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 منفی و شادکامی- عواطف مثبت،پیشبینی حاالت روانشناختی مثبت براساس هوش معنوی
The prediction of positive psychological states based on spiritual
intelligence, positive and negative emotions, and happiness
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to predict the
positive psychological states based on spiritual
intelligence, positive and negative emotions, and
happiness
Method: This study was a descriptive-correlational
study. The population in this research are all
students of Tehran Azad Universities the total of
320, studying in 2017-18. The questionnaires of
positive psychological states of (Khoii Nejhad &
colleagues, 2011), King Intellectual Intelligence
(King, 2008), Oxford happiness scale (Argil, 2001)
and also positive and negative emotions
questionnaire (Watson & collogues, 1988) were
used. Data analyses were conducted according to
descriptive statistics as well as Pearson Correlation
and multiple regression analyses.
Results: The findings showed that the spiritual
intelligence variable could explain 89 percent of the
changes in positive psychological states. Positive
and negative emotional changes can explain 95% of
changes in psychological states. Positive emotions
also have a negative relationship with positive
psychological states, positive and negative
affinities, and negative emotions with positive
psychological states. And the happiness variability
can explain 76 percent of the changes in
psychological states.
Conclusion: The results showed that there is a
significant positive relationship between positive
psychological states and spirituality intelligence,
positive emotions and happiness have a positive and
significant positive effect on positive psychological
states. Negative emotions have a positive
relationship with positive psychological states in the
negative direction.

چکیده
 پیشبینی حاالت روانشناختی مثبت، هدف از انجام این پژوهش:هدف
. منفی و شادکامی بود- عواطف مثبت،براساس هوش معنوی
 روش. همبستگی بود- این مطالعه از نوع تحقیق توصیفی:روش
نمونهگیری بهصورت تصادفی چندمرحلهای و جامعه آماری این پژوهش را
 مشغول1971-79 کلیهی دانشجویان دانشگاههای آزاد تهران که در سال
923  نمونه مورد مطالعه این پژوهش. تشکیل دادند،تحصیل هستند
 در این پژوهش از پرسشنامههای حاالت.دانشجوی دانشگاه آزاد بودند
 هوش معنوی کینگ،)1973 ،روانشناختی مثبت (خویینژاد و همکاران
) و پرسشنامه2331 ، مقیاس شادکامی آکسفورد (آرگایل،)2332 ،(کینگ
 به منظور.) استفاده شد1722 ،عواطف مثبت و منفی (واتسون و همکاران
تجزیه و تحلیل آماری عالوه بر روشهای آمار توصیفی از ضریب
.همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید
 درصد از27  یافتهها نشان داد متغیر هوش معنوی میتواند:یافتهها
تغییرات حاالت روانشناختی مثبت را تبیین کند و متغیر عواطف مثبت و
. درصد از تغییرات حاالت روانشناختی را تبیین کند79 منفی میتواند
همچنین عواطف مثبت با حاالت روانشناختی مثبت رابطه مثبت و
معناداری و عواطف منفی با حاالت روانشناختی مثبت رابطه منفی دارند و
 درصد از تغییرات حاالت روانشناختی را تبیین91 متغیر شادکامی میتواند
.کند
 نتایج نشان داد بین حاالت روانشناختی مثبت و هوش:نتیجهگیری
معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و عواطف مثبت و شادکامی بر
حاالت روان شناختی مثبت تأثیر مثبت و معناداری دارد و عواطف منفی با
حاالت روانشناختی مثبت در جهت منفی رابطه دارند
 عواطف، هوش معنوی، حاالت روانشناختی مثبت:واژههای کلیدی
 شادکامی،مثبت و منفی
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مقدمه

روان شناختی آنان سود جست سلیگمن ( .)2333در ایتن حتوزه

الزمهی رشد و توسعه ی هر جامعه ،داشتن افرادی سالم و پویا،

روان شناسی ،توجه و تمرکز معطوف بته شتناختن و پرورانتدن

هم از لحاظ جسمانی و هم از لحاظ روانی میباشد .برای

ابعادی خاص مثل هیجان های مثبتت استت کته باعتد رشتد

رسیدن به این هدف پژوهشگران زیادی در عرصههای

فتتردی و اجتمتتاعی متتیشتتود (ستتلیگمن .)2333 ،محققتتان

گوناگون علمی تالش کرده اند .از جمله افرادی که در این

دریافته اند که سالمتی و شادی اغلب با غلبه هیجانهای مثبت
9

عرصه ،خصوصاً در زمینهی روانی تالش میکنند ،روانشناسان

بر هیجان های منفی همراه است (دینر )2312 ،؛ بنابراین هدف

می باشند .روانشناسی به طور سنتی بر کمبودها و ناتوانیهای

اصلی روان شناختی مثبت ،فهمیدن و آستان ستازی شتادمانی و

روانی تأکید داشته و انعطافپذیری ،تدبیرمندی و توان

سالمت ذهنی است .سلیگمن هیجانات مثبت را در سه مقولته

مراجعان را برای بازیابی ،به ندرت مد نظر قرار داده است .تا

طبقهبندی میکند :آن هایی که بته گذشتته مربتوس هستتند و

اینکه این سنت در ایاالت متحده توسط سلیگمن و سکیزنت

آن هایی که با حا ل و آینده ارتباس دارند .عواطف مثبت مربتوس

میهالی )2333( 1دگرگون شد .براساس دیدگاه روانشناختی

به آینده شامل خوش بینی ،امید ،ایمان ،باور و اعتمتاد هستتند.

مثبت  ،نبود یا کمبود هیجانات و حاالت مثبت در زندگی ممکن

رضایت خاطر ،خرسندی ،کامیابی و حس سرافرازی نیز عواطف

است موجب پیدایش انواع آسیبها و مشکالت روانی شود؛

اصلی مربوس به گذشته اند .عواطتف مثبتت مربتوس بته زمتان

بنابراین میتوان هیجانات و توانمندیها را بهترین عامل

حاضر ،دو طبقهی متمایز لذتهتای آنتی و رضتایتمندیهتای

جلوگیری از آسیب روانی دانست .از آنجا که پیشگیری ،تأکید

پایدار را تشکیل میدهند .لذتها ،شامل لذتهای جستمانی و

بر ساختن توانمندیهاست و نه اصالح ضعفها ،بنابراین

لذتهای عالیتر می باشتند کته از تجربتههتای حستی مثبتت

توانمندیهای انسان می توانند محافظی در برابر بیماریهای

حاصل می شوند .عوامتل زیتادی در بهبتود حتاالت هیجانتات

روانی باشند .امید ،کفایت ،اجتماعی بودن ،احساس کنترل،

روان شناختی مثبت ،تأثیرگذار می باشتند .یکتی از عتواملی کته

خوشبینی و ...نمونههایی از این توانمندیها محسوب میشوند

ممکن است در این زمینه مؤثر باشد و هدف ما از این پژوهش
1

(رشید 2و سلیگمن)2313 ،؛ بنابراین روانشناختی مثبتگرا این

میزان تأثیرگذاری آن میباشد ،هتوش معنتوی استت .هتوش

امیدواری روشن را بسیار جدی می گیرد که اگر شما خود را در

معنوی شامل داشتن حس معنا و مأموریت نسبت به زنتدگی و
9

زندگی با خوشیهایی ناچیز و بیدوام ،رضایتمندی اندک،

ارزش ها و بیانگر سالمت روان افراد میشود (کینگ .)2332 ،

فقدان معنی و هدف گرفتار بیابید راهی برای رهایی وجود دارد.

معنویت سبب افزایش رضایت از زندگی در افراد میشود و بته

این راه شما را به سمت تفرجگاه لذت و رضایتمندی و از آنجا

آنها کمک می کند که به نتایج خوبی در زمانهای پر تنیدگی

به سمت سرزمین قابلیت و فضیلت و در نهایت به قلههای

دست یابند .معنویت با ایجاد حسی از معنا و هدف در زنتدگی،

خشنودی و رضایت عینی یک زندگی سرشار از معنی و هدف

آرامش هیجانی ،مهار شخصی و صمیمیت با دیگران ،موجبات
2

رهنمون میسازد (هافمن ،دابیز ،سالنو و وکسلر.)2319 ،9

رضایت از زندگی را فراهم میآورد (کرن  .)2332 ،با توجه بته

تصویری که روانشناسان مثبت گرا از طبیعت انسان به دستت

ویژگی های افرادی که دارای هوش معنوی باال و به تبع آن از

میدهند ،خوش بینانه و امیدبخش است؛ زیرا آنها بته قابلیتت

بهزیستی برخوردارند ،شاید بتوان رابطهای معنادار بتین هتوش

گسترش ،پرورش و شکوفایی و کمال انسان و تبدیل شدن آن

معنوی و حاالت روان شناختی مثبت در نظر گرفتت .اهمیتت و

به آنچه در تتوان آدمتی استت بتاور دارنتد (شتولتز و شتولتز،4

ضرورت طرح موضوع معنویت به ویژه هوش معنتوی از جهتات

 .)2339در روان شناختی مثبت نگر اعتقتاد بتر ایتن استت کته

مختلف در عصر جدید احساس می شود .یکی از این ضرورتها

می تتوان از ویژگتی هتای مثبتت آدمتی بترای درمتان عال تم

در عرصهی انسان شناسی توجه به بعد معنوی انسان از دیدگاه

1. Seligman & Csikszentmihalyi
2. Rashid
3. Huffman, DuBois, Celano, Wexler
4. Schultz & Schultz

5. Diener
6. Spritual intelligence
7. King
8. Kern
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دانشمندان ،به ویژه کارشناسان سازمان جهانی بهداشتت استت

بهترین عامل جلوگیری از آسیب روانتی دانستت .از آنجتا کته

که اخیراً انسان را موجودی زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنتوی

پ یشگیری ،تأکید بتر ستاختن توانمنتدیهاستت و نته اصتالح

تعریف میکند (حشتمتی .) 1972 ،ضترورت دیگتر طترح ایتن

ضعف ها ،بنابراین توانمندیهای انسان میتواننتد محتافظی در

موضوع ،ظهور دوباره ی کشش معنوی و نیتز جستتجوی درک

برابر بیماریهای روانی باشند .امید ،کفایتت ،اجتمتاعی بتودن،

روشن تری از معنویتت و کتاربرد آن در زنتدگی روزانته استت.

احساس کنترل ،خوش بینی و ...نمونههایی از این توانمندیهتا

هوش معنوی نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت و برقتراری

محسوب می شوند (رشید و سلیگمن .)2313 ،همچنین شادمانی

تعتتادل ،شتتکل گیتتری هویتتت ،کستتب معلومتتات و شتتکوفایی

که هدف مشترک افراد است و همه برای رسیدن به آن تالش

خالقیت ها دارد و بستر مناسبی جهت رشد اخالقی ،اقتصتادی،

متتی کننتتد ،عبتتارت استتت از ارزشتتیابی افتتراد از خودشتتان و

فرهنگی و اجتماعی افتراد دارد (ستاغروانی .)1971 ،از طترف

9

زندگی شان (باس  .)2333 ،در چنتد دهتهی اخیتر ،شتادکامی،
9
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دیگر ،بخشش و عواطف مثبت از محورهای اصلی روان شناسی

خوش بینی ،امید و رضتایت از زنتدگی  ،عالقتهی بستیاری از

مثبتنگر می باشند کته بتا ایجتاد تعتادل در زنتدگی فتردی و

محققتتان را بتته ختتود معطتتوف کتترده استتت (متتایرز.)2333 ،1

اجتماعی ،روابط میانفردی و بینفتردی را تحتت تتأثیر قترار

همچنین شادکامی یکی از محورهای روان شناختی مثبتتنگتر

می دهنتد و موجتب رفتارهتای بتین شخصتی بهتتر ،از جملته

است که با ایجاد تعادل در زندگی فتردی و اجتمتاعی ،روابتط

استراتژی هایی هستند که در کاهش تعارضات خانوادگی مؤثرند

میانفردی و بین فردی را تحت تأثیر قترار متیدهتد و موجتب

(سافریا .) 2314 ،1فریدیکسون و برانیگان ،)2339( 2معتقد است

رفتارهای بین شخصی بهتر ،زنتدگی ختانوادگی بهتتر ،روابتط

که در عواطف منفی ،همچون خشتم و اضتطراب ،ذهتن فترد،

اجتماعی گسترده و ارضاء کنندهتر می شود و به همتین جهتت،

فقط به تولید واکنش دفاعی در برابر موضوعات ایجادکننتدهی

عوامل تقویتکننده و تهدیدکننده ی آن همواره متورد بررستی
9

این عواطف محدود میشود ،درصورتی که عواطف مثبت ،سبب

بوده است( .آرگایل  .)2331 ،به نظر سلیگمن ( ،)2332شتادی

می شود که ذهن فرد روی محرک ها بتاز باشتد و ایتن مست له

پایتتدار ناشتتی از شناستتایی و بتته کتتارگیری توانمنتتدیهتتا و

بهنوبهی خود فرصت هایی را برای توجه گستردهتر بته محتیط

استعدادهای بنیادی انسان در روابط شخصی ،شغلی ،خانوادگی

ایجاد کر ده و خود موجتب افتزایش عواطتف مثبتت متیشتود.

و اجتماعی است .حتی بزرگ ترین اشتباهات و خردکننده تترین

همهی متا بته طتور فطتری در جستتجوی حتاالت مطلتوب و

رفتارهای ما تا حتدی از تمایتل متا بته شتاد کتردن خودمتان

خوشایند هستیم و صفاتی چون شادی و غم ،شجاعت و ترس،

سرچشمه می گیرد هر کسی شادی را هم چون یک ضرورت یا

اعتمادبه نفس و ختودکم بینتی و ...ریشته در احساستات دارنتد.

حداقل عامل سازنده ای در زندگی می شناسد؛ اما حقیقتاً شادی

احساسات نیز بهنوبه ی خود شخصیت افراد را شکل متیدهتد؛

چیست؟ آیا همه بته یتک نحتو آن را تعریتف کترده و تجربته

زیرا احساسات ،محرکی برای تعامل ما بتا محتیط پیرامونمتان

می نمایند؟ چرا برخی از افراد بدون در نظر گرفتن موقعیتشتان

استتت و اگتتر از تعتتادل مناستتبی برختتوردار باشتتد ،باعتتد

شادتر از دیگران اند؟ (آرگاریل .)2331 ،پژوهش ها نشان دادنتد

تصتتمیمگیتتری هتتای درستتت و منطقتتی در مشتتکالت زنتتدگی

که افراد شاد روابط رضایتمندانهی باالیی دارند ،هم چنین این

می شود .حاالت روان شناختی مثبت تتأثیر مهمتی در موفقیتت

افتراد در زنتتدگی روزمتتره ختتود هیجتان هتتای مثبتتت بیشتتتر و

افتتراد دارد .افتتراد دارای حتتاالت مطلتتوب و مثبتتت ،نگتترش

هیجان های منفی کمتری دارند ،برونگراتر و اجتماعی تر بوده،

خوش بینانه ای نسبت به وقای ع و رویدادهای اطراف خود دارند و

عال م نوروتیک (اضطراب و افسردگی) ،کمتتری نشتان داده و

بهجای جبهه گیری منفی نسبت به اتفاقات پیرامون خود ،سعی
در استفاده ی بهینه از این رویدادها دارنتد (کشتاورز ،مولتوی و
کالنتری)1973 ،؛ بنابراین می توان هیجانات و توانمندیهتا را
1. Safaria
2. Fredrickson & Branigan

3. Buss
4. Hope
5. Life satisfacatio
6. Myers
7. Argyle
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در شاخص های مختلف آسیب شناستی روانتی نمترات کمتتری

روش

میگیرند (باس.)2333 ،

روش پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی است .جامعه

هم چنین تحقیقات در قلمرو رابطهی بین معنویت و هیجانات

آماری در این پژوهش متشکل از کلیهی دانشجویان

مثبت مانند رضایت از زندگی عمدتاً به این نتیجه رسیدهاند که

دانشگاه های آزاد تهران که در سال  1971-79مشغول

بین هیجانات مثبت و معنویت رابطهی مثبت وجود دارد .چرا

تحصیل هستند ،می باشد .نمونه این پژوهش شامل 923

که ایمان به روح یا هر چیز مقدس ،به عنوان یک نیرو ،از آن

دانشجوی دانشگاه آزاد بودند که به روش نمونهگیری تصادفی

جهت که حمایت کلی ،هدفمندی ،احساس پذیرفته بودن و

چندمرحله ای انتخاب شدند و اطالعات مورد نیاز جمعآوری شد

امید را در فرد به دنبال دارند به افزایش رضایت فرد از وضعیت

در این پژوهش از پرسشنامههای حاالت روانشناختی مثبت

وجود خود منجر میشود (عابدی و سرخی .)1979 ،پژوهشها

(خویینژاد و همکاران ،)1973 ،هوش معنوی کینگ (کینگ،

نشان دادند که افراد شاد روابط رضایتمندانهی باالیی دارند،

 ،) 2332مقیاس شادکامی آکسفورد (آرگایل )2331 ،و

هم چنین این افراد در زندگی روزمره خود هیجانهای مثبت

پرسش نامه عواطف مثبت و منفی (واتسون و همکاران)1722 ،

بیشتر و هیجان های منفی کمتری دارند ،برونگراتر و

استفاده شد.

اجتماعی تر بوده ،عال م نوروتیک (اضطراب و افسردگی)،

پرسشنامهی حاالت روانشناختی مثبت :3این

کمتری نشان داده و در شاخصهای مختلف آسیبشناسی

پرسشنامه توسط خویینژاد ،رجایی و نسایی ()1973

روانی نمرات کمتری می گیرند (توساینت ،اون و چیدل،1

ساختهشده که شامل  71سؤال بوده و در مجموع  19حالت

.)2312

روان شناختی مثبت که شامل امیدواری ،هدفمندی ،احساس

پژوهشی که توسط ،بین عبدا ،)2314( 2...برای پیشبینی

کنترل ،توکل به خدا ،احساس کارآمدی ،خوشبینی ،اجتماعی

تاب آوری بر اساس بخشش و پذیرش و قدردانی ،در دانشکده

بودن ،بخشش ،عزت نفس و احساس ارزشمندی ،احساس

روان شناسی و مشاوره در شهر ماالیا در کشور اندونزی در بین

آرامش ،قدردانی ،خلق نمرهگذاری این پرسشنامه بر اساس

 112دانشجو انجام گرفت .نتایج بهدستآمده فرضیهی آنان را

طیف لیکرت از  1تا ( 9کامالً مخالفم تا کامالً موافق) میباشد.

تأیید کرده و نشان دهنده این بود که در  91درصد دانشجویان

بدین صورت که کامالً مخالفم نمرهی یک ،مخالفم نمرهی دو،

تأثیر دارد و قدردانی باالترین متغیر تأثیرگذار شناخته شد،

بینظر نمرهی سه ،موافقم نمرهی چهار ،کامالً موافقم نمرهی

سپس بخشش و بعد از آن ها پذیرش بود .رجبی ( ،)1979در

پنج را به خود اختصاص خواهند داد .همچنین پایایی کل

پژوهش خود تحت عنوان "رابطهی بین هوش معنوی و هوش

آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ  3 /299میباشد که

هیجانی با شادکامی" ،نشان داد ،هوش معنوی و هوش

بیانگر پایایی باالی این آزمون میباشد .روایی این پرسشنامه

هیجانی هر دو با شادکامی ارتباس مثبت معنادار داشتند .هوش

توسط اساتید و متخصصان این زمینه مورد تأیید قرار گرفته

هیجانی و هوش معنوی همچنین با یکدیگر همبستگی مثبت

است (فکرتی.)1972 ،

معناداری نشان دادند .با توجه به بررسی پژوهشهای

پرسشنامهی هوش معنوی کینگ ) :4)SISRIاین

انجام شده و اینکه تا حاال مقاله ای به طور منسجم به پیشبینی

پرسشنامه توسط کینگ در سال  2332طراحی شده است.

حاالت روانشناختی مثبت براساس سه متغیر مهم هوش

دارای  24سؤال و  4زیر مقیاس تفکر وجودی ،آگاهی ،تولید

معنوی ،عواطف مثبت و منفی و شادکامی نپرداخته است؛

معنای شخصی و بسط حالت هشیاری میباشد .پاسخ به

بنابراین هدف کلی این پژوهش پیشبینی حاالت روانشناختی

هریک از سؤاالت به شیوهی لیکرتی  9درجهای نمرهگذاری

مثبت براساس هوش معنوی ،عواطف مثبت و منفی و

می شود .هرکدام از سؤاالت یک آیتم را میسنجد و مجموع

شادکامی میباشد.

نمرات چند سؤال مربوس به هر آیتم ،نمرهی هر آیتم را
1. Toussaint, Owen & Cheadle
2. Bin Abdolah

3. Positive psychological states questionnaire
)4. King's Spiritual Intelligence Questionnaire (SISRI
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مشخص میکند .هرچه نمرهی کل فرد بیشتر باشد فرد از

دانشکده (دانشکده زبان هتای ختارجی ،دانشتکده علتوم پایته،

هوش معنوی بیشتری برخوردار است .کینگ پایایی پرسشنامه

دانشتتکده علتتوم سیاستتی ،دانشتتکده متتدیریت ،دانشتتکده

را برای هریک از زیر مقیاسهای تفکر انتقادی  ،3/92تولید

اقتصتتاد و حستتابداری ،دانشتتکده هنتتر و معمتتاری ،دانشتتکده

معنای شخصی  ،3/97حالت هشیاری  3/71و اعتبار کل آزمون

حقتتوق ،دانشتتکده تربیتتتبتتدنی ،دانشتتکده فن تی و مهندس تی،

به روش آلفای کرونباخ  3/ 72گزارش کرده است .همچنین در

دانشکده ادبیتات و علتوم انستانی ،دانشتکده علتوم اجتمتاعی

خصوص روایی این آزمون گفت اعتبار بازآزمایی آزمون 3/27

و روانشناستتی) تهیتته شتتد .ستتپس بتتهطتتور تصتتادفی از میتتان

و اعتبار آزمون به روش دونیمه کردن نیز  3/ 71به دست آورد

ایتتن دانشتتکده هتتا ،چهتتار واحتتد دانشتتکده (فنتتی و مهندستتی،
علتتتوم اجتمتتتاعی و روانشناستتتی ،زبتتتانهتتتای ختتتارجی و

(کینگ.)2332 ،
1

پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( : )OHIتوسط آرجیل

تربیتتت بتتدنی) بتته قیتتد قرعتته انتختتاب و از هتتر یتتک از ایتتن

در سال  2331ساخته شده این آزمون دارای  27ماده است.

دانشکدهها نیز 2 ،کالس بته طتور تصتادفی ،انتختاب و متورد

باالترین نمره ای که آزمودنی می تواند در این مقیاس کسب

آزمتتون قتترار گرفتنتتد .همچنتتین بتته منظتتور تجزیتتهوتحلیتتل

کند 29 ،است که بیانگر باالترین حد شادکامی بوده و کمترین

داده هتتتا از روش ضتتتریب همبستتتتگی پیرستتتون و تحلیتتتل

نمره این مقیاس صفر است که مؤید ناراضی بودن آزمودنی از

رگرسیون چندگانه استفاده شد.

زندگی و افسردگی فرد است .نمرهی بهنجار این آزمون بین
 43تا  42است .دارای  9خرده مقیاس :خودپنداری ،رضایت از
زندگی ،آمادگی روانی ،سر ذوق بودن ،احساس زیباییشناختی،
خودکارآمدی و امیدواری می باشد .آرگایل و همکاران پایایی و
روایی پرسش نامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ
 3/73و پایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته  3/92و 3/49

یافتهها
در مرحله تحلیل آماری ،با توجه به ماهیت مقیاس اندازهگیری
که از نوع فاصلهای است و فرضیههای تحقیق برای تحلیل
دادهها حسب مورد از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندگانه استفاده شد.

گزارش کردهاند.
پرسشنننامه اوا ننب مثبننت و منفننی (:2)PANAS

جدول  .1خالصه مدل رگرسیونی سبک هوش

این پرسشتنامه توستط واتستون ،کتالرک و تلگتان 9در ستال

معنوی ،اوا ب مثبت و منفی و شادکامی

 1722ستتاخته شتتده و یتتک ابتتزار ختتود ستتنجی ،دارای 23
گویتته استتت و بتترای انتتدازه گیتتری عاطفتته مثبتتت ( )PAو

متغیر

عاطفتته منفتتی ( )NAطراحتتی شتتده استتت .هتتر ختترده

هوش

مقیتتتاس  13گویتتته دارد ،گویتتتههتتتا روی یتتتک مقیتتتاس 1

معنوی

درجتتهای از  =1بستتیار کتتم تتتا  =9بستتیار زیتتاد ،از ستتوی

R

R2

3/271

3/327

تعدیلشده

خطای

دوربین

R

استاندارد

واتسون

3/314

3/7992

1/991

عواطف
مثبت و

شرکت کننده ها رتبته بنتدی متی شتوند .آلفتای کرونبتاخ بترای

منفی

ختترده مقیتتاس عاطفتته مثبتتت  3/ 22و عاطفتته منفتتی 3/91

شادکامی

3/931
3/291

3/379
3/391

3/397
3/313

3/39919
3/37114

1/729
1/949

گزارش شده است (واتسون و همکاران.)1722 ،
ابتتتدا بتته طتتور تصتتادفی دانشتتگاه تهتتران مرکتتز از بتتین
دانشتتتتکده هتتتتای شتتتتهر تهتتتتران انتختتتتاب و فهرستتتتت
دانشتتتکده هتتتای دانشتتتگا ه تهتتتران مرکتتتز ،متشتتتکل از 11
)1. Oxford Happiness Inventory (OHI
2. Positive and Negative Affective Questionnaire
)(PANAS
3. Watson, Clarke, Tlagan

با توجه به ضریب تبیین بهدستآمده متغیر هوش معنوی
میتواند  27درصد ،عواطف مثبت و منفی  79درصد و شادکامی
 91درصد از تغییرات حاالت روانشناختی را تبیین کند .همچنین
قرار گرفتن نتیجه آزمون دوربین واتسون بین  1/9تا  2/9نیز

اجازه استفاده از رگرسیون برای این بررسی را داده است.
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جدول  .2تحلیل رگرسیون جهت بررسی رابطه بین حاالت روانشناختی مثبت با هوش معنوی ،اوا ب مثبت و منفی
و شادکامی
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

سطح

اوا ب مثبت

رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون

3/3199
1/999
1/191
3/149

9
112
117
9

3/11
3/337

1/949

معناداری
3/331

3/399

3/972

3/331

و منفی

باقیمانده

1/939

919

3/337

کل

1/111

917

رگرسیون
باقیمانده
کل

3/939
2/949
2/491

919
917

هوش معنوی

شادکامی

3/399
3/319

3/331

9/974

با توجه به نتایج تحلیل واریانس میتوان دید که  Fبهدستآمده

عواطف مثبت و منفی ( )9/972در سطح  P>3/339و برای

برای متغیر هوش معنوی ( )1/949در سطح  P>3/339برای

متغیر شادکامی ( )9/974در سطح  P>3/339برای متغیر

متغیر حاالت روانشناختی معنادار است .همچنین  Fبرای متغیر

حاالت روانشناختی مثبت و معناداراست.

جدول  .3ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون در مقیاسهای هوش معنوی
خرده مقیاس
هوش معنوی
مقدار ثابت
تفکر انتقادی وجودی
تولید معنای شخصی
آگاهی متعالی
بسط حالت هوشیاری

ضرایب غیراستاندارد
B
3/ 27
3/329
3/393
3/329

خطای استاندارد
3/211
3/19
3/329
3/323
3/319

ضرایب استاندارد
Beta
3/99
3/399
3/323
3/191

t
11/499
4/494
2/319
9/922
9/924

سطح معناداری
3/333
3/331
3/339
3/331
3/331

با توجه به ضرایب مسیر خرده مقیاسهای متغیر هوش معنوی و همچنین آمارههای  ،tسطح معناداری برای تمامی خرده مقیاسها معنادار
میباشد.
جدول  .4ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون در مقیاسهای اوا ب مثبت و منفی
خرده مقیاس سبک هویت

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

t

سطح معناداری

Beta
B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

19/12

3/197

21/399

3/331

عواطف مثبت

3/999

3/111

3/939

1/419

3/331

عواطف منفی

-3/421

-3/133

-3/129

-4/297

3/331

با توجته بته ضتریب مستیر  3/939و همچنتین آمتاره  tبته

( ) 3/331بتته ایتتن صتتورت عواطتتف منفتتی بتتا حتتاالت

مقتتدار  1/419و ستتطح معنتتاداری  3/331متتی تتتوان گفتتت:

روان شتتناختی مثبتتت در جهتتت منفتتی رابطتته دارنتتد تمتتامی

در ستتطح اطمینتتان  79درصتتد عواطتتف مثبتتت بتتر حتتاالت

این تغییرات با توجته بته مقتدار احتمتال آزمتون رگرستیون

روان شتتناختی م ثبتتت تتتأثیر مثبتتت و معنتتاداری دارد و بتتا

معنتتادار استتت ( ) P>3/339بنتتابراین ایتتن فرضتتیه کتته

توجتتته بتتته ضتتتریب مستتتیر عواطتتتف منفتتتی ( )-3/129و

حتتاالت روان شتتناختی مثبتتت بتتا عواطتتف مثبتتت و منفتتی

همچنتتین آمتتاره  tبتته مقتتدار ( )-4/297و ستتطح معنتتاداری

قابل پیش بینی و تأیید می باشد.
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در شهر جاکارتا به منظور نشان دادن ارتباس بین بخشش و
جدول  .5ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون در مقیاسهای

قدردانی و شادمانی انجام گرفت ،نتایج اینگونه نشان داد که

شادکامی

بیشترین عامل برای شادمانی قدردانی است و بخشش تأثیر

خرده
مقیاس

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب

خطای

استاندارد

استاندارد

Beta

B

شادکامی
مقدار

9/994

3/119

t

سطح
معناداری

21/429

3/333

نشاندهندهی این بود که قدردانی عامل مهمی برای پیشبینی
شادمانی در بین دانشجویان میباشد.
همچنین پژوهشی که توسط ،بین عبدا ،)2314( ...برای

ثابت
شادکامی

قابلمالحظهای در شادمانی ندارد؛ بنابراین ،نتایج این پژوهش

3/194

3/394

3/222

9/393

3/339

پیشبینی تابآوری بر اساس بخشش و پذیرش و قدردانی ،در

با توجه به ضریب مسیر  3/3222و همچنین آماره  tبه مقدار

دانشکده روانشناسی و مشاوره در شهر ماالیا در کشور اندونزی

 9/393و سطح معناداری  3/339میتوان گفت :در سطح

در بین  112دانشجو انجام گرفت .نتایج بهدستآمده فرضیهی

اطمینان  79درصد شادکامی بر حاالت روانشناختی مثبت تأثیر

آنان را تأیید کرده و نشاندهنده این بود که در  91درصد

مثبت و معناداری دارد.

دانشجویان تأثیر دارد و قدردانی باالترین متغیر ،سپس بخشش و

بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد با سطح اطمینان  79درصد متغیر هوش معنوی
میتواند  27درصد از تغییرات حاالت روانشناختی را تبیین کند
و  Fبهدستآمده برای متغیر هوش معنوی ( )1/949در سطح
 P>3/39برای متغیر حاالت روانشناختی معنادار میباشد و
سطح معناداری برای تمامی خرده مقیاسها کمتر از  3/339و
نشاندهنده رابطه معنادار بین حاالت روانشناختی مثبت و
هوش معنوی میباشد.
همچنین متغیر عواطف مثبت و منفی میتواند  79درصد از
تغییرات حاالت روانشناختی را تبیین کند F .بهدستآمده برای
متغیر عواطف مثبت و منفی ( )9/972در سطح  P>3/39برای
متغیر حاالت روانشناختی معناداراست و میتوان گفت :در سطح
اطمینان  79درصد عواطف مثبت بر حاالت روانشناختی مثبت
تأثیر مثبت و معناداری دارد .عواطف منفی با حاالت
روانشناختی مثبت در جهت منفی رابطه دارند.
همچنین با توجه به ضریب تبیین بهدستآمده ،متغیر شادکامی
میتواند  91درصد از تغییرات حاالت روانشناختی را تبیین کند
 Fبهدستآمده برای متغیر شادکامی ( )9/974در سطح
 P>3/39برای متغیر حاالت روانشناختی مثبت و معناداراست؛
و میتوان گفت :در سطح اطمینان  79درصد شادکامی بر حاالت
روانشناختی مثبت رابطه مثبت و معناداری دارد .در پژوهشی که
توسط سافاریا ( ،)2314در دانشگاه احمد دهالن در کشور

بعد از آنها پذیرش تأثیرگذار شناخته شد.
بررسی عاطفهی مثبت و منفی بهعنوان نشانگرهای کنشوری
مثبت و کنشوری منفی از اهمیت باالیی برخوردار است و یکی
از پیشبینیکنندههای شادی و رضایتمندی از زندگی بهحساب
میآید .اغلب افراد هنگام قضاوت در مورد میزان شادی و
رضایتمندی از زندگی خود ،به طراز عواطف منفی و مثبت خود
توجه دارند که نشاندهندهی غلبهی احساسات مثبت آنان بر
احساسهای منفی است (شیمک ،ردهکریشنان ،ایشی ،زوکوتو و
احدی.)2313 ،1
با توجه به آنچه گفته شد ،روانشناسی مثبت نگر ،شادکامی را
بهعنوان یکی از عوامل مهم در سالمت روان افراد معرفی
میکند .شادکامی به بودن در حالت خوشحالی و سرور و دیگر
هیجانات مثبت ،راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و
اضطراب و سایر هیجانات منفی تعریفشده است .همچنین
عاطفه مثبت و منفی ،از مؤلفههای اثرگذار بر نوع روابط انسانی،
تعامالت اجتماعی ،هیجانات و بهطورکلی تمامی فعالیتهای ما
در جامعه میباشد .در ابتدا ممکن است اینچنین القا کند که این
دو عامل خلقی متضاد و قویاً به نحو منفی همبستهاند اما این دو
عامل در واقع بهعنوان ابعاد متمایز و متعامد در تحلیل عاملی
ظاهر میگردند .عاطفه مثبت نشان میدهد که یک شخص تا
چه میزان شور و شوق به زندگی دارد و چه میزان احساس
فاعلیت و هوشیاری میکند و عاطفه منفی یک بعد عام ناراحتی

اندونزی در بین  21نفر از دانشجویان دوره لیسانس دانشگاهی
1. Shimmmack, Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto, & Ahadi
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درونی و اشتغال ناخوشایند را نشان میدهد و حاالت خلقی

کشاورز ،الف ،.مولوی ،ح .و کالنتری ،م .)1973( .رابطهی بین

ناخوشایند مانند خشم ،نفرت ،بیزاری و گناه را شامل میشود .از

سرزندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی با شادکامی در

محدودیتهای این پژوهش این است که صرفاً از پرسشنامه

مردم شهر اصفهان ،مجله مطالعات روانشناختی ،دوره ،4

برای جمعآوری اطالعات استفادهشده است و از روش مصاحبه

شماره .4

استفادهنشده است؛ بنابراین عواملی مثل کمدقتی آزمودنی ،عدم

کشمیری ،م .و عرب احمدی ،ف .)1929( .هنجاریابی مقدماتی

شناخت از ویژگیهای خود و خستگی و سایر موارد ممکن است

آزمون هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی

صحت پاسخها را مخدوش کرده باشد و با توجه به اینکه

شهر گرگان ،پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه پیام نور

حاالت روانشناختی مثبت براساس هوش معنوی ،عواطف

بهشهر.

مثبت -منفی و شادکامی تأثیر دارد بنابراین پیشنهاد میشود
کالسهای آموزشی برای دانشجویان دراینباره برگزار گردد و از
طرحهای کیفی مانند مصاحبه برای بررسی عمیقتر دانشجویان
استفاده شود و مقایسه عواطف مثبت و منفی در انواع
بدرفتاریها مانند خیانت در رابطه ،خیانت در مسا ل مالی مورد
تحقیق قرار گیرد.
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