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نقش میانجیگری انعطاف پذیری روانشناختی در ارتباط بین هوش هیجانی با سوگ 

 احساسی دانشجویان
 

 حسین قمری کیوی، داود فتحی*، جمال سوره ، مرتضی جاویدپور، سلیمان احمد بوکانی

  

                   

 چكیده 

پیش بینی شدت سوگ احساسی براساس هوش هیجانی و نقش واسطه گری انعطاف پذیری روان شناختی  ،هدف از پژوهش حاضر

جامعه ی آماری شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی بود. بود. روشدر دانشجویان 

. نفر انتخاب شدند  200  1گیری هدفمندستفاده از روش نمونهبود. در این پژوهش، با ا  1397-1398محقق اردبیلی در سالتحصیلی  

ها برای تحلیل دادهو  انعطاف پذیری شناختیپرسشنامه  و هوش هیجانی شات، احساسیضربه ها از پرسشنامه آوری دادهرای جمع ب

انعطاف پذیری روان شناختی که نتایج تحلیل مسیر نشان داد  استفاده شد. تحلیل مسیرو های ضریب همبستگی پیرسون روش از

مدل پیشنهادی با داده های این پژوهش برازش خوبی توانست در بین هوش هیجانی و سوگ احساسی نقش واسطه گری ایفا نماید. 

دارای اثر  کنترل پذیریادراک و  پردازش حل مسالهدارای اثر مثبت و مستقیم است.  هوش هیجانی بر پردازش حل مسالهدارد و 

  انعطاف پذیری روان شناختی و  هوش هیجانیکاربردهای این مطالعه اهمیت چکونگی  می باشند. سوگ احساسیبر  منفی و معکوس

 کند. بینی کنند را برجسته میرا پیش دانشجویاندر  سوگ احساسیرا که ممکن است 

 

 انعطاف پذیری روان شناختی، سوگ احساسی، هوش هیجانی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

در هر دوره از زندگی، فرد درگیر روابط ویژه ای با دیگران است که می تواند در سالمت فردی و اجتماعی او را ارتقا بخشد یا وی 

سالمت روانی دارد را دچار آسیب کند. یافتن شریک زندگی رویداد مهمی بر رشد بزرگسالی است که تاثیر عمیقی بر خود پنداره و 

اظهار کردند که اخیرا تجربه ی   84درصد در سال    21  و  83در سال    دانشجویان%  22در تحقیقات فناوری پژوهش های وزارت علوم  

، 2اکثر افرادی که به سمت فرایند سوگ پیش می روند، در نهایت بر آن غلبه می کنند )بونانو و دیمینیشداشته اند.  سوگ احساسی

ماه  6نشانه های سوگ طوالنی مدت )حداقل درصد آنها موانع هیجانی قابل توجهی پیدا می کنند و  15تا  10(. با ابن حال، 2013

شکل پذیرش فقدان را  مو یا بیشتر ادامه پیدا می کند( از جمله، غم و اندوه، خشم، تلخی، از دست دادن معنای زندگی، نشخوار و 

چنین شکستی شدیدا می تواند در افت تحصیلی نقش داشته باشد با ورود به دانشگاه  (.2013، 3بریانترشد می دهند )ماکالوم و 

ابعاد جدیدی می یابد زیرا با تغییر موقعیت، دوری از خانواده، نیازمندی های عاطفی خواستار شده و از طرفی امکان  سوگ احساسی

 
1 . purposeful sampling 
2 . Bonanno & Diminich 
3 . Maccallum & Bryant 
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سوگ تجربه ای اجتناب ناپذیر در زندگی هر فردی است مشکالتی می شوند.  ارتباط با جنس مخالف فراهم می شود و در نتیجه دچار  

پریجرسون و اما گنجایش افراد در پذیرش سوگ در یک طیف گسترده ای از پذیرش سوگ تا به وجود آمدن عواقب جدی قرار دارد )

ده به عنوان یک واقعیت زندگی سپری (. در بسیاری از موارد دوره ی سوگواری به طور طبیعی توسط فرد داغدی2008،  1ماسیجوسکی

با این وجود، در موارد نادری این دوره به برخی از مشکالت روان شناختی و جسمی شدید  (.2008، 2کوالسکی و باندماسمی شود )

احساس تنهایی، خستگی مزمن و حتی شوک روان شناختی را تجربه می  ،منحر می گردد که فرد داغدیده یا دچار سوگ احساسی

( طی پزوهشی تحت عنوان »تجربه فقدان 2014گ )کلینیتزکه، دومسکه، واگنر، کالوکه و کرستین(. 2004، 3کند )ماچین و اسپال

و سوگ پیچیده در بیماران افسرده« نشان دادند که بیماران افسرده با سوگ پیچیده در مقایسه با افراد بدون سوگ پیچیده سطوح 

  آموزشی پایین تری داشتند و فشار ناشی از فقدان باالتری در زمان فقدان را گزارش کردند.

وش هیجانی ارتباط نزدیکی دارد. هوش هیجانی به عنوان یک توانایی عبارت است از ظرفیت ادراک، ابزار، با ه سوگ احساسی

( از آنجا که مولفه های اساسی هوش هیجانی عبارت است 1997شناخت، کاربرد و اداره ی هیجان های خود و دیگران )مایر و سالوی،

مهار خود و دیگران بر شیوه ی سازگارانه انتظار می رود افرادی که دارای هوش   از توانایی مهم و هیجانات دیگر و توانایی تنظیم و

از آغاز مطالعه هوش   (.1998)مالف و شوت،  هیجانی باالتری هستند سازگاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی بهتری را نشان دهند

عاطفی و  یحالیکه ابعاد غیر شناختی یعنی توانایی هاغالبا بر جنبه ی شناختی آن نظیر حافظه و حل مسئله تاکید شده است در 

کرداری نیز نه تنها پذیرفتنی بلکه ضروری نیز هستند و هم چنین ارزیابی هیجانات که یکی از ابعاد هوش هیجانی است قویترین 

وگواری در افرادی که دچار  س( در پژوهش خود نشان دادند که  2011)  4گاپتا و بونانو  پیش بینی کننده ی نشانگان روان شناختی بود.

برای بیان هایی در انعطاف پذیری بیانی مشاهده می شود و توانایی کمتری برای ارتقا و توانایی کمتری  صسوگ احساسی هستند نق

 عواطف و هیجانات خود دارند.

ر نظر گرفتن همزمان انعطاف پذیری شنناختی به عنوان ویژگی عمده شنناخت انسنان توصنیف شنده اسنت و به توانایی فرد برای د

(. انعطاف پذیری فرد را قادر می سنازد که در 5،2005بازنمایی های متناقضنی از یک شنی یا یک رویداد اشناره دارد )جکس و زالزو

برابر فشنارها و چالش ها و سنایر مسناعل عاطفی و اجتماعی برخورد مناسنب و کارامد داشنته باشند توانایی تغییر آمایه های شنناختی به 

  هاگالند،  (.2008ر سنازگاری با محرک ها در حال تغییر محیطی عنصنر اصنلی در تعارف انعطاف پذیری شنناختی اسنت )مورای،منظو

تاثیری  و سنوگ طی پژوهشنی نشنان دادند که انعطاف پذیری شنناختی بر تحمل پریشنانی  (2007) 6نسنتاد، کوپر، سناوزویک و کارنی

مسنتقیم دارد. انعطاف پذیری شنناختی میزان توانایی فرد در سنازش بین شنناخت و رفتار نسنبت به تغییرات محیطی اسنت )کشندان و  

انعطاف پذیری باالیی دارند، رویدادهای منفی در پژوهش خود نشننان دادند افرادی که  (2005) 8چنگ و چانگ (.2010، 7روتنبرگ

 
1 . Prigerson & Maciejewski 
2 . Kowalski & Bondmass 
3 . Machin & Spall 
4 . Gupta , Bonanno 
5 . Jacques & Zelazo 
6 . Haglund, Nestadt, Cooper, Southwick & Charney 
7 . Kashdan &  Rottenberg 
8 . Cheng & Cheung 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21766973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonanno%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21766973
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 1بارتون، یان، هورنزیک، چان، هو و بونانو را واقع بینانه تر در نظر می گیرند و مشنکالت را اغلب موقتی و محدود می دانند و برعکس.

   ر سوگ می باشد.( نیز نشان دادند که نقص در انعطاف پذیری مقابله ای نشان دهنده ی آسیب شناسی در افراد دچا2013)

، افسنردگی، خشنم و اضنطراب در فرد ظاهر می شنود و سنالمت روان و روابط تجربه ی سنوگ احسناسنیبا توجه به این که همراه با 

بین فردی او را با خطر مواجه می کند، یکی از راه های بهبود از آسنیب های روانی، شنناسنایی عوامل مرتبط با آن اسنت. در بیشنتر 

مورد توجه   سنوگ احسناسنیختی با هوش هیجانی و انعطاف پذیری شننارابطه ی ، تجربه ی سنوگ احسناسنیتحقیقات در زمینه ی 

انعطاف  آیا  پژوهش حاضنر در صندد دسنتیابی به پاسنن این سنوال اسنت کهبا توجه به مطالب بیان شنده، قرار نگرفته اسنت. از این رو، 

 ؟دارد دانشجویان تجربه ی سوگ احساسی درو  هوش هیجانیپذیری شناختی نقش واسطه ای بین 

 

 روش اجرا

انعطاف پذیری روان و  سوگ احساسیروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که طی آن روابط بین متغیر پیش بین 

دانشجویان جامعه ی آماری شامل تمام  .  به عنوان متغیر مالک در نظر گرفته شدند  هوش هیجانیبه عنوان متغیر واسطه ای و    شناختی

 2هدفمندگیری روش نمونه با استفاده ازدر این پژوهش، بود.  7139-8139حصیلی در سالت دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی

 ، 3شدند. هدف از این شیوه نمونه گیری انتخاب افرادی است که با هدف پژوهش مطابقت دارند )گال، بورگ و گال انتخاب نفر 200

 (.1382؛ نقل از نصر، 2003

برای سنجش شدت عشق تهیه کرده  1999پرسشنامه ضربه عشق مقیاسی است که راس در سال  :4LTIپرسشنامه ضربه عشق 

ماده تشکیل شده است که هر ماده چهار گزینه ای است و فرد الزم است تا بر اساس تجربه ضربه عشقی است. این پرسشنامه از ده 

ترین گزینه را انتخاب کند. این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری فراهم خود مناسب

نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف   (.1999در نظر گرفته می شود )راس،  به عنوان نقطه برش در این پرسشنامه    20می کند. نمره  

های به دست آمده را  جمع کرده و بر اساس این روش از تحلیل شما نمره امتیازبندی شده است. 3تا  0گزینه ای و از  4لیکرت 

پرسشنامه است در صورتی که به طور  توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

باشد این وضعیت به معنای   30تا    20اگر نمره شما بین    کنید  10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر    10مثال شما  

شنهاد تجربه جدی نشانگان ضربه عشق است و درخواست کمک از افراد حرفه ای و متخصص )مشاور و روانشناس یا روانپزشک( پی

ای بروی کیفیت زندگی شما و بر عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا حرفه ای تان بگذارد. می شود. ضربه عشقی ممکن است تأثیر عمده

)یادآور می شویم که بعضی افراد می توانند آشفتگی روانشناختی قابل مالحظه ای را تجربه کنند و با وجود کاهش کیفیت زندگی 

نشان می دهد که نشانگان ضربه عشقی وجود دارد اما در حد قابل   19تا    10نمره بین  .  ی داشته باشند(شان همچنان عملکرد مناسب

تحمل تری است. دریافت کمک از افراد متخصص )مشاور و روانشناس یا روانپزشک( می تواند کیفیت زندگی شما را بهبود بخشد یا 

نمره  صحبت کردن با یک دوست خوب می تواند به شما کمک کند. می توانید تنها در مورد ان با یک دوست خوب صحبت کنید.

نشان می دهد که نشانگان ضربه عشقی شما کاماًل در سطح قابل تحمل و کنترل شدنی است و به طور جدی زندگی شما   9تا    0بین  

در نتیجه نمره شما در پرسشنامه  البته نشانگان ضربه عشقی در گذر زمان می تواند همراه با افت و خیز باشد.  را تخریب نمی کند.

نشانگان ضربه عشقی می تواند از ساعتی به ساعتی دیگر از روزی به روزی دیگر، از ماهی به ماه دیگر و یا از سالی به سال دیگر در 

 
1 .  Burton,  Yan,  Pat-Horenczyk,  Chan,  Ho,  Bonanno 
2 . purposeful sampling 
3 . Gall, Borg & Gall 
4 . Love Trauma Inventory 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burton%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20OH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pat-Horenczyk%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonanno%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
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  است و  81/0نفری از جمعیت دانشجویی  48حال نوسان باشد. ضریب همسانی درونی )ضریب آلفا( این پرسشنامه در یک گروه 

 .(1388بدست آمده است )دهقانی و همکاران،  83/0ضریب اعتبار آن در همین گروه با روش بازآزمایی به فاصله یک هفته 

( به منظور سنجش هوش هیجانی، بر 1998توسط شات و همکاران )،    1هوش هیجانیمقیاس  این    :مقیاس هوش هیجانی شات

ای از نمره سوال است. در مقابل هر سوال طیف پنج گزینه  33این مقیاس شامل ( تهیه شده است. 1990اساس مدل سالوی و مایر )

های مختلف هوش ی مولفهیک )کامالً مخالفم( تا نمره پنج )کامالً موافقم(، در نظر گرفته شده است. این مقیاس اگرچه دربرگیرنده

 است، ولی فقط یک نمره کلی دارد  نات و مدیریت هیجاناتجویی از هیجاهمانند درک و ابراز هیجانات، تنظیم هیجانات، بهرههیجانی  

( پایایی این 1384شود.در پژوهش بشارت )گذاری میبصورت معکوس نمره 28، 8، 5های . سوالاست 165تا  33که دامنه آن از 

است. همبستگی  62/0و  61/0، 65/0، 78/0و برای چهار عامل آن به ترتیب  گزارش شده است 89/0مقیاس به روش آلفای کرونباخ 

( و مقیاس تجدید GHQ-28(، پرسشنامه سالمت عمومی )SCL-90-Rتجدید نظر شده )  –  90  -این مقیاس با فهرست وارسی عالعم  

این مقیاس از  روایی سازهبرای ارزیابی های هوش هیجانی بود. بینی نظریه( همسو با پیشNEO-FFI-Rنظر شده پنج عاملی نئو )

( که با مدل نظری سالوی P<01/0و اشباع آن را از چهار عامل متشکله تایید نمودند )  استفاده شده است  (CFAدی )تایی  تحلیل عاملی

های اصلی، اگرچه وجود بیش از یک عامل را نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه( در زمینه هوش هیجانی منطبق است. 1990و مایر )

ی و ارزش ویژه بسیار باالی عامل اول نشان از وجود یک عامل کلی در مقیاس است، دهد ولی شیب منحنی اسکردر مقیاس نشان می

 بنابراین نتایج حاصل نشان از مطلوب بودن اعتبار مقیاس است.

ساخته شده است، یک ابزار  (2010این پرسشنامه که توسط دنیس و وندروال ) :2پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی

سوال می باشد و برای سنجش نوعی از انعطاف پذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش   20خودگزارشی کوتاه است که شامل  

درجه ای  7. جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم است، به کار می رود. شیوه ی نمره گذاری آن بر اساس یک مقیاس 

بسنجد: الف( میل به درک موقعیت های سخت به عنوان تی می باشد و تالش دارد تا سه جنبه از انعطاف پذیری شناختی را لیکر

توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار انسان ها  موقعیت های قابل کنترل )ادراک کنترل پذیری(، ب(

جاد چندین راه حل جایگزین برای موقعیت های سخت )ادراک گزینه های مختلف(. این پرسشنامه توانای ای  )ادراک توجیه رفتار(، ج(

رفتاری افسردگی و  -میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطاف پذیر در درمان شناختی ابیدر کار بالینی و غیر بالینی و برای ارزی

(، در پژوهشی نشان دادند که پرسشنامه ی حاضر از ساختار عاملی، 2010سایر بیماری های روانی به کار می رود. دنیس و وندر وال )

روایی همگرا و روایی همزمان مناسبی برخوردار می باشد. روایی همزنان این این پرسشنامه با پرسشنامه ی افسردگی بک، برابر با 

د. این پژوهشگران پایایی پرسشنامه ی حاضر بو 75/0و روایی همگرای آن با مقیاس انعطاف پذیری شناختی مارتین  و رابین  39/0

و با  91/0و  84/0، 91/0را به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس، ادراک کنترل پذیری و ادراک گزینه های مختلف به ترتیب 

 به دست آوردند. 75/0و  77/0، 81/0روش بازآزمایی به ترتیب 

 یافته ها

توصنیفی متغیرهای پژوهش شنامل میانگین و انحراف معیارها متغیرها بررسنی شند. به منظور بررسنی  قبل از بررسنی فرضنیه ها، آمار 

رابطۀ سنناده بین متغیرهای پژوهش، همبسننتگی متغیرها محاسننبه گردید و نشننان داد که همبسننتگی بین متغیرها در اغلب موارد 

 باشد.رو امکان بررسی مدل فراهم میمعنادار هستند. از این

 
1 - Emotional Intelligence Scale 
2 . Cognitive Flexibility Inventory 
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: ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش1جدول   

میانگی 1 2 3 4 5 6 7

 ن

انحراف 

 معیار

 متغیر ها

      1 57/30  04/12  سوگ احساسی 

     1 64/0*

* 
35/14  67/5  

ادراک کنترل 

 پذیری

    1 *0/69

* 

 **0/41 
18/11  15/7  گزینه های مختلف 

  1 **0/61 11/0 -   /39**

0 

**0/61 
18/26  15/7 هیجانیهوش    

*=P< 01/0          **=P< 05/0  

 نشان داده شده است.  2های برازش مدل محاسبه گردید که نتایج این تحلیل در جدول در ابتدا، شاخص

 های برازش مدل: شاخص2جدول 

 X2/df P GFI AGFI IFI TLI PCFI RMSEA شاخص

 99/1  13/0  98/0  93/0  98/0  95/0  32/0  08/0  

 

در ارتباط  نقش واسنطه ای انعطاف پذیری روان شنناختیآیا "به منظور پاسنن به سنوال پژوهش مبنی بر این که در جدول باال، 

تحت    2 ولی به خاطر این که آزمون      2مهمترین شناخص تناسنب مدل آزمون   "دارد؟ سنوگ احسناسنیو  هوش هیجانیمیان 

  2این شنرایط محقق نمی شنود لذا یک سنری شاخص های ثانویه ای نیز اراعه گردید. آزمون شنرایط خاصنی عمل می کند و همیشنه 

به درجه   2کم، نسنبت   2هرچه کمتر باشند، بهتر اسنت، زیرا این آزمون اختالف بین داده و مدل را نشنان می دهد. اگر مقدار  

)ریشننه دوم برآورد واریانس خطای تقریبی( کوچکتر از   RMSEAحالت بسننیار مطلوبی دارد. اگر  باشنند، مدل 3آزادی کوچکتر از  

)شناخص تعدیل یافته برازندگی(   AGFI)شناخص برازندگی( و  GFI . همچنین،مناسنب اسنت 08/0بسنیار مناسنب و کمتر از  05/0

باشنند، می توان نتیجه گرفت که مدل برازش بسنیار مناسنبی دارد. نتایج پژوهش نشنان می دهد که بعد شنخصنیت   08/0بزرگتر از  

می    سنوگ احسناسنی، دارای اثر غیرمسنتقیم بر انعطاف پذیری شنناختیشنخصنیت ضند اجتماعی از طریق واسنطه گری  خودشنیفته و

  آورده شده است. 4و جدول  2دقیق حاصل از فرضیه اول پژوهش در شکل  باشند. نتایج
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*=P< 05/0          **=P< 01/0  

: ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش1شكل    

 

 

مسیرهای مستقیم موجود در مدل )اثرات( : ضرایب3جدول   

 مسیر
 مقدار برآورد

)b( 

  مقدار استاندارد

)β( 

خطای 

 استاندارد
T P 

هیجانی بر ادراک کنترل  هوش  

 پذیری
03/0  07/0  03/0  91/0  363 /0  

هوش هیجانی بر پردازش حل 

 مساله
45/0  68/0  03/0  54/11  000 /0  

پردازش حل مساله بر سوگ 

 احساسی
17/0 -  40/0 -  03/0  55/5 -  000 /0  

نترل پذیری بر سوگ کادراک  

 احساسی
10/0 -  15/0 -  05/0  12/2 -  034 /0  
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دارای ( P=000/0و  β=68/0) هوش هیجانی بر پردازش حل مسنالهنشنان می دهند،  3و جدول  2همان گونه که نتایج شنکل 

دارای اثر  (P=000/0و  β=-15/0) ادراک کنترل پذیریو ( P=000/0و  β=-40/0) پردازش حل مسنالهاسنت.   اثر مثبت و مسنتقیم

 . است سوگ احساسیبر  منفی و معکوس

در بین متغیرهای پژوهش، از دسنتور بوت اسنتراد در  ابعاد انعطاف پذیری روان شنناختی واسنطه گری منظور بررسنی سنهمبه 

 . آورده شده است 4ایموس استفاده شد که نتایج در جدول 

 

مسیرهای غیر مستقیم موجود در مدل با استفاده از بوت استراد )اثرات( : برآورد 4جدول   

 مسیر
مقدار 

 برآورد
متغیر پیش  معناداری حد پائین حد باال

 بین
 متغیر مالک متغیر واسطه 

هوش  

 هیجانی

 ابعاد انعطاف پذیری روان

 شناختی
-0/ 081 سوگ احساسی  

057 /0

- 
115 /0-  009 /0  

 

و  β=081/0)سنوگ احسناسنی و  هوش هیجانیتوانسنت در بین  انعطاف پذیری روان شنناختیشنود، گونه که مشناهده میهمان

009/0=P )  .نقش واسطه گری ایفا نماید 

 بحث و نتیجه گیری

پیش بینی شدت سوگ احساسی براساس هوش هیجانی و نقش واسطه گری انعطاف پذیری روان شناختی   هدف از پژوهش حاضر

 در دانشجویان بود.

نقش واسطه  انعطاف پذیری روان شناختی در بین هوش هیجانی و سوگ احساسیکه  های حاصل از این پژوهش نشان دادیافته

بارتون، یان، هورنزیک، چان، هو و (، 2011) 2گاپتا و بونانو(، 2010)1و روتنبرگ کشدان این یافته با یافته هایگری ایفا می نماید. 

تنظیم   و  مقابله  در  پذیری  انعطاف  اهمیت  بر  که  موقعیت-فرد  تعاملی  های  مدل  اخیر،  تحقیقاتدر یک راستا می باشد.    (2013)  3بونانو

انعطاف پذیری شناختی می تواند فکر و رفتار فرد را در پاسن (. 2010، 4)کشدان و روتنبرگ است کرده آغاز دارند، هیجانات تأکید

( نشان 2012(. تحقیقات ماسودا و تالی )2006به تغییرات شرایط محیطی سازگار کند )دیکستین، نلسون، مک کلور و همکاران، 

تی های عمومی رابطه دارد. می دهد که انعطاف پذیری با بهزیستی روانی و آسیب پذیری در حوزه های افسردگی و اضطراب و ناراح

کسانی که انعطاف پذیری روان نشاختی ندارند به هنگام غم و سوگ به سمت نشخوار فکری تمایل پیدا می کنند زیر به سختی می 

توانند برای رهایی از چنین احساساتی از روش های تنظیم هیجان و مدیریت هیجانات و روش های مقابله ای جایگزین استفاده کنند 

 
1 . Kashdan &  Rottenberg 
2 . Gupta , Bonanno 
3 .  Burton,  Yan,  Pat-Horenczyk,  Chan,  Ho,  Bonanno 
4 . Kashdan & Rottenberg 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21766973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonanno%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21766973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burton%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20OH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pat-Horenczyk%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonanno%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
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یکستن و نلسون، مک چر، گریملی و همکاران د (،2007نتایج حاصل از تحقیقات ساراپاس ) (.2000ویس و نولن هوکسما، )دا

( نشان داده است که کسانی که از سوگ احساسی و افسردگی رنج می برند بین میزان شدت افسردگی و انعطاف پذیری 2006)

فقدان انعطاف پذیری شناختی موجب می شود که افراد از واکنش   جود دارد.شناختی، نقایص شناختی توجه، سرعت پردازش رابطه و

های مقابله ای که تسهیل کننده ی استفاده از راه کارهای کارآمد حل مساله در مواجه با استرس است، خودداری کنند و در نتیجه  

موقعیت های سخت را به عنوان قابل کنترل در این مساله منجر به افزایش نومیدی و سوگ در افراد شود. انعطاف پذیری می تواند 

نظر بگیرد و در مواجه با رویدادها توانایی چندین توجیه جایگزین داشته باشد و در موقعیت های سخت بتواند بتواند ظرفیت فرد را 

یط تنش زا از جمله سوگ با توجه به اینکه شرا برای مقابله با سوگ، سازگاری و بهبودی از استرس و دشواری های زندگی باال ببرد.

نحوه روبه رو شدن با آن، نقش مهم و اساسی در رابطه بین ابعاد هوش احساسی، ماهیت هیجانی دارند، میزان انعطاف پذیری فرد در 

هیجانی و سوگ احساسی ایفا می کند. به طوری که افرادی انعطاف پذیری شناختی باالیی دارند در مواجه با سوگ احساسی از یک 

 ی انعطاف پذیر در سازش با موقعیت پیروی می کنند. الگو

پردازش حل  دارای اثر مثبت و مستقیم است.  هوش هیجانی بر پردازش حل مساله نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که 

هاگالند، نستاد، کوپر، ساوزویک   این یافته با یافته های  .است  سوگ احساسیبر    دارای اثر منفی و معکوس  ادراک کنترل پذیریو    مساله

هوش هیجانی در یک راستا می باشد.   (2013)  3بارتون، یان، هورنزیک، چان، هو و بونانو(،  2011)  2گاپتا و بونانو،  (2007)  1و کارنی

( مرتبط با سطوح پایین استرس نشان داده شده است. همچنین، در تحقیقات آوستین، 2017) 4در پژوهش متیو، زیدنر و رابرتز

انعطاف پذیری روان نشاختی در  ( ارتباط آن با انعطاف پذیری و مقابله نشان داده شده است.2012) 5ماستوراس، بیتون و آزبورن 

چانگ، هم در ارزیابی استرسورها و هم در ارزیابی مقابله و سازگاری مقابله ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است )  6مدل توزیع استرس 

به طوری که افرادی را که در مدیریت هیجان نمره باال می گیرند تمایل دارند تا در مقابله با تهدید، نسبت به (. 2014، 7الو و چان

(. در رابطه با ارزیابی ثانویه، خودکارآمدی باالتر و اعتقاد به توانایی خود 2013، 8ر، لیونز و خازون چالش یا آن متعهد باشند )اشناید

ادراک کنترل   تواند  می  ثانویه  ارزیابی(.  2008،  9برای موثر بودن، سطوح پایین تر استرس را پیش بینی می کند )میکوالزاک و لومینت 

تنظیم  باشد. موثر و پذیر امکان موجود، ای مقابله های گزینه از فردی ارزیابی شامل تواند می همچنین. منعکس کند را پذیری

هیجانات از طریق شناخت به طور جدایی ناپذیری با زندگی انسان در ارتباط می باشد. در طوب یا پس از یک تجربه رویداد منفی از 

در شدن ، فرایندهای شناختی از جمله انعطاف پذیری به تنظیم هیجانات افراد کمک می کنند و نمی گذارند جمله سوگ احساسی

 (.2002، 10گارنفسکی، کراج و اسپینهاون این احساسات غرق شوند )

 
1 . Haglund, Nestadt, Cooper, Southwick & Charney 
2 . Gupta , Bonanno 
3 .  Burton,  Yan,  Pat-Horenczyk,  Chan,  Ho,  Bonanno 
4 . Matthews, Zeidner, & Roberts 
5 . Austin, Mastoras, Beaton, & Osborne 
6 . transactional model of stress (TM) 
7 . Cheng, Lau, & Chan 
8 . Schneider, Lyons, & Khazon 
9 . Mikolajczak & Luminet 
10 . Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21766973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonanno%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21766973
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burton%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20OH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pat-Horenczyk%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chan%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ho%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonanno%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21898713
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تمرکز بر فرایندهای خودنظارتی از جمله هوش هیجانی و انعطاف پذیری روان شناختی در کاهش اثرات و پیامدهای استرس 

می تواند با  و همچنین سوگ احساسی (. مداخالت به منظور کاهش ادراک دانشجویان از استرس2012، 1توصیه شده است )کاتو 

 تمرکز بر هوش هیجانی و انعطاف پذیری روان شناختی انجام گیرد.
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Predicting the severity of emotional grief based on emotional intelligence and mediating 

role of psychological flexibility 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to predict the intensity of emotional grief based on emotional 

intelligence and the mediating role of psychological flexibility in students. The research method 

was correlational. The statistical population included all male and female students of University of 

Mohaghegh Ardabili in the academic year 2018-2019. In this study, 200 people were selected by 

purposeful sampling. Emotional Grief Questionnaire, Emotional Intelligence Questionnaire, and 

Cognitive Flexibility Questionnaire were used for data collection. Path analysis results showed that 

psychological flexibility could mediate the relationship between emotional intelligence and 

emotional grief. The proposed model fits well with the data of this study and emotional intelligence 

has a positive and direct effect on problem solving processing. Problem-solving processing and 

controllability perceptions have negative and negative effects on emotional grief. The applications 

of this study highlight the importance of how emotional intelligence and psychological flexibility 

may predict emotional mourning in students. 

Keywords: Emotional intelligence, Emotional Grief, Psychological flexibility 


