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Abstract
Background and Objectives: One of the indicators of mental health is life satisfaction, and the individual's
attitude toward life satisfaction is the general assessment of the whole of his life or some aspects of life such
as family life and educational experience. The aim of this study was to determine the relationship between
emotional intelligence, successful intelligence, moral intelligence, and cultural intelligence, and life
satisfaction with mental health mediation.
Materials and Methods: This descriptive-correlational study was a path analysis. The statistical population
consisted of all students of Tonekabon Azad University in the academic year 2019-2020 who were selected
by non-random sampling method and available to 200 students. Data were collected using a life satisfaction
scale, unaffiliated culture intelligence test, emotional intelligence test, successful intelligence questionnaire,
moral intelligence questionnaire, cultural intelligence questionnaire, and general health questionnaire. Data
analysis was performed using SPSS and AMOS software using path analysis method.
Results: The mean (SD) age of male students was 27.7 (6.9), and female students were 25.8 (6.5) years.
With increasing emotional intelligence with an average (SD) of 3.0 (0.4), moral intelligence with an average
(SD) (0.5) 3.9, successful intelligence with mean (SD) (0.5) 6.6, cultural intelligence increased with an mean
(SD) of 2.6 (0.6), life satisfaction with mean (SD) 1.0 (0.6) (P<0.01). With the increase of emotional
intelligence, moral intelligence, successful intelligence, and cultural intelligence, mental health improved
with a mean (SD) of 2.9 (0.5), where lower scores of mental health meant higher mental health level,
(P<0.01). Also, with increasing mental health, life satisfaction decreased (low scores in mental health mean
higher mental health) (P<0.01). Mental health has a mediating role in the relationship between emotional
intelligence, moral intelligence, successful intelligence, and cultural intelligence with life satisfaction
(P<0.01).
Conclusion: The study showed that with increasing emotional intelligence, moral intelligence, successful
intelligence, and cultural intelligence, life satisfaction increased. With increasing emotional intelligence,
moral intelligence, successful intelligence, and cultural intelligence, mental health status improved. Also, life
satisfaction decreased with increasing mental health. Mental health played a mediating role in the
relationship between emotional intelligence, moral intelligence, successful intelligence, and cultural
intelligence and life satisfaction. Life satisfaction increased with the direct effect of emotional intelligence,
moral intelligence, successful intelligence, and cultural intelligence on mental health.
Keywords: Life satisfaction, Emotional intelligence, Successful intelligence, Moral intelligence, Cultural
intelligence, Mental health.
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Introduction
One of the indicators of mental health is life
satisfaction, and life satisfaction means a
person's attitude and general assessment of
their life, such as family life and
educationalexperience (1). One of the factors
that seem to improve students' life satisfaction
is emotional intelligence (2). Also, successful
intelligence is one factor related to students'
life satisfaction, which combines analytical,
creative, and practical abilities that help
people adapt, choose, and change the
environment to achieve goals according to the
socio-cultural context (3). Ethical intelligence
is also a factor affecting living conditions, as
the ability to apply the principles of universal
ethics in the ethics, goals, and interactions of
a person from the rule. Moral intelligence is
the deep belief of a person and his values that
guide all thoughts and activities, and the
process of moral decision-making is
notconditioned by demographic factors such
as gender, race, nationality, or religious
activity (4). Cultural intelligence is a set of
socialcognitive
skills
essential
for
participation and knowledge exchange in
cultural
groups
(5).Due
to
their
circumstances, students are constantly
exposed to stressors and reduced mental
health. Mental health can communicate
harmoniously and harmoniously with others,
change and modify the individual and social
environment, resolve conflicts and personal
desires logically and have meaning and
purpose in life (6). A person has mental health
who is far from anxiety and symptoms of
disability and can communicate constructively
with others and cope with life pressures. In
the past decades, physical health was the
priority of countries and is one of the
development indicators, but today, mental
health is of equal or higher importance. For
this reason, in recent years, the World Health
Organization has placed mental health on the
agenda of member countries and has focused
its goals, programs, and slogans on this
critical issue (7). Mental health is affected by
a set of physical, social, and cognitive factors.
Every human being who can cope with
serious problems, compromise with himself
and others, and not be incapable of his
inevitable inner conflicts and not be rejected
by society has mental health (8). The aim of
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this study was to determine the relationship
between emotional intelligence, successful
intelligence, moral intelligence, and cultural
intelligence, and life satisfaction with mental
health mediation.
Materials and methods
This descriptive correlational study was a path
analysis. The statistical population consisted
of all students of Tonekabon Azad University
in the academic year 2019-2020 who were
selected by non-random sampling method and
available to 200 students. Data were collected
using a life satisfaction scale (9), unaffiliated
culture intelligence test (10), emotional
intelligence test (11), successful intelligence
questionnaire (12), moral intelligence
questionnaire (13), cultural intelligence
questionnaire (14), and general health
questionnaire (15). Data analysis was
performed using SPSS and AMOS software
using the path analysis method.
Results
The mean (SD) age of male students was 27.7
(6.9), and female students were 25.8 (6.5)
years. With increasing emotional intelligence
with an average (SD) of 3.0 (0.4), moral
intelligence with an average (SD) (0.5) 3.9,
successful intelligence with mean (SD) (0.5)
6.6, cultural intelligence increased with an
mean (SD) of 2.6 (0.6), life satisfaction with
mean (SD) 1.0 (0.6) (P<0.01). With the
increase of emotional intelligence, moral
intelligence, successful intelligence, and
cultural intelligence, mental health improved
with a mean (SD) of 2.9 (0.5), where lower
scores of mental health meant higher mental
health level (P<0.01). Also, with increasing
mental health, life satisfaction decreased (low
scores in mental health mean higher mental
health) (P<0.01). Mental health has a
mediating role in the relationship between
emotional intelligence, moral intelligence,
successful
intelligence,
and
cultural
intelligence with life satisfaction (P<0.01).
Discussion
The present study showed that emotional
intelligence had a positive and significant
relationship with life satisfaction. High
emotional intelligence could help students in
the university environment and dormitories
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reduce academic failure, dropout, the
tendency to drug abuse and increase
selfawareness, academic achievement, and
motivation for progress (16). The present
study results showed that successful
intelligence had a positive and significant
relationship with life satisfaction. Also, with
increasing successful IQ scores, mental health
scores improved. Moral intelligence had a
positive and significant relationship with life
satisfaction. Also, with the increase of moral
intelligence score, mental health score
improved. Managing and regulating their
thoughts and actions to withstand any
pressure from within and without and rational
choices and actions in a fair way lead to the
growth of self-actualization in them.
Controlling temptations, empathy, not
accepting immoral options, fighting injustice,
respectful behavior, and understanding others
are other prominent characteristics of people
with high moral intelligence. In addition,
cultural intelligence had a positive and
significant relationship with life satisfaction.
Also, with the increase of cultural intelligence
scores, mental health scores improved. This
finding was consistent with the results of
another study on the relationship between
cultural intelligence and social satisfaction
(17). Since cultural intelligence can be
considered as the ability to create adaptive
behavior in the new cultural environment and
cultural intelligence causes people to give
more adaptive responses to new situations in
personal and professional life and is an
instrument that empowers the individual and
motivates him to use cultural knowledge
appropriately in response to the environment
(18). Also, the cultural intelligence strategy
factor provides ways to achieve and develop
adaptation strategies, so it can be said that in
this way, the metacognitive factor of cultural
intelligence, compared to other cultural
intelligence factors, had the highest
correlation with job adjustment. Therefore, by
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increasing social harmony and cohesion,
increasing the sense of equality and justice,
increasing social status, improving public
participation, expanding friendly relations,
and public cohesion among students, the level
of satisfaction with students' lives increases
(19).
Conclusion
The study showed that with increasing
emotional intelligence, moral intelligence,
successful
intelligence,
and
cultural
intelligence, life satisfaction increased. With
increasing emotional intelligence, moral
intelligence, successful intelligence, and
cultural intelligence, mental health status
improved. Also, life satisfaction decreased
with increasing mental health. Mental health
played a mediating role in the relationship
between emotional intelligence, moral
intelligence, successful intelligence, and
cultural intelligence and life satisfaction. Life
satisfaction increased with the direct effect of
emotional intelligence, moral intelligence,
successful
intelligence,
and
cultural
intelligence on mental health.
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چکیده

زمینه و هدف :یکی از شاخص های سالمت روان میزان رضایت از زندگی است و مراد از رضایت از زندگی نگرش فرد ،ارزیابی عمومی
نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است .هدف از انجام پژوهش
حاضر ،تعیین رابطه هوش هیجانی ،هوش موفق ،هوش اخالقی و هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سالمت روان بود.
روش و مواد :این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود .جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن در سال
تحصیلی  1398-99تشکیل دادند که به روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و در دسترس تعداد  200نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند .داده ها با استفاده از مقیاس رضایت از زندگی ،آزمون هوشی فرهنگ ناوابسته ،آزمون هوش هیجانی ،پرسشنامه های هوش
موفق ،هوش اخالقی ،هوش فرهنگی و سالمت عمومی در مورد آنها جمع آوری شد .تجزیه و تحلیل داده ها بهکمک نرمافزار
 SPSS-25و  AMOS-25با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام شد.
یافته ها :میانگین (انحراف معیار) سن دانشجویان پسر 27/7 )6/9( ،و دانشجویان دختر ( 25/8 )6/5سال بود .با افزایش هوش هیجانی
با میانگین (انحراف معیار) ( ،3 )0/4هوش اخالقی با میانگین (انحراف معیار) ( ،3/9 )0/5هوش موفق با میانگین (انحراف معیار) ()0/5
 2/6و هوش فرهنگی با میانگین (انحراف معیار) ( ، 2/6 )0/6میزان رضایت از زندگی با میانگین (انحراف معیار) ( 1/0 )0/6افزایش یافت
( .)P>0/01با افزایش هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی ،نمره سالمت روان با میانگین (انحراف معیار) ()0/5
 2/9بهبود یافت ( . )P>0/01همچنین با بهبود وضعیت سالمت روان ،رضایت از زندگی افزایش یافت ( .)P>0/01سالمت روان نقش
واسطه ای در رابطه بین هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی با رضایت از زندگی داشت (.)P>0/01
نتیجه گیری :مطالعه نشان داد که با افزایش هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی ،میزان رضایت از زندگی
افزایش یافت .با افزایش هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی ،وضعیت سالمت روان بهبود یافت .همچنین با
بهبود سالمت روان ،رضایت از زندگی افزایش یافت .سالمت روان در رابطه بین هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش
فرهنگی و رضایت از زندگی نقش واسطه ای داشت ،به این صورت که با اثر مستقیم هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش
فرهنگی بر سالمت روان ،رضایت از زندگی افزایش یافت.
کلید واژه ها :رضایت از زندگی ،هوش هیجانی ،هوش موفق ،هوش اخالقی ،هوش فرهنگی ،سالمت روان.
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مقدمه
نگرش روان شناسی جدید نسبت به گذشته دچار تغییر و تحول شده است ،به طوری که از سال  2000روان شناسی به جای
تمرکز صرف به آسیب شناسی به بررسی مهارت ها و استعدادهای زندگی آدمی پرداخت .هدف این نگرش تازه روان شناسی
بررسی سازه هایی بود که موجب معناداری زندگی می شود و سالمت روان را دربردارد ( .)1یکی از شاخص های سالمت
روانی میزان رضایت زندگی است و مراد از رضایت از زندگی نگرش فرد ،ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا
برخی از جنبه های زندگی همچون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است ( .)2رضایت از زندگی از سایر سازه های
روان شناسی مانند عاطفه مثبت و منفی ،عزت نفس و خوش بینی متمایز است .رضایت از زندگی مهم ترین مؤلفه بهزیستی
ذهنی است که به ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس مالک های فردی مربوط می شود یعنی رضایتمندی باال از زندگی ،حالتی
است که شرایطی که فرد ادراک کرده است با هنجارهای تعیین شده از طرف خود مطابقت دارد (.)3
یکی از عواملی که به نظر می رسد ،می تواند باعث بهبود رضایت از زندگی در دانشجویان شود ،هوش هیجانی است .هوش
هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانایی ها برای شناسایی ظرفیت ها و هسته مرکزی سلسله مراتبی ،سازماندهی ،پردازش و
تنظیم عواطف خود و دیگران تعریف کرده اند ( .)4افراد با هوش هیجانی باال ،دارای روابط انسانی و صداقت بیشتر و حداقل
خشونت هستند .آنها افراد بسیار محبوبی هستند زیرا فعالیت های اجتماعی انجام می دهند .همچنین آنان دارای پیشرفت
تحصیلی باالتر ،توانایی حل مسئله و خالقیت هستند ( .)5نتایج یک پژوهش نشان داد که عوامل بسیاری با رضایت از زندگی
دانشجویان رابطه دارند که از مهم ترین آن ها می توان به هوش موفق اشاره کرد .هوش موفق ترکیبی از توانایی های
تحلیلی ،خالق و عملی است که به افراد برای سازگاری ،انتخاب و تغییر محیط برای رسیدن به اهداف با توجه به بافت
فرهنگی -اجتماعی کمک می کند ( .)6مفهوم زیربنایی هوش موفق این است که افراد با هوش ،کسانی هستند که نقاط قوت
و ضعف خود را بهتر بشناسند ،بر نقاط قوت خود تأکید کرده و آنها را افزایش می دهند و در عین حال به دنبال رفع و یا
تصحیح نقاط ضعف خود نیز هستند ( .)7اما از سازه های دیگر هوش که به تازگی مطرح شده است می توان به هوش
اخالقی اشاره کرد .هوش اخالقی نیز به عنوان عامل مؤثر بر شرایط زندگی ،به عنوان توانایی کاربرد اصول اخالق جهانی در
اخالقیات ،اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است .هوش اخالقی اعتقاد عمیق فرد و ارزش های او است که تمامی
افکار و فعالیت ها را هدایت می کند و فرایند تصمیم گیری اخالقی مشروط به عوامل جمعیت شناختی چون جنسیت ،نژاد،
ملیت یا فعالیت مذهبی نیست ( .)8هوش اخالقی ،به معنی ظرفیت و توانایی درک درست از اخالق ،داشتن اعتقادات اخالقی
قوی و عمل به آن ها و نیز رفتار در جهت درست است .همچنین هوش اخالقی نشان دهنده ی اشتیاق و توانایی فرد برای
قرار دادن معیارهای برتر و فراتر از منافع خود و حتی موضوع هایی مانند اثربخشی در کانون واکنش های فردی است (.)9
از آن جایی که دانشجویان با دیدگاه ها ،فرهنگ و رفتارهای مختلف وارد دانشگاه ها می شوند که این عوامل به نوعی در
ارتباطات دانشجویی ،چالش ایجاد می کند .در این محیط ،دانشجویان نیازمند توانایی های ویژه ای در زمینه برقراری ارتباط
و تعامل با افرادی با فرهنگ های مختلف می باشند که یکی از این توانایی ها ،برخورداری از هوش فرهنگی است .هوش
فرهنگی به منزله حلقه اتصالی است که می تواند در محیط متنوع ،انسجام و هماهنگی ایجاد کند .به عبارت دیگر ،هوش
فرهنگی مجموعه ای از مهارت های شناختی اجتماعی است که برای مشارکت و تبادل دانش در گروه های فرهنگی ضروری
است ( .)10هوش فرهنگی به افراد کمک می کند راهبردهای مناسبی را اتخاذ کنند تا عملکرد بهتری در شغل خود داشته و
انسجام اجتماعی بین فرد و محیط کار وی برقرار شود .هوش فرهنگی توانایی مدیران را در برقراری ارتباط و همکاری
انگیزشی تسهیل کرده و رفتارهایی را در چهارچوب گفتگو بر می انگیزد که سازگاری رفتاری را موجب می شود ( .)11هوش
فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند و چگونه به الگوهای رفتاری پاسخ می دهند،
در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی می دهد .این نوع هوش با تمرکز بر
قابلیت های خاصی که برای روابط شخصی با کیفیت و اثربخش در شرایط فرهنگی مختلف الزم است ،بر جنبه ای دیگر از
هوش شناختی تمرکز دارد ( .)12دانشجویان با توجه به شرایطی که دارند ،همواره در معرض عوامل تنش زا و کاهش سالمت
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روانی قرار دارند .سالمت روانی قابلیت قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و اجتماعی،
حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی و دارا بودن معنا و هدف در زندگی است ( .)13فردی از سالمت روانی
برخوردار است که از اضطراب و عالئم ناتوانی به دور باشد و بتواند با دیگران ارتباط سازنده برقرار سازد و با فشارهای زندگی
مقابله کند .در دهه های گذشته بهداشت و سالمت جسمانی در اولویت اول کشورها قرار داشت و یکی از شاخص های
توسعه محسوب می شد ،ولی امروزه بهداشت و سالمت روانی از اهمیت برابر یا باالتری برخوردار است .به همین دلیل
سازمان بهداشت جهانی در سال های اخیر بهداشت و سالمت روانی را در دستور کار کشورهای عضو قرار داده و اهداف،
برنامه ها و شعارهای خود را بر این موضوع مهم متمرکز کرده است ( .)14یکی از علت های این اولویت و اهمیت این است
که علی رغم پیشرفت های سریع و شگفت انگیز در زمینة دانش و فناوری و توانایی بشر برای تسلط بر نیروهای طبیعی به
منظور تأمین رفاه و آسایش خویش به نظر می رسد ،نه فقط احساس آرامش و آسایش انسان نسبت به گذشته بیشتر نشده
است ،بلکه پیچیدگی های اخیر نگرانی ها و مسائل روحی و روانی جدیدی را نیز به ارمغان آورده است ( .)15سالمت روانی
متأثر از مجموعهای از عوامل جسمی ،اجتماعی و شناختی است .هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید ،با خود
و دیگران سازش یابد و در برابر تعارضهای اجتناب ناپذیر درونی خود ناتوان نشود و خود را بوسیله جامعه مطرود نسازد
دارای سالمت روانی است (.)16
بنابراین با توجه به اهمیت رضایت از زندگی ،هوش و سالمت روان در دانشجویان (که در یکی از حساس ترین ،پرفشارترین و
سرنوشت سازترین دوره زندگی به سر می برند) به عنوان عوامل بسیار مهمی تمام زندگی فرد را تحت الشعاع قرار می دهند،
تحقیق علمی و دقیق ،برای شناخت رضایت از زندگی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن ،برای کمک به آنها در حل بحران های
زندگی به شیوه موفقیت آمیز و ارائه راهکارهای مفید و عملی ،در زمینه سالمت عمومی ضروری به نظر می رسد .احتماال
دانشجویانی که رضایت از زندگی باالیی دارند ،با دیگران به راحتی با موقعیت های مختلف زندگی سازگاری می یابند ،با
دیگران به راحتی تعامل برقرار کرده ،احساسات ،عقاید و عواطف خود را با آسودگی بیان می کنند و در نهایت زندگی را
دوست داشته و احساس رضایت دارند .با توجه به مطالب بیان شده هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین رابطه هوش
هیجانی ،هوش موفق ،هوش اخالقی و هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سالمت روان بود.
روش و مواد
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن رابطه بین متغیرها در قالب تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد تنکابن در سال تحصیلی  1398-99تشکیل دادند .نمونه این پژوهش شامل
 200نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و در دسترس صورت گرفت .بنا به
نظر  Kleinاگر از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شود ،حدود 20نمونه برای هر عامل (متغیر پنهان) الزم است.
همچنین حداقل حجم نمونه  160قابل دفاع است ( .)17در این مطالعه هشت متغیر اصلی (شش متغیر مستقل و دو متغیر
وابسته با میانگین دو مؤلفه برای هر متغیر) بررسی شد که بنا به مبانی نظری  Kleinبرای انتخاب نمونه ،برای هر مؤلفه 20
نمونه در نظر گرفته شود به  160آزمودنی نیاز است .ولی برای کنترل احتمال ریزش آزمودنی و دستیابی به نتایج با اعتبار
بیشتر تعداد نمونه به  200نفر افزایش یافت .مالک ورود به مطالعه شامل تحصیل در دانشگاه آزاد تنکابن در سال تحصیل
 99-1398و مالک خروج از مطالعه نیز ارایه اطالعات ناقص یا عدم همکاری بوده است .سپس پرسشنامه های پژوهش برای
پاسخگویی در اختیار مشارکت کنندگان قرار داده شد.
مالحظات اخالقی پژوهش حاضر به شرح ذیل بودند :به شرکت کنندگان درباره هدف پژوهش و کارکرد پژوهش و ...
اطالعاتی به صورت کتبی ارائه شد و در صورت تمایل در پژوهش مشارکت می نمودند .این اطمینان به افراد داده شد که
تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت .به منظور رعایت حریم خصوصی ،نام و
نام خانوادگی شرکت کنندگان ثبت نشد .برای جمع آوری داده ها از ابزارهای زیر استفاده شد .در این پژوهش برای
گردآوری داده ها از ابزارهای زیر بهره گرفته شد:
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مقیاس رضایت از زندگی :این مقیاس توسط  Deinerو همکاران ( )18برای همه گروه های سنی ساخته و توسط & Pavot

 )19( Dienerتجدید نظر شد .مقیاسی پنج ماده ای است و هر ماده از طیف کامالً مخالفم  1تا کامالً موافقم  7تشکیل شده
است .به طوری که دامنه احتمالی نمره ها روی پرسشنامه از  5رضایت پائین تا  35رضایت باال ،متغیر بود Deiner .و
همکاران در مورد پایایی آزمون ضریب آلفای برابر  0/87و ضریب بازآزمایی نمره های این مقیاس را پس از  2ماه اجرا0/82 ،
اعالم کردند ( .)20پایایی مقیاس رضایت از زندگی تو سط بیانی ،محمد کوچکی و گودرزی مورد بررسی قرار گرفت ،پایایی
این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/83و با روش بازآزمایی  0/69به دست آمد ( .)21ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/85 ،به دست آمد.
آزمون هوشی فرهنگ ناوابسته :این آزمون غیر کالمی توسط  )22( Cattleجهت اندازه گیری هوش سیال که عامل کلی
هوش و مطابق نظر سازنده عاری از بار فرهنگی است ،ساخته شده است .آزمون  Cattleشامل سه مقیاس است ،و هر
مقیاس دارای دو فرم (الف و ب) می باشد .در پژوهش حاضر از فرم الف مقیاس  ،3که مخصوص سنجش هوش گروه سنی
باالتر از  14است ،استفاده شد .این مقیاس به صورت مداد و کاغذی است که آزمودنی باید یک سری روابط فضایی میان
اشکال را تشخیص دهد و شامل چهار زیر مقیاس زنجیره ها ،طبقه بندی ،ماتریس ها ،و شرط ها می باشد .نمره گذاری آن
به صورت صفر (پاسخ غلط) و یک (پاسخ صحیح) است و مجموع نمره های زیر مقیاس ها به عنوان نمره کل در نظر گرفته
می شود .کسب نمرات باالتر در این آزمون به معنای باالتر بودن هوش فرهنگ ناوابسته در فرد است .پایایی و روایی این
آزمون برای استفاده در ایران در پژوهش های دیگر مطلوب گزارش شده است .در پژوهش  ،Cattleبه منظور تعیین پایایی
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با حذف  4سوال از مجموع آزمون (دو سوال از زیر مقیاس زنجیره ها و طبقه
بندی و دو سوال از زیر مقیاس شرط ها) ضریب پایایی در حد نسبتاً مطلوب حاصل شد (برابر  .)0/65در مورد روایی نیز
ضریب همبستگی نمره های زیر مقیاس ها با نمرة کل آزمون در حد نسبتاً مطلوب بود که به ترتیب برای زیر مقیاس های
زنجیره ها ،طبقه بندی ،ماتریس ها و شرط ها برابر  0/72 ،0/51 ،0/58 ،0/50حاصل گردید .در مجموع پایایی و روایی این
مقیاس در حد متوسط ارزیابی شد .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/77 ،به دست آمد.
آزمون هوش هیجانی  :Bar-Onاین آزمون توسط  Bar-Onتهیه شد .و دارای  117سوال و  15مقیاس بوده است که بر
روی  3831نفر از  6کشور (آرژانتین ،آلمان ،هند ،نیجریه و آفریقای جنوبی) که  48/8درصد آنان مرد و  51/2درصد آنان
زن بودند ،اجرا شد و به طور سیستماتیک در امریکای شمالی هنجاریابی گردید .نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که
آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است.امروزه این آزمون دارای  90سوال و  15مقیاس می باشد .پاسخ های
آزمون نیز بر روی یک مقیاس پنج درجه ای در طیف لیکرت (کامال موافقم ،موافقم ،تا حدودی ،مخالفم و کامال مخالفم)
تنظیم شده است .اعتبار و روایی این آزمون در ایران در دانشگاه اصفهان و خوراسگان انجام گردید .در آزمون مورد نظر،
آلفای کرونباخ  0/93محاسبه گردید .بنابراین برای مقاصد مختلف قابلیت کاربرد داشته ،مورد پذیرش است .از طرفی میزان
پایایی مناسب ،در روش های دیگر سنجش پایایی 0/80 ،گزارش شده که در این مطالعه ،پایایی به روش زوج – فرد 0/88
اعالم گردید ( .)23ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/79 ،به دست آمد.
پرسشنامه هوش موفق :این ابزار توسط  Grigorounko & Sternbergطراحی شد و شامل  36سوال است که سه بعد
هوش تحلیلی (سوال های  ،)12-1هوش خالق (سواالت  )24-13و هوش عملی (سواالت  )36-25را مورد ارزیابی قرار
می دهد .آنها پایایی این زیر مقیاس ها را  0/71 ،0/68 ،0/82و پایایی کل را  0/74گزارش کردند ( .)24ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/84 ،به دست آمد.
پرسشنامه هوش اخالقی :این ابزار توسط  )25( Link & Caleو در قالب  40سؤال ،چهار بعد کلی ارائه شد .این سؤاالت به
صورت مساوی بین  10بعد زیرمجموعه هوش اخالقی شامل انسجام ،صداقت ،شجاعت ،رازداری ،پاسخگویی ،خودکنترلی و
خودمحدودسازی ،خدمت به دیگران ،مهربانی ،رفتار شهروندی و درک نیازهای روحی خود تقسیم شده و هر شایستگی
دارای چهار سؤال می باشد .همچنین این  10شایستگی به چهار دسته کلی تحت عنوان ابعاد کلی هوش اخالقی شامل
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درستکاری ،مسؤولیت پذیری ،بخشش و دلسوزی تقسیم می شوند .پاسخ دهندگان به هر سؤال ،بر روی طیف پنج
درجه ای لیکرت (از تمام اوقات =  5تا هرگز=  )1پاسخ می دهند .روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش های گذشته ،از
جمله پژوهش بهرامی و همکاران بررسی و تأیید شده است ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/83گزارش شده است (.)26
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/80 ،به دست آمد.
پرسشنامه هوش فرهنگی :یک پرسشنامه چهار عاملی ،مقیاسی بیست سوالی که توسط  Angو همکاران طراحی شده
است که دارای چهار زیر مقیاس می باشد .چهار عبارت اول این پرسشنامه بیست سئوالی مربوط به عامل راهبردی یا
فراشناختی هوش فرهنگی است .از عبارت  5تا  10مربوط به عامل دانشی یا شناختی هوش فرهنگی است .عبارت  11تا
 15مربوط به عامل انگیزشی هوش فرهنگی است .عبارات  16تا  20مربوط به عامل رفتاری هوش فرهنگی است .پاسخ به
عبارات این پرسشنامه به صورت  7گزینه ای است که از کامال موافق  7امتیاز تا کامال مخالف  1امتیاز طرح شده است.
امتیازهای عبارات با هم جمع می شود و توانایی افراد را در برقراری ارتباط بهتر در فرهنگی متفاوت می سنجد .دامنه کلی
نمرات هوش فرهنگی از  140-20می باشد و دامنه مؤلفه های هوش فرهنگی به ترتیب فراشناخت  ،28-1دانش ،42-1
انگیزش  ،35-1می باشد .روائی صوری و محتوائی سواالت توسط متخصصین روانسنجی تایید شده است ( .)27ضریب
آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/75 ،به دست آمد.
پرسشنامه سالمت عمومی :این پرسشنامه توسط  )28( Goldbergساخته شد .این پرسشنامه یک پرسشنامه خودگزارش
دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختالل روانی هستند ،مورد استفاده قرار
می گیرد .فرم  28سئوالی این پرسشنامه برای تمامی افراد قابل اجرا است .این پرسشنامه دارای چهار زیر -مقیاس
نشانه های بدنی ،اضطراب و بی خوابی ،نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی است .از مجموع نمره ها نیز یک نمره کلی
به دست می دهد ( .)28در این پرسشنامه نمره باالتر به منزله سالمت عمومی کمتر است .اعتبار فرم  28سئوالی
پرسشنامه سالمت عمومی توسط پاالهنگ ( 0/91 ،)29گزارش شده است و در پژوهش رجایی ،نجات و هاشمیان ( )30از
طریق آلفای کرونباخ پایائی آن  0/93بدست آمده است .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 0/87 ،به
دست آمد.
جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  SPSS-25و AMOS-25
استفاده شد.
یافته ها
میانگین (انحراف معیار) سن دانشجویان پسر 27/7 )6/9( ،و دانشجویان دختر ( 25/8 )6/5سال بود که دامنه سنی از  20تاا
 30سال را شامل میشد .تعداد  )50%( 100نفر از مشارکت کنندگان ،دانشجویان دختر و تعداد  )50%( 100نفر دانشاجویان
پسر بودند.
جدول شماره  -1توصیف متغیرهای تحقیق
متغیر

(انحراف معیار) میانگین

واریانس

چولگی

کشیدگی

هوش هیجانی
هوش اخالقی
هوش موفق
هوش فرهنگی
سالمت عمومی
رضایت زندگی

(3 )0/45
(3/9 )0/58
(2/7 )0/50
(2/6 )0/60
(2/9 )0/52
(1 )0/67

0/200
0/344
0/253
0/365
0/267
0/446

-0/301
-0/983
-0/104
-0/049
-0/274
0/474

-0/043
1/753
-0/352
-0/563
-0/300
-0/119
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نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان داد داده های بدست آمده در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از  0/05به دست
آمده است .بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن داده ها وجود ندارد .به عبارت دیگر توزیع داده های
تحقیق نرمال بوده و می توان آزمون های پارامتریک را اجرا کرد.
جدول شماره  -2ضریب همبستگی مؤلفه های متغیرهای هوش هیجانی ،هوش موفق ،هوش اخالقی ،هوش فرهنگی با
رضایت زندگی و سالمت روان
متغیر

رضایت از زندگی

سالمت روان

هوش هیجانی
هوش اخالقی
هوش موفق
هوش فرهنگی

0/743
0/458
0/789
0/768

-0/387
-0/418
-0/421
-0/345

با افزایش هوش هیجانی با میانگین (انحراف معیار) ( ،3 )0/4هوش اخالقی با میانگین (انحراف معیار) ( ،3/9 )0/5هوش
موفق با میانگین (انحراف معیار) ( ،2/6 )0/5هوش فرهنگی با میانگین (انحراف معیار) ( ،2/6 )0/6میزان رضایت از زندگی با
میانگین (انحراف معیار) ( 1 )0/6افزایش یافت .با افزایش هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی ،نمره
سالمت روان با میانگین (انحراف معیار) ( 2/9 )0/5بهبود یافت .همچنین با بهبود سالمت روان ،رضایت از زندگی افزایش
یافت .سالمت روان نقش واسطه ای در رابطه بین هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی با رضایت از
زندگی دارد (.)P>0/01

نمودار شماره  -1مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد برای بررسی فرضیات تحقیق

همان طور که جدول شماره  3نشان می دهد ،مدل پیشنهادی با دادهها برازش دارد و مناسب می باشد .در این مدل ،نتایج
نشان داد که هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی به صورت معکوس و منفی بر سالمت روان تأثیر
دارد .یادآوری می شود که نمرات پایین در سالمت روان به معنای ،برخورداری از سالمت روان باالتر است .همچنین سالمت
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روان به صورت معکوس و منفی بر رضایت از زندگی تأثیر دارد .همچنین نقش واسطه ای پای سالمت روان در رابطه هوش
هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی با رضایت از زندگی مورد تایید قرار گرفت.
جدول شماره  -3شاخص های مربوط به تناسب مدل مسیر
شاخص های الگو
عامل ها

χ2

12/55

2/55

GFI

AGFI

NFI

TLI

CFI

RMSEA

0/95

0/91

0/92

0/93

0/97

0/014

براساس اطالعات مندرج در جدول شماره  ،3شاخص های نیکویی برازش از برازش مطلوب الگو با داده های گردآوری شده
حمایت کرده است.
جدول شماره  -4اثرات مستقیم متغیرهای پنهان مدل
تعامل مسیرها

ضریب استاندارد

استاندارد شده Β

t

p

هوش هیجانی بر سالمت روان
هوش اخالقی بر سالمت روان
هوش موفق بر سالمت روان
هوش فرهنگی بر سالمت روان
سالمت روان بر رضایت از زندگی

-0/45
-0/33
-0/16
-0/21
-0/30

-0/77
-0/61
-0/86
-0/44
-0/66

25/22
14/32
7/06
22/70
15/09

0/01
0/01
0/03
0/01
0/01

نتایج جدول شماره  4نشان داد ضریب مسیر مستقیم هوش هیجانی بر سالمت روان ( ،)β=-0/45 ،P>0/001هوش اخالقی
بر سالمت روان ( ،)β=-0/33 ،P>0/001هوش موفق بر سالمت روان ( )β=-0/16 ،P>0/001و هوش فرهنگی بر سالمت
روان ( )β=-0/21 ،P>0/001منفی و معنادار بود .ضریب مسیر مستقیم بین سالمت روان بر رضایت از زندگی (،P>0/001
 )β=-0/30منفی و معنادار بود.
جدول شماره -5مقادیر اثرات غیر مستقیم مدل
تعامل مسیرها

ضریب استاندارد  βاستاندارد شده

t

P

هوش موفق به رضایت از زندگی با میانجی گری سالمت روان
هوش هیجانی به رضایت از زندگی با میانجی گری سالمت روان

0/56
0/52

0/53
0/50

>0/001 37/44
>0/001 34/53

هوش فرهنگی به رضایت از زندگی با میانجی گری سالمت روان

0/124

0/48

>0/001 28/75

هوش اخالقی به رضایت از زندگی با میانجی گری سالمت روان

0/57

0/53

>0/001 40/11

با توجه به نتایج جدول شماره  5می توان گفت که سالمت روان در رابطه بین هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق،
هوش فرهنگی و رضایت از زندگی نقش واسطه ای دارد ( .)P>0/05نقش واسطه ای سالمت روان به این صورت است که با
اثر مستقیم بین هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق ،هوش فرهنگی بر سالمت روان ،رضایت از زندگی افزایش
می یابد.
بحث
مطالعه نشان داد با افزایش هوش هیجانی با میانگین (انحراف معیار) ( ،3 )0/4هوش اخالقی با میانگین (انحراف معیار)
( ،3/9 )0/5هوش موفق با میانگین (انحراف معیار) ( ،2/6 )0/5هوش فرهنگی با میانگین (انحراف معیار) ( ،2/6 )0/6میزان
رضایت از زندگی با میانگین (انحراف معیار) ( 1 )0/6افزایش یافت .با افزایش هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و
هوش فرهنگی ،نمره سالمت روان با میانگین (انحراف معیار) ( 2/9 )0/5بهبود یافت .همچنین با بهبود سالمت روان ،رضایت
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از زندگی افزایش یافت .سالمت روان نقش واسطه ای در رابطه بین هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش
فرهنگی با رضایت از زندگی دارد (.)P>0/01
پژوهش حاضر نشان داد هوش هیجانی دارای ارتباط مثبت و معنادار با رضایت از زندگی بود .همچنین با افزایش نمره هوش
هیجانی ،نمره سالمت روان بهبود یافت .این یافته با نتایج پژوهش زهری انبوهی ( )31مبنی بر رابطه ارتباط هوش هیجانی با
سالمت روانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نتایج پژوهش ضیاء خدادادیان و همکاران ()32
مبنی بر رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب ارتش همسو بود.
در تبیین افزایش نمره هوش هیجانی با بهبود نمره سالمت روان می توان گفت افراد دارای هوش هیجانی از خودآگاهی
بیشتری برخوردارند ،رفتارهای هیجانی و شناختی خود را بهتر کنترل می کنند و عالوه بر آن حاالت شناختی و هیجانی
دیگران را نیز بهتر می شناسند که این امر نخست باعث ارتباط مناسب با خود و دیگران و در نهایت باعث افزایش سالمت
روانی می شود .افراد دارای هوش هیجانی افرادی شوخ طبع هستند و معموالً دوستان بیشتر و روابط گسترده تری دارند که
این امر نخست باعث افزایش ،عزت نفس ،احساس مثبت و کارآمد بودن و در نهایت باعث افزایش سالمت روانی می شود.
در تبیین رابطه مثبت و معنادار هوش هیجانی و رضایت از زندگی می توان گفت که احساس خرسندی و رضایت از زندگی،
از مؤلفه های نگرش مثبت افراد نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کنند .رضایتمندی اززندگی ،برخالف انتظار
معمول ،همراه با افزایش سن افت نمی کند و در ساراسار دوره زندگی ،پایاادار باقی می ماند .هوش هیجانی پایین با
درگیری در رفتارهای مخرب ،اما هوش هیجانی باال با رفتارهای مثبت مثل رفتارهای جامعه پسند ،روابط مطلوب تر و غیره
ارتباط دارد و باعث اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی می شود ( .)33همچنین هوش هیجانی باال می تواند به دانشجویان
در محیط دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی کمک فراوانی کند و باعث کاهش افت تحصیلی ،ترک تحصیل ،گرایش به سوء
مصرف مواد مخدر و غیره و باعث افزایش خودآگاهی ،پیشرفت تحصیلی ،انگیزه پیشرفت ،ابتکار و خالقیت ،رهبری ،وظیفه
شناسی و غیره می شود (.)34
نتیجه پژوهش حاضر نشان داد هوش موفق دارای ارتباط مثبت و معنادار با رضایت از زندگی بود .همچنین با افزایش نمره
هوش موفق ،نمره سالمت روان بهبود یافت .مطالعه ای همسو با این یافته که افزایش نمره هوش موفق با بهبود نمره سالمت
روان در ارتباط است ،مشاهده نشد اما پژوهش روشن ضمیرنیکو و آزاد عبداهلل پور نشان داد هوش موفق با رضایت از زندگی
در بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول ارومیه رابطه وجود دارد (.)33
در تبیین این یافته می توان گفت افراد دارای هوش موفقیت با استفاده از توانایی های تحلیلی ،خالق و عملی با محیط های
مختلف پیرامون خود سازگار می شوند .ضمن این که می توانند گزینه های مختلف را تجزیه و تحلیل کرده ،مسئله را
شناسایی کنند و راهکارهای حل آن را پیدا کنند .طبق این مفهوم ،فرد باهوش فردی است که بداند در موقعیت های
مختلف ،چگونه هوش خود را به کار گیرد و این امر نه تنها بر اساس یافته های تحقیقات گذشته ،می تواند باعث موفقیت
فرد در یادگیری ،پیشرفت تحصیلی و صالحیت های شغلی شود ( ،)34بلکه بر اساس نظر  Sternbergمی تواند در زندگی
اجتماعی نیز نقش داشته باشد ( ،)35همان طور که بر اساس یافته های این تحقیق ،نشان داده شد که در موفقیت و
احساس رضایت از زندگی مشترک نیز نقش دارد.
نتیجه پژوهش حاضر ن شان داد هوش اخالقی دارای ارتباط مثبت و معنادار با رضایت از زندگی بود .همچنین با افزایش نمره
هوش اخالقی ،نمره سالمت روان بهبود یافت  .این یافته با نتایج پژوهش امامی و همکاران مبنی بر اثر هوش معنوی و هوش
اخالقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان همسو بود (.)36
در تبیین اثر مستقیم هوش اخالقی بار رضایت از زندگی می توان گفت افرادی که هوش اخالقای بااالتری دارناد ،از
خودشاکوفایی و رضایت از زندگی بیشتری برخوردارند .این افراد باه پیروی از هنجارهای اجتماعی ،مقررات و قوانین ،عرف و
آداب و رساوم توجه می کنند .انجام رفتارهای منصفانه ،احترام ،پذیرش دیگران و حقوق و مسؤلیت ها از ویژگای هاای بارز
آنها است که مجموع این ویژگی ها موجب احساس رضایت درونی در فرد و نهایتاً رضایت از زندگی می شود ( .)37مدیریت و
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تنظیم تفکرات و اعمال خود به طوری کاه در مقابل هرگونه فشار از درون و بیرون ایستادگی کنند و انتخاب های عقالنی و
عمل باه شیوة منصفانه به رشد خودشکوفایی در آنها منجر می گردد .مهار وسوسه ها ،همدل بودن ،نپذیرفتن گزینه های
غیراخالقی ،مبارزه با بی عدالتی ،رفتار محترمانه و ناشی از درک دیگران از دیگر ویژگی های بارز افراد با هوش اخالقی
باالست.
همچنین در تبیین تأثیر هوش اخالقی بر سالمت روان می توان گفت زمانی که دانشجویان در تعامالت روزمرة خود اصول
اخالقای را در نظر می گیرند و به عنوان معیاری در روابط خود به آن رجوع می کنند و سعی در کسب رضایت اطرافیان
دارند ،ممکن اسات محاف ظی در برابر مشکالت باشد .ایان افاراد کارآمد هستند و عادات فکری خود را در اختیار دارند که
موجب می گردد مولد و کارا باشند ( .)38دانشجویان اخالق گرا دارای تعهد به ایده ال های اخالقی و ظرفیت مناسب برای
یادگیری از دیگران هستند .آنهاا در پیگیری اهداف اخالقی صادقاند و موشکافانه عمل می کنند و اشتیاق زیادی در به خطر
انداختن منافع شخصی خاود برای تحقق اهداف اخالقی دارند.
پژوهش حاضر نشان داد هوش فرهنگی دارای ارتباط مثبت و معنادار با رضایت از زندگی بود .همچنین با افزایش نمره هوش
فرهنگی ،نمره سالمت روان بهبود یافت .این ی افته با نتایج پژوهش عالیی بوسجین و اخوان مبنی بر رابطه هوش فرهنگی با
رضایت اجتماعی همسو بود (.)39
از آنجایی که هوش فرهنگی را می توان توانایی ایجاد رفتار سازگارانه در محیط فرهنگی جدید دانست و هوش فرهنگی
سبب می شود که افراد ،نسبت به موقعیت های جدید در زندگی شخصی و شغلی ،پاسخ های سازگارانه تری بدهند و
سازهای است که فرد را توانا می سازد و برای او انگیزه ایجاد می کند که دانش فرهنگی را به طور مناسبی در پاسخ به
محیط به کار گیرد ( .)40همچنین عامل استراتژی هوش فرهنگی ،راه هایی را برای دستیابی و توسعه راهبردهای سازگاری،
در اختیار فرد قرار می دهد ،لذا می توان گفت که از این طریق ،عامل فراشناختی هوش فرهنگی ،نسبت به سایر عامل های
هوش فرهنگی ،بیشترین همبستگی را با سازگاری شغلی دارد .بنابراین با افزایش وفاق و انسجام اجتماعی ،افزایش احساس
برابری و عدالت ،افزایش منزلت اجتماعی ،بهبود مشارکت عمومی ،گسترش روابط دوستانه و انسجام عمومی در دانشجویان،
میزان رضایت از زندگی دانشجویان افزایش می یابد (.)41
سالمت روان نقش واسطه ای در رابطه بین هوش هیجانی ،هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی با رضایت از زندگی
داشت .مطالعه ای همسو با این یافته مشاهده نشد .در تبیین نقش واسطه ای سالمت روان در رابطه بین هوش هیجانی،
هوش اخالقی ،هوش موفق و هوش فرهنگی با رضایت از زندگی می توان گفت افراد برای دستیابی به رضایت از زندگی و
سالمت روان می توانند با به کارگیری ابعاد هوش موفقیت و با شناخت نقاط قوت و ضعف خود و ارتقاء آن استفاده کنند و با
تعادل میان توانایی های تحلیلی و خال ق و عملی انتخاب صحیح داشته باشند و با شرایط جدید که با دانشگاه به وجود می
آید و محیطی که دانشجویان شکل می دهند سازگار شوند .همچنین با آگاهی به نوع عملکرد در موقعیت های جدید با
استفاده از هوش خود به باال بردن هر چه بیشتر رضایت از زندگی و سالمت روان خود کمک کنند ( .)42در برخورد با مسائل
جدید از مهارت های تفکر و استدال ل بهره برده و عملکرد بهتری داشته باشند .یادگیری هوش موفقیت باعث به وجود آمدن
تفکر انتقادی می شود که در موقعیتی مانند دانشگاه امکان تجزیه و تحلیل ،مقایسه و ارزشیابی را بهبود می بخشد و منجر
به سازگاری و سالمت روان می شود.
از جمله محدودیت های پژوهش می توان گفت که نمونه مورد مطالعه از برخی جهات مانند وضعیت مالی و اقتصادی تا
حدودی همگن بوده است که این مساله تعمیم پذیری نتایج را در سایر افراد جامعه را دشوار می کند .با توجه به محدودیت
های پژوهش پیشنهاد می شود این پژوهش در مناطق مختلف کشور و در دانشگاه های دیگر اجرا گردد تا بتوان به نتایج
کلی تری دسترسی پیدا کرد.
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نتیجهگیری
 میزان رضایت از زندگی افزایش، هوش موفق و هوش فرهنگی، هوش اخالقی،نتایج نشان داد که با افزایش هوش هیجانی
 همچنین با. وضعیت سالمت روان بهبود یافت، هوش موفق و هوش فرهنگی، هوش اخالقی، با افزایش هوش هیجانی.یافت
 هوش موفق و، هوش اخالقی، سالمت روان در رابطه بین هوش هیجانی. رضایت از زندگی افزایش یافت،بهبود سالمت روان
، هوش اخالقی، به این صورت که با اثر مستقیم هوش هیجانی،هوش فرهنگی و رضایت از زندگی نقش واسطه ای داشت
 رضایت از زندگی افزایش یافت،هوش موفق و هوش فرهنگی بر سالمت روان
تشکر و قدردانی
این مقاله بر گرفته از رسالة دانشجویی در مقطع دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن می باشد و
 در پایان از. از کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن می باشدIR.IAU.TON.REC.1399.083 دارای کد اخالق
.تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را داریم
تعارض در منافع
.نویسندگان اظهار می دارند هیچ گونه تعارض منافعی در مورد این مقاله وجود ندارد
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