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چكيده
 سرزندگی و کارآمدی، دارای شادی، افراد با هوش هیجانی باالتر. نشاط ذهنی به صورت داشتن انرژی بدنی و ذهنی تعریف میشود:زمينه
 هژدف ایژن: اما سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا خوددلسوزی در این رابطه نقش واسطهای ایفا میکند؟ هـدف.بیشتری هستند
. بررسی رابطه هوش هیجانی بژا نشژاط ذهنژی بژا واسژطه گژری خوددلسژوزی در میژان دانشژجویان کارشناسژی دانشژگاه شژیراز بژود،پژوهش
 تعژداد0981-89  از جامعه آماری دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود:روش
 مرد) با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحله ای انتخاب گردیدند و سه پرسشژنامه نشژاط ذهنژی حژالتی008  زن و008(  نفر289
 تحلیژل دادههژا بژا روش..) را تکمیل کردند2110 ،) و هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام2119 ، خوددلسوزی (نف،)0881 ،(ریان و فردریك
 مدل پژوهش برازش مناسبی با داده ها داشت و هوش هیجانی اثر مستقیم بر خوددلسوزی: يافتهها.مدلیابی معادالت ساختاری انجام گرفت
 اثژر غیرمسژتقیم هژوش هیجژانی بژر نشژاط ذهنژی. ) دانشژجویان داشژتβ= 1/28 ،p˂ 1/10( ) و همچنژین نشژاط ذهنژیβ= 1/00 ،p˂ 1/11(
 بدین ترتیب میتوان گفت که هوش هیجانی میتواند هژم بژه.)β= 1/20 ،p˂ 1/10( دانشجویان با واسطهگری خوددلسوزی نیز معنیدار بود
 بژر اسژاس یافتژههژای: نتيجـهگيـری.طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق خوددلسوزی بر نشاط ذهنی دانشجویان تأثیر بگذارد
بهدست آمده میتوان نتیجه گرفت که با تقویت هوش هیجانی می توان موجبات ارتقای خوددلسوزی دانشجویان و در نتیجه نشاط ذهنی آنها
. هوش هیجانی، نشاط ذهنی، دانشجویان، خوددلسوزی: واژه كليدها.را 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 selfcompassion 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 selfcompassion (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

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

مفهوم بهزیستی ذهنی 0به چگونگی ارزیابی افراد از زندگیشان

ذهنی و تأثیرات قابل توجه آن ،شایسته است که عوامل مؤثر بر آن
مورد مطالعه قرار گیرد.

اشاره دارد و شامل دو جزء عاطفی و شناختی است .بعد عاطفی،
یعنی داشتن حداقل عاطفه منفی و حداکثر عاطفه مثبت و بعد

در پژوهشهای میرسمیعی ،آتشپور و آقایی ()0989؛

شناختی ،یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان رضایت از زندگی

پورنقاش تهرانی ،مرتضویفر و مرتضویفر ( )0988و نعمتی ،غباری

(داینر ،لوکاس و اویشی2112 ،؛ ونهوون .)2109 ،برای به حداکثر

بناب و پورحسین ( )0980مشخص شده است که آموزش نظمجویی

رساندن عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی ضروری است که

هیجانی باعث کاهش هیجانهای منفی و افزایش بهزیستی

فرد از انرژی بدنی و ذهنی مطلوبی برخوردار باشد (ریان و دسی،

روانشناختی میشود .از اینرو ،یکی از عوامل فردی مؤثر بر نشاط

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

ذهنی ،هوش هیجانی 9است .هوش هیجانی ،دستهای از مهارتها و

(مایکو ،سانچز و کاردوسو .)2101 ،این موارد منجر به تجربهی

تواناییهای شناختی و غیرشناختی را در بر میگیرد که توانایی

سازهای ،تحت عنوان نشاط ذهنی 2میشود (ریان و دسی.)2110 ،

موفقیت فرد را در تنظیم و مدیریت هیجان و احساسات افزایش

ریان و دسی ( ،)2119نشاط ذهنی را بهصورت دارا بودن انرژی

میدهد (سالووی و مایر و کاروسو .)2112 ،به واسطه هوش

بدنی و ذهنی تعریف میکنند و معتقدند که افراد دارای نشاط

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

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

میپردازیم و به کمك آن ،تغییر و تحول را در زندگی پذیرا

نشاط ذهنی بازتاب دهندهی سالمت جسمانی و روانشناختی است

میشویم .همچنین در مییابیم که کدامیك از رفتارها و اعمالمان از

که به عنوان تجربهی هوشیارانهی فرد از داشتن حس زندگی و

ارزش بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگیمان واالتر و

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

شایسته پیمودن است (یوشیدا و ساندل.)2109 ،

معناست که زمانی که بدن دچار کارکرد نامطلوب ،بیماریهای

در تعریف و مفهومسازی هوش هیجانی باید دو رویکرد حاکم

جسمانی معمولی و درد میشود ،نشاط ذهنی کمتری تجربه میشود

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

و در زمینه روانی نیز ،شخصی که بهزیستی دارد ،میتواند انرژی

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

روانی و جسمانی خود را برای تحقق فعالیتهای ارزشمند بسیج و

هوش هیجانی عبارت است از توانایی شناسایی و تشخیص مفاهیم و

مهار کند؛ به ویژه فعالیتهایی که در آنها احساس مالکیت و

معانی هیجانها ،روابط بین آنها ،استدالل کردن در مورد هیجانها و

انگیزه میکند .این امر در شخص منجر به ایجاد نشاط میشود و او

نیز مسئلهگشایی طبق آنها که زمینهساز رشد هیجانی میشود

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

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

آنچه تاکنون در زمینهی نشاط ذهنی مشخص شده ،آن است که

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

برطرف شدن نیازهای اساسی روانشناختی ،به ویژه نیاز به خودپیروی

نظریهپردازانی همچون گلمن ( )0881و بار-آن ( )2111مطرح شده

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

است؛ در این رویکرد تالش بر این است تا دیدگاههای توانایی و

حالت روانشناختی مثبت است که با شرایط و فعالیتهایی که

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

موجب ارضای نیازهای اساسی روانشناختی میشود همراه است

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

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

مجموعهای از مهارتها و تواناییهای غیر شناختی است که تعیین

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

میکنند چگونه افراد میتوانند هیجانهای خود را به طور مؤثری

جامعه از جمله جوانان ،میتواند منجر به ناتوانی ،کاهش عملکرد و

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

افزایش مرگ و میر شود (آولند .)2101 ،این نکته نشاندهندهی

محیطی و نیازها به طور اثربخشی تحت تأثیر قرار میدهد (ماندل و
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رابطه هوش هیجانی با نشاط ذهنی :نقش واسطهای خوددلسوزی

فیروانی .)2119 ،الگویی که در این پژوهش مد نظر قرار میگیرد،

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

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

محافظ مؤثر در پرورش انعطافپذیری عاطفی به حساب میآید

مفهوم پویایی است که قابلیت پیشبینی سازههای مرتبط با بهزیستی

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

و سالمتروانی همچون نشاط ذهنی را دارد (قنبری طلب و

مؤلفه به نامهای مهربانی با خود در مقابل مورد قضاوت قرار دادن

شیخاالسالمی.)0980 ،

خود (نف و پومیر ،)2109 ،ذهنآگاهی به جای همانندسازی

هوش هیجانی موجب میشود تا فرد از هیجانات خود و

افراطی ،یعنی آگاهی متعادل به احساسها و هیجانهای خود به جای

دیگران ،ارتباطات با دیگران و چگونگی سازگاری و انطباق با

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

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

اشتراک انسانی در برابر انزوا به معنای آنکه تمام انسانها ناقص

خودآگاهی در حیطه عواطف و هیجانات است و به عنوان یك

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

خصیصه در سطوح پایینتر شخصیت جای دارد .در این راستا و از

بر میگیرد.

منظر الگوی ترکیبی ،ابعاد هوش هیجانی عبارتند از :درک

ترکیب خودمهربانی ،احساس مشترک انسانیت و ذهنآگاهی،

هیجانات ،کنترل کردن هیجانات ،داشتن مهارتهای اجتماعی و

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

خوشبین بودن (یوسفی و صفری.)0999 ،

بسیاری از پیامدهای روانشناختی مثبت مانند حل مسئله سازنده ،ثبات

شواهد بسیاری حاکی از آن هستند که افراد با هوش هیجانی

زندگی زناشویی ،انگیزهی بیشتر برای حل تعارضات بین فردی

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

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

برخوردارند و عملکرد بهتری از خود نشان میدهند (باستمنت ،دل

شکست کمتر ،تجربه شرم کمتر (موسویچ ،کوالسکی ،سابیستون،

بارکو و بارنوا2101 ،؛ بیرامی و همکاران2102 ،؛ شوسیجت و

سدوایك و تریسی )2100 ،و آسیبهای روانشناختی کمتر (زلر،

میکوالجك2101 ،؛ فارنهام و کریستوفرو2111 ،؛ قدرتی ،قدرتی و

یووال ،نیتزان  -آسایاگ و برنستین )2101 ،مرتبط است .همچنین

قناعتی0984 ،؛ نسیم .)2109 ،بر اساس این یافتهها که رابطه هوش

جان ،لی و کان ( )2104نقش خوددلسوزی را در حوزهی سالمت

هیجانی با متغیرهای مشابه نشاط ذهنی مانند شادکامی و سرزندگی

جسمانی و بهزیستی ذهنی نشان دادهاند.
بنابر مبانی نظری ،به نظر میرسد که تاکنون پژوهشی به بررسی

را نشان میدهند ،میتوان استنباط کرد که افراد با هوش هیجانی باال

تجربی رابطه خوددلسوزی و نشاط ذهنی نپرداخته است و پژوهش

احتماال نشاط ذهنی بیشتری را تجربه میکنند.
از طریق هوش هیجانی ،میتوانیم در رابطه با مسا ل اساسی

های صورت گرفته تنها رابطه خوددلسوزی با سازههای مثبت شبیه به

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

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

خود بپذیریم .همچنین هوش هیجانی این امکان را برای ما فراهم

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

میکند تا رفتارها و اعمالمان را ارزشیابی کنیم که کدامیك از

پژوهش خود نشان دادند ،مداخله مبتنی بر خوددلسوزی روی

ارزش بیشتری برخوردارند و کدام مسیر میتواند در زندگیمان

دانشجویان ،منجر به افزایش سالمتروانی و عواطف مثبت بیشتر

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

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

ممکن است زمینهساز یك فرآیند ارزیابی شود که به موجب آن،

دادند که خود دلسوزی نقش مهمی در رشد هیجانهای مثبت و

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

داشتن رفاه اجتماعی و بهزیستی ذهنی ایفا میکند.
از سوی دیگر ،دشتبزرگی و همایی ( )0984نیز در مطالعات

منجر به پذیرش خود و دوست داشتن خود میگردد ،تحت عنوان
خوددلسوزی 0تعبیر میشود (یارنل و نف.)2109 ،

خود با عنوان رابطه خوددلسوزی ،حمایت اجتماعی و امیدواری با
بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری ،دریافتند که خوددلسوزی

خوددلسوزی به معنای برخورداری از موضع مثبت به خود

رابطه مثبت و معنیدار با بهزیستی ذهنی دارد .همانگونه که نتایج
self-compassion

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

کشور شده است .در حالیکه جامعهی علمی زنده و پویا ،جامعهای

اما تاکنون پژوهشی به بررسی رابطه خوددلسوزی و نشاط ذهنی

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

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

برنامهریزی آموزشی آن جامعه ،راهکارهایی جهت نشاط

ذهنی ،در زمینه ارتباط هوش هیجانی و خوددلسوزی نیز تحقیقات

دانشآموزان ارا ه گردد ،زیرا در حقیقت زندگی با سرزندگی و

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

نشاط معنا پیدا میکند (سلیگمن )2112 ،و نشاط ذهنی میتواند

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

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

عنوان رابطه بین خوددلسوزی و هوش هیجانی در دانشجویان

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

پرستاری نشان دادند که رابطهای مثبت و معنیدار بین هوش هیجانی

سوپینی و مارچسینی .)2119 ،همچنین نشاط ذهنی سالمت جسمانی،

و خوددلسوزی وجود دارد .همچنین پژوهش هافرنان ،کویین

خودکارآمدی ،خودشکوفایی و بهزیستی ذهنی را افزایش میدهد

گریفین ،مكنالتی و فیتزپاتریك ( )2101حاکی از وجود رابطهای

(قنبریطلب و شیخاالسالمی .)0980 ،در زمینهی واسطهگری

مثبت و معنیدار بین هوش هیجانی و خوددلسوزی بود .همانگونه

خوددلسوزی بین ارتباط هوش هیجانی و نشاط ذهنی الزم به ذکر

که نتایج این پژوهشها نشان میدهند ،هوش هیجانی همبستگی

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

مثبت و معنیداری با خوددلسوزی دارد و لذا میتواند به عنوان

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

پیشبین خوددلسوزی مورد بررسی قرار گیرد.

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

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

حاضر ،بررسی نقش واسطهگری خوددلسوزی در رابطهی بین هوش

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

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

شناختی است و به پرورش وضعیت سالمتروانی دانشآموزان و

عنوان متغیر برونزاد و متغیر خوددلسوزی به عنوان متغیر واسطهای

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

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

اهمیت بهزیستی ذهنی به خصوص نشاط ذهنی در نظام آموزشی

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

شکل .0مدل مفهومی پژوهش

روش

مشغول به تحصیل بودند .به منظور انتخاب شرکتکنندگان ،تعداد

این پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از روش مدلیابی

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

معادالت ساختاری بود .جامعه آماری این پژوهش ،متشکل از

تا  21برابر تعداد پارامترهای مدل و روش نمونهگیری خوشهای چند

دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز است که در سال 0981-89

مرحلهای انتخاب گردیدند .بدین صورت که ابتدا از فهرست
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رابطه هوش هیجانی با نشاط ذهنی :نقش واسطهای خوددلسوزی

دانشکدهها  0دانشکده (علومتربیتی و روانشناسی ،علومانسانی،

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

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

پژوهشهای قنبریطلب و فوالدچنگ ( )0980و قنبریطلب و

دانشکده  9کالس به طور تصادفی انتخاب شده و کلیهی دانشجویان

شیخاالسالمی ( )0980نیز میزان پایایی این پرسشنامه با استفاده از

آن کالسها مورد مطالعه قرار گرفتند که شامل  11درصد زن و 11

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

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

روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش

دانشگاه و هماهنگیهای الزم با دانشکدهها و انتخاب کالسها ،قبل

واریماکس وجود یك عامل را مورد تأیید قرار داده است.

از آنکه پرسشنامهها به دانشجویان داده شود ،توضیحات مختصری

در پژوهش حاضر از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی

راجع به اهداف پژوهش ،شیوة پاسخگویی به سؤاالت ،رضایت

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

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

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

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

پرسشنامه نشاط ذهنی تأیید گردید .شاخصهای برازش مدل با توجه

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

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

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

مطلوب برخوردار است (1/80 ،GFI= 1/82 ،X2/df= 0/10

حاضر داشتند ،خواسته شد ایمیل خود را به صورت داوطلبانه در

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

پرسشنامه درج کنند تا پژوهشگر بعد از پایان تجزیه و تحلیلهای

.)PCLOSE= 1/09

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

پرسشنامه خوددلسوزی :2این مقیاس یك پرسشنامه

سؤاالت در اختیار شرکتکنندگان قرار داده شد .همچنین ترتیب

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

ارا ه پرسشنامهها جهت جلوگیری از هر نوع سوگیری در پاسخها،

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

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

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

گردید.

در برابر همانندسازی افراطی ( 9گویه) میسنجد .نمرهگذاری

ابزار

گویهها بر اساس یك مقیاس پنج درجهای لیکرت از « 0تقریباً

پرسشنامه نشاط ذهنی :0در این پژوهش برای اندازهگیری نشاط

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

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

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

استفاده شده است که نشاط و انرژی کنونی فرد را مورد اندازهگیری

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

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

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

لیکرت  1درجهای از ( 1بسیار موافقم) تا (0بسیار مخالفم)

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

نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات این پرسشنامه از  1تا  91است که

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

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

مقیاس را مطلوب گزارش کرد.

از گویههای این پرسشنامه عبارتند از :االن پر انرژی و با روحیه

ضریب آلفای کرونباخ ،در نسخه ایرانی برای خردهمقیاس

هستم  /هماکنون احساس سرزندگی و شادابی میکنم (ریان و

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

فردریك.)0881 ،

انزوا  ،1/90ذهنآگاهی در برابر همانندسازی افراطی  1/99و کل

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

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

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

خردهمقیاسها در کل  01درصد است (خسروی ،صادقی و یابنده،

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

 .)0982در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای
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کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای خرده مقیاس خودمهربانی:

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

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

دست آمد.

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

برای تجزیه و تحلیل آماری ،ابتدا اطالعات توصیفی متغیرهای

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

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

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

کجی و کشیدگی) با استفاده از نرمافزار ( SPSSویرایش )29

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

محاسبه گردید .سپس جهت آزمون مدل پژوهش از روش مدلیابی

مطلوب بود (،AGFI= 1/81 ،GFI= 1/82 ،X2/df= 2/00

معادالت ساختاری در نرمافزار ( AMOSویرایش  )29و برای

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

بررسی اثر واسطهگری متغیر میانجی از روش بوتاستراپ استفاده

پرسشنامه هوش هیجانی :0این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام

گردید.
يافتهها

در سال  2110و بر اساس الگوی ترکیبی هوش هیجانی ساخته شده
و دارای  91گویه است .دامنه نمرات این پرسشنامه از  91تا 011

یافتههای توصیفی پژوهش نشان داد که دامنهی سنی شرکت

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

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

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

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

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

از رشتهی روانشناسی 20 ،نفر از رشتهی علومتربیتی 19 ،نفر از

( 1گویه) ،درک عواطف خود و دیگران ( 01گویه) و مهارتهای

رشتهی حقوق 24 ،نفر از رشتهی ادبیات فارسی 10 ،نفر از رشتهی

اجتماعی ( 4گویه) میسنجد (پترایدز و فارنهام .)2110 ،پترایدز و

ادبیات انگلیسی 00 ،نفر از رشتهی جغرافیا و  29نفر از رشتهی

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

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

کردهاند .روایی همزمان این پرسشنامه از طریق وجود همبستگی

و حداکثر نمرات و نیز نرمال بودن متغیرهای مشاهده پذیر پژوهش

مثبت و معنیدار بین نمرات پرسشنامه نیمرخ شخصیتی آیزنگ و

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

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

نتایج آن در جدول  0آورده شده است.
همانطور که نتایج جدول  0نشان میدهد ،مفروضهی نرمال

حسینچاری.)0991 ،
یوسفی و صفری ( )0999با روش همبستگی خرده مقیاسها با

بودن براساس شاخصهای کشیدگی و کجی برقرار است ،زیرا در

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

مجموع مقادیر کجی و کشیدگی مربوط به تمام متغیرهای مشاهده

آنها ( )p> 1/110روایی را مورد تأیید قرار دادهاند.

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

در پژوهش حاضر جهت تعیین روایی از روش تحلیل عاملی

بودن دادهها از آزمون کولموگراف  -اسمیرونف نیز استفاده شد

تأییدی استفاده شده است و وجود چهار عامل مطابق با پژوهش

که نتایج نشان داد سطح معناداری این آزمون برای متغیرهای هوش

پترایدز و فارنهام ( )2110تایید گردید .شاخصهای برازش بهدست

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

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

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

مطلوب مدل دارند (،AGFI= 1/80 ،GFI= 1/89 ،X2/df= 0/40

معادالت ساختاری دادههای پرت حذف شدند و بدون ورود آنها

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

تحلیل انجام شد .همچنین ،تمام متغیرها از نوع مقیاس فاصلهای بوده

جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که

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

مقدار آن برای هر خرده مقیاس به این شرح است :خوشبینی:

مدلیابی معادالت ساختاری یعنی عدم همخطی چندگانه (با استفاده

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

از دو آماره تحمل و عامل تورم واریانس) و فرض استقالل خطاها
(با استفاده از آزمون دوربین ژ واتسون) نیز بررسی شد.

Emotional Intelligence Questionnaire

1.
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رابطه هوش هیجانی با نشاط ذهنی :نقش واسطهای خوددلسوزی

جدول .0میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات و شاخصهای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمرات

حداکثر نمرات

آماره کجی

آماره کشیدگی

هوش هیجانی (کل)

014

00/91

48

000

-1/10

-1/22

خوشبینی

21/49

0/99

01

91

-1/10

-1/24

درک عواطف

94/49

1/02

20

11

-1/09

-1/90

کنترل عواطف

29/01

0/11

9

90

-1/20

-1/02

مهارت اجتماعی

21/92

0/98

01

91

-1/00

-1/22

خودمهربانی

29/08

4/09

02

00

-1/91

-1/10

اشتراک انسانی

20/80

0/49

01

90

-1/29

-1/10

ذهنآگاهی

08/88

0/91

9

92

-1/09

-1/02

خوددلسوزی (کل)

11/09

00/11

99

010

-1/28

-1/90

نشاط ذهنی

29/98

4/00

1

91

-1/22

-1/19

جدول .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

نتایج بررسیها نشان داد که مقادیر ارزشهای تحمل به دست

0

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

2

واریانس نیز از  0/22تا  2/41بود که نشان دهندهی عدم همخطی

 .0نشاط ذهنی

0

 .2هوش هیجانی

**1/12

0

چندگانه بین متغیرهای پیشبین است .افزون براین ،مقدار به دست

 .9خود دلسوزی

**1/99

**1/40

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

9

0
P˂ 1/10

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

**

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

خطاها نیز برقرار است .سپس ماتریس همبستگی مرتبه صفر

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

متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن،

متغیرهای مدل در مجموع توانستند  00درصد از واریانس متغیر

همبستگی بین متغیرهای پژوهش معنیدار بود (جدول  .)2نتایج

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

آزمون مدل معادالت ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش

خوددلسوزی (متغیر واسطه) را تبیین کنند.

حاضر از برازش مطلوبی برخوردار است (جدول .)9

جدول .9شاخصهای برازش مدل نهایی پژوهش
شاخصهای برازش

df

X2

X2/df

P

GFI

AGFI

IFI

CFI

TLI

RMSEA

PCLOSE

مقادیر مدل

10

041/19

2/01

1/110

1/80

1/81

1/81

1/81

1/84

1/14

1/11

مقادیر قابل قبول

---

---

>9

<1/11

<1/81

<1/81

<1/81

<1/81

<1/81

>1/19

<1/11

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

مسیر

**

هوش هیجانی

نشاط ذهنی

هوش هیجانی

خوددلسوزی

*1/00

خوددلسوزی

نشاط ذهنی

**1/10

کل

اثر غیر مستقیم

**

1/28

**1/20
---

*1/00

---

**1/10
P˂ 1/10

**

1/11

P˂ 1/11

*

همانگونه که در جدول  0مالحظه میشود ،هوش هیجانی

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

پیشبین مستقیم و معنیداری برای نشاط ذهنی (،p˂ 1/10

غیرمستقیم و با واسطهگری خوددلسوزی نیز نشاط ذهنی را پیشبینی

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

میکند .برای بررسی معنیداری اثر غیرمستقیم از آزمون بوت

خوددلسوزی نیز به طور مستقیم نشاط ذهنی دانشجویان را پیشبینی

استراپ در نرمافزار  AMOSاستفاده شد .نتایج نشان داد که تأثیر
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است.

غیرمستقیم هوش هیجانی بر نشاط ذهنی دانشجویان (،p˂ 1/10
 )β= 1/20معنیدار است .مدل نهایی پژوهش در شکل  2آمده

شکل .2مدل پژوهش

بحث و نتيجهگيری

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

هدف پژوهش حاضر ،آزمون مدل علّی رابطهی هوش هیجانی

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

و نشاط ذهنی با واسطهگری خوددلسوزی بود .یافتههای پژوهش

لذا افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند از عواطف و

بیانگر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش هیجانی بر نشاط ذهنی

احساسات خود در جهت حل مشکالت و مسا ل و خالقانهتر

دانشجویان و نقش واسطهای خوددلسوزی در این رابطه بود .به

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

عبارت دیگر ،متغیر خوددلسوزی توانسته است بین هوش هیجانی و

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

نشاط ذهنی دانشجویان نقش واسطهای ایفا کند.

و برقراری ارتباط با دیگران را میدهد و این فرآیندهای انگیزشی

یافته حاصل از این پژوهش نشان داد هوش هیجانی اثر مثبت و

موجب حرکت او به سوی انجام فعالیتی خاص میشود (ریان و

مستقیم بر نشاط ذهنی دارد .این یافته همسو با پژوهش قنبریطلب و

دسی )2101 ،و از این رو فرد احساس سرزندگی و نشاط ذهنی

شیخاالسالمی ( )0980مبنی بر وجود رابطه بین هوش هیجانی و

مینماید .از سوی دیگر ،برخی جنبههای هوش هیجانی با در امان

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

نگه داشتن فرد از استرس موجب سازگاری بهتر فرد میشود .برای

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

نمونه توانایی مدیریت هیجان با تمایل به حفظ خلق مثبت مرتبط

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

است و موجب پیشگیری از افت هیجانی میشود و باعث افزایش

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

سالمتجسمانی و روانی ،عملکرد اجتماعی و عملکرد تحصیلی

مشابه با نشاط ذهنی همچون شادکامی و بهزیستی ذهنی ،مورد

میشود (بیرامی و همکاران )2102 ،که این موارد میتوانند باعث

بررسی قرار دادهاند ،همسو است.

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

در تبیین این یافته میتوان بیان داشت هوش هیجانی عبارت است از

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

توانایی شخص در نظارت بر احساسها و هیجانهای خود و دیگران

میرسد.
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رابطه هوش هیجانی با نشاط ذهنی :نقش واسطهای خوددلسوزی

از دیگر نتایج پژوهش این است که هوش هیجانی دارای اثر

چالشهای زندگی مقاومتر میشوند و سالمت روانشناختی آنها به

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

طور کلی بهبود مییابد (نف .)2118 ،بر این اساس ،کسب رابطه بین

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

هوش هیجانی و خوددلسوزی در این پژوهش دور از انتظار نیست.
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که بین خوددلسوزی و نشاط

بر رابطهی مثبت و معنیدار بین هوش هیجانی و خوددلسوزی،

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

همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،هوش هیجانی باعث میگردد

پژوهشی به بررسی رابطه خوددلسوزی و نشاط ذهنی نپرداخته است؛

که فرد بتواند از احساسات و هیجانها و خواستههای خویش آگاهی

اما میتوان بیان داشت که این یافته با نتایج پژوهشهای بامونت و

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

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

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

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

انسان احترام قایل شود .این امر باعث خوددلسوزی میشود که به

( ،)2118آلن و لیری ( ،)2101دشتبزرگی و همایی ( )0984مبنی

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

بر رابطه خوددلسوزی با سازه های شبیه به نشاط ذهنی همسو است.

شکست و رنج را در حوزهی تجربیات مشترک انسانی ببیند و

در تبیین این یافته میتوان بیان داشت که خوددلسوزی متضمن

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

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

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

دلسوزی تمرکز بر زمان حال ارجحتر از حرکت در جهت اهداف

کردن خود ،منجر به کمتر قضاوت کردن دیگران میشود (بایر،

آینده است ،بنابراین عملیات شناختی خاصی روی رخداد بیرونی و

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

درونی انجام نمیشود و نیاز به پرهیز از انتقاد سختگیرانه از خود به

خوددلسوزی باال میگردد .از سوی دیگر ،هوش هیجانی شامل

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

مهارتهای میان فردی (مهارتهای اجتماعی و توانایی فرد برای

اصالح نکردن یا نپرداختن به شکستها نیست ،بلکه به معنای انجام

سازگاری با دیگران) و تطابق (شامل انعطافپذیری ،حل مسئله و

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

واقعگرایی) نیز است (یوسفی .)0992 ،این مهارتهای ارتباطی

عدم قضاوت خویش باعث میگردد که فرد به لحاظ روانی و ذهنی

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

آمادگی بیشتری برای تجربه هیجانهای مثبت داشته باشد .همچنین

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

در خوددلسوزی برخی از نیازهای اساسی روانشناختی از جمله

احساس مشترک انسانیت است که بخشی از خوددلسوزی است که

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

ممکن است موجب پرورش ذهنآگاهی و خود مهربانی شود.

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

افرادی که احساس ارتباط با دیگران دارند ،انتقاد کمتری از

 )2101و در نهایت نشاط ذهنی بیشتر میگردد .از سوی دیگر،

ضعفها و کاستیهای خود میکنند .در واقع با این پذیرش روبرو

خوددلسوزی باعث افزایش احساس مطلوب نسبت به خود و

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

بهزیستی بیشتر میگردد .شخصی که از نظر روانشناختی بهزیستی

ممکن است که درک کنند برای شکستهای خود ،دیگران را

دارد ،میتواند انرژی روانی و جسمانی خود را برای تحقق

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

فعالیتهای ارزشمند بسیج و مهار کند؛ به ویژه فعالیتهایی که در

همچنین احساس اشتراکات انسانی ،موجب عدم پرهیز یا توجه

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

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

ایجاد نشاط میشود و او را به فردی کامالً کارآمد تبدیل میکند،

ارتباط مثبت هوش هیجانی و خوددلسوزی منطقی به نظر میرسد.

لذا با توجه به آنچه بیان شد رابطه مثبت خوددلسوزی و نشاط ذهنی
منطقی به نظر میرسد.

همچنین ،هوش هیجانی و خوددلسوزی از جمله ویژگیهای
اکتسابی هستند که میتوان آنها را یاد گرفت و هرچه میزان هوش

آخرین نتیجهی پژوهش این بود که خوددلسوزی نقش

هیجانی و خوددلسوزی در افراد باالتر باشد ،افراد در مقابل

واسطهگری در رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی ایفا مینماید.
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از آنجا که تاکنون پژوهشی رابطه این سه متغیر را در یك مدل

آنکه چون پژوهش ماهیت همبستگی دارد ،باید در استنباط رابطه

مورد بررسی قرار نداده است ،لذا پژوهشهای مشابه در این زمینه

علت و معلولی میان متغیرها احتیاط کرد .دوم ،عدم بررسی

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

متغیرهایی نظیر وضعیت اقتصادی  -اجتماعی و جنسیت آزمودنیها

مطرح شد ،میتوان بیان داشت که هوش هیجانی مجموعهای از

ممکن است بر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشد .از این رو ،به

مهارت و تواناییهای غیرشناختی است که تعیین میکند افراد

پژوهشگران آتی و عالقمند به پژوهش در زمینه متغیرهای حاضر

چگونه میتوانند هیجانهای خود را به طور مؤثری درک کنند

توصیه میشود که نقش احتمالی تعدیل کنندگی این متغیرها را در

(بار-آن )2111 ،و قابلیت کلی فرد را در پاسخ به فشارهای محیطی

روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش حاضر مورد توجه قرار دهند.

و نیازها به طور اثربخشی تحت تأثیر قرار میدهد (ماندل و فیروانی،

سوم ،نظر به اینکه ارتباط هوش هیجانی ،خوددلسوزی و نشاط ذهنی

 .)2119این مهارت باعث میگردد فرد در وهلهی اول عواطف خود

بخشی از فرآیندهای پیچیدهای است که به طور کامل در پژوهش

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

جاری طراحی نشده است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به

موجب میشود فرد ذهنآگاهی خویش را برای درک موارد گفته

دیگر عوامل پیشایند مانند انواع دیگر هوش و دیگر عوامل واسطهای

شده باال برد ،نسبت به خویش مهربانتر باشد ،به خود و دیگران به

مانند همدلی در تبیین نشاط ذهنی ،پرداخته شود .در بحث از

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

محدودیتها ،در نهایت میتوان به گروه نمونهی مورد مطالعه اشاره

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

کرد ،از آنجا که شرکتکنندگان در پژوهش شامل دانشجویان

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

دوره کارشناسی دانشگاه شیراز بودند ،بنابراین تعمیم نتایج به

تجربه نماید این اشتراکات باال ممکن است منجر به افزایش سطح

دورههای دیگر تحصیلی و سایر مناطق جغرافیایی بایستی با احتیاط

بهینهای از انرژی گردد ،لذا وجود نقش واسطهای خوددلسوزی در

صورت گیرد ،از این رو پیشنهاد میشود تا پژوهشی مشابه بر روی

بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی منطقی به نظر میرسد.

دانشجویان دوره ارشد و دکتری و همچنین دانشآموزان و در سایر
استانها نیز انجام شود.

این پژوهش به ارا ه یافتههای ارزشمند در حوزه نشاط ذهنی
پرداخته است که عالوه بر اینکه موجبات گسترش مرزهای دانش

منابع

مربوط به متغیرهای مورد بررسی را (هر چند اندک) فراهم میآورد،

پورنقاشتهرانی ،سید سعید؛ مرتضویفر ،سمیرا و مرتضویفر ،سمیه
( .)0988تأثیر حمایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم هیجان در

به لحاظ کاربردی نیز دارای اهمیت است.

پیشبینی سالمتروانی افراد مبتال به اسکلروزیس چندگانه .مجله

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

علوم روانشناختی.128-198 ،)98(08 ،

نشاط ذهنی ،تهیهی بستههای آموزشی هوش هیجانی میتواند به

خسروی ،صداهلل؛ صادقی ،مجید و یابنده ،محمدرضا ( .)0982کفایت

ارتقای خوددلسوزی و نشاط ذهنی دانشجویان کمك شایانی کند.

روانسنجی مقیاس شفقت خود .روشها و مدلهای روانشناختی،

همچنین با توجه به تأثیر مثبت خوددلسوزی بر نشاط ذهنی ،تهیهی

.01-18 ،)09(0

بسته آموزشی خوددلسوزی نیز میتواند در ارتقای نشاط ذهنی

دشتبزرگی ،زهرا و همایی ،رضوان ( .)0984رابطه شفقت خود ،حمایت

دانشجویان مؤثر باشد .با توجه به یافتههای این پژوهش ،روانشناسان

اجتماعی و امیدواری با بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری،

و مشاوران به لحاظ کاربردی میتوانند با آموزش مهارتهای خود

مجله پژوهش پرستاری ایران.91-00 ،)4(02 ،

دلسوزی ،نشاط ذهنی را در مراجعان خود افزایش دهند .همچنین در

دالورپور ،محمدآقا؛ سلطانی ،مرضیه و حسینچاری ،مسعود (.)0991

جلسات آموزش خانواده ،میتوان والدین را نسبت به هوش هیجانی

پیشبینی بهبودی یا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پایه

فرزندانشان و پیامدهای آن آگاه کرد .مشاوران و روانشناسان نیز

هوش عاطفی و رویارویی مذهبی .مجله روانپزشکی و

میتوانند با آموزش خوددلسوزی به دانشآموزان ،دانشجویان و

روانشناسی بالینی ایران.911-901 ،)10(00 ،
قدرتی ،نعیمه؛ قدرتی ،اکرم و قناعتی ،مهدی ( .)0984رابطه بین معنای

همچنین والدین در جهت افزایش نشاط ذهنی گامی مؤثر بردارند.

زندگی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری.
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