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Abstract
This study aims to investigate the relationship
between emotional intelligence and selfcompassion among students. The statistical
population of this study includes Yazd
university students studying in 2015-2016
academic year. A sample of 375 students was
selected through stratified sampling strategy.
Shearing emotional intelligence questionnaire
included self-motivation, self-awareness, social
consciousness, social skills and self-control and
Neff self-compassion questionnaire included
self-kindness, self-criticism, a sense of common
humanity, isolation, mind fullness and
overidentifing were the instruments of this
research. The research instruments were
distributed among the students and they were
asked to answer all the questions. The
instruments were proved to have content
validity and the reliability of them was
determined by Cronbach's alpha coefficient. For
data analysis, Pearson correlation coefficient
and Structural Equation Modeling (SEM) were
used. The result of correlation matrix shows a
positive and significant relationship between the
emotional intelligence and self-compassion (p<
0.001). The results of structural equation
modeling show there is a positive and
significant relationship between these two
variables and fitness of model is good.
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مقدمه
شامل تواناييِ آگاهي ،شناسايي ،ارزيابي و کنترل هيجانات خود است .همچنين هوش
هوش
هيجاني ،مهارتي براي شناسايي و ارزيابي موقعيتي است که منجر به هيجان فعلي شده است (استنلي و
کنرات .)8168 ،پيترايدس و فورنهام ( )8113چهار عنصر مهم در هوش هيجاني را بيان کردند:
بهزيستي ،8کنترل خود ،3جامعهپذيري 7و هيجانپذيري .9عامل اول يعني بهزيستي يک حس کلي
بهزيستي از موفقيتهاي گذشته تا انتظارات نسبت به آينده را شامل ميشود .فرد احساسات مثبتي مثل
خوشحالي و رضايتمندي و غني بودن را دارد .عامل دوم کنترل خود است که به اين معناست که فرد
سطح مطلوبي از کنترل را در خود دارد که ميتواند اميال و فشارهاي خود را کنترل کند و در تنظيم
استرسهاي دروني و بيروني موفق است .عامل سوم هيجانپذيري است که با داشتن حد باالي اين
ويژگي فرد مي تواند با احساسات خود و ساير افراد روابط نزديک و صميمانه داشته باشد و آخرين عامل
يعني جامعهپذيري بر افراد به عنوان نمايندگان بافت جامعه متمرکز است و به اين معني است که افرادي
که نمره باالتري در مقياس جامعهپذيري کسب ميکنند ،در تعامالت اجتماعي بهتر ميتوانند گوش دهند
و با ديگران همدلي کنند (استوت و همکاران .)8113 ،همچنين گلمن ( )6336پنج عنصر را براي هوش
هيجاني معرفي کرد :خودآگاهي ،8انگيزش ،4خودتنظيمي ،6همدلي 3و مهارت اجتماعي .61خودآگاهي به
بررسي اين موضوع ميپردازد که چگونه هيجانات يک فرد ميتواند بر عملکرد و اعتماد به نفس او
تأثيرگذار باشد .يک فرد با انگيزه در جستجوي پيشرفت است ،ابتکار عمل دارد و خوشبين است .فردي
هيجاني6
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که تنظيم هيجان بااليي دارد ،ميتواند استرسهايش را با مثبتانديشي کنترل کند .فردي که همدلي
بااليي دارد ،ميتواند بهصورت باز ،صادقانه و با آگاهي از فرهنگ رفتار کند .او در درک احساسات ديگران
بسيار توانمند است .افراديکه مهارت اجتماعي قوي دارند ،در انجام کارهاي تيمي توانمند هستند،
ميتوانند ارتباط خوبي با ديگران داشته باشند و به ديگران کمک ميکنند پيشرفت کرده و موفق شوند
(سرات .)8161،تحقيقات متفاوتي نشان دادند که هوش هيجاني بر بعضي از حوزههاي زندگي روزانه مثل
سالمت جسمي و رواني عملکرد اجتماعي و عملکرد تحصيلي اثر ميگذارد (ماير و همکاران 8118،و
 ،8116ابويل و همکاران .)8161 ،همچنين نتايج پژوهش ديگري که توسط غالمعلي لواساني ،افضلي و
داودي ( )6339نشان داد ،هوش هيجاني بر کاهش فرسودگي شغلي مؤثر است .جي گر ( )8113دريافت
که ارتباط مثبت قوي بين هوش هيجاني و عملکرد تحصيلي وجود دارد .هارود و اسچير ( )8119تفاوت
معنيداري بين هوش هيجاني و سن و درآمد همسر نيافتند ،اما دريافتند بين هوش هيجاني در زنان و
مردان تفاوت معنيدار وجود دارد و نمره هوش هيجاني در زنان باالتر از مردان بود .تحقيقات ديگري
نشان داد هوش هيجاني در زنان باالتر از مردان است (هالس8163 ،؛ سياروچي و همکاران 8119 ،و وان
روي و همکاران .)8118 ،از سوي ديگر ،برخي تحقيقات نشانگر اين بود که هوش هيجاني در مردان
باالتر از زنان است (پتريدس و فورنهام .)8111 ،هوش هيجاني نسبت به هوش شناختي در دستيابي به
موفقيت شغلي و تحصيلي مهمتر است .هوش هيجاني ميتواند عميقاً بر انتخابهاي ما تأثير بگذارد
(اسالک .)8168 ،همچنين پژوهش ديگري نشان داد که آموزش هوش هيجاني در کاهش مشکالت
هيجاني و رفتاري نوجوانان مؤثر است (معتمدي و همکاران .)6339 ،بر اساس يافتههاي پژوهش خباز و
همکاران ( ،)6337عالقه اجتماعي يکي از فاکتورهاي مهم هوش هيجاني است و ارضاي نيازهاي
بنيادين روانشناختي را افزايش ميدهد .در پژوهش مزاري و زماني ( )6339از خودانگيزشي و
مسئوليتپذيري که از عوامل مهم هوش هيجاني است ،به عنوان فاکتورهاي پيشبيني کننده
خودتوسعهاي ياد شده است .پيرو پژوهشهاي قبلي ،مطالعه حکيم زاده ،غالمعلي لواساني و نوروزي
( )6333به خودنظارتي که از خرده مقياسهاي هوش هيجاني است ،به عنوان ويژگي مؤثر بر پيشگيري
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از اهمال کاري ياد شده است .پژوهش عابديني ،رجاييپور و سالم سدهي ( )6337نشان داد يکي از
عوامل مؤثر در رهبري خدمتگزار ،هوش هيجاني است .شفقت به خود 6با اين فرضيه شروع شد که همه
انسانها بدون توجه به ميزان پيشرفت و ويژگيهاي بدني و جايگاه اجتماعي ارزشمند و قابل احترام
هستند (اورسيل و رومر .)8166 ،نف ( )8113توضيح داد که شفقت به خود از  3عنصر اصلي تشکيل شده
است :مهرباني به خود( 8درک خود در مقابل انتقاد از خود) ،حس انسانيت مشترک( 3ديدن تجربه خود
بهعنوان تجارب انساني بزرگتر بهجاي تنها بودن) و ذهن آگاهي( 7پذيرش احساسات دردناک و حضور
در لحظه ،نه يکي شدن با احساسات دردناک) .برنيس و چن ( )8168دريافتند که شفقت به خود بهواسطه
تأثير بر انگيزهي پيشرفت باعث افزايش انگيزه و در نتيجه بهتر شدن عملکرد فرد ميشود .آدامز و ليري
( )8114دريافتند که شفقت به خود رفتارهاي مرتبط با سالمتي را افزايش ميدهد .شفقت به خود
بهزيستي را افزايش ميدهد ،مثالً به مردم کمک ميکند تا حس بهتري در روابط بين فردي را تجربه
کنند (گيلبرت و ايرونز .)8119 ،محققان دريافتند که رابطه خوبي بين شفقت به خود و اضطراب و
افسردگي کمتر وجود دارد (نف .)8113 ،بسياري از محققان معتقدند شفقت به خود يک قسمت بسيار
مهم در روان درماني است .شفقت به خود به افراد کمک ميکند بتوانند با کشمکشهاي زندگي روبرو
شوند .شفقت به خود به ما کمک ميکند بتوانيم سرزنش کردن خود به خاطر چيزهايي که هيچ کنترلي بر
آن نداريم را متوقف کنيم .همچنين ميتواند حمايت اجتماعي ،دلگرمي و اعتماد بين فردي و توانايي
التيام خود به وجود آورد (کراکر و کانولو .)8116 ،تحقيق هفرنان ( )8161نشان داد همبستگي مثبت
معناداري بين شفقت به خود و توانايي تنظيم هيجان وجود دارد .مطالعه ديگري نشان داد ،شفقت به خود
ميتواند چگونگي واکنشهاي شناختي هيجاني فرد مثل سبکهاي مقابلهاي را پيشبيني کند و
بهواسطهي شفقت به خود فرد ميتواند از افکار و احساسات منفي جلوگيري کند (ليري و همکاران،
 .)8114مطالعه نف ( )8113نشان داد بين شفقت به خود و هوش هيجاني رابطهي مثبتي وجود دارد.
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همچنين شفقت به خود با خردمندي و هوش هيجاني در ارتباط است (نف8113،؛ نف و همکاران8114 ،
و گرمر و سيگل )8168 ،و شفقت به خود با مهارت مقابلهاي هيجاني بهتر هم در ارتباط است (نف و
همکاران .)8119 ،همچنين مطالعه ديگري نشان داد بين شفقت به خود ،احساس مثبت و سالمت روان
رابطه وجود دارد (نف .)8113 ،در تحقيق ديگري به مطالعه رابطه بين شفقت به خود و هوش هيجاني در
دانشجويان رشتههاي مهندسي و دانشجويان رشته پزشکي پرداخته شد .نتايج حاکي از اين بود که بين
شفقت به خود در دانشجويان رشتههاي مهندسي و دندانپزشکي تفاوت معنادار وجود ندارد ،اما در زمينهي
هوش هيجاني بين دانشجويان پسر رشتههاي مهندسي و دندانپزشکي تفاوت وجود داشت و هوش
هيجاني در دانشجويان پسر مهندسي بيشتر از دانشجويان رشتهي دندانپزشکي بود (تيام و نيهاريکاتا،
 .)8167پژوهشها نشان ميدهند بين شفقت به خود و سالمت روان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد
(نف .)8117 ،طي يک تحقيق همبستگي که توسط نف و همکاران ( )8114انجام شد ،مشخص شد که
شفقت به خود با شادي ،خوشبيني ،انگيزش ،عواطف مثبت و خودآگاهي در ارتباط است .همچنين آنها
دريافتند شفقت به خود ميتواند به عنوان سپر در مقابل اضطراب (بهخصوص زمانهايي که فرد خود را
ارزيابي و سرزنش ميکند) ،عمل کند .نتايج بيانگر اين بود که شرکتکنندگاني که شفقت به خود در آنها
افزايش يافت ،ارتباطات اجتماعي بهتر و مؤثرتري را تجربه ميکردند .همچنين شرکتکنندگان کاهش
هيجانات منفي ،افسردگي ،خود سرزنشگري ،نشخوار ذهني و سرکوبي افکار را گزارش کردند .اين
پژوهش انگيزش و اهمالکاري در دانشجويان را بررسي ميکرد .در تحقيقاتي که از پرسشنامة شفقت به
خود استفاده شده است ،رابطة مثبت بين شفقت به خود و سالمت روان را نشان ميدهند (نف .)8117 ،در
مطالعة ديگري که توسط نف و همکارانش ( )8114انجام شد ،مشخص شد که شفقت به خود با شادي،
خوشبيني ،کنجکاوي و عواطف مثبت رابطه دارد (نف و همکاران .)8114 ،همچنين تحقيق ويليامز و
همکاران ( )8116نشان داد که دانشآموزاني که شفقت به خود باالتري داشتند ،سطوح اضطراب کمتري
از خود نشان دادند .همينطور پژوهش نف و همکاران ( )8119نشان داد ،دانشآموزاني که از سطوح باالتر
شفقت به خود برخوردارند ،تمايل کمتري به اجتناب يا استفاده از مکانيسم دفاعي دارند.
تاکنون مطالعات مختلفي در زمينة ارتباط هوش هيجاني با مؤلفههاي مختلف در حوزههاي روان
شناسي صورت گرفته است .مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان داد که تواناييهاي اين سازه با
سازگاري روانشناختي مرتبط است (ماير و سالوي6339 ،؛ دانکن و همکاران 8163 ،و برکينگ و
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همکاران .)8167 ،بررسيها نشان ميدهد ،هوش هيجاني بر طيف وسيعي از متغيرها مانند :بهداشت
رواني (سياروچي ،دين و آندرسون6331 ،؛ استرن ،نوتا ،هيمبرگ ،هاالوي و کول)8167 ،؛ سالمت
عمومي ،بهزيستي ،خودکنترلي ،هيجانپذيري ،توانايي اجتماعي (گروس و تامپسون )8167 ،و رضايت از
زندگي و عاطفة مثبت (شات ،مالوف و بوهلر )8113 ،و شفقت به خود (نف ،8113 ،نف و همکاران8114 ،
و گرمر و سيگل )8168 ،نقش دارد .همانطور که مالحظه شد ،هوش هيجاني با مؤلفههاي مختلف روان
شناختي از جمله شفقت به خود رابطه نزديکي دارد .با اينحال ،مطالعات معدودي در اين زمينه بهويژه در
ايران انجام شده است و نوع و شدت رابطه بين هوش هيجاني و شفقت به خود ،خيلي روشن نيست.
بنابراين ،درک نقش هوش هيجاني و ارتباط آن با شفقت به خود از لحاظ نظري و کابردي بسيار مهم
است .از آنجاکه ،بخش عمدة هوش هيجاني به قابليتهاي اجتماعي ،هيجاني و رفتاري مربوط ميشود،
مي توان با درک رابطة اين دو سازه و از طريق طراحي مداخالت آموزشي به افزايش سالمت روان افراد
کمک کرد .از طرف ديگر ،شناخت رابطة بين هوش هيجاني و شفقت به خود ميتواند به مشاوران و روان
شناسان کمک کند تا سطح سالمت روان افراد را با استفاده از اين دو سازه افزايش دهند .با توجه به
کمبود مطالعات جامع در اين زمينه و ضرورت تبيين و درک رابطة بين اين مؤلفة اساسي پژوهش حاضر
با هدف تعيين رابطة بين هوش هيجاني و شفقت به خود انجام شده است.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيری
جامعه آماري اين پژوهش کليهي دانشجويان دانشگاه يزد ( 67111نفر) بودند که در سال تحصيلي -39
 37مشغول تحصيل بودند .حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 349 6نفر تعيين گرديد و نمونهها به شيوه
تصادفي طبقه اي انتخاب شدند .طبقات بر حسب جنس ،رشته و مقطع تحصيلي انتخاب شدند .به همين
منظور ،اطالعات مورد نياز از آموزش دانشگاه اخذ گرديد و متناسب با سهم متغيرهاي جنسيت (مردان و
زنان) ،رشته تحصيلي (فني و مهندسي ،علوم پايه و علوم انساني) و مقطع تحصيلي (کارشناسي،

- Morgan Table
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کارشناسي ارشد و دکتري) در جامعه آماري ،در نمونه نيز سهم هر گروه مشخص گرديد .سپس نمونهها
ب ه صورت تصادفي از هر پرديس (فني و مهندسي ،علوم پايه و علوم انساني) انتخاب شدند.
ابزار
ابزارهاي پژوهش يعني پرسشنامه هوش هيجاني شيرينگ 6و پرسشنامه شفقت به خود نف )SCS( 8بين
دانشجويان توزيع شد و از آنها خواسته شد به کليه پرسشها پاسخ دهند .پرسشنامه هوش هيجاني
شيرينگ شامل  33سوال است .ابعاد مورد سنجش در اين پرسشنامه خودآگاهي ،خودانگيزي ،خودکنترلي،
هوشياري اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي است .اين پرسشنامه با استفاده از مقياس ليکرت ( 6تا )9
نمرهگذاري ميشود و برخي از سؤاالت به صورت معکوس نمرهگذاري ميشود .باال بودن نمره در اين
پرسشنامه نشانگر هوش هيجاني باالتر و پايين بودن نمره نشانگر هوش هيجاني کمتر است .منصوري
( )6361همساني دروني آزمون را به روش آلفاي کرونباخ  1/69به دست آورد .در بررسي اعتبار سازه اين
آزمـون ،همبـستگي نمـرات دانـشجويان دانشگاههاي تهران در اين آزمون و آزمون عزت نفس کوپر
اسـميت بـر روي نمونـه  31نفري مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس اطالعات به دست آمده
( P>1/116و  )r=1/83ميزان همبستگي بين نمرات آزمودنيها در  8آزمون به لحاظ آمـاري معنادار
اسـت .هـمچنين اسدي ( ،)6368ميزان همساني دروني آزمون را بـه روش آلفـاي کرونبـاخ  1/67به
دست آورد .در پژوهش حاضر ،ضريب آلفا براي خردهمقياسهاي مختلف (خودانگيزي  ،1/43خودآگاهي
 ،1/48هوشياري اجتماعي  ،1/46مهارتهاي اجتماعي  1/47و خودکنترلي  )1/46باالتر از  1/4بوده است
که نشانگر مطلوب بودن همبستگي دروني گويهها و پايايي ابزار است .همچنين با روش تنصيف ،ضريب
 1/48به دست آمد.
مقياس شفقت به خود ( )SCSيک مقياس  88سوالي است که بهوسيله نف ( )8113براي سنجش
ميزان شفقت به خود ساخته شده است .سوالهاي آزمون  8زيرمقياس شفقت به خود شامل (مهرباني با
خود ،قضاوت و داوري نسبت به خود ،انسانيت مشترک ،انزوا ،بهشياري و همانندسازي افراطي) را در
- Shiring Emotional Intelligence Questionnaire
- Self- Compassion Scale
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اندازههاي  9درجهاي ليکرت از نمره تقريباً هرگز تا تقريباً هميشه ميسنجد .نمرهگذاري آزمون به اين
صورت است که در برخي از آيتمها و زيرمقياسها نمرهگذاري بهصورت معکوس انجام ميشود و نمره
بيشتر نشانه شفقت بيشتر نسبت به خود است .ويژگيهاي روانسنجي مقياس در پژوهشهاي خارجي
مورد تائيد قرار گرفته است .ضريب همبستگي عاملهاي ششگانه اين مقياس و شفقت خود (مقياس
کل) در سطح  1/116مورد تائيد قرار گرفته است (نف .)8113 ،همچنين مطالعه خسروي ،صادقي و يابنده
( )6338نشان داد آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه شفقت به خود ( 1/48 )SCSشده و اين ميزان گوياي
همساني دروني مطلوب سواالت پرسشنامه است .در پژوهش حاضر ،ضريب آلفاي براي خردهمقياسهاي
مختلف (مهرباني با خود  ،1/47قضاوت به خود  ،1/41اشتراکات انساني  ،1/48انزوا  ،1/49بهشياري
 1/43و همانندسازي افراطي  )1/44باالتر از  1/4بوده است که نشانگر مطلوب بودن همبستگي دروني
گويهها و پايايي ابزار است .براي سنجش اعتبار ابزار از تحليل عامل تأييدي با استفاده از نرمافزار
 AMOSبهره گرفته شده است .مدل عاملي متغيرهاي هوش هيجاني و شفقت به خود به صورت مدل
عاملي مرتبه دوم تدوين گرديد .برآوردهاي مربوط به اين مدلها شامل شاخصهاي کلي برازش و
پارامترهاي اصلي (بارهاي عاملي خردهمقياسها و معرفهاي اين متغير) بر حسب مقادير برآورد شده
نشان داد بارهاي عاملي مربوط به همه خردهمقياسها و معرفها در وضعيت مطلوبي قرار داشتند.
همبستگي اين متغيرها با خردهمقياسها و معرفهاي آنها در حد متوسط به باال برآورد شدند؛ در نتيجه
ابزار سنجش اين متغير از اعتبار عاملي برخوردار است.
يافتهها
متغير مستقل پژوهش حاضر هوش هيجاني و خردهمقياسهاي پنجگانه آن است .براي بررسي رابطه اين
متغير و خردهمقياسهاي آن با شفقت به خود و خردهمقياسهاي آن از آزمون ضريب همبستگي پيرسون
استفاده شده و نتايج اين آزمونها در جدول شماره  6گزارش گرديده است .يافتههاي جدول  6نشان
ميدهد شفقت به خود با هوش هيجاني رابطه مثبت و معنيداري دارد ( .)P>/116در بين خرده
مقياسهاي هوش هيجاني ،خودکنترلي ( )r = 1/978قويترين و مهارتهاي اجتماعي ()r = 1/379
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ضعيفترين رابطه را با شفقت به خود داشتهاند .هوش هيجاني نيز قويترين رابطه را با انزوا (= 1/949
 )rو ضعيفترين رابطه را با اشتراکات انساني ( )r = 1/668داشته است (جدول  ،6به پيوست).
مدلسازی معادالت ساختاری1
مدلسازي معادله ساختاري مبتني بر چند پيشفرض اساسي و بنيادي است ،بنابراين ابتدا اين پيش-
فرضها مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه مدل پژوهش برازش شده است:
الف) حجم بهينه نمونه :ديدگاههاي متنوعي در اين خصوص وجود دارد .مولر ( )6338به تعداد
متغيرهاي مشاهده شده يا معرفها ،تعداد سازهها يا عاملها و تعداد پارامترهاي آزاد براي برآورد استناد
ميکند .هِر و همکاران ( )8113پيچيدگي مدل ،روش برآورد پارامترهاي آزاد ،برقراري يا عدم برقراري
نرمال بودن چندمتغيره و حجم دادههاي مفقود را در اندازه حجم نمونه تأثيرگذار ميدانند .با اين حال ،در
پژوهش حاضر با مدنظر قراردادن حد باالي نسبت حجم نمونه به تعداد متغيرهاي مشاهده شده و
پارامترهاي آزاد (نسبت  81به  ،)6پيچيدگي مدل ،روش برآوردهاي پارامترهاي آزاد (برآورد حداکثر
درستنمايي) ،حجم دادههاي مفقود (کمتر از  9درصد) و رابطه نرماليتي چندمتغيره با حجم نمونه367 ،
نفر به عنوان حجم مطلوبي براي نمونه تشخيص داده شد.
ب) دادههای پرت چندمتغيره :دادههاي پرت چندمتغيره بيانگر اين است که در يک فضاي
چندمتغيره ،چه تعدادي از موردها ميتواند پرت يا دورافتاده محسوب شوند .شاخصي که اغلب در خصوص
تشخيص دادههاي پرت چندمتغيره در مدلسازي معادله ساختاري مورد استفاده ميگيرد و در اين پژوهش
نيز به منظور تشخيص دادههاي پرت چندمتغيره مورد استناد قرار گرفته است ،شاخص فاصله
ماهالونوبيس 8است .در پژوهش حاضر قبل از برآورد پارامترهاي آزاد در مدل معادله ساختاري مربوط به
هر يک از فرضيههاي پژوهش موارد پرت چندمتغيره از طريق شاخص ماهالونوبيس مشخص و از تحليل
کنار گذاشته شدند.

 -6استفاده از رويکرد مدلسازي معادله ساختاري در آزمون فرضيههاي پژوهش به پژوهشگر کمک ميکند با متغيرهاي اصلي درگير در فرضيهها به عنوان
متغيرهاي مکنون برخورد کرده و خطاهاي اندازه گيري را در برآورد پارامترهاي مرتبط با آزمون مدل دخالت دهد و در نتيجه برآوردها از دقت باالتر و قابل
اطمينانتري برخوردار باشند.
8
- Mahalanobis Distance
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ج) نرماليتي چندمتغيره :6برقراري شرط نرمال بودن چندمتغيره از پيشفرضهاي اصلي در استفاده از
روش برآورد حداکثر درستنمايي ( )ML8در مدلسازي معادله ساختاري است .در اين پژوهش جهت
بررسي برقراري يا عدم برقراري نرمال بودن چندمتغيره از مقدار ضريب مرديا 3و نسبت بحراني مربوط به
اين ضريب استفاده گرديد .مقدار ضريب مرديا براي مدل اول برابر با  6/68و براي مدل دوم برابر با
 6/38است .بنابراين ،پيشفرض نرماليتي چندمتغيره در ارتباط با مدلهاي پژوهش برقرار است.
د) همخطي چندگانه :همخطي وضعيتي است که نشان ميدهد يک متغير مستقل تابع خطي از ساير
متغيرهاي مستقل است .در پژوهش حاضر به منظور بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل در مدلها
معادله ساختاري از مقادير مربوط به دو شاخص  )VIF(6و ( )Toleranceکه نشان دهنده ميزان هم-
خطي بين متغيرهاي مستقل ميباشند استفاده شده است .با مدنظر قرار دادن نقطه برش مربوط به
شاخصهاي  Toleranceو  VIFبه ترتيب  1/7و ( 8/9مقدار شاخص  Toleranceباالتر از 1/71
و مقدار شاخص  VIFکمتر از  )8/9نتايج اين دو شاخص در پژوهش حاضر بيانگر عدم وجود همخطي
چندگانه و يا به عبارتي مطلوبيت اين پيشفرض براي مدل دوم است.
جدول  .2برآورد شاخصهای همخطي چندگانه متغيرهای مستقل
متغير
خودانگيزي
خودآگاهي
خودکنترلي
هوشياري اجتماعي
مهارتهاي اجتماعي

Tolerance
1/93
1/98
1/91
1/89
1/43

VIF
6/66
6/44
8
6/99
6/34

6

- Multivariate Normality
- Maximum Likelihood
3
- Mardia
8
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برحسب مقادير برآورد شده در جدول  8ميتوان گفت که همخطي چندگانه مربوط به متغيرهاي مستقل
پژوهش در وضعيت نامطلوبي قرار ندارد .بنابراين ،پيشفرض عدم همخطي چندگانه در خصوص اين
متغيرها برقرار است.

فرضيه  :1متغير هوش هيجاني و ابعاد آن بر متغير شفقت به خود تأثير دارند.
جهت بررسي فرضيه باال از رويکرد مدلسازي معادله ساختاري کوواريانس محور ،استفاده گرديد .متغير
مستقل (هوش هيجاني) و وابسته (شفقت به خود) به صورت متغيرهاي مکنون و در قالب مدلهاي
عاملي مرتبه اول وارد مدل معادله ساختاري گرديدند ،برآوردهاي مربوط به شاخصهاي ارزيابي کليت
مدل معادله ساختاري و پارامتر اصلي اين مدل (اثر متغير هوش هيجاني بر متغير شفقت به خود) در شکل
و جداول زير گزارش شده است:

شکل  .1مدل معادله ساختاری اوليه اثر متغير هوش هيجاني بر شفقت به خود
94
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در مدل اوليه (شکل شماره  ،)6بار عاملي اشتراکات انساني ضعيف و غيرمعنيدار بوده است ،به همين
دليل پس از حذف اين خردهمقياس ،مجدداً مدل مورد بررسي قرار گرفت.

شکل .2مدل معادله ساختاری اصالح شده اثر رابطه هوش هيجاني
بر شفقت به خود
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جدول  .3برآورد مقادير مربوط به مدلهای عاملي مدل معادله ساختاری
متغير

هوش هيجاني

شفقت به خود

خردهمقياس
خودانگيزي
خودآگاهي
خودکنترلي
هوشياري اجتماعي
مهارتهاي اجتماعي
قضاوت به خود
انزوا
بهشياري
همانندسازي افراطي

بار عاملي
1/44
1/41
1/61
1/87
1/94
1/46
1/61
1/31
1/63

مقدار بحراني
68/43
63/76
69/36
68/64
3/98
63/63
63/63
9/73
67/88

1

سطح معناداری
1/116
1/116
1/116
1/116
1/116
1/116
1/116
1/116
1/116

برحسب مقادير برآورد شده در جدول  3بارهاي عاملي مربوط به همه خردهمقياسهاي متغير "هوش
هيجاني" و همچنين متغير "شفقت به خود" در وضعيت مطلوبي قرار دارند .به عبارت ديگر ،همبستگي
متغيرهاي "هوش هيجاني" و "شفقت به خود" با خردهمقياسهاي مربوط به اين متغيرها در حد متوسط
به باال برآورد ميشوند؛ در نتيجه ابزار سنجش اين متغيرها از اعتبار عاملي برخوردار است.
جدول  .4برآورد مقادير شاخصهای ارزيابي کليت مدل معادله ساختاری
شاخص
مقدار

برازش مطلق
GFI
CMIN
1/38
48/84

TLI
1/39

برازش تطبيقي
PCFI
CFI
1/84
1/38

DF
89

برازش مقتصد
RMSEA
CMIN/DF
1/14
8/36

هُلتر
633

- T Value
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شاخصهاي ارزيابي کليت مدل معادله ساختاري بعد از همبسته کردن خطاي اندازهگيري برخي از مولفه-
ها ،با توجه به دامنه مطلوب اين شاخصها در مجموع بيانگر اين است که مدل مفروض تدوين شده
توسط دادههاي پژوهش حمايت ميشوند .به عبارت ديگر ،برازش دادهها به مدل برقرار است و همگي
شاخصها داللت بر مطلوبيت مدل معادله ساختاري دارند.
جدول  .5برآورد مقادير اثر متغير هوش هيجاني بر متغير شفقت خود
متغير مستقل

مسير

هوش هيجاني

<---

خطا

برآورد

متغير

ضريب

وابسته

تعيين

غيراستاندارد

استاندارد

شفقت به خود

1/87

1/88

1/61

ی
معيار
1/19

بحراني

P.
Valu
e

66/78

1/116

مقدار

مقادير برآورد شده در جدول  9بيانگر اين است :الف) متغير هوش هيجاني  87درصد از واريانس متغير
شفقت به خود را تبيين ميکند ،با در نظر گرفتن مقادير مربوط به حجم اثر شاخص ضريب تعيين اين
مقدار بزرگ برآورد ميشود .به عبارت ديگر ،متغير هوش هيجاني در حد بااليي توان تبيين واريانس متغير
شفقت به خود را دارد .ب) اثر متغير هوش هيجاني بر متغير شفقت به خود به لحاظ آماري معنادار است
( .)p ≥ 1/19بنابراين ،فرض پژوهش مبني بر اينکه متغير هوش هيجاني بر متغير شفقت خود تأثير دارد،
تأييد ميشود .با توجه به مقدار ضريب تأثير ( )1/61ميتوان گفت اين اثر مستقيم و قوي برآورد ميشود،
به اين معنا که افزايش هوش هيجاني ميتواند در حد بااليي منجر به تقويت يا افزايش شفقت خود شود
و برعکس ،کاهش هوش هيجاني منجر به تضعيف يا کاهش شفقت به خود گردد .در ادامه جهت بررسي
اثر هر يک از ابعاد متغير هوش هيجاني بر متغير شفقت به خود نيز از مدلسازي معادله ساختاري استفاده
گرديد ،برآوردهاي مربوط به شاخصهاي ارزيابي مدل معادله ساختاري و پارامترهاي اصلي اين مدل (اثر
ابعاد متغير هوش هيجاني بر متغير شفقت) در شکل و جداول زير گزارش شده است:
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شکل  .3مدل معادله ساختاری اثر ابعاد متغير هوش هيجاني بر شفقت خود
جدول  .6برآورد مقادير شاخصهای ارزيابي کليت مدل معادله ساختاری
شاخص
مقدار

برازش مطلق
GFI
CMIN
1/34
34/87

برازش تطبيقي
PCFI CFI TLI
1/96
1/34
1/39

DF
66

برازش مقتصد
CMIN/DF
3/78

RMSEA
1/16

هُلتر
816

شاخصهاي ارزيابي کليت مدل معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب اين شاخصها در مجموع
بيانگر اين است که مدل مفروض تدوين شده توسط دادههاي پژوهش حمايت ميشوند ،به عبارت ديگر،
برازش دادهها به مدل برقرار است و همگي شاخصها داللت بر مطلوبيت مدل معادله ساختاري دارند.
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جدول  .7برآورد مقادير اثر ابعاد متغير هوش هيجاني بر متغير شفقت خود
متغير مستقل

مسير

خودانگيري
خودکنترلي
مهارتهاي
اجتماعي

<---

برآورد

متغير
وابسته

ضريب تعيين

شفقت به
خود

1/98

غيراستاندارد

استاندارد

1/63
1/63

1/38
1/71

1/63

1/63

خطای
معيار

C.R

1/63
1/63
1/63

8/38
8/18
7/14

P.
Value
1/116
1/116
1/116

مقادير برآورد شده در جدول  4بيانگر اين است :الف) ابعاد متغير هوش هيجاني در مجموع  98درصد از
واريانس متغير شفقت به خود را تبيين ميکنند .با توجه به مقادير مربوط به حجم اثر شاخص ضريب
تعيين اين مقدار بزرگ برآورد ميشود .به عبارت ديگر ،ابعاد متغير هوش هيجاني در حد بااليي توان
تبيين واريانس متغير شفقت به خود را دارند .ب) اثر ابعاد متغير هوش هيجاني (خودانگيزي ،خودکنترلي و
مهارتهاي اجتماعي) بر متغير شفقت خود به لحاظ آماري معنادار است ( .)p ≥ 1/19بنابراين ،با توجه به
مقادير مربوط به ضرايب تأثير ميتوان گفت اثر ابعاد خودانگيزي و خودکنترلي مستقيم و در حد متوسط و
اثر بعد مهارتهاي اجتماعي مستقيم و در حد ضعيف برآورد ميشود ،به اين معنا که تقويت يا افزايش هر
يک از اين ابعاد مي تواند منجر به افزايش يا تقويت شفقت به خود و برعکس کاهش يا تضعيف اين ابعاد
ميتواند منجر به تضعيف يا کاهش شفقت به خود در جامعه آماري پژوهش گردد.
بحث و نتيجهگيری
هوش هيجاني و شفقت به خود از جمله ويژگيهاي اکتسابي هستند که ميتوان آن را ياد گرفت و هرچه
ميزان هوش هيجاني و شفقت به خود در افراد باالتر باشد ،ميزان اضطراب کاهش مييابد و فرد در مقابل
چالشهاي زندگي مقاومتر ميشود و سالمت روانشناختي فرد به طور کلي بهبود مييابد (نف.)8113 ،
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين هوش هيجاني و شفقت به خود در دانشجويان انجام شد .نتايج
پژوهش نشان داد که بين هوش هيجاني و شفقت به خود رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .در بين
خردهمقياسهاي هوش هيجاني ،خودآگاهي ( )83/31و مهارتهاي اجتماعي ( )68/66به ترتيب بيشترين
و کمترين ميانگين را داشتند .همچنين در بين خردهمقياسهاي شفقت به خود ،مهرباني با خود ()68/66
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و همانندسازي افراطي ( )61/38به ترتيب بيشترين و کمترين ميانگين را داشتند .در بين خرده
مقياسهاي هوش هيجاني ،خودکنترلي ( )r =1/978قويترين و مهارتهاي اجتماعي ()r = 1/379
ضعيفترين رابطه را با شفقت به خود داشتهاند .هوش هيجاني نيز قويترين رابطه را با انزوا (= 1/949
 )rو ضعيفترين رابطه را با اشتراکات انساني ( )r = 1/668داشته است .خودکنترلي مهمترين مؤلفه متغير
مکنون هوش هيجاني و همانندسازي افراطي مهمترين مؤلفه متغير مکنون شفقت به خود است.
همچنين هوش هيجاني تأثير مستقيم و معنيداري بر شفقت به خود دارد .به عبارت ديگر ،هر چه هوش
هيجاني افزايش يابد ،شفقت به خود نيز افزايش مييابد .همانند يافتههاي اين تحقيق ،پژوهش هافرنان و
همکاران 8161 ،نشان داد ،بين شفقت به خود و هوش هيجاني در پرستاران همبستگي مثبت معنادار
وجود دارد .پژوهش سينوا و همکاران ( )8167نشان داد بين شفقت به خود و هوش هيجاني در
دانشجويان پرستاري رابطه مثبت وجود دارد .همچنين پژوهش طالب و عوامله ( )8163نشان داد بين
شفقت به خود و هوش هيجاني در دانشجويان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و همچنين نشان داد که
شفقت به خود با ويژگيهاي دموگرافيک ارتباط دارد ،در حاليکه ارتباط بين ويژگيهاي دموگرافيک و
هوش هيجاني معنيدار نشد .همچنين نتايج اين تحقيق با نتايج پژوهشهاي سينگ و سياني ( )8167و
نف ،رود و کريک پاتريک ( )8114در يک راستا قرار دارد .اين پژوهش در بين نمونهاي از دانشجويان
دانشگاه يزد در رشتههاي مختلف انجام شده است ،لذا انجام پژوهش در نمونههاي ديگر به تفکيک
ويژگيهاي جمعيتشناختي پيشنهاد ميشود.
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