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 7/7/97پذیرش مقاله:             24/6/97 دریافت مقاله: 

 نینـابرااست. ب افتهی ییبسزا تیکه در سالمت روان دارد، اهم مهمی نقش واسطه به ریاخ هاياست که در سال یمفهوم یشادکام مقدمه: 
نـان ز یشـادکام زانیـبـا م ياراد هايتیو فعال یسبک دلبستگ ،یجانیهوش ه ،یتیشخص هايیژگیرابطه و نییپژوهش حاضر با هدف تع

 شاغل انجام شد.

استان لرسـتان  يهازن شاغل در ادارات و سازمان 12373شامل  ياست. جامعه آمار یهمبستگ -یفیتوص ،روش پژوهشها: مواد و روش
 یتیشخصـ اسیـمق قطری از هاانتخاب شد. داده ايمرحله چند ايخوشه يریگاساس فرمول کوکران به روش نمونه نفر بر 400بود که تعداد 

و  آوريعآکسـفورد جمـ يو پرسشنامه شاد ياراد يهاتیکولینز و رید، پرسشنامه فعال یبستگپرسشنامه دل نگ،یریش یجانیئو، هوش هن
 .دیگرد لتحلی گامبهگام ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یبا استفاده از همبستگ

رد وجـود دا يرابطـه معنـادار یبـا شـادکام ياراد هـايتیـو فعال یجـانیهوش ه ،یتیشخص هايیژگیو نینشان داد که ب جینتا ها:یافته
)001/0P<20/0اسـت ( یو معنادار بـا شـادکام یمنف یهمبستگ يتنها مؤلفه اضطراب دارا یسبک دلبستگ هايمؤلفه نی) و از ب-=rجی). نتـا 

بـت و مث يبتـا بیبـا ضـر ياراد ايهـتیو فعال گرایی)، برونیجانیهوش ه هاي(از مؤلفه يزیخودانگ رینشان داد که متغ ونیرگرس لیتحل
 .)>001/0Pهستند ( یشادکام ینبیشیقادر به پ یمنف يبتا بیبا ضر رنجوريروان

وزش هـوش متمرکز بر آمـ یآموزش هايکارگاه يبرگزار نهزمی هاسازمان رانیمد شودیم شنهادیپ ج،یاساس نتا بر : یريگیجهحث و نتب
 يارتقـا يرا در راسـتا طنـز و ...) يهاکنسرت، برنامـه يبخش (اجرااجتماعات شاد و لذت يرگزارو ب یحیتفر ،یورزش يهاتیفعال ،یجانیه

 توجه کنند. یدر شادکام یتیشخص هايیژگیو و یدلبستگ يو به نقش محور ندیفراهم نما یشادکام

 .یشادکام ،ياراد تیفعال ،یبستگسبک دل ،یجانیهوش ه ،یتیشخص یژگیو هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه
هاي مختلف شادکامی نبهگذشته در مورد ج يدر دهه

ــايپژوهش ــگران  ه ــت و پژوهش ــده اس ــام ش ــادي انج زی

 Psychologicalشادکامی را معادل بهزیستی روانشناختی (

well-being) بهزیسـتی روانـی ،(Mental well-being یـا (

 اند) تعریف کردهSubjective well-beingبهزیستی ذهنی (

بـاال از  تیمثبـت، رضـا جانـاتیه یفزون یعنی). شادي 1(

ـــدگ ـــو تقل یزن ـــ لی ـــات منف ـــلدون و ). 2( یاحساس ش

مـؤثر  یشـادکام را در ديیـسـه مؤلفـه کل ،لیوبومیرسکی

)، شـرایط Set-point( تیکه عبارتند از: نقطه تثب دانندیم

ــــدگ  يهــــاي اراد) و فعالیتLife circumstance( یزن

)Intentional activitiesــه و تیــ). نقطــه تثب  هــايیژگیب

دربردارنـده  ط،یفرد اشـاره دارد. شـرا یتیو شخص یکیژنت

تأهـل،  تیماننـد سـن، وضـع شـناختیتیجمع رهايیمتغ

و خـانواده و مـذهب  التیاستقالل و درآمد، تسـه تیوضع

 و مـدار تـالش نـدهايیبـه فرا ،ياراد هـايتیاست و فعال

 رنـــدهیر برگفـــرد اشـــاره دارد و د زنـــدگی در هدفمنـــد

 و مثبـت هـاي(ماننـد داشـتن نگـرش یهاي شناختجنبه

ورزش  ایـ گـراندی به عالقه ابراز مانند( رفتاري ،)گراکمال

و دنبـال کـردن  نییهاي ارادي (مانند تعکردن) و خواست

عوامـل  نی). بنـابرا3) اسـت (داریمعنـ شخصی هايهدف

قـرار  ریأثتـ افراد را تحت یشادکام زانیم تواندیم یمختلف

افـراد اسـت.  یتیعوامل صفات شخص نیاز ا یکیدهد، که 

) یتیو شخصـ یکـیژنت هـايیژگی(و یتشخصـی هايعامل

 يدهنـده-نشـان کـه هسـتند، فردي هايابعادي از تفاوت

ــت الگوهــاي ــ و ثاب ــار  داريپای ــار، احساســات و رفت از افک

و  تشخصـی کـه اندو کاستا ابراز کرده کري. مکباشندیم

مدل مورد سـنجش قـرار  کی قیاز طر توانندیم یشادکام

 تیشخصـ عـاملی پـنج مـدل کـه انـدو اشاره کرده رندیگ

اسـت کـه  تیشخصـ يدر مطالعه یمدل تجرب نتریجامع

را در پـنج عامـل  تیصـفات شخصـ ،یمدل پنج عـامل نیا

 يرپـذیبا وجدان بودن، توافق ،یگشودگ ،گراییشامل برون

هـاي ). پژوهش4( کنـدیمـ بنديدسته رنجورخوییو روان

و شـادکامی  یتیهاي شخصـویژگی يانجام شده در زمینه

 و گرایـیبرون بـاالي سـطح بـا شادکامی که اندنشان داده

 جی). نتـا7-4مـرتبط اسـت ( رنجورخوییروان پایین سطح

از آن اسـت کـه  ی) هم حـاک8و همکاران ( شوایپژوهش پ

رد و وجـود دا يررابطـه معنـادا یو شادکام تیشخص نیب

 یشـادکام سـازنهیزم تواندیافراد م یتیشخص يها-یژگیو

 شتریب نهیزم نیانجام شده در ا هايباشد. هر چند پژوهش

) و مطالعـات در 6،9بـوده اسـت ( ییدانشـجو هايدر گروه

وجـود  نیـزنان کمتر انجام شـده اسـت امـا بـا ا هايگروه

در  یامو شـادک تیمطالعات انجام شده بـه ارتبـاط شخصـ

 . اندکرده اشاره هاگروه ریسا

زنـان  یشـادکام زانیـبـر م توانـدیکه م يگرید عامل

افـراد اسـت. بـا بـه  یجـانیهوش ه زانیباشد، م رگذاریتأث

از  یکـیبـه عنـوان  یجـانیشناخته شدن هوش ه تیرسم

تعـداد  ،يفـرد هـايتفـاوت يکنندهنییمهم تب يرهایمتغ

دادن ارتباط  نشان يرا برا ياز مطالعات، شواهد ايندهیفزا

 یذهنـ یسـتیبهز يهاو شاخص یجانیههوش  نیمثبت ب

 رشیعـزت نفـس، پـذ ،یاز زنـدگ تیمانند باال بودن رضـا

و سـالمت را  یخود، عاطفه مثبت، تعامـل مثبـت اجتمـاع

 ابتـدا توسـط یجـانهی هـوش). 10،11( انـدگزارش کـرده

 طـور را به یجانهی هوش نها. آدیگرد یمعرف سالوي و مایر

 توانـایی و نهاو ارتباط آ هاجانیه یانصورت رمزخو به کلی

 مبنـاي بـر). 12( انـدکـرده فیـاستدالل و حل مسئله تعر

 هايافتـهیو متناسب با  )13ی (رسکیوبومیشلدون و ل مدل

 هـایییژگیاز و یکینیز  یجانی)، هوش ه16-14( یپژوهش

 ایـمطالعه ل جیمؤثر باشد. نتا یبر شادکام تواندیاست که م

که از صـفت هـوش  ي) نشان داد که افراد17( انکارو هم

بـه  نیریبرخـوردار هسـتند نسـبت بـه سـا ییباال یجانیه

نشـان  يشـتریو توجـه ب شیگـرا يمثبت و شاد جاناتیه

اسکیزجت و میکوالجزاك  مطالعه جینتا نی. همچندهندیم

 یجـانیه کـه از هـوش ياز آن است که افراد یحاک) 11(
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و  یاز زنـدگ يتمندیرضـا زانیـمبرخوردار هستند  يباالتر

باال با  یجانیدارند و هوش ه يباالتر یروانشناخت یستیبهز

 همراه است.  شتریب یشادکام

هاي تأثیرگذار بر شـادکامی افـراد، دیگر از ویژگی یکی

) آنان است. محققان Attachment stylesسبک دلبستگی (

 بینـیهاي دلبستگی بزرگسـاالن بـه پـیشبا تعیین سبک

 داراي کـه افرادي. پردازندمی فردي بین روابط در تگیآشف

 و صـمیمیت نزدیکـی، از هستند، اجتنابی دلبستگی سبک

ورزنـد، کسـانی کـه سـبک اجتنـاب می تماعیاج تعامالت

ترنـد و ایمن دارند، در تعامل اجتماعی و صـمیمیت راحت

ســبک دوســوگرا (مقــاوم) شــامل کســانی اســت کــه هــم 

ت اجتمـاعی را جویـا هسـتند و صمیمی، نزدیکی و تعامال

). مطالعات نشان دادند که 18ورزند (هم از آن اجتناب می

 رگـذاریتأث یروانشـناخت هـايبر سازه یدلبستگ هايسبک

 یو شادکام یزندگ تیفکی هاسازه نیهستند که از جمله ا

) نشـان 20( يو موحد يزیمطالعه عز جی). نتا19( باشدیم

 یهمبسـتگ یا شـادکامبـ مـنیا یداد که سـبک دلبسـتگ

و  یاجتنـاب هـايوجود دارد و بـا سـبک يمثبت و معنادار

 وشـنلومطالعـه ج جیدارد. نتـا یمنفـ یدوسوگرا همبسـتگ

و  یسـبک دلبسـتگ نیاز آن است کـه بـ ی) هم حاک18(

کــه هرچــه ســبک  طــوري رابطــه وجــود دارد بــه يشــاد

و  یتـرس از شـادکام زانیـباشد، م ترمنیفرد ناا یدلبستگ

تـرس و فـرار از  نیـاسـت و ا شـتریدر فرد ب ياز شادفرار 

 یسـتیو بهز منینـاا یسبک دلبستگ نیرابطه ب ،یشادکام

و همکـاران  فیندلر مطالعه جی. نتاکندیم یانجیرا م یذهن

و ســبک  یشـادکام زانیـم نی) هـم نشـان داد کـه بـ21(

رابطـه  یهوشـ یمـادران کودکـان دچـار نـاتوان یدلبستگ

-نیـینقش تع یدلبستگ هايسبک وجود دارد و يمعنادار

 مادران دارند. يشاد زانیدر م ايکننده

که  يگریعامل د یرسکیوبومیشلدون و لمدل  براساس

 هـايتیـباشـد، فعال رگـذاریافـراد تأث یبر شادکام تواندیم

 یباورند که انجام برخـ نی). پژوهشگران بر ا3است ( ياراد

 شیرا افـزا یسـطح شـادکام تواندیم ياراد هايتیاز فعال

) PAIsمثبـت ( هـايتیـمـداخالت فعال نیاز ا یبرخ .دهد

  ســاده و خودکــار  يو رفتــار یشــناخت يشــامل راهبردهــا

شـامل نوشـتن عبـارات  هـاتیفعال نیاز ا یو برخ باشدیم

       نیشــخص، تمــر هــايمحاســبه نعمــت ،يشــکرگزار

 اينـدهیمهربانانـه، تجسـم آ هايتیانجام فعال ،ینبیخوش

). 23، 22، 3معنـادار اسـت ( یهـدف يتالش بـرا روشن و

 یهم در شادکام ياراد هايتیفعال رسدیبه نظر م نیبنابرا

   یکـه بـه بررسـ اينقش داشـته باشـد. هـر چنـد مطالعـه

در زنـان  یو شـادکام ياراد هـايتیفعال میمستق يرابطه

 یمطالعـات حـاک یبرخ جیبپردازد انجام نشده است، اما نتا

 یمتأثر از عوامـل مختلفـ تواندیم یشادکام از آن است که

 فـردينیو بـ ياداقتصـ ،یروانشـناخت ،يچون عوامل فرد

مشـغول هسـتند  هـاییتیفعال نیکه به چن يباشد و افراد

 ).24دارند ( يباالتر يشاد زانیم

در زنـان  یبر اساس آنچه گفته شـد، شـادکام نیبنابرا

بـه  تـوانیماست که از جمله آنها  یمتأثر از عوامل مختلف

ــیو ــايیژگ ــ ه ــوش ه ،یتیشخص ــانیه ــبک ،یج ــايس  ه

اشاره نمود. ضـرورت انجـام  ياراد هايتیو فعال یدلبستگ

 نکـه،یاسـت؛ اول ا یپژوهش حاضر از دو جنبه قابل بررسـ

فرهنـگ، آداب و رسـوم و روابـط  اظاستان لرستان به لحـ

قومی و اجتماعی خاص خود و نیـز بـا توجـه بـه وضـعیت 

اکثریت آحاد مردم، به عنـوان  ياقتصاد ضعیف معیشتی و

کشور شناخته شده است و  هاياستان ترینیکی از محروم

داراي باالترین آمار از لحاظ بیکاري است. براسـاس آمـار و 

 ياسـتاندار یتیو امن یاسیاطالعات اخذ شده از معاونت س

مـورد  232استان لرسـتان داراي  1395لرستان، در سال 

 101زنـان  يمـورد و بـرا 131دان خودکشی که براي مـر

مورد بوده است؛ که بـه ایـن لحـاظ جـزو سـه اسـتان اول 

ي کشور است. از سـوي دیگـر در تحقیقـی کـه در زمینـه

و  ريمنتظ توسط ایران مختلف هايمیزان شادکامی استان

) انجام شـده اسـت، سـهم شـادکامی مـردم 25همکاران (
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 عالوه است، رکمت دیگر هاياستان لرستان نسبت به استان

 اسـتان زنـان شـادکامی میـزان تحقیـق ایـن در اینکـه بر

 نظـر بـه لـذا اسـت؛ نشده مشخص جداگانه طوربه لرستان

ــژوهش انجــام رســدمی  يپیشــایندها برخــی بررســی و پ

توانـد اسـتان، می نیبر شادکامی زنان ا ثرشناختی مؤروان

گامی مؤثر و مفید در جهت شناسایی و سپس رفع عوامـل 

 رغـمیعلـ نکـه،یهنده شادکامی زنان استان باشد. دوم اکا

بـه  رهـایمتغ نیـارتباط ا نهیکه در زم يادیز هايپژوهش

 طورکه بتواند به یپژوهش يصورت جداگانه وجود دارد جا

 نیاست. همچن یکند خال یرا بررس طرواب يهمه همزمان

 نیـیتع يبه بعد، در نگاه سـازمان ملـل بـرا 2000از سال 

بـه  دیـنشـاط، ام يرهـایکشـورها متغ یافتگیعهسطح توس

به عنـوان  زیافراد جامعه ن منديتیو رضا يخشنود نده،یآ

صورت  نیوارد محاسبات شده است. به ا يدیکل ریمتغ کی

و  يجامعـه احسـاس نشـاط، خشـنود کیـکه اگر مـردم 

 افتـهیآن جامعـه را توسـعه  توانینکنند، نم منديتیرضا

و نشـاط  يشـاد تاهمیـ دهنـدهننشا نیقلمداد کرد، که ا

 هـاياست کـه در سـال یمفهوم یشادکام ن،یاست. بنابرا

کـه در سـالمت روان دارد،  مهمـی نقـش واسـطه به ریاخ

بر اسـاس آنچـه گفتـه  نیاست. بنابرا افتهی سزاییب تیاهم

 نیـدر ا یکـاف یعلمـ هايشد و با توجه به فقدان پژوهش

 يبررسـی پیشـینهدر استان لرستان و با توجـه بـه  نهیزم

وامــل و پژوهشــی موضــوع، حــاکی از تــأثیر ع ينظــر

، پـژوهش حاضـر بـا هـدف روانشناختی بر شادکامی زنـان

  ،یجــانیهــوش ه ،یتیشخصــ هــايیژگــینقــش و یبررســ

 یدر شـادکام ياراد هـايتیـو فعال یدلبسـتگ هـايسبک

 زنان شاغل انجام شد. 

 هامواد و روش
است.  یبستگهم -یفیروش پژوهش حاضر از نوع توص

 هازنان شاغل در سازمان هیپژوهش شامل کل يجامعه آمار

بود که بر  1396استان لرستان در سال  یدولت هاياداره و

اسـتان، تعـداد  يزریـو برنامه تیریاساس آمار سازمان مد

نفـر در  3578تعداد  نینفر بود که از ا 12373زنان شاغل 

ت مشـغول بـه ادارا رینفر در سا 8795پرورش و  وآموزش 

خدمت بودند. براي تعیین حجم نمونه از فرمـول کـوکران 

استفاده گردید و حجـم نمونـه بـا در نظـر گـرفتن سـطح 

یـا  z) محاسبه گردید. مقدار α=05/0درصد ( 95اطمینان 

t  درصـد برابـر  95در فرمول کوکران بـا سـطح اطمینـان

یـا  2/0(اشتباه مجـاز)، d در نظر گرفته شد. مقدار   96/1

شـود تـا تـوان آزمـون از یا کمتر در نظر گرفتـه می 20/0

) در نظـر d )05/0کمتر نشـود کـه در اینجـا مقـدار  80%

به منظور محاسبه حداکثر حجـم  qو  pگرفته شد. مقادیر 

 در نظر گرفته شدند.  5/0نمونه 

 
اساس فرمول باال حجم نمونه زنان شاغل در اسـتان  بر

ه گردید که به منظـور بـاال محاسب 9/372لرستان، برابر با 

نفـر  400ها حجم نمونه به پذیري یافتهبردن قدرت تعمیم

 یتصادف يرگیتعداد نمونه با روش نمونه نیافزایش یافت. ا

صـورت کـه  نیانتخاب شدند، بـد ايمرحله چند ايخوشه

شـمال،  ییایـاستان بـه پـنج منطقـه جغراف يشهرها تدااب

سـپس از هـر  .ندشـد میجنوب، مرکز، شرق و غـرب تقسـ

 بروجـرد، آبـاد،استان پـنج شـهر (خـرم ییایمنطقه جغراف

انتخـاب  تصـادفی صـورت بـه) پلـدختر و کوهدشت درود،

ادارات هـر شهرسـتان، چنـد  نیشدند. در مرحله بعد از بـ

بـا  یو پـس از همـاهنگ انتخاب یاداره را به صورت تصادف

ــد ــا  يادارات، از آنهــا جهــت همکــار رانیمســئوالن و م ب

ــهپژ ــد. ب ــک ش ــت کم ــگر درخواس ــور وهش ــرا منظ       و اج

رشـته  النالتحصـیفارغ از نفر سه ها،پرسشنامه آوريجمع

الزم  يآموزش ها ،آزمون ياجرا نهیکه در زم شناسیروان

اقدام به  منتخبکرده بودند با مراجعه به ادارات  افتیرا در

ــع ــرا و جم ــايداده آورياج ــت  ه ــد. جه ــژوهش نمودن    پ

اسـتفاده  ریـز يپـژوهش از ابزارهـا يرهایمتغ يرگیاندازه

 شد:
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 NEO یپنج عامل یتی) پرسشنامه شخصالف

سؤال است که توسـط کاسـتا و  60پرسشنامه شامل نیا 

 ،یعـامل لیشده است. در تحل نیتدو 1992در سال  کريمک

به دسـت آمـده اسـت  تیشخص یبا پنج عامل اصل يساختار

ــه ا ــک ــد از: روان نی ــل عبارتن ــورییعوام ــرون ،رنج ــیب  ،گرای

. آزمون نئـو، شناسیفهیو وظ يرپذیبه تجربه، توافق یگشودگ

افراد سالم ساخته شـده  یتیعوامل شخص یابیارز يانخست بر

از افـراد بهنجـار  هایینمونه يبر رو زیآن ن یاصل یابیو هنجار

سـؤال  60پرسشـنامه شـامل  نیـشده است. فرم کوتاه ا هیته

اسـتفاده شـده اسـت. اجـراي ایـن است و در پژوهش حاضـر 

-مقیـاس ،آزمون از نظر هزینه و زمان مقرون به صـرفه اسـت

 هامقیاس بین همبستگی ،برخوردارند باالیی اعتبار از آن هاي

-است و از همه مهمتر این آزمون بر خالف سـایر آزمـون زیاد

). 26( اسـت شده وارد آن بر کمتري انتقادات شخصیتی، هاي

از  يانـهیپـنج گز کـرتلی صورتسؤاالت به يگذارنمره وهشی

) و 3( افقم)، مـو2( ی)، خنثـ1)، مخـالفم (0( میکامالً مخـالف

انجام شده اعتبـار آن را  هايی. بررسباشدی) م4کامالً موافقم (

 نیو شش سـاله بـ 79/0تا  63/0 نیسه ساله ب هايدر فاصله

 رانیـپرسشـنامه در ا نی). ا26( اندگزارش داده 83/0تا  68/0

سـابقه  ننفر از افراد بدو 502 روي بر) 27( شناستوسط حق

 يکرونبـاخ بـرا يآلفـا بیشده و ضـرا یابیهنجار یروانپزشک

، 81/0 بیـترتبـه ،یپنج شاخص اصل يبرا یثبات درون نییتع

، 53/0 بترتیـ به ییو ثبات بازآزما 83/0، 71/0، 57/0، 71/0

شـش و هفـت  نیانگیـدر فاصله م 64/0، 60/0، 76/0، 74/0

پرسشـنامه  ییایـپـژوهش پا نایـ در. است آمده دستماهه به

و بـا اسـتفاده از روش  یدرونـ ینئو به روش همسان یتیشخص

 رنجوريروان اسمقی خرده يکرونباخ برآورد شد که برا يآلفا

-، توافـق44/0بـه تجربـه  ی، گشودگ61/0 گرایی، برون73/0

 شد.برآورد  80/0 شناسیفهیو وظ 63/0 يریپذ

 Shering) پرسشنامه هوش هیجانی ب

شـده  نیتـدو نگیتوسط شـر 1996آزمون در سال  نیا 

جنبـه از  نیسؤال است کـه چنـد 70شامل  یاست. فرم اصل

و  یهمـدل زه،یـانگ ،دهیخود نظم ،ی(خودآگاه یجانیهوش ه

 دهـدیقـرار م یابیـدر شغل) را مورد ارز یاجتماع هايمهارت

از سـؤاالت  يتعـداد رانیـن در اکه البته بعـد از هنجـار شـد

نداشـتن مشخصـات الزم  لیـمختلـف از قب لیـدال هآزمون ب

 رانیـبـا فرهنـگ ا قیـبودن سؤال و عـدم تطب یسؤال، طوالن

 33 يآزمـون هنجـار شـده دارا جـهیحذف شده اسـت، در نت

 يرگیـرا اندازه یجانیمؤلفه هوش ه 5آزمون  نیسؤال است. ا

 – 33(سـؤاالت  خودآگـاهی: از عبارتنـد هامؤلفه نی. اکندیم

 30( خـــودکنترلی ،)6 – 10 – 12 – 14 – 24 – 27 – 32

ــودانگی ،)5 – 2 – 11 – 16 – 18 – 23 – (ســؤاالت  يزخ

(  یاجتماع يارهوشی ،)1 – 9 – 15 – 20 – 21 – 26 -31

 – 28( یاجتمـاع هايمهارت ،)3 – 4 – 17- 22- 25 – 29

پرسشـنامه در  نایـ بـرش نمـره و هنجار). 7- 8 – 13 – 19

=  70از  تـرنییشرح اسـت: (نمـره پـا نیاآن به  یرانیهنجار ا

= 80-89 ن،ییپـا یلـی= خ70-79 ،يرعـادیغ یجـانیهوش ه

ــا ــط،  90-109 ن،ییپ ــاال، 110-119= متوس = 120-129= ب

 نیـ). ا28) (ییاستثنا یجانی= هوش ه130باال، باالتر از  یلیخ

-از خـرده کیونباخ هر کر يو آلفا یابیهنجار رانیدر ا اسیمق

 ی، خودآگـاه82/0 یخـودکنترل يبـرا بیـبـه ترت هـااسمقی

 ی، همــدل66/0 يزی، خــودانگ68/0 ی، مهــارت اجتمــاع79/0

 نیـ). در ا29نشان داده شده است ( 83/0کل  اسیو مق 74/0

بـه روش  نگیشـر یجـانیپرسشنامه هـوش ه ییایپژوهش پا

نبـاخ برابـر بـا کرو يو با استفاده از روش آلفـا یدرون یهمسان

 برآورد شد. 84/0

 Collins & Read) پرسشنامه دلبستگی ج

سـاخته  1990در سـال دیو ر نزیپرسشنامه توسط کول نیا

اسـت کـه  اسیـرمقیسـه ز يماده است و دارا 18 يشده و دارا

. سه زیرمقیاس عبارتنـد باشدیم اسیرمقیماده در هر ز 6شامل 

 کی)، نزد18-16-14-7-5-2(سؤاالت  یوابستگ هاياسیاز: مق

). 15-11-10-9-4-3) و اضطراب (17-13-12-8-6-1بودن (

دوســوگرا  -یاضــطراب ی) بــا دلبســتگAاضــطراب ( اسیــرمقیز

 یبعد دو قطبـ کی) Cبودن ( کینزد اسیرمقیمطابقت دارد و ز
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را در مقابل هم قرار  یو اجتناب منیا هايفیاست که اساساً توص

 مـنیا یدر تطابق با دلبستگ )Cبودن ( کینزد نیهد. بنابرادیم

عکـس  بـاًیتقر تـوانی) را مـDوابستگی ( اسیرمقیو ز باشدیم

 قیـپرسشنامه از طر نیا گذاريقرار داد. نمره یاجتناب یدلبستگ

از «) کـرتینوع ل (از ايدرجه 5 اسیمق کی يرو گذاريعالمت

بـا  ،تـا کـامال1ًمـن تطـابق نـدارد= اتیوجه با خصوصـ چهی به

 5تـا  1 هاينهیگز ياست و برا» 5تطابق دارد=  من اتیخصوص

 هااسیرمقیز ي. براشودینظر گرفته م رد 4تا  0نمرات  بیبه ترت

 اسیـرمقیبا هم جمع شده و نمره ز اسیرمقیماده هر ز 6نمرات 

 هیـبه دست آوردن نمره کـل حاصـل کل يو برا دآیمی دستبه

ر اسـاس . مدت اجراي پرسشنامه بـگرددیسواالت باهم جمع م

 بیدر نظر گرفته شده است. ضر قهیدق 10انجام شده  یابینهیزم

و  80/0، 83/0 بیـبـه ترت اسیاز سه مق کیکرونباخ هر  ياآلف

ــوده  82/0 ــ). در ا30اســت (ب ــژوهش پا نی ــپ پرسشــنامه  ییای

و بـا اسـتفاده از  یدرون یبه روش همسان دیو ر نزیکول یدلبستگ

 برآورد شد. 57/0کرونباخ برابر با  يروش آلفا

 ياراد هايتی) پرسشنامه فعالد

توسط  ارادي صورتکه به تیفعال 26پرسشنامه از  نیا

و  یوبومرسـکیشـده و توسـط ل لیتشک شود،یفرد انجام م

پرسشنامه  نیا گذاريشده است. نمره نی) تدو2همکاران (

 5 کـرتیکه به صورت ل باشدیم 4تا  0 نیب هانهیگز يبرا

= 3اوقـات،  گـاهی= 2 نـدرت،= به1هرگز، = 0از ( اينهیگز

و هـر چـه نمـره  شـودیمـ گذاري) نمرهشهی= هم4اغلب، 

 بیاسـت. ضـر شـتریفـرد ب ياراد يهاتیباشد فعال شتریب

) بـا 31( یتوسـط نوفرسـت یدر پژوهش اسیمق نیا ییایپا

 نیـبه دست آمد. اعتبـار ا 89/0کرونباخ  ياستفاده از آلفا

 بیضـر یار هـم زمـان بـا بررسـآزمون با استفاده از اعتبـ

آکسـفورد و  یشادکام اسیبا مق نامهپرسش نیا یهمبستگ

بـه دسـت  34/0و  47/0 بیـبک به ترت یافسردگ اسیمق

 ياراد هـايتیـپرسشنامه فعال ییایپژوهش پا نیآمد. در ا

ــه روش همســان ــ یب ــا یدرون ــا اســتفاده از روش آلف  يو ب

 برآورد شد. 83/0کرونباخ برابر با 

 Oxfordامه شادکامی ) پرسشنو

 تـــرینشـــادکامی آکســـفورد یکـــی از رایـــج مقیـــاس

اي ، آرگایــل و هیلــز، نســخه2002هاســت و در ســال سمقیا

جایگزین و بهبود یافته از این مقیاس را بـا عنـوان پرسشـنامه 

 کـه کردنـد ارائـه و ریـزي)، طرحOHQشادکامی آکسفورد (

 4اســت کــه در یــک مقیــاس لیکرتــی  هگویــ 29 از متشـکل

عبـارت اسـت  4شـامل  هی. هر گوشودمیاي پاسخ داده درجه

، عبـارت سـوم 1که عبارت اول نمره صفر، عبـارت دوم نمـره 

فــرد  تیــ. در نهاردیــگیم 3و عبــارت چهــارم نمــره  2نمــره 

هر چـه در  کلی طور. بهآوردیبه دست م 87تا  0 نیب يانمره

 يشـاد زانیـفـرد از م دآیـ دسـتبـه يآزمون نمره باالتر نیا

 اریـاز مع توانیم يبنددسته ياست. اما برا ربرخوردا يشتریب

کـم)، نمـرات  ي(شـاد 22از  ترنییاستفاده کرد؛ نمرات پا ریز

بـاال) و  ي(شـاد 68تـا  44متوسط)، نمرات  ي(شاد 44تا  22

باال) است. تغییـر در چـارچوب  اریبس ي(شاد 87تا  68نمرات 

گان آن باعـث کـاهش دهی مقیاس بنا بر ادعـاي سـازندپاسخ

شـود و در جمعیـت اي و آمرانـه میدهی زمینهپاسخ تمالاح

عمــومی و نــه بــالینی قابــل اجراســت. ایــن نســخه از آزمــون 

دهــد؛ شــناختی زیــر را موردارزیــابی قــرار میهاي روانســازه

دهی زندگی، آمادگی روانی، رضـایت از خـود، احسـاس پاداش

ــایی ــدگی، از رضــایت شــناختی،زیب ــانی، دهیمانســاز زن  زم

ارعـی ز و نـژاد). هادي32جذابیت و خاطرات شاد ( ويجستج

نفـر  1021شـامل  ايپرسشنامه را بـر نمونـه نیا ییای) پا32(

پرسشـنامه  ییاپای حاضر، پژوهش در. اندآورده دست به 87/0

و بـا اسـتفاده از  یدرونـ یآکسفورد به روش همسان یشادکام

 برآورد شد. 93/0کرونباخ برابر با  يروش آلفا

 پژوهش ياجرا ندیفرا

ــرا ــرا يب ــر از  ياج ــه نف ــراه س ــگر هم ــژوهش، پژوهش        پ

آزمـون  ياجـرا نهیکه در زم شناسیرشته روان النالتحصیفارغ

 ادارات و هـاکرده بودند بـه سـازمان افتیالزم را در هايآموزش

 رانیالزم بــا مــد همــاهنگی از پــس. نمودنــد مراجعــه منتخــب

 تدرخواسـ شـاغل زن کارکنـان از منتخب، ادارات و هاسازمان
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موضـوع  تجذابی به توجه با. دهند پاسخ هاشد که به پرسشنامه

 نینشـان دادنـد. بنـابرا يهمکار يبرا یخوب لیکارکنان زن تما

جهت شرکت در پژوهش، در مورد هـدف  تیپس از کسب رضا

 نـانیبـا اطم تیـبه آنهـا داده شـد و در نها یحاتیپژوهش توض

هـا در ن به آنها در مورد محرمانه ماندن اطالعات، پرسشـنامهداد

 ییپاسـخگو لدلیـ . بهندینما لیآنها قرار داده شد تا تکم اریاخت

را بـه  يادیـهر پرسشنامه زمان نسبتا ز لیپرسش، تکم 166به 

مـاه  6پرسشـنامه  400 لیـتکم يو بـرا دادیخود اختصاص م

در پرسشـنامه،  پرسـش موجـود 166زمان صرف شد. عالوه بر 

 زانیـتأهـل، م تیدر مورد سن، وضـع شناسیتیاطالعات جمع

و تعـداد افـراد خـانوار  انـهیدرآمد ماه ،یشغل گاهیجا الت،یتحص

 یپژوهش با اسـتفاده از روش همبسـتگ هايشد. داده يگردآور

 افـزارگام به گام و با استفاده از نـرم ونیرگرس لیو تحل رسونیپ

22 SPSS  دیگرد لیو تحل هیتجز. 

 هایافته
 30-25 یافـراد بـا دامنـه سـن ،یسن تیاز لحاظ وضع

 35-30 ی)، افراد با دامنه سـن%5/36( 148 یفراوان يدارا

 40-35 ی)، افــراد بــا دامنــه ســن%21( 85 یفراوانــ يدارا

 45-40 ی)، افراد با دامنـه سـن5 2/23( 94 یفراوان يدارا

 50-45 یسـن) و افراد با دامنـه %9/11( 48 یفراوان يدارا

 214تأهل  تی) بودند. از نظر وضع%2/6( 25 یراوانف يدارا

ــر ( ــل و %5/53نف ــر ( 184) متأه ــد. %46نف ــرد بودن ) مج

 داراي نفر 24 پژوهش در کنندگانشرکت نیاز ب نیهمچن

 التیتحصـ ي) دارا%5/11نفر ( 46)، %6( پلمید التیتحص

 سـانس،یل التیتحصـ ي) دارا%5/56نفر ( 226 پلم،یفوق د

بودند و  سانسیفوق ل التیتحص يدارا زی) ن%26نفر ( 104

 یمرتبه شـغل ي) دارا%8/84نفر ( 339 یاز نظر مرتبه شغل

کارشـناس  یمرتبه شـغل ي) دارا%8/9نفر ( 39کارشناس، 

 12معـاون و  یمرتبه شـغل ي) دارا%5/2نفر ( 10مسئول، 

 .بودند ریمد یمرتبه شغل ي) دارا%3نفر (

 يرهــایانحــراف اســتاندارد متغ و نیانگیــم 1جـدول  در

 هـايیژگی، در و1جدول  جیاساس نتا بر پژوهش آمده است.

 شناســیفــهیمربــوط بــه وظ نیانگیــم نیشــتریب یتیشخصــ

ــر9750/2( ــم نی) و کمت ــه روان زانی ــوط ب ــوريمرب  رنج

 نیانگیم نیشتریب یجانیهوش ه ری) است. در متغ7783/1(

مربوط بـه  نی) و کمتر6684/3( یمربوط به مؤلفه خودآگاه

ــودکنترل ــه خ ــت. در متغ2286/3( یمؤلف ــ) اس ــبک  ری س

 یمربـوط بـه مؤلفـه وابسـتگ نیانگیـم نیشـتریب یدلبستگ

 ) است. 5596/1مؤلفه اضطراب ( نی) و کمتر0121/3(

هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش. یافته1جدول   
 انحراف معیار±میانگین  متغیر

هاي شخصیتیویژگی رنجوريروان   54128/0±7783/1 
گراییبرون  42633/0±5626/2 

 2131/2±35165/0 گشودگی به تجربه
پذیريتوافق  44169/0±5144/2 
شناسیوظیفه  49278/0±9750/2 

 5321/3±53518/0 خودانگیزي هوش هیجانی
 6684/3±50911/0 خودآگاهی
 2286/3±60643/0 خودکنترلی

 3375/3±54278/0 هوشیاري اجتماعی
ي اجتماعیهامهارت  64199/0±478/3 

 7233/2±63762/0 نزدیک بودن سبک دلبستگی

 0121/3±61296/0 وابستگی
 5596/1±90498/0 اضطراب

ي اراديهاتیفعال  24262/11±4025/64 
 8300/53±27236/14 شادکامی
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 یبا شادکام ياراد تیالو فع یسبک دلبستگ ،یجانیهوش ه ،یتیشخص هايیژگیو يرهایمتغ یهمبستگ سی. ماتر2جدول 
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

رنجوريروان  1           
گراییبرون  34/0- * 1          

-15/0 گشودگی به تجربه * 15/0 * 1         
پذیريتوافق  44/0- * 26/0 * 17/0 * 1        
شناسیوظیفه  43/0- * 49/0 * 15/0 * 42/0 * 1       

10/0 نزدیک بودن  06/0-  03/0-  08/0-  05/0  1      
-13/0 وابستگی * 04/0  00/0  11/0  14/0 * 15/0 * 1     
51/0 اضطراب * 10/-  06/0-  40/0- * 17/0- * 19/0 * 06/0-  1    

-69/0 هوش هیجانی * 40/0 * 17/0 * 44/0 * 46/0 * 11/0-  13/0 * 55/0- * 1   
-31/0 فعالیت ارادي * 39/0 * 10/0  20/0 * 43/0 * 00/0  08/0  11/0-  35/0 * 1  

-45/0 شادکامی * 48/0 * 21/0 * 29/0 * 43/0 * 02/0  09/0  20/0- * 49/0 * 47/0 * 1 
01/0P≤  *.به عنوان سطح معناداري در نظر گرفته شده است 

پــژوهش  يرهـایمتغ یهمبســتگ سیمـاتر 2در جـدول 

 نیبــ یهمبســتگ انگریــجــدول فــوق ب جینتــا آمــده اســت.

 یتیشخصـ يهـایژگـیو نیپژوهش اسـت. در بـ يرهایمتغ

) اسـت و 48/0( گرایـیمربوط به بـرون یهمبستگ نیشتریب

 یبـا شـادکام رنجورخوییروان    یتیشخص هايیژگیو نیب

-بـرون یتیشخصـ هـايیژگی) و و-45/0( یمنف یهمبستگ

 یهمبسـتگ شناسـیفهیو وظ يرپذیتوافق ،یگشودگ ،گرایی

 نیبـ ی). همبسـتگP>01/0وجـود دارد ( يمثبت و معنادار

-مؤلفـه نیو از ب ستیمعنادار ن یو شادکام یبستگسبک دل

 یهمبسـتگ يتنها مؤلفه اضطراب دارا یسبک دلبستگ هاي

 یو همبسـتگ )-20/0اسـت ( یو معنـادار بـا شـادکام یمنف

کـه  یمعنـ نیـاسـت، بـه ا 49/0 یو شادکام یجانیهوش ه

 نیبـاال شـادتر هسـتند. همچنـ یجـانیهـوش ه يدارا دافرا

اسـت و  47/0 یو شادکام ياراد هايتیفعال نیب یهمبستگ

از  دهنـدیانجـام مـ يشـتریب ياراد هـايتیکه فعال يافراد

  برخوردارند. يشتریب یشادکام زانیم

 يرهـایگـام بـه گـام متغ ونیرگرس لیتحل 3در جدول 

 ی، مـدل کلـجدول جیو مالك آمده است. طبق نتا نبیشیپ

 هــايدر هــر چهــار گــام معنــادار اســت. در گــام ونیرگرســ

هـوش  هـاي(از مؤلفه يزیخودانگ ریص شده ابتدا متغمشخ

 یشـادکام ریـبـا متغ یهمبستگ نیشتریب لدلی ) بهیجانیه

) 45/0مثبـت ( يبتـا بیابتدا وارد معادله شده است و با ضر

در گـام  کند،یم ینبیشیرا پ یشادکام رمتغی مثبت طور به

 يبتـا بی) بـا ضـریتیشخصـ يرهای(از متغ گراییدوم برون

 بیبـا ضـر ياراد هـايتیـ)، در گام سـوم فعال33/0مثبت (

ــا ــت ( يبت ــارم روان22/0مثب ــام چه ــوري) و در گ (از  رنج

و معنــادار  یمنفــ يبتــا بی) بــا ضــریتیشخصــ يرهــایمتغ

. نـدینما ینـبیشیرا پـ یشادکام رمتغی اند) توانسته-15/0(

 طـوربـه انـدنتوانسته نییپا یهمبستگ لدلیبه رهایمتغ ریسا

و از معادلـه  نـدینما ینـبیشیرا پ یشادکام ریمتغ داريمعنا

، در 20/0در گام اول  نییتع بیضر نهمچنی. اندحذف شده

 36/0و در گـام چهـارم  34/0، در گام سـوم 30/0گام دوم 

وابسـته  ریـمتغ انسیوار نییتب زانمی که است آمده دستبه

در هـر گـام را  نبـیشیپـ يرهایتوسط متغ یشادکام یعنی

 .دهدیمنشان 

 نبیشیپ يرهایبراساس متغ یگام به گام شادکام ونیرگرس لی. خالصه تحل3دول ج
 B β t P R2 متغیر گام 
43/10 مقدار ثابت 1  - 07/2  003/0  20/0  

76/1 خودانگیزي  45/0  92/8  001/0  
34/1 خودانگیزي 2  34/0  91/6  001/0  30/0  

گراییبرون  007/1  33/0  80/6  001/0  
نگیزيخودا 3  17/1  29/0  03/6  001/0  34/0  

گراییبرون  75/0  25/0  87/4  001/0  
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هاي اراديفعالیت  28/0  22/0  27/4  001/0  
88/0 خودانگیزي 4  22/0  10/4  001/0  36/0  

گراییبرون  64/0  21/0  05/4  001/0  
هاي اراديفعالیت  27/0  21/0  16/4  001/0  
رنجوريروان  35/0-  15/0-  81/2-  050/0  

 

 گیريبحث و نتیجه

 هـايیژگـیو انیـنشـان داد کـه از م پـژوهش نیا جینتا

اسـت و  گرایـیمربوط به برون یهمبستگ نیشتریب یتیشخص

 یبا شـادکام رنجورخوییروان ،یتیشخص هايیژگیو ریسا نیب

 ،گرایــیبــرون یتیشخصــ هــايیژگــیو و یمنفــ یهمبســتگ

مثبـت و  یتگهمبسـ شناسیفهیو وظ يریپذتوافق ،یگشودگ

 يکـه دارا يکـه افـراد یمعنـ نیـبـه ا ارد،وجود د يمعنادار

 زانیـهسـتند م يبـاالتر ییرنجورخـوروان یتیشخصـ یژگیو

 هـايیژگـیکـه و يدارند و در مقابل افـراد يکمتر یشادکام

و  يرپـذیتوافق ،یگشودگ ،ییگراچون برون یمثبت یتیشخص

 جینتـا نیدارند شادتر هسـتند. همچنـ يباالتر شناسیفهیوظ

 رنجـوريو روان گراییداد که برون شانهم ن ونیرگرس لیتحل

را  یشـادکام راتییـتغ معنـاداري طور به اندتوانسته بیبه ترت

خصوص همسـو  نای در آمده دستبه جی. نتاندینما ینبیشیپ

 ). 38-33است ( یقبل هايافتهیبا 

  انیـگفـت کـه در م تـوانیمـ هـاافتـهی نیا نییتب در

مانند  هایییژگیبا و رنجورخوییروان ،یتیشخص هايعامل

در مواجه  يرپذیبیو آس یبه تجربه اضطراب، ناامن شیگرا

بـه  شـتربی آزرده. افـراد روانشـودیبا استرس شـناخته مـ

مانند  یو در معرض احساسات منف دهندیپاسخ م هاهیتنب

 نیـشرم و احساس گناه هسـتند. مجموعـه ا شم،ترس، خ

  در افـراد  يموجـب عـدم احسـاس شـاد توانـدیعوامل مـ

و  گرایینشان داد که برون جینتا نهمچنی. شود آزردهروان

 یبـا شـادکام يرابطـه مثبـت معنـادار به تجربه یگشودگ

صـفات بـه  نیـدارنـد کـه ا صـفاتی گـرابـرون دارد. افراد 

 شـههمی گرا. افراد برونکندیآنان کمک م شتریب یشادکام

ارتبـاط  یتوجه دارنـد، بـه آسـان گرانیبه همراه شدن با د

و هـم  گذارنـدیمـ ریتـأث گرانید يهم رو کنند،یبرقرار م

دارنـد،  گـرانیبه ارتباط و گفتگو با د لیم رند،پذییم ریتأث

 یگروهـ هـايتیـو فعال یکـیزیف هايتفعالی به مندعالقه

در افـراد  يموجـب شـاد توانـدیعوامل مـ نیدارند، همه ا

   يبــه تجربــه، افــراد گشــودگی ابــ افــراد. شــود گــرابــرون

 رومنـدین یکه احساسـات خـود را بـه شـکل رندپذیانعطاف

و آن را  دهنـدیتجربـه بهـا مـ نیـو بـه ا کننـدیتجربه م

آنها بـه دور از  رد،گییم  نظر  در یزندگ يسرچشمه معنا

را  يآشـکار نسـبتاً یجـانیه هـايو پاسخ اندکاريمحافظه

ــ ــ دهنــدینشــان م ــ نیهمچن ــردن از آنهــا طال ــذت ب     ب ل

). گـومز و 33( اندرمتعارفیغ هايو ارزش دیجد هايهینظر

اسـاس  ،يرپـذیو تجربـه گرایـیهمکـاران معتقدنـد بـرون

 شناسیفهی) و وظيرپذی(توافق يهمساز ،یشادکام یستیز

 و نیـیدر تب نی). همچن33هستند ( یظهور شادکام نهیزم

 یژگـیدو وکـرد  انیـب تـوانیانجام شـده مـ جینتا حیتوض

و بلندمـدت بـا  داریرابطه پا کی رنجوريو روان گراییبرون

کـه در طـول ده سـال بعـد بـه  ايدارند به گونه یشادکام

 ،يرپــذیارتبــاط توافــق کــهیاســت در حــال دهیرســ دییـتأ

 داریـناپا یبه تجربـه بـا شـادکام یو گشودگ شناسیفهیوظ

 ).39است (

سبک  هايهمؤلف نیپژوهش نشان داد که ب يبعد افتهی

و  یمنفـ یهمبسـتگ يتنها مؤلفه اضـطراب دارا یدلبستگ

 نیـآمـده در ا دسـت بـه جیاست. نتـا یمعنادار با شادکام

  ).45-40است ( نیشیپ هايافتهیخصوص همسو با 

ــدنشــان داده هــاپــژوهش ــا  مــنیا دلبســتگی کــه ان ب

و  یاضطراب یدلبستگ کهیباال همراه است در حال یستیبهز

). در 46مربوط اسـت ( ترنییپا یستیدو با بهزهر  یاجتناب

افـراد  رسـدیگفت که به نظـر مـ توانیم افتهی نیا نییتب

 بیو مضطرب به خاطر ترس از آس منیناا یدلبستگ يدارا

و  کننـدیاعتماد م گراندی به ترخوردن، کم بیو فر دنید
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 شـهیو هم رنـدگییقـرار نمـ گرانیدر روابط با د یبه آسان

از  نیهسـتند؛ بنـابرا گـرانیدن از طـرف دنگران طـرد شـ

 ي. اصـوال افـراد داراکننـدیاجتنـاب مـ گـرانیتعامل بـا د

 یاز زنـدگ يشـتریب يتمندیرضـا زانیـم مـنیا یدلبستگ

از مشـکالت  منیناا یدلبستگ يدارا اددارند و در مقابل افر

 نییآنهـا پـا یروانـ یسـتیبهز زانیبرند و م-یرنج م یروان

راسـتا  نیهـم در همـ نـهیزم نیـادر  یاست. شواهد تجرب

 يبـا باورهـا منیناا یدلبستگ شاتیاست که گرا نیا انگریب

 نیارتبـاط دارد. بنـابرا ياز شـاد زیو گر یترس از شادکام

 يو مضـطرب، شـاد منینـاا یتگسـبک دلبسـ يافراد دارا

 ).18( کنندیتجربه م یدر زندگ يکمتر

 و یجـانیهوش ه نیپژوهش نشان داد که ب گرید افتهی

وجـود  يرابطه مثبت و معنـادار یآن با شادکام هايمؤلفه

بـه طـور  يزیآن، مؤلفـه خـودانگ هايمؤلفه نیدارد و از ب

بـا  افتـهی نیـاست. ا یشادکام ینبیشیقادر به پ يمعنادار

 ). 50-47همسو است ( نهیزم نیدر ا یقبل جینتا

 يگفـت کـه ارتبـاط نظـر توانیم افتهی نیا نییتب در

دنبـال  هیفرضـ نیـبر اسـاس ا یجانیوش هو ه يشاد نیب

احساسـات،  تیریمـد يبـرا ییکـه افـراد بـا توانـا شودیم

را تجربـه  یاز اسـترس و عواطـف منفـ يترنییسطوح پـا

هسـتند کـه  یاحساسـات میو قادر به درك و تنظ کنندیم

هـوش  يکـه دارا يشود. افـرادیمنجر به تجارب مثبت م

ــاال هســتند، مهارت یجــانیه ــاب ــرا الزم يه ــد يب  تیریم

هـا و آن یابیها قادرند عواطف خود را ارزاسترس را دارند. آن

را  ییتوانـا نیباال ا یجانی. هوش هندیو ابراز نما تیریرا مد

و  یکه از دخالـت عوامـل نـامطلوب درونـ دهدیبه افراد م

 يفشارها ،یمنف جاناتیه یخستگ و يدیناام رینظ یرونیب

کننـد و در  يریشگیاحم پعوامل مز ریو سا انیاطراف یروان

خـود را  يهـاجانیبـاال ه یجـانیافـراد بـا هـوش ه تینها

در زمـان و مکـان  تواننـدی)، مـیداده (خودآگاه صیتشخ

خــود را ابــراز کننــد  جانــاتیمناســب احساســات و ه

روابـط  گـرانیاحساسـات د حی)، با درك صـحی(خودکنترل

) و ی(مهـارت اجتمـاع بخشـندیبهبود م گرانیخود را با د

و معقـول  یمنطق يهاواکنش گرانینسبت به احساسات د

). بـا توجـه بـه عوامـل یاجتماع ياری(هوش دهندینشان م

 شاد و بانشاط هستند. يشده آنها افراد ذکر

از آن  ی) حـاک11و همکاران (اسکیزجت مطالعه  جینتا

رابطـه  یروانـ یسـتیبـا بهز یجانیاست که صفت هوش ه

هـوش  نیرابطـه بـ تواندیمثبت م جاناتیدارد و ه یمثبت

 تـوانیاساس م نیکند. بر ا یانجیرا م یو شادکام یجانیه

افراد  یذهن یستیدهنده بهز ارتقاء یجانیگفت که هوش ه

 آنها مؤثر باشد. یشادکام زانیبر م تواندیاست و م

 ياراد هـايتیآخر پژوهش هم نشان داد که فعال افتهی

به طور  توانندیو مدارند  یدر زنان رابطه مثبت یبا شادکام

 افتـهی نیـ. اندینما ینبیشیرا پ یشادکام زانیم يمعنادار

 ). 23، 22، 3هماهنگ است ( یهم با مطالعات قبل

 يهـاتیابراز کرد کـه فعال توانیم افتهی نیا نیتبب در

 یزنـدگ دمفیـ و هدفمنـد مدار،تالش يهاتیبه فعال ياراد

(داشتن  یشناخت يهاجنبه رندهیبرگ فرد اشاره دارد که در

ــانگرش ــمل يه ــهتی ــار يها)، جنب ــردن،  يرفت (ورزش ک

و دنبال  نییداوطلبانه (تع يهاتیشرکت در مراسم) و فعال

. بـر اسـاس باشـدی) مداریمشخص معنـ يهاهدفکردن 

 يدرصـد شـاد 40 ياراد يهاتیفعال ،یرسکیوبومیل هینظر

 يهــاتیاز انــواع فعال نی. همچنــکنــدیم نیــیافــراد را تب

و داشتن امـور  ياهداف فرد ینگاه مثبت به زندگ یشناخت

 یجمله عوامل مهم اثرگذار بر شـادکام از یمعنا در زندگ با

اسـت کـه  نیـافـراد در ا یشـادکام دیکل نیهستند. بنابرا

را در طـول زمـان بـه دسـت  يادیـبتوانند تجارب مثبت ز

تجارب مثبت  نیبمانند و البته ا یحالت باق نیآورده و در ا

فـرد  يازهـایو ن تیـموقع ،یتیشخصـ هـايیژگـیبا و دیاب

 هـا،ارزش ق،یعال ازها،یمطابق با ن يمتناسب باشد. هر فرد

 تیـکـه دارد بـه فعال يبـه فـرد صـرمنح التتمای و منابع

 کیـ يدارد. به عنوان مثال، برا ازین یشادکام يبرا یخاص

که او را در تماس منظم بـا  هاییتفعالی انجام گرافرد برون



همکاران و جزایري ... و یسبک دلبستگ ،یجانیهوش ه ،یتیشخص هايیژگیرابطه و  

 

 97 ، پاییزمبیستیافته، دوره  / 77 

فـرد  کیـ بـراي و است ترمناسب دهد،یافراد قرار م ریسا

 ریکه فرصت مراقبت از سا هاییتفعالی انجام کنندهمراقبت

 نیبنـابرا .باشـدیمـ دتریـفـراهم کنـد، مف شیافراد را بـرا

افراد مـؤثر  یشادکام يدر ارتقا تواندیم ياراد هايتیفعال

   نیشـیپ هـايآنهـا براسـاس پـژوهش نیباشد و از مهمتـر

مقابله با  ،یپرورش روابط اجتماع ،یبه ابراز قدردان توانیم

و انجام اعمال  یاهداف زندگ نییتع ،یبدن تیاسترس، فعال

 ).51کرد ( رهاشا یمذهب

بـا چهـار  یارتباط شـادکام یبررس کلی طور به نیبنابرا

ــمتغ ــایژگیو ر،ی ــ يه ــوش ه ،یتیشخص ــانیه ــبک  ،یج س

 کیـ یامان داد که شادکنش ،ياراد يهاتیو فعال یبستگدل

عوامـل چندگانـه قـرار دارد کـه  رتـأثیاست که تحت یژگیو

 یجـانیهوش ه ،یتیشخص يهایژگیعوامل، و نیا نیترمهم

 هستند. در سـطح وجـوه عوامـل، تنهـا يادار يهاتیو فعال

 را دارنـد یشـادکام ینـیبشیاز وجوه هر عامل توان پ یبرخ

 نایارتباط م اتیجزئ شتریها به آشکار شدن بآن ییکه شناسا

کـه از  يبـه طـور کند،یکمک م یبا شادکام ریپنج متغ نیا

 از ؛رنجـوريو روان گرایـیبرون   ،یتیشخص هايیژگیو نیب

-تیـفعال ریو متغ يزیخودانگ ،یجانیهوش ه هايمؤلفه نیب

 ینـبیشیو پ نییقادر به تب يهم به طور معنادار ياراد هاي

 بودند. یشادکام زانیم

مطالعه صرفاً زنان شاغل را  ا که گروه نمونه موردآنج از

زنـان  يهاگروه گریبه د جینتا میلذا در تعم گرفتیم در بر

با توجـه بـه  نیعمل نمود، همچن اطیبا احت دیشاغل باریغ

 يریگدر انــدازه دهــیخــود گــزارش يهــااسیمق تیــماه

ها کـامالً منطبـق بـا امکان دارد پاسـخ یشخص يرهایمتغ

نقـش  شودیم شنهادیپ یاشد. به پژوهشگران آتنب تیواقع

ــایمتغ ــم يره ــنظ یانجی ــد ری و  یطبعشــوخ ،يخودکارآم

مکمـل  یمـیتنظ ندیعنوان فرآ به زیدوست داشتن شغل ن

ها و ادارات سازمان رانیمد نیهمچن رد،یمورد توجه قرار گ

 عنــوان کــه تحــت یو رفــاه یبــا توجــه بــه امکانــات مــال

 نهیآنان وجود دارد زم یمال تارساخدر  یفرهنگ هايبودجه

 يارتقا هايمتمرکز بر مهارت یآموزش هايکارگاه يبرگزار

و  يگردشــگر ،یحــیتفر ،یورزشــ يهــاتیفعال ،یشــادکام

 يبخش (اجـرااجتماعات شـاد و لـذت يو برگزار یاحتیس

ــه ــرت، برنام ــتا يهاکنس ــز و ...) را در راس ــا يطن  يارتق

 .ندیفراهم نما یشادکام

 دانیتشکر و قدر
اول  سـندهینو ياز رسـاله دکتـر یمقاله بخشـ نیا     

کـه  یکسان هیپژوهشگران از کل لهوسینی. بدباشدیمقاله م

. نـدنماییم گزاريدر پژوهش حاضر شرکت نمودند، سپاس

 که ادارات و هاسازمان يو رؤسا رانیمد یاز تمام نیهمچن

پـژوهش فـراهم نمودنـد  يالزم را جهـت اجـرا هماهنگی

 .دآییعمل م هو تشکر ب ریتقد
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Abstract 

Background: Happiness is a concept that has become important in recent years, due to its 
important role in mental health. Therefore, the present study was conducted to determine the 
relationship between personality characteristics, emotional intelligence, attachment style and 
voluntary activities with the level of happiness among employed women. 
Materials and Methods: The research method is descriptive-correlational. The statistical 
population consisted of 12373 women employed in Lorestan's departments and organizations, from 
which 400 people were selected, based on the Cochran's formula by Multi-stage cluster sampling. 
Data was collected through Neo Characteristic Scale, Shering Emotional Intelligence, Collins & 
Read Attachment Inventory, Voluntary Activities Questionnaire and Oxford Happiness 
Questionnaire, and was analyzed using Pearson correlation and stepwise regression analysis. 
Results: The results showed that there is a significant relationship between personality 
characteristics, emotional intelligence and voluntary activities with happiness (P<0.001), and 
among the components of attachment style, only the component of anxiety has a negative and 
significant correlation with happiness (r=-0.20). The results of regression analysis indicated that 
self-motivation variables (from emotional intelligence components), extroversion and voluntary 
activities with positive beta coefficient and neuroticism with negative beta coefficient can predict 
happiness (P<0.001). 
Conclusion: Based on the results, it is suggested that managers of employment organizations hold 
field workshops focusing on the education of emotional intelligence, sporting activities, recreation, 
and holding happy communities (concerts, comedy programs, etc.) in order to promote happiness 
and that they pay attention to the central role of attachment and personality traits in happiness.  
Keywords: Personality Characteristic, Emotional Intelligence, Attachment Style, Voluntary Activity, 
Happiness 
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