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چکیده
مقدمه :به دليل اهميت و پيامدهاي مثبت شادکامي در بهبود زندگي فردي و اجتماعي انسان ،تالش براي شناخت هر چه بهتر شادکامي و
همبستههاي آن ،و نيز ارتباط آن با متغيرهاي گوناگون مورد توجه روانشناسان بسياري واقع شده است .هدف از پژوهش حاضر تعيين
رابطهي ساده و چندگانه ويژگي هاي برون گرايي و سرسختي روان شناختي با شادکامي در بين دانشجويان دانشگاه شاهد بوده است.
پژوهش حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي بوده است.
روش :جامعه آماري اين تحقيق همه دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسي شاغل به تحصيل در سال  59۹3_31دانشگاه شاهد را در بر
مي گرفت که تعداد  535دانشجو به شيوه ي نسبتي از جامعه فوق به عنوان نمونه براي مطالعه انتخاب شدند .براي سنجش متغيرهاي مورد
مطالعه ،از پرسشنامه شخصيت  4عاملي نئو ،پرسشنامه سرسختي روان شناختي يانگ و گولت و پرسشنامه شادکامي آکسفورد استفاده شد.
يافته ها :تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري همبستگي پيرسون ،رگرسيون به روش همزمان و تحليل واريانس بيانگر آن بوده
است که بين متغيرهاي برون گرايي و سرسختي روان شناختي با شادکامي ارتباط مثبت معني دار وجود داشت.همچنين مشاهده شد که
متغيرهاي برونگرايي و سرسختي روان شناختي سهم قابل توجهي از واريانس شادکامي را در نمونهي دانشجويي تبيين نمودند.
نتیجه گیري :يافتههاي پژوهش نشان داد که متغير برون گرايي و سرسختي توانايي پيش بيني درصد قابل مالحظه اي از واريانس
شادکامي را داشتند که از ميان اين دو متغير نيز برون گرايي نسبت به سرسختي قدرت تبيين کنندگي بيشتري داشت؛ در عين حال سهم
برون گرايي و سرسختي روان شناختي در تبيين واريانس شادکامي در زنان و مردان متفاوت و در ميان زنان داراي قدرت تبيين بيشتري
بود.نتايج اين پژوهش با برخي يافته ها همسو بود و به نظر مي رسد که همانگونه که برونگرايي و سرسختي با عاطفه ي مثبت ارتباط دارد
مي تواند شادکامي را نيز تبيين نمايد.
واژه هاي کلیدي :برون گرايي ،سرسختي روان شناختي ،شادکامي
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مطالعه پيرامون مبحث شادکامي ،زمينه اي فلسفي دارد اما
تا سال ها ،ابزاري براي اندازه گيري شادکامي و امکان
بررسي علمي وضعيت شادکامي در افراد ،در دست نبود.
بنابراين تا مدتها ادراک شادکامي به صورت ذهني و
نامشخص صورت ميگرفت ] .[9در واقع اغلب ،روان
شناسان ،راهبرد پايه اي و علمي "نشيب به فراز" ۱را
ترجيح مي دهند؛ يعني ابتدا علت مشکالت انساني ،سپس
راهکارهاي مناسب براي کم کردن اين مشکالت را مورد
بررسي و ارائه قرار مي دادند و در نهايت معتقد بودند
شادکامي يقيناً حاصل خواهد شد .از اين رو کمتر روان
شناسي شيوه" فراز به نشيب" 7را برگزيده است ،بدين
معنا که خود مبحث شادکامي و علت هاي ايجاد آن را مورد
بررسي قرار دهد ] .[59پژوهش هاي بسياري امروزه،
تعاريف ،همبسته ها و پيش بين هاي شادکامي را مورد
بررسي قرار داده اند ].[55
يکي از سؤال هاي اساسي در مورد شادکامي اين است که
آيا شادکامي حالتي است که با موقعيتهاي زندگي و يا
اينکه با شخصيت فرد ارتباط دارد؟ بيشتر بررسيها بر اين
فرض مبتني است که شادکامي يک ويژگي شخصيتي است
و در بسياري از پژوهشها ] [54روشن شده است که
شادکامي همان برونگرايي با ثبات در نظريه آيزنک۹است.
در اواخر دهه ي  5331برخي پژوهشگران ] [5۱دريافتند
که از ميان ويژگي هاي شخصيت ،برون گرايي در پيش
بيني عاطفه ي مثبت عاملي مهم است و روان رنجور خويي
در پيش بيني عاطفه ي منفي نقشي اساسي دارد .همچنين
برونگرايي با شادکامي ،خود شکوفايي و عزت نفس ارتباط
مثبت دارد و نورزگرايي با شادکامي ارتباط منفي دارد.
گوتيرز 3و همکاران ] [5۱و چنج و فارنهايم [51] 51نيز در
بررسي هايشان ،برضرورت توجه به نقش ويژگي هاي
شخصيت بويژه روان رنجورخويي در تجربه هيجانات منفي
و برونگرايي در تجربه هيجانات مثبت از جمله شادکامي
تاکيد کردهاند .برخي پزوهشگران نيز معتقد بودند که
شادکامي يک ويژگي شخصيتي است ] .[54کاستا و

مقدمه
تعجب آور نخواهد بود اگر بگوييم که انسانها در طول
زندگي خويش ،بيش از هر چيز براي به دست آوردن يک
زندگي سالم ،شاد ،همراه با دوستان و خانواده و نيز دستيابي
به مهم ترين و عالي ترين تمايالت و خواسته هاي فردي
تالش ميکنند ] .[5تمام انسانها تمايل دارند ،شادکام
باشند و شايد بتوان گفت ،شادکامي هدف نهايي در زندگي
آنهاست ] .[5مطالعه پيرامون شادکامي پيشينهاي فلسفي
دارد و اگرچه تا مدتها در ميان مطالعات علمي ،کمبود ابزار
دقيقي براي سنجش و ارزيابي شادکامي احساس مي شد ]
 ،[9اما از يونانيان باستان تا فالسفهي امروز ،سياستمداران
و متفکران ،همگي شادکامي را مورد پرسش قرار دادهاند
] .[5شادکامي شاخهاي از روانشناسي مثبت است و
نخستين بار ،مارتين سليگمن5و همکارانش در آمريکا
بنيانهاي روانشناسي مثبت را به عنوان متمم رويکردهاي
اختالل محور 5ايجاد کردند ] .[4نظريهپردازي و اندازهگيري
شادکامي در حوزهي بهزيستي رواني صورت ميگيرد ] [۱و
ميتوان آن را اساسي ترين عنصر ،در بهزيستي رواني به
شمار آورد ] .[7سه جزء اساسي شادکامي عبارتند از :هيجان
مثبت ،رضايت از زندگي و نبود هيجانات منفي ،از جمله
افسردگي و اضطراب ][۹؛ همچنين روابط مثبت با ديگران،
هدفمند بودن زندگي ،رشد شخصي و دوست داشتن
ديگران نيز از اجزاي شادکامي هستند ] .[3به اعتقاد
پژوهشگراني چون شوارتز و استراک ،9انسانهاي شادکام ،در
پردازش اطالعات ،سوگيري خاصي در جهت خوش بيني
دارند ] [51و به اين ترتيب ،در شادکامي ،ارزيابي افراد،
ميتواند جنبههاي شناختي ،مثل قضاوت در مورد زندگي و
يا جنبههاي هيجاني از جمله خلق يا عواطف درواکنش به
رويدادهاي زندگي را در برگيرد ] .[55در حقيقت ،هيجان-
هاي مثبت و منفي از يکديگر متمايز هستند و فرد را براي
درجه اي از تعاملهاي برد – باخت5و يا برد -برد 4آماده
ميسازند ].[55

6. the bottom-up approach
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9 9.Gutierrez
10 10.Cheng & Furnham
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فهيمه احمدي و همکاران

بررسي رابطه ي ساده و چندگانه ي برون گرايي و...

به طور مستقيم مورد بررسي قرار داده اند که همان بررسي
هاي اندک نيز از ارتباط مثبت بين شادکامي و سرسختي
روان شناختي حکايت دارد و اينکه افراد شادکام تر داراي
سرسختي روان شناختي بيشتري هستند ] .[51،55،57هانا
و مارسي [57] ۱نيز يافتند که از جمله تعيين کننده هاي
سرسختي ،شادکامي است ] .[5۹همچنين پژوهش ها نشان
داده اند که سرسختي روان شناختي با سالمت جسماني و
بهزيستي رواني داراي ارتباط مثبت است ].[51
در پژوهش هاي ديگر ] ،[51،55مشخص شد ويژگي
سرسختي روان شناختي ،داراي ارتباط معکوس با هيجانات
منفي ،از جمله غمگيني ،اضطراب و احساس گناه است.
طبق اين پژوهش ها ،افرادي که از ويژگي سرسختي
کمتري برخوردار هستند ،سطوح باالتري از ويژگي هاي نا
سالم شخصيتي و هيجانات منفي ،از جمله غمگيني،
اضطراب و احساس گناه را دارا هستند.مجموع تحقيقات
موجود از اهميت دو ويژگي برونگرايي و سرسختي ( البته به
طور کمتري ) حمايت نموده اند و با توجه به اين که تا به
حال مطالعه اي در مورد سهم اين مؤلفه ها در شادکامي در
ايران انجام نشده است  ،مسأله اساسي در پژوهش حاضر
اين است که هر يک از متغيرهاي ياد شده تا چه حد مي
توانند واريانس شادکامي را در نمونه ي مورد مطالعه ،پيش
بيني و تبيين کنند؟
روش

ديگران ] [54گزارش کرده اند که برونگرايي ،شادکامي و
رضايت از زندگي 59سال بعد را پيش بيني ميکند.
از سوي ديگر سرسختي روان شناختي ،به عنوان مفهومي
که به شيوهي با ثبات فرد در برخورد با رويدادهاي زندگي
اشاره دارد ،با شادکامي مرتبط است .به اعتقاد هانا و
مارسي [57] 5سرسختي پيش بيني کنندهي شادکامي است
و افراد سرسختتر ،از شادکامي بيشتري برخوردار هستند.
سرسختي روان شناختي يک ساختار چند مؤلفهاي است که
همه افراد به درجاتي از آن برخوردارند .اين مولفه ،ترکيبي
از باورها دربارهي خويشتن و جهان است که از سه مؤلفه-
ي اساسي شامل تعهد 5مهار 9و مبارزه جويي5تشکيل شده
است ] .[5۹تعهد به باور فرد به ارزش و اهميت وجودي
خود ،ارزش قائل شدن براي خود و کارهايي که انجام مي-
دهد و در نتيجه ي تمايل به در آميختگي4در موقعيت هاي
زندگي نظير کار ،خانواده ،روابط بين فردي و اجتماعي اشاره
دارد .مؤلفهي مهار ،مفاهيم هستي گرايانهي مسئوليت
شخصي و خود تعيين کنندگي را منعکس مي کند؛ اين
مؤلفه به عنوان يک باور کلي تعريف مي شود که فرد مي
تواند بر جريان وقايع زندگي تاثير بگذارد .مبارزه جويي يا
چالش ،يک باور کلي است مبني بر اينکه تغيير(نه ثبات) در
زندگي طبيعت است .همچنين اين مولفه اشاره دارد به يک
گرايش کلي به در نظر گرفتن وقايع پر استرس زندگي به
صورت برانگيزاننده (نه تهديدکننده) ] .[53افراد سرسخت،
به طور کلي افرادي هستند که از خوش بيني و عزت نفس
بيشتر ] [51،55و نيز خودکارآمدي باالتري برخوردارند ]
 .[55همچنين اهميت جايگاه خودشان را در زندگي دريافته؛
داراي منبع کنترل درونياند و حوادث را پيامد اعمال
خودشان ،قابل کنترل و حتي مثبت ارزيابي ميکنند ].[59
تحقيقات روانشناسي نشان مي دهند که سرسختي مؤلفها-
ي است که با حس کنجکاوي قابل توجه ،تمايل به داشتن
تجارب جالب و معنادار ،ابراز وجود ،پر انرژي بودن ،توانايي
و مقاومت بيشتر مشخص شده است ] .[57تاکنون مطالعات
بسياراندکي در سطح جهان ،ارتباط شادکامي و سرسختي را

طرح پژوهش :مطالعه حاضر از نوع توصيفي -همبستگي
ميباشد.
آزمودني ها :جامعه آماري پژوهش دربرگيرندهي همهي
دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسي دانشگاه شاهد مي
باشد که در سال تحصيلي  ،59۹3-31شاغل به تحصيل در
دانشکده هاي اين دانشگاه بودهاند .از جامعه آماري مذکور،
تعداد  535نفر (  5۹9نفر دختر و  555نفر پسر) به عنوان
نمونه با استفاده از روش نمونه گيري نسبتي انتخاب شدند
(سهم هريک از دانشکده ها در نمونه پژوهش عبارت بود
از دانشکده علوم انساني ۹9 :نفر دختر و  95نفر پسر،
دانشکده فني مهندسي 55 :نفر دختر و  57نفر پسر،
دانشکده هنر 55 :نفر دختر و  55نفر پسر ،دانشکده علوم
کشاورزي 53 :نفر دختر و  55نفر پسر ،دانشکده

1. Hana & Morrissey
2. commitment
3. control
4. challenge
5. involvement

6 6.Hannah & Morrissey
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مهار ،1/۱5،تعهد 1/9۹ ،ومبارزه جويي 1/95مي باشد و
همچنين با پرسشنامهي راهبردهاي مقابلهاي هومن،
درمقياس مقابله متمرکز بر حل مسئله ،داراي همبستگي
 1/55و داراي اعتبار افتراقي 1/54و 1/59به ترتيب در خرده
مقياس هاي پاسخ هاي مقابله اي کمتر مفيد و پاسخ هاي
مقابله اي نامؤثر مي باشد .نتايج تحليل عاملي ،سه عامل
مجزا را نشان مي دهد که در مجموع  91درصد واريانس
کل را تبيين مي کنند ].[95
 -9نسخهي تجديد نظر شدهي پرسشنامهي شخصيتي
نئو -فرم کوتاه :اين پرسشنامه ،نسخهي کوتاهي است که
در اصل نسخهي تجديد نظر شدهي پرسشنامهي شخصيتي
نئو ] [99است و در سال  5335تهيه و منتشر شده است.
شامل  ۱1ماده است؛ که بر اساس تحليل عاملي نمرات به
دست آمده است .در اين پرسشنامه براي هر عامل  55ماده
وجود دارد که اين ماده ها با توجه به دارا بودن بيش ترين
بار عاملي در ارتباط با صفت مورد نظر ،انتخاب شده
اند.کاستا و مک کري ضريب آلفاي بين ( 1/۱۹براي توافقي
بودن ) و ( 1/۹۱براي روان آزرده گرايي) و موراديان و
نزلک ،5ضريب آلفاي  1/74را براي برون گرايي گزارش
کردهاند .در مورد روايي اين آزمون نيز مک کري و کاستا
همبستگي باالي  1/۱۹را بين  NEO-PI-FFI4و NEO-
 PI۱گزارش داده اند .در اين تحقيق ،تنها از  55سوال
مربوط به برون گرايي استفاده شد (سؤاالت 57 ، 55 ، 7، 5
 45 ، 57 ، 55 ، 97 ، 95 ، 57 ، 55 ،و .)47
نتايج بررسي روشن و همکاران ] [95نيز ،آلفاي  1/۹9براي
روان آزرده گرايي و  1/4۹براي برون گرايي را نشان مي
دهد .گروسي ] [95به منظور ارزيابي روايي مالکي آزمون از
روش همبستگي بين دو فرم گزارش شخصي و فرم
مشاهدهگر استفاده کرد که ضرايب حاصل بين  1/54تا
 1/۱۱بوده و بهمنظور ارزيابي پايايي آزمون از روش ضريب
آلفا کرونباخ استفاده کرد که ضرايب حاصل بين  1/4۱تا
 1/۹7حاصل شد.
روند اجرا پژوهش :پس از گرد آوري ابزارهاي مطالعه ،نمونه
دانشجويي بر اساس سهم دانشکده ها انتخاب گرديد و با

دندانپزشکي 7 :نفر دختر و  4نفر پسر ،دانشکده علوم
پزشکي  55نفر دختر و  7نفر پسر ،دانشکده علوم پايه5۹ :
نفر دختر و  51نفر پسر ،دانشکده پرستاري و مامايي  7نفر
دختر و  4نفر پسر) پس از انتخاب گروه نمونه و کسب
رضايت از آنان براي شرکت در اين تحقيق ،پرسشنامههاي
پژوهش به صورت انفرادي توسط آنها تکميل شد.و سپس
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزيه و تحليل
قرار گرفت.
ابزار
5
 -5پرسشنامهي شادکامي آکسفورد  :اين ابزار در سال
 53۹3توسط آرجيل و لو 5تهيه شد .آرجيل پس از رايزني
با بک و معکوس کردن جمالت آزمون افسردگي وي ،ابتدا
 55ماده تهيه و سپس  55ماده به آن افزود ] .[54آرجيل و
همکاران ] [4پايايي پرسشنامه شادکامي آکسفورد را به
کمک ضريب آلفاي کرونباخ 1/31و پايايي بازآزمايي آن را
پس از هفت هفته 1/7۹ ،گزارش داده اند .روايي همزمان
اين پرسشنامه با استفاده از ارزيابي دوستان افراد دربارهي
آنان 1/59 ،محاسبه شد .همچنين از آنجا که شادکامي
داراي سه بخش عاطفه ي مثبت ،رضايتمندي و نبودن
هيجانات و عاطفه ي منفي است ،همبستگي پرسشنامه ي
شادکامي آکسفورد با پرسشنامهي عاطفهي مثبت برادبورن،
 ،1/95با شاخص رضايت از زندگي آرجيل 1/47 ،و با
پرسشنامه ي افسردگي بک 1/45 ،محاسبه گرديد].[53
 -5پرسشنامهي سرسختي روانشناختي يانگ و
گولت :)LGHS(9اين مقياس توسط النگ و گولت][91
ساخته شد و روشن ] [95ويژگي هاي روانسنجي آن را در
ايران مورد بررسي قرار داد .اين مقياس داراي  9نمره
سرسختي کل ،تعهد ،مبارزه جويي و مهار مي باشد و به
صورت ليکرت (از  =5کامالً موافق تا  = 4کامالً مخالف )
نمره گذاري مي شود .النگ و گولت ] ،[91آلفاي کرونباخ
 1/۹5و روشن ] [95آلفاي کرونباخ  1/۹5را براي اين
مقياس گزارش داده اند .همچنين نتايج مربوط به اعتبار
مالکي با استفاده از مقياس سرسختي بارتون] ،[95نشان
ميدهد ،همبستگي بين مؤلفه هاي مقياس هاي سرسختي
بالتون و النگ-گولت در مقياس هاي سرسختي1/۱5 ،

4 4.Muradian & Nazlak
5 5.NEO Personality Inventory Five-Factor
Inventory
6 6.NEO Personality Inventory

1. Oxford Happiness Inventoey
&2 Argyle 2.Luo
3. Lang &goulet hardiness scale.
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عنوان متغير وابسته به صورت جداگانه وارد معادله
رگرسيون شدند .قبل از ورود متغيرها به معادله ،با استفاده از
همبستگي بين تمامي متغيرهاي پيش بين ،احتمال وجود
هم خطي بودن چندگانه بررسي گرديد .با توجه به اينکه
ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل باالتر از 1/71
نبوده است ،بنابراين احتمال هم خطي بودن چندگانه مطرح
نبوده و ميتوان از تحليل رگرسيون خطي استفاده کرد
].[9۱
يافته ها
شاخصهاي توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهش در کل
آزمودنيها و در گروه زنان و مردان به طور جداگانه در
جدول شماره  5ارائه شده است.

رعايت حفظ شرايط محرمانه ماندن پاسخ ها ،نظير عدم
لزوم درج نام و نام خانوادگي و موافقت دانشجويان براي
شرکت در مطالعه  ،پرسشنامه هاي تحقيق جهت تکميل به
آنان ارائه گرديد.
روش تحليل دادهها
به منظور بررسي ارتباط بين متغيرهاي پژوهش ،از ضريب
همبستگي پيرسون استفاده گرديد .ضرايب همبستگي به
صورت کوچک يا ضعيف ( 1/51تا  ،)1/53متوسط ( 1/91تا
 )1/53و بزرگ ياقوي (بيشتر از  )1/41تقسيم بندي شدند
] .[94همچنين براي تعيين اثر هر يک از متغيرهاي
برونگرايي و سرسختي روان شناختي بر روي نمره
شادکامي ،از رگرسيون چند متغيره به روش همزمان استفاده
گرديد .بدين منظور متغيرهاي برونگرايي و سرسختي روان
شناختي به عنوان متغيرهاي مستقل و متغير شادکامي به

جدول )8شاخص هاي توصيفي مربوط به متغير هاي پژوهش در آزمودني هاي مورد مطالعه
شاخص

میانگین

انحراف معیار

برونگرايي

55/5۹

4/7۹

سرسختي

5/5۹

55/47

شادکامي

55/79

55/35

برونگرايي

55/54

4/۱7

سرسختي

5/5۹

54/۱

شادکامي

55/۹3

55

برونگرايي

55/57

4/۹9

سرسختي

5/5۹

59/35

شادکامي

55/۱9

55/39

متغیر

کل آزمودني ها

آزمودني هاي مرد

آزمودني هاي زن

ماتريس هاي مربوط به همبستگي بين متغيرهاي پژوهش به تفکيک جنسيت در جدول  5ارائه شده است.
جدول )4همبستگي بين متغيرهاي برونگرایي ،سرسختي روان شناختي و شادکامي در آزمودني هاي مورد مطالعه
به تفکيک جنسيت (مرد=  888نفر ،زن=  813نفر ،کل=  492نفر)
متغیر

برون گرايي

سرسختي

مرد

زن

کل

برون گرايي

5

5

5

زن

مرد

شادکامي
کل

سرسختي

**1/59

**1/4۹

**1/45

5

5

5

شادکامي

**1/49

**

**1/۱4

**1/43

**1/79

**1/۱7

1/79

مرد

5

زن

5

کل

5

*P≤ 0/05, **P≤ 0/01
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نتايج آزمون تحليل واريانس مربوط به رگرسيون شادکامي
از طريق متغيرهاي برونگرايي و سرسختي در آزمودني هاي
مورد مطالعه در جدول 9آورده شده است.
نگاهي به جدول  9نشان مي دهد که  Fمشاهده شده ناشي
از تحليل واريانس رگرسيون در مقايسه با مقادير بحراني در
کل آزمودني ها ،گروه دختران و پسران هر سه معنادار مي
باشد .بدين ترتيب مي توان بيان داشت که بين متغيرهاي
مورد مطالعه در هر سه گروها رابطه خطي وجود دارد.

اطالعات جدول شماره  5نشان مي دهد که بين برون
گرايي و سرسختي روان شناختي در مردان ارتباط قوي و
معنادار و در زنان ارتباط نيز قوي و معنادار ()P≤1/15وجود
دارد .همچنين بين برون گرايي و سرسختي روان شناختي
با شادکامي در مردان ارتباط قوي و معنادار و در زنان نيز
ارتباط قوي و معنادار وجود دارد()P≤1/15

جدول )3تحليل واریانس مربوط به رگرسيون متغيرهاي پژوهش در آزمودني هاي مورد مطالعه
گروه هاي

مدل

مورد مطالعه
کل آزمودني ها

5

آزمودني هاي
دختر

5

آزمودني هاي
پسر

5

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجه آزادي

رگرسيون

55177/979

5519۹/۱۹7

5

باقيمانده

57۱۱1/۱93

۱1/۱۹3

535

کل

5579۹/155

معني

F

داري

53۹/9۱4

1/115

539

رگرسيون

57599/543

۹75۱/۱91

5

باقيمانده

۹575/9۱3

57/1۱3

5۹1

کل

54314/۱5۹

5۹4/5۹3

5۹5

رگرسيون

۱۹3۹/573

9553/1۹3

5

باقيمانده

۹353/477

۹5/۱۹5

51۹

کل

54۹57/74۱

55/754

551

1/115

1/115

جدول  )2مشخصه هاي آماري رگرسيون شادکامي از طریق متغير هاي برونگرایي و سرسختي در نمونه مورد مطالعه
گروه
کل آزمودني ها
آزمودني هاي
دختر
آزمودني هاي
پسر

سطح

متغیر

B

SEB

Beta

t

برونگرايي

1/۹75

1/35

1/555

3/5۹5

1/115

سرسختي

1/9۱3

1/19۱

1/545

51/555

1/115

برونگرايي

1/3۱5

1/517

1/571

3/119

1/115

سرسختي

1/9۹3

1/154

1/1545

۹/713

1/115

برونگرايي

1/717

1/571

1/995

5/5۱7

1/717

سرسختي

1/951

1/1۱5

1/559

4/457

1/951

معناداري

R

R2

R2

تعداد

1/7۱

1/4۹

1/47

535

1/۹5

1/۱7

1/۱7

5۹9

1/۱۱

1/55

1/59

555

 :Bضریب رگرسیون استاندارد نشده؛  :SEBخطاي انحراف استاندارد رگرسیون؛  :Betaضریب رگرسیون استاندارد شده

مورد مطالعه پيش بيني مي کنند .بنابراين متغيرهاي
برونگرايي و سرسختي روانشناختي سهم قابل توجهي از
واريانس شادکامي را در نمونه ي غير باليني دانشجويي
تبيين ميکنند.
نتايج مربوط به آزمودني هاي دختر مندرج در جدول فوق
نشان مي دهد که بتاي مربوط به متغيرهاي برونگرايي و
سرسختي در رگرسيون همزمان معنادار مي باشد؛ به ديگر
سخن تغيير يک واحد بر روي انحراف معيار مربوط به متغير

نتايج مندرج در جدول فوق نشان مي دهد که بتاي مربوط
به متغير هاي برونگرايي ،سرسختي در رگرسيون همزمان
معنادار مي باشد .به ديگر سخن تغيير يک واحد بر روي
انحراف معيار مربوط به متغير هاي برونگرايي و سرسختي
مي تواند ميزان شادکامي را به ترتيب  1/55و  1/54تغيير
دهد .همچنين با توجه به ميزان ضريب تعيين تعديل شده
مشخص مي شود که متغير هاي برونگرايي وسرسختي در
مجموع  47درصد واريانس شادکامي را در آزمودني هاي
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با نتايج بسياري از پژوهش هاي پيشين است .بسياري از
يافتهها ،برون گرايي را يکي از قويترين پيشبيني کننده-
هاي شادکامي در زندگي افراد دانسته اند ،تا آنجا که در
بسياري از پژوهشها ] ،[54روشن شده است که شادکامي
همان برونگرايي در نظريه آيزنک است؛ به نظر مي رسد
افراد برون گرا به دليل تمايلي که به جمعگرايي دارند،
دوستان و طرفداران بيشتري جذب مي کنند و يکي از
داليلي که مي تواند منجر به شادکامي آنها گردد ،حمايت
اجتماعي بيشتري است که با نحوهي ايجاد و يا تداوم
معاشرت خود با ديگران فراهم مي آورند .از ديگر سو ،افراد
برون گرا نسبت به موقعيت هاي اجتماعي پاداش دهنده،
حساسيت بيشتري دارند ] [97و همين امر ،دليل احساس
شادکامي بيشتر آنها را نسبت به درون گرايان ،آشکار مي
کند.
معاشرت مناسب ،گشاده رويي و جمع گرايي افراد برون گرا
منجر به واکنش هاي مثبتي از سوي ديگران مي شود و
آنان پاداشها را دريافت و ادراک کرده و براي ادامه ي
جمعگرايي و معاشرتي بودن خود تشويق مي شوند؛ به اين
ترتيب نحوهي مراودات خود را به گونه اي سامان دهي مي
کنند که منجر به هيجانات مثبتتر و شادکامي بيشتر در
آنها گردد .همچنين به نظر مي رسد افراد برون گرا ضمن
بيان افکار خويش ،تالش مي کنند تا با گروه وفق پيدا کنند
و مخالفت ،طرد و احساس حقارت کمتري را از سوي
محيط تجربه کنند که همين امر مي تواند موجبات تقويت
هيجانات مثبت و شادکامي بيشتر را براي آنها به ارمغان
آورد.
يافته ديگر پژوهش حاضر ،بيانگر رابطهي مثبت بين
سرسختي و شادکامي در کل آزمودني هاي تحقيق و نيز در
بين آزمودني هاي زن و مرد بوده است .اين يافته نيز در
توافق با مطالعات پيشين است .سرسختي روان شناختي
يک ساختار چند مؤلفهاي است که همه افراد به درجاتي از
آن برخورداند .اين مؤلفه ،ترکيبي از باورها دربارهي
خويشتن و جهان است ] [5۹که از سه مولفهي اساسي
شامل تعهد ،مهار و مبارزه جويي تشکيل شده است.
تحقيقات روانشناسي نشان مي دهند که سرسختي ،مؤلفه-
اي است که با حس کنجکاوي قابل توجه ،تمايل به داشتن
تجارب جالب و معنادار ،ابراز وجود ،پر انرژي بودن ،توانايي

هاي برونگرايي و سرسختي مي تواند ميزان شادکامي را به
ترتيب  1/57و  1/54انحراف استاندارد تغيير دهد .همچنين
با توجه به ميزان ضريب تعيين تعديل شده مشخص مي
شود که متغير هاي برونگرايي و سرسختي در مجموع ۱۱
درصد واريانس شادکامي را در آزمودني هاي دختر پژوهش
پيش بيني مي کنند .بدين شکل که متغيرهاي برونگرايي و
سرسختي روان شناختي سهم قابل توجهي از واريانس
شادکامي را در نمونه ي دختر غير باليني دانشجويي تبيين
ميکنند.
همچنين نتايج مربوط به آزمودني هاي پسر مندرج در
جدول فوق نشان مي دهد که بتاي مربوط به متغير هاي
برونگرايي و سرسختي در رگرسيون همزمان معنادار مي
باشد .به ديگر سخن تغيير يک واحد بر روي انحراف معيار
مربوط به متغير هاي برونگرايي و سرسختي مي تواند ميزان
شادکامي را به ترتيب  1/99و  1/95انحراف استاندارد تغيير
دهد .همچنين با توجه به ميزان ضريب تعيين تعديل شده،
مشخص مي شود که متغير هاي برون گرايي و سرسختي
در مجموع  55درصد واريانس شادکامي را در آزمودني
هاي پسر پژوهش پيش بيني مي کنند.
با توجه به نتايج مندرج ،چنين نتيجه گيري مي شود که
چون ميزان ضريب تعيين تعديل شده در آزمودني هاي
دختر باالتر از آزمودني هاي پسر مي باشد ،بنابراين مي
توان نتيجه گرفت که سهم برون گرايي و سرسختي روان
شناختي در تبيين واريانس شادکامي در دختران و پسران
متفاوت است .همچنين نتايج نشان مي دهد که در هر دو
گروه تنها دو متغير برون گرايي و سرسختي ،توانايي پيش
بيني درصد معناداري از واريانس شادکامي را دارند که از
ميان اين دو متغير نيز برون گرايي نسبت به سرسختي،
قدرت تبيين کنندگي بيشتري دارد.
بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ويژگيهاي برون
گرايي و سرسختي روان شناختي با شادکامي در بين
دانشجويان دانشگاه شاهد به تفکيک جنسيت صورت
گرفت .نخستين نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد
که بين برون گرايي و شادکامي در کل آزمودني هاي
تحقيق رابطه مثبت وجود دارد .اين نتيجه در ميان آزمودني
هاي زن و مرد مشابه بوده است .يافته به دست آمده همسو
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مخالف با رفتارهاي فعل پذيري ،پذيرندگي و مطيع بودن
است ،مي تواند منجر به نتايج مطلوبي گردد که احساس
عزت نفس ،ابراز وجود ،خود کارآمدي و همچنين زمينهي
خوشبيني بيشتري نسبت به زندگي را فراهم آورد .چنين
جهت گيري مثبتي در زندگي ،منجر به هيجانات مثبت و
شادکامي بيشتري در فرد خواهد شد و نيز سبب مي شود
فرد در برابر شرايط استرس زا ،تحمل و تاب آوري بيشتري
از خود نشان دهد.
در جمع بندي نتايج مي توان بيان داشت که متغيرهاي
برون گرايي و سرسختي ،توانايي پيش بيني درصد قابل
مالحظه اي از واريانس شادکامي را دارند و از ميان اين دو
متغير ،برون گرايي نسبت به سرسختي قدرت تبيين
کنندگي بيشتري دارد؛ در عين حال سهم برونگرايي و
سرسختي روان شناختي در تبيين واريانس شادکامي در
زنان و مردان متفاوت و در ميان زنان داراي قدرت تبيين
بيشتري است.
انجام پژوهش حاضر تنها در گسترهي دانشجويان دانشگاه
شاهد که تعميم پذيري آن را با دشواري مواجه مي سازد و
نيز لحاظ نشدن متغيرهاي اقتصادي ،اجتماعي نمونه مورد
مطالعه ،از محدوديت هاي اين پژوهش تلقي مي شود که
لحاظ نمودن محدوديت هاي مذکور در مطالعات بعدي
پيشنهاد مي شود.
سپاسگزاري و قدرداني
در پايان از تمامي افرادي که نويسنده را در فرايند اين
پژوهش ياري رساندند کمال تشکر و قدرداني ميشود اين
مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد نويسنده اول
مي باشد.

و مقاومت بيشتر مشخص شده است ] .[5۹به اعتقاد هانا و
مارسي ] ،[57سرسختي پيشبيني کنندهي شادکامي است
و افراد سرسختتر ،از شادکامي بيشتري برخوردار هستند و
برنارد و همکاران ] [5۹نيز در مطالعات خويش نشان دادند
که سرسختي روان شناختي با سطوح باالتري از اعتماد به
نفس ،خود کار آمدي و خوش بيني ارتباط مثبت معني دار
دارد و بررسي هاي ويسي و همکاران ] [9۹و رحيميان
بوگر و اصغرنژاد فريد ][93نيز نشان داد که در شرايط پر
استرس کساني که از سرسختي باالتري برخوردار هستند ،از
سالمت روان و شادماني بيشتري برخوردارند.
به طور کلي ،مطالعات ،بيانگر اين مطلب هستند که
سرسختي با سالمت بدني و بهزيستي رواني رابطهي مثبت
دارد و از بروز اختالالت بدني و رواني جلوگيري ميکند ]
 [51و در برخي پژوهش ها ] ،[51،55مشخص شد ويژگي
سرسختي روان شناختي ،داراي ارتباط معکوس با هيجانات
منفي از جمله غمگيني ،اضطراب و احساس گناه است.
طبق اين پژوهش ها افرادي که از ويژگي سرسختي
کمتري برخوردار هستند ،سطوح باالتري از ويژگيهاي
ناسالم شخصيتي هيجانات منفي ،مانند غمگيني ،اضطراب و
احساس گناه را دارا هستند و اين امر به اين معناست که
افراد سرسخت مي توانند بر اتفاقات ناگوار چيره شوند ].[93
بررسي ها از ارتباط مثبت بين شادکامي و سرسختي روان
شناختي حکايت دارد و اينکه افراد شادکام تر داراي
سرسختي روان شناختي بيشتري هستند ] .[57 ،51،55به
اعتقاد هاناو مارسي ] ،[57سرسختي پيشبيني کنندهي
شادکامي است و افراد سرسختتر ،از شادکامي بيشتري
برخوردار هستند .اين طور به نظر مي رسد که افراد
سرسخت ،به عنوان افرادي که حوادث را پيامد اعمال
خودشان ] ،[55،54ميدانند ،احساس کنترل بيشتري در
زندگي خويش دارند و نسبت به نتايج کارهاي خويش،
احساس مسئوليت بيشتري مينمايند .به اين ترتيب ،افراد
سرسخت ،زندگي را مجموعهاي از ناماليمات و حوادث
جبرگرايانه ،و خود را انساني محکوم به تسليم در برابر
دشواريها نمي بينند و همين ديدگاه مثبت به زندگي،
زمينهي شادکامي و البته تالش و اميدواري بيشتر در
راستاي تحقق خواسته ها و برطرف کردن دشوارهاي
زندگي را براي آنها فراهم مي آورد .اين تالش هدفمند که
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To Study Simple and Multiple Correlation among Extroversion and
Psychological Hardiness with Happiness in Students Regarding to
Sexuality
Ahmadi, F. M.A., Naeinian, M.R. Ph.D., Hydarinasab, L. *Ph.D.

Abstract
Introduction: As the importance and positive outcomes of happiness for the improvement of personal
and social life of people is concerned, psychologists have tried to know happiness and its correlates.
The aim of the present study was to study simple and multiple correlation among extroversion and
hardiness with happiness in students of Shahed University. The research has been a descriptive
correlational study.
Method: Using ratio estimation sampling method, 294 Shahed university BA students (girls and boys)
were selected. All participants completed the items of five-factor NEO Personality Inventory
questionnaire, Young and Goulet hardiness, and Oxford Happiness Questionnaire.
Results: Data analysis using Pearson correlation method, regression correlation and analysis of
variance by 16th version of SPSS revealed significant positive correlation among extroversion and
hardiness with happiness. It was also observed that considerable proportion of the variance in
happiness was explained by extroversion and hardiness in the sample studied.
Conclusion: Research findings showed that extroversion and hardiness could explain and predict good
amount of happiness variance, while extroversion is more powerful than hardiness. Moreover
extroversion and hardiness could explain happiness variance in men and women differently.
Keywords: Extroversion, Psychological Hardiness, Happiness
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