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چکیده
احساس شادی نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد و یافتن عوامل همبسته با این احساس اهمیت
فراوانی دارد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،هوش
هیجانی ،سبکهای دلبستگی ،فعالیتهای ارادی و ویژگیهای جمعیتشناختی بود .روش پژوهش
توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری شامل  12191زن شاغل در سازمانهای استان لرستان بود که تعداد
 044نفر بر اساس فرمول کوکران با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شد .دادهها از طریق
مقیاس شخصیتی نئو ،هوش هیجانی شیرینگ ،پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید ،پرسشنامه فعالیتهای ارادی
و پرسشنامه شادی آکسفورد جمعآوری و با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل گردید .نتایج
نشان داد که مدل شادکامی از برازش الزم برخوردار است و اثر مستقیم و غیرمستقیم روان رنجوری و اثر
مستقیم برونگرایی و گشودگی به تجربه بر شادکامی معنادار است ( .)p>4/41همچنین اثر مستقیم هوش
هیجانی و فعالیتهای ارادی و اثر کل سبکهای دلبستگی بر شادکامی معنادار است ( .)p>4/41بین
ویژگیهای جمعیتشناختی و شادکامی رابطه معناداری وجود ندارد ( .)p>4/40بر اساس یافتههای پژوهش
میتوان گفت که شادکامی میتواند از شخصیت ،سبک دلبستگی ،هوش هیجانی و فعالیتهای ارادی متأثر
شود و مدیران سازمانها میتوانند با اولویت قرار دادن و آموزش آنها به ارتقای شادکامی کارکنان کمک
نمایند.

واژههای كلیدی :سبک دلبستگی ،شادکامی ،فعالیت ارادی ،ویژگی جمعیتشناختی ،ویژگیهای
شخصیتی ،هوش هیجانی
 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول مقاله میباشد.
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.

.1استاد ممتاز گروه سنجش و اندازهگیری دانشگاه عالمه طباطبائیdelavarali@yahoo.com .
 .0استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی.
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مقدمه
از سال  2444به بعد ،در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعهیافتگی کشورها متغیرهای
نشاط ،امید به آینده ،خشنودی و رضایتمندی افراد جامعه بهعنوان یک متغیر کلیدی وارد
محاسبات شده است که این نشاندهنده اهمیت شادی و نشاط است .شلدون و لیوبومیرسکی

1

( )2440سه مؤلفه کلیدی را در شادکامی مؤثر میدانند که عبارتاند از :نقطه تثبیت ،2شرایط
زندگی 1و فعالیتهای ارادی .0نقطه تثبیت به ویژگیهای ژنتیکی و شخصیتی فرد اشاره
دارد .شرایط زندگی دربردارنده متغیرهای جمعیتشناختی مانند سن ،وضعیت تأهل،
وضعیت استقالل و درآمد ،تسهیالت و خانواده و مذهب است و فعالیتهای ارادی ،به
فرایندهای تالشمدار و هدفمند زندگی فرد اشاره دارد و دربرگیرنده جنبههای شناختی
(مانند داشتن نگرشهای مثبت و کمالگرا) ،رفتاری( 0مانند ابراز عالقه به دیگران یا ورزش
کردن) و خواستهای ارادی( 6مانند تعیین و دنبال کردن هدفهای شخصی معنیدار) است.
شلدون ،بوهم 9و لیوبومیرسکی ( )2411این مدل را ،مدل شادی پایدار )SHM( 8معرفی
نمودهاند و میزان تأثیر هرکدام از مؤلفهها را در تبیین شادکامی به ترتیب  04درصد14 ،
درصد و  04درصد گزارش نمودهاند.
عاملهای شخصیتی (ویژگیهای ژنتیکی و شخصیتی) ابعادی از تفاوتهای فردی
هستند ،که نشاندهندهی الگوهای ثابت و پایداری از افکار ،احساسات و رفتار میباشند.
مدل پنج عاملی شخصیت پرکاربردترین مدل شخصیتی در ادبیات تحقیق است ،خصوصاً
به این دلیل که تحقیقات متفاوت در فرهنگها و زبانهای مختلف بهصورت دقیق وجود
این پنج حوزه را مورد تأیید قرار داده است (فیست و فیست2412 ،9؛ ترجمهی سیدمحمدی،
 .)1190پژوهشهای انجام شده در زمینه ویژگیهای شخصیتی و شادکامی نشان داد که
0. Sheldon KM, Lyubomirsky S.
8. set-point
5. life circumstance
4. intentional activities
3. bihavior
6. volitional activities
7. Boehm
2. stainable happiness model
9. Fist & Fist
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شادکامی با سطح باالی برونگرایی و سطح پایین روانرنجورخویی مرتبط است (آبو و نیو،1
2419؛ فارنهام و کریستوفر2449 ،2؛ هاردی و تی2449 ،1؛ بهادری خسروشاهی ،هاشمی
نصرتآباد و ماشینچی1191 ،؛ گروسی فرشی ،مانی و بخشیپور .)1180 ،همچنین ابعاد روان
رنجوری و با وجدان بودن ،قویترین پیشبینی کنندههای رضایت از زندگی در بین عوامل
پنجگانه شخصیتی میباشند .درواقع نتایج مطالعات نشان داده است که برونگرایی و تجربه-
پذیری اساس زیستی شادکامی و توافقپذیری و وظیفهشناسی اساس ظهور مؤلفههای
شادکامی را فراهم میآورند (گومز ،کرینگس ،بانگرتر و گروب.)2449 ،0
عالوه بر ویژگیهای شخصیت ،هوش هیجانی هم شادکامی افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد (قدرتی ،قدرتی و قناعتی .)1196 ،بر مبنای مدل شلدون و لیوبومیرسکی ( )2440و
متناسب با یافتههای پژوهشی (بای و نیازی2410 ،؛ رویز ،اکسترمرا و گلن2410 ،0؛
پالتسیدو ،)2411 ،6هوش هیجانی نیز یکی از ویژگیهایی است که میتواند بر شادکامی
مؤثر باشد .با به رسمیت شناخته شدن هوش هیجانی 9بهعنوان یکی از متغیرهای مهم
تبیینکنندهی تفاوتهای فردی ،تعداد فزایندهای از مطالعات ،شواهدی را برای نشان دادن
ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و شاخصهای بهزیستی ذهنی مانند باال بودن رضایت از
زندگی ،عزتنفس ،پذیرش خود ،عاطفه مثبت ،تعامل مثبت اجتماعی و سالمت را گزارش
میکنند (سجادیان ،کالنتری ،عابدی ،نیلفورشان.)1190 ،
مایر ،سالووی و کاروسو )2448( 8هوش هیجانی را دربرگیرنده چهار توانایی بههمپیوسته
ادراک هیجان در خود و دیگران ،استفاده از هیجانها برای تسهیل تصمیمگیری ،درک
هیجان و مدیریت هیجان تعریف میکنند .سجادیان و همکاران ( )1190در پژوهشی نشان
دادند که هوش هیجانی بهطور مستقیم بر شادی اثرگذار است .همچنین مطالعات نشان داده
0. Agbo, A. A., & Ngwu, C. N.
8. Furnham, A., & Christoforou, I.
5. Hardie, E., & Tee, M. Y.
4. Gomez, V., Krings, F., Bangerter, A., & Grob, A.
3. Ruiz, Extremera & Glan
6. Platsidou
7. Emotional Intelligence
2. Mayer, Salovey & Caruso
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است که افراد دارای هوش هیجانی باال به دلیل ایجاد و داشتن هیجانات مثبت بیشتر شادتر
هستند (شوسیجت و میکوالجک .)2419 ،1بنابراین ،هوش هیجانی هم میتواند عامل مؤثری
بر میزان شادکامی افراد باشد ،هرچند که این عامل در کنار سبک دلبستگی 2در تبیین
شادکامی موردبررسی قرار میگیرد .به عبارتی ،نظریه دلبستگی با برجسته کردن ریشههای
هیجانی ارتباط بین فردی در بزرگسالی ،بر این نکته تأکید دارد که دفاعهای عاطفی مرتبط
با دلبستگی ناایمن ،موانعی را در راه پردازش اطالعات هیجانی و عاطفی ،مهار و آگاهی
فرد از احساسها و خواستههای خود و دیگران (به تعبیر دقیقتر هوش هیجانی) به وجود
میآورند (کافتسیوس.)2440 ،1
دلبستگی پیوند یا گرههای هیجانی پایدار بین دو فرد است بهطوریکه یکی از طرفین
کوشش میکند نزدیکی یا مجاورت با موضوع دلبستگی را حفظ نموده تا مطمئن شود که
ارتباط ادامه مییابد (نوعی ایران و علیلو .)1190 ،مطالعات نشان دادند که سبکهای
دلبستگی بر سازههای روانشناختی تأثیرگذار هستند ،ازجمله این سازهها کیفیت زندگی و
شادکامی است (رابینسون2440 ،0؛ نوعی ایران و علیلو .)1190 ،نتایج مطالعه عزیزی و
موحدی ( )2411نشان داد که سبک دلبستگی ایمن با شادکامی همبستگی مثبت معنادار
دارد و با سبکهای اجتنابی و دوسوگرا همبستگی منفی دارد .بنابراین به نظر میرسد سبک-
های دلبستگی هم یکی از عوامل مؤثر بر شادکامی است.
بر اساس مدل شلدون و لیوبومیرسکی ( )2440در کنار ویژگیهای شخصیتی و
روانشناختی افراد (همانند هوش هیجانی و سبک دلبستگی) ،فعالیتهای ارادی و داوطلبانه
و ویژگیهای جمعیتشناختی (شامل عواملی چون سن ،جنس ،وضعیت تأهل و غیره) هم
میتواند بر شادکامی افراد تأثیر داشته باشد .در پژوهشی با عنوان میزان شادکامی مردم ایران
و عوامل مؤثر بر آن نشان داده شد که عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل وضعیت اشتغال،
سطح درآمد ،شهر محل سکونت و درک افراد از سالمت خود تأثیر بهسزایی بر سطح
0. Szczygieł, D., & Mikolajczak, M.
8. Attachment styles
5. Kafetsios, K.
4. Robinson, F. P
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شادکامی افراد دارد (منتظری و همکاران .)1191 ،در پژوهشی دیگر با عنوان شادکامی در
کارکنان بخش سالمت ،نتایج حاکی از آن بود که دوست داشتن شغل (ارادی بودن)،
رضایت از سالمت و سطح تحصیالت 21/0 ،درصد از تغییرات شادکامی را تبیین میکند
(رجبی گیالن ،قاسمی ،رشادت و زنگنه .)1191 ،تحقیقات دیگر هم بیانگر وجود ارتباط بین
عاطفهی مثبت و درآمد ،رضایت شغلی و شادمانی و عاطفهی مثبت و سن است (ادینگتون و
شومن2440 ،1؛ کشاورز و وفاییان.)1186 ،
بنابراین بر اساس آنچه گفته شد ،شادکامی در زنان متأثر از عوامل مختلفی است که
ازجمله آنها میتوان به ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبکهای دلبستگی،
فعالیتهای ارادی و ویژگیهای جمعیتشناختی اشاره نمود .ضرورت انجام پژوهش حاضر
از دو جنبه قابلبررسی است؛ اول اینکه ،استان لرستان به لحاظ فرهنگ ،آدابورسوم و روابط
قومی و اجتماعی خاص خود و نیز با توجه به وضعیت ضعیف معیشتی و اقتصادی اکثریت
آحاد مردم ،بهعنوان یکی از محرومترین استانهای کشور شناخته شده است و دارای باالترین
آمار از لحاظ بیکاری است .بر اساس آمار و اطالعات اخذ شده از معاونت سیاسی و امنیتی
استانداری لرستان ،در سال  1190استان لرستان دارای  212مورد خودکشی که برای مردان
 111مورد و برای زنان  141مورد بوده است؛ که به این لحاظ جزو سه استان اول کشور است.
از سوی دیگر ،در تحقیقی که در زمینهی میزان شادکامی استانهای مختلف ایران توسط
منتظری و همکاران ( )1191انجام شده است ،سهم شادکامی مردم استان لرستان نسبت به
استانهای دیگر کمتر است ،عالوه بر اینکه در این تحقیق میزان شادکامی زنان استان لرستان
بهطور جداگانه مشخص نشده است؛ لذا به نظر میرسد انجام پژوهش و بررسی برخی
پیشایندهای روانشناختی مؤثر بر شادکامی زنان این استان ،میتواند گامی مؤثر و مفید در
جهت شناسایی و سپس رفع عوامل کاهنده شادکامی زنان استان باشد .دوم اینکه ،علیرغم
پژوهشهای زیادی که در زمینه ارتباط این متغیرها بهصورت جداگانه وجود دارد جای
پژوهشی که بتواند بهطور همزمان همهی روابط را در قالب یک مدل بررسی کند خالی است.

0. Eddington، N.، & Shuman، R.

57
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بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا مدل ترسیم شده در
گروه نمونه برازش دارد و اینکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها روی شادکامی زنان
شهر خرمآباد چگونه است؟
فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 بین ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی ،فعالیت ارادی و ویژگیهای
جمعیتشناختی با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد.
 مدل ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی ،فعالیت ارادی و ویژگیهای
جمعیتشناختی در تبیین شادکامی برازش دارد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که به روش تحلیل مسیر انجام شده
است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در سازمانها و ادارههای دولتی استان
لرستان در سال  1196بود که بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تعداد زنان
شاغل  12191نفر است که از این تعداد  1098نفر در آموزشوپرورش و  8990نفر در سایر
ادارات مشغول به خدمت هستند .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید
و حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان  90درصد ( )α=4/40محاسبه گردید .مقدار z

یا  tدر فرمول کوکران با سطح اطمینان  90درصد برابر  1/96در نظر گرفته شد .مقدار (dاشتباه
مجاز) 4/2 ،یا  4/24یا کمتر در نظر گرفته میشود تا توان آزمون از  %84کمتر نشود که در
اینجا مقدار  )4/40( dدر نظر گرفته شد .مقادیر  pو  qبهمنظور محاسبه حداکثر حجم نمونه
 4/0در نظر گرفته شدند .بر این اساس ،حجم نمونه برابر با  192/9محاسبه گردید که بهمنظور
باال بردن قدرت تعمیمپذیری یافتهها حجم نمونه به  044نفر افزایش یافت .این تعداد نمونه با
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند ،بدینصورت که ابتدا
شهرهای استان به پنج منطقه جغرافیایی شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب تقسیم شدند
سپس از هر منطقه جغرافیایی استان پنج شهر (خرمآباد ،بروجرد ،درود ،کوهدشت و پلدختر)
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .در مرحله بعد از بین ادارات هر شهرستان ،چند اداره را
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بهصورت تصادفی انتخاب و پس از هماهنگی با مسئوالن و مدیران ادارات ،از آنها جهت
همکاری با پژوهشگر درخواست کمک شد .بهمنظور اجرا و جمعآوری پرسشنامهها ،سه نفر
از فارغالتحصیالن رشته روانشناسی که در زمینه اجرای آزمون آموزشهای الزم را دریافت
کرده بودند با مراجعه به ادارات منتخب اقدام به اجرا و جمعآوری دادههای پژوهش نمودند.
جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو :1این پرسشنامه شامل  64سؤال است که توسط کاستا و
مککری 2در سال  1992بهصورت لیکرت پنجدرجهای تدوین شده است .در تحلیل عاملی،
ساختاری با پنج عامل اصلی شخصیت بهدست آمده است که این عوامل عبارتاند از :روان-
رنجوریی ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،توافقپذیری و وظیفهشناسی .آزمون نئو ،نخست
برای ارزیابی عوامل شخصیت افراد سالم ساخته شده و هنجاریابی اصلی آن نیز بر روی
نمونههایی از افراد بهنجار تهیه شده است .شیوه نمرهگذاری سؤاالت بهصورت لیکرت پنج
گزینهای از کامالً مخالفیم ( ،)4مخالفم ( ،)1خنثی ( ،)2موافقم ( )1و کامالً موافقم ( )0است.
بررسیهای انجام شده اعتبار آن را در فاصلههای سه ساله بین  4/61تا  4/99و شش ساله بین
 4/68تا  4/81گزارش دادهاند (کاستا و مککری ،1988 ،نقل از حجازی ،تنها ،رحمانی و
نیکپور .)1192 ،این پرسشنامه در ایران توسط حقشناس ( )1180بر روی  042نفر از افراد
بدون سابقه روانپزشکی هنجاریابی شده و ضرایب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی
برای پنج شاخص اصلی ،به ترتیب  4/81 ،4/91 ،4/09 ،4/91 ،4/81و ثبات باز آزمایی به
ترتیب  4/60 ،4/64 ،4/96 ،4/90 ،4/01در فاصله میانگین شش و هفت ماهه به دست آمده
است .در این پژوهش پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو به روش همسانی درونی و با استفاده از
روش آلفای کرونباخ برآورد شد که برای خرده مقیاس روان رنجوری  ،4/91برونگرایی
 ،4/61گشودگی به تجربه  ،4/00توافقپذیری  ،4/61وظیفهشناسی  4/84برآورد شد.
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ :1این آزمون در سال  1996توسط شرینگ تدوین شده
است .فرم اصلی شامل  94سؤال است که چندین جنبه از هوش هیجانی (خودآگاهی ،خود
0. NEO Five Factor Personality Inventory
8. Costa Jr PT, McCrae RR.
5. Shering Emotional Intelligence Questionnaire
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نظمدهی ،انگیزه ،همدلی و مهارتهای اجتماعی در شغل) را مورد ارزیابی قرار میدهد که
البته بعد از هنجار شدن در ایران تعدادی از سؤاالت آزمون به دالیل مختلف از قبیل نداشتن
مشخصات الزم سؤال ،طوالنی بودن سؤال و عدم تطبیق با فرهنگ ایران حذف شده است،
درنتیجه آزمون هنجار شده دارای  11سؤال است .این آزمون  0مؤلفه هوش هیجانی را
اندازهگیری میکند .این مؤلفهها عبارتاند از :خودآگاهی ،خودکنترلی ،خود انگیزی،
هوشیاری اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی .هنجار و نمره برش این پرسشنامه در هنجار ایرانی
آن به این شرح است( :نمره پایینتر از  = 94هوش هیجانی غیرعادی =94-99 ،خیلی پایین،
 =84-89پایین = 94-149 ،متوسط =114-119 ،باال =124-129 ،خیلی باال ،باالتر از =114
هوش هیجانی استثنایی) .تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ویژگیهای روانسنجی
ابزار را برای ارزیابی هوش هیجانی مطلوب ارزیابی کردهاند (کریمی ،کیمیایی و مهدیان،
 .)1191این مقیاس در ایران هنجاریابی و آلفای کرونباخ هر یک از خردهمقیاسها بهترتیب
برای خودکنترلی  ،4/82خودآگاهی  ،4/99مهارت اجتماعی  ،4/68خودانگیزی ،4/66
همدلی  4/90و مقیاس کل  4/81نشان داده شده است (کریمی و همکاران .)1191 ،در این
پژوهش پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ به روش همسانی درونی و با استفاده از روش
آلفای کرونباخ برابر با  4/80برآورد شد.
پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید :1این پرسشنامه توسط کولینز و رید در سال  1994ساخته
شده و دارای  18ماده است که در مقیاس پنجدرجهای لیکرت تهیه شده است و دارای سه
زیر مقیاس است که شامل  6ماده در هر زیر مقیاس است .سه زیر مقیاس عبارتاند از:
مقیاسهای وابستگی ،نزدیک بودن و اضطراب .زیر مقیاس اضطراب ( )Aبا دلبستگی
اضطرابی -دوسوگرا مطابقت دارد و زیر مقیاس نزدیک بودن ( )Cیک بعد دوقطبی است
که اساساً توصیفهای ایمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار میدهد .بنابراین نزدیک بودن
 Cدر تطابق با دلبستگی ایمن است و زیر مقیاس وابستگی ( )Dرا میتوان تقریباً عکس
دلبستگی اجتنابی قرار داد .نمرهگذاری این پرسشنامه از طریق عالمتگذاری روی یک

0. Collins & Read Attachment Questionnaire
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مقیاس  0درجهای (از نوع لیکرت) «از بههیچوجه با خصوصیات من تطابق ندارد= ،1تا کامالً
با خصوصیات من تطابق دارد=  »0است و برای گزینههای  1تا  0به ترتیب نمرات  4تا  0در
نظر گرفته میشود .برای زیرمقیاسها نمرات  6ماده هر زیرمقیاس با هم جمع شده و نمره
زیرمقیاس بهدست میآید و برای بهدست آوردن نمره کل حاصل کلیه سؤاالت باهم جمع
میگردد .مدت اجرای پرسشنامه بر اساس زمینهیابی انجام شده  14دقیقه در نظر گرفته شده
است .کولینز و رید ( )1994روایی و پایایی ابزار را مطلوب گزارش کردند و میزان پایایی را
برای زیرمقیاسهای نزدیک بودن ،وابستگی و اضطراب با روش آلفای کرونباخ باالی 4/84
گزارش نمودند .در ایران این پرسشنامه توسط پاکدامن ( )1184هنجاریابی شده و ضریب
آلفای کرونباخ هر یک از سه مقیاس به ترتیب  4/84 ،4/81و  4/82گزارش شده است .در
این پژوهش پایایی پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید به روش همسانی درونی و با استفاده از
روش آلفای کرونباخ برابر با  4/09برآورد شد.
پرسشنامه فعالیتهای ارادی :این پرسشنامه از  26فعالیت که بهصورت ارادی توسط فرد انجام
میشود ،تشکیل شده که بر اساس نظریه لیوبومرسکی ،کینگ و دینر )2440( 1یکی از عوامل
مهم شادکامی است .نمرهگذاری این پرسشنامه برای گزینهها بین  4تا  0است که بهصورت
لیکرت  0گزینهای از ( =4هرگز =1 ،بهندرت =2 ،گاهی اوقات =1 ،اغلب =0 ،همیشه) نمره-
گذاری میشود و هر چه نمره بیشتر باشد فعالیتهای ارادی فرد بیشتر است .ضریب پایایی
این مقیاس در پژوهشی توسط نوفرستی ،گنجی و سلیمانی ( )1190با استفاده از آلفای
کرونباخ  4/89به دست آمد .اعتبار این آزمون با استفاده از اعتبار همزمان با بررسی ضریب
همبستگی این پرسشنامه با مقیاس شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک به ترتیب 4/09
و  -4/10به دست آمد .در این پژوهش پایایی پرسشنامه فعالیتهای ارادی به روش همسانی
درونی و با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  4/81برآورد شد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( :2)OHQمقیاس شادکامی آکسفورد یکی از رایجترین
مقیاسهاست و در سال  ،2442آرگایل و هیلز ،1نسخهای جایگزین و بهبودیافته از این مقیاس
0. Lyubomirsky S, King L, Diener E.
8. Oxford Happiness Questionnaire
5. Argyle & Hills
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را با عنوان پرسشنامه شادکامی آکسفورد ،طرحریزی و ارائه کردند که متشکل از  29آیتم
است که در یک مقیاس لیکرتی  0درجهای پاسخ داده میشود .هر گویه شامل  0عبارت
است که عبارت اول نمره صفر ،عبارت دوم نمره  ،1عبارت سوم نمره  2و عبارت چهارم
نمره  1میگیرد .درنهایت فرد نمرهای بین  4تا  89به دست میآورد و در هر پرسش فرد
درباره خود از احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد قضاوت میکند (نعیمی و تاجری،
 .)1196بهطورکلی هر چه در این آزمون نمره باالتری بهدست آید فرد از میزان شادی بیشتری
برخوردار است .اما برای دستهبندی میتوان از معیار زیر استفاده کرد؛ نمرات پایینتر از 22
(شادی کم) ،نمرات  22تا ( 00شادی متوسط) ،نمرات  00تا ( 68شادی باال) و نمرات  68تا
( 89شادی بسیار باال) است .تغییر در چارچوب پاسخدهی مقیاس بنا بر ادعای سازندگان آن
باعث کاهش احتمال پاسخدهی زمینهای و آمرانه میشود و در جمعیت عمومی و نه بالینی
قابلاجراست .این نسخه از آزمون سازههای روانشناختی زیر را مورد ارزیابی قرار میدهد؛
پاداشدهی زندگی ،آمادگی روانی ،رضایت از خود ،احساس زیباییشناختی ،رضایت از
زندگی ،سازماندهی زمانی ،جستجوی جذابیت و خاطرات شاد (هادینژاد و زارعی.)1188 ،
بررسیهای انجام شده در زمینه اعتبار و پایایی ابزار در خارج از کشور نشان دادهاند که پایایی
این پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ  4/94و پایایی باز آزمایی طی هفت هفته 4/98
گزارش کردهاند (آرجیل و همکاران1989 ،؛ به نقل از پورفرج عمران و رضازاده.)1199 ،
هادینژاد و زارعی ( )1188پایایی این پرسشنامه را بر نمونهای شامل  1421نفر  4/89به دست
آوردهاند  .در پژوهش حاضر ،پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد به روش همسانی درونی
و با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  4/91برآورد شد.
روش گردآوری اطالعات از طریق پنج پرسشنامه بود .محقق همراه سه نفر از
فارغالتحصیالن رشته روانشناسی که در زمینه اجرای آزمون آموزشهای الزم را دریافت
کرده بودند به سازمانها و ادارات منتخب مراجعه نمودند .پس از هماهنگی الزم با مدیران
سازمانها و ادارات منتخب از کارکنان زن شاغل درخواست شد که به پرسشنامهها پاسخ
دهند .با توجه به جذابیت موضوع کارکنان زن تمایل خوبی برای همکاری نشان دادند .به
دلیل پاسخگویی به  166پرسش ،تکمیل هر پرسشنامه زمان نسبتاً زیادی را به خود اختصاص
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میداد و برای تکمیل  044پرسشنامه  6ماه زمان صرف شد .عالوه بر  166پرسش موجود در
پرسشنامه ،اطالعات جمعیتشناسی شامل سن ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،جایگاه
شغلی ،درآمد ماهیانه و تعداد افراد خانوار گردآوری شد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی شامل (جدول توزیع فراوانی،
نمودار ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد و از
شاخصهای آمار استنباطی ،تحلیل مسیر استفاده شد و بهمنظور آزمون فرض نرمال بودن
متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده شده است و برای تحلیل کمی دادهها
از نرمافزار آماری  spssویرایش  24و برای تحلیل مسیر از نرمافزار لیزرل  9/8استفاده شد.

یافتهها
در جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه پژوهش شامل سن ،وضعیت تأهل،
تحصیالت ،مرتبه شغلی و وضعیت درآمد آمده است.
جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی نمونه پژوهش
ویژگی

دامنه سنی (بر حسب سال)

وضعیت تأهل

تحصیالت

مرتبه شغلی

زیرمجموعه

فراوانی (درصد)

14-20

)%16/0( 108

10-14

)%21( 80

04-10

)0 21/2( 90

00-04

)%11/9( 08

04-00

)%6/2( 20

متأهل

)%01/0( 210

مجرد

)%06( 180

دیپلم

)%6( 20

فوقدیپلم

)%11/0( 06

لیسانس

)%06/0( 226

فوقلیسانس

)%26( 140

کارشناس

)%80/8( 119

کارشناس مسئول

)%9/8( 19

معاون

)%2/0( 14

مدیر

)%1( 12
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ویژگی

وضعیت درآمد

زیرمجموعه

فراوانی (درصد)

کمتر از  844هزار تومان

)%11( 00

 1/0-1میلیون

)%29( 148

 2-1/0میلیون

)%20/0( 98

 2/0-2میلیون

)%18/1( 91

باالتر از  2/0میلیون

)%19/1( 99

بر اساس نتایج جدول  1از لحاظ دامنه سنی ،طبقه  20-14سال بیشترین میزان (16/0
درصد) ،از لحاظ وضعیت تأهل طبقه متأهل ( 01/0درصد) ،از لحاظ تحصیالت طبقه لیسانس
( 06/0درصد) ،ازنظر مرتبه شغلی طبقه کارشناس ( 80/8درصد) و ازنظر وضعیت درآمد
گروه درآمدی  1-1/0میلیون تومان ( 29درصد) بیشترین درصد را داشتهاند.
در جدول  2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آمده است.
جدول  .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

انحراف استاندارد

متغیر
روان رنجوری

21/10

6/09

برونگرایی

29/21

0/90

گشودگی به تجربه

26/46

0/22

توافقپذیری

14/19

0/14

وظیفهشناسی

10/91

0/92

خودانگیزی

1/01

4/01

خودآگاهی

1/66

4/04

خودکنترلی

1/22

4/64

هوشیاری اجتماعی

1/11

4/00

مهارتهای اجتماعی

1/09

4/60

نزدیک بودن

2/92

4/61

وابستگی

1/41

4/61

اضطراب

1/00

4/94

فعالیتهای ارادی

60/04

11/20

شادکامی

01/81

10/29

ویژگیهای شخصیتی

هوش هیجانی

سبک دلبستگی
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بر اساس نتایج جدول  ،2در ویژگیهای شخصیتی بیشترین میانگین مربوط به وظیفه-
شناسی ( )10/91و کمترین میزان مربوط به روان رنجوری ( )21/10است .در متغیر هوش
هیجانی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه خودآگاهی ( )1/66و کمترین مربوط به مؤلفه
خودکنترلی ( )1/22است .در متغیر سبک دلبستگی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه
وابستگی ( )1/41و کمترین مؤلفه اضطراب ( )1/00است .در جدول  1ماتریس همبستگی
متغیرهای پژوهش آمده است.
جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پیشبین و مالک پژوهش
1

2

1

0

0

6

9

8

9

14

11

12

11

10

10

16

19

4/19
*

4/14

-4/10
*

4/24
*

*

-4/00

4/26
*

فعالیتهای ارادی روان رنجوری برونگرایی گشودگی به تجربه توافقپذیری

1
*

-4/11

1
*

-4/10

1
*

4/10

1
*

4/19

1

4/09

وظیفهشناسی شادکامی

*

4/01
*

-4/01
*
*

-4/00

4/09
*
*

4/21
*

4/08

4/10
*

4/02
*
*

4/29

1
*

4/01

1
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1

2

1

0

0

6

9

8

9

14

11

12

11

10

10

16

19

4/44

4/14

-4/46

-4/41

-4/48

4/40

4/42

*

4/48

-4/11

4/40

4/44

4/11

4/10

*

4/49

4/00

*

-4/11

4/01

*

-/14

-4/46

-4/04

*

-4/19

*

*

-4/24

4/69

*

4/19

*

4/10

*

*

-4/69

4/04

*

4/19

*

4/00

*

4/06

*

4/09

*

-4/10

*

*

-4/11

4/11

*

*

4/12

*

*

-4/09

4/11

*

4/19

*

4/11

*

4/18

*

4/06

*

-4/29

*

-4/11

4/14

-4/04

*

4/19

*

*

-4/08

4/02

*

4/11

*

4/10

*

4/02

*

4/09

*

-4/24

*

-4/41

4/11

*

-4/16

4/99

*

*

4/16

*
*

-4/08

4/14

*

4/49

4/18

*

4/29

*

4/19

*

-4/29

*

-4/48

4/10

-4/06

4/84

*

4/61

*

*

4/19

*

-4/08

4/26

*

-4/01

*

*

4/11

*

4/12

*

4/11

*

4/29

*

-4/21

*

4/20

*

-4/16

-4/10

4/21

4/11

*

4/10

*

4/21

*

4/20

*

*

*

4/11
-4/49

4/46

-4/04

*

*

-4/19

4/91

*

*

4/02

*

4/66

4/09

*

4/01

*

4/02

*

سبک دلبستگی نزدیک بودن وابستگی اضطراب هوش هیجانی خودانگیزی خودآگاهی خودکنترلی هوشیاری اجتماعی مهارت اجتماعی

*

-4/29

4/11

*

-4/40

-4/46

-4/26

*

-4/09

-4/49

1

*

4/66

1

*

4/10

1

-4/46

1

*

-4/00

1

*

4/81

1

*

4/08

1

*

4/01

1

4/09

*

*

4/10

1

*

4/09

1

P>4/41

نتایج جدول فوق بیانگر همبستگی بین متغیرهای پژوهش است .در بین ویژگیهای

شخصیتی بیشترین همبستگی مربوط به برونگرایی ( )4/08است .همبستگی بین فعالیتهای

ارادی و شادکامی  4/09است .همبستگی بین سبک دلبستگی و شادکامی معنادار نیست و

از بین مؤلفههای سبک دلبستگی تنها مؤلفه اضطراب دارای همبستگی منفی و معنادار با
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شادکامی است ( )-4/24و همبستگی هوش هیجانی و شادکامی  4/09است و از بین
مؤلفههای آن مؤلفه خودآگاهی باالترین میزان همبستگی را با شادکامی داشت (.)4/09
بنابراین ،فرضیه اول پژوهش مبنی بر ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک
دلبستگی ،فعالیت ارادی و ویژگیهای جمعیتشناختی با شادکامی مورد تأیید قرار می-
گیرد.
در شکل  2ضرایب استاندارد مدل روابط بین ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی،
سبک دلبستگی ،فعالیت ارادی ،ویژگیهای جمعیتشناختی با شادکامی آمده است.

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل روابط بین ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی،
فعالیت ارادی ،ویژگیهای جمعیتشناختی و شادکامی
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بر اساس نتایج مدل مذکور متغیرهای سبکهای دلبستگی و متغیر شخصیتی روان
رنجوری بهصورت منفی و سایر متغیرها بهصورت مثبت بر میزان شادکامی مؤثر بودهاند.
همچنین الزم به ذکر است جهت بررسی مدل مسیر با توجه به تعداد زیاد متغیرهای
موردبررسی متغیر نزدیک بودن بهصورت معکوس بررسی شد «یعنی حالت دور بودن را
اندازهگیری میکرد» .بنابراین سه شاخص دور بودن ،وابستگی و اضطراب بهعنوان یک نمره
کلی سبک دلبستگی که میتواند نشانی از سبک دلبستگی ناایمن باشد وارد مدل شد.
شاخصهای مربوط به برازش مدل در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل
شاخص برازش

دامنه موردقبول

مقدار مشاهده شده

ارزیابی شاخص برازش

χ2/df

≥1

2/42

مناسب

RMSEA

≤8/80

4/401

مناسب

AGFI

≥8/9

4/92

مناسب

CFI

≥8/9

1

مناسب

GFI

≥8/9

4/99

مناسب

NFI

≥8/9

4/99

مناسب

شاخص نسبت مجذور کای بر درجه آزادی ( )χ2/dfبرازش مدل را تأیید میکند Df

 χ2/که این عدد کمتر از  1است و به معنی برازش مدل با دادههاست .خطای ریشه مجذور
میانگین تقریبی ( )RMSEAبرابر  4/401است که از میزان مالک ( )4/48کوچکتر است
و درنتیجه برازش مدل را تأیید میکند و درنهایت شاخصهای CFI ،NFI ،AGFIو GFI

نیز از مالک موردنظر ( )4/9بزرگتر هستند .در مجموع و با در نظر گرفتن مجموع شاخص-
های محاسبه شده ،برازش مدل با دادهها مورد تأیید قرار میگیرد.
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جدول  .5اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی،
فعالیت ارادی ،ویژگیهای جمعیتشناختی بر شادکامی
مسیر
روان رنجوری >-شادکامی
برونگرایی >-شادکامی
گشودگی به تجربه >-شادکامی
توافق پذیری>-شادکامی
وظیفهشناسی >-شادکامی
سبک دلبستگی >-شادکامی
هوش هیجانی >-شادکامی
فعالیتهای ارادی >-شادکامی
سن >-شادکامی
وضعیت تأهل >-شادکامی
تحصیالت >-شادکامی
موقعیت شغلی >-شادکامی
درآمد >-شادکامی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

اثر

**-4/01

**-4/2

**-4/91

مقدار تی

-0/20

-2/69

-1/20

اثر

**4/08

4/48

**4/66

مقدار تی

0/02

1/09

0/16

اثر

**4/01

-4/41

**4/0

مقدار تی

2/88

-4/01

2/80

اثر

4/49

-4/42

4/40

مقدار تی

4/61

-1/12

4/01

اثر

4/48

4/49

4/19

مقدار تی

4/62

4/09

1/10

اثر

-4/10

-4/40

-4/19

مقدار تی

-1/90

-4/98

**-2/19

اثر

4 /2

-

4 /2

مقدار تی

**1/01

-

**1/01

اثر

4/11

/441

4/10

مقدار تی

**6/49

4/01

**6/14

اثر

4/64

4/40

4/01

مقدار تی

4/89

4/91

4/99

اثر

4/10

4/21

4/10

مقدار تی

4/28

1 /1

4/28

اثر

-/12

4/41

-/20

مقدار تی

-1/66

4/60

-1/00

اثر

4 /6

-4/40

4/06

مقدار تی

1/88

-4/61

1/61

اثر

4/02

4/42

4/02

مقدار تی

1/22

4/62

1/26
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در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش مبنی بر برازش مدل شادکامی بر اساس ویژگیهای
شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی ،فعالیت ارادی و ویژگیهای جمعیتشناختی،
همانطور که نتایج جدول  0نشان میدهد اثر مستقیم ( ،)β=-4/01غیرمستقیم ( )β=-4/2و
کل متغیر شخصیتی روان رنجوری ( )β=-4/91بر شادکامی به لحاظ آماری معنادار بود
( .)p>4/41همچنین اثر مستقیم ( )β=4/08و کل برونگرایی ( )β=4/66بر شادکامی به
لحاظ آماری معنادار بود ( .)p>4/41اثر مستقیم ( )β=4/01و کل ( )β=4/0گشودگی به
تجربه بر شادکامی به لحاظ آماری معنادار بود ( .)p>4/41اما هیچیک از اثرات توافقپذیری
و وظیفهشناسی بر شادکامی از لحاظ آماری معنادار نبود ( .)p<4/40همچنین اثرات مستقیم
( )β=4/2و کل ( )β=4/2هوش هیجانی بر شادکامی از لحاظ آماری معنادار بود ()p>4/41
و مسیر غیرمستقیمی برای اثر هوش هیجانی بر شادکامی وجود نداشت .اثر مستقیم (-4/10
= )βسبک دلبستگی (که پیرو توضیحات قبلی به دلیل جمع بسته شدن هر سه سبک ،بهعنوان
دلبستگی ناایمن در نظر گرفته شد) بر شادکامی معنادار نبود اما اثر کل ( )β=-4/19سبک
دلبستگی بر شادکامی از لحاظ آماری معنادار بود ( .)p>4/41بهطوریکه با افزایش سبک
دلبستگی ناایمن میزان شادکامی به میزان معناداری کاهش مییابد .اثر مستقیم ( )β=4/11و
کل ( )β=4/10فعالیتهای ارادی بر شادکامی ازنظر آماری معنادار بود ( )p>4/41و اثر
غیرمستقیم ( )β=4/441معنادار نبود .از بین متغیرهای جمعیتشناختی ،هیچکدام از اثرات
سن ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،موقعیت شغلی و درآمد بر شادکامی از لحاظ آماری معنادار
نبود ( .)p<4/40بنابراین ،بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد و
ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی و فعالیت ارادی (بهاستثنای ویژگی-
های جمعیتشناختی) در تبیین مدل شادکامی نقش دارند.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون مدل شادکامی بر اساس ویژگیهای شخصیتی ،هوش
هیجانی ،سبک دلبستگی ،فعالیتهای ارادی و ویژگیهای جمعیتشناختی بود .فرضیه اول
پژوهش این بود که بین ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی ،فعالیت
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ارادی و ویژگیهای جمعیتشناختی با شادکامی رابطه معناداری وجود دارد ،که مورد تأیید
قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که در بین ویژگیهای شخصیتی بیشترین همبستگی
مربوط به برونگرایی است .همبستگی بین فعالیتهای ارادی و شادکامی مثبت و معنادار
است .همبستگی بین سبک دلبستگی و شادکامی معنادار نیست و از بین مؤلفههای سبک
دلبستگی تنها مؤلفه اضطراب دارای همبستگی منفی و معنادار با شادکامی است و همبستگی
هوش هیجانی و شادکامی مثبت و معنادار است و از بین مؤلفههای آن مؤلفه خودآگاهی
باالترین میزان همبستگی را با شادکامی داشت اما بین ویژگیهای جمعیتشناختی با
شادکامی رابطه معناداری وجود نداشت .این یافته با پژوهشهای انجام شده در این زمینه
همسو است (گومز و همکاران2449 ،؛ شوسیجت و میکوالجک2419 ،؛ بیرامی و همکاران،
2412؛ بیات1196 ،؛ خدابندهلو.)1191 ،
گومز و همکاران ( )2449معتقدند برونگرایی و تجربهپذیری ،اساس زیستی شادکامی،
همسازی (توافقپذیری) و وظیفهشناسی زمینه ظهور شادکامی هستند .همچنین در تبیین و
توضیح نتایج انجام شده میتوان بیان کرد دو ویژگی برونگرایی و روان رنجوری یک رابطه
پایدار و بلندمدت با شادکامی دارند بهگونهای که در طول ده سال بعد به تأیید رسیده است
درحالیکه ارتباط توافقپذیری ،وظیفهشناسی و گشودگی به تجربه با شادکامی ناپایدار است
(آگوستو-الندا ،مارتوس و لوپز -ظفرا .)2414 ،نتایج مطالعه خطیب ،ناظر ،نعمتاهللزاده
ماهانی و صدرمحمدی ( )1190نشان داد رابطة بین برونگرایی و رضایت شغلی و همچنین،
رابطة ثبات هیجانی ،برونگرایی و سازگاری با شادکامی معنادار است .نتایج مطالعه
شوسیجت و میکوالجک ( )2419حاکی از آن است که صفت هوش هیجانی با بهزیستی
روانی رابطه مثبتی دارد و هیجانات مثبت میتواند رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی را
میانجی کند .بر این اساس میتوان گفت که هوش هیجانی ارتقاءدهنده بهزیستی ذهنی افراد
است و میتواند بر میزان شادکامی آنها مؤثر باشد .فارنهام و پترایدز ( ،)2441در بررسی
رابطه هوش هیجانی و شادکامی نشان دادند که هوش هیجانی با شادکامی رابطه مستقیم و
همسو دارند .پژوهشها نشان دادهاند که دلبستگی ایمن با بهزیستی باال همراه است

45

فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال نهم ،شمارة  ،53پاییز 7579

درحالیکه دلبستگی اضطرابی و اجتنابی هر دو با بهزیستی پایینتر مربوط است (جوشنلو،1
 .)2418شواهد تجربی همچنین بیانگر این است که گرایشهای دلبستگی ناایمن با باورهای
ترس از شادکامی و گریز از شادی ارتباط دارد .بنابراین افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن
و مضطرب ،شادی کمتری در زندگی تجربه میکنند (بیرامی و همکاران2412 ،؛ بیات،
1196؛ قدمپور و همکاران .)1190 ،با توجه به ادبیات و پیشینهی موضوع در خصوص مفهوم
فعالیت ارادی که تحت عنوان فعالیتهای داوطلبانه نیز بیان میشود ،نظریهپردازان شادی
ازجمله کار ( )2440و شلدون و لیوبومیرسکی ( )2440سه مؤلفه کلیدی را در شادکامی مؤثر
میدانند که یکی از این مؤلفهها فعالیتهای ارادی بود .فعالیتهای ارادی به فعالیتهای
تالشمدار ،هدفمند و مفید زندگی فرد اشاره دارد که دربرگیرنده جنبههای شناختی (داشتن
نگرشهای ملیت) ،جنبههای رفتاری (ورزش کردن ،شرکت در مراسم) و فعالیتهای
داوطلبانه (تعیین و دنبال کردن هدفهای مشخص معنیدار) است .بر اساس نظریه
لیوبومیرسکی ،فعالیتهای ارادی  04درصد شادی افراد را تبیین میکند .دیدگاه فعالیتهای
ارادی به طیف وسیعی از فعالیتهایی که افراد انجام میدهند ،افکاری که در زندگی روزمره
دارند و مهربانی با مردم اشاره دارد .همچنین از انواع فعالیتهای شناختی نگاه مثبت به
زندگی ،اهداف فردی و داشتن امور با معنا در زندگی ازجمله عوامل مهم اثرگذار بر
شادکامی هستند .نتایج مطالعه خدابندهلو ( )1191نشان میدهد که فعالیتهای ارادی یکی
از بهترین و محتملترین روشهای افزایش شادکامی است .بنابراین با استفاده از فعالیتهای
ارادی و مثبت میتوان سطح شادکامی را افزایش داد .فرتیزر و بیتون )2412( 2در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که شادکامی در طول عمر ثبات ندارد و بین سن و شادی رابطه U

شکل وجود دارد .تحصیالت راه را برای دستیابی به شغلهای بهتر ،زندگی مناسبتر و غنیتر
و حتی درآمد بیشتر هموار میسازد .لذا هرچه فرد تحصیل کردهتر باشد احتماالً شادتر نیز
خواهد بود (کالیترنا و همکاران .)2440 ،دینر ( )2444نیز اظهار میدارد که همبستگی بین
تحصیل و شادمانی در افراد کمدرآمد را میتوان به نقش تحصیالت در ایجاد عالیق وسیعتر
0. Joshanloo, M.
8. Frijters & Beatton
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که منجر به فراهم آمدن منابع شادمانی بیشتر میگردد ،نسبت داد .بر اساس یافتههای محمدیان
منصور و همکاران ( )1190مشاهده شد که تأثیر تحصیالت بر شادی مثبت ،اما بسیار اندک
و از معناداری کمتری نسبت به سایر متغیرهای توضیحی مدل برخوردار بود .بهگونهای که با
افزایش یک درصدی در این متغیر تنها افزایش ناچیزی حدود  4/411درصد سطح شادی را
میتوان انتظار داشت .در ارتباط با رابطه وضعیت تأهل و شادی هم اگرچه برخی معتقدند
که ازدواج قویترین اثر بر شادکامی ،سالمت روانی و جسمانی دارد و محرومیت از آن
بسیار آَشفته است (پارکرسون و برودهد ،1994 ،به نقل از شیخ مونسی و همکاران،)1191 ،
اما گاهی به دلیل افزایش مسئولیت زندگی ،بر کاهش شادکامی هم مؤثر است.
فرضیه دوم پژوهش این بود که مدل ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک
دلبستگی ،فعالیت ارادی و ویژگیهای جمعیتشناختی در تبیین شادکامی برازش دارد ،که
مورد تأیید قرار گرفت و ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی و فعالیت
ارادی (بهاستثنای ویژگیهای جمعیتشناختی) در تبیین مدل شادکامی نقش دارند .این یافته
با پژوهشهای انجام شده در این زمینه همسو است (سلیمی1191 ،؛ پورزارعی1182 ،؛
شریعتی و رمضانی1188 ،؛ میکولینسر و شاور2441 ،1؛ لیم و پوتنام2414،؛ صحرائیان ،صلحی
و حقانی1191 ،؛ نشاطدوست و همکاران.)1186 ،
در تبیین این نتایج میتوان گفت همسو با نتایج قبلی ،اصوالً برونگرایی دارای محتوا و
ماهیتی است که با تحرک و ارتباط ،پیوند نزدیک دارد و ازاینرو میتواند منجر به پذیرش،
گروهگرایی و مخاطبگرایی شود .همچنین افراد برونگرا ،همیشه به همراه شدن با دیگران
توجه دارند ،به آسانی ارتباط برقرار میکنند ،هم روی دیگران تأثیر میگذارند و هم تأثیر
می پذیرند ،میل به ارتباط و گفتگو با دیگران دارند ،عالقهمند به فعالیتهای فیزیکی و
فعالیتهای گروهی هستند و همه این عوامل میتواند موجب شادی در افراد برونگرا شود
(جزایری .)1199 ،ویژگی شخصیتی روان رنجوری رابطه منفی معناداری با شادکامی دارد و
میتواند پیشبینیکننده شادکامی باشد .در میان عاملهای شخصیتی روانرنجورخویی با
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ویژگیهایی مانند گرایش به تجربه اضطراب و ناامنی و آسیبپذیری در مواجه با استرس
شناخته میشود .افراد روانآزرده بیشتر به تنبیهها پاسخ میدهند و در معرض احساسات منفی
مانند ترس ،خشم ،شرم و احساس گناه هستند .مجموعه این عوامل میتواند موجب عدم
احساس شادی در افراد روانآزرده شود .افراد با گشودگی به تجربه ،افرادی انعطافپذیرند
که احساسات خود را به شکلی نیرومند تجربه میکنند و به این تجربه بها میدهند و آن را
سرچشمه معنای زندگی در نظر میگیرد (گومز و همکاران2449 ،؛ جزایری .)1199 ،در
ارتباط با هوش هیجانی ،افراد با توانایی مدیریت احساسات ،سطوح پایینتری از استرس و
عواطف منفی را تجربه میکنند و قادر به درک و تنظیم احساساتی هستند که منجر به تجارب
مثبت میشود .افرادی که دارای هوش هیجانی باال هستند ،مهارتهای الزم برای مدیریت
استرس را دارند .آنها قادرند عواطف خود را ارزیابی و آنها را مدیریت و ابراز نمایند
(جزایری .)1199 ،هوش هیجانی باال این توانایی را به افراد میدهد که از دخالت عوامل
نامطلوب درونی و بیرونی نظیر ناامیدی و خستگی هیجانات منفی ،فشارهای روانی اطرافیان
و سایر عوامل مزاحم پیشگیری کنند .درنهایت ،افراد با هوش هیجانی باال هیجانهای خود
را تشخیص داده (خودآگاهی) ،در زمان و مکان مناسب احساسات و هیجانات خود را ابراز
میکنند (خودکنترلی) ،با درک صحیح احساسات دیگران روابط خود را با دیگران بهبود
میبخشند (مهارت اجتماعی) و نسبت به احساسات دیگران واکنشهای منطقی و معقول
نشان میدهند (هوشیاری اجتماعی) .با توجه به عوامل ذکر شده آنها افرادی شاد و بانشاط
هستند (سالووی و همکاران2444 ،؛ به نقل از حسننیا و همکاران1191 ،؛ بهادری
خسروشاهی و همکاران .)1191 ،در تبیین ارتباط با سبکهای دلبستگی میتوان گفت
سبکهای دلبستگی ناایمن بیشتر با دشواریهای هیجانی و روحی مواجه هستند و هر چه
احساس ناتوانی این افراد در برقراری روابط عاطفی بیشتر باشد سطح شادکامی آنها کمتر
است .همچنین میتوان گفت سبک دلبستگی ایمن ،منبعی ایمنیبخش برای مواجهه و مقابله
با استرس است ،درحالیکه سبکهای ناایمن دلبستگی ،چنین منبعی را فراهم نمیکنند و
فرد را در برابر استرسها تنها و درمانده رها میسازند و حتی راهبردهای مقابله ضعیف فرد
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را نیز از بین میبرند (جزایری .)1199 ،میکولینسر و شاور )2441( 1معتقدند که اشخاص
دارای سبک دلبستگی ایمن از آن دسته راهبردهای تنظیم هیجانی استفاده میکنند که
استرس را به حداقل رسانده و هیجانهای مثبت را فعال میکند .برعکس ،اشخاص دارای
سبکهای دلبستگی ناایمن ،اجتنابی و دوسوگرا از راهبردهای تنظیم هیجانی استفاده می-
کنند که بر هیجانهای منفی تأکید دارند .و در ارتباط با ویژگیهای جمعیتشناختی و
شادکامی میتوان اذعان داشت که نبودن رابطه معنیدار بین شادکامی و سن میتواند از دامنه
سنی نمونه موردبررسی ناشی شده باشد .درواقع به جای بررسی پراکندگی سن در کل عمر
انسان میانگین سنی  20-04جوان افراد موردمطالعه ( )81/8سن را در دوران جوانی
موردبررسی قرار داده است .با باال رفتن سن توانایی افراد برای سازگاری با شرایط جدید
افزایش مییابد و با مسائل و مشکالتی که فرد جوان با آنها روبرو است کمتر درگیر می-
شوند (آرگایل .)2411 ،این بدان معنا است که میتوان دریافت که شادکامی متغیری است
که برای تمام گروههای سنی وجود دارد ،ولی منبع کسب شادمانی در گروههای مختلف
سنی متفاوت است (کشاورز و همکاران .)1189 ،نبود رابطه معنیدار بین شادکامی و تأهل
به نظر میرسد ناشی از آن باشد که عواملی مانند کاهش درآمد ،عدم روابط رضایتبخش
میان زوجین ،نارضایتی جنسی ،باال رفتن سطح توقعات ،نداشتن شغل مناسب ،افزایش مخارج
و برخی عوامل دیگر موجب شدهاند که مشکالت ناشی از ازدواج بهمراتب بیشتر از مجرد
بودن به نظر آید لذا در این تحقیق تفاوتی بین شادکامی افراد مجرد و متأهل مشاهده نشد.
اگرچه برخی معتقدند که ازدواج قویترین اثر بر شادکامی ،سالمت روانی و جسمانی دارد
و محرومیت از آن بسیار آَشفته است (شیخ مونسی و همکاران .)1191 ،ولی باید در نظر
داشت که تحقیقات انجام شده در جمعیت دانشجویی کشور نشان از آن دارد که درآمد
پایین موجب میشود تا تأهل با شادکامی رابطه معناداری نداشته باشد و به همین دلیل
شادک امی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد نبوده است .در ضمن رابطه منفی معنیدار تعداد
اعضای خانواده با شادکامی می تواند ناشی از این باشد که افزایش تعداد اعضای خانواده با
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کاهش استانداردهای زندگی همراه است و موجب افزایش چالشها و تعارضات بین برادران
و خواهران شده و موجب کاهش سطح شادکامی افراد میشود (جزایری .)1199 ،در تبیین
رابطه تحصیالت بر شادی اینطور میتوان بیان داشت که تحصیالت دارای تأثیر غیرمستقیمی
بر رفاه ذهنی و شادی افراد است .تحصیالت به افراد اجازه میدهد تا به اهداف و
خواستههایشان زودتر دست پیدا کنند یا با تغییرات اتفاق افتاده در دنیای اطرافشان بهتر تطابق
یابند .از سوی دیگر احتماالً تحصیالت انتظارات را باال میبرد (کالرک و اسوالد.)1990 ،
لذا برخالف نظر ادینگتون و شومن ( )2440که معتقد بودند تحصیالت اگر منجر به انتظاراتی
شود که نتوان آنها را برآورده ساخت ،ممکن است با شادکامی تداخل پیدا کند و بنابراین
فاصله بین هدف و دستیابی به آن را افزایش دهد .در مطالعه حاضر بین درآمد و شادکامی
زنان شاغل در ادارات رابطه معناداری نبود .تفسیرهای مختلفی در خصوص اینکه چرا پول
بهتنهایی نمیتواند موجب افزایش شادی شود وجود دارد در این میان سیکزنت میهالی
( )1999در این رابطه معتقد است که اوالً افراد خیلی زود به سطح درآمد خود عادت می-
کنند ،ثانیاً اکثر مردم درآمد و دارایی خود را با درآمد و دارایی دیگران مقایسه میکند ،ثالثاً
ثروت شاید برای زندگی مفید باشد (نقل از کشاورز و همکاران.)1189 ،
بنابراین بهطورکلی ،بررسی ارتباط شادکامی با پنج متغیر ویژگیهای شخصیتی ،هوش
هیجانی ،سبک دلبستگی ،فعالیتهای ارادی و ویژگی جمعیتشناختی ،نشان داد که
شادکامی یک ویژگی است که تحت تأثیر عوامل چندگانه قرار دارد .مهمترین این عوامل،
ویژگیهای شخصیتی ،هوش هیجانی ،سبک دلبستگی و فعالیتهای ارادی هستند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به زیاد بودن و طوالنی بودن پرسشنامهها اشاره
کرد ،همچنین محدود بودن گروه نمونه به زنان شاغل استان لرستان ،تعمیم نتایج به سایر
گروهها و فرهنگ و قومیتها را با مشکل مواجه میکند ،بر این اساس به پژوهشگران آتی
پیشنهاد میشود برای ارزیابی شادکامی افراد عالوه بر پرسشنامه ،از روشهای دیگری برای
ارزیابی شادکامی استفاده کنند ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود نقش متغیرهای میانجی
نظیر خودکارآمدی ،شوخطبعی و دوست داشتن شغل نیز بهعنوان فرآیند تنظیمی مکمل
موردتوجه قرار گیرد ،همچنین مدیران سازمانها و ادارات با توجه به امکانات مالی و رفاهی
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که تحت عنوان بودجههای فرهنگی در ساختار مالی آنان وجود دارد زمینه برگزاری کارگاه-
های آموزشی متمرکز بر مهارتهای ارتقای شادکامی ،فعالیتهای ورزشی ،تفریحی و
گردشگری را فراهم نمایند.
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ولیعصر (عج) رفسنجان .نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی.1161-84 :)0(10 ،
رجبی گیالن ،نادر؛ قاسمی ،سید رامین؛ رشادت ،سهیال و زنگنه ،علیرضا .)1191( .شادکامی

در کارکنان بخش سالمت :برخی عوامل زمینهای و شغلی مرتبط با آن .مجله دانشکده
پزشکی اصفهان.14-1 :)149( 12 ،
سجادیان ،پریناز ،کالنتری ،مهرداد؛ عابدی ،محمدرضا و نیلفروشان ،پریسا .)1190( .تأثیر
برونگرایی و روان رنجوری بر شادی دانشجویان؛ نقش میانجی هوش هیجانی و
بهزیستی روانی .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،شماره .11-20 :1

سلیمی ،مسعود .)1191( .رابطه شادکامی با پنج عامل بزرگ شخصیت .فصلنامه مددکاری
اجتماعی.01-09 :)2( 1 ،

شریعتی ،مریم؛ و رمضانی ،فریدون .)1188( .بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی در
دانشجویان دانشگاه پیام نور .مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی شادکامی.
زاهدان :دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
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شیخ مونسی ،فاطمه؛ ضرغامی ،مهران؛ خادملو ،محمد؛ علیمحمدی ،محمد مهدی.)1191( .
بررسی وضعیت شادکامی و ارتباط آن با برخی از عوامل جمعیتشناختی در

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران .1189 ،مجله دانشگاه علوم
پزشکی مازندران.119-112 :)99( 22 ،
صحرائیان ،مریم؛ صلحی ،مهناز و حقانی ،حمید ( .)1191تأثیر مدل توانمندسازی بلوم در

ارتقای مهارتهای زندگی دانشآموزان دختر پایه سوم دبیرستان جهرم .مجله
تخصصی پژوهش و سالمت.91-144 :)1(2 ،
فیست ،جس و فیست ،گرگوری ( .)2412نظریههای شخصیت .ترجمه یحیی سید محمدی
( ،)1190ویراست هشتم ،تهران :روان.
قدرتی ،نعیمه؛ قدرتی ،اکرم و قناعتی ،مهدی .)1196( .رابطه بین معنای زندگی و هوش

هیجانی با شادکامی در دانشجویان پرستاری .مجله کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.8-10 :)2(22 ،

قدمپور ،عزتاله؛ خلیلی گشنیگانی ،زهرا و چهری ،پرستو .)1190( .بررسی رابطه بین سبک-
های دلبستگی و عزتنفس با شادکامی دانشجویان دختر دانشگاه لرستان .هفتمین
کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم اجتماعی ،تهران.
قلتاش ،عباسی؛ صالحی ،مسلم و بهمنی ،سمیه .)1194( .رابطه هوش هیجانی با فرسودگی

شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت .فصلنامه رهبری و مدیریت
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.110-119 :)2( 0 ،
کریمی ،امالبنین؛ کیمیایی ،سیدعلی و مهدیان ،حسین .)1191( .بررسی نقش سبکهای
دلبستگی و هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه
شهر مشهد در سال تحصیلی  .89-94فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی-11 :)14(0 ،
.00
کشاورز ،امیر؛ مولوی ،حسین و کالنتری ،مهرداد ( .)1189رابطه بین سرزندگی و ویژگی-
های جمعیتشناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان .مجله مطالعات روانشناختی،
.00-60 :)0(0
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گروسی فرشی ،میرتقی؛ مانی ،آرش و بخشیپور ،عباس ( .)1180بررسی ارتباط بین ویژگی-

های شخصیتی و احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز .فصلنامه
روانشناسی دانشگاه تبریز.101-108 :)1(1 ،
محمدیان منصور ،صاحبه؛ گل خندان ،داود؛ خوانساری ،مجتبی و گل خندان ،ابوالقاسم.
( .)1190تحلیل عوامل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی
با در نظر گرفتن محدودیتهای مذهبی) .فصلنامه برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی،
.120-161 :)20(9
منتظری ،علی؛ امیدواری ،سپیده؛ آذین ،سیدعلی؛ آیینپرست ،افسون؛ جهانگیری ،کتایون؛
صدیقی ،ژیال؛ عبادی ،مهدی؛ فرزادی ،فرانک؛ مختون ،فرزانه ،طاووسی ،محمود؛
هدایتی ،علیاصغر و فتحیان ،سمیه ( .)1191میزان شادکامی مردم ایران و عوامل مؤثر
بر آن :مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران .نشریه پایش.069-090 :)0(11 ،
نشاط دوست ،حمیدطاهر؛ مهرابی ،حسینعلی؛ باالهنگ ،حسن و سلطانی ،ایرج.)1186( .

تعیین عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان شرکت فوالد مبارکه .فصلنامه
خانواده پژوهی.669-681 :)11(1 ،
نعیمی ،ابراهیم و تاجری ،زهره ( .)1196اثربخشی آموزش مهارتهای ویژه چندگانه بر

کاهش استرس و افزایش شادکامی مادران دانشآموزان اتیسم .فصلنامه فرهنگ
مشاوره و رواندرمانی.19-19 :)12(8 ،
نوعی ایران ،لیال و علیلو ،مجید محمود ( .)1190پیشبینی کیفیت زندگی و شادکامی بر

مبنای سبکهای دلبستگی در زوجین متأهل شهر تبریز .مجله پژوهش توانبخشی
در پرستاری.64-69 :)0(1 ،
نوفرستی ،اعظم؛ گنجی ،نیما و سلیمانی ،علیاکبر .)1190( .رابطه شادکامی با متغیرهای
جمعیتشناختی ،شخصیت و فعالیتهای ارادی شادیآفرین در جانبازان و ایثارگران.
مطالعات فرهنگ ایثار.29-10 :)1(1 ،
هادینژاد ،حسن و زارعی ،فاطمه ( .)1188پایایی ،اعتبار ،و هنجاریابی پرسشنامه شادکامی
آکسفورد .مجله پژوهشهای روانشناختی.62-99 :)2-1(12 ،
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