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 چکیده

ي بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و خالقیت هیجانی با بهداشـت روانـی دانشـجویان بـود.      رابطه یبررسهدف از پژوهش حاضر 
آزاد اسالمی مراغه بود که به صورت  دانشگاه یاندانشجونفر از  250روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 

ي تنظـیم شـناختی هیجـانی    در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به ابزارهاي پـژوهش کـه عبـارت بودنـد از پرسشـنامه      یريگ نمونه
هاي آمـاري  ها از روشپاسخ دادند.براي تحلیل دادهSCL-25)، خالقیت هیجانی آوریل و بهداشت روانی2001گارنفسکی و همکاران (

متغیره اسـتفاده شـد. نتـایج نشـان داد کـه بـین راهبردهـاي تنظـیم شـناختی هیجـانی           ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند 
خودسرزنش گري، نشخوارگري، فاجعه نمایی و سرزنشگري با بهداشت روانی دانشـجویان رابطـه منفـی معنـاداري وجـود دارد و بـین       

، ارزیابی مجدد مثبت، تنظیم یزير برنامهمجدد  راهبردهاي تنظیم شناختی هیجانی کم اهمیت شماري، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز
 وجود دارد. يمثبت معنادارشناختی هیجانی و خالقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه 
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 مقدمه

زندگی  یفیتو ک سالمت سطح و هستند خویش کشور آینده سازندگان و جامعه برگزیده و مستعد از اقشار دانشجویان
کلی هیجانات در  طور به .داشت خواهد شان یلیتحص موفقیت آگاهی علمی و یشو افزایادگیري  بسزاي در تأثیر آنها

سـازند   یمـ دنیاي امروز پا به عرصه ابعاد گوناگون زندگی گذاشته و سازگاري مثبت و یا منفی اشخاص را متجلـی  
یمـی،  خـدا رح ).بهداشت روانی عالوه بر بدن سالم، به محیط و شـرایط زنـدگی سـالم نیـاز دارد(    1389ی، (حالجان

در قشر دانشجو رابطه  مخصوصاًتوانند با عوامل گوناگونی همانند بهداشت روان  یمتنظیم شناختی هیجانی  ).1393
یش هستند و سطح شـادي، سـالمت و   وکشور خمستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده داشته باشد. قشري که 

شـان خواهـد داشـت     یلیتحصـ یر بسزاي در یادگیري و افـزایش آگـاهی علمـی و موفقیـت     تأث ها آنکیفیت زندگی 
ین قابلیت هایسـت کـه بایـد آموختـه شـود. تنظـیم       تر مهمتوانایی فرد در کنترل هیجاناتش یکی از ). 1392(خلیلی،

از، حفظ، تعدیل و یا تغییر در بروز شـدت یـا اسـتمرار احسـاس درونـی و      شناختی هیجانی به عنوان یک فرایند آغ
شـود (ویمـز و    یمـ روانی و فیزیکی در به انجام رسـاندن اهـداف تعریـف     -هیجانی مرتبط با فرایند هاي اجتماعی

هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی و     ینـه زمدر دانشجویان که مستعد رشد در  مخصوصاًتنظیم شناختی هیجانات ).3،2010پینا
و همچنین، کاهش اضـطراب، افسـردگی و    ها آنو به نوعی بهداشت روانی  ها آنتواند بر شادي  یمآموزشی هستند 

و  4شود (میلرك  ها آنافزایش کارکردهاي اجتماعی نقش مهمی را ایفا نماید و در نهایت باعث ارتقا بهداشت روان 
کنند افرادي که مهارت هیجانی دارند، یعنی کسانی که احساسات خـود را   یمابت ).شواهد بسیاري ث2013همکاران، 
کنند، در  یمی با آن برخورد اثربخشکنند و احساسات دیگران را نیز درك و به طرز  یمشناسند و هدایت  یمبه خوبی 

 ).2014، 5یزند (زوکووامتمااي از زندگی  یطهحهر 

 مسئله انیب
سـاز پیشـرفت و تعـالی کشـور شـود،       ینهزمتواند  یمه دانشجویی که پویایی و انسجام آنها با توجه به اینکه در جامع

توانـد در   یمـ کنـد   یمـ بینی  بررسی عواملی مرتبط با بهداشت روان دانشجویان و عواملی که زمینه این سازه را پیش
راستا کاهش چالش هاي جامعه دانشجویی نقش بسزایی داشته باشـد. لـذا در پـژوهش حاضـر ایـن مسـئله مطـرح        

 شود که آیا تنظیم شناختی هیجانی و خالقیت هیجانی با بهداشت روانی رابطه دارد؟ یم
بهداشـت روانـی دانشـجویان،    با مسئله  ها آنتنظیم شناختی هیجانات و خالقیت هیجانی و پژوهش در زمینه ارتباط 

زمینه ارائه راهکارها را در جهت افـزایش سـطح بهداشـت روان در جامعـه دانشـجویی و میـزان شـادي را آشـکار         
ي مناسب در جهت افزایش سطح بهداشت روان راهکارهاتوانند موجبات ارائه  یمنمایند و پژوهش در این زمینه  یم

و رقابـت در   هـا  دانشـگاه داشت روان دانشجویان موجبات رشد و ترقـی  در جامعه پویاي دانشجویی باشد. میزان به
در ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت  ها دانشگاهعرصه ملی و بهره وري را براي 

مهم  ها آنرسی یتاً باید گفت پژوهش و برنهاگذارند. لذا  یمی اثرات مثبتی شناخت روانو بهداشت روانی بر بهزیستی 
 شود. یمي تلقی ضرورو 

                                                   
٣. Vimz & Pina 
٤. Millerc 
٥. Zuskova  



ي بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و خالقیـت هیجـانی بـا بهداشـت      رابطههدف کلی این پژوهش بررسی     
 روانی دانشجویان بود.

 اهداف فرعی پژوهش شامل:
 بررسی رابطه بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان با بهداشت روانی دانشجویان؛ -1
 ی رابطه بین خالقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان.بررس -2

 فرضیه اصلی:
 بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و خالقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد. -

 هاي فرعی تحقیق فرضیه
 وجود دارد.بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان با بهداشت روانی دانشجویان رابطه فرضیه اول: 
 بین خالقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد.فرضیه دوم: 

 روش

هاي پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد، زیرا در این  یهفرضها و ماهیت روش پژوهش با توجه به هدف
 بهداشت دانشجویان روانی بود.پژوهش هدف بررسی رابطه راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان و خالقیت هیجانی با 

 94-1393دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمی مراغه در سـال تحصـیلی    801جامعه آماري در پژوهش حاضر عبارت از 
دانشجو از جامعه مذکور بود که ابتدا لیستی از  260جدول مورگان در این پژوهش مشتمل بر  نمونه طبقحجم بود. 

 4در دسـترس انتخـاب شـد و از بـین      طـور  بـه دانشـکده   4، ها دانشکدهاز بین  ي دانشگاه تهیه گردید وها دانشکده
دسترس  طور بهدسترس انتخاب شد و سپس  طور بهي آن دانشکده یک رشته ها رشتهدانشکده انتخابی از هر کدام از 

دسترس  طور بهدانشجو بودند و بر اساس جدول مورگان و  801ها به دانشگاه انتخاب شد که شامل  يورودیکی از 
دانشجو تصادفی انتخاب شد و به دانشجویان پرسشنامه تحویل داده شـد. امـا بـراي کنتـرل کیفـی       260و داوطلبانه 

کامـل   بـه صـورت  پرسشـنامه   250پرسشنامه توزیع شد ولی به دلیل اینکه از بین نمونه پژوهش  290نمونه تحقیق 
 نشجو شد.دا 250تکمیل شد به همین علت اینکه نمونه تحقیق شامل 

 ابزار پژوهش
 الف) پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی

) تهیه شد و یک پرسشنامه چندبعدي اسـت کـه   2001( گارنفسکی و همکارانتوسط  6)CERQاین پرسشنامه(     
ي شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت هاي منفی مورد استفاده قرار ا مقابلهجهت شناسایی راهبردهاي 

ی خـود  راهبـرد شـناخت  زیرمقیـاس   9گویـه دارد و داراي   36گیرد. این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است کـه   یم
یزي، ارزیابی مجدد مثبت، کم اهمیت ر برنامهسرزنش گري، پذیرش، نشخوارگري، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد 

 یباً همیشه) است.تقر( 5یباً هرگز) تا تقر(1شماري، فاجعه نمایی و دیگر سرزنش گري است. دامنه نمرات مقیاس از 
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه گشت که براي خود سـرزنش گـري   

، ارزیـابی مجـدد   75/0یزي ر برنامه، تمرکز مجدد 73/0، تمرکز مجدد مثبت 74/0، نشخوارگري 71/0، پذیرش 72/0
                                                   
٦. Congitive Emotion Rogulation Questionnaire 



و بـراي کـل تنظـیم شـناختی      78/0، دیگر سرزنش گري 70/0، فاجعه نمایی 74/0 ، کم اهمیت شماري78/0مثبت 
 آمد. به دست 74/0هیجانی 

 ب) پرسشنامه خالقیت هیجانی
باشـد و   یمـ گویه  30یري خالقیت هیجانی تهیه شد و شامل گ اندازه) به منظور 1999این پرسشنامه توسط آرویل ( 

باشـد (عیسـی زادگـان و همکـاران،      یمـ ) 5) تا (1یک پیوستار از ( ي آن بر حسب طیف لیکرت درگذار نمرهشیوه 
1391.( 

 آمد. به دست 82/0در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشنامه و ابعادش با روش آلفاي کرونباخ 
 SCLـ25ج) پرسشنامه چک لیست روان 

باشد که توسط نجاریان می SCLـR90معین  7اياین مقیاس فرم کوتاه شده نسخه تجدید نظرشده فهرست نود نشانه
بـه   86/0در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی پرسشـنامه بـا روش آلفـاي کرونبـاخ      ) تهیه گردید.1380و داوودي (

 آمد. دست

 ها یافته 
 شوند: یمهاي پژوهش در دو قسمت زیر ارائه  یافته

 هاي توصیفی؛ الف) یافته
 هاي پژوهش. یهفرضهاي مربوط به  ب) یافته

 ي توصیفی:ها افتهیالف) 

 . میانگین و انحراف معیار تنظیم راهبردهاي شناختی هیجانی و ابعادش، خالقیت هیجانی و بهداشت روانی1جدول
 شاخص هاي آماري                      

 متغیر
 تعداد انحراف معیار میانگین

 250 22/2 88/7 خودسرزنش گري

 250 03/2 48/12 پذیرش

 250 72/1 06/8 نشخوارگري

 250 04/2 39/10 تمرکز مجدد مثبت

 250 49/2 69/9 یزير برنامهتمرکز مجدد 

 250 07/2 88/10 ارزیابی مجدد مثبت

 250 59/2 50/9 کم اهمیت شماري

 250 59/2 42/10 فاجعه نمایی

 250 54/2 61/9 دیگر سرزنش گري

 250 53/2 51/83 تنظیم شناختی هیجانی

 250 32/7 33/72 خالقیت هیجانی

 250 79/6 31/82 بهداشت روانی

                                                   
٧. symptomcheck List-٩٠-Revised 



؛ بـراي  22/2، 88/7گردد، میانگین و انحراف معیار خودسـرزنش گـري    یم) مشاهده 1که در جدول ( گونه همان     
؛ بـراي تمرکـز مجـدد    04/2، 39/10؛ براي تمرکز مجدد مثبت 72/1، 06/8؛ براي نشخوارگري 03/2، 48/12پذیرش 

؛ براي فاجعه 59/2، 50/9؛ براي کم اهمیت شماري 07/2، 88/10؛ براي ارزیابی مجدد مثبت 49/2، 69/9یزي ر برنامه
باشـد.   یمـ  53/2و  51/83و براي تنظیم شـناختی هیجـانی   54/2، 61/9؛ براي دیگرسرنش گري 59/2، 42/10نمایی 

و  31/82یتـاً بـراي بهداشـت روانـی     نهاو  32/7و  33/72همچنین، میانگین و انحراف معیار براي خالقیت هیجانی 
 آمد.  به دست 79/6

 ي پژوهشها هیفرضي مربوط به ها افتهب) ی
هاي زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این  یهفرضپژوهش حاضر، شامل 

روش ضـریب همبسـتگی پیرسـون و    هـاي اصـلی و فرعـی اول و دوم از     یهفرضگردد. براي بررسی  یمبخش ارائه 
بین راهبردهاي تنظیم «فرضیه اول تحقیق حاکی از این بود که رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد.

 ».شناختی هیجان با بهداشت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد

 رابطه راهبردهاي تنظیم شناختی هیجانی و بهداشت روانی .2جدول 

 تعداد بین یشپمتغیر 
 بهداشت روانی

 سطح معناداري
 ضریب همبستگی

 خودسرزنش گري

250 

36/0- 

001/0 

 30/0 پذیرش

 -41/0 نشخوارگري

 39/0 تمرکز مجدد مثبت

 28/0 یزير برنامهتمرکز مجدد 

 30/0 ارزیابی مجدد مثبت

 29/0 کم اهمیت شماري

 -34/0 فاجعه نمایی

 -38/0 گريدیگر سرزنش 

 39/0 تنظیم شناختی هیجانی

گردد ضریب همبستگی راهبرد تنظیم شناختی هیجانی خودسرزنش گـري بـا    یممشاهده  2همان طور که در جدول 
؛ راهبرد نشـخوارگري بـا بهداشـت    r=30/0؛ راهبرد پذیرش با بهداشت روانی برابر r=  -36/0بهداشت روانی برابر 

یزي بـا بهداشـت   ر برنامه؛ راهبرد تمرکز مجدد r=39/0تمرکز مجدد مثبت با بهداشت روانی ؛ r= -41/0روانی برابر 
؛ راهبـرد کـم اهمیـت شـماري بـا      r=30/0؛ راهبرد ارزیابی مجدد مثبت با بهداشت روانی برابـر  r=28/0روانی برابر 

سـرزنش گـري بـا     راهبـرد ؛ r=-34/0؛ راهبرد فاجعه نمایی با بهداشت روانـی برابـر   r= 29/0بهداشت روانی برابر 
باشـد کـه    یمـ  r=39/0یتاً راهبرد تنظیم شناختی هیجانی با بهداشت روانی برابر نهاو  r=-38/0بهداشت روانی برابر 

باشد. به عباراتی دیگر بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجانی خودسـرزنش   یممعنادار  001/0کلیه ضرایب در سطح 
سرزنش گري با بهداشت روانی دانشجویان رابطه منفی معناداري وجـود دارد و  گري، نشخوارگري، فاجعه نمایی و 



یـزي،  ر برنامـه بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجانی کم اهمیت شماري، پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد 
فرضیه دارد. ي وجودمثبت معنادارارزیابی مجدد مثبت و تنظیم شناختی هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه 

 ».بین خالقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطهوجود دارد«دوم تحقیق حاکی از این بود که 

 . رابطه خالقیت هیجانی و بهداشت روانی3جدول 
 سطح معناداري بهداشت روانی تعداد بین یشپمتغیر 

 ضریب همبستگی

 001/0 52/0 250 خالقیت هیجانی

 52/0شود ضریب همبستگی خالقیت هیجانی با بهداشت روانی برابـر   یم) مشاهده 3همان طور که در جدول (     
 =r گردد. به عبارت دیگر، بین خالقیت  یمیید تأباشد و فرضیه دوم پژوهش  یممعنادار  001/0باشد که در سطح  یم

 د دارد.هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه مثبت معناداري وجو
ي تحقیق عالوه بر ضریب همبستگی ساده پیرسون از رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده ها هیفرضبراي بررسی 

 ) ارائه شده است.4شد که نتایج آن در جدول (

 بینی سالمت روان از روي تنظیم شناختی هیجانی و ابعادش پیش .4جدول
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میـان  شود، طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش گام به گام، از  یممشاهده  4همان طور که در جدول      
)، و راهبـرد  =45/0)، خالقیـت هیجـانی بـا بتـاي (    =69/0(ی، تنظیم شناختی هیجانی با بتاي شناختنه بعد تنظیم 

ـ  کنند کـه از میـان پـیش    یم بینی یشرا پ)بهداشت روانی =-26/0تنظیم هیجانی خودسرزنش گري با بتاي ( هـا،   ینب
بین بـراي بهداشـت    یشپ، بهترین ها دارد ینب به دلیل اینکه بتاي بزرگتري نسبت به سایر پیشتنظیم شناختی هیجانی 



) است. ضـریب  RS=53/0( ها آن) و ضریب تعیین MR=73/0روانی دانشجویان است. ضریب همبستگی چندگانه (
، تنظیم شـناختی هیجـانی  یله متغیرهاي به وسدرصد واریانس بهداشت روانی دانشجویان  53دهد که  یمتعیین نشان 

 ن است.خالقیت هیجانی و خودسرنش گري قابل تبیی
 

 محدودیت هاي پژوهش
علیرغم ارائه پرسشنامه بیش از حد نمونه تحقیق براي کنترل کیفی نمونه، در چنـدین مـورد تکمیـل پرسشـنامه      -1

ناقص صورت پذیرفت و پرسشنامه با صفحات سفید برگرداننده شدند و بعضی از آیتم هاي دموگرافیک پرسشـنامه  
 تکمیل نشد و این باعث ریزش نمونه تحقیق شد. 

 ي دانشگاه براي گرفتن مجوز وقت طوالنی را از محقق گرفتها نامه بخشی و یري انضباطگ سخت -2

 گیري یجهنتبحث و 
بین راهبردهاي تنظیم شناختی هیجان با بهداشـت روانـی دانشـجویان    «فرضیه اول تحقیق حاکی از این بود که 

 ».رابطه وجود دارد
) که در تحقیقی بر روي دانشجویان نشان داد بین سبک هاي 1389عبدي و همکاران (نتیجه این فرضیه با تحقیقات 

تنظیم هیجانی با سالمت عمومی رابطه معناداري وجود دارد. سبک هاي تنظیم شناختی هیجانی ناسازگارانه و فاجعه 
ثبت بـه صـورت   منفی و سبک هاي سازگارانه و تمرکز مثبت و ارزیابی مجدد م به صورتانگاري سرزنش دیگري 

 کنند، یمبینی  ی دانشجویان را پیششناخت روانمثبت سالمت 

یـزي و ارزیـابی مجـدد    ر برنامه) که به این نتیجه رسیدند که ابعاد تمرکز مثبت، تمرکز بر 2011بوسمن و همکاران (
، بـه  2004ارل (داري دارد و دي و ک یمعنمثبت تنظیم شناختی هیجانات با افزایش بهداشت روان دانشجویان رابطه 

اي دیگر بر روي دانشجویان نشان دادند که بین ابعاد مختلف تنظیم هیجانی و  ) در مطالعه1389نقل از مسعودي نیا، 
مـوثري   طـور  بههوش هیجانی با بهداشت روانی رابطه وجود دارد و راهبرهاي مثبت تنظیم هیجان و هوش هیجانی 

 باشد. یم، همسو باشد یکنند مبینی می  بهداشت روانی را پیش
در تبیین فرضیه اول پژوهش باید اذعان داشت که در محیط هاي آموزشی، هیجانات و تنظـیم هیجانـات، بهداشـت    

، بـه  2000وایزینگر (گونه که  هماندهند.  یمروانی و روند رو به رشد یا تقلیل موفقیت دانشجو را تحت تأثیر قرار 
گردد افراد احساسـات منفـی و    نظیم شناختی هیجانی، باعث می) بیان نمود ت2004نقل از استیس و براون، 

مثبت را تعدیل کنند و موقعیت را درك یابند، و یاد بگیرند چگونه هیجاناتشـان را مـدیریت کننـد و ایـن     
تنظیم شناختی دهد. باید بیان نمود که  دهی ظرفیت روانی و ذهنی و بهداشت روانی افراد را ارتقا می سازمان

، مقتضـیات و فشـارهاي   هـا  خواستهآمیز با  یتموفق وانایی نظارت بر احساسات خود و توانایی رویاروییهیجانات، ت
و شناسایی شایستگی هاي  ها آنمحیطی و همچنین شناسایی توانایی هاي شخصی در برخورد با مشکالت و غلبه بر 

یزي منظم و ارزیابی شـرایط و  ر برنامه ومثبت نماید و فرد با تمرکز  یمها را مشخص  یتموقعفردي در رویارویی با 
دهند تـا احساساتشـان مناسـب بیـرون ریختـه شـود و        یماجازه  خود خودبهفرایندهاي ذهنی و انگیزشی و پذیرش 

اختالت روانی را تجربه نکنند و سطح سالمت و انسجام هیجانی، شـناختی و روانـی خـود را حفـظ نماینـد. طبـق       
)تنظـیم هیجـان سـبب رشـد هوشـمندانه و توانـایی بـه        2003دیدگاه پردازش اطالعات مایر و سالووي (



تعویض انداختن احساسات خوشایند، توانایی درگیر شدن یا گریز از یـک هیجـان بـه صـورت مناسـب،      
و کاهش شود و با تعدیل هیجانات منفی و افزایش هیجانات خوشایند،  یمتوانایی کنترل عاقالنه هیجانات 

) بیـان نمـود تنظـیم هیجانـات باعـث      2003که گلمن ( گونه همانحالت خلقی افسردگی در تعامل است. 
آورند و بر خـود کنتـرل مناسـب تـري داشـته باشـند و        به دستگردد که افراد خودآگاهی بیشتري را  یم

ت روان را افـزایش  یدکنندگی، افکار و احساسات ناخوشایندي کمتـري داشـته باشـند و سـطح سـالم     نااماحساس 
گردد انسجام روانی افـراد   یمدهد. اما سرزنش خود یا سرزنش دیگران، نشخوار فکري و مسائل هیجانی موجب  یم

ـ تنظیم هیجانات با هماهنگ نمودن فرایندهاي ذهنی، زیستی و انگیزشـی موجـب   مختل گردد.  شـود تـا    یم
تعادل روانی  ارآمد نماید و سبب شود تا افرادوضعیت فرد منطبق با محیط شود و فرد را در مقابل مسائل ک

بیشتري را تجربه کنند، به مسئولیت هاي فردي و اجتماعی توجه نموده، در برابر پیشامدها تسلیم نشوند و با ضعف 
 اراده مواجهه نشوند. 

اجتمـاعی و  یربنـایی رشـد و تعـالی علمـی، فرهنگـی،      زبنابراین تنظیم شناختی هیجانی در دانشجویان که قشر      
تـوان گفـت    یمتواند انسجام روانی و هیجانی و در کل بهداشت روانی را فراهم نماید.لذا  یماقتصادي کشور هستند 

 یـز رقابـت انگ در محیط پویـا و علمـی و   که تنظیم شناختی هیجانات و ابعادش بهداشت روانی را براي دانشجویان 
بینـی   انسـجام روانـی و هیجـانی را پـیش     گردد، یمزشی جدید رفتارهاي ساکنند و موجب تطبیق  یمدانشگاه فراهم 

و افزایش شناخت خود و اراده، بالغی عاطفی، توانـایی مقابلـه، توجـه بـه مسـئولیت هـاي       کند و موجب تسهیل  یم
شـود.   یماجتماعی و در نهایت افزایش بهداشت روان و جسمی و کیفیت زندگی در سطح دانشگاه و جامعه  -فردي

 توان گفت که راهبردهاي تنظیم شناختی هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان در تعامل است. یمدر نتیجه 
 ».بین خالقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد« فرضیه دوم تحقیق حاکی از این بود که

یش بـا  هـا  مؤلفـه ) که نشان داد بین هـوش هیجـانی و   1392نتیجه این فرضیه پژوهش با تحقیقات انتظاري (         
 مثبت معناداري وجود دارد. رابطه یاندانشجوسالمت 

گفت داشـتن مشـکالت هیجـانی در زنـدگی تحصـیلی دانشـجویان        توان یمدر تبیین نتیجه فرضیه دوم تحقیق      
توانـد   اما خالقیت هیجانی دانشجویان به دلیل محیط پویاي دانشگاه مـی  شود. می ها آنالمت موجب کاهش سطح س

 درك کردن و شرح هیجانات و سازگاري آنان تأثیر مثبتی بگذارد و تشویش و نگرانی دانشجویان را کنترل نماید.در 
آوریـل  مثبت معناداري دارد. خالقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه  در این پژوهش مشخص شد که

ی بـاالي را درك  شـناخت  رواندر نظریه خود بیان نمود که افرادي که خالقیت هیجانی باالیی دارند سالمت  )1999(
ـ اي بـین  ا تازهکه افراد پیوندهاي  شود یم. باید گفت که از دیدگاه شناختی ابراز هیجانات مثبت باعث کنند یم  هـا  دهی

زمان دهند، یکپارچه سازند و راه حل هـاي جدیـدي را بـراي حـل مشـکالت خلـق کننـد.        ببینند و اطالعات را سا
و افـراد   بخشد یمخالقیت ناشی از هیجانات آمادگی فرد را براي درگیر شدن در فعالیت هاي مختلف بهبود و ارتقا 

مسـتقیم بـا سـطوح بـاالي      طـور  بـه . بنابراین خلق هیجانات مثبـت  شوند یم ریپذ انعطافدر برابر موانع و مشکالت 
 بهداشت روان مرتبط است.



لذا باید گفت دانشجویانی که خالقیت هیجانی دارند، در هنگام مواجهه بـا موقعیـت هـاي پـر تـنش طیفـی از            
گشـایی و   مسـئله و خالقیت هیجانی سـبب ایجـاد راهکارهـاي مهـار خـود،       برند یمراهکارهاي مقابله اي را بکار 

و خالقیـت   کننـد  یمـ افراد به جستجوي حمایت هاي الزم اجتماعی و ارزیابی مجدد مثبت تاکید  و شده يزیر برنامه
تا دانشجویان هیجانات منفی را پس زنند و هیجانات مثبت  شود یمهاي هیجانی دانشجویان در محیط دانشگاه سبب 

گفت، خالقیـت   توان یم. در نتیجه بکار برند ها تنشرا براي بازگشت و پیدا کردن معناي مثبت در هنگام مواجهه با 
 هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان رابطه مستقیم و مثبتی دارد.

 پیشنهادات پژوهشی
جهـت ارائـه    هـا  آني سطح کشور تکرار شـود و بـا مقایسـه نتـایج     ها دانشگاهگردد این پژوهش در  یمپیشنهاد  -1

 رهاي مفیدي ارائه شود.یی براي افزایش بهداشت روان دانشجویان راهکاها حل راه
هاي آتی، پژوهشگران به بررسی رابطه عوامل شناختی و هیجانی دیگر بـا بهداشـت    شود در پژوهش یمپیشنهاد  -2

 روانی دانشجویان بپردازند.
شود در تحقیقات آینده راهبردهاي تنظـیم شـناختی هیجـان، خالقیـت هیجـانی و بهداشـت روانـی         یمپیشنهاد  -3

 به ویژگی هاي دموگرافیک مقایسه شود. هتوجدانشجویان با 
 پیشنهادات کاربردي

توجه شایانی به روش هاي آموزشی و برگزاري سمینارهاي آموزشی کنترل و تنظیم هیجانات  ها دانشگاهمتولیان  -1
 و خالقیت هیجانی دانشجویان به جهت ارتباط مهمی که با افزایش سطح بهداشت روان دانشجویان دارند، نمایند.   

ان در جهت افزایش بهداشـت  یی در زمینه رشد مهارت هاي هیجانی براي دانشجویها کارگاهپیشنهادمی شود که  -2
 روان برقرار شود.

و والدین تعامل و همکاري هاي بیشتري در جهت کنترل هیجانات و  ها دانشگاهگردد مراکز مشاوره،  یمپیشنهاد  -3
هاي مثبت سطح بهداشت روان خود را  آموزش کنترل هیجانات داشته باشند تا جوانان عالوه بر یادگیري ارائه هیجآن

 . ارتقا دهند
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