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این پژوهش با هدف تعیین رابطه هوش هیجانی و شادکامی : چکيده

در بین دانشجویان دختر و پسر جهاد دانشگاهی انجام گرفت. پژوهش 

حاضر از پژوهش های توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل 

دانشگاهی کاشمر در سال تحصیلی  نفر کلیه دانشجویان جهاد 222

در مقطع کارشناسی تشکیل می دادند که از این بین،  1361ـ  69

منظور نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. به 121

ها از پرسشنامه هوش هیجانی شیرینگ و پرسشنامه آوری دادهجمع

 tی آماری شد. در این تحقیق از روش ها شادکامی آکسفورد استفاده

برای تجزیه و  11ویراست  SPSS، و نرم افزار Anovaمستقل و 

تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده 

ها نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان دانشگاه 

جهاد دانشگاهی کاشمر رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل 

هوش هیجانی و  نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بینپیرسون 

می باشد و مقداری مثبت است. می توان  311/2شادکامی برابر با 

گفت بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه مثبت )مستقیم( و 

 معناداری وجود دارد.

 هوش هیجانی، شادکامی، دانشجویان :يديکل واژگان
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 مقدمه

سوی اهداف متعالی و ایده آل خود گام بردارد که شـادی و شـادکامی تجربـه همیشـگی اعآـای آن      تواند بهای میجامعه

جامعه باشد چراکه شادی در بهبود و افزایش سالمت جسمانی و روانی نقش مؤثری دارد. لزوم پرداختن به مقوله شادی و عوامـل  

از کمبود یا حتـی در مـواردی از نبـود آن در رنـج اسـت و بـه اعتقـاد )طاهریـان          شود که جامعهایجادکننده آن ازآنجا ناشی می

های اخیر یکـی از موضـوعاتی کـه    در سال «.های صریحی از کمبود نشاط و شادکامی در افراد جامعه وجود داردنشانه(. »1311،

شـادکامی بخـش مهمـی از    »اسـت.  های روانشناسی را به خود جلب کرد، شـادکامی  ها بخصوص پژوهشحجم زیادی از پژوهش

(. شـادکامی یـک حالـت    1661، 1)اسکوینگتون، مک آرتـور و سامرسـت  « کیفیت زندگی و باالتر از ثروت یا فعالیت جنسی است

شود و موقعیت است که همه هیجانات ناخوشایند کنار وسیله احساس لذت و خشنودی مشخص میهیجانی و عاطفی است که به

ارسطو  3های شادکامی که به مفهوم اودایمونیامیالدی، مارتین سلیگمن با بیان نظریه 2222( در سال 6621، 2شود )میرززده می

  (.1362)امیر پور، شباهت بسیاری دارد، گام بزرگی را در جهت تعریف شادکامی برداشت 

شادمانی بـه قآـاوت فـرد از    »دهد. ( ارائه می1664) 4ترین تعریف شادکامی را وینهوونحال عملیاتیترین و درعینجامع

را دیگر، شادمانی به این معناست که فرد چقدر زندگی خود عبارتگردد. بهدرجه یا میزان مطلوبیت کیفیت کل زندگی اطالق می

 «.دوست دارد

 

 بيان مساله 

چسـباند، در مجمـو    مـی کند. شادی ابرازشده، چسب اجتماعی است که افراد را به یکدیگر شادی زندگی را خوشایند می

شادکامی توانایی راضی بودن از زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران و شاد بودن است. این توانـایی شـامل رضـایت از خـود،     

های مختلف زندگی است. افراد شاد اغلـب احسـاس   خشنودی کلی، توانایی لذت بردن از زندگی است، توانایی لذت بردن از جنبه

و چه در اوقـات فراغـت دارنـد. افـرادی کـه از شـادکامی ضـعیفی برخوردارنـد معمـوال  دارای            در محیط کار خوب و راحتی چه

گیری اجتماعی، کمبود سـائق، احسـاس گنـاه، نارضـایتی از زنـدگی، و در      های مانند نگرانی، عدم اطمینان به آینده، کنارهویژگی

 (.1311اجه، )مقبل خوموارد شدیدتر افکار و رفتار خودکشی هستند 

عاطفه مثبت به حالت کلی احساس خوب روزمره اشاره دارد. عاطفه مثبت احساس شادابی و طراوتی است کـه اغلـب بـا    

آورنـد و مراقبـت   (. شادکامان خطرات و دردهای زندگی را بهتـر تـاب مـی   2222، 1611، 1تجربیات خویشاوند همراه است. )ایزن

ای که افراد شاد برای بهبود و ارتقای سالمت جسمانی خـود اتخـا    گر از اعمال سازگارانهدهند. یکی دیبیشتری از خود انجام می

(، مـی تـوان گفـت شـادکامی دارای     2213، 9ها و نامالیمات زنـدگی اسـت )سـیلگمن   کنند همان شیوه برخوردشان با ناکامیمی

همواره ازنظـر خلقـی، شـاد و خوشـحال باشـد.       شود که فردهای عاطفی، اجتماعی و شناختی است. مؤلفه عاطفی باعث میمؤلفه

گـردد  شود. مؤلفه  شناختی موجـب مـی  مؤلفه اجتماعی، باعث گسترش روابط اجتماعی با دیگران و افزایش حمایت اجتماعی می

در اولویـت  فرد نوعی تفکر و پردازش اطالعات ویژه خود داشته باشد. بنابراین اگر افراد خواهان شادمانی باشند، باید شـادکامی را  

                                                           
1 Skevington, Mac Arthur & Somerse 
2 Myers 
3 Eudemonia 
4 Veenhoven 
1 .Izon 
9 .Seligman 

http://www.jopbs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 152-125، ص 1931، تیر 1، جلد 52روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

ISSN: 1394-0041 
http://www.jopbs.ir 

 

 
www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

  

541 
 

1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires 

ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

ــت   ــه فعالیــ ــد و بــ ــرار دهنــ ــود قــ ــدگی خــ ــایت  زنــ ــندی و رضــ ــه خرســ ــد کــ ــایی بزردازنــ ــدی آنهــ ــا منــ  هــ

زنـد، مرتکـب   ها باید درصد این باشند که فکر یا عملی را که به این خرسندی و شادکامی اساسی صدمه میکند. آنرا تقویت می

انجامد. شادکامی تا حـد زیـادی بـه    به تقویت چنین شادکامی می و همیشه سعی کنند تا به افکار و اعمالی دست یابند کهنشوند 

های متداول یا کنند، بستگی دارد. شادکامی مبتنی بر راه و روشهایی که دنبال میچگونگی نگرش افراد به دنیا و انتخاب فعالیت

طـور  طبعی به(.وقتی شوخ1316، 1دهند )فریشنهای متداول شادکامی است که افراد بدون تفکر و به شکل عادت انجام میعادت

شود و هم موجـب خوشـحالی و شـادکامی در    برد مفید واقع میرود، هم برای شخصی که آن را به کار میآمیز به کار میموفقیت

هـای مآـر و   تواند با موفقیت، میـزان تـیثیر هیجـان   شود. کسی که ازنظر هوش هیجانی در سطح باالیی قرار دارد میدیگران می

(. بـا توجـه بـه اهمیـت و ارزش شـادکامی در بـین متخصصـان و        1361زا در تعارضات اجتماعی را کنترل کنـد )گنجـی،   آسیب

ها و بررسی ارتباط آن با عوامل مختلف وپرورش و عالقه به رشد و گسترش آن در بین دانشجویان و آموزشگاهدانشمندان آموزش

 جویان شود.که ممکن است موجب افزایش یا کاهش شادکامی دانش

از عوامل مؤثر بر شادکامی هوش هیجانی است درواقع افراد دارای هوش هیجانی باال مجهز به خودآگاهی از عواطـف  یکی 

هـا را در  ای خـاص تشـخیص دهنـد و بهتـرین آن    و احساسات خود واقف هستند بـدین معنـا کـه احساسـات خـود را در لحظـه      

نفـت و رضـایت از زنـدگی خـود را ایجـاد      واقع بینانـه توانـایی خـود، حـت اعتمادبـه     هایی دخالت داده و با ارزیابی گیریتصمیم

 تواند بر شادکامی مؤثر باشد.های شخصیتی، میعنوان یکی از ویژگی(، لذاهوش هیجانی به1316نمایند )گلمن، نقل از پارسا، می

عنـوان  شـود، نخسـت بـه   سازی میمتمایز مفهوم ( معرفی گردید به دو شیوه1362هوش هیجانی که ابتدا توسط سالووی و مایر )

ای از صفات شخصیت که توسط بـار آن و گلمـن   عنوان مجموعهها برای پردازش اطالعات هیجانی و دوم بهای از تواناییمجموعه

ی هـا اند که هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خـودکنترلی، هوشـیاری اجتمـاعی و مهـارت    ها نشان دادهشده است. پژوهشمطرح

تواند افراد را در رویارویی با مشـکالت روزمـره و فشـارهای محیطـی یـاری دهـد. بنـابراین سـبب افـزایش          اجتماعی است که می

(. هـوش  1311دهد )یوسفی لویه، ی تحمل در برابر فشار زندگی و مشکالت آن و درنتیجه شادکامی و شادابی را ارتقاء میآستانه

توان آن را عامـل  که میطوریتعلیم و تربیت و محیط کار و رشد شخصی محبوبیت یافته به هایی نظیرچنین در حوزههیجانی هم

 (. 2222، 1ها مرتبط است )بارـ آنتیثیرگذار بر شادابی افراد معرفی کرد که با توانایی آگاهی، فهم، کنترل و تظاهر هیجان

 هـا بـه معنـی مـدیریت آگاهانـه، حا قانـه      نهـا اسـت. مـدیریت هیجـا    های هوش هیجانی، مدیریت هیجانیکی از مؤلفه

دیگـر بـدون   عبـارت ها است. بهآفرینی آنها مستلزم آگاهی از وجود، ظهور، حآور، و نقشها است. مدیریت هیجانو خالقانه آن 

غـم، و  هـای منفـی ماننـد خشـم،     ها صرفا  شـامل هیجـان  ها پرداخت. مدیریت هیجانتوان به مدیریت آنها نمیآگاهی از هیجان

(. هوش هیجـانی موضـوعی   1311گیرد )فاطمی، های مثبت از قبیل شادی و شادمانی را نیز در برمیناامیدی نیست بلکه هیجان

توانـد از  خـوبی نمـی  های انسان دارد. بهره هوشی بـه ها، احساسات و توانمندیو تفسیر جایگاه هیجاناست که سهمی در تشریح 

هـا  (.هیجـان 1363ها و شرایط تحصیلی مشابهی دارنـد )سـید محمـدی،    ادی برآید که فرصتعهده توضیح سر رشت متفاوت افر

همیشه موردتوجه کامل انسان بوده است. زیرا در هر تالش و در هر اقدام مهم بشری، هیجانات به طریقی دخالـت دارنـد.. نتـایج    

خصوصیات عـاطفی انجـام داد، مطابقـت دارد. نتیجـه     از روش تحلیل عوامل درباره  با استفاده6ای که سیرل برتحاصل از مطالعه
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ها این است که خشم و شادی دارای نکات مشترک بیشتری هستند تا مثال  هیجان خشم و ترس یـا خشـم و   منطقی این آزمایش

 (.1391، 12اندوه )پالچیک

عـاتی کـه در طـی    اولین دوره مطالعات در مورد هوش و هیجان به شکل جدا و مسـتقل از یکـدیگر صـورت گرفـت. مطال    

عنـوان عـاملی در نظـر    های هوش را ساخته و هـوش را بـه  شده است اولین آزموندر حوزه هوش انجام 1696ـ   1622  هایسال

 گرفت که دربرگیرنده توانایی انجام صحیح امور و استدالل کردن هستند.

 

 پيشينه پژوهش

هـا اشـاره   خارج صورت گرفته اسـت کـه بـه بعآـی از آن    هایی در ارتباط باهوش هیجانی و شادکامی در داخل و پژوهش

شود. بر اساس این پژوهش که به بررسی ارتباط بین شادکامی و سـالمت روانـی در دانشـجویان پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه        می

اران، داری وجـود دارد )رفیعـی و موسـوی پـور و همکـ     رسیدند که بین نمره شادکامی و سالمت روانی دانشجویان ارتبـاط معنـی  

های سالمت روان؛ شـادکامی، ورزش و هـوش هیجـانی نتـایج حاصـل از ایـن مطالعـات مربـوط بـه          در پژوهش همبسته (.1361

در (. 1362شناختی همبستگی معنـادار مثبـت اعـالم شـد )یعقـوبی، بـرادران،       شادکامی، ورزش و هوش هیجانی با سالمت روان

ادکامی باواسـطه گـری خـود کارآمـدی و خـودتنظیمی تحصـیلی، نتـایج        پژوهش مدل یابی رابطه ساختاری هوش هیجانی و شـ 

توانـد از طریـق خـود کارآمـدی و     بینـی کننـده شـادکامی اسـت بلکـه مـی      تنها هوش هیجانی پـیش دربرگیرنده این است که نه

 بینـــی کنـــد )حســـن نیـــا و صـــدق پـــور      خـــودتنظیمی تحصـــیلی بـــه میـــزان بیشـــتری شـــادکامی را پـــیش      

شده اسـت. بـر اسـاس    بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی در دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد کرج انجام(. 1363و دماوندی، 

آمده، بین شادکامی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )میر بلوک و اصفهانی خـالقی  دستاین پژوهش، نتایج به

 (. 1364و بنکداری، 

کارآمدیی و شادکامی در دانش آمـوزان دوره متوسـط دوم شـهر اصـفهان انجـام شـد       بر اساس پژوهشی در رابطه با خود

های آماری نشان داد بین هوش هیجانی با خود کارآمدی و شادکامی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد )بابائی و مقیمی تحلیل

 (.1363و الیاسی، 

طع متوسط اول شهر مرودشت، نتایجی که حاصـل  در بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شادکامی دبیران مق

(. نتـایج  1363ی معنادار مثبت وجود دارد )بهمنی و داز داری و کیخـا،  شد بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شادکامی رابطه

اد کـه  شـهر نشـان د  آمده در بررسی رابطه هوش هیجانی، تفکر خالق و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد خمینیدستبه

(. در بررسی بین هوش هیجانی، سالمت روان 1363باشد )بهالو هوره، بینی کننده شادکامی میهوش هیجانی و تفکر خالق پیش

و شادکامی در دانش آموزان متوسطه شهرستان فراشبند نشان داد که بین هوش هیجانی و شـادکامی رابطـه مثبـت وجـود دارد     

باشـد.  ( مبنی بر وجود رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی می2221)11ر و وال و برودیک های گاالگ(. پژوهش1319)پور زارعی، 

نفت در میان دانشـجویان دانشـگاه االقصـی، نشـان داد کـه      ی آن با شادکامی و عزتدر پژوهشی با عنوان هوش هیجانی و رابطه

هـای شخصـیت، هـوش    وهشی با عنـوان ویژگـی  (.در پژ2221، 12طور مثبتی با شادکامی در ارتباط است )جودههوش هیجانی به

                                                           
12 Plachyk 
11 Gallagher, Vella & Brodick 

12 Judeh 
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و 13ی شـادکامی اسـت )فورنهـام   طـور مثبـت پیشـگو کننـده    های چندگانه، دریافـت کـه هـوش هیجـانی بـه     هیجانی و شادکامی

دارد که هوش هیجانی با شادکامی (.نتایج پژوهشی در زمینه بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی بیان می2221، 14کریستفور

 (.2223، 11م و هم سو دارد )فارنهام و پتریدسشادکامی رابطه مستقی

هـای شـادکامی در بـین دانشـجویان دانشـگاه      بینـی کننـده  عنوان پیشهای هوش هیجانی بهدر پژوهشی با عنوان مؤلفه

گرایـی( و شـادکامی   جز برونهای هوش هیجانی )بهدهد که بین مؤلفهو بلوچستان به بررسی پرداختند، نتایج نشان میسیستان 

(. در پـژوهش بررسـی رابطـه هـوش هیجـانی بـا       1311داری وجود دارد )کاظمی و نیک منش و مینا خانی، و معنی رابطه مثبت

فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس مرودشت، نتایج نشان داد بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی 

ها، رابطـه  همچنین پژوهش(. 1362مثبت وجود دارد )قلتاش و صالحی و بهمنی،  و بین هوش هیجانی با شادکامی رابطه معنادار

   (.1319اند )خویشتن دار، مثبت هوش هیجانی و شادکامی را تییید نموده

 

 فرضيات پژوهش

 .دارد وجود همبستگی شادکامی و هیجانی هوش بین: اصلی ـ فرضيه

 ـ فرضيه فرعی

 داری وجود ندارد.دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنیـ بین هوش هیجانی و شادکامی  1

 داری وجود ندارد.ـ بین هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان مجرد و متیهل تفاوت معنی 2

داری وجـود  وقـت تفـاوت معنـی   وقت و شاغل نیمـه ـ بین هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان غیر شاغل، شاغل تمام  3

 ندارد.

 

 روش شناسی 

نفـر   222باشد که از بین جامعه آماری شـامل  مطالعه مورد نظر از نو  توصیفی است و نمونه گیری به شیوه تصادفی می

نفر بر اساس جـدول کرجسـی و مورگـان انتخـاب شـد. بـرای        121کلیه دانشجویان جهاد دانشگاهی کاشمر نمونه آماری شامل 

هـا از  آوری دادهمنظـور جمـع  مسـتقل و آنـوا اسـتفاده شـده اسـت بـه       t تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون

 است. شده و پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده پرسشنامه هوش هیجانی شیرینگ 

 

 ابزار پژوهش   

 ی هـوش هیجـانی   مؤلفـه  1سؤال است. این مقیـاس   33مقیاس هنجار شده دارای  :ـ مقیاس هوش هیجانی شیرینگ  1

های اجتمـاعی  ها عبارتند از: خودآگاهی، خودکنترلی، خود انگیزی، هوشیاری اجتماعی و مهارتکند. این مؤلفهگیری میرا اندازه

                                                           
13 Furnham 

 

14 Christoforou 
 

11 Petrides 
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به دسـت آورده اسـت کـه مطلوبیـت      11/2( میزان هماهنگی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ برابر 1312است. منصوری )

 دهد.  آزمون را نشان می

عبارت اسـت در   4گویه است که هر گویه شامل  26شادکامی آکسفورد:پرسشنامه شادکامی آکسفورد دارای  ـ مقیاس  2

آورد که نمره باالتر نشانه شادکامی بیشتر است. آلفای کرونبـاخ بـرای کـل فهرسـت     به دست می 11تا  2ای بین نهایت فرد نمره

گرایـی و  هـای بـرون  کسفورد با فهرست افسردگی بک و زیر مقیـاس بود. همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آ %61برابر با 

بود که روایی هم گرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تییید کـرد.   %36، و %41 %،41به ترتیب برابر با  EPQنوروز گرایی 

 شده است. جدول زیر نشان داده منظور تعیین پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج دربه

 

نتایج پایایی پرسشنامه  :1جدول   

 آلفای کرونباخ تعداد گویه متغیرها

 355/0 53 شادکامی

 559/0 99 هوش هیجانی

 

نتایج تحلیل عاملی برای داده هـای دو پرسـش نامـه در     برای سنجش روایی سازه استفاده از تحلیل عاملی تائیدی است.

  است.جدول  یل آمده 

 

 های برازششاخص: 2جدول 

 CFI IFI AGFI GFI NFI RMSEA χ2/df پرسشنامه

 55/1 020/0 31/0 35/0 31/0 39/0 35/0 هوش هیجانی

 25/1 015/0 35/0 31/0 31/0 35/0 35/0 شادکامی

 

 

( اسـت کـه   ]11/162[/311) 11/1( و ]11/911[/411) 41/1با توجه به مقدار کای دو به درجه آزادی به ترتیب برابـرا  

باشـند.  بیشـتر مـی   6/2در هر دو پرسشـنامه نیـز از    CFI و NFI،GFI، AGFI ،IFIهای می باشد و میزان شاخص 3و  1بین 

ها مطابقت دارنـد و تحلیـل عـاملی تائیـدی، سـاختار      ها، با مالک تفسیری آنمقدار شاخص توان گفت کهمیبنابراین در مجمو  

 نماید.ها را تائید میی در پرسشنامهمتغیرها و ابعاد موردبررس

 

 ها  یافته

 فـردی  مشخصـات  از یـک  هر به مربوط توصیفی هایشاخص بخش این در. شدند استخراج توصیفی هایشاخص ابتدا در

درصـد متیهـل و    3/32درصد پسـر بـوده و    9/94درصد دختر و  4/31که در نمونه مورد بررسی  .گرددمی بررسی دهندگانپاسخ

وقـت  درصـد شـاغل نیمـه    29وقـت و  درصـد شـاغل تمـام    4/13ها غیـر شـاغل،   درصد آن 9/92باشند که درصد مجرد می 1/91

سـال و میـانگین    41و  11سن به ترتیـب  دهنده، مینیمم و ماکسیمم نفر پاسخ 121شود از بین باشند. همچنین مشاهده میمی

   باشد.سال می 11/23سن برابر با 
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  داد نشـان  جینتـا  کـه  دیـ گرد اسـتتفاده   19رنوفیاسم کولموگروف آزمون از پژوهش یها داده تیوضع یبررس منظور به

 .هستند نرمال پژوهش یها داده

 اسمیرنوف-: نتایج آزمون کولموگوروف3جدول                                                                     

 نتیجه سطح معناداری Zآماره  متغیرها

 نرمال است 555/0 055/1 شادکامی

 است نرمال 225/0 532/0 یجانیه هوش

 

 نرمال نتیجه اجتماعی مهارتهای اجتماعی، هوشیاری خودکنترلی، خودآگاهی، خودانگیزی، متغیرهای در ترتیب همین به

 .شد اعالم

 اسـتفاده  رسـون یپ یهمبسـتگ  یپـارامتر  آزمـون  از یشـادکام  و یجانیه هوش نیب یهمبستگ رابطه هیفرض یبررس یبرا

 پیرسـون  همبسـتگی  ضریب این اساس بر. است یو شادکام یجانیه هوش بین معناداری رابطه ی دهنده نشان جیکه نتا د،یگرد

ـ  گفـت  توان می بنابراین. باشد می 311/2 با برابر شادکامی و هیجانی هوش بین  مثبـت  رابطـه  یو شـادکام  یجـانی ه هـوش  نیب

. بـالعکت  و ابـد ی یمـ  شیافـزا  زیـ ن شادکامی ، یجانیه هوش شیافزا با که است مفهوم نیبد و دارد وجود یمعنادار و( میمستق)

رابطـه بـین هـوش هیجـانی و شـادکامی       این بخش به بررسی فرضیه تفـاوت  در.گردد یم دیتائ پژوهش یاصل ی هیفرض نیبنابرا

 ها استفاده گردید.  تی تست مستقل جهت آزمون فرضیه شود. با توجه به نرمال بودن متغیرها از آزمون پارامتریپرداخته می

 گردیـد و  اسـتفاده  مسـتقل  تسـت  تی آزمون از دختر و پسر دانشجویان شادکامی و هیجانی هوش بین تفاوت بررسی در

  .باشدمی زیر صورتبه آزمون آماری فرضیه

 داری وجود ندارد.دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنیهوش هیجانی و شادکامی بین 

 

 : نتایج آزمون تی تست مستقل فرضیه اول4جدول 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار

سطح معناداری برابری 

 17واریانس

آماره تی 

(t) 

معناداری سطح 

(Sig) 

 شادکامی
 09/0 90/55 دختر

100/0 155/0- 015/0 
 25/11 09/55 پسر

هوش 

 هیجانی

 50/11 15/115 دختر

 09/19 03/111 پسر 152/0 510/1 191/0

   

 درصد 55درصد و با اطمينان  5* معناداري در سطح 

 

                                                           
19. Kolmogorov-Smirnov Test 
11 -Levene's Test for Equality of Variances 
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شود. با توجـه  استفاده از آزمون تی تست مستقل در جدول فوق بررسی میها با در این آزمون ابتدا فرض برابری واریانت

تـوان گفـت کـه    لـذا مـی   باشـد  مـی  21/2ها برابـر بیشـتر از   به اینکه در تمام متغیرها سطح معناداری مربوط به برابری واریانت

 فاده گردید.  ها استو در ادامه از اطالعات مربوط به برابری واریانت باشند ها برابر میواریانت

شود که در متغیرهای شادکامی، هوش هیجانی، سطح معناداری آزمون بیشـتر  با توجه به جدول فوق مشاهده می

بـین  شود و بدین مفهوم است کـه  ( تائید میH0درصد فرضیه صفر آماری ) 61( بنابراین با اطمینان Sig <21/2است )

آمـده  دسـت و بـا توجـه بـه میـانگین بـه      داری وجود ندارد.دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی شادکامی، هوش هیجانی

 .نیست دار معنی میزان این باشد، ولیمیپسران که میانگین این متغیر در دختران بیشتر از 
میانگین هوش هیجـانی و   شود. در این آزمون به مقایسهجهت بررسی این فرضیه از آزمون تی تست مستقل استفاده می

 باشد.صورت زیر میشود. بنابراین فرضیه آماری آزمون بهشادکامی بین دانشجویان مجرد و متیهل پرداخته می

 داری وجود ندارد.تفاوت معنیمجرد و متیهل دانشجویان هوش هیجانی و شادکامی بین 

 

 : نتایج آزمون تی تست مستقل فرضیه دوم1جدول 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار

سطح معناداری برابری 

 واریانس

آماره تی 

(t) 

سطح معناداری 

(Sig) 

 شادکامی
 35/10 95/55 متأهل

150/0 115/0- 010/0 
 52/12 01/55 مجرد

هوش 

 هیجانی

 15/3 11/111 متأهل

 35/19 50/110 مجرد 003/0* 191/5 252/0

 15/9 50/15 مجرد

 درصد 61درصد و با اطمینان  1سطح  * معناداری در
 

شود. با توجـه  ها با استفاده از آزمون تی تست مستقل در جدول فوق بررسی میدر این آزمون ابتدا فرض برابری واریانت

تـوان گفـت کـه    باشـد لـذا مـی   مـی   21/2ها برابـر بیشـتر از   به اینکه در تمام متغیرها سطح معناداری مربوط به برابری واریانت

ها استفاده گردید بـا توجـه بـه جـدول فـوق مشـاهده       باشند و در ادامه از اطالعات مربوط به برابری واریانتها برابر می اریانتو

اسـت   21/2شود که در متغیرهای شادکامی،هوش هیجانی در بین دانشجویان مجرد و متاهل سطح معناداری آزمون بیشتر از می

(21/2> Sig بنابراین با اطمینان )61 ( درصد فرضیه صفر آماریH0تائید می )    شـادکامی،  بـین  شود و بدین مفهـوم اسـت کـه

آمـده مشـخص اسـت کـه     دسـت با توجه به میانگین بـه  داری وجود ندارد.تفاوت معنی مجرد و متیهلدانشجویان  هوش هیجانی

 دار نیست.   معنیباشد. ولی این میزان میها متیهلمیانگین این متغیرها در مجردها بیشتر از 

طرفه استفاده گردیـد در ایـن آزمـون بـه مقایسـه میـانگین هـوش        جهت بررسی این فرضیه از آزمون آنالیز واریانت یک

بنابراین فرضیه آماری آزمون و شودوقت پرداخته میوقت و شاغل نیمهو شادکامی بین دانشجویان غیر شاغل، شاغل تمامهیجانی 

 باشد.صورت زیر میبه

داری تفاوت معنیوقت وقت و شاغل نیمهغیر شاغل، شاغل تمامگی دانشجویان زندهیجانی و شادکامی هوشبین 

 وجود ندارد.
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 طرفه مستقل فرضیه سوم: نتایج آزمون آنالیز واریانت یک9جدول 

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار
 (Sigسطح معناداری ) (Fآماره فیشر )

 شادکامی

 25/15 52/51 غیر شاغل

 11/10 05/59 وقتشاغل تمام *005/0 251/1

 53/15 31/01 وقتشاغل نیمه

 هوش هیجانی

 01/15 15/103 غیر شاغل

 32/3 55/112 وقتشاغل تمام *005/0 110/1

 53/3 55/110 وقتشاغل نیمه

 درصد 61درصد و با اطمینان  1* معناداری در سطح 

 

 21/2آزمون کمتـر از   شود که در متغیرهای شادکامی، هوش هیجانی سطح معناداریمشاهده میبا توجه به جدول فوق 

شـادکامی، هـوش   گفت بـین  توان شود و می( رد میH0درصد فرضیه صفر آماری ) 61( بنابراین با اطمینان Sig >21/2است )

اری وجـود دارد و بـا توجـه بـه میـانگین      دوقـت تفـاوت معنـی   دانشجویان غیر شاغل، شاغل تمـام وقـت و شـاغل نیمـه     هیجانی

وقـت بیشـتر از دانشـجویان غیـر شـاغل و شـاغل       آمده مشخص است که میانگین این متغیرها در دانشجویان شاغل نیمهدستبه

 باشد. ولی این میزان معنی دار نیست. وقت میتمام

 

 بحث ونتيجه گيري

خود گام بردارد که شـادی و شـادکامی تجربـه همیشـگی اعآـای آن      سوی اهداف متعالی و ایده آل تواند بهای میجامعه

ترین نکـاتی کـه در ایـن زمینـه     جامعه باشد چراکه شادی در بهبود و افزایش سالمت جسمانی و روانی نقش مؤثری دارد. از مهم

یکی از عوامل مـؤثر بـر    .مطرح است، چگونگی حصول شادمانی، تقویت آن و عوامل تیثیرگذار بر دستیابی به این نیاز حیاتی است

شادکامی هوش هیجانی است درواقع افراد دارای هوش هیجانی باال مجهز به خودآگاهی از عواطف و احساسات خود واقف هستند 

هـایی دخالـت داده و بـا    گیـری هـا را در تصـمیم  ای خاص تشخیص دهند و بهتـرین آن بدین معنا که احساسات خود را در لحظه

تـرین مـانع در شناسـایی    بزرگ .نمایندنفت و رضایت از زندگی خود را ایجاد مینه توانایی خود، حت اعتماد به ارزیابی واقع بینا

هـا انجـام داد،   توان با اسـتفاده از هیجـان  کنیم. یکی از کارهایی که میها توجه نمیوقت به آنهای خود این است که هیچهیجان

های مانند نگرانی، عـدم  فرادی که از شادکامی ضعیفی برخوردارند معموال  دارای ویژگیا. تقویت کار آیی در انجام دادن کارهاست

گیری اجتماعی، کمبود سائق، احسـاس گنـاه، نارضـایتی از زنـدگی، و در مـوارد شـدیدتر افکـار و رفتـار         اطمینان به آینده، کناره

العـاده حسـاس، دقیـق، و هشـیارند     دیگران فوق هایافرادی که دارای هوش هیجانی هستند نسبت به هیجان. خودکشی هستند

توجـه هسـتند. در پـژوهش حاضـر بررسـی رابطـه       ها و احساسات دیگران بیکه افراد فاقد هوش هیجانی کامال  به هیجاندرحالی
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 1/91درصد متیهل و  3/32درصد پسر بوده و  9/94درصد دختر و  4/31در نمونه موردبررسی هوش هیجانی و شادکامی 

وقـت  درصـد شـاغل نیمـه    29وقـت و  درصـد شـاغل تمـام    4/13ها غیر شاغل، درصد آن 9/92باشند که مجرد میدرصد 

سـال   41و  11دهنده، مینیمم و ماکسیمم سن به ترتیـب  نفر پاسخ 121شود از بین طور که مشاهده میباشند. همانمی

 بـرای  ی پرسشنامه ها و ابعاد آن، مقدار آلفـای کرونبـاخ  منظور تعیین پایایبه باشد.سال می 11/23و میانگین سن برابر با 

گـزارش گردیـد. در    143/2گویـه   33و برای متغیر هـوش هیجـانی بـا تعـداد      624/2گویه  26متغیر شادکامی با تعداد 

مطالعه بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی  در بین دانشجویان دختر و پسر نتایج حاصل این گونه بدست آمد که در 

هـای اجتمـاعی؛ سـطح معنـاداری     و مهارتتغیر های شادکامی، هوش هیجانی، خود انگیزی، خود آگاهی، خود کنترلی م

شـادکامی،  بـین  و بدین مفهوم است که بنابراین فرضیه پژوهش رد می شود   (Sig <21/2است ) 21/2آزمون بیشتر از 

داری دانشجویان پسر و دختر تفـاوت معنـی   اجتماعیهای هوش هیجانی، خود انگیزی، خودآگاهی، خودکنترلی و مهارت

( بنابراین با اطمینـان  Sig >21/2است ) 21/2در متغیر هوشیاری اجتماعی سطح معناداری آزمون کمتر از  وجود ندارد

و دختر تفـاوت  می توان گفت بین هوشیاری اجتماعی دانشجویان پسر  شود و( رد میH0درصد فرضیه صفر آماری ) 61

آمده مشخص است کـه میـانگین ایـن متغیـر در دختـران بیشـتر از       دستدارد و با توجه به میانگین به ری وجوددامعنی

 در دانشجویان مجـرد و متیهـل   هوش هیجانی، خود انگیزی، خودآگاهی و خودکنترلیگفت بین توان باشد. میمیپسران 

مشخص است که میانگین این متغیرها در مجردها بیشتر آمده دستدارد و با توجه به میانگین به داری وجودتفاوت معنی

خودکنترلی دانشجویان غیـر  شادکامی، هوش هیجانی، خود انگیزی، خودآگاهی و گفت بین توان باشد؛ میمیها متیهلاز 

 آمده مشـخص اسـت  دستداری وجود دارد و با توجه به میانگین بهوقت تفاوت معنیوقت و شاغل نیمهشاغل، شاغل تمام

وقت بیشتر از دانشجویان غیر شاغل و شاغل در دانشجویان شاغل نیمهجز متغیر خود انگیزی، که میانگین این متغیرها به

وقت بیشتر از دانشجویان غیر شـاغل و شـاغل   باشد و در متغیر خود انگیزی میانگین دانشجویان شاغل تماموقت میتمام

 و مسـتقیم  رابطـه  این امی رابطه مثبت )مستقیم( و معناداری وجود دارد وبین هوش هیجانی و شادک باشد.وقت مینیمه

و بدین مفهوم است که با افزایش هوش هیجانی ، شادکامی نیز افـزایش مـی یابـد و     شود می تایید وفرضیه.  است مثبت

 متغیـر،  یـک  افـزایش  با یعنی است مستقیم و مثبت رابطه این بالعکت. بنابراین فرضیه ی اصلی پژوهش تائید می گردد.

 تحقیـق  نتـایج  با یافته این. شد تایید تحقیق این اول ی فرضیه بنابراین.  عکت بر و کند می پیدا افزیش نیز دیگر متغیر

 و بـارون  ،( 2229) پـارکر  و آنتونی سامرفدلت، کلوتسرمن،(  2229) شاته و براون ،( 1314)بهرامی، عابدی  رضوان؛ های

در بررسـی رابطـه هـوش     .اسـت  همسو (1311) کیاروچی ،(1661) سارنی ،( 1319) همکاران و زارعان ،(2222)  پارکر

آمـده در بررسـی رابطـه هـوش     دسـت (، نتـایج بـه  1363هیجانی و هوش معنوی با شادکامی بهمنی و داز داری و کیخا )

المت روان و شـادکامی پـور   (، در بررسـی بـین هـوش هیجـانی، سـ     1363هیجانی، تفکر خالق و شادکامی بهـالو هـوره )  

(، مبنـی بـر وجـود رابطـه بـین هـوش هیجـانی و شـادکامی         2221های گاالگر و وال و برودیک )(، پژوهش1319زارعی)

(، که این یافتـه هـا بـا    2221نفت جوده ) ی آن با شادکامی و عزتباشد. در پژوهشی با عنوان هوش هیجانی و رابطهمی

  نتــــــــــــــــــایج ایــــــــــــــــــن تحقیــــــــــــــــــق مســــــــــــــــــتقیم و همســــــــــــــــــو

دارد که هوش هیجـانی بـا شـادکامی    می باشد. نتایج پژوهشی در زمینه بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی بیان می

 در و دارد وجـود  رابطـه  زنـدگی  در هدف و هیجانی هوش (، بین2223رابطه مستقیم و هم سو دارد. فارنهام و پتریدس )

 و معنـا  خـود  کارهـای  و زندگی برای و دارند زندگی در بیشتری هدفمندی دارند، باالتری هیجانی هوش که افرادی واقع

 نظـر  از کـه  افـرادی  انـد  کـرده  گزارش که بود همسو( 2222) کوب و مایر تحقیق ی نتیجه با نتیجه اند. این یافته هدف

. هسـتند  راسـخ  تکـالیف  انجام در و کنند می عمل هدفمند ، پردازند می چالش به ها موقعیت با ، باالترند هیجانی هوش
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  دارنـد،  بـاالیی  هیجانی هوش که افرادی که کرد استناد ،(2222) همکاران و ی مایر یافته این به توان می نتیجه این تبیین برای

ــود دارای ــی خــــــــــــ ــاالیی کنترلــــــــــــ ــتند بــــــــــــ ــدگی و هســــــــــــ ــود زنــــــــــــ   خــــــــــــ

نشـان داد بـین هـوش هیجـانی بـا      نتـایج   اسـت.   دار معنـا  آنهـا  زندگی  نتیجه داشته، در مشخصی اهداف کنند، می مدیریت را

فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی و بین هوش هیجانی با شـادکامی رابطـه معنـادار مثبـت وجـود دارد )قلتـاش و صـالحی و        

 (.1362و بهمنی، 

 

 مراجع

 ( 1363افشانی، علیرضا؛ خرم پور، یاسین و ممبینی، سجاد .)    فصـلنامه انجمـن   بررسـی سـرمایه فرهنگـی و شـادکامی ،

 (.39)12ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 

 ( 1362امیــر پــور .)    نقــل در مقالــه اثربخشــی آمــوزش راهبردهــای شــناختی ـ رفتــاری بــر افــزایش بلــو  عــاطفی 
 .و شادکامی 

 ( نقل در حسن زاده، 1661بارـ آن .)219. ص هوش هیجانی. 1319. 

  هـوش هیجـانی بـا خـود کارآمـدی و      (. 1363ی، فـرنگیت ) بابائی، کلیم اله؛ مقیمی، معصومه، مقیمی، فاطمه و الیاسـ
 .شادکامی در دانش آموزان دوره متوسط دوم شهر اصفهان

 ( 1363بهمنی، سمیه؛ داز داری، مهناز و کیخا، زهرا .)   رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شادکامی دبیـران مقطـع
 متوسط اول شهر مرودشت.

 ( 1363بهالو هوره، الله .)هوش هیجانی، تفکر خالق و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسـالمی   بررسی رابطه
 . پایان نامه کارشناسی گرایش مشاوره و راهنمایی.واحد خمینی شهر

  .(. ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.1391. مترجم: محمود رمآان زاده، )هاهیجانپالچیک، روبرت 

 ( 1319پور زارعی، رضا .) طـه هـوش هیجـانی، سـالمت روان و شـادکامی در بـین دانـش آمـوزان متوسـط          بررسـی راب
 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان.شهرستان فراشبند

 ( 2221جوده، آمال .)مجله جامعه النجـاح  الذکاء االنفعالی و عالقته بالسعاده و الثقه بالنفت لدی طلبق جامعه االقصی .

 (.3) 21وم االنسانیه(، المجلد لالُبحاث )العل

  رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زنـدگی در دانـش آمـوزان دبیرسـتان     . 1319خویشتن دار، پرویز
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.شهرستان بوئین زهرا

 ( نقل در فریش، 1614دینر .)31. ص 1316. تهران: نسل فردا، روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. 2229. 

 ( 1311طاهریان، م« .)روزنامه اعتماد.«چرا شادی از جامعهء ما رخت بر بسته است ، 

 ( نقل در مقبل خواجه، 1311علیزاده .)61. ص های ارتقای هوش هیجانیمهارت، 1311. 

 43ـ  36. چاپ اول. انتشارات سارگل. ص هوش هیجانی(. 1311می، سید محسن )فاط. 

 ( 2229فریش، مایکل بی .)221. ص 1316. نسل فردا، روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. 
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 ( 1362قلتاش، عباس؛ صالحی، مسلم و بهمنی، سمیه .)    رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شـغلی و شـادکامی مـدیران
ـ    131(، ص 2) 1. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد گرمسـار.     مدارس شهر مرودشت

111. 

 ( 1311کاظمی، نیک منش، مینا خانی .)هـای شـادکامی  بینـی کننـده  عنوان پـیش های هوش هیجانی بهبررسی مؤلفه 
 در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان. 

 ( ترجمه شریف، پارسا. 1312گلمن، دانیل .)تهران، انتشارات رشدهوش هیجانی . 

 ( 1364گلمن، دنیل .)211. مترجم غالمحسین خاقانی. نسل نو اندیش. چاپ دوم. ص هوش هیجانی. 

 ( 1361گنجی، حمزه .)211. تهران: ساواالن. ص روانشناسی و سنجش هوش. 

 ( 1311مقبل خواجه، محسن .)61. چاپ اول، انتشارات: رشد فرهنگ. ص هیجانیهای ارتقای هوش مهارت. 

 ( 1363محمدی، سید یحیی .)انتشارات: نشر ویرایشانگیزش و هیجان . 

 ( 1364میر بلوک، سودابه؛ اصفهانی خالقی، آتنا و بنکداری، نسرین .)   رابطه هوش هیجانی با شـادکامی در دانشـجویان
 مامایی دانشگاه آزاد اسالمی کرج.

 بررسی رابطه بـین شـادکامی و وضـعیت سـالمت روان دانـش آمـوزان       (. 1361، محمدی و همکاران )معینی، بابامیری
 (.11) 14دبیرستانی. 

   ( 1311یوسفی لویه، مجید؛ صالحی، مهدیه و نفیسی، غالمرضا و رئیسـی، زهـره .)      تـیثیر آمـوزش شـادکامی بـه شـیوه
 .92ـ  41( 1) 2، شناختیان، تحقیقات روانشناختی رفتاری فوردایت بر سالمت عمومی و هوش هیجانی دانشجوی

 ( 1363هومن، حیدرعلی .)   مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـوم
 انسانی، دانشگاه تهران، چاپ ششم.

 ( 1362یعقوبی، حمید؛ برادران، مجید .)(.23) 9. شناختیهای نوین روانفصلنامه پژوهش 
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