فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالم 
یواحدگرمسار

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 95 31
صص 15- 65

شآموزان
کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیشبینی هوش هیجانی دان 

ادریس دشتی ،1کیوان صالحی ،2آزاد اهلل کرمی

3

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیشبین رجا یناجیه شوه ی ا .دش      
شآم و رتخد نازو هیاپ رسپ     
روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری مطالعه حاضر ،تمامی دانش ش
پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثالث باباجانی است که در سال  39- 94مشغول به تحصیل (  420نفر) بودهاند .با توجه
به جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهایی تعداد  002نفر به  ناونع  ن  هنوم ((( ((((  90نف و رسپ ر
 110نفر دختر) انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند ،برای جم داد یروآ ع هههها ا از پرسش رد یگدنز تیفیک همان

  

مدرسه اینلی و بورک و پرسشنامه هوش هیجانی شریانگ استفاده شد که روا  دییات دروم اهنآ ییاوتحم یی ا دیتاس       
صاحبنظر قرار گرفت و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  0/ 85و  0/ 85بدست آم  تهج .د ت و هیزج
تحلیل دادهها از آزمون تی مستقل ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری اس اشن جیاتن .دش هدافت ن ننن نننننداد
شآموزان دختر و پسر هم از نظر هوش هیجانی و هم از نظر کیفیت زندگی ،تفاوت معناداری و راد دوج ددد
که بین دان 
و همچنین بین کیفیت زندگی در مدرسه و مولفههای آن با هوش هیجانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژهها :کیفیت زندگی ،هوش هیجانی ،دانش آموزان.
دریافت مقاله4931/ 11 / 15 :
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 . 3دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطباییazad.a.karami@gmail.com ،
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مقدمه
یکنن راهم هد تت تتته هدش حرطم یطابترا یا     
در طول سالهای گذشته ،هوش هیجانی به عنوانبین 
تهای بین افراد در زمینه اهنآ یاهییاناوت     
است و به عنوان سازهایی روانشناختی برای تبیین تفاو 
بکار برده میشود (بورکیویز ) 2015 ،1و تعدادی از محققین آن را در در رواب مهم دارفا نیب ط     

دانستهاند (چري ،فلچر ،ساليوان .) 2013 ،2اصطالح هوش هیجانی برای اول للین ب رد را

 1990و به

عنوان نوعی از هوش اجتماعی 3توسط مایر و سالوی مطرح شد( .مایر و سالوی .) 1990 ،4سالوی
سها و هیجانهای خود و دیگران به
و جان مایر هوش هیجانی را توانایی فرد در نظارت بر احسا 

منظور متمایز ساختن آنها از هم و استفاده از ا  تیاده یارب تاعالطا نی ا دوخ لمع و هشیدن   

    

تعریف کردهاند(سیف.)19 13 ،
در سا لل له اا ای اخی یی ر مفه اس مو زززز زیه اا ای مختلف فف ی از ه  شو

هه هیجا نن نی شده .تسا       یک کک ی از ا ییی ن

ج ُبُبع اگآدوخ د هههههی،
مفهومپردازیها از طرف گلمن 5ارائه شده است که هوش هیجانی را در پنج ج

تهااای اجتماعع عی مممیباش ش( د فففف فیعی تبارر ر ،خ ،یهانپاد   
خ نتدو ظظ ظیمی ،انگیییزش ،همدلل لی و مهرا تت 
تهایی وجود دارد که پ  تاعالطا شزادر
صدقپور .) 387 1 ،در هوش هیجانی مهار 

هه هههیجاننی را

تسهیل کرده و باعث انسجام فکر میشود .بنابراین افرادی که به احساس و هدرک هجوت دوخ تا   
آن را شناسایی و درک میکنند حالت خلقی خود را بازسازی میکنند میتوانن ات د ثث ثثثیر اتفاق تا
استرس زا را به حداقل رسانده و به راحتی با آنها مقابله کنند .در سالهای اخیر تحقیقات ز یدای
در مورد هوش هیجانی و پیامدهای آن در مدارس و رابطه آن با متغیرهای گوناگون انج دش ما ه   
است .افراد با هوش هیجانی ب اهم یراد الا رررته  اب داضت نیرتمک و و الاب یعامتجا یا د رگی ان        

هستند(زیندر ،ماتيو ،روبرت .)9002 ،6امروزه هوش هیجانی از آن جهت موثر و مفید تلق ققی م ممی
شهای وجودی خود را به توانا اییها ای واقع ععی و
شود که فرد را قادر سازد تا دانش ،نگرش ،ارز 
عینی تبدیل کند و بتواند از نیروهای وجودی در جهت شادابی و شادکامی و ایجاد زندگی مثبت
تهایی نایل میشود و در
بهره گیرد .شخصی که از هوش هیجانی برخوردار است به احراز موفقی 
1 . Burkiewicz
2 . Cherry, Fletcher, Sullivan,
3.Social intelligence
4. Salovey, Mayer
5. Golman
6. Zeidner Matthews, Roberts
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جهت کاهش آسیبهای فردددی و اجتماعععی توانمن  تخانش .دوب دهاوخ د ا و دوخ تاساسح     
لهای متفاوت و صحیح تری در محیط کار و
سالعم 
دیگران به انسان کمک میکند تا بتواند عک 
تحصیل انجام دهد .امروزه دانش آموزان نیاز دارند که  دنشاب رداق  ههه ههههیجاناتشاننن را اداره کنن ،د
فعاالنه درگیر و با احترام باشند ،خودشان را برانگیزانند ،تالششان را تقویت کنند و در گروهها
به طور مولد کار کنند.
شواهد نشان میدهد که افرادی که مهارت هیجانی بسیاری دارند یعن ننی کساننی که تاساسحا    
خود را به خوبی میشناسند و هدایت م ممیکنن  تاساسحا و د

دد دددیگ ار ننن را درک و بههه روش ششی اثر

تها ای
بخش با آن برخورد میکنند در هر حیطهای از زندگی ممتاز هستند .افرادی که در مه را ت ت
عاطفی شان به خوبی رشد یافته اند در زندگی خویش خرسند و کارآمد بوده و عادات فکری را
در اختیار دارند موجب میشود آنها افرادی مول رفا .دنشاب دمآراک و د ا دددد دددددی که ن  مم مممیتواننددد در
شهای درونی هستند و این امر میتواند از
زندگی عاطفی خود تسلط داشته باشند ،درگیر کشمک 
توانایی آنان در انجام کار متمرکز و تفکر روشن میکاهد (گلمن.) 1380 ،
در جامعه امروز آموزش و پرورش به عنوان یکی از وسایل دسترسی به رشد و توسعه و پیش فر تتت
است .و توجه به کمیت و مخصوصا کیفیت آن یک ککی از ع ماو للی اس  موادت رد هک ت و ت  و هعس     
جامعه و ابعاد مختلف آن دخیل است .در این میان آموزش و پرورش ابتدایی به ناونع     یک ککی از
تهای این نظام و اولین دوره رسمی و عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است .جامعه ما
زیرساخ 
یکند زیرا اعتقاد بر این اس هب هک ت    
به برنامههای درسی دوره ابتدایی توجه چندانی معطوف نم 
خاطر پایین بودن سن کودکان این دوره ،آموزش در این دوره تخص  و ص کککیفی ییت کمتررری م ممی
طلبد و در نتیجه از ارزش کمتری برخوردار است .و ا ییی ن در حاللی اس دتبا عطقم هک ت اااا ااااایی به
عنوان یکی از مقاطع نظام آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و حتی میزان بودجهای که
کهای توسعه در نظر گرفته میشود (ا ییی ل بیگ گگی و
به آن اختصاص می یابد به عنوان یکی از مال 
افشین منش.)4 38 1 ،
مدرسه ابتدایی جایی است که نقش آن در زندگی کودک مخصوصا در مقطع ابتدایی غیر قابل
انکار است زیرا هم شیوههای جدید رفتاری را به کودک یاد میدهد و هم رفتارهای ییی اد گرفته
شده قبلی را تقویت میکند(عظیمی .) 1372 ،در این مک هعسوت و فشک تهج رد ناکدوک نا      
تواناییهای شخصی خود هدایت می شوند ،با دانش ،گرایش و ارزشهاایی آش  ان مم مممی ش هک دنو   
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آنها را مبدل به اعضای وفادار دولت و جامعهای که به آن تعلق دارند میسازد ،یاد میگیرند که
چگونه استعدادهای شخصی و عالیق خود را در جهت رسیدن به اهداف خود به ک  را گگگیرنددد .از
آنجا که درک فردی از زندگی یکی از مفاهیم مهم کیفیت زندگی است تنها در صورت و دوج
کی

شآموزان از زن رد یگد
شآموزان است که دان 
محیط با کیفیت و مطلوب و مورد عالقه دان 

مدرسه لذت برده و میزان موفقیت آنها در رس م رد دوخ فادها هب ندی در م رتشیب هس ییییییی ییییییییش دو
(بولند ، 1995 ،1ترجمه عباسی.) 1385 ،

مفهوم يك فيت زندگي قرنهاي متمادي هم .تسا هدوب زيگنارب شلاچ يعوضوم هراو تیفیک       
زندگی عبارت است از ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت زندگیشان بر اساس باف و یگنهرف ت
یکنند و ارتباطی که این عوامل ب راظتنا ا ا ،فادها ،ت    
نظام ارزشی موقعیتی که در آن زندگی م 
معیارها و عالیق شخصی آنها دارند (کارشکی ،م ،یشیرق و ینمو     .)39 13ج زا يكي ا نيرت عم    
تعاريف در اين حوزه ،تعريف سازمان جهاني بهداشت است كه يك فيت زندگي را درك افراد از
موقعيت خود از زندگي در حيطه فرهنگي و ارزشي سيستمي كه در آن زندگي مي كنند و رابطه
شان با اهداف ،آرزوها و دغدغههايشان عنوان ميكند(بيات و بيات .)19 13 ،کیفیت زن رد یگد
شآموزان داش تسا هت   
مدرسه مولفهایست که که در دهه اخیر به دلیل اهمیتی که در زندگی دان 
مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان سطح کیفیت ابعاد مختلف با زندگی در مدرسه فیرعت    
شده است .در تعریفی دیگر ،کیفیت زندگی در مدرسه عبارت است از بهزیستی و رضایت کلی
دانش آموزان از جنبه تج و تبثم برا

هک یفنم

یلاعف رد هشیر تتتتتت تتتتتتته سردم نورد یا هههههای دارد

(کارشکی ،مومنی و قریشی .)39 13 ،این تجارب مثبت و منف نهد لکش هک ی ده ا  د یلک کار

    

دانش آموز از میزان رفاه ،بهزیستی و رضایت کلی وی از زن رد یگد ووون مدرس سسهای م و دشاب ی

یباشد (آینلی و بورک،2
بیانگر سطح رضایت دانش آموزان از زندگی روزانه خود در مدرسه م 
 .) 1992بررسیها نشان میدهد که همبستگی معناداری بین کیفیت زندگی ادارک شده و دانش

آموزان در مدرسه با رضایت و نگرش شان نسبت به مدرسه ،روابطططش  و ملعم اب نا ههه ههههمس و نالا
پیشرفت وجود دارد .همچنین پژوهش یرد نارگ ا هک دنا هتف ک نازومآ شناد یگدنز تیفی

رد      

  

مدرسه در ماندن آنها در مدرسه ،نگرش آنها درب حوطس ،یلیصحت تیقفوم ،نتفر هسردم هرا      
1. Boland
2. bourke& Ainley
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پیشرفت تحصیلی ،پذیرش مسئولیت و تعهد در قبال تکالیف مدرسه و بروز نابهنجاری در مدرسه
ارتباط دارد .سایر پژوهشگران نیز به رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با احساس تعلق به مدرسه،
مشارکت بیشتر در تکالیف و امور مدرسه ،انگی شرگن ،یسرد بلاطم ریگارف یالاب هز تبثم

     

نسبت به مدرسه و رابطه صمیمی تر و بهتر دان لعم اب نازومآ ش م  ریاس و  ه س و نالاسم ال تم

     

جسمی و روانی بهینه اشاره کرده اند(آینلی و بورک1992 ،1

).

در سالهای اخیر مطالعاتی در مورد این دو متغیر صورت گرفته است .کالنتری ،محمدي مغاني،

تقي بيگلو ،هنري ) 2012 ( 2در تحقیق خود به این نتیجه ندیسر  د  شوه نیب  ه ناجی ی ک و  ی تیف       

زندگی در محیط کار رابطه یوران و ینیدلا ءایض .دراد  یییی ییییی ) 2013 ( 3در تحقی اونع اب دوخ ق ن     
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی در محیط کار به این نتیجه رسیدند کههه ه شو

هیجانی و کیفیت زندگی با هم رابطه دارند .فرحبخش ) 2012 ( 4در تحقیق خود ب  ناونع ا ن شق    
هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری در مدارس به این نتیجه دست یاف ففت که شوه    
هیجانی میتواند ادارک فرد از محیط کاری را افزایش و س  درف درکلمع سپ را زفا ا .دهد شی      

کادیما ،دامن ،ورسچورن و بویز ) 2015 ( 5در تحقیق خود با عنوان تاثیر خودتنطیمی و رابطه معلم
ـ دانش آموز بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه دست یافتن یمیطنتدوخ هک د     بیش رت
دانش آموزان و روابط نزد کی

شبینی کننده اشتیاق تحص یم نازومآ شناد یلی    
آنها با معلم پی 

باشد .گونژ و کازو ) 2015 ( 6در تحقیقی با عنوان مدلسازی تاثیر محیط مدرسه بر اشتیاق تحصیلی

دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که کما و هسردم طیحم  ا قایتشا رب نآ یکیژولونکت تان        
تحصیلی (رفتاری ،شناختی ،عاطفی) تاثیر دارد .نتایج کی

پژوهش ملی بر روی جوانان نشان داد

بییش از  60درصد جوانان مراکز استانها ،از وضعیت ساختمانها ،حیاط و فضای مدارس ،تعداد
دانش آموزان در کالس ،محدودیت امکانات و تجهی زا لقن هب ،تیالو( دنتسه یضاران تاز       
ایسنا .) 13 83 ،میرصدوقی (  ) 1382در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رضایت از تحصیل در میان
دانش آموزان قزوین به این نتیجه رسید که الف) بین رضایت دانش آم امت رد هسردم زا نازو م    
1. bourke, Ainley
2. Kalantari, Mohammadi Moghani, Taghibigloo, Honari
3. Ziauddin, Naroei
4. Farahbakhsh
5. Cadima, Doumen,Verschueren, Buyse
6. Gunuc, Kuzu
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ابعاد تفاوت وجود دارد؛ ب) هرچه جو روانی اجتماعی کالس مطلوب تر باشد انگی تفرشیپ هز   
بیشتر است؛ ج) بین میزان رضایت از تدریس در بین کودکان شهر ور روستا تفاوت وجود دارد؛
د) بین میزان رضایت از تحص رسپ و رتخد ناکدوک نیب رد لی  دراد دوجو توافت ((((((( ((((((((احم ،ید
 ) 1389در تحقیقی تحت عنوان بررسی کیفیت زندگی روستائیان مهاجر شهرستان هک ،دورناوج   
در این تحقیق  004نمونه از روستائیان مهاجر مورد بررسی قرار گرفته  هدافتسا اب هک  ا لومرف ز      
کوکران و روش نمونه س یفداصت یریگ  ی فرگ تروص کیتامتس ت سا ه ت وآ عمج رازبا  .ری     
اطالع ک قیقحت شور زا و همانشسرپ قیقحت نیا رد تا

    

ّمّم هدافتسا ی هدش پ رد و ا نیب زا نای                    

متغییرهای مورد بررسی ،متغیره م ،یدنم تیاضر نازیم یا ی ییی ی ییییییزان همبس و طابترا و یگت

نازیم    

درآمد بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته(کیفیت زندگی روستائیان مهاجر) داش و تسا هت

هب    

طور کلی با توجه به نتایج تحقیق کیفیت زندگی روستائیان مهاجر در س هتشاد رارق ییالاب حط     
است.
بهرامي (  ) 1378در تحقيق خود با عنوان بررسي اثر بخشي هوش هيجاني ب جو رازبا ر و هك د به    
روش نيمه آزمايشي در دو گروه كنترل و آزمایش تعداد  20نفر از دان راد نازومآ ش ا لدعم ي    
تحصيلي پا يي ن تر از  12را به صورت پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيري مورد بررس ارق ی ر اد  د   
نتایج تحقیق نشان داد آموزش هوش هیجانی بر ابراز و مآ شناد دوج ووو ووووزان ت راكوج .دراد ریثا   
(  ) 1378در تحقيق خود با عنوان نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه بين هوش هيجاني و هوش
عمومي با رضايت از زندگي به اين نتيجه رسيد که هوش عمومي و هيجاني به ميقتسم تروص     
پيش بيني ضعيفي در رابطه با رضايت از زندگي دارن  نينچمه و د ن  جيات ا  قيقحت ني ننننن ننننننش داد نا
هوش هيجاني نسبت به هوش عمومي پيش بيني كننده قوي ت يروآ بات و تسا يروآ بات ر     
نقش واسطه بين انواع هوش و رضايت از زندگي دارد .احمدی و شیخ الس  مال ((  )09 13تحقیقی
با عنوان تع يي ن رابطه هوش هيجاني و مولفههاي آن با رضايت از تحصيل در دانشآموزان دختر و
پسر انجام داد .در اين تحقیق كه  376دانشآموز از دبيرستانهاي شهر شيراز به شيوه نمونهگيري
خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و پرسشنامههاي ه  تياضر .يناجيه شو از ار ليصحت

  

تكميل كرده اند .نتايج پژوهش حا يك از ارتباط بين هوش هيجاني و رضايت از تحصيل است.
مایر و برسکمپ به نقل از میکائیلی (  ) 1376معتقدند که دان د رضاح نازومآ ش ر    ییی ک ک سال
انواع متفاوت آموزش ،تکالیف ،بازخورد را دریافت میکننداز د ییی دگاه انگیزش ششی معنا ای ذهن ننی
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محیط یک عامل حساس در پیشبینییی ا زج اای ش خان تتی و ع طا فففی فرآین هد اای انگیزش ششی است..
پژوهش آمس (  ) 1992به نقل از میکائیلی نشان داد که اگر دانش آموزان محیط را در ارتب اب طا   
تسلط درک کنند یعنی بدانند که آنچه در محیط آموزش مهم است پیدا کردن مهارتی خاص و
یا حل کردن مسئله ایست انگی ییزش درون ننی بیشتررری براای ییی ادگیری و ک  دنهاوخ را د تشا  .... ...اال

کولبورن و اولیگو سوتر )6002( 1در تحقیق خود با عنوان کیفیت رابطه س سرادم رد رد تمال   

ایسلند به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنیداری در نم  تار کککیفی ییت زندگگگی دخت نارسپ و نار   
وجود دارد و نمرات دختران باالتر از پسران است.
در سالهای اخیر مفاهیم و متغیرهای زیادی در مدارس مورد بررسی قرار گرفته هلمج زا .تسا     
متغیرهایی که در مدارس شهرستان ثالث مورد بررسی قرار نگرفته است کیفی شناد یگدنز ت    
آموزان در مدرسه است که در بیشتر تحقیقات مورد غفلت قرار گرفته اس ا یلصا هلئسم .ت ین     
پژوهش فقدان شناخت کافی درخصوص کیفیت زندگی در مدرسه و رابطه آن با هوش هیجانی
است .لذا این پژوهش به دنبال آن است ت نیب هطبار یسررب نمض ا یگدنز تیفیک

 و ه شو

    

هیجانی در مدارس ابتدایی شهرستان ثالث باباجانی ،راهکارهایی را به منظور ارتقای وض نا تیع
در این مدارس ارائه نماید.
فرضیات تحقیق

 -1بین دختران و پسران از نظر کیفیت زندگی در مدارس تفاوت معناداری وجود دارد.
 -2بین دختران و پسران از نظر هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد.

 -3ابعاد کیفیت زندگی در مدرسه قادر به پیشبینی هوش هیجانی در دانشآموزان می باشد.
رو ش
با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرها و تبیین همپوشی تغیی یم اهنآ نیب تار    
شآم و رتخد نازو رسپ    
پردازد ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل تمامی دانش ش
پایه پنجم و ششم ابتدایی شهرستان ثالث باباجانی است که ب نامزاس رد دوجوم رامآ ساسا ر      
آموزش و پرورش شهرستان مذکور 420 ،نفر میباشند .با توجه به اینکه در این پژوهش ،نس تب
تعداد دختران و پسران در دو پایه پنجم وششم متفاوت است ،لذا مناسبترین روش برای رعایت

1. Erlakolburn, brinjaorlygsdottir
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تعداد زیرطبقهها ،نمونه گیری تصادفی طبقهایییی 1اس رق هدافتسا دروم هعلاطم نیا رد هک ت ار      
گرفت .در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه منتخب 002 ،نفر برآورد شد که
 90نفر پسر و  110نفر دختر مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار جمعععآوری دادهها ا در ا ،قیقحت نی   
پرسشنامه است که در آن از طیف لیکرت استفاده شده است .برای گردددآوری دادهه طوبرم یا   

به کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی در مدارس (اینلی و بورک )2استفاده شد که شامل

سهای رضایت عمومی ،عواطف منفی ،رابطه با معلم ،فرصت ،پیش رجام ،تفر ا ،ییوج   
خردهمقیا 
انسجام اجتماعی است .در پژوهش سلطانی شال ،کارش حم اقآ ،یک م دنفاب ،ییادخدبع ،ناید ههه هههههههه
(  )09 13روا تیفیک همانشسرپ یارگمه یی

 یسررب اب هسردم رد یگدنز ه یگتسبم اب نآ   

         

       

پرسشنامههای خودکار آمدی عم  سایقم و یمو س گزا ا بساحم ناناوجون یر ههه هههههههه و تایی .دیدرگ د   
همچنین پایایی پرسشنامه یا همسانی درونی آن با ا اس دافت ههه از آلفا ييي کرونب ساحم خا بب بببه گرد ،دی
 0/ 85ص هدش شرازگ مد

 شجنس یارب .تسا ه اجیه شو ن مانشسرپ زا ی ه شوه  یناجیه              

سیبریاشرینگ استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  33سئوال با مقی هک تسا ترکیل سا

        
زا   

ته یعامتجا یا   
پنج خرده مقی اگآدوخ سا ه شزیگنادوخ ،یلرتنکدوخ ،ی ی   ،ه راهم و یلدم تتتتتت تتتتتت
(م نیا تسا هدش لیکشت )طباور تیرید نومزآ

لاس رد        

  

     

 1380توس یروصنم دازهب ط       

هنجاریابیشده است که ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/ 85بدس دمآ ت ه   
که نشانگر پایایی در سطح قابل قب ا یلو سس سسست .ب اد لیلحت یار د هه هههها از آم فیصوت را ی یگنایم(  ن    ،
فراوانی ،انحراف استاندارد و )...و از آمار استنباطی از آزمون تی مستقل برای مقایسه بین دختران
و پسران و برای بررس و نوسریپ یگتسبمه زا یناجیه شوه و یگدنز تیفیک نیب هطبار ی        
رگرسیون استفاده شد.
یافتهها
تشناس ی و ی ا تف هههههه فیصوت یا ی   
به منظور بررسی فرضیههای پژوهش ،در ابتدا ویژگیهای جمعی 
مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه به ترتیب هر کی

از فرضیههای پژوهشی مورد بررسی ق رار

میگیرد .از بین  210نفر آزمودنی انتخاب شده 001 ،نفر یعنی  46 /7درصد پسر و  110نفر یعنی
 51 /4درصد دختر می باشند .یافتههای توصیفی به دست آمده در مورد تحص رد ردپ تالی    210
1 .Stratified sampling
2. Bourke & Ainley
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آزمودنی نشان داد 31 .نفر یعنی  41/5درصد بیسواد 130 ،نفر یعنی  60 /7درصد ابتدایی 31 ،نفر
یعنی  41/5درصد دیپلم 15 ،نفر یعنی  7درصد را لیسانس و  3نفر یعنی  1/4درصد را لیسانس به
یدهد .و از مادران نیز  52نفر یعنی  24 /3درص ،داوسیب د     145نفر  67 /8درص ار د
باال تشکیل م 
راهنمایی 8 ،نفر یعنی  3/7درصد را دیپلم ،و  5نف ینعی ر     2/3درص زا .دنتسه سناسیل د ظاحل     
يكنن و د  5/6درصد
وضعیت زندگی ،از بين  210نفر آزمودني  94 /4درصد با والدين زندگي م 
جدا از والدين زندگي مي كنند .از لحاظ میزان درآمد آزمودني در مورد وضعيت در آمد  90نفر
از آزم ندو ييي ها    000005و پ ییا نن نتررر 90 ، ،نف ررر معدا لل ل  42 /9درص  د د مآرد رگي د         0000001تا   
 000005تومان داشته و  24نفر باقیمانده یعنی 11 /4درصد 00 000 15 ،تا  0000001تومان درآمد
دارند 44 /8 .درصد از آزمودنیها یعنی  59نفر در پایه پنجم مشغول به تحص و هدوب لی

 115نفر

معادل  55 /2درصد از آزمودنیها در پایه ششم مشغول به تحصیل هستند.
جدول  .1مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی و هوش هیجانی
تعداد

میانگین

کیفیت زندگی

210

130 / 30

37 / 75

26

217

متغیر
هوش هیجانی

210

85 / 02

20 / 16

38

132

انحراف استاندارد

حداقل نمره

حداکثر نمره

همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده می شود میانگین نم رد یگدنز تیفیک هر

اد نیب نش      

آموزان  130 / 30و انحراف استاندارد آن  37 / 75می باشد و میانگین نمره ه نیب رد یناجیه شو    
دانش آموزان  85 / 02و انحراف استاندارد آن  20 / 16می باشد .در ادامه ه یضرف زا کی ر هههههههه یا
پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیه اول :بین دختران و پسران از نظر کیفیت زندگی تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  .2نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین کیفیت زندگی در بین دختران و پسران
کیفیت زندگی

میانگین

انحراف استاندارد

پسر

901/ 19

43 / 10

دختر

149 / 49

16 / 27

آماره تی
-9/ 11

درجه آزادی

سطح معناداری

802

0/100

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود بین می  رسپ نازومآ شناد نیگنا (((( (((((  )901/ 19و
شآم  رتخد نازو (( (((  ) 149 / 49ب یدازآ هجرد ا     802و  t = -9/11در س دانعم حط ا یر   
میانگین دانش ش
0/100

 pتفاوت و هدش در رفص ضرف نیاربانب دراد دوج

اب و نانیمطا        

 99درص ضرف د   

شآموزان پسر و دختر تفاوت وجوددارد.
پژوهشی تایید میشود .یعنی بین دان 
فرضیه دوم :بین دختران و پسران از نظر هوش هیجانی تفاوت معنیداری وجود دارد.
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جدول  .3نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسه میانگین هوش هیجانی در بین دختران و پسران
هوش هیجانی

میانگین

انحراف استاندارد

پسر

76 / 92

20 / 74

دختر

92 / 40

16 / 54

آماره تی

درجه آزادی

سطح معناداری

- 6/300

802

0/100

شآم  رسپ نازو (( ((( ) 76 / 92و
همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده میییش یم نیب دو ااا اااانگین دانش ش
میانگین دانش ش
شآم ازو ننن دخت  ر ((  ) 92 / 40ب یدازآ هجرد ا     802و  t = -6/300در س دانعم حط ا یر   
0/100

 99درص ضرف د   

 pتفاوت وجود دارد .بن در رفص ضرف نیاربا شد نیمطا اب و ه ان       

شآموزان پسر و دختر تفاوت وجود دارد.
پژوهشی تایید میشود یعنی بین دان 
یباشد.
فرضیه سوم :ابعاد کیفیت زندگی در مدرسه قادر به پیشبینی هوش هیجانی در دانشآموزان م 
جدول  .4ضریب همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی با هوش هیجانی
کیفیت زندگی
هوش هیجانی

عواطف منفی

** 0/ 615

0/ 126

0/ 05

رابطه با معلم

فر ص ت

پیشرفت

ماجرا

انسجام

رضایت

** 0/ 554

** 0/ 615

** 0/ 514

**0/465

** 0/ 513

** 0/ 521

*p

0/ 01

** p

همانگونه که در جدول شماره  4دیده میشود بین کیفیت زندگی و هوش هیجانی  r = 0/ 615در
سطح معناداری  99درصد رابطه معناداری وجود دارد .از ابعاد کیفیت زندگی ابعاد رابطه با معلم
(  ،)r = 0/ 554بعد فرصت (  ،)r = 0/ 615بعد پیشرفت (  ،)r = 0/ 514بعد ماجرا ( ،)r=0/465انسجام
(  ،)r =0/ 513رضایت (  )r= 0/ 521با هوش هیجانی در سطح معناداری  99درصد همبستگی مثبت
وجود دارد .اما بین بعد عاطفه منفی با هوش هیجانی رابطه معناداری دیده نشد.
جدول  .5خالصه مدل به دست آمده از رگرسیون چند متغیره به روش همزمان بر اساس ابعاد کیفیت زندگی
مدل

مجم عو        

درجه     

می نیگنا       

رگرسیون

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

37745 / 85

7

314 / 12

باقی مانده

47267 / 97

202

23 / 55

کل

13 0 85 / 82

902

آماره F

23 / 04

ض بیر       

مج روذ       

ض بیر         

دورب نی   

س حط        

همبستگی

ض بیر       

همبس یگت      

واتسون

معناداری

همبستگی

تعدیل شده

./ 44

./66

1/ 83

0/ 42

جدول  .6ضرایب معادله رگرسیون چند متغیره بر اساس ابعاد کیفیت زندگی
متغیرهای پیش بین
ضریب ثابت

ضرایب استاندارد نشده

خطای استاندارد

43 / 34

4/ 34

ضرایب استاندارد شده

آماره تی

یداری
سطح معن 

10 /66

0/100

رضایت

-0/ 438

0/ 356

-0/ 155

-1/ 22

0/ 220

عواطف منفی

0/ 052

0/ 255

0/ 013

0/502

0/838

رابطه با معلم

0/ 215

0/ 438

0/260

0/194

0/ 624

فر ص ت

1/ 50

0/ 376

0/ 528

3/ 99

0/100

پیشرفت

0/626

0/461

3/ 82

0/100

/162

ماجراجویی

0/ 752

0/ 428

0/ 198

1/ 75

0/180

انسجام اجتماعی

-0/ 418

0/ 332

0/ 159

-1/ 25

0/902

0/000
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برای پیشبینی هوش هیجانی ابعاد کیفیت زندگی در مدرسه وارد معادله رگرسیون ش جیاتن دند   
تحلیل نشان داد که استفاده از این مدل معنادار است این مدل با ض یعت بیر ین   
پیشبینییی ه طس رد ار یناجیه شو ححح حححح 0/100

 44درص ناوت د   

 pرا دارد و از ب فیک داعبا نی ی  یگدنز ت در

  

مدرسه بعد فرصت با ضریب بتای  ،0/ 528بعد پیشرفت با ضریب بتای  ،0/162بعد ماجراجویی با
ضریب بتای  0/ 198توان پیشبینی هوش هیجانی را در جهت مثبت دارند .بین سایر ابعاد کیفیت
زندگی با هوش هیجانی رابطه معناداری مشاهده نشده است.
بحث و نتیجه گیری
شبین شوه ی   
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت کیفیت زندگی در مدرسه و نقش آن در پیش ش
هیجانی اجرا شد .نتایج تحلیل نشان داد که ب رسپ و رتخد نازومآ شناد نی شوه رظن زا مه         
هیجانی و هم از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد و دختران در هر دو زمینه نسبت
به پسران وضعیت بهتری داشتند .در فرضیه سوم ابعاد کیفیت زندگی وارد معادله رگرسیون شدند
شبینی کنند نتایج نشان داد که ب ه و یگدنز تیفیک نی و  ش ه ناجی ی هب        
تا هوش هیجانی را پی 
صورت کلی رابطه مثبت و معنیییداری و فیک داعبا زا و .دراد دوج ی دنز ت گگگگ گگگگگی بع اب تصرف د    
ضریب بتای  ،0/ 528بعد پیشرفت با ضریب بتای  ،0/162بعد ماجراجویی با ضررریب بتا ای 0/ 198
سو
شبینی هوش هیجانی را در جهت مثبت دارنددد ،ا ی نی ا تف هههههه علاطم جیاتن اب ا ا ن ت سسسسس سسسسس
ت و ان پ ی 

سگرستروم)6002(1؛ احمدنژاد و همکاران(  )19 13و یوسفی و صفری(  ) 1388همسو می باشد.

در تبیین تفاوت بین دختران و پسران از نظر هوش هیجانی میتوووان گف ییاناوت نارتخد هک ت     
بیشتری در برقراری ارتباطات اجتماعی دارند و این برقراری ارتباطات در طول زم یم ثعاب نا    
شود تا هوش هیجانی و ادراک آنها از هیجانات خود و دیگران بیشتر است .در نظام آموزشی ما
مولفههایی مانند کیفیت زندگی فراگیران و ه یلیصحت تفرشیپ رد یمهم شقن یناجیه شو       
شآموزان دارند .کیفیت زندگی عبارت است از ادراک اف رد یگدنز تیعضو زا دار
دان 

بلاق     

فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعه در راستای اهداف ،انتظارات ،استانداردها و عالیق شخصی
افراد است ب سا نیا ر اس ک 

ییی ییییفی مسج تیعضو اب یگنتاگنت طابترا یگدنز ت ی یتخانشناور          

اعتقادات شخصی میزان خود اتکایی ،پیشرفت و ارتباطات دارد .در واقع کیفیت زندگی هر ف در

1. Nes & Segerstrom
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به درك منحصر به فرد وي از زندگی بستگی دارد و اینکه زندگی ،با وجود ارتباطی که اب يو    
خانواده ،دوستان و جامعه دارد به چه میزان ارضاءکننده است .از طرف دیگر افرادی که از هوش
هیجانی بیشتری برخوردارند موفقیت بیشتری کسب میییکننددد ه ناوت يناجيه شو ا صيخشت يي     
درست هيجانها و عواطف ديگران و پاسخ متناسب به آنها ،همچنين ب اگا ،نتخيگنار ه و ي

مظن    

بخشيدن و كنترل پاس 
خهاي هيجاني خويشتن مي باشد .هوش هيجاني با ش  دوخ زا درف تخان و
ديگران ،ارتباط با ديگران ،سازگاري و انطباق با محيط پيرامون كه براي موفق شدن در برآوردن
خواستهاي اجتم راد طابترا تسا مزال يعا د كي و  كلمع رد يكيتكات يدنمناوت ر يدرف د         
محسوب ميشود(یگانه ،سلطاني شال ،كافي ،خانعليزاده.)19 13 ،
به نارود يا    تحص لی ییی ،کیفی تمالس ،یگدنز طیحم نییاپ ت           
و ا دوج سس س سس ترسه و ا ارطضا بببب 
روانشناختی پایین و کیفیت پایین ارتباطات و روابط اجتماعی سایر عملکردهاي دانش آموزان از
جمله پیشرفت تحصیلی آن  تحت ار نا ت ق ریثأ ر د را ا ببس و هد

یلیصحت تفا         آنها ا میییگ در ددد

)فلمینگ ،شچارد ،مانگان ،تايلر .)6002 ،در تبیین رابطه ب ه و یگدنز تیفیک نی و  ش ه ناجی ی یییی یییییی
یتوان گفت که به طور کلی دانش آموزان ب بسانم یگدنز تیفیک حطس زا يرادروخرب ا       
م 
شبینی اهداف
یتوانند با برقراري شبکههاي اجتماعی قويتر ،حمایت اجتماعی ،ثبات عاطفی ،پی 
م 
مطلوب در آینده و سازش یافتگی م وع اب رثؤ اا ااام گدینت ل یی یییزاي محیط یلیصحت تفرشیپ هب ی     
شآم م رد ییالاب یگدنز تیفیک ینازو در  هس ر جت ا ر م هب ییییییی ییییییییکنند
مناسبی دست یابند یعنی دان 
ذهنیت مثبتی نسبت به مدرسه پیدا میکنند این ذهنیت مثبت باعث می شود تا این دانش آم نازو
یتواند میزان خودآگاهی
نسبت به خود و توانایی خود تصور مثبتی پیدا کنند .این توانایی مثبت م 
یکند تا هیجانات خود را کنترل ک هدر
دانش آموزان را افزایش داده و به دانش آموزان کمک م 
و نسبت به هیجانات دیگران نیز شناخت کس ر اهنآ هدرک ب ا ردا ا  و دننک ک د شلاچ عقاوم ر

     

برانگیز بتوانند هیجانات مثبتی از خ دنهد ناشن دو  .... ...س م و یولا اا ااایر( ) 997 1معتقدن  هک د ه شو    
شها ای هیج ینا
هیجانی متضمن موفقیت فرد می باشد .افراد ب نکاو یارب الاب یناجیه شوه ا شششششش شششششش
اهمیت بیشتری قائل هستند و در احساس خود از انعط وخرب یرتشیب یریذپ فا ر اد ر  و دن د یارا     
یدارند .لذا انجام اقدامات الزم
حس وظیفه شناسی هستند و در جهت پیشرفت تحصیلی گام بر م 
برای افزایش این هوش در دانش آموزان در مدرسه میتواند به عن رب رثوم لماوع زا یکی ناو    
شآموزان باشد .کیفیت زندگی در مدرسه فلوم و  هههههه م نآ یا یی یییتوان هب د   
پیشرفت تحصیلی دان 
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شآموزان بکار برود .در ادامه و مبتنی ب ی ر اففتهههه یا
عنوان عاملی برای تقویت هوش هیجانی دان 
یشود:
مطالعه حاضر و به منظور بهبود شرایط موجود راکارهای زیر پیشنهاد م 
تهای زندگی برای معلمان با
 .1دورهاي مستمر و با کیفیت ضمن خدمت در زمینه ارتقای مهار 
محوریت بهبود کیفیت زندگی حرفهای آنها در مدرسه و بهبود تعامل با دانش آم رازگرب ،نازو   
شود.
ته این دروم یا ززز زززز معلم ،نا
 .2با برگزاری کارگاههای م ب و مظن هههههروز ،س راهم تیفیک و حط تتت تتت
شآموزان برای استفاده بهینه از زمان حضور آنها در مدرسه ،تقویت گردد.
دان 
شآم نازو
 .3مشاور و عوامل مدرسه گاه به گاه ،در كالس حضور يابند كه بتوانند وضعيت دان 
سهاي آنها برنامهریزی نمايند.
را از نزديك بررسي كرده و برای رفع مشكالت و استر 
شآموزان و
 .4كارگاههايی بهمنظور تقويت ارتباطات سازنده بين معلم ،مدیران ،کارکنان و دان 
در نهايت ارتقای هوش هيجاني آنها در مدرسه برگزار شود.
 .5با برگزاري كالسهاي روانشناسی و دعوت از روانشناسان و متخصصان متعه سردم رد د ههههه،
شآموزان و آگاه كردن آنها از نحوه برخورد ص حيح
كالسهايی براي آموزش دادن به اوليا دان 
شآموزان برگزار شود.
با دان 
شآم و رگشاخرپ نازو يارب سرتسارپ     
 .6دورهاي مستمر ضمنخدمت در نحوهبرخورد با دان 
معلمان برگزار نمود.
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