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 چکيده
آموزان سرطانی  دانش رضایت کسب هدف با خودکارآمدی با هیجانی هوش رابطه دادن نشان مقاله این اصلی هدف
 خواهیم بررسی همه، از اول. دهد سوق رهبری و ها نوآوری و جدید آموزشی های هسته سمت به را ما تواند می که است
 که شوند می تبدیل کسب رضایت آنها در مهم فاکتور یک به آموزان دانش هوش هیجانی و خودکارامدی چگونه که کرد

عوامل مهم هوش  ابتدا. کنند می هدایت جدید رهبری و ها ایده سمت به را ما و کنند می تقویت را یادگیری فضای
سال سرطانی تحت  16-10بین دانش آموزان  از پرسشنامه 120 تعداد و می شود مشخص هیجانی و خودکارآمدی

 گرفته قرار تایید مورد کرونباخ آلفای توسط آن پایایی و روایی که حمایت سازمان محک هستند جمع آوری می شود
 پرداخته تحلیل و تجزیه به (PLS-SEM) جزئی مربعات حداقل  ساختاری معادالت سازی مدل از استفاده با سپس. است

نتایج . گردد کسب رضایت فردی، اجتماعی و زندکی مشخص دو پارامتر هوش هیجانی و خودکارآمدی بر بین رابطه تا
 دو این های مولفه تمامی و هیجانی هوش و خودکارآمدی متغیر هردو با آموزان دانش رضایت متغیر تحقیق نشان داد که:

 مثبت آموزان دانش رضایت با هیجانی هوش و خودکارآمدی بین رابطه داد نشان ها یافته. (p<05/0) دارد رابطه متغیر
. شود می آموزان دانش رضایت میزان افزایش موجب هیجانی هوش و خودکارآمدی متغیر دو از هرکدام افزایش. است
 هوش تاثیر شدت. است توجهی قابل مقدار که است 639/0 با برار آموزان دانش رضایت بر خودکارآمدی تاثیر شدت

 .است آمده بدست 202/0 با برابر رضایت بر هیجانی

 .هوش هیجانی، خودکارآمدی، رضایت، معادالت ساختاری کليدی: واژگان

 

 مقدمه

می شود، سرطان است،  مشخص سلولی تمایز رفتن دست از و سلول طبیعی غیر شکل تغییر با یکی از بیماریهایی که
 5 در مرگ میلیون3/10 شود می بینی وپیش بوده سرطان به مربوط2002 سال در دنیا در مرگ میلیون 7/6 بطوریکه

 در و بوده جهانی مشکل یک که بیماری (. این1390 )سجادی و همکاران، دهد رخ سرطان دلیل به 2020 سال
 همکاران، )عسگری و میرمی باشد و مرگ عامل چهارمین و دومین ترتیب به توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

)اعتمادی،  است شده شناخته تصادفات و قلبی های بیماری از پس میر و مرگ عامل سومین عنوان به ایران (، در2020
 دگرگون سرطان، بیماری تشخیص لحظه الخصوص دانش آموزان در پایه های پایین تر ابتدایی از بیمار زندگی(. 2018

 درباره ها نگرانی شواهدی، چنین این وجود با کرده زندگی سرطان با طوالنی تری مدت مردم امروزه هرچند می شود
را افزایش داده است که در رابطه با بیماران سرطانی هوش هیجانی  خانواده هایشان و سرطان به مبتال افراد مشکالت
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ارزیابی رابطه هوش هيجانی با خودکارآمدی با هدف کسب رضایت دانش آموزان 

 )مطالعه موردی: دانش آموزان سرطانی(
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 نشان برای را خود هیجانی هوش مفهوم 1اون-بار ،1988 سال برای بیماران ایجاد نماید، درمی تواند شرایط متفاوتی را 
 کرد سعی همچنین وی. داد توسعه مختلف های موقعیت در خود عاطفی حاالت از استفاده و فرد تعامل چگونگی دادن

 و مایر. کند گیری اندازه هوشی ضریب از ای نمونه عنوان به EI2 اصطالح از استفاده با را هیجانی هوش
 در را آن و کردند معرفی خود شخصیت دانش، تخیل، کتاب در را هیجانی هوش از مدلی 1990 سال در( 2000)3سالووی

 تعاریف (.2006 ،بارون) کردند تعریف دیگران و فرد عواطف و احساسات بر نظارت توانایی عنوان به سال همان ای مقاله
 کرد پیشنهاد( 1720) 4ساال. هیجانی هوش بر عالوه عاطفی هوش مفهوم مانند است شده ارائه مفهوم این برای زیادی

 سوی از. هستند متقابل ناپذیر، تفکیک فرایندهای تفکر و احساسات زیرا نیست، جدا شناختی هوش از هیجانی هوش که
 یا اجتماعی زندگی در فرد یک موفقیت که کردند خاطرنشان( 2010) 7لو دویسیوگ و آکاك ،6کارادمیر ،5کوبان دیگر،
 دانش و خودشناسی های مهارت داشتن به (EI) هیجانی هوش دارد، بستگی فرد شناختی های توانایی به تنها نه شغلی

 های توانایی که است مهارتی واقع در EI دارد اشاره خود شخصی خصوصیات و احساسات عواطف، افکار، هویت، از فرد
 بهتر کننده بینی پیش یک عنوان به. دهد می تغییر زندگی به نسبت مثبت احساس داشتن و رشد تکامل، در را انسان

. عمومی دارد هوش به نسبت فرد شغلی و تحصیلی موفقیت در مهمتری نقش  EIاجتماعی، سازگاری و اجتماعی موفقیت
آورد،  دست به و گرفت یاد را آن یادگیری و تمرین با توان می که است مهارتی EI که کردند دیگران اعالم و شجاعی

 درك فکر، به کمک منظور به احساسات تولید و دسترسی احساسات، دقیق درك های شامل توانایی (EI) هیجانی هوش
 دیگران از بهتر افراد از برخی که دهد می نشان EI در . تنوعاستاحساسات  انعکاسی تنظیم و عاطفی دانش و احساسات

 با EI باالتر سطح که دهد می نشان تحقیق مختلف های هستند. رشته احساسات تنظیم و صحیح شناسایی درك، به قادر
 )سانچز، آلوارز و کسب رضایتت است باالتر سطوح جمله از است، مرتبط روانشناختی بهزیستی مختلف های جنبه

همچنین که . (2020همکاران،  )سایدك و یابد بهبود آموزش طریق از تواند می نیز آن کمیت و کیفیت(. 2015همکاران، 
در راستای اهمیت هوش هیجانی عامل خودکارامدی هم در ارتباط با کسب رضایت دانش آموزان مبتال به سرطان از 

 و سرطان تشخیص با بهتر سازگاری به منجر سرطان به مبتال بیماران در اهمیت ویژه ای برخوردار است، خودکارآمدی
 مفهوم (.2020همکاران،  کوستیک ومیدهد) کاهش بیماران در را سرطان از ناشی عالئم و میشود رضایت زندگی بهبود

 عقیده و نظر عنوان به این. است شده داده توسعه اجتماعی، شناخت نظریه اساس بر ،(1997 ،باندورا) توسط خودکارآمدی
 بودجه و زمان یک در مشخص کار یک انجام برای الزم شناختی منابع و انگیزه عمل، های دوره مورد در "افراد"

 آنها کند می برآورده را تحقیق این خودکارآمدی که داشت اظهار (2007) همکاران و لوتانز است شده تعریف مشخص
 کار یک کارآمد و موثر اجرای برای خود تواناییهای مورد در کارگر اطمینان و اقناع اعتقاد،" عنوان به را خودکارآمدی

 معناداری رابطه عملکرد با خودکارآمدی که است شده اثبات بنابراین. دریافتند مشخص زمانی محدودیت یک در مشخص
 (.2017همکاران،  ساروار ودارد)

 با آنها ارتباطات و میشود سرطان به مبتال بیماران در ذهنی تصویر بهبود سبب خودکارآمدی باالی سطح همچنین،
 خودکارآمدی کاهش موجب شناختی، -رفتاری حیطه بر تأثیر با میتوانند عاطفی استرسهایمیدهد.  ارتقاء را درمانی پرسنل

 از پس و اولیه ماه های در سرطان به مبتال افراد که میدهد نشان پژوهشی شود. شواهد سرطان به مبتال بیماران در
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 دارند مشکل با خود بیماری با سازگاری در آنان از بسیاری و برده رنج شناختی روان های نشانه از ای گستره از تشخیص
 رویارویی چگونگی افراد، تفکر طرز بر خودکارآمدی باورهای .که است معتقد( 2017) 1(. فریدمن2019همکاران،  سعید و)
 (.2020همکاران،  اودایار و) میگذارد تأثیر افسردگی و استرس با مقابله تصمیم گیری، هیجانی، سالمت مشکالت، با

 یک بر کنترل اعمال و شناختی منابع انگیزه ها، دادن سامان در هایشان توانایی دربارة افراد باورهای به خودکارآمدی
 ارزیابی بررسی پی در تحقیق این که کند ایجاد را فردی رضایت و شغلی تالش خودکارآمدی،. دارد اشاره معین رخداد
 پارامترهای نمودن مشخص با که باشد می آموزان دانش رضایت کسب هدف با خودکارآمدی با هیجانی هوش رابطه

 .است شده بررسی آن رابطه میزان خودکارآمدی و هیجانی هوش بر گذار تاثیر اساسی

 

 ادبيات و مبانی نظری تحقيق

 تئوری هوش هيجانی
 بین تعارضات و روابط همدالنه و صحیح کنترل و دیگران احساسات درك و توصیف توانایی عنوان به هیجانی هوش
 هوش ضریب می باشد که هیجانی عاطفی عاطفی، رهبری هیجانی، هوش این، بر عالوه. است شده تعریف فردی

 از استفاده. کند می درك درستی به را آنها است و دیگران احساسات و خود احساسات تشخیص در افراد توانایی هیجانی
 دستیابی برای( های) باشرایط تطبیق جهت احساسات تنظیم و مدیریت و منطقی تفکر به که اطالعاتی و هیجانی هوش

 تصمیم تحمل، پذیری، انعطاف انتقادی، تفکر به منجر که است اساسی منبعی هیجانی هوش(. گلدمن دانیل) اهداف به
 . (2020همکاران،  خسروی و) شود می ها نوآوری و رهبری موثر، گیری
 احساسات از فرد کنترل و درك آگاهی، عنوان به مایر که است وجهی چند اصطالحی عاطفی، ضریب یا هیجانی هوش

 پنج و داد گسترش را پدیده گلمان بعداً. کند می توصیف رفتار، و تفکر هدایت در درك این از استفاده و دیگران و خود در
 حداکثر به را خود پیروان همچنین و خود عملکرد دهد می اجازه رهبران به که مشخصی های جنبه کرد توصیف را مورد

 نسبتاً هوشی ضریب برخالف. است اجتماعی های مهارت و همدلی انگیزه، خودتنظیمی، خودآگاهی، شامل این. برسانند
 -. است تکامل حال در و آموخت را آن توان می که شود می گرفته نظر در انعطاف قابل ویژگی یک عنوان به EI ساکن،
 موفقیت حرفه یک که آنجا از. است گرفته قرار مطالعه مورد کمتر بسیار طوالنی مدت برای پزشکی زمینه در آن کاربرد

 به اکنون جراحی عملکرد در EI نقش دارد، انسانی احساسات به مهارت پاسخ و درك به نیاز همچنین جراحی در آمیز
 (.2020همکاران،  تاکور و) است گرفته قرار توجه مورد پزشکی جامعه در سرعت
 موفقیت ٪20 عامل تنها هوشی ضریب حالت، بهترین در که داشت اظهار و کرد توجه عاطفی و شناختی هوش به گلمان

 باعث که مهارتهایی به موارد بیشتر در افراد سرنوشت و دارد بستگی دیگر عوامل به موفقیت ٪80. است فرد زندگی در
 های ریشه و است آموزش قابل هیجانی هوش .(2020همکاران،  لوباده و) کند می تکیه شود، می هیجانی هوش ایجاد

 اسدی و) کنند ابراز دیگران با برخورد در را خود احساسات که گیرند می یاد ناآگاهانه، یا آگاهانه افراد، و دارد اجتماعی
 (.2020همکاران، 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Friedman 
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 مولفه های هوش هيجانی و خودکارامدی
 (2018و همکاران،  هاشمی) خودکارآمدیمولفه های هوش هيجانی و  (:1جدول)

 تعریف ابعاد مولفه ها ابعاد مولفه مولفه اصلی

نی
جا

هی
ش 

هو
 

 تولید هنگام به آنها از آگاهی و خود هایهیجان دقیق شناسایی توانایی خودآگاهی

 مختلف افراد و اوضاع به واکنش درنحوه خود تمایالت کنترل مدیریتی خود

 است دادن روی حال در اتفاقی چه دقیقاً اینکه درك و دیگران هیجانات دقیق تشخیص در توانایی اجتماعی آگاهی

 هاتعامل مدیریت و درکنترل موفقیت منظور به( دیگران هیجانات از آگاهی) کارگیری به در توانایی رابطه مدیریت

ی
مد

ارا
دک

خو
 

 باید شناختی و اجتماعی ، عاطفی ، رفتاری مهارتهای آن در که است توانایی یک خودکارآمدی اعتقاد به خود
 انجام در دیگران موفقیت مشاهده. شوند هماهنگ موثر بطور شمار بی اهداف برای و شده سازماندهی

 است کارآیی-خود حس ایجاد برای مهم منبعی کار، یک
 رفتاری مهارت کسب

 عاطفی مهارت کسب
 رفتاری

 اجتماعی مهارت کسب

 شناختی مهارت کسب
 رفتاری

 

 هوش هيجانی و رضایت
نتایج هوش (، در مطالعه ای بررسی کردند، که بین 1395) در رابطه با هوش هیجانی و کسب رضایت دودانگه و همکاران

هیجانی کارکنان و رضایت شغلی آنان یک ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد، بعبارتی میزان هوش هیجانی باالتر، با 
های مسئولیت پذیری و خودابرازی در آزمون هوش هیجانی و میزان رضایت شغلی افراد همراه است. زیرمقیاسافزایش 

ترین و های مسئول مستقیم و حقوق و مزایا در آزمون رضایت شغلی، به ترتیب در هر آزمون دارای بیشزیرمقیاس
ی کارکنان به موازات افزایش سطح تحصیالت آنان اساس نتایج، میزان رضایت شغلچنین برترین امتیاز بودند. همکم

 .سال بدست آمد 45تا  30ترین مقدار این متغیر در گروه سنی افزایش یافته و بیش
 و( r -0.65=) جسمانی سازگاری با هیجانی هوش (، نشان داده شد که بین1391) تحقیق دیگر از رجب پور و همکاران

 انطباق بعد هیجانی، هوش ابعاد میان از(. p0.001>) دارد وجود معناداری همبستگی( -r 0.77=) عاطفی سازگاری
 از %63 رفته هم روی تنش کنترل و خوی و خلق بعد دو و ،(> 0.001p) جسمانی سازگاری واریانس از %43 پذیری

 در سازگاری و هیجانی هوش بین مثبت رابطه وجود به توجه که با(. p 0.001>) کند می بینی پیش را عاطفی سازگاری
 مراکز و ها بیمارستان در ویژه آموزشی های کارگاه برگزاری جمله از هیجانی هوش افزایش راهکارهای سرطانی، بیماران
شود که بر اساس تحقیق فوق پارامتر هوش هیجانی با رضایت رابطه دار است.  می توصیه مربوطه کادر توسط درمانی

 میگیرد.بنابراین فرض زیر مورد ارزیابی قرار 
H1.بین هوش هیجانی و کسب رضایت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد : 

 

 خودکارآمدی و رضایت
 (،P= 007/0) اجتماعی (،P= 0001/0) تحصیلی خودکارآمدی (، در تحقیقی نشان دادند که1397) صفری و همکاران

 غیرفعال و فعال آموزاندانش بین (،P=  0001/0) زندگی از رضایت نیز و (،P=  033/0) خالق و (،P=  001/0) عاطفی
 هایفعالیت اهمیت و نقش به توجه با. است فعال غیر آموزاندانش از بیشتر فعال آموزاندانش در و دارد معناداری تفاوت

 هایزمینه ایجاد با تواندمی پرورش و آموزش آموزان،دانش اجتماعی رشد در گروهی ورزشی هایفعالیت خصوصاً ورزشی
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 هایویژگی رشد و افراد بیشتر هرچه اجتماعی رشد زمینه ورزشی، هایباشگاه در گروهی ورزشی هایفعالیت انجام
 .کند مهیا را هاآن شخصیتی

 (، در جهت رابطه خودکارامدی و کسب رضایت انجام شد،1394) همچنین تحقیق دیگری توسط میرحیدری و همکاران
 آموزان دانش تحصیل از رضایت و( r 0.48=) خودکارآمدی باورهای ،0.01 خطای سطح در که داد نشان  ها داده تحلیل

(=r 0.35 )و خودکارآمدی باورهای مطالعه این های یافته بنابر. است معنادار رابطه دارای آنها تحصیلی پیشرفت با 
صادقی  (.p 0.05>) نمایند بینی پیش معنادار شکلی به را آموزان دانش تحصیلی پیشرفت اند توانسته تحصیل از رضایت

 که شد داده نشان و موثر بوده روان سالمت خودکارآمدی بر و شغلی رضایت (، در تحقیقی نشان دادند:1397) و همکاران
که بر اساس تحقیق فوق پارامتر  .دارد تاملی قابل نقش روان سالمت و شغلی رضایت بین رابطه تقویت در خودکارآمدی

 هوش هیجانی با رضایت رابطه دار است. بنابراین فرض زیر مورد ارزیابی قرار میگیرد.

H2 گروه تحلیل و تجزیه و بندی طبقه با و کسب رضایت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.: بین خودکارامدی 
رابطه هوش هیجانی و  توان می شناختی، جمعیت های ویژگی معیارهای به توجه دانش آموزان با مختلف های

کسب  به مربوط فرضیات و مفهومی مدل سرانجام،. کرد مقایسه یکدیگر با را آموزان دانش رضایت بر خودکارآمدی
 .است شده برقرار رضایت دانش آموزان

 (: مدل مفهومی تحقيق1شکل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مطالعه موردی تحقيق

 تهران محک کودکان موسسه خيریه
 در هاآن هایخانواده و سرطان به مبتال کودکان از حمایت اصلی هدف با 1370 سال در که است ایخیریه ایمؤسسه نام

 که این با. کندمی کمک دارند سن سال 16 سقف تا که کودکانی به مؤسسه این. شد تأسیس قدس سعیده توسط تهران
 جلب با مؤسسه این. است ایران تمامی آن، رسانیدایرهخدمات ولی استشده واقع تهران در مؤسسه اصلی هسته

 مبتال کودك 32٬000 از بیش تاکنون محک .شودمی اداره فنی دانش و نقدی خدمات، کاال، از اعم مردمی هایمشارکت
 ملل سازمان اجتماعی اقتصادی، شورای از مشورتی مقام دریافت. استداده قرار جانبههمه حمایت تحت را سرطان به

 خودکارآمدی

و رضایت از دیگران 

 جامعه

 ران 

 رضایت فردی

 رضایت از زندگی

ت  رضایت از تحصیل

 هوش هیجانی

 اعتقاد به خود

 کسب مهارت رفتاری 

 رفتاری کسب مهارت عاطفی

 
 کسب مهارت اجتماعی

 رفتاری

 

 کسب مهارت شناختی

 رفتاری

 

 خود آگاهی

 خود  مدیریتی

 آگاهی اجتماعی

 مدیریت روابط
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 فوق بیمارستان تنها احداث کودکان، سرطان با مرتبط المللیبین معتبر هایسازمان در عضویت (،ECOSOC)1متحد
  است. پاراکلینیکی و کلینیکی کامل امکانات و مربع متر 18٬000 بنای زیر با خاورمیانه در کودکان سرطان تخصصی

 

 

 (google earthمحک ) موسسه قرارگيری موقيعيت (:2)شکل

 
 

 روش تحقيق
 120 شامل مطالعه این. شود می تحلیل استنباطی و توصیفی تحلیل با که است میدانی توصیفی مطالعه یک مطالعه این

 برای محقق اختیار در مدیریت محک توسط دانشجویان لیست. تحت حمایت موسسه محک است آموز سرطانی دانش
 در همچنین مدیران. است شده آورده تصادفی صورت به آموزان دانش اسامی لیست. است گرفته قرار نظرسنجی انجام
 و پسر 68 مجموع در. کردند فراهم مطالعه با مرتبط آموزان دانش کلیه آوری جمع برای را فضایی مدرسه اجتماعات سالن

 از و داد توضیح در یک نظرسنجی محقق سپس. گرفتند قرار ردیف دو در جنسیت اساس بر سپس و شدند جمع دختر 52
 از مطالعه این. بود دقیقه 40 دهنده پاسخ به شده داده زمان مدت. دهند پاسخ پرسشنامه به تا خواست دهندگان پاسخ

 پرسشنامه هوش هیجانی دانش اطالعات با A قسمت. است شده تقسیم بخش سه به ها پرسشنامه از ای مجموعه
 رضایت آنها از خود و زندگی هدف با C قسمت پرسشنامه خودکارآمدی و با B قسمت که حالی در دارد سروکار آموزان

 هیجانی هوش سطح در( 2009) 3تاجولریپین و روحیبا ملک توسط شده اصالح و( 1995) 2گلمان توسط شده تهیه
 انگلیسی مخفف یا خودکارآمدی پرسشنامه از خودکارآمدی انتظارات سنجش است. برای چهار عامل اصلی از متشکل

 همکاران و4داینر توسط سؤالی پنج مقیاس این: زندگی از رضایت پرسشنامۀ در آخر .شد استفاده (1996 ،تایلور)
 و وافتراقی همگرا شیوة اعتبار با همکاران داینرو. است شده تهیه زندگی از کلی رضایت میزان سـنجش (جهت1985)

 . نموده اند گزارش مقیاس برای مطلوبی89/0= کرونباخ آلفا پایایی

 

 ابزار و روش تجزیه و تحليل
در بخش استنباطی از  انجام شد. Smart PLS 3و  SPSS 25افزارهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم 

آزمون تحلیل عاملی تاییدی، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. از آزمون تحلیل عاملی 

                                                           
1 United Nations Economic and Social Council 
2 golman 
3 Rohiba and Tajolripin 
4 Dyner  
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تاییدی برای بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه و وجود رابطه بین متغیرهای اصلی با مولفه ها و سواالت استفاده شد. در 
شاخص با آزمون رتبه  15ک نمونه ای، میانگین شاخص های موثر بر ادراك معنویت بررسی شد و رتبه بندی آزمون تی ت

 بندی فریدمن صورت گرفت.

 

 شناختی پاسخگویانهای جمعيتویژگی
 نمونهشناختیهای جمعيتویژگی (:2)جدول 

 درصد  تعداد ویژگی

 57 68 مرد (n=120جنسیت )

 43 52 زن 
 74 89 متاهل (n=120) تاهل

 26 31 مجرد 

 40 48 سوم ابتدایی-اول (n=120) تحصیالت
 10 12 پنجم ابتدایی–سوم  

 35 42 سوم راهنمایی-اول 

 اول تا سوم دبیرستان 
 

18 15 
 26 40 سال 10تا  7 (n=120)سن 

 24 52 سال 13تا  10 

 16 28 سال 16تا  13 

 

 همبستگی متغيرها

همبستگی پیرسون روابط بین متغیرها آزمون شد. چون نتیجه آزمون نرمال بودن نشان از این داشت با استفاده از آزمون 
 آمده است.  3فاده شد. نتایج همبستگی در جدول که توزیع متغیرها نرمال است از آزمون همبستگی پیرسون است

 نتایج همبستگی پيرسون بين متغيرهای پژوهش (:3)جدول 

 متغیرها
رضایت از 

 زندگی
رضایت از 

 تحصیل
 رضایت فردی

رضایت از 
 دیگران

رضایت     
 دانش آموزان

 54/0**  24/0**  47/0**  23/0** 11/0 اعتقاد به خود

 62/0**  68/0**  56/0**  08/0 37/0**  کسب مهارت رفتاری

 66/0**  64/0**  67/0**  10/0 49/0**  مهارت عاطفی

 58/0**  51/0**  66/0**  16/0*  62/0**  مهارت اجتماعی

 42/0**  34/0**  50/0**  27/0**  43/0**  مهارت شناختی

 61/0**  59/0**  62/0**  23/0**  54/0**  خودکارآمدی

 29/0**  15/0*  22/0**  17/0*  42/0**  خودآگاهی

 26/0**  09/0 31/0**  16/0*  34/0**  خودمدیریتی

 18/0*  28/0**  04/0 06/0 19/0*  آگاهی اجتماعی

 40/0**  39/0**  45/0**  16/0*  42/0**  مدیریت روابط
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 34/0**  24/0**  36/0**  16/0*  38/0**  هوش هیجانی

 **  = p ≤ 01/0و  * =   p≤ 05/0توجه: 

 

 

 آزمون مدل پژوهش 

( و با PLSمجذورات جزئی )یابی معادالت ساختاری به روش حداقل مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تکنیک مدل
( و در 3ری )شکل آزمون شد. در ادامه مدل پژوهش در حالت مقدار تی یا معنی دا Smart PLSاستفاده از نرم افزار 

بررسی  4آمده است و ضرایب مدل در جدول  4( آمده است. برازش مدل در جدول 4 حالت ضریب استاندارد شده )شکل
 شده است.

 پژوهش در حالت مقدار تی )سطح معنی داری(تجربی مدل (: 3شکل )

 
شود بدین معناست که  96/1مدل را در حالت مقدار تی یا معنی داری نشان می دهد. چنانچه مقدار تی بزرگتر از  2شکل 

(. مقادیر تی بدست آمده در جدول نشان می p<05/0درصد تایید می شود ) 95رابطه آماری در سطح اطمینان حداقل 
 (.p<05/0است ) 96/1دو رابطه تایید می شود چون هردو رابطه دارای مقدار تی باالتر از  دهد که هر

 تجربی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد شدهمدل (: 4شکل )

 
مدل را در حالت ضرایب استاندارد نشان می دهد. ضرایب استاندارد معیاری برای مقایسه شدت تاثیر متغیرها بر  3شکل 

 1تا  0یکدیگر هستند و ضرایب تاثیر بزرگتر به معنای تاثیر بیشتر متغیرها بر یکدیگر است. دامنه ضریب استاندارد از 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 حسابداری و مدیریتفصلنامه چشم انداز 

     (                                                                                                                            )جلد دوم1401، تابستان 61، شماره 5دوره 
 

25 
 

است که بزرگتر از تاثیر  639/0دکارآمدی بر رضایت دانش آموزان برابر است. مقایسه ضرایب نشان می دهد که تاثیر خو
 است.  202/0هوش هیجانی بر رضایت دانش آموزان با ضریب 

راه حل عملی برای رفع  PLSدر مدل  GOFشاخص های برازش مدل ارائه شده است. شاخص  4در جدول شماره 
به معنای این است که مدل  36/0رازش مقدار بیشتر از مشکل بررسی برازش کلّی مدل است. چنانچه شاخص کلی ب

 Q2 1(. جهت ارزشیابی مدل ساختاری از ضریب2005تنن هاوس وهمکاران، پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است )

گویند. در مورد شدت قدرت پیش بینی مدل در مورد سازه های درون زا شود که به آن اعتبار افزونگی میاستفاده می
به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص افزونگی معرفی شده است  35/0و  15/0،  02/0مقادیر 

( متغیرهای مکنون درون R2(. معیار ضروری برای سنجش مدل ساختاری، ضریب تعیین )94:1392و رضازاده،  یداور)
را به ترتیب قابل توجه، متوسط و   PLSر مدل مسیر د 19/0و  33/0،   67/0( مقادیر ضریب تعیین 1988زاست. چین )

 (.1390)سیدعباس زاده و همکاران،ضعیف توصیف می کند 
 شاخص های برازش مدل(: 4)جدول 

 شاخص ضریب تعیین متغیر وابسته نهایی
R2 

 اعتبار افزونگیشاخص
Q2 

 شاخص کلی برازش
GOF 

 48/0 29/0 66/0 رضایت دانش آموزان

بدست آمده است و می توان  66/0برطبق نتایج، ضریب تعیین برای متغیر وابسته نهایی )رضایت دانش آموزان( مقدار 
گفت که ضریب تعیین متغیر وابسته مقداری باال و قابل توجه است. بر این اساس متغیرهای موثر بر رضایت دانش آموزان 

از تغییرات رضایت دانش آموزان را تبیین کنند که مقدار قابل  درصد )حدود دوسوم( 66در مجموع توانسته اند حدود 
قبولی است و نشان می دهد حدود دو سوم از واریانس متغیر رضایت دانش آموزان از طریق متغیرهای مستقل مدل شامل 

است که این  29/0( مقدار CV-Redundancy) Q2خودکارآمدی و هوش هیجانی، قابل تبیین است. مقدار شاخص 
است و نشان می دهد شاخص اعتبار افزونگی مقدار نسبتا قوی و مورد تایید است  35/0مقدار نزدیک به مقدار قوی یعنی 

که برازش کلی مدل  GOFو در نتیجه می توان استنباط کرد که این شاخص برازش مدل را تایید می کند. مقدار شاخص 
مقدار  GOFاست که مقدار مناسبی است و می توانیم بگوییم که شاخص  48/0ش مقدار را می سنجد برای مدل پژوه

باالیی است و نشان از برازش خوب و مناسب مدل پژوهش دارد. در مجموع بررسی شاخص های برازش نشان از این می 
یم. به بیان دیگر، داده ها دهد که برازش مدل قابل قبول و مورد تایید است و می توانیم مدل را به طور کلی تایید کن

 توانسته اند پشتوانه مناسبی برای مدل باشند و مدل در نمونه پژوهش نتیجه قابل قبولی داده است.
 

 آزمون روابط مدل
نتایج آزمون روابط مدل اصلی پژوهش گزارش شده است. در جدول مقدار ضریب مسیر استاندارد شده، مقدار  5در جدول 

t و سطح معنی داری (p-value بدست آمده گزارش شده است که مطابق نتایج بدست آمده هردورابطه در مدل معنی )
 (.p<05/0) دار است

 نتایج آزمون مدل پژوهش: ضرایب تاثير و سطح معنی داری (:5)جدول 

 رابطه ها
استاندارد  ضریب

 شده
 نتیجه pمقدار  tمقدار  

 تایید < 001/0 50/7 639/0 تاثیر خودکارآمدی بر رضایت دانش آموزان

                                                           
1 Stone-Geisser criterion 
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 تایید  025/0 26/2 202/0 تاثیر هوش هیجانی بر رضایت دانش آموزان

(. مطابق یافته ها، تاثیر خودکارآمدی و هوش هیجانی بر p<05/0) نتایج نشان می دهد که تمامی روابط معنی دار است
 (. p<05/0) رضایت دانش آموزان تایید شده است

 

 گيرینتيجه و بحث

نتیجه، این مقاله مدلی جهت ارزیابی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی دانش آموزان سرطانی در جهت کسب در 
 و خودکارآمدی متغیر هردو با آموزان دانش رضایت یعنی پژوهش وابسته متغیر دهد می نشان رضایت ارائه می دهد. نتایج

 و خودکارآمدی بین رابطه داد نشان ها یافته. (p<05/0) دارد رابطه متغیر دو این های مولفه تمامی و هیجانی هوش
 با برابر آموزان دانش رضایت و خودکارآمدی بین همبستگی شدت. است مثبت آموزان دانش رضایت با هیجانی هوش

 بین از دهد می نشان نتایج. است 34/0 با برابر آموزان دانش رضایت و هیجانی هوش بین همبستگی شدت و 61/0
 دارند آموزان دانش رضایت با را همبستگی ترین قوی رفتاری مهارت کسب و عاطفی مهارت خودکارآمدی، های مولفه

 مهارت کسب بین همبستگی شدت و 66/0 با برابر آموزان دانش رضایت و عاطفی مهارت بین همبستگی شدت که
 قوی دارای روابط مدیریت مولفه هیجانی، هوش مولفه چهار بین از. است 62/0 با برابر آموزان دانش رضایت با رفتاری

 و خودکارآمدی تاثیر ها، یافته مطابق .است 40/0 با برابر همبستگی شدت که است آموزان دانش رضایت با رابطه ترین
 دو از هرکدام افزایش دهد می نشان که است مثبت تاثیرها است، جهت شده تایید آموزان دانش رضایت بر هیجانی هوش
 بر خودکارآمدی تاثیر شدت. شود می آموزان دانش رضایت میزان افزایش موجب هیجانی هوش و خودکارآمدی متغیر

 با برابر رضایت بر هیجانی هوش تاثیر شدت. است توجهی قابل مقدار که است 639/0 با برار آموزان دانش رضایت
 .است آمده بدست 202/0
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