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چكیده

این پژوهش با هدف ارائه مدل هوش اجتماعی و هوش مالی بر کیفیت زندگی با نقش میانجی مدیریت
ریس��ک در معلمان خراسان شمالی انجام شد .مطالعه حاضر مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش
معلمان استان خراسان شمالی در سال تحصیلی  1397-98بودند .نمونه بر اساس فرمول کوکران  374نفر
برآورد شد که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش پرسشنامههای
استاندارد هوش اجتماعی ترومسو (سیلورا و همکاران ،)2001 ،هوش مالی (پوپوویس و همکاران)2012 ،
و مدیریت ریس��ک (بیلندی )1394 ،و پرسش��نامه محققس��اخته کیفیت زندگی بودند .دادهها با روشهای
ضرایب همبس��تگی و معادالت س��اختاری در نرمافزار  SPSSو  LISRELتحلیل شدند .یافتهها نشان داد
که هوش اجتماعی و هوش مالی بر مدیریت ریس��ک تاثیر مثبت و مستقیم ،هوش اجتماعی ،هوش مالی و
مدیریت ریسک بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و مستقیم و هوش اجتماعی و هوش مالی با میانجی مدیریت
ریس��ک بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و غیرمستقیم داش��تند ( .)P<0/05بنابراین ،مدیریت ریسک میانجی
مناسبی بین هوش اجتماعی و هوش مالی با کیفیت زندگی بود .در نتیجه ،برای بهبود کیفیت زندگی معلمان
میتوان هوش اجتماعی ،هوش مالی و مدیریت ریسک آنان را بهبود بخشید.
واژه های کلیدی :هوش اجتماعی ،هوش مالی ،کیفیت زندگی ،مدیریت ریسک ،معلمان
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مقدمه
در دهههای اخیر ش��اخه جدیدی از علم روانشناسی تحت عنوان روانشناسی مثبتگرا ایجاد شده
که به جای آس��یبروانی به بررسی توانمندیها و شکوفایی اس��تعدادها میپردازد و یکی از سازههایی
که این ش��اخه بررس��ی میکند ،کیفیت زندگی 1اس��ت (دییانی و والیو و یونا .)2019 ،2کیفیت زندگی
به معنای ادراک افراد از وضعیت زندگی در راس��تای اهداف ،انتظارات ،عالیق و اس��تانداردهای خود در
قالب و فرهنگ و ارزشهای جامعه اس��ت (ویکیسا و ماجال .)2020 ،3در تعریفی دیگر کیفیت زندگی
بهعنوان میزان رفاه جسمی ،روانشناختی و اجتماعی تعریف میشود که توسط اشخاص درک میشود
و میزان رضایت فرد از موهبتهای زندگی را نشان میدهد (گائو ،ژیانگ ،ژانگ ،ژانگ و می.)2017 ،4
کیفیت زندگی باعث ارتقای س�لامتی و ش��ادکامی و بهرهمندی افراد دارای کیفیت زندگی باال از یک
زندگی سالم و سالمتمحور میشود (چانگ ،هو ،وانگ و هوانگ.)2020 ،5
یکی از عوامل مرتبط با کیفیت زندگی ،هوش اجتماعی 6اس��ت (دهدشتی لسانی ،مکوندی ،نادری
و حافظی .)2019 ،هوش اجتماعی مجموعهای از ظرفیتهای غیرش��ناختی ،تواناییها و مهارتهایی
است که بر توانمندی فرد در موفقیت و سازگاری با فشارها و تنشهای محیط تاثیر مثبت میگذارد
(الفلین و بری .)2016 ،7این س��ازه بهعنوان توانایی انج��ام وظایف و تکالیف بینفردی و خردمندانه
رفتار کردن در رابطهها ش��ناخته میش��ود که به افراد اجازه میدهد تا رفتار مناسبی را در دستیابی
به اهداف مشخص داشته باشند (مکدونالد و پیرسون .)2019 ،8هوش اجتماعی ویژگیای است که
افراد با کمک آن میتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند ،در غمها و ش��ادیهای آنان شریک شوند و
مش��کالت بینفردی را مدیریت نمایند (لی ،کرالیک و جیونگ .)2018 ،9یکی دیگر از عواملی که به
نظر میرس��د با کیفیت زندگی مرتبط باشد ،هوش مالی 10است .هوش مالی یکی از انواع هوش کلی
است که برای حل مشکالت و چالشهای مالی از آن استفاده میشود (چنگ ،ژانگ و کائو.)2020 ،11
هوش مالی بهعنوان دانش و استعداد مناسب در زمینه مفاهیم پایه مالی و استفاده از آن چیزی است
که به امور مالی ش��خصی افراد ش��کلی معقول و معتبر میبخشد (کامیل ،موسا و ساهاک.)2014 ،12
مش��کالت مالی رایج در دنیای امروز ،تطبیق نداش��تن درآمدها و هزینههای زندگی ،نداش��تن خانه
ش��خصی ،بدهکاری ،هزینههای زندگی اعم از تغذیهای ،بهداشتی ،درمانی و غیره باعث استرسهای
زیادی در زندگی میش��ود و ه��وش مالی میتواند تا حدودی از وقوع این مش��کالت جلوگیری کند
(کاسیرو و کوئلهو.)2019 ،13
1. Quality of Life
2. Desyani, Waluyo & Yona
3. Wekisa & Majale
4. Gao, Xiang, Zhang, Zhang & Mei
5. Chung, Hu, Wang & Hwang
6. Social Intelligence
7. Loflin & Barry
8. McDonald & Pearson
9. Lee, Kralik & Jeong
10. Business Intelligence
11. Cheng, Zhong & Cao
12. Kamil, Musa & Sahak
13. Caseiro & Coelho
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یکی از متغیرهایی که به نظر میرسد بتواند بین هوش اجتماعی و هوش مالی با کیفیت زندگی نقش
میانجی داش��ته باشد ،مدیریت ریسک 1است .معموال ریس��ک یک مفهوم منفی قلمداد میشود؛ یعنی
چیزی که باید از آن اجتناب کرد ،اما ریس��ک بخش جدانش��دنی زندگی امروز اس��ت (سیریشچیکووا،
پیمینوف ،میکوالژیک و مولدوان .)2020 ،2مدیریت ریس��ک ،مدیریتی اس��ت که ش��امل فعالیتهای
شناس��ایی ،پایش و کاهش تاثیر ریسک بر یک کار و فعالیت میشود .به عبارت دیگر ،مدیریت ریسک
تالش میکند تا ریس��کها را شناس��ایی ،ارزیابی و اندازهگیری کند و س��پس اقداماتی برای مدیریت و
کنت��رل آنها انجام ده��د (الیویرا ،جین ،لیما ،کوب��زا و مانتیویچی .)2019 ،3در هر س��ازمان (از جمله
آم��وزش و پرورش) ریس��کهایی گوناگونی وج��ود دارد و موفقیت کارکنان تا حدود زیادی به ش��یوه
مدیریت ریسک آنها بستگی دارد .با شناسایی صحیح ریسکها و مدیریت مناسب آنها میتوان گامهای
موثری در جهت کاهش پیامدهای نامطلوب برداشت (تالر ،لوسچنر و هارتمن.)2017 ،4
پژوهشهای اندکی درباره رابطه هوش اجتماعی ،هوش مالی ،مدیریت ریسک و کیفیت زندگی انجام
ش��ده است .برای مثال دهدش��تی لسانی و همکاران ( )2019ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که
هوش اجتماعی بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و معنادار داش��ت .نتایج پژوهش خان و بهات)2017( 5
نش��ان داد که هوش اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار داش��تند .در پژوهش��ی دیگر
وو ،چ��ن و الس��ون )2014( 6گ��زارش کردند که هوش مالی بر مدیریت ریس��ک تاثیر مثبت و معنادار
داش��ت .انجیالسیو ،باس��یلی ،باتارازی و لیگوری )2012( 7ضمن پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند که
ه��وش مالی ب��ر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و معنادار داش��ت .عالوه برآن ،نتای��ج پژوهش حکیمینیا،
پورافکاری و غفاری ( )1396نش��ان داد که هوش اجتماعی و سالمت اجتماعی بر کیفیت زندگی تاثیر
مثبت و معنادار داش��تند .روس��تایی ( )1396ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که بین هوش مالی و
ریسکپذیری موفق کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت .نتایج پژوهش مشیدی ( )1396نشان
داد که هوش اجتماعی بر کنترل ریسک تاثیر مثبت و معنادار داشت .در پژوهشی دیگر آقاسی ،آقاسی
و بیگلری ( )1395گزارش کردند که هوش مالی و تحمل ریس��ک مالی رابطه مثبت و معنادار داشتند.
نتای��ج پژوهش منصوریف��رد و مهدیان ( )1395حاک��ی از رابطه معنادار مثبت بین ریس��ک رهبری
امنیتم��دار و رضایت از کیفیت زندگی کاری آموزگاران بود .بهزادی ( )1394ضمن پژوهش��ی به این
نتیجه رسید که هوش اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت و معنادار داشت.
آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی اس��ت و کیفیت فعالت س��ایر نهادهای اجتماعی تا
اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بس��تگی دارد ،لذا ضروری اس��ت تا پژوهشهایی با
هدف بهبود ویژگیهای پرسنل از جمله معلمان آموزش و پرورش انجام داد (خالقخواه ،رضایی شریف،
شیخاالس�لامی و پیرقلی کیوی .)1398 ،همچنین ،بررسی کیفیت زندگی معلمان در سازمان آموزش
و پ��رورش نق��ش مهمی دارد .چون در صورتی که معلمان از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار باش��ند،
میتوان از آنها انتظار داشت که مطالب آموزشی را به شیوه مناسبی تدریس کنند و بین کیفیت زندگی
1. Risk Management
2. Syreyshchikova, Pimenov, Mikolajczyk & Moldovan
3. Oliveira, Jin, Lima, Kobza & Montevechi
4. Thaler, Loschner & Hartmann
5. Khan & Bhat
6. Wu, Chen & Olson
7. Angelaccio, Basili, Buttarazzi & Liguori
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معلمان با کیفیت زندگی اعضای خانواده آنها و دانشآموزان آنان همبستگی معناداری وجود دارد .برای
بهبود کیفیت زندگی معلمان ابتدا باید عوامل مرتبط را شناس��ایی و سپس از آنها برای ارتقای کیفیت
زندگ��ی آنان بهره برد .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه پژوهشهای اندکی درباره کیفیت زندگی معلمان
انجام شده و هیچ پژوهشی نقش هوش اجتماعی ،هوش مالی و مدیریت ریسک را بر آن بررسی نکرده،
لذا با توجه به نقش کلیدی معلمان در موفقیت نظام آموزش��ی ،این پژوهش با هدف ارائه مدل هوش
اجتماعی و هوش مالی بر کیفیت زندگی با نقش میانجی مدیریت ریس��ک در معلمان خراسان شمالی
انجام شد.
روش پژوهش
مطالعه حاضر مقطعی از نوع همبس��تگی بود .جامعه پژوهش معلمان استان خراسان شمالی در سال
تحصیلی  1397-98به تعداد  13800نفر بودند .نمونه بر اس��اس فرمول کوکران  374نفر برآورد ش��د
که با روش نمونهگیری خوش��های چندمرحلهای انتخاب ش��دند .در این روش نمونهگیری ابتدا اس��تان
خراسان شمالی به پنج بخش تقسیم و دو بخش به روش تصادفی انتخاب و سپس از هر بخش تعدادی
مدرس��ه به روش تصادفی انتخاب و همه معلمان آن مدارس بهعنوان نمونه انتخاب ش��دند .روش انجام
پژوه��ش ای��ن طور بود که پس از تایید پروپوزال و دریافت معرفینامه از دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد
گرگان به اداره کل آموزش و پرورش اس��تان خراس��ان شمالی مراجعه و پس از هماهنگی با مسئوالن،
همکاری آنان جلب ش��د .سپس به مدارس نمونهگیری ش��ده مراجعه و پس از توضیح هدف و اهمیت
پژوهش از معلمان خواسته شد تا با دقت به پرسشنامههای زیر پاسخ دهند.
2
پرسش��نامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو :1این پرسشنامه توس��ط سیلورا ،مارتینوسن و داهل
( )2001با  21گویه طراحی ش��د .گویهها با اس��تفاده از مقیاس هفت گزینهای لیکرت از یک تا هفت
نمرهگ��ذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهها محاس��به (دامنه نمرات بی��ن  )21-147و نمره باالتر
حاکی از هوش اجتماعی بیشتر میباشد .سیلورا و همکاران ( )2001روایی سازه ابزار را با روش تحلیل
عامل��ی تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونب��اخ  0/83گزارش کردند .در ایران ،طایفه مهدیخان،
احدی ،دلخواه ،بهرامی و باقری ( )1397پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/77بدس��ت آورند .در
مطالعه حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/85محاسبه شد.
4
پرسش��نامه اس��تاندارد هوش مالی :3این پرسش��نامه توس��ط پوپوویس ،هاکنی ،کوئلهو و جاکلیس
( )2012ب��ا  16گویه طراحی ش��د .گویهها با اس��تفاده از مقیاس پنج گزین��های لیکرت از یک تا پنج
نمرهگذاری و نمره ابزار با مجموع نمره گویهها محاسبه (دامنه نمرات بین  )16-80و نمره باالتر حاکی
از هوش مالی بیش��تر میباشد .پوپوویس و همکاران ( )2012روایی سازه ابزار را با روش تحلیل عاملی
تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/93گزارش کردند .در ایران ،سبکرو ،صفریشاد ،رحیمی
و عباس��ی رستمی ( )1397پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/89بدست آورند .در مطالعه حاضر
مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/87محاسبه شد.
پرسش��نامه استاندارد مدیریت ریس��ک :5این پرسشنامه توسط بیلندی ( )1394با  14گویه طراحی
1. Tromso Social Intelligence Standard Questionnaire
2. Silvera, Martinussen & Dahl
3. Business Intelligence Standard Questionnaire
4. Popovic, Hackney, Coelho & Jaklic
5. Risk Management Standard Questionnaire

مجله روان شناسی اجتماعی

137

شد .گویهها با استفاده از مقیاس پنج گزینهای لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری و نمره ابزار با مجموع
نمره گویهها محاس��به (دامنه نمرات بین  )14-70و نمره باالتر حاکی از مدیریت ریس��ک مناس��بتر
میباش��د .بیلن��دی ( )1394روایی صوری و محتوایی ابزار را با نظ��ر متخصصان تایید و پایایی آن را با
روش آلف��ای کرونباخ  0/94گزارش کرد .در مطالع��ه حاضر مقدار پایایی با روش آلفای کرونباخ 0/90
محاسبه شد.
1
پرسش��نامه محققس��اخته کیفیت زندگی  :این پرسشنامه توس��ط محققان با  30گویه طراحی شد.
گویهها با استفاده از مقیاس پنج گزینهای لیکرت از یک تا پنج نمرهگذاری و نمره ابزار با مجموع نمره
گویهها محاسبه (دامنه نمرات بین  )30-150و نمره باالتر حاکی از کیفیت زندگی مطلوبتر میباشد.
روایی صوری ابزار را با نظر متخصصان تایید ،روایی محتوایی ابزار را با ش��اخص  CVRتایید و پایایی
آن را با روش آلفای کرونباخ  0/98محاسبه شد.
برای تحلیل دادهها در س��طح توصیفی جهت توصیف توزیع متغیرها از شاخصهای گرایش مرکزی
و پراکندگی و در س��طح اس��تنباطی جهت آزمون فرضهای آماری از روشهای ضرایب همبس��تگی و
معادالت ساختاری در نرمافزار  SPSSو  LISRELاستفاده شد.
يافتههای پژوهش
نمونههای پژوهش  374نفر بودند؛ بهطوری که  183نفر مرد ( )48/93%و  191نفر مرد ()51/07%
در این پژوهش ش��رکت داش��تند .همچنین ،تحصیالت  28نفر کاردانی ( 249 ،)7/49%نفر کارشناسی
( 84 ،)66/58%نفر کارشناس��ی ارش��د ( )22/46%و  13نفر دکت��ری ( )3/47%بود .در جدول  1نتایج
ش��اخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی هوش اجتماعی ،هوش مالی ،مدیریت
ریسک و کیفیت زندگی در معلمان گزارش شده است.
جدول  .1نتایج شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در معلمان ()n=374
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

هوش اجتماعی

85/29

9/24

-0/27

-0/52

هوش مالی

43/17

6/18

0/19

0/40

مدیریت ریسک

32/60

4/09

0/25

0/38

کیفیت زندگی

104/82

12/55

0/73

0/31

همانطور که در جدول  1مشخص است ،هر چهار متغیر ش اجتماعی ،هوش مالی ،مدیریت ریسک
و کیفیت زندگی در معلمان دارای توزیع نرمال اس��ت .چون مقدار کجی و کش��یدگی در دامنه  +1تا
 -1قرار دارد .در جدول  2نتایج ضرایب همبس��تگی هوش اجتماعی ،هوش مالی ،مدیریت ریس��ک و
کیفیت زندگی در معلمان گزارش شده است.

1. Quality of Life Researcher-made Questionnaire
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جدول  .2نتایج ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش در معلمان ()n=374
هوش مالی

متغیرها

هوش اجتماعی

هوش اجتماعی

1

هوش مالی

**0/55

1

مدیریت ریسک

**0/39

**0/64

1

کیفیت زندگی

**0/68

**0/62

**0/41

کیفیت زندگی

مدیریت ریسک

1
**0/01<p

همانطور که در جدول  2مشخص است ،متغیرهای هوش اجتماعی ،هوش مالی ،مدیریت ریسک و
کیفیت زندگی در معلمان همبس��تگی مثبت و معنادار دارند ( .)<0P/01نتایج شاخصهای برازندگی
مدل برازشش��ده هوش اجتماعی و هوش مالی بر کیفیت زندگی با نقش میانجی مدیریت ریس��ک در
معلمان حاکی از برازش مناس��ب مدل بود .چون مقادیر ش��اخص مجذور کای به درجه آزادی ()df/χ2
کوچکتر از  ،2ش��اخص ریش��ه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAکوچکتر از  0/05و همه
ش��اخصهای نیکویی برازش ( ،)GFIنیکویی برازش اصالحشده ( ،)AGFIبرازش هنجارشده (،)NFI
برازش هنجارنشده ( ،)NNFIبرازش افزایشی ( )IFIو برازش تطبیقی ( )CFIبزرگتر از  0/90بودند.
در جدول  3نتایج فرضیههای پژوهش گزارش شده است.
جدول  .3نتایج فرضیههای پژوهش
ضریب مسیر

آزمون t

معناداری

نتیجه

فرضیهها
هوش اجتماعی بر مدیریت ریسک تاثیر مستقیم دارد.

0/35

2/48

<0/05

تایید شد

هوش مالی بر مدیریت ریسک تاثیر مستقیم دارد.

0/53

6/48

<0/05

تایید شد

هوش اجتماعی بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد.

0/50

5/87

<0/05

تایید شد

هوش مالی بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد.

0/39

3/01

<0/05

تایید شد

مدیریت ریسک بر کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد.

0/34

2/23

<0/05

تایید شد

هوش اجتماعی با میانجی مدیریت ریسک بر کیفیت
زندگی تاثیر غیرمستقیم دارد.

0/12

2/02

<0/05

تایید شد

0/18

2/31

<0/05

تایید شد

هوش مالی با میانجی مدیریت ریسک بر کیفیت زندگی
تاثیر غیرمستقیم دارد.

همانطور که در جدول  3مش��خص اس��ت ،هوش اجتماعی ( )β=0/35و هوش مالی ( )β=0/53بر
مدیریت ریس��ک تاثیر مثبت و مستقیم ،هوش اجتماعی ( ،)β=0/50هوش مالی ( )β=0/39و مدیریت
ریسک ( )β=0/34بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و مستقیم و هوش اجتماعی ( )β=0/12و هوش مالی
( )β=0/18با میانجی مدیریت ریس��ک بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و غیرمس��تقیم دارند (.)<0P/05
بنابراین ،در ش��کل  1مدل برازششده هوش اجتماعی و هوش مالی بر کیفیت زندگی با نقش میانجی
مدیریت ریسک در معلمان گزارش شده است.

مجله روان شناسی اجتماعی

139

شکل  .1مدل برازششده هوش اجتماعی و هوش مالی بر کیفیت زندگی
با نقش میانجی مدیریت ریسک در معلمان

بحث و نتیجهگیری
یافتهها نش��ان داد که هوش اجتماعی بر مدیریت ریس��ک تاثیر مثبت و مستقیم داشت .این یافته با
یافته پژوهش مشیدی ( )1396همسو بود .در تفسیر این یافته بر مبنای پژوهش خالقخواه و همکاران
( )1398میتوان گفت افرادی که دارای هوش اجتماعی باالیی هستند توانایی برقراری روابط بینفردی
را دارند و در شرایط مختلف قادر به درک دیگران و شرایط مختلف میباشند .در موقعیتهای متضاد،
هوش اجتماعی در دس��تیابی به یک راه حل مس��المتآمیز بهعنوان یک عنصر مفید و باارزش اس��ت.
کس��ی که دارای هوش اجتماعی باالیی باش��د ،میتواند در مواجهه با یک مساله راههای مختلف را در
نظر بگیرد ،آنها را امتحان کند و بهترین روش را برای حل مساله برگزیند .بنابراین ،هوش اجتماعی از
طریق حل مساله موفق و خالقانه میتواند باعث ارتقای مدیریت ریسک شود.
یافتههای دیگر نشان داد که هوش مالی بر مدیریت ریسک تاثیر مثبت و مستقیم داشت .این یافته با
یافته پژوهشهای وو و همکاران ( ،)2014روس��تایی ( )1396و آقاسی و همکاران ( )1395همسو بود.
در تفس��یر این یافته بر مبنای پژوهش روس��تایی ( )1396میتوان گفت که هوش مالی برطرفکننده
مش��کالت مالی است و به بیان س��ادهتر هوش مالی آن بخشی از هوش ما است که برای حل مشکالت
مالی از آن اس��تفاده میکنیم تا مس��ائل خاص خود را برطرف نماییم .پس هوش مالی باعث میش��ود
فرصتهایی را خلق و یا از فرصتهای که دیگران نمیتوانند ببینند ،اس��تفاده کنیم .در نتیجه افزایش
هوش مالی موجب افزایش مدیریت ریسک میشود.
همچنین ،یافتهها نشان داد که هوش اجتماعی بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و مستقیم داشت .این
یافته با یافته پژوهشهای دهدش��تی لس��انی و همکاران ( ،)2019خان و بهات ( ،)2017حکیمینیا و
همکاران ( )1396و بهزادی ( )1394همس��و بود .در تفس��یر این یافته ب��ر مبنای پژوهش حکیمینیا
و همک��اران ( )1396میتوان گفت ک��ه هوش اجتماعی به توانایی ادراک عمل و رفتار هوش��مندانه و
خردورزانه در روابط با دیگران اس��ت و این هوش ،شیوهای مناسب برای تشریح جامعهپذیری میباشد،
لذا منطقی است که هوش اجتماعی با کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی داشته باشد .در نتیجه با افزایش
هوش اجتماعی میزان کیفیت زندگی بهبود مییابد.
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یافتههای دیگر نش��ان داد که هوش مالی بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و مس��تقیم داشت .این یافته
با یافته پژوهش انجیالس��یو و همکاران ( )2012همس��و بود .در تفس��یر این یافته بر مبنای پژوهش
خطی��ری ،تقیپوری��ان و غالمی جمکران��ی ( )1397میتوان گفت که هوش مال��ی یک مهارت درونی
نیس��ت ،بلکه مجموعهای از مهارتهای اکتس��ابی میباش��د که فقط نمیتوان آن را به صورت تئوریک
آموخ��ت ،بلک��ه نیاز به تمرین و کاربرد مفاهیم در دنیای واقعی دارد .با توجه به نقش مس��ائل مالی در
زندگی روزمره و اهمیت تأمین مخارج زندگی در س�لامت و کیفیت زندگی ،لذا میتوان انتظار داش��ت
که هر چقدر میزان هوش مالی بیشتر باشد ،میزان رضایت افراد از کیفیت زندگی آنها نیز بیشتر شود.
دیگر یافتهها نشان داد که مدیریت ریسک بر کیفیت زندگی تاثیر مثبت و مستقیم داشت .این یافته
با یافته پژوهش منصوریفرد و مهدیان ( )1395همس��و بود .در تفس��یر ای��ن یافته بر مبنای پژوهش
میتوان گفت که مدیریت ریسک ،فرایند شناسایی ،ارزیابی و انجام اقدامات کنترلی و اصالح ریسکهای
اتفاقی بالقوهای اس��ت که مشخصا پیشامدهای آن خس��ارت یا عدم تغییر در وضع موجود میباشد .از
آنجایی که در دنیای امروز اجتناب از ریس��کها وجود ندارد و افراد در زندگی ریسکهای گوناگونی را
تجربه میکنند و در صورتی میتوانند موفق عمل کنند که در زمینه مدیریت ریس��ک توانمند باش��ند.
افراد توانمند در مدیریت ریسک معموال زوایای مختلف مساله را به خوبی میبییند ،همه جوانب مساله
و راهکارهای آن را در نظر میگیرند و بهترین راهکار را بکار میبرند .در نتیجه مدیریت ریسک از طریق
کاهش حل مسائل و چالشهای زندگی و افت تنشها باعث افزایش کیفیت زندگی میشود.
عالوه بر آن ،هوش اجتماعی و هوش مالی با نقش میانجی مدیریت ریس��ک بر کیفیت زندگی تاثیر
مثبت و غیرمس��تقیم داشتند .در تفس��یر این یافتهها میتوان گفت که تاثیر هوش اجتماعی و مالی بر
کیفیت زندگی با واسطه مکانیسمهای شناختی و انگیزشی صورت میگیرد و از مهمترین مکانیسمهای
ش��ناختی میتوان به برنامهریزی ،خودگردانی و س��ازماندهی و از مهمترین مکانیس��مهای انگیزش��ی
میتوان به هدفمندی ،اشتیاق ،داشتن معنا و خوشبینی اشاره کرد .از آنجایی که بر مبنای نظر الیویرا
و همکاران ( )2019مدیریتی اس��ت که ش��امل فعالیتهای شناس��ایی ،پایش و کاهش تاثیر ریسک بر
یک کار و فعالیت میش��ود .به عبارت دیگر ،مدیریت ریس��ک تالش میکند تا ریس��کها را شناسایی،
ارزیابی و اندازهگیری کند و سپس اقداماتی برای مدیریت و کنترل آنها انجام دهد ،لذا مدیریت ریسک
هم دارای مکانیس��مهای شناختی و هم دارای مکانیسمهای انگیزشی است .در نتیجه ،مدیریت ریسک
میانجی مناس��بی بین هوش اجتماعی و هوش مالی با کیفیت زندگی است و هوش اجتماعی و مالی با
نقش میانجی مدیریت ریسک باعث افزایش کیفیت زندگی میگردند.
مهمترین محدودیتهای پژوهش ش��امل محدودش��دن جامعه پژوهش به معلمان اس��تان خراسان
ش��مالی و عدم بررسی نتایج به تفکیک جنس��یت اشاره کرد .با توجه به محدودیتها پیشنهاد میشود
پژوهشگران این پژوهش را بر روی معلمان سایر شهرها و یا حتی سایر کارکنان مثال مدیران یا کارکنان
ادراه آموزش و پرورش اجرا و نتایج آن را با نتایج پژوهش حاضر مقایس��ه کنند .پیش��نهاد دیگر انجام
این پژوهش به تفکیک جنس��یت اس��ت که در صورت تفاوت در نتایج میتوان پیشنهادها و راهکارهای
متفاوتی برای بهبود کیفیت زندگی مردان و زنان ارائه کرد .همانطور که در این مقاله نیز گفته ش��د،
هوش اجتماعی ،هوش مالی و مدیریت ریس��ک جزء ویژگیهای ذاتی و غیرقابل تغییر نیستند ،بلکه تا
ح��دود زیادی قابلیت یادگیری دارند ،ل��ذا برای بهبود کیفیت زندگی معلمان میتوان هوش اجتماعی،
هوش مالی و مدیریت ریسک آنان را بهبود بخشید.
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