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های شخصیتی، هوش تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی

ای ههای ارادی و ویژگی، فعالیتبستگیدلهیجانی، سبک 

 1شناختیجمعیت

 4فریبرز درتاج، 5علی دالور، 7سید حسین جزایری
 62/6/99تاریخ پذیرش:    19/2/99تاریخ ارسال: 

 چکیده
اهمیت  احساس این با همبسته عوامل یافتن افراد دارد و زندگی کیفیت در مهمی نقش شادی احساس
 های شخصیتی، هوشتدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف فراوانی

روش پژوهش شناختی بود. های جمعیتهای ارادی و ویژگی، فعالیتبستگیدلهای هیجانی، سبک
های استان لرستان بود که تعداد شاغل در سازمان زن 12191شامل  آماریهمبستگی است. جامعه  -توصیفی

ق ها از طریانتخاب شد. داده ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه با روشفرمول کوکران  بر اساسنفر  044
های ارادی عالیتز و رید، پرسشنامه فکولین بستگیدلمقیاس شخصیتی نئو، هوش هیجانی شیرینگ، پرسشنامه 

نتایج  لیل گردید.تح مسیر تحلیلآوری و با استفاده از همبستگی پیرسون و و پرسشنامه شادی آکسفورد جمع
اثر  و روان رنجورینشان داد که مدل شادکامی از برازش الزم برخوردار است و اثر مستقیم و غیرمستقیم 

(. همچنین اثر مستقیم هوش p<41/4جربه بر شادکامی معنادار است )گرایی و گشودگی به تمستقیم برون
(. بین p<41/4بر شادکامی معنادار است ) بستگیدلهای های ارادی و اثر کل سبکهیجانی و فعالیت

های پژوهش (. بر اساس یافتهp<40/4شناختی و شادکامی رابطه معناداری وجود ندارد )های جمعیتویژگی
ی ارادی متأثر ها، هوش هیجانی و فعالیتبستگیدلتواند از شخصیت، سبک شادکامی می توان گفت کهمی

به ارتقای شادکامی کارکنان کمک  هاآنتوانند با اولویت قرار دادن و آموزش ها میشود و مدیران سازمان
 نمایند.

های یژگیوشناختی، فعالیت ارادی، ویژگی جمعیتشادکامی، بستگی، سبک دل كلیدی: یهاواژه
 شخصیتی، هوش هیجانی
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 مقدمه

تغیرهای یافتگی کشورها مبه بعد، در نگاه سازمان ملل برای تعیین سطح توسعه 2444از سال 

د عنوان یک متغیر کلیدی وارمندی افراد جامعه بهنشاط، امید به آینده، خشنودی و رضایت

 1لیوبومیرسکی و شلدوندهنده اهمیت شادی و نشاط است. محاسبات شده است که این نشان

، شرایط 2تثبیت نقطه از: اندعبارت که دانندمی مؤثر شادکامی در را کلیدی مؤلفه ( سه2440)

 اشاره فرد شخصیتی و ژنتیکی هایویژگی به تثبیت . نقطه0های ارادیو فعالیت 1زندگی

 ،تأهل وضعیت سن، مانند شناختیجمعیت متغیرهای دربردارنده زندگی دارد. شرایط

 به ارادی، هایفعالیت و است مذهب و خانواده تسهیالت و درآمد، و استقالل وضعیت

شناختی  هایجنبه رندهیدربرگ و دارد اشاره زندگی فرد هدفمند و مدارتالش فرایندهای

 ورزش یا دیگران به عالقه مانند ابراز) 0گرا(، رفتاریو کمال مثبت هاینگرش داشتن )مانند

. استدار( معنی شخصی هایهدف کردن دنبال و تعیین مانند) 6های ارادیکردن( و خواست

 معرفی( SHM) 8پایدار شادی مدل را، مدل ( این2411لیوبومیرسکی ) و 9شلدون، بوهم

 14درصد،  04ترتیب  به شادکامی تبیین در را هامؤلفه از هرکدام میزان تأثیر و اندنموده

 اند.درصد گزارش نموده 04درصد و 

فردی  هایتفاوت از ابعادی شخصیتی( و ژنتیکی هایویژگیشخصیتی ) هایعامل

باشند. می رفتار و احساسات از افکار، پایداری و ثابت الگوهای یدهندهنشان که هستند،

 ، خصوصاًاست ادبیات تحقیق در شخصیتی مدل عاملی شخصیت پرکاربردترین پنج مدل

 وجود صورت دقیقبه مختلف هایزبان و هافرهنگ در تحقیقات متفاوت که دلیل این به

ی سیدمحمدی، ؛ ترجمه2412، 9داده است )فیست و فیست قرار تأیید مورد را پنج حوزه این

های شخصیتی و شادکامی نشان داد که های انجام شده در زمینه ویژگی(. پژوهش1190
                                                           

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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، 1نیو رنجورخویی مرتبط است )آبو وگرایی و سطح پایین رواننشادکامی با سطح باالی برو

؛ بهادری خسروشاهی، هاشمی 2449، 1؛ هاردی و تی2449، 2؛ فارنهام و کریستوفر2419

روان (. همچنین ابعاد 1180پور، ؛ گروسی فرشی، مانی و بخشی1191آباد و ماشینچی، نصرت

ل رضایت از زندگی در بین عوام یهاکننده ینیبشیپترین و با وجدان بودن، قوی رنجوری

-رایی و تجربهگنتایج مطالعات نشان داده است که برون درواقعباشند. گانه شخصیتی میپنج

 هایهمؤلفشناسی اساس ظهور پذیری و وظیفهپذیری اساس زیستی شادکامی و توافق

 (.9244، 0آورند )گومز، کرینگس، بانگرتر و گروبشادکامی را فراهم می

 رارق تحت تأثیر را افراد های شخصیت، هوش هیجانی هم شادکامیعالوه بر ویژگی

( و 2440لیوبومیرسکی ) و شلدون مدل مبنای بر (.1196دهد )قدرتی، قدرتی و قناعتی، می

؛ 2410، 0؛ رویز، اکسترمرا و گلن2410پژوهشی )بای و نیازی،  هاییافته با متناسب

 شادکامی بر تواندمی هایی است کهویژگی از نیز یکی هیجانی (، هوش2411، 6پالتسیدو

عنوان یکی از متغیرهای مهم به 9با به رسمیت شناخته شدن هوش هیجانی باشد. مؤثر

ای از مطالعات، شواهدی را برای نشان دادن های فردی، تعداد فزایندهی تفاوتکنندهتبیین

یستی ذهنی مانند باال بودن رضایت از های بهزارتباط مثبت بین هوش هیجانی و شاخص

، پذیرش خود، عاطفه مثبت، تعامل مثبت اجتماعی و سالمت را گزارش نفسعزتزندگی، 

 (.1190کنند )سجادیان، کالنتری، عابدی، نیلفورشان، می

 تهوسیپهمبهچهار توانایی  رندهیدربرگ( هوش هیجانی را 2448) 8مایر، سالووی و کاروسو

گیری، درک ها برای تسهیل تصمیمادراک هیجان در خود و دیگران، استفاده از هیجان

( در پژوهشی نشان 1190کنند. سجادیان و همکاران )هیجان و مدیریت هیجان تعریف می

طور مستقیم بر شادی اثرگذار است. همچنین مطالعات نشان داده دادند که هوش هیجانی به

                                                           
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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هیجانی باال به دلیل ایجاد و داشتن هیجانات مثبت بیشتر شادتر است که افراد دارای هوش 

 مؤثریتواند عامل (. بنابراین، هوش هیجانی هم می2419، 1هستند )شوسیجت و میکوالجک

در تبیین  2بستگیدلکه این عامل در کنار سبک  هرچندبر میزان شادکامی افراد باشد، 

های ردن ریشهبا برجسته ک بستگیدل، نظریه گیرد. به عبارتیقرار می موردبررسیشادکامی 

عاطفی مرتبط  هایدارد که دفاع تأکید، بر این نکته سالیبزرگدر  بین فردیهیجانی ارتباط 

ناایمن، موانعی را در راه پردازش اطالعات هیجانی و عاطفی، مهار و آگاهی  بستگیدلبا 

تر هوش هیجانی( به وجود ر دقیقهای خود و دیگران )به تعبیها و خواستهفرد از احساس

 (.2440، 1آورند )کافتسیوسمی

ی از طرفین که یکیطوربههای هیجانی پایدار بین دو فرد است پیوند یا گره بستگیدل

ه را حفظ نموده تا مطمئن شود ک بستگیدلکند نزدیکی یا مجاورت با موضوع کوشش می

های (. مطالعات نشان دادند که سبک1190یابد )نوعی ایران و علیلو، ارتباط ادامه می

ت زندگی و ها کیفیاین سازه ازجملهتأثیرگذار هستند،  شناختیروانهای بر سازه بستگیدل

(. نتایج مطالعه عزیزی و 1190؛ نوعی ایران و علیلو، 2440، 0)رابینسون استشادکامی 

عنادار تگی مثبت مایمن با شادکامی همبس بستگیدل( نشان داد که سبک 2411موحدی )

-سد سبکرو دوسوگرا همبستگی منفی دارد. بنابراین به نظر می اجتنابیهای دارد و با سبک

 بر شادکامی است. مؤثرهم یکی از عوامل  بستگیدلهای 

های شخصیتی و در کنار ویژگی( 2440) لیوبومیرسکی و شلدون بر اساس مدل 

لبانه های ارادی و داوط(، فعالیتبستگیدلبک افراد )همانند هوش هیجانی و س شناختیروان

و غیره( هم  تأهلشناختی )شامل عواملی چون سن، جنس، وضعیت های جمعیتو ویژگی

تواند بر شادکامی افراد تأثیر داشته باشد. در پژوهشی با عنوان میزان شادکامی مردم ایران می

اجتماعی از قبیل وضعیت اشتغال، و عوامل مؤثر بر آن نشان داده شد که عوامل اقتصادی و 

سزایی بر سطح سطح درآمد، شهر محل سکونت و درک افراد از سالمت خود تأثیر به

                                                           
0. Szczygieł, D., & Mikolajczak, M. 
8. Attachment styles 
5. Kafetsios, K. 
4. Robinson, F. P 
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دیگر با عنوان شادکامی در  (. در پژوهشی1191شادکامی افراد دارد )منتظری و همکاران، 

کارکنان بخش سالمت، نتایج حاکی از آن بود که دوست داشتن شغل )ارادی بودن(، 

 کنددرصد از تغییرات شادکامی را تبیین می 0/21ایت از سالمت و سطح تحصیالت، رض

(. تحقیقات دیگر هم بیانگر وجود ارتباط بین 1191)رجبی گیالن، قاسمی، رشادت و زنگنه، 

تون و )ادینگ استی مثبت و سن ی مثبت و درآمد، رضایت شغلی و شادمانی و عاطفهعاطفه

 (.1186فاییان، ؛ کشاورز و و2440، 1شومن

 که ستا مختلفی عوامل از متأثر زنان در شادکامی شد، گفته آنچه اساس بر بنابراین

 ،بستگیدل هایسبک هیجانی، هوش شخصیتی، هایویژگی به توانمی هاآن ازجمله

 رحاض پژوهش انجام ضرورت. نمود اشاره شناختیهای جمعیتارادی و ویژگی هایفعالیت

 روابط و ومورسآداب فرهنگ، لحاظ به لرستان استان اینکه، اول است؛ بررسیقابل جنبه دو از

 کثریتا اقتصادی و معیشتی ضعیف وضعیت به توجه با نیز و خود خاص اجتماعی و قومی

 االترینب دارای و است شده شناخته کشور هایاستان ترینمحروم از یکی عنوانبه مردم، آحاد

 یامنیت و سیاسی معاونت از شده اخذ اطالعات و آمار بر اساس. است بیکاری لحاظ از آمار

 مردان برای که خودکشی مورد 212 دارای لرستان استان 1190 سال در لرستان، استانداری

. تاس کشور اول استان سه جزو لحاظ این به که است؛ بوده مورد 141 زنان برای و مورد 111

 وسطت ایران مختلف هایاستان شادکامی میزان یزمینه در که تحقیقی در دیگر، سوی از

 هب نسبت لرستان استان مردم شادکامی سهم است، شده انجام( 1191) همکاران و منتظری

 لرستان تاناس زنان شادکامی میزان تحقیق این در اینکه بر عالوه است، کمتر دیگر هایاستان

 برخی بررسی و پژوهش انجام رسدمی نظر به لذا است؛ نشده مشخص جداگانه طوربه

 در مفید و مؤثر گامی تواندمی استان، این زنان شادکامی بر مؤثر شناختیروان پیشایندهای

 رغملیع اینکه، دوم. باشد استان زنان شادکامی کاهنده عوامل رفع سپس و شناسایی جهت

 جای دارد وجود جداگانه صورتبه متغیرها این ارتباط زمینه در که زیادی هایپژوهش

 .است خالی کند بررسی را در قالب یک مدل روابط یهمه زمانهم طوربه بتواند که پژوهشی

                                                           
0. Eddington، N.، & Shuman، R. 
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در ده آیا مدل ترسیم شاست که  سؤالبنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این 

ان متغیرها روی شادکامی زن غیرمستقیماثرات مستقیم و  کهایننمونه برازش دارد و  گروه

 چگونه است؟ آبادشهر خرم

 از: اندعبارتهای پژوهش فرضیه

 هاییویژگ ارادی و فعالیت ،بستگیدلسبک  هیجانی، هوش شخصیتی، هایویژگی بین 

 شادکامی رابطه معناداری وجود دارد. با شناختیجمعیت

 ایهویژگی ارادی و فعالیت ،بستگیدلسبک  هیجانی، هوش شخصیتی، هایمدل ویژگی 

 شادکامی برازش دارد. در تبیین شناختیجمعیت

 روش پژوهش

 شده نجاما مسیر تحلیل روش به همبستگی است که -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی

های دولتی استان ها و ادارهپژوهش شامل کلیه زنان شاغل در سازمان آماریاست. جامعه 

ریزی استان تعداد زنان بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامهبود که  1196لرستان در سال 

نفر در سایر  8990و  وپرورشآموزشنفر در  1098نفر است که از این تعداد  12191شاغل 

ادارات مشغول به خدمت هستند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید 

 z( محاسبه گردید. مقدار α=40/4درصد ) 90و حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح اطمینان 

)اشتباه d در نظر گرفته شد. مقدار 96/1درصد برابر  90در فرمول کوکران با سطح اطمینان  tیا 

کمتر نشود که در  %84شود تا توان آزمون از یا کمتر در نظر گرفته می 24/4یا  2/4مجاز(، 

محاسبه حداکثر حجم نمونه  منظوربه qو  p( در نظر گرفته شد. مقادیر 40/4) dاینجا مقدار 

 منظوربه که گردید محاسبه 9/192 با برابر نمونه اساس، حجم در نظر گرفته شدند. بر این 0/4

 اب نمونه تعداد این. یافت افزایش نفر 044 به نمونه حجم هایافته پذیریتعمیم قدرت بردن باال

 تدااب که صورتبدین شدند، انتخاب ایچندمرحله ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش

 دندش تقسیم غرب و شرق مرکز، جنوب، شمال، جغرافیایی منطقه پنج به استان شهرهای

( پلدختر و کوهدشت درود، بروجرد، آباد،خرم) شهر پنج استان جغرافیایی منطقه هر از سپس

 را هادار چند شهرستان، هر ادارات بین از بعد مرحله در. شدند انتخاب تصادفی صورتبه
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 جهت هاآن از ادارات، مدیران و مسئوالن با هماهنگی از پس و انتخاب تصادفی صورتبه

 نفر سه ها،پرسشنامه آوریجمع و اجرا منظوربه. شد کمک درخواست پژوهشگر با همکاری

 تدریاف را الزم یهاآموزش آزمون اجرای زمینه در که شناسیروان رشته التحصیالنفارغ از

 .نمودند پژوهش هایداده آوریجمع و اجرا به اقدام منتخب ادارات به مراجعه با بودند کرده

 گیری متغیرهای پژوهش از ابزارهای زیر استفاده شد:جهت اندازه

سؤال است که توسط کاستا و  64این پرسشنامه شامل  :1پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو

تدوین شده است. در تحلیل عاملی،  ایدرجهپنجصورت لیکرت به 1992در سال  2کریمک

-ز: روانا اندعبارتدست آمده است که این عوامل ساختاری با پنج عامل اصلی شخصیت به

، نخست ن نئوشناسی. آزموپذیری و وظیفهگرایی، گشودگی به تجربه، توافقرنجوریی، برون

هنجاریابی اصلی آن نیز بر روی برای ارزیابی عوامل شخصیت افراد سالم ساخته شده و 

 پنج تلیکر صورتبه سؤاالت گذارینمره هایی از افراد بهنجار تهیه شده است. شیوهنمونه

. است( 0) موافقم کامالً و( 1) موافقم ،(2) خنثی ،(1) مخالفم ،(4) مخالفیم کامالً از ایگزینه

و شش ساله بین  99/4تا  61/4ین های سه ساله بهای انجام شده اعتبار آن را در فاصلهبررسی

، نقل از حجازی، تنها، رحمانی و 1988، کریکاستا و مکاند )گزارش داده 81/4تا  68/4

نفر از افراد  042( بر روی 1180شناس )(. این پرسشنامه در ایران توسط حق1192پور، نیک

ثبات درونی  ی تعیینهنجاریابی شده و ضرایب آلفای کرونباخ برا پزشکیروانبدون سابقه 

به  باز آزماییو ثبات  81/4، 91/4، 09/4، 91/4، 81/4برای پنج شاخص اصلی، به ترتیب 

آمده  به دستدر فاصله میانگین شش و هفت ماهه  60/4، 64/4، 96/4، 90/4، 01/4ترتیب 

است. در این پژوهش پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو به روش همسانی درونی و با استفاده از 

گرایی ، برون91/4 روان رنجوریروش آلفای کرونباخ برآورد شد که برای خرده مقیاس 

 برآورد شد. 84/4 یشناس، وظیفه61/4پذیری ، توافق00/4، گشودگی به تجربه 61/4

توسط شرینگ تدوین شده  1996این آزمون در سال  :1شرینگ پرسشنامه هوش هیجانی

است که چندین جنبه از هوش هیجانی )خودآگاهی، خود  سؤال 94است. فرم اصلی شامل 
                                                           

0. NEO Five Factor Personality Inventory 
8. Costa Jr PT, McCrae RR. 
5. Shering Emotional Intelligence Questionnaire 
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دهد که های اجتماعی در شغل( را مورد ارزیابی قرار میدهی، انگیزه، همدلی و مهارتنظم

آزمون به دالیل مختلف از قبیل نداشتن  سؤاالتالبته بعد از هنجار شدن در ایران تعدادی از 

و عدم تطبیق با فرهنگ ایران حذف شده است،  سؤال، طوالنی بودن سؤالمشخصات الزم 

هوش هیجانی را  مؤلفه 0است. این آزمون  سؤال 11آزمون هنجار شده دارای  درنتیجه

خود انگیزی، ، خودکنترلیاز: خودآگاهی،  اندعبارت هامؤلفهکند. این گیری میاندازه

 ایرانی هنجار در پرسشنامه این برش نمره و های اجتماعی. هنجارهوشیاری اجتماعی، مهارت

 پایین، خیلی= 94-99 غیرعادی، هیجانی هوش=  94 از ترپایین نمره: )است شرح این به آن

= 114 از باالتر باال، خیلی= 124-129 باال،= 114-119 متوسط،=  94-149 پایین،= 89-84

جی سنهای روان. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ویژگی(استثنایی هیجانی وشه

اند )کریمی، کیمیایی و مهدیان، ابزار را برای ارزیابی هوش هیجانی مطلوب ارزیابی کرده

رتیب تها بهمقیاس(. این مقیاس در ایران هنجاریابی و آلفای کرونباخ هر یک از خرده1191

، 66/4، خودانگیزی 68/4، مهارت اجتماعی 99/4، خودآگاهی 82/4برای خودکنترلی 

(. در این 1191نشان داده شده است )کریمی و همکاران،  81/4و مقیاس کل  90/4همدلی 

پژوهش پایایی پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ به روش همسانی درونی و با استفاده از روش 

 برآورد شد. 80/4آلفای کرونباخ برابر با 

ساخته  1994سال پرسشنامه توسط کولینز و رید در  این :1رید و کولینز بستگیدلنامه پرسش

 سه و دارای است شده تهیه لیکرت ایدرجهپنجمقیاس  در که است ماده 18 دارای شده و

از:  اندعبارت. سه زیر مقیاس است زیر مقیاس هر در ماده 6 شامل که است مقیاس زیر

بستگیدلبا (Aاضطراب )مقیاسزیر اضطراب. و بودن نزدیک وابستگی، هایمقیاس

استدوقطبیبعدیک(Cبودن )نزدیکمقیاسزیروداردمطابقت دوسوگرا -اضطرابی

 بودننزدیکدهد. بنابراینمیقرارهممقابلدررااجتنابیوایمنهایتوصیفاساساًکه

Cمقیاسزیرواستایمنبستگیدلباتطابقدر( وابستگیD) عکستقریباًتوانمیرا

 یک روی گذاریعالمت طریق از پرسشنامه این گذارینمره داد.قراراجتنابی بستگیدل

                                                           
0. Collins & Read Attachment Questionnaire 
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 کامالً ، تا1=ندارد تطابق من خصوصیات با وجههیچبه از( »لیکرت نوع از) ایدرجه 0 مقیاس

 در 0 تا 4 نمرات ترتیب به 0 تا 1 هایگزینه برای و است« 0= دارد تطابق من خصوصیات با

 نمره و شده جمع هم با زیرمقیاس هر ماده 6 نمرات هازیرمقیاس برای. شودمی گرفته نظر

 معج باهم سؤاالت کلیه حاصل کل نمره آوردن دستبه برای و آیدمی دستبه زیرمقیاس

شدهگرفته نظردردقیقه 14شدهانجامیابیزمینهبر اساسپرسشنامهاجرایمدت .گرددمی

( روایی و پایایی ابزار را مطلوب گزارش کردند و میزان پایایی را 1994. کولینز و رید )است

 84/4های نزدیک بودن، وابستگی و اضطراب با روش آلفای کرونباخ باالی برای زیرمقیاس

 ( هنجاریابی شده و ضریب1184گزارش نمودند. در ایران این پرسشنامه توسط پاکدامن )

است. در گزارش شده  82/4و  84/4، 81/4ترتیب  به مقیاس سه از یک هر کرونباخ آلفای

اده از کولینز و رید به روش همسانی درونی و با استف بستگیدلاین پژوهش پایایی پرسشنامه 

 برآورد شد. 09/4روش آلفای کرونباخ برابر با 

صورت ارادی توسط فرد انجام بهفعالیت که  26این پرسشنامه از  های ارادی:پرسشنامه فعالیت

( یکی از عوامل 2440) 1نظریه لیوبومرسکی، کینگ و دینر بر اساس، تشکیل شده که شودیم

 صورتبه که است 0 تا 4 بین هاگزینه برای پرسشنامه این گذاریمهم شادکامی است. نمره

-نمره( همیشه= 0 اغلب،= 1 اوقات، گاهی= 2 ندرت،به= 1 هرگز،= 4) از ایگزینه 0 لیکرت

یب پایایی ضر. است بیشتر فرد ارادی هایفعالیت باشد بیشتر نمره چه هر و شودمی گذاری

( با استفاده از آلفای 1190و سلیمانی ) یگنج این مقیاس در پژوهشی توسط نوفرستی،

یب با بررسی ضر زمانهمبه دست آمد. اعتبار این آزمون با استفاده از اعتبار  89/4کرونباخ 

 09/4همبستگی این پرسشنامه با مقیاس شادکامی آکسفورد و مقیاس افسردگی بک به ترتیب 

های ارادی به روش همسانی به دست آمد. در این پژوهش پایایی پرسشنامه فعالیت -10/4و 

 برآورد شد. 81/4درونی و با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

 نیترجیرامقیاس شادکامی آکسفورد یکی از  :2(OHQآکسفورد )پرسشنامه شادکامی 

س از این مقیا افتهیبهبودای جایگزین و ، نسخه1، آرگایل و هیلز2442هاست و در سال مقیاس
                                                           

0. Lyubomirsky S, King L, Diener E. 
8. Oxford Happiness Questionnaire 
5. Argyle   & Hills 
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آیتم  29ریزی و ارائه کردند که متشکل از را با عنوان پرسشنامه شادکامی آکسفورد، طرح

 عبارت 0 شامل گویه هر. شودمی داده پاسخ ایدرجه 0 لیکرتی مقیاس یک است که در

 چهارم عبارت و 2 نمره سوم عبارت ،1 نمره دوم عبارت صفر، نمره اول عبارت که است

آورد و در هر پرسش فرد می دست به 89 تا 4 بین اینمره فرد درنهایت. گیردمی 1 نمره

ری، کند )نعیمی و تاجدرباره خود از احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد قضاوت می

 یشتریب شادی میزان از فرد آید دستبه باالتری نمره آزمون این در چه هر طورکلیبه. (1196

 22 از ترنپایی نمرات کرد؛ استفاده زیر معیار از توانمی بندیدسته برای اما. است برخوردار

 تا 68 نمرات و( باال شادی) 68 تا 00 نمرات ،(متوسط شادی) 00 تا 22 نمرات ،(کم شادی)

 دهی مقیاس بنا بر ادعای سازندگان آنتغییر در چارچوب پاسخ .است( باال بسیار شادی) 89

شود و در جمعیت عمومی و نه بالینی ای و آمرانه میدهی زمینهباعث کاهش احتمال پاسخ

؛ دهدار میقر مورد ارزیابیشناختی زیر را های روان. این نسخه از آزمون سازهاجراستقابل

 ، رضایت ازشناختیزیباییدهی زندگی، آمادگی روانی، رضایت از خود، احساس پاداش

(. 1188نژاد و زارعی، دهی زمانی، جستجوی جذابیت و خاطرات شاد )هادیزندگی، سازمان

ه پایایی اند کهای انجام شده در زمینه اعتبار و پایایی ابزار در خارج از کشور نشان دادهبررسی

 98/4طی هفت هفته  باز آزماییو پایایی  94/4این پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ 

(. 1199؛ به نقل از پورفرج عمران و رضازاده، 1989اند )آرجیل و همکاران، گزارش کرده

به دست  89/4نفر  1421ای شامل ( پایایی این پرسشنامه را بر نمونه1188نژاد و زارعی )هادی

. در پژوهش حاضر، پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد به روش همسانی درونی اندآورده

 برآورد شد. 91/4و با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

 از نفر سه همراه محقق. بود پرسشنامه پنج طریق از اطالعات گردآوری روش

 دریافت را الزم هایآموزش آزمون اجرای زمینه در که شناسیروان رشته التحصیالنفارغ

 مدیران با الزم هماهنگی از پس. نمودند مراجعه منتخب ادارات و هاسازمان به بودند کرده

 پاسخ هاپرسشنامه به که شد درخواست شاغل زن کارکنان از منتخب ادارات و هاسازمان

به  ند.داد نشان همکاری برای خوبی تمایل زن کارکنان موضوع جذابیت به توجه با. دهند

 صاصاخت خود به را زیادی نسبتاً زمان پرسشنامه هر تکمیل پرسش، 166 به پاسخگویی دلیل
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 در موجود پرسش 166 بر عالوه. شد صرف زمان ماه 6 پرسشنامه 044 تکمیل و برای دادمی

 یگاهجا تحصیالت، میزان ،تأهل وضعیت سن، شامل شناسیجمعیت اطالعات پرسشنامه،

 .شد گردآوری خانوار افراد تعداد و ماهیانه درآمد شغلی،

 راوانی،ف توزیع جدول) شامل توصیفی آمار هایشاخص از هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 از و شد استفاده (پیرسون همبستگی ضریب و استاندارد انحراف میانگین، درصد، نمودار،

 بودن نرمال فرض آزمون منظوربه و شد استفاده مسیر تحلیل استنباطی، آمار هایشاخص

 هاداده کمی تحلیل برای و است شده استفاده اسمیرنف – کولموگروف آزمون از متغیرها

 .شد استفاده 8/9 لیزرل افزارنرم از مسیر تحلیل برای و 24 ویرایش spss آماری افزارنرم از

 هایافته

، تأهلشناختی نمونه پژوهش شامل سن، وضعیت های جمعیتویژگی 1در جدول 

 تحصیالت، مرتبه شغلی و وضعیت درآمد آمده است.

 شناختی نمونه پژوهش. اطالعات جمعیت1جدول 

 فراوانی )درصد( زیرمجموعه ویژگی

 دامنه سنی )بر حسب سال(

20-14 108 (0/16%) 

14-10 80 (21%) 

10-04 90 (2/21 0) 

04-00 08 (9/11%) 

00-04 20 (2/6%) 

 تأهلوضعیت 
 (%0/01) 210 متأهل

 (%06) 180 مجرد

 تحصیالت

 (%6) 20 دیپلم

 (%0/11) 06 دیپلمفوق

 (%0/06) 226 لیسانس

 (%26) 140 لیسانسفوق

 مرتبه شغلی

 (%8/80) 119 کارشناس

 (%8/9) 19 کارشناس مسئول

 (%0/2) 14 معاون

 (%1) 12 مدیر
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 فراوانی )درصد( زیرمجموعه ویژگی

 وضعیت درآمد

 (%11) 00 هزار تومان 844کمتر از 

 (%29) 148 میلیون 1-0/1

 (%0/20) 98 میلیون 0/1-2

 (%1/18) 91 میلیون 2-0/2

 (%1/19) 99 میلیون 0/2باالتر از 

 0/16سال بیشترین میزان ) 20-14از لحاظ دامنه سنی، طبقه  1بر اساس نتایج جدول 

درصد(، از لحاظ تحصیالت طبقه لیسانس  0/01) متأهلطبقه  تأهلدرصد(، از لحاظ وضعیت 

وضعیت درآمد  ازنظردرصد( و  8/80مرتبه شغلی طبقه کارشناس ) ازنظردرصد(،  0/06)

 اند.درصد( بیشترین درصد را داشته 29میلیون تومان ) 1-0/1گروه درآمدی 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش آمده است. 2در جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشافته. ی2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 های شخصیتیویژگی

 09/6 10/21 روان رنجوری

 90/0 21/29 گراییبرون

 22/0 46/26 گشودگی به تجربه

 14/0 19/14 پذیریتوافق

 92/0 91/10 شناسیوظیفه

 هوش هیجانی

 01/4 01/1 خودانگیزی

 04/4 66/1 خودآگاهی

 64/4 22/1 خودکنترلی

 00/4 11/1 هوشیاری اجتماعی

 60/4 09/1 ی اجتماعیهامهارت

 بستگیدلسبک 

 61/4 92/2 نزدیک بودن

 61/4 41/1 وابستگی

 94/4 00/1 اضطراب

 20/11 04/60 ی ارادیهاتیفعال

 29/10 81/01 شادکامی
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-بیشترین میانگین مربوط به وظیفههای شخصیتی ، در ویژگی2نتایج جدول  بر اساس

( است. در متغیر هوش 10/21) روان رنجوری( و کمترین میزان مربوط به 91/10شناسی )

 مؤلفه( و کمترین مربوط به 66/1خودآگاهی ) مؤلفههیجانی بیشترین میانگین مربوط به 

 لفهؤمبیشترین میانگین مربوط به  بستگیدل( است. در متغیر سبک 22/1خودکنترلی )

ماتریس همبستگی  1( است. در جدول 00/1اضطراب ) مؤلفه( و کمترین 41/1وابستگی )

 متغیرهای پژوهش آمده است.

 بین و مالک پژوهش. ماتریس همبستگی متغیرهای پیش3جدول 
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ای هنتایج جدول فوق بیانگر همبستگی بین متغیرهای پژوهش است. در بین ویژگی

 های( است. همبستگی بین فعالیت08/4گرایی )برونشخصیتی بیشترین همبستگی مربوط به 

ت و و شادکامی معنادار نیس بستگیدلاست. همبستگی بین سبک  09/4ارادی و شادکامی 

ا اضطراب دارای همبستگی منفی و معنادار ب مؤلفهتنها  بستگیدلسبک  هایمؤلفهاز بین 
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است و از بین  09/4( و همبستگی هوش هیجانی و شادکامی -24/4شادکامی است )

(. 09/4خودآگاهی باالترین میزان همبستگی را با شادکامی داشت ) مؤلفهآن  هایمؤلفه

 سبک هیجانی، هوش شخصیتی، هایبنابراین، فرضیه اول پژوهش مبنی بر ارتباط بین ویژگی

-قرار می دییتأشادکامی مورد  با شناختیجمعیت هایویژگی ارادی و فعالیت ،بستگیدل

 گیرد.

های شخصیتی، هوش هیجانی، مدل روابط بین ویژگی ضرایب استاندارد 2در شکل 

 شناختی با شادکامی آمده است.های جمعیت، فعالیت ارادی، ویژگیبستگیدل سبک

 
، یبستگدل های شخصیتی، هوش هیجانی، سبکمدل روابط بین ویژگی ضرایب استاندارد. 2شکل 

 شناختی و شادکامیهای جمعیتفعالیت ارادی، ویژگی
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وان رو متغیر شخصیتی  بستگیدلهای بر اساس نتایج مدل مذکور متغیرهای سبک

اند. ودهب مؤثرمثبت بر میزان شادکامی  صورتبهمنفی و سایر متغیرها  صورتبه رنجوری

همچنین الزم به ذکر است جهت بررسی مدل مسیر با توجه به تعداد زیاد متغیرهای 

ا یعنی حالت دور بودن ر»معکوس بررسی شد  صورتبهمتغیر نزدیک بودن  موردبررسی

یک نمره  نعنوابهبنابراین سه شاخص دور بودن، وابستگی و اضطراب «. کردیمگیری اندازه

 مدل شد. ناایمن باشد وارد بستگیدلتواند نشانی از سبک یمکه  بستگیدلکلی سبک 

 .است شده ارائه 0 لجدو در مدل برازش به مربوط هایشاخص

 های برازش مدل. شاخص4جدول 

 ارزیابی شاخص برازش مقدار مشاهده شده موردقبولدامنه  شاخص برازش

df/2χ 1≥ 42/2 مناسب 

RMSEA 80/8≤ 401/4 مناسب 

AGFI 9/8≥ 92/4 مناسب 

CFI 9/8≥ 1 مناسب 

GFI 9/8≥ 99/4 مناسب 

NFI 9/8≥ 99/4 مناسب 

 Dfکند می دییتأ( برازش مدل را df/2χبر درجه آزادی ) شاخص نسبت مجذور کای

/2χ  خطای ریشه مجذور هاست.است و به معنی برازش مدل با داده 1که این عدد کمتر از 

 است ترکوچک( 48/4است که از میزان مالک ) 401/4( برابر RMSEA) یبیتقرمیانگین 

 GFIو  AGFI، NFI ،CFI هایشاخص درنهایتو  کندبرازش مدل را تأیید می درنتیجهو 

-شاخص مجموع گرفتن نظر در با و مجموع درهستند.  تربزرگ (9/4) موردنظرنیز از مالک 

 .گیردقرار می دییتأ مورد هابرازش مدل با داده شده، محاسبه های
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 ،گیبستدل سبک هیجانی، هوش شخصیتی، های. اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل ویژگی5جدول 

 بر شادکامی شناختیجمعیت هایویژگی ارادی، فعالیت

 اثر کل ماثر غیرمستقی ماثر مستقی  مسیر

 شادکامی <-روان رنجوری
 -91/4** -2/4** -01/4** اثر

 -20/1 -69/2 -20/0 مقدار تی

 شادکامی <-گراییبرون
 66/4** 48/4 08/4** اثر

 16/0 09/1 02/0 مقدار تی

 امیشادک <-گشودگی به تجربه
 0/4** -41/4 01/4** اثر

 80/2 -01/4 88/2 مقدار تی

 شادکامی<-توافق پذیری
 40/4 -42/4 49/4 اثر

 01/4 -12/1 61/4 مقدار تی

 شادکامی <-شناسیوظیفه
 19/4 49/4 48/4 اثر

 10/1 09/4 62/4 مقدار تی

 یشادکام <-بستگیدلسبک 
 -19/4 -40/4 -10/4 اثر

 -19/2** -98/4 -90/1 مقدار تی

 شادکامی <-هوش هیجانی
 2/4 - 2/4 اثر

 01/1** - 01/1** مقدار تی

 شادکامی <-ی ارادیهاتیفعال
 10/4 /441 11/4 اثر

 14/6** 01/4 49/6** مقدار تی

 شادکامی <-سن
 01/4 40/4 64/4 اثر

 99/4 91/4 89/4 مقدار تی

 شادکامی <-وضعیت تأهل
 10/4 21/4 10/4 اثر

 28/4 1/1 28/4 تی مقدار

 شادکامی <-تحصیالت
 -/20 41/4 -/12 اثر

 -00/1 60/4 -66/1 مقدار تی

 شادکامی <-موقعیت شغلی
 06/4 -40/4 6/4 اثر

 61/1 -61/4 88/1 مقدار تی

 شادکامی <-درآمد
 02/4 42/4 02/4 اثر

 26/1 62/4 22/1 مقدار تی
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 ایهبرازش مدل شادکامی بر اساس ویژگیدر ارتباط با فرضیه دوم پژوهش مبنی بر 

ناختی، شجمعیت هایویژگی و ارادی فعالیت ،بستگیدل سبک هیجانی، هوش شخصیتی،

( و β=-2/4(، غیرمستقیم )β=-01/4دهد اثر مستقیم )نشان می 0طور که نتایج جدول همان

معنادار بود  آماری( بر شادکامی به لحاظ β=-91/4) روان رنجوریکل متغیر شخصیتی 

(41/4>p( همچنین اثر مستقیم .)08/4=βو کل برون )( 66/4گرایی=β بر شادکامی به )

( گشودگی به β=0/4( و کل )β=01/4(. اثر مستقیم )p<41/4معنادار بود ) آماریلحاظ 

پذیری یک از اثرات توافق(. اما هیچp<41/4معنادار بود ) آماریتجربه بر شادکامی به لحاظ 

(. همچنین اثرات مستقیم p>40/4معنادار نبود ) آماریشناسی بر شادکامی از لحاظ هو وظیف

(2/4=β( و کل )2/4=β هوش هیجانی بر شادکامی از لحاظ )آماری ( 41/4معنادار بود>p )

-10/4و مسیر غیرمستقیمی برای اثر هوش هیجانی بر شادکامی وجود نداشت. اثر مستقیم )

=β عنوانهب)که پیرو توضیحات قبلی به دلیل جمع بسته شدن هر سه سبک،  بستگیدل( سبک 

( سبک β=-19/4ناایمن در نظر گرفته شد( بر شادکامی معنادار نبود اما اثر کل ) بستگیدل

با افزایش سبک  کهطوریبه(. p<41/4معنادار بود ) آماریبر شادکامی از لحاظ  بستگیدل

( و β=11/4یابد. اثر مستقیم )معناداری کاهش می به میزان ناایمن میزان شادکامی بستگیدل

( و اثر p<41/4معنادار بود ) آماری ازنظرهای ارادی بر شادکامی ( فعالیتβ=10/4کل )

 کدام از اثراتشناختی، هیچ( معنادار نبود. از بین متغیرهای جمعیتβ=441/4) غیرمستقیم

عنادار م آماریرآمد بر شادکامی از لحاظ سن، وضعیت تأهل، تحصیالت، موقعیت شغلی و د

یرد و گقرار می دییتأ(. بنابراین، بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش مورد p>40/4نبود )

-ویژگی نایاستثبه) ارادی فعالیت و بستگیدل سبک هیجانی، هوش شخصیتی، هایویژگی

 مدل شادکامی نقش دارند. تبیین در شناختی(جمعیت های

 گیریبحث و نتیجه

های شخصیتی، هوش هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون مدل شادکامی بر اساس ویژگی

ضیه اول شناختی بود. فرهای جمعیتهای ارادی و ویژگی، فعالیتبستگیدلهیجانی، سبک 

 فعالیت ،بستگیدلسبک  هیجانی، هوش شخصیتی، هایویژگی پژوهش این بود که بین
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 دییأتشادکامی رابطه معناداری وجود دارد، که مورد  با شناختیجمعیت هایویژگی ارادی و

تگی های شخصیتی بیشترین همبسقرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در بین ویژگی

دار های ارادی و شادکامی مثبت و معناگرایی است. همبستگی بین فعالیتمربوط به برون

سبک  هایفهمؤلت و از بین و شادکامی معنادار نیس بستگیدلاست. همبستگی بین سبک 

اضطراب دارای همبستگی منفی و معنادار با شادکامی است و همبستگی  مؤلفهتنها  بستگیدل

خودآگاهی  مؤلفهآن  هایمؤلفههوش هیجانی و شادکامی مثبت و معنادار است و از بین 

با ی شناختهای جمعیتباالترین میزان همبستگی را با شادکامی داشت اما بین ویژگی

های انجام شده در این زمینه شادکامی رابطه معناداری وجود نداشت. این یافته با پژوهش

؛ بیرامی و همکاران، 2419؛ شوسیجت و میکوالجک، 2449همکاران،  و همسو است )گومز

 (.1191لو، ؛ خدابنده1196؛ بیات، 2412

 کامی،شاد زیستی اساس پذیری،تجربه و گراییبرون معتقدند (2449همکاران ) و گومز

 و بیینت در همچنین. هستند شادکامی ظهور زمینه شناسیوظیفه و( پذیریتوافق) همسازی

 رابطه کی روان رنجوری و گراییبرون ویژگی دو کرد بیان توانمی شده انجام نتایج توضیح

 است سیدهر تأیید به بعد سال ده طول در که ایگونهبه دارند شادکامی با بلندمدت و پایدار

 است ناپایدار امیشادک با تجربه به گشودگی و شناسیوظیفه پذیری،توافق ارتباط کهدرحالی

 زادهاهللنعمت ناظر، نتایج مطالعه خطیب، (.2414 ظفرا، -لوپز و مارتوس الندا،-آگوستو)

گرایی و رضایت شغلی و همچنین، نشان داد رابطة بین برون( 1190صدرمحمدی ) و ماهانی

 العهمط ت. نتایجدار اسگرایی و سازگاری با شادکامی معنارابطة ثبات هیجانی، برون

 بهزیستی با هیجانی هوش صفت که است آن از حاکی( 2419شوسیجت و میکوالجک )

 را امیشادک و هیجانی هوش بین رابطه تواندمی مثبت هیجانات و دارد مثبتی رابطه روانی

 افراد هنیذ بهزیستی ارتقاءدهنده هیجانی هوش که گفت توانمی اساس این بر. کند میانجی

(، در بررسی 2441فارنهام و پترایدز ) .باشد مؤثر هاآن شادکامی میزان بر تواندمی و است

رابطه هوش هیجانی و شادکامی نشان دادند که هوش هیجانی با شادکامی رابطه مستقیم و 

 است همراه باال بهزیستی با ایمن بستگیدل که اندداده نشان هاهمسو دارند. پژوهش
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، 1است )جوشنلو مربوط ترپایین بهزیستی با دو هر اجتنابی و اضطرابی بستگیدل کهدرحالی

 باورهای اب ناایمن بستگیدل یهاشیگرا که است این بیانگر همچنین تجربی (. شواهد2418

 ناایمن گیبستدل سبک دارای افراد بنابراین. دارد ارتباط شادی از گریز و شادکامی از ترس

؛ بیات، 2412بیرامی و همکاران، ) کنندمی تجربه زندگی در کمتری شادی مضطرب، و

ی موضوع در خصوص مفهوم . با توجه به ادبیات و پیشینه(1190همکاران،  و پورقدم ؛1196

ان شادی پردازشود، نظریههای داوطلبانه نیز بیان میفعالیت تحت عنوانفعالیت ارادی که 

( سه مؤلفه کلیدی را در شادکامی مؤثر 2440( و شلدون و لیوبومیرسکی )2440کار ) ازجمله

های های ارادی به فعالیتهای ارادی بود. فعالیتفعالیت هامؤلفهدانند که یکی از این می

داشتن )های شناختی مدار، هدفمند و مفید زندگی فرد اشاره دارد که دربرگیرنده جنبهتالش

های ورزش کردن، شرکت در مراسم( و فعالیت) های رفتاریهای ملیت(، جنبهنگرش

. بر اساس نظریه استدار( های مشخص معنیتعیین و دنبال کردن هدف)داوطلبانه 

های کند. دیدگاه فعالیتدرصد شادی افراد را تبیین می 04های ارادی لیوبومیرسکی، فعالیت

ه دهند، افکاری که در زندگی روزمرهایی که افراد انجام میفعالیت ارادی به طیف وسیعی از

های شناختی نگاه مثبت به دارند و مهربانی با مردم اشاره دارد. همچنین از انواع فعالیت

زندگی، اهداف فردی و داشتن امور با معنا در زندگی ازجمله عوامل مهم اثرگذار بر 

های ارادی یکی دهد که فعالیت( نشان می1191لو )هشادکامی هستند. نتایج مطالعه خدابند

ای ههای افزایش شادکامی است. بنابراین با استفاده از فعالیتترین روشاز بهترین و محتمل

( در پژوهش 2412) 2فرتیزر و بیتون توان سطح شادکامی را افزایش داد.ارادی و مثبت می

 Uمر ثبات ندارد و بین سن و شادی رابطه خود به این نتیجه رسیدند که شادکامی در طول ع

تر ر و غنیتهای بهتر، زندگی مناسبشکل وجود دارد. تحصیالت راه را برای دستیابی به شغل

یز تر باشد احتماالً شادتر نسازد. لذا هرچه فرد تحصیل کردهو حتی درآمد بیشتر هموار می

دارد که همبستگی بین نیز اظهار می( 2444(. دینر )2440خواهد بود )کالیترنا و همکاران، 

ر تتوان به نقش تحصیالت در ایجاد عالیق وسیعرا می درآمدکمتحصیل و شادمانی در افراد 
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ای محمدیان هگردد، نسبت داد. بر اساس یافتهکه منجر به فراهم آمدن منابع شادمانی بیشتر می

 شادی مثبت، اما بسیار اندک( مشاهده شد که تأثیر تحصیالت بر 1190منصور و همکاران )

که با  یاونهگبهو از معناداری کمتری نسبت به سایر متغیرهای توضیحی مدل برخوردار بود. 

درصد سطح شادی را  411/4افزایش یک درصدی در این متغیر تنها افزایش ناچیزی حدود 

و شادی هم اگرچه برخی معتقدند  تأهلتوان انتظار داشت. در ارتباط با رابطه وضعیت یم

ترین اثر بر شادکامی، سالمت روانی و جسمانی دارد و محرومیت از آن که ازدواج قوی

(، 1191، به نقل از شیخ مونسی و همکاران، 1994بسیار آَشفته است )پارکرسون و برودهد، 

 است. مؤثراما گاهی به دلیل افزایش مسئولیت زندگی، بر کاهش شادکامی هم 

 سبک هیجانی، هوش شخصیتی، هایفرضیه دوم پژوهش این بود که مدل ویژگی

دارد، که  شادکامی برازش در تبیین شناختیجمعیت هایویژگی ارادی و فعالیت ،بستگیدل

 فعالیت و بستگیدل سبک هیجانی، هوش شخصیتی، هایقرار گرفت و ویژگی دییتأمورد 

یافته  مدل شادکامی نقش دارند. این تبیین در شناختی(جمعیت هایویژگی استثنایبه) ارادی

؛ 1182؛ پورزارعی، 1191های انجام شده در این زمینه همسو است )سلیمی، با پژوهش

؛ صحرائیان، صلحی 2414؛ لیم و پوتنام،2441، 1؛ میکولینسر و شاور1188رمضانی،  و شریعتی

 (.1186دوست و همکاران، ؛ نشاط1191و حقانی، 

دارای محتوا و  گراییبرون اصوالًتوان گفت همسو با نتایج قبلی، تبیین این نتایج میدر 

ذیرش، تواند منجر به پمی روازاینماهیتی است که با تحرک و ارتباط، پیوند نزدیک دارد و 

گرا، همیشه به همراه شدن با دیگران گرایی شود. همچنین افراد برونگرایی و مخاطبگروه

تأثیر  گذارند و همکنند، هم روی دیگران تأثیر می، به آسانی ارتباط برقرار میتوجه دارند

یزیکی و های فمند به فعالیتپذیرند، میل به ارتباط و گفتگو با دیگران دارند، عالقهمی

د گرا شوتواند موجب شادی در افراد برونهای گروهی هستند و همه این عوامل میفعالیت

رابطه منفی معناداری با شادکامی دارد و  روان رنجوریژگی شخصیتی (. وی1199)جزایری، 

ویی با رنجورخهای شخصیتی روانکننده شادکامی باشد. در میان عاملبینیتواند پیشمی
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س پذیری در مواجه با استرهایی مانند گرایش به تجربه اضطراب و ناامنی و آسیبویژگی

نفی دهند و در معرض احساسات مها پاسخ میر به تنبیهآزرده بیشتشود. افراد روانشناخته می

عدم تواند موجب مانند ترس، خشم، شرم و احساس گناه هستند. مجموعه این عوامل می

ذیرند پآزرده شود. افراد با گشودگی به تجربه، افرادی انعطافشادی در افراد روان احساس

ند و آن را دهو به این تجربه بها میکنند که احساسات خود را به شکلی نیرومند تجربه می

(. در 1199؛ جزایری، 2449گیرد )گومز و همکاران، سرچشمه معنای زندگی در نظر می

ترس و تری از اسارتباط با هوش هیجانی، افراد با توانایی مدیریت احساسات، سطوح پایین

ر به تجارب که منجکنند و قادر به درک و تنظیم احساساتی هستند عواطف منفی را تجربه می

های الزم برای مدیریت افرادی که دارای هوش هیجانی باال هستند، مهارت شود.مثبت می

را مدیریت و ابراز نمایند  هاآنقادرند عواطف خود را ارزیابی و  هاآناسترس را دارند. 

امل دهد که از دخالت عو(. هوش هیجانی باال این توانایی را به افراد می1199)جزایری، 

نامطلوب درونی و بیرونی نظیر ناامیدی و خستگی هیجانات منفی، فشارهای روانی اطرافیان 

خود  های، افراد با هوش هیجانی باال هیجاندرنهایتو سایر عوامل مزاحم پیشگیری کنند. 

خودآگاهی(، در زمان و مکان مناسب احساسات و هیجانات خود را ابراز )را تشخیص داده 

دکنترلی(، با درک صحیح احساسات دیگران روابط خود را با دیگران بهبود خو) کنندمی

های منطقی و معقول بخشند )مهارت اجتماعی( و نسبت به احساسات دیگران واکنشمی

افرادی شاد و بانشاط  هاآنهوشیاری اجتماعی(. با توجه به عوامل ذکر شده )دهند نشان می

؛ بهادری 1191نیا و همکاران، نقل از حسن ؛ به2444سالووی و همکاران، )هستند 

فت توان گمی بستگیدلهای (. در تبیین ارتباط با سبک1191خسروشاهی و همکاران، 

های هیجانی و روحی مواجه هستند و هر چه ناایمن بیشتر با دشواری بستگیدلهای سبک

کمتر  هانآاحساس ناتوانی این افراد در برقراری روابط عاطفی بیشتر باشد سطح شادکامی 

ه و مقابله بخش برای مواجهایمن، منبعی ایمنی بستگیدلتوان گفت سبک است. همچنین می

نند و کعی را فراهم نمی، چنین منببستگیدلهای ناایمن سبک کهدرحالیبا استرس است، 

سازند و حتی راهبردهای مقابله ضعیف فرد ها تنها و درمانده رها میفرد را در برابر استرس
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( معتقدند که اشخاص 2441) 1(. میکولینسر و شاور1199برند )جزایری، را نیز از بین می

نند که کایمن از آن دسته راهبردهای تنظیم هیجانی استفاده می بستگیدلدارای سبک 

کند. برعکس، اشخاص دارای های مثبت را فعال میاسترس را به حداقل رسانده و هیجان

-ناایمن، اجتنابی و دوسوگرا از راهبردهای تنظیم هیجانی استفاده می بستگیدلهای سبک

تی و شناخهای جمعیتدارند. و در ارتباط با ویژگی تأکیدهای منفی کنند که بر هیجان

د از دامنه تواندار بین شادکامی و سن میتوان اذعان داشت که نبودن رابطه معنیشادکامی می

به جای بررسی پراکندگی سن در کل عمر  درواقعناشی شده باشد.  موردبررسیسنی نمونه 

( سن را در دوران جوانی 8/81) موردمطالعهجوان افراد  20-04انسان میانگین سنی 

قرار داده است. با باال رفتن سن توانایی افراد برای سازگاری با شرایط جدید  موردبررسی

-می روبرو است کمتر درگیر هاآنیابد و با مسائل و مشکالتی که فرد جوان با افزایش می

توان دریافت که شادکامی متغیری است (. این بدان معنا است که می2411شوند )آرگایل، 

 مختلف یهادر گروهنی وجود دارد، ولی منبع کسب شادمانی های سکه برای تمام گروه

دار بین شادکامی و تأهل (. نبود رابطه معنی1189سنی متفاوت است )کشاورز و همکاران، 

ش بخرضایت عدم روابطرسد ناشی از آن باشد که عواملی مانند کاهش درآمد، به نظر می

خارج ات، نداشتن شغل مناسب، افزایش ممیان زوجین، نارضایتی جنسی، باال رفتن سطح توقع

رد بیشتر از مج مراتببهکه مشکالت ناشی از ازدواج  اندشدهو برخی عوامل دیگر موجب 

بودن به نظر آید لذا در این تحقیق تفاوتی بین شادکامی افراد مجرد و متأهل مشاهده نشد. 

ارد روانی و جسمانی د ترین اثر بر شادکامی، سالمتاگرچه برخی معتقدند که ازدواج قوی

(. ولی باید در نظر 1191و محرومیت از آن بسیار آَشفته است )شیخ مونسی و همکاران، 

داشت که تحقیقات انجام شده در جمعیت دانشجویی کشور نشان از آن دارد که درآمد 

شود تا تأهل با شادکامی رابطه معناداری نداشته باشد و به همین دلیل پایین موجب می

ار تعداد دامی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد نبوده است. در ضمن رابطه منفی معنیشادک

تواند ناشی از این باشد که افزایش تعداد اعضای خانواده با اعضای خانواده با شادکامی می
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ها و تعارضات بین برادران کاهش استانداردهای زندگی همراه است و موجب افزایش چالش

(. در تبیین 1199شود )جزایری، و موجب کاهش سطح شادکامی افراد میو خواهران شده 

یمی توان بیان داشت که تحصیالت دارای تأثیر غیرمستقیم طورنیارابطه تحصیالت بر شادی 

دهد تا به اهداف و یمبر رفاه ذهنی و شادی افراد است. تحصیالت به افراد اجازه 

بهتر تطابق  افشانراطبا تغییرات اتفاق افتاده در دنیای یشان زودتر دست پیدا کنند یا هاخواسته

(. 1990برد )کالرک و اسوالد، یمتحصیالت انتظارات را باال  احتماالًیابند. از سوی دیگر 

( که معتقد بودند تحصیالت اگر منجر به انتظاراتی 2440لذا برخالف نظر ادینگتون و شومن )

ممکن است با شادکامی تداخل پیدا کند و بنابراین را برآورده ساخت،  هاآنشود که نتوان 

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 

در این میان سیکزنت میهالی تواند موجب افزایش شادی شود وجود دارد نمی ییتنهابه

-افراد خیلی زود به سطح درآمد خود عادت می اوالً( در این رابطه معتقد است که 1999)

 ثالثاًند، کاکثر مردم درآمد و دارایی خود را با درآمد و دارایی دیگران مقایسه می اًیثانکنند، 

 (.1189ثروت شاید برای زندگی مفید باشد )نقل از کشاورز و همکاران، 

خصیتی، هوش های شبررسی ارتباط شادکامی با پنج متغیر ویژگی ،طورکلیبهبنابراین 

 شناختی، نشان داد کههای ارادی و ویژگی جمعیت، فعالیتبستگیدلهیجانی، سبک 

وامل، ترین این ععوامل چندگانه قرار دارد. مهم تحت تأثیرشادکامی یک ویژگی است که 

 های ارادی هستند.و فعالیت بستگیدلهای شخصیتی، هوش هیجانی، سبک ویژگی

اره ها اشتوان به زیاد بودن و طوالنی بودن پرسشنامههای پژوهش حاضر میاز محدودیت

ایر عمیم نتایج به سکرد، همچنین محدود بودن گروه نمونه به زنان شاغل استان لرستان، ت

کند، بر این اساس به پژوهشگران آتی ها را با مشکل مواجه میها و فرهنگ و قومیتگروه

ی برای های دیگرشود برای ارزیابی شادکامی افراد عالوه بر پرسشنامه، از روشپیشنهاد می

 میانجی یغیرهامت نقش شودمی پیشنهاد آتی پژوهشگران ارزیابی شادکامی استفاده کنند، به

 کملم تنظیمی فرآیند عنوانبه نیز شغل داشتن دوست و طبعیشوخ خودکارآمدی، نظیر

 اهیرف و مالی امکانات به توجه با ادارات و هاسازمان مدیران همچنین گیرد، قرار موردتوجه
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-ارگاهک برگزاری زمینه دارد وجود آنان مالی ساختار در فرهنگی هایبودجه تحت عنوان که

تفریحی و  ورزشی، هایفعالیت شادکامی، ارتقای هایمهارت بر متمرکز آموزشی های

 گردشگری را فراهم نمایند.

 منابع

(. 1191آباد، تورج و ماشینچی عباس، نعیمه )بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت

لوم مجله عهای شخصیتی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان. رابطه ویژگی
 .6-1(: 6) 16، کرمانشاهپزشکی 

با  بستگیدلهای (. رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سبک1196بیات، محمدرضا. )

فصلنامه زن و شادکامی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک. 

 .142-91(: 11) 8، فرهنگ
نامه ایان. پوجوانیطلبی در نو جامعه بستگیدلبررسی ارتباط بین  (.1184پاکدامن، شهال )

 ، دانشگاه تهران.شناسیرواندکتری 
بررسی رابطه هوش هیجانی، سالمت روان و شادکامی در بین  (.1186پورزارعی، رضا. )

ه آزاد دانشگا ارشد یکارشناسنامه . پایانآموزان متوسطه شهرستان فراشبنددانش

 اسالمی واحد ارسنجان.

نگر بر درمانی مثبت(. اثربخشی روان1199حلیمه )پورفرج عمران، مجید و رضازاده، 

، رمانیدفصلنامه فرهنگ مشاوره و روانشادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی. 

9(11 :)116-119. 

 هایسبک شخصیتی، هایویژگی روابط مدل تدوین(. 1199جزایری، سیدحسین. )
 اب ارادی هایفعالیت و شناختیجمعیت هایویژگی هیجانی، هوش ،بستگیدل

علوم و  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتری، نامه. پایانشاغل زنان در شادکامی

 .تحقیقات
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های عشق: (. سبک1192پور، روشنک. )حجازی، الهه؛ تنها، زهرا؛ رحمانی، سوده؛ و نیک

های فصلنامه پژوهش. بستگیدلهای رابطه با پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک
 .19-18(: 14)8، شناختیرواننوین 

یابی رابطه (. مدل1191پور، بهرام و دماوندی، مجید ابراهیم. )صدقنیا، سمیه؛ صالححسن

گری خودکارآمدی و خودتنظیمی ساختاری هوش هیجانی و شادکامی با واسطه

 .12-64(:2)6، مجله مطالعات آموزش و یادگیریتحصیلی. 
آموزان های شخصیتی و سالمت روان دانشمقایسه ویژگی(. 1180شناس، حسین. )حق

اه نامه کارشناسی ارشد، دانشگ. پایانهای عادیهای تیزهوشان و دبیرستاندبیرستان

 آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران.
مجله رویش (. مرور خویشتن؛ فعالیتی برای شادکامی. 1191لو، یوسف. )خدابنده

 .111-111(: 9)1، شناسیروان
(. 1190اهلل زاده ماهانی، کاظم و صدرمحمدی، رضوان. )حمیده؛ ناظر، محمد؛ نعمتخطیب، 

های شخصیتی با شادکامی و رضایت شغلی بین کارکنان دانشگاه یژگیورابطه 

 .1161-84(: 0)10، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانیعج( رفسنجان. ) عصریول
(. شادکامی 1191رضا. )و زنگنه، علی؛ رشادت، سهیال سید رامینرجبی گیالن، نادر؛ قاسمی، 

نشکده مجله داای و شغلی مرتبط با آن. در کارکنان بخش سالمت: برخی عوامل زمینه
 .14-1(: 149) 12، پزشکی اصفهان

(. تأثیر 1190مهرداد؛ عابدی، محمدرضا و نیلفروشان، پریسا. )سجادیان، پریناز، کالنتری، 

دانشجویان؛ نقش میانجی هوش هیجانی و بر شادی  روان رنجوریگرایی و برون

 .11-20: 1، شماره کاربردی شناسیرواندانش و پژوهش در بهزیستی روانی. 
 فصلنامه مددکاری(. رابطه شادکامی با پنج عامل بزرگ شخصیت. 1191سلیمی، مسعود. )
 .01-09(: 2) 1، اجتماعی

هیجانی و شادکامی در  بررسی رابطه هوش(. 1188شریعتی، مریم؛ و رمضانی، فریدون. )
 .ملی شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور. مجموعه مقاالت نخستین همایش

 .یشناسروانزاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و 
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 (.1191) .مهدی محمد محمدی،علی محمد؛ خادملو، مهران؛ ضرغامی، فاطمه؛ مونسی، شیخ

 در شناختیجمعیت عوامل از برخی با آن ارتباط و شادکامی وضعیت بررسی

 علوم دانشگاه مجله. 1189 مازندران، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان
 .119-112 (:99) 22 ،مازندران پزشکی

مدل توانمندسازی بلوم در  ریتأث(. 1191صحرائیان، مریم؛ صلحی، مهناز و حقانی، حمید )

مجله آموزان دختر پایه سوم دبیرستان جهرم. های زندگی دانشارتقای مهارت

 .91-144(: 1)2، تخصصی پژوهش و سالمت
. ترجمه یحیی سید محمدی های شخصیتنظریه(. 2412فیست، جس و فیست، گرگوری )

 (، ویراست هشتم، تهران: روان.1190)
 هوش و زندگی معنای بین رابطه(. 1196. )مهدی قناعتی، و اکرم قدرتی، نعیمه؛ قدرتی،

 وییدانشج تحقیقات کمیته مجله .پرستاری دانشجویان در شادکامی با هیجانی

 .8-10(: 2)22 ،سبزوار پزشکی علوم دانشگاه

-بررسی رابطه بین سبک(. 1190اله؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا و چهری، پرستو. )پور، عزتقدم

هفتمین  .ندانشگاه لرستا با شادکامی دانشجویان دختر نفسعزتو  بستگیدلهای 

 .تهران، و علوم اجتماعی شناسیروانالمللی کنفرانس بین
ابطه هوش هیجانی با فرسودگی (. ر1194عباسی؛ صالحی، مسلم و بهمنی، سمیه. ) قلتاش،

فصلنامه رهبری و مدیریت شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت. 
 .110-119(: 2) 0، آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

های (. بررسی نقش سبک1191البنین؛ کیمیایی، سیدعلی و مهدیان، حسین. )کریمی، ام

 بر رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه و هوش هیجانی و استرس شغلی بستگیدل

-11(: 14)0، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. 89-94شهر مشهد در سال تحصیلی 

00. 
-. رابطه بین سرزندگی و ویژگی(1189کشاورز، امیر؛ مولوی، حسین و کالنتری، مهرداد )

، یشناختروانمجله مطالعات شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان. های جمعیت

0(0 :)60-00. 

https://www.civilica.com/Papers-RAFCON07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-RAFCON07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-RAFCON07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.html
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-(. بررسی ارتباط بین ویژگی1180پور، عباس )گروسی فرشی، میرتقی؛ مانی، آرش و بخشی

لنامه فصهای شخصیتی و احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز. 
 .101-108(: 1)1، دانشگاه تبریز شناسیروان

ری، مجتبی و گل خندان، ابوالقاسم. محمدیان منصور، صاحبه؛ گل خندان، داود؛ خوانسا

اقتصادی مؤثر بر شادی )یک تحلیل اقتصادسنجی  -(. تحلیل عوامل اجتماعی1190)

، اعیریزی رفاه و توسعه اجتمفصلنامه برنامه های مذهبی(.یتمحدودبا در نظر گرفتن 

9(20 :)161-120. 
تایون؛ ون؛ جهانگیری، کپرست، افسمنتظری، علی؛ امیدواری، سپیده؛ آذین، سیدعلی؛ آیین

صدیقی، ژیال؛ عبادی، مهدی؛ فرزادی، فرانک؛ مختون، فرزانه، طاووسی، محمود؛ 

(. میزان شادکامی مردم ایران و عوامل مؤثر 1191اصغر و فتحیان، سمیه )هدایتی، علی

 .069-090(: 0)11، نشریه پایشبر آن: مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران. 
(. 1186طاهر؛ مهرابی، حسینعلی؛ باالهنگ، حسن و سلطانی، ایرج. )نشاط دوست، حمید

لنامه فصتعیین عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان شرکت فوالد مبارکه. 

 .669-681(: 11)1، خانواده پژوهی
های ویژه چندگانه بر اثربخشی آموزش مهارت .(1196نعیمی، ابراهیم و تاجری، زهره )

فصلنامه فرهنگ آموزان اتیسم. ش شادکامی مادران دانشکاهش استرس و افزای
 .19-19(: 12)8، درمانیمشاوره و روان

بینی کیفیت زندگی و شادکامی بر (. پیش1190نوعی ایران، لیال و علیلو، مجید محمود )

 بخشیتوانمجله پژوهش شهر تبریز.  متأهلدر زوجین  بستگیدلهای مبنای سبک
 .64-69(: 0)1، در پرستاری

(. رابطه شادکامی با متغیرهای 1190. )اکبرعلینوفرستی، اعظم؛ گنجی، نیما و سلیمانی، 

 ان.آفرین در جانبازان و ایثارگرهای ارادی شادییتفعالشناختی، شخصیت و جمعیت

 .29-10(: 1)1، مطالعات فرهنگ ایثار
 یشادکام پرسشنامه اریابیهنج و اعتبار، (. پایایی،1188نژاد، حسن و زارعی، فاطمه )هادی

 .62-99(: 2-1)12، شناختیروانهای مجله پژوهشآکسفورد. 
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