مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش

ISSN: 8822-3857
www.jonapte.ir

سال دوم ،شماره  ،11اردیبهشت 1318

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل محدث اردبیلی  ، 1بهناز شیدعنبرانی  ، 2روکسانا خالقی منش  ، 3مریم وجودی

4

 3کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  ،موسسه آموزش عالی حکمت رضوی  ،مشهد  ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  ،دانشگاه فردوسی مشهد  ،مشهد  ،ایران
 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  ،دانشگاه خیام  ،مشهد  ،ایران
 4کارشناسی ارشد مشاوره خانواده  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان  ،ایران

چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد .به
این منظور نمونه ای بالغ بر  351نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه هوش
هیجانی بار آن و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی فرم کوتاه می باشد .بعد از جمع آوری اطالعات  ،داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری  SPSSو آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته ها حاکی از آن است که
بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :پرسشنامه هوش هیجانی بار آن ،پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،دانشگاه فردوسی
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مقدمه
هوش هیجانی و جنبه های جذاب و گسترده آن در دهه های اخیر عالوه بر روان شناسان و روان پزشکان ،توجه عموم را به
خود جلب کرده است .به کارگیری مفهوم هوش هیجانی برای اولین بار به دهه  3441بازمی گردد .پس از آن مایر و سالووی،
اصطالح هوش هیجانی را توصی ف کردند .گاردنر با مدل تاثیرگذار خود به نام هوش چندگانه نقش عمده ای در شکل گیری
نظریه هوش هیجانی داشت .بر اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر ،دو نوع عمده هوش وجود دارد .سرانجام دانیل گلمن در
پرفروش ترین کتاب سال  3445به نام هوش هیجانی نوشت مجموعه ای از توانایی ها  ،قابلیت ها و مهارت هایی است که فرد
را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند و صفت هیجانی در این نوع هوش رکن اساسی است
که آن را از هوش شناختی متمایز می کند (ترابی .)3132 ،در سال  3431بار -آن برای اولین بار کلمه بهره هیجانی را برای
توانایی های هوش هیجانی به کار برد و اولین آزمون در این مورد را ساخت .این مدل هوش هیجانی را مجموعه ای از مهارت
های غیرشناختی می داند که بر توانایی فرد در رویارویی با خواسته ها و فشارهای محیطی تاثیر می گذارد که پنج حیطه
گسترده از مهارت ها و توانایی ها را در بردارد.
 .3هوش هیجانی درون فردی
 .2هوش هیجانی بین فردی
 .1تطابق
 .4مدیریت استرس
 .5خلق و خوی عمومی (سپهریان)3141 ،
یکی از مولفه هایی که با هوش هیجانی ارتباط معناداری دارد و پژوهش های زیادی در مورد آن انجام گرفته است کیفیت
زندگی است .تا دهه  3491کیفیت زندگی اساساً معطوف به انگاره های مادی و پیامد رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد .از
دهه  3491در نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشد اقتصادی از سویی و پیدایش نظریه توسعه پایدار از سویی دیگر کیفیت
زندگی ابعاد و پنداشتی اجتماعی تر پیدا کرد و مسائلی مانند توزیع پیامدهای حاصل از رشد ،حفظ منابع طبیعی و محیط
زیست را در برمی گرفت و به طور جدی به عنوان هدف اصلی توسعه  ،مباحث برنامه ریزی شد .در دهه  3491نیز آغاز بحث از
کیفیت زندگی اجتماعی با تاکید بر سازه های اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی بود
(غفاری .)3135 ،کیفیت زندگی رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مفهوم زندگی خوب دارد چون برخی از نشانگرهای اصلی زندگی
خوب نیز مش ابه کیفیت زندگی است و زندگی خوب درون سالمت جسمانی و روانی معنایی دارد (رمضان نژاد .)3131 ،با توجه
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به مطالب ارائه شده هدف نهایی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی
مشهد می باشد.
روش بررسی :
روش بررسی در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای مشتمل بر  311نفر برای این پژوهش انتخاب شدند .در
این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنام ه های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی فرم کوتاه و پرسشنامه هوش
هیجانی بار -آن استفاده شده است .پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ادراک افراد را نسبت به سیستم های
ارزشی و فرهنگی و همچنین اهداف شخصی ،استانداردها و نگرانی های خود ارزیابی می کند WHOQOL .کوتاه شامل 21
آیتم است که از نسخه  311آیتمی این پرسشنامه بر گرفته شده است .این پرسشنامه  4حیطه وسیع را اندازه گیری می کند
که عبارت اند از ،سالمت جسمی ،سالمت روان شناختی ،روابط اجتماعی و محیط زندگی .عالوه بر این موارد این پرسشنامه
سالمت عمومی را نیز می تواند ارزیابی کند .آیتم های پرسشنامه نیز بر روی یک مقیاس  5گزینه ای ارزیابی می شود .بررسی
آیتم های نسخه کوتاه پرسشنامه  WHOQOLنشان دهنده اعتبار افتراقی ،اعتبار محتوا ،پایایی درونی (سالمت جسمی ،%31
سالمت روان شناختی  ،%91روابط اجتماعی  %11و محیط  )%31و پایایی آزمون ،بازآمودنی مناسبی است (اسکوینلگتون و
همکاران.)2114 ،
در پژوهشی که توسط نجات و همکاران ( ) 3135در ایران برای ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان
بهداشت جهانی انجام شد مشخص شد که مقادیر پایایی با شاخص همبستگی درون خوشه ای در محیط سالمت فیزیکی برابر
با  ،%99در حیط روانی  ،%99در حیطه روابط اجتماعی  %95و در نهایت در حیط سالمت محیط برابر با  %34بود .همچنین
مقدار سازگاری درونی بین  4حیطه در گروه سالم برابر  91%و در گروه بیمار  %99به دست آمد .صرف نظر از دو سوال کلی
ابتدایی پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی وضعیت سالمت بین  24سوال باقی مانده در گروه سالم مقدار این شاخص  %31و در
گروه بیمار  35%به دست آمد .در تمام محاسبات مربوط به آلفاق کرونباخ به غیر از سوال  22از حیطه سوم ،حذف هیچ یک از
سواالت این شاخص را باال نمی برد ،حذف این سوال از حیطه سوم در گروه سالم آلفای کرونباخ را از  55%به  %54می رساند.
روایی پرسشنامه بار -آن به شیوه های گوناگون آزموده شده است .مثالً روایی واگرا ،روایی همگرا ،روایی پیش بینی و روایی
سازه با تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی .بنا به ادعای بار -آن ( )2114پرسشنامه او همزمان با پرسشنامه های هوش شناختی
نظیر مقیاس هوشی بزرگساالن وکسلر ،ماتریس ریون و مقیاس عمومی استعدادهای بزرگساالن در نقش پژوهش انجام شده
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است .ویژگی های روان سنجی پرسشنامه بار -آن در ایران پیش تر چندین بار بررسی شده است ،در یک مطالعه ،دهشیری
( )3132با مطالعه بر روی  15آزمودنی در فاصله زمانی یک ماه ،ضریب پایایی بازآزمایی  %91را به دست آورد .گل پرور و
همکاران ( )3134نیز برای نمونه  41سوالی این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ ،اسپیرمن -براون -گاتمن و بازآزمایی این
پرسشنامه را به ترتیب  %41 ،%41و  %35گزارش دادند .شمس آبادی ( )3131ضرایب پایایی به روش آلفای کرونباخ را در سازه
های گوناگون (خرده مقیاس ها) این پرسشنامه بین  %55تا  %31با میانگین  %91به دست آورد.
یافته ها
در این بخش به بررسی توصیفی و استنباطی یافته های پژوهش پرداخته می شود .در بخش آمار توصیفی از جداول نمودارهای
میانگین حداقل و حداکثر نمره ها استفاده می شود و در بخش آمار استنباطی به بررسی فرضیه پژوهش پرداخته می شود.
جدول  -1توزیع فراوانی گروه سنی دانشجویان
گروه سنی

فراوانی

درصد

 25سال و کمتر
 21سال تا  11سال
 11سال به باال

14
11
11

14%
11%
11%

جمع کل

311

311%

جدول  -2توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانشجویان
مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

19
25
3

19%
25%
3%

جمع کل

311

311%

آمار استنباطی
فرضیه پژوهش :بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
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به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیه های پژوهش ،ابتدا نرمال بودن توزیع داده ها توسط شاخص های چولگی و
کشیدگی مورد بررسی قرار می گیرد .چنانچه مقادیر چولگی و کشیدگی در بازه ( 2و  )-2باشد می توان گفت توزیع داده ها
نرمال است .مقادیر چولگی و کشیدگی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول زیر ارائه می شود.
جدول  -3مقادیر چولگی ،کشیدگی و خطای انحراف استاندارد چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش
متغیر

چولگی

خطای انحراف استاندارد چولگی کشیدگی

کیفیت زندگی
حل مساله
خوشبختی
استقالل
تحمل فشار روانی
خودشکوفایی
خودآگاهی هیجانی
واقعگرایی
روابط بین فردی
خوش بینی
عزت نفس
کنترل تکانه
انعطاف پذیری
مسئولیت پذیری اجتماعی
همدلی
خودابزاری

1/125
1/139
1/243
1/291
1/431
1/242
-1/211
-1/431
1/295
1/131
1/123
1/115
1/242
1/233
1/239
1/242

-1/41
-1/245
-1/231
-1/335
-1/211
-1/133
-1/123
-1/299
-1/343
-1/353
-1/241
-1/241
-1/133
-1/435
-1/423
-1/113

1/213
1/213
1/213
1/213
1/213
1/213
1/313
1/213
1/213
1/213
1/343
1/323
1/313
1/213
1/213
1/213

خطای انحراف استاندارد کشیدگی
1/213
1/213
1/213
1/213
1/213
1/213
1/313
1/213
1/213
1/21
1/343
1/323
1/313
1/213
1/213
1/213

نتایج حاصل از مقادیر چولگی و کشیدگی نشان می دهد که توزیع داده های مربوط به کیفیت زندگی و هوش هیجانی نرمال
می باشد ،بنابراین می توان به منظور آزمون فرضیه پژوهشی از آزمون های مربوط به آمار پارامتریک استفاده کرد .نتایج حاصل
از آزمون همبستگی پیرسون در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  -4بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان
کیفیت زندگی

متغیر
حل مساله
خوشبختی

مقادیر همبستگی

سطح معناداری

1/123
1/534

1/111
1/111
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استقالل
تحمل فشار روانی
خودشکوفایی
خودآگاهی هیجانی
واقعگرایی
روابط بین فردی
خوش بینی
عزت نفس
کنترل تکانه
انعطاف پذیری
مسئولیت پذیری اجتماعی
همدلی
خودابزاری

1/913
1/113
1/141
1/132
1/923
1/932
1/914
1/154
1/111
1/139
1/543
1/513
1/123

1/111
1/1111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میزان همبستگی بین مولفه های هوش هیجانی و کیفیت
زندگی در محدوده ( 5تا  ) 3قرار دارد و این میزان همبستگی با توجه به طبقه بندی که توسط کوهن ارائه شده است در سطح
قوی می باشد و با توجه به سطح معناداری به دست آمده می توان گفت که در سطح اطمینان  44درصد بین هوش هیجانی و
کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معناداری
وجود دارد که به این معنا می باشد که با افزایش هوش هیجانی ،کیفیت زندگی دانشجویان نیز افزایش می یابد .این یافته یا
یافته های تحقیقات پیشین از جمله نریمان و همکاران ( ،)3141ابراهیمی ( ،)3133سالم زاده و همکاران ( )3139و زرگری
پور ( )3141همخوانی و با نتایج پژوهش بشارت ( ) 3134ناهمخوان می باشد .یکی از فواید مهم توانایی تنظیم هیجان ،بهبود
هی جانات منفی و پرورش هیجانات مثبت است .بنابراین افرادی که در تنظیم هیجانات خود مهارت دارند از توانایی بیشتری
جهت جبران حاالت هیجانی منفی از طریق شرکت در فعالیت های خوشایند برخوردارند و توانش های هیجانی در تعدیل
استرس و سالمت روانی نقش مهمی دارد .مثالً توانایی کنترل هیجان با گرایش حفاظتی مثبت ارتباط دارد و منجر به
پیشگیری از افسردگی می شود .به طور کلی افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند توانایی کنترل ،تشخیص و استفاده از توانش
های هیجانی را دارند و می توانند در مواجه با رویدادها و مشکالت زندگی با گسترش دامنه بینش و ایجاد نگرش مثبت درباره
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وقایع و استفاده از راهبردهای مناسب برای مقابله با مشکالت ،به افزایش سالمت روانی خود کمک کنند .عالوه بر این خوش
بینی و مثبت اندیشی که در این افراد وجود دارد می تواند مقاومت سیستم ایمنی بدن و در نتیجه سالمتی بیشتر را افزایش
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