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 چکیده

این . هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان بوده است 

از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ( پسر 86دختر و 011)نفر  091به این منظور. همبستگی بود -مطالعه از نوع توصیفی

انتخاب شده اند و برای جمع  شرکت کنندگان در پژوهشبه عنوان خوشه ای ری تصادفی پیام نور لردگان با روش نمونه گی

 موقعیتی و پرسشنامه نشاط ذهنی زرت، خودکارآمدی شوآرآن -بارآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های هوش هیجانی 

داده های بدست  .ی و روایی قابل قبول آن ها بودحاکی از پایای ،نتایج حاصل از محاسبه پایایی و روایی ابزارها .استفاده گردید

بر اساس نتایج . مورد بررسی قرار گرفت به شیوه همزمان گانهضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند آمده با استفاده از

نتایج تحلیل همچنین . >110/1P این پژوهش، هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری دارد

هوش  .نشان داد که ترکیب خطی هوش هیجانی و نشاط ذهنی توان پیش بینی خودکارآمدی را داردگانه دسیون چنررگ

 .درصد از واریانس مشترک خودکارآمدی را پیش بینی می کنند 34و  16به ترتیب  هیجانی و نشاط ذهنی

 

 هوش هیجانی، نشاط ذهنی و خودکارآمدی :واژه های کلیدی

 

 

 

 

mailto:Mohammad.ghanabri400@gmail.com


57       

 رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور
 

 
 

 مقدمه
در این دیدگاه رفتار انسان تحت تاثیر عوامل محیطی و . می باشد شناختی بندورا و اجتماعی تئوری اصلی سازه کارآمدی،خود

 این فرآیندهای شناختی باعث شکل گیری ادراکات و انتظارات فرد از کارآمدی خود می گردد. فرایندهای شناختی است

اعتماد  که (1،1118مورفی و مورفی) است محیط در مهارت و ختاریخودم از حسی خودکارآمدی اغلب (.1111، 0پاجاریز)

خودکارآمدی را به عنوان ( 1110) ا4بندور(.  3،1112هاموند)فراهم می نمایدانجام موفقیت آمیز یک تکلیف  را برایکلی فرد 

 یابی به اهداف می داندارزیابی فرد از توانایی هایش به منظور انجام موفقیت آمیز یک مجموعه اقدامات الزم برای دست

برای  تالش میزان تصمیم گیری ها، اهداف، مانند جنبه های زندگی از بسیاری این ارزیابی ها بر (.2،1112زاجاکوا و لینچ)

 احساس و رفتار، تفکر چگونگی بر کلی به صورت و تفکر منفی یا الگوی مثبت چالش ها، با رویارویی در پشتکار تکلیف، انجام

 ادراکات بر مدیآخودکار که، باورهای است معتقد بندورا ازسوی دیگر (.0368،فارسی نژاد و عسکری ،حجازی) اثرمی گذارد

 و انجام فعالیت ها برای انرژی صرف میزان این باورها بر. (8،1100کرت، دویار و کالیک) است مبتنی خود عملکرد از شخص

  (.1119،  و والکفرال) دارد مستقیم اثرات موانع برابر در مقاومت میزان

دستیابی به . زندگی می شود در موجب شکل گیری احساس شایستگی، کفایت و قابلیت سازگاریباور خودکارآمدی      

این احساس را افزایش می دهد و ناکامی در دستیابی به اهداف و معیارها،  احساس شایستگی و توانمندیمعیارهای عملکرد، 

می  خودکارآمد افراد. خودکارآمدی به احساس فرد بر کنترل در زندگی اشاره دارداز سویی دیگر . را خدشه دار می کند

می توانند  آنها هستند،کنترل تحت کوشند تا بر رویداد های زندگی کنترل داشته باشند و با اعمال نفوذ در موقعیت هایی که 

نایی تاثیر گذاری بر رویدادها، آنها را قابل پیش توا .آینده مطلوبی را تحقق بخشند و از بروز نتایج نامطلوب جلوگیری نمایند

ناامیدی در اعمال کنترل بر رویدادها موجب نگرانی، دلسردی . بینی می نماید که این موجبات سازگاری فرد را مهیا می نماید

 .  (0992بندورا،) شود و یاس می

 و تر موفق کارها انجام در باال مدیآودکارخ سطح از برخوردار شخص .است موثر بسیار خودکارآمدی بر رفتار فرد     

در انجام کارها تالش وکوشش بیشتری انجام می دهند و درنتیجه عملکرد آنها در بهتر زیرا  (0390سیف، (امیدوارتر است

 موثر عملکرد و تکالیف انجام در شده، استقامت صرف تالش فعالیت ها، انتخاب با خودکارآمدی (.0993بندورا،) خواهد بود

 برعکس و هداشت بهتری عملکرد توانایی های خود، مورد در مثبت باورهای دارای دانشجویان. ارتباط دارد فراگیران

 و انگیزه برخوردارند، پایینی خودکارآمدی عبارتی از به و رنددا منفی قضاوت خود توانایی های مورد در دانشجویانی که

 (.6،1111یمرمنز) نشان می دهند انجام تکالیف ضعیفی در عملکرد

موثرترین آنها تجارب مستقیم موفقیت : باورهای خودکارآمدی بوسیله چهار منبع اصلی می تواند ایجاد یا تقویت گردد      

تجارب شکست باعث تضعیف کارآمدی شخص می  که توسط فرد است که باعث نیرومندی کارآمدی آنها می گردد، در حالی

تشویق های کالمی  منبع سوم،. اور خودکارآمدی تجارب جانشینی الگو های اجتماعی استدومین منبع تقویت و ایجاد ب. شود

منبع آخر . افرادی که به طور شفاهی تشویق می شوند زمانی که توانایی تسلط بر تکلیف را دارند، بیشتر تالش می کنند. است

دکارآمدی و خلق غمگین باعث کاهش آن خلق مثبت باعث افزایش خو. مربوط به ویژگی های جسمانی و هیجانی فرد است

    (.0994بندورا،) همچنین  تفسیر افراد از توانایی جسمانی خود بر باورخود کارآمدی آنها تاثیر می گذارد. می گردد

                                                           
1 -  Pajares 
2 -  Murphy & Murphy 
3 - Hammond 
4 -Bandura 
5 -Zajacova,& Lynch 
6 -  Kurt, Duyar & Calik 
7 - Ferla & Valcke 
8 - Zimmerman 
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 یعنی اکتسابی امور و جسمانی و انگیزشی هیجانی عاطفی، های شناختی، ویژگی از ترکیبی تحت تاثیر مدیآخودکار احساس

 ها مهارتدسته ای از هوش هیجانی  .است یکی از این ویژگی ها هوش هیجانی (.0،1114میلز) عملکرد است و اربتج کسب

هوش (.  3،111چان،  1111، 1سالوی ومی یر) که توانایی موفقیت فرد را افزایش می دهد توانایی های غیرشناختی است و

چگونه  با مشکالت اجتماعی کنار بیاییم و چگونه تصمیماتی بگیریم ره کنیم، اهیجانی تعیین می کند، چگونه رفتار خود را اد

 (.4،1118، باکر، اسچفلی و هوسمنهوون) که  به نتایج مثبت ختم گردند

 در درک  را مردم تواند می هیجانی هوشبهر شناختی، هوشبهر های تست بر عالوه که است معتقد ( 099) 2آن -بار      

 زندگی در شناختی روان سالمت و موفقیت تعیین در مهمی عامل را هیجانی هوش یو .کند کمک بهتر توانایی هایشان

 کنند می تحمل را کمتری روانی فشار باال، هیجانی هوش دارای افراد .(81112نیکولز از نقل به ،1110 آن -بار) است دانسته 

 .(1114، آستین)برخوردارند  بهتری شناختی روان رضایت از و کنند

هوش های درون فردی  و بین  در حیطه و( 6،1114وان رووی وایزوزوران)ر طبقه ای از هوش اجتماعی هوش هیجانی د     

با دیگران،  اتد از خود و دیگران، ارتباطافرا هوش هیجانی باعث می شود تا از این رو(. 9،1110فیفر) فردی قرار می گیرد

، 01کوکر و جنکوز) پردازدبدازش و کاربست اطالعات هیجانی ک، پردراا بهو  آگاهی یابدسازگاری و انطباق با محیط چگونگی 

این سازه شناختی  .استفاده کنیم نحو بهترین به خود های مهارت سایر از توانیم می چگونه که کند مشخص می و (1116

ات خود و هیجان مدیریتبی و ابراز هیجان خویشتن، ارزیابی و شناخت هیجانات دیگران،کنترل و ادارای چهار مولفه ارزی

 (.1111می یر و سالوی، ) کاربرد هیجانات جهت آسان کردن عملکردها است

 شناسند، می خوبی به را احساسات خود که کسانی یعنی هیجانی، مهارت دارای افراد که نشان می دهند بسیاری شواهد     

 مختلف عملی های حوزه در کنند، می    برخورد آن با طرز اثربخشی به و درک نیز را دیگران احساسات و کنند می هدایت

 لافرادی که دارای هوش هیجانی باالتری هستند از شادابی، سرزندگی، نشاط و استقال .باشند می کارآمد و موفق زندگی،

همچنین نسبت به زندگی خوشبین تر . و عملکرد بهتر را از خود نشان می دهند بیشتری در کارهایشان برخوردار هستند

افراد  (.0996، 00سارنی)بیشتری در زندگی بر خوردار هستند رابر استرس ها مقاوم تر  و از پیشرفت و موفقیت هستند و در ب

   ی هوش هیجانی باالتر دارای قدرت سازگاری بیشتری هستند و از طریق کنترل هیجانی به حفظ خلق مثبت خود کمک ادار

 و کارآمدی از حمایت اجتماعی بیشتر و احساس رضایتمندی می کنند، افرادی که دارای کنترل هیجانات دیگران هستند

نشان دادند که هوش هیجانی با ( 1116)03ویلیام،کان .(01،1110سیاروجی،چان و بجگار) بیشتری برخوردار هستند

بین خودکارآمدی و هوش هیجانی رابطه  نشان دادند( 0366)اقدامی و همکاران .و خوشبینی رابطه داردخودکارآمدی 

04راستوگی و راتی بررسی .ری وجود داردمعنادا
 افرادکه  نشان دادند(  036) ، پاشا شریفی و ثابتیمیرهاشمی و (1116) 

 دریشتری ب موفقیت از و هستند کارکنان کارآمدتری پایین، هیجانی هوش دارای افراد با مقایسه در باال هیجانی دارای هوش

                                                           
1- Miles 
2 -Salovey&Mayer 
3 -Chan 
4 - Heuven, Bakker, Schaufeli, Huisman 
5 - Bar-on 
6 - Nicols 
7 - Austin 
8 - Van Rooy; Viswesvaran 
9 - Pfeiffer 
10 - Kockar & Gencoz 
11 - Saarni 
12 - Ciarrochi,Chan&Bajegar 
13 - William& Kahn 
14 - Rathi & Rastogi 
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0پری و بال و رز پن .برخوردارند وظایف انجام
1یمی واگون آدیمو و ( 111) 

 وجود به خود بررسی های در نیز (1116) 

 .کرده اند اشاره خودکارآمدی و هیجانی هوش بین دار معنی ارتباط

 3ذهنی نشاط       تاثیر بگذاردخودکارآمدی عالوه بر هوش هیجانی از دیگر سازه های روانشناختی که می تواند بر       

 علیرغم نشاط مفهوم تعریف. است گرفته قرار توجه مورد تاکنون کمتر که است ناسیشروانر د جدید مفهوم یک شاطن ،است

 هیجان مثبت یک نشاط که اند عقیده این بر روانشناسان از این بسیاری وجود با. است دشوار رسد، می نظر به ساده که آن

 عالوه. (0364،، جوادی، غالمی و فرهادیفرهادی) است زندگی از و رضایت خرسندی لذت، اساسی عنصر سه حاوی که است

 ،شجاعی)است  افسردگی و اضطراب فقدان عنصر آن اند و افزوده نشاط هیجان به چهارمی عنصر نیز اخیراً ،این سه عنصربر

 (.0390،ابراهیمی، پارسا و نیکبخت

 احساس  داشتن ی،هیجان بعد از منظور .شناختی است و عاطفی بعد دو دارای نشاط است معتقد (1110) آرگیل

مولفه های  رضایت آمیز ارزشیابی بر داللت نیز شناختی از بعد منظور و است مثبت هیجانات سایر و خشنودی شادی، شعف،

4بجارنسکو که حالی در .است اجتماعی و فردی زندگی مختلف
 که به این داشتن آگاهی فقط شادی است معتقد (1116) 

  .هستید اتفاقات آورنده این بوجود شما خود که است مساله این به بلکه آگاهی نیست، دمی افت شما زندگی در خوبی اتفاقات

نشاط ذهنی را تجارب ( 1113)بوستیک. اما نشاط ذهنی یکی از مولفه های موثر در بهزیستی ذهنی می باشد

حس شوق، سر زندگی و انرژی در واقع داشتن انرژی ذهنی و بدنی الزم برای تجربه کردن . درونی سرشار از انرژی می داند

نشاط ذهنی حکایت از داشتن وضعیتی مثبت دارد و از احساساتی چون آزادی، استقالل، (. 1116، 2ریان و دسی) می باشد

که فرد با انجام دادن اعمالی که منجر به احساس استقالل، خودکنترلی  احساس خودکنترلی و انگیزش درونی نشات می گیرد

شود این وضعیت را افزایش می یابد و اگر در انجام اعمال، احساس تحت کنترل دیگران بودن را تجربه و انگیزش درونی می 

 (.0391، به نقل از شیخ االسالمی و دفترچی، 0999 ،  8، رایان، منلی و دسینیکس) نماید، نشاط ذهنی کاهش می یابد

توسط فرد ایجاد می گردد و چیزی فراتر  نشاط ذهنی گاهی اوقات در وضعیت خاص یا پس از اتمام فعالیتی خاص

از برانگیختگی، فعال بودن و یا داشتن انرژی بدنی محض است این نوعی تجربه روانشناختی است که در این تجربه افراد در 

در افراد مختلف متفاوت و تحت تاثیر عوامل  این احساس که(  099ریان و فریدریک،) خود احساس سرزندگی می کنند

 (.0992،  ریف) وانشناختی قرار دارد در واقع نشاط ذهنی بازتابی از سالمت روانشناختی و جسمانی فرد استجسمی و ر

نشاط  موجب نگرش مثبت به زندگی، خود پنداره مثبت، تعادل هیجانی، نگرش مطلوب و عملکرد موثر شغلی و تحصیلی می 

ن داد برآوردن نیاز به شایستگی و استقالل توانایی پیش در پژوهشی نشا( 1100)9سیلوستر .(6،1111دینر وسلیگمن) گردد

کیفیت زندگی، مهارت زندگی، توانایی نشاط ذهنی با همچنین بین . بینی کنندگی نشاط ذهنی و سالمت روانی را دارد

قی در تحقی( 1116)01موران و روسمن(. 0366شیخی و همکاران، )سازگاری و احساس شایستگی رابطه معناداری وجود دارد 

با احساس فشار رابطه منفی و   همچنین. نشان دادند بین نشاط و اختالل رفتاری با واسطه گری خودکنترلی رابطه وجود دارد

 و ابعادی از نشاط تباط بین خودکارآمدیردر ا(. 1114و همکاران، 00بارت) با پاسخدهی مثبت به استرس رابطه مثبتی دارد

رابطه خودکارآمدی با سالمت روان نشان دادند ( 0368) نجفی و فوالدچنگ ازجمله ،است پژوهش هایی انجام گرفته

                                                           
1 -  Penrose, Perry & Ball 
2 -  Adeyemo & Ogunyemi 
3 - Mental Vitality 
4 -  Bjornskov  
5  - Riyan& Disi 
6  - Nix, Rayan , manly & deci 
7 - Ryff 
8
 -Dinener, Sellgman  

9  - Sylvester 
10

 - Muraven&Russman 
11

 - Barrett 
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نشان دادند بین نشاط و عزت نفس ( 0364)فرهادی و همکاران. گان مرضی رابطه معکوسی داردانمعناداری وجود دارد و با نش

تحان و خودکارآمدی رابطه بین اضطراب ام نشان دادند( 0366)اکبری بورنگ و امین یزدی .دانشجویان رابطه وجود دارد

بهبود کیفیت زندگی و افزایش نشاط از طریق کاهش استرس منجر به افزایش سطح کارآمدی افراد می  .معناداری وجود دارد

با سالمت  شادمانینشان دادند که بین ( 0390)شجاعی و همکاران( 1103چراغعلی، زاد باقر، رستمی و اسد بیگی، )گردد 

 .(0391غالمی و حسین چاری،) وجود دارد معناداریرابطه خودکارآمدی و شادمانی و بین  .وجود دارد روان رابطه معناداری

 شده تایید نیز( 1118)0هویسمن و اسکافلی باکر، ی هیوون، مطالعه در خودکارآمدیاحساسات  و ارتباط آن با  شکل گیری

 . است

انجام گرفته است ولی در ارتباط بین خودکارآمدی  اییارتباط خودکارآمدی و هوش هیجانی پژوهش هزمینه  اگرچه در

به نظر می رسد بین نشاط ذهنی و هوش  بر اساس پیشینه نظری. پژوهشی انجام نگرفته است هوش هیجانی و نشاط ذهنی با

ال تکمیل پژوهش های قبلی و پر کردن خ بررسی این موضوع ، این پژوهش برای هیجانی با خودکارآمدی رابطه وجود دارد

و هدف اصلی آن  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان بوده  است انجام گرفتهپژوهشی 

 :زیر مطرح گردیدسواالت که برای بررسی این هدف  .است

 وجود دارد؟آیا بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور رابطه  -0

 ؟دنپیش بینی نمای را دانشجویان خودکارآمدید نوش هیجانی و نشاط ذهنی می توانآیا ه -0

 

 روش تحقیق

کارشناسی  دورهدانشجویان  کلیه یشامل  پژوهش حاضر جامعه آماری. همبستگی است -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

شرکت کنندگان . غول به تحصیل بوده اندمش 0391-93سال تحصیلی نیمسال دوم دانشگاه پیام نور شهر لردگان است که در

. انتخاب شدند خوشه ای با روش نمونه گیری تصادفی( نفر دختر011نفر پسر و 86)نفر دانشجو  091به تعداد در پژوهش

 .برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شده است که در ادامه معرفی می گردند

 ابزار های سنجش

 مؤلفه 02 شامل پرسشنامه این .استفاده گردید( 0961) آن - بار هیجانی هوش از پرسشنامه هیجانی سنجش هوشبرای 

گرایی،  واقع هیجانی، خودآگاهی خودشکوفایی، روانی، فشار تحمل خوشبختی، استقالل، مسئله، حل: از عبارتند که است

 .ابرازی خود و همدلی اجتماعی، پذیری مسئولیت پذیری، انعطاف تکانش، کنترل نفس، عزت بینی، خوش فردی، بین روابط

 برابر مقیاس، هر کل نمرة .است لیکرتپنج درجه ای   روش اساس بر آن گذاری نمره و سئوال بوده 91 شامل پرسشنامه این

 اییپای میزان. باشد می مقیاس 02 مجموع نمرات با برابر آزمون کل نمرة و مقیاس آن سئواالت از یک هر نمرات با مجموع

در پژوهش حاضر  .(0368طهماسبی،  و ثمری) مدآ دسته ب93/1و با روش آلفای کرانباخ 66/1 فرد – زوج روش اب را آزمون

برای تعیین روایی از روش تحلیل عامل با چرخش واریماکس به دست آمد و  64/1ا آلفای کرانباخ میزان پایایی آزمون ب

 .عامل را تایید کرد 04استفاده شد که وجود 

ماده   0این مقیاس دارای . استفاده شد (0991) زتعمومی شوآرمقیاس خودکارآمدی  ازسنجش خودکارآمدی برای      

کامال موافقم ) 4 تا0از نمره  به هر ماده. در مجموع بیانگر سازگاری موفقیت آمیز فرد با یک موقعیت مشکل زا است که. است

برای تعیین . است 41و بیشترین آن  01ای پرسشنامه برای هر فرد  ن نمرهبنابراین کمتری. تعلق می گیرد (تا کامال مخالفم

از آلفای  برای تعیین پایایی. روایی از روش تحلیل عامل با چرخش واریماکس استفاده شد که وجود یک عامل را تایید کرد

میزان پایایی آزمون با  در پژوهش حاضر .(0390مهبد و فوالد چنگ،) به دست آمد 6/1 کرانباخ استفاده شد که ضریب 

                                                           
1

- Heuven, Bakker, Schaufeli & Huisman 
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جهت بررسی روایی از همبستگی هر گویه با نمره کل استفاده شد که دامنه ضرایب  و به دست آمد 3/1 آلفای کرانباخ 

 .  معنادار بودند1/ 110بودند که در سطح 1/1 تا31/1از

د که انرژی و نشاط کنونی استفاده ش(  099) از مقیاس نشاط ذهنی موقعیتی ریان و فریدریک سنجش نشاط ذهنیبرای     

 (بسیار موافقم تا بسیار مخالفم) 2تا  0گویه می باشد به هر گویه نمراتی از   فرد را اندازه گیری می نماید این مقیاس دارای 

و جهت بررسی روایی از  به دست آمد 69/1برای تعیین پایایی از آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب . تعلق می گیرد

شیخ ) معنادار بودند 110/1بود که در سطح 68/1تا 1/ 2ر گویه با نمره کل استفاده شد که دامنه ضرایب ازهمبستگی ه

و برای تعیین روایی  به دست آمد 61/1در پژوهش حاضر میزان پایایی آزمون با آلفای کرانباخ  (.0391 ،دفترچیاالسالمی و 

 .وجود یک عامل را تایید کرداز روش تحلیل عامل با چرخش واریماکس استفاده شد که 

 روش اجرا 

عد از مشخص شدن نمونه آماری، پس از هماهنگی با مسئوالن دانشگاه و ارائه توضیحات الزم به نمونه آماری در مورد نحوه ب

ماند،  واهدپاسخدهی به پرسشنامه ها و اطمینان بخشیدن به مشارکت کنندگان درباره اینکه اطالعات آنها محرمانه باقی خ

، هوش هیجانی و نشاط ذهنی در فاصله بین کالس ها و زمان استراحت دانشجویان توزیع پرسشنامه های خودکارآمدی

 . تحلیل کنار گذاشته شده اند ازپرسشنامه های ناقص  01از این تعداد  . گردید و بعد از تکمیل جمع آوری گردیدند

 روش های آماری

در  .استفاده شد و با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون برای برآورد رابطه بین متغیرها spssافزار  داده ها به وسیله نرم

خودکارآمدی با توجه به متغیرهای  صورت وجود ارتباط این دو متغیر با همدیگر برای بررسی چگونگی قدرت پیش بینی

 .فاده گردیدتحلیل رگرسیون چندگانه همزمان است ازنشاط ذهنی و هوش هیجانی 

 

 یافته ها

 داده های توصیفی متغیرها

آمار توصیفی و نشاط ذهنی در پیش بینی خودکارآمدی  سهم متغیرهای هوش هیجانی در ابتدا و قبل از بررسی همبستگی و

اف معیار براساس یافته های حاصل از این پژوهش، میانگین و انحر .مورد مالحظه قرار گرفت میانگین و انحراف استاندارد

 . ارائه شده است 0نمرات هوش هیجانی، نشاط ذهنی و خودکارآمدی در جدول

 

 آمار توصیفینتایج : 0جدول

انحراف  میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیر

 معیار

  6.3 44.02 80 12 091 خودکارآمدی

 18.93 0 .300 364 181 091 هوش هیجانی

 2.32 12 32 04 091 نشاط ذهنی

 

. است  6.3 و 44.02به ترتیب  خودکارآمدیمیانگین و انحراف معیار برای  مشاهده می شود 0که در جدول  همانطور

نشاط است و همچنین میانگین و انحراف معیار برای  18.93و  0 .300 به ترتیب هوش هیجانیمیانگین و انحراف معیار برای 

 . می باشد 2.32و12به ترتیب ذهنی
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 یرهاماتریس همبستگی متغ

می باشد که 26/1 و23/1نشان می دهد که همبستگی بین هوش هیجانی، نشاط ذهنی با خودکارآمدی به ترتیب  1جدول 

این نتایج نشان می دهد که بین دو متغیر هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خود کارآمدی رابطه . معنادار است 110/1 در سطح

نتایج این ماتریس . هیجانی و نشاط ذهنی، خودکارآمدی افزایش می یابدیعنی با افزایش میزان هوش . مستقیم وجود دارد

رایب ضمعناداری  .همبستگی نشان دهنده تایید رابطه بین متغیرهای هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی است

 امکان انجام تحلیل های بعدی مبتنی بر رگرسیون را فراهم می نماید

 

 هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدیهمبستگی پیرسون بین نمره  ماتریس : 1جدول

 خودکارآمدی نشاط ذهنی هوش هیجانی متغیر

 -- -- 0 هوش هیجانی

 -- 0 08/1* نشاط ذهنی

 0 26/1* 23/1* خودکارآمدی

 *110/1 p< 

 

 

 تحلیل واریانس برای معناداری رگرسیون:3جدول

 معناداری F مجذورات میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات 

 110/1 868/29 023/1260 1 318/2081 رگرسیون

   148/43  06 924/6168 باقی مانده

    069 183/03149 کل

 .معناداراست 110/1نشان می دهد که رگرسیون در سطح  3جدول 

 

 سهم هر متغیر در پیش بینی خودکارآمدی

یک پیش بینی کننده قوی تری برای  غیرهای هوش هیجانی و نشاط ذهنی کدامبه منظور پاسخ به این سوال که از بین مت

، به گونه ای که در از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. خودکارآمدی دانشجویان دانشگاه پیام نور است

ی به عنوان متغیر مالک وارد عنوان متغیرهای پیش بین و متغیر خودکارآمد بهآن متغیرهای هوش هیجانی و نشاط ذهنی 

 .ارائه نمایش داده شد 4که نتایج آن در جدول  .معادله گردید

   

 رایب رگرسیون بر اساس روش همزمانضجدول : 4جدول 

متغیر پیش  متغیر مالک

 بین

مقدار بتای 

 استاندارد

سطح  tمقدار

 معناداری

R R2 

 391/1 814/1 110/1 06/ 29 -- مقدار ثابت خودکارآمدی

 110/1 422/3 340/1 هوش هیجانی

 110/1 - 241/01 - 112/1 نشاط ذهنی
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دو متغیر پیش بین از معادله حذف نشده  تجزیه و تحلیل داده ها با روش رگرسیون همزمان نشان می دهد که هیچ یک از

معنادار می  110/1در سطح  است که -11/1و  34/1مقدار بتا برای هر دو متغیر هوش هیجانی و نشاط ذهنی به ترتیب. اند

 .درصد از واریانس مشترک خودکارآمدی را پیش بینی می کنند 39/1باشند این دو متغیر با همدیگر 

  

 بحث ونتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و نشاط ذهنی با خودکارآمدی انجام گرفته است که نتایج آن نشان 

تری و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی دانشجویانی که دارای هوش هیجانی باالبین هوش هیجانی  .داد

 چان و بجگار سیاروجی، خودکارآمدی باالتری برخوردار خواهند بود این یافته با نتایج پژوهش های هستند از احساس و باور
رز  پن ،( 036) وهمکاران ، میرهاشمی(1116) راستوگی و یرات، (0366)، اقدامی و همکاران(1116)، ویلیام و کان (1110)

در تبیین ارتباط بین هوش هیجانی و خودکارآمدی می . نگ می باشدهماه (1116) یمی واگون آدیمو و ( 111) و همکاران

کامل توان گفت که با توجه به اینکه هوش هیجانی شامل مجموعه ای از مهارت های به هم پیوسته برای ادراک دقیق و 

هیجانات، ارزیابی و بروز هیجانات، دسترسی و ایجاد هیجانات و احساسات به منظور تسهیل تفکر، توانایی فهم هیجانات و 

باورهای (.  099سالوی و می یر،) دانش هیجانی و توانایی کنترل و تنظیم هیجانات به منظور رشد هیجانی و عقالنی است

گونگی رویارویی با مشکالت، سالمت هیجانی، تصمیم گیری، مقابله با استرس و خودکارآمدی نیز به طرز تفکر افراد، چ

هر دو سازه مجموعه ای از مهارت ها، استعدادها و توانایی هایی هستند که  (. 1113بندورا و الکی، ) افسردگی تاثیر می گذارد

د بر این اساس هر دو متغیر با یکدیگر رابطه توانایی موفقیت را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی را افزایش می دهن

 (. 036امینی و همکاران، ) می توانند یکدیگر را پیش بینی نمایند مثبتی دارند و

از دیگر نتایج پژوهش این است که  بین نشاط ذهنی و خودکارآمدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی 

و همچنین خودکارآمدی توانایی پیش  مدی بیشتر هستندآی باورهای خودکارافرادی که دارای نشاط ذهنی باالتر هستند دارا

، شیخی و همکاران (1100)، سیلوستر (1111)دینر و سلیگمن این یافته با نتایج پژوهش های  .بینی نشاط ذهنی را دارد

، (0364)همکاران ، فرهادی و(0368)نجفی و فوالدچنگ  ،(1114) ، بارت و همکاران(1116)موران و روسمن  ،(0366)

غالمی و حسین ، (0390)، شجاعی و همکاران(1103)، چراغعلی و همکاران (0366) اکبری بورنگ و امین یزدی

را مورد بررسی قرار  با خودکارآمدی و ارتباط آن نشاط ذهنیکه برخی از ابعاد ( 1118) و هیوون و همکاران( 0391)چاری

توانایی های خود  رضایت از  دارای احساس  باال نشاط ذهنیت که افراد دارای شواهد حاکی از آن اس. هماهنگ است دادند،

و تالش  باشنددر برابر استرس ها و مشکالت زندگی دارای احساس توانمندی و کارآمدی باالتری  هستند که باعث می شود

 و خودکارآمدی توانایی احساس ، دهند که منجر به افزایش احتمال موفقیتمشکالت انجام وحل های بیشتری برای مقابله 

نشاط ذهنی پایین منجر به احساس افسردگی، ناامیدی، اضطراب و ارزیابی منفی از در مقابل . می گردددر آنها  امیدواری

احساس توانایی کاهش  به منجر کهکند در برابر مشکالت احساس ناتوانی و ناکارآمدی می توانمندی می گردد و فرد 

در این پژوهش دور از انتظار نبوده است، زیرا وقتی دانشجویان در یافته در نتیجه به دست آوردن این  .می گرددخودکارآمدی 

خود احساس شایستگی، توانمندی، استقالل، اگر دارای نشاط ذهنی باشند در معرض رویدادهای منفی قرار می گیرند 

می گردد و  و شکل گیری خودپنداره مثبت ارآمدیخودکامیدواری، اعتماد به نفس می کنند که این خود منجر به احساس 

به آنها کمک می کند تا بتواند آن رویداد و موقعیت را تحت اراده و کنترل خود قرار دهد و به نتیجه مثبت و مورد نظر دست 

 . یابد

بین  با توجه به یافته های  پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد که در زمینه افزایش هوش هیجانی و نشاط ذهنی در      

آموزشی  همچنین شناسایی و مداخالت. دانشجویان دوره های آموزشی برای افزایش باورهای خودکارآمدی آنها فراهم گردد



78 
  2314 ، پاییز21، شماره 4رویش روان شناسی، سال

 

 

دانشجویان دارای هوش هیجانی و نشاط ذهنی پایین که بیشتر دارای خودکارآمدی پایین و در معرض آسیب هستند، باید در 

 . اولویت کاری مسئولین دانشگاه قرار بگیرد

آزمودنی های این پژوهش، دانشجویان دانشگاه پیام نور لردگان بوده اند، بنابراین برای تعمیم یافته های این پژوهش به      

. سایر جمعیت های دانشجویی الزم است در دیگر گروه های تحصیلی و سایر دانشگاه ها پژوهش مشابه ای انجام گیرد

دیگر روش های جمع آوری اطالعات ازجمله مصاحبه در گروه های مختلف  همچنین توجه به سایر سازه های روانشناختی و

 .خودکارآمدی فراهم نماید برمی تواند اطالعات دقیق تر و کامل تری را برای شناخت عوامل موثر 
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Abstract  

 The aim of this study was to investigate the relationship between emotional 

intelligence and mental vitality with self-efficacy. This study was a descriptive - 

correlational. For this purpose, 190 patients (122 female and 68 male) undergraduate 

students PNU lordegan were Chosen with random sampling as the sample and data 

collected of the Emotional Intelligence Questionnaire and status Mental Vitality 

questionnaire and self-efficacy scale. The results of the reliability and validity of the 

instrument was to acceptable. Data were analyzed by SPSS-16 using Pearson’s 

correlation test and multivariate regression. Findings proved that there was a positive 

Correlation between self-efficacy with emotional intelligence and Mental Vitality. 

The result of regression analysis showed that, these variables explain 39% of the 

student's self-efficacy variance. 
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