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ذهن آگاهی با ابرازگری هیجانی در  هدف از این پژوهش، مطالعه ی رابطه مهارت های ارتباطی و :چکيده

 بالینی گرایش روانشناسی با کارشناسی دانشجویان از نفر 181 به همین منظور، دانشجویان می باشد.

 اطمینان برای) بودند، تحصیل به مشغول  59-59 تحصیلی سال در که مرکز تهران اسالمی آزاد دانشگاه

 انتخاب دسترس در و تصادفی بصورت و نمونه، عنوان به مورگان، و کرجسی جدول طبق( نفر 222 بیشتر

 پرسشنامه و جرابک ارتباطی های مهارت آمونز، و کینگ هیجانی ابرازگری پرسشنامه ها آزمودنی همه. شدند

 سطح دو در spss افزار نرم از استفاده با شده آوری گرد اطالعات. کردند تکمیل را آگاهی ذهن عاملی پنج

 شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب  از استنباطی بخش در. گرفت قرار بررسی مورد استنباطی و توصیفی

نتایج نشان داد که  .شد استفاده رگرسیون تحلیل از بود، نظر مد ضعف و شدت اینکه به توجه با و

 تبیین ارتباطی های مهارت و آگاهی ذهن متغیر دو توسط هیجانی ابرازگری متغیر واریانس از درصد1/29

 این توسط هیجانی ابرازگری متغیر در شده مشاهده پراکندگی از درصد 1/29 دیگر، عبارت به. شود می

 خطی رگرسیون مدل که است آن دهنده نشان نیز( 921/2) شده مشاهده R مقدار. شود می توجیه متغیرها

 سطح در( 121/32) شده محاسبه F نسبت این، بر عالوه. شود استفاده بینی پیش برای تواند می حاضر

 که کرد قضاوت توان می معناداری، سطوح و t آماره به مراجعه با. است معنادار درصد 55 حداقل اطمینان

 می .دارند معنادار همبستگی هیجانی ابرازگری متغیر با ارتباطی های مهارت و آگاهی ذهن متغیر دو هر

 همبستگی هیجانی ابرازگری متغیر با ارتباطی های مهارت و آگاهی ذهن متغیر دو که گرفت نتیجه توان

 .یابد می افزایش هیجان ابرازگری نمره متغیرها، این در افزایش با عبارتی، به. دارند معنادار و مثبت

 هیجانی ابرازگری آگاهی، ذهن ارتباطی، های مهارت :يديکل واژگان

 

 

 

 ابرازگری با آگاهی ذهن و ارتباطی های مهارت ی رابطه

 دانشجویان در هیجانی
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 مقدمه

 وظایف از یکی باشد جامعه سیاسی و اجتماعی اقتصادی، های نیازمندی پاسخگوی بتواند که عالی سطوح در انسانی نیروی تربیت

 تحصیلی پیشرفت بر موثر عوامل با ارتباط در شده انجام تحقیقات(. 1389 حجازی،) آید می شمار به عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه

 ،...( و خانواده درآمد میزان) اقتصادی ،...( و تاهل وضعیت تحصیالت، سن،) فردی عناصر قبیل، از عواملی که، دهد می نشان دانشجویان

 زاده، ملک و بیگدلی) هستند گذار تأثیر ،...( و اضطراب میزان روان، بهداشت) اجتماعی – روانی و...(  و قبولی سهمیه معدل،) تحصیلی

 عامل است، شده پرداخته آنها به ای گسترده مطالعات در که دانشجویان تحصیلی موفقیت بر برانگیز مناقشه مسایل جمله از(. 1383

 و هیجان شناخت، همچون ذهنی فرآیندهای سالمت، در روانشناختی عوامل بررسی در(. 2219 ، میهالی کزینتی. )است روانشناختی

 روابط هیجانات، زمینه در بیشتر مهارت داشتن نیز جوامع امروز نیاز(. 1559 ، سارافینو) است گرفته قرار روانشناسی توجه کانون انگیزش،

 سالمت با همراه آمیز موفقیت زندگی یک موانع، این گذراندن سر پشت با بتواند فرد تا است ها تعارض رفع و ها گیری تصمیم اجتماعی،

 سطح هرچه زیرا باشد، سودمند و کننده تولید فعال، تواند می بیشتر سالم جمعیت که معتقدند همه. باشد داشته بزرگسالی در ذهنی

 شود می اداره تر صحیح و بهتر جامعه نتیجه در و رفته باالتر نیز آنها فکری و جسمی مختلف نیروهای رود، باالتر جامعه یک مردم سالمت

 های سبک اجتماعی، روابط تاریخچه، از اعم افراد، شخصی های جنبه همه باید بیماری و سالمت کامل سازی مفهوم برای(. 1391 شفایی،)

 اجتماعی و شناختی زیستی، عوامل متقابل تأثیر رو این از(. 1559 سارافینو،) گرفت نظر در را شناختی زیست و ذهنی فرآیندهای زندگی،

 و هیجان شناخت، شامل که ذهنی های فرآیند حاضر حال در(. 1559 ، تایلور از نقل به ،1511 ، انگل) است افراد سالمت کننده تعیین

 بعد چند شامل روان سالمت( 1555) همکاران و  ادلین اعتقاد به(. 1559 سارافینو،) است روانشناسی علم توجه کانون شود، می انگیزش

 نیاز گرفته، نشات روزمره زندگی از که مسایلی با مقابله و ها هیجان درک به هیجانی سالمت. است هیجانی سالمت آنها از یکی که است

 با شدن روبرو برای نماید، ابراز را آنها مناسب سبک به و دهد تشخیص را خود احساسات است قادر هیجانی سالمت دارای فرد یک. دارد

 ایفا روانی های اختالل در اساسی نقشی هیجان، که کند می مطرح( 1558) گراس. باشد رفتارش مسوول و کند تالش اش هیجانی نیازهای

 درباره مفیدی اطالعات توانند می ها هیجان دیگر عبارتی به یابد، می بروز روان اختالالت بیشتر در هیجانی های ناهماهنگی و کند، می

 (. 1351 خداپناهی،) دهند قرار ما اختیار در روانی اوضاع

 را آن ضمنی مفاهیم دهند، می تشخیص را خود های احساس است دهنده آزار آنچه  با رویارویی در هیجانی نظر از توانمند افراد    

 و مهارت که افرادی با مقایسه در افراد این. کنند می بیان دیگران برای را خود هیجانی های حالت موثرتری ی گونه به و کنند می درک

  تری مناسب سازگاری و هستند برخوردار بیشتری موفقیت از منفی های تجربه با آمدن کنار در ندارند، را خود هیجان مناسب ابراز توانایی

 مبنای بر همچنین،(. 2212 همکاران، و  ولد ،(1383) پارسا از نقل به ؛1559 ، گلمن) دهند می نشان دیگران و محیط با ارتباط در را

 باشد سالمتی پیامدهای کننده بینی پیش و روانشناختی مشکالت برابر در دفاعی عامل یک عنوان به تواند می هیجانی ابرازگری شواهد،

 چه اگر که دادند نشان دانشجویان، در هیجانات ریزی برون ارزش مورد در نیز( 1559) همکاران و  پنیبکر(. 1352 همکاران، و بشرپور)

 به) دارد همراه به را سالمت مراکز به کمتر مراجعه مانند آن مدت بلند فواید ولی کند، می ایجاد تنیدگی مدت کوتاه در هیجانی ابرازگری

 . است تر کیفیت با زندگی و مفیدتر عمر داشتن معنای به این و(. 1558 ، اسمیت از نقل

 درونی تمایل معنای به و شود می گفته( کردن گریه یا شادی مثل) هیجانی های پاسخ بروز و دادن نشان به هیجانی، ابرازگری  

 گیرد، می قرار هیجان سرکوبی مقابل در که هیجان ابرازگری(. 1551 گراس،) است دیگران با درونی هیجانات نشدن یا شدن سهیم برای

 کارکرد داشتن با هیجان گری ابراز(. 2229 ، اسلون) دارد سالمتی برای مثبتی پیامدهای و داشته انسان انطباقی کارکرد در مهمی نقش

 شود جلوگیری سازی جسمانی عالئم صورت به آنها ابراز از و شده بیان مناسبی روش به هیجانات و عواطف شود می باعث هیجانی، تخلیه

 ، اسلون و  دابز) شود می بازداری  هیجانی ابرازگری سازی، جسمانی عالئم به مبتالیان در که دهد می نشان شواهد(. 1352 بشرپور،)

 ،(2212 همکاران، و  ایگلسیاس) روده التهابی بیماری چون جسمی، های بیماری از بسیاری با هیجانات ابراز و شناسایی در دشواری(. 2221

( 2211 همکاران، و  گراتا) تنشی سردردهای و( 2221 همکاران، و  باربا) بدنی درد اختالل ،(2212 همکاران، و  توزر) پشت مزمن درد

 مهم و ها شکایت از باالیی بلند های گزارش سبب احساساتشان ابراز در افراد مانده ناکام های تالش که شود می فرض. دارند ارتباط

 به گرایش بدن، بهنجار نا کارکرد چند هر گردد؛ می شوند، نمی هیجان بروز باعث معموال که هایی اتفاق اهمیت بی جزییات پنداشتن

 همکاران، و  لن) باشد موثر امر این در تواند می نیز خود از مراقبت در ضعف و اجتماعی روابط از اجتناب یا و ناراحتی تکانشی؛ رفتارهای

 ها دشواری با مواجهه در افراد اغلب ،(1353) جمشیدی و حسینی و( 2212) همکاران و هاسکت مانند پژوهشگران، برخی اعتقاد به(. 1551

 چالش با را آنها شدن رو روبه هیجانی، نظر از افراد بودن توانمند که اند داده نشان ها بررسی. کنند می استفاده مناسب نا های راهبرد از

 (.2212 همکاران، و هاسکت ؛1552 امونز، و کینگ) کند می آسان زندگی های
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 پذیری واکنش واقع در نمایند سرکوب را خود هیجان کنند می سعی که افرادی کردند گزارش( 1551) همکار و گراس 

 همچنین هیجان سرکوب. دهند می کاهش را مثبت هیجان تجربه عوض در و داده افزایش خود در را منفی هیجان تجربه و فیزیولوژیکی

 انعکاسی کنند سرکوب را ناخواسته افکار کنند می تالش که افرادی و بیاورد وجود به را بودن واقعی غیر احساسات گرانبار عواقب تواند می

 و مستقیم رابطه عمومی سالمت با کلی طور به هیجانی مهار. کنند می تجربه ناخواسته، افکار این ابراز از بیشتری میزان به را افکار این از

 (. 1389 نیا، رفیعی) دارد معنادار

 باید باشد؟ گذار اثر تواند می مسایل برخی در هیجانی مشکالت و  هیجانات ابرازگری در کارآمدی نا آیا که، پرسشی به پاسخ در

 مشکالت از بسیاری علت تواند می هیجانات ابراز در ناکارآمدی شود، می دیده متن ابتدای در شده ذکر های پژوهش در که همانطور گفت،

 های خودارزیابی شامل که فکری نشخوارهای و وسواسی افکار با هیجان ابراز در بازداری که است داده نشان مطالعات برخی نتایج. باشد افراد

 منجرمی سمپاتیکی فعالیت افزایش به و( 1552 همکاران، و کینگ) است مرتبط هستند، شکست موقعیت در درونی اسنادهای و منفی

 ، لوینسون و گراس) دهد می کاهش را شناختی عملکرد صورت این در که باشد ناپذیر انعطاف و مزمن هیجانی بازداری اگر مخصوصا شود،

  گانیگال مک ، تمیر ، شریواستاو ؛2223 همکاران، و  باتلر) کند می مختل را فرد اجتماعی روابط ها هیجان ابراز فرونشانی همچنین(. 1551

 (.2225 گراس، و  جان ،

 این در هیجان بررسی به و داشته معطوف هیجان اجتماعی های جنبه به را خود توجه اجتماعی های فیزیولوژیست از بسیاری اخیرا

 و  بونانو) گردد می محسوب اجتماعی های مهارت اصلی های مولفه از یکی هیجانی ابرازگری(. 1351 خداپناهی،) اند پرداخته چارچوب

 از افراد(. 1359 فریزی، نظافت) کند می تغییر هم محیط در فرد عملکرد هیجان ابراز در تغییر با که، گرفت نتیجه توان می و( 2211 ، کلتز

 در(. 1388 محمدی، سید ،2229 ریو، از نقل به ،1589 ، نولر) دارند می نگاه را آن و کنند می قرار بر روابط هیجانات در شدن سهیم طریق

 «دیگر شخص به شخص یک از انسانی رفتارهای و افکار و اطالعات انتقال فن از است عبارت ارتباط: » که است شده گفته "ارتباط" تعریف

 تحت را اجتماعی حمایت به دسترسی قابلیت و دارد فردی بین روابط نگهداری و حفظ در توجهی قابل نقش هیجان ابراز(. 1311 کریمی،)

 (. 2221 همکاران، و نیا رفیعی) دهد می قرار تأثیر

 های مهارت ارتقای و دارند اجتماعی -روانی ریشه بهداشتی، مشکالت از برخی که هستند آن از حاکی بسیاری های پژوهش

 معنی رابطه یک از شد، انجام 1352 سال در که امینی، تحقیق در چنانچه. است موثر بسیار افراد شناختی روان سالمت و بهبود در ارتباطی

 های مهارت که رسیدند نتیجه این به( 2229) همکاران و  گسک همچنین و داشت نشان عمومی سالمت و ارتباطی های مهارت بین دار

 صورت در عمومی، سالمت و ارتباطی های مهارت بین مثبت رابطه وجود به توجه با بنابراین. است موثر عمومی سالمت ارتقای در ارتباطی

 که داد نشان( 1388) جاللی و( 1383) همکاران و کهرازی پژوهش نتایج. یابد می بهبود افراد عمومی سالمت ارتباطی، مهارت ارتقای

 افسردگی موجب ارتباطی های مهارت در ضعف همچنین و است افسردگی تعدیل جهت سودمند مداخله یک ارتباطی های مهارت آموزش

 . شود می

 آن برابر در شدن تسلیم و واقعیت پذیرش به اشاره آگاهی ذهن. است  آگاهی ذهن دارد ارتباط روانی بهزیستی با که دیگری متغیر

 صورت تالشی خاص، ای لحظه هر در شدن درگیر یا آن درباره قضاوت واقعیت، تغییر برای و است، درست واقعیت این اینکه پذیرش دارد؛

 برای ها همبستگی این. اند کرده گزارش را روان سالمت و آگاهی ذهن بین رابطه تحقیقات، از بسیاری(. 2229 ریان، و براون) گیرد نمی

 و است شده گزارش  بزرگساالن جامعه و( 2223 ،  ریان و  براون ،2221 ،  تونی و  کریتمیر ،  هاپکینز ، بائر) کارشناسی دانشجویان

 با و  مثبت ارتباط بینی خوش و صالحیت مختاری، خود حس نفس، عزت سرزندگی، زندگی، رضایت باالی سطح با آگاهی ذهن همچنین

 (. 2223 ریان، و براون) دارد منفی رابطه افسردگی

 اوج در آرامش بازیابی جهت آمد کار و موثر بسیار روشی آگاهی ذهن. است شده داده نشان متعددی مطالعات در آگاهی ذهن تأثیر

 تاثیر هوشی ضریب و ذهن پذیری انعظاف حافظه، تقویت خالقیت، افزایش در و است افسردگی  و استرس رفع و مزمن های درمان تنش،

 دیگران نظر نقطه که دارد بیشتری احتمال و باشد داشته منطقی غیر های نگرش که دارد احتمال کمتر آگاه ذهن فرد. دارد ای العاده خارق

 (.2229 ، النگر و  بورپ) بگیرد نظر در را( همسر)

 اهمیت از دانشجویان در آن شدت و میزان تعیین و هیجانی ابرازگری با آگاهی ذهن و ارتباطی هایی مهارت رابطه شناسایی لذا

 دانشجویان میان در گوناگون ابعاد از شناسی جامعه هم و روانشناسی در هم اساسی مولفه سه این تعامل دادن نشان و بوده برخوردار زیادی

 .شود می محسوب الزم و حیاتی امری

 اختیار در مفیدی های یافته تواند می آگاهی ذهن و ارتباطی های مهارت با هیجان ابراز های مؤلفه ارتباط نحوه بررسی عالوه، به

 از یک هر که مهمی تاثیر و شده انجام تحقیقات به عنایت با. دهد قرار دانشجویان عملکرد ارتقاء برای فرهنگی و اموردانشجویی ریزان برنامه



 011-003، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

612 
 

 رفتاری گنجینه در عناصر این از یک هر سطح رفتن باال که رسد می نظر به دارند، افراد پیشرفت و موفقیت سالمت، بر شده ذکر متغیرهای

 .داشت خواهند آینده در مدت بلند اثرات و حال در بسیاری فواید دانشجویان، بویژه و افراد

 در ولی است، گرفته انجام دیگری متغیرهای با متغیر سه این رابطه مورد در پژوهشی چه اگر که، دهد می نشان تحقیقات بررسی

 مهارت بین آیا که، دهد پاسخ پرسش این به دارد سعی پژوهش این جهت همین به. اند نشده دیده یکدیگر با متغیر سه این تحقیقی هیچ

 بینی پیش در بیشتری سهم بین، پیش متغیر دو از کدامیک اینکه، و دارد؟ وجود رابطه هیجانی گری ابراز با آگاهی ذهن ارتباطی، های

 دارند؟ هیجانی ابرازگری

 روش پژوهش
 مورد مالک ریمتغ با نیب شیپ ریمتغ دو نیب رابطه آن در که است 1یهمبستگ یها پژوهش انواع از و یشیآزما ریغ حاضر پژوهش

 رابطه که شودیم انجام هدف نیا با است( یشیآزما ریغ) یفیتوص قاتیتحق مجموعه ریز خود که یهمبستگ قیتحق رد،یگ یم قرار مطالعه

 تهران یاسالم آزاد دانشگاه ینیبال شیگرا با ،یروانشناس یکارشناس یدانشجو نفر 395 شاملآماری  جامعه .دهد نشان را رهایمتغ انیم

 در را خطا درصد ای جامعه انسیوار که یموارد در 2حجم نمونه باشند یم لیتحص به مشغول  59-59 یلیتحص سال در کهاست  مرکز

 نیا م،یینما استفاده نمونه حجم برآورد یبرا 9مورگان وی کرجس جدول از میتوان یم باشد، مشخص 3جامعه حجم و میباش نداشته اریاخت

 181 شده ادی جدول اساس بر  نمونه حجم ،(نفر 395) یبررس مورد  جامعه حجم به توجه با. کند یم برآورد را نمونه تعداد حداکثر جدول

 شدند. انتخاب دسترس درتصادفی و  بصورت نفر 222 شتریب نانیاطم یبرا که باشد یم نفر

 ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:  . 
 سالمت، در هیجان ابراز نقش اهمیت بررسی منظور به( 1552) امونز و کینگ را پرسشنامه این: 9پرسشنامه ابرازگری هیجانیالف:

 11 در منفی هیجان ابراز و صمیمیت ابراز مثبت، هیجان ابراز فرعی مقیاس سه دارای( EEQ) هیجانی ابرازگری پرسشنامه. نمودند طراحی

 11 تا 13 مواد و صمیمیت ابراز فرعی مقیاس به مربوط 12 تا 8 مواد مثبت، هیجان ابراز فرعی مقیاس به مربوط 1 تا 1 مواد. اشدبمی ماده

 متغیر «مخالف کامالً» تا «موافق کامالً» از و درجه 1 اصل در ماده هر به پاسخ دامنه. اشدبمی منفی هیجان ابراز فرعی مقیاس به مربوط

( EEQ) هیجانی ابرازگری پرسشنامه گذاری نمره. است شده محدود درجه 9 به دهندگان پاسخ برای پاسخگویی تسهیل منظور به که است

 ،1 مواد پاسخ مورد در البته. یردگمی تعلق 1 نمره «مخالف کامالً» پاسخ به و 9 نمره «موافق کامالً» پاسخ به ،و در آن تاس لیکرت روش به

 کامالً» و 1 نمره «موافق کامالً» پاسخ به یعنی ؛باشدمی معکوس هیجان، ابراز با مواد جهت بودن منفی دلیل به گذاری نمره روش 5 و 8

 بیانگر باالتر، ى نمره. بود خواهد متغیر 82 تا 11 از فرد یک کل نمره گذاری، نمره ى شیوه این براساس که ،گیردمی تعلق 9 نمره «مخالف

 ابراز مثبت، هیجان ابراز فرعی هایمقیاس و مقیاس کل برای را کرانباخ آلفای ضریب( 1552) امونز و کینگ.است بیشتر هیجانی ابرازگری

 ،EEQ پرسشنامه 1همگرای روایی بررسی منظور به و آوردند دست به 11/2 و 13/2 ،19/2 ،12/2 ترتیب به منفی هیجان ابراز و صمیمیت

 مثبت همبستگی 8«برادبرن مثبت عاطفه مقیاس» و 1«بعدی چند شخصیت پرسشنامه» اندازه و هیجانی ابرازگری پرسشنامه در اهنمره بین

 کل برای را کرانباخ آلفای ضریب و نمود بررسی  5درونی همسانی روش از استفاده با را مقیاس این اعتبار( 2212) ییرزایم. یافتند معنادار

 .اشدبمی  (P< 221/2) معنادار که آورد دست به 18/2 و 95/2 ،19/2 ،18/2 ترتیب به ذکرشده، فرعی هایمقیاس و مقیاس

 پرسشنامه مهارت های ارتباطی جرابک ب: 

= 9  تا هرگز= 1) لیکرت یا درجه 9 فیط کی یرو بر آن یها هیگو لیتکم به پاسخگو که است هیگو 39 یدارا پرسشنامه نیا

 میتنظ دادن، گوش مهارت خرده پنج شامل رندیگ یم قرار یبررس مورد اسیمق نیا در که یارتباط یها مهارت خرده. پردازد یم( همیشه

 شود یم محاسبه یا جداگانه نمره مذکور یها مهارت خرده از کی هر در پاسخگو هر یبرا. باشند یم تیقاطع و نشیب ام،یپ درک عواطف،

 یها هیگو که است ذکر انیشا. باشد یمی آزمودن یارتباط یها مهارت کل نمره نیمب زین هیگو 39 مجموع در فرد هر نمرات جمع حاصل و

 از نقل به ،2229) جرابک. شوند یم یگذار نمره وارونه بصورت ، 2 ، 9 ، 1 ، 5 ، 12 ، 12 ، 13 ، 11 ، 15 ، 29 ، 29 ، 28 ، 32 ، 33 شماره

                                                           
1 correlation 
2 sample Size 
3 population Size 
4 Krejcie & Morgan 
5 Emotional Expressiveness Questionnaire 
6 convergent validity 
7 Multidimensional Personality Questionnaire 
8 Brodburn Positive Affect Scale 
9 internal consistency 
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 یروائ. است نموده گزارش یقبول قابل و باال حد در را آزمون نیا ییروا و ییبازآزما ییایپا ،یریگ اندازه ثبات( 1389 فداکار، و یچار نیحس

 روش از استفاده با آزمون یانیپا سنجش یبرا  محققان نیا. است شده یبررس زین( 1389) فداکار و یچار نیحس توسط آزمون نیا یانیپا و

 منظور به و باشد یم  آزمون نیا قبول قابل یدرون یهمسان از یحاک که اند کرده گزارش 15/2 برابر را  آزمون کل یانیپا ، کرونباخ یآلفا

 یها مولفه روش به و یاکتشاف نوع از یعامل لیتحل یآمار وهیش ،یارتباط یها مهارت عوامل ساختار زین و آزمون یا سازه یروائ یبررس

 را 11بارتلت تیکرو آزمون در X2 یعدد شاخص زین و 11/2 برابر را 12KMO شاخص یعدد مقدار و اند داده قرار استفاده مورد را یاصل

 روش از آزمون یانیپا سنجش یبرا( 1381) یرازق قیتحق در. است بوده دار یمعن 2221/2 سطح در که اند نموده گزارش 21/2318 برابر

 .باشد یم آزمون نیا قبول قابل یدرون یهمسان دیمو که آمد بدست 19/2 برابر آزمون، یانیپا بیضر. شد استفاده کرونباخ یآلفا

  12پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی پ:

 فریبرگ یآگاه ذهن پرسشنامه از یهای گویه تلفیق طریق از( 2221) همکاران و بائر توسط که است یآیتم 35 یخودسنج مقیاس

((FMI)، 2225 همکاران، و  والش)، آگاه ذهن توجه و یهوشیار مقیاس  ((MAAS)2223 ریان، و براون ؛)، ی کنچوک یآگاه ذهن مقیاس

((KIMS)، 2229 اسمیت، و بائر)، یآگاه ذهن پرسشنامه و ((FFMQ،) همکاران و بائر)، افتهی تحول  یعامل تحلیل رویکرد از استفاده با 

 بر بود  مولفه 9 و گویه 112ی دارا پرسشنامه نیا. داد انجام دانشگاه دانشجویان از یا نمونه بر را یاکتشاف یعامل تحلیل ،(2221) بائر. است

 MQ و FMI از یهای آیتم شامل عامل پنجمین و بود مقایسه قابل KIMS در شده شناخته یها عامل با عامل 9 از عامل 9 جینتا اساس

 با توأم عمل مشاهده،: دیگرد ینامگذار نیچن نیا آمده بدست یها عامل. شد تعریف یدرون تجربه به یواکنش غیر حالت عنوان تحت که بود

 یدرون و یرونیب یها محرک به توجه رندهیبرگ در مشاهده عامل. بودن یواکنش غیر و توصیف ،یدرون تجربه به بودن یقضاوت غیر ،یهوشیار

  عمل شود، یم مربوط کلمات با یرونیب  یها تجربه ینامگذار به فیتوص. باشد یم بوها و صداها ها، جانیه ها، شناخت احساسات، مانند

 ذهن وقوع هنگام در که است یکیمکان عمل با تضاد در و   است لحظه هر در کامل ذهن حضور با کردن عمل رندهیبرگ در یاریهوش با توام

 ریغ و است احساسات و افکار به نسبت داشتن یقضاوت ریغ حالت شامل یدرون تجربه به بودن یقضاوت ریغ. است یگرید یجا در فرد

 کراسول، و انیر براون،) کند ریگ آنها در فرد آنکه یب است یدرون احساسات و افکار به رفت و آمد اجازه یدرون تجربه به بودن یواکنش

 در) 51/2تا( بودن یواکنش غیر عامل در) 19/2بین  یا گستره در آلفا ضریب و بود مناسب ها عامل یدرون یهمسان ج،ینتا اساس بر(. 2221

 نئوسر،) داشت قرار 39/2 تا 19/2 بین یطیف در و بود دار یمعن موارد همه در و متوسط ها عامل بین یهمبستگ. داشت قرار( توصیف عامل

 بیضرا گرفت، انجام رانیا در پرسشنامه نیا یائیپا و یابی اعتبار یرو بر که یا مطالعه در نیهمچن(. 1351 احمدوند، از نقلبه  ؛2212

 عامل) r=89/2 و( بودن یقضاوت ریغ عامل به مربوط) r=91/2 نیب یرانیا نمونه در FFMQ پرسشنامه آزمون باز - آزمون یهمبستگ

 به مربوط α=83/2 و بودن یواکنش ریغ عامل به مربوط α=99/2 نیب) یقبول قابل حد در آلفا بیضرا نیچن هم. دیگرد مشاهده( مشاهده

 نمره هرچه که دهد یم نشان که دیآ یم دست به یکل نمره کی اسیمق ریز هر نمرات جمع از. (1351احمدوند،) آمد بدست( فیتوص عامل

 .است شتریب هم یآگاه ذهن باشد باالتر

 

 
 

 سوال ها خرده مقياس

 1-6-11-15-20-26-31-36 مشاهده

 R27- R22-R12-7-2 -32-37 توصیف

 R 38- R34-R 28R-23- R18R13- R8- R5 عمل همراه با آگاهی

 R39-R35-R30-R25-R17-R14-R10-R3 عدم قضاوت

 4-9-19-21-24-29-33 عدم واکنش

 

 سطح در. ردیگ یم قرار یبررس مورد یاستنباط و یفیتوص سطح دو در spss افزار نرم از استفاده با شده یآور گرد اطالعات

 شاخص ،(مد انه،یم ن،یانگیم) یمرکز شیگرا یها شاخص ،...( و یتراکم درصد ،یفراوان درصد ،یفراوان) یفراوان یها شاخص از یفیتوص

                                                           
10 Kaiser –Mayes – Okin index 
11 Bartlet,s  test  of  sphericity 
12 Five Factor Mindfulness Questionnaire 
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 فاصله اسیمق چون ،شود یم استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر  از یاستنباط بخش در و ،(راتییتغ دامنه ار،یمع انحراف) یپراکندگ یها

 را ریمتغ چند ای دو نیب شدت و رابطه از یشتریب اطالعات خواهد یم محقق و است نظر مد ضعف و شدت نکهیا به توجه با. باشد یمای 

 ها ریمتغ نیب ارتباط چه هر و دارد یهمبستگ بیضر با یتنگاتنگ ارتباط ونیرگرس رایز ،کند استفاده ونیرگرس لیتحل از دیبا کند لحاظ

 .است تری قو ینیب شیپ باشد تری قو

 

 هایافته
های  022پس از بررسی داده ها از طریق اکسپلور، از مجموع  های  02شرکت کننده، داده  شماره  نده )  ، 40، 8، 4شرکت کن

 بود.تعداد داده های گمشده نیز در حد صفر  ( از تحلیل کنار گذاشته شد. 082و  014، 064، 060، 17، 10، 40

 
خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های کل شركت كنندگان در متغیرهای ابرازگری هیجانی، ذهن آگاهی و مهارت های 

 ( N=091ارتباطی ) 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

 k-s Sig کشیدگی کجی

 333/1 984/1 418/1 -889/1 41/7 84/48 ابرازگری هیجانی

 194/1 229/0 490/1 -799/1 22/08 22/004 ذهن آگاهی

مهارت های 

 ارتباطی

40/004 01/00 312/1- 334/1 983/1 332/1 

 

گاهی و  هن آ جانی، ذ گری هی های ابراز ندگان در متغیر شركت كن هاي  مره  یع ن صوص توز براساس اطالعات جدول باال در خ

جی های ک شاخص  نه  مهارت های ارتباطی ، شاخص هاي مختلف توصیفي اعم از میانگین،  که در دام شیدگی )  قرار 0و  -0و ک  +

ندازه -دارند( وهمچنین نتایج آزمون نرمالیتی کولموگروف های ا نه در متغیر گروه نمو هاي  مره  اسمیرنوف نشان مي دهد كه توزیع ن

 ی شده به توزیع نرمال میل دارند.گیر

 

 تحلیل داده ها

 فرضیه های پژوهش

 ابرازگری هیجانی ارتباط معناداری وجود دارد.فرضیه اول : بین مهارت های ارتباطی و 

 فرضیه دوم : بین ذهن آگاهی و ابرازگری هیجانی ارتباط معناداری وجود دارد.

 فرضیه سوم : سهم مهارت های ارتباطی و ذهن آگاهی در ابرازگری هیجانی در دانشجویان چقدر است.

 

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون

 

 ارتباطی و ابرازگری هیجانی ارتباط معناداری وجود دارد.فرضیه اول : بین مهارت های 
 فرضیه دوم : بین ذهن آگاهی و ابرازگری هیجانی ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 
 ( N= 091خالصه نتايج آزمون ضريب همبستگي پیرسون بین متغیرها ) 

ابرازگری   متغیرها

 هیجانی

 r 

 348/1 ذهن آگاهی

 874/1 مهارت های ارتباطی

 10/1معنادار در سطح  

 

با توجه به ضرایب به دست آمده مي توان نتیجه گرفت كه دو متغیر ذهن آگاهی و مهارت های ارتباطی با ابراز وجود 

 کافی است.فرضیه های اول و دوم  (، بنابراین، شواهد برای پذیرش > 20/2pهمبستگی معنادار دارند )

 

 چندگانه تحلیل رگرسیون

باطی براي  های ارت هارت  گاهی و م هن آ ني، ذ بین یع پیش  هاي  نوع متغیر عداد و  به ت جه  با تو یق،  های تحق ضیه  مودن فر آز

سیون،  ) کمی ( و متغیر مالک یعنی، ابرازگری هیجانی مدل رگر ساس  بر ا شد.  ) کمی ( از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده 

یر هاي پیش بین ) مستقل ( در پیش بیني متغیر مالك ) وابسته (، همراه با كنترل سهم به منظور شناسایي و تعیین سهم هر كدام از متغ
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ماري در  سبات آ صیلي محا شرح تف مي رود.  كار  به  سته  سایر متغیرها، تركیب خطي متغیر هاي پیش بین براي پیش بیني متغیر واب

 زیر ارائه شده است.

  

 ارتباطی در پیش بینی ابرازگری هیجانی.فرضیه سوم: تعیین سهم ذهن آگاهی و مهارت های  

 

 : خالصه ضرايب رگرسیون )فرضیه سوم( 3-8جدول 

تولران B  t Sig پیش بیني كننده ها

 س

VIF دوربین-

 واتسون

 033/2 138/1 - - 934/0 - 893/00 عدد ثابت

  499/2 101/1 782/1 384/0 091/1 018/1 ذهن آگاهی

های مهارت 

 ارتباطی

224/1 342/1 200/4 110/1 782/1 384/0  

022/32 =F 284/1؛ =
2R  242/1تعديل شده ؛=

2R  412/1؛=R 

 ؛  10/1معنادار در سطح 14/1معنادار در سطح  

 

یعنی تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد استقالل خطاها 

استفاده می  07شده توسط معادله رگرسیون از یکدیگر است. به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون

قرار دارد،  9/0تا  9/0است و در فاصله مجاز  579/0شود. با توجه به آماره دوربین واتسون در ستون آخر جدول باال که برابر 

 فرض عدم همبستگی بین خطاها رد نمی شود، یعنی خطاها دارای همبستگی نیستند و می توان از رگرسیون استفاده کرد. 

ل وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. بین متغیرهای مستق 04همخطی

( درج شده  VIFنتایج آزمون همخطی در ستون های ششم و هفتم جدول باال در قالب دو شاخص تولرانس و عامل تورم تولرانس ) 

های دیگر آن را توضیح داد. وقتی تولرانس به صفر نمی توان با پیشگو است. تولرانس، درصد واریانس در یک پیشگو است که 

نزدیک می شود، همخطی چندگانه بزرگی وجود دارد و خطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهد شد. مقادیر تولرانس در 

رگرسیون  ستون مربوط در جدول باال نشان می دهد هیچ یک از تولرانس ها نزدیک به صفر نیستند و در نتیجه مشکلی در تحلیل

( باعث می شود ضرایب  0ایجاد نمی گردد. عامل تورم تولرانس نیز معکوس تولرانس بوده و هر چقدر افزایش یابد ) بزرگتر از 

رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون برای پیش بینی نامناسب می سازد. مقادیر مربوط به عامل تورم تولرانس واریانس نشان می دهد 

نیستند و نزدیک به آن می باشند در نتیجه مشکلی در استفاده از رگرسیون خطی  0ص ها بسیار بزرگتر از که هیچ کدام از شاخ

  وجود ندارد.

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود، مقدار 
2R  ( بدین معني است كه  096/2به دست آمده )درصد از  6/09

درصد  6/09متغیر ذهن آگاهی و مهارت های ارتباطی تبیین مي شود. به عبارت دیگر،  0توسط  یواریانس متغیر ابرازگری هیجان

( نیز نشان  926/2مشاهده شده )  Rتوسط این متغیرها توجیه مي شود. مقدار  از پراكندگي مشاهده شده در متغیر ابرازگری هیجانی

محاسبه شده  Fدهنده آن است كه مدل رگرسیون خطي حاضر مي تواند براي پیش بیني استفاده شود. عالوه بر این، نسبت 

درصد معنادار است. بنابراین، مي توان نتیجه گرفت كه بین متغیرهاي مورد مطالعه و  55( در سطح اطمینان حداقل  006/70) 

کافی است. با مراجعه به  فرضیه سوم تحقیقهمبستگي معنادار وجود دارد. در نتیجه، شواهد برای پذیرش  رازگری هیجانیمتغیر اب

 و سطوح معناداري مي توان قضاوت كرد كه هر دو متغیر ذهن آگاهی و مهارت های ارتباطی با متغیر ابرازگری هیجانی tآماره 

 همبستگي معنادار دارند. 

جانیعالمت ضرایب  گری هی یر ابراز با متغ باطی  های ارت هارت  گاهی و م هن آ یر ذ كه دو متغ شان داد  مده ن ست آ به د  بتاي 

همبستگي مثبت و معنادار دارند. به عبارت دیگر، با افزایش در این متغیرها نمره ابراز وجود افزایش می یابد. در نهایت، با توجه به 

توان م یر این توضیحات و ضریب به دست آمده مي  صورت ز به  شده  ستاندارد  سیون ا ضرایب رگر ساس  بر ا سیون را  له رگر عاد

 تدوین كرد :

 

 

 (ابرازگری هیجانی)Y=  893/00+  091/1( ذهن آگاهی+ ) 342/1( مهارت های ارتباطی)

 

 

 براساس مولفه های ذهن آگاهی و مهارت های ارتباطی می توان ابرازگری هیجانی دانشجویان را پیش بینی کرد.

 

 

 

 

                                                           
13 - Durbin- Watson 
14  . Multicolinearity 
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  خالصه ضرايب رگرسیون 

تولران B  t Sig پیش بیني كننده ها

 س

VIF دوربین-

 واتسون

 292/2 123/1 - - 998/0 - 270/03 عدد ثابت

  241/0 740/1 322/1 903/1 124/1 082/1 گوش دادن

  482/0 483/1 143/1 784/0 041/1 221/1 تنظیم عواطف

  477/2 100/1 492/1 274/0 202/1 820/1 درک پیام

  221/0 798/1 178/1 792/0 024/1 311/1 بینش

  302/0 722/1 928/1 -192/1 -117/1 -121/1 قاطعیت

  224/0 210/1 774/1 242/1 123/1 139/1 مشاهده

  408/0 221/1 048/1 338/0 018/1 070/1 توصیف

/327 073/1 244/1 عمل با آگاهی

2 

109/1 748/1 324/0  

عدم قضاوت به تجربه 

 درونی

200/1- 081/1- 997/0

- 

187/1 408/1 229/0  

  420/0 247/1 142/1 944/0 043/1 242/1 عدم واکنش به تجربه درونی

100/7 =F 280/1؛ =
2R  240/1تعديل شده ؛=

2R  430/1؛=R 

 ؛  10/1معنادار در سطح 14/1معنادار در سطح  

 

 

قرار دارد،  9/0تا  9/0است و در فاصله مجاز  554/0با توجه به آماره دوربین واتسون در ستون آخر جدول باال که برابر 

کرد. مقادیر فرض عدم همبستگی بین خطاها رد نمی شود، یعنی خطاها دارای همبستگی نیستند و می توان از رگرسیون استفاده 

نیستند و نزدیک به آن می  0مربوط به عامل تورم تولرانس واریانس نشان می دهد که هیچ کدام از شاخص ها بسیار بزرگتر از 

  باشند در نتیجه مشکلی در استفاده از رگرسیون خطی وجود ندارد.

همان طور كه در جدول باال مشاهده مي شود، مقدار 
2R  ( بدین معني است كه  080/2به دست آمده )درصد از  0/08

مولفه مهارت های  9مولفه ذهن آگاهی و  9متغیر وارد شده در مدل رگرسیونی )  02توسط  واریانس متغیر ابرازگری هیجانی

توسط این متغیرها  نیدرصد از پراكندگي مشاهده شده در متغیر ابرازگری هیجا 0/08ارتباطی ( تبیین مي شود. به عبارت دیگر، 

( نیز نشان دهنده آن است كه مدل رگرسیون خطي حاضر مي تواند براي پیش بیني  970/2مشاهده شده )  Rتوجیه مي شود. مقدار 

درصد معنادار است. بنابراین، مي توان  55( در سطح اطمینان حداقل  200/1محاسبه شده )  Fاستفاده شود. عالوه بر این، نسبت 

و سطوح  tهمبستگي معنادار وجود دارد. با مراجعه به آماره  ت كه بین متغیرهاي مورد مطالعه و متغیر ابرازگری هیجانینتیجه گرف

عمل با آگاهی و عدم واکنش به  متغیر وارد شده در مدل تنها سه مولفه درک پیام، 02معناداري مي توان قضاوت كرد كه از بین 

 همبستگي معنادار دارند.  انیتجربه درونی با متغیر ابرازگری هیج

جانی گری هی یر ابراز با متغ گاهی  با آ مل  یام و ع یر درک پ كه دو متغ شان داد  ستگي  عالمت ضرایب بتاي به دست آمده ن همب

ست. در  نادار ا فی و مع جانی من گری هی با ابراز نی  به درو به تجر ضاوت  عدم ق مثبت و معنادار دارند. حال آن که، همبستگی مولفه 

با توجه به این توضیحات و ضریب به دست آمده مي توان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده به نهایت، 

 صورت زیر تدوین كرد :

 

 )ابرازگری هیجانی(Y=  270/03+  202/1+ )درک پیام(  073/1)عمل با آگاهی(   - 081/1)عدم قضاوت به تجربه درونی( 

 

 بحث ونتيجه گيري:
 سالمت با را خود ارتباط متعدد، مطالعات در ،یجانیه یابرازگر و یآگاه ذهن ،یارتباط یها مهارت یعنی ق،یتحق نیا در شده ادی ریمتغ سه

 . خالصه ای از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به این شرح می باشد؛اند داده نشان اختالالت، یها نشانه کاهش ای و جسم و روان

 اسلون، و دابز ؛2219 همکار، و  پری ؛1388 ،یجالل و 1383 همکاران، و یکهراز ؛1353 ،ینیام ؛1353 زاده، عبداله ؛1353 ،یانیمل)

 ؛2221 ،یلمل و ترزیپ ؛2211 همکاران، و گراتا ؛2221 همکاران، و باربا ؛2212 همکاران، و توزر ؛2212 همکاران، و اسیگلسیا ؛2221

 نیا ،(2229 همکاران، و گسک ؛1318 ،یقربان ؛1558 ت،یاسم ؛1559 ،یوزیل ؛1559 ،1553 ،1552، همکاران و بکریپن ؛2222 استانتون،

 گریکدی با جهتیک  در شهیهم مولفه سه هر نکه،یا آن و. دارد ییهمسو یجهت از شده، حاصل مطالعه حاضر در آنچه با ینوع به جینتا

دیگر، هر کدام از مولفه های ذکر شده تأثیری مشابه بر متغیر های مورد سنجش داشته اند. به عبارت  اند، داشته دار یمعن و مثبت ارتباط

 . است افتهی دست آن به پژوهشگر که یزیچ همان یعنی
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( در بخشی از تعریف خود از کاربرد ابرازگری هیجانی بیان کرده اند که؛ ابرازگری برای انتقال احساسات و برقراری 2229سیمون و ناد )

باط با دیگران است که آگاهانه و عمدی می باشد. به بیان دیگر ابرازگری به جهت برقراری ارتباط است که نیاز به آگاهی ذهنی در بیان ارت

 آن عواطف دارد. آنچه از این تعریف بدست می آید نشان از ارتباط بین ابرازگری هیجانی و روابط بین فردی و ذهن آگاهی دارد.  

از داده های تحقیق نشان داد که، بین مهارت های ارتباطی و ابراز گری هیجانی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. به نتایج بدست آمده 

جام عبارتی، دانشجویانی که بیشتر ابرازگری هیجانی داشتند، از مهارت ارتباطی باالتری نیز برخوردار بودند. نتایج این پژوهش با مطالعه ان

نشان داده  (، که در زمینه ابراز هیجان و رفتارهای نا مناسب در نوجوانان )روابط بین فردی( انجام شد،1353همکاران )شده توسط بشرپور و 

های  لذا آموزش مهارتو هیجان در طول دوره نوجوانی نقش مهمی در رفتارهای قلدری و قربانی قلدری شدن دارد  بود که مشکل در ابراز

، همسویی دارد، و ارتباط مثبت و معنی دار ن یک روش مداخله برای چنین مشکالت رفتاری پیشنهاد می شودهیجان به عنواو ابراز تنظیم 

همچنین نتایج این تحقیق با نتایج  بین دو متغیر را تأیید می کند، یعنی ابرازگری مناسب هیجانات موجب بهتر شدن ارتباطات می شود.

میلی در ابراز هیجان در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و آگاهی ضعیف هیجانی و بیمیانگین  ،نشان دادبدست آمده از پژوهشی که 

 و خودکارآمدی اجتماعی در کودکان بدون ناتوانی یادگیری، بیشتر بوده است( های اجتماعیخودآگاهی و مهارت)میانگین سواد هیجانی 

بین حساسیت بین فردی، تعادل عاطفی، تنظیم خلق منفی و ابرازگری (، و در جایی دیگر، و در تحقیقی که مقایسه ای 1359)آریاپوران، 

( انجام شد، یافته ها نشان داد که مشکالت دانش 1359هیجانی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی، توسط پرزور و همکاران )

هیجانی است، نتایج همسو است و این ارتباط معنی  -ارتباطی و رشد عاطفی –آموزان ناتوان در یادگیری در زمینه مهارت های بین فردی 

با ابرازگری هیجانی دارای ارتباط منفی و  –که عملکردهای ارتباطی یکی از آنها است  -دار تأیید می شود. از طرفی اختالل در عملکرد 

 -که نوعی مهارت در ارتباطات است  –(، و تحلیل رفتار متقابل 1359، احمد بیگی، 1359معنی دار است و از آن تأثیر می پذیرند )عنایتی، 

 (، نتایج بدست آمده، با پژوهش حاضر هم جهت است. 1359، با ابرازگری هیجان، ارتباط مثبت و معنی دار دارد )خسرو جاوید، 

دهای ادراک فرد اثر بگذارد )به نقل از (، به این نتیجه رسیدند که ابراز گری هیجان می تواند بر فرآین2222همچنین هیس و کیروآک )

(، در نتیجه می توان گفت که خرده مقیاس ادراک پیام که مربوط به مهارت ارتباطی می باشد و بخش مهمی از درک افراد 2221رفیعی نیا، 

 مده همسویی دارد.از شرایط است، با ابرازگری هیجانی ارتباط دارد و بالعکس. این نتیجه گیری با آنچه در این پژوهش بدست آ

ی، مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج بدست آمده، همسو با پژوهش اجتماع رفتار و یهمدل ،یجانیه یابرازگردر مطالعه ای دیگر، سه متغیر، 

د هیجانات . یعنی هر چه افراد موثرتر بتوانن(1551 ر،یاسترا و رابرتز)حاضر است و نشان دهنده ارتباط مثبت بین این سه مولفه می باشد 

( نیز نشان داد که 2212) همکاران و ولد( و 1559) گلمنخود را ابراز کنند، رفتار اجتماعی و همدلی آنها بهتر خواهد بود. نتیجه مطالعه 

 یم درک را آن یضمن میمفاه دهند، یم صیتشخ را خود یها احساس است دهنده آزار آنچه  با ییارویرو در یجانیه نظر از توانمند افراد

 ابراز ییتوانا و مهارت که یافراد با سهیمقا در افراد نیا. کنند یم انیب گرانید یبرا را خود یجانیه یها حالت یموثرتری  گونه به و کنند

روابط  در را  یتر مناسب یسازگار و هستند برخوردار یشتریب تیموفق از یمنف یها تجربه با آمدن کنار در ندارند، را خود جانیه مناسب

  . دهند یم نشان دیگران و محیطبا 

اگر چه پژوهش های انجام شده اندک است، اما نتایج تحقیقات با یکدیگر  در مورد ارتباط بین متغیرهای ذهن آگاهی و ابرازگری هیجانی،

مندی از روابط، ( متوجه شدند که ذهن آگاهی با سطح باالیی از رضایت 2221همسو است. در یک مطالعه طوالنی مدت، برنز و همکاران )

عشق و تعهد و سطح پایینی از پاسخ های هیجانی، تعارض های بین فردی، خصومت در هنگام گفتگو و خشم )ابرازگری هیجانی( مرتبط 

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که، هنگامی که افراد تمریناتی همراه با ذهن آگاهی انجام می دهند، عالقه 2219بود. همچنین، کلزی )

یشتری برای ادامه آن تمرینات دارند، مخصوصا اگر همراه با بیان تجربیات ناراحت کننده شخصی باشد )ابرازگری منفی هیجانی(. در این ب

پژوهش بین جنبه های ذهن آگاهی با بیان پریشانی، همبستگی مثبت و معنادار یافت شد. نتایج بدست آمده از این مطالعات، با آنچه در این 

 و بودن باز با یمثبت ارتباط آگاهانه توجه ضمن تحقیقات خود دریافتند که انیر و براون 2229ل شده همسویی دارد. در سال تحقیق حاص

 تیحما از یتعداد با یآگاه ذهن که افتندیدر نیهمچن. دارداز مولفه های ابرازگری هیجانی است(  -)صمیمیت  یفرد نیب ارتباط یکینزد

 با و مثبت رابطه یزندگ از تیرضا و نفس عزت ،از مولفه های ابرازگری هیجانی( -)ابرازگری مثبت  مثبت عاطفه جمله از یفرد نیب یها

 و یافسردگ یها نشانه ،ییرنجورخو روان خصومت، خشم، اضظراب، ،از مولفه های ابرازگری هیجانی( -ی )ابرازگری منفی منف عواطف

نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیقات  انجام شده و پژوهش پیش رو حکایت از تأثیر گذاری این دو متغیر بر . دارد معکوس رابطه استرس

 هم دارد. 

وجود آنکه نتایج مطالعه حاضر اطالعات ارزشمندی را درباره ی رابطه مهارت های ارتباطی و ذهن آگاهی با ابرازگری هیجانی در بین  با

 ما برخی از محدودیت ها، تعمیم پذیری نتایج آن را با محدودیت مواجه می کند.دانشجویان فراهم کرده است، ا
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نتایج مطالعه حاضر همچون بسیاری از پژوهش های دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای خود گزارشی به جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است 

جتماعی و اجتناب از بد نامی مربوط به عدم کفایت فردی ترغیب کند. مشارکت کنندگان را به استفاده از شیوه های مبتنی بر کسب تأیید ا

به بیان دیگر به منظور تأثیر مقیاس های خود گزارشی از مشاهده رفتاری و دیگر شاخص های بالینی استفاده شد. همچنین به منظور 

ستفاده شد. بنابراین، تحلیل رابطه بین مهارت تحلیل روابط بین متغیرهای چندگانه در مدل مفهومی پیشنهاد شده، از یک طرح مقطعی ا

های ارتباطی و ذهن آگاهی با ابرازگری هیجانی و پیامدهای آن، از طریق مطالعات طولی، برای محققان عالقمند به این قلمرو، یک اولویت 

 قلمداد می شود.

 محدودیت مجردها، نسبت به متأهل دانشجویان کمتر عدادت همچنین و خانم، و آقا دانشجویان برابر نا تعداد علت به تحقیق این همچنین در

 های محدودیت جمله از را یکدیگر با جنس دو هر نتایج ی مقایسه امکان عدم نتیجه در. داشت وجود پژوهش انجام برای توازن ایجاد در

 در آنها که زمانی یعنی شد، انجام شهریور و مرداد های ماه در دانشجویان، توسط ها آزمون و نیز تکمیل .آورد شمار به توان می مطالعه این

 انجام) داشتند که ای عجله و مشغله دلیل به تواند می مسأله این بودند، خود تابستانی ترم امتحانات و تحصیلی جدید ترم نام ثبت حال

 مختلف های دانشگاه در و دانشجویان از تری گسترده شمار روی پژوهش که صورتی باشد. در گذار تأثیر آزمون نتایج بر ،(نامی ثبت مراحل

 در مشابه های پژوهش نتایج، پذیری تعمیم میزان افزایش منظور به. شود می پیشنهاد باشد، تعمیم قابل آن های یافته که پذیرد، انجام

 محقق پیشنهاد آتی های پژوهش در باشد، پذیر امکان که صورتی در .شود اجرا متفاوت شناختی جمعیت های ویژگی با و دیگر های نمونه

 بود مشخص وضوح به تحقیق این اجرای پژوهشگر حین تجربه اساس بر زیرا شود، واقع کنترل و توجه مورد بیشتر تأهل متغیر که، است این

 .بودند برخوردار بهتری و بیشتر هیجانی ابرازگری و ارتباطی های مهارت از بودند، کرده ازدواج که دانشجویانی

 مراجع

 ،با اجتماعی اضطراب در خودافشایی و عاطفی ابرازگری نقش(. 4931. )ع پور، بخش. تورج هاشمی،. ن احمدبیگی 

 .ارشد کارشناسی تبریز، دانشگاه. هیجانی تنظیمی بد میانجی نقش به توجه
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 .خانواده گرایش بالینی ارشد. فرهنگ و علم دانشگاه. شاغل مردان و زنان

   ،مدیریت. پرستاران عمومی سالمت بر ارتباطی های مهارت آموزش تأثیر(. 4939. )ح سماواتیان، ا، نوری،. م امینی 
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  215-221 صفحات 9 شماره 49 جلد(. 4932. )نوجوان آموزان دانش در قلدری رفتارهای با هیجان
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