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  چکیده

شادکامی مفهومی است که در سال هاي اخیر بواسطه نقشی که در سالمت روان افراد دارد، اهمیت بسزایی یافته است.   زمینه:
ي شخصیتی و هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان ها یژگیواستا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین در همین ر

  دانشگاه تبریز بود.    
تحلیلی بود. جامعه آماري پژوهش را دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز در تابستان  -این پژوهش، مطالعه توصیفی :ها روش

ي براي ا مرحلهپسر) به روش نمونه گیري تصادفی چند  100دختر و  100نفر( 200امعه آماري، تشکیل می دادند. از این ج 90
شرکت در پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه هاي پژوهش شامل فرم کوتاه آزمون شخصیتی نئو، پرسشنامه هوش هیجانی شاته 

  سون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.  با استفاده از ضریب همبستگی پیر ها دادهو مقیاس شادکامی آکسفورد بودند. 
، تجربه پذیري، همسازي و وظیفه شناسی رابطه مثبت و معنادار و با برونگراییي شخصیتی ها یژگیوشادکامی با  :ها افتهی

مثبت و . همچنین بین شادکامی با هوش هیجانی رابطه )P >01/0(ویژگی شخصیتی روان نژندگرایی رابطه منفی معنادار دارد
. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر ویژگی هاي شخصیتی و هوش هیجانی )P >01/0(معنادار وجود دارد 

  (شادکامی) را به طور معنی داري در دانشجویان پیش بینی کنند. ك قادرند تغییرات متغیر مال
  واند به افزایش شادکامی دانشجویان کمک کند.   تقویت ویژگی هاي شخصیتی و ارتقاء هوش هیجانی می ت نتیجه گیري:

  ویژگی شخصیتی، هوش هیجانی، شادکامی، دانشجویان   کلیدواژه:
  »9/3/1391 پذیرش:  1/11/1390 دریافت:«

  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریزگروه روانشناسی، . 1
  ، دانشگاه تبریز. گروه علوم اعصاب، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی2
 09141016425تلفن:  تبریز، دانشگاه تبریز، گروه روانشناسی، دار مکاتبات: عهده *

Email: jafar.b2010@yahoo.com 

 

  مقدمه
ي بدیع روانشناسی که در اواخر سـده  ها رشتهیکی از 

ي را ا تـازه بیست میالدي پا به عرصه وجود نهاده و افـق  
ان گشــوده اســت و پژوهشــگر شناســان روانپــیش روي 

. در واقــع در ایــن شــود یمــروانشناســی مثبــت نامیــده 
ي منفـی زنـدگی، بـه    ها جنبهکید بر أروانشناسی به جاي ت

شناخت و ارتقاي وجوه مثبت و نقاط قوت انسان توجه و 
طیــف وسـیعی از مفــاهیم   ،. ایــن رشـته شـود  یمــتکیـه  

را در بـر   )Happiness( روانشناختی از جملـه شـادکامی  
عنوان یکی از متغیرهـاي مـرتبط بـا     شادکامی به .ردیگ یم

ی یصـورت متغیـري چنـدجز    احساس بهزیستی روانی بـه 

که عبـارت اسـت از خشـنودي از زنـدگی،     تعریف شده 
ــق و   ــود خل ــت و خوشــایند و نب ــات مثب خلــق و هیجان

). در واقـع روابـط مثبـت بـا دیگـران،      1هیجانات منفی (
ـ      تن هدفمند بودن زنـدگی، رشـد شخصـی، دوسـت داش
). 2دیگران و طبیعـت نیـز از اجـزاء شـادکامی هسـتند (     

 ،شادکامی عامل مهمی در زندگی است کـه از طریـق آن  
زندگی خـود و   دربارهفرد همیشه داراي یک حس خوب 

دیگران است و فرد از این طریق احسـاس ناامیـدي را از   
  ).3( ردیپذ یمي خود را ها ضعفو  کند یمخود دور 

که  ادي براي مشخص کردن اینعالقه زی ،بین محققان
کند، وجود دارد. گرچه بیشـتر   چه چیزي مردم را شاد می
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شـناختی و سـایر    هـا بـر روي عوامـل جمعیـت     پژوهش
اجتماعی متمرکز شـده اسـت، ولـی     -متغیرهاي اقتصادي

شود که بعضی از مردم نسبت بـه دیگـران    امروزه فکر می
  شان شادتر هستند.   هاي شخصیتی خاطر ویژگی به

ـ یویی که در زمینه ها پژوهش ي شخصـیتی و  هـا  یژگ
دهد که شـادکامی   شادکامی صورت گرفته است نشان می

نژنـدگرایی   گرایی و سطح پـایین روان  با سطح باالي برون
) نشـان  5و همکـاران (  )DeNeve( ). دنـو 4( استمرتبط 

تـرین   نژنـدگرایی قـوي   گرایـی و روان  دادند ابعـاد بـرون  
دکامی در بـین عوامـل پنجگانـه    هـاي شـا   کننده بینی پیش

ــتند ــیتی هس ــاد روان .شخص ــین ابع ــدگرایی و  همچن نژن
هـاي رضـایت از    کننده بینی ترین پیش قوي ،باوجدان بودن

 نتـایج   .باشند زندگی در بین عوامل پنجگانه شخصیتی می
ــان داد  ــر نش ــی دیگ ــت پژوهش ــل  ه اس ــار عام ــه چه ک

ـ  وظیفـه  و پـذیري، همسـازي   گرایی، تجربـه  برون  ،یشناس
ساز بروز احساس شادکامی هستند. در واقـع چنـین    زمینه

پـذیري، اسـاس    گرایـی و تجربـه   که برون رسد یمنظر  به
زمینه ظهـور   ،شناسی زیستی شادکامی و همسازي و وظیفه

ـ هاي شـادکامی را فـراهم    مؤلفه ). چـنج و  6( سـازند  یم
) در پژوهشـی نشـان   Cheng & Furenham( )7(فارنهـام  

ارتبـاط   ،گرایی با عاطفه مثبت و شـادکامی  دادند که برون
ارتبـاط منفـی دارد.    ،مثبت و با عاطفه منفی و افسـردگی 

) گـزارش  Adrian & Irene( )8(همچنین آدرین و ایـرن  
ـ یوتنهـا   کردند کـه نـه   ي نـاب شخصـیتی مثـل    هـا  یژگ

نژنـدگرایی بـا شـادکامی همبسـتگی      گرایـی و روان  برون
ـ   ز بـا شـادکامی   دارند، بلکه وجوه شناختی شخصـیت نی

توانـد   مرتبط هستند. در واقع دلپذیر و با وجدان بودن می
هاي اجتماعی  کننده تجارب مثبت بیشتر در موقعیت تسهیل

  د.   باشاحساس شادکامی  و افزایش
یکی دیگـر از متغیرهـایی کـه ارتبـاط تنگـاتنگی بـا       

) Emotional intelligenceشادکامی دارد هوش هیجـانی( 
هیجانی یک سازه چند بعدي اسـت   . در واقع هوشاست

و دربرگیرنده تعامل بین هیجان و شناخت است که منجـر  
ـ وري سازشـی   به کـنش  ) و Mayer). مـایر ( 9( شـود  یم

) هوش هیجانی را دربرگیرنده چهار توانایی 10همکاران (
هم پیوسته ادراك هیجان در خود و دیگران، اسـتفاده از   به
، درك هیجـان و  گیـري  بـراي تسـهیل تصـمیم    هـا  جانیه

کنند. همچنین هـوش هیجـانی    مدیریت هیجان تعریف می
و  ها مهارتشامل مجموعه مرکبی از خودآگاهی هیجانی، 

یی است که بر موفـق شـدن فـرد در مقابلـه بـا      ها یژگیو
  ).11( گذارد یم ریتأث طیمحي ها خواستهفشارها و 
پردازان هوش هیجانی بر ایـن باورنـد کـه بـین      نظریه

رابطه مثبت وجود دارد و بـاال   ،نی و شادکامیهوش هیجا
کننـده   عنوان یک عامل محافظت بودن هوش هیجانی را به

). مطالعات نشان داده است که هوش 12( اند نمودهمطرح 
رابطــه منفــی و بــا  ،هیجــانی بــا افســردگی و اضــطراب

در پژوهشی دیگر نقدي ). 13شادکامی رابطه مثبت دارد (
ادند که آموزش هـوش هیجـانی   ) نشان د14و همکاران (

شـود و بـالطبع   آموزان میباعث کاهش پرخاشگري دانش
ي هـا  افتـه ی .دهـد هـا را افـزایش مـی    میزان شادکامی آن
) نشـان داد کـه هـوش    Reinsch( )15( پژوهشی رینسـچ 

آموخته یـا ارتقـاء داده    تواند یمهیجانی مهارتی است که 
سـات  عواطـف و احسا  تجربـه شود و افرادي که مستعد 

مثبت و شادکامی باالتري هستند، میزان رضایت از زندگی 
 گـرون  ،باالتر اسـت. همچنـین در پژوهشـی    ها آننیز در 

)Greven(  ) گـزارش کردنـد کـه افــراد    16و همکـاران (
ي مـدیریت اسـترس   هـا  مهارتداراي هوش هیجانی باال 

خوبی دارند و قادرند عواطف خـود را ارزیـابی، بیـان و    
و از شـادکامی بـاالتري برخوردارنـد. در    مدیریت نمایند 

واقع هوش هیجانی با خوش بینی، خلق مثبت، رفتارهـاي  
رابطـه مثبـت و    ،همدلی و رضایت از روابط بـین فـردي  

  معنادار دارد.
بیانگر آن است کـه رشـد    ،مفهومی پیرامون شخصیت

فردي و توسعه اجتماعی و همچنین داشتن هوش هیجانی 
هایی است کـه   ها و انجام فعالیت گیري باال مستلزم تصمیم

ضمن رفع موانع از مسیر انسان، شرایط دستیابی به اهداف 
ها  نتایج پژوهش ،از سوي دیگر .آورد مطلوب را فراهم می

دهد که از جمله موارد مهمی که در یکپـارچگی   نشان می
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ـ      و توسعه ثر اسـت،  ؤیـافتگی شخصـیت انسـان بسـیار م
ــد   ــادکامی درص ــذا ش ــت، ل ــادکامی اس ــگیري ش د پیش

بـه رشـد    ،ها و حل مشکالت روانی انسان است نابسامانی
انجامد و راه را جهت پرورش  متعادل و سالمت روانی می

با توجـه بـه   بنابراین  .سازد تر هموار می تر و وسیع صحیح
بررسـی رابطـه    منظـور  بـه  پژوهش حاضـر  ،مباحث فوق
نجـام  هوش هیجانی او ي شخصیتی ها یژگیوشادکامی با 

ــژوهش حاضــر  شــد. ــه  ،هــدف اصــلی پ بررســی رابط
هاي شخصیتی و هوش هیجـانی بـا شـادکامی در     ویژگی

  دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز بود.
  

  ها روشمواد و 
تحلیلی بود. جامعـه   -پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی

ـ تبردانشگاه  انیدانشجو هیکلپژوهش را  نیاي آمار  در زی
. نمونـه مـورد   دادنـد  یم لیتشک 1388-89 یلیتحصسال 
 کـه پسر) بودند  100دختر و  100دانشجو ( 200 ،یبررس

ی تصــادفصــورت  بـا اســتفاده از جــدول مورگــان و بــه 
ـ ابتدا به  که بیترت نیبدي انتخاب شدند. ا مرحلهچند  وهیش

ـ یتربعلـوم   دانشـکده چهـار   ،یتصـادف ي ریگ نمونه ی و ت
ـ ی از مهندسی فني و کشاورز، هیپای، علوم روانشناس  نیب
انتخاب شدند، سـپس از هـر    زیتبري دانشگاه ها دانشکده

ـ دانشـکده ی در هر آموزشگروه  ـ بـه   کـالس  ک، ی  وهیش
اهـداف پـژوهش و    حیتشـر ی انتخاب شد. پس از تصادف
، آزمون پنج عاملی ها یآزمودني همکارو  مشارکتجلب 

شخصیتی نئو، مقیاس هوش هیجـانی شـاته و پرسشـنامه    
  اجرا شد.  انیانشجودشادکامی آکسفورد در مورد 

) کـه  NEO-IP-R( آزمون پنج عـاملی شخصـیتی نئـو   
توسط گروسی در ایران هنجاریابی شـده اسـت، یکـی از    

ي شخصیتی است که بـر اسـاس تحلیـل عوامـل     ها تست
در ایـن زمینـه    هـا  تستساخته شده و یکی از جدیدترین 

نج عامل اصلی شخصیت پ رسشنامه شخصیتی نئو،پ است.
 ،. این تسـت سنجد یمهر عامل را  و شش خصوصیت در

فرم دیگري به نام نئو فرم کوتاه دارد که یـک پرسشـنامه   
الی است و براي ارزیابی پـنج عـاملی اصـلی    ؤشصت س

. اگر وقت اجـراي تسـت خیلـی    رود یمکار  شخصیت به
محدود و اطالعات کلی از شخصـیت کـافی باشـد ایـن     

یاس بـر  االت این مقؤ. سردیگ یمتست مورد استفاده قرار 
 شود یمگذاري  نمره 0-4روي طیف لیکرت پنج بخشی از 

دارد.  0-48ي از ا نمـره  ،مـاده  12و هر عامل بـا داشـتن   
منظور ارزیابی روایی مالکی آزمون از روش همبسـتگی   به

گـر اسـتفاده    بین دو فرم گزارش شخصی و فرم مشـاهده 
بـوده اسـت.    45/0-66/0شده که ضرایب حاصـل بـین   

ور ارزیابی پایایی آزمون از روش ضـریب  منظ همچنین به
 56/0-87/0آلفا استفاده شده کـه ضـرایب حاصـل بـین     

  ).17دست آمده است ( به
ـ  33مقیاس هوش هیجانی شـاته یـک آزمـون     الی ؤس

ي هـا  پرسـش  اسـت.  شـده شاته ساخته  لهیوس است که به
 مقولـه سـازه هـوش هیجـانی شـامل تنظـیم       آزمون سـه 

در را  هـا  جانیه ارزیابی و ها نهیجا از وري بهره ،ها جانیه
موافق)  کامالً تا مخالف کامالً( لیکرت يا درجه پنج اسیمق
 مؤلفـه  سـه  از گرچـه  هیجـانی  هـوش  . مقیاسسنجد یم

 هـوش  بـراي  کلـی  نمـره  یـک  تنها شده، گفته اشباع پیش
اسـت.   33-165 از آن دامنـه  دهد که دست می به هیجانی

ضریب آلفـاي   حسبر ي آزمون بها الؤسهمسانی درونی 
). بـراي  18گزارش شده اسـت (  84/0-90/0کرونباخ از 

سنجش شادکامی نیز از پرسشنامه شادکامی آکسفورد کـه  
لو ساخته شده است، اسـتفاده شـد. ایـن     و آرجیل توسط
ـ  از یک بوده و هر ماده 29داراي  مقیاس  ایـن  هـاي  الؤس

 خـود  بـه  نمـره  0-3 از که باشد یم گزینه 4داراي  آزمون

 87آزمـون   کل نمره حداکثر؛ بنابراین دهند یم اصاختص

 طریـق  از و 92/0نیمه  دو روش با آزمون . پایاییباشد یم

 دست آمـد. بـا   به 93/0کرونباخ  آلفاي و درونی همسانی

سؤال آزمـون اسـتخراج    29 از عامل 5 عامل تحلیل روش
ـ کـل را تبیـین    انسیاز واردرصد  1/57شد که   کننـد  یم

) پایایی ایـن ابـزار   20دي و همکاران (). همچنین عاب19(
را یی آن بازآزماو پایایی  90/0روش آلفاي کرونباخ  را به

. روایی همزمان ایـن  اند کردهگزارش  78/0هفته  7پس از 
  درباره  ،گیري از ارزیابی دوستان افراد پرسشنامه نیز با بهره
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  محاسبه شد.    43/0شادي آنان 
و  ها شاخصوهش از ي پژها داده لیتحلي برا نیهمچن

ـ مي از جمله آماري ها روش ، انحـراف اسـتاندارد،   نیانگی
  استفاده شد.   ونیرگرس لیتحلی پیرسون و همبستگ بیضر

  
   ها افتهی

(میــانگین و انحــراف  ي توصــیفیهــا شــاخصابتــدا 
ضرایب همبستگی بـین متغیرهـاي پـژوهش     واستاندارد) 
نفـر   200کننـدگان در ایـن پـژوهش     شرکت بررسی شد.

نتــایج نشــان داد کــه  پســر) بودنــد. 100دختــر و  100(
سـطح و میـانگین    نیتـر  نییپانژندگرایی در  میانگین روان

شناسـی در بـاالترین سـطح قـرار دارد. همچنــین      وظیفـه 
و  71/63ترتیـب   میانگین هوش هیجـانی و شـادکامی بـه   

  ).  1 دست آمد (جدول به 36/100
ـ یومنظور بررسـی رابطـه بـین     به از سویی ي هـا  یژگ

شخصیتی، هوش هیجانی و شادکامی از ضریب همبستگی 
دهد که شـادکامی بـا    پیرسون استفاده شد. نتایج نشان می

پذیري، همسازي  گرایی، تجربه ي شخصیتی برونها یژگیو
ـ    ،شناسـی  و وظیفه دار و بـا ویژگـی   ارابطـه مثبـت و معن

ـ   شخصیتی روان دار دارد. از انژندگرایی رابطه منفـی و معن
ین شادکامی بـا هـوش هیجـانی رابطـه مثبـت و      سویی ب

  ).1وجود دارد (جدول  اداريمعن
  بینـی متغیـر شـادکامی از روي    همچنین جهـت پـیش  

  

بین از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج  متغیرهاي پیش
پــذیري و   نشــان داد کــه هــوش هیجــانی، تجربــه    

درصد از واریانس  20و  18، 15ترتیب  نژندگرایی به روان
). نتـایج نشـان   P>001/0کننـد ( بینی میکامی را پیششاد
دهد که در تحلیل رگرسیون هر سه متغیر داراي تـوان  می

 R2بینی تغییرات شادکامی اسـت. گرچـه   کافی براي پیش
اسـت،   15/0آمده بـراي هـوش هیجـانی معـادل      دست به

درصد افـزایش داده   18را  R2پذیري مقدار افزودن تجربه
 20نژندگرایی، توان تبیـین را بـه    روانو همچنین افزودن 

درصــد افــزایش داده اســت. همچنــین هــوش هیجــانی  
)31=ßــه ــذیري ( )، تجربـ ــدگرایی  ) و روانß= 17پـ   نژنـ
)14-=ßهاي ) با توجه به آمارهt    درصـد   99بـا اطمینـان

بینـی کننـد؛   توانند تغییرات مربوط به شادکامی را پیشمی
و ویژگی شخصیتی  عبارت دیگر افزایش هوش هیجانی به

ــه ــزایش   تجرب ــادکامی و اف ــزایش ش ــث اف ــذیري باع پ
ــاهش شــادکامی دانشــجویان   روان ــدگرایی باعــث ک نژن

  شود. می
  

  بحث 
نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد کـه بـین دو متغیـر      

گرایی و شادکامی رابطه مثبـت و معنـاداري وجـود     برون
گرایی بیشـتر   دارد. این بدین معناست که هرچه نمره برون

  جـد، میزان شادکامی دانشجویان نیز بیشتر است. نتایـباش

  میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی متقابل متغیرهاي پژوهش -1جدول
  M  SD  1  2  3  4  5  6  متغیرها

      1  28/7  09/23 روان نژندگرایی-1

     1  - 04/0  56/7  91/27 برون گرایی -2

    1 63/0 - 04/0  72/7  90/28 تجربه پذیري -3

   1 47/0 34/0 - 03/0  93/6  50/32 همسازي -4

  1 47/0 42/0  39/0 - 08/0  62/7  14/32 وظیفه شناسی -5

 1 21/0 19/0 30/0 37/0 - 19/0  31/28  82/109  هوش هیجانی -6

 39/0 22/0 15/0 27/0  27/0 - 21/0  33/11  65/62  شادکامی -7

01/0P< **      
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)، هیـوور  21و همکاران ( هاي هاون این مطالعه با پژوهش
. اسـت ) همسـو  23) و هـایز و جـوزف (  22و همکاران (

 تـوان  یمپژوهش ناهمسویی یافت نشد. در تبیین این یافته 
 کـه  گرایی داراي محتوا و ماهیتی است گفت اصوالً برون

رو  پیونــد نزدیــک دارد و از ایــن ،بــا تحــرك و ارتبــاط
گرایـی   طـب گرایـی و مخا  منجر به پذیرش، گروه تواند یم

ورزي بـراي ورود   مچنین با داشتن ابتکار و جرأته شود.
آمیزي مرتبط و همبسته است. هـر یـک از    به جمع و مردم

ثمر واقع ر براي ایجاد شادکامی مثم توانند یم ها مؤلفهاین 
  شوند.  

رایـی  گ برون رابطه )Argyle & Lu( )24( آرگایل و لو
هدف اصـلی   که کردند و دریافتندبررسی را با شادکامی 

یـابی بـه لـذت،     گرایی، احساس شادکامی و دسـت  برون
ي زندگی است. در واقـع افـراد   ها لذتخوشی و تمتع از 

همچنـین   .گذراننـد  یمگرا زمان بیشتري را با دیگران  برون
. کنند یمي مثبت بیشتري را تجربه ها جانیهگرا  افراد برون

زیرند زمـان  گرا در جوامع پیشرفته ناگ از سویی افراد برون
بـا  رو تعامـل فـرد    اجتماع بگذراننـد، از ایـن   دربیشتري 

گـرا بـه شـادکامی بیشـتري      موقعیت بـراي افـراد بـرون   
پس از کنترل عواملی  گراها برونانجامد. افزون بر این،  می

از سـایر افـراد    تـر  شادکاممانند نژاد، جنس و گروه سنی، 
  .  کنند یمهستند و سالمت روانی بیشتري را احساس 

ــه     ــان داد ک ــر نش ــژوهش حاض ــایج پ ــین نت همچن
نژندگرایی با شادکامی رابطه معکوس و معنادار دارد.  روان

 ،نژنـدگرایی  روانعبارت دیگر با افزایش نمره شخصیتی  به
یابد. نتایج این مطالعـه   میزان احساس شادکامی کاهش می

پنلـی و توماکـا    و )23هاي هایز و جوزف ( نیز با پژوهش
ــو25( ــت ) همسـ ــراد داراي ا .اسـ ــیوفـ ــا یژگـ ي هـ

ي منفـی چـون   ها تجربهتمایل عمومی به  ،گرایی نژند روان
ترس، غم، عصبانیت و نفرت دارند و این عواطف منفـی  

ـ ها  مانع احساس خوشنودي آن . از سـوي دیگـر   شـود  یم
سالمت روانی که یکی و نژندي با رضایت از زندگی  روان

کـوس دارد.  بـودن اسـت ارتبـاط مع   د هـاي شـا   لفهؤم از
) بـر ایـن   Tversky&  (Griffin)26 (تورسکی و گـریفین  

ـ یوباورند که افراد داراي  بـر   نژنـدگرایی  ي روانهـا  یژگ
در نتیجـه   ،کیـد نمـوده  أرویدادهاي منفی زندگی بیشتر ت

ـ تر احساس شادمانی و خوشبختی  کم . در واقـع  کننـد  یم
ـ  تـر  برجسـته را  هـا  پـاداش افرادي کـه   ، بیشـتر  کننـد  یم

که گروه  گراهاي داراي ثبات هیجانی هستند. درحالی برون
ـ  تـر  برجسـته را  ها هیتنبدیگر که  ي هـا اگر درون کننـد  یم

با در نظر گرفتن ایـن نکتـه کـه    بنابراین  مضطرب هستند.
اسـت   نژنـدگرایی  اضطراب و افسردگی از صـفات روان 

ـ نظر قابل توجیه و پذیرش  به کـه شـادکامی بـا     رسـد  یم
 ارتباط منفی داشته باشد.    یینژندگرا ویژگی روان

ـ یویافته دیگر پژوهش نشـان داد کـه بـین     هـاي    یژگ
شناسـی بـا    پـذیري، همسـازي و وظیفـه    شخصیتی تجربه

دار وجود دارد. ایـن یافتـه   اارتباط مثبت و معن ،شادکامی
تورسـکی   و )23هاي هایز و جوزف ( نیز با نتایج پژوهش

ز سـت ا ) همسو است. همسـازي عبـارت ا  26و گریفین (
داشتن توانایی براي سازگاري با شرایط خـود و دیگـران.   

مبتنی بر نوع دوستی، ابـراز همـدردي و    این متغیر اساساً
این  ورسانی به دیگران است  ي به کمک و یاريمند عالقه

با احساس شـادکامی ارتبـاط دارنـد. در تبیـین      ها یژگیو
 گفـت کـه   تـوان  یم زشناسی با شادکامی نی ارتباط وظیفه

شناسی با فـراهم نمـودن زمینـه موفقیـت افـزایش       وظیفه
دنبال دارد. در مورد تبیین ویژگـی   احساس شادکامی را به

 ،پـذیر  افـراد انعطـاف   توان گفت کـه  می پذیري نیز تجربه
ـ احساسات خودشان را به شکلی نیرومند تجربه  ، کننـد  یم

عنـوان سرچشـمه    را بـه  ها و آن دهند یماین تجربه بها  به
ـ زندگی در نظـر   معناي  و احسـاس شـادمانی   رنـد یگ یم

  ).  23( کنند یم
یافته دیگر پژوهش حاضر نشان داد کـه بـین هـوش    

ارتبـاط مثبـت و معنـاداري     ،هیجانی و احساس شادکامی
میــزان  ،وجـود دارد. یعنـی بــا افـزایش هــوش هیجـانی    

. این یافته با نتایج ابدی یمشادکامی دانشجویان نیز افزایش 
شاته و همکـاران   و )27( و همکارانالگر گاي ها پژوهش

سـازي   . در واقع افراد شاد با ارزنـده باشد یم) همسو 28(
 شوند یمي خود بیشتر با رویدادهاي مثبت همراه ها مهارت
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ي مربوط به زندگی آینده خـود بهتـر   ها يریگ میدر تصمو 
ـ موقع، گرایش به پذیرش کنند یمعمل  ي غیرقابـل  هـا  تی

پـذیرش گویـایی بازسـازي تجربـه     کنترل دارند و ایـن  
وش هیجانی باال به افراد این توانـایی را  ه شخصی است.

که از دخالت عوامل نامطلوب درونـی و بیرونـی    دهد یم
ي و خستگی، عوامل هیجانی منفی، فشـارهاي  دیناام رینظ

در روانی اطرافیان و سایر عوامل مزاحم پیشگیري کننـد.  
ـ   وزش هـوش هیجـانی   واقع اگر دانشجویان از برنامـه آم

هـاي بـین فـردي در    دلیل رشد مهارت برخودار شوند؛ به
هـا کـه بخشـی از برنامـه     ها و یادگیري کنترل هیجـان  آن

آموزش هوش هیجانی است؛ میزان پرخاشگري را کاهش 
. )14دهـد ( داده و شادکامی را در دانشجویان افزایش می

 دارد کـه یی وجـود  ها مهارت ،همچنین در هوش هیجانی
دازش هیجانی را تسهیل نموده و باعـث انسـجام فکـر    پر
افرادي که به احساسات خود توجه کرده بنابراین  .شود یم

ـ را شناسایی و درك  ها آنو  ـ  نـد ینما یم  ریتـأث  تواننـد  یم
زا را به حداقل رسـانده و بـه راحتـی بـا      اتفاقات استرس

 مقابله کنند و از سـالمت روانـی بهتـر و احسـاس     ها آن
  ).  28خوردار شوند (شادکامی بر

  

  گیري هنتیج
به افـزایش   تواند یمي هوش هیجانی ها مهارتآموزش 

شادکامی منجر شود. همچنین نوع دوستی، ابراز همـدردي  
و یاري رساندن به دیگران با احساس شادکامی و رضایت 

ـ پیشنهاد ؛ بنابراین از زندگی مرتبط است کـه در   شـود  یم
هـوش هیجـانی و    مراکز آموزشی و تربیتی ضمن آموزش

ي مدون براي دانشجویان ا برنامه ،گرایی افزایش میزان برون
د. همچنین انتخاب نمونه صـرفاً از بـین   شوتدوین و اجرا 

عنـوان   هاي خودسنجی به دانشجویان، استفاده از پرسشنامه
انجـام گـرفتن    و ابزار پژوهش و عدم استفاده از مصـاحبه 

گاه، تعمیم نتایج یک دانش تحقیق بر روي مقطع کارشناسی
سازد. بنـابراین   هایی مواجه می این پژوهش را با محدودیت

هـاي طـولی    ضرورت انجام بررسی ،هاي آینده در پژوهش
هـاي مختلـف سـنی و فرهنگـی، بـا اسـتفاده از        در گروه

  ابزارهاي پژوهشی دیگر مطرح است.  
  تشکر و قدردانی

ـ   ی از تمامی اساتید دانشکده علوم تربیتـی و روانشناس
دانشگاه تبریز و از دانشجویانی که در اجراي این پژوهش 

  . میکن یمشرکت کردند سپاسگزاري 
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