
و سالمت ) درون گرایی و برون گرایی(ویژگیهاي شخصیتی ي  رابطه
  *روانی با شادکامی

  3و نسرین باقري 2، دکتر فرح لطفی کاشانی1دکتر حسن احدي

  :چکیده
و سـالمت روانـی بـا    ) درون گرایـی و بـرون گرایـی   (ویژگیهـاي شخصـیتی   ي  رابطـه بررسی هدف پژوهش حاضر،  

، زن 183( دانشجو 364بدین منظور،  :روش. بودشادکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 
رافیـک،  دموگي  اي انتخاب شدند و اطالعات آنها با اجراي پرسشنامهاي چند مرحلهبصورت تصادفی خوشه) مرد 181

و سالمت روانی جمع ) درون گرایی و برون گرایی(شخصیتی هاي  ویژگیي  شادکامی آکسفورد و آرگایل، پرسشنامه
نتـایج نشـان داد کـه بـین متغیرهـاي       :نتـایج . استفاده شد روش رگرسیون گام به گام ازها در تحلیل داده. آوري شد

با شـادکامی، همبسـتگی معنـی داري وجـود     ) ن خانوادهسن، جنس، سطح تحصیالت و تعداد فرزندا(جمعیت شناختی 
راحـت بـا خـود، راحـت بـا دیگـران و       هاي  مؤلفهو ) درون گرایی و برون گرایی( ندارد و بین متغیرهاي روان شناختی

نتیجـه   .شـادکامی، همبسـتگی معنـی داري وجـود دارد     توانایی و رویارویی با مقتضیات مربوط به سالمت روانی با
  .شادکامی است بینی پیشسالمت روانی قادر به ي  گرایی به واسطه برون متغیر :گیري

  : ها کلیدواژه
  ، سالمت روانی، شادکامی)درون گرایی و برون گرایی(ویژگیهاي شخصیتی 

    

                                                             
  .از پایان نامه دکتري است یاین مقاله بخش* 

 .، تهران، ایرانشناسی گروه روان اطبایی،دانشگاه عالمه طب. 1
  .، ایرانرودهن شناسی، واحد رودهن، گروه روان،آزاد اسالمیدانشگاه . 2
 تهران دانشجوي دکتري واحد علوم و تحقیقات. 3
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  مقدمه
شود، بحث بهزیستی و سـر زنـدگی    می یکی از مسایلی که در دنیاي امروز مورد بحث واقع

هاي ملی تهیـه  بهزیستی ذهنی، شاخصي  است که درباره است و اهمیت این مساله تا حدي
، با شـادکامی ارتبـاط نزدیکـی دارد و بـه عنـوان      سرزندگیاحساس ). 2000مایرز، (شود می

سرزندگی را به عنـوان یکـی از   ) 2003(بوستیک . رود می یکی از تجارب مهم انسان به شمار
ند که این انـرژي از منـابع درونـی    ک می تجارب درونی انسان که سرشار از انرژي است مطرح

البته این سرزندگی، با شیدایی متفاوت است زیـرا سـرزندگی همـراه بـا     . گیردسرچشمه می
 اگـر چـه شـادکامی و سـر    . ثبـاتی اسـت  تعادل روانی است در حالی که شیدایی، همراه با بی

ف مثبـت  دو زیر چتر عواط شوند؛ یعنی هر میمثبت یا خوشایند محسوب هاي  زندگی حالت
اند و به یک گروه تعلق دارند و عواطف مرتبط با سرزندگی مانند انـرژي داشـتن،   جاي گرفته

بـا یکـدیگر    فعال بودن، رضایتمندي و شادکامی مانند خرسندي، شادي و راضی بـودن نوعـاً  
رابطه دارند اما از لحاظ فعالیت، با یکدیگر متفاوتند از این نظر که سرزندگی، بودن در نوعی 

شـود در صـورتی کـه    بـاال مشـخص مـی   فعالیـت  عیت مثبت و فعال است و بـا انـرژي و   وض
شادکامی، چنین مفهومی ندارد و دیگر اینکه، با توجه بـه مـدل دو قطبـی واتسـون و تلگـن      

به نقـل  ( اند ، عواطف به دو گروه مثبت یا خوشایند و منفی یا ناخوشایند تعریف شده)1985(
شادکامی در واقع یک مفهوم سلسـله مراتبـی و چنـد بعـدي     ). 1387از کشاورز و همکاران، 

؛ 1996 فیـوهرز، (است و از اجزاي شناختی، عاطفی، جسمانی و اجتماعی تشکیل شده است 
از عواطـف و  اي  شـادکامی را بـه عنـوان مجموعـه    ). 2004 مپتون،هـا  بـه نقـل از  1998کروز، 

د نـ دان مـی  از کیفیت زندگی افراداي  و آن را درجه اند ارزیابی شناختی از زندگی تعریف کرده
مثبـت  ي  عاطفـه که رسد  می به نظر. )2007 رجاس،(شود  می که به طور کلی مثبت ارزیابی

 در شادکامی بـا جامعـه پـذیري آسـان و تعامـل مطلـوب بـا دیگـران ارتبـاط داشـته باشـد           
هـاي   عامـل روان شناسان در رابطه با مفهوم شـادکامی بـه   ). 2000 باس، ،2003 اریکسون،(

). 1385 حسین خانزاده و صفی خانی،(کننده و ارتباط آن با شخصیت عالقمندند  بینی پیش
کـه همگـی   اند مطالعـات زیـادي کـرده    ،شخصیت بر میزان شـادکامی تأثیر درباره  ،همچنین

در  را به نظر برخی کارشناسان، دو بعد از شخصیت انسـان  .کند می تأییدبرونگرایی شادي را 
یکی از این دو بعـد را برونگرایـی و   ) 1375(آیزینگ . دانند می تر مهمن شادکامی تعیین میزا

او معتقد است اکثر مردم، شخصیتی تـک  . آرامش و دیگري را درون گرایی و عصبانیت نامید
گرا اسـت و نـه کـامال    بعدي و افراطی دارند؛ یعنی فرد طبیعی کسی است که نه کامال درون
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بـا ایـن حـال شخصـیت بسـیاري از      . خونسرد و آرام شن و نه کامالًگرا؛ نه عصبانی و خبرون
گـرا و  تر است و به همین جهـت برخـی بـرون   نسبت به بعد دیگر پیشرفته ،افراد در یک بعد

نشـان  این نتیجه را ) 1981(پژوهش طولی کاستا، مک کرا و نوریس  .گرا هستندبرخی درون
ایـن  . کند بینی پیشسال بعد  17 ،ثبت و شاديمي  تواند، وجود عاطفه می که برونگرایی داد

شادکامی و درونگرایی، بهتـرین  ي  کننده بینی پیش، برونگرایی، بهترین که دادنشان  ،مطالعه
معتقـد اسـت کـه    ) 1999(الیکن . منفی و عدم شادکامی استي  عاطفهي  کننده بینی پیش

 اسـت به عوامل ژنتیکـی مربـوط    ،درصد اختالف موجود بین سطح شادکامی افراد 50تا  40
 در تحقیقاتی تحـت عنـوان ابعـاد شخصـیت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه         ). 1387 ،نعمتی(

 ؛ به نقـل از آرگایـل  1999 مایرز، داینر، ؛ ایمونز،2000 جان و جوزف،(ی یبرونگرا شادکامی با
 و )2005 آدلـر و فـالگی،  (رضـایت از زنـدگی   ) 2001 و آرگایـل،  هیلز(خوش بینی ) 2001(

 ،بـرون گرایـی  . همبسـتگی مثبـت دارنـد    )2002 مک کالوگ هیو بنر و الگین،(خود پنداره 
پذیري، سـرعت عمـل و شـور و شـوق، افـراد را بـه جهـت خلـق و          جامعههاي  مؤلفههمراه با 
الیــرد ). 1999، کاوامــاتوو  1997، سوداویشـی  داینــر،(د سـاز  مــی مثبــت مسـتعد ي  عاطفـه 

تـر، لبخنـد و نگـاه بیشـتري بـه      ا، عالمات غیر کالمـی مثبـت  معتقد است برونگراه) 1984(
دهند و همین لبخند و تبسم یک اثر قـانونی در افـزایش خلـق مثبـت آنهـا       می دیگران ارایه
شناختی خود بیان کـرده اسـت کـه بـرون گراهـا،      ي  در نظریه) 1982(گراي  .خواهد داشت

ند زیرا از نظر ساختار مغزي بین آنهـا  کنتنبیهات را بزرگ نمایی می ،و درون گراهاها  پاداش
عصبی، نوراپی نفـرین و درون گراهـا از   ي  از نظر انتقال دهنده ،گراهابرون. تفاوت وجود دارد
ارتبـاط  ). 2000داینـر،  (کننـد   می عصبی، اپی نفرین و سروتونین ترشحي  نظر انتقال دهنده

ران، تعریف شادي را بـدون  شادي و برونگرایی آنقدر محکم و قوي است که برخی صاحب نظ
 در نظر گرفتن برونگرایی، صحیح نمـی داننـد و تعریـف خـود را از شـادکامی اینگونـه بیـان       

ها نیز این تعریف را پژوهش ،همچنین. »شادي چیزي است بنام برونگرایی با ثبات«نند ک می
کـتالر،  الرسـن و  ). 1998، فرانسیس، سترو فیلیـپ کالـک  (کند  می تأییدشادکامی ي  درباره

تـأثیر  خلـق مثبـت، بیشـتر     يگـرا از القـا  گرا نسـبت بـه افـراد درون   دریافتند که افراد برون
در پژوهشی که . که در مورد خلق منفی، تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد پذیرند درحالی می

شادکامی آکسفورد با پنج عامل بـزرگ بـه   ي  با استفاده از پرسشنامه) 1997(فارنهام و چنج 
و برونگرایـی همبسـتگی   ) -%44(دریافتند که روان نژندي، همبسـتگی منفـی    ،آوردندعمل 

در تحقیـق  ) 2003(آدریان فارنهـام و پترایـدز    ).2001 ،آرگایل( داردبا شادي %) 39(مثبت 



 و سالمت روانی با شادکامی) گرایی گرایی و برون درون(ي ویژگیهاي شخصیتی  رابطه/  12

گرایـی و  معکوس یافتند در حالی که بـرون اي  رابطه ،خود بین روان رنجور خویی و شادکامی
افـراد برونگـرا، بـا ثبـات،     . به طور مثبـت بـا آن همبسـتگی دارد   گشودگی نسبت به تجربه، 

شادترند چون افراد برونگرا بیشـتر از درونگراهـا معتقدنـد کـه      ،مهربان، نازك دل و خوشبین
شود و افراد خشن و قوي نیز بیشتر از افـراد مهربـان   امتیازات شخصی به شادکامی منجر می

و مـک کـري    کاستا. شودی و کار باعث شادکامی میدل باور دارند که آزادي در زندگو نازك
گرایی و سطح پایین روان رنجور خـویی  نشان داد که شادکامی، با سطح باالي برون) 1980(

ربنـر، دونالدسـون، کیربـاي، وارد    ؛ ب1991؛ لو و آرگایل، 1990فارنهام و بروین، (ارتباط دارد 
؛ 2000؛ چـان، جـوزف،   1999چـنج،   ؛ فارنهـام و 1999؛ فرانسـیس،  1997؛ نور، 1995لو، و

بـه نقـل از    2004؛ کاتز، یـالبون، فرانسـیس و رابینـز،    2001هیلز و آرگایل، چنج و فارنهام، 
الگوي پنج عـاملی شخصـیت،   ي  تحقیقات انجام شده بر پایهي  بنابراین، همه). 1388مغانلو 

شادکامی بـه شـمار   ي  کننده بینی پیشگرایی و ثبات هیجانی، نشان دادند که دو عامل برون
بـه   1384؛ جعفـر نـژاد و همکـاران،    2003یس و جـوزف،  ها ؛2003رن و میشل، ها (رود می

سالمت عمومی اسـت کـه    ،گذار بر شادکامیتأثیریکی دیگر از عوامل  ).1388 نقل از مغانلو،
ارضـاي  ، سازمان بهداشت جهانی سالمت عمومی را به معناي توانـایی دسترسـی بـه اهـداف    

ل و مشـکالت زنـدگی شخصـی و تغییـر و اصـالح      یبهینه با مسـا ي  ي شخصی، مقابلهنیازها
 ).2002 ،و و مـارتین یدیمـات ( منطقی تعریف کرده اسـت ي  محیط فردي و اجتماعی به شیوه

یی براي رشد و نگهـداري  ها سالمت عمومی را شادابی روانی و ایجاد برنامه) 2000( سلیگمن
بـا نشـاط و   ي  ولیت بهداشت روانی، حفظ روحیهواین دیدگاه، مس زا. داند می سالمت جسمی

خـود  ي  مناسب براي رشد و نگهداري سالمت جسمانی بـه عهـده  هاي  شادابی و طرح برنامه
 . فرد است
 .ارتبـاط قـوي وجـود دارد    ،سـالمت روانـی  معتقد است که بین شادکامی و ) 2004(پرنگار 

 ؛دهـد  مـی  زا، احساس شادکامی را کاهشترسمعتقد است که تجارب اس) 2003(آلبرکتسن 
شـود  یعنی هر چه فرد میزان استرس بیشتري را تجربه کند از میزان شادکامی او کاسته می

بـه عنـوان عناصـر     ،منـدي افتد، در واقع لذت و رضـایت و سالمت روانی وي هم به خطر می
ته بـه ارزیـابی   شناختی در احساس شادکامی است و احساس شادکامی، وابس -اصلی عاطفی

هاي گوناگون زندگی، همچون خـانواده و شـرایط کـاري و    مندي در حوزهشناختی از رضایت
تواند، به نمادي از بهداشـت روانـی   تجارب ناشی از ارتباط با دیگران است که این موضوع می

دریافـت کـه درجـه بنـدي ذهنـی سـالمت        پژوهش خوددر ) 2000(داینر . فرد مبدل گردد
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بنـدیهاي   در واقـع، درجـه  . امی همبسـتگی دارد ه عبارتی سالمت روان، با شادکشخصیت یا ب
گرایـی یـا روان   چـون بـرون   صفات شخصـیتی تأثیر بیشتر تحت  ،ذهنی از سالمت شخصیت

. تطابق خود با شرایط، مثل انکار یا تطابق دهی مجدد به خـود اسـت  هاي  نژندي و استراتژي
. خـود را بـراي تحمـل درد افـزایش دهـیم     ي  آستانه دهد کهبه ما اجازه می ،هیجانات مثبت
جسمی و روانی مطمئن حاکی از ایـن اسـت کـه نیـروي     هاي  تحمل مرارتي  افزایش آستانه

مقاومی در ذهن ماست که مسوولیت این امر را به عهده دارد و سازگاري با شرایط سـخت را  
می و بهداشت روانی دریافتند نیز در تبیین شادکا) 1990(نیدلز و آبرامسون . سازدفراهم می

که منابع خشنود کننده در زندگی، باعث کـاهش سـطح نـا امیـدي و بهبـود یـافتن عالیـم        
). 2001آرگایـل، (شـود  مـی  تر، باعث باال رفتن سطح سالمت روانیافسردگی و به عبارت کلی

شـتها،  ا ،افزایش شادمانی را، در ارتباط مستقیم با افزایش وضعیت سـالمت ) 1999(کاواماتو 
-خواب، حافظه، روابط خانوادگی، دوستی، وضعیت خانوادگی و در نهایت سـالمت روان مـی  

  .داند

  روش 
بر مبناي مفروضه تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است که بـه بررسـی    ،پژوهش حاضر

شادکامی افراد پرداخته  بینی پیشرابطه و تعیین سهم هر یک از متغیرهاي مورد مطالعه در 
  .است

  گیري نمونهآماري، نمونه و روش ي  معهجا
دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و      شـامل تمـامی    ،مـورد مطالعـه  ي  جامعه

مشـغول بـه    88 -89تحقیقات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که در سال تحصیلی 
تصـادفی چنـد   ي  بـه شـیوه  ) زن 200مـرد و   200(نفر  400 ،از این جامعه .اند تحصیل بوده

با فرمول تعیین حجم نمونه  ،حجم نمونه. و مورد آزمون قرار گرفتندشدند انتخاب اي  مرحله
بر اساس انحراف معیار نظري و میزان تفاوت میـانگین واقعـی جامعـه و میـانگین نمونـه بـا       

 ،محاسـبه شـده  ي  با توجه به حجـم نمونـه   n=346و برآورد شد محاسبه 03/0میزان خطاي 
مواجه شدیم، حجم نمونه از مقدار برآورد ها  نفر انتخاب شدند تا اگر با افت نمونه 400تعداد 

و برآورد حجم نمونه اي  تصادفی چند مرحله گیري نمونهشده کمتر نباشد که بر اساس روش 

 .با فرمول زیر محاسبه شد
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انحراف معیار نظري است که با توجه به ابـزار سـنجش    σحجم نمونه و  n ،در این فرمول
 zمحاسبه شده است و  6تقسیم بر  ،متغیر مالك از تفاضل بین بزرگترین و کوچکترین نمره

اطمینان در نظر گرفته شـد کـه در آن   % 99سطح اطمینان است که در این محاسبه، سطح 
58/2 z =  ،استd  بـدین  . ه اسـت رفتـه شـد  در نظـر گ  03/0در سـطح   است کهمیزان خطا

  :شود می ترتیب حجم نمونه به صورت زیر محاسبه

364612
5823319 2

=





 ×
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 ابزار

تهیـه شـده    )1990(لـو   این مقیاس که توسـط آرگایـل و  : شادکامی آکسفوردي  پرسشنامه
آرگایـل و لـو    .است 87کل آزمون در آن معادل ي  ماده است و حداکثر نمره 29است، داراي 

آزمـودنی،   347یی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي کرونباخ در مـورد  پایا) 1990(
نیز ضریب پایایی آن را با ) 1378(پور و نورباال همچنین، علی. اند محاسبه کرده 90/0معادل 

  .اند بدست آورده 93/0معادل  ،ایرانیي  نفر نمونه 132استفاده از روش آلفاي کرونباخ روي 
ـ    ،در ایـن پـژوهش  : (Neo)هاي شخصیتی نئوپرسشنامه ویژگی ه درونگرایـی و برونگرایـی ب

یکـی از   گرفتـه اسـت کـه   ویژگیهاي شخصیتی نئو مورد سنجش قرار ي  پرسشنامهي  وسیله
 ،مـک کـري و کوسـتا   (بر اسـاس تحلیـل عوامـل سـاخته شـد       وشخصیتی است هاي  آزمون
1985 .(  

روان نژنـدي، بـرون   (سوالی بر اسـاس پـنج ویژگـی اصـلی      60) NEO(کوتاه ي  پرسشنامه
طراحی شده اسـت و  ) پذیري و با وجدان بودن ولیتؤدلپذیر بودن، مس ،پذیري گرایی، انعطاف

آزمـون روي   ، ایـن بـه منظـور هنجاریـابی    ،در ایـران . شود می سوال سنجیده 12هر عامل با 
ي  بـر پایـه  آن همسـانی درونـی    وابی شد از دانشجویان دانشگاههاي دولتی هنجاریاي  نمونه

ـ  C,A,O,E,N آلفاي کرونباخ براي عوامـل  بـه   87/0، 68/0، 56/0، 073/0 86/0ترتیـب  ه ب
ـ   يضریب آلفـا  ،در این پژوهش). 1377، گروسی. (ده استدست آم نمونـه  ، روي رایـن متغی

 . محاسبه شد 73/0 برابر جداگانه ،مورد مطالعه
ماده  16داراي  ،تهیه شده است (Wig))1999(توسط ویگ  ،این پرسشنامه: سالمت روانی

بـا دیگـران و    یبـا خـود، راحتـ    یراحتـ : که عبارتسـت از  ه داردفلؤم 3 ،این پرسشنامه. است
راحـت  ي  براي نمره ،ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس. توانایی رویارویی با مقتضیات زندگی

 81/0کل سالمت روان برابر با ي  نمره و براي 76/0با دیگران  یبراي راحت 78/0 برابر با خود
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نقـل از   بـه (اسـت   76/0 برابـر آزمـون مجـدد    –محاسبه شده است و ضریب اعتبـار آزمـون   
 نمونه مورد مطالعـه جداگانـه   روير این متغی يضریب آلفا ،در این پژوهش). 2007، فرخزاد
  . ه استمحاسبه شد 81/0 برابر

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات 

هـا   ل شده و حذف موارد ناقص، بـه اسـتخراج داده  کّمیتهاي  نامه ز جمع آوري پرسشپس ا
  : طی مراحل زیر پرداخته شد يآمارهاي  اقدام شد؛ سپس به تجزیه و تحلیل داده

بـه صـورت فراوانـی و درصـد فراوانـی      ها  مشخصات توصیفی آزمودنیي  ابتدا به تهیه -الف
  .پرداخته شد

 ،کجـی  ،اطمینـان ي  فاصـله  ،انحـراف معیـار   ،توصیفی نظیر میـانگین آمار هاي  شاخص -ب
  . محاسبه و تنظیم شده است ،کشیدگی و نمودارهاي مناسب

) گام بـه گـام  (آماري تحلیل رگرسیون چندگانه هاي  از روش ،در بخش آمار استنباطی -ج 
  .استفاده شده است

 ها یافته

ازه گیري آنها، به منظور توصـیف  اند اصل ازحهاي  با توجه به متغیرهاي مورد مطالعه و داده
گرایش مرکـزي،  هاي  مناسب آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، شاخصهاي  از روشها  داده

نمودارهـاي   ،هـا  عالوه بـر ایـن، بـراي نمـایش دیـداري داده     . پراکندگی و توزیع استفاده شد
ي تحقیق با در نظـر  ها ضیهدر نهایت براي پاسخ دادن به فر. ستونی و هیستوگرام ترسیم شد

محاسبات انجـام شـده در دو    و شد استفاده، تحلیل رگرسیون گام به گام ها گرفتن نوع داده
 .ارایه شده استها  و تحلیل دادهها  بخش توصیف داده

 ها توصیف داده

  به تفکیک جنس ها توزیع فراوانی و درصد آزمودنی: 1جدول
 درصد فراوانی جنس

 3/50 183 زن
 7/49 181 مرد
 0/100 364 جمع
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  ها به تفکیک جنس نمودار ستونی توزیع فراوانی درصدي آزمودنی: 1شکل

به طور برابر از  ي مورد مطالعه تقریباًها شود آزمودنی می مالحظه 1همان طور که در جدول
  . اند نث و مذکرانتخاب شدهؤدوجنس م

  سطح تحصیالتبه تفکیک ها  توزیع فراوانی و درصد آزمودنی: 2جدول
 درصد فراوانی سطح تحصیالت

 2/80 292 لیسانس
 8/19 72 فوق لیسانس
 0/100 364 جمع

  
 ها به تفکیک سطح تحصیالت نمودار ستونی توزیع فراوانی درصدي آزمودنی: 2: شکل
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ي مـورد مطالعـه را دانشـجویان    ها حاکی از این است که بیشتر آزمودنی 2 جدولهاي  داده
 و کمتــر از یــک پــنجم آنــان را دانشــجویان دوره فــوق لیســانس تشــکیل  لیســانسي  دوره
  .دهند می

  به تفکیک سن و تعدادفرزندان خانواده ها شاخص آماري آزمودنی: 3جدول
 تعداد دامنه انحراف معیار میانه میانگین متغیرها
 364 40 522/5 00/24 18/25 سن

 364 8 524/1 00/3 27/3 تعداد فرزندان

  .ه شده استییرهاي مورد مطالعه اراتفصیلی متغّهاي  لفهؤم) 4(در جدول 

هاي مورد متغّیر درها  آزمودنیهاي  آماري مربوط به نمرههاي  خالصه شاخص: 4جدول
  )N=364(مطالعه

 دامنه کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها
 23 230/0 072/0 733/3 85/39 شخصیت

 16 -109/0 -126/0 753/2 84/15 با خود یراحت
 16 640/0 -595/0 653/2 44/19 با دیگران یراحت

 14 124/0 -271/0 812/2 56/19 توانایی رویارویی با مقتضیات
 41 620/0 -379/0 530/6 84/54 )کلي  نمره(سالمت روانی

 86 624/0 -414/0 371/13 57/98 شادکامی
هـاي شخصـیت و سـالمت    متغّیر اسـاس تحقیق مبنی بر این که بر ي  براي آزمودن فرضیه

هـاي پـیش بـین    متّغیر توان شادکامی را پیش بینی کرد با توجه بـه تعـداد و نـوع    می روانی
) میاز نوع کّ(شادکامی ي  وابسته متغّیر و) کّمی و از نوع متغّیر 4(شخصیت و سالمت روانی 

، بـه منظـور   بـر اسـاس مـدل رگرسـیون    . از روش تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شـد 
 متّغیـر  در پـیش بینـی  ) مسـتقل (ي پیش بـین  ها متغّیر شناسایی و تعیین سهم هر کدام از

ي پـیش بـین   هـا  متّغیـر  ها، ترکیب خطیمتغّیر ، همراه با کنترل سهم سایر)وابسته (مالك 
ه یـ شرح تفصیلی محاسـبات آمـاري در زیـر ارا   . رود می وابسته به کار متغّیر براي پیش بینی

  .شده است
تـوان شـادکامی را    مـی  )مؤلفه 4( هاي شخصیت و سالمت روانیمتغّیر بر اساس :فرضیه •

  .بینی کرد پیش
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و سالمت  هاي شخصیتمتغّیر خالصه تحلیل رگرسیون براي پیش بینی شادکامی بر اساس: 5جدول
  هایی که سطح معنی داري قابل قبولی نداشتندمتغّیر پس از حذف روانی

 ها پیش بینی کننده
  شادکامی: متغیر وابسته
 T sig ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 469/0 725/0 - 642/4 عدد ثابت
 001/0 109/4∗∗ 209/0 995/0 توانایی رویارویی با مقتضیات

 001/0 023/6∗∗ 280/0 360/1 راحت با خود
 001/0 154/5∗∗ 214/0 766/0 شخصیت

 001/0 043/5∗∗ 229/0 152/1 راحت با دیگران

∗∗979/71 =F  2=  439/0؛R  2=445/0تعدیل شده ؛R  667/0؛=R  
   01/0معنی دار در سطح  ∗∗

شود، طبق مناسب ترین مـدل بـه دسـت آمـده از      می همان طور که در جدول باال مشاهده
درصـد از   5/44بـدین معنـی اسـت کـه     ) 2R )445/0تحلیل رگرسیون گام به گام، مقـدار  

بـا خـود،    یراحت مؤلفه 3(شخصیت و سالمت روانی متغّیر 4شادکامی توسط  متغّیر واریانس
 5/44بـه عبـارت دیگـر،     ؛شـود  مـی  تبیین) با دیگران و توانایی رویارویی با مقتضیات یراحت

 .شـود  مـی  توجیـه  متّغیـر  4شادکامی توسط این  رمتغّی درصد از پراکندگی مشاهده شده در
 ،آن اسـت کـه مـدل رگرسـیون خطـی     ي  نیز نشان دهنـده ) 667/0(مشاهده شده  Rمقدار 

محاسبه شـده   Fعالوه بر این، نسبت . تواند براي پیش بینی استفاده شود می حاضر به خوبی
تـوان نتیجـه    مـی  بنـابراین، . درصد معنی دار اسـت  99در سطح اطمینان حداقل ) 979/71(

بـا توجـه   . شادکامی همبستگی معنی دار دارند متغّیر گرفت که شخصیت و سالمت روانی با
تـوان   مـی  و سـطوح معنـی داري   tي  به عالمت ضرایب به دست آمده و با مراجعه بـه آمـاره  

در نهایت، با توجه بـه مـوارد   . اند ي به دست آمده همگی مثبتها قضاوت کرد که همبستگی
بـه  ) ستون بتا(رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده ي  توان معادله می فوق

  :صورت زیر تدوین کرد
توانــایی + ( 280/0) راحــت بــا خــود( +214/0 )شخصــیت( +229/0 )راحــت بــا دیگــران(

  ).Y=  642/4+ 209/0) رویارویی با مقتضیات
   



 19/ فصلنامه علوم رفتاري 

  بحث 
یشمندانی نظیر ارسطو، زنون و اپیکور را ندا شادکامی، از جمله موضوعاتی است که از دیرباز

شناسـان، در سـالهاي آخـر قـرن بیسـتم بـه       روان. به بحث پیرامون خود وادار نمـوده اسـت  
-در این فرایند، سـه جهـت  . انداحساسات مثبت توجه نموده و روز به روز به این توجه افزوده

بـر  مـؤثر  عوامـل   گیري قابل تشخیص وجود دارد که به سنجش میـزان شـادکامی، بررسـی   
ـ   هاي افزایش شادکامی مربوط میشادکامی و شیوه بـین  ي  دنبـال رابطـه  ه شـودکه محقـق ب

همـانطور   .، سالمت روانی با شادکامی است)درون گرایی و برون گرایی(ویژگیهاي شخصیتی 
شـناختی  بینی روانها مشخص شد با توجه به تعداد و نوع متغیرهاي پیشکه در بخش یافته

، سـطح  )دو ارزشـی (، جـنس  )کّمی(متغیر شخصی، جمعیتی سن  4متغیر و  2 ،دگیو خانوا
از (و متغیر وابسته شادکامی ) کّمی(، تعداد فرزندان خانواده )دو ارزشی ساختگی(تحصیالت 

نتـایج حاصـل   . از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و گام به گام استفاده شد) کّمینوع 
سـن، جـنس،   (بینی شادکامی بر اساس متغیرهـاي جمعیتـی   از تحلیل رگرسیون براي پیش

 .شادکامی توسـط ایـن چهـار متغیـر تبیـین شـد      ) سطح تحصیالت و تعداد فرزندان خانواده
توان نتیجه گرفت که بین چهار متغیر جمعیت شناختی و شادکامی، همبستگی می ،بنابراین
 ،)2000(مـایرز   ،)1998(داینر  ،)1989(اتلک  ها با نتایجداري وجود ندارد و این یافتهمعنی

همخـوانی   ،)2009(و شـیمل  ) 2002(آرگایـل   ،)1999(داینر و همکـاران   ،)2001(آرگایل 
  .دارد

 یهاي راحتلفهؤگرایی، مدهد که ویژگیهاي شخصیتی، برون می نتایج پژوهش حاضر، نشان
شـادکامی همبسـتگی    ّغیـر مت بـا  ،با دیگران و توانایی رویارویی بـا مقتضـیات   یبا خود، راحت

هـاي   پـژوهش  بـا  هـاي ایـن پـژوهش   در مورد برونگرایی و شادکامی، یافتـه . داري دارندامعن
 ،)1998(فرانســیس، ســتروفیلیپ و کالــک  ،)2001(ریــان ) 1995(آرگایــل، مــارتین و لــو 

 فارنهام، آدریـان، چـنج   ،)2003(آدریان فارنهام و کی وي و پترایدز  ،)1997(فارنهام و چنج 
 ،)1991(لو و آرگایـل   ،)1990(فارنهام و بروین  ،)1980(کاستا و مک کري  ،)2000(و هلن 

فارنهـام و   ،)1999(فرانسـیس   ،)1997(نـور   ،)1995(بربنر، دونالدسون، کیرباي، وارد و لـو  
کاتز، یـالبون،   ،)2001(هیل و آرگایل، چنج و فارنهام  ،)2000(جان و جوزف  ،)1999(چنج 

یس و جـوزف  هـا  ،)2003(رن و میشـل  هـا  ،)1998(دنو و کـویر   ،)2004(ابینز فرانسیس و ر
یکـی  . همخوان است) 1388(مغانلو، آگیال و وفایی و ) 1384(جعفرنژاد و همکاران  ،)2003(

است که برونگرایـان بـیش از افـراد درونگـرا بـه تجـارب جدیـد دسـت         این  از دالیل این امر
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سبت به آنها دارند و یکـی از عوامـل شـادکامی داشـتن     زنند و روابط اجتماعی بیشتري ن می
درونگرایـی بـا انـزواي بیشـتر و خلـق پـایین        ،از سوي دیگر. پیوندها و روابط اجتماعی است

  .کنند شادي کمتري نسبت به برونگرایان تجربه می ،همراه است و از این رو درونگرایان
هـاي  هـاي پـژوهش  پژوهش با یافتـه  اي اینهیافته ،در ارتباط با سالمت روانی و شادکامی 

 ،)2004(پرنگـار   ،)1973(لوینسـون و گـراف    ،)1990(آبرامسون  ،)1999(داینر و همکاران 
اسـت    نشـان داده  ،هاي گونـاگون  یافته. همخوان است) 2003(آلبرکتسن و ) 1999(کاواماتو 

یعنـی هـم     ؛ایـن رابطـه ممکـن اسـت دوسـویه باشـد      . شادي با سالمت روانی رابطه دارد که
توانـد شـادکامی را    تواند سالمت روانی را افزایش دهد و هم سالمت روانـی مـی   شادکامی می
شادکامی محصول دو عامل دسترسی به منـابع مثبـت و فقـدان منـابع منفـی      . افزایش دهد

بعـدي اسـت کـه شـامل عناصـر        چندي  هشادي یک ساز) 2001(از دیدگاه هیلز و آرگایل . است
احساسات مثبت یا لـذت زیـاد و فقـدان احساسـات منفـی همچـون       و  ی استشناختی و هیجان

افـراد داراي سـالمت روانـی بـاال احساسـات      . هاي اصلی آن است اضطراب و افسردگی از مشخصه
توانـد   شـادکامی نیـز مـی    ،از سوي دیگـر  .کنند مثبت بیشتر و احساسات منفی کمتري تجربه می

برخـی از مشـکالت سـالمت روان نظیـر      ،متضاد ،شادکامی. قرار دهدتأثیر سالمت روانی را تحت 
 .خلق پایین، افسردگی، نگرانی، اضطراب و مانند آنهاست
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