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 رفتاري فوردايس بر سالمت عمومي و -ي شناختيتأثير آموزش شادكامي به شيوه

  هوش هيجاني دانشجويان
   *دكتر مجيد يوسفي لويه

  **دكتر مهديه صالحي

  ***دكتر غالمرضا نفيسي

****دكتر زهره رئيسي
 

  چكيده 

بخشي آموزش شادكامي بر سالمت عمومي و هوش هيجـاني دانـشجويان بـا              بررسي اثر  در اين پژوهش،به منظور   
 دانشجو بـه پرسـشنامه سـالمت عمـومي گلـدبرگ            500استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعداد           

 تـصادفي   پاسخ دادند سپس،هفتاد نفر از دانشجوياني كه از سالمت روان پـايين برخـوردار بودنـد بـه شـيوه                   ) 1979(
به منظور پيش آزمون بـرروي دو گـروه آزمـون هـوش             . نفري آزمايش و گواه تقسيم شدند      35انتخاب و به دو گروه      

 دقيقه اي آموزش شادكامي     120ي جلسه 8سپس،براي گروه آزمايش،     .، اجرا شد  )2002(هيجاني پترايدز و فارنهام   
پـس از اجـراي   . هيچ روشي اعمـال نـشد   ه گواهبه شيوه شناختي ـ رفتاري فوردايس برگزار گرديد برروي گرو 

به منظور .جلسات آموزشي دوباره هر دو گروه با آزمون هاي سالمت عمومي و هوش هيچاني پس آزمون شدند 
نتايج نشان مي دهد آموزش شادكامي به . پايداري اثر آموزش سه ماه بعد هر دو گروه مورد پيگيري قرار گرفتند

ايـن نتـايج در   .  افزايش سالمت عمومي و هوش هيجاني دانشجويان شده اسـت شيوه شناختي ـ رفتاري موجب 
مرحله پيگيري نيز برقرار بود، آموزش شادكامي در افزايش سالمت عمومي و هوش هيجاني دانشجويان دختر و 

به جه پسر تفاوت معناداري نشان نداد و تاثير آموزش شادكامي به عنوان متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته با تو                 
  . عامل جنسيت معنادار نبود

  
  . شادكامي به شيوه ي شناختي ـ رفتاري، هوش هيجاني،سالمت عمومي و دانشجويان :واژه هاي كليدي

                                                
  Email:mylooyeh@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيشناسي گروه رواناستاديار * 

  Email:m-salehi@iavctb.ac.ir   دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيگروه روانشناسي استاديار ** 

   Email:z.tadbir@yahoo.com  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوبگروه روانشناسي استاديار *** 

  از رساله دكتري برگرفته شده است اين مقاله****
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  مقدمه 

روان شناسي مثبت يكي از شاخه هاي بديع روان شناسي است كه اخيراً پا به عرصه وجود نهاده و افق تازه اي را                       
در اين نوع روانشناسي بـه جـاي تأكيـد بـر شناسـايي و مطالعـه                 . گران گشوده است  پيش روي روانشناسان و پژوهش    

كمبودهاي رواني و كاستي هاي رفتاري و ترميم يا درمان آن ها، به شناخت و ارتقاي وجوه مثبت و نقاط قوت انسان                 
را در بـر مـي گيـرد،     از جمله مفهوم شادكامي     روانشناختي  اين شاخه، طيف وسيعي از مفاهيم       . توجه و تكيه مي شود    

گرچه اين مفهوم از ديرباز مورد نظر فيلسوفان و انديشمندان بوده است، ليكن مطالعـه علمـي آن اخيـراً توسـط روان             
  .در اين پژوهش نيز به اين مهم پرداخته شد. شناسان آغاز شده است

پژوهـشگران  نون توجـه    سالمت روانشناختي يكي از مسائل مطرح در دنياي امروز است كه در عصر حاضر در كا               
  . قرار گرفته است

سالمت رواني را به عنوان توانايي فرد در غلبه بر موانع رشد شناختي، هيجاني، شناخت از ديگران                 ) 2003 (1زِمان
  . كند و حفظ روابط اجتماعي تعريف مي

 در حالتي كه حـداكثر      ،دانند  ها با محيط و با يكديگر مي        سالمت رواني را تطبيق انسان    ) 1975( و پرينز    2مك كالج 
  . رضايت و خشنودي را به همراه داشته باشند

  : داند تعريف سالمت روان را بر اساس ادبيات موضوع داراي هفت مالك مي) 2002 (3ونتيز
  و خـود     4كفايـت فـردي   ) 4رهـايي از نگرانـي و گنـاه،         ) 3رفتار اجتماعي مناسب،    ) 2فقدان بيماري رواني،      ) 1

   و ســازمان دهــي شخــصيت،   6توحيــد يــافتگي  ) 6 و خــود شــكوفايي،   5ن پــذيريخويــشت) 5مهــارگري، 
  . 8 و انعطاف پذيري7ذهنيت باز) 7

ارتبـاط  ) 3تسلط بر محـيط،     ) 2خودكاوي و استقالل،    ) 1: عبارتند از ) 1989 (9ابعاد مختلف سالمت رواني از نظر ريف      
  . شخصيتي و پذيرش خودرشد) 4مندي و شادماني در زندگي و  عالقه) 4مثبت با ديگران،

به (به ديگر سخن، سالمت روان در يك سيستم         . سالمت روان به طرق مختلف با عوامل متعددي در ارتباط است          
سـالمت روان در گـرو      . مطرح مي شود كه در آن فقط يك عامل تأثير قطعي بر عوامل ديگـر نـدارد                ) مفهوم گشتالتي 

 خانوادگي، بيماري هاي فيزيولـوژيكي، عوامـل اقتـصادي، عوامـل            عوامل متعددي مانند مسائل محيطي و اجتماعي و       
  .ژنتيكي، صفات شخصيتي و انواع راهبردهاي مقابله اي با استرس و آموزش هاي مرتبط با آن است

در دنياي پيچيده امروز كه انسان توانسته است گام هاي بلندي در عرصـه هـاي علـم و دانـش، تـسخير طبيعـت،                  

                                                
1. Zeman 

2. Mccallich &  Prins  
3.Ventis 

4.personal comptence 

5. selfacceptance 

6. unification 

7. open-mindedness 

8. flexibility 
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 بردارد و به دنبال ره توشه هاي علمي زندگي انساني را بـه سـوي تحـوالت خيـره كننـده اي            اختراعات و اكتشافات،  
سوق دهد ولي علي رغم تمامي اين پيشرفت ها، هنوز نتوانسته است در عرصه هاي تسلط بر خويـشتن و رهـايي از                       

ت هاي چشمگيري بـه     آالم دروني، استرس ها، خستگي هاي رواني، آشفتگي هاي روحي، بيماري هاي رواني، موفقي             
انديشي و تغيير و تحول دروني نمي تواند بـشر را           دست آورد و به نظر مي رسد چيزي جز پشتوانه معنوي، جز مثبت            

  ).1371پيل، ترجمه تمدن، (از اين همه نابساماني، از هم گسيختگي و از هم پاشيدگي رواني نجات دهد 
هـا و   ي انسان هايي كه در راستاي شكوفايي، كمال ويژگـي هاي اصل  شاخص) 1386نقل از شولتس،  ( به باور مزلو    

توان گفت كه شادي در طول        در واقع مي  . كنند، احساس بارز شادي و شوخ طبعي است         هاي خود تالش مي     توانمندي
لـذا بـراي    . اي كارآمد در مواجهه با مسائل و مشكالت، با بشر همراه بوده است              ي مقابله   تاريخ همواره به عنوان شيوه    

هـا از     دنياي جديد بايد سراغ راهكارهايي رفت كه شادي را به يك فرهنگ وسيع تبديل سازد تا سالمت رواني انسان                  
آن منتج شود و براي رسيدن به اين هدف و در راستاي غنا بخشيدن به دانش اين حيطه، خواه ناخواه آمـوزش مركـز                        

ي مهـم بـر عهـده      گيري انسان نو است و اين وظيفـه       زيرا جهان مدرن مرهون شكل    . گيرد   توجهات قرار مي    ثقل همه 
  .آموزش و تعليم و تربيت گذاشته شده است

گيـري شخـصيت و    اي در شـكل   ترين نيازهاي رواني بشر هـستند كـه تـأثير عمـده             شادكامي و نشاط يكي از مهم     
ناسـي سـالمت مـورد      ي روان ش    هاي اخير در حـوزه      سالمت روان دارد، شادكامي يكي از متغيرهايي است كه در سال          

پژوهش هايي هم در اين زمينه انجام شده است كه برخي از آنها مؤيـد رابطـه مـستقيم آن بـا        . توجه قرار گرفته است   
معتقد است در مسائل تربيتي بايد شـادي،  ) 1383، نقل از مرادي،    1970(1سيلبرمن. بهبود سيستم ايمني بدن مي باشند     

زش و تحول عقالني صادقانه مورد توجه قـرار گيـرد زيـرا شـادي محـصول      لذت و رشد و تكامل فردي در كنار آمو       
  . بخش است كه در آن نيازهاي اساسي انسان برآورده شده است زندگي متعادل، متنوع و رضايت

هايش و يكي از شرايط اعتالي مناسبات واقعي او با محـيط             شادكامي سرچشمه اعتماد خوش بينانه فرد به توانايي       
ترين قوانين تعليم و تربيت است كـه   ، شرطي كه پرورش فكري و اخالقي بدون آن معنا ندارد، از مهم  پيرامونش است 

  ). 1372ملينسكي، ترجمه هيرمندي،(راه كودكي به بزرگسالي بايد راهي سرشار از شور و شادي باشد 
كنند كـه هـدف    شاره ميي اصلي و محوري ا  به اين نكته21ها در آخرين گزارش خود در قالب الگوي قرن           ژاپني

در محيطي توأم با فرصت رشد باشد و برتفكري كه به           » شور و شوق زندگي   «تعليم و تربيت از اين پس بايد پرورش         
هـاي   تـرين رسـالت   يكـي از مهـم  ) 2003 (2و به اعتقـاد نودينـگ   ) 1381كريمي،  (كند متمركز باشد      فرديت توجه مي  

  . ر جامعه استآموزش و پرورش، ايجاد سرزندگي و پويايي د
برنامـه افـزايش   «اي آموزشي تحت عنوان       پردازان روانشناسي شادي، برنامه     يكي از نظريه  ) 1977،1983(3فوردايس

هاي رفتاري و اجتمـاعي   هاي شناختي داراي مولفه  مولفه بود، اين برنامه عالوه بر مولفه14ارائه كرد كه داراي    » شادي
  ).1383ديگران، ي و نقل از آرگايل، ترجمه گوهر(نيز بود 

در اقدامات آموزشي خود يك رويكرد آموزشي را مورد استفاده قرار داده است كه هم شناختي و هـم                   ) 1997(فوردايس

                                                
1. Silberman 

2. Nodding 
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مربوط را براي دانـشجويان خـود مطـرح         پژوهشهاي  رفتاري است، در بخش شناختي عالوه بر آن كه نتايج بدست آمده از              
 دخيل بودن افكار و رفتارهاي خاص در ايجاد شادكامي پرداخته اسـت و در بخـش                 اي در مورد علل     كرده، به مباحث ريشه   

تواننـد   هاي شناختي و رفتاري را كه معتقد اسـت مـي   ها و راهكارهاي حاصل از درمان   ي متنوعي از تكنيك     رفتاري مجموعه 
  .»ار داده استبراي دانشجويان جهت به كارگيري هر يك از اصول در زندگي مفيد باشند مورد استفاده قر

پذيري افزايش شـادكامي شـروع و راهكارهـايي را بـراي      هاي خود را در مورد امكان   فوراديس مطالعات و بررسي   
افزايش شادكامي ارائه كرد و تحت شرايط كنترل شده مورد آزمايش قرار داد نتايج مطالعات وي حاكي از آن بود كـه                      

  ).1977،1983فوراديس،(را ارتقاء بخشيدندهمه راهكارها سطح شادكامي افراد مورد آزمايش 
هايي از جمله برنامه آموزش شادكامي فوردايس  نيز از برنامه) 1998(ديگران  و 2و فاوا) 1980( و همكاران 1ليچتر

  . ها شدند استفاده كردند كه در نتيجه از طريق آموزش، موجب افزايش شادي و احساس رضايت آزمودني
هايي نشان دادند كه شادماني مثبت بـا اسـتفاده از             طي پژوهش ) 1980(ديگران   و   3منسه سال بعد از فوردايس كا     

  ).2003نقل از آرگايل، (راهكارهاي مشابه افزايش مي يابد 
نيز به نتايج مهمي در مورد افرادي كه آموزش شادماني به آنها داده            ) 1993 5، ويد 1986 4كووال(پژوهشگران ديگر 

  .شد دست يافتند مي
نظـران و پژوهـشگراني كـه         صاحب. اني متغير ديگري بود كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت           هوش هيج 

تواند كاربردها و تـاثيرات مهمـي بـر           پردازند معتقدند كه هوش هيجاني مي       بررسي و مطالعه علمي هوش هيجاني مي      
غلي، زنـدگي شـغلي، زنـدگي    اي يـا شـ   ي حرفـه  هاي گوناگون آدمي چون رهبري و هدايت ديگـران، توسـعه           فعاليت

، 8، كارسـو و گلمـن     7، سـالووي  6مـاير .( خانوادگي و زناشويي، تعليم و تربيت، سالمت و بهزيستي رواني داشته باشد           
  ).1384؛ رضواني 2003، 10؛ ماير و فورگاس1996، 9؛ ماير، گلن2004

باق بـا محـيط پيرامـون ارتبـاط     هوش هيجاني با شناخت فرد از خود و ديگران، ارتباط با ديگران، سازگاري و انط         
هـوش شـناختي، داراي قابليـت     دارد و يك توانمندي تاكتيكي در عملكرد فردي محـسوب مـي شـود در حـالي كـه        

هوش هيجاني، پيش بيني موفقيت را ممكن مي سازد زيرا نشان مي دهـد كـه چگونـه      . استراتژيك و دراز مدت است    
به عبارت ديگر هوش هيجاني به تفاوت هـاي         . لف به كار مي گيرد    فرد بالفاصله دانش خود را در موقعيت هاي مخت        

   . )2007، 12؛ چان2008، 11مويرا و اليور(افراد در ادراك، پردازش، تنظيم و به كارگيري اطالعات هيجاني اشاره دارد 
 كه هوش   با بررسي ارتباط هوش هيجاني و ارزيابي شناختي رويدادهاي استرس زا دريافتند           ) 2008(مويرا و اليور    
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هيجاني باال با احساس خودكارآمدي، كنار آمدن با موقعيت هاي استرس زا و ارزيابي رويدادهاي استرس زا به عنوان                   
  . چالش و فرصتي براي يادگيري نه تهديدي براي امنيت، رابطه دارد

كارآمـدي و عملكـرد    نشان داد كه هوش هيجاني با خود      ) 2008 (1يافته هاي ويليام، كان، ليپز، نيومن و كاميموري       
همچنـين  . بهتر در زمينه هاي خود تنظيمي، ابراز وجود، استقالل، همدردي با ديگران، كنترل و خوش بيني رابطه دارد                 

در يك فراتحليل نشان دادند كـه هـوش هيجـاني بـا سـالمت روان،           ) 2007 (2نيكوال، جوهان، اينر، ناوجوت و سالي     
نـشان  ) 2002(، نقل از آسـتين    3پژوهش هاي سالوسكي و كارتيرات     خصوص،در همين   . رابطه مثبت و معناداري دارد    

داد كه افراد داراي هوش هيجاني باال، فشار رواني كمتري را تحمل مي كنند، شاداب ترند و از رضايت روان شناختي                     
عـاطفي،  پيوسـته   هوش هيجاني يك سازه چند عاملي است كه از چند توانـايي بـه هـم     . و فيزيكي بهتري برخوردارند   

دهـد چنانچـه ذكـر شـد      شخصي و اجتماعي تشكيل شده است و ما را در رويارويي با مقتضيات روزمـره يـاري مـي    
  .ها و اجزاي آن، با سالمت روان ارتباط دارد همگي مؤلفه

شود ارتباط نزديكي بـين ايـن           هاي هوش هيجاني بررسي مي      زماني كه برنامه آموزشي شادكامي فوردايس با مؤلفه       
توان از طريق آموزش شادكامي به افزايش هـوش           شود كه آيا مي     بنابراين چنين سؤالي مطرح مي    . گردد  شاهده مي دو م 

  هيجاني دست يافت؟
  :هاي پژوهش حاضر عبارتند از فرضيه

آمـوزش  . دهد  رفتاري فوردايس ميزان سالمت روان دانشجويان را افزايش مي      -آموزش شادكامي به شيوه شناختي    
  .دهد  رفتاري فوردايس ميزان هوش هيجاني دانشجويان را افزايش مي-يوه شناختيشادكامي به ش

  . رفتاري فوردايس بر سالمت روان دانشجويان دختر و پسر متفاوت است- تأثير آموزش شادكامي به شيوه شناختي
  . متفاوت است رفتاري فوردايس بر هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر- تأثير آموزشي شادكامي به شيوه شناختي

  روش پژوهش
بـه منظـور   .  پس آزمون با گـروه گـواه اسـتفاده شـد    -با توجه به هدف پژوهش، از طرح نيمه تجربي پيش آزمون  

هـاي مختلـف دانـشگاه بـه نـسبت       اي از دانـشكده  گيري چند مرحله  نفر به صورت نمونه    500اجراي پژوهش، تعداد    
و به منظور شناسايي افراد در مرحله بعـدي كدگـذاري      (ده شد    دا GHQ-28جمعيت انتخاب شدند و به آنان آزمون        

ي بـاال       نفر افرادي كه در اين آزمـون نمـره          70 به روش تصادفي تعداد      ،پس از اجراي آزمون و نمره گذاري      ). گرديد
 گروه( برخوردار نبودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه           عمومي  كسب نمودند و در واقع از سالمت        

در مرحله پيش آزمون به هر دو گـروه  .  نفر جاي گرفتند  35تقسيم شدند و در هر گروه، تعداد        ) آزمايش و گروه گواه   
نيز، داده شد؛ سپس متغير مستقل يعني برنامه آمـوزش شـادكامي بـه              ) 2000(آزمون هوش هيجاني پترايدز و فارنهام       

.  دقيقه اي اجرا شد    120 جلسه   8ي گروه آزمايش در      رفتاري فوردايس به صورت گروهي فقط بر رو        -شيوه شناختي 
در مرحله پس آزمون بار ديگر هر دو گروه از نظر سالمت روانـي و             . براي گروه گواه فعاليت خاصي صورت نگرفت      

                                                
1. William , Kahn, Lipizzi, Newman & Kamimori  

2. Nicola,  John , Einar , Navjot & Sally  

3. Savlowsky & Kartirat  
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 ماه بعد، هر دو گروه با دو ابزار مذكور، به منظور پيگيري و پايداري تأثير               3. هوش هيجاني مورد سنجش قرار گرفتند     
  . ه آموزشي، مجدداً آزمون شدندمداخل

  . استفاده شده استGHQ-28براي سنجش سالمت روان از پرسشنامه سالمت عمومي 
مبتني بـر روش خـود      » پرسشنامه سرندي «يك  (GHQ)معتقد است پرسشنامه سالمت عمومي      ) 1979(گلدبرگ  

اختالل رواني هستند مورد استفاده     هاي باليني با هدف رديابي كساني كه داراي يك            دهي است كه در مجموعه      گزارش
  .گيرد قرار مي

تـرين سـطوح      هايي در نظـر گرفـت كـه از پـايين            توان به عنوان مجموعه پرسش      پرسشنامه سالمت عمومي را مي    
توانـد    هاي مختلف رواني وجود دارد تشكيل شده است و بـدين ترتيـب مـي                هاي مشترك مرضي كه در اختالل       نشانه

بنـابراين هـدف ايـن    . پندارنـد متمـايز كنـد    ي كلي آنهايي كه خـود را سـالم مـي            وان يك طبقه  بيماران رواني را به عن    
پرسشنامه دستيابي به يك تشخيص خاص  در سلسله بيماري هاي رواني نيست بلكه منظور اصلي آن، ايجـاد تمـايز                     

  ).1377نقل از استورا، ترجمه دادستان (بين بيماري رواني و سالمت است 
تنظـيم و بطـور وسـيعي بـه         ) 1979( براي اولين بار توسط گلدبرگ در سال         (GHQ)ت عمومي   پرسشنامه سالم 

فـرم اصـلي ايـن پرسـشنامه     . هاي مختلف به كار برده شده است   منظور تشخيص اختالالت خفيف رواني در موقعيت      
 بيمـاران بـستري   روانشناسي، طب عمومي بر روي بيماران سرپايي و پژوهشهاي  سؤال است كه تا كنون در     60داراي  

  ).1387، نقل از يعقوبي، 1991 ،ديگرانسريرام و . (به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است
 سؤالي و 28 سؤالي، 30هاي كوتاه شده  اين پرسشنامه به طور مكرر مورد تجديد نظر قرار گرفته و به صورت فرم         

اي ايـن پرسـشنامه سـالمت          ماده 28فرم  ) 1988 ،يليامزگلدبرگ و و  (شود     سؤالي در مطالعات مختلف استفاده مي      12
از جمله موارد عمده استفاده از آزمون،       . عمومي داراي اين مزيت است كه براي تمامي افراد جامعه طراحي شده است            

  .باشد كاربرد آن به عنوان ابزار تشخيص و تميز اختالالت رواني و ارزيابي وضعيت سالمت رواني افراد جامعه مي
گـذاري    ي نمره گذاري ليكرت كه بر اساس اين شـيوه نمـره             ي نمره گذاري پرسشنامه سالمت عمومي از شيوه       برا

 بوده و نمرات هر آزمودني در هـر يـك از زيـر              3-2-1-0اي از آزمون از راست به چپ           درجه 4هر يك از سؤاالت     
  . شوند ها به صورت جداگانه مشخص و در زير يك ورقه نوشته مي مقياس

ي نمره كل آن در دامنـه صـفر تـا             آوريم كه در نتيجه     ت زير مقياس ها را جمع كرده و نمره كل را بدست مي            نمرا
 ترجمـه  ،استورا(دهد   در هر مقياس وخامت آزمودني در آن عامل را نشان مي          21 تا   14نمرات بين   .  قرار مي گيرد   84

  ).1377دادستان 
در ايـن   . انـد   را براي پرسشنامه سالمت عمومي تعيين كـرده       ) 86/0(پايايي و بازآزمايي    ) 1380(ديگران  مولوي و   

.  سـؤال بـا نمـره كـل همبـستگي بـااليي دارد             28دروني مواد پرسشنامه نشان داد كه تمام        هماهنگي  پژوهش بررسي   
هاي فـردي در نمـرات     تفاوت�14.  بدست آمد86/0ي محاسبه آلفاي كرونباخ    اين پرسشنامه به وسيله   اعتبار  ضريب  

در مطالعه اي كـه اخيـراً       . باشد  گيري و عدم دقت در پاسخگويي به سؤاالت مي          مت رواني مربوط به خطاي اندازه     سال
، ديگـران يعقـوبي و    ( انجام گرفـت     GHQ-28بر روي يك جمعيت دانشجويي از دانشجويان جديدالورود با آزمون           

 بـه   34/0 و   65/0،  68/0ترتيـب نمـرات     براي شاخص هاي حساسيت، ويژگي و ميزان اشتباه طبقه بندي بـه             ) 1387
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  .روايي پرسشنامه سالمت عمومي توسط روايي ساختاري مورد استفاده قرار گرفته است. دست آمد
اين پرسشنامه توسط پترايـدز و فارنهـام     .پرسشنامه هوش هيجاني ابزار ديگري بود كه در اين پژوهش استفاده شد           

كامالً مخـالف تـا كـامالً موافـق داده      (7 تا 1ت و به هر ماده از نمره  ماده اس  30طراحي شده و و متشكل از       ) 2002(
-16-18-22-25-26-28شود كه شـامل سـؤاالت        گذاري معكوس مي    البته در نيمي از سواالت طريقه نمره      ) شود  مي
ايـن پرسـشنامه چهـار عامـل     . كند باشد كه براي آزمودني حالت انحرافي ايجاد مي      مي 14-13-12-10-8-7-5-4-2

) 2002(پترايدز و فارنهام    . سنجد  بيني، درك عواطف خود و ديگران و كنترل عواطف و مهارت اجتماعي را مي               خوش
همچنين در ايران ضريب پايـايي پرسـشنامه   . اند  محاسبه كرده  0 /86همساني دروني تمام پرسشنامه هوش هيجاني را        

 81/0آمـوزان شـهر اصـفهان         دانشجويان و دانـش   در جامعه آماري    ) 1383(ويژگي هاي هوش هيجاني توسط ماراني       
از اعتبار ضريب . باشد  مي0 /78آموزان به تنهايي    درصد و براي دانش    8محاسبه گرديد كه براي دانشجويان به تنهايي        

دهـد ايـن پرسـشنامه از     دروني سؤاالت با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ بدست آمد و نـشان مـي            هماهنگي  طريق  
توان به نتايج حاصل از اجـراي ايـن پرسـشنامه اعتمـاد        برخوردار است و بيان كننده اين امر است كه مي خوبياعتبار  
 86/0درونـي تمـام عيـار پرسـشنامه هـوش هيجـاني را              همـاهنگي   ) 2002(پترايدز و فارنهام    ). 1383 ،ماراني(نمود  

پرسشنامه هوش هيجاني را در انگليس از طريق        فرم بلند   اعتبار  نيز،  ) 2003(ديگران  سافلوفسكي و   . محاسبه كرده اند  
 نفر از دانش آموزان دبيرستان هاي شـهر         150 نفر از دانشجويان و      150تعداد  .  محاسبه كرده اند   89/0آلفاي كرونباخ،   

اصفهان به شيوه نمونه برداري تصادفي انتخاب شدند و به دو پرسشنامه ويژگي هاي هوش هيجاني و فرم مشخصات       
  ). 1383ماراني، (ادند فردي پاسخ د

بـا انجـام ايـن    . با استفاده از روش تحليل عوامل به هنجار يابي اين مقيـاس در ايـران اقـدام كـرد       ) 1383(ماراني  
در تحليـل  ) 1383(همچنـين مـاراني   . تحليل، در مقياس و تعداد سؤاالت و بارهاي عاملي آنها تغييري به وجود نيامد    

 اعتبـار  ضـريب  . ليه سؤاالت آن رابطه مثبت و خوبي با نمـره كـل مقيـاس داشـتند    سؤاالت اين مقياس نشان داد كه ك  
  .  بود81/0مقياس توسط وي به شيوه آلفاي كرونباخ محاسبه شد و 

) 2000(نيز به منظور برآورد اعتبار آزمون هوش هيجاني پترايدز و فارنهـام  ) 1385(ديگران مهرابي زاده هنرمند و    
و آزمون هـوش هيجـاني پترايـدز و فارنهـام           ) 1998( هوش هيجاني شات و همكاران       ضرايب همبستگي بين آزمون   

 و بـراي  39/0، براي زنان   40/0اين ضرايب همبستگي براي كل نمونه       . را به به تفكيك جنس محاسبه كردند      ) 2000(
اعتبـار  ) 1386(همچنـين در پـژوهش جهـانزاده    . عني دار بودند  P > 001/0 بودند كه همگي در سطح 35/0مردان 

  . براي آزمون هوش هيجاني پترايدز و فارنهام به دست آمد83/0
  .  محاسبه شده است89/0پرسشنامه شادماني آكسفورد، اعتبار در پژوهش جعفري، عابدي و لياقتدار، 

 نفـر از دانـشجويان جامعـه    30پرسشنامه ها از يك مطالعه مقدماتي بر روي     اعتبار  ژوهش جهت سنجش        در اين پ  
اعتبـار  ؤاالت از طريـق ضـريب آلفـاي كرونبـاخ ضـريب        بر اين اساس پس از تعيين واريانس سـ        . اري استفاده شد  آم

  .  به دست آمدGHQ-28 ،88/0محاسبه شد و براي پرسشنامه 
با توجه به فرضيه هاي مطرح شده و روش پژوهش، از آمار توصيفي شامل فراواني، درصـد، ميـانگين و انحـراف     

ــار و از آمــا  ــودن توزيــع           معي ــه نرمــال ب ــه ب ــا توج ــره، ب ــد متغي ــانس چن ــل كواري ــامل تحلي ــتنباطي ش   ر اس
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علت استفاده از تحليل كواريانس بـه ايـن شـكل بـود كـه بـا                 . داده ها و همگني واريانس گروه ها استفاده شده است         
  . كنترل نمرات پيش آزمون، گروه هاي آزمايش و كنترل در پس آزمون مورد مقايسه قرار گرفتند

  يافته ها 

  در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري دانشجويان گروه آزمايش و كنترلعمومي مقادير ميانگين و انحراف معيار سالمت ): 1(جدول 

  آزمون پيگيري  پس آزمون  پيش آزمون  شاخص هاي آماري

  ميانگين  گروه
انحراف 

  معيار
  ميانگين

انحراف 

  معيار
  ميانگين

انحراف 

  معيار

  آزمايش
  كنترل

23/36  
07/36  

10/13  
14/12  

60/11  
50/35  

84/6  
09/15  

13/12  
87/35  

18/6  
13/14  

  

  دانشجويان گروه آزمايش و كنترلعمومي نتايج آزمون لوين، پيش فرض برابري واريانس هاي آزمون سالمت ): 2(جدول 

  سطح معنا داري  درجه آزادي درون گروهي  درجه آزادي بين گروهي  آماره لوين  آزمون

  نپس آزمو
  پيگيري

32/3  
35/2  

1  
1  

58  
58  

07/0  
13/0  

  

  دانشجويانعمومي نتايج تحليل كواريانس  چند متغيره تأثير آموزش شادكامي بر سالمت ): 3(جدول 

  آزمون  منبع
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات
  Fمقدار 

سطح 

  معناداري

ضريب 

  اتا

توان 

  آزمون

  گروه
  پس آزمون

  پيگيري
8605  

41/8487  
1  
1  

8605  
41/8487  

35/69  
15/70  

001/0  
001/0  

55/0  
55/0  

99/0  
99/0  

  
دانـشجويان در پـس   عمـومي  ، تفاوت معنـاداري را بـين سـالمت    a=/050 مشاهده شده در سطح     Fبنابر نتايج حاصله،    

ود، آموزش شادماني موجـب سـالمت       آزمون و آزمون پيگيري گروه آزمايش و كنترل نشان مي دهد بنابراين مي توان اذعان نم               
،  تفـاوت    55/0بر اساس ضريب اتا  به دست آمده         . دانشجويان شده است، بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد مي گردد         عمومي  

  دانشجويان در پـس آزمـون و آزمـون پيگيـري در دو گـروه، ناشـي از آمـوزش شـادماني         عمومي در واريانس نمرات سالمت  
  ).1386مولوي، ( در جدول حاكي از كفايت حجم نمونه است 80/0ان آماري باالتر از همچنين تو. مي باشد
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  مقادير ميانگين و انحراف معيار هوش هيجاني در پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري دانشجويان گروه آزمايش و كنترل): 4(جدول

  آزمون پيگيري  پس آزمون  پيش آزمون  شاخص هاي آماري

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  معيارانحراف   ميانگين  گروه

  آزمايش
  كنترل

73/90  
94/91  

02/17  
78/19  

35/107  
89/89  

16/15  
67/15  

22/106  
25/90  

61/14  
27/15  

  

  نتايج آزمون لوين، پيش فرض برابري واريانس هاي هوش هيجاني دانشجويان گروه آزمايش و كنترل): 5(جدول 

  سطح معنا داري  درجه آزادي درون گروهي  آزادي بين گروهيدرجه   آماره لوين  آزمون

  پس آزمون
  پيگيري

95/2  
12/2  

1  
1  

58  
58  

09/0  
15/0  

 

  نتايج تحليل كواريانس چند متغيره تأثير آموزش شادكامي بر هوش هيجاني دانشجويان): 6(جدول 

  آزمون  منبع
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات
  Fمقدار 

سطح 

  اريمعناد

ضريب 

  اتا

توان 

  آزمون

  گروه
  پس آزمون

  پيگيري
09/4814  
62/3986  

1  
1  

09/4814  
62/3986  

66/31  
15/22  

001/0  
001/0  

36/0  
28/0  

99/0  
99/0  

  

، تفاوت معناداري را بين هـوش هيجـاني دانـشجويان در       a=/050 مشاهده شده در سطح      Fبنا بر نتايج حاصله،     
پيگيري گروه آزمايش و كنترل نشان مي دهد بنابراين مي توان اذعـان نمـود، آزمـايش شـادماني        پس آزمون و آزمون     

بر اسـاس ضـريب   . موجب افزايش هوش هيجاني دانشجويان شده است، بنابراين فرضيه دوم پژوهش تأييد مي گردد     
تيـب در پـس آزمـون و         تفاوت در واريانس نمرات هوش هيجاني دانشجويان بـه تر          28/0 و   36/0اتا  به دست آمده      

 در جـدول حـاكي از   80/0همچنين توان آماري باالتر از . استآزمون پيگيري در دو گروه، ناشي از آموزش شادماني          
  .كفايت حجم نمونه است

  لنتايج تحليل كواريانس چند متغيره تأثير آموزش شادكامي بر سالمت رواني دانشجويان دختر و پسر گروه آزمايش و كنتر): 7(جدول 

  منبع
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات
  Fمقدار 

سطح 

  معناداري

ضريب 

  اتا

توان 

  آزمون

تعامل گروه و 
  جنسيت

02/104  1  02/104  14/1  29/0  2/0  19/0  
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تفاوت معناداري را بين پس آزمون و آزمون پيگيري سالمت رواني دانـشجويان دختـر و پـسر گـروه                    ) 7(جدول  
د بنابراين مي توان اذعان نمود، آموزش شادكامي بر سـالمت روانـي دانـشجويان دختـر و پـسر      آزمايش نشان مي ده   

 .گروه آزمايش، يكسان بوده است و لذا فرضيه چهارم پژوهش تأييد نمي گردد

  

  نتايج تحليل كوواريانس تأثير آموزش شادكامي بر هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر گروه آزمايش و كنترل): 8(جدول 
 

 

ي ، تفاوت معناداري را بين پـس آزمـون و آزمـون پيگيـر    a=/050 مشاهده شده در سطح Fبنا بر نتايج حاصله،     
هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر گروه آزمايش نشان نمي دهد بنابراين مي توان گفت اثر آموزش شادكامي بـر                    

   .هوش هيجاني دانشجويان دختر و پسر گروه آزمايش، يكسان بوده است

  بحث 
گيـري  نتايج به دست آمده نشان داد تفاوت معناداري بين ميـانگين نمـرات سـالمت روانـي در پـس آزمـون و پي                       

با توجه به اينكه ميانگين نمـرات پـس آزمـون گـروه آزمـايش       . دانشجويان گروه آزمايش و كنترل وجود داشته است       
 بنابراين مي توان نتيجـه گرفـت       ) P>% 5(كوچكتر از ميانگين نمرات پس آزمون دانشجويان گروه كنترل بوده است            

  . ه است و لذا اين فرضيه تأئيد مي شوددانشجويان شدعمومي كه آموزش شادكامي موجب افزايش سالمت 
مبني بر اينكه شـادي مـي توانـد سـالمت           ) 2000(و پترسون   ) 2000(نتايج اين پژوهش با پژوهش هاي الرسون        

مبنـي بـر اينكـه      ) 2004(جسماني و رواني را بهبود بخشد همخواني دارد و از طرفي با يافته هاي پژوهش سـليگمن                  
ردگي مي شود همسو مي باشـد، در همـين راسـتا پـژوهش هـاي ليمبوميرسـكي       آموزش شادماني موجب كاهش افس    

نشان داد كه آموزش شادكامي موجب تغييراتي در ساخت هاي شناختي و هيجـاني افـراد مـي شـود و آنـان                  ) 2005(
ليمبوميرسـكي و  پژوهـشهاي  همچنين نتايج . ديدگاه هاي مثبت تري نسبت به رويدادهاي جاري زندگي پيدا مي كنند 

نشان داد كه افراد شاد به شرايط و اتفاقات به شيوة مثبت تر و سـازگارانه تـري پاسـخ مـي دهنـد و                       ) 2005(ديگران  
  . داراي سطح استرس كمتر و نظام ايمني قوي تر هستند و نسبت به افراد ناشاد در برخورد با استرس خالق ترند

تايج چشمگيري در خصوص ايجاد شادماني و افزايش        به ن » برنامة افزايش شادي  « با ارايه    1977فوردايس در سال    
  . سالمت روان دست يافت

نيز كه از برنامه آموزش شادكامي فوردايس اسـتفاده كردنـد بـه    ) 1998(ديگران و فاوا و ) 1980(ديگران ليتجر و  
اين مطلـب   . اين نتيجه رسيدند كه آموزش شادكامي ميزان شادي و رضايت از زندگي آزمودني ها را افزايش مي دهد                 

كه شادي مي تواند موجب ارتقاء سالمت رواني شود و اين دو متغيـر بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد، در پـژوهش هـاي             

  منبع
مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات
مقدار 

F  

سطح 

  معناداري

ضريب 

  اتا

توان 

  آماري

تعامل گروه و 
  جنسيت

59/414  1  59/414  48/1  23/0  03/0  22/0  
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آچـات و  ) 2007(اسميت ) 2006(كتچاين ) 2009(فلورا ) 2001(ريان و ديسي    ) 2002(متعددي از جمله تري نيداد      
به تأئيـد رسـيد و نـشان داده         ) 1383(رئيسي  ) 1383(شمس  ) 1386(جوكار  ) 1387(حسين ثابت   ) 2000(همكاران  

بـر ايـن اسـاس افـرادي كـه شـادماني            . وجود دارد عمومي  شد كه همبستگي مثبت و معناداري بين شادي و سالمت           
  . بيشتري هم برخوردارند و سالمتي نيز بر شادماني مي افزايدعمومي بيشتري دارند، از سالمت 

زش شادكامي بر هوش هيجاني دانـشجويان بـه دسـت آمـده اسـت تفـاوت                 يافته هايي كه در خصوص تأثير آمو      
 ميـانگين  ،معناداري را بين ميانگين نمرات هوش هيجاني دانشجويان گروه آزمايش و كنترل و چنانچه مـشهود اسـت                 

نمرات پس آزمون و پيگيري دانشجويان گروه آزمايش بزرگتر از ميانگين نمرات پس آزمون و پيگيري گـروه كنتـرل                    
بنابراين فرضيه دوم پژوهش تأئيد مي شـود  . استاين امر نشان دهندة تأثير آموزش شادكامي بر هوش هيجاني           . ستا

در واقع آموزش هايي كه به منظور افزايش شادكامي به دانشجويان داده شد تا آنـان بتواننـد احـساسات و هيجانـات                       
ران داشته باشند، افكار منفي را از خود دور نماينـد،  خود را شناسايي و كنترل كنند، برداشت صحيح از احساسات ديگ     

تعامالت اجتماعي و روابط صميمانه با ديگران داشته باشند، فعاليت هاي هدفمند و معنادار در زندگي داشته و برنامه                   
  . ريزي صحيح در زندگي خود ايجاد نمايند، مجموعاً توانسته است هوش هيجاني آنان را افزايش دهد

نگارنـده  مستقيماً در ارتباط با آموزش شادكامي و افزايش هوش هيجاني انجـام شـده باشـد توسـط          پژوهشي كه   
يافت نشد پژوهش هايي در ارتباط با هوش هيجاني و دست يابي به موفقيت و در نتيجه شـادكامي در ابعـاد              

) 2007(چان ) 2008(متفاوت انجام شده است كه از جمله آنها مي توان به  پژوهش هاي راتهي و راستوجي  
جوكـار  ) 1387(يعقـوبي   ) 2001(ويترسـو   ) 2000(پترايدز و همكاران    ) 2007(شارپ  ) 2006(كوپروسواف  

اشاره كرد كه همگي همبستگي معناداري را بـين هـوش    ) 1382(پورزارعي  ) 1383(گلستان جهرمي   ) 1386(
مودنـد افـرادي كـه از هـوش     هيجاني، رضايت از زندگي، سالمت روان و شادكامي نشان دادنـد و گـزارش ن           

هيجاني باالتري برخوردارند، در برخورد با مشكالت زندگي از روحيه باالتري برخوردار بوده و به حل آنهـا                  
  .مي پردازند و استفاده از راهبرد حل مسأله اي در آنان بيشتر است

ن دختـر و پـسر تفـاوت    دانـشجويا عمـومي  يافته هاي به دست آمده در زمينه تأثير آموزش شادكامي بر سـالمت          
به عبارت ديگر، آموزش شادكامي كه براي دانشجويان دختر و          . معناداري را در اثر تعاملي جنسيت و گروه نشان نداد         

دانشجويان دختر و پسر را به يـك ميـزان          عمومي  پسر اجرا شد، به يك ميزان بر آنان تأثيرگذار بوده و سطح سالمت              
  . سوم پژوهش مورد تأئيد قرار نگرفتبنابراين فرضيه. افزايش داده است

در تبيين نتايج فرضيه حاضر مي توان گفت از آنجايي كه آموزش شادكامي ارتباطي با ساختار فيزيولوژيكي افـراد                  
ندارد بنابراين نمي تواند تأثير متفاوتي بر روي دو جنس زن و مرد داشته باشـد و اگـر افـراد بـه گونـه مـشابه همـه                             

ند و به تمرينات و انجام تكاليف بپردازند، تأثير آن در هر دو جـنس مـشابه خواهـد بـود كـه                       جلسات را شركت نماي   
  .چنين اتفاقي نيز در پژوهش حاضر افتاد

 رفتاري فـوردايس بـر ميـزان شـادي          –يافته هاي به دست آمده در مورد تأثير آموزش شادكامي به شيوه شناختي              
ان نداده است؛ به عبارت ديگـر دانـشجويان دختـر و پـسر بـه ميـزان               دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري را نش       
پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با شادكامي و جنـسيت، حـاكي   . اندمشابهي از جلسات آموزش شادكامي بهره برده     
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س نتايج در برخي از پژوهش ها، ميزان شادماني در دو جـن           . از نتايج متفاوت و عدم اتفاق نظر در اين خصوص است          
. نشان داد جنسيت فرد با ميزان شـادماني او رابطـه دارد       ) 2007(را متفاوت نشان مي دهند؛ براي مثال مطالعات مايرز          

مردها اغلب زماني كه دچار مشكالت مي شوند از شادي شان كاسته مي شـود در صـورتي كـه زنـان دائمـاً در ايـن                           
  . ند ميزان نگراني آنان نيز بيشتر مي شودشرايط، نشخوار ذهني مي كنند و عالوه بر اينكه شاد نيست

ديگـران  و فوجيتـا و  ) 2004(ادينگتـون و شـومن    ) 2007(در پژوهش حاضر با توجه به نتـايج مطالعـات مـايرز             
در مورد اينكه زنان، عواطف مثبت و منفي بيشتري را تجربه مي كنند و نسبت به عواطف خود حساس ترند                    ) 1991(

ل درمان بر مي آيند، انتظار مي رفت كه تأثير آموزش شادكامي بـر ميـزان شـادي دانـشجويان                    و بنابراين بيشتر به دنبا    
   .دختر و پسر متفاوت باشد كه چنين نتيجه اي حاصل نشد

در ايـن  . شايد بتوان يافته به دست آمده را به حضور فعال پسران همانند دختران در جلسات آموزشـي نـسبت داد     
ان به حضور در جلسات عالقه نشان دادند و فعاالنه به انجام تكاليف پرداختنـد و ايـن                  پژوهش پسران نيز مانند دختر    

 ماه بعد از آموزش، آنان قـبالً اعتقـادي بـه اصـول              3امر در حالي بود كه طبق اظهارات پنج نفر از پسران در مصاحبه              
م كم اين باور در آنـان شـكل   روان شناسي و جلسات آموزشي مرتبط با آن نداشتند ولي با شركت در اين جلسات، ك    

عده اي از آنان بيان كردنـد كـه در   . گرفت كه آموزش ها مي تواند مؤثر باشد و قادر است در آنان تغييراتي ايجاد كند  
اين جلسات نكاتي آموختند كه در زندگيشان كامالً جنبه كاربردي داشته و در شادماني آنان تأثير مثبت گذاشته اسـت                   

  . شركت در جلسات، اين اطالعات مفيد را نداشتنددر حالي كه قبل از 
 لذا بايد از    ،پژوهش حاضر با محدوديت هايي نيز همراه بود از جمله آن كه پژوهش برروي دانشجويان انجام شد                

در پـژوهش هـاي آينـده     بر همين اساس پيشنهاد مي شود،     .كردتعميم آن به همه اقشار جامعه و همه سنين خوداري           
  .گروه هاي ديگر و سنين مختلف اجرا شوددر  آموزش شادكامي

همچنين باتوجه به نتايج تحقيق پيشنهاد مي شود مراكز مشاوره دانشگاهها جهت افزايش سـالمت روان و هـوش                   
 به نظر مي رسد چنانچه اين گونه جلـسات   وهيجاني آموزش شادكامي را در سطح وسيعي از دانشجويان اجرا نمايند       

 . هاي گروهي به منظور ارتقا سطح بهداشت رواني جامعه برگزار شودآموزشي از طريق رسانه
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  منابع

 مهـرداد  ،نـشاط دوسـت    حميـد ،، ترجمه مسعود گوهري انـاركي    روان شناسي شادي   .)1383( آرگايل، مايكل    -
  .چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهانكالنتري، 

  . انتشارات رشد:تهران. ترجمه دادستان، پريرخ. مدنتنيدگي يا استرس، بيماري جديد ت .)1377( استورا -
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سالمت روان و شادكامي در بين دانش آموزان               .)1382( پور زارعي، محسن   -

  .دوره   متوسطه شهرستان فراشبند، پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارسنجان
  . انتشارات روشنفكران: مثبت درماني، ترجمة توراندخت تمدن، تهران.)1371( پيل، نورمن -
 رابطه هوش هيجاني، منبع كنترل و متغيرهاي جمعيت شناختي بـا ميـزان بـي ثبـاتي                  .)1386( جهانزاده، آرش    -

  . ازدواج زوجين شهر اصفهان،كارشناسي ارشد روان شناسي چاپ شده،دانشگاه اصفهان
 پژوهـشي دانـشگاه تبريـز، سـال دوم،     - رابطة هدف گرايي و شادي، فـصلنامه علمـي       .)1386( جوكار، بهرام،    -

  .5شمارة 
 تاب آوري، سالمت رواني و رضـايتمندي از  .)1386( جوكار،  بهرام، ساماني، سياهك،  صحراگرد،  نرگس،    -

   25زندگي، مجله روان پزشكي و روان شناسي باليني ايران،شماره 
 اثربخشي آموزش صبر بر اضطراب، افـسردگي و شـادكامي،  برگرفتـه شـده از                 .)1387( حسين ثابت، فريده،     -

  .1387، بهار و تابستان 2، ش1پايان نامه دكتري، دو فصلنامه مطالعات اسالم و روان شناسي، سال 
ه  تأثير آموزش هوش هيجاني بر سالمت روان مادران كودكان فلج مغزي، پايان نامـ              .)1384( رضواني، فاطمه،    -

  .كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان
بررسي اثربخشي آموزش شادماني بر كاهش فشار خون بيماران مبتال بـه فـشارخون              ). 1383. ( رئيسي، حسين  -

  .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان. شهر اصفهان
وش هاي القاي خلق شامل تـصويرسازي مثبـت، خوانـدن جمـالت             بررسي اثربخشي ر  ). 1383. ( شمس، ثريا  -

. گـزارش تحقيـق   . مثبت و ايجاد حالت خندان در افزايش ميزان شادماني دانش آموزان دوره متوسـطه شـهر اصـفهان                 
  .وزارت آموزش و پرورش: اصفهان
  .مؤسسة فرهنگي منادي تربيت:  تربيت طربناك، تهران.)1381( كريمي، عبدالعظيم، -
 بررسي رابطه بين هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي دانش   .)1383(ستان جهرمي، فاطمه     گل -

  ).س(آموزان تيزهوش و عادي، پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده روان شناسي، تهران، دانشگاه الزهرا 
نشجويان و دانـش آمـوزان       هنجاريابي پرسشنامه، ويژگي هاي هوش عاطفي در بين دا         .)1383( ماراني، مرضيه    -

  . شهر اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان
 بررسي جايگاه و اهميت و تأثيرات شادماني در تعليم و تربيت، پايـان نامـه كارشناسـي                  .)1383( مرادي، مريم    -

  .ارشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه اصفهان
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انتـشارات پـويش   :  در علـوم رفتـاري، اصـفهان   SPSS 10-13-14 راهنماي عملـي  .)1386(، حسين  مولوي-
  . انديشه
 مهرابي زاده هنرمند، مهناز؛ علي اكبري دهكردي، مهناز؛ نجاريان، بهمن؛ شكركن، حسين؛ شهني يـيالق و                 -

ن شاغل شهر اهـواز و همـسران         شناسايي و مقايسه گروه هاي تركيبي نه گانه سنخ هاي شخصيتي زنا            .)1385(ميجه  
ويژه نامـه روان  (آن ها از لحاظ سالمت رواني، رضايت زناشويي و هوش هيجاني، مجله علوم تربيتي و روان شناسي    

  . 3 پژوهشي، دوره سوم، شماره -، فصلنامه علمي)شناسي
 مطالعـه   .)1387( يعقوبي، حميد؛ قائدي، غالمحسين؛ اميدي، عبداله؛ كهاني شمس الدين و ظفـر، مـسعود                -

  .، فصلنامه سالمت روان، شماره سومGHQ-28مقدماتي اعتباريابي آزمون 
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