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Abstract
The aim of the current study was to explain the
role of dimensions of personality extraversion and
neuroticism on happiness with the Meditation of
emotional intelligence and psychological wellbeing through structural equation modeling. This
study was a correlation study using causal modeling.
Statistical population was 8670 B.A. students in
Isfahan University and Isfahan University of
Technology. 410 students were selected through
multi-stage random cluster sampling. The instruments
were Happiness Inventory (Argyle, 1989), psychological
well-being (Ryff, 1989), NEO Personality Inventory
(Costa & McCrae, 1992), Emotional intelligence
(Bar-on, 2000). The data were analyzed with
covariance based structural equation modeling
approach (software Amos) with path analysis
method. Results showed that the direct effect of
extraversion, neuroticism, emotional intelligence
and psychological well-being on happiness were
significant (P<0.05). Also Indirect effect extraversion
and neuroticism on happiness if the mediator
variables were emotional intelligence and psychological
well-being were significant (P<0.05). In addition
indirect effect of emotional intelligence on happiness
if psychological well-being was mediator was
significant (P<0.05). As a result, happiness can be
predicted due to dimensions of personality, emotional
intelligence and psychological well- being.
Keywords: happiness, extraversion, neuroticism, emotional
intelligence, psychological well-being, students
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مقدمه 
فالسفۀ شرق و غرب ،در گذشته و معاصر بر این باور بودهاند
که ه ف نهایی انسان رسی ن به سدعاد و ووشدتیتی اسد
(بائر .)1996 ،1بسیاری از روانشناسان ،تالشهای ودود را بده
این موضوعا اوتصاص دادهاند (دیندر1984 ،2؛ ونهداوون،3
 .)1984از جس وجوی کلمۀ شادی و ووشدتیتی 4در عندوان
مقاال ثت ش ه در پایگاههای استنادی از سال 1990تدا 2000
یعنی در  30سال فقط ح ود  5000مقالده و از سدال  2001تدا
 2015یعنی در  15سال بیش از  15500مقاله بده ثتد رسدی ه
اس  .از این امر میتوان اینگونه استنتاط کرد که تقاضای مردم
بددرای افددیایش میددیان شددادی بدداال رفتدده و در نتیجدده عال ددۀ
پژوهشگران نیی برای انجام امور پژوهشی در این زمینه افیایش
یافته اس  .شادی بهعنوان «رضای پای ار ،کامل ،و توجیهپذیر
از زن گی فرد» تعریف ش ه اس (براک و همکاران.)2008 ،5
مؤلفههای شناوتهش ۀ شادی عتار ان از :داشتن عاطفۀ مثت ،
نتددود احسددا منفددی مانن د اض د راب و افسددردگی و س د
متوس ی از رضای از زند گی (آرگایدل .)2001 ،6بسدیاری از
واژهها ممکن اس بهعنوان مترادف با واژۀ شادی بهکار روند ،
بددرای مثددال رضددای از زن د گی ،تجربیددا بدده او رسددی ه،
بهییستی ،کیفی زن گی (فل مان2008 ،9؛ لیتومرسکی ،تیکاچ و
دیمتئددو2006 ،8؛ وینهددوون1989 ،؛ وینهددون2000 ،؛ واتددرمن،9
 .)2008میتوان شادی را بهعنوان شاوصی که بهییستی و سالم
را تشکیل میده (ورن و لوئیس )2014 ،10در نظر گرف .
بیشتر پژوهشهای موجود سه عامل مهم را کده بدا مفهدوم
شادی مرتتط باشن  ،معرفی و شناسایی کردهان  :شرایط زن گی،
صفا و گرایشها و رفتارهای آگاهانده (لیتومرسدکی.)2005 ،
پژوهشهای دربارۀ این مفهوم ،نشان مدیدهند کده متغیرهدای
میتلفی بر تجربۀ شادی تأثیر میگذارن و فقط یک روش برای
ایجاد و افیایش شادی وجود ن ارد .در همین زمینه برای شادی
11
بهعنوان یک مفهوم چن عاملی وارنک ،بائوم ،پییر و گوریسنی
( )2014نشان دادن که 64درص از واریانس شدادی ،براسدا

از

جه گیریهای زن گی ،وودکارآم ی ،افسردگی و رضدای
زن گی برآورد میشود.
با توجه به اینکه متغیرهای بسیاری ر پیشبینی شدادی
را دارن  ،این احتمال وجود دارد که شیصی نیی عامل مهمدی
برای رسی ن به شادی محسوب میشود .پژوهشهای جه من
از شادی بیانگر آن اس که ویژگیهای شیصیتی ،بهوصدوص
برونگرایی و روانرنجوری ویترین پیشبینیکنند گان شدادی
اس (اسدتیل ،اشدمی  ،و شدولتی .)2008 ،12بدهطدور وداص،
کوستا و مککری )1989( 13گیارش کردن که کسد نمدرا
باال در برونگرایی تمایل به تجربدۀ احساسدا مثتد تدر را بده
دنتال دارد .همچنین کلونینجر )2013( 14گدیارش مدیکند کده
افراد برونگرا بهطور ابل مالحظهای نست به افرادی که نمدرۀ
پایینتری در این متغیر کس کردهان شادتر هسدتن  .از سدوی
دیگر ،کس س وح بداالیی از روانرنجدوری راب دۀ منفدی بدا
شادی دارد .ب ین دلیل که روانرنجوری توصیفکنند ۀ تمایدل
فرد به تجربۀ احساسدا منفدی ،مانند افسدردگی و بدیثتداتی
عاطفی (کوستا و مدککدری )1989 ،اسد  .کلدونینجر ()2013
گیارش میده افرادی که مییان پایینتری از روانرنجدوری را
دارن نه تنها شادتر هستن  ،بلکه س وح باالتری از رضدای از
زندد گی را در مقایسدده بددا افددرادی کدده میددیان بدداالتری از
روانرنجوری دارن  ،گیارش میکنن  .هدر چند شیصدی تدا
ح ی شادی را پیشبینی میکن و با وجود همپوشانی نظری و
تجربی بین ویژگیهای ابعاد شیصیتی و هوش هیجانی ،هوش
هیجانی در تتیین تفاو های فردی مییان شادی در افدراد مهدم
اسددد (داودا و هدددار 2000 ،15؛ سالوفسدددکی ،آسدددتین و
مینسدددکی2003 ،16؛ پتریددد ز و فارنهدددام2009 ،19؛ چدددامر و
پریمازیک ،بن  ،18فارنهام .)2009
با به رسمی شناوته ش ن هوش هیجانی (EI) 19بدهعندوان
یکی دیگر از متغیرهای مهم تتیدینکنند ۀ تفداو هدای فدردی،
تع اد فیایند های از م العدا  ،شدواه ی را بدرای نشدان دادن
ارتتاط مثت بین هوش هیجانی و شاوصهای بهییستی ذهندی

2. Diener
4. happiness
6. Argyle
8. Lyubomirsky, Tkach & Dimatteo
10. Wren & Lewis
12. Steel & Schmidt & Shultz
14. Cloninger
16. Saklofske, Austin & Minski
18. Chamorro-Premuzic, Bennett

1. Bauer
3. Veenhoven
5. Bekhet
7. Feldemun
9. Waterman
11. Warnecke, Baum, Peer & Goreczny
13. Costa & McCrae
15. Dawda & Hart
17. Petrides & Furnham
19. Emotional Intelligence
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مانن باال بودن رضای از زن گی ،عی نفدس ،پدذیرش ودود،
عاطفۀ مثتد  ،تعامدل مثتد اجتمداعی و سدالم را گدیارش
میکنن (کرامل ،ایتیاک هالوی و وییبدر  2009 ،1و گداالگر و
والبرودریددک .)2008 ،2بدداراون )1999( 3و گلمددن)1998( 4
هوش هیجانی را ترکیتی از تواناییهای ذهندی و ویژگدیهدای
شیصیتی دانستهان  .پژوهشهای انجدام شد ه نشدان مدیدهد
راب ۀ مثت و معناداری بدین هدوش هیجدانی بدا برونگرایدی و
راب ۀ منفی و معناداری بین روانرنجدوری بدا هدوش هیجدانی
وجود دارد (پتری ز و فارنهام2003 ،؛ استین ،سالوفسکی ،روهر
و ان روز2009 ،5؛ وان درلیند ن ،تیسائوسدیی و پترید 2012 ،6؛
ورتمن و وود.)2011 ،9
توافق عمومی بر این اسد کده هدوش هیجدانی بدا ادراک
د یق ،ابراز و تنظیم هیجانا برای مقابله بدا مشدکال ارتتداط
دارد .بنابراین ،هوش هیجانی باالتر درنهای بده شدادی منجدر
میگدردد .گداالگر و والبرودریدک ( )2009هدوش هیجدانی را
وابسته به هر دو بع عاطفی و شناوتی شادی دانستهان  .عدالوه
بر این دادههای نظری ارائه ش ه نشاندهن ۀ آن اس که افراد با
مییان باالتر از هوش هیجانی ،نست به افراد با هوش هیجدانی
پایینتر تجربیا بیشتری از بهییستی روانی را گیارش میکنن .
یک راب ۀ تنگاتنگ بین هوش هیجانی و بهییستی روانی وجود
دارد (لو1995 ،8؛ تامپسدون و هلدر .)1990 ،9بهییسدتی رواندی
بهعنوان رش استع ادهای وا عدی هدر فدرد تعریدف مدیشدود.
پکران ،گوتی ،تیتی و پری )2002( 10صفا شیصدیتی را یکدی
از منددابد درونفددردی اثرگددذار بددر بهییسددتی روانددی محسددوب
کردهان  .پژوهشها نشان میدهن که نمرا باال در برونگرایدی
و نمرا پایین در روانرنجوری بهییستی رواندی را پدیشبیندی
مددیکند (آگوسددتاالن ا .)2011 ،11بده عددالوه بهییسددتی روانددی
بهعنوان هستۀ اصلی برای ایجاد عواطف مثتد در نظدر گرفتده
13
میشود (کاش ان ،دایندر و کیندگ .)2008 ،12ریدف و سدینگر
( ،)1998برنی و ماچین ،)2009( 14بهییستی روانی را بدهعندوان
و طول زمان شدادی در نظدر
یک شاوص پیشبینی برای م
گرفتهان  .فرض بر این اس کده بهییسدتی رواندی راب دۀ بدین
2. Gallagher & Vella-Brodrick
4. Goleman
6. Van der Linden, Tsaousis & Petrid
8. Lu
10. Pekrun, Goetz, Titz & Perry
12. Kashdan, Biswas-Diener & King
14. Burns & Machin

شیصی و شادی را میانجیگری می کن  .عواملی کده فدرض
می شود شادی را تح تأ ثیر رار دهن متشکل از شیصی ،
هددوش هیجددانی و بهییسددتی روانددی اسد  .همددان طددور کدده
مالحظه ش علی رغم پژوهش های زیادی که در زمینۀ ارتتاط
این مؤلفه هدا بده صدور ج اگانده وجدود دارد ،امدا تداکنون
الگوی جامد و یکپارچده از متغیرهدای مهدم در ایدن حی ده
هماین نش ه اس  .این پژوهش درص د ارائۀ م ل و آزمدون
آن در پیش بینی شادی براسا متغیرهای شیصدی  ،هدوش
هیجانی و بهییستی روانی در دانشدجویان اسد کده از ایدن
طریق تأثیر ا مستقیم و غیرمسدتقیم متغیرهدای پدژوهش بدا
شادی مورد بررسی رار گیرن .
با توجه به م ال گفته ش ه در باال ،فرضیا این پژوهش،
بهصور زیر م رح میشون ؛
فرضیۀ اول :م ل مفروض دربارۀ تأثیر برونگرایی و روانرنجوری
با میانجیگری هوش هیجانی و بهییسدتی رواندی در پدیشبیندی
شادی با دادههای حاصل از نمونه من تق اس (نمودار.)1
فرضیۀ دوم :برونگرایی بر شادی تأثیر دارد.
فرضیۀ سوم :روانرنجوری بر شادی تأثیر دارد.
فرضیۀ چهارم :هوش هیجانی بر شادی تأثیر دارد.
فرضیۀ پنجم :بهییستی روانی بر شادی تأثیر دارد.
فرضیۀ ششم :هدوش هیجدانی تدأثیر برونگرایدی بدر شدادی را
میانجیگری میکن .
فرضیۀ هفتم :بهییسدتی رواندی تدأثیر برونگرایدی بدر شدادی را
میانجیگری میکن .
فرضیۀ هشتم :هوش هیجانی تأثیر روانرنجدوری بدر شدادی را
میانجیگری میکن .
فرضیۀ نهم :بهییستی روانی تدأثیر روانرنجدوری بدر شدادی را
میانجیگری میکن .
فرضیۀ دهم :بهییستی روانی تأثیر هوش هیجدانی بدر شدادی را
میانجیگری میکن .
نمودار  ،1الگوی پیشنهادی این پژوهش بود کده م دابق بدا
فرضیا پژوهش ترسیم ش ه اس :
1. Carmeli, Yitzhak-Halevy & Weisberg
3. Bar-On
5. Saklofske, Rohr & Andrews
7. Wortman & Wood
9. Thompson & Heller
11. Augusto Landa
13. Ryff & Singer
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هوش هیجانی

برونگرایی

شادی
روانرنجوری
بهزیستی روانی

نمودار 3ـ الگوی پیشنهادی پژوهش در مورد روابط ساختاری بین متغیرها
روش 
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه :این پژوهش بدا هد ف
بررسی نقش برونگرایی و روان رنجوری در پیشبینی شادی بدا
میانجیگری هوش هیجانی و بهییستی روانی به مرحلۀ اجدرا در
آم ه اس و در زمرۀ پدژوهش هدای همتسدتگی بدا اسدتفاده از
«م لیابی علّی» رار داشدته و بدا رویکدرد مد لسدازی معادلدۀ
ساوتاری کواریانس (نرم افیار  ،)Amosروش تحلیل مسیر مور
تجییه و تحلیل رار گرفته اس .
جامعۀ آماری ایدن پدژوهش همدۀ دانشدجویان کارشناسدی
دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصدفهان بودند  .بدر اسدا
گیارش ادارۀ آموزش دانشگاههای مذکور تع اد کل دانشجویان
کارشناسی به ترتی  3866نفر و  4804نفر بهعنوان جامعۀ این
پژوهش انتیاب ش ن  .نمونۀ پژوهش بر اسا جد ول تعیدین
حجم کوهن ،مانیون و موریس )2000( 1که بدا جد ول تعیدین
حجم کرجسی و مورگان )1990( 2برابدری مدیکند  410 ،نفدر
تعیددین گردی د ه اس د (حسددنزاده .)1386 ،در ایددن پددژوهش
مشارک کنن گان بهصور تصادفی ووشهای چند مرحلدهای از
بین دانشجویان کارشناسی رشتههای میتلف (علوم انسانی ،علوم
پایه ،کشاورزی و فنی مهن سدی) بدهصدور تصدادفی انتیداب
ش ن و نست سهمی جنسی در کل نمونه در نظر گرفته ش .
ابزارسنجش 
پرسشنامۀ شخصیتی نئو  :کاستا مک کری پرسشنامۀ پنج عاملی
شیصی  ،نسیۀ کوتاه  60سؤالی را در سال  1985تهیده کدرده
اس  .در وصوص روایی این پرسشدنامه ،مدککدری و کاسدتا
( )1989اظهار میدارن که ابیار کوتاه شد ۀ ایدن پرسشدنامه بدا
نسیۀ کامل آن م ابق د یق دارد ،بهگونهای کده مقیدا نسدیۀ
3

2. Krejcei & Morgan
4. Oxford Happiness Inventory
7. Carr

کوتاه همتستگی باالتر از 0/68را با مقیا هدای پرسشدنامۀ کامدل
دارد .شاوصهای مورد بررسی شامل دو عامدل روانرنجدوری و
برونگرایی اس که با استفاده از این پرسشدنامه کده هدر کد ام از
طریق  12گویه ان ازهگیری میشون  ،ان ازهگیدری شد ن  .تمدامی
گویههای این پرسشنامه بهصور پنج گییندهای (طیدف لیکدر )
پاسخ داده میشود و هر گویده امتیدازی بدین  1تدا  5را بده ودود
اوتصاص میده  .بر اسا نتایج پژوهشهای کاستا و مککدری
( )1992در هر ک ام از شاوصهای پنجگانۀ مورد بررسی ،هرچه
نمرۀ پاسیگو بیشتر باش  ،ش شاوص مورد نظر بیشتر وواه
بود .کیامهر ( )1381ضرای همتستگی ایدن آزمدون را بدا نسدیۀ
کامل نئو برای روانرنجوری  0/84و برای برونگرایی0/82گیارش
میکن  .مککدرا و کوسدتا ( )2004نیدی میدیان آلفدای کرونتدا را
برونگرایی ( )0/80و برای روانرنجوری ( )0/86گیارش کردهان .
در این پژوهش ،پایدایی پرسشدنامه بدا اسدتفاده از ضدری آلفدای
کرونتددا بددرای برونگرایددی  0/96و بددرای روانرنجددوری 0/99
بهدس آم  .بهمنظور بررسی بارهای عاملی سؤاال م لی عداملی
مرتتۀ اول ترسدیم شد و همدۀ معدرفهدای مربدوط بده ایدن دو
وردهمقیا از اعتتار ابدل تدولی برودوردار بودند  .نموندهای از
گویههدای ودردهمقیدا هدای برونگرایدی و روانرنجدوری ایدن
پرسشنامه به این شرح اس « :دوس دارم همیشه افراد زیادی دور
و برم باشن »« ،شیص بانشاط و ووشبینی نیستم».
5
پرسشنامۀ شادی آکسفورد :4اولین بار آرگایل و لو ( 1989بده
نقل از کار )2004 ،1این پرسشنامه را تهیه کردن  .این پرسشنامه
دارای  29ماده چهار گیینهای اس و براسا یک طیف چهدار
درجهای از صفر تا سه نمرهگذاری میشدود و در نتیجده نمدرۀ
نهایی بین صفر تا  98رار میگیرد (کاشد ان .)2004 ،عابد ی،
میرشداهجعفدری و همکداران ( )1385آلفدای کرونتددا  0/85را
1. Cohen, Manion & Morris
3. NEO-FFI
5. Argyle & Lu

تأثیر برونگرایی و روانرنجوری بر شادی در 31 / ...
برای این پرسشنامه بدهدسد آوردهاند  .همچندین پایدایی ایدن
مقیا را در روش بازآزمایی  0/92و همتستگی این پرسشدنامه
با پرسشنامۀ شادی فوردایس  0/93گدیارش کدردهاند  .در ایدن
پژوهش ضری آلفای کرونتا پرسشنامه  0/93بهدس آم  .در
این پژوهش برای بررسی بارهای عاملی سؤاال م لی عداملی
مرتتۀ اول ترسیم ش و همۀ معرفهای مربوط به این پرسشنامه
از بار عاملی  0/9به باال برووردار بودند و مد ل اند ازهگیدری
تأیی ش  .نمونهای از گویه های پرسشنامه به این شدرح اسد :
«احسا شادی نمیکنم ( ،)0نستتاً احسا شادی میکنم (،)1
ویلی شاد هستم ( )2بیش از ح شاد هستم (.»)3
پرسشنامۀ هوش هیجانی بارآن :1این پرسشنامه  119سدؤال و 15
مقیا دارد که بارآن بدر روی  3831نفدر از  5کشدور (آرژانتدین،
آلمان ،هن  ،نیجیریه و آفریقای جنوبی) اجرا و در آمریکای شمالی
هنجاریابی ش ه اس  .در روش نمرهگذاری هوش هیجدانی بده 5
وردهمقیا تقسیم ش ه اس  .مقیا مهار های درونفردی کده
شامل وردهمقیا های آگاهی هیجدانی ،ودودابرازی ،احتدرام بده
وود ،وودشکوفایی و استقالل اس  .مقیا برونفردی که شامل؛
وردهمقیا های همد لی ،مسدؤولی پدذیری اجتمداعی و روابدط
بددین فددردی ،مقیددا مقابلدده بددا فشددار (کنتددرل اسددتر ) شددامل
وردهمقیا های تحمل استر و کنترل تکانه ،مقیا سدازگاری
شامل وردهمقیا های انع افپذیری ،حل مسأله و وا عی سنجی
و مقیا ولق کلی شامل وردهمقیا های شدادی و ودوشبیندی
اس  .بارآن ( )1999اعتتار مقیا های پانیدهگاندۀ پرسشدنامه را از
طریق بازآزمایی پسآزمون  0/95گیارش کرده اس  .میتریاننژاد
( )1386ضری پایایی این پرسشنامه را  0/91گیارش کرده اس .
در این پژوهش مییان همسانی دروندی ایدن پرسشدنامه از طریدق
آلفای کرونتا  0/89بهدس آم ه اس  .بهمنظور بررسی بارهدای
عاملی سؤاال و هر بع از هوش هیجانی ،ابت ا یک م ل عداملی
مرتتۀ اول ترسیم ش که مقادیر ابل تولی را برای همدۀ گویدههدا
نشان داد و م ل ان ازهگیری تأیی ش  .نموندهای از سدؤاال ایدن
پرسشنامه به شرح زیر اس « :نست به هیجاناتم آگاهم»« .میتوانم
به ووبی فشارها را تحمل کنم».
پرسشنامۀ بهزیستی روانی :2ریدف ( )1989ایدن پرسشدنامه را
طراحی کرد و در سال  2002مدورد تج ید نظر درار داد .ایدن
نسیه مشتمل بر  6وردهمقیا اسد  .سدؤالهدای 18 ،12 ،9
استقالل؛ سؤالهای  4 ،1و 6تسلط بر محیط؛ سؤالهای ،15 ،9
 19رش شیصی؛ سؤالهای  13 ،11 ،3ارتتاط مثت با دیگران؛
سؤالهای  14 ،5و  16ه فمن ی در زن گی و سؤالهای ،8 ،2
2. Ryff scale psychological wellbeing
4. multivariate normality
6. Mardia, K.v

 10پذیرش وود را میسنج  .مجموع نمرا این  6وردهمقیدا
بهعنوان نمرۀ کلی بهییستی روانشناسی محسوب مدیشدود .ایدن
نوعی ابیار وودسنجی اس کده در یدک پیوسدتار  6درجدهای از
«کامالً موافقم» تا «کامالً میالفم» پاسخ داده میشود که نمرۀ باالتر
نشاندهن ۀ بهییستی روانی بهتر اس  .وانجانی ( )1393همسدانی
درونی این پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونتا  0/91گیارش
کرده اس  .همچنین ریف ( )1989مییان پایایی این پرسشدنامه را
 0/89گیارش کرده اس  .در این پژوهش مییان همسدانی دروندی
مقیا حاضر  0/99بهدس آم ه و م ل عاملی مرتتۀ اول و مرتتۀ
دوم مییان بارهای عاملی سؤاال این آزمون مقادیر ابل تدولی را
گیارش میکن  .نمونهای از گویههای این پرسشدنامه بد ین شدرح
اس « :افراد مصمم بر من تأثیر میگذارن »« ،من برای حال زن گی
میکنم و وا عاً به آین ه فکر نمیکنم».
روشاجراوتحلیلدادهها 

اعضای نمونه در محی ی آرام ،و با رضای کامل از شرک در
پژوهش ،پرسشنامهها را تکمیل کردن و بهمنظور جلدوگیری از
سوگیری در پاسخ دادن بده پرسدشهدای پرسشدنامه ،بده آنهدا
اطمینان داده ش که پاسخهای آنها محرمانده وواهد ماند  .در
تحلیل دادههای این پژوهش بدهمنظدور بررسدی آثدار مسدتقیم،
غیرمستقیم و کلی هر یک از متغیرهدای مسدتقل بدر متغیرهدای
وابسته ،از روش م لسازی معدادال سداوتاری بدا ندرمافدیار
امو  22 3برای تجییه و تحلیل استفاده ش ه اس  .بده همدین
دلیل ابت ا دادهها از طریق نرمافیار ا پیا ا  22وارد گردید
و سپس به محیط امو  22بهمنظور م لسازی انتقال یاف .
یافتهها 

از آنجا که هد ف ایدن پدژوهش «بررسدی تدأثیر برونگرایدی و
روانرنجوری بر شادی با میانجیگری هوش هیجانی و بهییستی
روانی در دانشجویان اس  ،از م ل مسیر اسدتفاده شد  .تدل از
معادال ساوتاری شرط بهنجار بودن و شاوصهدای نیکدویی
برازش مورد تحلیل رار گرفتن که در ادامه نتایج ارائه ش هان .
بر راری شرط بهنجار بودن چن متغیره 4از پیشفدرضهدای
5
اصلی در استفاده از روش برآورد ح اکثر درس نمدایی ()ML
در م ل سازی معادلۀ ساوتاری اس  .از ایدن رو بدرای بررسدی
بر راری یا ع م بر دراری بهنجدار بدودن چند متغیره از مقد ار
ضری مردیا 6و نست بحرانی مربوط به این ضدری اسدتفاده
ش ه اس که در ج ول  1نشان داده ش ه اس .
1. Bar- on s Emotional Intelligence
3. amos
5. maximum likelihood
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جدول 3ـ برآورد ضریب مردیا برای
بررسی هنجاریابی چندمتغیره
ضریب

کشیدگی

نسبت بحرانی

مردیا

2/22

3/11

با توجه به نست بحرانی ضری مردیا در سد اطمیندان
 95درص در ارتتاط با الگوی مسیر پژوهش پیشفرض هنجدار
بودن چن متغیره بر رار اس .

در نتیجه با توجه به بر دراری شدرط نرمالیتده بده منظدور
بررسی فرضیه های پژوهش از رویکدرد مد ل سدازی معادلدۀ
ساوتاری اسدتفاده گردید  .متغیرهدای مسدتقل پدژوهش بده
صور متغیرهای مکنون 1و در ال م ل های عاملی مرتتدۀ
اول و متغیر وابستۀ پژوهش بده صدور متغیدر آشدکار وارد
م لش .
برآوردهای مربوط به شاوصهای ارزیدابی کلید مد ل و
پارامترهای اصلی آن در شکل  2و ج اول زیر گیارش ش ه اس :

نمودار 2ـ مدل مسیر اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر شادی
جدول 2ـ شاخصهای ارزیابی کلیت مدل مسیر
شاخص

درجۀ آزادی

نسبی

1

کای اسکوئر

برازش

1

2

شاخص نیکویی

لوئیس

5

شاخص توکر

تطبیقی

6

شاخص برازش

تطبیقی مقتصد

1

شاخص برازش

برآورد

1

مربعات خطای

ریشۀ دوم میانگین

هُلتر

9

مقدار

3

13/19

2/91

2/25

2/92

2/29

2/11

22
1. Latent Variable

 .2درجۀ آزادی هر چق ر بیرگتر م لوبتر
 .3دامنۀ م لوب برای شاوص کای اسکوئر نستی ( )CMIN/DFمقادیر بین  1تا  5اس .

 .4دامنۀ م لوب برای این شاوص ( )GFIمقادیر  0/90تا  1اس
 .5دامنۀ م لوب برای شاوص توکر لوئیس ( )Tucker – Lewis Indexمقادیر بین  0/90تا  1اس .
 .6دامنۀ م لوب برای شاوص برازش ت تیقی ( ،)CFIمقادیر بین  0/90تا  1اس .
 .9دامنۀ م لوب برای شاوص برازش ت تیقی مقتص ( ،)PCFIمقادیر بین  0/50تا  1اس .
 .8دامنۀ م لوب برای شاوص ریشۀ دوم میانگین مربعا

و ای برآورد ( )RSMEAمقادیر بین  0تا  0/08اس .

 .9دامنۀ ابل تول برای شاوص ( )Holterمقادیر بین  95تا  200و دامنۀ م لوب برای این شاوص مقادیر باالتر از ع د  200اس .

تأثیر برونگرایی و روانرنجوری بر شادی در 39 / ...
جدول 1ـ برآوردهای مربوط به تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته
متغیر

ضریب

وابسته

تعیین

متغیر مستقل

مسیر

برونگرایی

<---

هوش

روانرنجوری

<---

هیجانی

برونگرایی

<---

روانرنجوری

<---

هوش هیجانی

<---

برونگرایی

<---

روانرنجوری

<---

هوش هیجانی

<---

بهزیستی روانی

<---

بهزیستی
روانی

شادی

2/19

برآورد

نسبت

سطح

غیراستاندارد

استاندارد

بحرانی

معناداری

1/83

0/29

6/99

0/001

تأیید

-2/22

-0/56

-14/38

0/001

تأیید

0/39

0/19

4/59

0/001

تأیید

0/30

-0/23

-5/38

0/001

تأیید

0/16

0/49

10/99

0/001

تأیید

0/60

0/23

6/65

0/001

تأیید

-0/46

-0/30

-9/41

0/001

تأیید

0/13

0/33

9/10

0/001

تأیید

2/22

2/31

1/11

2/223

تأیید

2/19

2/59

شاوصهای ارزیابی کلی م ل مسیر با مد نظر درار دادن
دامنۀ م لوب این شاوص های در مجموع بیانگر این اس کده
دادههدای پددژوهش مد ل تد وین شد ه را حماید مددیکند و
بهعتار دیگر برازش داده به م ل بر رار اس  .همۀ شاوصها
در دامنۀ م لوب و دالل بدر م لوبید مد ل دارند  .بندابراین
فرضیۀ اول پژوهش رد نمیشود.
برآوردهای مربوط به شاوصهای اصلی م ل (تأثیرا مستقیم
متغیرهای مستقل بر وابسته) در ج ول  3گیارش ش ه اس :
یافته های جد ول  3در راب ده بدا اثرمسدتقیم ویژگدی هدای
شیصیتی متغیرهای برونگرایی ،روانرنجوری ،هوش هیجانی و
بهییستی روانی بر متغیر شادی به لحاظ آمداری معندادار اسد
( .)P>0/05بنابراین فرضیههای دوم ،سـوم ،چهـارم و پـنجم
پژوهش متنی بر اثر مستقیم متغیرهدای فدوق بدر شدادی تأییـد
میگردند .با م نظر رار دادن مق ار ضری تأثیر مربوط به هر
یک از این متغیرها ،میتوان گفد اثدر متغیرهدای برونگرایدی،
هوش هیجانی و بهییستی روانی بر متغیر شادی مسدتقیم و اثدر
متغیر روانرنجوری معکو برآورد میشود .بدهعتدار دیگدر
افیایش مییان برونگرایی ،هوش هیجانی و بهییستی رواندی بده
افیایش شادی و کداهش ایدن سده متغیدر (برونگرایدی ،هدوش
هیجانی و بهییسدتی رواندی) بده کداهش میدیان شدادی منجدر
می شود .در حالی که در وصوص متغیر روانرنجوری ،افیایش
مییان روانرنجوری به کداهش میدیان شدادی و کداهش میدیان
روانرنجوری به افیایش مییان شادی منجر میشود.

فرضیه

د با توجه به اینکه یکی از پیشفرضهای بررسی نقش میانجی
متغیرها ،وجود ارتتاط مستقیم متغیر میانجی با متغیدر پدیشبدین
اصددلی و وابسددته اسد  ،بنددابراین در جد ول  3راب دۀ مددذکور
بررسی گردی ه اسد  .براسدا اطالعدا جد ول  3مشداه ه
مددیشددود کدده اثددر ویژگددیهددای شیصددیتی برونگرایددی و
روانرنجوری بر متغیر هوش هیجانی به لحاظ آمداری معندادار
اس ( .)P≥0/05بهعتار دیگر با مد نظدر درار دادن مقدادیر
مربوط به ضرای تدأثیر ویژگدیهدای شیصدیتی برونگرایدی و
روانرنجوری بر هوش هیجدانی مدیتدوان گفد اثدر ویژگدی
شیصیتی برونگرایی مستقیم و در حد متوسدط بده بداال و اثدر
ویژگی روانرنجوری معکو و در ح باال بدرآورد مدیشدود.
همچنین اثر ویژگیهای شیصیتی (برونگرایی و روانرنجوری)
و متغیر هوش هیجانی بر متغیر بهییستی روانی به لحاظ آماری
معنادار اس ( .)P≥0/05بنابراین با توجه به مقادیر مربدوط بده
ضرای تأثیر میتوان گف اثر ویژگی شیصدیتی برونگرایدی و
متغیر هوش هیجانی بر متغیر بهییستی روانی مستقیم و در حد
متوسط و اثر ویژگی شیصدیتی روانرنجدوری بدر ایدن متغیدر
معکو و در ح متوسط برآورد میشود.
بر اسا این نتایج ،پدیشفدرض ارتتداط متغیدر وابسدته بدا
متغیرهای پیشبین و مالک تأیی میگردد .نتایج بررسدی نقدش
واس های متغیرهای میانجی نیی در ج ول  4ارائه ش ه اس .
برآوردهای مربوط به تأثیرا غیرمستقیم م ل مسیر در جد ول
 4گیارش ش ه اس .
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جدول 1ـ برآورد تأثیرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم مدل مسیر
برآورد

متغیر وابسته

غیراستاندارد

استاندارد

سطح معناداری

غیراستاندارد

استاندارد

سطح معناداری

غیراستاندارد

استاندارد

سطح معناداری

متغیر مستقل>---متغیر میانجی

اثر کل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

برونگرایی >--بهزیستی روانی

2/61

2/29

2/229

2/62

2/26

2/229

2/21

2/21

2/232

-2/15

-2/56

2/235

-2/16

-2/12

2/225

-2/19

-2/26

2/231

روانرنجوری >--بهزیستی روانی

-2/52

-2/11

2/221

-2/16

2/11

2/226

-2/26

-2/21

2/229

هوش هیجانی>--بهزیستی روانی

2/22

2/15

2/235

2/31

2/11

2/229

2/25

2/32

2/231

روانرنجوری>--هوش هیجانی

شادی

برونگرایی>--هوش هیجانی

2/92

2/16

2/233

2/62

2/21

2/221

2/12

2/32

2/232

یافتددههددای جد ول  4در راب دده بددا اثددر غیرمسددتقیم متغیددر
برونگرایی بر متغیر شدادی در صدورتی کده متغیرهدای هدوش
هیجانی و بهییستی روانی میانجی این دو متغیر باشن  ،به لحاظ
آماری معنادار اس  .بهعتار د یدقتدر باید گفد متغیرهدای
هوش هیجانی و بهییستی روانی در راب ه بین متغیر برونگرایی
و شادی نقش میانجی ایفا میکنن که با م نظر درار دادن اثدر
معنادار مستقیم متغیر برونگرایی بر شدادی میدانجیگری ایدن دو
متغیر از نوع میانجیگری جیئی برآورد میشود ،بنابراین فرضدیۀ
ششم و هفتم متنی بر اثر غیرمستقیم برونگرایدی بدر شدادی بدا
میانجیگری هوش هیجانی و بهییستی روانی نیی تأیی میشدود.
همچنین م ابق با ج ول  4اثر غیرمستقیم متغیر روان رنجدوری
بر متغیر شادی به لحاظ آماری معندادار اسد  .بندابراین متغیدر
هددوش هیجددانی و بهییسددتی روانددی در راب ددۀ بددین دو متغیددر
روان رنجوری و شادی نقش میانجی ایفا میکن که با توجه بده
معناداری اثدر مسدتقیم متغیدر روانرنجدوری بدر متغیدر شدادی
میانجیگری این متغیر از نوع جیئی اس  .در نتیجه فرضیۀ
هشتم و نهم متنی بر اثر غیرمستقیم روانرنجوری بر شدادی بدا
میانجیگری هوش هیجانی و بهییستی روانی تأیی میشدود .بده
عالوه یافتههای جد ول  4در راب ده بدا اثدر غیرمسدتقیم متغیدر
هوش هیجانی بر متغیر شادی در صور میانجی بدودن متغیدر
بهییستی روانی معنادار اس  .بنابراین متغیر بهییستی روانی در
راب ۀ بین متغیر هدوش هیجدانی و شدادی نقدش میدانجی ایفدا
میکن  ،با توجه به معنادار بودن اثر مستدقیم هوش هیجانی بدر
2. Albuquerque, Lima, Matos & Figueiredo
4. Demir & Weitekamp
6. Schimmack, Schupp & Wagner
8. Werner & Smith

شادی ،میانجیگری از نوع جیئدی بدرآورد مدیشدود .در نتیجده
فرضیۀ دهم متنی بر اثر غیرمسدتقیم متغیدر هدوش هیجدانی بدر
متغیر شادی با میانجیگری متغیر بهییستی روانی تأیی میگردد.
بحثونتیجهگیری 

این پژوهش که با ه ف پیشبینی شادی از طریدق مؤلفدههدای
شیصی  ،هوش هیجانی و بهییستی روانی اجرا ش  ،از راب دۀ
میان شادی با مؤلفههای فوق حمای میکن  .در پدژوهشهدای
گذشته به راب ۀ شادی با برونگرایی و روانرنجدوری (کلدونینجر،
 ،)2013هوش هیجانی (جین و سینها )2005 ،1و بهییستی رواندی
(لو )1995 ،اشاره ش ه و یافتههای پژوهش با آنها هماهنگ اس .
نتایج این پژوهش نشان داد که برونگرایی بهعنوان یکدی از
عوامل مرتتط با شیصی بهطور مستقیم بدر شدادی تأثیرگدذار
اس  .بهعتار سادهتر هرچه مییان برونگرایدی فدرد بداالتر یدا
پایینتر باش  ،به همان مق ار بر مییان شداد بدودن آن فدرد نیدی
2
مؤثر وواه بود .یافتههای آلتوکرک ،لیما ،متیو و فیگرید و
( ،)2013کلونینجر ( )2013سدنف و و لیدائو ،)2013( 3دمیدر و
ویتکمدد  ،)2009( 4داینددر و لوکددا  ،)1999( 5اسددچیماک،
9
اسچاپ و واگندر ،)2008( 6سدو ،دایندر ،اویشدی و تریند یس
( ،)1998وارنر و اسمی  ،)1992( 8نیی مؤی ایدن یافتده اسد .
سایر یافتهها با تأکی بر م ل این پژوهش نشدان مدیدهند کده
متغیر برونگرایی دارای یدک اثرگدذاری غیرمسدتقیم بدر میدیان
شادی از طریق میانجیگری هوش هیجدانی و بهییسدتی رواندی
1. Jain & Sinha
3. Senf & Liau
5. Diener & Lucas
7. Suh, Diener, Oishi & Triandis

تأثیر برونگرایی و روانرنجوری بر شادی در 23 / ...
اس ؛ به بیان دیگر متغیرهای هوش هیجانی و بهییستی روانی
در راب ۀ بدین متغیدر برونگرایدی و شدادی نقدش میدانجی ایفدا
میکنن  .این نتدایج بدا یافتدههدای کوید میر و شدوتی،)2012( 1
میکوالجسیاک ،نلدیس ،هانسدن و کوئد باچ ،)2008( 2آگوسدتا
الن ا ( )2011همیوانی دارد.
نتایج حاصله از این فرضیه را اینگونه میتوان تتیدین کدرد
که افراد با نمرۀ باال در برونگرایی ،افرادی صدمیمی و بامحتد
هستن که ارتتاط دوستانهتری با دیگران دارن  ،آنهدا جمددگدرا
هستن و از بودن با دیگران لذ میبرند  .ایدن افدراد همدواره
مشغول فعالی بوده و تمایل به تجربۀ هیجاندا مثتد مانند
شادی دارن (باریک و هان بده نقدل از حدقشدنا .)1385 ،
افرادی که هوش هیجانی باال دارند  ،ودوشبدین هسدتن و در
پیگیری اه اف با وجود مشکال استقام به ور مدیدهند .
ر رهتدری ،الهدام بیشدی ن و هد ای افدراد و گروههدا و
اشتیاق برای مأموری ها و فعالی های گروهدی دارند  ،اعتمداد
بهنفس و احسا وود ارزشی دوی دارند (گلمن .)1995 ،3از
سوی دیگر افرادی که دارای بهییسدتی رواندی بداالیی بدوده از
نگرش مثت به وود و دیگران و پدذیرش جنتدههدای میتلدف
مانن ویژگدیهدای مثتد و منفدی برووردارند و همچندین از
صمیم در راب ه بدا دیگدران احسدا رضدای مدیکنند  ،و
احسا اسدتقالل و اثرگدذاری در روید ادهای زند گی را نیدی
دارن (فریتور  ،بدارلو  ،مارتینسدن ،روزنویندگ و همد یل،4
 .)2005بهعتار دیگر ،س وح بداالی برونگرایدی بدا افدیایش
عاطفۀ مثت  ،مییان زیادی از احسا شادی ،اشتیاق و پویدایی
همراه اس  .آلتوکرک و همکاران ( .)2013همچندین م العدا
گال ،بوث ،متیو  ،کوه و دییری ،)2013( 5کوککو ،تولدوانن و
پولکینن )2013( 6لو و همکاران ( )2014نیی مؤی ایدن م لد
اس  .بهطور مشابه ،س وح بداالتری از برونگرایدی بدا سد وح
پایینتر از افسردگی (سنف و لیائو )2013 ،همراه اس .
همچنین روانرنجوری بهعنوان یکی دیگر از عوامل مدرتتط
با شیصی بهطور معکو بر شادی اثرگذار اس  .بدهعتدار
دیگر هرچه مییان روانرنجوری فرد پایینتر باش  ،میدیان شداد
بودن فرد باالتر و هرچه مییان روانرنجوری فرد بداالتر باشد ،
مییان شاد بودن فرد پایینتر وواهد بدود .یافتدههدای شداینر و
مستن ،)2012( 9لیو ،وانگ و لی ،)2012( 8جوانویک،)2011( 9

اسچیماک ( ،)2002اسچیماک و همکداران ( )2008و تاکداده و
فردریکسون )2004( 10نیی مؤی این یافته اس  .سایر یافتههای
مددرتتط بددا روانرنجددوری نیددی نشدداندهندد ۀ یددک اثرگددذاری
غیرمستقیم بر مییان شادی از طریق میانجیگری هوش هیجدانی
و بهییستی روانی اس  ،به بیان دیگر متغیدر هدوش هیجدانی و
بهییستی روانی در راب ۀ بین متغیر روانرنجوری و شادی نقش
میانجی ایفا میکن .
روانرنجددوری راب ددۀ منفددی بددا عاطفددۀ مثتدد دارد و از
روانرنجوری میتوان راب ۀ مثتتی را با احسا منفی گدیارش
کرد که از تجربۀ احساسا منفی مانن وشم ،تر و احسا
گناه تشکیل ش ه اس (آلتوکرک و همکاران .)2013 ،افدراد بدا
ویژگیهای روانرنجوری ،تمایل عمومی به تجربدههدای منفدی
مانن تر  ،غم ،عصتانی و نفر دارن و این عواطدف منفدی
مدداند احسددا وشددنودی آنهددا مددیشددود .از سددوی دیگددر
روانرنجوری با رضای از زند گی و بهییسدتی رواندی کده از
مؤلفههای شداد بدودن اسد ارتتداط معکدو دارد .گداالگر و
همکدداران ( )2008بددر ایددن باورندد کدده افددراد بددا ویژگددی
روانرنجوری بر روی ادهای منفی زن گی بیشتر تأکی کرده ،در
نتیجه کمتر احسدا شدادی و ووشدتیتی مدیکنند  .در وا دد
افرادی هستن که پاداشها را برجسته میکنند و درونگراهدای
مض رب هسدتن  .بندابراین بدا در نظدر گدرفتن ایدن نکتده کده
اض راب و افسردگی از صفا روانرنجدوری اسد  ،بده نظدر
میرس که شادی با ویژگیهدای روانرنجدوری ارتتداط منفدی
داشته باش  .بدهعدالوه افدراد روانرنجدور دچدار مشدکالتی در
اعتماد بهنفس ،تصمیمگیری و تنظیم هیجانا وود هستن  .آنها
اغل احسا گناه ،غم و ناامی ی دارن و در نتیجده از میدیان
پایینی از هوش هیجانی برووردارن (گلمن .)1995 ،بر اسدا
شواه موجود روانرنجوری بده تشد ی عوامدل و در ایجداد
درمان گی روانشناوتی ،شدکای هدای جسدمانی و آسدی بده
سالمتی منجدر مدیگدردد (چدالرز ،گداتی ،کداتو و پ رسدون،11
 .)2008در وا د افرادی که س پایینتری از روانرنجدوری را
دارن  ،بهییستی بیشتری را گیارش میکنن (گارسدیا.)2011 ،12
پس میتوان اینگونه تتیین کرد که روانرنجوری کمتر به باالتر
رفتن س بهییستی روانی و هوش هیجانی منجر ش ه و مییان
شادی را افیایش میبیش .

2. Mikolajczak, Nelis, Hansenne & Quoidbach
4. Friborg, Barlaug, Martinussen, Rosenvinge & Hjemdal
6. Kokko, Tolvanen & Pulkkinen
8. Liu, Wang & Li
10. Tugade & Fredrickson
12. Garcia

1. Koydemir & Schütz
3. Goleman
5. Gale, Booth, Mttus, Kuh & Deary
7. Shiner & Masten
9. Jovanovic
11. Charles, Gatz, Kato & Pedersen
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عالوه بر این یافتههای حاصل از این پژوهش نشدان داد کده
هوش هیجانی نیی همانن برونگرایی بهطدور مسدتقیم بدر شدادی
اثرگذار اس  .بهعتار سادهتر هرچه مییان هوش هیجدانی فدرد
باالتر باش  ،بر مییان شاد بدودن آن فدرد نیدی مدؤثر وواهد بدود.
2
یافتههای شالمن و هیموور ،)2006( 1پالمر ،دونال سون واستاف
و همکاران ( )2001و ساکلوفسکی و همکاران
( ،)2002پتری
( ،)2003نیی مؤی این یافتده اسد  .لیوبومرسدکی و همکدارانش
( )2005نشان دادن که راهتردهای رفتار آگاهانۀ فدرد  40درصد
از واریانس شادی را برآورد میکن  .ارتتاط نظری بدین شدادی و
هوش هیجانی بر اسا این فرضیه دنتال میشدود کده افدراد بدا
توانایی برای م یری احساسا بای س وح پایینتر از اسدتر
و عاطفۀ منفی را تجربه کنن و ادر به درک و تنظیم احساسداتی
که به تجربۀ مثت منجر میشود ،باشن (سالووی و مایر.)1990 ،
پژوهشهای متع دی گیارش کردهان که هوش هیجانی با تمایل
به تجربۀ هیجانا مثتد راب ده دارد (گداالگر و واالبرودریدک،
2008؛ میکوالجسیاک و همکاران2008 ،؛ اسدکا و همکداران،
و همکداران2009 ،؛ کرامدل و همکداران2009 ،؛
2002؛ پتری
3
چامورو دد پریمددازیکو همکدداران2009 ،؛ اسددکا و همکدداران ،
2002؛ باراون2005 ،؛ آدیمو و آدلیه.)2008 ،4
در وا د افراد شاد با ارزن هسازی مهار های وود بیشتر بدا
روی ادهای مثت همراه میشون و در تصمیمگیریهای مربوط
به زن گی آین ۀ وود بهتر عمل میکنند  ،گدرایش بده پدذیرش
مو عی هدای غیر ابدل کنتدرل دارند و ایدن پدذیرش گویدای
بازسازی تجربۀ شیصی اس  .هوش هیجانی باال به این افدراد
این توانایی را میده که از دوال عوامل نام لوب دروندی و
بیرونددی نظیددر ناامیدد ی و وسددتگی ،عوامددل هیجددانی منفددی،
فشارهای روانی اطرافیان و سایر عوامل میاحم پیشگیری کنند
(نق ی ،ادی راد و نورانیپور.)1389 ،
بهعالوه هوش هیجدانی بدا میدانجیگری بهییسدتی رواندی،
شددادی را پددیشبینددی مددیکن د  .هددوش هیجددانی در برگیرن د ۀ
راهتردهایی اس که افراد برای سازگاری و مقابله با مشدکال
روزمرۀ وود بهکار میگیرن  .مؤلفۀ بهییستی هوش هیجدانی در
بردارن ۀ ،احساسا مثتتی اس که به توسدعۀ مندابد فیییکدی،
هوشی و اجتماعی الزم برای مقابلۀ موفقی آمیی با چدالشهدای
روزمره منجر مدیگدردد (فری ریکسدون .)1998 ،5افدرادی کده
میتوانن با هیجاندا ودود روبدهرو شدون و تواندایی تنظدیم
هیجانا وود را دارن  ،افسردگی کمتری را احسا میکنند .
2. Palmer, Donaldson & Stough
4. Adeyemo & Adeleye
6. Lewinsohn, Rohde & Seeley

به عتار دیگر افراد با هوش هیجانی باالتر نست بده افدرد بدا
هوش هیجانی پایینتر کمتر مسدتع اودتالال رواندی هسدتن
(لوینسون ،راهاده و سدیلی )1998 ،6و بهییسدتی روانشدناوتی
باالتری را گیارش میکنن .
سایر یافتههای پژوهش نشاندهن ۀ آن اسد کده بهییسدتی
روانی بر شادی اثر مستقیم دارد .بهییستی روانی توصیفکنند ۀ
مهمترین جنتدههدای عملکدردی انسدان اعدم از روابدط مثتد ،
احسا شایستگی ،داشتن معنا و ه ف در زن گی اس (داینر
و همکاران .)2010 ،بهییستی روانی جیء روانشناوتی کیفید
زن گی اس و بدهعندوان درک افدراد از زند گی وودشدان در
حی ههای رفتارهدای هیجدانی و عملکردهدای رواندی و ابعداد
سالم روان تعریف ش ه اس  .این جدیء ضداو شدناوتی
افددراد در وصددوص چگددونگی پیشددرف زن گیشددان را شددامل
میشود .این در حالی اس که طتق نظریۀ داینر ( )1984شادی
ضاو هایی اس کده افدراد از ودود و زن گیشدان بده عمدل
میآورن  ،مانن ضاو هایی که در مورد وشدنودی از زند گی
صور میگیرد .این م ل ارتتاط بین عاملهدایی را کده بیشدتر
جنتۀ زیستی دارن با عاملهایی که بیشتر جنتۀ محی دی دارند ،
نشان میده و سهم هر دو عامل را در ایجاد شادی تأیی میکن .
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرف که م ل بدا
دادهها برازش داشته و م ل نظری با دادههای وا عی ت تیق میکن .
به عتار دیگر م ل ارائه ش ه برای پیشبینی شادی تأیی میشود.
در نتیجه با تکیه بر یافتههای این م العده و بده مد د ابدیار
معادال ساوتاری که عناصر و ا در سنجش متغیرهای آشکار
را لحاظ کرده اس  ،میتوان گف که با در نظدر گدرفتن نقدش
شیصی (برونگرایی و روانرنجوری) بر مییان شدادی افدراد،
میتوان پیشبینی صحی تری از مییان شادی در جامعه بدرآورد
کرد .عالوه بر این بای به متغیرهای میانجی (هدوش هیجدانی و
بهییستی روانی) نیی بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر شدادی توجده
ویژهای داش  .بنابراین پیشنهاد میشود که در مراکی آموزشی و
تربیتی برنامههای آموزشی بومی برای ارتقای هوش هیجدانی و
مییان برونگرایی دانشجویان ت وین و اجرا شود .ایدن پدژوهش
بر روی دانشجویان به مرحلۀ اجرا درآم ه اس و تا تکدرار آن
در جامعههای دیگر پژوهشی در تعمیم دادن نتایج بای جوان
احتیاط را رعای کرد .مح ودی دیگر این پژوهش نیی گسترۀ
جغرافیایی و فرهنگی آن و همچنین مح ود ش ن نمونۀ آمداری
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