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 خالصه 

تعیین رابطه بین انواع هوش )هوش عمومي، هوش هیجاني، هوش موفق، مطالعه حاضر با هدف  مقدمه:

هوش معنوی، هوش اخالقي و هوش فرهنگي( و رضایت از زندگي با میانجي گری سالمت روان در 

 دانشجویان انجام شد.

بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه روش مطالعه حاضر همبستگي  روش کار:

نفر از  200نفر بودند. نمونه این پژوهش شامل  4416به تعداد  1399-1398آزاد تنكابن در سال تحصیلي 

انتخاب شدند. ابزار جمع  دسترس در و تصادفي غیر جامعه مذکور بود که با استفاده از روش نمونه گیری

عمومي نابسته به  هوشي (، آزمون1985داینر و همكاران ) زندگي از رضایت مقیاسمل آوری داده ها شا

موفق استرنبرگ و  هوش (، پرسشنامه1997آن )-(، آزمون هوش هیجاني بار1949کتل ) فرهنگ

کیل  و لینک (، پرسشنامه هوش اخالقي2009(، پرسشنامه هوش معنوی کینگ )2000گریگورنكو )

 عمومي گلدبرگ و هیلر ( و پرسشنامه سالمت2003) فرهنگي ارلي و آنگ هوش (، پرسشنامه2005)

 ( بود.1979)

یابي معادالت ساختاری نشان داد اثر مستقیم تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل نتایج:

 (. اثر مستقیم هوش بر رضایتp<05/0و معنادار است ) 69/0سالمت روان بر رضایت از زندگي معنادار 

هوش عمومي با سالمت روان رابطه معنادار  (. همچنین، بینp<05/0) و معنادار است 37/0 از زندگي

 (.p<05/0)وجود دارد 

نتیجه این مطالعه نشان داد سالمت روان در رابطه بین هوش و رضایت از زندگي : گیرینتیجه

های آموزشي شرایطي فراهم پیشنهاد مي شود در محیط دانشجویان نقش میانجي دارد و بر این اساس، 

تا موجب سالمت روان  صورت گیرد پیرامون پرورش انواع هوششود تا دروس و زمینه های آموزشي 

 و رضایت از زندگي بیشتر در دانشجویان شود.

 سالمت روان، هوش، رضایت از زندگي کلمات کلیدی:

https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=211448&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=211448&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=219141&_au=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=219141&_au=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=205601&_au=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1++%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://mjms.mums.ac.ir/?_action=article&au=205601&_au=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1++%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%B3%D8%AA
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 مقدمه

انسان همواره در تالش بوده است تا کیفیت زندگي خود را ارتقا 

دهد و یكي از شاخص های مهم در مطالعات کیفیت زندگي، 

رضایت از زندگي فرد این عقیده که رضایت از زندگي است. 

در رشد پتانسیل، خود تحقق بخشي و برآوردن نیازها نهفته 

انسان گرایي و روان شناسي مثبت دارد ، ریشه در نظریه است

تصور مثبت و  مفهومي است شامل 1رضایت از زندگي(. 1)

احساس خوشایند فرد با توجه به ارزشها، نیازها و آرزوهای خود 

رضایت از (. 2)نسبت به قلمروها و یا کیفیات گوناگون زندگي 

زندگي تاثیر قابل مالحظه ای بر چگونگي فعالیت و واکنش 

که رضایت  (. دانشجویاني3) د به حوادث زندگي داردهای فر

(. از 4عملكرد تحصیلي بهتری دارند ) دارند باالتریاز زندگي 

دانشجویان با توجه به شرایطي که دارند، همواره در طرفي، 

زا و کاهش سالمت رواني قرار دارند که معرض عوامل تنش

دانشجویان اهمیت مطالعه رضایت زندگي و سالمت روان را در 

های  اغلب به عنوان فقدان نشانه 2روشن مي سازد. سالمت روان

رواني تعریف شده است. مطابق این تعریف که  شناسي آسیب

مبتني بر الگوی پزشكي است، افراد یا به عنوان بیمار رواني و یا 

(. براساس دیدگاه 5) شوند رواني تقسیم بندی مي متالدارای س

ای ، سالمتي و بیماری را باید مقولهپیوستاری به سالمت روان

ای از شان، همزمان درجهنسبي دانست که افراد بسته به جایگاه

(. مسئله سالمت روان در 6کنند )خوشي یا ناخوشي را تجربه مي

جمعیت های دانشجویي نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

و مطالعات بیانگر شیوع اختالالت روان شناختي در جمعیت 

ای دانشجویي بوده اند. به عنوان مثال مطالعه سهرابي و ه

( شیوع اختالالت روان شناختي را در 7( )2019همكاران )

درصد گزارش کردند.  51تا  31دانشجویان علوم پزشكي 

                                                           
1 Satisfaction with life 

2 Mental health 
3 Intelligence 

4 Nikolaev, B., & Salahodjaev, R. 

5 Kanazawa, S. 

6 Cattell, R. 

رضایت از زندگي با رفتارهای مرتبط پژوهش ها نشان داده اند 

رضایت و سالمت روان متأثر از  (8،9) با سالمت ارتباط دارد

(. یكي دیگر از عوامل موثر بر رضایت از 10زندگي است )

 4است؛ به طوری نیكوالو و ساالهوجاو 3زندگي افراد، هوش

 در مهمي نقش شناختي ( عنوان کرده اند توانایي های2016)

(. مطالعه 11زندگي دارند ) از رضایت تجربي سازی مدل

رضایت از با  عمومي هوش داد، نیز نشان( 2014) 5کانازاوا

تحلیل عاملي در نظریه  6(. کتل12دارد ) ارتباط مثبت زندگي

هوش عوامل مرتبه دوم را مورد بررسي قرار داد و بر این ، هوش

سیال،  اساس توانایي های شخص را برحسب پنج استعداد هـوش

متبلور، تجسم، سرعت بازیابي یا سیالي کلي و عامل سرعت 

وی از ساخت آزمون  (. هدف13شناختي طبقه بندی کرد )

هوش افراد متعلق به فرهنگ ، سنجش 7هوش نابسته به فرهنگ

ها، زبان ها، سطوح اجتماعي، اقتصادی و تحصیلي مختلف 

(. امروزه عالوه بر جنبه 14این عوامل بود )بدون تاکید روی 

شناختي هوش، جنبه های دیگری از آن نیز مورد بحث است که 

 يهوش اخالق ،یهوش معنوهوش موفق،  ،يجانیهوش هشامل 

 9هوش هیجاني( 1997) 8آن-ي است. از نظر بارو هوش فرهنگ

که توانایي فرد را  باشدميهای غیرشناختي ها و مهارتقابلیت

دهد؛ افزایش ميهای زندگي برای کسب موفقیت بر تنیدگي

و احساسات خود و  هیجاناتنظارت بر  ها شاملاین توانایي

در  برای هدایت فكر و عمل آنها و استفاده از این  دیگران

دارای روابط  باال، هیجاني هوش با (. افراد15باشد )زندگي مي

حداقل خشونت هستند. آنها افراد بسیار  بیشتر و انساني و صداقت

دهند. انجام مي های اجتماعيمحبوبي هستند زیرا فعالیت

 حل توانایي باالتر، 10همچنین آنان دارای پیشرفت تحصیلي

های مختلف رابطه (. در پژوهش16هستند ) 12خالقیت و 11مسئله

7 Culture free intelligence test 

8 Bar-On, R. 

9 Emotional intelligence 
1 0 Academic achievement 

1 1 Problem solving 

1 2 Creativity 
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بین هوش هیجاني و رضایت از زندگي مورد تایید قرار گرفته 

 هوش ( پیرامون رابطه17( )2018الهي )است. در مطالعه ولي

 دانشجویان زندگي از رضایت با هیجاني هوش و اخالقي

 هوش اخالقي، هوش اسالمي، مشخص شد بین آزاد دانشگاه

مطالعه  .دارد وجود معناداری رابطه زندگي از رضایت و هیجاني

( نیز نشان داد کساني که 18( )2014و همكاران ) 13آراندا-رویز

از هوش هیجاني باالتری برخوردارند از استرس کمتر و رضایت 

برند. یكي دیگر از از زندگي بیشتر و شادکامي بیشتر بهره مي

رسد نقش موثری در سازگاری افراد ه نظر ميانواع هوش که ب

(. 19و رضایت از زندگي آنها داشته باشد، هوش موفق است )

( 20( )2000) 15استرنبرگ و گریگورنكو ازنظر 14موفق هوش

 موفقیت در برای مورد نیاز هایتوانایي از اییكپارچه مجموعه

 فرهنگي و اجتماعي بافت درون را است که فرد آن زندگي

های هوش موفق ترکیبي از توانایي کند.مي تعریف خود

تحلیلي، خالق و عملي است که به افراد برای سازگاری، 

انتخاب و تغییر محیط برای رسیدن به اهداف با توجه به بافت 

هوش از سویي دیگر،  .(20) کنداجتماعي کمک مي -فرهنگي

 در معنوى منابع و هاظرفیت عبارت است از کاربرد 16معنوی

 و مهم هاىگیرى مانند تصمیم عملى هاىموقعیت ها ومینهز

 مسائل حل جهت در تالش یا موضوعات وجودى در اندیشه

رویدادهای  با جهت هماهنگي در را فرد زندگي که روزانه

 و بیروني دروني یكپارچگي به یابي دست اطراف و محیط

تواند از هوش معنوی برای (. فرد مي21نماید )کمک مي

دهي و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد. این چارچوب

فرایند قادر است از لحاظ پدیدارشناختي به رویدادها و تجارب 

 دیدگاه نظری، (. از22فرد معنا و ارزش شخصي بیشتری بدهد )

 مند تلقيهدف و معنا با را زندگي باال، معنوی هوش با افراد

زندگي  کلي معنای پرتو در را اتفاقات که آنجا از و کنندمي

                                                           
1 3 Ruiz‐ Aranda, D. 

1 4 Success intelligence 

1 5 Sternberg, R. J., & Grigorenko, E. L. 
1 6 Spiritual intelligence 

1 7 Kaur, G., & Singh, A. 

 کمتر زندگي ی هایناسازگار با مواجهه هنگام کرده، تفسیر

(. در 23) آیندمي کنار آنها با ترراحت و شده دچار یأس

 ( رابطه هوش معنوی با24( )2013) 17کائور و سینگ پژوهش

رضایت زندگي مورد تایید قرار گرفت و بیان شد که هوش 

تواند موجب افزایش رضایت زندگي در افراد شود. معنوی مي

یكي دیگر از انواع هوش که با رضایت از زندگي رابطه دارد، 

( عمل 25( )2005) 18لینک و کیل(. 17هوش اخالقي است )

را ایجاد هماهنگي بین آنچه که به آن باور داریم و آنچه  اخالقي

جام آنچه که به آن عمل مي کنیم، مي دانند. به عبارت دیگر ان

کسي  در تمام زمانها. حقیقتکه مي دانیم درست است و گفتن 

باالیي دارد، به شیوه ای که با اصول و  19اخالقي که هوش

 20فرهنگي مفهوم هوش .عقایدش سازگار باشد، عمل مي کند

 مطرح شد( 2003) 21ارلي و آنگبرای نخستین بار توسط نیز 

دگیری الگوهای جدید فرهنگي را قابلیت یا. این دو، هوش (26)

های رفتاری صحیح به این در تعامالت فرهنگي و ارائه پاسخ

کند هوش فرهنگي به افراد کمک مي. اندالگوها تعریف کرده

 زندگيراهبردهای مناسبي را اتخاذ کنند تا عملكرد بهتری در 

 شودسازگاری رفتاری را موجب ميباشند و این امر  خود داشته

هش ها پیرامون رابطه بین هوش و انواع آن (. همچنین، پژو27)

 با سالمت روان نشان داده اند سالمت روان متأثر از هوش

( است. 29( و هوش اخالقي )28) معنوی هوش (،18) هیجاني

از سویي دیگر مطالعات نشان داده اند رضایت از زندگي در بین 

 7/62دانشجویان پایین است؛ به طوری که محققین اشاره کردند 

درصد از پاسخگویان رضایت متوسط و کمي از زندگي داشتند 

درصد از آن ها از زندگي خود راضي بودند. از  2/37و تنها 

دو مورد پدیده  1396طرف دیگر تنها در سه ماهه اول سال 

مورد ابراز تمایل و قصد جدی  10خودکشي منجر به فوت و 

خودکشي در بین دانشجویان دانشگاه مازندران مشاهده شد 

1 8 Lennick, D., & Kiel, F. 
1 9 Moral intelligence 

2 0 Cultural intelligence 

2 1 Earley, P. C., & Ang, S. 
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( که گزارش ها اشاره به نقش رضایت از زندگي بر 30)

خودکشي دارد. این آمارها بر اهمیت موضوع بررسي رضایت 

دارند. همچنین  از زندگي و سالمت روان در دانشجویان تأکید

 سازی مدل در مهمي نقش شناختي توانایي هایبا توجه به اینكه 

هدف از انجام این پژوهش (، 6زندگي دارند ) از رضایت تجربي

تدوین مدل رضایت از زندگي بر اساس انواع هوش )هوش 

عمومي، هوش هیجاني، هوش موفق، هوش معنوی، هوش 

المت روان در اخالقي، و هوش فرهنگي( با میانجي گری س

 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن است.

 روش کار

همبستگي بود. جامعه  –روش مطالعه حاضر از نوع توصیفي 

آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد تنكابن 

نفر بودند. نمونه  4416به تعداد  1399-1398در سال تحصیلي 

نفر از جامعه مذکور بود که با استفاده  200این پژوهش شامل 

انتخاب شدند.  دسترس در و تصادفي غیر از روش نمونه گیری

اده ها شامل پرسشنامه های استاندارد به شرح ابزار جمع آوری د

 زیر بود.

داینر و  توسط مقیاس این :زندگی از رضایت مقیاس

این  (.2شد ) ساخته سني هایگروه همه ( برای1985همكاران )

 ( تا1مخالفم ) کامالً از ماده ابزار، شامل پنج ماده است که هر

 دامنه که طوری به ( نمره گذاری مي شود؛7) موافقم کامالً

پائین از  برای رضایت 5ها روی پرسشنامه از نمره احتمالي

است. داینر و  متغیر باال از زندگي، رضایت برای 35 تا زندگي

کرونباخ   آلفای این مقیاس را با روش ( پایایي2003همكاران )

پس از  را مقیاس این هاینمره بازآزمایي و ضریب 87/0برابر با 

( با 1386بیاني و همكاران ) کردند. الماع 82/0دو ماه اجرا، 

انجام تحقیقي به بررسي اعتبار و روایي این مقیاس پرداختند. 

و با  83/0پایایي مقیاس رضایت از زندگي با آلفای کرونباخ 

بدست آمد. روایي سازه  69/0استفاده از روش بازآزمایي 

مقیاس رضایت از زندگي از طریق روایي همگرا با استفاده از 

ي آکسفورد و فهرست افسردگي بک برآورد فهرست شادکام

شد. این مقیاس همبستگي مثبت با شادکامي آکسفورد و 

همبستگي منفي با فهرست افسردگي بک نشان داد. نتایج تحلیل 

قابل ساختار عاملي عاملي تأییدی در مطالعه حاضر نشان دهنده 

  بود.پرسشنامه قبولي برای این 

این آزمون  نگ:عمومی نابسته به فره هوشی آزمون

 گیری هوش اندازه جهت (13) (1949کتل ) توسط غیرکالمي

بار  از عاری سازنده نظر مطابق و هوش کلي عامل که سیال

است  مقیاس سه شامل کتل شد. آزمون ساخته است، فرهنگي

 پژوهش باشد. درمي ب( و )الف فرم دو دارای مقیاس هر و

 گروه هوش سنجش مخصوص که ،3 مقیاس الف از فرم حاضر

 مداد صورت به مقیاس این شد. استفاده است، 14 از باالتر سني

 میان فضایي روابط سری یک آزمودني باید که است کاغذی و

 ها، زنجیره مقیاس چهار زیر شامل و دهد تشخیص را اشكال

 به آن نمره گذاری باشد.مي هاشرط و ها،ماتریس بندی، طبقه

 است صحیح برای پاسخ یک و غلط صفر برای پاسخ صورت

 نظر در کل نمره عنوان به هامقیاس زیر هاینمره و مجموع

 در استفاده برای آزمون این روایي و شود. پایایيمي گرفته

است.  شده گزارش دیگر مطلوب هایپژوهش در ایران

 کل نمرة با هامقیاس زیر هاینمره همبستگي ضریب همچنین

-مقیاس زیر برای ترتیب که به بود مطلوب نسبتاً حد در آزمون

، 50/0شرطها برابر  و هاماتریس بندی، طبقه ها،زنجیره های

 روایي و پایایي مجموع در گردید. حاصل 72/0، 51/0، 58/0

 شد. ارزیابي متوسط حد در مقیاس این

 1997فرم اولیه این آزمون در سال  آزمون هوش هیجانی:

مقیاس بود  15سوال و  117آن تهیه شد که دارای -توسط بار

باشد. مقیاس مي 15سوال و  90(. امروزه این آزمون دارای 15)

ای در طیف های آزمون نیز بر روی یک مقیاس پنج درجهپاسخ

و  450لیكرت تنظیم شده است. حداکثر نمره کل آزمون 

و حداقل  30است و در هر حیطه نیز حداکثر نمره  90حداقل آن 

است. کسب نمره باالتر در این مقیاس نشان دهنده هوش  6نمره 

هیجاني باالتر و کسب نمره پایین تر نشان دهنده هوش هیجاني 
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( 15( )1997آن )-پایین تر مي باشد. در مطالعه ای که توسط بار

ن، هند، نیجریه نفر از شش کشور آرژانتین، آلما 3831بر روی 

 2/51درصد آنان مرد و  8/48و آفریقای جنوبي انجام شد و 

درصد آنان زن بودند، این مقیاس به طور سیستماتیک 

هنجاریابي گردید و نتایج نشان داد که آزمون از حد مناسبي از 

اعتبار و روایي برخوردار است. اعتبار و روایي این آزمون در 

خوراسگان انجام و مورد تأیید واقع ایران در دانشگاه اصفهان و 

محاسبه گردید.  93/0شد و پایایي آن با روش آلفای کرنباخ 

ساختار نتایج تحلیل عاملي تأییدی در مطالعه حاضر نشان دهنده 

 بود.پرسشنامه قابل قبولي برای این عاملي 

این ابزار توسط استرنبرگ و  موفق: هوش پرسشنامه

سوال است  36( طراحي شد و شامل 20( )2000گریگورنكو )

(، هوش خالق 12-1های که سه بعد هوش تحلیلي )سوال

( را مورد 36-25( و هوش عملي )سواالت 24-13)سواالت 

دهد. افراد روی یک مقیاس پنج درجه ای از ارزیابي قرار مي

ت این مقیاس پاسخ مي دهند. ( به سواال5( تا عالي )1ضعیف )

نمره است  36و حداقل نمره  180حداکثر نمره در این آزمون 

که یک نمره کل به دست مي آید و بیانگر میزان هوش موفق 

 71/0، 68/0، 82/0ها را فرد است. استرنبرگ پایایي زیر مقیاس

(. در پژوهش اسماعیل 20گزارش کردند ) 74/0و پایایي کل را 

( پایایي این ابزار براساس آلفای 33( )1398ران )نیا و همكا

به  887/0و در گروه پسران  883/0کرونباخ در گروه دختران 

دست آمد. نتایج تحلیل عاملي تأییدی در مطالعه حاضر نشان 

 بود.پرسشنامه قابل قبولي برای این ساختار عاملي دهنده 

توسط کینگ  پرسشنامه که این پرسشنامه هوش معنوی:

 پرسشنامه این باشد.مي آیتم 24(، دارای 21شد ) ( ساخته2009)

( تا 0لیكرت از کامال مخالف ) ایگزینه پنج مقیاس براساس

 دهنده نشان باالتر شود. نمراتمي ( نمره گذاری4کامال موافق )

است و کسب نمره  ظرفیتي وجود چنین و یا باال معنوی هوش

 استفاده با تر مي باشد.پایین تر نشان دهنده هوش معنوی پایین 

 از نفری 619 نمونه  یک عاملي اکتشافي در تحلیل از

 آلفای کرونباخ 2007 سال در کانادا ترنت دانشگاه دانشجویان

آمد )کینگ،  دست به 84/0تصنیف  طریق از پایایي و 95/0

پایایي این ( 34( )1389در پژوهش رقیب و همكاران )(. 2009

 .برآورد شد 88/0آلفای کرونباخ  مقیاس با استفاده از ضریب

روایي صوری و محتوایي مقیاس توسط متخصصان روانشناسي 

مورد تایید قرار گرفت. برای برآورد روایي همگرایي از 

پرسشنامه تجربه معنوی غباری بناب به طور همزمان استفاده شد 

برای . به دست آمد 66/0که ضرایب همبستگي این دو پرسشنامه 

سازه مقیاس از تحلیل عامل اکتشافي و تحلیل  محاسبه روایي

های به دست آمده  نتیجه .عامل تاییدی مرتبه اول استفاده شد

نشان داد که این مقیاس ابزاری پایا برای سنجش هوش معنوی 

در محیطهای آموزشي و پژوهشي مانند  آن توان مي واست 

 (. نتایج تحلیل عاملي تأییدی در34) دانشگاه استفاده نمود

قابل قبولي برای این ساختار عاملي مطالعه حاضر نشان دهنده 

 بود.پرسشنامه 

کیل  و لینک این ابزار توسط پرسشنامه هوش اخالقی:

به  سؤاالت این شد. ارائه سؤال 40 قالب در و (25) (2005)

 شامل اخالقي هوش شایستگي از بعد 10 بین مساوی صورت

 خودکنترلي پاسخگویي، شجاعت، رازداری، صداقت، انسجام،

رفتار  مهرباني، دیگران، به خدمت و خودمحدودسازی،

 هر و شده تقسیم خود روحي نیازهای درک و شهروندی

 10 این باشد. همچنینمي سؤال چهار دارای شایستگي

 هوش کلي ابعاد عنوان تحت کلي دسته چهار به شایستگي

 و بخشش شامل درستكاری، مسئولیت پذیری، اخالقي

 روی سؤال، بر هر به پاسخ دهندگان شوند.مي تقسیم دلسوزی

 (5اوقات ) تمام ( تا1از هرگز ) لیكرت ایدرجه پنج طیف

دهند. بر این اساس، هر پاسخ دهنده در هر یک از ابعاد مي پاسخ

و در مجموع در  20تا  4شایستگي هوش اخالقي، امتیازی بین 

کند. روایي کسب مي  40-200سوال امتیازی بین  40کل 

 ( بررسي35( )1391) همكاران و بهرامي پژوهش در پرسشنامه

 کرونباخ آلفای ضریب است و پایایي آن با روش شده تأیید و
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گزارش شده است. نتایج تحلیل عاملي تأییدی در  83/0 با برابر

قابل قبولي برای این ساختار عاملي مطالعه حاضر نشان دهنده 

 بود.پرسشنامه 

توسط ارلي و  این پرسشنامه فرهنگی: هوش پرسشنامه

 دارای که است شده آیتم طراحي 20( در 26( )2003) آنگ

 پرسشنامه این اول باشد. چهار عبارتمي مقیاس زیر چهار

 از است. هوش فرهنگي فراشناختي یا راهبردی عامل به مربوط

 فرهنگي هوش شناختي یا دانشي عامل به مربوط 10 تا 5 عبارت

 فرهنگي هوش انگیزشي عامل به مربوط 15 تا 11 عبارتاست. 

 فرهنگي هوش رفتاری عامل مربوط به 20 تا 16 عبارات و

 ایگزینه هفت صورت به پرسشنامه این عبارات به پاسخ است.

 شده ( طرح7) موافق کامال تا (1مخالف ) کامال از که است

 را افراد توانایي و شودمي جمع هم با عبارات امتیازهای است.

کسب  سنجد.مي فرهنگي متفاوت در بهتر ارتباط برقراری در

التر نمره باالتر در این پرسشنامه نشان دهنده هوش فرهنگي با

 متخصصین توسط سواالت محتوائي و صوری است. روائي

ضرایب پایایي کل این ابزار در  .است شده تایید روانسنجي

، 76/0ختي ( در عامل فراشنا2003) پژوهش ارلي و آنگ

. محاسبه شده است 83/0و رفتار  76/0، انگیزش 84/0شناختي 

تفاده ( پایایي این پرسشنامه با اس36( )1387در پژوهش کاظمي )

لي گزارش شده است. نتایج تحلیل عام 86/0از آلفای کرونباخ 

ولي قابل قبساختار عاملي تأییدی در مطالعه حاضر نشان دهنده 

 بود.پرسشنامه برای این 

این پرسشنامه توسط گلدبرگ و  عمومی: پرسشنامه سالمت

 بالیني با هایمجموعه در ساخته شد که( 37)( 1979) 22هیلر

مورد  هستند، رواني اختالل دارای که کساني ردیابي هدف

تمامي  برای پرسشنامه این سئوالي 28  فرم گیرد.مي قرار استفاده

 زیرمقیاس چهار دارای پرسشنامه اجرا است. این قابل افراد

 وری خوابي، نارساکنشو بي بدني، اضطراب هاینشانه

                                                           
2 2 Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. 

افسردگي است که هر حیطه از هفت سوال و کل  و اجتماعي

سوال تشكیل شده است. برای نمره گذاری  28پرسشنامه از 

( تا بله 0سواالت از مقیاس لیكرت چهار درجه ای از خیر اصال )

مرات زیرمقیاس ها نمره ( استفاده شد. مجموع ن3اکثر واقات )

 پرسشنامه نمره این در کل سالمت عمومي را نشان مي دهد.

 گلدبرگ بررسي است. در کمتر عمومي سالمت منزله به باالتر

 گزارش 95/0پرسشنامه  کل برای کردن نیمه دو پایایي ضریب

پرسشنامه مزبور  ( پایایي38( )1380است. در مطالعه تقوی ) شده

از سه روش دوباره سنجي، تنصیفي و آلفای کرونباخ بررسي 

حاصل  90/0و  93/0، 70/0 گردید که به ترتیب ضرائب اعتبار

گردید. برای مطالعه روایي پرسشنامه سالمت عمومي از سه 

های این پرسشنامه با  روش همزمان، همبستگي خرده آزمون

د. روایي همزمان پرسشنامه نمره کل و تحلیل عوامل استفاده ش

سالمت عمومي از طریق اجرای همزمان با پرسشنامه بیمارستان 

حاصل آن  55/0 که ضریب همبستگي شدانجام  23میدلسكس

های این پرسشنامه با  بود. ضرایب همبستگي بین خرده آزمون

متغیر بود.  87/0تا  72/0 نمره کل در حد رضایت بخش و بین

، استفاده از روش چرخشي واریماکسنتیجه تحلیل عوامل با 

بیانگر وجود عوامل افسردگي، اضطراب، اختالل در کارکرد 

. در مطالعه اجتماعي و عالیم جسماني در این پرسشنامه بود

 نتایج حاصل از تحلیل عاملي( 39) (1397طباطبایي و رسولي )

نشان داد که این پرسشنامه از پنج زیر مقیاس سوالي  60فرم 

تماعي، افسردگي، نشانگان جسماني، اضطراب و عملكرد اج

همچنین، اختالل خواب و سالمت کلي تشكیل شده است. 

و این ضریب برای  96/0 مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

 73/0تا  96/0در گستره  زیر مقیاس های مختلف پرسشنامه

. نتایج تحلیل عاملي تأییدی در مطالعه حاضر نشان بدست آمد

 بود.پرسشنامه قابل قبولي برای این اختار عاملي سدهنده 

یابي ها از روش مدلدر پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده

 معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد.

2 3 Middlesex Hospital. Questionnaire (MHQ) 
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 نتایج

 ست. ا این پژوهشرفته در  کارشامل آمار توصیفي برای متغیرهای به 1جدول 

 

 توصیفي متغیرهای تحقیق آمار. 1جدول 

 کشیدگي چولگي واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

80/2 هوش عمومي   51/0  257/0  248/0-  237/0-  

01/3 هوش هیجاني   45/0  200/0  301/0-  043/0-  

69/2 هوش موفق   50/0  253/0  104/0-  352/0-  

63/2 هوش فرهنگي   60/0  365/0  049/0-  563/0-  

98/3 هوش اخالقي  69/0  490/0  328/0  211/0  

98/2 سالمت عمومي   52/0  267/0  274/0-  300/0-  

04/1 رضایت زندگي   67/0  446/0  474/0  119/0-  

 

مشاهده مي گردد که هوش  1بر اساس نتایج جدول 

هیجاني دارای باالترین میانگین و متغیر رضایت از زندگي 

با توجه به ضرایب چولگي و دارای باالترین واریانس مي باشد. 

و کلیه  3و  -3کشیدگي، چون کلیه ضرایب چولگي بین 

هستند شرط الزم جهت نرمال  5و  -5ضرایب کشیدگي بین 

 بودن داده ها وجود دارد. 

 

 گری سالمت روان . ضریب همبستگي مؤلفه های متغیر هوش و رضایت از زندگي با میانجي2جدول 
 سالمت روان  رضایت زندگي  متغیر

698/0 هوش عمومي   337/0-  

743/0 هوش هیجاني   387/0-  

789/0 هوش موفق   421/0-  

679/0 هوش معنوی  443/0-  

402/0 هوش اخالقي  766/0-  

768/0 هوش فرهنگي   345/0-  

 

در پژوهش حاضر به بررسي این هدف پرداخته شده که آیا بین 

عمومي، هوش هیجاني، هوش موفق، هوش انواع هوش )هوش 

معنوی، هوش اخالقي و هوش فرهنگي( و رضایت از زندگي با 

 میانجي گری سالمت روان در دانشجویان، رابطه وجود دارد.

رابطه بین انواع برای سنجش  یيمدل معادالت ساختاری نها

ستفاده گری سالمت روان اهوش و رضایت از زندگي با میانجي

ارائه شده است.  2و  1در نمودار  پژوهش فرضیه است. مدل شده
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 فرضیه پژوهش معادالت ساختارینتایج تائید مدل  .1نمودار 
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 فرضیه پژوهش معادالت ساختارینتایج تائید مدل  t-valueآماره  .2 نمودار

 

 24از آنجا که شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب

مدل از برازندگي خوبي برخوردار مي باشد. است،  014/0برابر 

های نیكوئي برازش نیز در بازه مورد قبول قرار سایر شاخص

 آمده است. 3اند که در جدول گرفته

 

 

                                                           
24 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 های نیكوئي برازش مدل ساختاری فرضیه پژوهش. شاخص3جدول 
 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگي
<1/0 مقادیر قابل قبول  9/0<  9/0<  9/0<  9/0<  1-0  

014/0 مقادیر محاسبه شده  95/0  91/0  92/0  98/0  93/0  

 

 بحث، مورد میانجي سالمت روان در فرضیه اثر بررسي منظور به

 دخیل حالت در مستقیم اثر غیر با سازه را دو مستقیم اثر بایستي

 در تا داد قرار بررسي سالمت روان مورد میانجي متغیر ساختن

 قبول قابل سالمت روان را اثر میانجي بتوان اثر افزایش صورت

برابر اثر مستقیم هوش عمومي با  اثر حاضر فرضیه دانست. در

 وجود صورت در مستقیم غیر اثر باشد. مي 37/0 رضایت زندگي 

 به کمتر توجه با. 476/0 از است میانجي سالمت روان عبارت متغیر

میانجي  متغیر وجود ،مسیرهای غیرمستقیم از مستقیم مسیر اثر بودن

سالمت روان  میانجي نقش افزایش مي دهد و را سالمت روان تاثیر

هوش  برابر اثر مستقیم شود. اثر مي واقع تایید مورد فرضیه حاضر در

 در مستقیم غیر اثر باشد. مي 0/ 38هیجاني با رضایت زندگي 

. 503/0 از است میانجي سالمت روان عبارت متغیر وجود صورت

 مسیرهای غیرمستقیم، از مستقیم مسیر اثر بودن به کمتر توجه با

 نقش افزایش مي دهد و را میانجي سالمت روان تاثیر متغیر وجود

شود.  مي واقع تایید مورد فرضیه حاضر سالمت روان در میانجي

 باشد. مي 41/0برابر اثر مستقیم هوش موفق با رضایت زندگي  اثر

میانجي سالمت روان  متغیر وجود صورت در مستقیم غیر اثر

 از مستقیم مسیر اثر بودن به کمتر توجه با. 538/0 از است عبارت

 را میانجي سالمت روان تاثیر متغیر وجود مسیرهای غیرمستقیم،

 فرضیه حاضر سالمت روان در میانجي نقش افزایش مي دهد و

هوش معنوی با  مستقیمبرابر اثر  شود. اثر مي واقع تایید مورد

 وجود صورت در مستقیم غیر اثر باشد. مي 43/0رضایت زندگي 

 به کمتر توجه با. 462/0 از است میانجي سالمت روان عبارت متغیر

میانجي  متغیر وجود مسیرهای غیرمستقیم، از مستقیم مسیر اثر بودن

سالمت روان  میانجي نقش افزایش مي دهد و را سالمت روان تاثیر

هوش  برابر اثر مستقیم شود. اثر مي واقع تایید مورد فرضیه حاضر در

 در مستقیم غیر اثر باشد. مي 40/0اخالقي با رضایت زندگي 

. 524/0 از است میانجي سالمت روان عبارت متغیر وجود صورت

، مسیرهای غیرمستقیم از مستقیم مسیر اثر بودن به کمتر توجه با

 نقش افزایش مي دهد و را تاثیرمیانجي سالمت روان  متغیر وجود

شود.  مي واقع تایید مورد فرضیه حاضر سالمت روان در میانجي

 مي 40/0هوش فرهنگي با رضایت زندگي  برابر اثر مستقیم  اثر

میانجي سالمت روان  متغیر وجود صورت در مستقیم غیر اثر باشد.

 از مستقیم مسیر اثر بودن به کمتر توجه با. 483/0 از است عبارت

 را میانجي سالمت روان تاثیر متغیر وجود مسیرهای غیرمستقیم،

 فرضیه حاضر سالمت روان در میانجي نقش افزایش مي دهد و

شود. درنتیجه، فرضیه پژوهش مبني بر اینكه  مي واقع تایید مورد

بین انواع هوش )هوش عمومي، هوش هیجاني، هوش موفق، هوش 

معنوی، هوش اخالقي و هوش فرهنگي( با رضایت از زندگي با 

میانجي گری سالمت روان در دانشجویان، رابطه وجود دارد، تایید 

 مي شود. 

 

 بحث و نتیجه گیری

رابطه بین انواع هوش )هوش عمومي، تعیین مطالعه حاضر با هدف 

هوش هیجاني، هوش موفق، هوش معنوی، هوش اخالقي و هوش 

فرهنگي( و رضایت از زندگي با میانجي گری سالمت روان در 

اثر مستقیم دانشجویان انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد 

بین و معنادار است و  69/0سالمت روان بر رضایت از زندگي 

روان و رضایت از زندگي رابطه وجود دارد. این یافته سالمت 

( بود که 2018) ژانگ و همكاران( و 2018همسو با مطالعه چیس )

رضایت از زندگي با رفتارهای مرتبط با سالمت ارتباط  نشان دادند

. این یافته همچنین در راستای مطالعه رضائي و همكاران (8،9) دارد

( بود مبني بر اینكه سالمت روان متأثر از رضایت زندگي 1394)
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(. در تبیین این یافته مي توان گفت مفهوم سالمت روان 10است )

 عنوان بهدر واقع جنبه ای از مفهوم کلي سالمتي است. این متغیر 

؛ به دوشي م مطرح يعاطفی ها استرس انواع یبرا یخطر عامل

طوریكه کاهش آن عواقب متعددی از جمله اضطراب، افسردگي، 

اختالالت جسماني و رواني، اختالالت خواب، بي قراری، کاهش 

رضایت از زندگي و تحریک پذیری، فراموشي، خستگي مزمن را 

به دنبال دارد. همچنین رضایت از زندگي یكي از شاخص های 

همبستگي باالئي با احساس خوشبختي، سالمت رواني است و 

اعتماد متقابل و احساس تعهد با جامعه دارد و نشانه نگرش فرد به 

خود و جهان پیراموني است. سطوح باالی رضایت از زندگي مي 

تواند به عنوان یک عامل حفاظتي در مقابل مشكالت دروني سازی 

ط بین شده و بروني سازی شده، مشكالت رفتاری و هیجاني و رواب

 دار عمل کند و سالمت روان فرد را در پي داشته باشد.فردی مشكل

اثر مستقیم هوش عمومي بر یافته های این مطالعه همچنین نشان داد 

و معنادار است؛ بنابراین بین هوش و رضایت  37/0 رضایت زندگي

نیكوالو و از زندگي رابطه وجود دارد. این یافته در راستای مطالعه 

بود که نشان دادند توانایي  (2014) ( و کانازاوا2016) ساالهوجاو

زندگي  از رضایت تجربي سازی مدل در مهمي نقش شناختي های

دارد  ارتباط مثبت با رضایت از زندگي عمومي دارند و هوش

(. در تبیین این یافته مي توان گفت هوش شامل دریافت 11،12)

مفاهیم،  سریع، درک خوب، توانایي حل مسئله و درک سریع

های پیشین است. برخي دیگر هوش استعداد فراگیری از تجربه

عمومي را توانایي یادگیری، فهم و تفكر درباره امور مختلف به 

دانند. به روش منطقي و توانایي انجام کارها را به روش مطلوب مي

های شناختي که به ما اجازه ای از توانایيعبارت دیگر، مجموعه

به جهان اطرافمان آگاهي پیدا کنیم، یاد بگیریم و  دهند تا نسبتمي

مسائل را حل کنیم که در این صورت افزایش توانایي حل مسائل 

شود. یافته زندگي باعث احساس رضایت از زندگي در افراد مي

هوش هیجاني بر رضایت  اثر مستقیمهای این مطالعه نشان داد 

الهي وليا مطالعه و معنادار است. این یافته همسو ب 38/0زندگي 

 زندگي از رضایت و هیجاني هوش ( بود که نشان داد بین2018)

آراندا و -در مطالعه مشابهي رویز .(17دارد ) وجود معناداری رابطه

( نیز نشان دادند کساني که از هوش هیجاني 2014همكاران )

برند باالتری برخوردارند از رضایت از زندگي بیشتر بیشتر بهره مي

با شناخت  يجانیهوش ه(. در تبیین این یافته مي توان گفت 18)

و انطباق با  یسازگار گران،یارتباط با د گران،یفرد از خود و د

 یهاموفق شدن در برآوردن خواست یکه برا رامونیپ طیمح

در  يكیتاکت یتوانمند کیالزم است، ارتباط دارد و  ياجتماع

 تیموفق ينیب شیپ يجانیه هوش. شوديمحسوب م یعملكرد فرد

دهد که چگونه فرد بالفاصله ينشان م رایسازد، ز يرا ممكن م

افراد با . ردیگيمختلف به کار م یهاتیدانش خود را در موقع

 رضایتبخش ترتعامالت  واسطهتوانند به هوش هیجاني مناسب مي

 يجانیکه از هوش ه یافراد. در زندگي موفق باشند ،با دیگران

 یوجود یهاتیتوانند از تمام ظرفيبرخوردار هستند، م یيباال

 نایقی. ندینما لیرا به فرصت تبد تیو محدود ندیخود استفاده نما

 یهاتیو موقع يبوده و در زندگ يمثبت یهاتیافراد شخص نیا

ي، خواهند بود که بر سالمت جسمان یيهاتیموفق صاحب يشغل

خواهد  ریها تأثکار آن تیفیو ک يشناختو روان رضایت از زندگي

اثر مستقیم هوش موفق بر . یافته های این مطالعه نشان داد داشت

 و معنادار است. این یافته همسو با مطالعه 41/0رضایت زندگي 

( بود که نشان دادند هوش 1396) پورلهآزادعبداو  ضمیرنیكوروشن

موفق نقش موثری در سازگاری افراد و رضایت از زندگي آنها 

(. در تبیین این یافته مي توان گفت هوش موفق به عنوان 19د )دار

توانایي کسب موفقیت در زندگي مبتني بر اهداف شخصي در بافت 

انداز، اجتماعي تعریف شده است. براساس این چشم -فرهنگي

دهي و داشتن هوش موفق به معنای داشتن توانایي انطباق، شكل

اجتماعي  -اف فرهنگيهای مناسب برای کسب اهدانتخاب محیط

و شخصي است. برای رسیدن به موفقیت شخص باید توانایي 

شناسایي نقاط قوت به منظور تكیه بر آنها و شناسایي نقطه ضعف 

های مهار، جبران یا اصالح آن را خود، به منظور پیدا کردن روش

داشته باشد، که به نوبه خود باعث ایجاد رضایت از زندگي در فرد 

هوش معنوی بر  اثر مستقیمفته های این مطالعه نشان داد شود. یامي
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و معنادار است. این یافته همسو با مطالعه  43/0رضایت زندگي 

تواند ( بود مبني بر اینكه هوش معنوی مي2013کائور و سینگ )

(. در تبیین این 24موجب افزایش رضایت زندگي در افراد شود )

شود فرد در برابر یافته مي توان گفت هوش معنوی موجب مي

های رویدادها و حوادث زندگي بینشي عمیق بیابد و از سختي

های ها مقابله نماید و راه حلزندگي نهراسد و با صبر و تعمق با آن

ها بیابد. هوش معنوی زیربنای باورهای فرد منطقي و انساني برای آن

شود؛ به طوری که باشد و موجب اثرگذاری بر عملكرد وی ميمي

کند. هوش معنوی همچنین بندی ميشكل واقعي زندگي را قالب

الزمه سازگاری بهتر با محیط، رضایت زندگي و سالمت روان 

آنان  است و افرادی که از هوش معنوی باالتری برخوردارند، تحمل

در مقابل فشارهای زندگي بیشتر است و توانایي باالتری را جهت 

دهند. یافته های این مطالعه نشان سازگاری با محیط از خود بروز مي

و معنادار  40/0هوش اخالقي بر رضایت زندگي  اثر مستقیمداد 

( بود که نشان داد 2018الهي )ولياست. این یافته همسو با مطالعه 

دارد  وجود معناداری رابطه زندگي از رضایت و قياخال هوش بین

تواند مي، يهوش اخالقدر تبیین این یافته مي توان گفت  .(17)

را در همه مراحل و  يو عاطف یفكر یهایتوانمند یافگستره و ژر

آورد.  دیدرا پ يخلق کیو ن يكیساخته و ن انینما يابعاد زندگ

داشتن  يعنیدرست از نادرست است؛  صیاخالقي توان تشخ هوش

ای که ها به گونهي محكم و عمل کردن بر طبق آنقاعتقادات اخال

که آغازگر رضایت درست و محترمانه داشته باشد  یشخص رفتار

 اثر مستقیم باشد. یافته های این مطالعه نشان داد از زندگي فرد مي

ین یافته و معنادار است. ا 40/0هوش فرهنگي بر رضایت زندگي 

 ( بود مبني بر اینكه2019سیستو و دیكینسون )دی همسو با مطالعه

کند راهبردهای مناسبي را اتخاذ هوش فرهنگي به افراد کمک مي

(. در تبیین 27باشند ) خود داشته زندگيکنند تا عملكرد بهتری در 

 یبرا یفرد تیقابل کی يوش فرهنگاین یافته مي توان گفت ه

 هایي دانسته شده استتیدرک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقع

مرتبط با  میو با آن دسته از مفاه برخوردارندي ه از تنوع فرهنگک

 يشناخت یيتوانا کاز ی شتریهوش سازگار است که هوش را ب

تمرکز دارد که  يخاص یهاتیبر قابل، يفرهنگ هوش دانند.مي

 يفرهنگ طیخش در شراو اثرب تیفیبا ک يروابط شخص یبرا

 ردیگيرا در برم یفرد یهانشیب ياند. هوش فرهنگمختلف الزم

و حضور  يفرهنگ انیو تعامالت م هاتیانطباق با موقع یکه برا

مفیدند که در نتیجه این  يچندفرهنگ یکار یهاموفق در گروه

 شود.موفقیت احساس رضایت در فرد ایجاد مي

بیانگر رابطه بین هوش و سالمت روان یافته های این مطالعه همچنین 

(، باراني و همكاران 2014آراندا و همكاران )-بود و مطالعه رویز

 ( پیرامون رابطه بین هوش1397( و حجازی و غني زاده )1393)

معنوی و هوش اخالقي با سالمت روان، این یافته را  هیجاني، هوش

 اند باتو(. درواقع، هوش معنوی مي18،28،29قوت مي بخشند )

 در را مهم شناختي های ارزیابي فرد، قراردادن باورهای هدف

 تا کند مي کمک فرد به دهد و مي قرار تأثیر تحت مقابله فرایند

 از تری حس قوی و نموده ارزیابي متفاوتي شیوه به را منفي وقایع

زندگي و افزایش کیفیت  از رضایت باعث و نماید ایجاد کنترل

افراد با هوش گردد. همچنین  سالمت روانزندگي و درنتیجه 

توانند به وسیله تعامالت بیشتر با دیگران در هیجاني مناسب مي

. از سویي دیگر، با افزایش میزان هوش فرهنگي زندگي موفق باشند

شود و برعكس با کاهش میزان بر میزان کیفیت زندگي افزوده مي

. بنابراین شودهوش فرهنگي از میزان کیفیت زندگي کاسته مي

های افزایش سالمت روان دانشجویان، افزایش یكي از روش

های الزم در زمینه تقویت هوش فرهنگي آنها است. مهارت

سالمت روان و هوش اخالقي و موفق نیز  همچنین در تبیین رابطه

سالمت روان و هوش اخالقي نیز امری دو  توان گفت که رابطهمي

تواند از راه افزایش فضای وجهي است. بهبود هوش اخالقي مي

پذیری و تعهد و همكاری در روابط و انتظارات، مسئولیت

ی اخالقي و ایجاد توقع در رفتارهای های افراد در زمینهتوانمندی

د سالمت اخالقي دانشجویان، عالوه بر بهبود رفتارها، باعث بهبو

 گردد. روان نیز در افراد مي

هایي داشته پژوهش حاضر، همانند هر پژوهش دیگر محدودیت

است که استفاده از ابزارهای خودگزارشي ازجمله آن هاست. 
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چنین بر مي آید که به دلیل پاره ای از مسائل از جمله مسائل 

فرهنگي برخي از عوامل هوش کمتر مورد توجه و پرورش قرار 

تمامي ابعاد هوش  دانشجویانکه در پیشرفت  اند و از آنجایي گرفته

باید مورد توجه قرار گیرند لذا به برنامه ریزان آموزشي و درسي و 

پیشنهاد مي شود در محیط های  و اساتیدهمچنین به مدیران 

آموزشي شرایطي فراهم شود تا دروس و زمینه های آموزشي 

و موجب سالمت روان  صورت گیرد پیرامون پرورش انواع هوش

 و رضایت از زندگي بیشتر در دانشجویان شود.

 

 تقدیر و تشکر

 مستخرج از رساله دکترای تخصصي نویسنده اول در مقاله این"

 و ".باشدميران ،ای واحدتنكابن ، دانشگاه آزاد اسالمي ، تنكابن

از کمیته   IR.IAU.TON.REC.1399.083 دارای کد اخالق

 .باشداسالمي واحد تنكابن مي اخالق دانشگاه آزاد

 کمال پژوهش نیا در کنندگانشرکت يتمامدر  پایان از  

 .میدار را يقدردان و تشكر

 

 عفتعارض در منا

نویسندگان اظهار مي دارند هیچ گونه تعارض منافعي در مورد 

 این مقاله وجود ندارد.
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to determine the relationship 

between types of intelligence (general intelligence, emotional intelligence, 

successful intelligence, spiritual intelligence, moral intelligence and cultural 

intelligence) and life satisfaction mediated by mental health in students.  

Materials and Methods: The method of the present study was correlation. 

The statistical population of this study included all students of Tonekabon 

Azad University in the academic year 1399-1399 in the number of 4416 

people. The sample of this study included 200 people from the mentioned 

community who were selected using non-random and available sampling 

method. Data collection tools included Life Satisfaction Scale of Diner et al. 

(1985), Cattell Culture (1949) General Intelligence Test (Bar9-On Emotional 

Intelligence Test) (1997), Sternberg and Grigorenko Success Intelligence 

Questionnaire (2000), Intelligence Questionnaire Spiritual King (2009), Link 

and Kiel (2005) Moral Intelligence Questionnaire, Early & Ang (2003) 

Cultural Intelligence Questionnaire, and Goldberg & Hiller (1979) General 

Health Questionnaire.  

Results: Data analysis using structural equation modeling showed that the 

direct effect of mental health on life satisfaction was significant (0.69) (p 

<0.05). The direct effect of intelligence on life satisfaction is 0.37 and 

significant (p <0.05). Also, there is a significant relationship between general 

intelligence and mental health (p <0.05).  

Conclusion: The results of this study showed that mental health has a 

mediating role in the relationship between intelligence and life satisfaction of 

students. And increase student life satisfaction.  

Key words: Mental Health, Intelligence, Life Satisfaction  

  

 
  

 


