
Journal of Teacher's Professional 

Development 

 

 ای معلمحرفه هتوسع هفصلنام

Volume 6, Issue 1, Summery, 2021, 21-35  21-35، 1400تابستان  ،2، شماره ششمسال 
 

 معلمان بین در زندگی از رضایت و هیجانی هوش اساس بر شناختیروان بهزیستی بینیپیش
 زاوه شهرستان ابتدایی دوره

  2روانبخش فائزهو  *1مدهیالوعابدینی راضیه

 

Predicting Psychological Well-Being on the Basis of Emotional Intelligences and 
Life Satisfaction within Primary Teachers in Zaveh City  

Raziye Abedinivelamdehi1* and Faeze Ravanbakhsh2 

 

12/60/1400تاریخ دریافت:   

 چکیده
 بر شناختیروان بهزیستی بینیپیش هدف با ،حاضر پژوهش
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 افزارنرم با چندگانه رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی
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Abstract  
 

The aim of the present study was to investigate 
the prediction of psychological well-being based 
on emotional intelligence and life satisfaction of 
male and female teachers. The statistical 
population of the study included all male and 
female primary school teachers in Zaveh city in 
the academic year of 1399, from among whom 
180 primary school teachers were selected based 
on simple random sampling procedure. Due to the 
Corona virus pandemics, participants completed 
the Emotional Intelligences (Shot, 1998), Life 
Satisfaction (Diener at el, 1985) and 
Psychological Well-Being (Ryff, 1980) 
questionnaires via online channels. Pearson 
correlation coefficient and multivariate regression 
analysis were used to analyze the data through 
SPSS software version 24. The findings showed 
that there is a significant relationship between 
emotional intelligence and life satisfaction with 
psychological well-being. Emotional intelligence 
and life satisfaction have a significant role in 
predicting psychological well-being. They 
account for 31% of variation of psychological 
well-being in the male teachers and 42% of 
variation of psychological well-being in the 
female teachers. Also, the results of comparative 
analysis showed that in male teachers, emotional 
intelligence with 23% had a significant and 
positive contribution to psychological well-being, 
but in female teachers, emotional intelligence with 
22% and life satisfaction of 20% had almost the 
same contribution to predict psychological well-
being. The results of this study support the role of 
emotional intelligence in male teachers and 
emotional intelligence along with life satisfaction 
in female teachers, as an effective factor in 
predicting psychological well-being that can be a 
facilitating issue in providing practical 
suggestions in this area. 
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 مقدمه

ه که روانشناسی از تمرکز صرف های اخیر موجب شدنگر در سالگیری روانشناسی مثبتظهور و اوج

شناختی افزایش چشمگیری شناسی فاصله گرفته و عالقه و توجه به سمت ابعاد مثبت روانبر آسیب

شناسی برای مطالعه های گذشته رویکرد آسیب(. در سال2006، 1پیدا کند )لوکاس و دیرنفورت

زیرا بسیاری  ؛(2004، 2نبرگ الوسالمتی انسان انتقادهایی را همراه داشته است )ریف، سینگر و دی

گرفته بودند )ریف و های مثبت سالمت را نادیده از روانشناسان و محققان بهداشت روانی جنبه

سالمتی بر خوب بودن تأکید دارند )، سینگر و اما رویکردهای جدید و نوین به ؛(1998سینگر، 

دانند، بلکه بر این کافی نمی ( و عدم وجود بیماری را برای احساس سالمتی2004دینبرگ الو، 

وخوی مثبت و ارتباط مناسب با باورند که داشتن حس رضایتمندی از زندگی، پیشرفت کافی، خلق

( نیز 2014) 4(. سازمان بهداشت جهانی2007، 3های شخص سالم است )کارادیمسجمع از ویژگی

ن اختالالت روانی منحصر کند داشتن سالمت روانی به فقدادر تعریف از سالمت روان، تأکید می

ها و استعدادهای نیست؛ بلکه وضعیتی از بهزیستی و رفاه است که بر اساس آن، فرد بتواند توانایی

خود را محقق سازد و قابلیت سازگاری با فشارهای طبیعی زندگی روزمره را داشته و بتواند با 

بهروزی، محمدی و  ه نقل ازهای سودمند و مفید، در جامعه خود تأثیر داشته باشد )بفعالیت

رو، و با توجه به روندهایی که به سمت بررسی سالمت روان مثبت در علوم ازاین ؛(1397امیدیان، 

 اندای را دریافت کردهمالحظهتوجه قابل 5شناختیرفتاری است مفاهیمی همچون بهزیستی روان

 ( که در این پژوهش موردتوجه قرارگرفته است.2012، 6)گرین

های شایان توجه در حوزه روانشناسی مثبت است شناختی که یکی از سازهستی روانبهزی

، 7ای، مواجه )چنگ و چن( مطرح شد که با استقبال گسترده1989نخستین بار توسط ریف )

(. این مدل با نگاه تحولی به 1998( و از ثبات نسبی بیشتری برخوردار گشت )ریف و سینگر، 2005

)توانایی دیدن و پذیرفتن  8شناختی را متشکل از پذیرش خودبهزیستی روان های انسان،توانایی

هایی که به زندگی فرد ها و هدف)به معنای غایت 9های خود(، هدفمندی در زندگیها و ضعفقوت

های بالقوه فرد طی زمان و )احساس اینکه استعدادها و توانایی 10جهت و معنا بخشد(، رشد شخصی

)به مفهوم داشتن  11واهد شد یعنی رشد مداوم(، داشتن ارتباط مثبت با دیگرانطول عمر بالفعل خ

                                                           
1. Lucas & Dyrenforth 

2. Ryff, Singer, & Dienberg Love 

3. Karademas 
4. WHO 

5. psychological well-being 

6. Guérin 
7. Cheng & Chan 
8. self–acceptance 

9. purpose in life 
10. personal growth 

11. positive relations with others 
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)توانایی تنظیم و مدیریت مؤثر  1ارتباط نزدیک و ارزشمند با افراد مهم در زندگی(، تسلط بر محیط

ها و )توانایی و قدرت پیگیری خواسته 2ویژه مسائل روزمره( و خود پیروی یا خودمختاریزندگی به

داند اساس اصول شخصی حتی اگر مخالف آداب و رسوم و تقاضاهای اجتماعی باشد( میعمل بر 

(. در این مدل، 2016، 4منو؛ ه2009، 3؛ وازکوئز، هرواز، راهونا و گوماز2006)ریف و سینگر، 

های فرد متجلی بهزیستی به معنای تالش برای استعال و ارتقاست که در تحقق استعدادها و توانایی

توان خوشبختی، شادی و داشتن شناختی را میبهزیستی روان(. پس 1995ریف، شود )می

های بالقوه خود را احساسات مثبت در زندگی تعریف نمود که در آن فرد در تالش است توانایی

 (.1989شکوفا کند )ریف، 

 6است. دینر 5شناختی، رضایت از زندگییکی از متغیرهای مهم در ارتباط با بهزیستی روان

شده های انتخاب( رضایت از زندگی را به عنوان ارزیابی کلی کیفیت زندگی بر اساس مالک2000)

های شخصی افراد. افراد کند که عبارت است از مقایسه بین شرایط زندگی با مالکتعریف می

هایی که ها با مالککنند که شرایط زندگی آنهنگامی سطوح باالی رضایت از زندگی را تجربه می

(. دینر، 1388زاده، اند، مطابقت داشته باشند )کشاورز، مهرابی و سلطانیرای خود تعیین کردهب

اش به ( معتقدند شادکامی نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگی2002) 7لوکاس و اوشی

آورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب عمل می

ها و عواطف است )ملکی و طریقتی های مختلف آن نیز به شکل شناختشود و جنبهرا شامل می

( انجام گرفت این مطلب را بررسی کرد که 2013) 8(. در پژوهشی که توسط ارگایل1396انارکی، 

های رضایت از زندگی، کارآمدی و اجتماعی بودن، سالمت شناخت مثبت، احساس خوشی و مؤلفه

توان شوند. میشناختی و شادکامی محسوب میز عوامل مهم و مؤثر بر بهزیستی رواننفس اعزت

گفت افرادی که از کیفیت زندگی خود بخصوص کیفیت زندگی کاری احساس رضایت و شادکامی 

های بالقوه خود را شناسایی کرده و با مدیریتی که بر شرایط محیطی توانند تواناییداشته باشند، می

 کنند، به بهزیستی باالیی از زندگی دست یابند.ط خود با دیگران برقرار میخود و رواب

شناختی مؤثر است، شده، یکی دیگر از متغیرهایی که بر بهزیستی روانهای انجامطبق پژوهش

های غیرشناختی و ای از موفقیتهوش هیجانی را مجموعه 10آن-است. بار 9هوش هیجانی

گردد )لیوارجانی و غفاری، یره شدن فرد بر فشارهای زندگی میداند که موجب چهایی میمهارت

                                                           
1. environmental mastery 

2. autonomy 
3. Vázquez, Hervás, Rahona, & Gómez 

4. Homan 

5. life satisfaction 
6. Diener 

7. Diener, Lucas, & Oishi 

8. Argyle 
9. emotional intelligence 

10. Bar-On 
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هایی از قبیل خودآگاهی هیجانی، خود ابرازی، احترام به خود، خودشکوفایی، ( و دارای مؤلفه1389

پذیری، گرایی، انعطافپذیری اجتماعی، روابط بین فردی مطلوب، واقعاستقالل، همدلی، مسئولیت

بینی و شادمانی است )سوری، فتحی فشار روانی، کنترل تکانه، خوشتوانایی حل مسئله، تحمل 

شناختی یک سازه چندبعدی شناختی و (. از آنجا که بهزیستی روان1392آشتیانی و علیپور، 

( اظهار 2000) 1(، بویاتزیس، گلمن و هی1393هیجانی است )صفاری نیا، مردیوسفی و برادران، 

باشد. حتی در شی از تعامل این دو کارکرد عقالنی و هیجانی میدارد که زندگی روانی انسان نامی

شود افراد در مقابل کند توانایی هوش هیجانی باعث می( بیان می1992تأیید این مطلب، هامبورگ )

(. در 1388های عمل و نامالیماتی که در پیش رو دارند، مقاوم شوند )به نقل از جناآبادی، تکانه

های نظری مفهوم هوش هیجانی شدیداً مورد توجه واقع شده است و تالشطور های اخیر بهسال

تواند تغییرهای رفتاری در حوزه زیادی صورت گرفته تا مشخص شود آیا این مفهوم جدید می

 2طور مثال، سالوی، روثمن، دت وابلر و استواردطور صحیح توصیف کند. بههای انسانی را بهتعامل

دانند. شناختی را بیش از بهره هوشی میبینی بهزیستی رواندر پیش( نقش هوش هیجانی 2000)

نفر نوجوان، رابطه  282ای از ( در پژوهشی در نمونه2007) 3همچنین ماورولی، پترایدز، ریف و باکر

ها حاکی از ارتباط مثبت شناختی را بررسی نمودند. نتیجهمثبت بین هوش هیجانی و بهزیستی روان

بینند و ر است و نشان داده شد که افرادی که خود را در تماس با هیجاناتشان میبین این دو متغی

دیگر، عبارتکنند. بهها نظم بدهند، مشکالت جسمی و افسردگی کمتری را گزارش میقادرند به آن

رسد افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند، نسبت به افرادی که هوش هیجانی کمتری به نظر می

( نیز در 1387پذیری کمتری دارند. بشارت )شناختی، آسیبهای روانابتال به اختاللدارند، در 

ای منفی را گزارش نمود. همچنین شناختی رابطهو بهزیستی روان 4پژوهشی بین نارسایی هیجانی

( در پژوهشی رابطه منفی و معنادار هوش هیجانی با مشکالت روانی را نتیجه 1392رحمانی )

ن معنی که هر چه هوش هیجانی فردی باالتر باشد، مشکالت روانی کمتری خواهد بود. گرفتند، به ای

( نشان داده است که افراد حائز هوش هیجانی پایین 2001) 5در این ارتباط، سیاروچی، چان و باجار

های زندگی بیشتر در معرض به دلیل ضعف در توانایی انطباق با محیط در مواجهه با استرس

احتمال بیشتری تحت تأثیر عوامل محیطی فی زندگی قرار خواهند گرفت. این افراد بهپیامدهای من

 گیرند. قرار می

زای مرتبط با آن ممکن است در افزایش مشکالتی مانند فرسودگی، های استرسمدرسه و تجربه

جدی  تنی نقش داشته باشد. به خاطر ماهیتهای روانهای رفتاری و دیگر بیماریاضطراب، اختالل

های بیشتری در خصوص معلمان، پژوهش های روانی و مشکالت مرتبط با آن در جامعهبیماری

                                                           
1. Boyatzis, Goleman, & Rhee 

2. Salovey, Rothman, Detweiler, & Steward 

3. Mavroveli, Petrides, Rieffe, & Bakker 
4. alexithymia 

5. Ciarrochi, Chan, & Bajgar 
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شناختی معلمان موردنیاز است تا بتوان راهکارهای های مثبت و منفی مرتبط با سالمت روانعامل

مؤثری برای افزایش بهزیستی این افراد فراهم نمود. شناخت خصوصیاتی که ممکن است باعث 

ها است. از آنجا که زا در معلمان شود، اولین گام مهم در جهت توسعه این مداخلههای استرسبهتجر

زا اند تا عواملی را کشف کنند که بتواند در شرایط آسیبهای متعدد همواره در پی این بودهپژوهش

کالت دیدگی و اضمحالل وی زیر فشار سنگین مسائل و مشبه کمک انسان آمده و مانع از آسیب

ازحد بر معلمان هم گردند و اینکه در زندگی امروزی بخصوص به خاطر شرایط کرونایی و فشار بیش

زایی از سوی والدین و هم از سوی آموزش و پرورش، بیش از هر زمان دیگری شاهد تجارب استرس

بروز  کش از جامعه را به مخاطره انداخته و باعثهستیم که بهداشت روان این قشر فهیم و زحمت

گردند. بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده، پژوهش حاضر با هدف ها میهای روانی در آنناراحتی

شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی در بین معلمان بینی بهزیستی روانپیش

و علوم ها در روانشناسی مدارس ابتدایی منطقه زاوه انجام شد. از آنجا که تبیین و تحلیل پدیده

اجتماعی تک متغیره نیست، این پژوهش در پی آن است تا بدین سوال پاسخ دهد که کدام یک از 

 ؟شناختی دارد و کدام یک اهمیت بیشتری داردمتغیرها تأثیر و نفوذ بیشتری بر بهزیستی روان

 های پژوهش شامل این موارد است:از این رو فرضیه

 اختی معلمان رابطه مستقیم وجود دارد.شنبین هوش هیجانی و بهزیستی روان. 1

 شناختی معلمان رابطه مستقیم وجود دارد.بین رضایت از زندگی و بهزیستی روان. 2

بینی میشناختی را در معلمان مرد پیشهوش هیجانی و رضایت از زندگی، بهزیستی روان. 3

 کند.

بینی میعلمان زن پیششناختی را در مهوش هیجانی و رضایت از زندگی، بهزیستی روان. 4

 کند.

 

 روش 

بین بود و جامعه آماری شامل کلیه معلمان در سال روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع پیش

در شهرستان زاوه بودند که به علت ویروس کرونا اجازه حضور دائم را در  1399-1400تحصیلی 

معلم  102معلم مرد و  78ر )نف 180های آموزشی را نداشتند. از بین جامعه آماری موردنظرمحیط

شناختی، هوش های بهزیستی روانگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامهزن(، با روش نمونه

های هیجانی و رضایت از زندگی به صورت برخط )آنالین( طراحی و لینک پرسشنامه از طریق شبکه

که در فاصله زمانی دو ماهه از  کنندگان قرار گرفتاجتماعی )تلگرام و واتساپ( در اختیار شرکت

نفر  180ها، تحلیل آوری پرسشنامهپاسخ داده شدند. پس از جمع 15/2/1400تا  15/1/1400تاریخ 

انجام  SPSS-24افزار با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم

 گرفت. 
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 گیری متغیرهای پژوهش استفاده شده است:های زیر جهت اندازهدر پژوهش حاضر، از پرسشنامه

 120( طراحی کرد که از 1980: این مقیاس را ریف )1شناختی ریفپرسشنامه بهزیستی روان

سؤالی تهیه  18سؤالی و  84تر شد؛ ولی در مطالعات بعدی فرم به صورت کوتاهسؤال تشکیل می

ای از کامالً مخالفم درجههفت سؤالی بر اساس طیف لیکرت 18شد. در این پژوهش، از پرسشنامه 

تا کامالً موافقم استفاده شد که شامل بررسی شش عامل خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد 

شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود بود. روایی ابزار از طریق 

روزنبرگ بررسی شد که  نفسهمبستگی بین این آزمون با مقیاس رضایت از زندگی نیوگارتن و عزت

( 1995قبول بود. در پژوهش ریف )های فوق قابلنتایج همبستگی آزمون ریف با هر یک از مقیاس

های پذیرش خود، تسلط بر محیط، ارتباط با دیگران، خودمختاری، آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

گزارش  87/0و  90/0، 86/0، 91/0، 90/0، 93/0هدفمندی در زندگی و رشد شخصی به ترتیب 

( نیز همسانی درونی با استفاده از 1394شده است. در پژوهش پروانه، مؤمنی، پروانه و کریمی )

محاسبه  71/0( نیز 1395و در پژوهش رجبی و ولدبیگی ) 91/0آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

برای بررسی پایایی  قبول برای پرسشنامه مذکور است. در پژوهش حاضرگردید که بیانگر پایایی قابل

محاسبه گردید. همچنین جهت تعیین روایی  79/0پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که 

، 85/0به ترتیب  RMSEAو  IFI ،CFIپرسشنامه از تحلیل عوامل تأییدی استفاده شد که مقادیر 

 های برازندگی نزدیک بودند.محاسبه شد که به مالک 08/0و  85/0

( این پرسشنامه را بر اساس مدل 1998: شات و همکاران )2هیجانی شات پرسشنامه هوش

ماده و سه مؤلفه است  33( از هوش هیجانی ساختند. این مقیاس دارای 1990نظری سالوی و مایر )

گذاری کند. نمرهرا ارزیابی می 5برداری از هیجانو بهره 4، تنظیم هیجان3که ارزیابی و ابراز هیجان

گیرد. در ای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم انجام میدرجهبر اساس طیف لیکرت پنجاین پرسشنامه 

و برای خرده  78/0( ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 1385کامل )پژوهش جواهری

و  75/0، 79/0برداری از هیجان به ترتیب های تنظیم هیجان، ارزیابی و ابراز هیجان و بهرهمقیاس

محاسبه گردید.  60/0( نیز آلفای کرونباخ 1395ست آمد. در پژوهش رجبی و ولدبیگی )به د 64/0

دست به 78/0در پژوهش حاضر، برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که 

، IFIآمد. همچنین جهت تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل عوامل تأییدی استفاده گردید که مقادیر 

CFI  وRMSEA  های برازندگی نزدیک محاسبه شد که به مالک 04/0و  97/0، 97/0به ترتیب

 بودند.

                                                           
1. Psychological well-being inventory 

2. emotional intelligent inventory 

3. emotional appraisal 
4. emotion regulation 

5. utilization of emotion 



 27                              … زندگی از رضایت و هیجانی هوش اساس بر شناختیروان بهزیستی بینیپیش 

سنجد، هایی که میزان رضایت از زندگی را می: یکی از مقیاس1پرسشنامه رضایت از زندگی

( است و بر اساس قضاوت کلی فرد با توجه به مقایسه شرایط زندگی 1985مقیاس دینر و همکاران )

های مثبت تجارب شده، ساخته شده است. این مقیاس جنبهاستانداردهای از پیش تعیینفعلی او با 

 1ای از نمره درجه 7باشد که در قالب مقیاس لیکرت کند و دارای پنج ماده میفرد را ارزیابی می

باال و  دهنده رضایت، نشان30شود. نمره باالتر از بندی می)کامالً موافقم( درجه 7)کامالً مخالفم( تا 

دهنده شدیدترین میزان نارضایتی از زندگی است. پایایی پرسشنامه با روش ، نشان9تا  5نمره بین 

و در  84/0( 2019) 2آلفای کرونباخ در پژوهش مارگولیس، اسکوییتزبل، اوزار و لیبومیرسکی

به دست آمده است. همچنین در  85/0(، 1389منصور )پژوهش شیخی، هومن، احدی و سپاه

 84/0( پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 1395ژوهش فالحی خشت مسجدی و پسندیده )پ

محاسبه شد. در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که 

دست آمد. همچنین جهت تعیین روایی پرسشنامه از تحلیل عوامل تأییدی استفاده شد که به 89/0

های برازندگی محاسبه شد که به مالک 08/0و  99/0، 99/0به ترتیب  RMSEAو  IFI ،CFIر مقادی

 نزدیک بودند.

 

 هایافته

درصد زن بودند. عالوه بر  57درصد نمونه پژوهش مرد و  43های جمعیت شناختی از لحاظ ویژگی

تر اردانی و پاییندرصد ک 3درصد کارشناسی،  64لیسانس، درصد باالتر از فوق 33این، تحصیالت 

و میانگین سابقه کاری  26/8سال با انحراف معیار  2/34بودند. همچنین، میانگین سنی معلمان 

 بود. 06/8سال با انحراف معیار  93/7ها آن

های افراد نمونه روی های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمرهیافته

 نشان داده شده است. 1متغیرهای مطالعه در جدول 
 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یافته (1)جدول 

 شاخص توصیفی

 مقیاس
 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین

 76/5 11/60 70 39 هوش هیجانی

 97/5 35/26 35 7 رضایت از زندگی

 87/10 07/101 126 63 شناختیبهزیستی روان

، میانگین 11/60(، میانگین نمره هوش هیجانی 1دول شماره )بر اساس نتایج ارائه شده در ج

 به دست آمد. 07/101شناختی و میانگین نمره بهزیستی روان 35/26نمره رضایت از زندگی 

                                                           
1. life satisfaction inventory 

2. Margolis, Schwitzgebel, Ozer, & Lyubomirsky 
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 شناختیضرایب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روان (2)جدول 

 متغیر مالک

 بینمتغیر پیش
 زندگی رضایت از هوش هیجانی

 شناختیبهزیستی روان
 57/0 47/0 ضریب همبستگی

 0001/0 0001/0 داریسطح معنی

شناختی نتایج حاصل از بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روان 

شود رابطه مثبت معناداری در مالحظه می 2گونه که در جدول ارائه شده است. همان 2در جدول 

( وجود دارد. همچنین بین و 47/0شناختی )بین هوش هیجانی و بهزیستی روان p<0001/0سطح 

 p<0001/0مشاهده شد که در سطح  57/0شناختی همبستگی رضایت از زندگی و بهزیستی روان

 معنادار است. 

 
، ضرایب رگرسیون و سطوح معناداری Fهای ضریب همبستگی چندگانه، ضرایب تعیین، نسبت( 3)جدول 

 شناختی در معلمان مرد بوط به رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روانمر

 با روش سلسله مراتبی

 متغیر مالک
 شاخص

 بینمتغیر پیش

همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

 نسبت

 داریسطح معنی

 ضریب رگرسیون

 هوش هیجانی
رضایت از 

 زندگی

بهزیستی 

 شناختیروان

 23/0 47/0 هوش هیجانی
91/13 

0001/0>p 

Beta=  47/0  

t= 730/3  

p= 001/0  

- 

هوش هیجانی و 

 رضایت از زندگی
56/0 31/0 

62/10 

0001/0>p 

Beta= 34/0  

t= 211/2  

p= 001/0  

Beta=  33/0  

t= 433/2  

p= 001/0  
 

شود، ضریب همبستگی چندگانه )دو متغیری( مشاهده می 3گونه که در جدول شماره همان

شناختی در یرهای هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روانبرای ترکیب خطی متغ

است که در سطح  62/10برابر  Fو نسبت  31/0و ضریب تعیین برابر  56/0معلمان مرد برابر با 

معنادار است. همچنین، ضریب همبستگی ترکیب خطی مذکور برای متغیر  p<0001/0آماری 

معنادار  p<0001/0است که در سطح آماری  t= 433/2 و Beta =33/0رضایت از زندگی برابر با 

بین )هوش توان گفت که بین ترکیب خطی متغیرهای پیشمراتب فوق، میاست. بنابراین با توجه به

شناختی( رابطه معنادار وجود دارد. الزم هیجانی و رضایت از زندگی( با متغیر مالک )بهزیستی روان
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متغیر ورودی دوم؛ یعنی رضایت از زندگی به متغیر اول؛ یعنی  به ذکر است که گفته شود، وقتی که

 هوش هیجانی اضافه شد ضریب همبستگی چندگانه نیز افزایش یافت.
، ضرایب رگرسیون و سطوح معناداری Fهای ضریب همبستگی چندگانه، ضرایب تعیین، نسبت (4)جدول 

 شناختی در معلمان زن مربوط به رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روان

 با روش سلسله مراتبی

 متغیر مالک
 شاخص

 بینمتغیر پیش

همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

 نسبت

 داریسطح معنی

 ضریب رگرسیون

 هوش هیجانی
رضایت از 

 زندگی

زیستی به

 شناختیروان

 هوش هیجانی

47/0 22/0 50/29 

0001/0>p 

Beta=  47/0  

t= 432/5  

p= 0001/0  

- 

هوش هیجانی و 

 رضایت از زندگی

65/0 42/0 49/36 

0001/0>p 

Beta= 26/0  

t= 079/3  

p= 0001/0  

Beta=  49/0  

t= 825/5  

p= 0001/0  

( برای ترکیب خطی دهد که ضریب همبستگی چندگانه )دومتغیرینشان می 4 شماره جدول

و  65/0شناختی در معلمان زن برابر با متغیرهای هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روان

معنادار  p<0001/0است که در سطح آماری  485/36برابر  Fو نسبت  42/0ضریب تعیین برابر 

       رابر بااست. همچنین، ضریب همبستگی ترکیب خطی مذکور برای متغیر رضایت از زندگی ب

49/0= Beta  825/5و =t  0001/0است که در سطح آماری>p  معنادار است. بنابراین با توجه

بین )هوش هیجانی و رضایت از توان گفت بین ترکیب خطی متغیرهای پیشمراتب فوق، میبه

 شناختی( رابطه معنادار وجود دارد.زندگی( با متغیر مالک )بهزیستی روان

 

 گیریبحث و نتیجه

شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی بینی بهزیستی رواناین پژوهش با هدف پیش

دهد که بین های به دست آمده از پژوهش حاضر نشان میدر معلمان مرد و زن انجام گرفت. یافته

عالوه شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روان

دهد که رابطه چندگانه هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی بر آن، نتایج پژوهش نشان می

ها نشان داد که ها، یافتهها بیشتر است. بنابراین بر مبنای تحلیل دادهشناختی از رابطه ساده آنروان

ها با دارد. این یافتهداری وجود شناختی رابطه مثبت و معنیبین هوش هیجانی با بهزیستی روان

نواز، (، محجوب1395(، رجبی و ولدبیگی )1385پور )های بشارت، شالچی و شمسینتایج پژوهش
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(، ماورولی، پترایدز، 2018) 1(، پارکر، کراون و وود1396عباسی )عنبر دباغیان، هاشمی و ماشینچی

توان گفت ها میبیین این یافته( همخوانی دارد. در ت2011) 2( و دار، الم و لون2007ریف و باکر )

ها هستند قادرند های خود را ارزیابی نموده و در تماس مستقیم با آنراحتی هیجانافرادی که به

هایی که با آن خوبی تنظیم نمایند و روابط خود را با همساالن و موقعیتهای خود را بههیجان

های جسمی ل این افراد افسردگی و بیماریخوبی اداره نمایند. به همین دلیشوند را بهمواجه می

(. 2007دهند )کارادیمس، شناختی بیشتری را از خود نشان میکمتر و در کل بهزیستی روان

دانند که، چگونه و چه وقت توانند وضعیت هیجانی خود را تنظیم نمایند، میافرادی که می

اشند که خود منجر به بهزیستی احساسات خود را بیان نموده و قدرت سازگاری باالیی داشته ب

تری هستند در شود. افرادی که دارای هوش هیجانی پایینشناختی بیشتری در این افراد میروان

شود دچار محرومیت در توانند به شکل مناسب ارتباط برقرار کنند و باعث میارتباط با دیگران نمی

شود یکی از دالیل افسردگی گفته میطور که در نظریه تقویت های اجتماعی شوند و همانتقویت

شود بهزیستی های اجتماعی برای این دسته از افراد است. لذا این عامل باعث مینبود تقویت

شناختی این افراد کاهش پیدا کند و بالعکس. افراد با هوش هیجانی باال توانایی ارزیابی و بیان روان

خت هیجان از قابلیت باالیی برخوردار هستند. این وتحلیل، فهم و شناهیجانات را دارند و در تجزیه

برداری از هیجان که شامل افراد قادر به تنظیم و مدیریت هیجانات خود و دیگران هستند و در بهره

گشایی است از توانمندی خوبی توانایی استفاده از اطالعات هیجانی در تفکر، عمل و مسئله

هایی مثل استقامت و پایداری در مقابل باال دارای ویژگی برخوردارند. همچنین افراد با هوش هیجانی

شکست، از دست ندادن روحیه، پس زدن افسردگی و یأس در هنگام تفکر، توانایی برانگیختن خود، 

ها این افراد از سطح باشند. بنابراین با توجه به این ویژگیهمدلی و صمیمیت و امید داشتن می

کند که در برخوردارند. نتایج، همچنین این مسئله را تأکید می شناختیباالیی از بهزیستی روان

شود و شاید شناختی بیشتری منجر میمعلمان مرد میزان باالی هوش هیجانی به بهزیستی روان

های گونه توجیه و تبیین کرد که معلمان مرد توانایی و قدرت بیشتری در پیگیری خواستهبتوان این

ل شخصی خود پایبند هستند هر چند مخالف آداب و رسوم مرسوم جامعه خود دارند و بیشتر به اصو

تواند شرایط را پذیری که در اختیار دارند، میها و مسئولیتباشد. این خودمختاری باالی آن

شناختی ای تنظیم کند که مصمم شوند مدیریت بهتری داشته باشند و به بهزیستی روانگونهبه

 بهتری دست یابند.

داری شناختی رابطه مثبت و معنینشان داد که بین رضایت از زندگی با بهزیستی روان هایافته

(، یورکوجی، 2020) 3کرونادو-گورادو، روبیو، دومیتراچ و رومرو-ها با نتایج بودووجود دارد. این یافته

                                                           
1. Parker, Crane, & Wood 
2. Dar, Alam, & Lone 

3. Buedo-Guirado, Rubio, Dumitrache, & Romero-Coronado 
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 3فری(، استاترز و 2002) ، لوکاس و اوشی(، دینر1980) 2(، کاشمن و الن2016) 1اکسترما و ویال

( و ملکی و طریقتی 1392(، فرجی و خادمیان )1374(، نائبی )1388(، نشاط دوست )2006)

های ترین هدفترین آرزوها و مهم( همسو و همخوان است. رضایت از زندگی، از بزرگ1396انارکی )

دهد و زندگی بشر است که بیش از هر عامل دیگری بهداشت روانی افراد را تحت تأثیر قرار می

تواند سبب افزایش کند و همان شادمانی نیز میحوالت عظیمی را در حوزه شادمانی فراهم میت

میزان سالمتی، رضایت و رفاه گردد. رضایت از زندگی ارزیابی مثبت شناختی و عاطفی از زندگی 

های شناختی عالوه قضاوتهای احساسی نسبت به وقایع هستند. بهها واکنشخود است. این ارزیابی

اند. احساس رضایت بازتاب توازن میان آرزوهای شدهها تشکیلاز رضایت و برآورده شدن خواسته

ای که هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت گونهشخصی و وضعیت عینی فرد است، به

دهنده آن است که فرد یابد. رضایت از زندگی نشانعینی فرد بیشتر باشد، رضایتمندی کاهش می

کند که تا چه کند و این مسائل را منعکس میه زندگی خود را در کل ارزیابی و برآورده میچگون

اند و تا چه اندازه انواع دیگر اهداف، به عنوان اهداف قابل اندازه نیازهای اساسی برآورده شده

(. رضایت از زندگی نقش بسیار مهمی در بسیاری از 1390باشند )نادی و سجادیان، دسترس می

شود ای که رضایت پایین از زندگی باعث اختالل جسمانی و روانی میگونههای زندگی دارد بهنبهج

های افسردگی، مشکالت ( و عدم رضایت از زندگی با سطوح پایین سالمت، نشانه2005، 4)فریسچ

افرادی که رضایت از زندگی باالیی دارند،  شخصیتی و رفتارهای نامناسب بهداشتی رابطه دارد.

تواند منجر به کنند که میهیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و اضطراب را نیز تجربه می

شناختی، رفاه و شادکامی گردد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که در معلمان بهزیستی روان

شناختی تأثیر دارد ولی با حضور رضایت از زندگی زن، هر چند هوش هیجانی در بهزیستی روان

گونه تبیین کرد که در بین معلمان زن به خاطر شود. شاید بتوان اینر این مقدار دو برابر میتأثی

درگیری بیشتر در مسائل خانواده و مشکالت تداخل مسائل کار با خانواده،هوش هیجانی و رضایت از 

خصوص . بهها بر جای گذاردشناختی آنتواند تأثیر بیشتری بر بهزیستی روانزندگی همراه با هم می

در شرایط تحصیلی کنونی که نحوه تدریس به صورت مجازی شده و معلمان زن باید زمان بیشتری 

را در تدریس صرف کنند و در کنار آن به مسائل زندگی زناشویی و مواظبت از فرزندان بپردازد، 

م از جامعه تری برای این قشر فهیکننده قویبینیتواند پیشرضایت از زندگی و شرایط زندگی می

 باشد. 

سزایی در ابعاد مختلف زندگی روانی، اجتماعی و تا شناختی سهم بهاز آنجا که بهزیستی روان

کارگیری عواملی که در این مهم تنها به شناخت بلکه بهحدی جسمی فرد دارد، الزم است نه

                                                           
1. Urquijo, Extremera, & Villa 

2. Kushman & Lane 
3. Stutzer & Frey 

4. Frisch 
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بینی سطح اند، پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد هوش هیجانی قدرت زیادی در پیشدخیل

های هوش هیجانی در مراکز آموزشی شناختی افراد دارد. بنابراین با آموزش مؤلفهبهزیستی روان

توان تا حد زیادی کیفیت زندگی افراد جامعه را افزایش های نخستین زندگی افراد میویژه در سالبه

های آموزشی، زاری کارگاهتواند با کمک گرفتن از روانشناسان در این مراکز و برگداد. این کار می

های گروهی و انفرادی در این زمینه صورت پذیرد. بدیهی است که با افزایش کیفیت زندگی، مشاوره

های ثمربخش و گام برداشتن در جهت موفقیت جامعه خواهیم نیروی کارآمدتری برای انجام فعالیت

شناختی است، نی بهزیستی روانبیداشت. از آنجایی که رضایت از زندگی نیز متغیری قوی در پیش

هایی که از های زندگی به این قشر از جامعه و همچنین حمایتتوان با آموزش مهارتبنابراین می

گیرد به سالمت روانی و بهزیستی ها صورت میسمت سازمان برای درک شرایط کاری آن

توان به موارد زیر می های پژوهشها کمک شایانی انجام داد. از جمله محدودیتشناختی آنروان

های خود گزارشی و به صورت برخط )آنالین( آوری اطالعات از پرسشنامهاشاره کرد: برای جمع

های خاص خود را داشت. طرح پژوهش از نوع همبستگی است که شده بود که محدودیتطراحی

ن پژوهش حاضر کند و در این خصوص باید جانب احتیاط را رعایت کرد. همچنیعلیت را اثبات نمی

های مطالعه در یک مقطع کوتاه گردآوری شوند در از نوع مقطعی بوده و در آن تالش گردید که داده

صورتی که برای دستیابی به یک فهم کامل و عوامل تأثیرگذار بر این رفتارها مستلزم انجام پژوهش 

 طولی است.

وهش کمال تشکر و قدردانی را در آخر از همه معلمان عزیز و بزرگوار برای حضور در این پژ

ها را در جامعه باال داریم؛ باشد که قدردان زحمات این قشر فرهنگی باشیم تا بتوانیم جایگاه آن

 ببریم.

 

 منابع
(. رابطه نارسائی هیجانی با اضطراب، افسردگی، درماندگی روانشناختی و بهزیستی 1387بشارت، محمدعلی. )

 .17-40(، 10) 3 نشناختی )روانشناسی دانشگاه تبریز(،های نوین رواپژوهشروانشناختی. 
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 . 73-84(، 4و  3) 2، های نوین تربیتیاندیشهتحصیلی دانش آموزان. 
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نامه . پایانهای دلبستگی در دانشجویانبررسی ارتباط هوش هیجانی و سبک(. 1385کامل، عابدین. )جواهری

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

های معنوی، شناختی بر اساس هوشبینی بهزیستی روان(. پیش1395رجبی، سوران و ولدبیگی، پیمان. )

 . 121-140(، 1) 5، رویش روانشناسیانی و اجتماعی در دانشجویان. هیج

(. تأثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر ارتقا سالمت روان و خودپنداره 1392رحمانی، مهری. )

 .75-84(، 9) 20 روانشناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار(،دانشجویان دختر ورزشکار. 

های (. بررسی رابطه هوش هیجانی، ویژگی1392علی و علیپور، احمد. )سوری، ریحانه؛ فتحی آشتیانی، 

کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم ای با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان. های مقابلهشخصیتی و سبک
 .انسانی، شیراز

های روانسنجی (. مشخصه1389شیخی، منصوره؛ هومن، حیدرعلی؛ احدی، حسن و سپاه منصور، مژگان. )

 . 17-25(، 4) 1، های روانشناسی صنعتی و سازمانیتازهمقیاس رضایت از زندگی. 

(. رابطه ابعاد شخصیت با حل مسئله و 1393نیا، مجید؛ مردیوسفی، علیرضا و برادران، مجید. )صفاری

 .89-102(، 17) 5، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانیبهزیستی روانشناختی: نقش خودشیفتگی. 

فصلنامه (. بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی. 1392طوبی و خادمیان، طلیعه.) فرجی،
 .87-102(، 10) 4، شناختی جوانانمطالعات جامعه

سنجی مقیاس رضایت از های روان(. ویژگی1395فالحی خشت مسجدی، مهناز و پسندیده، محمدمهدی. )

 .147-158(، 22) 2، پزشکی و روانشناسی بالینی ایراننمجله رواپزشکی. زندگی در بیماران روان

شناختی رضایت از های روانکنندهبینی(. پیش1388زاده، محمد )کشاورز، امیر؛ مهرابی، حسینعلی و سلطانی

 .168-189(، 22) 6، مجله روانشناسی تحولیزندگی. 
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آموزش و ارزشیابی . 1388-89آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی تحصیلی دانش
 . 71-88(، 9) 3 )علوم تربیتی(،

(. هوش هیجانی و 1396نواز، فیروزه؛ عنبردباغیان، سمانه، هاشمی، تورج و ماشینچی عباسی، نعیمه )محجوب
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(. شادکامی، رضایت از زندگی و بهزیستی روانی در میان زنان 1396ملکی، عاطفه و طریقتی انارکی، زهرا )

 .1613-1617نامه(، )ویژه 12، روانشناسی معاصرمجرد و متأهل. 

تحلیل روابط بین معنای معنوی با بهزیستی روانشناختی، شادی  (.1390نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز )

طلوع ذهنی، رضایت از زندگی، شکوفایی روانشناختی، امید به آینده و هدفمندی در زندگی دانشجویان. 
 .54-68(، 4و3) 10، بهداشت



       1400تابستان   ( / 20)پیاپی  2شماره  ششم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                      34  

پژوهش در روانشناسی اجتماعی، سنجش میزان احساس خوشبختی سرپرستان (. 1374نائبی، هوشنگ )
 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. خانوارهای تهرانی
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