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آن زندگي ميکنند و ارتباطي که اين عوامل با

مقدمه
امروزه علم ،به قدرت و نفوذ هيجانهاي ذهني

انتظارات ،اهداف ،معيارها و عاليق شخصي آنها دارند.

انسان پي برده است و در حال كشف و تبيين جايگاه

ارتباطي که نزديکي زيادي با وضعيت جسمي ،رواني،

هيجانها و احساسها در فعاليتها ،رفتارها ،حركتها

اعتقادات شخصي ،ميزان خودکفايي ،ارتباطات

و شخصيت انساني است .در حوزه مطالعههاي هوش

اجتماعي و محيط زيست دارد (سلطاني شال و

نيز سير مطالعهها از هوش منطقي كه بر پايه شناخت

همکاران  .)1390پژوهش حاضر درصدد تعيين رابطه

استوار است ،به سمت هوش هيجاني حركت ميكند

هوش عاطفي و هوش فرهنگي با کيفيت زندگي

(مختاريپور و سيادت  .)1384مفهوم هوش هيجاني

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري است.

(عاطفي) از سال  1990وارد ادبيات روان شناسي شده
است (ماير و اسچورمن )1992 1و عبارت است از

بيان مسأله

توانايي درك و مهار هيجانات و احساسات خود در

«هوش عاطفي» جديدترين تحول در زمينه فهم

جهت كمك به فعاليتهاي فكري ،تصميمگيري و

ارتباط ميان تعقل و احساسات است .عليرغم ديدگاه-

ارتباطي (گلمن .)1998 2عالوه بر هوش متداول عقالني

هاي اوليه ،نگاه واقعبينانه به ماهيت انسان ،نشان

و هوش عاطفي که همواره مورد تأکيد صاحبنظران علم

ميدهد كه انسان نه منطق صرف است و نه عاطفه

مديريت و رهبري بوده است ،رهبران هزاره سوم براي

(احساس) صرف ،بلكه تركيبي از هر دو ميباشد،

هدايت پيچيدگيهاي نوين محيطهاي جهاني نيازمند

بنابراين ،توانايي شخص براي سازگاري و چالش در

هوش ديگري نيز هستند که از آن به «هوش فرهنگي»

زندگي به عملكرد منسجم قابليتهاي عاطفي و منطقي

تعبير ميشود (چونشنگ و همکاران.)2006 3

وي وابسته است( .تاجي )1386

«کيفيت زندگي» از مهمترين مؤلفههاي مفهوم کلي

«هوش فرهنگﯽ» ،حوزه مدرنﯽ از هوشمندي است

بهداشت جهاني محسوب ميشود .به گونهاي که

که امکان ميانجﯽگري در فﻀاهاي کاري متنوع و متغيير

امروزه براي تعيين نيازهاي حيطه سالمت و ارتقاي

را مطرح مﯽ کند .برخﯽ از جنبههاي فرهنگﯽ مساله،

سطح سالمتي افراد ،کيفيت زندگي آنها را مورد بررسي

کامالً قابل ديدن است و آشکارا مﯽ توان اﯾن

قرار ميدهند .در دهه اخير ارزيابي و سنجش کيفيت

هوشمندي را در نحوه برخورد برخﯽ از افراد و در

زندگي حيطههاي مختلف از جمله خدمات پزشکي،

رفتارهايي که انجام مﯽ دهند ،مشاهده کرد .در هر حال

خدمات رواني اجتماعي ،خدمات آموزشي و کار

فهم بيشتر موقعياها و بخشهاي چالش برانگيز فرهنگ

درمانگران متداول شده است .آگاهي از اهميت ارزيابي

با عقايد ،ارزشها ،انتظارات ،نگرشها و مفروضههايي

و سنجش کيفيت زندگي افراد در بافتهاي گوناگون،

که به طور آشکارا يا نهان قابل مشاهده و ارزيابي

خبر از تغيير جهتي ميدهد که مسير آن از رهيافت

هستند ،مرتبط اند (بردبار و کنجکاو منفرد  .)1390در

صرفاً طبي و پزشکي به رهيافت نوينتر زيستي-

عين حال کسﯽ که داراي هوش فرهنگﯽ بااليي است

روان ي -اجتماعي است (کرمانساروي و همکاران

اين آمادگﯽ را دارد که اختالف فرهنگﯽ را درک نموده

 .)1388بنابراين« ،کيفيت زندگي» عبارت است از

و با قدرت در اين عرصه که پر از تفاوتهاي بي شمار

ارزيابي و ادراک افراد از وضعيت زندگي شان ،بر

است ،فعاليت نمايد .بنابراين هوش فرهنگﯽ به افراد

اساس ساختار فرهنگي و نظام ارزشي موقعيتي که در
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کمﮏ مﯽ کند که به نحو موﺛرتري تفاوتهاي درون و

عاطفي و هوش فرهنگي و ارتباط هر يﮏ با کيفيت

بين فرهنگﯽ را کنترل و مديريت نمايند (تان.)2004 4

زندگي ،به بررسي و پژوهشهاي بيشتري نياز است تا

«کيفيت زندگي» ابعاد مختلف زندگي انسان را در

بتوان بر اساس نتايج حاصل از آنها به نظريهاي جامع-

بر ميگيرد و شامل دو بعد عيني و ذهني زندگي انسان

تر در اين مورد دست يافت .با عنايت به موارد مطرح

ميگردد که در واقع خود هفت وجه از زندگي فرد را

شده ،پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤال

شامل بهزيستي مادي ،سالمتي ،بهرهوري ،امنيت،

است که آيا بين هوش عاطفي و هوش فرهنگي با

صميميت ،بهزيستي عاطفي و اجتماعي را در بر

کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد

ميگيرد .کيفيت زندگي را ميتوان رابط بين وضعيت

ساري رابطه وجود دارد؟

سالمت شخص از يﮏ سو و توانايي در دنبال کردن
اهداف زندگي از سوي ديگر دانست .در واقع انسانها

اهميت و ضرورت پژوهش

همواره در جستجوي راههايي براي افزايش کيفيت

تاكنون درباره سنجش هوش هيجاني و ابعاد آن و

زندگي بودهاند .بنابراين ،برآورده نشدن نيازها و

ارتباط آن با ديگر متغيرها ،پژوهشهاي زيادي انجام

اولويتهاي اساسي انسان ،نقش مهمي در کيفيت

شده است ،به عنوان مثال سيوناتان و فكن ،)2002(6به
7

زندگي وي دارد (سبحاني شهميرزادي .)1390

بررسي رابطه بين رهبري و هوش هيجاني ،لنگهورن

فو« )2010(5کيفيت زندگي» را در بسياري موارد با دو

( ،)2004به بررسي رابطهي بين عملكرد مديران و هوش

مجموعه از شاخصهاي عيني و ذهني مورد مطالعه

هيجاني ،اسكات و همكاران ،)2007(8بررسي هوش

قرار ميگيرد .شاخصهاي ذهني از طريق سنجش

هيجاني با سالمت رواني ،گاردنر و كوالتر،)2009( 9

ادراکات ،ارزيابيها و رضايتمندي شهروندان از محيط

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني با اختالل شخصيتي

زندگي شهري استخراج شده در حالي که شاخصهاي

مرزي ،زيدنر و كالودا ،)2008( 10بررسي ارتباط بين

عيني مرتبط با حقايق قابل مشاهده است که در بسياري

هوش هيجاني با عشق بين زوجهاي جوان و

موارد در چارچوب دادههاي ﺛانوي قابل استخراج است

كافتسيوس و زامپتكيس ،)2008(11بررسي ارتباط بين

(کرمانساروي و همکاران .)1388

هوش هيجاني با رضايت شغلي و غيره پرداخته اند .اما

دانشجويان از اقشار مستعد و برگزيده جامعه و

در رابطه با بررسي ارتباط هوش عاطفي و هوش

سازندگان آينده کشور خويش هستند و سطح سالمت

فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان ،كه عرصه

و کيفيت زندگي آنها تأﺛير بسزايي در يادگيري و

مطالعاتي جديد و موضوعي نوين چه از منظر هوش

افزايش آگاهي علمي و موفقيتهاي تحصيلي شان

عاطفي و هوش فرهنگي و چه از ديدگاه کيفيت زندگي

خواهد داشت ،بنابراين ضروري به نظر ميرسد که

است ،مطالعه و پژوهشهاي زيادي انجام نشده است و

مسايل بهداشت و جنبههاي شناختي ،عاطفي و رواني

يا دست کم همه جنبههاي موضوع مورد بررسي قرار

اين قشر عظيم ،جدي تلقي شده و مورد رسيدگي قرار

نگرفته است ،لذا با توجه به اينکه بين هوش عاطفي و

گيرد .هر چند در سالهاي اخير در مورد تأﺛير هوش

عملکرد مؤﺛر در تطابق با شرايط روزمره زندگي،

عاطفي مطالعات متعددي انجام پذيرفته و در اين مورد

پيوندي وجود دارد (بار -آن  ،)2000هوش هيجاني و

پيشرفتهاي مناسبي به دست آمده است اما ،با اين

هوش فرهنگي عامل مؤﺛر و تعيينكنندهاي در

وجود براي رسيدن به نتايج دقيقتر در زمينه هوش

برآيندهاي زندگي واقعي ،مانند موفقيت در شغل و
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روابط بين شخصي است .از اين رو در اين پژوهش

نمرهاي گرفتهايد ،بلکه بيشتر به اين نکته ميپردازد که

تالش شده است تا به اكتشاف جنبههايي از حقيقت

تا چه اندازه ميتوانيم احساسات و ارتباطات خود را

پرداخته و اين موضوع در بين دانشجويان دانشگاه آزاد

کنترل کنيم .به نظر او افراد براي فائق شدن بر چالشها

اسالمي واحد ساري بررسي شود.

بايد مؤلفههاي هوش هيجاني را در خود پرورش دهند،

شناخت اين مورد از چند لحاظ اهميت دارد؛ از

اين مؤلفهها عبارتند از« :خودآگاهي ،خودکنترلي يا

لحاظ نظري موجب افزايش دامنه علم در اين حيطه

مديريت خود ،همدلي ،مهارتهاي اجتماعي و

خواهد شد .با توجه به اينكه در اين زمينه و در جامعه

12

خودانگيزي» (ماير و همکاران .)2000

آماري مورد بررسي در اين پژوهش ،مطالعهاي در اين

الف)خودآگاهي :13يعني احساس احساسات ،قبول

زمينه صورت نگرفته است ،از لحاظ كاربردي در

آنها ،مشاهده خويش يا خويشتننگري ،نگرش

صورت وجود تفاوتهاي آشكار در ظرفيتهاي هوش

بيطرفانه نسبت به حاالت دروني خود ،شناخت نقاط

عاطفي و هوش فرهنگي در بين دانشجويان دورههاي

ضعف و قوت خود ،اعتماد به نفس (مومچي .)1388

مختلف تحصيلي ،با انجام برنامهريزيهاي الزم در

ب)خودکنترلي (مديريت خود) :14خودکنترلي و

جهت كم كردن كاستيها ميتوان از بروز و شيوع

احاطه بر خود يعني مديريت هيجانهاي خود ،توانايي

مشكالت جلوگيري كرد .همچنين نتايج اين پژوهش

بازيافت هيجان پس از يﮏ صدمه هيجاني ،توانايي

ميتواند مورد استفاده دانشجويان ،مسئوالن و دست-

براي عمل و نه براي واکنش ،ﺛبات در رفتارها در همه

اندرکاران ،آموزش و پرورش و آموزش عالي و

موقعيتها ،احساس مسئوليت در کار ،انعطاف در برابر

پژوهشگران عالقمند در اين زمينه براي بررسي بيشتر،

تغييرات ،استقبال از نظرات جديد (رقيبي  .)1387ج)

قرار گيرد .هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي رابطه

همدلي :15يعني کنار آمدن راحت با ديگران ،درک

هوش عاطفي و هوش فرهنگي با کيفيت زندگي

ديگران ،آگاهي و ارزش گذاشتن به نيازهاي سايرين،

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري بوده و

شوق داشتن براي خدمت کردن ،مفيد بودن ،توان درک

اهداف فرعي شامل :تعيين رابطه هوش عاطفي با

و قبول دگرانديشي ،سياستمداري (ترابي .)32 ،1382

کيفيت زندگي دانشجويان ،تعيين رابطه هوش فرهنگي

د) مهارتهاي اجتماعي :16ظرفيتهاي انساني

با کيفيت زندگي دانشجويان ،تعيين رابطه مؤلفههاي
هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان و تعيين
رابطه مؤلفههاي هوش فرهنگي با کيفيت زندگي
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري ميباشد.

خود ،واکنش مناسب ،قانعسازي ،درک تفاوتها،
کارگروهي ،توان گفتگو ،ارتباط شفاف ،ميانجيگري،
توان

برقراري

ارتباط

(ترابي

،1382

.)58

ه)خودانگيزي :17خودانگيزي يعني پيگيري اهداف،

ادبيات و پيشينه پژوهش
به نظر گلمن (« )1998هوش هيجاني» شيوه
استفاده بهتر از هوشبهر را از طريق خودکنترلي،
اشتياق ،پشتکار و خودانگيزي شکل ميدهد .از نظر او
هوش هيجاني نوع ديگري از هوشمندي است که به
عنوان مثال به ما نميگويد در طول دوران تحصيل چه

94

(مهارتهاي اجتماعي) يعني کنترل دقيق هيجانات

ابتکار عمل ،کارآمدگرداني خود ،کمالطلبي ،خوشبيني
(رقيبي .)89 ،1387
تحقيقات نشان داد كه تفاوتهاي بين فرهنگهاي
ملي يكي از عوامل مهم تعيينكننده نوع رفتار ميباشد.
بسياري از محققان «هوش فرهنگي» را توانايي فرد براي
انجام وظيفه به طور اﺛربخش در موقعيتهاي متفاوت
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فرهنگي ميدانند (انگ و همکاران2005 ،؛ ارلي و انگ،

ميتوان صرفاً با استفاده از متغير هوش فرهنگاي تبياين

2003؛ ارلي و موساكفسكي .)2005 ،18عدهاي اين نوع

کرد .بنابراين با بهبود هوش فرهنگي راهنمايان تورهاا،

از هوش را يك نوع شايستگي چندوجهي ميدانند كه

هوش عاطفي آنان افزايش مييابد .راهنمايي که از ايان

شامل دانش فرهنگي ،عمل به صورت متفكرانه و

دو مولفه هوشي بهرهمند است ،به عنوان نماينده گاروه

فهرستي از مهارتهاي رفتاري ميباشد (توماس و

گردشگراني که به يﮏ مقصد ميروند ،ميتواند به بهبود

اينكسون .)2004 ،19چارچوب هوش فرهنگي براي

ارتباط ميان گردشگران و جامعهي ميزباان کماﮏ کناد.

اولين بار ،به گونهاي بين رشتهاي توسط جمعي از

حميد و زمستاني ( )1392پژوهشاي باا عناوان رابطاه

دانشمندان معرفي شد (ارلي و انگ 2003؛ انجي و

هوش معنوي و ويژگيهاي شخصيتي با كيفيت زندگي

ارلي2006 20؛ توماس و اينکسون.)2004 21

در دانشجويان پزشكي انجام دادهاند .نتايج نشان داد كه

طباطبايي مزدآباادي ( ،)1394پژوهشاي باا عناوان

ميان هوش معنوي و ويژگيهاي شخصايتي باا كيفيات

"بررسي نقاش هاوش هيجااني و هاوش فرهنگاي در

زندگي رواباط چندگاناه و مثبات وجاود دارد .هاوش

گرايش به تحول سازماني" انجام دادهاند .نتايج پژوهش

معنوي بيشترين رابطه مثبت را باا كيفيات زنادگي دارد

نشاان مايدهاد کاه باين هاوش هيجااني و ابعااد آن

.همچنين روانژندگرايي بيشترين رابطه منفي را با كيفيت

(خودآگاهي ،خودتنظيمي ،انگيزش ،همادلي و مهاارت

زندگي دارد .ويژگيهااي شخصايتي روان نژنادگرايي،

اجتماعي) با گرايش به تحول سازماني ،همبستگي مثبت

دلپذير بودن و وجدانگرايي به ترتيب بيشترين سهم را

و معنادار وجاود دارد و از باين ابعااد هاوش هيجااني،

در تبيين كيفيت زندگي دارناد .مياان هاوش معناوي و

خودتنظيمي و خود برانگيختگي ،از قدرت بيشتري براي

ويژگيهاي شخصيتي با كيفيت زندگي روابط چندگاناه

گرايش به تحول سازماني برخوردار هساتند .همچناين

مثبات و معنايداري وجاود دارد .رمﻀااني و نظرياان

نتايج پژوهش نشان ميدهد که باين هاوش فرهنگاي و

مادواني ( )1392پژوهشي تحات عناوان ارتبااط باين

ابعاد آن (فراشناختي ،شناختي ،انگيزشي و رفتااري) باا

هوش هيجاني" ،آماادگي جساماني و كيفيات زنادگي

گرايش به تحول سازماني همبساتگي مثبات و معناادار

دانشجويان" را انجام دادهاناد.نتايج نشاان داد وضاعيت

وجود دارد و از بين ابعاد هوش فرهنگي ،هوش فرهنگي

كلي نمره ميانگين كيفيت زندگي دانشجويان با توجه به

شناختي و رفتاري توانايي پيشبيني گرايش باه تحاول

نمره شاخص ( )100متوسط ( )68-71است و در اين

سازماني را دارند .کروبي و همکاران ( ،)1394پژوهشي

رابطه كيفيت زندگي دختران ،پايينتر از پساران اسات.

با عنوان «بررسي رابطه هوش فرهنگي و هوش عاطفي

همچنين ،نمره ميانگين هوش هيجاني پسران ،بااالتر از

راهنمايان تورهاي خارجي شهر تهران» انجاام دادهاناد.

دختران است و دختران از قابليت جسماني پاايينتاري

نتايج پژوهش نشان ميدهد که هوش فرهنگي راهنمايان

نسبت به پسران برخوردارناد .نهايتاا نتاايج نشاان داد

تورهاا در ساطح اطميناان  99درصاد تاأﺛير مثبات و

آمااادگي جسااماني (  )β=0/268و هااوش هيجاااني

معناداري بر ميزان هوش عااطفي آناان دارد .همچناين

( ،)β=0/278قابلي ات پ ايشبين اي كيفياات زناادگي

آزماون فرضايه باا اساتفاده از مادلساازي معاادالت

دانشاجويان را دارد .باه نظار مايرساد اجاراي فاوق

ساختاري بيانگر وجود رابطه علي ميان هوش فرهنگي و

برنامههاي متنوع ،همچون فعاليتهاي منظم ورزشاي و

هوش عاطفي در بين راهنماياان تورهاا مايباشاد و 31

تفريحاي در اداره تربيات بادني همچناين برپاايي

درصد از نوسانات هوش عااطفي راهنماياان تاورهاا را

كارگاههاي مشاورهاي از طرف مركز مشاوره ،در بهباود
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نوين استان

تهران»

كيفيت زندگي دانشجويان ،باه وياژه دختاران ،مناساب

مطالعه :شعب بانك اقتصاد

است .قرهسافلو ( ،)1391پژوهشاي باا عناوان «رابطاه

پرداختنااااد .يافتهها نشان داد كه بين هوش فرهنگي و

هوش فرهنگي با عملكرد كاركنان دانشگاه» انجاام داده

عملكرد وظيفهاي مديران رابطه مثبت و معنيداري

است .نتايج نشان داد كه بين هاوش فرهنگاي ،هاوش

وجود دارد .در بررسي روابط بين ابعاد چهارگانه هوش

فرهنگي شناختي و هوش فرهنگي انگيزشي با عملكرد

فرهنگي،

نتايج حاكي از رابطه معني دار بين بعد

كاركنان رابطه مثبت و معناداري بدسات آماد اماا باين

استراتژي هوش فرهنگي با بعد رفتار و انگيزش هوش

هوش فرهنگاي رفتااري باا عملكارد كاركناان رابطاه

فرهنگي است .همچنين مشخص شد تأﺛيرگذاري

معناداري مشاهده نشد .محرمزاده و همکااران (،)1390

هوش فرهنگي بر عملكرد وظيفهاي برخاسته از ابعاد

پژوهشي با عنوان «ارتباط مولفههااي پانجگاناه هاوش

دانش و رفتار هوش فرهنگي است .راك اسااتال و
22

عاطفي و راهبردهاي مديريت تعارض در ميان ماديران

همکااران ( )2011در تحقيقاات خاود دريافتناد کاه

ادارات تربيت بادني اساتان آذربايجاان غرباي» انجاام

هوش عاطفي پيش بين قويتري باراي رهباري باومي

دادند .نتايج نشان داد براي ماديران باا توانمناديهااي

اﺛربخش است و از سوي ديگر ،هوش فرهنگاي باراي

زياد در هوش عاطفي ،راهبرد راه حل گرايي موﺛرترين

رهبري برون مرزي اﺛربخش پيشبين مطمئنتري است.

راهبرد حل تعارض اسات .باراي ماديراني باا آگااهي

به طور کل نتايج نشان ميدهاد کاه در فﻀااي جهااني

اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي خوب ،استفاده کمتار

شدهي امروز ،هوش فرهنگي يکاي از شايساتگيهااي

از راهبرد عدم مقابله مناسب اسات .حااجي کريماي و

رهبري کليدي به حساب ميآيد .مون )2010( 23معتقاد

همکاران ( ،)1390پژوهشي باا عناوان «بررساي تااﺛير

است که برخالف اختصاصات فرهنگي هوش عاطفي،

شايستگيهاي هوش عاطفي ،شاناختي و اجتمااعي در

اين مفهوم باا هاوش فرهنگاي فارق دارد ،زيارا هاوش

شايستگي هاي مديران منابع انساني بخش دولتي ايران»

فرهنگي بر تواناييها در تعامالت بين فرهنگاي تمرکاز

انجام دادند .نتايج نشان داد متغير شايستگي برنامهريزي

دارد ،ويژگي اي که در هوش عاطفي لحاظ نشده است.

و مديريت داراي اولويت نخست و مهمترين شااخص

هوش عاطفي عموماً شامل اجازاي مهاارتهااي درون

آن برنامه ريازي و ساازماندهي اماور کارکناان اسات.

فردي و بين فردي ميشود .براي مثال ،تواناايي فاردي

سلطاني و همکاران ( ،)1390به بررسي «بررسي کيفيت

مانند خودآگاهي و خودکنترلي يﮏ فرايند درون فاردي

زندگي دانشجويان دانشگاه گايالن» پرداختناد .يافته ها

هوش عاطفي است که تحت تأﺛير هوش فرهنگي ياﮏ

نشان داد كه کيفيت زندگي  4درصد دانشجويان بسايار

فرد قرار نميگيرد؛ زيرا که اين ويژگي با ابعاد فردي سر

مطلوب 34 ،درصد مطلوب 51 ،درصاد متوساط و 11

و کار دارد .از سويي ديگر ،حوزههاي توانايي اجتماعي

درصد ناامطلوب باوده اسات .همچناين در ابعااد درد

هوش عاطفي مانند آگاهي اجتماعي و مديريت روابط،

جسماني ،روابط محيطاي ،تاأمين ماالي ،مراقباتهااي

جزء مهارتهاي بين فاردي هساتند کاه ممکان اسات

اجتماعي و عواطف منفي در بين دانشاجويان دختار و

ارتباطي تنگاتنگ با هاوش فرهنگاي داشاته باشاند .از

پسر تفاوت هاي معناداري مشاهده شد که در همه ابعاد

آنجايي که توانايي اجتماعي همچون آگاهي اجتماعي و

دانشجويان دختر وضعيت خوشايندتري گزارش کردند.

مديريت ارتباطاات بازتاابدهنادهي تواناايي فارد در

رحيمنيا و مرتﻀوي ( ،)1389بااااه بررسي «ميزان تأﺛير

برقراري ارتباط با احساسات افراد اسات ،ايان عناصار

هوش فرهنگي بر عملكرد وظيفهاي مديران (مورد

هوش عاطفي ميتواند ارتباط نزديکي با هوش فرهنگي
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داشته باشد؛ چرا که هوش فرهنگي براي تعامل با افراد با

سطح سازماني ،پرداخته است .نتاايج نشاان داد هاوش

زمينههااي فرهنگاي متفااوت ضاروري اسات .تروناي

فرهنگي سازماني رابطه مثبتي با اﺛربخشاي ساازماني و

الکساندر 24و همکاران ( ،)2010در پژوهش خود نتيجه

عملكرد سازماني دارد .ونداين و همکاران ( ،)2007در

گرفتند هوش عاطفي ويژگي اي ضروري براي مديران

پژوهشي به اندازهگيري هوش فرهنگي و ميزان تأﺛير آن

است که به آنها نشان ميدهد چگونه به چاالشهاايي

بر سازگاري ،تصميمگيري ،انطباق فرهنگي و عملكرد

که با آن رو به رو هستند واکنش نشان دهند .همچناين

وظيفهاي پرداختند .نتايج اين تحقيق نشان داد كه ابعاد

بيان ميکنند که بدون هوش عاطفي طرحها در نهايات

هوش فرهنگي با هر كدام از اين متغيرها ارتباط دارد و

به شکست منتهي شوند .اين افراد ارتباطات ،رهبري اﺛر

در واقع هوش فرهنگي به عنوان عامل پيشبينيكننده

بخش ،مديريت تعاارض ،ماديريت تغييار ،ساازگاري

اين متغيرها معرفي شده است ،به اين صورت كه دو

شخصيتي را حياتيترين مهاارت هااي هاوش عااطفي

بعد استراتژي و دانش هوش فرهنگي بر قﻀاوت

ميدانند که مديران براي موفقيات طارحهاا و اجاراي

فرهنگي و تصميمگيري فرد تأﺛيرگذار است .همچنين

25

ابعاد رفتار و انگيزش هوش فرهنگي ميزان انطباق

( ،)2010در تحقيق خود نتيجه گرفت که هوش عاطفي

فرهنگي فرد را با موقعيتهاي جديد فرهنگي پيشبيني

با سبﮏ تصميمگيري سازگار ارتباط مثبت معنيدار و با

ميكند و باالخره ابعاد استراتژي و رفتار

هوش

سبﮏ تصميمگيري ناسازگار ارتبااط منفاي معنايداري

فرهنگي بر عملكرد وظيفهاي فرد تأﺛيرگذار است.

برنامههاي مديريتي به کاار مايبردناد .فاابيو ديوياد

دارد (حااااااجي کريماااااي و همکااااااران .)1390
چامپن ،)2009(26در پاژوهش خاود در ايالات متحاده

چارچوب نظري پژوهش

نشان داد هوش عاطفي با راهبرد راهحلگرايي و راهبرد

با توجه به مطالعات مباني تئوريﮏ در پيشينه

کنترل ارتباط معنيداري ندارد .همچنين راهبرد راهحال

تحقيقات انجام شده ،پژوهشگر چارچوب نظري را در

گرايي را راهبرد غالب مديران اعالم کردناد .ون دريال

قالب نمودار زير ترسيم نموده است (شکل :)2

( ،)2008در پژوهش خود به بررسي توسعه و سنجش
كمي هوش فرهنگي به عنوان يك سااختار حيااتي ،در
استراتژی

خودنظمدهی

دانش

انگیزش

خودآگاهی

کیفیت زندگی

انگیزش

همدلی

رفتار

مهارت های
اجتماعی
هوش عاطفي

هوش فرهنگي

شکل  .2چارچوب نظري پژوهش
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مذكور توسط کارشناسان و صاحبنظران تأييد و پايايي

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر

با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي هر يﮏ از

روش گردآوري دادهها توصيفي از نوع همبستگي

پرسشنامههاي هوش عاطفي ،هوش فرهنگي و كيفيت

ميباشد .جامعه آماري مورد مطالعه شامل كليه

زندگي به ترتيب برابر  0/89 ،0/88و  0/87به دست

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري در سال

آمده است .جهت تجزيه و تحليل دادهها از دو روش

تحصيلي  1392-93به تعداد  9758نفر ميباشد .حجم

آماري شامل آمار توصيفي (فراواني ،درصد فراواني،

نمونه آماري بر اساس جدول کرجسي و مورگان و به

نمودار ستوني ،ميانگين و انحراف معيار) و آمار

روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي برابر 370نفر بدست

استنباطي (آزمون ضريب همبستگي پيرسون) استفاده

آمد .براي گردآوري دادهها از دو روش کتابخانهاي و

شده است و جهت آناليز از نرم افزار  Spss 19استفاده

ميداني كه شامل سه پرسشنامه استاندارد هوش هيجان ي

گرديد.

بار -آن ( ،)1980هوش فرهنگي ون داين و آنگ
( )2004و کيفيت زندگي شربون ( )1992ميباشد،
استفاده شده است .روايي محتوايي پرسشنامههاي

يافتههاي پژوهش (آمار توصيفي داده ها)
 -1بررسي توصيفي دموگرافيك (جمعيت شناختي)

جدول  :1بررسي توزيع درصد فراواني دموگرافيك (جمعيت شناختي)
دموگرافيك (جمعيت شناختي)
جنسيت

رده سني

مقطع تحصيلي

فراواني

درصد فراواني

مرد

214

58

زن

156

42

 20سال و کمتر

34

9

 21-30سال

213

58

 31-40سال

93

25

 41-50سال

27

7

 51سال و بيشتر

3

1

كارداني

5

1

كارشناسي

233

63

كارشناسي ارشد

130

35

2

1

علوم انساني

136

37

علوم پايه و فني مهندسي

198

53

علوم پزشکي

36

10

روانشناسي

46

12

علوم تربيتي

56

15

ادبيات فارسي

3

1

علوم قرآني

6

2

تربيت بدني

12

3

رياضي

2

1

برق

45

12

دكتري
دانشكده محل تحصيل

رشته تحصيلي
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جدول  :1بررسي توزيع درصد فراواني دموگرافيك (جمعيت شناختي)
فراواني

درصد فراواني

دموگرافيك (جمعيت شناختي)
پرستاري

40

11

کشاورزي

12

3

مکانيﮏ

60

16

کامپيوتر

50

13

فيزيﮏ

6

2

معماري

14

4

علوم قﻀايي

18

5

 -2بررسي توصيفي مؤلفههاي هوش هيجاني
جدول  :2شاخصهاي مرکزي و پراکندگي مؤلفههاي هوش هيجاني
تعداد نمونه

ميانگين نظري (نقطه برش)

ميانگين نمونه

انحراف استاندارد

مؤلفه ها
خود کنترلي

370

3

2/17

1/19

انگيزش

370

3

1/18

1/32

همدلي

370

3

1/28

1/53

خودآگاهي

370

3

1/18

1/32

مهارتهاي اجتماعي

370

3

1/28

1/53

آمار استنباطي دادهها (بررسي فرضيههاي تحقيق)

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

فرضيه  :1بين هوش عاطفي با کيفيت زندگي

نمود رابطه معنادار مثبت بين هوش عاطفي با کيفيت

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري رابطه

زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين همبستگي

وجود دارد.

 0/52ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب تعيين
2

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

( ،)r =0/27ميتوان گفت که  27درصد از تغييرات

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر ( )H0را رد و

کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير هوش

فرضيه پژوهش (  )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

عاطفي ميباشد.

جدول  :3بررسي همبستگي بين هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها

کيفيت زندگي
شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n

هوش عاطفي

محاسباتي

مقادير محاسبه شده
370

r

0/523

سطح معناداري () Sig.

0/000
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جدول  :4بررسي همبستگي بين هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان
کيفيت زندگي
متغيرها

مقادير محاسبه شده

شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n

هوش فرهنگي

محاسباتي

370

r

0/675

سطح معناداري () Sig.

0/000

فرضيه  :2بين هوش فرهنگي با کيفيت زندگي

نمود رابطه معنادار مثبت بين خودآگاهي هوش عاطفي

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري رابطه

با کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين

وجود دارد.

همبستگي  0/53ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب
2

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

تعيين ( ،)r =0/28ميتوان گفت که  28درصد از

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر (  )H0را رد و

تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير

فرضيه پژوهش ( )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

خودآگاهي از مؤلفههاي هوش عاطفي ميباشد.

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

فرضيه  :4بين خودنظمدهي هوش عاطفي با کيفيت

نمود رابطه معنادار مثبت بين هوش فرهنگي با کيفيت

زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين همبستگي

رابطه وجود دارد.

 0/68ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب تعيين

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

( ،)r2=0/46ميتوان گفت که  46درصد از تغييرات

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر (  )H0را رد و

کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير هوش

فرضيه پژوهش (  )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

فرهنگي ميباشد.

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

فرضيه  :3بين خودآگاهي هوش عاطفي با کيفيت

نمود رابطه معنادار مثبت بين خود نظم دهي هوش

زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه

رابطه وجود دارد.

مقدار اين همبستگي  0/44ميباشد .از طرفي با
2

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

احتساب ضريب تعيين ( ،)r =0/20ميتوان گفت که

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر (  )H0را رد و

 20درصد از تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط

فرضيه پژوهش ( )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

به متغير خودنظمدهي از مؤلفههاي هوش عاطفي

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

مي باشد( .جدول )6

جدول  :5بررسي همبستگي بين خود آگاهي هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
خود آگاهي
هوش عاطفي

100

کيفيت زندگي
شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

مقادير محاسبه شده
370

r

0/533

سطح معناداري () Sig.

0/000
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جدول  :6بررسي همبستگي بين خود نظم دهي هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
خودنظم دهي
هوش عاطفي

کيفيت زندگي
مقادير محاسبه شده

شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

370

r

0/442

سطح معناداري () Sig.

0/000

جدول  :7بررسي همبستگي بين انگيزش هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
انگيزش
هوش عاطفي

کيفيت زندگي
مقادير محاسبه شده

شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

370

r

0/359

سطح معناداري () Sig.

0/000

فرضيه  :5بين انگيزش هوش عاطفي با کيفيت

فرضيه  :6بين همدلي هوش عاطفي با کيفيت زندگي

زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري رابطه

رابطه وجود دارد.

وجود دارد.

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر ( )H0را رد و

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر (  )H0را رد و

فرضيه پژوهش (  )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

فرضيه پژوهش ( )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

نمود رابطه معنادار مثبت بين انگيزش هوش عاطفي با

نمود رابطه معنادار مثبت بين همدلي هوش عاطفي با

کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين

کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين

همبستگي  0/36ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب

همبستگي  0/50ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب

تعيين ( ،)r2=0/13ميتوان گفت که  13درصد از

تعيين ( ،)r2=0/25ميتوان گفت که  25درصد از

تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير

تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير

انگيزش از مؤلفههاي هوش عاطفي ميباشد.

همدلي از مؤلفههاي هوش عاطفي ميباشد.

جدول  :8بررسي همبستگي بين همدلي هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
همدلي
هوش عاطفي

کيفيت زندگي
شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

مقادير محاسبه شده
370

r

0/501

سطح معناداري () Sig.

0/000
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جدول : 9بررسي همبستگي بين مهارتهاي اجتماعي هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان
کيفيت زندگي

متغيرها

شاخصهاي آماري

مهارتهاي اجتماعي هوش
عاطفي

مقادير محاسبه شده

تعداد نمونه () n
محاسباتي

370

r

0/523

سطح معناداري () Sig.

0/000

فرضيه  :7بين مهارتهاي اجتماعي هوش عاطفي با

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي

نمود رابطه معنادار مثبت بين استراتژي هوش فرهنگي

واحد ساري رابطه وجود دارد.

با کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين

نتايج حاصل از بررسي نمونهها که ريز آن در

همبستگي  0/44ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب
2

جدول  ،9موجود است ،نشان ميدهد در سطح اطمينان

تعيين ( ،)r =0/19ميتوان گفت که  19درصد از

 99درصد ( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر ( )H0را

تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير

رد و فرضيه پژوهش ( )H1را مورد تاييد قرار ميدهند،

استراتژي از مؤلفههاي هوش فرهنگي ميباشد.

چرا که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

فرضيه  :9بين دانش هوش فرهنگي با کيفيت زندگي

نمود رابطه معنادار مثبت بين مهارتهاي اجتماعي

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري رابطه

هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد

وجود دارد.

كه مقدار اين همبستگي  0/52ميباشد .از طرفي با

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

(،)r2=0/27

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر (  )H0را رد و

مي توان گفت که  27درصد از تغييرات کيفيت زندگي

فرضيه پژوهش (  )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

دانشجويان مربوط به متغير مهارتهاي اجتماعي از

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

مؤلفههاي هوش عاطفي ميباشد.

نمود رابطه معنادار مثبت بين دانش هوش فرهنگي با

فرضيه  :8بين استراتژي هوش فرهنگي با کيفيت

کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين

زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

همبستگي  0/50ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب

رابطه وجود دارد.

تعيين ( ،)r2=0/25ميتوان گفت که  25درصد از

احتساب

ضريب

تعيين

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد
( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر (  )H0را رد و

تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير
دانش از مؤلفههاي هوش فرهنگي ميباشد.

فرضيه پژوهش ( )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا
جدول  :10بررسي همبستگي بين استراتژي هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
استراتژي
هوش فرهنگي

102

کيفيت زندگي
شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

مقادير محاسبه شده
370

r

0/439

سطح معناداري () Sig.

0/000
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جدول  :11بررسي همبستگي بين دانش هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
دانش
هوش فرهنگي

کيفيت زندگي
مقادير محاسبه شده

شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

370

r

0/504

سطح معناداري () Sig.

0/000

فرضيه  :10بين انگيزش هوش فرهنگي با کيفيت

فرضيه  :11بين رفتار هوش فرهنگي با کيفيت زندگي

زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري رابطه

رابطه وجود دارد.

وجود دارد.

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

نتايج نشان ميدهد در سطح اطمينان  99درصد

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر ( )H0را رد و

( ،)=α0/01دادهها قويا فرض صفر (  )H0را رد و

فرضيه پژوهش (  )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

فرضيه پژوهش ( )H1را مورد تاييد قرار ميدهند ،چرا

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

که ( ،)Sig.=0/000=α < 0/01بنابراين ميتوان ادعا

نمود رابطه معنادار مثبت بين انگيزش هوش فرهنگي با

نمود رابطه معنادار مثبت بين رفتار هوش فرهنگي با

کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين

کيفيت زندگي دانشجويان وجود دارد كه مقدار اين

همبستگي  0/49ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب

همبستگي  0/64ميباشد .از طرفي با احتساب ضريب

تعيين ( ،)r2=0/24ميتوان گفت که  24درصد از

تعيين ( ،)r2=0/40ميتوان گفت که  40درصد از

تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير

تغييرات کيفيت زندگي دانشجويان مربوط به متغير

انگيزش از مؤلفههاي هوش فرهنگي ميباشد.

رفتار از مؤلفههاي هوش فرهنگي ميباشد.

جدول  :12بررسي همبستگي بين انگيزش هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
انگيزش
هوش فرهنگي

کيفيت زندگي
مقادير محاسبه شده

شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

370

r

0/488

سطح معناداري () Sig.

0/000

جدول  :13بررسي همبستگي بين رفتار هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان
متغيرها
رفتار
هوش فرهنگي

کيفيت زندگي
شاخصهاي آماري
تعداد نمونه () n
محاسباتي

مقادير محاسبه شده
370

r

0/636

سطح معناداري () Sig.

0/000
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کاهش ميزان هوش فرهنگي از ميزان کيفيت زندگي

بحث و نتيجه گيري
پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه هوش عاطفي

کاسته ميشود .نتايج با پژوهشهاي حميد و زمستاني

و هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه

( ،)1392رمﻀاني و نظريان مادواني ( ،)1392قرهسفلو

آزاد اسالمي واحد ساري انجام شده است .در اين

( )1391در داخل کشور و نتايج پژوهشهاي تروني

پژوهش مؤلفههاي هوش عاطفي شامل خودآگاهي،

الکساندر و همکاران ( ،)2010فابيو ديويد (،)2010

خودنظمدهي ،انگيزش ،همدلي و مهارتهاي اجتماعي

چامپن ( ،)2009ون دريل ( )2008در خارج از کشور

و مؤلفههاي هوش فرهنگي شامل استراتژي ،دانش،

همسو است .بنابراين يکي از روشهاي افزايش کيفيت

انگيزش و رفتار بوده است که ميزان ارتباط آنها با

زندگي دانشجويان ،افزايش مهارتهاي الزم در زمينه

کيفيت زندگي تعيين گرديد.

تقويت هوش فرهنگي آنها است .بنابراين ،به

در بررسي فرضيه اول مشخص شد که بين هاوش

دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت کسب رضايت

عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان رابطه معنادار مثبت

بيشتر از زندگي و ارتقا کيفيت آن ،خود را با محيطهاي

وجود دارد ،يعني با افزايش ميازان هاوش عااطفي بار

جغرافيايي مختلف که فرهنگهاي خاص خود را دارند

ميزان کيفيت زندگي افزوده مايشاود و بار عکاس باا

و تنوع فرهنگي در آنها زياد است وفق داده و با حفظ

کاهش ميزان هوش عااطفي از ميازان کيفيات زنادگي

فرهنگ خود به ساير فرهنگها احترام بگذارند.

کاسته ميشود .نتايج با پژوهشهاي طباطبايي مزدآبادي

در بررسي فرضيه سوم مشخص شد که بين

( ،)1394کروباااي و همکااااران ( ،)1394حمياااد و

خودآگاهي هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان

زمستاني ( )1392در داخل کشور و نتايج پژوهشهااي

رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با افزايش

راکاستال و همکاران ( ،)2011ماون ( ،)2010تروناي

خودآگاهي بر ميزان کيفيت زندگي افزوده ميشود و بر

الکساندر و همکااران ( ،)2010فاابيو ديوياد (،)2010

عکس با کاهش ميزان خودآگاهي از ميزان کيفيت

چاامپن ( )2009در خااارج از کشااور هاامسااو اساات.

زندگي کاسته ميشود .نتايج با پژوهشهاي کروبي و

بنابراين يکاي از روشهااي افازايش کيفيات زنادگي

همکاران ( ،)1394حميد و زمستاني ( ،)1392رمﻀاني

دانشجويان ،افزايش مهارتهاي الزم در زميناه تقويات

و نظريان مادواني ( ،)1392رحيمنيا و مرتﻀوي

هوش عااطفي آنهاا اسات .بناابراين ،باه دانشاجويان

( )1389در داخل کشور و نتايج پژوهشهاي راکاستال

پيشنهاد ميگردد جهت کسب موفقيتهااي بيشاتر در

و همکاران ( ،)2011مون ( ،)2010چامپن (،)2009

امور مختلف زندگي مهارتهاي هوش عاطفي از جمله

ون دريل ( ،)2008ون داين و همکاران ( )2007در

توانايي ارزيابي احساساات خاود و سااير اطرافياان و

خارج از کشور همسو است .بنابراين يکي از روشهاي

تمايز قايل شدن بين احساسات و استفادهي کارآماد از

افزايش کيفيت زندگي دانشجويان ،افزايش مهارتهاي

ارزيابي ايان اطالعاات را در تفکار و عمال ،در خاود

الزم در زمينهي تقويت خودآگاهي آنها است .بنابراين،

تقويت نمايند.

به دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت کسب موفقيت-

در بررسي فرضيه دوم مشخص شد که بين هوش

هاي بيشتر در امور مختلف زندگي و ارتقاء کيفيت

فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان رابطه معنادار

زندگي ،مهارتهاي خودآگاهي هوش عاطفي از جمله

مثبت وجود دارد ،يعني با افزايش ميزان هوش فرهنگي

تشخيص احساسات و عواطف در همان زمان که در

بر ميزان کيفيت زندگي افزوده ميشود و برعکس با
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حال وقوع هستند و يا توانايي کنترل و اداره لحظه به

يکي از روشهاي افزايش کيفيت زندگي دانشجويان،

لحظه احساسها را در خود تقويت نمايند.

افزايش مهارتهاي الزم در زمينه تقويت انگيزش آنها

در بررسي فرضيه چهارم مشخص شد که بين

است .بنابراين ،به دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت

خودنظمدهي هوش عاطفي با کيفيت زندگي

کسب موفقيتهاي بيشتر در امور مختلف زندگي و

دانشجويان رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با

ارتقاء کيفيت زندگي ،مهارت انگيزش هوش عاطفي از

افزايش خودنظمدهي بر ميزان کيفيت زندگي افزوده

جمله توانايي هدايت احساسات در جهت هدف خاص

ميشود و بر عکس با کاهش ميزان خودنظمدهي از

براي تمرکز ،توجه و ايجاد انگيزه را در خود تقويت

ميزان کيفيت زندگي کاسته ميشود .نتايج با پژوهش-

نمايند.

هاي حميد و زمستاني ( ،)1392رمﻀاني و نظريان

در بررسي فرضيه ششم مشخص شد که بين

مادواني ( ،)1392قرهسفلو ( ،)1391حاجي کريمي و

همدلي هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان

همکاران ( ،)1390سلطاني و همکاران ( ،)1390در

رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با افزايش همدلي

داخل کشور و نتايج پژوهشهاي مون ( ،)2010ون

بر ميزان کيفيت زندگي افزوده ميشود و برعکس با

دريل ( ،)2008ون داين و همکاران ( )2007در خارج

کاهش ميزان همدلي از ميزان کيفيت زندگي کاسته مي-

از کشور همسو است .بنابراين يکي از روشهاي

شود .نتايج با پژوهشهاي ضرغامي و همکاران

افزايش کيفيت زندگي دانشجويان ،افزايش مهارتهاي

( ،)1391قرهسفلو ( ،)1391محرمزاده و همکاران

الزم در زمينه تقويت خودنظمدهي آنها است .بنابراين،

( ،)1390حاجي کريمي و همکاران ( ،)1390سلطاني و

به دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت کسب موفقيت-

همکاران ( ،)1390رحيمنيا و مرتﻀوي ( )1389در

هاي بيشتر در امور مختلف زندگي و ارتقاء کيفيت

داخل کشور و نتايج پژوهشهاي تروني الکساندر و

زندگي ،مهارت خودنظمدهي هوش عاطفي از جمله

همکاران ( ،)2010فابيو ديويد ( ،)2010ون دريل

کنترل و اداره احساسات بر پايه خودآگاهي را در خود

( ،)2008ون داين و همکاران ( )2007در خارج از

تقويت نمايند.

کشور همسو است .بنابراين يکي از روشهاي افزايش

در بررسي فرضيه پنجم مشخص شد که بين

کيفيت زندگي دانشجويان ،افزايش مهارتهاي الزم در

انگيزش هوش عاطفي با کيفيت زندگي دانشجويان

زمينه تقويت همدلي آنها است .بنابراين ،به دانشجويان

رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با افزايش

پيشنهاد ميگردد جهت کسب موفقيتهاي بيشتر در

انگيزش بر ميزان کيفيت زندگي افزوده ميشود و بر

امور مختلف زندگي و ارتقاء کيفيت زندگي ،مهارت

عکس با کاهش ميزان انگيزش از ميزان کيفيت زندگي

همدلي هوش عاطفي از جمله توانايي همدلي با

کاسته ميشود .نتايج با پژوهشهاي کروبي و همکاران

ديگران را در خود تقويت نمايند.

( ،)1394محرم زاده و همکاران ( ،)1390حاجي

در بررسي فرضيه هفتم مشخص شد که بين

کريمي و همکاران ( ،)1390سلطاني و همکاران

مهارتهاي اجتماعي هوش عاطفي با کيفيت زندگي

( ،)1390رحيمنيا و مرتﻀوي ( )1389در داخل کشور

دانشجويان رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با

و نتايج پژوهشهاي تروني الکساندر و همکاران

افزايش مهارتهاي اجتماعي بر ميزان کيفيت زندگي

( ،)2010فابيو ديويد ( ،)2010چامپن ( ،)2009ون

افزوده ميشود و برعکس با کاهش ميزان مهارتهاي

دريل ( )2008در خارج از کشور هم سو است .بنابراين

اجتماعي از ميزان کيفيت زندگي کاسته ميشود .نتايج
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با پژوهشهاي محرم زاده و همکاران ( ،)1390حاجي

براي كسب و درك دانش فرهنگي از جمله برقراري

کريمي و همکاران ( ،)1390سلطاني و همکاران

ارتباط بين افکار فرهنگي خود و ديگران به كار ميبرند

( )1390در داخل کشور و نتايج پژوهشهاي فابيو

را در خود تقويت نمايند.

ديويد ( ،)2010مون ( ،)2010چامپن ( ،)2009ون

در بررسي فرضيه نهم مشخص شد که بين دانش

دريل ( ،)2008ون داين و همکاران ( )2007در خارج

هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان رابطه

از کشور همسو است .بنابراين يکي از روشهاي

معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با افزايش دانش هوش

افزايش کيفيت زندگي دانشجويان ،افزايش مهارتهاي

فرهنگي بر ميزان کيفيت زندگي افزوده ميشود و

الزم در زمينه تقويت مهارتهاي اجتماعي آنها است.

برعکس با کاهش ميزان دانش هوش فرهنگي از ميزان

بنابراين ،به دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت کسب

کيفيت زندگي کاسته ميشود .نتايج با پژوهشهاي

موفقيتهاي بيشتر در امور مختلف زندگي و ارتقاء

طباطبايي مزدآبادي ( ،)1394کروبي و همکاران

کيفيت زندگي ،مهارتهاي اجتماعي هوش عاطفي از

( ،)1394حميد و زمستاني ( ،)1392رمﻀاني و نظريان

جمله هنر ارتباط با مردم به مقدار زياد و يا مهارت

مادواني ( ،)1392قرهسفلو ( ،)1391محرمزاده و

کنترل و اداره احساسات ديگران را در خود تقويت

همکاران ( ،)1390حاجي کريمي و همکاران (،)1390

نمايند.

سلطاني و همکاران ( ،)1390رحيمنيا و مرتﻀوي

در بررسي فرضيه هشتم مشخص شد که بين

( ،)1389در داخل کشور و نتايج پژوهشهاي تروني

استراتژي هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان

الکساندر و همکاران ( ،)2010فابيو ديويد (،)2010

رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با افزايش

چامپن

( ،)2009ون دريل ( ،)2008ون داين و

استراتژي هوش فرهنگي بر ميزان کيفيت زندگي افزوده

همکاران ( )2007در خارج از کشور همسو است.

ميشود و برعکس با کاهش ميزان استراتژي هوش

بنابراين يکي از روشهاي افزايش کيفيت زندگي

فرهنگي از ميزان کيفيت زندگي کاسته ميشود .نتايج با

دانشجويان ،افزايش مهارتهاي الزم در زمينهي تقويت

پژوهشهاي طباطبايي مزدآبادي ( ،)1394کروبي و

دانش هوش فرهنگي آنها است .بنابراين ،به

همکاران ( ،)1394رمﻀاني و نظريان مادواني (،)1392

دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت کسب موفقيتهاي

محرم زاده و همکاران ( ،)1390حاجي کريمي و

بيشتر در امور مختلف زندگي و ارتقاء کيفيت زندگي،

همکاران ( ،)1390سلطاني و همکاران ( )1390در

مهارت دانش هوش فرهنگي از جمله درك تشابهات و

داخل کشور و نتايج پژوهشهاي راکاستال و همکاران

تفاوتهاي فرهنگي و جنبههاي آن شامل شناخت

( ،)2011ون دريل ( ،)2008ون داين و همکاران

سيستمهاي اقتصادي و قانوني ،هنجارهاي تعامل

( )2007در خارج از کشور همسو است .بنابراين يکي

اجتماعي ،عقايد مذهبي ،ارزشهاي زيباييشناختي و

از روشهاي افزايش کيفيت زندگي دانشجويان،

زبانهاي ديگر را در خود تقويت نمايند.

افزايش مهارتهاي الزم در زمينهي تقويت استراتژي

در بررسي فرضيه دهم مشخص شد که بين

هوش فرهنگي آنها است .بنابراين ،به دانشجويان

انگيزش هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان

پيشنهاد ميگردد جهت کسب موفقيتهاي بيشتر در

رابطه معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با افزايش

امور مختلف زندگي و ارتقاء کيفيت زندگي ،مهارت

انگيزش هوش فرهنگي بر ميزان کيفيت زندگي افزوده

استراتژي هوش فرهنگي از جمله فرايندهايي كه افراد

ميشود و برعکس با کاهش ميزان انگيزش هوش
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فرهنگي از ميزان کيفيت زندگي کاسته ميشود .نتايج با

کيفيت زندگي ،مهارت رفتار هوش فرهنگي از جمله

پژوهشهاي رمﻀاني و نظريان مادواني ( ،)1392قره-

سازگاري با آن دسته از رفتارهاي كالمي و غيركالمي كه

سفلو ( ،)1391محرم زاده و همکاران ( ،)1390حاجي

براي برخورد با فرهنگهاي مختلف مناسب هستند را

کريمي و همکاران ( ،)1390سلطاني و همکاران

در خود تقويت نمايند.

( ،)1390رحيمنيا و مرتﻀوي ( )1389در داخل کشور

پيشنهاد ميگردد تقويت و برنامهريزي الزم جهات

و نتايج پژوهشهاي راکاستال و همکاران (،)2011

نهادينه کردن هوش عاطفي و هوش فرهنگي به طرياق

( ،)2009ون دريل

مختلف در جامعه صاورت پاذيرد ،باه هماين منظاور

( ،)2008ون داين و همکاران ( )2007در خارج از

شايسته است از ظرفيتهاي آموزش و پرورش و صدا

کشور همسو است .بنابراين يکي از روشهاي افزايش

و سيما در افازايش آگااهي و آشانايي اقشاار مختلاف

کيفيت زندگي دانشجويان ،افزايش مهارتهاي الزم در

جامعه از جمله داناشآماوزان و والادين آنهاا اساتفاده

زمينه تقويت انگيزش هوش فرهنگي آنها است.

شااود؛ برگاازاري ساامينارها و همااايشهاااي علمااي-

بنابراين ،به دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت کسب

پژوهشي با محوريت هوش عاطفي و هاوش فرهنگاي

موفقيتهاي بيشتر در امور مختلف زندگي و ارتقاء

در سااطح منطقااه ،مل اي و ب اينالملل اي بااا دعااوت از

کيفيت زندگي ،مهارت انگيزش هوش فرهنگي از

انديشمندان ،کارشناسان و صاحبنظران در دانشگاه آزاد؛

جمله ميزان عالقه براي آزمودن فرهنگهاي ديگر و

برگزاري سمينارها و جلسات توجيهي براي دانشجويان

تعامل با افرادي از فرهنگهاي مختلف را در خود

با دعوت از کارشناسان و متخصصاان جهات آشانايي

تقويت نمايند.

دانشجويان با تأﺛيرات هوش عاطفي و هوش فرهنگاي

فابيو ديويد ( ،)2010چامپن

در بررسي فرضيه يازدهم مشخص شد که بين

بر ساالمتي عماومي ،رواناي ،کيفيات زنادگي و اراياه

رفتار هوش فرهنگي با کيفيت زندگي دانشجويان رابطه

راهکارهاي عملي براي استفاده از ظرفيتهااي هاوش

معنادار مثبت وجود دارد ،يعني با تقويت رفتار هوش

عاطفي و هوش فرهنگي؛ افزايش ايفاي نقش خاانواده

فرهنگي بر ميزان کيفيت زندگي افزوده ميشود و

در باال بردن بردباري در مقابل مشکالت ،ايجاد اعتمااد

برعکس با کاهش در رفتار هوش فرهنگي از ميزان

به نفس ،پارورش اخاالق پسانديده ،کماﮏ باه رشاد

کيفيت زندگي کاسته ميشود .نتايج با پژوهشهاي

احساسات و عواطف ،فروتني و گذشت ،راساتگويي و

رمﻀاني و نظريان مادواني ( ،)1392قرسفلو (،)1391

صداقت ،رعايت اصول ماذهبي ،چگاونگي ارتبااط باا

محرم زاده و همکاران ( ،)1390سلطاني و همکاران

دي گااران و انتخاااب دوسااتان مناسااب در جوانااان و

( ،)1390در داخل کشور و نتايج پژوهشهاي مون

نوجوانان؛ عنايت هر چه بيشتر به بررسي ابعاد مختلف

( ،)2010فابيو ديويد ( ،)2010چامپن ( ،)2009ون

هوش عااطفي ،هاوش فرهنگاي و سااير هاوشهااي

دريل ( ،)2008ون داين و همکاران ( )2007در خارج

شناخته شده مانند هوش اجتماعي ،معنوي و اقتصاادي

از کشور همسو است .بنابراين يکي از روشهاي

با انجام مطالعات و تحقيقات متناسب و مثمر ﺛمار؛ باه

افزايش کيفيت زندگي دانشجويان ،افزايش مهارتهاي

ساير پژوهشگران توصيه ميشود :پژوهشهاي مشابهاي

الزم در زمينه تقويت رفتار هوش فرهنگي آنها است.

در ديگر مقاطع تحصيلي انجام گردد و نتايج باا نتاايج

بنابراين ،به دانشجويان پيشنهاد ميگردد جهت کسب

پژوهش حاضر مقايسه شود؛ اين پژوهش در بين دانش

موفقيتهاي بيشتر در امور مختلف زندگي و ارتقاء

آموزان همه دوره هاي تحصيلي و به تفکياﮏ جنسايت
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اجرا گردد و نتايج آن با نتايج حاصل از ايان پاژوهش

استان تهران .نشريه علمي پژوهشي مديريت فردا،

مقايسااه گااردد ،همچنااين اي ان پااژوهش بااا ابزارهاااي

 ،)8(22پاييز و زمستان.67-78 ،

انادازهگياري متفااوت و روشهااايي نظيار مشاااهده و
مصاحبه در کنار پرسشنامه بررسي شود.

رقيبي ،مهوش .1387 .بررسي رابطه هوش هيجاني
مديران متوسطه با اﺛربخشي مديريتي آنان (براساس
مدل پارسونز) در شهر زاهدان .پايان نامه كارشناسي

منابع و مآخذ

ارشد دانشكده روان شناسي دانشگاه سيستان و

بردبار ،غالمرضا و کنجکاو منفرد ،اميررضا.1390 .

بلوچستان.

بررسي نقش هوش عاطفي در راهبرهاي مديريت

رمﻀاني ،عليرضا و نظريان مادواني ،عباس.1392 .

منابع انساني .دو ماهنامهي توسعهي انساني پليس،

ارتباط بين هوش هيجاني ،آمادگي جسماني و كيفيت

سال هشتم.121-145 ،34 ،

زندگي دانشجويان .پژوهشهاي کاربردي در مديريت

تاجي ،مرتﻀي .1386 .مقايسهي هوش عاطفي

ورزشي ،)2(2 ،تابستان.85-98 ،

ورزشكاران رشتههاي تيمي و انفرادي پسران شركت

سبحاني شهميرزادي ،مريم .1390.مقايسه سالمت روان

كننده در هشتمين المپياد دانش آموزان مدارس كشور.

و کيفيت زندگي مادران داراي کودکين دچار کاهش

رسالهي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم

رشد و مادران داراي کودکان عادي .پايان نامه

ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد.

کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري.

ترابي ،منوچهر .1382 .بررسي رابطه بين هوش هيجاني

سلطاني شال ،رضا ،کارشکي ،حسين ،آقامحمديان

و عملکرد مديران گروه هتلهاي هما .پاياننامه

شعرباف ،حميد رضا ،عبدخدايي ،محمدسعيد ،بافنده،

کارشناسي ارشد ،دانشکده روانشناسي و علوم

حسين .1390 .بررسي روايي و پايايي پرسشنامه

تربيتي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

کيفيت زندگي در مدرسه در مدارس شهر مشهد.

حاجي کريمي ،عباسعلي ،رضاييان ،علي ،هادي زاده

مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان.79-93 ،)1(19 ،

مقدم ،اکرم ،بنيادي نائيني ،علي .1390 .بررسي تاﺛير

سلطانيفر ،عاطفه .)1386( .هوش هيجاني .فصلنامه

شايستگيهاي هوش عاطفي ،شناختي و اجتماعي در

اصول بهداشت روانﯽ ،سال نهم 35 ،و .84-93 : ،36

شايستگيهاي مديران منابع انساني بخش دولتي

ضرغامي ،مهران ،خادملو ،محمد ،شيخ مونسي بهروزي،

ايران .انديشه مديريت راهبردي ،سال پنجم-254 ،1 ،

بهرنگ .1391 .بررسي وضعيت رضايت از كيفيت

.223

زندگي در دانشجويان پزشكي و منابع طبيعي .مجله

حميد ،نجمه .زمستاني ،مهدي .1392 .رابطه هوش

دانشگاه علوم پزشکي مازندران ،)89(22 ،خرداد.

معنوي و ويژگيهاي شخصيتي با كيفيت زندگي در

طباطبايي مزدآبادي ،محسن ،1394 .بررسي نقش هوش

دانشجويان پزشكي ،مجله پزشكي ،هرمزگان ،سال

هيجاااني و هااوش فرهنگ اي در گاارايش بااه تحااول

هفدهم ،شماره چهارم ،مهر و آبان ،صفحات -355

سازمان ،دوفصلنامه ناوآوري و ارزشآفريناي ،ساال

347

سوم ،شماره هفتم ،بهار و تابستان ،صص .105-116

رحيمنيا ،فريبرز ،مرتﻀوي ،سعيد و دالرام ،طوبي.

قرهسفلو ،حميد .1391 .بررسي رابطه هوش فرهنگي و

 .1389ميزان تأﺛير هوش فرهنگي بر عملكرد وظيفه

عملکرد کارکنان .نخستين همايش ساالنه علوم

اي مديران (مورد مطالعه :شعب بانك اقتصاد نوين

اينترنتي:
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