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 چکیده

فردی، برون فردی، سازگاری، کنترل استرس و خلق های دروناین مقاله درصدد شناسایی رابطه حیطه

روش . با عمومی هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران بوده است

 54دانشجو دخترو  85)ای انتخاب شدندروش نمونه گیری طبقه  نفر نمونه با 139ی، تعداد همبستگ قیتحق

استاندارد شده  ایگویه 26 پرسشنامه وباراُن ی جانیهوش ه یسوال 90 ابزار استاندارد دواز . دانشجو پسر(

ه است. از مدل معادالت ساختاری نیز برای ( استفاده شد1996کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی )

شاخص برازش، چهار شاخص برازش عالی و دو شاخص  6داد که از  نتایج نشانتجزیه و تحلیل استفاده شد. 

درصد از  58حدود با ابعاد هوش هیجانی مدل مفهومی پژوهش نیز از برازش قابل قبول برخوردار بودند. 

درصد، حیطه برون فردی توانست  37فردی توانسته حیطه درون کند.را تبیین می کیفیت زندگیواریانس 

حیطه اما زندگی را تبیین نماید. درصد از واریانس کیفیت 29رل استرس توانست درصدو حیطه کنت 38

با  و خلق عمومی نتوانسته کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین نماید. نتایج نشان داده که افرادی سازگاری

 و اسات خوداحس از یافتن آگاهی همدلی، تكانه ها، کنترل روانی، وضع مطلوب اداره توانایی باال هیجانی هوش

 در هدف به نیافتن دست از ناشی شكست و نامالیمات هنگام که است عاملی دارند. هوش هیجانی دیگران

 کیفیت بر مستقیم غیر و مستقیم به طور که است فرد سالمت نشانه کند کهایجاد می انگیزه و امید شخص

ها توان توان مقابله با این استرسمی گذارد. با ارتقا هوش هیجانی دانشجویان گردشگریمثبت می اثر زندگی

 را افزایش و کیفیت زندگی شان را بهبود بخشید. 

 .گردشگری، هوش غیرشناختی دانشجویان زندگی، کیفیت هیجانی، هوشواژه های کلیدی: 

 

                                                 
 (naderihabibollah@yahoo.com)                                       دانشگاه مازندران ،گروه روانشناسی استادیارنویسنده مسئول:  1
 دانشگاه مازندران  ،روانشناسی دانشجوی دکتری 2
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 مقدمه

نتیجۀ کنش متقابل بین شخصیت افراد و پیوستگی رویدادهای زندگی تعریف  درکیفیت زندگی 

آزادی، دانش،  های زندگی مانندادهای زندگی در یک مجموعۀ چندبعدی از حوزهروید ؛شودمی

کیفیت زندگی بر که افتدروابط اجتماعی، مذهب، محیط زیست و تفریح اتفاق می اقتصاد، امنیت،

؛ 2006، 2هاجیران؛ 2006، 1)فریش گذاردهای تشكیل دهندة زندگی تأثیر میحوزهاین مجموعۀ 

( سه حوزه مهم کیفیت زندگی را شامل روانشناسی، 2007) 4ه(. بونك2016 ،3آپته و خوانداگلی

       و روانشناسی پزشكی، حوزه سه در آن را (1388و غفاری و امیدی )شناسی و اقتصاد جامعه

      شخصیتی را بر کیفیت زندگی مؤثر-شناختیهای ویژگی انروانشناسداند. می اجتماعی علوم

بر نقش الگوها و عوامل  انشناس. جامعه(2015و دیگران، 6؛ اسماعیلی2012، 5)فرحبخش دندانمی

اقتصاد نقش درآمد را در کیفیت (؛ 2015، دیگران و 7)فدایی دناجتماعی بر کیفیت زندگی تأکید دار

نقش  (و نهایتاً حوزه پزشكی نیز2010و دیگران،  8)کوت داند ها میتر از سایر حوزهزندگی مهم

؛ 2008، 9سالس و بوندی) داند ها میتر از سایر حوزهرا در کیفیت زندگی مهم بهداشت و سالمت

توان بیان میتعاریف مختلف کیفیت زندگی بندی از با جمع. (2015سازمان جهانی بهداشت، 

کیفیت زندگی حاصل یک ( 1تعریف کیفیت زندگی مستتر است:  سه اصل اساسی در نمودکه

        ، تواند در مورد آن قضاوت کندفرد بهتر از هر کسی می است و خود شخصی ارزشیابی ذهنی

همچنین کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی ( 3و  ،کیفیت زندگی ماهیت پویا دارد نه ایستا (2

)شعاع کاظمی و  سنجیده شود اجتماعی، روانی، شخصی، جسمی است و باید از زوایای مختلف

 (.1388مؤمنی جاوید، 

شود که بر کیفیت شخصیتی محسوب می -ین متغیر تفاوتهای فردیهوش هیجانی مهمتر

(. در حوزه روانشناسی تفاوتهای فردی، 1390،و دیگران)نریمانی  زندگی دوره دانشجویی تاثیر دارد

ه شده ئهوش هیجانی به عنوان یک چشم انداز جدید به قابلیت های انسانی، تعاریف متعددی ارا از

حفظ انگیزه، پایداری در مقابل نامالیمات، کنترل  جانی را تواناییهوش هی( 2000) 10گلمن. است

( 2001) 11کند. کادمن و بریورتعریف میهمدلی با دیگران و امیدوار بودن  ،هادر مقابل تكانش

هوش هیجانی را توانایی فرد در مدیریت احساس و هیجان خودو تحلیل و پاسخ به دیگران برای 

                                                 
1 Frisch 
2 Hajiran 
3 Apte & Khandagle 
4 Bohnke 
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در کنار را معتقد بود هوش هیجانی توانایی ما  (2015ده است. باراُن )انجام امور الزم تعریف نمو

( اعتقاد 2009گلمن ). سازدآمدن موفقیت آمیز با دیگران، توأم با احساسات درونی منعكس می

دارای ( IQ) 1هوش شناختیهای شخصی و بین شخصی )هوش هیجانی( نسبت به داشت که توانایی

آپته و خوانداگلی، ) شخصی، اجتماعی و حرفه ای افراد استاهمیت بیشتری در موفقیت های 

درصد در موفقیت  20معتقد بود هوش و استعداد فقط می تواند به اندازه ی  ی همچنین. و(2016

شود درصد بقیه به عوامل دیگری از جمله هوش هیجانی افراد مربوط می 80فرد نقش داشته باشدو 

 (.2016و دیگران، 2آلفونسو)

بر خالف هوش  است.( از بعضی منظرها متفاوت IQ( با هوش شناختی )EQانی )هوش هیج

و از سویی همبستگی کمی با موفقیت در  باشدشناختی که میزان سطح آن نسبتاً ثابت و ایستا می

توان از طریق تعلیم و تربیت، مربیگری می ماهیت پویا داردو( EQزندگی دارد، هوش هیجانی )

  مبستگی باالیی میان و هداد ءتوسعه و رشد یافتگی، سطح آن را ارتقا هدفمند، ابتكار عمل،

از طرف  .(2016، 3کاپورو روات) های شغلی و زندگی فردی با هوش هیجانی وجود داردموفقیت

د؛ اما می توان هوش هیجانی یا ا( کار زیادی انجام دIQهوش شناختی ) ءنمی توان برای ارتقا دیگر

هوش هیجانی کلید  (.2016آپته و خوانداگلی، ؛ 1386)آقایار،  داد ءارتقا( را EQضریب هیجانی )

ها با عملكرد معمولی و متمایز ساختن افراد و گروه ها با عملكرد برجسته و عالی از سایر افراد و گروه

محققان در  (.2014 دیگران، و 5قریشی ؛ سادات2014و دیگران، 4آقابزرگ) شودعادی، محسوب می

که مهارتهای هیجانی چقدر در موفقیت مؤثرند با یكدیگر اختالف نظر دارند، ولی حتی  این زمینه

 پندارندمیهای شناختی یكسان ترین آنها اهمیت مهارت های هیجانی در مقایسه با مهارتانهبدبین

  .(2016؛ آلفونسو و دیگران، 2015بارون، )

توجه  ،یرهای مهم در موفقیت شغلیمرور پیشینه پژوهشی محقق نشان می دهد که یكی از متغ

هر شغل (. 2011و دیگران، 6کاوازوتی) باشدهای شخصیتی افراد در زمان استخدام میبه ویژگی

(. در 2011، 8؛ ناسی2011، 7)چادوری و عثمان طلبدوظایف، توانایی و نگرش خاصی را می

و اطالعات تخصصی و  های کتبیها براساس آزمونکشورهای کمتر توسعه یافته اغلب استخدام

گیرد توجهی قرار میو عالقه و نگرش و شخصیت فرد مورد بی گیردگزینش عمومی صورت می

دانشجویان رشته  .(2014و دیگران،  10فدایی؛ 2014، 9منالکس؛ 1388و دیگران،  ملیانی)
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عی های شخصیتی و شناختی و عاطفی خاصی مانند روابط اجتمابایست دارای ویژگیگردشگری می

پذیری، حل  باال، مدیریت عواطف و احساسات، ماجراجویی، همدلی، روابط میان فردی و مسئولیت

بینی باشند که اغلب این  پذیری، تحمل فشار و کنترل تكانه و خوشمساله، واقعیت سنجی و انعطاف

 میان ، های گردشگریرشتهمشخصه اصلی ها در متغیر هوش هیجانی قابل جمع است. ویژگی

توان بندی کلی میای بودن آن است. عناوین دروس رشته مدیریت جهانگردی را در یک دستهرشته

زبان انگلیسی، اقتصاد، ریاضیات و آمار، دروس مدیریتی، دروس علوم اجتماعی، تاریخ و  شامل

  .(1395زمان سنجش کشور، )مرکز نظارت و ارزیابی سا دانستو روانشناسی جغرافیا 

مرور ادبیات نشان داده است که میزان هوش هیجانی تاثیر زیادی در جذب، حفظ مشتری و 

؛ 2016، 1کاپورو روات؛ 2016؛ آپته و خوانداگلی، 1390نریمانی و دیگران، ) رضایت مشتریی دارد

؛ 2014 دیگران، قریشی و ؛ سادات2014، 2؛ ویلسون2014؛ آقابزرگ و دیگران، 2014من، الکس

. در انجام وظایف محوله کارشناسان گردشگری، برخورد با گردشگران و جذب (2015، 3یادیس پوترا

. (2016آپته و خوانداگلی، ) گردشگر و جهانگرد نیز میزان هوش هیجانی سهم زیادی خواهد داشت

فیت زندگی ی ابعاد هوش هیجانی و کیلذا بر این اساس این مطالعه درصدد شناسایی رابطه

 .دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران است

 

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی

 رضوانی) است گرفته صورت زندگی کیفیت مورد در تحقیق هزار 55 از بیش 2005 تا 1982 از

 گذاری سیاست در کلیدی عنصری عنوان به را زندگی از مولفه کیفیت امروزه(. 1387 منصوریان، و

 اولیه طرح از بعد سازه این. برندمی نام توسعه شاخص عنوان به عمومی حوزه هایسیاست یبررس و

 آن از جوامع ترقی و پیشرفت میزان گیری اندازه برای و یافته بسیاری تحوالت تاکنون 1930دهه در

 دگیزن کیفیت مفهوم به عالقه 1970دهه اواخر از. (2008، 4)یــوو لی شودمی افزونی روز استفاده

 هر. (2015، 5؛ مدین ساه و مک سری1388)غفاری و امیدی،  یافته است افزایش معناداری شكل به

     انجام بیشتری دقت با توسعه هایشاخص تدوین باشد بیشتر حوزه این در مطالعات تعداد چه

 نوع در ایگسترده تغییرات باعث اجتماعی دیدگاه از زندگی کیفیت به توجه دیگر سوی از. گیردمی

 ترگسترده بیشترو کاربرد باعث که افزوده مفهوم این بر را جدیدی ابعاد و شده سازه این مطالعات

 (. 1388)غفاری و امیدی،  است شده توسعه مطالعات در زندگی کیفیت سازه
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مفهوم  1980توان گفت که در طول دهه با نگاهی به مفهوم کیفیت زندگی در سه دهه اخیر می

شد. در شناخته می 3و موضوع وحدت بخش 2، ساخت اجتماعی1حسی درکبه عنوان  کیفیت زندگی

توان به صورت مفهوم کیفیت زندگی وسعت بیشتری پیدا کرده و ابعاد آن را می 1990در طول دهه

 ،6حقوق ،5مادی بهزیستی ،4بهزیستی فیزیكی: سلسله مراتبی از پایین به باال به صورت زیر بیان کرد

)مدین ساه  11و بهزیستی عاطفی 10رشد فردی ،9خودتعینی، 8روابط بین فردی ،7اجتماعی شمولیت

که کیفیت زندگی  ددریافتن. متخصصین کیفیت زندگی در دهه اول قرن حاضر (2016و مک سری، 

شود. در این دهه رکیبی است که ابعاد مختلفی را شامل مییک مفهوم ت ،و احساسات فراتر از فرد

  ه بلكه تنها محدود به قلمروهای خاصی نشده که نه کیفیت زندگی به حد باالیی گسترش یافت

هدف ، بهزیستی و شادی افراد (.2004، 12)شالوک ه استبرگرفت های مختلفی از علم را درحوزه

 نهایی بهبود کیفیت زندگی است. 

، هوش، مدتها به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت و پیشرفت در موفقیتعوامل مؤثر بر  از میان

ی شكیل دهندهتدیدگاه های نظری در خصوص عوامل  گرفته می شد، اما امروزه با تغییر در نظر

اسبی، م)ثمری و طه محسوب نمود موفقیتموفقی برای ی بینی کنندهتوان آن را پیشهوش، نمی

 (. 1392نژاد و دیگران،  احمداز به نقل  1386

حل  ،حافظه های شناختی همچونی هوش، بر جنبهی روانشناسان در زمینهاقدامات اولیه

اما به تدریج دیدگاه  است؛کاربرد انطباقی و مناسب مؤلفه های شناختی آن توجه داشته  ،لهئمس

ثر بر عملكرد انسان ؤای مهی سایر تواناییهای مبتنی بر هوش شناختی جای خود را به مطالعه

( رفتار هوشمندانه را شامل 1394، اولسن و هرگنهان ؛ به نقل از1920دادند. برای مثال ثرندایک )

هوش عینی )مهارت ساختن و به کار بردن ابزار و وسایل(، هوش انتزاعی )توانایی کاربرد کلمات، 

    عمل خالقانه در روابط انسانی(اعداد و اصول علمی( و هوش اجتماعی )شناخت افراد و توانایی 

ی هوش اجتماعی وی بسیار شبیه به اصطالح هوش هیجانی امروزه بوده است. دانست. سازهمی

ی کسانی بودند که اعتقاد داشتند هوش نه ( از جمله2015) 13برگن(و استر2014همچنین گاردنر )

      و بیان هیجانات را نیز در بر شود، بلكه چگونگی تجربه های شناختی را شامل میتنها توانایی

                                                 
1 sensitizing notion 
2 social construct 
3 unifying theme 
4 Physical wellbeing 
5 Material wellbeing 
6 Rights 
7 Social inclusion 
8 Interpersonal relations 
9 Self determination 
10 Personal development 
11 Emotional wellbeing 
12 Schalock 
13 Strenberg 
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کند که شامل دو های فردی اشاره میی هوش چندگانه، به هوشدر نظریه (2014گاردنر ) .گیردمی

توانایی به هم پیوسته و درونی  که به باشد: هوش درون فردیمیدرون فردی و بین فردی ی مؤلفه

 د مانند خودشناسی، اعتماد به نفس، استعداد؛کناشاره میدر ایجاد الگوی دقیق و عینی از خویشتن 

که توانایی درک سایر افراد از جهت تفاوت در خلق، مزاج، انگیزش، هدف، عالقه به  ،هوش بین فردی

چارچوب هوش هیجانی، تعریف رسمی آن و پیشنهاد در مورد  .گیرددیگری و همدلی را در بر می

چاپ شد، ظاهر  1990ی مایر و سالووی که در سال گیری آن، برای اولین بار در دو مقالهاندازه

های غیرشناختی ی که در مورد جنبهااین دو روانشناس آمریكایی با اطالع از مقدمات اولیه. گشت

ی هوش هیجانی را آغاز کردند. آنها هوش هیجانی را به هوش انجام شده بود، تحقیق در زمینه

ند که شامل توانایی بازبینی هیجانات خود و دیگران عنوان یک شكل از هوش اجتماعی در نظر گرفت

و  حقیقت جو) ها و به کار بردن این اطالعات برای هدایت افكار و اعمال خود بودو تمیز بین آن

را مطرح کرد تا بر اساس  1(EQهیجانی ) هوشبهرمفهوم  (2015باراُن )همچنین  (.1387دیگران، 

توضیح دهد. او معتقد بود هوش هیجانی توانایی  عمومیوش آن بتواند روش خود را برای ارزیابی ه

 .سازدما در کنار آمدن موفقیت آمیز با دیگران، توأم با احساسات درونی را منعكس می

ها و  خود موفقیتبه  است وابسته بالقوه موفقیت و لیاقت بهمدل هوش هیجانی باراُن 

 از یكی عنوان بهباراُن  (.2014یج آنها )باراُن، به نتا نهها و همچنین فرآیندها توجه دارد  شایستگی

که از چند توانایی داند می عاملی چند سازه یک را آن هیجانی هوش ترکیبی رویكرد پردازان نظریه

که در رویارویی با مقتضیات زندگی  دوشمیبه هم پیوسته عاطفی، شخصی و اجتماعی تشكیل 

 هیجانی هوش ارتقاء دادکه ( نشان1387) فتی و دیگراننتایج مطالعه د. آیمیفرد یاری به روزمره 

 روانی سالمت افزایش باعث سازگاری مهارتهای و خلق، مدیریت استرس، مدیریت مهارتهای ویژه به

 تحمل مولفه داشتند، برش نقطه از باالتر نمره عمومی سالمت پرسشنامه در که افرادی. شودمی

 پیش پذیریمسوولیت و تكانه کنترل هایمولفه می،عمو روانی سالمت کننده بینیپیش استرس

 کارکرد کننده بینیپیش سنجی واقعیت و بینی خوش هایمولفه جسمی، هاینشانه کننده بینی

 کلی طور به روان سالمت و افسردگی اضطراب، عالیم کننده بینیپیش شادکامی مولفه و اجتماعی

نشان داد  قم پزشكی علوم دانشگاه دانشجویان وی( ر1389) نتایج مطالعه سعادت و دیگران. بودند

 افرادی. گردد شادی و عشق موفقیت، ثروت، رفاه، سالمتی، افزایش سبب تواندمی هیجانی که هوش

 آگاهی همدلی، ها، تكانه کنترل روانی، وضع خو، و خلق مطلوب اداره توانایی باال هیجانی هوش با

 شخص در هدف به نیافتن دست از ناشی شكست هنگام و دارند دیگران و خود احساسات از یافتن

     و مستقیم طور به که است فرد سالمت نشانه شده ذکر موارد تمام. کندمی ایجاد انگیزه و امید

( به پیش بینی 1390) و دیگرانحسینیان  .گذارند می مثبت اثر زندگی کیفیت بر مستقیم غیر

 وش هیجانی و هوش معنوی پرداخته است که نتایجکیفیت زندگی معلمان زن براساس متغیرهای ه
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 کیفیت هایمقیاس زیر با معناداری مثبت رابطه هیجانی هوش های مولفه اکثریت که داد نشان

 زیر و معنوی هوش هایمولفه بعضی میان معنی داری مثبت روابط دیگر طرف از. دارند زندگی

 رگرسیون روش از استفاده با هاهداد تحلیل همچنین. شد مشاهده زندگی کیفیت مقیاسهای

 کیفیت داری معنی صورت به معنوی هوش و هیجانی هوش های مولفه بعضی که داد نشان چندگانه

 و هیجانی هوش بین رابطه ( با بررسی1390) احمدنژادو دیگران .کنند می پیش بینی را زندگی

 شهرستان ابتدایی طعمق التدریس حق و رسمی معلمان شغلی سازگاری با کاری زندگی کیفیت

 و کاری زندگی کیفیت بین کاری، زندگی کیفیت و هیجانی هوش بین دادندکه نشان سردشت

 در همچنین. دارد وجود معنادار رابطه التدریس حق معلمان و رسمی معلمان شغلی سازگاری

 نبی در ولی دارد وجود معنادار رابطه کاری زندگی کیفیت و هیجانی هوش میان رسمی معلمان

 بینی پیش هیجانی هوش های مولفه حالیكه در. نشد مشاهده ایرابطه چنین التدریس حق معلمان

 ( نشان1390) نتایج مطالعه رجبی و دیگران .نیستند معلمان شغلی سازگاری برای مناسبی کننده

( هیجانی هوش و زناشویی هاینقش جنسیتی، هایایدئولوژی) بین پیش متغیرهای بین از که داد

. است( زندگی کیفیت) مالک متغیر کننده بینی پیش هیجانی هوش و زناشویی هاینقش تغیرهایم

 بین کاری، زندگی کیفیت و هیجانی هوش که بین دادند ( گزارش1392و دیگران ) نژاداحمد

 وجود معنادار رابطه التدریس حق معلمان و رسمی معلمان شغلی سازگاری و کاری زندگی کیفیت

 وجود معنادار رابطه کاری زندگی کیفیت و هیجانی هوش میان رسمی معلمان در نهمچنی. دارد

 هوش های مولفه حالیكه در. نشد مشاهده ای رابطه چنین التدریس حق معلمان بین در ولی دارد

( 1394) یگانه و دیگران. نیستند معلمان شغلی سازگاری برای مناسبی کننده بینی پیش هیجانی

 بینی پیش به قادر معناداری طور به زندگی کیفیت و زمان مدیریت هیجانی، هوش که دادند نشان

 هیجانی، هوش های مهارت آموزش طریق از همچنین نتایج نشان داد که. هستند تحصیلی پیشرفت

 جهت مناسب بسترسازی به اقدام توان می دانشجویان، زندگی کیفیت سطح ارتقاء و زمان مدیریت

طریق  از هیجانی هوش ( نشان دادکه1394نمود. حاجلو ) ندانشجویا تحصیلی پیشرفت

( نیز نشان داد که 1394کار) نظیف. دارد غیرمستقیم تأثیر زندگی کیفیت بر خشم و خودکارآمدی

 رابطه( روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی مدیریتی، خود خودآگاهی، متغیرهای) هیجانی هوش ابعاد

 آبادعربی و دیگران مطالعه عباس نتایج. دارد کارکنان ریکا زندگی کیفیت با داری معنی و مثبت

 مثبت رابطه دیابت به مبتال سالمندان زندگی کیفیت و بین هوش هیجانی که داد نشان (1394)

 دارد. وجود

در منابع انسانی روانشناسی صنعتی سازمانی و روانشناسی کار، مالک  1970-1930در دهه 

و استعداد بود. در این دوران بیشتر به  (1)هوشبهر ذهنی ی ذهنهای شغلی مهم شامل توانایی عموم

دیگر هوش بعنوان  2000تا  1980شد، اما با ظهور پست مدرنیسم در دهه توانایی ذهنی تأکید می
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هوش »یک توانایی ذهنی عمومی مدنظر نبود بلكه یک نوع منحصر به فردی از هوش با نام 

2رزبا اهمیت تشخیص داده شد. ت« 1هیجانی
( در نظریه خود 2014به نقل از الکسمن،  2000) 

تالش کرده است از دیدگاه روانشناختی عواملی را که « جستجوی معنا در محیط کار»تحت عنوان 

های های کاری و سازمانی معنا بخشیده و آنها را مطلوب سازد شناخته و راهكارتواند به محیطمی

( بیشتر مفاهیم و 2014به نقل از الکسمن،  2000قاد ترز )عملی ساختن آنها را تبیین کند. به اعت

 هایی که در پیشینه مطالعاتی موفقیت شغلی وجود دارد بر پایه:تبیین

 ی محیط کارهای اولیه فرد درباره( دیدگاه1

 های گوناگون روانشناسی و مدیریت( نظریه2

 های روان شناختی قرار دارد.( فنون مبتنی بر تلقین3

های پیچیده موفقیت شغلی باشد، بلكه متغیر تواند تبیین کننده تمامی مولفهکدام نمی اما هیچ

های گوید. ترز با به کارگیری روشمی« 3پروژه معنا در کار»بزرگتری وجود دارد که وی به آن 

تواند یک محیط کاری را بامعنا و رضایت گوناگون پژوهشی و آماری بسیاری از جوانب ابعادی که می

های مصاحبه، مشاهده و مقیاسهای سنجش خش سازد، مشخص کرد. او عالوه بر استفاده از روشب

ها بر آورد که تمامی آنهای کلی و متعددی به عمل میرضایت شغلی از آزمودنی های خود پرسش

در  ای از عوامل راپایه یافتن معنا در محیط کار قرار داشت؛ به اعتقاد او هر یک از کارکنان مجموعه

سازند. های شغلی خویش را برآورده میاختیار دارند که به وسیله آنها نیاز معنا بخشیدن به تجربه

توانند این عوامل بسیار شبیه به کلیدهایی است که همیشه همراه خود دارند. کلیدهای اصلی می

رای یک فرد های موثر باحساس عمیق هدف دار بودن، خالقیت و یافتن فرصت برای برقراری ارتباط

و احساس مالكیت، چالشهای متعدد و هماهنگی خوب با سازمان برای افراد دیگر، باشد. هوش 

های مربوط به هیجانها و پردازش اطالعات هیجانی است. این تواناییها ی تواناییهیجانی نیز مجموعه

کردن علتی برای هیجانها ی هیجانها و قابلیت استفاده یا پیدا عموماً مربوط به ادراک، تنظیم و اداره

(. هرگاه افراد تعهد الزم به یكدیگر را 2011، 4به نقل از پتریدز 2000)مایرو سالووی،  در افكار است

نداشته باشند، شناسایی و مدیریت احساسات خود و دیگران، با مشكالت جدی مواجه است. ماحصل 

تواند هایی است که میبدرفتاری ی تحمل، افزایش پرخاشگری و تمامیاین فرآیند، کاهش آستانه

 (. 2014، 5؛ شمس الدین و عبدالرحمان2004، و دیگران )پتریدز موجب کاهش موفقیت شغلی گردد

 زندگی کیفیت با هیجانی بین هوش رابطه از شواهدی فراهم سازی راستای در پژوهش حاضر

صورت تلویحی در چارچوب  مقدمه و به آنچه در مبنای بر. است گرفته انجام دانشجویان گردشگری،

 :است زیر هایفرضیه بررسی به دنبال اخص به طور پژوهش این شد، بیان نظری و پیشینه پژوهشی
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 فردی و کیفیت زندگی دانشجویان معنی دار است. فرضیه اول: رابطه حیطه درون

 فرضیه دوم: رابطه حیطه برون فردی و کیفیت زندگی دانشجویان معنی دار است. 

 سوم: رابطه حیطه سازگاری و کیفیت زندگی دانشجویان معنی دار است. فرضیه 

 فرضیه چهارم: رابطه حیطه کنترل استرس و کیفیت زندگی دانشجویان معنی دار است. 

 فرضیه پنجم: رابطه حیطه خلق عمومی و کیفیت زندگی دانشجویان معنی دار است. 

 

 روش تحقیق 

و  یدانی)می شیرآزمایو غ یفیتوص قاتیتحق یهردر زم تیحاضر از لحاظ ماه قیروش تحق

 گردد. یمحسوب م یهمبستگ قاتیتحق ه یدر دست زی( قرار داشته و از نظر روش نیشیمایپ

ی آماری تحقیق حاضر را دانشجویان رشته جهانگردی و گردشگری دانشگاه مازندران تشكیل جامعه

باشد. با دانشجو می 453حدود  95-94یلی دهند. بنا به گزارش آموزش تعداد آنها در سال تحص می

گیری طبقه ای انتخاب شدند. نفر نمونه با روش نمونه 139مراجعه به جدول کرسی و مورگان تعداد 

% نمونه 25طبقات شامل سال اول، سال دوم، سوم و چهارم تحصیلی بودند که براساس نسبت 

 تصادفی انتخاب شدند.
 

 روش و ابزار جمع آوری اطالعات

استفاده شده  یو کتابخانه ا یدانیها و اطالعات از دو روش مداده یجمع آور یرابپروژه  نیر اد

کیفیت زندگی سازمان بهداشت ابزار استاندارد هوش هیجانی باراُن و  دوحاضر از  قیاست. در تحق

از  یجانیهوش ه ریاول مربوط به متغابزار استفاده شد.  هاریمنظور سنجش متغه ب (1996) 1جهانی

(، هوش هیجانی 2013. بنا به تعریف باراُن )استفاده شدباراُن ی جانیهوش ه یسوال 90 یپرسشنامه

 مولفه است:  15حیطه دارای  5در 

مولفه خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت نفس، استقالل و  5( حیطه درون فردی؛ شامل 1

 خودشكوفایی است. 

 پذیری است.  ، روابط میان فردی و مسئولیتمولفه همدلی 3( حیطه برون فردی؛ شامل 2

 مولفه حل مساله، واقعیت سنجی و انعطاف پذیری است. 3( حیطه سازگاری؛ شامل 3

 مولفه تحمل فشار و کنترل تكانه است. 2( حیطه کنترل استرس؛ شامل 4

 بینی است. مولفه خرسندی و خوش 2( حیطه خلق کلی؛ شامل 5

( گزارش نموده 85/0ن سازه را با هوش هیجانی مایرو سالوی )( روایی همگرا ای1386آقایار )

در  گزارش شده است. 92/0 (1388و دیگران ) یکرونباخ توسط مطلب یآلفا قیاز طر ییایپااست. 

های درون و حیطه75/0مقاله حاضر نیز پایایی از طریق آلفای کرونباخ متغیر هوش هیجانی باراُن 
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و 69/0، 74/0، 76/0، 76/0رل استرس و خلق عمومی به ترتیب فردی، برون فردی، سازگاری، کنت

 .(1)جدول بدست آمده که از وضعیت مناسبی در قیاس با مطالعات مشابه برخوردار است 72/0

از پرسشنامه استاندارد شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی  برای سنجش کیفیت زندگی

(، سالمت گویه 7) 1مقیاس سالمت جسمانی خرده گویه در چهار 26که  ( استفاده شد1996)

سوال بصورت کلی دارد. 2( و گویه3) 4(و سالمت محیطگویه 8) 3(، روابط اجتماعیگویه 6) 2روانی

درصد دانشجویان رشته 95در این مطالعه  نمره گذاری این پرسشنامه از طیف لیكرت است.

مربوط به روابط جنسی پاسخ جهانگردی و گردشگری در پرسشنامه کیفیت زندگی به یک عبارت 

گویه کیفیت  25ندادند که این عبارت از مقیاس کیفیت زندگی حذف شدو به همین دلیل اطالعات 

 و پایایی ا)همگرا( ( این ابزار را دارای روایی سازه باال1385نصیری )زندگی وارد تجزیه و تحلیل شد. 

( پایایی از طریق آلفای 1390) دیگران و خلعتبری. گزارش داده است 97/0ز طریق آلفای کرونباخ 

کرونباخ کل  آلفای طریق پایایی از حاضر مقاله در .دادند گزارش 84/0 را پرسشنامه این کرونباخ

و ابعاد سالمت جسمی، روانی، روابط اجتماعی و سالمت محیط به ترتیب 78/0پرسشنامه مذکور 

 .(1)جدول  است آمده بدست 80/0و 68/0، 68/0، 71/0

 
 پایایی از طریق آلفای کرونباخ متغیرها 1ل جدو

 : نگارندگان براساس محاسبات مقاله حاضر منبع

 

 هایافته

ای انتخاب شدند. طبقات شامل سال اول، سال نفر نمونه با روش نمونه گیری طبقه 139تعداد 

از بین  درصد نمونه تصادفی انتخاب شدند. 25دوم، سوم و چهارم تحصیلی بودند که براساس نسبت 

جنسیت مرد نفر از  54تعداد  و ،جنسیت زناز  دگانشرکت کنننفر از  85تعداد نمونه  نفر 139

های باشد. توزیع جنسیتی دانشگاهتعداد دانشجویان خانم بیشتر از دانشجویان مرد می باشند.می

( 1394های علوم انسانی به همین منوال است. بنا به گزارش سازمان سنجش کشور )کشور در رشته

 28رشته علوم انسانی از بین کل شرکت کنندگان در  1394در کنكور سراسری کارشناسی سال 

                                                 
1 Physical health 
2 Psychological health 
3 Social relationships 
4 Social environment 

 متغیرها هوش هیجانی کیفیت زندگی

سالمت 

 محیط

روابط 

 اجتماعی

سالمت 

 روانی

سالمت 

 جسمی

خلق 

 عمومی

-کنترل

 استرس
 سازگاری

-درون

 فردی

-برون

 فردی
 حیطه ها

80/0  68/0  68/0  71/0  72/0  69/0  74/0  76/0  76/0 آلفای  

78/0 کرونباخ  75/0  
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جویان رشته جهانگردی نفر از دانش 38تعداد  درصد از شرکت کنندگان خانم بودند. 72درصد مردو 

شرکت جویان نفر از دانش 39تعداد دانشجوی سال اول، شرکت کننده در این مطالعه و گردشگری 

شرکت کننده در این مطالعه جویان نفر از دانش 38تعداد دانشجوی سال دوم، کننده در این مطالعه 

دانشجوی سال شرکت کننده در این مطالعه جویان نفر از دانش 24تعداد و  دانشجوی سال سوم،

سال  25تا  19جهانگردی بودند. دامنه سنی نمونه این مطالعه نیز بین  چهارم رشته گردشگری و

 باشند.می

 

 شیهای پژوهمدل ساختاری و آزمون فرضیه

   نشان  2 از برازش مدل حكایت دارد. نتایج جدول 2های ارائه شده در جدول همه شاخص

قابل تعمیم به و نفره انطباق دارد 139های مشاهده شده دهد که الگوی بدست آمده با دادهمی

دهنده برازش بدست آمده که نشان 59/1نسبت مجذور کای به درجه آزادی . باشدجامعه تحقیق می

، برآورد این ه استبدست آمد 06/0مدل است. میزان ریشه میانگین مجذور خطای برآورد خوب 

نیز قابل قبول  10/0است، اما برای مقادیر زیر 05/0از شاخص برای مدلهای خوب برابر یا کمتر 

 86/0 شاخص نیكوئی برازشو 91/0شاخص برازش هنجار نیز ، 89/0است. شاخص برازش نسبی 

 (. 1391)هومن،  باشددهنده نیكویی برازش الگو می دیر نزدیک به یک نشانبدست آمده که مقا

 
 های مربوط به نیکویی برازش مدلشاخص 2جدول 

 : نگارندگان براساس محاسبات مقاله حاضرمنبع

 

 معنادارای رابطه متغیرهای پژوهش 3جدول 

 منبع : نگارندگان براساس محاسبات مقاله حاضر

های شاخص
 برازش

نسبت مجذورکای 
 به درجه آزادی

ریشه میانگین مجذور 
 خطای برآورد

RMSEA 

برازش 
 نسبی
RFI 

 شاخص  برازش

 NFI  بهنجار

شاخص نیكویی 
 برازش
GFI 

 86/0 91/0 89/0 06/0 59/1 دیرمقا

 نتیجه Tمقدار  Tمقدار بحرانی  جهت مسیر
 تایید *73/4 96/1 کیفیت زندگیبه  حیطه درون فردی هوش هیجانیاز فرضیه اول: 
 تایید *53/6 96/1 کیفیت زندگیبه  هیجانیحیطه برون فردی هوش از فرضیه دوم: 

 30/1 96/1 کیفیت زندگیبه  حیطه سازگاری هوش هیجانیاز فرضیه سوم: 
عدم 
 تایید

کیفیت به  حیطه کنترل استرس هوش هیجانیاز فرضیه چهارم: 
 زندگی

 تایید *79/2 96/1

 06/1 96/1 کیفیت زندگیبه  حیطه خلق کلی هوش هیجانیاز فرضیه پنجم: 
دم ع

 تایید
    منبع : نگارندگان براساس محاسبات مقاله حاضر
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حیطه درون فردی به کیفیت زندگی مسیرهای فرض شده  که دهدنشان می 3جدول Tمقادیر 

(73/4=T( حیطه برون فردی به کیفیت زندگی ،)53/6=Tو حیطه کنترل استرس به کیفیت) زندگی

(79/2=Tمعنی )دار است. اما مسیرهای حیطه سازگاری به کیفیت( 30/1زندگی=T و حیطه خلق)

نشان دهنده معنی  96/1باالتر از  Tمقدار  است.بوده ندار معنی( T=06/1عمومی به کیفیت زندگی )

 58دود حبا ابعاد هوش هیجانی دهدکه مدل مفهومی پژوهش نتایج نشان میدار بودن مقادیر است. 

 کند. را تبیین می کیفیت زندگیدرصد از واریانس 

 
 اثر متغیرهای پژوهش 4جدول  

 ضرمنبع : نگارندگان براساس محاسبات مقاله حا

 

 
 

 بتای استاندارد مسیرهای پژوهش )منبع: محاسبات مقاله حاضر( مدل 1شکل 

 

    را نشان  مسیرهاکل مستقیم، غیرمستقیم و اثر  بتای استاندارد ضرایب 4 جدول و1شكل 

زندگی  کیفیتبه  حیطه برون فردی هوش هیجانیاز تنها یک مسیر غیر مستقیم  در مسیر  دهد.می

دهد اثر غیرمستقیم معنی نیز نشان می 3جدول  Tمشاهده شد که این اثر معنی دار نیست. میزان 

 به هیجانی هوش کلی و خلق سازگاری دار نمی باشد. همه ضرایب استاندارد به جز دو مسیر حیطه

 کلی غیر مستقیم مستقیم جهت مسیراثر ها در 

 - 0 /37 کیفیت زندگیبه  حیطه درون فردی هوش هیجانیاز فرضیه اول: 
37/0 
* 

 *39/0 01/0 38/0 کیفیت زندگیبه  حیطه برون فردی هوش هیجانیاز فرضیه دوم: 
 09/0 - 09/0 کیفیت زندگیبه  ه سازگاری هوش هیجانیحیطاز فرضیه سوم: 

کیفیت به  حیطه کنترل استرس هوش هیجانیاز فرضیه چهارم: 
 زندگی

29/0 - 29/0* 

 15/0 - 15/0 کیفیت زندگیبه  حیطه خلق کلی هوش هیجانیاز فرضیه پنجم: 
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که  دهدمتناظر با آن معنادار است. دقت در جدول نشان می t زندگی بر اساس مقادیر کیفیت

 های سه و پنج تایید نشده است. های یک، دو و چهارم تایید شدند؛ اما فرضیهفرضیه

 

 بحث و نتیجه گیری

و یک از شده  صنعت گردشگری در قرن بیست و یكم به فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل

م . انجا(2010و دیگران،  1)بالنس گرددترین صنایع جهانی قلمداد می پردرآمدترین و اشتغال زا

در هر کشوری به عنوان بخشی از  و فعالیتهای گردشگری مشاغل گوناگونی را به دنبال دارد

اقتصادی  ،فعالیتهای اقتصادی در کنار بخش صنعت و کشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی

؛ اوگلوو 2011و دیگران، 4؛ دایر2010، 3؛ لیک2010، 2)پوپسكیو و کوربوس گرددمیآن کشور 

 (. 2011، 5انگن
ایران توان بالقوه عظیم گردشگری در همه زمینه های فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و غیره 

توان از این توانایی عظیم اقتصادی چشم پوشی کند. آموزش کارشناسان گردشگری در دارد، نمی

دار ای برخورها و مناصب مهم گردشگری ایفای نقش کنند، از اهمیت ویژهها که در موقعیتدانشگاه

های شخصیتی و شناختی و بایست دارای ویژگیاست. کارشناسان گردشگری و جهانگردی می

عاطفی خاصی باشندکه در انجام وظایف محوله گردشگری و جهانگردی موفق باشند؛ ویژگی هایی 

مانند روابط اجتماعی باال، حل مساله، واقعیت سنجی و انعطاف پذیری، تحمل فشار، مدیریت 

پذیری، کنترل تكانه و  اسات، ماجراجویی، همدلی، روابط میان فردی و مسئولیتعواطف و احس

که  دادنشان  برازش مدلنتایج بینی که در این مقاله به عنوان ابعاد هوش هیجانی معرفی شد.  خوش

نفره انطباق دارد. به عبارت دیگر الگوی مذکور با  139های مشاهده شده الگوی بدست آمده با داده

کند. قابل تعمیم به جامعه تحقیق می باشدو برازش الگو را تائید می 05/0احتمال خطای پذیرش 

کیفیت درصد از واریانس  58حدود با ابعاد هوش هیجانی مدل مفهومی پژوهش  داد کهتایج نشان ن

و دیگران، تبرایی) باشدنتایج این مطالعه مورد حمایت پیشینه پژوهشی می کند.را تبیین می زندگی

آقابزرگ و دیگران،  ؛2012فرحبخش، ؛ 1390نریمانی و دیگران،؛ 1390و دیگران حسینیان ؛1388

 دادکهنشان نتایج این مطالعه  .(2016کاپورو روات،  ؛2015؛ یادیس پوترا، 2014؛ ویلسون، 2014

 زندگی را تبیین کند. نتایج این مطالعه بادرصد از واریانس کیفیت 37فردی توانست حیطه درون

 (؛ آپته و خوانداگلی2015(؛ اسماعیلی و دیگران )2014دیگران) و قریشی سادات نتایج مطالعات

 توانایی دارند باالیی هیجانی هوش که باشد. افرادیهمسو می (2016) ؛ آلفونسو و دیگران(2016)

 و ارویداده با مواجه در توانندمی و دارند را هیجانی توانشهای از و استفاده تشخیص کنترل،

                                                 
1 Blances 
2 Popescu & Corbos 
3 Lyck 
4 Dwyer 
5 Oglu   & Engen  
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 راهبردهای از استفاده و وقایع درباره مثبت نگرش ایجاد و بینش دامنه با گسترش زندگی مشكالت

 و خوشبینی این بر عالوه. کنند کمک خود روانی سالمت افزایش به مشكالت، با برای مقابله مناسب

 افزایش را ترسالمتی بیش و ایمنی سیتم مقاومت تواندمی دارد وجود افراد این در که مثبت اندیشی

 دهد.

درصد از واریانس کیفیت  38 داد که حیطه برون فردی توانستنشان نتایج دیگر این مطالعه  

آقابزرگ ؛ 1388تبرایی و دیگران، باشد )مورد حمایت پیشینه پژوهشی میرا تبیین کند که  زندگی

   دارای هستند هیجانی باالیی هوش دارای افرادی که .(2016؛ کاپورو روات، 2014و دیگران، 

 و پذیری شخصیتیانعطاف استرس، مدیریت نفس، قدرت اعتماد به جمله از شخصیتی هایمؤلفه

به  شخصیتی هایمؤلفه این هستندکه مسئله حل و توانایی خودآگاهی استقالل، همدلی، توانایی

و  نیروا و جسمانی سالمت هایمؤلفه شامل که شودزندگی می کیفیت ارتقاء باعث خود نوبه

 .شودمی دیگران مناسب با اجتماعی ارتباطات باالو اقتصادی سطح و شغلی مناسب هایانتخاب

با  افرادی. گردد شادی و عشق موفقیت، ثروت، رفاه، سالمتی، افزایش سبب تواندمی هیجانی هوش

 گاهیآ همدلی، تكانه ها، کنترل روانی، وضع خوی، و خلق مطلوب اداره توانایی باال هیجانی هوش

شكست، تمایل فرد را برای تالش بیشتر ارتقا می  هنگام را دارندو دیگران احساسات خودو از یافتن

 اثر زندگی کیفیت بر مستقیم غیر و مستقیم به طور که است فرد سالمت نشانه هااین ویژگی. دهد

درصد از  29 داد حیطه کنترل استرس توانسته استنشان گذارد. نتایج دیگر این مطالعه مثبت می

(؛ 1383) مورد حمایت پیشینه پژوهشی مطالعات عابدیزندگی را تبیین نماید که واریانس کیفیت

 و دیگرانفدایی  و (؛2014من)الکس(؛ 2011کاوازوتی و دیگران )(؛ 1390) حسینیان و دیگران

 به ارندباالیی د هیجانی هوش که افرادیتوان گفت که باشد. برای تبیین نتیجه می( می2014)

 در امنیت؛ تهدیدی برای نه نگرند،می یادگیری برای فرصتی و چالش به عنوان استرس زا رویدادهای

 باالتری زندگی طبع کیفیت به و کنندمی تجربه را کمتری هیجانی و فیزیولوژیكی اختاللهای نتیجه

 . دارند

ابطه حیطه خلق عمومی زندگی و رهمچنین نتایج نشان داد که رابطه حیطه سازگاری با کیفیت

است. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعات فتی و دیگران  بودهندار معنیبا کیفیت زندگی دانشجویان 

(؛ یگانه 1392) نژاد و دیگران (؛ احمد1390(؛ احمدنژاد و دیگران)1389(؛ سعادت و دیگران)1387)

(؛ آپته و 2015و دیگران)اسماعیلی (؛ 1394کار ) (؛ نظیف1394(؛ حاجلو )1394و دیگران )

 تواندمی باشد. معنی دار نبودن رابطههمسو نمی (2016؛ آلفونسو و دیگران)(2016خوانداگلی )

تفره این  139 نمونه همینطور حجم و ها در هوش هیجانی باراُنمولفه زیاد تعداد وجود از ناشی

(؛ 1389) دت و دیگران(؛ سعا1387مطالعات فتی و دیگران ) پژوهشهای نتایج. مطالعه باشد

(؛ حاجلو 1394(؛ یگانه و دیگران )1392) نژاد و دیگران (؛ احمد1390احمدنژاد و دیگران )

و آلفونسوو (2016) (؛ آپته و خوانداگلی2015) اسماعیلی و دیگران(؛ 1394کار ) (؛ نظیف1394)
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 یک دست نبودهو  خیلی هماهنگ زندگی کیفیت و هیجانی هوش ارتباط زمینه در (2016) دیگران

 در با اند. بنابراینگزارش کرده سازه دو این بین را متوسط تا ضعیف همبستگی ای ازطیف پراکنده و

 را مولفه دو این تایید عدم توانمی( متفاوت ابزار پژوهش، اهداف و نمونه) احتیاط جوانب گرفتن نظر

مانند  دیگر متغیرهای واسطه گری یا تعامل داشت اشاره آن به توانمی که دیگری دلیل .کرد توجیه

داری رابطه رسد در عدم وجود معنیکه به نظر میاست  شناسی جمعیت یا شخصیتی ویژگیهای

حیطه خلق عمومی و سازگاری با کیفیت زندگی دانشجویان رشته جهانگردی و گردشگری موثر 

 سالمت زندگی، محیط پایین دانشجویی، کیفیت دوران اضطرابهای استرسهاو بوده است. وجود

 سالمت بودن سطح پایین نیز و اجتماعی روابط و ارتباطات پایین و کیفیت پایین روانشناختی

 دانشجویان را عملكردهای سایر توانندمی است پایین دانشجویان زندگی کیفیت سازنده که عمومی

توان توان میدهد. با ارتقا سطح هوش هیجانی دانشجویان گردشگری و جهانگردی  قرار تأثیر تحت

 با دانشجویان طورکلی و کیفیت زندگی شان را بهبود بخشید. به ها را افزایش دهدمقابله با استرس

 حمایت اجتماعی قویتر، هایشبكه برقراری با توانندمی مناسب کیفیت زندگی سطح از برخورداری

  عوامل  با ثرمؤ سازش یافتگی و آینده در اهداف مطلوب پیش بینی عاطفی، ثبات اجتماعی،

  .دست یابند مناسبی تحصیلی پیشرفت به محیطی زایتنیدگی

 کیفیت زندگی با هیجانی هوش از حیطه سه که داد نشان پژوهش هاییافته دیگر طرف از

 با باید وضعیتی چنین در نتایج تفسیر. دارد وجود معنی دار مثبت دانشجویان گردشگری رابطه

نتایج نشان داد که فرضیه های یک، دو و چهارم تایید شد؛ اما  .پذیرد صورت جوانب احتیاط حفظ

 تاثیر تحت را حاضر پژوهش ممكن که مهمی دالیل از های سه و پنج تایید نشده است. یكیفرضیه

 زیادی تحقیقات که هرچند. است هیجانی و کیفیت زندگی هوش در جنس و سن اثر باشد داده قرار

هوش هیجانی و  که گفت توانمی ولی است نگرفته صورت هیجانی هوش تحول و رشد حیطه در

تحول  تدریج به غنی هایمحیط با برخورد اثر و در است متفاوت مختلف افراد در کیفیت زندگی

اجتناب و . باشند اثرگذار هیجانی هوش در نیز جنس و سن رسدمی به نظر. گیردمی و شكل یافته

 محققان سایر پژوهش با پژوهش این تمایز وجه کند.می رشد سن افزایش با به هیجانات تمایل

 بین در های هوش هیجانیحیطه تفصیلی بررسی نظر از حاضر پژوهش که است نكته دراین

 چنین می توان فرضیه این احتمالی تایید تبیین در. است فرد به شده منحصر انجام پژوهشهای

 هیجات پرورش و منفی هیجانات بهبود هیجان، تنظیم توانایی مهم از فواید یكی که کرد تبیین

 جهت بیشتری توانایی از دارند مهارت خود هیجانات تنظیم در که بنابراین افرادی. است مثبت

 توانشهای برخوردارندو خوشایند هایفعالیت در شرکت طریق از منفی حاالت هیجانی جبران

 گرایش با هیجان کنترل اییتوان مثال. دارد مهمی نقش روانی سالمت و استرس درتعدیل هیجانی

 شود.می افسردگی حاالت از پیشگیری به منجر و دارد ارتباط مثبت حفظ خلق
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بهره  روزمره، رویدادهای با رویارویی در هنگام رسدمی نظر به حاضر پژوهش نتایج به توجه با

 یهاپاسخ تشخیص در نقش مؤثری زمان مدیریت هیجانی، هوش مانند از توانمندیهایی مندی

 نتایج بنابراین .دارد هیجانها و وقایع دربارة نگرش مناسب ایجاد دامنۀ بینش و گسترش هیجانی،

هیجانی،  هوش متغیرهای به بیشتر اهتمام در توجیه کننده مسئوالن تواندمی حاضر پژوهش

دانشجویان رشته گردشگری و  های آموزشیریزیبرنامه در زندگی کیفیت و زمان مدیریت

گردشگری و  دانشجویان برای زمینه این در کارگاهها و ایجاد سمینار با جهت باشد. بدین جهانگردی

 و هاناکامی با امروز دنیای در واقعی زندگی. گرددمی هدف فراهم این به دستیابی جهانگردی امكان

 هیجانات کنترل توانایی تكانش و برابر در مقاومت توانایی. است همراه فراوانی هایاسترس

 مشاوره گوناگون آموزشی روشهای از استفاده با همچنین. گیرد قرار توجه مورد باید نشجویاندا

های موقعیت برابر در را گردشگری دانشجویان مقاومت قدرت شود سعی کارگاهی و گروهی فردی،

 که پژوهش نوع و پژوهش آماری جامعه .یابد ارزش هیجانات کنترل همچنین و استرس زا، اضطرابی

علت  اسنادهای و تفسیر ها،یافته تعمیم دهی زمینه در را است، محدودیتهایی همبستگی وعن از

  گرددمی پیشنهاد. شود گرفته درنظر باید که کندمی مطرح شده متغیرهای بررسی شناسی

 و با تغییرات بیشتر سازش یافتگی جهت الزم راهبردهای و سایر مهارتها بررسی هایی بهپژوهش

 الزم برای توانایی و انگیزش مناسب، بسترسازی ایجاد با این راه از و بپردازند دانشجویی دوره وظایف

 .شود داده دانشجویان به عمر سرتاسر در یادگیری

 

 سپاسگزاری

دانند که از تمامی دانشجویان و مسئوالن دانشكده علوم بدین وسیله محققان بر خود الزم می

از دانشجویان گرامی رشته جهانگردی و گردشگری که به نحوی انسانی دانشگاه مازندران و همچنین 

 در این مطالعه مشارکت داشتند، نیز تشكر به عمل آورند.
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 منابع

 بررسی(. 1390) شجاعی، خه بات نژاد، محمود؛ حسنی، محمد؛ سپهریان آذر، فیروزه؛و احمد .1

 و رسمی معلمان بین در یشغل سازگاری با کاری زندگی کیفیت و هیجانی هوش بین رابطه

. پایان نامه 89 ـ 90 تحصیلی سال در سردشت شهرستان ابتدایی مقطع التدریس حق

 .کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 (. بررسی1392خه بات ) فیروزه و شجاعی، آذر، سپهریان محمد؛ محمود؛ حسنی، احمدنژاد، .2

 حق و رسمی معلمان بین در لیشغ سازگاری با کاری زندگی کیفیت و هیجانی هوش بین رابطه

 ریزی برنامه در پژوهش، 89-90 تحصیلی سال در سردشت شهرستان ابتدایی مقطع التدریس

       : 32 شماره ،9 ، دوره(درسی ریزی برنامه-تربیتی علوم در پژوهش و دانش) درسی

136-123  . 

نامه تدبیر، شماره ، ماهتوانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی .(1386)یروس آقایار، س .3

 ، مردادماه، انتشارات گروه مدیریت، تهران. 135

تبرایی، یاسر؛ شاهسیاه، مرضیه؛ اسدی، مهدی؛ محبی، سامان؛ چیوایی، سمیه و فالحی، سمیرا  .4

 دانشگاه علوم دانشجویان در زندگی کیفیت و هیجانی هوش بین همبستگی (. بررسی1388)

 ، دانشگاه اصفهان.ایران اپیدمیولوژی کنگره ششمین، 1388 سال در قم پزشكی

 گرایی کمال بین رابطه بررسی(. 1390)ایمان  حسینی، شهره و شیرودی، جواد؛ قربان خلعتبری، .5

، دوره تربیتی روانشناسی فصلنامه گیالن، پزشكی دانشجویان زندگی کیفیت با تنهایی واحساس

  .117-131: 5 ، شماره2

 و خشم هیجانی، هوش براساس معلمان زندگی کیفیت یعل یابی (. مدل1394حاجلو، نادر ) .6

 . 37-59: 4 شماره ،4 ، دورهمجله روانشناسی تربیتیخودکارآمدی،  احساس

(. پیش بینی کیفیت زندگی 1390زاده، سوگند و نیكنام، ماندانا )حسینیان، سیمین؛ قاسم .7

شغلی و  فصلنامه مشاورهمعلمان زن براساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی، 

 .42-60: 9شماره ، 3دوره سازمانی، 

رابطه (. 1387) هرهو حقیقت جو، زسن انصاری، ح حمدرضا؛شفیق پور، مهرا؛ حقیقت جو، ز .8

فصلنامه ، علوم پزشكی کشور هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاههای

 .158-169: 4، شماره 6، دوره دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهیم،  .(1387)سین و منصوریان، ححمدرضا رضوانی، م .9

، 2دوره ، فصلنامه روستا و توسعهها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، ها، مدلشاخص

 .1-26: 3شماره 
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 های ایدئولوژی رابطه (. بررسی1390رضا ) مهر، خجسته فردین و قربانی، غالمرضا؛ رجبی، .10

خانواده،  درمانی روان و مشاورهزندگی،  کیفیت و هیجانی هوش زناشویی، های نقش جنسیتی،

    .39-53 :1 شماره ،1 دوره

 سمیه و فالحی، چیوایی، سیامک؛ محبی، مهدی؛ اسدی، حمید؛ سوری، سهیل؛ سعادت، .11

 علوم هدانشگا دانشجویان در زندگی کیفیت و هیجانی هوش بین همبستگی (. بررسی1389)سمیرا 

، ایران اپیدمیولوژی کنگره ششمین نامه ، ویژهتندرستی و دانش مجله، 1388 سال در قم پزشكی

 .78-79: 1 شماره، 5 دوره

، ترجمه علی اکبر های یادگیریای بر نظریهمقدمه(. 1394السون، متیو و هرنگهان، بود ) .12

 سیف، انتشارات نشر دوران، ویرایش هشتم.

 شادمانی، بر فوردایس رفتاری شناختی آموزش اثربخشی ررسیب(. 1383)محمود  عابدی، .13

 هفتۀ چهارمین مقاالت خالصۀ اصفهان، دانشگاه دانشجویان اجتماعی روابط و افسردگی  اضطراب

 .اصفهان دانشگاه پژوهشی معاونت ،اصفهان دانشگاه پژوهش

 زندگی کیفیت (.1394حمید ) الهام و حقانی، نواب، فریده؛ هادی؛ باستانی، آبادعربی، عباس .14

 بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجلههیجانی،  هوش با آن ارتباط و دیابت به مبتال سالمندان

 . 215-224 :3 شماره ،21 ، دوره(رفتار و اندیشه) ایران

، تهران: کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی .(1388)ضا و امیدی، ر المرضاغفاری، غ .15

 نشر شیرازه.

       هوش های (. مولفه1387علی ) باروتی، و شهرام.، فرشته.، شكیبا، بی،موتا الدن.، فتی،.16

 دوره شناختی، روان مطالعاتروان،  سالمت های کننده بینی پیش عنوان به اجتماعی - هیجانی

 . 101-124 :2 شماره ،4

هیجانی مدیران  هوش (. رابطه1388احمدعلی و شاه طالبی، بدری ) فروغی، فاطمه؛ مطلبی، .17

برنامه  -علوم تربیتی دانش و پژوهش دروانایی آنان در جلب اعتماد معلمان در دوره ابتدایی، و ت

 . 63-84 ؛22 شماره ریزی درسی،

(. مقایسه نتایج 1388) ریم.، بختیاری، موشنک.، خدابخش، رزاده.، طاولی، آهدیهملیانی، م .18

مجله روانشناسی صنعتی،   ،عاملی کتل در مورد داوطلبین آزاد و متقاضیان استخدام 16آزمون 

 . 39-45 :1شماره ، 1دوره 

(. مقایسه هوش هیجانی و کیفیت 1390نریمانی، محمد؛ حبیبی، یوسف و رجبی، سمیه ) .19

: 19، شماره 5سال  فصلنامه اعتیاد پژوهی سومصرف مواد،زندگی در مردان معتادو غیر معتاد، 

38-21. 
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 کاری زندگی کیفیت و هیجانی شهو بین رابطه بررسی (.1394کار، وحید ) نظیف .20

 بازرگانی، ارشد رشته مدیریت ، پایان نامه کارشناسیرجایی شهید بندر مجتمع در کارکنان

 قشم. واحد اسالمی، آزاد  تحول، دانشگاه گرایش

 بهداشت سازمان زندگی کیفیت کوتاه مقیاس پایایی و روایی بررسی(. 1385)حمید  نصیری، .21

 روانی جهانی بهداشت سراسری سمینار سومین مقاالت جموعهم آن، ایرانی نسخه تهیه و

 .دانشگاه اصفهانه، خردادما سوم دانشجویان،

(. مدل سازی معادالت ساختاری لیزرل محاوره ای. انتشارات نشر 1391هومن، حیدرعلی ) .22

 روان. 

 (.  بررسی1394خانجانزاده، علی ) و حسین وسیکافی، م شال، رضا؛ سلطانی یگانه، طیبه؛ .23

مجله  دانشجویان، تحصیلی پیشرفت با زندگی کیفیت و زمان مدیریت هیجانی، هوش بین ارتباط

 .82-99: 16، دوره، شماره روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد تنکابن

24. Alfonso, L., Zenasni, F., Hodzic, S. and Ripoll, P. (2016). Understanding The 
Mediating Role of Quality of Work Life on the Relationship between Emotional 
Intelligence and Organizational Citizenship Behaviors, Psychological Reports, 118: 

107-127. 
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