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 رابطه هوش هیجانی با شادکامی دردانش آموزان دختر دبیرستانی شهر شوشتر

 *اکرم هارونی پور، محمود عرفانی

 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شوشتر انجام شد. 

می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستَگی 

دانش آموز که با استفاده از جدول مورگان تعداد  066می باشد. حجم جامعه شامل  3141-49شهرستان شوشتر در سال تحصیلی

نی انتخاب شدند. برای جمع آوری نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه به شیوه تصادفی ساده از بین دانش آموزان دبیرستا 166

گریوز و پرسشنامه شادکامی اکسفورد استفاده گردید.جهت تجزیه وتحلیل داده ها نیز  -داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری

ا از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و شادکامی ب

 ( بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان شوشتر است.196/6rضریب همبستگی )

 هوش هیجانی، شادکامی، دختران، دبیرستانی ، شوشترکلید واژه : 
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 مقدمه

پایین تا اضطراب و افسردگی در کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت های الزم در زمینه هوش هیجانی به کودکان و دانش 

ضروری می دانند. این مهارت ها منجر به افزایش انطباق و احتمال بیشتر حتی در موقعیت های با عوامل خطرآفرین جدی آموزان را 

(. پژوهش ها نشان می دهد،کودکان با کفایت هیجانی بهتر، توانایی بیشتری برای تمرکز بر مشکل و 34413خواهد شد)گلمن

یکی  2(. شادکامی3444ایش توانایی های شناختی آنان خواهد شد. )مایر، سالوی استفاده از مهارت حل مساله دارند که موجب افز

 دیگر از مهمترین مولفه های روانشناختی افراد خصوصا در سنین نوجوانی است. طی سال های اخیر روانشناسان عالقه مند به

ر شادکامی معطوف کرده اند. شادکامی مولد حیطه های روانشناختی مثبت نگر توجه خود را به منابع بالقوه احساس های مثبت نظی

انرژی، شور و نشاط, حرکت و پویایی است و همچون سپری می تواند آدمی را در برابر استرس ها و مشکالت محافظت نموده و 

روزمره  (. افراد دارای روحیه شاد، هنگام انجام فعالیت های2663و آرگیل، 1سالمت جسمی و روانی او را نیز تضمین می کند)هیلز

مثبت اندیشی را سرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد و دارای قدرت چاره اندیشی بیشتر هنگام رویارویی با مشکالت کوچک و 

بزرگ زندگی هستند. به عبارت دیگر شادکامی، هنگامی پدیدار می شود که انسان دارای احساس رضایت بیشتر از خود و محیط 

. یافته ها به طور کلی نشان می دهد که با افزایش هوش هیجانی، شادکامی افراد نیزافزایش می (9،2662اطراف خود هستند)سیسک

(، در پژوهش 3122یابد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه وجود دارد. رجبی و شیرعلی پور)

شادکامی ذهنی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. کاظمی، نیک  درصد اطمینان بین هوش هیجانی و 41خود بیان می دارند که: با 

( در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین مؤلفه های هوش هیجانی)به جزء برونگرایی( و شادکامی 3122منش و میناخانی)

انی، سالمت روان و شادکامی (، در بررسی رابطه بین هوش هیج3123رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش پورزارعی)

در دانش آموزان متوسطه فراشبند، نشان داد که: بین هوش هیجانی و شادکامی رابطه مثبت و معناداری و جود دارد. شریعتی و 

(، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هرچه افراد از هوش هیجانی باالتری برخوردار باشند به همان نسبت از 3122رمضانی )

ی بیشتری نیز برخوردار هستند. و هر چه از هوش هیجانی کمتری برخوردار باشند به همان نسبت کمتر شاد هستند. شاد

(، طی پژوهشی با عنوان هوش هیجانی و رابطه آن با شادکامی و عزت نفس در میان دانشجویان دانشگاه االقصی، نشان 2662)1جوده

                                                           
 64302360629همراه:  – haroni62@yahoo.comعلوم و تحقیقات تهران)آذربایجان غربی(  -*کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
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(، نشان دهنده وجود 2662) 3برودیک -در ارتباط است. در پژوهش گاالگرو وال داد که هوش هیجانی به طور مثبتی با شادکامی

(، بیان می دارد که هوش هیجانی با 2661) 2رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی می باشد. نتایج پژوهش فورنهام و پتریدس

دکامی را تبیین می کند. فورنهام و درصد از واریانس کل شا 16شادکامی رابطه مستقیم و همسو دارند و هوش هیجانی بیش از 

( در پژوهش خود دریافتند که هوش هیجانی به طور مثبت پیش گو کننده شادکامی است. در این پژوهش نیز با 2662) 1کریستفور

توجه به اهمیت وضرورت برخوردای نوجوانان از شادی و نشاط تالش شده که با اجرای آزمون های هوش هیجانی و شادکامی بر 

دانش آموزان دختر دبیرستانی به این حقیقت دست یابیم که آیا بین هوش هیجانی و شادکامی دختران دبیرستانی رابطه معنی  روی

 داری وجود دارد؟ به بیان دیگر آیا با افزایش، رشد و تقویت هوش هیجانی افراد شادکامی آنها نیز افزایش می یابد؟

 روش:

گی می باشد که در آن رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد.دراین پژوهش نیز طرح پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبست

رابطه بین شادکامی و هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش: شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع 

نفر است که با استفاده از جدول مورگان  066شهرستان شوشتر به تعداد  3141-49متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

نفر به عنوان نمونه انتخاب و به طور تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطالعات: دراین پژوهش برای  166تعداد 

 –سنجش شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و جهت سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه هوش هیجانی برادبری 

 ( استفاده گردید..2666ز)گریو

 نتایج:

بعد از اجرای آزمون بر روی دانش آموزان دختر دبیرستانی و کسب نمرات هوش هیجان و شادکامی، نتاج ذیل به دست 

 (.2و3آمد)جدول 

 : دادهای توصیفی شامل تعداد، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش:1جدول 

 

 میانگین            انحراف استاندارد متغیرها         تعداد         

 

 32/12                 32/44            233شادکامی           

 49/5                   22/22             233هوش هیجانی                   
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( بدست آمده و 61/31راف استاندارد آن )( و انح22/99همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمرات شادکامی )

 ( برآورد شد.91/4( و انحراف استاندارد آن نیز )22/21میانگین نمرات هوش هیجانی )

 : ضرایب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی و شادکامی در دختران دبیرستانی شوشتر:3جدول 

 

 دانش آموزان دختر دبیرستانی

 ستگی              سطح معناداری          تعدادمتغیرها                  ضریب همب

R                                                >  p             N 
 

 233              333/3                      243/3هوش هیجانی و شادکامی          

 

( با سطح معنی 196/6شادکامی همبستگی معنادار و مثبتی )همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود بین متغیر هوش هیجانی و 

( وجود دارد. بنابراین می توان چنین استنباط کرد که با باال رفتن هوش هیجانی دانش آموزان، شادکامی آنان نیز  666/6داری )

 افزایش می یابد.

 بحث و نتیجه گیری:

سون بدست آمده بین شادکامی و هوش هیجانی دختران دبیرستانی با توجه به نتایج این پژوهش که از طریق ضریب همبستگی پیر

شهرستان شوشتر یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به این معنی که هر چه افراد از هوش هیجانی باالتری برخوردار باشند به 

ین این دو مؤلفه رابطه علت و معلولی همان نسبت از شادکامی بیشتری نیز برخوردارند. البته نمی توان چنین نتیجه گیری کرد که ب

وجود دارد. بلکه این تحقیق می تواند شروعی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه باشد. نتایج این پژوهش با پژوهش های درون 

( ، پور زارعیَ 3122( کاظمی، نیک منش و میناخانی)3122( ، شریعتی و رمضانی )3122مرزی، همانند: رجبی و شیرعلی پور)

( ، 2662( ، جوده )2662برودیک) -( ، کاالگر، وال2662( و همچنین با پژوهش های برون مرزی مثل: فورنهام وکریستفور)3123)

( همخوانی دارد. همچنین نتایج این پژوهش با پژوهش در این رابطه برادبری و 2660( ، سیلک و شوت )2661فارنهام و پتریدس )

(. هوش هیجانی باال 3129انی تأثیر زیادی بر شادکامی و رضایت و رضایت مردم دارد)گنجی،گریوز، بیان می دارند که هوش هیج

به افراد،این توانایی را می دهد تا از دخالت عوامل نامطلوب درونی و بیرونی نظیر ناامیدی، خستگی، عوامل هیجانی منفی، فشار 

چنین نتایج این بررسی بیان می دارد که تمامی مؤلفه های هوش روانی اطرافیان و سایر عوامل مزاحم محیطی پیش گیری نماید. هم

( در تعریف هوش هیجانی بیان می دارند 3442( و مارتینز)3443هیجانی با فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی نشان داده است. نلی)

رد در برابر فشارهای بیرونی می که هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی ها و شایستگی های روانی می باشند که سبب مقاومت ف

( که بیان می دارند بین مؤلفه های هوش هیجانی با 2662( و براند)3120شود. این یافته ها در راستای پژوهش های زارع و انوری)

فرسودگی شغلی رابطه ای معنادار منفی است، همسو می باشد. نتایج این پژوهش می تواند به مسئوالن نظام آموزش و پرورش 
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صوصا متخصصان امر تعلیم َوتربیت و معلمان مقاطع مختلف آموزشگاهی کمک کند تا در زمینه رشد و تقویت هوش هیجانی و خ

 به تبع آن افزایش شادکامی در دانش آموزان تالش بیشتری کنند. 
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