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چكيده
افراد  نقش مهمی در کیفیت زندگی  احساس شادی  مقدمه: 
دارد. به همین دلیل یافتن عوامل همبسته با این احساس اهمیت 
فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه شادکامی 

با پنج عامل بزرگ شخصیت بوده است.
روش: به صورت تصادفی، 112 دانشجوی دانشگاه پیام نور 
بهبهان )35 پسر، 77 دختر( انتخاب و به  آن ها دو پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پنج 

عاملی شخصیت )فرم60 سئوالی( داده شد.  
 ،)p>0/001 ،r=-0/292( آزردگی  روان  عوامل   ، همبستگی  تحلیل های  اساس  بر  نتایج: 
برون گرایی )p =0  ، r=0/316( و وظیفه شناسی )p>0/018 ،r =0/198( رابطه معنی داری 
را با شادکامی نشان دادند. رابطه عوامل باز بودن )p=0/074 ،r=0/138( و موافق بودن 
تحلیل های  نتایج  اساس  بر  است.  نبوده  معنی دار  شادکامی  با   )p=0/110،r=0/117(
رگرسیون، از میان عوامل پنج گانه، به ترتیب دو عامل برون گرایی )p>0/001( و روان 
میزان  کنند.  پیش بینی  را  شادکامی  معنی داری  بطور  توانسته اند   )p>0/002( آزردگی 
در مجموع 22/84 درصد  نشان می دهد  است که  بوده  با 0/478  برابر  آمده  بدست   R

واریانس شادکامی به وسیله پنج عامل شخصیتی تبیین می شود. 
و  برون گرا   اف��راد  که  می دهند  نشان  پژوهش  این  نتایج  نتیجهگیری:  و بحث
وظیفه شناس احساس شادی بیشتر و افراد روان آزرده، احساس شادی کمتری را تجربه 

می کنند.
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Abstract
Introduction: Feeling of happiness has an important role in the qual-
ity of people’s lives. Due to this, finding the factors associated with this 
feeling is very important. The purpose of the present study was to inves-
tigate the association between the happiness and essential five factor in 
personality.
Methodology: By random sampling method, 112 students (35 boys, 77 
girls) from Behbahan Payame Noor University were selected to par-
ticipate in this study. The participants completed the Oxford happiness 
inventory and five factory inventory of personality.
Results: Using correlation analysis , the results showed that neuroticism 
(r=-0.292, p<0.001), extraversion (r =0.316, p=0) and conscientiousness 
(r=0.198, p< 0.018) were significantly related to happiness . There was 
no significantly relationship between openness experience (r=0.138, 
p=0.074) and agreeableness (r=0.117, p=0.110) with the happiness. On 
the basis of regression analysis, among five factor of personality, extra-
version (p<0.001) and neuroticism (p< 0.002) were able to significantly 
predict happiness respectively. Total regression was found R=0.478, 
these results showed five factor of personality can explain 22.8% of 
variance of happiness.
Conclusions: The results of this research show that extroverted and 
conscientious people experience more feeling of happiness compared 
with neurotic individuals.

Please cite this 
article as follows:

 Masoud M. Association between happiness and essential five factors in per-
sonality. Quarterly journal of social work. 2014; 3 (2); 41-49
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مسعود سلیمی

مقدمه                                                                                       
احس��اس شادی نس��بت ب��ه موفقیت های 
مادی اهمیت بیشت��ری دارد )دینر1، 2000(. 
ای��ن احس��اس پی آمدهای مثب��ت متعددی 
دارد؛ از جمله کار، عملکرد و سالمتی)دینر 
و همکاران، 1999(. عالوه بر اینها احساس 
شادی ن��ه تنه��ا در روند ح��وادث زندگی 
بلکه در کس��ب موفقیت ها، یک نقش علی 
را ب��ازی می کند )لیوبومیرسکی2، کینگ3 و 
دین��ر، 2005(. پژوهش ها نش��ان داده اند که 
شادی می تواند بهداشت و سالمتی روانی و 
جسمی را بهتر کند و بهبود بخشد )پترسون4، 
2000(. اهمیت شادی موجب شده است که 
کتاب های خود یاری زیادی در مورد اینکه 
چگونه شادتر بشویم، نوشته شود )تکاچ5  و 

لیوبومیرسکی، 2006(.
برادب��ورن6 )1969، ب��ه نق��ل از پیشی��ن( 
شادی را به ص��ورت تجربه عاطفی مثبت تر 
نس��بت به عاطفه منفی تعریف کرده است. 
آرگایل7، مارتی��ن8 و کروسلند9 )1989، به 
نق��ل از گوپتا10 و کومار11، 2010( شادی را 
ب��ه عنوان میانگین سطح رضایت در بیش از 
یک دوره خاص هم��راه با فراوانی و درجه 
عاطف��ه مثبت و فق��دان نس��بی عاطفه منفی 
تعری��ف کرده اند. بنا به گفته گوپتا و کومار 
)2010(، شادی می توان��د به عنوان ارزیابی 
کلی اف��راد از تجارب عاطف��ی مثبت/منفی 
و رضای��ت از زندگی تعری��ف شود. به این 
ترتی��ب واژه شادی ب��رای موقعیت شخص 
)شخص خوشبخت است( یا حالتی در ذهن 
شخ��ص )شخ��ص خوشحال اس��ت(، بکار 
م��ی رود. ش��ادی دارای دو مولفه عاطفی و 
شناختی است. مولف��ه عاطفی »سطح لذت« 
نامی��ده می ش��ود ک��ه درجه ل��ذت بخش 
عواطف مختلف یک تجربه شخصی است، 
1 Diener 2 Lyubomirsky 3 King
4 Peterson 5 Tkach 6 Bradburn
7 Argyle 8 Martin 9 Crossland
10 Gupta 11 Kumar

در حالیک��ه مولفه شناخت��ی، »رضایت« نامیده می ش��ود که درجه ای 
است ک��ه یک فرد خود را ب��ه آرزویش رسیده می بین��د. )برونی12، 
2004؛ ه��ی برون13، 2003؛ سیرج��ی14  و همکاران، 2006؛ به نقل از 
گوپت��ا و کوم��ار، 2010(. عواطف مثبت و عواطف منفی وابس��ته به 
هم نیس��تند )دینر، 1984(. به این معنی که وجود یکی به معنی فقدان 
دیگری نیس��ت و این دو مس��تقل از یکدیگرند. بنابراین رضایت در 
غیاب احس��اسات منفی تولید نمی شود. به همین ترتیب نبود عواطف 

منفی منجر به عواطف مثبت نمی شود. 
علمای ب��زرگ یون��ان باستان چون سق��راط، افالط��ون و ارسطو، 
شادکام��ی را با سالمتی، ث��روت و زیر و بم زندگی روزانه همبس��ته 
می دانس��تند و به زعم آن��ان شادکامی مربوط به ی��ک لحظه از زمان 
نیست بلکه مربوط به کل زندگی و یا جهت زندگی است )نودینگز15، 

2005؛ به نقل از لیاقتدار، عابدی وجعفری، 1387(.
با توجه به اهمیت شادی در بهزیستی روانی و جسمانی و تاثیر مثبت 
آن ب��ر روحیه و عملکرد اف��راد، پژوهشگران عالقمند به این حوزه به 
جستجوی منابع و همبسته های شادکامی پرداخته اند. از جمله این منابع 
و همبسته ها که توجه این دسته از پژوهشگران را به خود جلب کرده 
است ویژگی های شخصیت��ی افراد است. بنا به گفته استیل16  و اونز17  
)2002، ب��ه نقل از علی پور، 1384(، شاد زیس��تی تحت تاثیر عوامل 
درون��ی و بیرونی است اما تأثیر عوامل برونی صرفا کوتاه مدت است 
و براساس عوامل درونی شادزیس��تی مجددا به خط پایه بر می گردد. 
بنابراین شاد زیس��تی بلند مدت با عوامل پای��دار درونی )شخصیت( 
ارتباط دارد. با توجه به اینکه انس��ان دارای صفات شخصیتی متعددی 
است، این سئ��وال مطرح می شود که کدامی��ک از صفات یا عوامل 
تشکیل دهنده شخصیت با شادکامی ارتباط بیشتری دارد و یا می تواند 

پیش بینی کننده بهتری برای شادکامی باشد.
 یک��ی از نظریه هایی که توانس��ته صفات متع��دد شخصیتی را به پنج 
صف��ت عمده و اصلی، تقلیل ده��د، نظریه پنج عاملی شخصیت است. 
الگوی پنج عاملی از سه حوزه اصلی حمایت شده است، تحلیل عاملی 
مجموعه بزرگی از اصطالحات مربوط به صفات در زبان، تحقیقات بین 
فرهنگ��ی به منظور آزمون همگانی بودن ابعاد صفات و ارتباط صفات 
من��درج در پرسشنامه ه��ا و مقیاس های دیگر )پروی��ن، 1381/2001(. 
پنج عام��ل عمده که در این مدل معرفی شده ان��د عبارتند از: 1–روان 
رنجوری یا روان آزردگی N(18( 2–برون گرایی19)E( 3-باز بودن، باز 
 )A(21 4-موافق بودن یا توافق )O(20 ب��ودن برای تجربه یا پذیرا ب��ودن

.)C(22 5-وظیفه شناسی یا مسئولیت پذیری یا با وجدان بودن
12 Bruni 13 Hybron 14 Sirgy 15 Nodings 16 Steel
17 Ones 18 Neurotisim 19 Extraversion 20 Opennes Experience
21 Agreeableness 22 Conscientiousness
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فصلنامه مددکاری اجتماعی44

رابطه شادکامی با پنج عامل بزرگ شخصیت

روان آزردگ��ی به صورت بی ثبات، نگران و عصبی، برون گرایی به 
ص��ورت اجتماعی، دوستانه، سر زن��ده، فعال و اهل گفتگو، باز بودن 
برای تجربه به صورت خالق، تخیلی، با هوش، کنجکاو، دارای ذهن 
باز، غیر متعارف و ماجراجو، موافق بودن به صورت همکاری کننده، 
مهربان، گ��رم، دارای قلب رئوف و حس همدردی و وظیفه شناسی، 
به صورت سازمان یافته، مس��ئولیت پذیر و سخت کوش تعریف شده 

است )ویس23، بیتز24 و لوسانیو25، 2008(.
در پژوهش های انجام شده ارتباط برخی از این عوامل پنج گانه شخصیتی 
با شادکامی نش��ان داده شده است. گوپتا و کومار )2010(، در یک نمونه 
40 نفری در دامنه سنی 23 تا 28 سال در هندوستان، همبس��تگی های میان 
شادکامی و پنج عامل اصلی شخصیت را به صورت زیر گزارش کردند: 
روان آزردگ��ی)0/52-(، برونگرایی)0/66(، باز بودن برای تجربه)0/51(، 
مواف��ق بودن)0/08( و وظیفه شناسی)0/28(. در مطالعه دیگری که توسط 
سین��گ26 )2009( بر روی دانشجویان انجام شد همبس��تگی های زیر بین 
شادکامی و عوامل اصلی شخصیت گزارش شد: روان آزردگی)0/44-(، 
برونگرای��ی)0/52(، باز بودن برای تجربه)0/29(، مواف��ق بودن )0/09(، و 
وظیفه شناسی)0/46(. فورنهام27  و بروین28 )1990(، یک همبستگی مثبت 
بین شادکامی و برونگرایی و یک همبس��تگی منفی بین شادکامی و روان 
آزردگی گزارش کردند. در پژوهش لو29 و هو30 )2005( نیز نتایج مشابهی 
بدست آمد. همچنین چنگ31 و فارنهام)2001(، اسپانجلر32 و پالرچا33)2004( 
و اون��ز)2002(، در پژوهش های خ��ود ارتباط مثبت برون گرایی و ارتباط 
منفی روان آزردگی با شادکامی را نشان داده اند. ارتباط مثبت برون گرایی 
با شادکامی در پژوهش های انجام شده توسط آرگایل ولو)1990(، بربنر34 
و همکاران)1995(، لو و آرگایل )1991(، فرانسیس35 و همکاران)1998(، 
فرانس��یس)1999(، پاووت36، دینر وفوجیتا37  همکاران)1990(، کاستا38 و 

مک کری39)1980( تایید شده است.
فارنه��ام و چنگ )1997، به نقل از مغانل��و و وفایی، 1388( نشان داده اند 
که نمره های شادکامی با برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی، گشودگی به 
تجربه و روان رنجور خویی همبستگی دارد. ولی نتایج تحلیل رگرسیون 
گام به گام نشان داد که تنها سه عامل روان رنجور خویی )بصورت منفی(، 
برونگرایی و توافق، توان پیش بینی شادکامی را دارند، که روی هم رفته 43 
درصد از واریانس شادکامی را تبیین می کند. دنو40 و کوپر41)1998، به نقل 
از پیشین( نیز دریافتند که در مرحله نخست روان رنجور خویی)بصورت 
منفی( و سپس دو بعد برون گرای��ی و توافق، توان پیش بینی شادکامی را 
دارند .همچنین، فارنهام و پتری دس42)2003( رابطه منفی روان آزردگی و 

23 Weiss 24 Bates 25 Luciano 26 Singh 27 Furnhum
28 Brewin 29 Lu 30 Hu 31 Cheng 32 Spangler
33 Palrecha 34 Brbner 35 Francis 36 Pavot 37 Fujita
38 Costa 39 Mccrae 40 DeNeve 41 Cooper 42 Petrides

رابطه مثبت برونگرایی و باز بودن را با شادکامی 
نشان داده اند.

در ایران نیز پژوهش های��ی معدود در این 
زمین��ه انجام شده است. عل��ی پور )1384(، 
در ی��ک بررسی ب��ا اج��رای پرسشنامه های 
شادکام��ی آکس��فورد و شخصیتی آیزنک 
کارشناس��ی  دانشج��وی   101 روی  ب��ر 
دانشگاه تهران )65 دختر و 43 پس��ر( نشان 
داد ک��ه رابطه شادکامی ب��ا روان آزردگی، 
برون گرایی، درون گرایی و روان پریشی در 
سط��ح آلفای حداق��ل 0/05 معنی دار است 
و از بی��ن متغیرهای مذک��ور به ترتیب روان 
آزردگی )0/421-( و برون گرایی )0/393( 
بیشترین ارتب��اط را با شادکام��ی داشته اند. 
رابطه درون گرایی )0/267-( و روان پریشی 

)0/35-( با شادکامی نیز معنی دار بوده اند.
هادی ن��ژاد و زارع��ی )1388(، به منظور 
شادکام��ی  پرسشنام��ه  روای��ی  بررس��ی 
آکس��فورد، پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی 
را نی��ز اج��را نمودن��د. نمون��ه پژوهش که 
ه��ر دو پرسشنام��ه را تکمیل ک��رده بودند 
متشکل از 216 نفر دانش آموز دبیرستانی از 
شهرهای استان زنج��ان بوده است. محققان 
همبستگی های زیر را بین شادکامی و عوامل 
اصل��ی شخصیت گ��زارش کردن��د: روان 
برون گرایی)0/434(،   ،)-0/304( آزردگی 
باز بودن ب��رای تجربه)0/252(، موافق بودن 
)0/142( و وظیف��ه شناس��ی)0/372(، که به 
جز در مورد موافق بودن که در سطح 0/05 
معنی دار بوده، تمامی همبستگی ها در سطح 

0/01 معنی دار بوده اند.
مومنی و همک��اران)2010(، در پژوهشی 
ب��ر روی 274 نف��ر از دانشجوی��ان پس��ر و 
دخت��ر دانشگ��اه ته��ران، بی��ن شادکامی و 
منف��ی  همبس��تگی  ی��ک  روان آزردگ��ی 
0/34 و بی��ن شادکام��ی و برون گرایی یک 
همبس��تگی مثبت 0/35 را گزارش کردند. 
همبس��تگی های مشاهده شده بین شادکامی 
با باز ب��ودن)0/03-(، موافق بودن)0/05( و 
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مسعود سلیمی

روش                                                                                                                                                                                                                

روشتحقیق: روش اجرای پژوهش حاضر، توصیفی و طرح استفاده شده، همبستگی بوده است.
جامعهآماری: جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز بهبهان بوده است.

نمون�ه: مشارکت کنندگ��ان 112 دانشجوی کارشناسی)35 پس��ر و 77 دختر( دانشگاه پیام نور بهبه��ان بوده اند که به 
صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

ابزارهایاندازهگیری: برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه شادکامی آکس��فورد  و پرسشنامه پنج 
عامل��ی شخصیت )NEO-FFI( استفاده شد. پرسشنامه شادکامی آکس��فورد در سال 1989 توسط آرگایل و همکاران 
ساخته شد. این پرسشنامه شامل 29 ماده)سئوال( است که هر ماده آن دارای چهار عبارت است. عبارت ها از 0 تا 3 نمره 
گ��ذاری می شون��د. روایی این مقیاس در مطالعات مختلف از جمله مطالع��ه آرگایل و لو)1990( و پژوهش علی پور و 

نورباال )1378( تایید شده است.
همبس��تگی نمره های مقیاس شادکامی با نمره های عزت نفس0/64، خوش بینی0/51 و سالمت عمومی0/56 به دست 
آمده است )به نقل از حقیقی و همکاران، 1385(. حقیقی و همکاران )1385(، آلفای کرانباخ مقیاس شادکامی را 0/92 

محاسبه کردند. همچنین علی پور و نور باال )1387(، آلفای کرانباخ 0/93 را گزارش کردند. 
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، فرم کوتاه 60 سئوالی پرسشنامه NEO است. این پرسشنامه در سال 1985 توسط کاستا 
و م��ک کری تهیه شده است. در خصوص روایی این پرسشنامه، مک کری و کاستا )1989، به نقل از فتحی آشتیانی و 
داستانی، 1388(، اظهار می دارند که ابزار کوتاه شده NEO با فرم کامل آن)NEO-PI( مطابقت دقیقی دارد به گونه ای 
ک��ه مقیاس های فرم کوتاه، همبس��تگی باالت��ر از 0/68 را با مقیاس های فرم های کام��ل دارا می باشند. کیامهر )1381(، 
ضرایب همبستگی این آزمون را با فرم کامل پرسشنامه نئو240 سئوالی برای پنج عامل روان آزردگی 0/75، برون گرایی 

0/91، باز بودن 0/71، موافق بودن )0/78( و وجدانی بودن )0/75( به دست آورده است.
پایای��ی این مقیاس در پژوهش گروسی فرشی )1377(، ب��ا روش بازآزمایی با فاصله زمانی 3 ماه برای روان آزردگی، 
برون گرایی، باز بودن، موافق بودن و وظیفه شناسی به ترتیب 0/83، 0/75، 0/80، 0/79 و 0/79 گزارش شده است. در 
پژوه��ش م��ال زاده )1381( آلفای کرانباخ برای روان آزردگی 0/86، برون گرای��ی 0/83، باز بودن 0/74، موافق بودن 

0/76 و وظیفه شناسی 0/87 به دست آمده است.

وظیفه شناسی)0/08( جزئی بوده است.
در پژوه��ش دیگری ک��ه توسط مغانلو و وفای��ی )1388(، در یک 
نمونه 359 نفری شامل 182 مرد و 177 زن از دانشجویان دانشگاه های 
تهران و شهید بهشتی انجام شد. همبستگی عوامل پنج گانه با شادکامی 
ک��ه از طریق یک مقیاس درجه بن��دی سنجیده شده است به صورت 
زیر گزارش شده است: روان آزردگی)0/48-(، برون گرایی )0/50(، 
گشودگی)باز ب��ودن( )0/02(، توافق)0/09( و وظیفه شناسی)0/34(. 
همبستگی های بدست آمده در خصوص برون گرایی، روان آزردگی 

و وظیفه شناسی در سطح 0/01 معنی دار بوده است.
م��رور پژوهش های انج��ام شده در خ��ارج و داخل کش��ور در مورد 
رابط��ه شادکامی و عوامل پنج گانه شخصیت، نشان می دهد که نتایج در 
مورد عوامل روان آزردگی و برون گرایی تقریبا همس��و هستند اما میزان 
همبستگی های گزارش شده در این خصوص با یکدیگر تفاوت فاحش 
داشته اند، ب��ه عنوان مثال در مورد روان آزردگ��ی از 0/30 تا 0/52 و در 
مورد برون گرایی از 0/35 تا 0/66؛ با وجود تفاوت های مذکور، با توجه 

به اینکه مقادیر بدست آمده معنی دار بوده اند 
چندان بحث برانگیز نیس��تند، ب��ه ویژه اینکه 
نمونه های پژوهش ه��ای مذکور تفاوت هایی 
با یکدیگ��ر داشته اند. اما در م��ورد سه عامل 
دیگر، یعنی باز بودن برای تجربه، موافق بودن 
و وظیف��ه شناسی، نتایج بدست آمده حتی در 
نمونه های تقریبا مشابه، متفاوت و گاه متضاد 
بوده اس��ت. اهمیت شادکام��ی و تاثیر آن بر 
روحی��ه و عملکرد افراد از یک طرف و نتایج 
متف��اوت و بعضا متعارض گ��زارش شده در 
پژوهش های انجام شده قبلی از طرف دیگر، 
انجام بررسی های بیشتر را بین متغیر شادکامی 
و ویژگی های شخصیت��ی ضروری می سازد . 
پژوهش حاضر نیز با عط��ف به نکات ذکر 

شده اجرا شده است .    
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رابطه شادکامی با پنج عامل بزرگ شخصیت

ها                                                                                                                                                                                                                                 یافته  

شاخص های توصیفی متغیرهای شادکامی و پنج عامل عمده شخصیت 
در جدول شماره1 آمده است.

جدول شماره 2 میزان همبستگی های متغیرهای شخصیتی را با متغیر شادکامی 
و سطح معنی داری  آن ها نشان می دهد. 

نتایج مندرج در جدول شماره 2 نشان می دهد که برون گرایی، روان آزردگی 
و وظیفه شناسی به ترتیب بیشترین میزان همبس��تگی معنی دار را با شادکامی 
دارند. متغیرهای باز بودن و موافق بودن نیز با شادکامی همبس��تگی مثبتی را 
نشان داده اند، اما میزان همبستگی  آن ها در سطح آلفای 0/05 معنی دار نیست.

تحلیل رگرسیون متغیرمالک شادکامی و پنج متغیر پیش بین صفات شخصیتی در جدول شماره 3 آمده است.
نتایج مندرج در جدول شماره3 نشان می دهند که تنها دو متغیر روان آزردگی و برون گرایی می توانند بطور معنی داری 

شادکامی را پیش بینی کنند.
ضریب همبستگی چندگانه و مجذور آن در جدول شماره4 آمده است.

همچنانک��ه در ج��دول شماره4 مشاهده می شود مقدار R برابر است با 0/478 و مجذور آن برابر با 0/228 است. به این 
معنی که در مجموع 22/8 درصد واریانس شادکامی توسط متغیرهای پنج گانه شخصیتی تبیین می شود . 

نتای��ج جدول شماره5 نش��ان می دهند که روابط چندگان��ه متغیرهای شخصیتی با شادکامی معن��ی دار است )p=0(. به 
عبارت دیگر متغیرهای پنج گانه شخصیتی می توانند به میزان قابل توجهی واریانس شادکامی را پیش بینی کنند.

  هاي توصیفی متغیرهاشاخص) 1جدول (

  انحراف استاندارد  میانگین  تعداد نمونه  متغیرها

  112  84/41  74/12 (H) شادکامی

  112  59/24  74/4 (N)روان آزردگی 

  112  85/27  98/3 (E) برونگرایی

  112  95/27  28/3  (O) باز بودن

  112  81/27  29/3 (A) موافق بودن

  112  15/28  71/4 (C)وظیفه شناسی 

  

همبستگی متغیرهاي شخصیتی با ) 2جدول (

 هاشادکامی و سطح معنی داري آن

  r P  N  متغیر

  292/0 -  001/0  112 (N)روان آزردگی 

  316/0  000  112 (E) برونگرایی

  138/0  074/0  112  (O)باز بودن 

  117/0  110/0  112 (A) موافق بودن

  198/0  018/0  112 (C) وظیفه شناسی

  

  تحلیل رگرسیون متغیر وابسته شادکامی و متغیرهاي پیش بین شخصیتی) 3جدول (

  سطح معنی داري  T  بتا  خطاي معیار  B  متغیر پیش بینی

  740/0 -  232/0  275 -  192/3 -  002/0 (N) روان آزردگی

  971/0  278/0  304/0  494/3  001/0 (E) برونگرایی

  515/0  335/0  133/0  53/1  127/0  (O) باز بودن

  241/0  335/0  062/0  719/0  474/0 (A) موافق بودن

  

  ضریب همبستگی چندگانه و مجذور آن) 4جدول (

 R  مدل
2R  خطاي معیار تخمین  

1  478/0  228/0  45/11  

  

  نتایج تحلیل واریانس متغیرها) 5جدول (

  معنی داري  F  میانگین مجذورات  df  مجموع مجذورات  مدل

  450/4108  رگرسیون باقی مانده

657/13894  

5  

106  

690/821  

082/131  

269/6  000/0  

        111  107/18003  جمع
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بحث و نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                  

نتای��ج این پژوه��ش نشان دادند که از میان پنج عامل اصلی شخصیت، به ترتی��ب برون گرایی)0/316(، روان آزردگی 
)0/292-( و وظیفه شناسی)0/198( رابطه معنی داری با شادکامی دارند. همبستگی های مشاهده شده بین عوامل باز بودن 
)0/138( و موافق بودن )0/117( با شادکامی از لحاظ آماری در سطح آلفای 0/05 معنی دار نبوده اند. با وجود این تحلیل 
رگرسی��ون نشان داد که تنها دو متغی��ر برون گرایی و روان آزردگی قدرت پیش بین��ی شادکامی را به صورت معنی دار 
 F دارن��د. در مجم��وع متغیرهای پنج گانه شخصیت 22/8 درصد و اریانس شادکامی را توانس��ته اند تبیین نمایند. مقدار

. )P=0( روابط چند گانه متغیرها با شادکامی معنی دار بوده است
نتایج بدست آمده در این پژوهش در خصوص رابطه معنی دار برون گرایی و روان آزردگی با شادکامی، با نتایج بدست 
آمده در پژوهش های انجام شده قبلی همسو می باشد. همچنین رابطه مثبت معنی دار وظیفه شناسی با شادکامی که در این 
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پژوهش بدست آمده است، با تحقیقات انجام شده به وسیله گوپتا و 
کومار)2010(، سینگ )2009(، هادی نژاد و زارعی)1388(، مغانلو 
و وفایی)1388( همس��و است، ام��ا با تحقیقات انج��ام شده توسط 
مومنی و همک��اران)2010(، فارنهام و پت��ری دس)2003(، فارنهام 
و چن��گ )1997، به نق��ل از مغانلو و وفای��ی، 1388( و دنو و کوپر 

)1998، به نقل از پیشین( همسویی ندارد. 
همبس��تگی مشاهده شده در این پژوهش در خصوص رابطه عامل 
موافق ب��ودن با شادکامی نیز با پژوهش های انجام شده توسط گوپتا 
و کوم��ار )2010(، سینگ )2009(، مومن��ی و همکاران )2010( و 
مغانلو و وفایی )1388( همس��و و ب��ا پژوهش های انجام شده توسط 
ه��ادی نژاد و زارعی )1388(، فارنهام و پتری دس )2003(، فارنهام 
و چن��گ )1997، به نق��ل از مغانلو و وفای��ی، 1388( و دنو و کوپر 
)1998، به نقل از پیشین( ناهمسو است. همچنین رابطه مشاهده شده 
در ای��ن پژوهش در خصوص عامل گشودگی به تجربه با شادکامی 
با تحقیقات انج��ام شده توسط مومنی و همک��اران )2010(، مغانلو 
و وفایی)1388( همس��و و با پژوهش های انجام ش��ده توسط گوپتا 
و کوم��ار)2010(، سینگ )2009(، هادی ن��ژاد و زارعی )1388( و 

فارنهام و پتری دس)2003( ناهمسو است.
همچنانک��ه مشاهده شده همس��و ب��ا تحقیقات انجام ش��ده قبلی، 
نتای��ج این پژوهش نیز نشان داده اس��ت که برون گرایی رابطه مثبت 
و معن��ی داری با شادکامی دارد و می تواند پی��ش بینی کننده خوبی 
ب��رای شادکامی باشد. افراد برون گرا صفات��ی دارند که این صفات 
ب��ه خوشحال��ی و شادکامی بیشتر  آن ها کمک می کن��د. بنا به گفته 
گوپت��ا و کومار)2010(، برون گرایی به ل��ذت بردن و مشارکت در 
فعالیت های اجتماعی منجر می شود. بنابراین می توان فرض کرد که 
افراد برون گرا شادتر هستند زیرا احساسات درونی شان را با دیگران 
در می��ان می گذارند و می توانند ذهنش��ان را روی چیزهای مختلف 
ببرند نه اینک��ه تنها روی تجارب منفی تمرک��ز نمایند. الرسون1  و 
کت��رالر2)1991( نیز بی��ان می کنند که افراد برون گرا در مقایس��ه با 
اف��راد درون گرا ب��ه محرک های مثبت پاسخ ه��ای قوی تر می دهند. 
بهمی��ن دلیل وقتی ک��ه این افراد در موقعیت ه��ای لذت بخش قرار 
بگیرند احس��اسات مثبت بیشتری را ابراز می کنند. هیلز3  و آرگایل 
)2001( در م��ورد رابطه ش��ادی و برون گرایی اظه��ار داشته اند که 
اف��راد برون گرا همیشه به همراهی ب��ا دیگران توجه دارند. به آسانی 
ارتب��اط برقرار می کنند، ه��م روی دیگران تاثی��ر می گذارند و هم 
از دیگ��ران تاثی��ر می پذیرند، نیازمن��د صحبت با دیگران هس��تند، 
عالقمند به فعالیت های فیزیکی و شادی بخش هس��تند و در بسیاری 
از فعالیت ه��ای گروهی شرکت می کنن��د، همه این عوامل می تواند 
1 Larson 2 Keterlaar 3 Hills

موج��ب شادی در افراد برون گرا شود. برخی 
از محققین )مانند ک��ارور4 و اسچیر5، 1990( 
در توضی��ح رابطه برون گرای��ی و شادکامی، 
ب��ر پاداش ها تکیه دارند. بر ای��ن اساس افراد 
برون گرا، هیجان های مثبت بیشتری را تجربه 

می کنند چون نظام پاداش فعال تری دارند.
در این پژوهش همانن��د پژوهش های انجام 
شده قبلی ی��ک رابطه منف��ی و معنی دار بین 
روان آزردگ��ی و شادکام��ی مشاه��ده شده 
اس��ت. بنا ب��ه گفته گ��ری6 )1982، به نقل از 
مومنی و همکاران، 2010( افراد روان آزرده 
بیشتر به تنبیه ها پاسخ می دهند و بدین ترتیب 
در معرض احس��اسات منفی ق��رار می گیرند. 
افراد روان آزرده دارای احساسات منفی مانند 
ترس، خشم، شرم، احساس گناه هستند. روان 
آزردگ��ی همچنین با اضطراب و افس��ردگی 
همراه اس��ت. مجموعه ای��ن عوامل می تواند 
موجب عدم احس��اس ش��ادی در افراد روان 

آزرده شود.
ف��وق  در توضی��ح رابط��ه ه��ر دو متغی��ر 
با شادکامی  )برون گرایی و روان آزردگ��ی( 
مک کری و کاست��ا )1991، به نقل از تکاچ 
و لیوبومیرسکی، 2006( ب��ه روش های خلق 
و خوی��ی و وسیل��ه ای اش��اره می کنن��د که 
ممک��ن اس��ت روی ش��ادی تاثی��ر بگذارند. 
ب��ه عن��وان مث��ال در روش خلق��ی می توان 
گف��ت ک��ه برون گرایی ب��ه عاطف��ه مثبت و 
روان آزردگی به عاطفه منفی منجر می شود و 
این به نوبه خود به شادی یا عدم شادی منجر 
می شود. الرسن و کت��رالر )1989( نیز برای 
زنجی��ره علی-خلقی ش��ادی و برون گرایی و 
روان آزردگی شواه��د تجربی ارائه کرده اند. 
راستینگ7 )1998(، بیان می کند که صفات، 
اف��راد را برای پردازش اطالع��ات سازگار با 
خلق آماده می کنند. زنجیره علی وسیله ای به 
وسیله صفاتی مشخص می شود که شرایط را 
برای شاد شدن یا عدم شادی ایجاد می کنند. 
ب��رای مث��ال برون گراها ممکن اس��ت بطور 
4 Carver 5 Scheier 6 Gray 7 Rusting
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رابطه شادکامی با پنج عامل بزرگ شخصیت

مکرر در جس��تجوی فعالیت ها و رفتارهای 
اجتماعی باشن��د که خلق مثبت و در نهایت 
شادی کلی را در  آن ها ایجاد کند )تکاچ و 

لیوبومیرسکی، 2006(.
در ای��ن پژوهش همچنین بی��ن شادکامی و 
وظیفه شناسی همبس��تگی مثب��ت معنی داری 
بدس��ت آم��ده اس��ت ام��ا بی��ن شادکامی و 
متغیره��ای شخصیتی موافق ب��ودن، باز بودن 
برای تجربه، رابطه معن��ی داری مشاهده نشده 
است. با وجود این، تحلیل رگرسیون نشان داد 
که وظیفه شناسی پیش بینی کننده معنی داری 

برای شادکامی نیس��ت. همچنانکه گفته شد یافته ه��ای بدست آمده در 
مورد ارتباط سه عامل باز بودن برای تجربه، موافق بودن و وظیفه شناسی 
در پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی متفاوت است. بهمین دلیل 
بنظر می رسد که جهت اظهار نظر دقیق تر به شواهد پژوهشی بیشتری نیاز 

هست.
از یافته های این پژوهش می ت��وان از طریق آگاهی دادن در خصوص 
رابطه عوامل شخصیت با شادکامی برای گس��ترش ش��ادی و نشاط در 
جامع��ه و زیر مجموعه های آن استف��اده کرد. این نتایج همچنین ممکن 
است برای گزینش کارکنان در مشاغل خاص و مشاوره پیش از ازدواج 

کاربردهایی داشته باشند.
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