
 15/02/90  تاريخ دريافت مقاله:
 12/06/90 تاريخ بررسی مقاله: 
 21/08/90تاريخ پذيرش مقاله: 

 شناختی مجله دست آوردهای روان
 شناسی( )علوم تربيتی و روان

 1390دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهار و تابستان 
 1ی  ، شماره3-18ی چهارم، سال  دوره

 73-92ص:  ص
 
 

های اجتماعی با بهزیستی  و مهارتی هوش هیجانی  رابطه

 شناختی در دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران روان

 

 ییالق منیجه شهنی
 آمنه شجاعی
 ناصر بهروزی

 غالمحسین مکتبی
 چکیده

های اجتماعی با بهزيستی  روابط هوش هيجانی و مهارتهدف پژوهش حاضر بررسی 
نفر بود که از بين  317. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش دختر بوده است شناختی دانشجويان روان

تصادفی  گيری نمونهی دانشجويان دختر دوره کارشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز با روش  جامعه
پرسشنامه هوش هيجانی شات، ای انتخاب شد. برای سنجش متغيرهای مورد مطالعه از  مرحله
( استفاده شد. برای تحليل PWIشناختی ) بهزيستی روان( و پرسشنامه SSIهای اجتماعی ) مهارت

ای  های آماری همبستگی پيرسون، همبستگی بنيادی و تحليل رگرسيون همزمان و مرحله ها از روش داده
های اجتماعی  های هوش هيجانی و مهارت های پژوهش نشان داد که مؤلفه استفاده شد. آزمون فرضيه

چه ميزان هوش  شناختی دانشجويان دختر هستند، بدين معنی که هر های مثبت بهزيستی روان بين پيش
شناختی آنها نيز  های اجتماعی دانشجويان دختر بيشتر باشد، ميزان بهزيستی روان هيجانی و مهارت

خالف انتظار، مهارت حساسيت اجتماعی،  اين پژوهش نشان داد که بر ی هبيشتر است. همچنين، نتيج
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ای نيز  تحليل رگرسيون مرحله ی هشناختی دانشجويان دختر است. نتيج وانبين منفی بهزيستی ر پيش
های تنظيم  های کنترل اجتماعی، حساسيت اجتماعی، حساسيت هيجانی و مؤلفه نشان داد که مهارت

باشند.  شناختی دانشجويان می های مناسبی برای بهزيستی روان بين برداری از هيجان پيش هيجان و بهره
بنيادی( برای  بُعدهای همبستگی بنيادی نشان داد که چهار متغير بنيادی ) تحليل های ههمچنين، نتيج

درک روابط بين مجموعه متغيرهای مالک و مجموعه متغيرهای پيش بين مورد نياز است، و هر چهار 
 اند. بين و مالک تشکيل شده هايی از مجموعه پيش ، از خرده مقياسبُعد

 

 شناختی های اجتماعی، بهزيستی روان ، مهارتهوش هيجانیواژگان کلیدی: 
 

 مقدمه
مورد غفلت واقع شده و روی  2و شادکامی 1های زيادی موضوع بهزيستی برای سال

4، اضطراب3های ناشاد انسانی مثل افسردگی جنبه
شد. اخيراً  تأکيد می 5هيجانی های و اختالل 

 6دی تحت عنوان بهزيستی ذهنیزيا های هاين عدم تعادل، تعديل شده و در حال حاضر مطالع

  گرفته است. گرفته شده است( مورد توجه قرار )اصطالحی که مترادف شادکامی در نظر

برای درک فرايند  7شناسی مثبت کلی به نام روان ی حال حاضر يک زمينه در ،   در واقع

  (.2007، 8و کريستوفارو شادکامی انسان به وجود آمده است )فارنهايم

قرن بيستم  ی شناسی است که در اواخر سده های بديع روان مثبت يکی از رشته شناسی روان

 شناسی و پژوهشگران گشوده ای را پيش روی روان و افق تازه وجود نهاد ی ميالدی پا به عرصه

کمبودهای روانی و  ی شناسی به جای تأکيد بر شناسايی و مطالعه است. در اين نوع روان

قوت  ی م يا درمان آنها به شناخت و ارتقای وجوه مثبت و نقطههای رفتاری و ترمي کاستی

اند که به طور کلی  (. بعضی از محققان عنوان نموده2008، 9شود )روبينز می انسان تأکيد

باشد که افراد را از مشکالت و مسائل  عامل مهم حمايتی می 10های هيجانی شايستگی

                                      
1-  well-being 
2-  happiness 
3-  depression 
4-  anxiety 
5-  emotional disorder 
6-  subjective well-being 
7-  positive psychology 
8-  Furnham & Christoforou 
9-  Robbins 

10-  emotional competence 
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شناختی و سالمتی جسمی  ه بهزيستی رواننمايد و در رسيدن افراد ب حفظ می 1شناختی روان

 ی های اجتماعی خصيصه (. همچنين، مهارت2007، 2)وونگ و آنگ کند نقش مهمی ايفا می

با ديگر افراد و نيز بهزيستی  ها عميقی بر ماهيت تعامل هایتواند تأثير متمايز فردی است که می

های اجتماعی،  نفی کمبود مهارتشناختی فرد داشته باشد؛ اما در مقايسه با پيامدهای م روان

، 3تايلر های اجتماعی باال شده است )سيگرين و توجه کمتری به مفيد بودن و کسب مهارت

 اما هيجانی مرتبط با انسان وجود دارد، ی متعددی در حوزه 4مثبت های (. اگر چه هيجان2007

هزيستی ذهنی، مفهوم باشد. ب بهزيستی ذهنی می گفت که مهمترين آنها شادکامی يا بشود شايد

ای است که سطح باالی تجارب هيجانی خوشايند، سطح پايين تجارب خلقی منفی و  گسترده

، 6، به نقل از ميلر و نيکرسون5،2000گيرد )دينر سطح باالی رضايت از زندگی را در بر می

2008.) 

باشيد.   ميی های اجتماعی  شناختی مهارت يکی از متغيرهای مهم در ارتباط با بهزيستی روان

آنهيا   ی هتوان نام برد که نتيج های اجتماعی، تحقيقاتی را می با وجود يک دهه تحقيق در مهارت

 تايلر، )به نقل از سيگرين و 7اند. در همين رابطه لوينسون ای بنا شده بر بخش نظری رشد نيافته

 ا منفيی تقوييت  های اجتماعی را توانايی نشان دادن رفتارهايی که به طور مثبت ي ( مهارت2007

انيد، تعريين نميود. نشيان دادن      اند و نشان ندادن رفتارهايی که توسط ديگران تنبييه شيده   شده

شيود، در حيالی کيه فقيدان      مثبت اجتماعی می های ههای اجتماعی مناسب منجر به نتيج مهارت

ی بيا  ارتباط آشيکار  ها همنفی اجتماعی همراه است. اين نتيج های ههای اجتماعی با نتيج مهارت

 شناختی دارد. حالت مثبت و منفی بهزيستی روان

هيوش   ،شيناختی افيراد ميؤثر اسيت     مهمی کيه بير بهزيسيتی روان    های يکی ديگر از عامل

انيد، در   های کمتری به روابط بين شادکامی و هوش هيجانی نظر داشيته  است. پژوهش 8هيجانی

 مثبتيی از   ی کننيده  بينيی  پييش انجام شده، نشان دادند که هوش هيجيانی   های صورتی که تحقيق
 

                                      
1-  psychological well-being 
2-  Wong & Ang  
3-  Taylor 
4-  positive emotions 
5-  Diener 
6-  Miller & Nickerson  
7-  Lewinsohn 
8-  emotional intelligence 
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های اخير به طور نظری مفهوم هوش هيجانی شديداً مورد توجيه واقيع    شادکامی است. در سال

توانيد   های زيادی صورت گرفته تا مشخص شود آيا اين مفهوم جدييد ميی   است و تالش شده

نيد تبييين   ا انسانی را، که هيوش و شخصييت نتوانسيته    های تعامل ی حوزه رفتاری در هایتغيير

( در 2007) 1ماورولی، پترايدز، ريين و بياکر   به طور مثال نمايند، به طور درست توصين کند.

شناختی را ميورد   نفر نوجوان، رابطه بين صفت هوش هيجانی و بهزيستی روان 282ای از  نمونه

د کيه  و نشان داده شي  استحاکی از ارتباط مثبت بين اين دو متغير  ها هبررسی قرار دادند. نتيج

بينند و قادرنيد بيه آنهيا نظيم بدهنيد، مشيکالت        افرادی که خود را در تماس با هيجاناتشان می

رسيد افيرادی کيه     کنند. به عبارت ديگر، به نظير ميی   جسمی و افسردگی کمتری را گزارش می

هوش هيجانی بااليی دارند، نسبت به افرادی کيه هيوش هيجيانی کمتيری دارنيد، در ابيتال بيه        

( نييز ارتبياط بيين    2007پذيری کمتری دارند. سگرين و تايلر ) شناختی، آسيب روان های اختالل

با نقش تعديل کنندگی روابط بين فردی مثبت  شناختی را های اجتماعی و بهزيستی روان مهارت

هيای   در اين تحقيق، مهيارت  سال مورد بررسی قرار دادند. 87تا  18ای از افراد سنين  در نمونه

احسياس امييد،   )شيناختی   های بهزيستی روان دار با تمام شاخص مثبت و معنی اجتماعی به طور

 شادکامی، رضايت از زندگی و خوداثربخشی( رابطه داشت.

زای مرتبط با آن ممکن است در افزايش مشيکالتی   استرس های هبه عالوه، دانشگاه و تجرب

وانی نقش داشته باشد. بيه  های ر رفتاری و ديگر بيماری های مانند فرسودگی، اضطراب، اختالل

دانشيگاهی،   ی هيای روانيی و مشيکالت ميرتبط بيا آن در جامعيه       خاطر ماهيت جدی بيمياری 

شيناختی   مثبيت و منفيی ميرتبط بيا سيالمت روان      های های بيشتری در خصوص عامل پژوهش

مؤثری بيرای افيزايش بهزيسيتی ايين افيراد       های تا بتوان مداخل ،باشد دانشجويان مورد نياز می

زا در دانشيجويان   اسيترس  هيای  هشناخت خصوصياتی که ممکن است باعث تجرب راهم نمود.ف

باشد )بوريس، برچتينگ، سالسيمن و   می ها هاين مداخل ی شود، اولين گام مهم در جهت توسعه

هيوش   ی (. با توجه به مطالب ذکر شده، هيدف ايين تحقييق بررسيی رابطيه     2009، 2چارلسون

 شيناختی دانشيجويان دانشيگاه شيهيد چميران       عی با بهزيستی روانهای اجتما هيجانی و مهارت
 

                                      
1-  Mavroveli, Petrides, Rieffe, & Bakker 

2-  Burris, Brechting, Salsman, & Carlson 
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با توجه بيه اينکيه ادبييات موجيود حياکی از ارتبياط مثبيت بيين هيوش هيجيانی و            .باشد می

هيای هيوش    باشد. فرض شيده اسيت مؤلفيه    شناختی می های اجتماعی با بهزيستی روان مهارت

شناختی به طور مثبت رابطيه   زيستی روانهای به های اجتماعی با خرده مقياس هيجانی و مهارت

 دارد.

 

 روش پژوهش

 گیری جامعه آماری و روش نمونه
کارشناسيی دانشيگاه شيهيد     ی جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه دانشجويان دختر دوره

مشغول به تحصيل بودند. از اين جامعه آماری، تعيداد   87-88چمران بود که در سال تحصيلی 

 9. بدين ترتيب که ابتيدا از بيين   ندای انتخاب شد گيری تصادفی مرحله ونهنفر به روش نم 400

سپس از هير دانشيکده نييز بيه تعيداد نسيبت        ودانشکده انتخاب  6دانشکده، به طور تصادفی 

هييای تحقيييق برگزيييده شييدند. پييس از اجييرای تحقيييق،   دانشييجويان آن دانشييکده، آزمييودنی

نفر کشياورزی،   29نفر ادبيات،  43نفر اقتصاد،  81، نفر الهيات 29دانشجو ) 317های  پرسشنامه

هيا گيردآوری شيد.     شناسی( در مرحله آزمون فرضييه  نفر علوم تربيتی و روان 36نفر علوم،  99

 بود. 874/1و  9/20ميانگين و انحراف استاندارد سن افراد شرکت کننده در تحقيق به ترتيب 
 

 ابزارهای تحقیق

، به نقل از شهبازی، 1998) 2ين پرسشنامه توسط شات. ا1پرسشنامه هوش هیجانی  -1

ها در يک مقياس  باشد. در اين پرسشنامه پاسخ ماده می 33( ساخته شده است و شامل 1384

= کامالً موافق( تنظيم شده است، اين ابزار شامل  5= کامالً مخالن تا  1ای ليکرت ) پنج درجه

 باشد.  می 5بهره برداری از هيجان و 4ان، تنظيم هيج3سه مؤلفه ارزيابی و ابراز هيجان

 ضرايب در پژوهش حاضر به دست آورد.  81/0همسانی درونی اين پرسشنامه را  شهبازی
 

                                      
1-  Emotional Intelligence Inventory  

2-  Schutte 
3-  Emotional Appraisal (EA) 
4-  Emotion Regulation (ER) 
5-  Utilization of Emotion (UE) 
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، 79/0، ارزيابی و ابراز هيجان 88/0پايايی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقياس 

در پژوهش حاضر برای  د.محاسبه شدن 72/0برداری از هيجان  و بهره 68/0تنظيم هيجان 

بررسی روايی پرسشنامه هوش هيجانی شات از همبسته نمودن آن با مقياس خودگزارشی 

( استفاده شده است. ضرايب 1387، به نقل از مکتبی، 2004و همکاران ) 1هوش هيجانی براکت

. به دست آمد 58/0و برای هر سه خرده مقياس  69/0اعتبار برای کل پرسشنامه هوش هيجانی 

 دار هستند.  معنی 01/0اين ضرايب در سطح 

توسيط   (SSI)هيای اجتمياعی    . پرسشنامه مهارت2های اجتماعی پرسشنامه مهارت  -2

ای اسيت کيه    مياده  90( ساخته شيد و ييک ابيزار    1385مهر،  ، به نقل از خجسته1989) 3ريجيو

اصيالً  =  5ام تيا   ن گونهاي دقيقاً=  1ای ليکرت ) درجه 5های آن در يک مقياس  گذاری ماده نمره

هيای بييانگری    شش خرده مقياس، بيا نيام   دارایاند. اين پرسشنامه  ( تنظيم شدهاين گونه نيستم

و  8، حساسييت اجتمياعی  7، بييانگری اجتمياعی  6، کنترل هيجيانی 5، حساسيت هيجانی4هيجانی

گانه و  ششهای  ( پايايی برای مقياس1385مهر ) باشد. در پژوهش خجسته ، می9کنترل اجتماعی

بيرای تعييين پاييايی    در پيژوهش حاضير   بيه دسيت آميد.     96/0تا  53/0بين  SSIکل  ی نمره

های مختلن اين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای تعيين روايی مالکی پرسشنامه  حيطه

 ی ههای محقق ساخته استفاده شد، که نتيج های اجتماعی از همبسته نمودن آن با عبارت مهارت

 نشان داده شده است. 1ر جدول آن د

 11شيناختی توسيط ريين    . مقيياس بهزيسيتی روان  10شنناختی  مقیاس بهزیستی روان  -3

  مياده اسيت. در ايين    77دارای  و ( ساخته شيده اسيت  1383، به نقل از زنجانی طبسی، 1994)
 

                                      
1-  Baract 

2-  Social Skill Inventory 

3-  Riggio 

4-  Emotional Expressivity (EE) 

5-  Emotional Sensitivity (ES) 

6-  Emotional Control (ES 

7-  Social Expressivity (SE) 

8-  Social Sensitivity (SS) 

9-  Social Control (SC) 

10-  Psychological Well-Being Inventory (PWI) 

11-  Ryff 
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 های آن در پژوهش حاضر و خرده مقياس  SSIضرايب پايايی و روايی مقياس  .1جدول 

 ماریشاخص آ
 های مقیاس 
 SSI 

 سطح ضرایب اعتبار یضرایب پایای
 همبستگی با پرسشنامه محقق ساخته آلفای کرونباخ معناداری

 01/0 42/0 85/0 بيانگری هيجانی
 01/0 57/0 61/0 حساسيت هيجانی

 01/0 52/0 74/0 کنترل هيجانی

 01/0 61/0 85/0 بيانگری اجتماعی

 01/0 53/0 75/0 حساسيت اجتماعی

 01/0 51/0 80/0 کنترل اجتماعی

 

تعلق  5تا  1گذاری به هر گزينه يک نمره از  گزينه دارد که برای نمره 5ماده مقياس هر 

مؤلفه،  6شناختی است. اين مقياس از  باال بودن بهزيستی روان ی باالتر نشانه ی گيرد. نمره می

، ارتباط مثبت با 4شد و بالندگی، ر3بينی ، شادی و خوش2، معنويت1يعنی رضايت از زندگی

6و خود پيروی 5ديگران
 94/0تشکيل شده است. زنجانی طبسی، ضرايب پايايی کل مقياس را  

گزارش نموده است. در پژوهش حاضر، ضرايب  90/0تا 62/0های آن را بين  و خرده مقياس

اسبه گرديد که شناختی با استفاده از روش آلفای کرونباخ مح پايايی پرسشنامه بهزيستی روان

 7به دست آمد. جهت تعيين اعتبار اين ابزار از پرسشنامه بهزيستی ذهنی 94/0برای کل مقياس 

در  ها هباشد، استفاده شد. نتيج مثبت و منفی می ی ( که شامل عاطفه2002 ،8)کييز و رين

 اند. نشان داده شده 2جدول 
 

 های پژوهش یافته
 روان های اجتماعی با بهزيستی انی و مهارتبرای بررسی ارتباط متغيرهای هوش هيج

 

                                      
1-  Life Satisfaction (LS) 

2-  Spirituality (S) 

3-  Happiness and Optimisim (HO) 

4-  Maturity (M) 

5-  Positive Relationship with Others (PRO) 

6-  Self-Autonomy (SA) 

7-  Subjective Well-Being Inventory (SWI) 

8-  Keyes & Ryff 
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 های آن در پژوهش حاضر شناختی و خرده مقياس مقياس بهزيستی روان و روايی ضرايب پايايی . 2جدول 

 شاخص آماری
 

 مقیاس

 ضرایب اعتبار )همبستگی با ضریب پایایی
 سطح پرسشنامه بهزیستی ذهنی(

 نفیعاطفه م عاطفه مثبت آلفای کرونباخ معناداری
 01/0 -57/0 92/0 56/0 رضايت از زندگی

 01/0 -42/0 85/0 39/0 معنويت
 01/0 -56/0 81/0 53/0 شادی و خوش بينی
 01/0 -46/0 80/0 42/0 رشد و بالندگی فردی
 01/0 -45/0 64/0 47/0 ارتباط مثبت با ديگران

 01/0 -36/0 67/0 27/0 خودپيروی
 

 

 شناختی بهزيستی روانر و ضرايب همبستگی متغيرهای تحقيق ميانگين، انحراف معيا  .3جدول

 های آماری شاخص
 متغیرها

 ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین
(r) 

 داری معنی سطح
(p)  

 001/0 51/0 41/6 80/49 ارزيابی و ابراز هيجان
 001/0 63/0 60/4 19/39 تنظيم هيجان

 001/0 54/0 62/4 141/40 برداری از هيجان بهره
 001/0 63/0 70/13 14/129 کل هوش هيجانی
 001/0 17/0 16/7 61/46 بيانگری هيجانی

 002/0 33/0 20/8 64/45 حساسيت هيجانی
 001/0 22/0 35/8 53/44 کنترل هيجانی

 001/0 46/0 04/1 76/43 بيانگری اجتماعی
 001/0 -33/0 47/8 20/46 حساسيت اجتماعی

 001/0 66/0 73/8 09/53 کنترل اجتماعی
 001/0 48/0 35/28 85/279 های اجتماعی کل مهارت

   85/9 57/67 رضايت از زندگی

   12/6 08/52 معنويت
   38/9 93/68 بينی شادی و خوش

   76/3 19/28 رشد و بالندگی فردی
   06/5 54/34 خودپيروی

   19/5 49/29 ارتباط مثبت با ديگران
   97/32 82/280 شناختی کل بهزيستی روان
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همان  اند(. ه شدهيارا 3در جدول  ها هشناختی از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد )نتيج 

 ارزيابی و ابراز هيجان، شود، بين هوش هيجانی و هر سه خرده مقياس می طور که مشاهده

وجود  داری مثبت معنی ی شناختی رابطه بهزيستی روانبرداری از هيجان با  تنظيم هيجان و بهره

بيانگری هيجانی، های  اجتماعی و خرده مقياسهای  به دست آمده برای مهارت های هنتيج دارد.

مثبت  ی کنترل اجتماعی حاکی از رابطه کنترل هيجانی، بيانگری اجتماعی و حساسيت هيجانی،

باشد؛ اما بر خالف انتظار بين حساسيت اجتماعی و  می شناختی با بهزيستی رواندار  معنی

 داری وجود دارد. منفی معنی ی يستی روان شناختی رابطهبهز

های پژوهش از روش همبستگی بنيادی نيز استفاده شده است که  برای بررسی فرضيه

 اند.  آورده شده 7و  6، 5، 4های  آن در جدول های هنتيج
 

 مالکبين و مجموعه متغيرهای  برای مجموعه متغيرهای پيش بنيادی های ابعاد آزمون . 4جدول 
 احتمال F df1 df2 نسبت  همبستگی بنیادی ابعاد
1 847/0 80/12 54 50/1544 001/0 
2 552/0 05/5 40 54/1323 001/0 
3 368/0 863/2 28 51/1097 001/0 
4 251/0 878/1 18 16/368 015/0 
5 171/0 347/1 10 16/612 201/0 
6 116/0 059/1 4 00/307 377/0 

 

 بين های پيش همبستگی بنيادی برای خرده مقياسهای  ضريب . 5جدول 
 شاخص آماری

 بین متغیرهای پیش
Rضریب تعیین 

2 
 ضریب تعیین
 Rتعدیل شده 

 Pاحتمال  Fنسبت 

 001/0 526/11 167/0 183/0 بيانگری هيجانی
 001/0 722/10 156/0 172/0 حساسيت هيجانی

 001/0 119/3 039/0 057/0 کنترل هيجانی
 001/0 415/48 474/0 484/0 اعیيانگری اجتمب

 001/0 499/13 192/0 207/0 حساسيت اجتماعی
 001/0 890/72 577/0 585/0 کنترل اجتماعی

 001/0 439/26 326/0 338/0 ارزيابی و ابراز هيجان
 001/0 237/42 439/0 450/0 تنظيم هيجان

 001/0 401/26 325/0 338/0 بهره برداری از هيجان
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تحليل متغيرهای بنيادی برای تعيين  های هشود، نتيج مشاهده می 4در جدول همان طور که 

تعداد ابعاد الزم برای بررسی ارتباط بين دو مجموعه متغيرها نشان داده شده است. بر اساس 

متغير وابسته(،  6به دست آمده، تعداد ابعاد بنيادی برابر تعداد مجموعه کوچکتر ) های هنتيج

از  بنيادیبُعد  4دست آمده، ه بنابراين، با توجه به ضرايب بآمده است.  بُعد به دست 6يعنی 

باشند که اين چهار بُعد برای درک چگونگی ارتباط  دار می معنی 001/0لحاظ آماری در سطح 

 4های بنيادی نيز در جدول  باشند. همبستگی مجموعه متغيرهای پيش بين و مالک مورد نياز می

عبارتست از اندازه درجه رابطه خطی بين دو بُعد که  بنيادیستگی شوند، هر همب مشاهده می

شود. با توجه به ضرايب به دست  گيری می هر بُعد توسط هر يک از مجموعه متغيرها اندازه

همبستگی  2است. همچنين، برای بُعد  به دست آمده 847/0 بنيادیضريب  1آمده برای بُعد 

به  251/0 بنيادیهمبستگی  4، برای بُعد 368/0 نيادیبهمبستگی  3، برای بُعد 552/0 بنيادی

و  171/0 بنيادیهمبستگی  5برای بُعد  باشند. اما دار می دست آمده است که هر چهار بُعد معنی

های به دست  به دست آمده است، که با توجه به ضريب 116/0 بنيادی همبستگی 6برای بُعد 

خرده مقياس پيش  9برای  بنيادیهای همبستگی  ضريب 5باشند. در جدول  دار نمی آمده معنی

 خرده مقياس هوش هيجانی( آورده شده است. 3های اجتماعی و  خرده مقياس مهارت 6بين )

R، ضريب تعيين )5همچنين، در جدول 
نشان داده شده بين  ( برای هر کدام از متغيرهای پيش2

بينی،  عيين از لحاظ توان پيشهمبستگی بنيادی و ضريب ت های است. با توجه به مقادير ضريب

به  ،بينی متغيرهای مالک، توان بيشتری دارد. سپس خرده مقياس کنترل اجتماعی برای پيش

، ارزيابی و ابراز هيجان و تنظيم هيجان برابر ،های تعيين برای بيانگری اجتماعی ترتيب ضريب

طور  ان بيشتری دارند. همانباشد، که نسبت به بقيه متغيرها تو میبرداری از هيجان،  برای بهره

بُعد، در  4شده بنيادی، برای هر   های استاندارد شود، ضريب مشاهده می 6که در جدول 

 است. های اجتماعی و هوش هيجانی نشان داده شده بين مهارت مجموعه متغيرهای پيش

عی های کنترل اجتما های اجتماعی، در بُعد اول خرده مقياس های مهارت برای خرده مقياس

های  ( تعيين کننده بودند، در بُعد دوم خرده مقياس-32/0( و بيانگری اجتماعی )-42/0)

(، در بُعد -45/0( و حساسيت اجتماعی )51/0) هيجانی(، حساسيت -72/0بيانگری اجتماعی )

 ( و بيانگری-61/0(، حساسيت اجتماعی )62/0های کنترل اجتماعی ) سوم خرده مقياس

  (، حساسيت81/0های کنترل اجتماعی ) بُعد چهارم خرده مقياس (، در-41/0اجتماعی )
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 های اجتماعی و هوش هيجانی های مهارت های بنيادی استاندارد شده خرده مقياس ضريب  .6جدول 
 ضریب استاندارد متغیرها

 4 بُعد 3 بُعد 2 بُعد 1 بُعد ها مؤلفه مستقل

 های مهارت
 اجتماعی

 13/0 16/0 -33/0 01/0 بيانگری هيجانی
 -47/0 30/0 51/0 -03/0 حساسيت هيجانی

 02/0 -19/0 -11/0 01/0 کنترل هيجانی
 -42/0 -41/0 -72/0 -32/0 بيانگری اجتماعی

 35/0 -61/0 -45/0 17/0 حساسيت اجتماعی
 81/0 62/0 -/004 -42/0 کنترل اجتماعی

 هوش هيجانی
 -91/0 -13/0 -23/0 -15/0 ارزيابی و ابراز هيجان

 -04/0 -32/0 43/0 -24/0 تنظيم هيجان
 85/0 -49/0 20/0 -04/0 بهره برداری از هيجان

 

 های بنيادی استاندارد شده برای متغيرهای بنيادی مالک ضريب . 7جدول 

 متغیرهای مالک
 ضریب استاندارد

 4 بُعد 3 بُعد 2 بُعد 1 بُعد
 07/0 -578/0 262/0 -135/0 رضايت از زندگی

 -109/0 -879/0 444/0 0-/047 عنويتم
 567/1 978/0 061/0 -007/0 شادی و خوشبينی

 -201/0 -145/0 -100/0 -009/0 رشد و بالندگی فردی
 -807/0 563/0 815/0 -243/0 خودپيروی

 -558/0 -184/0 -05/1 -712/0 ارتباط مثبت با ديگران

 

اند و در ابعاد  های غالب بوده (، خرده مقياس-42/0( و بيانگری اجتماعی )-47/0هيجانی )

اند. همچنين برای متغيرهای هوش هيجانی، در بُعد اول و دوم  مورد نظر تأثير بيشتری داشته

است. در بُعد سوم  (، تعيين کننده بوده43/0( و )-24/0متغير تنظيم هيجان به ترتيب )

( غالب بودند و در بُعد -32/0( و تنظيم هيجان )-49/0برداری از هيجان ) رهمتغيرهای به

( تعيين کننده 85/0برداری از هيجان ) ( و متغير بهره-91/0چهارم متغير ارزيابی و ابراز هيجان )

در بُعد اول خرده مقياس ارتباط  7همچنين، برای مجموعه متغيرهای مالک طبق جدول  بودند.

(، 444/0های معنويت ) نقش داشته است، بُعد دوم از خرده مقياس( -712/0) مثبت با ديگران
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( تأثير پذيرفته است. در بُعد سوم خرده -05/1( و ارتباط مثبت با ديگران )815/0خودپيروی )

( و -578/0(، رضايت از زندگی )-879/0(، معنويت )978/0بينی ) های شادی و خوش مقياس

های شادی و خوشبينی  اند. در بُعد چهارم، خرده مقياس وده( باالتر ب563/0خودپيروی )

 اند. ( تعيين کننده بوده-558/0( و ارتباط مثبت با ديگران )-807/0(، خودپيروی )567/1)

بيين و ميالک را در بُعيد ييا      دو مجموعه از مهمترين متغيرهای پيش 1به طور مثال، شکل 

 دهد. نشان می 1 بنيادیمتغير 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 بين دو مجموعه از متغيرهای مالک و پيش بنيادیرابطه  . 1نمودار 

 

کند که ترکيبی از بيانگری اجتماعی کمتر و کنترل اجتماعی  اولين بُعد بنيادی پيشنهاد می

دهد که ترکيبی  کمتر روابط مثبت کمتری با ديگران را به دنبال خواهد داشت. بُعد دوم نشان می

ماعی کمتر و حساسيت هيجانی بيشتر با ترکيبی از روابط مثبت بيشتر با ديگران از بيانگری اجت

و معنويت همبستگی دارد. برای بُعد سوم کاننی ترکيبی از کنترل اجتماعی بيشتر و حساسيت 

اجتماعی کمتر با ترکيبی از شادی و خوشبينی بيشتر، معنويت کمتر، رضايت از زندگی کمتر و 

بیانگری 

 اجتماعی

تنظیم 

کنترل  هیجان

 اجتماعی

 متغیرهای

 پیش بین

 

 متغیر مالک

ارتباط مثبت با 

 دیگران
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باشد و در بُعد چهارم ترکيبی از ارزيابی هيجانی کمتر،  ديگران همبسته می روابط مثبت بيشتر با

استفاده از هيجان بيشتر و کنترل اجتماعی بيشتر به طور معناداری با ترکيبی از روابط مثبت 

 . کمتری با ديگران و خود پيروی کمتر همبستگی دارد

استفاده شد  م به گام نيزهای پژوهش از تحليل رگرسيون به روش گا برای بررسی فرضيه

شود که  مشاهده می 8اند. با توجه به جدول  آورده شده 9و  8 های آن در جدول های هکه نتيج

برای  های اجتماعی هوش هيجانی و مهارت ای، هر دو متغير با استفاده از روش مرحله

رگرسيونی  باشند؛ ولی با توجه به مقادير ضرايب شناختی ضروری می بينی بهزيستی روان پيش

(از لحاظ توان پيش )  های اجتماعی، بهزيستی  سپس مهارتو بينی، ابتدا هوش هيجانی

 کنند. بينی می شناختی را پيش روان

حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه و  های هبر اساس نتيج، 9همچنين، با توجه به جدول 

تنظيم هيجان،  کنترل اجتماعی، های ای، مشاهده شد که خرده مقياس با روش مرحله

بهزيستی دار  های معنی بين حساسيت هيجانی پيش برداری از هيجان، حساسيت اجتماعی و بهره

های ارزيابی از هيجان، بيانگری هيجانی، کنترل  هستند. بنابراين، خرده مقياس شناختی روان

 کنند. شناختی نقش چندانی ايفا نمی بينی بهزيستی روان هيجانی و بيانگری اجتماعی در پيش

 

شناختی  های اجتماعی با بهزيستی روان هوش هيجانی و مهارتضرايب همبستگی چندگانه  . 8جدول 

 (Stepwise)ای  مرحلهبا روش 

 متغیر
 مالک

 های شاخص
 آماری 
 متغیرهای 

 بین پیش

 همبستگی
 چند گانه

MR 

 ضريب
 تعيين
RS 

 Fنسبت 
 pاحتمال

و ( ضرایب رگرسیون )
(B) مقدار 

 ثابت
 (a) 1 2 3 

تی
اخ

شن
ن 

روا
ی 

ست
هزي

ب
 

 405/0 636/0 هوش هيجانی
986/213=F 

001/0=p 

636/0= 
530/1B= 
628/14 =t 
001/0p= 

- - 241/83 

های  مهارت
 اجتماعی

664/0 442/0 
116/124=F 

001/0=p 

524/0= 
259/1B= 
717/10=t 
001/0p= 

223/0= 
259/0B= 
560/4=t 
001/0p= 

- 656/45 
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بيا بهزيسيتی   هيای   هيای هيوش هيجيانی و مهيارت     لفيه ؤهای همبسيتگی چندگانيه م   ضريب .9جدول 

 (Stepwiseای ) با روش مرحلهشناختی  روان
 شاخص

 آماری 

 متغیرهای
 بین پیش

MR RS 
 Fنسبت 
 pاحتمال

 (B)و (ضرایب رگرسیون )

1 2 3 4 5  
مقدار 
 (aثابت )

 کنترل-1
 اجتماعی 

666/0 444/0 
349/251=F 

001/0=p 

666/0 
515/2 
854/15 
001/0 

- - - - 

= 
=B 
=t 
=p 

312/147 

 تنظيم-2
 هيجان 

765/0 585/0 
895/220=F 

001/0=p 

479/0 
808/1 

779/11 
001/0 

419/0 
004/3 
313/10 
001/0 

- - - 

= 
=B 
=t 
=p 

095/67 

 برداری بهره -3
 از هيجان 

771/0 595/0 
104/153=F 

001/0=p 

474/0 
789/1 
777/11 

001/0 

312/0 
232/2 
604/5 

001/0 

419/0 
065/1 

804/2 
001/0 

- - 

= 
=B 
=t 
=p 

571/55 

 حساسيت-4
 اجتماعی 

777/0 604/0 
907/118=F 

001/0=p 

436/0 
646/1 
304/10 

001/0 

296/0 
124/2 
354/5 
001/0 

167/0 
193/1 
146/3 
002/0 

104/0 
404/0 
685/2 
008/0 

- 

= 
=B 
=t 
=p 

982/80 

 حساسيت -5
 هيجانی

781/0 610/0 
283/97=F 
001/0=p 

413/0 
559/1 
535/9 
001/0 

277/0 
986/1 
974/4 
001/0 

147/0 
051/1 
749/2 
006/0 

141/0- 
548/0 
359/3 
001/0 

095/0 
383/0 
902/2 
028/0 

= 
=B 
=t 
=p 

869/85 

 

 گیری بحث و نتیجه
ی هيا  دهد کيه بيين هيوش هيجيانی و خيرده مقيياس       های همبستگی نشان می تحليل هنتيج

 ی شيناختی رابطيه   برداری از هيجان و بهزيسيتی روان  ارزيابی و ابراز هيجان، تنظيم هيجان، بهره

هيای   ها بيا پيژوهش   به دست آمده از آزمون اين فرضيه های هداری وجود دارد. نتيج مثبت معنی
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(، مياورولی و  2005) 1(، تسائوسيس و نيکيوال 2007انجام شده توسط فارنهايم و کريستوفورو )

 .باشيد  ( و همسيو ميی  2006) 3پيکوراس و (2008) 2برودريک-(، گاالگر و وال2007کاران )هم

های هوش هيجانی، درک افراد را نسبت به خود و ديگران بياال بيرده و ايين افيراد گيام       توانايی

کنند، از شرايط و وضعيتی که در آن قيرار دارنيد    برداشتن به سمت بهتر شدن را بيشتر درک می

نظرشان که دوست دارند کسب نمايند بيه خيوبی آگاهنيد.     آل مورد وضعيت ايده و همچنين از

تواننيد مسييرهايی را جهيت پيشيرفت در      پس با مديريت هيجانات خود و ديگيران، افيراد ميی   

هيای فيردی و اجتمياعی آنهيا منجير بيه خودآگياهی و         زندگی خود انتخاب کننيد تيا توانيايی   

ی شود. اين گونه اسيت کيه هيوش هيجيانی باعيث      مناسب اجتماع های خودشکوفايی و تعامل

ارزييابی، يعنيی شيناخت    (. 2006شيود )پيکيوراس،    افزايش بهزيستی و رضايت از زندگی ميی 

هيا   ترين توانايی در اين سطح، با توانايی فرد در شناسايی هيجان اساسی نظام هيجانی، که بنيادی

اگون و تعبير و تفسير آنها در ارتباط های گون و انتساب نام بر آنها و تشخيص روابط بين هيجان

نشيان داده   هيا  هنتيجي   (.1386اکبيری دهکيردی،    ، به نقل از علی2000است )ماير و همکاران، 

های خود را ارزيابی نميوده و در تمياس مسيتقيم بيا آنهيا       است که افرادی که به راحتی هيجان

روابيط خيود را بيا همسياالن و      های خود را به خوبی تنظيم نماينيد و  باشند، قادرند هيجان می

شوند به خوبی اداره نمايند. به همين دليل، اين افراد افسيردگی   هايی که با آن مواجه می موقعيت

دهند )مياورولی و   شناختی بيشتری نشان می های جسمی کمتر و در کل بهزيستی روان و بيماری

توانند وضعيت هيجيانی خيود    یتوان گفت افرادی که م (. در تبيين اين يافته می2007همکاران، 

دانند که چگونيه و چيه وقيت احساسيات خيود را بييان نميوده و قيدرت          را تنظيم نمايند، می

شيناختی بيشيتری در ايين افيراد      به بهزيسيتی روان سازگاری بااليی داشته باشند که خود منجر 

 (. 2007، 4کمپبل و نتوبدزی ، به نقل از1999شود )سالوی و همکاران،  می

هيای اجتمياعی و خيرده     تحليل همبسيتگی نشيان داد کيه بيين مهيارت      ی هين، نتيجهمچن

 های بيانگری هيجانی، حساسيت هيجانی، کنترل هيجيانی، بييانگری اجتمياعی و کنتيرل      مقياس
 

                                      
1-  Tsaousis & Nikolaou  

2-  Gallagher & Vella-Brodrick  

3-  Piqueras  

4-  Campbell & Ntobedzi 



 88 (1ی  ، شماره1390 بهار و تابستان، 3-18ی چهارم، سال  )دوره شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز آوردهای روان مجله دست

تحقيقيات   ی هبه دست آمده بيا نتيجي   های هداری وجود دارد. نتيج مثبت معنی ی اجتماعی رابطه

(، سييگرين و فليورا   2007ديگير، همچيون سييگرين و تيايلر )    انجام شده توسط پژوهشيگران  

های اجتماعی  اينکه چرا افراد با مهارت باشد. (، همسو می2007(، و هانزال و همکاران )2000)

های زندگی احساس استرس کمتر و بهزيستی بياالتری   رو شدن با وقايع و چالش به باال در رو

های مؤثری را جهت مقابليه هير چيه بهتير بيا       روشدارند، به اين خاطر است که چنين افرادی 

گيرنيد. احتميال دارد کيه چنيين      شوند، به کار ميی  مشکالتی که به طور روزمره با آن مواجه می

توانند با مشکالت و مسائل پيش آمده بيه   افرادی از تجارب گذشته خود ياد گرفته باشند که می

ی خيود منجير بيه زيياد شيدن حيس       نحو احسين مقابليه نماينيد و درک آنهيا از تجيارب قبلي      

خودکارآمييدی و اطمينييان بييه خييود شييود. افييرادی کييه بييه خييود اطمينييان دارنييد و احسيياس  

های گروهی به  توانند رفتارهای مفيد و مؤثری در تعامل با افراد و شبکه خودکارآمدی دارند، می

تيوان نتيجيه    کار بگيرند و از اين طريق حمايت اجتماعی خوبی نيز دريافت نماينيد. پيس، ميی   

باشد و اين خود توجيه کننيده   های اجتماعی خوب با استرس کمتر مرتبط می گرفت که مهارت

 (.2007باشد )هانزال و همکاران،  شناختی می خوبی برای ارتباط آن با بهزيستی روان

هيای   مقيياس  های همبستگی بنيادی هر دو مجموعيه خيرده   تحليل ی هگونه که نتيج همان

ند، تعداد ابعاد نهفته )يا تعداد متغيرهای بنييادی( الزم بيرای تبييين    ا نشان داده بين و مالک پيش

بين و مالک چهار بُعد بوده است که در هير چهيار بُعيد     ارتباط بين دو مجموعه متغيرهای پيش

انيد. بيه عبيارتی ديگير ترکيبيی از خيرده        هايی از هير دو مجموعيه نقيش داشيته     خرده مقياس

انيد. ميثالً ترکيبيی از     بينی نميوده  نظر را پيش وعه هر کدام از ابعاد موردهای هر دو مجم مقياس

)از مجموعيه متغيرهيای    کنترل اجتماعی، بيانگری اجتمياعی، تنظييم هيجيان   های  خرده مقياس

بُعيد اول   ی بين( و ارتباط مثبت با ديگران )از مجموعه متغيرهای مالک( به وجود آورنيده  پيش

بيين کنتيرل    پييش  باشند. به عبارتی ديگر، در بُعد اول سه خرده مقيياس  يا متغير بنيادی اول می

اجتماعی، بيانگری اجتماعی و تنظيم هيجيان، خيرده مقيياس ارتبياط مثبيت بيا ديگيران را )از        

 مالحظه شود(.   1نمايند )نمودار  بينی می مجموعه متغيرهای مالک( پيش

های اجتماعی  توانا هستند و مهارت های خود در واقع افرادی که در تنظيم و ابراز هيجان

 ها در مقابل وقايع به  رغم تمام کاستی باشند، علی سالمی دارند، افرادی اميدوار و سازگار می
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کنند. به  مثبت و روشن زندگی نگاه می ی نمايند، و در کل به جنبه نحو احسن برخورد می

 های توان در کنار عامل چنين میهمين خاطر اين افراد بهزيستی و رضامندی بااليی دارند. هم

محيطی و شخصيتی مؤثر بر احساس شادکامی و بهزيستی افراد، به اهميت نوع نگرش و سبک 

حاکی از نقش مهم و مؤثر آنها در سالمت  ها هافراد اشاره نمود که نتيج ی توجيهی خوشبينانه

خانه به دانشگاه و  شناختی بوده است. لذا با توجه به اينکه تغيير محيط از جسمی و روان

زای مرتبط با آن ممکن است باعث بروز مشکالتی مانند افسردگی، اضطراب،  تجارب استرس

های روانی در دانشجويان گردد. افرادی سازگاری و رضامندی  افت تحصيلی و ديگر بيماری

خوردار های ارتباطی و هيجانی بااليی بر شوند که از مهارت بااليی نشان خواهند داد و موفق می

بوده و همواره با اتخاذ نگرشی مثبت و خوشبينانه در مقابل وقايع و مشکالت، با درايت و 

های مناسب را پيدا کنند؛ که اين خود منجر به احساس استقالل و کنترل  حل کارايی باال راه

های  شناختی و در نهايت موفقيت آن سالمتی جسمی و روان ی درونی باال شده و نتيجه

 خواهد بود.تحصيلی 

اين پژوهش به  های هتوان به قابل تعميم نبودن نتيج های پژوهش حاضر می از محدويت

شود با توجه به جديد بودن  دانشجويان پسر، به مقاطع و دانشگاههای ديگر نام برد. پيشنهاد می

و  ها در جهت شناسايی هر چه بيشتر عامل ،شناسی روان ی شناختی در حوزه بهزيستی روان

های بيشتری صورت گيرد. با توجه به  پژوهش ،شناختی افراد ثر بر بهزيستی روانؤيرهای ممتغ

های ارتباطی سالم بر  های هيجانی و مهارت اين تحقيق و نقش مهم شايستگی های هنتيج

ها در دستور کار قرار گيرد. لذا با توجه به  شود، آموزش اين مهارت بهزيستی افراد، توصيه می

های واقعی  ها در محيط های اجتماعی مهم است که آموزش اين مهارت مهارتپيچيده بودن 

های واقعی زندگی آماده نمايند. با توجه به اينکه خوشبينی  صورت گيرد تا افراد را برای چالش

شناختی در  های روان شناختی و نيز سطوح پايين استرس بهزيستی روان ی بين کننده بهترين پيش

های  نمايد که در موقعيت تن يک نگرش خوشبينانه آنها را تشويق میدانشجويان است، داش

های توجيهی  برای تقويت سبک هايی هتحصيلی موفقيت کسب نمايند. بنابراين، مداخل

باشد. همچنين با  خوشبينانه در دانشجويان برای جلوگيری از افسردگی و اضطراب، مفيد می
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تأثير اين تغيير شرايط بر بهزيستی و بروز مشکالت  توجه به تغيير محيط، از خانه به دانشگاه و

های آموزشی و درمانی مؤثر جهت  شود، برنامه شناختی دانشجويان، از مسؤلين تقاضا می روان

 تقويت بهزيستی دانشجويان در دستور کار خود قرار دهند.
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