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 رابطه ذهن آگاهی و هوش هیجانی در زنان
 

 (شاهدکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه  )زهرا احمدوند
 (عضوهیات علمی دانشگاه شاهد )لیال حیدری نسب 

 (عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)محمدرضا شعیری
 

اسهت  تهوج ی هدنمنهد  و بهدون     ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری است و به معنی توجه کردن بهه لحههه کنهونی    :مقدمه
بهدین خها ر    . ذهن آگاهی توجه پذیرنده به حالت های هیجانی و روانشناختی  را در بر می گیهرد  (.0991کابات زین )قضاوت

ذهن آگاهی باعث می شود  . انتهار می رود این توجه پذیرنده با ادراک روشنی که جزئی از هوش هیجانی است در ارتباط باشد
هیجاناتی که ممکن است خارج از آگاهی رخ دهد و یا عمل رنتاری قبل از آنکه نرد واضحاً آن ا را بداند  کهاه    احتمال وقوع

بنهابراین  . ذهن آگاهی هم چنین شامل مشاهده و توصیف احساسات است که این ا نیز از اجزاء هوش هیجهانی هسهتند  . یابد
 .به نوعی بیانگر مدیریت هیجان ا است   همبستگی مثبت بدست آیدانتهار می رود که بین  ذهن آگاهی و هوش هیجانی  که 

 .ر تعیین نوع و میزان  رابطه ابعاد ذهن آگاهی و  هوش هیجانی در زنان بوده استحاض پژوه هدف : فهد 
در این پژوه  از دو پرسشنامه پنج وج ی ذهن .پژوه  حاضر پیرو  رحی از نوع همبستگی بوده است : مواد و روش کار

روش پژوه  حاضر به این صورت . استفاده شده است( 0999شرینگ )وهوش هیجانی(6112بائروهمکاران )(FFMQ))آگاهی
نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شاهد  به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و این دو پرسشنامه را 01وده است کهب

 .پس از جمع آوری داده ها   تجزیه و تحلیل آن ا با استفاده از روش همبستگی پیرسون انجام شد. تکمیل کردند
ی بدست امده بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد و نمره کل ذهن آگاهی یانته ها نشان دادند که اغلب همبستگی ها: یانته ها

 بدست آمده که r=21/1قابل ذکر است که  همبستگی  بین نمره کل ذهن آگاهی و هوش هیجانی . مثبت و معنادار بوده است 
 .انی همراه  استدر نتیجه باید گفت که انزای  ذهن آگاهی باانزای  هوش هیج. ه استمعنادار بود p=1110/1در سطح 

این (.6112براون و ریان )هوش هیجانی شامل توجه و وضوح احساسات و توانایی  تنهیم احساسات است: بحث و نتیجه گیری
همسو ( 6112؛6112)نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج بائر و همکاران. صفات توازی ملموسی با ابعاد  ذهن آگاهی دارد 

آگاهی در ان می دهد که عالوه بر توجه به جنبه های نرهنگی   میتوان از زمینه های مشترک ذهن این امر نش. بوده است
 .نراسوی نرهنگ ا سخن گفت

 
 ذهن آگاهی  هوش هیجانی  زنان: یکلیدکلمات 

 
 

 


