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ای مناسب و مطمئن برای پیشرفت و رضایت از زندگی هدف برتر زندگی افراد بشر است که زمینه: چکيده

بینی هدف این پژوهش پیشکند، و عامل شکوفایی و موفقیت افراد است. لذا دستیابی به مراتب باالتر فراهم می

 طرحدانشجویان بود.  در حمایت اجتماعی بینی وخوش زندگی بر اساس متغیرهای هوش هیجانی، از رضایت

 ارشد کارشناسی و نفر از دانشجویان کارشناسی 013همبستگی بود، که در راستای آن  - توصیفی پژوهش از نوع

هوش  ینامهپرسش دانشجویان این انتخاب شدند. تصادفی گیرینمونهروش  از استفاده با دانشگاه آزاد تبریز

( را SWLS( و مقیاس رضایت از زندگی )PSSI( حمایت اجتماعی )LOT-Rبینی )(، خوشEQIهیجانی )

. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد همبستگی پیرسون واز هاداده تحلیل برایکردند.  تکمیل

 از رضایت اجتماعی با حمایت و بینیخوش هوش هیجانی، متغیرهای بینها بیانگر آن است که تحلیل داده
از تغییرات متغیر  %65های پژوهش نشان داد که دارد. یافته وجود مثبت و معناداری رابطه زندگی دانشجویان

متغیرهای  شود.میبینی و حمایت اجتماعی تبیین رضایت از زندگی توسط متغیرهای هوش هیجانی، خوش

بینی، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی در افزایش میزان رضایت از زندگی نقش دارد، به این صورت که خوش

 تواند رضایت از زندگی را افزایش دهد. بینی و دریافت حمایت اجتماعی میهوش هیجانی با افزایش خوش

 رضایت از زندگی.اجتماعی،  حمایت بینی،خوش هوش هیجانی، :يديکل اژگانو

 

 

 مقدمه

 تواندمی که کنندمی تجربه را زندگی اجتماعی از خاصی شرایط دانشجویی دوران در، جامعه از خاصی قشر عنوان به دانشجویان

 دبیرستان از بحرانی تغییر، ازجمله: اندکرده توجه شرایط این به از تحقیقات بگذارد. برخی تاثیر آنها زندگی کیفیت و روانی سالمت روی

 4، فاطمه قابلی0آناهیتا محمودی آذر ،2خواهسولماز وطن ،1 اصغر علیزاده
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 زندگی بر اساس هوش هیجانی، از بینی رضایتپیش
 دانشجویان در اجتماعی حمایت بینی وخوش
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و  تایلور، باشد )بک آمیزمخاطره و فشارزا وارد تازه دانشجویان برای تواندمی که، شودمی موجب متعددی را هایچالش دانشگاه به

 به است ممکن که باشندرضایت می از عدم منفی نتایج رفتاری مشکالت و استرس افزایش است ذکر به الزم البته (. 2330، 1رابینز

(. 2336، 2ورژاس و فلورل، سورکو، اشبی، دانشجویان منجر گردد )گیلمان در اجتماعی اعتماد و همگرایی و اجتماعی مشارکت کاهش

 در فراوانی آثار آن کاهش و است... و فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی گوناگون هایحوزه به افراد رضایت تسری یزمینه زندگی از رضایت

 ،ورزندمی تاکید آن گرا برانسان رویکردهای که ابعادی از یکی های اخیرسال (. توضیح اینکه، در1031، )شغابی دارد و کالن خرد سطح

 مورد بیشتر مراتب به اول مورد دو. است 4زندگی از رضایت و منفی یعاطفه، مثبت یشامل عاطفه خود بُعد این است 0بهزیستی بُعد

 )شهاییان است بوده مورد توجه کمتر، است نظر مورد شناختی قضاوت لحاظ از بیشتر که زندگی از رضایت مورد در ولی، بوده است توجه

رود؛ لذا افراد در طول زندگی خود در رضایت از زندگی، هدف برتر در زندگی افراد به شمار میی شادمانی و (. تجربه1035، یوسفی و

ترین و پایدارترین مسایل مورد (. در این راستا، رضایت از زندگی، یکی از قدیمی2333، 6تالش برای دستیابی به آن هستند )هابنر

های فردی تا دسترسی وان بررسی کلی از شرایط موجود، از مقایسه خواستهسالی است که عموماً به عنبررسی در مطالعات دوران بزرگ

 گرددبرمی ذهنی قضاوت فرایند و شناخت به زندگی از چنین در تعریفی دیگر، رضایت(. هم2334، 5گردد )بچتولدواقعی به آنها بیان می

 یتجربه و خانوادگی زندگی مانند، های زندگیجنبه از یبرخ یا و خود زندگی کلیت به نسبت عمومی ارزیابی، فرد نگرش آن از مراد و

 بینیپیش را زندگی از رضایت تواندمی که عواملی جمله از. (1035، ؛ به نقل از زکی1111، 7اسمیت لوکاس و، سان، )دینر است آموزش

  .باشدمی حمایت اجتماعی و بینیخوش، هوش هیجانی، کند

 این بر اغلب کارشناسان نظر. باشندمی مواجه بسیاری اقتصادی و فرهنگی ،اجتماعی معضالت با جوامع، جدید قرن شروع با همراه

 نسبت همان به بلکه، های خردمندانهقابلیت دارای تنها نه که است نیاز شهروندانی به مشکالت موجود از بسیاری حل برای که است

 افراد دیگر با مؤثر کنارآمدن توان و های اجتماعیمهارت اهمیت تشخیص. باشند نیز توجه قابل هیجانی اجتماعی و هایمهارت دارای

(. هوش 2337زاده، خامنه، برجعلی، سلیمی-است )ماهانیان را فراهم آورده 3هیجانی مفهوم هوش به روزافزون مندیموجبات عالقه

 وارد 1113 سال در 10سالووی و 12مایر توسط بار و اول دارد 11گاردنر 13شخصی درون و 1شخصی بین هوش یهیجانی ریشه در نظریه

 کرامر و، درکسن) یافت شهرت 1116 سال در "هوش هیجانی" معروف کتاب انتشار با 14گولمن توسط و شد هوش هیجانی ادبیات

 مدل" ( و1111، سالووی و، 17کاراسو، مایر) 15توانایی مدل به هیجانی عمدتاً هوش یزمینه در موجود هایمدل(. 2332، 16کاتزکو

 لحاظ به ها اگرچهمدل این. شوندمی تقسیم( 2336، 11بکنتل و برنز، از باستین به نقل ؛1116گولمن، ؛ 1117، 13اون-بار) "ترکیبی

 بر تاکید، توانایی مدل در .دارند متفاوت نسبتاً اندازهای چشم تنها و، نیستند یکدیگر متضاد با اما دارند متنوعی هایچهارچوب نظری

 و هیجانی، شخصیتی 23هایآمادگی همراه با عاطفی هایتوانائی ترکیبی مدل در ولی است اطالعات هیجانی شناختی هایپردازش

، ادراك توانایی را هیجانی هوش خود نظر آخرین تجدید در(  1117) سالووی  و مایر. دهندمی شکل را هوش هیجانی یسازه، انگیزشی

تعریف ، عواطف 24مدبرانه تنظیم و عاطفی دانش کارگیریبه و تحلیل، شناخت؛ 20تفکر عاطفی تسهیل؛ عواطف 22و ابراز 21ارزیابی

 .اندنموده
1.Beck, Taylor & Rubins 

2.Gliman, Ashby, Sverko, Florell &Varjas 

0.Dimension of welfare 

4.Life of Satisfaction 

6.Haebner 

5.Bechtold 

7.Diener, Sun, Lucs & Esmit 

3.Emotional intelligence 
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1.Interpersonal 

13.Intrapersonal 

11.Gardner 

12.Mayer 

10.Salovey 

14.Goleman 

16.Derksen, Kramer & Katzko 

15.Ability model 

17.Caruso 

13.Bar-On 

11.Bastin, Burns & Nettelbeck 

23.Disposition 

21.Appraisal 

22.Expression 

20.Emotional facililitation of thinking 

24.Reflective regulation 

 

های بهزیستی روانی از جمله رضایت از زندگی و ای برای شاخصی عمدهکنندهبینیبر اساس برخی مطالعات، هوش هیجانی پیش

درکسن ؛ 2333 ،2کاپوتی و چن، سیاروچی؛ 2336 همکاران،؛ باستین و 2336، 1شوند )اکسترمرا و فرناندزفردی محسوب میعملکرد بین

 هایافته برخی. ها متناقض بوده استاما نتایج این پژوهش .(2336، 4رانزیجن و گانون؛ 2334 ،0کارتا و ریی، شولت؛ 2332، و همکاران

 عامل از فراتر چیزی هیجانی هوش کهاند رسیده نتیجه این به نیز برخی و اندداشته هیجانی بینی هوشپیش قدرت برتری از حکایت

 قدرت و هوش هیجانی بین که، باورند این بر هیجانی هوش پردازاندر این زمینه، نظریه (.2334، همکاران و شولت)نیست  هوش کلی

 به را هیجانی هوش باال بودن و( 2333، مایر و 5دیتویلر، 6بدل، سالووی) دارد وجود ی مثبترابطه آمیزمخاطره هایموقعیت با مقابله

 هوش که دادند نشان خود در پژوهش( 2332) 1ایپل و 3وولری، 7استرود، سالووی. اندنموده مطرح کنندهمحافظت عامل یک عنوان

 . کندمی بینیپیش مثبت صورت به را فعال ایمقابله هایمهارت و منفی صورت به را انفعالی ایهای مقابلهمهارت هیجانی

 در هیجانی که هوش است معتقد نیز( 2332، همکاران و درکسن از نقل ؛ به1117) اون -تناقض مطرح شده، باردر ارتباط با 

 فشارها بر فرد آمدن فائق باعث شود کهمی ایغیرشناختی و شناختی هایمهارت و هاشایستگی ،هاتوانائی شامل عمومی هوش با مقایسه

 توجه مورد نظری سطح در چه اگر دیدگاه این. سازدمی فراهم را زندگی در فرد شادمانی احساس موجبات و ،گرددمی محیط نیازهای و

 سالوی و) است موجود زمینه این در اندکی تحقیقاتی هایو یافته، نخورده محک چندان تجربی لحاظ به اما است بوده پردازاننظریه

 دارخویشتن پژوهش در همین راستا، نتایج (. 2334، جانسون و 12چو ،11انگر، ترینیداد؛ 2332، 13جانسون ترینیداد و؛  2332، همکاران

 نشان عالوه نتایجبه. وجود دارد داریمعنی رابطه زندگی از رضایت با حمایت اجتماعی و هیجانی هوش بین که بود آن از حاکی (1036)

 داریمعنی طور به سازگاری و کنترل استرس،عمومی خلق یعنی عامل سه تنها هیجانی هوش ترکیبی عامل پنج بین از که داد

 . هستند زندگی از رضایت یکنندهبینیپیش

توضیح  است. 10بینیبینی رضایت از زندگی نقش داشته باشد، خوشتواند در پیشعالوه بر این، یکی دیگر از عواملی که می

 اساس بر. بد تا رویدادهای افتاد خواهند اتفاق خوب یدادهایرو بیشتر، آینده در کهاز این حاکی است کلی انتظار یک بینیاینکه، خوش

 هایتفاوت، متغیرها این و شوندگرفته می نظر در یافتهتعمیم منفی و مثبت پیامدهای انتظار، و بدبینی بینیخوش کارور و شیر نظر

 با بینیخوش که دارندها بیان میبویژه آن .کنندمی بازنمایی را شناختیروان بهزیستی کاهش یا در افزایش موثر ثابت نسبتاً فردی
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 به و است مرتبط منفی پیامدهای با بدبینی که حالی در .دهدمی سوق پیامدهایی چنین طرف به را فرد و داشته مثبت ارتباط پیامدهای

سالمت  برای معتبری بینپیش، بینی(. به تعبیری، خوش2331، 16؛ شیر، کارور و بریج1136، 14و کارور شود )شیرآن پیامدها منجر می

 رفتار موثر و آمدن کنار، شناختی ایمن نیرومندی، پزشکی هایبه مداخله مثبت پاسخ، مثبت خلق جمله از روانی و جسمانی

 از رضایت با مستقیم و مثبت رابطه بینیخوش، پیشین تحقیقات (. طبق2337پور، است )آقایی، دهکردی و آتش سالمت یارتقادهنده

، 13سیفر و اشنایدر-، به نقل از شوایزر، بک2336) 17تورکوم توسط دیگری پژوهش (. در1111، 15کی و پالنتمک، دارد )استراسل زندگی

 روی بینیخوش شاید که رودمی انتظار بنابراین. دارد ارتباط دانشجویان بهزیستی احساس با بینیخوش که شد داده ( نشان1111

 به بینیخوش .باشد داشته وجود ارتباط زندگی از کلی ارزیابی و آینده در هایگیریجهت بین احتماالً زیرا گذاردتاثیر ب افراد بهزیستی

 نظر در درونی و کلی، ثابت عوامل نتایج به عنوان پیامدها این و انتظارند مورد مثبت پیامدهای معموالً آن در که دارد اشاره گزینیجهت

 مورد در کاذب حتی، بینانهخوش دیدگاه و شخصی کنترل از و خود از مفهوم مثبت یک با انسان عادی ادراکات اگر .شوندمی گرفته

افراد کمک  به، کننده تهدید و استرس زا بسیار حوادث در آمدن کنار در بلکه، روزانه زندگی مد و جزر اداره تنها در نه، شود همراه آینده

 (.1035می کند )بویری، 

 
1.Extremera & Fernandez 

2.Ciarrochi, Chan & Caputi 

0.Schulte, Ree & Carreta 

4.Ganon & Ranzijn 

6.Bedell 

5.Detweiller 

7.Stroud 

3.Woolery 

1.Epel 

13.Trinidad & Johnson 

11.Unger 

12.Chou 

10.Optimism 

14.Scheier & Carver 

16.Bridges 

15.Strassle, Mckee & Plant 

17.Turkum 

13.Schweizer, Beck-Seyffer & Schneider
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هارد، کیس، ، به نقل از اریک1116) 1عالوه بر این، یکی از عوامل مهم، حمایت اجتماعی است. در این راستا، توتیس

 یوسیله به زااسترس زندگی با مقابله برای راهبرد یک عنوان به را اجتماعی حمایت( 2311، 2کریستوفر، مارینو و بتینا

 دانشگاه و دوستان، خانواده اعضای شامل که های اجتماعیشبکه. کندمی تعریف 4اجتماعی هایشبکه از یکی از کمک فراخواندن

. )ابزاری( ایوسیله )احترام( و نفس عزت، اطالعاتی، )همراهی( معاشرتی: کنندفراهم می را اجتماعی حمایت نوع چهار هستند

شود؛ مگر اینکه فرد پردازان این حوزه بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمینظریه

، 0ترگرودیک و مورای ها را به عنوان یک منبع در دسترس و مناسب برای رفع نیازهایش ارزیابی کند )کالرا، کاکس، انز،آن

 حمایت که ( حاکی از آن است2330) 5(، کیم و نسلرود2311) 6(، زیمر و چن2311) 4از تحقیقات یلسین حاصل نتایج (.2330

 عبارت به. است دانشجویان در زندگی از رضایت یکنندهبینیپیش اجتماعی حمایت و است مرتبط زندگی از رضایت با اجتماعی

افزایش  دانشجویان زندگی از رضایت میزان، یابدمی افزایش همکاران و دوستان از شده حمایت دریافت سطوح که وقتی دیگر،

(. 2335، 1، لیزا و شین2335، 3، یونگ2330، 7تک و الفری) است همخوان دیگر تحقیقات نتایج ها بایافته یابد. اینمی

 از .دارد وجود مثبت ایرابطه زندگی از رضایت و حمایت اجتماعی بین نشان داد (1035سواری ) و برنا پژوهش نتایج همچنین،

 همچون هاییویژگی تاثیر تحت تواندمی دانشجویی و زندگی دانشگاه به ورود استرس جمله از مختلف هایاسترس که آنجایی

 متغیرها این دیگر سوی از و است زیاد بسیار دانشجویان بر آن اثرات و گیرد بینی قرارخوش و اجتماعی حمایت، هوش هیجانی

حمایت  و بینیخوش، هوش هیجانی متغیرهای پژوهش این لذا است برخوردار هایپیچیدگی از زندگی رضایت از بر تاثیراتشان

 مورد متغیرهای که پژوهشی تاکنون. دارد ارتباط شخصی بهزیستی مختلف هایجنبه با که دهدمی قرار توجه مورد را اجتماعی

زندگی بر  از بینی رضایتپیشهدف این پژوهش، ، بنابراین. است انجام نشده، باشد داده قرار بررسی مورد الگویی در مه با را نظر

 دانشجویان بود.  در اجتماعی حمایت بینی وخوش اساس متغیرهای هوش هیجانی،

 روش پژوهش

ی دانشجویان مقطع کارشناسی و ی آماری این پژوهش کلیهجامعه. از نوع توصیفی همبستگی بود حاضر پژوهش طرح

مشغول به تحصیل بودند. در راستای هدف پژوهشی، با  14-16کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تبریز بود که در سال تحصیلی 

آن(، -های هوش هیجانی )بارنامهانتخاب شد که پرسش نفر 013ای مشتمل بر گیری تصادفی، نمونهاستفاده از روش نمونه

 برایبینی )شیر، کارور و بریج( حمایت اجتماعی )فلیپس( و مقیاس رضایت از زندگی )داینر و همکاران( را تکمیل کردند. خوش

 رگرسیون چندگانه استفاده گردید.همبستگی پیرسون و تحلیل  از هاداده تحلیل

 ابزارهاي پژوهش

 1136در سال  11نامه توسط داینر، ایمونز، الرسن و گریفینپرسش نای: 13(SWLS) رضایت از زندگی ينامهپرسش

ارائه داده است. این پرسشنامه  هخود از پیشگامان حوزه رضایت از زندگی است و نظریات بسیاری در این زمین رساخته شد. داین

 یک در نامهپرسش این ت. هر گویهاش بیشتر اسآن بگیرد رضایت از زندگی رماده است و هرچه فرد نمره باالتری د 6دارای 

 تواندمی فرد بنابراین. گیرندمی نمره( 7 نمره) موافقم کامالً تا( 1 نمره) مخالفم کامالً از که شودمی گذارینمره ایگزینه 7 طیف

است. این مقیاس در کشورهای زیادی و به  بیشتر زندگی از رضایت ینشانه باالتر نمره که کند کسب 06 تا 7 بین اینمره

( روایی و پایایی این 2332شلمزاری و همکارانش )های مختلفی ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه معتمدیزبان

مطالعه ای دیگر که به دست آمد. همچنین در  34/3ها ضریب آلفای کرونباخ مقیاس مورد بررسی قرار گرفت که در مطالعه آن
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ی را کسب کرده است. در مطالعه 77/3( جهت روایی و پایایی این ابزار انجام دادند، پایایی بازآزمایی 2313شیخی و همکارانش)

 به دست آمد. 32/3حاضر ضریب آلفای کرونباخ، 

 

 

1.Thoits 

2.Erika herad, Keith, Christopher, Marino & Bettina 

0.Clara, Cox, Enns, Murray & Torgruudic 

4.Yalcin 

6.Zimmer & chen 

5.Kim & Nesselroad 

7.Tak & Laffery 

3.Young 

1.Lisa & Shane 

13.Satisfaction with Life Scale 

11. Diener, Emmons, Larsen & Griffin

زیر  16 دارای. است شده آن ساخته-بار توسط 1133نامه در سال پرسش : این1(EQI) هيجانی هوش ينامهپرسش

 پذیریمسئولیت ،فردیبین روابط ،همدلی ،استقالل، خودشکوفایی ،نفسحرمت ،قاطعیت، هیجانی شامل خودآگاهی مقیاس

 13 دارای جمعاً و بینیو خوش خرسندی ،تکانه کنترل ،استرس تحمل، پذیریسنجی، انعطافواقعیت، گشاییمسئله، اجتماعی

 و( 1=  مخالفم کامال تا ،6=  موافقم کامال) 1به  6 از گذاریاست. نمره شده تنظیم ایدرجه 6 روی طیف بر هااست. گزینه سوال

 این در بیشتر یشود. نمرهمی انجام( 6=  کامال مخالفم تا ،1=  موافقم کامال) 6به  1 از منفی محتوی با سواالتاز  بعضی در

توسط  ایران در پرسشنامه این .باشدمی 463 آن حداکثر و 13آزمون  این نمره باشد. حداقلمی فرد بهتر موفقیت مقیاس نشانگر

آمده است. توضیح  بدست 70/3آن  درونی همسانی و است شده هنجاریابی تهران دانشجویان دانشگاه روی (2335دهشیری )

 نامه استفاده شد. ی کلی این پرسشاینکه در پژوهش حاضر از نمره

 شده آزمون بازنگری از بینیخوش گیریاندازه جهت پژوهش این : در2(R-LOT) بينیخوش ينامهپرسش

 و سنجدمی را بینیخوش در فردی هایتفاوت آزمون این. شد ( استفاده1114)( شیر و همکاران LOT-Rزندگی) گیریجهت

و هر آزمودنی با  است خودگزارشی ابزاری، بینیخوش ینامهپرسش. منفی( عبارت سه و مثبت عبارت )سه است ماده 5شامل 

 از ترتیب به هاگزینه این. دهندمی پاسخ هبه هر ماد "کامالً مخالفم"، "مخالفم"، "طرفبی"، "کامالً موافقم"یکی از پنج گزینه 

 این آزمون روایی و پایایی (، در خصوص1114) همکاران و شیر. شوندگذاری مینمره موافقم( چهار)کامالً تا مخالفم( )کامالً صفر

 اضطراببا  نفس همبستکی مثبت و عزت و 0تسلطی -خود با بینینتایج نشان داد که خوش ،آوردند عمل به ایمطالعه

بدست آمده که ضریب  73/3نامه پرسش ماده 5 درونی همسانی، چنینهمبستگی منفی دارد. هم رنجورخوییروان و ایخصیصه

 (1114همکاران ) و شیر. است آورده بدست 34/3و برای زنان  77/3 مردان برای را ( ضریب آلفا2330) 4قابل قبولی است. بیکر

  دهد. این آزمون را نشان می نسبی ثبات که اندنموده محاسبه 71/3ماه،  23 فاصله در بازآزمایی روش به را آزمون پایایی
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 همکاران و 5وکس توسط اجتماعی حمایت ذهنی ارزیابی : مقیاس6(PSSI)فليپس  اجتماعی حمایتي نامهپرسش

 اجتماعی حمایت و استوار است اجتماعی حمایت بر مقیاس این نظری (. ساختار1033، )عسگری است شده تهیه 1135سال  در

 مقیاس این .نمود تعریف افراد سایر و دوستان ،خانواده به اعضاء توجه و مساعدت و محبت از برخورداری میزان به توانمی را

 طیف بر هاپاسخ پیوستار دارای نامهپرسش این. گیردبرمی در را و سایرین دوستان، خانواده خصیصه سه که است ماده 20 دارای

 و حداقل، همچنین. است یافته اختصاص پاسخ هر به یک و صفر هاینمره ترتیب به و است بندی شده رتبه نادرست و درست

 نمره پایین بودن و باال اجتماعی حمایت بیانگر نامهپرسش این در نمره بودن باال و است متغیر 20 و صفر بین حداکثر نمره

نامه را از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ( ضرایب پایایی این پرسش1071است. یارعلی ) ترپایین اجتماعی حمایت بیانگر

ی کل آزمون و آزمون اضطراب نامه نمره( برای تعیین روایی این پرسش1036مشاك ). است کرده محاسبه 73/3و  72/3ترتیب 

 (. 1033قل از عسگری، را به دست آورد )به ن 71/3اجتماعی را همبسته کرد و ضریب همبستگی 

 هایافته

طور که همان. اندشده ارائه 1 جدول در پژوهش متغیرهای هاینمره (استاندارد انحراف و میانگین) توصیفی هایشاخص

( است. میانگین  62/027( باالتر از میانگین زنان ) 13/021شود، میانگین هوش هیجانی در مردان )مشاهده می 1در جدول 

بینی و رضایت از زندگی ( است. با این حال، میانگین خوش10/00( باالتر از میانگین مردان )14/04اجتماعی در زنان )حمایت 

 در مردان و زنان تفاوت چندانی ندارد.

 

 

1.Emotion Quotient Intelligence 

2.Life Orientation Test-Reviseved 

0.Self-mastery 

4.Baker 

6.Phlips Social Support Inventory 

5.Wax 
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 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش -1جدول

 کل مردان زنان 

ميانگين)انحراف  متغير

            معيار(

ميانگين)انحراف 

          معيار(

ميانگين)انحراف 

 معيار(

رضایت از 

 زندگی                          

12/17(123/4  ) 14/17(452/4                    ) 10/17(211/4) 

 (165/03)023 (731/41)13/021 (                663/05)62/027 هوش هيجانی                                

 (026/0)35/11 (                    401/0)11/11 (236/0)31/11 بينیخوش

حمایت 

 اجتماعی                           

14/04(343/4  ) 10/00(474/4                    ) 35/04(724/4) 

                                                                                               

 ماتریس همبستگی ميان متغيرها در کل نمونه -2جدول

هوش  

 هيجانی

 رضایت از زندگی حمایت اجتماعی بينیخوش

    1 هوش هيجانی

   1 643/3** بينیخوش

حمایت 

 اجتماعی

**415/3 **054/3 1  

رضایت از 

 زندگی

**511/3 **533/3 **264/3 1 

        31/3>p** 

متغیرهای پژوهش در سطح  بین آمده دست به همبستگی ضرایب یکلیه شودمی مشاهده 2 جدول در که طورهمان

31/3>p هستند. دارمعنی 

 (.p , 511/3=r <31/3دار است )الف( همبستگی هوش هیجانی با رضایت از زندگی مستقیم و معنی

 (.p , 533/3=r <31/3دار است )بینی با رضایت از زندگی مستقیم و معنیب( همبستگی خوش

 (.p , 264/3=r <31/3دار است )ج( همبستگی حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی مستقیم و معنی

 با اجتماعی حمایت و بینیخوش، بین متغیرهای هوش هیجانی داریمعنی و مثبت همبستگی یدهنده نشان ضرایب این

 .است زندگی از رضایت

بینی متغیر مالك از بینی و حمایت اجتماعی( در پیشخوش بین )هوش هیجانی،در راستای بررسی نقش متغیرهای پیش

 درج شده است.  0روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتایج در جدول 
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 ضرایب بتاي استاندارد حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه -3جدول

سطح  B β t متغيرها

 داري      معنی

 خطاي استاندارد برآورد ضریب تعيين     

 336/3                                                  3331/3              110/3          012/3         40/3 هوش هيجانی        

 367/3  3331/3 524/11 624/3 556/3 بينیخوش

 301/3  330/3 -336/0 -101/3 -117/3 حمایت اجتماعی    

 432/1 650/3 3331/3 -137/0  -731/7 کل

  

بینی و از تغییرات متغیر رضایت از زندگی توسط متغیرهای هوش هیجانی، خوش %65دهد، نشان می 0مندرجات جدول 

، واریانس رضایت از 01/3شود. در این راستا، هوش هیجانی قادر است با ضریب بتای استاندارد حمایت اجتماعی تبیین می

بینی (. از سویی، مبتنی بر مندرجات این جدول، خوشp , 11/3=t<31/3بینی کند )پیشدار زندگی را به طور مثبت و معنی

 , p<31/3بینی کند ) دار پیش، واریانس رضایت از زندگی را به طور مثبت و معنی62/3قادر است با ضریب بتای استاندارد 

52/11=t 31/3دار است )بینی رضایت از زندگی معنیدر پیش -10/3( و نقش حمایت اجتماعی نیز با ضریب بتای استاندارد> 

p .) 

 

 گيريبحث و نتيجه

 دانشجویان در زندگی از رضایت با اجتماعی حمایت و بینیخوش، هوش هیجانی یرابطه بررسی هدف با پژوهش این

زندگی، رابطه مثبت و  های پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت ازدر این راستا، یکی از یافته شد. انجام

(، احدی، نریمانی، ابوالقاسمی و 1036دار )های حاصل از مطالعات خویشتنمستقیم وجود دارد. نتیجه این پژوهش با یافته

زافرا، -(، آگستو الندا، لوپز2336(، اکسترمرا و فرناندز )2332) 1(، پالمر، دونالدسون و استاف1037(، جوکار )1035آسیایی )

 ( همسو است. 2335) 2پولیدومارتینز و 

های بهزیستی روانی از جمله رضایت از زندگی و بین عمده برای شاخصبرخی مطالعات هوش هیجانی را یک پیش

ترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تاثیرات کنند. رضایت از زندگی به عنوان یکی از معمولعملکرد بین فردی محسوب می

ی زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول یت آدمی و در یک کالم مجموعهگیری شخصای که بر شکلعمده

کنند. تحوالت عظیمی های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی میکرده است. رضایت از زندگی، از مولفه

ی نماید. هوش هیجانی، توانایی ادارهدو تاکید می ی هوش و هیجان رخ داده، بر ارتباط نزدیک و درهم تنیده اینکه در حوزه

ها و عاملی است که هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص مطلوب خلق و خوی، وضع روانی، کنترل تکانه

ار مهمی است شود توانایی بسیپذیر که به آسانی آموخته میکند. هوش هیجانی، به عنوان مهارتی انعطافانگیزه و امید ایجاد می

زیرا افرادی که مهارت هیجانی دارند در هر حیطه از زندگی متمایزند، در زندگی خود خرسند و کارآمدند و عادات فکری را در 

که نشان داده زندگی متناقض است بطوری از رضایت با هوش هیجانی بین یرابطه خصوص در هااختیار دارند. نتایج پژوهش

 (. در1037باشد )جوکار، ی ضعیفی برای رضایت از زندگی میبینی کنندهطور مستقیم پیششده است که هوش هیجانی ب

همبستگی  و نیستند هماهنگ چندان، پیشین تحقیقات، از زندگی رضایت با هیجانی هوش مستقیم رابطة بودن ضعیف یزمینه
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؛  2332، پالمر و همکاران؛  2336، و همکاران اکسترمرا)متوسط  تا (1111، همکاران و مایر؛  2336، همکاران و گانون) ضعیف

اند. به همین جهت وجود این رابطه همواره کرده گزارش را سازه دو این ( بین1117، 0پونز-؛ مارتینز2333همکاران، و سیاروچی

 ناشی تناقضات عامل دو به عمدتاً موجود تناقضات خصوص (. در2332مورد تردید و کنکاش قرار گرفته است )پالمر و همکاران، 

 در، شناختیجمعیت یا شخصیتی هایویژگی نظیر ،دیگر متغیرهای گریواسطه یا تعامل و شده گرفته کار به نوع ابزارهای از

ای ( با بررسی نقش واسطه1037همسو با این مسئله، جوکار ). است شده اشاره زندگی از رضایت هیجانی با هوش رابطه

ی بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی نشان داد که هوش هیجانی به واسطه افزایش میزان آوری در رابطهتاب

 آورد. آوری موجبات رضایت از زندگی را فراهم میتاب

. دارد وجود مستقیم و مثبت رابطه زندگی از رضایت با بینیخوش بین که داد نشان حاضر پژوهش چنین، نتایجهم

 4چونگ و چونگ، هو (1012شبانی )شیخهنرمند، و هاشمیزادهچگنی، بهروزی، مهرابیتحقیقات نظری با پژوهش این هاییافته

 با مثبت به طور بینیخوش که داد نشان نیز (1111همکاران ) و استراسل مطالعات .( هماهنگ است2336( و تورکوم )2313)

 هر برای خوش پایانی انتظار به عادت یا لیوان پر ینیمه گرفتن نظر در با را بینیخوش، مردم دارد. عموم رابطه زندگی از رضایت

 دارد، متعددی مزایای، بینیخوش (1116) 6سلیگمن، ریویچ، جایکاکس و گیلهام نظر اساس بر. کنندمی تداعی واقعی دردسر

 این رو این از. کند ایستادگی شودمی زندگی ناگوار وقایع و شکست به منجر که افسردگی برابر در فرد تا کندمی کمک صفت این

دست به کاری محیط و زندگی در بیشتری موفقیت ،دارند انتظار او از دیگران چه آن با مقایسه در تا کندمی کمک فرد به ویژگی

 زندگی از شودمی امر سبب همین و برخوردارند تریبیش جسمانی سالمت و موفقیت، روانی سالمت از بینخوش بیاورند. افراد

 (.1033ریا، بیکنند )نوری، سقایی تجربه تری راکم افسردگی زا،استرس هایموقعیت در و باشند داشته بیشتری رضایت خود

 

1.Palmer, Donaldson & Stough 

2.Augusto Landa, Lopez-Zafra, Martinez & Pulido 

0.Martinez-pons 

4.Ho, Cheung & Cheung 

6.Seligman, Reivich, Jaycox & Gillham 

 

 

 

 نگرش این که، دارند مثبتی نگرش خود پیرامون حوادث و دیگران به نسبت که است این بینخوش افراد خصوصیات از

 خود ینوبه به این حمایت که کنند کسب را بیشتری عاطفی و مالی حمایت و داشته قوی ارتباط دیگران با شودمی سبب مثبت

 از دلیل این به بینخوش افراد چنین،هم شود.می زندگی از فرد رضایت باعث و کرده کمک فرد زندگی مشکالت شدن حل به

دیدن  بزرگ سبب به بدبین افراد و است متمرکز زندگی مثبت هایجنبه به شانتوجه که دارند رضایت بیشتری خود زندگی

 (. 1012چگنی و همکاران، )نظری دارند خود زندگی از کمتری رضایت، مثبت هایجنبه دیدن رنگکم و مشکالت

 دارد. وجود مستقیمی رابطه های پژوهش حاضر نشان داد که بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگییکی دیگر از یافته

این یافته با نتایج  .شودمی بیشتر آنها در زندگی از رضایت میزان ،یابد افزایش افراد اجتماعی حمایت هرچه دیگر عبارت به
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(، 2336) 2بوئر و اُرملپیترز، هارتمن، دن-(، الندمن2311(، یلسین )2335) 1(، کارادمز2330حاصل از تحقیقات کیم و نسلرود )

(، و پرپوچی، احمدی 1010آبادی، صلواتی و مقیم بیگی)دولت(، چراغی، داوری2334) 0هوگز، تاملینسون، بلومنتال و داویدسون

 و افراد روان بهداشت در مهم های بسیارمؤلفه از یکی اجتماعی حمایت از برخورداری واقع ( هماهنگ است. در1012و سهرابی )

 احساس، شوندمی حمایت خود و نزدیکان تانخانواده، دوس طرف از دانندمی که وقتی افراد. آنان است زندگی از رضایت

 در هاانسان یهمه که است بدیهی. کنندعمل می بهتری عملکرد و منطق با مشکالت با مقابله در و بیشتری دارند خشنودی

 دیگران اجتماعی حمایت هرچه واقع در. امنیت کنند احساس تا دارند نیاز خود دوستان و اطرافیان به حمایت هاگرفتاری هنگام

 .شودمی بیشتر نیز شانامیدواری ،باشد بیشتر

 کنند تحمل را خود فشارهای روانی توانندمی افراد که است اجتماعی حمایت از طریق معتقدند( 1037) یعقوبی و قائدی

 افراد زندگی از رضایت به عامل مهم یک عنوان به اجتماعی حمایت بنابراین،. کنند باز دیگران حساب کمک روی طریق این از و

 با درگیری زمان در افراد و آسان آمیزموفقیت رویارویی برای ایمقابله نیروی اجتماعی نیرومندترین حمایت. کندمی کمک

 نقش ایفای طریق از حمایت اجتماعی چنین،هم. کندمی تسهیل افراد برای را مشکالت و تحمل شودمی شناخته زاتنش شرایط

 تنش کاهش باعث، افراد تقویت شناخت همچنین و روانی و جسمی مشکالت بروز و زای زندگیتنش عوامل میان ایواسطه

 میزان خارجی مطالعات از برخی البته در .شودمی افراد زندگی از رضایت و زندگی کیفیت بهبود بقا و میزان افزایش، شده تجربه

 ارتباطات از ییشبکه عنوان به اجتماعی (. حمایت2330نسلرود، است )کیم و  شده گزارش ایران از باالتر اجتماعی حمایت

کند )نیکنامی، می تسهیل را سالمتی ارتقاء رفتارهای و کرده فراهم را احساسی تقویت و همکاری، رفاقت که توصیف شده است

ای های مقابلهتی، استراتژیهای شناخحمایت اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر مکانیسم(. 2313نامجو، بقایی، روشن، 

  (.2335شود )کارادمز، گذارد و از این طریق سبب بهبود سالمت و رضایت از زندگی میو رفتارهای مختلف فرد اثر می

 لذا داشت خواهند عهده اجتماع بر در بیشتری نقش و ساز کشور هستنددانشجویان نسل آینده که امر این به توجه با

 معنوی و مادی هایحمایت نمودن فراهم و بستر مناسب برای رشد و پرورش هیجانات ایجاد با که موظند آموزشی نظام و والدین

 در بتوانند آنان تا، کرده ایجاد آنان در را دیگران به اعتماد حس، قشر این سنین جوانی برای در خصوص به موقع به و مناسب

 و کنار بیایند زندگی مشکالت با بتوانند باشند و بهتر داشته آینده به نسبت بهتری دید، نموده امنیت خانواده احساس و جامعه

 دیگران انتقال دهند.  به را بینیاعتماد و خوش حس همین نیز بتوانند آینده در

 هاي پژوهشمحدودیت

توان نتایج آن را های پژوهش حاضر این است که بر روی دانشجویان دانشگاه انجام شده است و نمیاز جمله محدودیت

های دیگر و با ابزارهای دیگر تکرار شود. همچنین با شود پژوهش حاضر بر روی نمونههای دیگر تعمیم داد. پیشنهاد میبه جامعه

تواند در بهبود ای که میهایی که در این راستا انجام گرفته بررسی متغیرهای واسطهتوجه به متفاوت بودن نتایج در پژوهش

 گردد.   رضایت از زندگی و بهزیستی روانی موثر باشد پیشنهاد می

 

1.Karademas 

2.Landman-Peeters, Hartman, Den Boer & Ormel 
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