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تر، دارای شادی، سرزندگی و کارآمدی شود. افراد با هوش هیجانی باالنشاط ذهنی به صورت داشتن انرژی بدنی و ذهنی تعریف می :زمينه

هژدف ایژن    :هـدف کند؟ ای ایفا میسؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا خوددلسوزی در این رابطه نقش واسطه اما بیشتری هستند.

 ز بژود.  گژری خوددلسژوزی در میژان دانشژجویان کارشناسژی دانشژگاه شژیرا       هوش هیجانی بژا نشژاط ذهنژی بژا واسژطه      پژوهش، بررسی رابطه

تعژداد   0981-89این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. از جامعه آماری دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  روش:

ای انتخاب گردیدند و سه پرسشژنامه نشژاط ذهنژی حژالتی     ای چند مرحلهخوشه گیریبا استفاده از روش نمونه مرد( 008زن و  008نفر ) 289

هژا بژا روش   تحلیژل داده  ..تکمیل کردند ( را2110( و هوش هیجانی )پترایدز و فارنهام، 2119(، خوددلسوزی )نف، 0881فردریك،  )ریان و

 ها داشت و هوش هیجانی اثر مستقیم بر خوددلسوزی: مدل پژوهش برازش مناسبی با دادههايافتهیابی معادالت ساختاری انجام گرفت. مدل

(11/1 p˂ ،00/1 =β )  ذهنژی  و همچنژین نشژاط (10/1 p˂ ،28/1 =β          دانشژجویان داشژت. اثژر غیرمسژتقیم هژوش هیجژانی بژر نشژاط ذهنژی )

تواند هژم بژه   توان گفت که هوش هیجانی میبدین ترتیب می (.p˂ ،20/1 =β 10/1دار بود )گری خوددلسوزی نیز معنیدانشجویان با واسطه

هژای  بژر اسژاس یافتژه   گيـری:  نتيجـه خوددلسوزی بر نشاط ذهنی دانشجویان تأثیر بگذارد.  طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق

توان موجبات ارتقای خوددلسوزی دانشجویان و در نتیجه نشاط ذهنی آنها توان نتیجه گرفت که با تقویت هوش هیجانی میمی دست آمدهبه

 .ذهنی، هوش هیجانیخوددلسوزی، دانشجویان، نشاط  كليدها: واژهرا فراهم آورد. 
Background: Subjective vitality is defined as having adequate physical and mental energy. People with higher 

emotional intelligence, are happier, livelier, and more functional. But the main question of the present study is 

whether the self-compassion plays a mediating role in this regard? Aims: The purpose of this study was to 

investigate the relationship between emotional intelligence and subjective vitality with mediation of self-

compassion among undergraduate students of Shiraz University. Method: This research was a correlational study. 

From the statistical population of undergraduate students of Shiraz University in academic year 1397-98, 298 

students (149 women and 149 men) were selected using multi-stage cluster sampling method, and they completed 

three questionnaires of subjective vitality (Ryan & Frederick, 1997), self-compassion (Neff, 2003), and emotional 

intelligence (Petridse & Furnham, 2001). Data analysis was performed using structural equation modeling method. 

Results: Research model had a proper fitness with the research data, and emotional intelligence had a direct effect 

on students' self-compassion (  =β 0/41, p˂ 0/05), and subjective vitality (  =β 0/29, p˂ 0/01). The indirect effect of 

emotional intelligence on students' subjective vitality was also statistically significant through mediation of self-

compassion ( =β  0/21, p˂ 0/01). Thus, it can be said that emotional intelligence can affect students' subjective 

vitality both directly and indirectly through mediation of self-compassion. Conclusions: Based on the obtained 

results, it can be concluded that promoting emotional intelligence can enhance students' self-compassion and as a 

result, provided their subjective vitality. Key Words: Self-compassion,, university students, subjective vitality, 

emotional intelligence. 
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 مقدمه

شان به چگونگی ارزیابی افراد از زندگی 0مفهوم بهزیستی ذهنی

اشاره دارد و شامل دو جزء عاطفی و شناختی است. بعد عاطفی، 

اشتن حداقل عاطفه منفی و حداکثر عاطفه مثبت و بعد یعنی د

شناختی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی 

(. برای به حداکثر 2109؛ ونهوون، 2112)داینر، لوکاس و اویشی، 

رساندن عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی ضروری است که 

اشد )ریان و دسی، فرد از انرژی بدنی و ذهنی مطلوبی برخوردار ب

(؛ و در سطح جسمانی و روانشناختی سالمت را تجربه کند 2119

ی (. این موارد منجر به تجربه2101)مایکو، سانچز و کاردوسو، 

 (.2110شود )ریان و دسی، می 2تحت عنوان نشاط ذهنی ای،سازه

صورت دارا بودن انرژی (، نشاط ذهنی را به2119ریان و دسی )

کنند و معتقدند که افراد دارای نشاط عریف میبدنی و ذهنی ت

 کنند. به عبارت دیگر،سرزندگی، شوق و انرژی را تجربه می ذهنی،

ی سالمت جسمانی و روانشناختی است نشاط ذهنی بازتاب دهنده

ی فرد از داشتن حس زندگی و ی هوشیارانهکه به عنوان تجربه

. این امر بدان (2101شود )مایکو و همکاران، انرژی تعریف می

های معناست که زمانی که بدن دچار کارکرد نامطلوب، بیماری

شود شود، نشاط ذهنی کمتری تجربه میجسمانی معمولی و درد می

تواند انرژی روانی نیز، شخصی که بهزیستی دارد، می و در زمینه

های ارزشمند بسیج و روانی و جسمانی خود را برای تحقق فعالیت

ها احساس مالکیت و هایی که در آنه ویژه فعالیتمهار کند؛ ب

شود و او کند. این امر در شخص منجر به ایجاد نشاط میانگیزه می

 (.2101کند )ریان و دسی، را به فردی کامالً کارآمد تبدیل می

ی نشاط ذهنی مشخص شده، آن است که آنچه تاکنون در زمینه

ویژه نیاز به خودپیروی  برطرف شدن نیازهای اساسی روانشناختی، به

و نیاز به ارتباط، با این سازه مرتبط است. بنابراین نشاط ذهنی، یك 

هایی که حالت روانشناختی مثبت است که با شرایط و فعالیت

شود همراه است موجب ارضای نیازهای اساسی روانشناختی می

(. در کنار پیامدهای 2101)توق، فکت، برینکوف و سیگریست، 

باال بودن سطح نشاط ذهنی دارد، سطح پایین آن در افراد  مثبتی که

تواند منجر به ناتوانی، کاهش عملکرد و جامعه از جمله جوانان، می

ی دهنده(. این نکته نشان2101افزایش مرگ و میر شود )آولند، 

                                                           
1. subjective well-being 
2. subjective vitality 

نشاط  اهمیت فراگیر اهمیت نشاط ذهنی است. بنابراین با توجه به

آن، شایسته است که عوامل مؤثر بر آن  ذهنی و تأثیرات قابل توجه

 مورد مطالعه قرار گیرد.

(؛ 0989پور و آقایی )های میرسمیعی، آتشدر پژوهش

و نعمتی، غباری ( 0988فر )فر و مرتضویپورنقاش تهرانی، مرتضوی

جویی ( مشخص شده است که آموزش نظم0980بناب و پورحسین )

ایش بهزیستی های منفی و افزهیجانی باعث کاهش هیجان

رو، یکی از عوامل فردی مؤثر بر نشاط شود. از اینروانشناختی می

ها و ای از مهارتاست. هوش هیجانی، دسته 9ذهنی، هوش هیجانی

توانایی  گیرد کههای شناختی و غیرشناختی را در بر میتوانایی

موفقیت فرد را در تنظیم و مدیریت هیجان و احساسات افزایش 

(. به واسطه هوش 2112وی و مایر و کاروسو، دهد )سالومی

هیجانی، به طرح سؤال در رابطه با مسا ل بنیادی زندگیمان 

پردازیم و به کمك آن، تغییر و تحول را در زندگی پذیرا می

یابیم که کدامیك از رفتارها و اعمالمان از شویم. همچنین در میمی

ان واالتر و ارزش بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگیم

 (.2109شایسته پیمودن است )یوشیدا و ساندل، 

سازی هوش هیجانی باید دو رویکرد حاکم در تعریف و مفهوم

است که  0بر هوش هیجانی را مد نظر قرار داد: اول، رویکرد توانایی

( ارا ه شده است. در این رویکرد، 0881توسط سالووی و مایر )

شناسایی و تشخیص مفاهیم و  هوش هیجانی عبارت است از توانایی

ها و ها، روابط بین آنها، استدالل کردن در مورد هیجانمعانی هیجان

شود ساز رشد هیجانی میگشایی طبق آنها که زمینهنیز مسئله

رویکرد دوم که به مدل ترکیبی  (.2112)سالووی و همکاران، 

( معروف است؛ توسط 2110( یا مدل شخصیتی )کار، 2119)مایر، 

( مطرح شده 2111آن )-بار ( و0881پردازانی همچون گلمن )ظریهن

های توانایی و است؛ در این رویکرد تالش بر این است تا دیدگاه

شخصیتی با هم ترکیب شده و یك مفهوم پویا از هوش هیجانی 

(. طبق این مدل، هوش هیجانی 2109ساخته شود )یوشیدا و ساندل، 

های غیر شناختی است که تعیین ییها و تواناای از مهارتمجموعه

های خود را به طور مؤثری هیجان توانندکنند چگونه افراد میمی

درک کنند و این مسئله، قابلیت کلی آنها را در پاسخ به فشارهای 

دهد )ماندل و محیطی و نیازها به طور اثربخشی تحت تأثیر قرار می

                                                           
3. emotional intelligence 
4. personality approach 
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گیرد، ر قرار می(. الگویی که در این پژوهش مد نظ2119فیروانی، 

همان الگوی ترکیبی است زیرا بر اساس این الگو، هوش هیجانی 

های مرتبط با بهزیستی بینی سازهمفهوم پویایی است که قابلیت پیش

روانی همچون نشاط ذهنی را دارد )قنبری طلب و و سالمت

 (.0980االسالمی، شیخ

شود تا فرد از هیجانات خود و هوش هیجانی موجب می

ران، ارتباطات با دیگران و چگونگی سازگاری و انطباق با دیگ

(. این سازه شامل 2111محیط، آگاهی یابد )فارنهام و کریستوفرو، 

خودآگاهی در حیطه عواطف و هیجانات است و به عنوان یك 

تر شخصیت جای دارد. در این راستا و از خصیصه در سطوح پایین

عبارتند از: درک  منظر الگوی ترکیبی، ابعاد هوش هیجانی

های اجتماعی و هیجانات، کنترل کردن هیجانات، داشتن مهارت

 (.0999بین بودن )یوسفی و صفری، خوش

شواهد بسیاری حاکی از آن هستند که افراد با هوش هیجانی 

باالتر، از شادی، سرزندگی و استقالل عمل بیشتری در کارهایشان 

دهند )باستمنت، دل می برخوردارند و عملکرد بهتری از خود نشان

؛ شوسیجت و 2102بیرامی و همکاران،  ؛2101بارکو و بارنوا، 

؛ قدرتی، قدرتی و 2111؛ فارنهام و کریستوفرو، 2101میکوالجك، 

ها که رابطه هوش (. بر اساس این یافته2109؛ نسیم، 0984قناعتی، 

هیجانی با متغیرهای مشابه نشاط ذهنی مانند شادکامی و سرزندگی 

توان استنباط کرد که افراد با هوش هیجانی باال دهند، میا نشان میر

 کنند.احتماال نشاط ذهنی بیشتری را تجربه می

توانیم در رابطه با مسا ل اساسی از طریق هوش هیجانی، می 

زندگی خود سؤال کنیم و به مدد آن، تغییر و تحول را در زندگی 

مکان را برای ما فراهم خود بپذیریم. همچنین هوش هیجانی این ا

کند تا رفتارها و اعمالمان را ارزشیابی کنیم که کدامیك از می

تواند در زندگیمان ارزش بیشتری برخوردارند و کدام مسیر می

(. همچنین، هوش هیجانی، 2109واالتر باشد )یوشیدا و ساندل، 

ساز یك فرآیند ارزیابی شود که به موجب آن، ممکن است زمینه

این فرآیند ارزیابی، که را بپذیرد و دوست داشته باشد.  شخص خود

گردد، تحت عنوان منجر به پذیرش خود و دوست داشتن خود می

 (.2109شود )یارنل و نف، تعبیر می 0خوددلسوزی

خوددلسوزی به معنای برخورداری از موضع مثبت به خود 

                                                           
1. self-compassion 

رود. این ویژگی یك عامل است، زمانی که همه چیز بد پیش می

آید پذیری عاطفی به حساب میحافظ مؤثر در پرورش انعطافم

(. این سازه سه 2101و چن،  )وبل، وانتلند، رز، کمپینین، هلزمر

های مهربانی با خود در مقابل مورد قضاوت قرار دادن مؤلفه به نام

آگاهی به جای همانندسازی (، ذهن2109خود )نف و پومیر، 

های خود به جای ها و هیجانحساسافراطی، یعنی آگاهی متعادل به ا

(، و 2101اجتناب از احساسات دردناک خود )آیرونز و الد، 

ها ناقص اشتراک انسانی در برابر انزوا به معنای آنکه تمام انسان

( را در 2118مختص یك فرد خاص نیست )نف،  مسئلههستند و این 

 گیرد.بر می

آگاهی، نترکیب خودمهربانی، احساس مشترک انسانیت و ذه

با این مفهوم (. 2118خوددلسوزی را ایجاد خواهد کرد )نف، 

بسیاری از پیامدهای روانشناختی مثبت مانند حل مسئله سازنده، ثبات 

فردی  ی بیشتر برای حل تعارضات بینزندگی زناشویی، انگیزه

(، خود ارزیابی منفی کمتر، ترس از 2100نالتی، )بیکر و مك

م کمتر )موسویچ، کوالسکی، سابیستون، شکست کمتر، تجربه شر

های روانشناختی کمتر )زلر، ( و آسیب2100سدوایك و تریسی، 

 ( مرتبط است. همچنین2101آسایاگ و برنستین،  -یووال، نیتزان 

ی سالمت ( نقش خوددلسوزی را در حوزه2104جان، لی و کان )

 اند.جسمانی و بهزیستی ذهنی نشان داده

رسد که تاکنون پژوهشی به بررسی به نظر می بنابر مبانی نظری،

پژوهش  تجربی رابطه خوددلسوزی و نشاط ذهنی نپرداخته است و

های مثبت شبیه به های صورت گرفته تنها رابطه خوددلسوزی با سازه

اند که در ادامه، به چند مورد نشاط ذهنی را مورد بررسی قرار داده

( با پیگیری دو ماهه در 2104) بامونت و هالینز مارتین شود.اشاره می

پژوهش خود نشان دادند، مداخله مبتنی بر خوددلسوزی روی 

روانی و عواطف مثبت بیشتر دانشجویان، منجر به افزایش سالمت

( در پژوهش خود نشان 2104شود. همچنین کامپس و همکاران )می

های مثبت و دادند که خود دلسوزی نقش مهمی در رشد هیجان

 کند.ه اجتماعی و بهزیستی ذهنی ایفا میداشتن رفا

( نیز در مطالعات 0984بزرگی و همایی )از سوی دیگر، دشت

خود با عنوان رابطه خوددلسوزی، حمایت اجتماعی و امیدواری با 

بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری، دریافتند که خوددلسوزی 

که نتایج  گونههمان دار با بهزیستی ذهنی دارد.رابطه مثبت و معنی

های بین سازههای ذکر شده نشان دادند، خود دلسوزی پیشپژوهش
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مثبت شبیه به نشاط ذهنی از جمله شادکامی، بهزیستی و غیره است، 

ذهنی  اما تاکنون پژوهشی به بررسی رابطه خوددلسوزی و نشاط

نپرداخته است. عالوه بر این، در کنار مسیر خوددلسوزی با نشاط 

نه ارتباط هوش هیجانی و خوددلسوزی نیز تحقیقات ذهنی، در زمی

 توان به این موارد اشاره کرد.اندکی صورت گرفته که از جمله می

( در پژوهش خویش با 2100سِنیووا، کایا، ایزیك و بودور )

و هوش هیجانی در دانشجویان  عنوان رابطه بین خوددلسوزی

ر بین هوش هیجانی داای مثبت و معنیپرستاری نشان دادند که رابطه

کویین  و خوددلسوزی وجود دارد. همچنین پژوهش هافرنان،

ای ( حاکی از وجود رابطه2101نالتی و فیتزپاتریك )گریفین، مك

گونه دار بین هوش هیجانی و خوددلسوزی بود. همانمثبت و معنی

دهند، هوش هیجانی همبستگی ها نشان میکه نتایج این پژوهش

تواند به عنوان با خوددلسوزی دارد و لذا می داریمثبت و معنی

 بین خوددلسوزی مورد بررسی قرار گیرد.پیش

در مجموع، با وجود اهمیت بهزیستی ذهنی و نشاط ذهنی، در 

نظام آموزشی کشور ما توجه و هدف اصلی بیشتر معطوف به رشد 

آموزان و روانی دانششناختی است و به پرورش وضعیت سالمت

کمتر پرداخته شده است. این امر موجب نادیده گرفتن دانشجویان، 

اهمیت بهزیستی ذهنی به خصوص نشاط ذهنی در نظام آموزشی 

ای ی علمی زنده و پویا، جامعهکه جامعهکشور شده است. در حالی

است که عناصر نشاط و سرزندگی در آن فراوان باشد و در 

شاط ریزی آموزشی آن جامعه، راهکارهایی جهت نبرنامه

آموزان ارا ه گردد، زیرا در حقیقت زندگی با سرزندگی و دانش

تواند ( و نشاط ذهنی می2112کند )سلیگمن، نشاط معنا پیدا می

فعالیت و خالقیت فرد، روابط اجتماعی، طول عمر موجبات افزایش 

)مازوچی، موسکاتیلو، ویالنوا، کند و حفظ سالمتی افراد را فراهم 

سالمت جسمانی،  (. همچنین نشاط ذهنی2119 ی،سوپینی و مارچسین

دهد خودکارآمدی، خودشکوفایی و بهزیستی ذهنی را افزایش می

گری ی واسطه(. در زمینه0980االسالمی، طلب و شیخ)قنبری

هوش هیجانی و نشاط ذهنی الزم به ذکر خوددلسوزی بین ارتباط 

عه قرار است که تاکنون این موارد در یك مدل جامع، مورد مطال

نگرفته است. از این رو، ضروری است تا تصویری جامع از نشاط 

ذهنی، در قالب یك مدل علّی ارا ه شود. بنابراین هدف پژوهش 

ی بین هوش گری خوددلسوزی در رابطهحاضر، بررسی نقش واسطه

هیجانی و نشاط ذهنی بود. در این راستا، متغیر هوش هیجانی به 

ای متغیر خوددلسوزی به عنوان متغیر واسطهزاد و عنوان متغیر برون

مدل علَی تبیین نشاط ذهنی، در نظر گرفته شدند. مدل مفهومی از 

 آورده شده است. 0روابط بین متغیرهای پژوهش حاضر در شکل 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .0شکل

 

 روش

یابی این پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از روش مدل

د. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از معادالت ساختاری بو

 0981-89است که در سال  دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز

کنندگان، تعداد مشغول به تحصیل بودند. به منظور انتخاب شرکت

 01( و در نظر گرفتن 2104دانشجو با استفاده از مالک کالین ) 289

ای چند ری خوشهگیبرابر تعداد پارامترهای مدل و روش نمونه 21تا 

ای انتخاب گردیدند. بدین صورت که ابتدا از فهرست مرحله



 اسماء تفرجی و فریده یوسفی                                                                                             خوددلسوزی ایواسطه نقش: ذهنی نشاط با هیجانی هوش رابطه

 

111 

 
 

 

انسانی، تربیتی و روانشناسی، علومدانشکده )علوم 0ها دانشکده

حقوق و مهندسی مکانیك( به تصادف انتخاب، سپس در هر 

ی دانشجویان کالس به طور تصادفی انتخاب شده و کلیه 9دانشکده 

 11درصد زن و  11عه قرار گرفتند که شامل ها مورد مطالآن کالس

درصد مرد بود. برای گردآوری اطالعات، بعد از اخذ مجوز از 

ها، قبل ها و انتخاب کالسبا دانشکده های الزمدانشگاه و هماهنگی

ها به دانشجویان داده شود، توضیحات مختصری از آنکه پرسشنامه

الت، رضایت راجع به اهداف پژوهش، شیوة پاسخگویی به سؤا

گونه پاسخ صحیح و غلطی وجود  که هیچ آگاهانه آنها با بیان این

ندارد و فقط بازخورد واقعی شما مورد نظر است، از آنان گرفته شد. 

همچنین بر این نکته تأکید گردید که نیازی به ذکر مشخصات و نام 

نیست و از افرادی که تمایل زیادی برای اطالع از نتیجه پژوهش 

اشتند، خواسته شد ایمیل خود را به صورت داوطلبانه در حاضر د

های پرسشنامه درج کنند تا پژوهشگر بعد از پایان تجزیه و تحلیل

آماری بتواند به آنها بازخورد بدهد. زمان کافی برای پاسخگویی به 

کنندگان قرار داده شد. همچنین ترتیب سؤاالت در اختیار شرکت

ها، یری از هر نوع سوگیری در پاسخها جهت جلوگارا ه پرسشنامه

در پایان نیز از همکاری آنها قدردانی  به صورت تصادفی بود و

 گردید.

 ابزار

گیری نشاط : در این پژوهش برای اندازه0پرسشنامه نشاط ذهنی

( 0881ذهنی از پرسشنامه نشاط ذهنی موقعیتی )ریان و فردریك، 

گیری د را مورد اندازهاستفاده شده است که نشاط و انرژی کنونی فر

گویه است و به صورت طیف  1دهد. این پرسشنامه دارای قرار می

)بسیار مخالفم( 0)بسیار موافقم( تا  1ای از درجه 1لیکرت 

است که  91تا  1شود. دامنه نمرات این پرسشنامه از گذاری مینمره

 نمرات باالتر نشانگر نشاط ذهنی بیشتر در آزمودنی است. دو نمونه

های این پرسشنامه عبارتند از: االن پر انرژی و با روحیه از گویه

کنم )ریان و اکنون احساس سرزندگی و شادابی میهستم / هم

 (.0881فردریك، 

(، پایایی پرسشنامه 2100در پژوهش یوسل، ساتیسی و اکین )

، و روایی با 90/1با استفاده از روش آلفای کرونباخ و کسب ضریب 

همبستگی هر گویه با نمره کل و گزارش ضرا ب در استفاده از 

                                                           
1. Subjective Vitality Questionnaire 

مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. در  10/1تا  09/1دامنه 

طلب و ( و قنبری0980طلب و فوالدچنگ )های قنبریپژوهش

( نیز میزان پایایی این پرسشنامه با استفاده از 0980االسالمی )شیخ

گزارش شده است و  91/1و  90/1ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 

روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش 

 واریماکس وجود یك عامل را مورد تأیید قرار داده است.

در پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی 

به دست آمد. برای بررسی  80/1استفاده شد و ضریب پایایی برابر 

ی استفاده شد و وجود یك عامل کلی در روایی نیز از تحلیل عامل

های برازش مدل با توجه پرسشنامه نشاط ذهنی تأیید گردید. شاخص

( حاکی از آن بود که مدل از برازش 2104به مالک کالین )

 df2X ،82/1 =GFI ،80/1/= 10/0مطلوب برخوردار است )

=AGFI ،84/1 =TLI ،81/1 =CFI، 14/1 =RMSEA،  

09/1 =PCLOSE.) 

: این مقیاس یك پرسشنامه 2شنامه خوددلسوزیپرس

( ساخته شده و 2119ای است که توسط نف )گویه 24خودگزارشی 

 01خوددلسوزی را در سه بعد خود مهربانی در برابر خود قضاوتی )

آگاهی گویه(، و ذهن 9گویه(، حس اشتراک انسانی در برابر انزوا )

گذاری جد. نمرهسنگویه( می 9در برابر همانندسازی افراطی )

تقریباً » 0ای لیکرت از ها بر اساس یك مقیاس پنج درجهگویه

گیرد. دامنه نمرات این صورت می« تقریباً همیشه» 1تا « هرگز

(. همچنین نف، ضریب 2119)نف، ) است 091تا  24پرسشنامه از 

پایایی این پرسشنامه را از طریق روش آلفای کرونباخ برای نمره کل 

پایایی  و 90/1تا  11/1ها از مقیاسو برای خرده  81/1برابر 

گزارش کرد. در  89/1آزمایی را با فاصله زمانی دو هفته، باز

مجموع، نف، پایایی و روایی )از طریق تحلیل عاملی( برای این 

 مقیاس را مطلوب گزارش کرد.

مقیاس ضریب آلفای کرونباخ، در نسخه ایرانی برای خرده

، انسانیت مشترک در برابر 90/1بر خودقضاوتی خودمهربانی در برا

و کل  99/1 یافراطآگاهی در برابر همانندسازی ، ذهن90/1انزوا 

گزارش شده است و واریانس تبیین شده توسط این  14/1مقیاس 

درصد است )خسروی، صادقی و یابنده،  01ها در کل مقیاسخرده

ضریب آلفای  (. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق0982

                                                           
2. Self-Compassion Questionnaire 
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کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای خرده مقیاس خودمهربانی: 

و برای کل مقیاس:  12/1آگاهی: ، ذهن12/1، اشتراک انسانی: 90/1

به دست آمد که نشان دهندة پایایی مطلوب پرسشنامه است.  98/1

روایی ابزار نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و به دست 

( احراز گردید. 2119بعد دلسوزی مطابق با پژوهش نف )آمدن سه 

( در حد 2104های برازش مدل با توجه به مالک کالین )شاخص

 ، df2X ،82/1 =GFI ،81/1 =AGFI/= 00/2مطلوب بود )

80/1 =TLI ،82/1 =CFI ،11/1 =RMSEA، 20/1 =PCLOSE.) 

ام : این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنه0پرسشنامه هوش هیجانی

و بر اساس الگوی ترکیبی هوش هیجانی ساخته شده  2110در سال 

 011تا  91گویه است. دامنه نمرات این پرسشنامه از  91و دارای 

 0گذاری هر گویه بر اساس مقیاس لیکرت در طیفی از است. نمره

)کامال موافقم( قرار دارد. این پرسشنامه، هوش  1)کامال مخالفم( تا 

گویه(، کنترل کردن عواطف  1بینی )بعد خوش هیجانی را در چهار

های گویه( و مهارت 01گویه(، درک عواطف خود و دیگران ) 1)

(. پترایدز و 2110سنجد )پترایدز و فارنهام، گویه( می 4اجتماعی )

گزارش  94/1(، همسانی درونی این پرسشنامه را 2110فارنهام )

ق وجود همبستگی اند. روایی همزمان این پرسشنامه از طریکرده

دار بین نمرات پرسشنامه نیمرخ شخصیتی آیزنگ و مثبت و معنی

نمرات این پرسشنامه، تأیید شده است )دالورپور، سلطانی و 

 (.0991چاری، حسین

ها با ( با روش همبستگی خرده مقیاس0999یوسفی و صفری )

داری و معنی 19/1تا  01/1از  نمره کل و گزارش ضرا ب همبستگی

 اند.( روایی را مورد تأیید قرار دادهp< 110/1ا )هآن

در پژوهش حاضر جهت تعیین روایی از روش تحلیل عاملی 

تأییدی استفاده شده است و وجود چهار عامل مطابق با پژوهش 

دست های برازش به( تایید گردید. شاخص2110پترایدز و فارنهام )

از برازش ( حکایت 2104آمده نیز با توجه به مالک کالین )

 ، df2X ،89/1 =GFI ،80/1 =AGFI/= 40/0مطلوب مدل دارند )

80/1 =TLI، 82/1 =CFI، 10/1 =RMSEA، 02/1 =PCLOSE.) 

جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 

بینی: مقدار آن برای هر خرده مقیاس به این شرح است: خوش

، مهارت 12/1، درک عواطف: 41/1، کنترل عواطف: 11/1

                                                           
1. Emotional Intelligence Questionnaire 

به  94/1. ضریب پایایی کل مقیاس هوش هیجانی نیز 41/1اجتماعی: 

 دست آمد.

برای تجزیه و تحلیل آماری، ابتدا اطالعات توصیفی متغیرهای 

پژوهش )شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات، 

( 29)ویرایش  SPSSافزار کجی و کشیدگی( با استفاده از نرم

یابی ردید. سپس جهت آزمون مدل پژوهش از روش مدلمحاسبه گ

( و برای 29)ویرایش  AMOSافزار معادالت ساختاری در نرم

استراپ استفاده گری متغیر میانجی از روش بوتبررسی اثر واسطه

 گردید.

 هايافته

 ی سنی شرکتهای توصیفی پژوهش نشان داد که دامنهیافته

سال با  24تا  01بین  مرد( 008زن و  008کنندگان در پژوهش )

نفر  01 سال بود. 99/0و  4/08 میانگین و انحراف استاندارد به ترتیب

نفر از  19تربیتی، ی علومنفر از رشته 20ی روانشناسی، از رشته

ی نفر از رشته 10ی ادبیات فارسی، نفر از رشته 24ی حقوق، رشته

ی نفر از رشته 29ی جغرافیا و نفر از رشته 00ادبیات انگلیسی، 

مهندسی بودند. در ادامه، به بررسی میانگین، انحراف معیار، حداقل 

و حداکثر نمرات و نیز نرمال بودن متغیرهای مشاهده پذیر پژوهش 

با استفاده از دو شاخص کجی و کشیدگی پرداخته شده است که 

 آورده شده است. 0نتایج آن در جدول 

ی نرمال دهد، مفروضهمینشان  0طور که نتایج جدول همان

های کشیدگی و کجی برقرار است، زیرا در بودن براساس شاخص

مجموع مقادیر کجی و کشیدگی مربوط به تمام متغیرهای مشاهده 

شده کمتر از یك بود. افزون بر این، برای مشخص کردن نرمال 

اسمیرونف نیز استفاده شد  -ها از آزمون کولموگراف بودن داده

شان داد سطح معناداری این آزمون برای متغیرهای هوش که نتایج ن

بود که نشان از  11/1هیجانی، نشاط ذهنی و خوددلسوزی بزرگتر از 

ها داشت. همچنین، پیش از ورود به تحلیل مدل نرمال بودن داده

های پرت حذف شدند و بدون ورود آنها معادالت ساختاری داده

ای بوده ها از نوع مقیاس فاصلهتحلیل انجام شد. همچنین، تمام متغیر

های دیگر و رابطه بین آنها خطی بود. عالوه بر این، مفروضه

خطی چندگانه )با استفاده یابی معادالت ساختاری یعنی عدم هممدل

از دو آماره تحمل و عامل تورم واریانس( و فرض استقالل خطاها 

 )با استفاده از آزمون دوربین ژ واتسون( نیز بررسی شد.
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 های نرمال بودن متغیرهای پژوهش. میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات و شاخص0جدول

 آماره کشیدگی آماره کجی حداکثر نمرات حداقل نمرات انحراف معیار میانگین متغیر

 -22/1 -10/1 000 48 91/00 014 هوش هیجانی )کل(

 -24/1 -10/1 91 01 99/0 49/21 بینیخوش

 -90/1 -09/1 11 20 02/1 49/94 عواطفدرک 

 -02/1 -20/1 90 9 11/0 01/29 کنترل عواطف

 -22/1 -00/1 91 01 98/0 92/21 مهارت اجتماعی

 -10/1 -91/1 00 02 09/4 08/29 خودمهربانی

 -10/1 -29/1 90 01 49/0 80/20 اشتراک انسانی

 -02/1 -09/1 92 9 91/0 88/08 آگاهیذهن

 -90/1 -28/1 010 99 11/00 09/11 کل(خوددلسوزی )

 -19/1 -22/1 91 1 00/4 98/29 نشاط ذهنی
 

 

های تحمل به دست ها نشان داد که مقادیر ارزشنتایج بررسی

ی مقادیر عامل تورم هستند. دامنه 91/1آمده برای متغیرها باالی 

خطی ی عدم همبود که نشان دهنده 41/2تا  22/0واریانس نیز از 

بین است. افزون براین، مقدار به دست دگانه بین متغیرهای پیشچن

بود. با توجه به  89/0برابر با  آمده برای آزمون دوربین ژ واتسون

قرار دارد، فرض استقالل  1/0تا  1/2ی بین اینکه این مقدار در فاصله

سپس ماتریس همبستگی مرتبه صفر  خطاها نیز برقرار است.

بر اساس آن، بررسی قرار گرفت که متغیرهای پژوهش مورد 

نتایج  (.2جدول دار بود )همبستگی بین متغیرهای پژوهش معنی

آزمون مدل معادالت ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش 

 (.9جدول حاضر از برازش مطلوبی برخوردار است )

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول

 0 2 9 

   0 . نشاط ذهنی0

  0 12/1** وش هیجانی. ه2

 0 40/1** 99/1** . خود دلسوزی9
 

10/1 ˂P ** 
 

اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و درصد واریانس تبیین شده در 

 نشان داده شده است. بر اساس مدل نهایی پژوهش، 0جدول 

درصد از واریانس متغیر  00متغیرهای مدل در مجموع توانستند 

درصد از واریانس متغیر  90نشاط ذهنی )متغیر وابسته( و 

 خوددلسوزی )متغیر واسطه( را تبیین کنند.

 

های برازش مدل نهایی پژوهششاخص .9جدول  

PCLOSE RMSEA TLI CFI IFI AGFI GFI P X2/df X2 df های برازششاخص  

11/1  14/1  84/1  81/1  81/1  81/1  80/1  110/1  01/2  19/041  مقادیر مدل 10 

11/1<  19/1>  81/1<  18/1<  81/1<  81/1<  81/1<  11/1<  9 > لمقادیر قابل قبو --- ---   

 

 

مقادیر استاندارد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مدل پژوهش .0جدول  

 کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم مسیر

 هوش هیجانی
 

 11/1** 20/1** 28/1** نشاط ذهنی

 هوش هیجانی
 

 00/1* --- 00/1* خوددلسوزی

 وددلسوزیخ
 

 10/1** --- 10/1** نشاط ذهنی
 

10/1 ˂P **      11/1 ˂P * 

 

شود، هوش هیجانی مالحظه می 0همانگونه که در جدول 

 ، ˂p 10/1داری برای نشاط ذهنی )بین مستقیم و معنیپیش

28/1 =β( و خوددلسوزی )11/1 p˂ ،00/1 =β .است )

بینی نشجویان را پیشخوددلسوزی نیز به طور مستقیم نشاط ذهنی دا

( همچنین هوش هیجانی به طور p˂ ،10/1 =β 10/1) کندمی

بینی گری خوددلسوزی نیز نشاط ذهنی را پیشغیرمستقیم و با واسطه

داری اثر غیرمستقیم از آزمون بوت کند. برای بررسی معنیمی

استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر  AMOSافزار استراپ در نرم
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، ˂p 10/1یم هوش هیجانی بر نشاط ذهنی دانشجویان )غیرمستق

20/1 =βآمده  2مدل نهایی پژوهش در شکل  دار است.( معنی

.است

 
 مدل پژوهش. 2شکل

 

 گيریبحث و نتيجه

ی هوش هیجانی آزمون مدل علّی رابطههدف پژوهش حاضر، 

های پژوهش بود. یافتهگری خوددلسوزی و نشاط ذهنی با واسطه

أثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش هیجانی بر نشاط ذهنی بیانگر ت

ای خوددلسوزی در این رابطه بود. به دانشجویان و نقش واسطه

عبارت دیگر، متغیر خوددلسوزی توانسته است بین هوش هیجانی و 

 ای ایفا کند.نشاط ذهنی دانشجویان نقش واسطه

و  تحاصل از این پژوهش نشان داد هوش هیجانی اثر مثب یافته

طلب و قنبری همسو با پژوهشمستقیم بر نشاط ذهنی دارد. این یافته 

( مبنی بر وجود رابطه بین هوش هیجانی و 0980االسالمی )شیخ

(، شوسیجت 2109های نسیم )نشاط ذهنی است. همچنین با پژوهش

(، بیرامی و 2101(، باستمنت و همکاران )2101و میکوالجك )

(، قدرتی و همکاران 2111و کریستوفرو )(، فارنهام 2102همکاران )

( که رابطه هوش هیجانی را با متغیرهای 2101( و سالمی )0984)

مشابه با نشاط ذهنی همچون شادکامی و بهزیستی ذهنی، مورد 

 همسو است. اند،بررسی قرار داده

هوش هیجانی عبارت است از توان بیان داشت در تبیین این یافته می

های خود و دیگران ها و هیجانارت بر احساستوانایی شخص در نظ

به منظور متمایز ساختن آنها از یکدیگر و استفاده از این اطالعات 

 (.2101برای هدایت اندیشه و عمل خود )شوسیجت و میکوالجك، 

لذا افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند از عواطف و 

تر قانهاحساسات خود در جهت حل مشکالت و مسا ل و خال

(. هوش هیجانی 2112کنند )پون تنگ فات، اندیشیدن استفاده می

باال به فرد انگیزه کافی برای شناخت خود، دیگران و محیط اطراف 

های انگیزشی دهد و این فرآیندو برقراری ارتباط با دیگران را می

شود )ریان و موجب حرکت او به سوی انجام فعالیتی خاص می

این رو فرد احساس سرزندگی و نشاط ذهنی  ( و از2101دسی، 

های هوش هیجانی با در امان نماید. از سوی دیگر، برخی جنبهمی

شود. برای نگه داشتن فرد از استرس موجب سازگاری بهتر فرد می

نمونه توانایی مدیریت هیجان با تمایل به حفظ خلق مثبت مرتبط 

اعث افزایش شود و باست و موجب پیشگیری از افت هیجانی می

جسمانی و روانی، عملکرد اجتماعی و عملکرد تحصیلی سالمت

توانند باعث ( که این موارد می2102شود )بیرامی و همکاران، می

های مثبت و در نتیجه منجر به نشاط بیشتر گردند. لذا حفظ هیجان

ارتباط مثبت هوش هیجانی و نشاط ذهنی منطقی و قابل قبول به نظر 

 رسد. می
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هوش هیجانی دارای اثر  دیگر نتایج پژوهش این است که از

با نتایج پژوهش  مثبت و مستقیم بر خوددلسوزی است که این یافته

( مبنی 2101( و هافرنان و همکاران )2100سِنیووا و همکاران )های 

 دار بین هوش هیجانی و خوددلسوزی،ی مثبت و معنیبر رابطه

 همسو است.

گردد ، هوش هیجانی باعث میتوان گفتیدر تبیین این یافته م

های خویش آگاهی ها و خواستهکه فرد بتواند از احساسات و هیجان

یابد. این تمرکز و آگاهی نیازمند آن است که فرد در وهله اول به 

خود و احساسات خویش احترام بگذارد و برای خود به عنوان یك 

شود که به زی میانسان احترام قایل شود. این امر باعث خوددلسو

موجب آن، فرد بر آن است که تجربیات خود به عنوان مثال، 

ی تجربیات مشترک انسانی ببیند و شکست و رنج را در حوزه

دریابد که من و همه افراد شایسته این ارزش هستند که مورد 

مهربانی قرار گیرند و کمتر قضاوت شوند. در نتیجه کمتر قضاوت 

شود )بایر، ر قضاوت کردن دیگران میکردن خود، منجر به کمت

(. بدین ترتیب، هوش هیجانی باال منجر به 2118؛ گیلبرت، 2101

گردد. از سوی دیگر، هوش هیجانی شامل خوددلسوزی باال می

های اجتماعی و توانایی فرد برای های میان فردی )مهارتمهارت

ه و پذیری، حل مسئلسازگاری با دیگران( و تطابق )شامل انعطاف

های ارتباطی (. این مهارت0992گرایی( نیز است )یوسفی، واقع

نیازمند آن است که فرد در وهله اول خود را جز ی از دیگران بداند 

و بین خود و دیگران حا لی ضخیم نبیند و این امر نیز نیازمند داشتن 

احساس مشترک انسانیت است که بخشی از خوددلسوزی است که 

آگاهی و خود مهربانی شود. رش ذهنممکن است موجب پرو

افرادی که احساس ارتباط با دیگران دارند، انتقاد کمتری از 

کنند. در واقع با این پذیرش روبرو های خود میها و کاستیضعف

هستند که کامل نبودن بخشی از بشر بودن است. به عالوه این افراد 

ا های خود، دیگران رممکن است که درک کنند برای شکست

سرزنش نکنند و با مهربانی و همدلی نسبت به خود رفتار کنند. 

موجب عدم پرهیز یا توجه  همچنین احساس اشتراکات انسانی،

(. بنابراین، 2100شود )بارنارد و کری، افراطی به احساسات خود می

 رسد.ارتباط مثبت هوش هیجانی و خوددلسوزی منطقی به نظر می

های لسوزی از جمله ویژگیهمچنین، هوش هیجانی و خودد 

توان آنها را یاد گرفت و هرچه میزان هوش اکتسابی هستند که می

هیجانی و خوددلسوزی در افراد باالتر باشد، افراد در مقابل 

شوند و سالمت روانشناختی آنها به تر میهای زندگی مقاومچالش

ین (. بر این اساس، کسب رابطه ب2118یابد )نف، طور کلی بهبود می

 هوش هیجانی و خوددلسوزی در این پژوهش دور از انتظار نیست.

یافته دیگر این پژوهش نشان داد که بین خوددلسوزی و نشاط 

ذهنی رابطه وجود دارد. در این راستا باید گفت هر چند تاکنون 

پژوهشی به بررسی رابطه خوددلسوزی و نشاط ذهنی نپرداخته است؛ 

بامونت و  هاین یافته با نتایج پژوهشتوان بیان داشت که ایاما می

(، دیدریچ، 2104کامپس و همکاران )(، 2104هالینز مارتین )

(، نف 2102برینز و چن )(، 2100گرانت، هافمن، هیلر و برکینگ )

( مبنی 0984بزرگی و همایی )(، دشت2101(، آلن و لیری )2118)

 سو است.همبر رابطه خوددلسوزی با سازه های شبیه به نشاط ذهنی 

خوددلسوزی متضمن توان بیان داشت که در تبیین این یافته می

خودشناسی تأملی و عاری از قضاوت است. همچنین، در خود 

تر از حرکت در جهت اهداف دلسوزی تمرکز بر زمان حال ارجح

آینده است، بنابراین عملیات شناختی خاصی روی رخداد بیرونی و 

گیرانه از خود به پرهیز از انتقاد سخت شود و نیاز بهدرونی انجام نمی

دلیل ناکام ماندن در رسیدن به استانداردها است. این امر به معنای 

ها نیست، بلکه به معنای انجام اصالح نکردن یا نپرداختن به شکست

(. 2101)بایر، دادن اعمال برای کسب سالمتی و عملکرد بهینه است 

به لحاظ روانی و ذهنی  گردد که فردعدم قضاوت خویش باعث می

های مثبت داشته باشد. همچنین آمادگی بیشتری برای تجربه هیجان

در خوددلسوزی برخی از نیازهای اساسی روانشناختی از جمله 

امنیت، عاطفه و پذیرش وجود دارند که برآورده شدن این نیازها 

)ریان و دسی، باعث رشد روانشناختی مطلوب و بهزیستی ذهنی 

گردد. از سوی دیگر، ر نهایت نشاط ذهنی بیشتر میو د (2101

خوددلسوزی باعث افزایش احساس مطلوب نسبت به خود و 

شخصی که از نظر روانشناختی بهزیستی گردد. بهزیستی بیشتر می

تواند انرژی روانی و جسمانی خود را برای تحقق دارد، می

ایی که در ههای ارزشمند بسیج و مهار کند؛ به ویژه فعالیتفعالیت

کند. این امر در شخص منجر به آنها احساس مالکیت و انگیزه می

کند، شود و او را به فردی کامالً کارآمد تبدیل میایجاد نشاط می

لذا با توجه به آنچه بیان شد رابطه مثبت خوددلسوزی و نشاط ذهنی 

 رسد.منطقی به نظر می

 خوددلسوزی نقشکه ی پژوهش این بود آخرین نتیجه

نماید. و نشاط ذهنی ایفا می هوش هیجانیگری در رابطه بین واسطه
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از آنجا که تاکنون پژوهشی رابطه این سه متغیر را در یك مدل 

های مشابه در این زمینه مورد بررسی قرار نداده است، لذا پژوهش

بر آنچه در سطور پیش گفته  عالوه ،یافت نشد. اما در تبیین این یافته

ای از هوش هیجانی مجموعهتوان بیان داشت که میمطرح شد، 

کند افراد های غیرشناختی است که تعیین میمهارت و توانایی

 های خود را به طور مؤثری درک کنندتوانند هیجانچگونه می

قابلیت کلی فرد را در پاسخ به فشارهای محیطی  ( و2111آن، -)بار

دهد )ماندل و فیروانی، یطور اثربخشی تحت تأثیر قرار م و نیازها به

ی اول عواطف خود گردد فرد در وهلهباعث می (. این مهارت2119

و دیگران را درک نماید و رفتار خویش را تنظیم کند، که این امر 

آگاهی خویش را برای درک موارد گفته شود فرد ذهنموجب می

به تر باشد، به خود و دیگران شده باال برد، نسبت به خویش مهربان

عنوان یك انسان احترام گذارد و دریابد که من و همه افراد شایسته 

این ارزش هستند که مورد مهربانی قرار گیرند و کمتر مورد قضاوت 

( و بدین ترتیب اشتراکات انسانی باالتری را 2101)بایر،  قرار گیرند

تجربه نماید این اشتراکات باال ممکن است منجر به افزایش سطح 

ای خوددلسوزی در از انرژی گردد، لذا وجود نقش واسطهای بهینه

 رسد.بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی منطقی به نظر می

های ارزشمند در حوزه نشاط ذهنی این پژوهش به ارا ه یافته

پرداخته است که عالوه بر اینکه موجبات گسترش مرزهای دانش 

آورد، اهم میمربوط به متغیرهای مورد بررسی را )هر چند اندک( فر

 به لحاظ کاربردی نیز دارای اهمیت است.

با توجه به تأثیر مثبت و مستقیم هوش هیجانی بر خوددلسوزی و 

تواند به های آموزشی هوش هیجانی میی بستهنشاط ذهنی، تهیه

ذهنی دانشجویان کمك شایانی کند.  ارتقای خوددلسوزی و نشاط

ی ی بر نشاط ذهنی، تهیههمچنین با توجه به تأثیر مثبت خوددلسوز

تواند در ارتقای نشاط ذهنی آموزشی خوددلسوزی نیز می بسته

روانشناسان های این پژوهش، دانشجویان مؤثر باشد. با توجه به یافته

های خود توانند با آموزش مهارتو مشاوران به لحاظ کاربردی می

ن در دلسوزی، نشاط ذهنی را در مراجعان خود افزایش دهند. همچنی

توان والدین را نسبت به هوش هیجانی جلسات آموزش خانواده، می

آگاه کرد. مشاوران و روانشناسان نیز  فرزندانشان و پیامدهای آن

آموزان، دانشجویان و توانند با آموزش خوددلسوزی به دانشمی
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ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشد. از این رو، به 

ژوهشگران آتی و عالقمند به پژوهش در زمینه متغیرهای حاضر پ

شود که نقش احتمالی تعدیل کنندگی این متغیرها را در توصیه می
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