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  روش   از  دهاستفا  با  ها  داده  ل يلتح  و  هيتجز.  یر يپذ  تيمسئول

  موس يا  و  SPSS  افزار  نرم  لهيوس  به  چندگانه  و  يخط  ونيرگرس

  رابطه   كه  داد  نشان  يخط  وني رگرس  از حاصل  جينتا.  ديگرد  انجام

  ی ر ي پذ  تيمسئول  و  عواطف  كنترل  با  يشادكام  نيب  معنادار  و  مثبت

  كنترل   تواند  يم  يشادكام  يعبارت  به.  دارد  وجود  مانمعل  در

. نمايد  ينيب  شيپ  معلمان  در  ار  یر يپذ  تي مسئول  و  واطفع

 بين  رابطه  كه   داد  نشان  چندگانه  ونيرگرس  ل يتحل  ج ينتا  نيهمچن

Abstract 

Happiness is one of the most important and effective 

psychological needs that has positive and important 

effects on human life, has applied and practical 

consequences in life and professional and academic 

performance. Therefore, considering the important 

role and position of teachers in society, the aim of this 

study was to predict the control of emotions and 

responsibility based on happiness in teachers in 

Gachsaran. This research was a correlational study 

and was practical in terms of purpose. The participant 

included 315 employed teachers were selected by 

stratified random sampling. To collect data, 

standardized questionnaires in the field of research 

variables were used, which were: Oxford Happiness 

Questionnaire, Emotions Control Scale and 

Responsibility Questionnaire. Data analysis was 

performed using linear and multiple regression 

methods by SPSS and Emus software. The results of 

linear regression showed that there is a positive and 

significant relationship between happiness with 

emotions control  and responsibility in teachers. In 

other words, happiness can predict teachers' control of 

emotions and responsibility. Multiple regression 

studies also showed that the relationship between 
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happiness subscales with emotions control and 

responsibility was not significant. 

Keywords: Happiness, Emotions Control, 

Responsibility, Teachers. 
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 مقدمه 
د مردمان، احساس شادی و نشاط درص  50ه  به عقيد  ؛شادكامي نشان داده است كهنتايج تحقيقات صورت گرفته در زمينه  

امي هستند و دوست  (. همه مردم جويای شادك1395كرمي و محمدی راد،  ،  ئله زندگي به شمار مي رود )فتاحيين مسمهمتر

اری بودن و شيفتگي  امش، ج ذت، آراحساس های خوشايندی نظير ل(.  2015كنند )بهبودی و كاتبي،    سای را احسدارند كه شاد

هاری و  ب عملکرد افراد از ميزان شادكامي آنها تاثير مي پذيرد )فخری،انديشيدن و   ،است و نحوه تصميم گيریكامي ه شادنتيج

 (. 1396 اميني،

يت  ان كيفاز ميزاز زندگي و ن، ارزيابي مثبت از عواطف گوناگو در نظر گرفت؛ يک ارزيابي مثبتبه عنوان مي توان شادكامي را 

كه تعريف  يم مي كند  و معنا تقس، شيفتگي  سيلگمن شادكامي را به سه عنصر متفاوت هيجان مثبت  . (2019،  زندگي افراد )ووت

حساس هايي چون ثبت يعني تجربه كردن اصورت مي گيرد. هيجان مشادكامي  خود  و اندازه گيری هر يک از اين اجزاء، بهتر از  

ي و توقف مانند يکي بودن با موسيق  .تجاری بودن اسهمان سيال و  شيفتگي  سودگي و ... .  رور، سرخوشي، گرمي، آ لذت و س

 (.  2012)سليگمن،  و عنصر ديگر يافتن معنا در زندگي است دلپذيرفعاليتي خود شدن در حين انجام بيدر زمان و يا از خود 

از هر راهي كه بدست آيدققمح ارتقسمانمت ج، قادر است سالان پي بردند شادكامي  (.  2019ل،  پينو  اء بخشد )ييلديزي را 

در مقايسه با همساالني كه شادكامي را به ميزان كمتری تجربه نموده اند، ازدواج هايشان با  همچنين افراد شاداب و شادكام،  

ظ اجتماعي فعال  ری دارند. اين افراد در شغل خود موفق ترند، از لحارآمد افزون تد  و  دوام تر و موفق تر است، دوستان بيشتر

  ، تال، ديکسون، استيونز و گرتز، التری برخوردارند )باردينروحي و جسمي بهتر و همچنين از طول عمر با تر بوده، از سالمت  

2015.) 

افزايش    ،اين سهل انگاریو    شادماني است  شوق و نشاط و  زا ، همچنان يکي از معضالت جوامع بشری، غفلت ورزيدن  با اين وجود

برخي    (. 2012  مک برايد،   ، شنون، مک گور و )كاكس   پي خواهد داشت  در   را  ضطراب و افسردگي ای رواني نظير اه  بيماری

ن هايي كه تاكنو  فول نهاده است. طبق ارزيابيشادكامي در جامعه ايران رو به ا  شواهد و نتايج آماری نشان داده اند كه ميزان

پايين تر از ميانگين های جهاني است.  ميزان شادكامي جامعه ايراني كم و    صورت گرفته، آمارهای منتشر شده نشان داده اند كه

و    .است  را كسب نموده  118كشور، رتبه    157كه ايران از ميان    مي كنداين حقيقت را فاش   1ن گزارش شادكامي گالوپ آخري

 (. 2020، 2ارش شاد كامي جهاني اه مناسبي را در اين زمينه به خود اختصاص دهيم )گزانسته ايم جايگلذا ما ايرانيان نتو

(. هر انساني در طول حيات خود  1394،  كازينس طف آنهاست )رابينز و  ي از بخش های مهم زندگي آدميان، عوافي يکاز طر

هيجانات و عواطف متفاوتي را   ، مختلف  واجهه با شرايطاحساسات و عواطف را تجربه نموده و بسيار طبيعي مي نمايد كه در م

كه رسيدن به اهداف را ميسر   دهند   قرار ارها را به گونه ای تحت تأثيرند رفتعواطف قادر  (.2009الين لي و جوزف،  بروز نمايد ) 

ون كليف و  ، رآورند )نترزپيدا مي كنند كه عواطف و هيجانهايشان را تحت كنترل خود د ها انگيزه  مواقع انسان عضيگردانند. ب
 

1- Gallup Company 
2- World Happiness Report 
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را بروز  و منفي خويش را تشخيص دهد، آنها  ست كه فرد قادر باشد عواطف مثبت  ا  (. مقصود از كنترل عواطف اين2015تامير،  

نتايج تحقيقات بيان مي دارد، كساني كه به لحاظ رواني    ، ديگرسوی  از    (. 2008دانهام،  داده و بيان نمايد و يا كنترل كند ) 

ودن نمند باز اين رو توا  (. 2014دسن و فسگرو،  بيان تجربه های هيجاني خويش امتناع مي ورزند )داويد، از ابراز و  پريشان ان

،  سزيگلسازش با شرايطي كه همراه با استرس تجربه مي شوند، بسيار ضروری مي نمايد ) ته افراد در كنترل عواطفشان در ج

اكثر   در  هيجان هاهمچنين،  .  دی، ارتباطي تنگاتنگ برقرار استعملکرد بين فر  ميان كنترل عواطف و  (.2012  بازني و بازينسکا،

ترل عواطف و هيجان ها، از بافت اجتماعي تأثير مي  وه های كنبافت اجتماعي هستند و گزينش شي  موارد و عميقاً برآمده از

 (.2015ن، برنکر و كريستنسن، پذيرد )ديکسو

عواطف را بياموزند،  اد بسياری بدليل آنکه قادر نبوده اند مهارت كنترل  افرد كه  مي يابمطالعه كنترل عواطف از آن جهت اهميت  

ف افراد در مهار هيجان ها موارد زيادی از حيطه های زندگي، بهداشت  انهايشان را كنترل نمايند. ديگر آنکه، ضعنمي توانند هيج

  خزايي، عارفي، سعيدی پور و حسيني، ان، دهد )طهماسبيي م جسمي و رواني، روابط و وضعيت زندگي افراد را تحت تأثير قرار

ادراک    بوده سيار سنجيده  با سايرين ب  دارند، عملکردشان در ارتباط  در كنترل عواطف مهارت بيشتریه  صي كاشخا  (.1393

ين  با ساير  دارند؛و احساس های ژرف خود توجه    نکه به نيازها و افزون بر آ  ،يع تری در قبال احساس ها و اعمال ديگران دارندسر

رل عواطف، به متعادل شدن احساس های همچنين توانا بودن در كنتگذارند.    تأثير مي  آنهارابطه ای صميمي برقرار نموده و بر

 (.1393نظير خشم و اضطراب مي انجامد )طهماسبيان و همکاران، منفي 

آورد؛ مسئوليت پذيری است   حياتش فراهم مييکي از خصايص بشری كه زمينه را برای كاميابي های بي شمار وی در طول  

پذيری فراواني نيز  تباطات گسترده ای برخوردار است؛ مسئوليت  آن جهت كه از ار  ع انساني، آدمي از(. در جوام2018د،  ول)مک  

ی وی وابسته م از نظر اجتماعي، به مسئوليت پذيردر زمينه های گوناگون بر عهده دارد. رشد و بلوغ انسان، هم از نظر فردی و ه

به نمو اخالقي و انساني وی د،  اطراف خو  ئوالنه در رابطه با وقايعمديريت امور و برخورد مس  برایت؛ چراكه تالش انسان  اس

يي بر آرامش  رفاه اجتماعي مي گردد، تأثير بسزا  رتقاءبه دليل آنکه مسئوليت پذيری منجر به ا  ،دد. عالوه بر آنمنجر مي گر

 (. 1395اسالمي منش، )خواهد داشت ز ينرواني افراد جامعه 

اهلي، عدم  شناسي و سامان بخشي، در برابر كر، وظيفه  از پشتکا  يف كرد: درجه اینگونه تعري توان ايمسئوليت پذيری را م 

(. مسئوليت پذيری به معنای تضمين و تعهد است  1398؛ به نقل از اعتماد، 1393و اقدام بدون انديشه )بيگ زاده،  اسخگوييپ 

 ، )موسي زادهترين صورت  عي به عالي  فردی و اجتماجرای تکاليف  ن در مقابل احتياجات خود و سايرين و ايا پاسخگو بود  و

( مسئله آدميان و ناسازگاری های آنها، ناشي از مسئوليت نپذيرفتن آنهاست. 1985) 3رالسيده گبه عق  (.1397  كاظمي و تيزرو،

احتياج به برطرف كردن  آنها قادر  نيستند.  ات خود به شيوهچراكه  بيماری های  ای بشردوستانه  او عامل  غير   از نظر  رواني، 

ار مي شوند، نه آنکه به دليل  النه عمل مي كنند، بيماز آن جهت كه غير مسئوافراد  . در حقيقت،  ردن استمسئوالنه عمل ك

 (. 1390بيماری، غير مسئوالنه عمل نمايند )عبدی، 

از آن   ارتباطات ميان فردی، نرمي و سازش اجتماست كه عملکرد  تحقيقات فراواني حاكي  و عملکرد غير    ؛اعيمسئوالنه در 

(. يک انسان  2016 ، گودهمي و ووک،ايقولدر پي خواهد داشت ) اجتماعي راخودپسندانه و تنش در مراودات  مسئوالنه، رفتار

خطاها    را مي پذيرد و افزون بر آن،  ج آنخود و نتايمسئو ليت پذير، از هوش اخالقي بااليي برخوردار است، مسئوليت كارهای  

 (.1393رمي، د )سوری و كگرد مي متقبل ، را نيز  و شکست های خود

وجهي بر بسياری از جنبه های زندگي افراد داشته است؛ همواره  از آن جهت كه تأثيرات قابل تنشاط و شادابي رواني انسان،  

قرار  يابيارز  حاضر موردارتباط شادكامي را با ساير متغيرهای پژوهش  كه    پژوهشي ا ام مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.  

 
3- Glasser 
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دانهام  سها صورت گرفته است كه به برخي از آنها مي پردازيم.  ر سطح روابط بين زير مقياری از مطالعات ديافت نشد و بسيادهد  

د، تعامل بين فردی، بهداشت رواني و سالمت  مهارت كنترل عواطف بر جنبه های مختلف زندگي فرعقيده دارد كه  (  2008)

ترل عواطف و ه اهميت آموختن كندر پژوهشي نشان دادند ك(  2009الين لي و جورف )  گذارد.مي   کي و جسمي وی تأثيرفيزي

يگران  به مادران دارای دانش آموز مبتال به ناتواني يادگيری باعث افزايش خود آگاهي، داشتن رابطه سالم با د نحوه مديريت آن

كار  ت كه بين خود  پژوهشي درياف  (، در 1397معصومي )  د. و تأثير آن بر سالمت جسماني و رواني و عاطفي فرزندان مي شو

نفي نظير اضطراب و افسردگي و برخي  ط وجود دارد. ساير پژوهش ها نشان دادند كه بين عواطف مآمدی و كنترل خشم ارتبا

مسعودی    ه،(، اميدواری )كرباليي هرفت1395مدی ادراک شده )حسن زاده و رضايي،  زير مقياس های شادكامي مانند خود كار آ

  كه  ند يافته ها نشان داد   بطه منفي و معنادار برقرار است.(، را1399)اردبيلي و بنيسي،  يت از زندگي  ( و رضا1399  ،نيا و پيری

)مردباری،  و مسئوليت پذيری اسالمي    (1398  ودار،وليان،دوكوشکاني و يحيي زاده جل)مت  وظيفه شناسيميان رضايت از زندگي با  

پژوهش خود دريافتند    (، در1397چنين، مذبوحي و سعادتي شامير )مهوجود دارد.    رابطه معنادار(  1398  شباني و ابراهيمي،

سماني و  با توجه به اهميت شادی در بهزيستي رواني و جمسئوليت پذيری، رابطه معنادار وجود دارد.  كه بين خودكارآمدی و  

 متغيرهای پژوهش حاضر را  ناًعي كه  پژوهشي اينکه و شده حمطر البمط به هتوج با  و راد،تاثير مثبت آن بر روحيه و عملکرد اف

  پيش   شادكامي   آيا  بدانيم  كه   رسد   مي   نظر   به  ضروری  ؛صورت نگرفته است  ، مورد بررسي قرار دهد (  اهميت معلمان)در جامعه پر

  نظری   مدل  و  پژوهش  دفه  گرفتن  نظر  در  با  ،لذا  خير؟  يا  باشدمي  معلمان  در  پذيری  مسئوليت  و  عواطف  كنترل  كننده  بيني

 : از دبودن عبارت پژوهش  های فرضيه  ،1 شکل در شده ارائه

 كند.  كنترل عواطف را در معلمان پيش بيني مي  ، شادكامي -1

 مسئوليت پذيری را در معلمان پيش بيني مي كند.  شادكامي،  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش  

 پژوهش روش  و  نمونه   ،آماری جامعه

معه  اج  . رود  مي  شمار  به  همبستگي  نوع  از  وصيفيت  های  پژوهش  زمره  در  روش  لحاظ  از  و  یدركارب  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش

دارس  م  توسطه دوم و در مقطع ابتدايي، متوسطه اول، م  98-99شامل كليه معلماني بود كه در سال تحصيلي    ، پژوهش  آماری

آنها   نفر از 315كه تعداد   ند دنفر بو  1715 معلمان حدود شاغل بودند. كل گچساراناستثنايي شهر  دانش و  كار  ای، حرفه يفن

 نه گيری طبقه ای تصادفي، برای پاسخگويي به پرسشنامه ها انتخاب شدند.  ش نموبه رومورگان   -اساس جدول كرجسي بر

 

 های پژوهش ابزار 

   امی آکسفوردشادکپرسشنامه  

  29اين مقياس    .شده است  گايل ولو ساختهافسردگي بک توسط ار  سمواد مقيا  نكرد  سمعکو  ا ب 1990  سالدر  پرسشنامه    نيا

و حداكثر آن   29 آزمودني اقل نمره هرحد ،بنابراين شود. ذاری مينمره گ 4تا  1طيف چهار درجه ای از   سبراساده دارد كه ما

 شادكامي

 یمسؤوليت پذير

 

 فطكنترل عوا

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل
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از    ت يرضا،  خودپنداره  عکس.االتر وی خواهد بود و برمي بادكا انگر شنش  د، ش بنابراين، هر چه نمره آزمودني باالتر بااست.    116

ين پرسشنامه هستند. های ا  اسزيرمقي  ،یدواريامی و  خودكارآمدي،شناس  ييبايز  احساس،  نبود   سرذوق ي،  روان  يآمادگ ي،  زندگ

شيباني  و    پورران عليدر ايآزمودني بدست آوردند.    347درصد را با    90لفای  ( ضريب آ1998)  آرجيل ولو  سروايي اين مقيا

   درصد را به دست آورده اند.93 ضريب آلفایآزمودني  101( با 1390)

 

 طفل عواکنتر اسیمق
خشم، خلق    نيبا عناو   يفرع   اسيمقريز  4ی  داراو    ف خود استكنترل افراد بر عواط  زانيسنجش م  یبرا  یابزار  ،اسيمق  اين

اضطراب و عاطفه مثبت   باشدافسرده،  ا  .مي  از  و    يروناعتبار د  .شوديم  هيسال توص  15ی  باال  راداف  یبرا  اسيمق  نياستفاده 

/  91مقياس خلق افسرده  ير ز  0/0،  72/73خشم    اسيمقبرای زير  0/0،    94/78  اسيمق  يكلره  نم  یبرا   بيآزمون به ترت  ييبازآزما

  سانسيدوره ل انينمونه از دانشجو کي جهت 66/0، 84/0 عاطفه مثبتمقياس و زير 77/0، 89/0اضطراب  اسيمقريز 76/0، 0

  ی ها  عبارتاست و    يسنج  به صورت خود  س ايمقاين    به دست آمد.  زيآن ن  يي و همگرا  يافتراق  يي روا  ،نيهمچن  به دست آمد.

و    4پاسخ عبارات    .شده است  ميتنظ  7  نمره  شدت موافق =تا به    1  نمره  از به شدت مخالف =  یه اهفت درج  اسيدر مق  پاسخ،

به شدت    شکل كه به پاسخ   نيبه ا  شود.يم  یعکس نمره گذاربر  38و    31و    30و    27و    22و    21و    18و    17و    16و    12و    9

   .شوند  يداده م  1 نمره فقبه شدت موا و  7 همخالف نمر

 

 پذیری   یتپرسشنامه مسئول
  مقياس.  دگردي  مطرح(  1984) گاف  توسط  " كاليفرنيا  روانشناختي  پرسشنامه"   در  ديگر   مقياس  14  با   همراه   بار  اولين  مقياس   اين

  كوشي، جديت،  سخت  تعهد،  احساس  شناسي،  وظيفه  قبيل  از  ويژگيهايي  جشسن   منظور  به  سوالي  42  پذيری  مسئوليت  جشنس

 نيکخو،  ترجمه 4مارنات، )گرفت    قرار  استفاده  مورد  مسئوليت  احساس  و  منطق  مقررات،  و  نظم  بر  مبتني  رفتار  اعتماد،  قاليت

  هر  با   بودن  موافق  صورت  در  آزمودني  كه   معني   اين   به.  شود  مي   اریذگ  نمره   1  و  0  بصورت  پرسشنامه  اين  پاسخهای  (.1392

 موافقت   صورت  در.  دهد   مي   قرار  ضربدر  مت عال  آن  مقابل  در  عبارت  هر  با  مخالفت  صورت  در  و   تيک  عالمت  نآ  مقابل  در  عبارت

 صورت   در  و   نمره  1  عبارت  هر   برای  يآزمودن  39  ،38  ،37  ،34  ، 33  ، 32  ،31  ، 30  ، 26  ،24  ، 22  ،20  ، 10  ، 9  ،4  ،2  عبارات  با

 صورت   در  و  1  نمره  آنها  با  مخالفت  صورت  در  آزمودني  يعني.  تاس  برعکس  سواالت  ساير  برای.  كند   مي  يافترد  0  نمره  مخالفت

دارد.  . كند  مي   دريافت  0  نمره  موافقت باالتری  پذيری  باالتری كسب كند، مسئوليت  نمره  آزمودني    پايايي  ضرايب  هرچقدر 

 ترتيب   به(  1390)روشني    و   عنايتي   عسکری،  پژوهش   در  باخكرون  آلفای  و   تنصيف  روش  طريق  از  پذيری  تمسئولي  بخش   مقياس

 .  بود 55/0 و 50/0 با  برابر ( 1390)سي قيطا و حميدی پژوهش  در و  81/0 و 70/0 با برابر

 

 یافته ها

اعضای نمونه   ازدرصد    88.  زن  صدرد  3/59و  مرد بودند  شركت كنندگاناز  درصد    7/40كه    نشان داد  ي داده هابررسي توصيف

م  ديپلفوق    03/0  درصد ليسانس و  6/49،فوق ليسانس و باالتر  آنها  صددر  48/ 7بودند. ميزان تحصيالت    باقي مجردمتاهل و  

  08/18  بوده و ميانگين سابقه كار ايشان  10/7و    21/41به ترتيب    آزمودنيها. همچنين ميانگين و انحراف استاندارد سني  بود

   بود.سال 

 
4- Marnat 
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 د متغیرهای پژوهش میانگین و انحراف استاندار . 1 جدول

 انحراف معيار ميانگين  شترين نمره يب كمترين نمره تعداد  

 37/14 32/78 116 36 315 شادكامي 

 71/3 57/28 43/35 86/19 315 مسووليت پذيری

 42/29 71/147 220 63 315 عواطف كنترل 

 

، 32/78(  37/14به ترتيب )كنترل عواطف    و  شادكامي، مسووليت پذيری  حراف استاندارد، ميانگين و ان(1با توجه به جدول )

 بود.   141/ 71(42/29) و 57/28(71/3)

 گي متغيرهای پژوهش آورده شده است.ماتريس همبست  (2) در جدول

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  . 2 جدول

 2 3 

 21/0 * 51/0 **  . شادكامي 1

 38/0 ** -  كنترل عواطف. 2

 -   مسووليت پذيری . 3

                     *p<  05/0  و **p<01/0 

 

 داری دارد. طف رابطه معناو كنترل عوا غيرهای مسووليت پذيریي با متدكام، شا(2)جدول  اساسبر

  (3)د. نتايج در جدول  گرديستفاده  ا  و رگرسيون چندگانهفرضيه از روش رگرسيون خطي ساده    اين  جهت بررسي  :1فرضیه  

 است. هدگزارش ش

 بر اساس شادکامی یش بینی کنترل عواطفی پبرا  ساده و چندگانهخالصه تحلیل رگرسیون  . 3 جدول

 >F 2R B SEB Beta T P متغير مستقل 

 مقدار ثابت 

 شادكامي 
*56/40 26/0 

82/228 

04/1 

95/12 

16/0 
51/0 

67/17 

67/6 

001/0 

001/0 

 مقدار ثابت 

 خودپنداره

 رضايت از زندگي 

 ي ناآمادگي رو

 سرذوق بودن

 احساس زيبايي شناسي 

 خودكارآمدی

 اميدواری 

**03/5 24/0 

69/230 

42/1- 

33/0 

28/1- 

29/2 

41/2- 

43/1- 

09/1- 

95/17 

44/1 

24/2 

06/2 

51/3 

54/1 

26/2 

69/2 

19/0- 

02/0 

10/0- 

08/0 

22/0- 

09/0- 

04/0- 

85/12 

99/0- 

15/0 

62/0- 

65/0 

57/1- 

63/0- 

41/0- 

001/0 

32/0 

88/0 

54/0 

52/0 

12/0 

53-0 

69/0 

**p<01/0 
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 >p 01/0)  داری پيش بيني كند ناتواند ميزان كنترل عواطف را به طور معي مينشان داد، شادكام  ساده  رسيوننتايج تحليل رگ

, 37/6  =t) کند.  واريانس كنترل عواطف را تبيين ميدرصد از   26 . اين متغير حدود 

 04/1+ 82/228 ×= شادكامي كنترل عواطف                     فرمول معادله رگرسيون:

  چندگانه   خطي  رگرسيون  روش  از  معلمان  در  كنترل عواطف  و   شادكامي   های   مقياس  زير  كنندگي   بيني  پيش  بررسي  برای

انجا  .شد  استفاده شد.  باميخطي چندگانه بين متغيرهای مستقل  م تحليل رگرسيون چندگانه، عدم هممهمترين پيش فرض 

  VIFيا كمتر و يا مقادير    1/0د. مقادير تولرنس  استفاده گردي  VIFو    (toleranceاز آماره تولرنس )برای بررسي اين پيش فرض  

شاخص تحمل   بررسي پيش فرض های رگرسيون چندگانه نشان داد كه.  نشان دهنده همخطي چندگانه است  10بزرگتر از  

   .ين مشکل همخطي چندگانه وجود نداشتو بنابر  دنبود 1/0 گتر ازرمتغيرهای پيش بين بز

ميزان كنترل عواطف را به طور  های شادكامي نمي توانند  داد، هيچ كدام از زير مقياسنشان  دگانه  رگرسيون چن  نتايج تحليل

 داری پيش بيني كنند.  معنا

 گزارش شده است.   (4)  در جدوليج ا. نت د ياستفاده گرد  و چندگانهجهت بررسي اين فرضيه از روش رگرسيون ساده    :2فرضیه  

 ای پیش بینی مسوولیت پذیری بر اساس شادکامیبر  ندگانهساده و چ رگرسیونتحلیل خالصه . 4جدول 

 >F 2R B SEB Beta T P متغير مستقل 

 مقدار ثابت 

 شادكامي 
*41/5 04/0 

34/24 

05/0 

85/1 

02/0 

 

21/0 

15/13 

33/2 

001/0 

022/0 

 مقدار ثابت 

 خودپنداره

 ايت از زندگي رض

 آمادگي رواني 

 سرذوق بودن

 ناسي يبايي شاحساس ز

 یخودكارآمد

 ی اميدوار

42/1 08/0 

43/26 

03/0- 

42/0 

23/0 

41/0- 

16/0 

05/0 

71/0- 

53/2 

20/0 

32/0 

29/0 

50/0 

22/0 

32/0 

38/0 

04/0- 

22/0 

14/0 

11/0- 

12/0 

02/0 

23/0- 

43/10 

17/0- 

33/1 

80/0 

82/0- 

76/0 

15/0 

88/1- 

001/0 

87/0 

19/0 

42/0 

41/0 

45/0 

88/0 

06/0 

**p<01/0 

 

 ,05/0)   كند زان مسووليت پذيری را به طور معناداری پيش بيني  تواند ميمي ميشان داد، شادكا ون ساده ننتايج تحليل رگرسي

p<33/2  =t کند.  ريانس مسووليت پذيری را تبيين ميدرصد از وا  4(. اين متغير حدود 

 34/24+  05/0 ×مسووليت پذيری= شادكامي       سيون:له رگرادفرمول مع

  مسئوليت پذيریهای شادكامي نمي توانند ميزان  چندگانه نشان داد، هيچکدام از زير مقياسيل رگرسيون  نتايج تحلهمچنين،  

 ند.  را به طور معناداری پيش بيني نماي
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 بحث و نتیجه گیری 

 يافته ها درباره فرضيه   .صورت گرفتبر اساس شادكامي  مسئوليت پذيری    و  فعواطكنترل  پيش بيني    پژوهش حاضر با هدف

مي تواند كنترل شادكامي   و   ان رابطه مثبت معنادار وجود داردين شادكامي و كنترل عواطف در معلمبوهش نشان دادند اول پژ

كرباليي هرفته و   ،(1397) معصومي ، (1395) با يافته های تحقيقات حسن زاده و رضايي اين نتايج پيش بيني كند.  عواطف را

بنيسي    ،(1399)  کارانهم و  رابط مب(  1399)اردبيلي  اينکه  بر  است،ني  معنادار  عواطف  كنترل  با  شادكامي  هم    ه  و  همسو 

به    ؛به كار بردن درست هيجان هاست  ، نوعي  توان اينگونه تببين كرد كه مهارت كنترل عواطف بهاين يافته ها را مي  راستاست.

  در بر مي را    وصلگي های متداولها يا بي ح  ، دور كردن اضطرابها، افسردگي برای تسکين دادن خود  فرد  توانمندی  ی كهنحو

. از طرفي همان گونه كه مي دانيم افراد شادكام هيجانات و عواطف  (1393؛ به نقل از عليزاده و شرفي،  1386،  شعاری نژاد)گيرد  

اضطراب و افسردگي    نظيري ازعواطف منفي  و رهاي  ود تجربه احساسات مثبت بيشترخ  ،یو شاد  مثبت بيشتری را تجربه مي كنند

تحقيقات نشان    ل عواطف برخورداری بيشتری دارند.نسبت به سايرين از مهارت كنترتوان گفت افراد شادكام  مي    ،. بنابراينتاس

ن و فسگرو،  يجاني خويش امتناع مي ورزند )داويدسای هبه لحاظ رواني پريشان اند، از ابراز و بيان تجربه هداده اند، كساني كه  

ايين تر است. بالعکس، افرادی كه از سالمت رواني برخوردارند و به تبع آن عواطف در آنها پ   ( و بنابراين مهارت كنترل2014

توان از اين رو مي.  ايندند؛ قادرند تجريه های هيجاني خويش را ابراز و بيان نممتر و شادی بيشتری را تجربه مي نمايافسردگي ك

گفت افراد شادكام  اساس نتايج اين پژوهش مي توان  بنابراين، بر  د.  ز مهارت كنترل عواطف باالتری بهره مي برنگفت اين افراد ا

  ، درست و به اندازه عواطف مهارت بيشتری دارند و به عبارتي از مهارت كنترل عواطف نسبت به سايرين  يان در شناخت و ب

وانند  ای شادكامي نمي ته شان داد كه هيچکدام از زير مقياسن  دگانه چناز رگرسيون  حاصل    نتايج  ری دارند.بيشتبرخورداری  

 ميزان كنترل عواطف را به طور معناداری پيش بيني كند. 

و از   ددار  معلمان، رابطه معنادار وجودكه بين شادكامي و مسئوليت پذيری در    يافته ها درباره فرضيه دوم پژوهش نشان دادند

  هشهای مذبوحي و سعادتي شامير ايج با نتايج پژو اين نت  مسئوليت پذيری آنان را تخمين زد.  توانطريق شادكامي معلمان، مي

كه وجود رابطه مثبت معنادار است. هماهنگ و همخوان  ،(1398) متوليان و همکاران ،(1398) مرد باری و همکاران ،(1397)

در زندگي    داشتن هدف و معناوان اينگونه تبيين كرد:  تاين يافته ها را مي  دهند.  نشان مي  ی راكامي و مسئوليت پذيربين شاد

افراد شادكام و    ،پيگيری و تحقق اهداف، از ويژگي های افراد شادكام به شمار مي رود. همچنين  برایفتن مسئوليت  و پذير

ا احساس تعهد و  ه خوبي آگاهند و نسبت به پيگيری آنهان بهايشان در برابر خود و ديگروردار از سالمت روان، از مسئوليتبرخ

روان نژندی را نتيجه ناتواني در پيدا    ،(1997) 5دهند. فرانکل تهای خود نشان مير انجام مسئوليد  وظيفه كرده و جديت بيشتری

مسئوليت   معنا،  افتنالزمه ي:  او مي گويد؛  يعني نبود هدف و احساس تهي بودن  كردن معنا و مسئوليت در زندگي مي داند،

است كه پيوسته سعي كند از آگاهي    ن نژند واقعي كسي وی عقيده دارد كه روا  (. 1396رجمه خوشدل ،، ت6)شولتز   شخصي است

بگريزد. در مقابل افراد برخوردار از سالمت روان و شادكام    نسبت به وظيفه و مسئوليتي كه زندگي بر عهده او گذاشته است،

 از سالمت روان س،  ادی كه روان نژند و افسرده نبوده و بالعکبنابراين، مي توان گفت افرپذيرند.    وليتافرادی هدفمند و مسئ

سليگمن  برخوردار و به تبع آن شادكام ترند؛ تمايل بيشتری نسبت به پذيرش مسئوليت در قبال خود و ديگران دارند. همچنين،  

افرادی مسئوليت پذير    را  بر مي شمرد و همواره افراد شاد كام  دكاممسئوليت پذيری را يکي از ويژگي های افراد شا(،  2010)

افرادی كه شادكام ترند، مسئوليت پذيرترند و در  تأييد مي نمايد؛ نيز نه كه نتايج اين پژوهش گوهمان، نابراينب. قلمداد مي كند

از رگرسيون   حاصل  نتايج.  ددهن مي    جامبهتر ان   را  يف فردی و اجتماعي خودوظابرابر نيازهای خود و ديگران پاسخگو بوده و  

 
5- Frankl 
6- Schultz 
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به طور معني داری پيش بيني  د ميزان مسئوليت پذيری را  ادكامي نمي تواننهای شسهيچکدام از زير مقيا  نشان دادگانه  چند

   كنند.

ر  ک شه توان به استفاده از ابزار خودگزارش دهي و محدود بودن آن به جامعه معلمان يمحدوديت های پژوهش، مي  رابطه بادر  

مانند  پژوهشهای آتي از ابزار های عيني تری    درپيشنهاد مي شود    ، ا محدود مي سازد. لذانتايج راشاره كرد كه امکان تعميم  

با توجه   در مجموع،اجرا گردد.    جامعه و شهر های ديگر نيزاقشار  ساير  د و نظير اين پژوهش درمشاهده و مصاحبه استفاده شو

شنهاد مي  پي ،در معلمان  مسئوليت پذيری  و  رل عواطفكنتشادكامي با ويژگيهای مثبتي چون   ابطهمبني بر ر  ،به نتايج پژوهش 

و سازمان های مربوطه   نهاد هادر    ، پژوهش  اين  متغير هایديگر  آن نظير  مهارت های مرتبط با  و    شادكاميشود كه آموزش  

 .قرار گيردمورد توجه خاص 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

 معلمان در شادکامی بر اساسمسئولیت پذیری  و عواطف کنترل بینی پیش

 

 

 

 منابع 
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 . نداکايرا  در  نشر
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 . نوانديش  نسل  نشر:  تهران.  پزشکيان  مجيد  ترجمه.  تسااحسا  مديريت(.  1394).  ن  ،ينسزكاو  ،.آ  رابينز، [6]
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:  تهران  دوم،  و  ستيب  چاپ  ،( 1396)  خوشدل  يتيگ:  ترجمه  ،سالم  تيشخص  یالگوها  كمال،   يروانشناس  .(1977)  .د  شولتز، [8]

 . کانيپ  انتشارات
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  خواهي  هيجان و پذيری ريسک پذيری، مسووليت رابطه (.1390. )م ،یعسگر  و ؛خ ،يروشن ؛ا ص م ،يتيعنا ؛پ ،یعسگر  [11]

 .24  -17  ،(20)5  ،رفتار  و  شهياند  فصلنامه  ،D  پتي  با

  نوين   پژوهشهای  فصلنامه  معلمان،  شغلي  ايترض  با  شادكامي  و  اميدواری  رابطه  (.1390. )خ  شيباني،  اعراب  ا؛  پور،  علي [12]

   .78-65  ،( 22)6  ،ختياشن روان

  ث، يحد  و  قرآن  دانشگاه  ،سنت  و  كتاب   هينشر  البالغه،  نهج  اهدگيد  از  عواطف  تيريمد  .(1393)  . ر  م  ،يشرف  و  ؛ف  زاده،يعل [13]

 .28  -7  ،( 4)2  ،يکيالکترون  آموزش  مركز
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