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 خالصه 

با  يسبک زندگ نیدر ارتباط ب يجانیهوش ه يگريانجینقش مهدف پژوهش حاضر بررسي : مقدمه

 ي است. کار يزندگ تیفیک

روش تحقیق توصیفي از نوع کاربردي و همبستگي بود. جامعه آماري پژوهش کلیه  روش کار:

به  نفر 855 نفر بودندکه 555برابر با  1879معلمان زن مقطع ابتدايي شهرستان تربت حیدريه در سال 

ها در اين ماري  به روش غیر تصادفي و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوري دادهآعنوان نمونه 

( و 2551(، سبک زندگي میلر )1798پژوهش سه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگي کاري والتون )

آموس مود تجزيه و  تفاده از نرم افزارها با اسباشد. داده( مي1773هوش هیجاني شات و همكاران )

 .گرفتقرارتحلیل 

معلمان  يکار يزندگ تیفیبا ک يسبک زندگها نشان داد نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل داده نتایج:

 يجانیبا هوش ه يسبک زندگ دارد. مثبت و معنادار رابطه هيدریشهرستان تربت ح ييمقطع ابتدا

 تیفیبا ک يجانیدارد. هوش ه مثبت و معنادار رابطه هيدریشهرستان تربت ح ييمعلمان مقطع ابتدا

 .دارد مثبت و معنادار  رابطه هيدریشهرستان تربت ح ييمعلمان مقطع ابتدا يکار يزندگ

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش هیجاني تاثیر سبک زندگي بر کیفیت ری: نتیجه گی

 کند.ايي شهرستان تربت حیدريه را میانجي گري جزئي ميزندگي کاري معلمان مقطع ابتد

 سبک زندگي، کیفیت زندگي کاري، هوش هیجانيکلمات کلیدی:  
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 مقدمه

ي به نحوه امالحظهقابلي هر سازمان تا حد اثربخشکارايي و 

(. 1)منابع انساني بستگي دارد  مؤثرمديريت و کارکرد صحیح و 

شوند؛  ترمتنوعيافته و گسترش مؤسساتها و سازمان هراندازه

گردد. عدم يممشكالت و اهمیت اداره اين نیروي عظیم افزون 

بازدهي کم، سود پايین،  صورتبهارضاي نیازهاي کارکنان، 

یافته سازمان و نتحققهاي کاهش کیفیت خدمت، هدف

شود؛ زيرا يمي در سازمان آشكار وربهرهيت کاهش سطح درنها

عملكرد و رفتار شهروندي کارکنان ارتباط تنگاتنگي با میزان 

 (.2کیفیت زندگي کاري آنان دارد )

هر فعالیتي ( کیفیت زندگي کاري به 2551)1وايات و وا ازنظر

دهد و هدف يمشود که در هر سطحي از سازمان رخ يماطالق 

ي از طريق باال بردن مقام و منزلت و فراهم اثربخشآن افزايش 

کیفیت زندگي کاري  (.8باشد )يمنمودن امكان ترقي افراد 

هاي کارکنان یتفعالمستلزم داشتن محیط کاري است که در آن 

ها و هت که با اتخاذ روشجينبدشود. يمیت تلقي بااهم

شود که از يكنواختي آن يمي طراحي اگونهبههايي کار سیاست

آن براي کارمند افزوده کاسته و به تنوع و محرک بودن 

  (.4شود)مي

در زندگي اجتماعي امروزين مفهوم شیوه يا سبک زندگي 

گیرد. هرچه نفوذ و کشش صنعت معنايي خاص به خود مي

هرچه زندگي روزمره بیشتر برحسب تأثیرات شود و کمتر مي

شود افراد بیشتر ناچار متقابل عوامل محلي و جهاني بازسازي مي

هاي مختلف گزينه شوند سبک زندگي خود را از میانمي

 (.5انتخاب کنند )

هاي توجه به مفهوم سبک زندگي در جامعه ايراني به سال    

هاي عیني مداوم در شیوهگردد. دلیل اين امر تغییرات اخیر بازمي

زندگي مردم است. اين تغییرات در سبک زندگي افراد جامعه 

گذاران نظران و سیاستاسباب کنجكاوي و بعضاً نگراني صاحب

(. سبک زندگي شیوه 6ي فرهنگي را فراهم آورده است )اجتماع

نسبتاً ثابتي است که فرد براي رسیدن به اهداف خود به کار 

                                                           
1 - Wyatt and Wa 

است براي رسیده به اهداف زندگي اين سبک  برد يعني راهيمي

( 1722)2حاصل دوران کودکي فرد است. نخستین بار آلفرد آدلر

سبک زندگي را مطرح کرد و بعدها پیروان او آن را گسترش 

دادند. او شناخت فرد را مستلزم شناخت سازمان ادراکي و 

و معتقد بود که سبک  دانستشناخت سبک زندگي او مي

شود که فرد در روزهاي مان و اعتقاداتي اطالق ميزندگي به اي

دار کند و يک الگوي ادراکي جهتاولیه زندگي خود کسب مي

 (.9است )

از جمله متغیرهايي که به نظر میرسد با تـنش شـغلي رابطـه       

باشند، هاي مقاومـت و مقابلـه در برابـر تـنش ميدارد و از راه

 .(3)است  هیجـاني متغیرهاي سالمت رواني و هوش

هاي غیرشناختي ها و مهارتهوش هیجاني آن دسـته از توانـايي

است که توانايي موفقیت فرد را در مقابله با فشارهاي محیطي 

دهد، به بیان ديگر هوش هیجاني به توانايي فهم افزايش مي

هیجانات فرد و سپس تعمیم آنها به فهم هیجانـات ديگـران و 

 .(7) دارد همدلي اشارهرشـد 

حرکت،  يبه معن Emovere نیالت شهياز ر جانیاصطالح ه     

بندي در يک طبقه (15) و حالت تنش مشتق شده است کيتحر

هاي مثبت گیرند هیجانکلي هیجانات در دو بعد متضاد قرار مي

هاي منفي يا ناخوشايند. براي اداره هیجانات يا خوشايند و هیجان

هوش هیجاني فرد را ازنظر هیجاني  به هوش هیجاني نیاز است.

به اين معني که فرد به چه میزان از  دهدمي مورد ارزيابي قرار

ها را کنترل چگونه آن و احساسات خودآگاهي دارد و هیجانات

 (.11کند )مي

مین به لحاظ روحي و رواني در مدارس تأدر نتیجه معلمان بايد   

هاي رواني کارکنان، شوند. روانشناسان معتقدند که راه تامین نیاز

هاي کیفیت زندگي کاري است و توجه به آنها لفهاستفاده از مؤ

احساس امنیت شغلي و رواني ايجاد کند.  تواند در معلمانمي

تواند از طريق هوش هیجاني و ن ميبهبود کیفیت زندگي معلما

آنها صورت بگیرد. معلماني که از سبک زندگي  سبک زندگي

پردازند و نسبت به خود راضي باشند با عالقه بیشتري به کار مي

                                                           
2 - Alfred Adler 
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مدرسه و دانش آموزان احساس وفاداري بیشتري خواهند کرد  

شود لذا در اين پژوهش وري مدارس ميه منجر به بهبود بهرهک

ثیر سبک پردازيم که آيا هوش هیجاني تأرسي اين سوال ميبه بر

زندگي بر کیفیت زندگي کاري معلمان مقطع ابتدايي شهرستان 

 کند؟ گري ميتربت حیدريه را میانجي

 روش کار

ي جامعههمبستگي مي باشد.  –روش پژوهش از نوع توصیفي 

ي معلمان زن مقطع ابتدايي آماري اين تحقیق شامل کلیه

باشد که طبق آمار اخذ مي 1879در سال شهرستان تربت حیدريه 

شده از آموزش و پرورش شهرستان تعداد کل معلمان زن برابر 

ماري  به آبه عنوان نمونه  نفر 855نفر بود. که از میان آنها 555با 

که بعد از  رس انتخاب شدند.روش غیر تصادفي و در دست

توجیح د رمورد پژوهش در اين مرحله تمامي معلمان رضايت 

کامل خود را جهت پاسخ به پرسشنامه ها اعالم کردند، در آخر 

هم با جمع آوري پرسشنامه و حذف پرسشنامه هاي ناقص و 

هاي پرت، حجم نمونه آماري مخدوش و هم چنین حذف داده

-ها پرسشبعد از اتمام پاسخ آزمودني نفر تعیین گرديد.و  855

آوري گر براي انجام عملیات آماري جمعها توسط پژوهشنامه

سه پرسشنامه استاندارد  گرديد. ابزار گردآوري اطالعات را

، سبک زندگي میلر (12) (1798کیفیت زندگي کاري والتون )

 (14) (1773و هوش هیجاني شات و همكاران ) (18) (2551)

 باشد.مي

 ابزار پژوهش

 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون-5

توسط والتون  1798پرسشنامه کیفیت زندگي والتون در سال 

سوال و هشت زير مقیاس است که عبارتند  85تهیه شده و داراي 

از: پرداخت منصفانه و کافي، محیط کاري ايمن و بهداشتي، 

مان، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرايي در ساز

وابستگي اجتماعي در زندگي کاري، فضاي کلي زندگي، 

هاي وحدت و انسجام اجتماعي در سازمان و توسعه قابلیت

 انساني. 

جمع نمرات تمام سواالت، نمره کل آزمون کیفیت زندگي 

دهد. باالترين نمره که فرد در اين پرسشنامه کاري را به دست مي

باشد. نمرات مي 85نمره  و پايین ترين 195تواند اخذ نمايد مي

کیفیت زندگي کاري مناسب و نمرات نشان دهنده  75باالتر از 

 نشان دهنده کیفیت زندگي کاري نامناسب است.  95تا  85بین 

 33/5( ضريب پايايي پرسشنامه را در حالت کلي 1798والتون)

گزارش نموده است. پايايي اين پرسشنامه بر حسب آلفاي 

، رحیمي 39/5، داوري 38/5جمشیدي  کرونباخ در تحقیقات

 گزارش شد.  71/5، خلیلي 35/5

 پرسشنامه هوش هیجانی  -2

براساس  1773اين پرسشنامه توسط شات و همكاران در سال 

و براي ( 15)( 1775مدل نظري هوش هیجاني سالووي و ماير )

سنجش هوش هیجاني ساخته شده است. شات و همكاران با 

 816ل و تحلیل مولفه هاي اصلي پاسخ استفاده از تحلیل عام

ماده و مقیاسي که بر مبناي اين مدل ساخته بودند  62آزمودني به 

چهار عامل به دست آوردند و اين پرسشنامه براي بررسي سبک 

 شود. سال استفاده مي 15زندگي افراد با سن بیش از 

ماده و داراي ارزش  82عامل اول )پرسشنامه حاضر( شامل 

، 53/8بود و عامل دوم تا چهارم به ترتیب ارزش  97/15 ويژه

ماده اي که در عامل اول قرار  88را نشان دادند.  58/2، 75/2

( از 1775گرفتند، نشان دهنده مدل مفهومي سالووي و ماير )

 هوش هیجاني بودند. 

 پرسشنامه سبک زندگی  -2

ساخته شد.  2551پرسشنامه سبک زندگي توسط میلر در سال 

نمره باشد. لفه ميؤسوال بوده و فاقد م 25اين پرسشنامه داراي 

 ياست. هرپرسش دارا كرتیل فیپرسشنامه براساس ط يگذار

و  4، به ندرت= 8اوقات= ي، گاه2، اغلب=1= شهیپنج پاسخ )هم

 يسبک زندگ يباالتر نشان دهنده يهاباشد. نمرهي( م5هرگز =

روايي پرسشنامه پس از ترجمه به  .و ناسالم است نديناخوشا

دانشگاه علوم روش باز ترجمه به وسیله اعضاي هیئت علمي 

پزشكي اصفهان تايید شده و پايايي آن در يک مطالعه پايلوت 

و آلفاي کرونباخ  36/5بیمار مبتال به بیماري ريه  25در مورد 

 بدست آمد. 5/5ها باالتر از تک تک پرسش
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همچنین پايايي پرسشنامه در اين پژوهش به وسیله آلفاي  

سشنامه برابر با کرونباخ بررسي شد و ضريب آلفاي کرونباخ پر

 بدست آمد.  5975

 نتایج

 کاري يزندگ تیفیک بر يسبک زندگنتايج حاصل از بررسي تاثیر  -5جدول

 (CRمقدار بحراني) همبستگي پیرسون
خطاي 

 معیار

سطح 

 معناداري
 ضريب مسیر استاندارد

ضريب مسیر 

 غیراستاندارد
 نتیجه

 سطح معناداري مقدار همبستگي
 تايید شد 444/5 378/5 55/5 551/5 647/3

353/5 55/5 

 
مي توان اظهار نظر کرد که  دهد جدول نشان ميهمانطور که 

کاري معلمان مقطع  يزندگ تیفیک بر يسبک زندگ وجود تاثیر

 تايید مي شود.  75/5ابتدايي شهرستان تربت حیدريه با احتمال 

 هیجانيهوش  بر يسبک زندگنتايج حاصل از بررسي تاثیر  -2جدول 

 (CRمقدار بحراني) همبستگي پیرسون
خطاي 

 معیار

سطح 

 معناداري
 ضريب مسیر استاندارد

ضريب مسیر 

 غیراستاندارد
 نتیجه

 سطح معناداري مقدار همبستگي
 تايید شد 686/5 334/5 55/5 565/5 519/15

943/5 55/5 

، مي توان اظهار نظر کرد نتايج جدول نشان میدهد همانطور که 

هوش هیجاني معلمان مقطع  بر يسبک زندگکه وجود تاثیر 

درصد تايید مي  75ابتدايي شهرستان تربت حیدريه با احتمال 

 شود. 

 کاري يزندگ تیفیک بر نتايج حاصل از بررسي تاثیر هوش هیجاني -2جدول

 سطح معناداري خطاي معیار (CRمقدار بحراني) همبستگي پیرسون
ضريب مسیر 

 استاندارد
 نتیجه ضريب مسیر غیراستاندارد

 سطح معناداري مقدار همبستگي
 تايید شد 543/5 366/5 55/5 561/5 712/3

987/5 55/5 

مي توان اظهار نظر کرد که وجود جدول نشان میدهد همانطور که 

کاري معلمان مقطع ابتدايي  يزندگ تیفیک بر تاثیر هوش هیجاني

 تايید مي شود.  %75شهرستان تربت حیدريه با احتمال 

 سبک زندگي با کیفیت زندگي کاري معلمان  ازطريق هوش هیجاني -4جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل گام
 ضريب مسیر

(B) 

مقدار 

 (CRبحراني)

سطح 

 معناداري
 آزمون سوبل

 
    

  
گر

جی
میان

ور 
ض

 ح
با

 

 *** 492/4 523/5 کیفیت زندگي کاري زندگيسبک 

 سطح معناداري مقدار آماره

 *** 353/15 399/5 هوش هیجاني سبک زندگي

 *** 597/8 419/5 کیفیت زندگي کاري هوش هیجاني
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گر
جی

میان
ور 

ض
 ح

ون
بد

 

 55/5 647/3 378/5 کیفیت زندگي کاري سبک زندگي

 55/5 519/15 334/5 هوش هیجاني سبک زندگي 55569/5 877/8

 55/5 712/3 366/5 کیفیت زندگي کاري هوش هیجاني

گر نتايج ورود متغیر میانجينتايج جدول نشان میدهد همانگونه که 

مبیّن اين است که در حضور متغیر هوش هیجاني، بتاي استاندارد براي 

 523/5به  378/5ي بین سبک زندگي و کیفیت زندگي کاري از رابطه

دار نیز مي باشد. بنابراين، نقش متغیر هوش کاهش يافته و معني

 .گري جزئي است، میانجيهیجاني

 بحث و نتیجه گیری 

در زندگي اجتماعي امروزين مفهوم شیوه يا سبک زندگي 

گیرد. هرچه نفوذ و کشش صنعت معنايي خاص به خود مي

 شود و هرچه زندگي روزمره بیشتر برحسب تأثیراتکمتر مي

شود افراد بیشتر ناچار متقابل عوامل محلي و جهاني بازسازي مي

هاي مختلف شوند سبک زندگي خود را از میان گزينهمي

(.که در ادامه به نتايج حاصل از پزوهش زير مي 5انتخاب کنند )

 .پردازيم

 بر يسبک زندگ توان اظهار نظر کرد کهميدست آمده نتايج به  بقط

کاري معلمان مقطع ابتدايي شهرستان تربت حیدريه  يزندگ تیفیک

تاثیر دارد.که نتايج حاصل از فرضیه تحقیق حاضر با نتايج تحقیقات 

در تبیین نتايج فوق بايد  همخوان است( 17( و )13(، )19(، )16(، )15)

سبک زندگي، فعالیت عادي و معمول روزانه است که افراد  گفت

اند؛ به طوري که اين قابل قبول پذيرفتهها را در زندگي خود به طور آن

 يزندگ تیفیمعلمان موثر است. ک يزندگ تیفیها روي کفعالیت

که به  يطیو مح يبراي نجات ارزش هاي انسان يبه عنوان راه يکار

فن آوري در بهره وري و رشد اقتصادي، مورد غفلت  شرفتیخاطر پ

را عكس  يارک يزندگ تیفیاست وي ک تیقرار گرفته اند، حائز اهم

ضروري آن در ارضاي  امدهايیپ ژهيالعمل کارکنان در برابر کار، به و

 ني. براساس ا(12) دينما يم فيتعر ،يو سالمت روح يشغل ازهايین

کاري و ي هتجرب ،يشخص امدهايیبر پ يکار يزندگ تیفیک ف،يتعر

 دارد. دیفرد تأک ازهايیبهبود کار به منظور رفع ن يچگونگ

سبک که وجود تاثیر توان اظهار نظر کرد طبق نتايج به دست آمده مي

هوش هیجاني معلمان مقطع ابتدايي شهرستان تربت حیدريه  بر يزندگ

  .شودتايید مي %75با احتمال 

و  جاناتیامروزه هدر تبیین نتايج فرضیه تحقیق حاضر بايد گفت      

 طیمح کيدر  زیآم تیعملكرد موفق يتنوع از عوامل اصل تيريمد

 توانديها مسازمان تيريها در مدجانیاست. عدم توجه به ه يرقابت

آموزش و پرورش از  ها به وجود آورد.براي سازمان يمعضالت بزرگ

برخودار  يخاص يتیجامعه از حساس است که در هر ييهاجمله سازمان

آن در  يداخل اتیاست که عمل لیبه آن دل شتریب تیاهم نياست. ا

مردم است.  ههمگان قرار دارد و مورد قضاوت عام ديض دمعر

در  يانسان رويیها با نسازمان رياز سا شیآموزش و پرورش ب نیهمچن

باشند. يمتخصص م يانسان رويین تیو ترب نیدار تأماند و عهدهارتباط

است که در آن کارکنان با  ييفضا ازمندیآموزش و پرورش ن نيبنابرا

 يخود و با تالش، از شكست نهراسند و آن را پل ياتكاء به انرژي درون

مطالعات  جيبراساس نتا نیبدانند همچن روزيیبه پ دنیبراي رس

 يبر ابعاد مختلف زندگ توانديمطلوب م يجانیبرخوداري از هوش ه

ه به عنوان ک يبه سبک زندگ توانيبگذارد که از جمله م يمثبت ریتأث

دارد،  يكيارتباط نزد يهاي مختلف سالمتمؤلفه مهم با جنبه کي

 تیفیک ابديهاي آن بهبود و مؤلفه يجانیهر اندازه هوش ه اشاره کرد

 .افتيارتقاء خواهد  زیکارکنان ن يسبک زندگ

که وجود تاثیر هوش توان اظهار نظر کرد طبق نتايج به دست آمده مي

کاري معلمان مقطع ابتدايي شهرستان تربت  يزندگ تیفیک بر هیجاني

  .تايید مي شود %75حیدريه با احتمال 

همخواني ( 25( و )17)نتايج فرضیه تحقیق حاضر با نتايج تحقیقات     

 دارد. 

 جانيیکه از هوش ه ياساسا، افراددر تبیین نتايج فوق بايد گفت      

و استفاده از  صیبااليي برخوردار هستند، مهارت کنترل، تشخ

زا به عنوان چالش و تنش يرا دارند و به رويدادها جانيیه يهاتوانش

شان در تیامن يبرا يکنند، نه تهديدنگاه مي يریيادگ يفرصتي برا

را تجربه  يمترک جانيیو ه زيولوژييیاين امر، اختالالت ف جهینت
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 شوند.برخوردار مي يزندگي باالتر تیفیکنند و بالطبع، از کمي

آموزش هوش هیجاني و افزايش آگاهي افراد نسبت به عواطفي که در 

اند، به طور مؤثري موجب افزايش عملكرد افراد درون انسان نهفته

که از هوش هیجاني بااليي  يشود. به وضوح مشخص است معلمانمي

ترند و به رشد، شكوفايي در رسیدن به اهداف خود موفق ند،برخوردار

هاي بیشتري ازمان يا شرکت خود مساعدتو پیشرفت مؤسسه، س

هاي در صورتي که معلمان ارزيابي درستي از هیجان(. 25) کنندمي

هاي خود خود داشته و به آن واقف باشند و آگاهي درستي از توانايي

ريزي براي رسیدن هدف، برنامه تخابتوانند در اننیز داشته باشند، مي

خود، خودانگیختگي، به به هدف، مديريت و کنترل احساسات 

کارگیري نظمي که براساس آن با احساسات ديگران هماهنگ شوند، 

هاي اجتماعي متناسب با هدف و عمل موفق همچنین رشد مهارت

نتیجه اگر معلمي بتواند در لحظة خاصي احساسات و  باشند. در

هاي خود خود را تشخیص دهند و درک درستي از توانايي فعواط

 يخوب يزندگ تیفیک ،واهد توانست با توجه به شرايطداشته باشد، خ

 .داشته باشد

نقش متغیر هوش هیجاني،  در ادامه نیز میتوان  نتیجه گرفت که

 گیرد. مي گري جزئي است میانجي

مفهومي است که به  جانيیهوش هدر تبیین نتايج فوق بايد گفت 

فالسفه عهد قديم و عهد جديد و  لیقدمت رفتار انساني است از انج

 توماس ر،یسپیش امیويل سيیيوناني گرفته تا شاعر و نمايشنامه نويس انگل

آمريكا و روانشناسي  انگذارانیاصلي و بن نيجفرسون از متفكر

سرشت انسان مطرح  ادينیمنطق به عنوان عنصر بن جانيیمدرن،جنبه ه

کنند و آن را خود را تقويت مي جانيیشده است کساني که هوش ه

 يانحصار تیرسانند، يک قابلتسعه داده و به حدد بااليي از کمال مي

که ديگران در آنها قرار  هاييتیتا در شرايط و موق دبه دست مي آورن

 جانيیهوش ه .شوند، به خوبي شكوفا شوندو دچار رنج مي رندیگيم

 نیینامحسوس تع يا حدها است که تدر درون هر يک از انسان يزیچ

کند که فرد چگونه رفتار خود را اداره کند، چگونه با مشكالتي که مي

که  ردیبگ ماتيیو چه تصم ايدیکنار ب شود يدر اجتماع با آنها مواجه م

است که امروزه  لیدل نیدر نهايت به نتايج مثبتي ختم گردد به هم

اني به کار انس يرویها و توسعه ن در سازمان جانيیمفهوم هوش ه

 تیاز قابل ریکار، غ طیمهمي که در مح يهاشود تا بر مهارتگرفته مي

 يد کنند. اساسا، افرادیتخصصي مربوط به شغل الزم است تاک يها

 صیبااليي برخوردار هستند، مهارت کنترل، تشخ جانيیکه از هوش ه

تنش زا به  يرا دارند و به رويدادها جانيیه يو استفاده از توانش ها

 يبرا يکنند، نه تهديدنگاه مي يریيادگ يعنوان چالش و فرصتي برا

 يکمتر جانيیو ه زيولوژيكيیاين امر، اختالالت ف جهیشان در نت تیامن

برخوردار مي  يزندگي باالتر تیفیکنند و بالطبع از کرا تجربه مي

 شوند.
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 Abstract 
Introduction: The purpose of the present study was to investigate the 

mediating role of emotional intelligence in the relationship between lifestyle 

and quality of work life. 

Methods: This was a descriptive-correlational research. The statistical 

population of the study was 550 female teachers of elementary school in 

Torbat Heydariyeh city in 1397, 300 of whom were selected by non-random 

sampling method. Data were collected using three standard questionnaires: 

Walton Work Quality of Life (1973), Miller Lifestyle (2001), and Shot et al. 

(1998) Emotional Intelligence Questionnaire. it placed . 

Results: The results of data analysis showed that there is a positive and 

significant relationship between the lifestyle and quality of work life of 

primary school teachers in Torbat Heydariyeh. Life style has positive and 

significant relationship with emotional intelligence of elementary school 

teachers in Torbat Heydariyeh. Emotional Intelligence has a positive and 

significant relationship with quality of work life of primary school teachers 

in Torbat Heydariyeh 

Conclusion: The results of this study showed that emotional intelligence 

mediates the effect of lifestyle on the quality of work life of elementary 

school teachers in Torbat Heydariyeh. 

Key words: Lifestyle, Quality of Work Life, Emotional Intelligence 

 


