Zahra of Mashhad. The 

data gathered through emotional intelligence scale (Schutte et al. 1998), 

physical-social anxiety inventory (Hart et al. 1989) and satisfaction with life 

scale (Deiner et al. 1985). Then, structural equation model used to consider 

cause and effect relationship between variables. The results showed that 

emotional intelligence imposed positive and significant effect on life 

satisfaction. Also, emotional intelligence imposed negative effects on psychical-

social anxiety and psychical-social anxiety made negative effect on life 

satisfaction. Finally, it is claimed that emotional intelligence had positive and 

significant effect on life satisfaction through physical-social anxiety. In general, 

it seems that university life involves numerous complex anxieties and the ability 

to deal with these anxieties through acquiring emotional capabilities lead to 

physical, emotional, and mental health of students' promotion. 
 

Keywords: Emotional Intelligence, Physical-Social Anxiety, Life Satisfaction, 

Structural Equations 
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