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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

6036 بهار، 6، شماره 8دوره   

6301 -6350صفحات   

 شهرستان فالرد معلمان مدارس ابتدایی زندگی نحویبا  بینی خوشرابطه 
 

 فاطمه کمالی خواجه لنگی

 کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی

 

 چکیده

 –توصیفی  ،روش پژوهش حاضر .بود با نحوی زندگی دبیران شهرستان فالرد بینی خوشهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه 

بودند که از  معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالردی جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه .بودپیمایشی از نوع همبستگی 

ابزار مورد استفاده در این  .انتخاب شدندتصادفی ساده گیری نمونه آماری به روش نمونه عنوان بهنفر  083این میان تعداد 

گیری مقیاس جهت ،(6888و همکاران )شات انی مقیاس هوش هیج ،(6885های شخصیتی گلدبرگ )پژوهش مقیاس ویژگی

های آماری از  برای تحلیل فرضیه .( بود6881( و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی)6885شایر و کارور ) زندگی

ها با استفاده از روش آماری  نتایج تحلیل فرضیه .های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد روش

هوش  ،گشودگی نسبت به تجربه ،رنجوریروان ،وجدانی بودن ،شناسیوظیفه ،گراییبرون ن نشان داد که بینپیرسوستگی همب

چند نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون همچنین  .دار وجود داردکیفیت زندگی دبیران رابطه معنیبا  بینی خوشهیجانی و 

بینی کننده شناسی پیشو وظیفه بینی خوش ،یجانیهوش های تغیرهم ،بینپیشمتغیرهای از میان  نشان داد که ،متغیری

 . برای متغیر مالک کیفیت زندگی دبیران بودند یتر مناسب

 

 .کیفیت زندگی و بینی خوش ،نحوی زندگی ،های شخصیتیویژگیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

بخاش وسایو و    ،(0338 ،6و بهشاتیان  ی مانش ولیاای ا ،های اجتماعی سالمت )مطلق کننده یکی از تعیین عنوان بهکار و اشتغال 

شاغلی مخصوصااد در معلماان کاه      شرایط مرتبط با شاغل و رضاایت   ،رو ازاین .دهد مهمی از اوقات افراد را به خود اختصاص می

شاده   زنادگی  از رضاایت  و ساالمتی  ارزشامند ارتقاا    و ضاروری  ارکاان  تبادیل باه یکای از    ،پرورانند میجوامو را  سازان آینده

 و 0کیفیات زنادگی   بر را بیکاری مخرب اثرات تواند می شدن استخدام ،(0366)0گرینبه باور  .(0361 ،0شیرازی یبی وست)حبا

در افاراد   ،تعبیر می شودحساس خرسندی و رضایت از زندگی ا عنوان بهکه  ،کیفیت زندگیاز این رو  .کاهش دهد روان سالمت

در واقو تجربه شادکامی و کیفیت باایی زنادگی    .است . . .ایت شغلی و یا رضوت و مختلف دارای معیار های گوناگونی مانند ثر

شود که می تواند در  رود و احساس غم و ناخرسندی اغلب مانعی در راه کیفیت زندگی شمرده می هدف برتر زندگی به شمار می

 .  (0360 ،5افرادی که دچار مشکالتی هستند سطح آن متزلزل گردد )می

تفاوت در  .مرتبط باشدکیفیت زندگی دبیران  می تواند بایکی از عوامل مختلفی است که  1های شخصیتیگییژو ،در عین حال

مشخصات فردی مانند شخصیت یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده کیفیت زندگی است که به دیگر چیزی که برای کیفیت 

کیفیت درک شخصیت فرد می تواند نقش مهمی در  ینرابناب .زندگی یک نفر مهم است ممکن است برای دیگری مهم نباشد

مشخص می  ،زیرا انگیزش و نگرش فرد را به زندگی و شیوه ای که وی به اقتضائات زندگی پاسخ می دهد ،زندگی داشته باشد

هوش  .است 8هوش هیجانی ،نقش دارد کیفیت زندگیهایی که در پیش بینی یکی دیگر از متغیر .(0363 ،1کند )شانک

تکانش های خود را  ،هایی مانند اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ نماید و در مقابل نامالیمات پایداری کندتواناییی انهیج

قدرت تفکر او را خدشه  ،حایت روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر ،کنترل کند و کامیابی را به تعویق بیندازد

 برخالف هوشبهر که سابقه حدود یکصدسال تحقیق برصدها هزارنفر را به .دامیدوار باشو د با دیگران همدلی کن ،دار سازد

 . (6081 ،ترجمه پارسا ،8گلمن)هوش هیجانی مفهوم جدیدی است  ،مراه دارده

تحقیقات انجام شده توسط تعدادی از  .باشدمی 63بینی خوش ،از متغیرهای اساسی مؤثر بر کیفیت زندگی دبیران ،در ضمن

ها نتایج مثبت بیشتری به دست می آورند  خوش بین .بینی را مشخص نموده اندو معایب بد بینی خوششناسان مزایای نارو

کنند و از فرآیند حل مسئله استفاده می کنند تا اینکه آن را  زیرا آنها هدفشان را به صورت یک چیز دست یافتنی تصور می

اشاره دارد که در آن معموید  -خوش بینی به جهت گزینی .(6080نقل از موحد  به ،6880 ،66انکار کنند )آسپین وال و تایلور

 ،60کلی و درونی در نظر گرفته می شوند )پیترسون ،نتایج عوامل ثابت عنوان بهپیامدهای مثبت مورد انتظارند و این پیامدها 

 ،ند سطح افسردگی اضطراب پایینناشناختی مخوش بینی با یک رشته از پیامدهای مثبت سالمت جسمانی و روان .(0333

                                                           
1 . Motlagh, Oliaeimanesh & Beheshtian 
2 . Habib & Shirazi 
3 . Green 
4 . quality of life 
5 . Mey 
6 . personality characteristics 
7 . Shanak 
8 . emotional intelligence 
9 . Golman 
10 . optimism 
11 . Aspin Val & Taylor 
12 . Peterson 
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بر اساس مطالب فوق هدف از  .(6888 ،و همکاران 60عدم ضعف سیستم ایمنی و بهزیستی عمومی همبسته می باشد )ایساکو

با کیفیت زندگی دبیران متوسطه دوم ناحیه  بینی خوشهوش هیجانی و  ،های شخصیتیتحقیق حاضر بررسی رابطه بین ویژگی

 . یک اهواز می باشد

 

 مسئلهبیان  -2

 های مهم و حیاتی مانند آماوزش و پارورش   های عمده مدیران در سازمان هاز دغدغ ،راضی و خشنود نگهداشتن کارکنانامروزه  

 کیفیات زنادگی   باه  خاصای  اهمیت ،ها سازمان انسانی منابو و مدیریت ( و در تمامی سطوح0338 ،60بوده )رضایی و خلیل زاده

حالات   عنوان بهتوان  را می معلمان رضایت شغلی ،در یک تعریف ساده .(0361 ،65شود)زکی می دهدا نانشغلی و خانوادگی کارک

تعریف نمود که بطور مستقیم بر کیفیات   در تدریس اش های شغلی عاطفی مثبت یا مطلوب یک شخص نسبت به شغل یا تجربه

کیف  و کم خود اجتماعی حیات در تا کنندمی تالش فطری طور به ها انسان .(0363 ،61)دمیرتاسمطلوب زندگی اثرگذار است

طاول   در و هست و بوده او آرزوی همواره مطلوب کیفیت با زندگی یک داشتن .کند مینأت خود برای را زندگی شرایط مطلوب

 ،اناست )حساینی  داشته معطوف خود به را وی ذهن و فکر آن به دستیابی چگونه و خوب زندگی مفهوم یافتن متمادی سالیان

 دانشامندان  زندگی کیفیت معنی خصوص در .کندمی تداعی را زندگی کیفیت مفهوم مذکور موارد .(6083 ،زاده و نیکنامسمقا

 فرد زندگی از ابعادی از رضایت عدم یا رضایت را زندگی کیفیت پاور و فرانز که طوری به .قائل هستند متعددی تعاریف و تعابیر

 در موجودش عملکرد سطح از فرد رضایت و ارزیابی را زندگی کیفیت (6888) 61تالسکی و سل .است مهم او برای که دانندمی

 .  (0331 ،68کنند )بیشاپتلقی می ،پندارند می ممکن یا آل ایده آنچه با مقایسه

 در فردی هایتفاوت سبب ادراک شخصیتی هایدر زندگی ویژگی .ویژگیهای شخصیتی است ،از عوامل مرتبط با کیفیت زندگی

 و رفتار پیش بینی برای الگوهایی تواندمی افراد شخصیتی هایویژگی .شوندرفتار می و احساس ،پایدار تفکر الگوهای لبقا

 از بهتر افراد از برخی چرا دهدمی نشان که است مهمی عاملی افراد فردی هایو تفاوت آورد فراهم آنان روانی حالت های

 روان سالمت و رضایت ،انگیزش مختلف سطوح از و آیندمی کنار مشترکندگی ی و زمحیط و متغیرهای شرایط با دیگران

 ،هاها و نگرشارزش ،های شخصیتیویژگی ،هاتوانایی ،هانیاروی کار از نظر مهارت .(6083 ،و همکاران برخوردارند )شفیعی

نیروی کار دارای  .کندکار اشاره میاهیت ودن مادراکات و ِاسنادهایشان با یکدیگر متفاوتند و این تفاوت به چالش برانگیز ب

بر  .(0331 ،68های شخصیتی هستند و هیچ دو نفری کامالد شبیه یکدیگر نیستند )نلسون و کوئیکی متنوعی از ویژگیمجموعه

 . های شغلی و کیفیت زندگی افراد پی بردهای شخصیتی به ویژگیتوان از طریق ویژگیاین اساس می

عنوان ماشه چکان یک  آن به عنوان جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه تعقل و هیجان است و از ه بهوش کیکی از مفاهیم ه

( در پاسخ به 6888) 03سالووی و مایر .شود مفهوم هوش هیجانی است ی ارتقای بهداشت روانی یاد می انقالب بزرگ در زمینه

برای اولین بار  ،امالد متفاوتی از پیشرفت و خوشبختی برسندوح که سطتوانند ب بهر مساوی می این سئوال که چرا دو فرد با هوش

                                                           
13 . easako 
14 . Rezaei & Khalilzadeh 
15 . Zaki 
16 . Demirtas 
17 . Sell & Taleski 
18. Bishop  
19- Nelson & Quick  
3-Salovey&Mayer 
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طور  های زیربنایی و رفتار فردی است که به منظور از هوش هیجانی آن دسته از جنبه .اصطالح هوش هیجانی را مطرح نمودند

 ،ه در ابعاد گوناگون زندگییم کهست امروزه شاهد این .(6081 ،های عقالنی و تفکری او متفاوت است )ابراهیمی کامل با توانایی

هوش یکی از جذاب ترین و جالب ترین فرآیندهای روانی است که جلوه های آن در  .انواع هوش مهم و تأثیرگذار هستند

( یکی از انواع هوش می باشد که به معنای توانایی EQهوش هیجانی ) .موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می شود

 ،عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف .وضو روانی و کنترل تکانش هاست ،و خوخلق اداره مطلوب 

 . (6080 ،؛ ترجمه پارسا6885 ،در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند )گلمن

ز ی اخوش بینی یک .نیز عامل دیگری است که ارتباط آن با کیفیت زندگی در این پژوهش بررسی خواهد شد بینی خوش

 .ای را در روانشناسی و علوم اجتماعی به خود جلب کرده استصوصیات مثبت انسان است که طی دو دهه گذشته توجه ویژهخ

در حالی که برخی  ،اندبرخی از محققین نگرانی خود را نسبت به فقدان یک مفهوم پایدار نظری از سازه خوش بینی بیان کرده

ر نظر می گیرند که باعث می شود فرد انتظار مواجهه یا پیامدهای مثبت و نه ی داختیک تمایل شن عنوان بهخوش بینی را 

نگرش با عقیده در نظر گرفته شود به  عنوان بهگروهی دیگر مدعی اند که این سازه بهتر است  .منفی را در آینده داشته باشد

پیامدهای مثبت بیش از حد و پیامدهای  رایه بشود فرد شانس خود را در آیندطور کلی خوش بینی را همه آنچه که باعث می

خوش بینی و بطور کلی باورهای مثبت بر بیماریها و سالمت جسمانی و  .اندتعریف کرده ،منفی پایین تر از حد ارزیابی کند

با خلق مثبت و اخالق خوب رابطه  بینی خوش .(0330، 00و واتریس 00کروول، 06روانی انسان تاثیر زیادی گذارند )تروبوکس

 ،00سالمتی و کیفیت زندگی رابطه مثبت نشان داده است )روجرز ،های شغلیموفقیت ،با پشتکار بینی خوشرد و همچنین اد

بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال خواهد بود که آیا بین  .(0333 ،01و گرین01الیسون ،05چامبرلین

 زندگی دبیران متوسطه دوم ناحیه یک اهواز رابطه وجود دارد؟ تبا کیفی بینی خوشهوش هیجانی و  ،های شخصیتیویژگی

 

 سؤال پژوهش -0

و  00یجانیهوش ه ،00گشودگی نسبت به تجربه ،06رنجوریروان ،03وجدانی بودن ،08شناسیوظیفه ،08گراییبرون نیبآیا 

 رابطه وجود دارد؟ با معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد 05یزندگ تیفیبا ک 00بینی خوش

 

 ای پژوهشهفرضیه  -4

 . وجود داردمثبت  رابطهمعلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد  یزندگ تیفیکگرایی و بین برون 6-0فرضیه 

                                                           
21.Treboux  
22. Crowell  
23

. Waters 
24. Rogers  
25. Chamberlin  
26. Ellison  
27.  Crean 
28. Extroversion 
29. Duty 
30. Conscientiousness 
31. Neuroticism 
32. Openness to experience 
33. Emotional Intelligence 
34. Optimism 
35. Quality of Life 
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 . وجود داردمثبت رابطه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد  یزندگ تیفیکشناسی و بین وظیفه0-0فرضیه 

 . وجود داردمثبت رابطه ی شهرستان فالرد ایمعلمان مدارس ابتد تیفیکبین وجدانی بودن و  0-0فرضیه  

 . وجود دارد مثبت رابطهمعلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد  یزندگ تیفیکبین گشودگی نسبت به تجربه و  0-0فرضیه 

 . وجود داردمنفی رابطه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد  یزندگ تیفیکرنجوری و بین روان5-0فرضیه

 . وجود داردمثبت رابطه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد  یزندگ تیفیک و یجانیه هوش نیب 1-0فرضیه 

 . وجود داردمثبت رابطه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد  یزندگ تیفیبا ک بینی خوش نیب1-0فرضیه 

 بینی خوشو  یجانیهوش ه ،ه تجربهگشودگی نسبت ب ،رنجوریروان ،وجدانی بودن ،شناسیوظیفه ،گراییبرون نیب 8-0فرضیه

 . رابطه چندگانه وجود داردمعلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد  یزندگ تیفیبا ک

 

  اهداف-5

 هدف کلی5-1 

و  یجانیهوش ه ،گشودگی نسبت به تجربه ،رنجوریروان ،وجدانی بودن ،شناسیوظیفه ،گراییبرون نیبچندگانه رابطه تعیین 

 . ان مدارس ابتدایی شهرستان فالردمعلم یگندز تیفیبا ک بینی خوش

 

  یجزئاهداف 5-2

 .  معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد یزندگ تیفیکروان رنجورخویی با  رابطه بین تعیین5-0-6

 . معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد یزندگ تیفیکبرون گرایی با  رابطه بین تعیین5-0-0

 . معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد یزندگ تیفیکبا  دگیگشورابطه بین  تعیین 5-0-0

 . معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد یزندگ تیفیکتوافق با رابطه بین  تعیین 5-0-0

 . معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد یزندگ تیفیکوظیفه شناسی با رابطه بین  تعیین 5-0-5

 . علمان مدارس ابتدایی شهرستان فالردم یزندگ تیفیکا ب یجانیهوش ه نیرابطه ب تعیین 5-0-1

 . معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد یزندگ تیفیبا ک یبین خوش نیرابطه ب تعیین 5-0-1 

 

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور-6

هموفیلی  نارابیم در بینی خوش براساس زندگی کیفیت بینی ( در پژوهشی با عنوان پیش6081بدوستانی ) نژاد کریم

 داشت که بیان توانمی پژوهش های یافته به توجه با .نمودند بینی پیش را زندگی کیفیت ثابت سبک ،کلی سبک تند کهدریاف

  .دارد نقش هموفیلی بیماران زندگی کیفیت در بینی خوش

 یفیتک با شخصیتی هایگیویژ رابطه های پژوهشی با عنوانداده از حاصل در نتایج (6085) کوهجهری و کهرازئی توکلی

 و دلپذیربودن ،برونگرایی مانند شخصیتی هایویژگی بین ندداد نشان ،جسمانی ناتوانی دچار بیماران همسران زندگی

 بین همچنین .دارد وجود داریمعنی و مثبت رابطه جسمانی ناتوانی دچار افراد زندگی همسران کیفیت با ،پذیریمسئولیت

 دارد نتایج وجود داریمعنی و منفی رابطه جسمانی ناتوانی دچار افراد همسران کیفیت زندگی با دینژنروان شخصیتی ویژگی
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میزان  به برونگرایی شخصیتی ویژگی و درصد 1/61میزان  به نژندیروان ویژگی شخصیتی که داد نشان رگرسیون از حاصل

 . کندمی بینیپیش جسمانی ناتوانی دچار همسران افراد در را زندگی کیفیت واریانس درصد 0/5

 کیفیت و شخصیتی هایویژگی بین ( پژوهشی با عنوان همبستگی6085حکیمی ) و عباسی ،حقانی ،مردانی ،سیدالشهدایی

 با داری معنی ارتباط ،محیط سالمت بُعد ،مطالعه این در .قم انجام داد پزشکی دانشگاه علوم پرستاری دانشجویان در زندگی

 با شخصیتی دانشجویان های ویژگی ولی ،بود دختران از بیشتر پسر جویاندانش در محیط سالمت داشت و نمره جنسیت

 رابطه ،زندگی کیفیت ابعاد با بودن و وجدانی توافق ،برونگرایی شخصیتی های ویژگی .نداشت داری معنی ارتباط ،آنها جنسیت

 رابطه ،زندگی کیفیت ابعاد با تجربی گشودگی بین و بود یمنف رابطه ،کیفیت زندگی ابعاد با نژندخویی روان بین ،داشت مثبت

 . وجود نداشت داری معنی

برونگرایی  و نژندیروان هایعامل بین رابطه در زندگی به امید گرانهمیانجی ( پژوهشی با عنوان نقش6080پور و احدی )نظامی

-روان عام دو بین رابطه در ندگیز به امید که داد انشن ساختاری معادیت نتایج .دیالیزی انجام داد بیماران زندگی کیفیت و

 مثبت به غیرمستقیم اثر برونگرایی و منفی غیرمستقیم اثر نژندیروان که معنی بدین ای دارد؛واسطه نقش برونگرایی و نژندی

 . دارند کیفیت زندگی بر زندگی به امید واسطه

 هیجانی )خوش هوش های مؤلفه براساس زناشویی روابط کیفیت بینی پیشدر پژوهشی با عنوان  (6080) آقایی آذرنیک و

 ماتریکس ،اصفهان شهر زوجین هیجانات( در کاربرد و اجتماعی های مهارت ،هیجانات از ارزیابی ،تنظیم هیجان ،بین

 ،بینی هیجانی )خوش هوش متغیرهای بین معنادرای ارتباط که هیچ دادند نشان پیرسون همبستگی جدول و همبستگی

 ضمن ،نداشته وجود زناشویی زندگی کیفیت هیجانات( با کاربرد اجتماعی و هایمهارت ،هیجانات از ارزیابی ،هیجان تنظیم

  .ندارند نیز زناشویی را روابط کیفیت بینی پیش قابلیت متغیرها این اینکه

 شجویاندان در زندگی کیفیت اب شخصیتی هایویژگی و معنوی هوش ( در پژوهشی با عنوان رابطه6080حمید و زمستانی )

 .دارد وجود داریمثبت معنی چندگانه روابط زندگی کیفیت با شخصیتی هایویژگی و معنوی هوش میان پزشکی دریافتند که

 کیفیت با را منفی رابطه روان نژندگرایی بیشترین همچنین .دارد زندگی کیفیت با را مثبت رابطه بیشترین معنوی هوش

 کیفیت تبیین در را سهم ترتیب بیشترین به گرایی وجدان و بودن دلپذیر ،ندگرایینژ روان شخصیتی هاییویژگ .دارد زندگی

 . دارند زندگی

های شخصیتی با هوش معنوی و کیفیت زندگی در ( در پژوهش خود با عنوان ویژگی6086نصر اصفهانی و اعتمادی )

-ین کیفیت زندگی با ابعاد شخصیتی برونعنوی و همچند که هوش مها نشان دایافته ،دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

از بین  .وجدان گرایی و تجربه پذیری رابطه مثبت معنادار و با روان نژدگرایی رابطه منفی معنادار داشت ،دلپذیر بودن ،گرایی

یین انس کیفیت زندگی را تبدرصد از واری 06های شخصیتی دو ویژگی روان نژدگرایی و وجدان گرایی توانستند حدود ویژگی

 . کنند

 کیفیت بر بینی خوش آموزش ( در پژوهش خود با عنوان تأثیر6086بیک ) و علی ،عابدی ،فرحبخش ،احمدی ،بیک علی

 در زندگی کیفیت ارتقای بر بینی آموزش خوش داد نشان اصفهان پزشکی علوم خوابگاه دانشگاه مقیم دختر دانشجویان زندگی

 زندگی کیفیت ارتقای بر بینانه خوش تبیینی شیوه یک داشتن و بینی خوش آموزش .است معنادار بوده و رمؤث ها حیطه همه

 . است بوده مؤثر پزشکی علوم خوابگاه دانشگاه ساکن دختر دانشجویان
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 هایمتغیر براساس زن معلمان زندگی کیفیت بینی ( در پژوهشی که با عنوان پیش6083قاسم زاده و نیکنام ) ،حسینیان

 زیر با معنی داری مثبت رابطه هیجانی مؤلفه های هوش اکثریت نتایج نشان داد که ،نوی انجام دادندمع هوش و هیجانی هوش

های مقیاس زیر و معنوی هوش هایمؤلفه بعضی معنی داری میان مثبت روابط دیگر طرف از .دارند زندگی های کیفیتمقیاس

 بعضی مؤلفه های که داد نشان چندگانه رگرسیون روش زا با استفاده هاداده یلتحل ،همچنین .شد مشاهده زندگی کیفیت

  .کنندمی پیش بینی را زندگی کیفیت داریمعنی به صورت معنوی هوش و هیجانی هوش

 

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور-7

01وینبرگ پژوهش نتایج
 نشانه با اجتماعی حمایت و بینی شوخ ،امید غیرمستقیم رابطه به بررسی که( 0361) همکاران و 

 و بینی خوش ،امید که بود آن از حاکی ، پرداختند و همسرانشان تروریسم بازماندگان از گروهی در آسیب با مرتبط های

و بر  است داشته معناداری و منفی رابطه همسرانشان تروریسم و بازماندگان در آسیب با مرتبط های نشانه با اجتماعی حمایت

 . مؤثر بوده استز کیفیت زندگی باط آنها ااستن

01هافمن
 سطوح با بیماران از گروه 0در خودکشی ایده پردازی در بینی خوش نقش بررسی به پژوهشی در( 0361) همکاران و 

 ایده ترپایین سطوح با بینی خوش بایتر که سطوح داشت آن از نشان گروه 0بررسی  نتایج .پرداخت خودکشی خطر مختلف

 همانند مزمن های بیماری با در افراد تواندمی بینی خوش رسدمی نظر به بنابراین است؛ بوده مرتبط خودکشی یپرداز

-مراقبت و بیماری علت هموفیلی به بیماری دارای فرد همچنین .باشد داشته زندگی کیفیت در کننده تعیین نقشی ،هموفیلی

 . گرددمی وی در روانی-روحی فشار تحمل باعث مسئله این و است نیازمند خانواده مخصوصاد و دیگران به ،نیاز مورد ویژه های

 ن کنندهییتع ییبرونگرا و ییوجدانگرا ،یینژندگراروان یتیشخص یهایژگی( در پژوهش خود نشان داد که و0360) 08شرفی

 ارتباط نحوه و خانواده یضاعا یرفتارها یطرف از .هستند و درک کیفیت زندگی یروان یفشارها مقابل در یریپذبیآس زانیم

 اگر .دارد ییبسزا سهم زین فرد یتیشخص یزیریدر پ هاواکنش نیا .است مؤثر افراد یهاواکنش بروز در زین گریکدیبا  شان

 آنان روان بهداشت و یزندگ تیفیک بهبود در ،باشند داشته یمستحکم و مثبت تیشخص همسران خصوص خانواده به یاعضا

 . اهد داشتوخ فراوان ریتأث

( در پژوهشی روی زنان و مردان میانسال به این نتیجه دست یافتند که زوجینی 0338) 08شویزر و دونا ترزگوی ،زیسکا لوزی

در زندگی خود از سالمت روانی بیشتری برخوردار هستند و از  ،بیشتری در رابطه با زندگی و آینده دارند بینی خوشکه میزان 

  .قرار دارند و کیفیت زندگی در وضو بهتری نظر بهزیستی روان شناختی

03هاف چن
 و شخصیت هایویژگی میان که Yاند گزارش کرده HIVبیماران  نمونه در ،در پژوهش خود (0338همکاران ) و 

 . وجود دارد داریمعنی رابطه بیماران این در زندگی کیفیت با هوش معنوی

ی خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در هوش هیجانی رابطه بینی خوشی ( در پژوهشی دریافت که مؤلفه0331) 06کارادماس

کند و باعث گسترش استفاده از ادراک شده با جنبه های مختلف بهزیستی روانی از جمله رضایت از زندگی را تعدیل می

 . شودای مسئله مدار و تنظیم هیجانات میراهبردهای مقابله

                                                           
36. Weinberg  
37. Huffman  
38 . Sarafi 
39 . Lozi Ziska, Goyters Dona & Shoyeser 
40 . Chen Haff 
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 زوج 92 در سالمت و زناشویی سازگاری با آن رابطه و هیجانی هوش عنوان تتح بررسی خود در ،(0363) 00پاندی و آناند

 وجود معنادار مثبت رابطه زوجین عمومی تندرستی و سالمت و زناشویی سازگاری با هوش هیجانی بین که دادند نشان هندی

 . است همراه آنها بیشتر تندرستی و سالمت و بایتر زناشویی سازگاری با زوجین هوش هیجانی بایتر سطح یعنی .دارد

00شات توسط که دیگر هشیپژو در
 مشخص ،دادند فردی انجام بین روابط و هیجانی هوش خصوص در (2001) همکاران و 

 در کنترلی خود و خود بازبینی ،در همدلی را بیشتری نمرات سایرین به نسبت ،بای هیجانی هوش دارای افراد که گردید

 و اند داشته آمیزتر محبت و تر نزدیک روابطی خود همسر ط باارتبا در که ایگونهبه .اند دهنمو کسب اجتماعی های موقعیت

 . اند نموده تجربه بهتری را کیفیت زندگی نتیجتاد

 

 جامعه آماری -8

مشغول به فعالیت هستند  6036که در سال معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد ی کلیهشامل  ،جامعه آماری این پژوهش

  .باشد نفر( می 6053)

 

 گیرینمونه روشو  نمونه-9

کوکران و  بر اساس فرمولمی باشند معلمان مدارس ابتدایی شهرستان فالرد نفر از  083نمونه آماری در تحقیق حاضر شامل 

معلمان در این پژوهش ابتدا لیست  .نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند عنوان به ،سادهگیری تصادفی بر اساس روش نمونه

ساده و بر اساس کدی که به آنها اختصاص داده شده ها بصورت تصادفی و از میان آن تهیه شدرد مدارس ابتدایی شهرستان فال

به این  .تعیین شدنفر  083با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه نیز  .بود و به قید قرعه افراد آزمودنی مشخص شدند

مشخص بود و در جامعه آماری پراکندگی وجود  آماری دقیقاده تفاده شده است که تعداد کل جامعدلیل از فرمول کوکران اس

  .نداشت

جهت تعیین حجم نمونه از روش های آماری و فرمول 
2

2

d

pqz
n 

برآورد نسبت صفت متغیر  pاستفاده می شود که در آن  

 . اختیار کرد 35/3ا مساوی در دسترس نباشد می توان آن ر pار است چنانچه مقد q=1-pبا استفاده از مطالعات قبلی 

 

 

 

 با استفاده از فرمول کوکران

81/6 z=  ضریب تغییرات 

5% p=  احتمال وجود صفت 

5% q=  عدم احتمال وجود صفت 

                                                                                                                                                                                     
41 . Karadamas 
42 . Pandi & Anendi 
43. Shutt  
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 35/3d= میزان خطا 

 
 

 . نفر بدست آمد 083بر این اساس حجم نمونه 

 

 ابزار پژوهش-11

کشور جهان به صورت هم زمان طراحی و به  65در بیش از ) 6881) 00اشت جهانیزندگی سازمان بهدپرسشنامه کیفیت   

 6881مقیاس در سال این  .باشندهای متفاوت یکسان میلذا مفاهیم سؤایت در فرهنگ .های مختلف ترجمه شده استزبان

از طرفی  .ه شدسوالی این پرسشنامه ساخت 633م های فر توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و با تعدیل گویه

به همین دلیل عالوه  ،مردم سالم و متخصصان بهداشتی طراحی شده است ،هر سؤال بر اساس اظهارات افراد با شدت متفاوت

بیش از  در حال حاضر به .گرددمقایسه پاسخ این گروه ها ممکن می ،های متفاوتبر امکان استفاده از این پرسشنامه در فرهنگ

این مقیاس چهار حیطه سالمت  .و استاندارد شده است که این امر همچنان در حال پیشرفت است ن در دنیا ترجمهزبا 03

 0 ،1 ،1ها به ترتیب دارای سنجد )هر یک از حیطهسؤال می 00روابط اجتماعی و سالمت محیط را با  ،سالمت روانی ،جسمانی

ند و وضعیت سالمت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ها تعلق نداریطهه هیچ یک از حدو سؤال اول ب .سؤال می باشند 8و 

سؤال دارد و با استفاده از یک مقیاس لیکرتی بین صفر تا پنج نمره  01این پرسش نامه در مجموع  .دهندارزیابی قرار می

  .(6080 ،د )نجاتنده کیفیت زندگی بایتر می باشمی باشد و نمرات بایتر نشان ده 603تا  01امتیاز کل از  .گذاری می شود

   

 پژوهش یها هیمربوط به فرض یها افتهی-11

جهت بررسی ارتباط ساده و چندگانه بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با اشتیاق شغلی  ،قبل از تجزیه و تحلیل داده ها

ی متناسب با اهداف و ب آمارهلذا یکی از شروط مهم انتخا ،باید آماره ی مناسب با نحوه ی توزیو داده ها را انتخاب کرد

بر این  .شودباشد که به دو حالت توزیو نرمال یا توزیو غیر نرمال تقسیم میها میبررسی نحوه ی توزیو داده ،فرضیات پژوهش

لذا جهت  .است های زیر ضروریرعایت پیشفرض ،جهت بررسی رابطه همبستگی بین متغیرها و رگرسیون چندگانه ،اساس

 . شودهای تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته میبررسی پیشفرض

 

 ایداشتن مقیاس فاصله -1

شوند یزم است  یمگیری های طبقه ای اندازه یاسمقگیری شوند یا اگر در بین باید در مقیاس پیوسته اندازهیرهای پیشمتغ

تفاده از مقیاس و نمره گذاری در سطح پژوهش با اس ه متغیرهای موردبا توجه به اینک ،این مفروضه .مجدداد کدگذاری شوند

 . رعایت شده است ،اند گرفتهمقیاس فاصله ای انجام 
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 نرمال بودن شکل توزیع نمرات  -2

نتایج  6جدول  .اسمیرونوف انجام گرفته است که نتایج آن در زیر آمده است -فرض با استفاده از آزمون کولموگروفاین پیش

 . دهد فرض نرمال بودن توزیو متغیرها را نشان میاسمیرنوف برای بررسی پیش -وف ون کولموگرآزم

 

 

 اسمیرنوف برای بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع متغیرها-: نتایج کولموگروف1جدول 

 شاخص

 متغیر      

Z سطح  کولموگروف اسمیرونوف

 معناداری

 86/3 08/3 گراییبرون

 01/3 85/3 شناسیوظیفه

 18/3 50/3 وجدانی بودن 

 55/3 16/3 گشودگی نسبت به تجربه

 56/3 86/3 رنجوریروان

 50/3 15/3 هوش هیجانی

 51/3 18/3 بینی خوش

 56/3 11/3 کیفیت زندگی

 

لذا  ،بیشتر است 35/3از مقدار  اسمیرونوف –شود سطح معنی داری آزمون کولموگروف  مشاهده می 6همان گونه که در جدول 

 . پیش فرض نرمال بودن توزیو متغیرها رعایت شده است

با کیفیت زندگی دبیران متوسطه دوم ناحیه یک  بینی خوشهوش هیجانی و  ،های شخصیتیرابطه بین ویژگیدر این پژوهش 

استاندارد  های نجش اطالعات از مقیاسبرای س ،این پژوهش به روش میدانی انجام شد .مورد مطالعه قرار گرفته است اهواز

گیرند و با ادبیات مربوطه پیوند  مورد بحث و بررسی قرار می ،در این فصل فرضیات تبیین و تفسیر شده .استفاده به عمل آمد

 این فصل در چهار بخش مشتمل بر بحث و .گردند شوند و نتایج حاصل از پژوهش با توجه به پیشینه نظری تبیین می داده می

های پژوهش تنظیم گردیده  های بعدی و در پایان محدودیت پیشنهادهایی برای پژوهش ،ری نهاییگی نتیجه ،ها بررسی یافته

 . است

 

 یافته ها-12

  .رابطه وجود داردمتوسطه دوم  رانیدب یزندگ تیفیکگرایی و بین برون .1فرضیه 

ها ت زندگی در کل آزمودنیگرایی( با کیفییتی )برونهای شخصدهد که بین متغیر ویژگینشان می 1-0مندرجات جدول 

توان گفت که هر چقدر ویژگی بنابراین می .شودتایید می 6فرضیه  ،بنابراین .(r=568/3و  >35/3Pرابطه وجود دارد )

یشتر خواهد نیز بدبیران  یزندگ تیفیکمیزان  ،بیشتر باشد اهواز کی هیمتوسطه دوم ناح رانیدب گرایی در بینشخصیتی برون
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 ،مردانی ،سیدالشهدایی ،(6085) ،کوهجهری و کهرازئی توکلی ،(6081بدوستانی ) نژاد کریم پژوهش با نتایج نتایج این .بود

 و دونا گویترز ،زیسکا لوزیو ( 0361همکاران ) و هافمن ،(0361همکاران ) و وینبرگ ،(6085حکیمی ) و عباسی ،حقانی

 . همسو می باشد( 0338شویزر )

ت که افرادی که از لحاظ شخصیتی تمایل به ابراز وجود دارند و به دنیای اطراف خود توجه دارند و تبیین این یافته باید گف در

به زندگی خود دهند و عالقمند شادابی و نشاط بیشتری از خود بروز می زندگیهای گرا هستند در موقعیتبه طور کلی برون

در مقابل  .از زندگی را روز به روز ارتقا دهندخود  و احساس .ندیت زندگی خود را بای ببرافراد تمایل دارند کیفاین  .هستند

 .دهندتمایل دارند از اجتماع فاصله بگیرند و تنهایی را بر بودن با دیگران ترجیح می ،افرادی قرار دارند که به لحاظ شخصیتی

زندگی و بزودی از  شوندمی عالقهخود بی زندگیپس از مدتی نسبت به برند این افراد به علت اینکه در تنهایی و انزوا به سر می

شوند می زندگی مشترک با همسر خودهای خودخواهانه در این افراد معموی پس از چند سال دچار رفتار .شوندخسته می خود

توجه به تمایل را این گونه نیستند و با گدر مقابل افراد برون .را ندارند زندگیهای یزم برای برعهده گرفتن مسئولیت کارآییو 

شوند می زندگیخیلی کم دچار رفتارهای خودخواهانه در  ،هاها برای قرار گرفتن در جمو و بر عهده گرفتن مسئولیتشدید آن

 . کیفیت زندگی خود را بای ببرندو تمایل دارند بیشتر در جمو قرار بگیرند و 

 

 . رابطه وجود دارد متوسطه دوم رانیدب یزندگ تیفیکشناسی و بین وظیفه .2فرضیه 

ها شناسی( با کیفیت زندگی در کل آزمودنیهای شخصیتی )وظیفهدهد که بین متغیر ویژگینشان می 1-0مندرجات جدول 

-هتوان گفت که با افزایش وظیفبر این اساس می .شودتایید می 0فرضیه  ،بنابراین .(r=501/3و  >35/3Pرابطه وجود دارد )

نتایج این پژوهش با  .یابدافزایش می هاکیفیت زندگی آنبه همان میزان  ،اهواز کی هیتوسطه دوم ناحم رانیدب شناسی در بین

 ،(6085حکیمی ) و عباسی ،حقانی ،مردانی ،سیدالشهدایی ،(6085) ،کوهجهری و کهرازئی توکلینتایج این پژوهش با نتایج 

  .همسو می باشد (0338و همکاران ) هاف چنو ( 0360شرفی ) ،(6080حمید و زمستانی )

 توانایی عمده ویژگی دو ،خالصه طور به .است مصمم و اراده با ،هدفمند شناس وظیفه فرد ،توان گفت کهدر تبیین این یافته می

 ویژگی اساس ،بررسی مورد اهداف به رسیدن برای ،رفتار در برنامه و طرح کارگیری به و تمایالت و ها تکانه کنترل

این افرادی با اینکه مسئولیت انجام  .داننددر مقابل افرادی قرار دارند که وظایف خود را به درستی نمی .دهستن شناسی وظیفه

این افراد  .کنندخود شانه خالی می زندگیاند اما به راحتی در برابر انجام ملزومات خود را پذیرفته مربوط به زندگیوظایف 

 .شودهاست به درستی اجرا نمیبنابراین وظایفی که بر عهده آن .ندگی خود را ندارندبرای بای بردن سطح زفی انگیزه یا عالقه کا

شناس این گونه افراد وظیفه .شوندگیرند دچار فرسودگی میقرار می مختلف زندگیاین افراد بعد از مدتی که در این موقعیت 

 . به دنبال بای بردن کیفیت زندگی خود در آینده هستندابراین افرادی هستند که بن .اندخود اهمیت قائل زندگینیستند و برای 

 

 . رابطه وجود داردمتوسطه دوم  رانیدب یزندگ تیفیکبین وجدانی بودن و  .3فرضیه 

های شخصیتی )وجدانی بودن( با کیفیت زندگی در کل دهد که همچنین بین متغیر ویژگینشان می 6مندرجات جدول 

توان گفت که هر چه میزان بنابراین می .شودتایید می 0فرضیه  ،بنابراین .(r=086/3و  >35/3Pها رابطه وجود دارد )آزمودنی

نیز  رانیدب یزندگ تیفیکمیزان  ،بیشتر باشد اهواز کی هیمتوسطه دوم ناح رانیدب ویژگی شخصیتی وجدانی بودن در بین
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 ،مردانی ،سیدالشهدایی ،(6085) ،کوهجهری و کهرازئی لیتوکاین پژوهش با نتایج نتایج این پژوهش با نتایج  .بیشتر خواهد بود

 . همسو می باشد (0338و همکاران ) هاف چنو ( 0360شرفی ) ،(6080حمید و زمستانی ) ،(6085حکیمی ) و عباسی ،حقانی

جه کرد که باید تو .تعیین شده استقوی و از پیش  های خواستهفرد وجدانی دارای هدف و  در تبیین این یافته باید گفت که

داشته  هایی ویژگیبدون این که چنین  ،موسیقی دان برجسته یا قهرمان ورزش شوند توانند میافراد انگشت شماری در جهان 

افراد دارای  ،مثبت این شاخص های جنبه در .اند نامیدهتمایل به موفقیت  ( این شاخص را6886) دیگمن و تیک .باشند

بای همراه با ویژگی  های نمره ،منفی های جنبهدر  افراد موفقی هستند و ،دانشگاهی ای وحرفه  های زمینهای در ب های نمره

 شود میحرفه ای دیده  یا فشار فوق العاده به خود در امور کاری و پاکیزگی و وسواس اجباری و ،کسل کننده های ایرادگیری

افراد با وجدان چون در انجام وظایف خود  .عتماد هستندقابل ا وقت شناس و ،واسوس ،موفق افراد Cافراد دارای نمره بای در 

گیرد مقاومت ها قرار میپذیری کافی دارند در مقابل مسائل و مشکالتی که در حین انجام وظیفه در برابر آندقت و مسئولیت

و براحتی تسلیم  گیرندشغلی خود قرار میچنین افرادی کمتر تحت فشار الزامات  ،کنندکنند و آرامش خود را حفظ میمی

این افراد چون به شغل خود عالقمند  .دهندو همواره رفتار شهروندی سازمانی را از خود بروز می .شوندفشارهای شغلی نمی

فیت بهبود کیدر مقابل افرادی که وجدان کاری ضعیفی دارند به  .شوندهستند به مرور زمان دچار رفتارهای خودخواهانه نمی

گیرند و به مرور زمان کیفیت زندگی ار میخود قر زندگیاین افراد به راحتی تحت فشار الزامات  .ندارند ایزندگی خود عالقه

 . آیدها پایین میآن

 

 . رابطه وجود داردمتوسطه دوم  رانیدب یزندگ تیفیکبین گشودگی نسبت به تجربه و  .4فرضیه 

صیتی )گشودگی نسبت به تجربه( با کیفیت زندگی در کل های شخن متغیر ویژگیدهد که بینشان می 1-0مندرجات جدول 

توان گفت که هرگاه در بر این اساس می .شودتایید می 0فرضیه  ،بنابراین .(r=501/3و  >35/3Pها رابطه وجود دارد )آزمودنی

نیز  رانیدب یزندگ تیفیکمیزان  ،ایش یابدویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه افز ،اهواز کی هیمتوسطه دوم ناح رانیدب

 ،(6085) ،کوهجهری و کهرازئی توکلی ،(6081بدوستانی ) نژاد کریمنتایج این پژوهش با نتایج  .افزایش خواهد یافت

 لوزیو ( 0361همکاران ) و هافمن ،(0361همکاران ) و وینبرگ ،(6085حکیمی ) و عباسی ،حقانی ،مردانی ،سیدالشهدایی

 . همسو می باشد( 0338شویزر ) و دونا ویترزگ ،زیسکا

هایی هستند که نسبت به تجربۀ درونی و  توان اینگونه بیان کرد که افراد پذیرا نسبت به تجربه, انساندر تبیین این یافته می

و ارزش غیر  این افراد, طالب لذت بردن از نظریات جدید .ها سرشار از تجربه است دینای پیرامون کنجکاو هستند و زندگی آن

فرد دارای نمره بای در پذیرا بودن  .باشند ستند ودارای احساسات مثبت و منفی فراوان در مقایسه با افراد غیرپذیرا میمتعارف ه

شاخص پذیرا بودن نسبت  ،معموید .های آموزشی بیشتر و تجارب کاری چالش انگیز است نسبت به تجربه, فعاینه در پی فرصت

پذیرا بودن نسبت  .آورند نمرۀ بیشتری در این مقیاس می ،و افراد دارای تحصیالت بایترط مثبتی با هوش دارد ارتبا ،به تجربه

که از آن  ،هایی از هوش سر و کار دارد که کمتر در معرض سنجش در آزمون هوشی هستند به تجربه, به خصوص با آن جنبه

این افراد طالب لذت بردن از نظریات  .تری دارد دیکبا خالقیت ارتباط نز )واگرا( را نام برد که05توان تفکر چند وجهی  جمله می

فرد دارای نمرات  .باشند میدارای احساسات مثبت و منفی فراوان در مقایسه افراد بسته  متعارف هستند و ارزش غیر جدید و

معموید شاخص باز  .ی چالش برانگیز استتجارب کار آموزش بیشتر و های فرصتبای در باز بودن نسبت به تجربه فعاینه در پی 
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بازبودن  .آورند میبودن نسبت به تجربه ارتباط مثبتی باهوش دارد وافراد دارای تحصیالت بایتر نمره بیشتری در این مقیاس 

هوش هستند که  های آزمونکه کمتر در معرض سنجش در  از هوش سر وکار دارد های جنبهنسبت به تجربه به خصوص با آن 

شود که چنین افراد این امر سبب می .تری داردچند وجهی )واگرا( را نام برد که با خالقیت ارتباط نزدیکتفکر  توان میز جمله ا

 . تری داشته باشندزندگی با کیفیت

 

 . رابطه وجود داردمتوسطه دوم  رانیدب یزندگ تیفیکرنجوری و بین روان .5فرضیه 

ها ی شخصیتی )روان رنجوری( با کیفیت زندگی در کل آزمودنیهابین متغیر ویژگیدهد که نشان می 1-0مندرجات جدول 

 رانیدبتوان گفت که هرگاه در بر این اساس می .شودتایید می 5فرضیه  ،بنابراین .(r=-538/3و  >35/3Pرابطه وجود دارد )

 .نیز کمتر خواهد بود نرایدب یزندگ تیفیکن میزا ،رنجوری افزایش یابدویژگی شخصیتی روان ، اهواز کی هیمتوسطه دوم ناح

 ،حقانی ،مردانی ،سیدالشهدایی ،(6085) ،کوهجهری و کهرازئی توکلی ،(6081بدوستانی ) نژاد کریمنتایج این پژوهش با نتایج 

ر شویز و دونا گویترز ،زیسکا لوزیو ( 0361همکاران ) و هافمن ،(0361همکاران ) و وینبرگ ،(6085حکیمی ) و عباسی

 . شدهمسو می با( 0338)

 هسته انزجار و گناه ،خشم ،غم ،ترس مانند منفی عواطف تجربه به عام توان اینگونه بیان کرد که تمایلدر تبیین این یافته می

 کنترل برای کمتر توانایی ،غیرمنطقی افکار مستعد رنجورخویی بای روان دارای افراد .است رنجورخویی روان حیطه اصلی

 روانی فشار با فرد انطباق در مزاحم هیجانات تداخل علت به شاید که هستند روانی فشار با تر ضعیف تطابق و خود های تکانه

 وجود اساسی تجربی شواهد .است همراه استرس با سازگاری کاهش و هیجانی پریشانی با شخصیت از بعد این همچنین .است

 درجه کمتر را خودشان سالمت پایین رنجورخویی روان با ادافر با مقایسه در بای رنجورخویی روان با افراد دهد می نشان که دارد

دمدمی  ،اضطراب آیزنگ قطب بی ثباتی را با .شود میثباتی هیجانی بیشتر مشخص روان نژند خویی بای با بی .کنند می بندی

ایداری و کنترل پ ،مالیمت ،ام بودنقطب مثبت هیجانی با آر .کند میپرخاشگری توصیف  تحریک پذیری و ،بی قراری ،بودن

 . کیفیت زندگی پایینی داشته باشندرنجوری بای به مرور زمان در شود که افراد با رواناین امر سبب می .شود میهیجانی آشکار 

 

 . رابطه وجود داردمتوسطه دوم  رانیدب یزندگ تیفیک و یجانیهوش ه نیب .6فرضیه 

ها رابطه وجود دارد ی با کیفیت زندگی در کل آزمودنیجانیهوش هبین متغیر دهد که نشان می 1-0مندرجات جدول 

(35/3P<  518/3و=r). متوسطه دوم  رانیدببین توان گفت که هرگاه در بر این اساس می .شودتایید می 1فرضیه  ،بنابراین

ن پژوهش با نتایج نتایج ای .اهد بودنیز بیشتر خوی آنان زندگ تیفیکمیزان  ،افزایش یابد یجانیهوش ه ، اهواز کی هیناح

و همکاران  هاف چن ،(6083قاسم زاده و نیکنام )، حسینیان ،(6086نصر اصفهانی و اعتمادی ) ،(6080) ،آقایی آذرنیک و

 . همسو می باشد( 0363و پاندی و آناند ) (0331کارادماس ) ،(0338)

های  بین عمده برای شاخص وش هیجانی یک پیشه ،برخی مطالعات اساس برتوان اینگونه بیان کرد که در تبیین این یافته می

 ،و احتماید هوش هیجانی بایتر به ارتباطات بهتر .شوند بهزیستی روانی ازجمله کیفیت زندگی و عملکرد بین فردی محسوب می

ادر می سازد تا وش هیجانی ما را قه .و رضایتمندی بایتر به رابطه بایتر منجر خواهد شد ،کردن مؤثرتر از طریق عدم توافق کار

بتوانیم احساسات خود را شناخته و آن را به صورت مطلوبی ابراز و اداره کنیم و در شناخت و درک هیجانات دیگران و دیدن 
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رویدادها و ارتباطات حساس می سازد و در  ،هوش هیجانی ما را نسبت به حایت هیجانی .چشم اندازشان به ما کمک می کند

 . خانواده و آشنایان به ما کمک می کند ،اعضا  ،رانری ارتباط با همکابرقرا

 

 . رابطه وجود داردمتوسطه دوم  رانیدب یزندگ تیفیبا ک بینی خوش نیب .7فرضیه 

 >35/3Pها رابطه وجود دارد )با کیفیت زندگی در کل آزمودنی بینی خوشدهد که بین متغیر نشان می 1-0مندرجات جدول 

 کی هیمتوسطه دوم ناح رانیدبتوان گفت که هرگاه در بین بر این اساس می .شودتایید می 1فرضیه  ،بنابراین .(r=550/3و 

بدوستانی  نژاد نتایج این پژوهش با نتایج کریم .ی آنان نیز بیشتر خواهد بودزندگ تیفیکمیزان  ،افزایش یابد بینی خوش ، اهواز

 ،(0361همکاران ) و وینبرگ ،(6086بیک ) و علی ،عابدی ،فرحبخش ،احمدی ،بیک علی ،(6080) ،آقایی آذرنیک و ،(6081)

 . ( همسو می باشد0331کارادماس )و ( 0338شویزر ) و دونا گویترز ،زیسکا لوزی

اختصاصی و بیرونی برای  ،افرادی که از مهارت تبیین ناپایدارتوان نتیجه گرفت که های این پژوهش میدر تبیین یافته

کلی و  ،ها از افراد بدبین که رویدادهای بد را پایدار آن .کنند ی زندگی بهتر عمل می ر چندین حیطهد ،د برخوردارندرویدادهای ب

ها و محیط کار پیشرفت بیشتری دارند و از سالمت  ورزش ،در مدرسه ،کنند بهتر با افسردگی مبارزه می ،نامند درونی می

بیان  بینی خوشبت به فقدان یک مفهوم پایدار نظری از سازه گرانی خود را نسن ،برخی از محققین .جسمی بهتری برخوردارند

شود فرد انتظار مواجهه با  گیرند که باعث می یک تمایل شناختی در نظر می عنوان بهرا  بینی خوشکه برخی  در حالی .اند کرده

یک نگرش یا عقیده  عنوان بهست این سازه بهتر ااند که  گروهی دیگر مدعی .پیامدهای مثبت و نه منفی را در آینده داشته باشد

شود فرد شانس خود را در آینده برای پیامدهای مثبت بیش  چه باعث می را هر آن بینی خوشبه طور کلی  .در نظر گرفته شود

 بینی خوشر از دانستن این نکته مهم است که منظو .اند تعریف کرده ،حد ارزیابی کند تر از از حد و برای پیامدهای منفی پایین

 .کنند هایی برای فعالیت طراحی کرده و سپس طبق آن عمل می گشایند و نقشه  ها مشکل بین خوش .بودن سطحی نیست ثبتم

  

و  یجانیهوش ه ،گشودگی نسبت به تجربه ،رنجوریروان ،وجدانی بودن ،شناسیوظیفه ،گراییبرون نیب .8فرضیه 

 . گانه وجود داردرابطه چنددوم متوسطه  رانیدب یزندگ تیفیبا ک بینی خوش

 بینپیشمتغیرهای از میان  ،گام به گامطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش  ،که دهدنشان می 8-0مندرجات جدول 

بینی کننده برای کیفیت زندگی دبیران است و شناسی پیشو وظیفه بینی خوش ،یجانیهوش هتنها سه متغیر  ،کیفیت زندگی

برای  گانهضریب همبستاگی چندبین دست یافت که بر این اساس بینی با ترکیب سه متغیر پیشیک معادله پیشتوان به می

 >35/3Pباشد که در سطح می 080/3 مجذور همبستگی چندگانه برابر با و 130/3برابر با  بینترکیب خطی متغیرهای پیش

  .معنی دار است

و  ،عابدی ،فرحبخش ،احمدی ،بیک علی ،(6080) ،آقایی آذرنیک و ،(6081تانی )بدوس نژاد نتایج این پژوهش با نتایج کریم

( همسو می 0331کارادماس )و ( 0338شویزر ) و دونا گویترز ،زیسکا لوزی ،(0361همکاران ) و وینبرگ ،(6086بیک ) علی

 . باشد

در موقعیت های مختلف نشان دهد که کیفیت زندگی ابعاد زندگی فرد را می تواند  توان گفت کهدر تبیین این یافته می

از عواملی که می تواند میزان کیفیت زندگی را برای افراد تعیین کند  . .موفقیت ها و شکست ها را به وسیله آن تبیین می کنند

م هاست را به درستی انجاشناس افرادی هستند که مسئولیت و کارهایی که برعهده آنافراد وظیفه .وظیفه شناس بودن آنهاست
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چنین افرادی به علت  .چنین افرادی برای انجام وظایف خود شوق و تمایل زیادی دارند .(0338 ،01استینگ و انیل)هدهندمی

این نکته در معلمانی که وظیفه پرورش نسل  .کیفیت زندگی باییی نیز دارند ،عالقه و شوق نسبت به مسئولیت و وظایف خود

معلمانی که هوش هیجانی و قابلیت تعاملی خوب با دانش آموز و والدین آنها  از سوی دیگر .بعد را دارند بسیار نمود مهمی دارد

دارد از یک سو می تواند روحیات دانش آموز و انتظارات والدین را متوجه شده و از سوی دیگر به خوبی روابط مثبتی با آنها 

ود را تامین کند و روند شغلی مطلوبی پیدا کرده و و هم نیاز خبرقرار نماید و در این رابطه هم نیاز مخاطبینش را برآورده نماید 

از سوی دیگر یکی دیگر از عواملی که می تواند بر روند شکل گیری کیفیت زندگی دبیران  .کیفیت زندگی خود را ارتقا بخشد

( 0363) 01ایگاتمن و مور .مولفه اتمام کار است عنوان بهاست که در واقو عاملی برای نپذیرفتن شکست  بینی خوشموثر باشد 

یک معلم احتمال دارد در مقابل دانش آموزانی با استعداد های مختلف قرار گیرد  ( بیان می کنند0331) 08و کارنی و برادبوری

و برخی از آنها دیرتر از برخی دیگر مطالب را یادبگیرند معلمانی که خوش بین به روند رو به بهبود آموزش در چنین دانش 

با روحیه بهتری با این موضوع برخورد کرده و برای تغییر شرایط دانش آموز و کمک به آنها تالش  تند احتمایآموزانی هس

  .بیشتری می کند و خوش بین به موفقیت آنها هستند

 

 پیشنهادهای پژوهشی-13

  .دگرد میساس بیشتری اح های پژوهشو لزوم انجام  شود میبعدی باز  های پژوهش سوی بهراه  ،با انجام هر پژوهش

های دیگر نیز تکرار شود تا پشتوانه تجربی شود این پژوهش در جامعه و نمونهجهت تأیید مجدد نتایج پژوهش پیشنهاد می -6

 . بیشتری جهت حمایت از یافته های پژوهش فراهم گردد

ش رفتار معلمان حبه و سنجاز مصا ،سنجیهای خودافزون بر پرسشنامه ،شود برای سنجش متغیرهای پژوهشپیشنهاد می -0

 . های عینی نیز استفاده شوددر موقعیت

  .ی زنان و مردان بصورت جداگانه انجام شود و نتایج آن با هم مقایسه شودشود این پژوهش بر روی جامعهپیشنهاد می -0
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