بررسي رابطه بين هيجانخواهي و سالمت عمومي در بين دانشجويان دختر و
پسر دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
دکتر رشيد ذوالفقاری زعفراني  ،دکتر مهدی کالنتری
چكيده
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين هيجان خواهي و سالمت عمومي در بين دانشجويان دختر و پسر پرداختهه
است .اين پژوهش غير آزمايشي از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجوياني است كه
در سال تحصيلي  90-09در دانشگاه آزاد اسالمي رودهن مشغول به تحصيل بودنه  .حجه نمونهه پهژوهش حاضهر
شامل  5 3دانشجو كه به شيوة نمونهگيري تصادفي چن مرحله اي انتخاب ش ن  .در مورد هر دو گروه پرسشهنامه
هيجانخواهي زاكرمن و پرسشنامه سالمت عمومي  GHQبه اجرا در آمه و در ناايهت بهراي آزمهون فرضهيهههاي
تحقيق از روش تحليل رگرسيون چن گانه استفاده ش  .نتايج اين تحقيق به شرح زير است:
بين مؤلفه بازداريزدايي با سالمت عمومي رابطه معنادار وجود دارد .بين پنج متغير هيجهانخهواهي و عاليه
جسماني رابطه معنادار وجود ن ارد .بين مؤلفههاي تجربهجويي و بازداريزدايي بها سهالمت عمهومي رابطهه معنهادار
وجود دارد.
(بازداريزدايي)  )GHQ( = 1/0 4 + 9/242سالمت عمومي دانشجويان پسر
(بازداري زدايي) ( + 9/254تجربه جويي)  = 6/ 52 + 9/249سالمت عمومي دانشجويان دختر

کليد واژه گان :هيجانخواهي و سالمت عمومي.

تاریخ دریافت04/ 21 /9:

تاریخ پذیرش99/ 4/12 :

 .مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشي و اجرا ش ه در دانشگاه آزاد اسالمي واح رودهن است.
 .2عضو هيأت علمي و استاديار دانشک ه علوم تربيتي و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمي واح رودهن  ،رودهن ،ايران.
 .5عضو هيأت علمي دانشک ه علوم تربيتي و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمي واح رودهن ،رودهن ،ايران.
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مقدمه
موضوع سالمتي از ب و خلقت بشر در قرون و اعصار متمادي مطرح بوده است امها ههر گهاه
سخني از آن به ميان آم ه ،عموماً بع جسماني آن م نظر بوده و كمتر به ساير ابعاد سالمتي به
خصوص بع رواني آن توجه ش ه است .سازمان با اشت جاهاني ضهمن هشه ار بهه مسهنولين
كشورها در راستاي تأمين سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي افراد جامعه ،همواره بهر ايهن نکتهه
تأكي دارد كه هيچ يك از اين سه بع بر ديگري برتري ن ارد (نورباال .) 599،سه واژه با اشهت
رواني ،2بازيستي 5و سالمت رواني 4اگر چه معنهاي متفهاوتي دارنه ولهي در مهواردي بهه جهاي
يک يگر به كار ميرون (حقيقي.) 59 ،
منشي طوسي با اشت رواني را شامل با اشت روانهي مببهت و منفهي دانسهته و با اشهت
رواني مببت را مترادف با سالمت رواني ميدان (به نقل از محم ي پور و كاظ .) 593 ،
طبق تعريف سازمان با اشت و انسان در آمريکا ،با اشت رواني عبهارت اسهت از حهالتي از
عملکرد موفق فرآين هاي ذهني ،فعاليهت ههاي كارآمه  ،روابهو مهو ر و پربهار بها افهراد ،توانهايي
سازگاري با تغييرات و منطبق ش ن با شرايو نامطلوب .طبق ايهن تعريهف ،با اشهت روانهي در
باترين منظر عبارت از يك حالت پايا و كامل از فق ان نشانههاي بيمهاري و حضهور نشهانهههاي
سالمت كه داراي ابعاد ذهني ،رواني و اجتماعي مي باش (نورباال.) 599،
عوامل متع دي بر سالمت رواني ا رگذار هستن كه از آن جمله ميتوان به نقش هيجانهات
اشاره نمود .هيجانات نقش حياتي در رابطه با سالمت رواني افهراد ،در انتخهاب شهغل و شهريك
زن گي دارن و در دو سه دهه ي اخير پژوهشااي زيادي را به خود اختصهاص دادهانه  .هيجهان
خواهي به عنوان نياز به احساسات پيچي ه ،تازه ،گوناگون و ميل به پذيرفتن خطرات جسهمي و
اجتماعي توصيف ش ه است( .گنجي) 594 ،
انساناا از نظر سطح پايه برانگيختگي ژنتيکي و واكنش پذيري شهان نسهبت بهه محركاهاي
محيطي ش ي  ،با ه فرق دارن  .منظور از سطح پايه برانگيختگهي ،سهطح برانگيختگهي به ون
تحريك محيطي است و منظور از واكنش پذيري ،واكنش به تحريك بيروني است (ريو.)299 ،

2. mental health
4. Psychological health

)1. World Health organization (WHO
3. Well being
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هيجان خواهي براساس توانايي برانگيخته شه ن قهراردارد و بعنهوان جسهتجوي هيجاناها و
تجربه هاي متنوع ،تازه ،پيچي ه و پرشور و ميل به خطر كردن ب ني ،اجتماعي ،قانوني و مالي بهه
خاطر خود اين تجربهها تعريف ميشهود (زاكهرمن .) 004 ،هيجهان خهواهي يکهي از نيازههاي
زيستي و اساسي در انسهان اسهت و مهي توانه در تمهام مراحهل زنه گي انسهان تهأ ير گهذارد و
مخاطرات اجتماعي (ظاهر ش ن به صورت رانن ة مست) ،مخاطرات ب ني (ص مه زدن به خود و
ديگران) ،مخاطرات قانوني (دستگيري و زن اني ش ن) و مخاطرات مالي (اخراج ش ن از كهار) را
به دنبال داشته باش  .فرد هيجان خواه ،تحريك مغهزي مه اوم را تهرجيح مهيدهه  ،از كارههاي
يکنواخت خسته مي شود و همواره به دنبال آن است كه از طريق تجربههاي ماهيج ،انگيختگهي
خود را بيشتر كن (زاكرمن.) 004 ،
افراد هيجان خواه براي ب ست آوردن سطح برانگيختگي باينه دسهت بهه كارههاي مختلفهي
ميزنن  .آناا با افراد مختلفي معاشرت دارن  ،نه به علت اينکه بر ديگران تأ ير بگذارنه بلکهه بهه
دنبال تحريك هستن  .آناا در فعاليتااي پر خطر مختلف درگير ميشون تحقيقات نشان دادهان
كه بين هيجان خواهي و رانن گي خطرنها و موتورسهواري بها سهرعت بهاال رابطهه وجهود دارد
(زاكرمن  004؛ كارور.) 513 ،
زاكرمن و همکاران وي دريافتن كه هيجان خواهي در نتيجه سن تغيير ميكن  .افراد جوان
تر بيشتر از افراد مسن تر به جستجوي حاد ه ،ريسك و تجربيات ج ي گرايش دارن نمهرهههاي
آزمون آزمودنيهاي نوجوان تا  69ساله نشان ميدادن كه هيجانخواهي با افزايش سن كهاهش
ميياب و ح ود  29سالگي آغاز ميشود(شولتز و شولتز  ، 004ترجمه از سي محم ي .) 59
افراد ماجراجو و هيجانگرا از فعاليتاا يا ورزشهايي كه تجارب و هيجانات غير عهادي دارنه
لذت ش ي ي مي برن حتي اگر جان آنان به خطر بيافت در چاار مؤلفه هيجان خواهي تفاوتااي
جنسيت معناداري پي ا ش ه است .مهردان در هيجهان زدگهي و مهاجراجويي ،بهازداري زدايهي و
حساسيت نسبت به يکنواختي نمرههاي باالتري گرفتن زنان در تجربهجويي نمرهههاي بهاالتري
گرفتن همچنين از نظر تفاوتااي نژادي و قبيلهاي ه آسياييها از افراد كشورهاي غربهي نمهره
كمتري در آزمون هيجان خواهي گرفتن آزمهودنيههاي سهفي از غيهر سهفي ها نمهره بهاالتري
گرفتن (شولتز و شولتز  ، 004ترجمه از سي محم ي .) 59
آيزنيك چن ين توضيح جامعه شناسي براي اين تفاوتااي جنسهيتي را اراههه كهرده اسهت او
پيشنااد كرد تفاوتاهاي جنسهي در جسهتجوي هيجهان مهيتوانه بهه دليهل تفهاوت در ميهزان
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هورمون هاي جنسي باش هورمون جنسي در مردان با هيجان جويي و طغيان گري ارتباط دارد.
هورمون تستوسترون با عاله مردانگي ارتباط دارد .بنابراين ه توضيحات جامعه شناسي و هه
بيولوژيکي براي اين تفاوت اراهه ش ه است.
از اوايل دهه ( ) 019ماروين زاكرمن پژوهش هاي وسيعي در جنبه محه ودي از شخصهيت
كه هيجان خواهي مينامي آغاز كرده بود او معتق بود كه اين پ ي ه يك صفت ار ي اسهت كهه
با نياز به احساسها و تجربههاي متنوع ،ب يع و پيچي ه به خطر جويي جسماني و اجتمهاعي بهه
خاطر چنين تجربههايي تعريف ميشود.
دوران دانشجويي به لحاظ مواجاهي دانشجويان با محيطي ج ي  ،سيست آموزشي متفاوت
بها دبيرستان ،همکالسها و افراد ج ي  ،نقشها و مسنوليتههاي تهازه ،تضهاد بهين انتظهارات و
تصورات اوليه از دانشگاه و آنچه در واقعيت مشهاه ه مهيشهود ،اضهطراب امتحهان و  ،...دورانهي
اضطراب زا و تا ي كنن هي سالمت رواني است .به طوري كه نتايج تحقيقات نشهان مهيدهه ؛
 5 /6درص دانشجويان دانشگاه تاران مشکو بهه اخهتالل در سهالمت روانهي هسهتن (بحهر
حسينيان 24/3 ،) 59 ،درص دانشهجويان دانشهگاه محقهق اردبيلهي از اضهطراب بهااليي رنهج
ميبرن (نريماني 6،) 519 ،درص از دانشجويان ج ي الورود در سال  510-99بهه نهوعي از
ع م سالمت رواني در رنج هستن (مرادي و عليلو ) 510 ،همچنهين  5 /6درصه دانشهجويان
دانشگاه شاي باشتي مشکو به وجود اختالل هستن (ديباج نيا و بختيهاري  ) 59و نههيز
 29/درصهه دانشجويهان علوم پهزشهکي اردبيل مشکو بههه اختالل رواني هستن (دادخهواه
و محم ي.) 593 ،
همچنين عکاشه ( ) 511با انجام تحقيقي نتيجه گرفت كه (29/4درصه ) كهل دانشهجويان
دانشگاه كاشان دچار يکي از چاار اختالل افسردگي اساسي ( /5درص ) اخهتالل در عملکهرد
اجتماعي( 6/1درص ) ،كج خلقي ( 3/0درص ) و اختالل اضطرابي ( 4/3درص ) بودن .
اين در حالي است كه سالمت رواني از جمله مفاهي اساسي ا رگذار بر تمامي ابعهاد زنه گي
شغلي و تحصيلي و روابو درون فردي و بين فردي افراد است .و دانشهجويان از هوشهمن ترين و
مستع ترين اقشار جامعه هستن و ب ون شك ،سالمت جسماني و روانهي آناها نقهش مامهي در
رش و پويايي جامعه ايفا ميكن  .بنابراين برنامهريزي در جات شهکوفايي اسهتع ادها و حفه و
ارتقاي سالمت دانشجويان از رسالت هاي ما موسسات آموزشي و دانشگاههاي كشور اسهت .در
مجموع از آنجايي كه وجود افراد سال از شرايو ما و اساسي براي رش جامعه است ،جامعهاي
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كه بهه سالمت روان اعضاي خود توجه ميكن ضمن عه م صرف هزينههاي سرسامآور درمهاني،
انسانهايي سال نيز پرورش ميده كه اين خود ضامن رش فردي و اجتماعي آن جامعه اسهت
(نورباا.) 511 ،
با توجه به اينکه دانشجويان از فرهيختهترين افهراد جامعهه بهوده و آينه هي جوامهع را رقه
مي زنن لذا سالمت عمومي آنان حاهز اهميت فراواني ميباش به همين خهاطر در ايهن پهژوهش
ه  ،محقق در نظر دارد با الاام از نظريه ذاكرمن به سؤال اصلي زير پاسخ ده .
آيا از روي نمره هاي پرسشنامه هيجان خواهي مي توان تا ان ازه اي سالمت عمومي دانشجويان
دختر و پسر را پيش بيني نمود؟
طرح پژوهش
طرح اين پژوهش ماهيت توصيفي از نوع همبستگي دارد .در چنين مطالعاتي ،نوعاً متغيري
دستکاري نميشود و فقو به جمعآوري اطالعات پرداخت ش ه و روابو بهين متغيرهها براسهاس
اطالعات جمعآوري ش ه بررسي ميگردد.
جامعه آماري مورد مطالعه شامل دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واح رودهن مي باشهن .
براي برآورد حج نمونه آماري مورد نياز از آنجا كه اين پژوهش بر پايهه مفروضهات همبسهتگي
مي باش  ،براساس پيشنااد استيونس تع اد نمونه مورد نياز در ح ود  599نفر مي باشه كهه از
طريق روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حج جامعهه ايهن تعه اد بهه شهرح زيهر انتخهاب
خواهن گردي كه پس از اجرا و كنار گذاشتن پرسشنامه هاي مخ وش تعه اد  5 3پرسشهنامه
عودت و مورد تحليل قرار گرفتن .
گروه

جامعه

درص

نمونه

درص

علوم انساني

9436

32/59

29

49

علوم پايه

2141

5/16

69

29

فني ومان سي

4933

24/52

69

29

هنر و معماري

095

0/35

69

29

006

99

599

99

جمع
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ابزار
سالمت عمومي و مولفههاي مرتبو
دادههاي سالمت عمومي با استفاده از پرسشنامهي ( GHQسهالمت عمهومي)  29سهؤالي
جمعآوري گردي .
فرم  29سنوالي توسو گل برگ و هيلير ( ) 010در اق امي به منظهور افهزايش واريهانس و
براساس تحليل عوامل بر روي فرم اصلي ساخته ش و شهامل چاهار مقيهاس  1سهؤالي (عاليه
جسماني ،اضطراب ،اختالل در كاركرد اجتماعي و افسردگي) ميباش  .شيوه نمهره گهذاري ايهن
پرسشنامه بيشتر به صورت ليکرت است كه براساس اين شيوه هر يك از سؤالهاي  4درجههاي
به صورت  5 ،2 ، ،9نمرهگذاري ميگردد و در نتيجه دامنه نمره فرد از صفر تا  94خواه بهود.
سؤال هاي تا  1مشکالت جسماني 1 ،سؤال دوم يعني از  9تا  4اضطراب 3 ،تا  2اختالل
در كاركرد اجتماعي و سنواالت  22تا  55افسردگي را ميسنج .
) نشانههاي جسماني :سر درد ،احساس ضعف و سستي،احساس نياز به داروهاي تقهويتي،
احساس داغي يا سردي در ب ن را مورد بررسي قرار ميده .
 )2عاله اضطراب و اختالل در خواب :اضطراب ،بيخوابي و تحت فشار بهودن ،عصهبانيت و
دلشوره را مورد بررسي قرار ميده .
 )5اختالل در كا ركرد اجتماعي :توانايي فرد در انجام كارهاي روزمره ،احسهاس رضهايت در
انجام وظايف ،احساس مفي بودن ،ق رت يادگيري و لذت از فعاليتهاي روزمره زن گي را بررسي
ميكن .
 )4عاله افسردگي :احساس بي ارزشي ،نا امي ي ،احسهاس بهيارزش بهودن زنه گي ،افکهار
خودكشي ،آرزوي مردن و ناتواني در انجام كارها (نورباال.) 599 ،
هيجان خواهي و مولفههاي مرتبو
دادههاي هيجانخواهي ومولفههاي مرتبو با استفاده ازمقياس 49سؤالي هيجان خواهي
مارون زاكرمن ان ازهگيري گردي  .دربارة هر يك از سواالت مربوط به مولفههاي هيجان خواهي
باي گفت كه  9سؤال مولفهي ماجراجويي 9 ،سؤال مولف تجربهخواهي 9 ،سؤال مولفهي
ع م بازداري و در ناايت  9سؤال مولفهي حساسيت نسبت به يکنواختي را ميسنج .
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يافته ها
تحليل توصيفي داده ها
جدول شماره  :5خالصه شاخصهای آماری مربوط به نمرههای آزمودنيها در پرسشنامه هيجان خواهي
n = 315

ح اقل

ح اكبر

شاخص ها ميانگين ميانه

نمره

نمره

هيجان زدگي

4/36

3

2/ 51

9/ 19

-9/599

9

9

9

تجربه جويي

4/32

4

/100

9/ 35

-99/225

0

9

0

ع م بازداري

4/61

4/3

/034

9/299

-9/40

0

9

حساسيت نسبت

4/96

3

/641

9/520

9/554

0

9

متغيرها

انحراف

كجي

كشي گي

دامنه

معيار

به يکنواختي
نمره كل هيجان

9/6

0

4/014

-9/223

9/305

5

5

54

خواهي

با توجه به اطالعات فوق كه شاخص هاي گرايش مركزي ،پراكن گي و توزيع نمرههاي
آزمودنياا در پرسشنامه هيجانخواهي و  4مؤلفه آن اراهه ش ه است و همچنين مقادير آناا
ميتوان نتيجه گرفت كه توزيع نمرههاي آزمودنياا به توزيع نرمال نزديك است .عالوه بر اين،
با در نظر گرفتن نوع مقياس ان ازهگيري و نوع دادهها كه به ترتيب فاصلهاي و كمّي هستن
ميتوان براي آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمونااي پارامتري استفاده كرد.
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جدول شماره  :خالصه شاخصهای آماری مربوط به نمرههای آزمودنيها در پرسشنامه سالمت عمومي

ح اقل

ح اكبر

شاخص ها ميانگين

ميانه

نمره

نمره

عاله جسماني

6/693

6

4/246

9/551

-9/929

9

9

9

عاله اضطرابي

1/45

9

4/60

9/2 2

9/600

0

9

0

اختالل در كاركرد

1/

1

5/900

9/24

-9/211

0

متغيرها

انحراف

كجي

كشي گي دامنه

معيار

0

اجتماعي
عاله افسردگي

6/ 23

نمره كل سالمت

21/26

4/959

9/4

-9/969

9

9

9

6

4/332 21/3

9/ 61

- /993

62

9

62

عمومي

با توجه به اطالعات ج ول فهوق كهه شهاخصههاي گهرايش مركهزي ،پراكنه گي و توزيهع
نمرههاي آزمودنياا در پرسشنامه سالمت عمومي و  4مؤلفهه آن اراههه شه ه اسهت و همچنهين
مقادير آناا مي توان نتيجه گرفت كه توزيع نمره هاي آزمودنياا به توزيهع نرمهال نزديهك اسهت.
عالوه بر اين ،با درنظر گرفتن نوع مقياس ان ازهگيري و نوع دادههها كهه بهه ترتيهب فاصهلهاي و
كمّي هستن ميتوان براي آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمونااي پارامتري استفاده كرد.
تحليل استنباطي دادهها
فرضيه  :هر يك از مولفه هاي پرسشنامه هيجان خواهي ذاكرمن درص معني داري از واريانس
سالمت عمومي دانشجويان پسر را پيش بيني مي كنن .
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جدول  :تحليل رگرسيون پيشبيني سالمت عمومي دانشجويان پسربراساس مولفه های هيجان
خواهي

متغيرهاي
پيشبين
ع د ابت
هيجانزدگي
تجربه جويي
بازداريزدايي
حساسيت نسبت به يکنواختي
هيجانخواهي

ضرايب استان ارد
نش ه 

ضرايب استان ارد
ش ه 

t

سطح معنيداري

1/0 4
-9/ 36
/696
/999
-9/ 95
-9/5 5

-9/946
9/ 00
9/242
-9/9 2
-9/ 91

4/443
-9/5 1
/1965
*
2/55
-9 / 9
-9/625

9/999
9/609
9/916
9/92
9/096
9/354

 F =4/ 63؛  R2 = 9/969تع يل ش ه؛  R2 = 9/910؛ R = 9/29
* معنيدار در سطح  9/93با ** معني دار در سطح 9/9
همان طور كه در ج ول باال مشاه ه مهيشهود ،مقه ار  R2مشهاه ه شه ه ( )9/910به ين
معني است كه  1/0درص از واريانس سالمت عمومي توسو متغيرهاي هيجهان خهواهي تبيهين
ميشود .به عبارت ديگر 1/0 ،درص از پراكن گي مشاه ه ش ه در سالمت عمهومي توسهو ايهن
پنج متغير توجيه ميشود .مق ار  Rمشاه ه ش ه (  )9/29نيز نشان ميده كه م ل رگرسيون
خطي حاضر ميتوان براي پيشبيني اسهتفاده شهود .عهالوه بهر ايهن ،نسهبت  Fمحاسهبه شه ه
( )4/ 63در سطح اطمينان  03درص معنيدار است .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه حه اقل
يکي از ابعاد هيجان خواهي توانايي پيش بيني سالمت عمومي را دارن .
با توجه به ضرايب بتا و آماره  tدر سطوح معنهيداري مهيتهوان قضهاوت كهرد كهه از بهين
متغيرهاي فهوق تناها متغيهر بهازداري زدايهي ( )  = 9/242 ، P < 9/93بها سهالمت عمهومي
همبستگي معنادار دارد .به عبارت ديگر افرادي كه از نظر بازداري زدايي باال هسهتن از سهالمت
عمومي باالتري برخوردارن .
معادل رگرسيون نيز براساس ضريب بتا به شرح زير تنظي ش ه است:
(بازداريزدايي)  )GHQ( = 1/0 4 + 9/242سالمت عمومي دانشجويان پسر
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فرضيه  :2هر يك از مولفه هاي پرسشنامه هيجان خواهي ذاكرمن درص معني داري از واريانس
سالمت عمومي دانشجويان دختر را پيش بيني مي كن .
جدول شماره  :1تحليل رگرسيون برای پيشبيني سالمت عمومي دانشجويان دختر براساس مولفه های
هيجان

متغيرهاي

ضرايب استان ارد

ضرايب استان ارد

پيشبين

نش ه 

ش ه  بتا)

ع د ابت

6/ 52

-

4/124

هيجانزدگي

-9/235

-9/214

- /595

9/ 9

تجربه جويي

9/656

9/249

2/ 09

*

9/959

بازداريزدايي

9/33

9/254

2/2 3

*

9/929

حساسيت نسبت به يکنواختي

9/ 42

9/93

9/399

9/6 2

هيجانخواهي

-9/269

-9/29

- /699

9/ 9

t

سطح معنيداري
9/999

 F =2/505؛  R2 = 9/921تع يل ش ه؛  R2 = 9/941؛ R = 9/2 6
* معنيدار در سطح 9/93
همان طور كه در ج ول باال مشاه ه ميشود ،مق ار  )9/941( R2به ين معنهي اسهت كهه
 4/1درص از واريانس سالمت عمومي توسو متغيرهاي هيجهان خهواهي تبيهين مهيشهود .بهه
عبارت ديگر 4/1 ،درص از پراكن گي مشاه ه ش ه در سالمت عمومي توسهو ايهن پهنج متغيهر
توجيه ميشود .مق ار  Rمشاه ه ش ه ( )9/2 6نيز نشان ميده كهه مه ل رگرسهيون خطهي
حاضر ميتوان براي پيشبيني استفاده شود .عالوه بر اين ،نسبت  Fمحاسبه شه ه ( )2/505در
سطح اطمينان  03درص معنيدار است .بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ح اقل يکي از ابعهاد
هيجان خواهي توانايي پيش بيني سالمت عمومي را دارن  .كه با توجه به ضهرايب بتها و آمهاره t
در سطوح معني داري مي توان قضاوت كرد كه از بين متغيرههاي فهوق تناها دو متغيهر تجربهه
جههويي ( )  =9/249 ،P<9/93و بههازداري زدايههي ( )  =9/254 ،P<9/93بهها سههالمت عمههومي
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همبستگي معنادار دارن  .به عبارت ديگر افراد تجربه خواه وبازداري زدايي خهواه داراي سهالمت
عمومي باال هستن  .معادله رگرسيون نيز بر اساس ضرايب بتا به شرح زير تنظي ش ه است.
(بازداري زدايي) ( + 9/254تجربه جويي)  = 6/ 52 + 9/249سالمت عمومي دانشجويان دختر
بحث و نتيجهگيری
 هر يك از مولفه هاي پرسشنامه هيجان خواهي ذاكرمن درص معني داري از واريانسسالمت عمومي دانشجويان پسر را پيش بيني مي كنن .
2
جات بررسي فرضيه فوق از روش رگرسيون چن گانه استفاده ش تا ضهريب تعيهين ( )R
هيجان خواهي براي پيش بيني سالمت عمومي دانشجويان پسر را در سهطح آلفهاي ( )%3را بهه
دست آوري  ،نتايج حاكي از آن بود كه خرده مقياسهاي هيجانخواهي توان پيشبيني سهالمت
عمومي را دارن  .به عبارتي مق ار  Fمحاسهبه شه ه در سهطح اطمينهان  %03معنهي دار اسهت.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه بين مؤلفه بازداريزدايي با سالمت عمومي همبستگي معنهادار
وجود دارد .به عبارت ديگر افرادي كه از بازداري زدايي باال هستن از سهالمت عمهومي بهاالتري
برخوردارن .كه اين يافته ها با نتايج تحقيقات زير ارتباط دارد.
در تحقيقي كه توسو فصيح زاده نهاهيني (  ) 59بهر روي رابطهه بهين هيجهانخهواهي بها
سالمت عمومي ،عزت نفس انجام گرفت بين دو متغير رابطهه منفهي معنهادار مشهاه ه گرديه ،
بعضي افراد هيجان خواه از سالمت عمومي كمتري برخوردار بودن .
براساس پژوهشااي غضنفري و ق مپور ( ) 596بين سالمت رواني و سبك مقابلهاي مسأله
م ار رابطه مببت معنادار ( )r=9/25وجود دارد و بين سالمت رواني و سهبك مقابلههاي هيجهان
م ار رابطه منفي معنادار ( )r=9/54وجود دارد .بنابراين ميتوان چنهين گفهت دانشهجوياني كهه
شيوه مقابلهاي مسألهم ار را استفاده ميكنن از سالمت رواني بيشتري برخوردارن .
 هر يك از مولفه هاي پرسشنامه هيجان خواهي ذاكرمن درصه معنهي داري از واريهانسسالمت عمومي دانشجويان دختر را پيش بيني مي كن .
2
براي بررسي اين فرضيه نيز از روش رگرسيون چن گانه استفاده ش تا ضريب تعيين ( )R
هيجانخواهي براي پيشبيني سالمت عمومي دانشجويان دختر را در سهطح آلفهاي ( )%3را بهه
دست آوري  ،نتايج حاكي از آن بود كه خرده مقياسااي هيجانيخواهي توان پهيشبينهي عالهه
اضطرابي را دارد .به عبارتي مق ار  Fمحاسهبه شه ه در سهطح اطمينهان  %03معنهيدار اسهت.
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بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه بين مؤلفههاي تجربه جويي و بازداريزدايي با سالمت عمومي
دانشجويان دختر همبستگي معنيدار وجود دارد .به عبارت ديگر افهراد تجربهه خهواه و بهازداري
زدايي خواه داراي اضطراب و اختالل خواب باال هستن  .كه اين يافته ها با نتهايج تحقيقهات زيهر
ارتباط دارد.
مطالعات فورستنر و شاركر ( ) 092نشان داده است كه هيجانخواهي ارتباط معنهاداري بها
سالمت عمومي دانشجويان دختر دارد وي در تحقيق خهود بهه ايهن نتيجهه رسهي ه اسهت كهه
نوجوانان هيجان خواه با ويژگياايي چون خوشرويي ،غير حساس بودن ،جمعگرايي ،بيتوجاي به
قواع اجتماعي و داراي اضهطراب و اخهتالل در خهواب (بهيخهوابي) و كنتهرل پهايين شهناخته
ميشون .
مطالعات زاكرمن ( ) 009نيز نشان داده است كه افراد هيجان خهواه (افهرادي كهه تحمهل
باالتري براي برانگيختگي دارن ) باي باتر از افراد ك هيجانخواه (افهرادي كهه تحمهل كمتهري
براي برانگيختگي دارن ) با استرس و اضطراب كنار بياين (خ اپناهي) 599 ،
مطالعات اسميت ،تاسك و اسمول ( ) 002بر روي  423دانش آمهوز ورزشهکار دبيرسهتاني
دختر و پسر نشان داده است كه افراد ك هيجان خواه توانهايي بسهيار كمتهري از افهراد زيهاد و
هيجان خواه در كنار آم ن با اضطراب دارن .
پيشنهادات
با توجه به يافتههاي پژوهش حاضر ،پژوهشگر پيشنااد ميكن ،
به خانواده ها و مراكز آموزشي پيشنااد مي شود كه به كودكان و نوجوانان احسهاس خهواه ،
توجه ويژه اي كنن ب ليل اينکه احساس خواهان كساني هستن كه به كشهف و نهوآوري تمايهل
ش ي ي دارن آ ناا از تجربهكردن چيزهاي تازه و متفاوت ترس ن ارن بر عکس اگر آناها نتوانه
نيروهاي خود را در زمينه هاي اجتماع پسن بر فعاليت بين ازن تمايالتشان موجب كسالت آناها
خواه ش احساس خواهي با اين خطر روبروست كه به تيغ دو لبه تب يل شود.
همچنين پيشنااد مي شود كه جوانان پيش از دست زدن به برخي انتخاباا مانن انتخاب همسهر
سب ك زن گي خود را در نظر بگيرن مبالً كسي كه احساس خواهي شه ي دارد هرگهز نبايه بها
كسي كه در قطب مخالف اين مقياس قرار ميگيرد ازدواج كن .
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محدوديتهای تحقيق
 .توجه به اينکه ممکن است در انتخاب نمونه دچار خطا شه ه باشهي  ،در تعمهي دادن آن
باي جانب احتياط را نمود؛
 .2در مورد ان ازه گيري دقيق پرسشنامه نيز باي جانب احتياط را نمود؛
 .5و در ناايت اينکه از آنجا كه نتايج اين مطالعه بستگي به چاارچوب نظري دارد كهه مهورد
استفاده قرار گرفته ،ممکن است داده هاي ما با م ل يا چاهارچوب نظهري ديگهري نتهايج
متفاوتي اراهه كن و اين مي توان جز مح وديت پهژوهش باشه  .از ايهن رو پيشهنااد مهي
شود م ل باتري با متغيرهاي بيشتري و در جامعه بزرگتهري اراههه و مهورد بررسهي قهرار
گيرد.

5 31  تابستان، شماره سي و يک،  سال هشتم،فصلنامة پژوهش اجتماعي
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The relationship between sensation seeking and general health among male and
female students of Islamic Azad University- Roudehen branch*
Doctor Rashid Zolfaghari Zafarani**, Doctor Mahdi Kalantari***
Abstract
This study investigates the relationship between sensation seeking and general health
among male and female students. This non-experimental research is co- relational.
The study includes all students in the academic year of 89- 90 of Islamic Azad
University-Roudehen branch. The study sample includes 315 students who were
selected through multistage random sampling. In both groups, Zuckerman's
Sensation Seeking Scale and the General Health Questionnaire GHQ were
conducted and finally multiple regression analysis was used to test the research
hypotheses.
The
results
are
as
follows:
There is a significant relationship between de-inhibition component and public
health.
There is no significant relationship between 5 variables of sensation seeking and
physical symptoms.
There is a significant relationship between de-inhibition and experience seeking
components with public health.
male students public health (GHQ) = 17.914+0.242 (de-inhibition)
female students public health (GHQ) = 6.132+0.248 (experience seeking)+ 0.234
(de-inhibition)
Keywords: general health, sensation seeking
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منابع
فارسي
 اس گوار ،آ .و اس گوار ،س .) 011( .روشهای آماری برای تمرين و پژوهش با
مديريت .SPSSترجمه دكتر ما ي كالنتري (،) 599تاران ،انتشارات فرهنگ سبز.
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