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Abstract:
It is crucial for teachers to be happy at work, because they can do their best. This study was
conducted to determine the role of attachment styles, love styles and emotional
expressiveness in predicting the happiness of married teachers. The research method was
descriptive-cross sectional and correlational. A total of 260 teachers from Rudsar city were
randomly selected through a two-stage cluster sampling among 30 schools. They responded to
Oxford Happiness Inventory, Beshart's Attachment Styles, King and Emmons Emotional
Expressiveness Questionnare and Sternberg Love Styles Scales. Correlation analysis showed
that happiness has direct relationships with the secure attachment style, the style of love, such
as intimacy, passion and the commitment and expressiveness of excitement, and has an
inverse relationship with insecure and ambivalent attachment style. The results of t-test
showed that the mean of happiness in men's group is significantly higher than in comparision
with women. Regression analysis in the men group showed that secure attachment style and
love-commitment style were positively and significantly, and avoidant and ambivalent
attachment styles negatively predicted 40% of the variance in happiness scores. In the
women's group, it was also found that ambivalent attachment style negativly and emotional
expressiveness positively predicted 52% of happiness scores. Overall, it can be said that
attachment styles, committed love (especially in men) and emotional expressiveness
(especially in women) can explain the happiness of the teachers' community by influencing
how they interact and communicate.
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چکیده
براي معلمان ،حیاتي است که در محل کار احساس شادکامي کنند؛ زیرا عملکرد بهتري خواهند داشت .پژوهش حاضر با
هدف تعیین نقش سبکهاي دلبستگي ،سبکهاي عشقورزي و ابرازگري هیجان در پیشبیني شادکامي معلمان متأهل انجام
شد .روش تحقیق حاضر توصیفي  -مقطعي و از نوع همبستگي بود .تعداد  260نفر از معلمان شهرستان رودسر با روش
نمونهگیري خوشهاي دومرحلهاي از میان  30مدرسه بهطور تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامههاي شادکامي آکسفورد،
سبکهاي دلبستگي بشارت ،ابرازگري هیجان کینگ و ایمونز و سبکهاي عشقورزي استرنبرگ پاسخ دادند .تحلیلهاي
همبستگي نشان دادند شادکامي با سبک دلبستگي ایمن ،سبک عشقورزي صمیمت ،شور و اشتیاق و تعهد و ابرازگري
هیجان ،رابطۀ مستقیم دارد و با سبک دلبستگي ناایمن و دوسوگرا رابطۀ معکوس دارد .نتایج آزمون  tاستیودنت نشان دادند
میانگین گروه مردان در مقایسه با زنان ازنظر شادکامي بهطور معنيداري بیشتر است .تحلیل رگرسیون در گروه مردان نشان داد
سبک دلبستگي ایمن و سبک عشقورزي تعهد بهطورمثبت و معنيدار و سبکهاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا بهطور منفي
 40درصد از واریانس نمرات شادکامي را پیشبیني مي کند .در گروه زنان نیز مشخص شد سبک دلبستگي دوسوگرا بهطور
معکوس و ابرازگري هیجان به شیوۀ مستقیم  52درصد از نمرات شادکامي را پیشبیني ميکند .در مجموع ،سبکهاي
دلبستگي ،عشقورزي متعهدانه (بهطور خاص در مردان) و ابرازگري هیجان (بهطور خاص در زنان) ميتوانند با اثرگذاري بر
نحوۀ تعامالت و ارتباطات ،شادکامي جامعۀ معلمان را تبیین کنند.
واژههای کلیدی :سبکهاي دلبستگي ،سبکهاي عشقورزي ،ابرازگري هیجان ،شادکامي ،معلمان
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مقدمه

در یییک معنییاي گسییترده ،شییادکامي همییۀ چیزهییاي

تعلیییم و تربیییت ،امییري و ییتگیر ،پرثمییر و در عییین

خوب را شامل ميشیود و چییزي اسیت کیه بسییاري از

حال دشوار است که در آن معلمان بیهعنوان نقطیۀ آایاز

انسییانها آن را دنبییال ميکننیید و هییدف نهییایي آنهییا

هر تحول آموزشي و پرورشي ،بیشترین و برتیرین نقیش

محسوب ميشود .متخصصان سه مؤلفه بیراي شیادکامي

را عهییده دارنیید (کیخییا و کهرزا ییي )1396 ،و نیازمنیید

ارا ه کردهاند که عبارتاند از عاطفۀ مثبت ،عاطفۀ منفیي

توجهانیید .یکییي از دتیییل توجییه بییه وضییعیت معلمییان،

و رضایت از زندگي (دینر ،ایمیوم ،ترسین و گیریفین،2

بررسییي رضییایت آنییان بییهمنظور افییزایش شییادکامي و

1985؛ بییه نقییل از چیت ییاي ،سناسییو و سییاکووراویچ،

درنتیجه ،افزایش بازدهي آموزش و پیرورش بیه واسیطۀ

 ،2018ص 2؛ مییرادي سیییاه افشییادي ،امیییري ،مولییوي و

معلمییان اسییت (عليپییور و اعییراب شیییباني)1390 ،؛ بییه

اسمي .)2017 ،توجه به شادکامي از دیرباز در زنیدگي

همین دلیل ،براي افیراد شیاال ازجملیه معلمیان ،حییاتي

آدمییي مطییرد بییوده و انسییان همییواره راهکارهییایي را

است که در محل کیار احسیاس شیادکامي کننید؛ زییرا

جستجو ميکیرده اسیت تیا بتوانید موجبیات رضیایت و

عملکرد بهتري خواهند داشت (ساتس  -والینیا ،الگیري

لییذت بیشییتر خییود را فییراهم کنیید و اییین نکتییه در ابعییاد

و گو ه ررو)2018 ،؛ زیرا رفتارها و نگرشهاي معلمان،

مختلن زندگي فردي و اجتماعي از اهمییت برخیوردار

جزء مهمترین عواملي است که تغییرات رفتیاري پاییدار

اسیییت (حقییییان ،صیییاد ي ،پنیییااي ،موتیییابي.)1396 ،

را بیییهعنوان هیییدف نهیییایي آمیییوزش و پیییرورش در

شادکامي را مجموع لذتها ،منهاي دردها و ترکیبیي از

دانشآموزان ایجاد ميکند (اهتییارالو .)2018 ،معلمیان

بیشترین عاطفیۀ مثبیت و کمتیرین عاطفیۀ منفیي تعریین

شییادکام ميتواننیید بییا پییرورش مناسیین نسییل آینییده ،در

ميکنند (زهادت و امییدوار .)1395 ،اگیر هیجانیات بیه

ساخت جامعۀ انساني نقش حیاتي داشته باشیند (تیوتبي،

شییش دسییتۀ تییرس ،نفییرت ،تعجیین ،نییاراحتي و شییادي

ر وفي و اهللپیور اشیرف)2013 ،؛ زییرا ازجملیه اهیداف

تقسیم شوند ،شیادي ییا شیادکامي اساسیيترین هیجیاني

نظام آموزشي ،پرورش افیرادي سیالم ،موفیق و شیادکام

اسییت کییه افییراد در پییي دسییتیابي بییه آنانیید و بییا انییواع

است (مرتوالو .)2018 ،شادکامي ماننید سیالمتي ،ییک

پیامدهاي مطلوب زندگي مثل موفقیت در شغل ،ارتبیا

ویژگي خوب با درجۀ باتيِ تأثیرگذاري است (کیمبیال

وي عاطفي ،سالمت رواني و حتي سیالمت جسیماني و

و ویلییز2006 ،1؛ بییه نقییل از اصییالني ،ابراهیميپییور و

طول عمر همبسته است ( ليپیور ،مرعشیي ،مهرابیيزاده

امیییاناللهي ،1393 ،ص  .)35اگرچیییه تمیییامي انسیییانها

هنرمند و ارشیدي )1394 ،و ییک حالیت عاطفیۀ مثبیت

شادکامي را ميشناسند و از این مفهوم استفاده ميکنند،

اسییت کییه بییا خشیینودي ،لییذت و خرسییندي مشییخص

تییوافقي روي تعرییین اییین متغیییر وجییود نییدارد .بییا اییین

ميشییود و بییا خییود صییفات و عال مییي ازجملییه داشییتن

اوصاف شادکامي ارزیابي شناختي و عاطفي یک فرد از

باورهاي مثبت دربارۀ زنیدگي ،هیجانیات مثبیت و نبیود

زندگي خویش تعرین ميشود کیه سیه متغییر رضیایت

هیجانییات منفییي ،ییدرداني ،احسییاس شییادي درونییي،

عمومي از زندگي ،وجود عواطن مثبت و نبود عواطن

احساس رضایت و عال ه به خود به همیراه دارد و تزمیۀ

منفي را در بر ميگیرد (گارایگوردوبیل.)2015 ،

بهرهبردن از زندگي و ارتقاي رضایت از زنیدگي اسیت
(ساداتي ،میرزا یان و دوستي .)1397 ،با توجیه بیه نقیش

- Kimball &Willis

1

-Diener, Emmom,Larsen, Griffin

2
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شادکامي در رضایت از زنیدگي معلمیان و تیأثیر آن بیر

مو عیتهاي تنشزا ،مکان و شرایس امني براي کیود
انتظیارات خیود

مدیریت کالس درس (اهتییارالو ،)2018 ،رابطیۀ آن بیا

فراهم ميکند که بر اساس آن ،کود

کیفیت زندگي کاري معلمان (توتبي ،ر یوفي و اهللپیور

از محیییس را سییازماندهي ميکنیید (مقییدم و همکییاران،

اشییرف )2013 ،و اثییرات آن بییر موفقیییت دانشآمییوزان

 .)2016سبکهاي دلبستگي براساس روابس اولیۀ مرا ن

(مرتوالو ،)2018 ،شناسایي عوامل اثرگذار بر شادکامي

 -کود

شکل ميگییرد (وربیک ،بلشیا  ،بیاگوزي،

معلمان ضرورت دارد.

پوژارلین و این  -دور )2017 ،و بر دیدگاه فرد دربیارۀ

شییادکامي از متغیرهییاي مختلفییي ازجملییه الگوهییاي

خود ،دیگران و نحیوۀ میدیریتکردن روابیس بینفیردي

ارتباطي ،سبکهاي حیل تعیار  ،وضیعیت ا تصیادي،

تأثیر ميگذارد .بر اساس این نظرییه ،اثیرات سیبکهاي

در

دلبستگي در تمیامي دورههیاي زنیدگي ادامیه ميیابید و

فرزنیییدپروري ،روابیییس متناسییین بیییا نقیییش جنسیییي،

نحییوۀ مقابلییۀ فییرد بییا مشییکالت بینفییردي را مشییخص

شاخصههاي ا تصیادي  -اجتمیاعي و جمعیتشیناختي و

ميسازد (بایرامي و همکاران .)2012 ،سازندۀ این سازه،

تقسیییم ویییاین (علیبلییي ،ناامنییه و نیییر ،)2019 ،روابییس

سه سبک دلبستگي ایمن ،اجتنابي و دوسوگرا را معرفیي

جنسي ،توافق زوجیین در امیور مهیم و تقسییم کارهیاي

کرده است .دلبستگي ایمن با ویژگيهاي ارتباطي مثبت

مربو به خانه (ژانگ و تي سانگ ،)2013 ،نوع تعامیل

ازجمله صمیمیت و تعهد ،دلبسیتگي اجتنیابي بیا سیطود

فییرد بییا دیگییران ،مهارتهییاي اجتمییاعي و خییودابرازي

پایین صمیمیت و تعهد و دلبستگي دوسوگرا نیز با شور،

هیجاني (بیات ،)1396 ،کیفیت ارتبا (پیاتو ،حقیقیت و

هیجیان و وسییواس در روابیسِ کمتیر لییذتبخش مییرتبس

حسیین آبیییادي )1393 ،و عوامییل روانیییي  -اجتمیییاعي

است (بیالبي1988 ،1؛ بیه نقیل از محمیدي ،ارجمنیدنیا و

(شیخاتسییییالمي ،نجییییاتي و احمییییدي )1390 ،تییییأثیر

هاشمي رازینیي ،2016 ،ص  .)108اثیرات دلبسیتگي در

ميگیییرد؛ بییدین صییورت کییه داشییتن رابطییۀ نزدیییک و

تعییامالت بعییدي هییم خییود را نشییان خواهیید داد و بییر

صییمیمي بییا دیگییران بییا شییادکامي ،همبسییتگي دارد

متغیرهاي مختلفي ازجمله شادکامي اثرگذار است؛ براي

(آرجیل ،2001 ،به نقل از روحاني و معنويپور.)1387 ،

مثال ،سبکهاي دلبستگي ایمن ،بر کاهش افکار منفیي،

یکییي از متغیرهییاي تأثیرگییذار بییر نییوع روابییس افییراد بییا

مهارتهاي اجتماعي و روابس بینفیردي و رضیایتمندي

دیگییران سییبکهاي دلبسییتگي اسییت (مقییدم ،رضییایي،

از زندگي اثرگذار اسیت؛ درنتیجیه ،افیراد داراي سیبک

ادري و رستمیان )2016 ،که ميتواند مییزان شیادکامي

دلبستگي ایمن ،بیا بهرهمنیدي از مهارتهیاي اجتمیاعي،

آنها را متأثر سازد (فوتد ،صاد ي و رحماني فیروزجیاه،

روابس بینفیردي بهتیري را تجربیه ميکننید (مغنیيزاده،

 .)2017سبکهاي دلبستگي بر رضایت زندگي ،یکي از

هوشییمند و طالبیییان شییرین )1395 ،کییه همییین امییر بییر

مؤلفههاي شادکامي ،تأثیر ميگیذارد (تمییز و کیومرت،

شیییادکامي آنهیییا اثرگیییذار اسیییت .تحقییییق کمیییري و

 )2018و بییا شییادکامي رابطییه دارد (دوکانییه اي فییرد و

شیخاتسالمي ( )1394نشیان داد  50درصید از تغیییرات

صحت .)2015 ،دلبستگي پیونید عیاطفي نسیبتاا پاییداري

شادکامي با سبکهاي دلبستگي و خیوشبیني پیشبینیي

و مادر یا مرا نِ ثابیت او

ميشیییود .تحقیقیییات اصیییغرينژاد و دانیییش (،)1384

شییکل ميگیییرد .پاسییخهاي والییدین بییه عالیییم رفتییار

نییییوابينژاد ،دوکانییییه اي فییییرد و آ اجییییاني (،)1388

و دردسیییترس بیییودن آنهیییا در

1

میییییدیریت میییییالي ،انعطافپیییییذیري ،اشیییییترا

است که در رابطۀ بین کود
دلبسیییتگي کیییود

- Bowlby
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رحمانينوده ،عبدخدایي و آ امحمدیان ( ،)1391نیوعي

تنظیییم هیجییان ،بییه افییزایش هیجانییات مثبییت ،کییاهش

ایران و محمودعلیلو ( ،)1394جزا یري ،دتور و درتیا

هیجانات منفي و درنتیجه ،افزایش حس شادکامي منجیر

( )1397و دوکانییهاي فییرد و صییحت ( )2015همگییي

ميشییود (بییرانس ،کییووال ،وردوییین ،لیییم و کییوپنس،4

نشاندهندۀ ارتبا سیبکهاي دلبسیتگي بیا شیادکامي و

2013؛ به نقل از فوتدچنگ ،حسیننیا .)1393 ،افیرادي

ابلیت آن در پیشبیني شادکامي است.

که احساسات خود را مدیریت ميکننید ،سیطود پیایین

یکیییي دیگیییر از عوامیییل اثرگیییذار بیییر شیییادکامي،

ترس از استرس و عواطن منفي را تجربه ميکننید و بیه

ابرازگري هیجان است (گوله ،ماست و لوبمایر)2014 ،؛

در

و تنظیم احساساتي ادرند کیه بیه تجیارب مثبیت

زیییرا بییا توجییه بییه تعرییین شییادکامي ،دو مؤلفییۀ اولِ

منجر ميشود .آنها عواطین خیود را ارزییابي و آنهیا را

شادکامي به جنبههاي هیجاني آن بیر ميگیردد و نظرییۀ

مییدیریت و ابییراز ميکننیید .آنهییا هیجانییات را تشییخیص

عواطن ،شادکامي را نیوعي احسیاس و عاطفیه ميدانید

ميدهنییید و در زمیییان مناسییین آن را ابیییراز ميکننییید

(دینییر ،ایمییوم ،ترسیین و گییریفین1985 ،؛ بییه نقییل از

(جزایري و همکاران .)1397 ،خِرد فراگیر و سنتي میا را

چیت اي و همکیاران .)2018 ،تجربیۀ هیجیان ییا عاطفیۀ

به ایین نکتیه رهنمیون ميسیازد کیه زنیان در مقایسیه بیا

مثبییت یییک نشییانگر جهییاني اسییت از اینکییه چقییدر

مردان هیجانيترند ییا دسیتکم ابرازگیري آنیان بیشیتر

کارهایمان را خوب انجام ميدهیم .این هیجان مثبیت از

اسییت و شییواهد تجربییي بسیییاري از اییین بییاور حمایییت

نتییایج بهزیسییتي 1روانییي اسیت .مییا در طییول روز طییین

ميکنیید (پییارکینز .)2012 ،رضییوان ،بهرامییي و عابییدي

متعادلي از عواطن مثبت و منفي را تجربیه میيکنیم کیه

( )1384در تحقیق خود نشیان دادنید ارزییابي هیجانیات

نشانهاي از کارکرد سالم رواني 2ماست .تحقیقات نشیان

پیش از بروز آن (بیهمنظور ابیراز آن در مو ی مناسین)،

دادهاند عواطن مثبت ،پیامدهاي موفقییتآمیزي در پیي

مان کاهش چشمگیر شادکامي پیس از حادثیۀ هیجیاني

دارد (دیییه نییر ،سییاندویک و پییاوت ،1991 ،بییه نقییل از

ميشیییود .خلیلیییي گشییینیگاني ( )1395نشیییان داد بیییین

کونییولي و کونییولي .)2009 ،هیجانهییاي مثبییت دامنییۀ

شییادکامي و ابرازگیییري هیجیییان ،رابطیییه وجیییود دارد.

تفکر  -عمل لحظهاي را گسترش ميدهند که نتیجیۀ آن

تحقیقیات دیگییر نیییز نشییان دادهانیید تنظیییم هیجانییات بییه

دامنۀ وسیعي از افکار و اعمیالي اسیت کیه فیرد احتمیاتا

شیییوهاي شییناختي بییا شییادکامي رابطییهاي مثبییت دارنیید

آنها را دنبال خواهد کرد .و تي فرد هیجانهاي مثبیت را

(شعبانپور و حافظیان.)1395 ،

تجربه ميکند ،احتماتت و امکانات بیشیتري را در نظیر

یکییي دیگییر از متغیرهییاي اثرگییذار بییر شییادکامي،

ميگیرد (فردریکسون ،2001 ،3به نقل از مگیار – میو ي

سبکهاي عشقورزي است؛ زییرا عشیقورزي یکیي از

 1391 /2009ترجمۀ براتي سیده) .نیوع و مییزان و تنیوع

راههایي اسیت کیه بیدان وسییله هیجانیات مثبیت ایجیاد

ابرازگییري هیجییان ،سییالمت و شییادکامي افییراد را متییأثر

ميشود .عشق پیامدهایي براي سیالمت و بهزیسیتي دارد

ميسازد (وویلییر ،بروکیز و نورتیون .)2018 ،تحقیقیات

و ممکن است منیاطق مغیزي میرتبس بیا هیجیان ،توجیه،

انجامشییده دربییارۀ تنظیییم هیجانییات مثبییت و منفییي در

انگیزش و حافظه (یعني ساختارهاي لیمبییک) را فعیال و

زندگي نشان دادهاند استفاده از استراتژيهاي مربو بیه

نیز دستگاه عصبي خودکار را کنترل کند؛ یعني تنیدگي

1-well-being

را کییاهش ميدهیید و عملکییرد دسییتگاه ایمنییي را بهتییر

2-mental

health functioning
-Fredrickson

3

- Brans, Koval, Verduyn, Lim & Kuppens

4

نقش سبکهاي دلبستگي ،سبکهاي عشقورزي و ابرازگري هیجان در پیشبیني شادکامي معلمان متأهل19/

ميسییازد (ایییش و اسییتفانو2005 ،1؛ بییه نقییل از کرمییاني

و کامل که هیر سیه مؤلفیه را بیا هیم دارد (اسیترنبرگ،2

مامازنییدي و رضییا ي .)1395 ،یکییي از نظریییات مهییم

1998؛ به نقیل از محمیودي و حافظالکتین .)1386 ،در

دربارۀ عشق ،نظریۀ سهوجهي استرنبرگ است کیه طبیق

رابطییه بییا نقییش سییبکهاي عشییقورزي در پیشبینییي

آن عشییق شییامل صییمیمیت ،میییل یییا شییور و اشییتیاق و

شادکامي تحقیقات محیدودي انجیام شیده اسیت؛ بیراي

تصییمیم و تعهیید اسییت .صییمیمیت ،خودفاشسییازي،

مثال ،تحقیق کرماني مامازندي و رضیا ي ( )1395نشیان

متقابییل و حمایییت هیجییاني را در بییر

داد سبکهاي عشقورزي بیهطور مسیتقیم و ایرمسیتقیم

ميگییرد کییه گرمیي و اعتمییاد را در ییک رابطییه ایجییاد

(با واسطۀ سازگاري زناشویي) بر شیادکامي دانشیجویان

ميکند .میل و اشتیاق نیز شامل کشش جسیماني ،تماییل

متأهل اثرگذارند .اسمي ( )1397در پژوهش خود نشان

جنسي و برانگیختگي فیزیولوژیکي ميشود .بخش آخر

داد بییین کیفیییت زنییدگي و سییبکهاي عشییقورزي بییا

هم مشتمل بر تصمیم کوتیاه میدتي اسیت کیه ییک نفیر

شادکامي در زنان متأهل شیهر بنیدرعباس رابطیه وجیود

عاشق فردي شده است و تعهد بلندمدتي براي حفظ این

دارد .رفیعينیا و اصغري ( )1386نییز در پیژوهش خیود

عشییییق و عاشییییقماندن دارد (محمییییودي ،گلشییییني و

نشان دادند عشق به سادگي موجن شیادکامي نميشیود

نوروزیان .)1392 ،بر اساس این ،عشق یک پدیدۀ رواني

و رابطییۀ بییین عشییقورزي و بهزیسییتي روانییي ازجملییه

است که سه مؤلفۀ رفتاري (صمیمیت) ،هیجاني (مییل ییا

شییادکامي چندبعییدي اسییت و عشییق رفییا تي برخییي از

شور) و شناختي (تعهد) را شیامل ميشیود (فیرحبخش و

مؤلفیییههاي شیییادکامي را پیشبینیییي ميکنییید .میییرور

شفی آبادي.)1385 ،

پژوهشها نشان ميدهد هیچ پژوهشي نقیش سیبکهاي

شییراکت ،در

ترکین سه عنصر عشق ،انواع مختلن عشق را ایجاد
ميکند و هنگامي که همۀ عناصر بهطور متوازن حضیور

عشییقورزي را در پیشبینییي شییادکامي معلمییان بررسییي
نکرده است.

داشته باشند ،کاملترین نوع عشق یعني عشق تمیام عییار

با توجه بیه اهمییت شیادکامي در زنیدگي معلمیان و

به وجود ميآید .درخور ذکر است در روابیس نزدییک،

اثرات این شادکامي بیر روابیس آنهیا بیا دانشآمیوزان و

عشق تنها یکي از عواملي است که سبن موفقیت ارتبا

سیییایر همکیییاران ،بررسیییي عوامیییل تعیینکننیییده ییییا

ميشود و متغیرهاي مختلین دیگیري نییز دخیلانید کیه

پیشبینيکنندۀ شیادکامي معلمیان اهمییت زییادي دارد.

ميباید شایان توجه رار گیرند (هدایتي دانیا و صیابري،

بخشي از شادکامي افراد ،از نیوع روابیس اجتمیاعي آنهیا

 .)1394بر اساس این سه عنصر ،هفت نوع عشیق مطیرد

تأثیر ميگییرد و نییز سیبکهاي دلبسیتگي و ابرازگیري

شده است که عبارتانید از  -1دوستداشیتن کیه فقیس

هیجان ازجمله مهمترین عوامل تعیینکنندۀ نیوع ارتبیا

مؤلفۀ صمیمت را دارد؛  -2شیفتگي یعني عشقي که تنها

افراد با دیگیران اسیت .میرور پژوهشهیاي بررسيشیده

مؤلفییۀ شییور و اشییتیاق را دارد؛  -3عشییق پییو کییه تنهییا

دربارۀ شادکامي معلمان ،نشیان ميدهید تیا کنیون نقیش

مؤلفۀ تعهد را دارد؛  -4عشق رومانتیک که صیمیمیت و

این متغیرها بر شادکامي معلمان متأهیل بررسیي نشیده و

شور و اشتیاق را شامل ميشیود؛  -5عشیق همدتنیه کیه

نقییش و رابطییۀ عییواملي هم ییون دییینداري (کیخییا،

صمیمیت و تعهد را در بر دارد؛  -6عشیق ناآگاهانیه کیه

کهراز یي ،)1396 ،رضییایت شییغلي (عليپییور ،اعییراب

شور و اشتیاق و تعهد را شامل ميشود؛  -7عشق آرماني

شیباني )1390 ،و نظمدهي شناختي هیجان (شیعبانپور و

1

2

- Esch & Stefano

- Sternberg
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حافظیان )1395 ،با شادکامي معلمان بررسي شده اسیت؛

توصیۀ نانیالي و برناشیتاین ( )1994کیه بیراي ورود هیر

بنابراین ،با توجیه بیه مطالین فیوق در پیژوهش حاضیر،

متغیر به معادلۀ رگرسییون دسیتکم بیه  10پاسیخدهنده

هیییدف اصیییلي تعییییین نقیییش سیییبکهاي دلبسیییتگي،

احتیا است ،نمونۀ با يمانده کفایت ميکند.
1

سبکهاي عشقورزي و ابرازگري هیجیان در پیشبینیي

ابییزار سیینجش :از پرسشیینامۀ شییادکامي آکسییفورد

شییادکامي معلمییان شهرسییتان رودسییر بییود .فرضیییههاي

براي سنجش شادکامي اسیتفاده شید .ایین پرسشینامه 29

پژوهش عبارت بودند از:

مییاده دارد و آرجیییل و لییو در سییال  1989آن را تهیییه

 -1مؤلفۀ ابرازگري هیجان شیادکامي معلمیان متأهیل را

کردند .با توجه به اینکه آزمون بک یکیي از موفیقترین

پیشبیني ميکند.

مقیاسهاي افسردگي بوده است ،آرجیل پس از رایزنیي

 -2مؤلفۀ سبکهاي عشقورزي شادکامي معلمان متأهل

با بک بر آن شد تا جملههاي مقییاس افسیردگي بیک را

را پیشبیني ميکند.

معکیوس کنید .بیدین ترتیین 21میاده تهییه شید .سییپس

 -3مؤلفۀ سبکهاي دلبستگي شیادکامي معلمیان متأهیل

11ماده به آنها افزوده شد تا جنبههاي دیگر شیادکامي را

را پیشبیني ميکند.

در بر گیرند .سپس این مقیاس  32مادهاي روي تعیدادي
دانشجو ،اجرا و از آنها خواسته شد تا گزینیهها را مرتین

روش

و دربارۀ روایي صوري جملهها نیز داوري کنند .این امر

روش پژوهش ،جامعۀ آماري و نمونه :روش تحقییق

سبن تغییر برخي مواد و حیذف  3میادۀ دیگیر شید .هیر

حاضییر توصیییفي  -مقطعییي و از نییوع همبسییتگي اسییت.

گویه از این پرسشنامه شامل  4عبارت است کیه عبیارت

جامعۀ مطالعهشده در ایین پیژوهش ،کلییۀ معلمیان زن و

اول نمره صفر ،عبارت دوم نمره  ،1عبارت سوم نمیره 2

مرد متأهل شهرستان رودسر بودنید کیه حیدود  800نفیر

و عبارت چهارم نمره  3ميگیرد .درنهایت فیرد نمیرهاي

برآورد شدهاند .تعداد  260نفر براساس جدول کرجسي

بین  0تیا  87بیه دسیت میيآورد کیه نمیرۀ بیاتتر نشیانۀ

 -مورگان بهعنوان حجم نمونه انتخاب شیدند .بیهمنظور

شادکامي بیشتر است (سپهریان آذر ،محمدي ،بیدلپور و

مقابله با افت و دادههیاي مفقیود بیراي  300نفیر ابزارهیا

نییوروززاده .)1395 ،محققییان مختلیین ،ضییرین آلفییاي

تهییییه شیییدند .روش نمونیییهگیري در ایییین پیییژوهش،

 0/90بییا  1347آزمییودني ،ضییرین آلفییاي  0/87بییا 101

نمونهگیري خوشهاي دومرحلهاي بود .بدین صورت کیه

آزمودني و ضرین آلفاي کرونباخ  0/84با  80آزمودني

ابتدا لیستي از تمامي مدارس شهر رودسیر تهییه شید کیه

را گزارش کردند (عليپیور ،نوربیات ،اژهاي و مطیعییان،

حییدود  50مدرسییه بییود ،سییپس از اییین  50مدرسییه30 ،

 .)1379آلفییاي کرونبییاخ بییراي نمونییۀ خییارجي 0/91

مدرسییه بیهطور تصییادفي انتخییاب شییدند؛ سییپس بییه هییر

گییزارش شیید و پایییایي آزمییون بییا اسییتفاده از شیییوۀ

مدرسه به تعداد معلمان همیان مدرسیه پرسشینامه توزیی

دونیمییهکردن  0/86بییه دسییت آمیید .هم نییین بییین اییین

شیید کییه درنهایییت از  300پرسشیینامۀ توزی شییده263 ،

آزمیییون و سیییایر آزمونهیییاي سییینجش شیییادکامي و

پرسشنامه دریافت شد .پس از بررسي پرسشنامهها تعیداد

خوشبیني ،همبستگيهاي وي وجود داشت (دوگیان و

 23پرسشنامه بیش از  %20گویه را پاسخ نداده بودند که

ساپماز .)2012 ،ضرین همساني دروني در نمونۀ تیر

از روال ورود دادهها به نرمافزار حذف شیدند؛ بنیابراین،

تبار 0/74 ،و پاییایي بازآزمیایي نییز  0/85گیزارش شید

 240پرسشنامه ابلیت بررسي پییدا کردنید .بیا توجیه بیه

- The Oxford Happiness Questionnaire

1
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(اهتیارالو .)2018 ،هادينژاد و زارعي ( )1388عالوه بر

ایمن ،اجتنابي و دوسوگرا دربارۀ یک نمونۀ دانشیجویي

بررسي روایي محتوایي و روایي همگیرا و واگیراي ایین

( )n=240براي کل آزمودنيها بیهترتین  0/72 ،0/74و

پرسشیینامه بییا پیینج عامییل بییزرگ شخصیییت ،پایییایي

 ،0/72بییراي دانشییجویان دختییر  0/72 ،0/74و  0/69و

بازآزمایي آن را برابر بیا  0/78و آلفیاي کرونبیاخ آن را

بییراي دانشییجویان پسییر  0/71 ،0/73و  0/72اسییت کییه

برابییر بییا  0/84گییزارش کردهانیید .عليپییور و نوربییات

نشانۀ ثبات دروني مقییاس دلبسیتگي بزرگسیاتن اسیت.

( )1385در یییک بررسییي مقییدماتي بییهمنظور سیینجش

ضرین همبستگي بیین نمرههیاي آزمودنيهیاي دختیر و

پایایي و روایي پرسشینامۀ شیادکامي آکسیفورد بیا 101

پسیییر بیییهترتین  0/85و  0/87بیییود .ضیییرین پاییییایي

آزمودني آلفیاي کرونبیاخ  0/93و پاییایي دونیمیهکردن

بازآزمایي مقیاس دلبستگي بزرگساتن براي یک نمونیه

 0/92را گزارش کردهاند 10 .کارشناس ،روایي صوري

 30نفییري در دو نوبییت بییا فاصییلۀ دو هفتییه بییراي کییل

پرسشنامه را در این تحقیق تأیید کردنید .ثابیت و لطفیي

آزمودنيهییا  0/92بییوده اسییت .اعتبییار محتییوایي مقیییاس

کاشییاني ( )1389نیییز شییواهدي از روایییي سییازه اییین

بزرگسال با سنجش ضراین همبسیتگي بیین نمرههیاي 4

پرسشنامه ،ارا ه و ضیرین آلفیاي کرونبیاخ آن را بیراي

نفر از متخصصان روانشناسي بررسي شد .براساس نتیایج

گروه پسران برابر با  0/88و براي گروه دختران برابیر بیا

بهدستآمده ،ضراین همبستگي از  0/73تیا  0/76بیراي

 0/91گییزارش کردهانیید .ضییرین آلفییاي کرونبییاخ در

سییبک دلبسییتگي ایمیین ،از  0/60تییا  0/76بییراي سییبک

تحقیق حاضر  0/88به دست آمد.

دلبسیییتگي اجتنیییابي و از  0/63تیییا  0/87بیییراي سیییبک

بییراي سیینجش سییبکهاي دلبسییتگي از پرسشیینامۀ

دلبستگي دوسوگرا محاسبه شده است (بشارت ،کریمیي

سبکهاي دلبستگي 1بشارت ( )2011اسیتفاده شید .ایین

و رحیمينیییژاد .)1385 ،در پیییژوهش بشیییارت ،تحلییییل

مقیاس با استفاده از مواد پرسشنامههاي مختلفیي ازجملیه

عاملي ،ساختار سه عاملي این تست را تأیید کرد .رواییي

آزمون دلبستگي همساتن و والیدین ،مقییاس دلبسیتگي

واگرا و همگرا نیز تأییید شید .ضیرین آلفیاي کرونبیاخ

بزرگساتن ،پرسشینامۀ تاریخ یۀ دلبسیتگي و پرسشینامۀ

براي سیبکهاي دلبسیتگي ایمین ،اجتنیابي و دوسیوگرا

سبکهاي ارتباطي ،ساخته و روي دانشیجویان دانشیگاه

بیهترتین  0/87 ،0/91و  0/90بییه دسییت آمیید (بشییارت،

تهران هنجاریابي شده است (بشارت .)2011 ،سه سیبک

 .)2011در تحقیق حاضیر نییز ضیرین آلفیاي کرونبیاخ

دلبستگي ایمین (سیؤاتت ،)19-14-12-11-7-5-3-1

براي سیبکهاي دلبسیتگي ایمین ،اجتنیابي و دوسیوگرا

اجتنییابي (سییؤاتت  )20-18-15-13-8-4و دوسییوگرا

بهترتین  0/87 ،0/88و  0/82به دست آمد.

(سؤاتت  )21-17-16-10-9-6-2بر حسن  21سیؤال

بییراي سیینجش سییبکهاي عشییقورزي از پرسشیینامۀ

در مقیاس  5درجهاي لیکرت (خیلي کم؛ کیم؛ متوسیس؛

مقیییاس عشییق اسییترنبرگ 2اسییتفاده شیید .رابییرت جییي.

زیاد؛ خیلي زییاد) از هیم متمیایز ميشیوند .بیراي تعییین

اسییترنبرگ ،اییین مقیییاس را در دانشییگاه نییورس ایسییترن

سبک دلبستگي هر فیرد ،ارزشهیاي عیددي گوییههاي

بوستون تهیه کرد که مشیتمل بیر  45سیؤال و داراي سیه

مییرتبس بییا هییر سییطی بییا یکییدیگر ،جمی و بییر  7تقسیییم

خردهمقیییاس تعهیید ،شییور و اشییتیاق و صییمیمیت اسییت

ميشییوند (کمییري و شیخاتسییالمي .)1384 ،ضییرین

(حاجلو ،علیزاده گورادل؛ طبیي؛ دوتور یوام.)1392 ،

آلفاي کرونباخ پرسشهاي هر ییک از زییر مقیاسهیاي

در این مقیاس  15سؤال اول صمیمیت 15 ،سیؤال بعیدي

1

2

- Attachment Inventory

-Sternberg’s Triangular Love Scale
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شور و اشتیاق و  15سؤال آخر تعهد را منعکس ميکند.

خردهمقیاسهییاي صییمیمیت ،شییور و اشییتیاق و تعهیید

پاسخ به آنها به روش لیکرت و بهصورت  9گزینهاي (1

بییهترتین  0/54 ،0/65و  0/66گییزارش کردنیید .تحلیییل

بیه معنیاي کیامالا مخیالن و  9بیه معنیاي کیامالا موافییق)

عاملي در پژوهشي خارجي نیز سیاختار سیه عیاملي ایین

نمرهگییذاري ميشییود کییه نمییرات بییاتتر بییه معنییاي

تست را تأیید کرد و ضیرین آلفیاي کرونبیاخ  0/98بیه

صمیمیت ،میل یا شور و اشتیاق و تعهد بیشتر است .پیس

دست آمد که نشان از همساني درونیي یوي ایین تسیت

از مشخصشییدن اینکییه فییرد در هییر خردهمقیییاس نمییرۀ

ميدهیید (کاس ی

 -بییورگس و پاسییکوآلي .)2012 ،در

ضعین یا وي به دست آورده است ،سیبک عاشیقانۀ او

تحقیق حاضیر نییز ضیرین آلفیاي کرونبیاخ بیراي کیل

مشییخص ميشییود ( مرانییي و جعفییر طباطبییایي.)1385 ،

مقیاس و خردهمقیاسهیاي صیمیمیت ،شیور و اشیتیاق و

آلفاي کرونباخ براي هیر سیه خردهمقییاس ایین آزمیون

تعهد بهترتین  0/81 ،0/82 ،0/86و  0/78به دست آمد.

باتي  0/90گزارش شده است (استرنبرگ1997 ،به نقل

بییراي سیینجش ابرازگییري هیجییان نیییز از پرسشیینامۀ

 -بییورگس و پاسییکوآلي .)2012 ،در نمون یۀ

ابرازگري هیجان 1استفاده شید .کینیگ و امیونز ()1990

ایراني ،محمیودي ،گلشیني و نوروزییان ( )1392آلفیاي

بهمنظور بررسي اهمیت نقش ابیراز هیجیان در سیالمت،

کرونباخ را براي صمیمیت  ،0/93شیور و اشیتیاق ،0/95

این پرسشنامه را طراحي کردهانید .پرسشینامۀ ابرازگیري

تعهیید  0/96و کییل پرسشیینامه  0/95گییزارش کردهانیید.

هیجان سه زیرمقیاس و  16ماده دارد .زیرمقیاسهاي آن

حفییایي طر بییه ،فیروزآبییادي و حقشییناس ( )1385در

عبارتانید از :ابیراز هیجیان مثبیت ( 7سیؤال اول) ،ابیراز

از کاس ی

ایران ،ترجمۀ فارسیي ایین مقییاس را تهییه و هنجارییابي
کردهاند که پایایي ایین پرسشینامه بیا اسیتفاده از آلفیاي
کرونباخ  0/92و براي مؤلفههاي صمیمیت ( ،)0/96میل
( )0/92و تعهد ( )0/95گزارش کردهانید کیه حیاکي از
پایایي پذیرفتهشدۀ پرسشنامه است .پایایي این آزمون بیا
استفاده از روش بازآزمایي روي  30نفر بیه فاصیلۀ ییک
ماه تأیید شد که ضرین همبستگي پیرسیون بیین نمیرات
بخییش اول و دوم سییه جییزء صییمیمیت ،میییل و تعهیید
بییهترتین عبییارت بییود از ( r=0/93و  r=0/90و 0/80
= .)rبخشنده ( )1381براي بررسي روایي این پرسشنامه،
آن را با پرسشنامۀ مال

روابس فرد بیا خیود و دیگیران

صمیمیت (سؤال  8تا  )12و ابراز هیجان منفي (سؤال 13
تا ( )16حسني ،بماني یزدي .)1394 ،روش نمرهگیذاري
آن به شیوۀ لیکرت است که به پاسخ «کامالا موافق» نمره
 5و بییه پاسییخ «کییامالا مخییالن» نمییره  1تعلییق ميگیییرد.
دربارۀ مواد  8 ،7و  9روش نمرهگذاري ،معکوس است؛
یعني به پاسخ «کامالا موافق» نمیرۀ  1و «کیامالا مخیالن»
نمیییرۀ  5تعلیییق ميگییییرد کیییه بیییر اسیییاس ایییین شییییوۀ
نمرهگییذاري ،نمییرۀ کییل یییک فییرد از  16تییا  80متغیییر
خواهیید بییود .نمییرۀ بییاتتر بیانکننییدۀ ابرازگییري هیجییان
بییاتتر اسییت .سییازندگان اییین مقیییاس ضییرین آلفییاي

همبسته کرد .ضرین اعتبار بهدسیتآمده ( )r=0/43بیود

کرونبیاخ را بیراي مقیاسهیا و زیرمقیاسهیاي ذکرشیده

و ضیرین آلفیاي کرونبیاخ و تصینین بییهترتین  0/86و

بییییهترتین  0/63 0/74 ،0/70و  0/67بیییییان کردهانیییید

 0/42بییه دسییت آمیید (بییه نقییل از کرمییاني مامازنییدي و

(کینگ و ایمونز .)1990 ،رفیعينیا ،رسولزاده طباطبایي

رضا ي )1395 ،که حاکي از رواییي پذیرفتهشیده بیراي

و آزادفالد ( ،)1385اعتبار ایین مقییاس را در اییران ،بیا

این پرسشینامه اسیت .فیرحبخش و شیفی آبادي ()1385

روش همساني دروني و محاسبۀ ضرین آلفاي کرونبیاخ

ضیییرین پایییییایي کییییل پرسشیییینامه را  0/89و بییییراي

-Emotional expressiveness questionnaire

1

نقش سبکهاي دلبستگي ،سبکهاي عشقورزي و ابرازگري هیجان در پیشبیني شادکامي معلمان متأهل23/

بررسیییي کردنییید و مقیییدار آن بیییراي کیییل مقییییاس و

 300پرسشنامۀ توزی شده  263نفر از معلمیان متأهیل بیه

زیرمقیاسهیاي ابییراز هیجییان مثبییت ،ابییراز صییمیمیت ،و

پرسشیینامهها پاسییخ دادنیید کییه  23نفییر از آنهییا بییه دلیییل

ابراز هیجان منفي بهترتین  0/59 ،0/65 ،0/68و  0/68به

پاسییخهاي نییا ص یییا مفقییود از پییژوهش کنییار گذاشییته

دست آمد .پایایي آن نیز با اسیتفاده از روش بازآزمیایي

شدند؛ درنتیجه ،تعداد نمونه به  240نفیر کیاهش یافیت.

بییییهترتین  0/78 ،0/81 ،0/79و  0/80محاسییییبه شیییید.

در اییین پییژوهش بییهمنظور پییردازش دادههییا ،از برنامییۀ

هم نین در تحقیقي خار از ایران ،سیاختار سیه عیاملي

کییامپیوتري  SPSS22اسییتفاده شییده اسییت .دادههییاي

اییین تسییت تأیییید شیید و بییراي خردهمقیاسهییاي ابییراز

گردآوريشیییده بیییا اسیییتفاده از آزمیییون  tاسیییتیودنت

هیجانهاي مثبت و منفي و صیمیمیت بیهترتین ضیراین

نمونههاي مستقل ،ضرین همبستگي گشتاوري پیرسیون

آلفییاي  0/59 ،0/58و  0/39بییه دسییت آمیید (لیییون و

و تحلیل رگرسییون چندگانیه بیراي دو گیروه میردان و

پریسییاگي  .)2007،در تحقیییق حاضییر ،ضییرین آلفییاي

زنان ،پردازش شدند.

کرونبییاخ بییراي کییل مقیییاس و خردهمقیاسهییاي ابییراز
یافتهها

هیجانهییاي مثبییت و منفییي و صییمیمیت بییهترتین،0/80

تحلیل دادهها روي  119میرد ( 49/6درصید) و 121

 0/78 ،0/81و  0/72به دست آمد.
روش اجرا و تحلییل آمیاري :پیس از نمونیهگیري و

زن ( 50/4درصیییید) انجییییام گرفییییت .در جییییدول 1-

مشخصشدن تعداد نمونه ،پس از دریافیت معرفينامیه و

مشخصییههاي آمییاري شییامل میییانگین و انحییراف معیییار

مجوزهاي تزم از دانشگاه گییالن ،طبیق هماهنگيهیاي

ویژگيهیییاي جمعیتیییي آزمودنيهیییا و نییییز ضیییراین

انجامشده با نواحي آموزش و پرورش ،به مدارس نمونیه

همبستگي سبکهاي دلبستگي ،سیبکهاي عشیقورزي

مراجعه شید و از میدیران میدارس درخواسیت شید ایین

و ابرازگري هیجان با شادکامي معلمان متأهل آمدهاند.

پرسشنامهها را بین معلمان متأهیل خیود توزیی کننید .از
جدول  .1ماتریس ضرایب همبستگی بین سبکهای دلبستگی ،سبکهای عشقورزی و ابرازگری هیجان با شادکامی و
متغیرهای جمعیتشناختی معامان متأهل ()n=240
میانگین

SD

1

-1شادکامی

13/16

9/92

1

-2مدت

23/29

4/77

0/074

2

3

4

5

7

6

8

1

ازدواج
-3سبک ایمن

16/09

4/01

**0/268

0/089

1

-4سبک ناایمن

18/05

5/10

-**0/204

*-0/137

-**0/319

1

-5سبک

54/67

7/05

-**0/388

-0/007

**0/259

**0/388

1

-6ابراز هیجان

36/27

7/78

**0/176

*0/127

**0/254

**-0/227

0/045

1

-7صمیمیت

32/26

8/09

**0/355

-0/065

0/101

-0/063

-**0/189

0/107

1

-8میل واشتیاق

37/97

8/19

**0/308

-0/123

0/114

-0/094

-0/121

0/082

**0/859

1

-9تعهد

3/88

14/86

**0/316

-0/016

0/056

-0/105

-**0/178

0/121

**0/893

**0/810

دوسوگرا

*P<0/05 , **P<0/01
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با توجه به نتایج جدول  1بین متغیرهاي شادکامي با

ناایمن و دوسوگرا رابطۀ معنادار و منفي و با ابراز هیجان

سبک ایمن ،ابراز هیجان ،صمیمیت ،میل و اشتیاق و

رابطۀ منفي دارد .بین صمیمیت و تعهد با سبک دو

تعهد ،رابطۀ معنادار و مثبت ( )P>0/01و با متغیرهاي

سوگرا رابطۀ معنادار و منفي ( )P>0/05وجود دارد .بین

ناایمن ،سبک دلبستگي دوسوگرا رابطۀ معنادار و منفي

صمیمیت با میل و اشتیاق و تعهد و بین میل و اشتیاق با

در سطی  P>0/01وجود دارد .بین مدت ازدوا و

تعهد رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد ( .)P<0/01در

سبکهاي ناایمن رابطۀ معنادار و منفي و با ابراز هیجان

ادامه ،جدول  2نتایج آزمون  tاستیودنت مستقل را براي

رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد .بین سبک ایمن با

مقایسۀ میانگینهاي متغیر مال

شادکامي در دو گروه

سبک ناایمن رابطۀ معنادار و منفي و با دوسوگرا و ابراز

مردان و زنان معلم نشان ميدهد.

هیجان رابطۀ معنادار و مثبت وجود دارد .بین سبک
جدول  .2نتایج آزمون  tاستیودنت مستقل برای مقایسۀ میانگین شادکامی معلمان متأهل براساس جنسیت
میانگین

مرد

46/08

SD
15/14

زن

41/71

14/31

گروههای جنسیتی
شادکامی

t-value
2/29

P-Value
0/023

نتایج حاصل از جدول  2نشان ميدهد بیین مییزان

روي سبکهاي دلبسیتگي ،سیبکهاي عشیقورزي و

شادکامي در دو گروه جنسیتي تفاوت معنيدار وجود

ابرازگري هیجان بررسي شد .نمودار  P-Pنرمال نشیان

دارد؛ بدین مفهوم که گروه مردان در مقایسه بیا زنیان

داد احتمال تجمّعي مشاهدهشده 1یا نقاطي که نماینیدۀ

شادکامي بیشتري از خود نشیان ميدهنید (،P=0/023

با یماندههاي استانداردشدۀ متغیر مال انید ،بیه خیس

)t=2/29؛ بنییابراین ،در اییین مطالعییه ،متغیییر جنسیییت،

نرمال (که نمایندۀ توزی نرمال است) نزدییک اسیت.

متغیر مخدوشکننده در نظیر گرفتیه شید و دو تحلییل

در ادامییه ،جییدول  3نتییایج حاصییلۀ دو مییدل مجییزاي

رگرسیییون چندگانییه مجییزا بییراي پیشبینییي واریییانس

رگرسیون نمرات شادکامي را براي دو گیروه زنیان و

نمییرات شییادکامي اجییرا شیید .بییل از انجییام تحلیییل

مردان از روي متغیرهاي مستقل سبکهاي دلبسیتگي،

رگرسیون ،ابتدا پیشفر

بهنجیاربودن متغییر میال

در تحلیییییل رگرسیییییون نمرهکییییل شییییادکامي از

سییبکهاي عشییقورزي و ابرازگییري هیجییان نشییان
ميدهد.

جدول  .3خالصۀ دو مدل مجزای رگرسیون چندگانۀ نمرات شادکامی براساس سبکهای دلبستگی ،سبکهای
عشقورزی و ابرازگری هیجان در دو گروه مردان ( )n=119و زنان ()n=121
P-Value
F
R2
R
 R2تعدیل شده
گروهها
مردان

0/632

0/399

0/362

10/548

0/0001

زنان

0/720

0/519

0/489

17/358

0/0001

1. Observed cumulative probability

نقش سبکهاي دلبستگي ،سبکهاي عشقورزي و ابرازگري هیجان در پیشبیني شادکامي معلمان متأهل 25/

دلبسیتگي ،سییبکهاي عشییقورزي و ابرازگییري هیجییان

نتیایج جیدول  3نشیان ميدهنید ضیراین  R2و R2

تعدیلشدۀ تحلیل رگرسیون نمرات شادکامي در گیروه

تبیینپذیر اسیت .جیدول  4نتیایج دو تحلییل رگرسییون

زنان ويتر از گروه مردان است .ایین جیدول نشیان داد

مجییزاي نمییرات شییادکامي معلمییان متأهییل را از روي

 40و  52درصد از واریانس نمیرات شیادکامي بیهترتین

متغیرهاي پیشبین نامبرده نشان ميدهد.

در گروه مردان و زنان با مجموعه متغیرهیاي سیبکهاي
جدول  .4نتایج دو تحلیل رگرسیون چندگانۀ مجزای نمرات شادکامی براساس متغیرهای پیشبین در دو گروه مردان و
زنان
گروهها

مردان

B

SEE

Β

t-value

P-value

مقدار ثابت ()constant

1/78

12/72

-

0/14

0/889

سبک ایمن

1/75

0/28

0/53

6/21

0/0001

سبک ناایمن اجتنابي

-0/88

0/36

-0/22

-2/42

0/017

سبک دوسوگرا

-1/43

0/31

-0/45

-4/62

0/0001

صمیمیت

-0/24

0/39

-0/12

-0/61

0/544

میل و اشتیاق

-0/03

0/29

-0/01

-0/09

0/931

تعهد

0/816

0/338

0/431

2/41

0/018

ابرازگري هیجان

-0/13

0/18

-0/06

-0/73

0/467

پیشبینها

معادلۀ پیشبیني شادکامي مردان = ( 1/78عدد ثابت) ( 1/75-دلبستگي ایمن) – ( 0/88دلبستگي اجتنابي) – ( 1/43دوسیوگرا)
( 0/816 +عشق متعهدانه)

زنان

مقدار ثابت ()constant

31/07

11/64

-

2/67

0/009

سبک ایمن

0/31

0/25

0/11

1/26

0/211

سبک ناایمن اجتنابي

-0/57

0/30

-0/16

-01/91

0/069

سبک دوسوگرا

-1/40

0/20

-0/53

-7/01

0/0001

صمیمیت

0/40

0/33

0/22

1/22

0/225

میل و اشتیاق

0/19

0/22

0/11

0/84

0/404

تعهد

-0/34

0/26

-0/20

-1/33

0/186

ابرازگري هیجان

0/54

0/13

0/28

4/04

0/0001

معادلۀ پیشبیني شادکامي زنان = ( 31/07عدد ثابت) – ( 1/40دلبستگي دوسوگرا) ( 0/54 +ابراز هیجان)

با توجه به جدول  ،5متغیرهاي سبک دلبستگي ایمن

پیشبینيکننییدۀ نمییرات شییادکامي هسییتند (،P<0/001

و سییبک عشییقورزي متعهدانییه ایمیین بییهطور مسییتقیم و

 .)F=17/358عالمتهاي ضراین بتا منیدر در جیدول

سبکهاي دلبستگي ناایمن اجتنیابي و دوسیوگرا بیهطور

 4-ميتوانییید هماننییید میییاتریس ضیییراین همبسیییتگي

متغیر شیادکامي را در گیروه

بهدستآمده در ایین پیژوهش تفسییر شیود .درمجمیوع،

مردان پیشبیني ميکنند ( .)F= 10/548 ،P<0/0001در

نتایج بیان ميکنند در گروه مردان ،سبکهاي دلبستگي

گروه زنان نیز آشیکار شید سیبک دلبسیتگي دوسیوگرا

و سیییبک عشیییقورزي متعهدانیییه در شیییادکامي نقیییش

بییهطور معکییوس و ابرازگییري هیجییان بییهطور مسییتقیم

تعیینکننیییده دارد؛ امیییا در گیییروه زنیییان آشیییکار شییید

معکوس واریانس مشتر
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سبکهاي عشوقورزي نقشي در تبییین شیادکامي زنیان

مییردان ،سییبک دلبسییتگي ایمیین ،شییادکامي بیشییتر و

ندارند؛ با وجود ایین ،عیواملي نظییر توانیایي ابرازگیري

سبکهاي ناایمن دوسوگرا و ناایمن اجتنابي ،شیادکامي

هیجان و سطود پیایینتر دلبسیتگي دوسیوگرا بیر مییزان

کمتر و در زنان فقس سبک دلبسیتگي نیاایمن دوسیوگرا

شادکامي زنان مؤثر است.

توانست شادکامي کمتر را پیشبیني کند .این یافتیهها بیا
تحقیقیییات مغنیییيزاده و همکیییاران ( ،)1395مقیییدم و

بحث

همکاران ( ،)2016محمدي و همکاران ( ،)2016کمري

این تحقیق با هدف تعیین نقش سبکهاي دلبستگي،

و شیخاتسالمي ( ،)1394نوعي اییران و علیلیو (،)1394

سبکهاي عشقورزي و ابرازگري هیجیان در پیشبینیي

رحمییییاني نییییوده ،عبدخییییدایي و همکییییاران (،)1391

شادکامي معلمان متأهل شهرستان رودسر انجیام شید .در

اصغرينژاد و دانش ( ،)1384نوابينژاد ،دوکانهاي فرد و

سییطی همبسییتگيها مشییخص شیید متغیییر شییادکامي بییا

همکاران ( )1388همسو است؛ بیراي مثیال ،مغنیيزاده و

سییطود سییبک دلبسییتگي ایمیین ،ابرازگییري هیجییان و

همکییاران ( )1395در تحقیییق خییود نشییان دادنیید فقییس

سطود بیاتي صیمیمت ،شیور و اشیتیاق و تعهید رابطیۀ

سییبک دلبسییتگي ایمیین توانسییت شییادکامي بیشییتر را در

مستقیم دارد و با متغیر سبک دلبسیتگي نیاایمن و سیبک

دانشییجویان پیشبینییي کنیید .رحمییاني نییوده و همکییاران

دلبستگي دوسوگرا رابطیۀ معکیوس دارد .بیل از انجیام

( )1391نیز در تحقیق خود نشان دادند سیبک دلبسیتگي

تحلیل رگرسیون ،نتیایج آزمیون تیي اسیتیودنت مسیتقل

ایمن بهترین پیشبینيکنندۀ شادکامي اسیت .در تحقییق

نشان داد میانگین دو گروه مردان و زنان ازنظر شادکامي

کمییري و شیخاتسییالمي ( )1394مشییخص شیید سییبک

بهطور معنيداري متفیاوت اسیت (میردان داراي سیطود

دلبستگي ایمن بهواسطۀ خوشبیني توانست شیادکامي را

شیادکامي بیشیتري بودنید) و بنیابراین ،بیه دلییل اهمییت

پیشبیني کند.

متغیییر جنسیییت ميباییید دو تحلیییل رگرسیییون جداگانییه

در تبیین این یافته ،ميتوان گفت بیرخالف آنهیایي

انجام شود .تحلیل رگرسیون در گیروه میردان نشیان داد

که سبک اجتنیابي ییا دوسیوگراي نیاایمن دارنید ،افیراد

سبک دلبستگي ایمن و سبک عشیقورزي تعهید بیهطور

داراي سییبک دلبسییتگي ایمیین ،امنیییت خییاطر دارنیید،

مثبییت و معنییيدار و سییبکهاي دلبسییتگي اجتنییابي و

ازخودگذشییتگي دارنیید ،نگییران از دسییت دادن طییرف

دوسوگرا بیهطور منفیي  40درصید از وارییانس نمیرات

مقابییل رابطییه نیسییتند ،نزدیکییي و صییمیمیت بیشییتري را

شییادکامي را پیشبینییي ميکنیید .در گییروه زنییان نیییز

تجربییییه ميکننیییید (اصییییغرينژاد و دانییییش )1384 ،و

مشخص شد سبک دلبستگي دوسوگرا بیهطور معکیوس

کنترلگییري ندارنید و طییرف مقابییل ارتبییا را محییدود

و ابرازگري هیجان به شیوۀ مستقیم  52درصد از نمیرات

نميکنند؛ بنیابراین ،در ارتبیا بیا دیگیران کمتیر دچیار

شادکامي را پیشبینیي ميکنید .درمجمیوع ،سیبکهاي

تعار

ميشوند .همسو با شواهد نظري ،ميتوان گفیت

دلبستگي ،عشقورزي متعهدانه (بهطور خاص در مردان)

احساس امنیت ،نبود تعار

و ابرازگري هیجان (بهطور خاص در زنان) ميتواننید بیا

دلبستگي ایمن در ارتبا انید (کمیري و شیخاتسیالمي،

اثرگییذاري بییر نحییوۀ تعییامالت و ارتباطییات ،شییادکامي

 .)1394سبک دلبستگي ایمن برخالف سبک دلبسیتگي

جامعییۀ معلمییان را تبیییین کننیید .در سییطی متغیرهییا و در

اجتنابي یا دوسوگراي ناایمن ،بیر کیاهش افکیار منفیي،

رابطه با سبکهاي دلبستگي ،تحقیق حاضر نشیان داد در

مهارتهاي اجتماعي و روابس بینفیردي و رضیایتمندي

و شیادکامي بیا سیبکهاي

نقش سبکهاي دلبستگي ،سبکهاي عشقورزي و ابرازگري هیجان در پیشبیني شادکامي معلمان متأهل 27/

از زندگي اثرگذار اسیت؛ بنیابراین ،افیراد داراي سیبک

مهارتهاي اساسي زندگي ازجمله مهارتهاي ارتبیاطي

دلبستگي ایمن ،بیا بهرهمنیدي از مهارتهیاي اجتمیاعي،

توانسییت شییادکامي را افییزایش دهیید .در همییین رابطییه

روابس بینفردي بهتري را تجربه ميکننید .ایین افیراد در

بایرامي و همکاران ( )2012در تحقیق خود نشیان دادنید

بر راري روابس صمیمي راحتاند ،تو عیات و انتظیارات

افراد داراي سبک دلبستگي ایمن ،تماییل بیشیتري بیراي

مثبتي از دیگیران دارنید و درنتیجیه ،از نزدیکشیدن بیه

بر راري ارتبا با دیگران از خود نشان دادند و بنابراین،

دیگران هراسي ندارند و این نزدیکي براي آنهیا راحیت

شییادکامي بیشییتري داشییتند .تحقیییق دوکانییه اي فییرد و

است (مغنيزاده و همکیاران )1395 ،کیه همیین امیر بیه

صییحت ( )2015نیییز نشییان داد سییبکهاي دلبسییتگي

بهبییود تعییامالت و در پییي آن شییادکامي آنییان منجییر

ازجمله عواملي است که کیفیت ارتبیا زناشیویي افیراد

ميشود .در نقطیۀ مقابیل ،افیراد داراي سیبک دلبسیتگي

را متأثر ميسازد؛ بنابراین ،سبکهاي دلبستگي بر نحیوۀ

ناایمن (دوسوگرا ییا اجتنیابي) ،از صیمیمت و تعیامالت

ارتبا و تعامل افراد تأثیر ميگیذارد و از ایین رهگیذر،

اجتمیییاعي اجتنیییاب ميورزنییید ،بیییه علیییت نگرانیییي از

نوع ارتبا افراد با دیگران نیز ميتواند شادکامي آنان را

آسیندیدن و فریینخوردن ،کمتیر بیه دیگیران اعتمیاد

ارتقا دهد.

ميکنند و به آساني در ارتبا با دیگران رار نميگیرند

در سطی ابرازگري هیجان ،تحقیق حاضیر نشیان داد

و همیشه نگران طردشدن هسیتند؛ بنیابراین ،از تعامیل بیا

در مردان ابرازگري هیجان معنيدار نیست؛ امیا در زنیان

دیگران اجتناب ميکنند (جزاییري و همکیاران.)1397 ،

ابرازگري هیجان بهشدت ميتواند شیادکامي معلمیان را

این یافته نشان ميدهد بخشي از شادکامي ،تیاب کیفییت

پیشبینییي کنیید .اییین یافتییه بییا تحقیقییات فوتدچنییگ و

ارتبا فیرد بیا دیگیران اسیت و بنیابراین ،بیراي ارتقیاي

حسییننیا ( ،)1393خلیلییي گشیینیگاني ( ،)1395رضییوان،

شادکامي ميباید متغیرهاي اثرگذار بیر تعامیل و ارتبیا

بهرامییي و عابییدي ( )1384همسییو اسییت؛ بییراي مثییال،

(ازجمله سبکهاي دلبستگي) را شایان توجیه یرار داد؛

تحقیق فوتدچنگ و حسننیا ( )1393نشان داد آمیوزش

زیرا سبک دلبستگي ایمین بیا شیادکامي رابطیۀ مثبیت و

تنظیم هیجان بر افزایش شادکامي زنیان اثیربخش اسیت.

معنيداري دارد و سیبک دلبسیتگي نیاایمن دوسیوگرا و

رضییوان و همکییاران ( )1384نشییان دادنیید دانشییجویان

اجتنییابي بییا شییادکامي رابطییۀ منفییي و معکییوس دارد و

دختري که هیجانات را سرکوب ميکنند ،در مقایسیه بیا

بخشي از شیادکامي افیراد تیاب مهارتهیاي اجتمیاعي و

دیگییران شییادکامي کمتییري را تجربییه ميکننیید .تحقیییق

ارتبییاطي افییراد اسیییت (بیییات .)1396 ،اییین نکتیییه در

خلیلي گشنیگاني ( )1395نیز نشان داد ابرازگري هیجان

تحقیقییات پییاتو و همکییاران ( ،)1393شیخاتسییالمي و

و بخشییودگي ميتواننیید شییادکامي مییردان و زنییان را

همکیاران ( )1390و سییاداتي و همکییاران ( )1397نشییان

پیشبیني کنند .پارکینز ( )2012نیز نشیان داد ابرازگیري

داده شد؛ بیراي مثیال ،تحقییق پیاتو و همکیاران ()1393

هیجان بهخصوص دربیارۀ شیادکامي در زنیان ،بیشیتر از

نشان داد کیفیت ارتبا زوجین با شادکامي آنها ارتبیا

مردان است .در رابطه بیا نقیش هیجانیات در شیادکامي،

دارد .تحقیق شیخاتسالمي و همکاران ( )1390نیز نشان

ساداتي و همکاران ( )1397نیز به این نتیجه رسیدند کیه

داد شیییییادکامي از روابیییییس و تعیییییامالت زناشیییییویي

آموزش مهارتهاي اساسي زنیدگي ازجملیه شیناخت و

پیشبینيشییدني اسییت .در تحقیییق سییاداتي و همکییاران

ابراز هیجانات مثبت و مدیریت هیجانات منفیي توانسیت

( )1397نیییز اییین نتیجییه بییه دسییت آمیید کییه آمییوزش

شیییادکامي دانشیییجویان زن متاهیییل را افیییزایش دهییید.
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شییعبانپور و حافظیییان ( )1395نیییز نشییان دادنیید بییین

ميدهد .افراد شادتر ،انساندوستي ،مهرباني و رفتارهاي

راهبردهییاي نظمدهییي شییناختي هیجییان بییا خال یییت و

خیرخواهانۀ بیشتري از خود نشان ميدهند .هم نین

شادکامي مردان و زنان رابطه وجود دارد .با توجه به این

مشخص شد عواطن مثبت از سوء مصرف مواد و

تحقیقییات ،نییوع و میییزان و تنییوع ابرازگییري هیجییان،

مشکالت مرتبس با نوشیدن الکل جلوگیري ميکند

سالمت و بهزیستي و شیادکامي افیراد را متیأثر ميسیازد

(لیوبومیرسکي ،کینگ و دیه نر ،2005 ،1ویلز ،سندي،

(وویلیر و همکاران.)2018 ،

شینار و یا ه گر ،1999 ،2پترسون ،سلیگمن ،یارکو،

در رابطه با چگونگي اثرگذاري ابرازگري هیجان بر

مارتین و فریدمن1998 ،3؛ به نقل از کونولي و کونولي،

شادکامي ميتوان از نظریۀ ساخت و گسترش استفاده

 ،2009ص  .)15در تأیید این یافتهها ،ليپور و

کرد که یکي از نظریههاي روانشناسي مثبتنگر است

همکاران ( )1394نشان دادند ویژگيهاي شخصیتي

(کونولي و کونولي .)2009 ،این نظریه با استمداد از

ازطریق تابآوري بر شادکامي اثر ميگذارد .دروا

چند فرضیه ازجمله فرضیههاي گسترش ،ایجاد ،ابطال،

تابآورها بینش خوبي نسبت به آینده دارند .تابآوري

تابآوري و بالندگي به بحث دربارۀ هیجانات مثبت

باعث عوامل محافظتي ميشود که هم از جنبه رواني و

ميپردازد .و تي هیجانات مثبت ،خزانۀ تفکر  -عمل

هم از جنبه اجتماعي باعث خوشبیني افراد نسبت به

لحظهاي را گسترش ميدهد ،با گذشت زمان ،مناب

و ای ميشود و درنتیجه ،حالت تسلس بر محیس افزایش

تقویتي و شخصي گوناگوني ساخته و پرداخته ميشوند.

ميیابد و به بهبود عملکرد فرد و شادکامي او در آینده

این مناب عبارتاند از مناب جسماني ،اجتماعي ،فکري

ميانجامد .زهادت و امیدوار ( )1395نیز در تحقیق خود

و ذهني و روانشناختي .از مؤلفههاي مناب روانشناختي

نشان دادند تابآوري به گونهاي معنيدار به پیشبیني

ميتوان به خوشبیني و تابآوري اشاره کرد .هرچند

شادکامي ادر است؛ زیرا افراد داراي تابآوري ،سطی

هیجانات مثبتي که به ایجاد این مناب منجر ميشوند،

امید به زندگي باتتري دارند؛ یعني امیدوارترند ،از

مو تياند ،مناب شخصي حاصل از آنها پایدارند و افراد

باورهاي خودکارآمدي باتتري برخوردارند ،چشمانداز

ميتوانند در مو عیتهاي مشکلساز آتي از این مناب

زندگي را مثبتتر ميبینند و درنهایت ،توانایي مقاومت

استفاده کنند (مگیار – مو ي  1391 /2009ترجمۀ براتي

در برابر چالشهاي زندگي را دارند و در پي آن،

سده) .دروا

ابراز هیجانات مثبت ،نوعي مقابلۀ

احساس شادکامي بیشتري ميکنند.

هیجانمدار است که میزان تحمل فرد و تابآوري او را

در رابطه با سبکهاي عشقورزي ،تحقیق حاضر

افزایش ميدهد .در همین رابطه و دربارۀ اثرات

نشان داد در زنان هیچکدام از سبکهاي عشقورزي

هیجانات مثبت ،تحقیقات ،نتایج تحسینبرانگیزي را

نتوانستند شادکامي را پیشبیني کنند؛ اما در مردان،

ارا ه کردند؛ براي مثال ،در یک تحقیق مشخص شد

تعهد ،شادکامي باتتر را پیشبیني کرد .این یافته

شادکامي ناشي از هیجانات مثبت ،روابس اجتماعي،

درمجموع با نتایج تحقیقات رفیعينیا و اصغري ()1386

رفتار سالم ،توانایي مقابله و سیستمهاي ایمني افراد را

و کرماني مامازندي و رضا ي ( )1395و اسمي ()1397

تسهیل ميکند .احساسات مکرر شادکامي ،استرس،

ایرهمسو است؛ براي مثال ،تحقیق کرماني مامازندي و

تصادفات و نرخ خودکشيها را کاهش ميدهد و تعهد
ما را نسبت به ارزشها و رشد شخصیتمان افزایش

1

-Lyubomirsky, King and Diener
- Wills, Sandy, Shinar & Yaeger
3 - Peterson, Seligman, Yurko, Martin & Friedman
2
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رضا ي ( )1395نشان داد سبکهاي عشقورزي با

عادي شوند و دیگر جذابیتشان کم شود؛ بنابراین ،نییاز

شادکامي دانشجویان مرد و زن متأهل رابطه دارد و آن

است عنصر تعهد نیز درگیر شود تا افراد به رابطیه پایبنید

را پیشبیني ميکند .تحقیق رفیعينیا و اصغري ()1386

بمانند (مامازندي و همکاران)1395 ،؛ زییرا در صیورت

نشان داد سبکهاي عشقورزي با ابعاد شادکامي

وجود تعهد ،افراد تالش ميکنند به نیازها و خواستههاي

دارد و آن را

هییم توجییه کننیید ،بییراي خییانواده و فرزنییدان و ییت

پیشبیني ميکند .اسمي ( )1397نیز در تحقیق خود

ميگذارنیید ،تقسیییم وییفییه متعییادلي ميکننیید ،خییود را

نشان داد سبکهاي عشقورزي با شادکامي زنان ارتبا

و ییین یکیییدیگر ميکننییید و بیییراي رشییید یکیییدیگر

دارد .در تبیین این فرضیه ميتوان به نوع جامعۀ تحقیق

ازخودگذشیییتگي نشیییان ميدهنییید ،نسیییبت بیییه هیییم

حاضر و تفاوت آن با تحقیقات مذکور اشاره کرد.

انعطافپذیر و مسئولیتپذیرترند؛ نتیجه چنین رفتارهایي

تمامي تحقیقاتي که در آن عشقورزي توانست

صمیمیت بیشتر زوجین و شادکامي آنهاسیت (علیبلیي و

شادکامي را پیشبیني کند ،روي دانشجویان متأهل

همکاران .)2019 ،هم نین طبق تعریین ،یکیي از ابعیاد

انجام شدهاند .این در حالي است که تحقیق حاضر روي

شییادکامي ،رضییایتمندي از زنییدگي (در کنییار وجییود

معلمان انجام شده است و با توجه به شناخت محققان از

عواطن مثبت و نبود عواطن منفي) است و تنهیا مؤلفیۀ

فرهنگ این شهرستان ،ميتوان احتمال داد جامعۀ مدنظر

تعیینکننده و اثرگذار بر رضایت از زندگي ،سیبکهاي

به سبکهاي عشقورزي آزادانه

عشقورزي نیست و احتماتا موارد دیگري در این زمینیه

پاسخ ندادهاند .شایان ذکر است بر جامعۀ ما فرهنگي

تعیینکنندهانیید کییه ميتییوان در الیین پژوهشییي کیفییي

حاکم است که در آن بخشي از مردم هنوز به درستي و

(تحقیق زمینهاي) ابعاد شادکامي معلمان و عوامیل عِلّیي،

آزادنه نميتوانند از عشق و دوستداشتن سخن بگویند

زمینهساز و مداخلهگر در شادکامي آنها را کشن کرد.

دانشجویان مرد و زن متأهل ارتبا

به سؤاتت مربو

و نوعي خجالت و شرم در ابرازگري عشق بر آنان

تحقیق حاضر روي معلمان متأهل در استان گیالن

حاکم است؛ به نحوي که افراد به دلیل شرم و خجالت

انجام شده و ابلیت تعمیم آن به سایر شهرها نیازمند

ناشي از تربیت و مؤلفههاي فرهنگي ،در دادن اطالعات

تأمل است .با توجه به یافتههاي تحقیق و تبیینهاي

در این باره بهصورت محافظهکارانه عمل ميکنند.

صورتگرفته پیشنهاد ميشود در دورههاي ضمن

در رابطه با نقش تعهد مردان در رابطیه بیا شیادکامي

خدمت معلمان ،به موضوع سبکهاي دلبستگي و نقش

آنها ميتوان گفت همان در که از زنیان انتظیار میيرود

آن بر نحوۀ ارتباطات بینفردي پرداخته شود .هم نین

در رابطییه ،ابرازگییري هیجییان بیشییتري داشییته باشییند تییا

اهمیت ابرازگري هیجان و نقش آن در ایجاد تابآوري

شادکامي رابطه بیشتر شود ،از مردان نیز انتظار ميرود به

و در پي آن ،شادکامي براي معلمان نیز ازجمله مواردي

رابطۀ انحصاري با همسر متعهد بمانند تا شادکامي رابطیه

است که ميباید در این زمینه به معلمان آموزش داد .با

ارتقا یابد .ژانگ و تي سیانگ ( )2013در تحقییق خیود

توجه به نقش متفاوت سبکهاي عشقورزي و

نشییان دادنیید تعهیید نقییش تعیینکننییدهاي در شییادکامي

ابرازگري هیجان در شادکامي مردان و زنان ،پیشنهاد

زناشویي دارد .در این رابطه ،اگرچه عشق هیجاني اسیت

ميشود در تحقیقي کیفي از نوع زمینهاي (داده بنیاد)،

که با تحرییک شیهواني همیراه ميشیود ،پیس از وصیل

شادکامي معلمان به تفکیک جنسیت بررسي شود تا

جنسي و ارضاي میل ،ممکن است افیراد بیراي یکیدیگر

ابعاد ،زمینهها و علل شادکامي آنها کشن شود؛ زیرا
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احتمال دارد متغیرهاي دیگري بر شادکامي آنان

بهزیستي ذهني و شادکامي دانشجویان .مطالعات زن

اثرگذار باشد که با تحقیق کیفي ميتوان آن عوامل را

و خانواده؛ .7-23 ،)1(2

کشن و فرضیههاي جدیدي دربارۀ عوامل اثرگذار بر

ثابت ،م؛ لطفي کاشاني ،ف .)1389( .هنجاریابي آزمون

شادکامي معلمان تدوین کرد .در پژوهش حاضر ،مقط

شادکامي آکسفورد .اندیشه و رفتیار در روانشناسیي

تدریسي معلمان ،متغیر زمینهاي درنظر گرفته نشد؛

بالیني (اندیشه و رفتار)؛ .7-18 ،)15(4

بنابراین ،پیشنهاد ميشود در تحقیقات آتي سطود

جزا ري ،س .د؛ دتور ،ع؛ درتا  ،ف .)1397( .رابطیۀ

شادکامي معلمان سه مقط به شکل مقایسهاي بررسي

ویژگيهاي شخصییتي ،هیوش هیجیاني ،سیبکهاي

شود .با توجه به اینکه میزان سابقۀ کاري و رتبه و حقوق

دلبسییتگي و فعالیتهییاي ارادي بییا میییزان شییادکامي

دریافتي معلمان ،احتماتا بر روحیه و ابعاد روانشناختي و

زنان متأهل .فصیلنامۀ علميپژوهشیي دانشیگاه علیوم

شادکامي آنان اثرگذار است ،پیشنهاد ميشود به این

پزشکي لرستان؛ .82-67 ،)3(20

مسئله در تحقیقات آتي توجه شود.

حییاجلو ،ن؛ علیییزاده گییورادل ،؛ طبییي ،م .ر؛ دوتور
وام ،س .)1392( .مقایسۀ ابعاد عشقورزي براسیاس

منابع

مدت ازدوا در بین زنان و میردان متأهیل .فصیلنامۀ

اصیییغرينژاد ،م و دانیییش ،عصیییمت .)1384( .رابطیییۀ

مشاوره و رواندرماني خانواده؛ .47-63 ،)1(4

سبکهاي دلبستگي با مییزان شیادکامي و توافیق در

حسني،

و بماني یزدي ،ب .)1394( .رابطۀ سبکهاي

مسا ل زناشویي در دانشجویان زن دانشگاه .تازهها و

ابییراز هیجییان بییا ریخییت شخصیییتي D .مجلییۀ علییوم

پژوهشهاي مشاوره؛ .90-69 ،)14(4

پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي؛ .150-141 ،)2(25

اصییالني ،خ؛ ابراهیميپییور ،؛ امییاناللهي ،ع.)1393( .

حفیییایي طر بیییه ،م؛ فیروزآبیییادي ،ع؛ حقشیییناس ،د.

بررسي بهزیستي روانشیناختي و شیادکامي زناشیویي

( .)1385بررسییي ارتبییا

در طییول چرخییههاي مختلیین زنییدگي .دو فصییلنامۀ

رضایتمندي زوجیي .مجلیۀ دانشیگاه علیوم پزشیکي

آسینشناسي ،مشاوره و انيسیازي خیانواده؛ ،)1(1

مازندران؛ .99-109 ،)54(16

.32-45
بشییارت ،م .ع؛ کریمییي،

بییین اجییزاي عشییق و

حقییییان ،ا؛ صیییاد ي ،م .س؛ پنیییااي ،ل؛ موتیییابي ،ف.
؛ رحیمينییژاد ،ع.)1385( .

( .)1396الگوي پیشبینيکنندۀ شیادکامي زناشیویي

بررسي رابطۀ سبکهاي دلبستگي و ابعاد شخصییت.

در افییراد متأهییل .فصییلنامۀ خییانوادهپژوهي؛ ،)50(13

مجلۀ روانشناسي و علوم تربیتي؛ 1(36و.55-37 ،)2

.179-196

بیات ،م .ر .)1396( .رابطۀ الگوهاي ارتبیاطي خیانواده و

خلیلیییي گشییینیگاني ،ز .)1395( .پیشبینیییي شیییادکامي

سبکهاي دلبسیتگي بیا شیادماني دانشیجویان دختیر

براساس بخشودگي بینفیردي و ابرازگیري هیجیاني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اندیمشک .فصیلنامۀ زن

کارکنان .هفتمین کنفرانس بینالمللي روانشناسیي و

و فرهنگ؛ .91-102 ،)31(9

علیییوم اجتمییییاعي28 .بهمییین ،تهییییران ،شییییرکت

پیییاتو ،م؛ حقیقیییت ،ف؛ حسییینآبادي ،د .ر.)1393( .
بررسي نقش کیفیت ارتبیا زناشیویي در پیشبینیي

همایشگران مهر اشراق.
رحماني نوده ،د؛ عبدخیدایي ،م .س؛ آ امحمیدیان ،د.
ر .)1391( .رابطییییۀ احسییییاس انسییییجام روانییییي و
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سییبکهاي دلبسییتگي بییا شییادکامي دانشآمییوزان.

شییعبانپور ،م و حافظیییان ،م .)1395( .رابطییۀ راهبردهییاي

اولین همایش ملي پژوهش و درمیان در روانشناسیي

نظمدهییي شییناختي هیجییان بییا خال یییت هیجییاني و

بییالیني11-10 .خییرداد .دانشییگاه آزاد واحیید تربییت

شادکامي در معلمان دوره ابتدایي .فصلنامۀ خیانواده

جام.

و پژوهش؛ .107-125 ،)2(13

رضوان ،ش؛ بهرامیي ،ف؛ عابیدي ،م .ر .)1384( .تیأثیر

شیخاتسییالمي ،ر؛ نجیییاتي ،ع؛ احمیییدي ،س.)1390( .

تنظییییم هیجیییان بیییر شیییادکامي و نشیییخوار فکیییري

پیشبیني مؤلفههاي شیادکامي زنیان متأهیل ازطرییق

دانشجویان .مجلیۀ روانپزشیکي و روانشناسیي بیالیني

عییزت نفییس و روابییس زناشییویي .زن در فرهنییگ و

ایران (اندیشه و رفتار)؛ .257-251 ،)3(12

هنر؛ .39-54 ،)1(3

رفیعينیییا ،و و اصییغري ،آ .)1386( .رابطییۀ بییین انییواع

علیپور ،ا و اعراب شیباني ،خ .)1390( .رابطۀ امییدواري

عشییق و بهزیسییتي ذهنییي در دانشییجویان متأهییل.

و شییادکامي بییا رضییایت شییغلي معلمییان .فصییلنامۀ

خانوادهپژوهي؛ .501-491 ،)9(3

پژوهشهاي نوین روانشناختي؛ .65-78 ،)22(6
؛ آزاد فالد ،و.

علیپییور ،ا و نوربییات ،ا .ع .)1385( .ارزیییابي مقییدماتي

رفیعينیا ،و؛ رسولزاده طباطبایي،

( .)1385رابطۀ سیبکهاي ابیراز هیجیان بیا سیالمت

اعتبییار و روایییي پرسشیینامۀ شییادکامي آکسییفورد در

عمییومي در دانشییجویان .مجلییۀ روانشناسییي؛،)1(10

دانشییجویان دانشییگاههاي تهییران .اندیشییه و رفتییار؛

.105-84

1(5و.65-55 ،)2

روحییاني ،ع؛ معنويپییور ،د .)1387( .رابطییۀ عمییل بییه

علیپور ،ا؛ نوربات ،ا .ع؛ اژهاي ،؛ مطیعیان ،د.)1379( .

باورهاي دیني با شیادکامي و رضیایت زناشیویي در

شادکامي و عملکرد ایمني بیدن .مجلیۀ روانشناسیي؛

دانشیییگاه آزاد اسیییالمي واحییید مبارکیییه .دانیییش و

.220 – 233،)4(3

پژوهش در روانشناسي کاربردي؛ .189-206 ،36

فییییرحبخش،

و شییییفی آبادي ،ع .)1385( .ابعییییاد

زهادت ،ع و امییدوار ،ب .)1395( .پیشبینیي عملکیرد

عشقورزي براساس نظریۀ سیهبعدي عشیق در چهیار

خییانواده و شییادکامي زناشییویي براسییاس سییرمایۀ

گروه زو هاي در مرحلیۀ نیامزدي ،عقید ،ازدوا و

روانشناختي زن در خانوادههاي کارمندان زن متأهل

داراي فرزنییید .دانیییش و پیییژوهش در روانشناسیییي

شییهرداري شییهر شیییراز .فصییلنامۀ زن و جامعییه؛ 7

کاربردي.1-20 ،30 ،

(ویژهنامه).42-29 ،

فوتدچنییییگ ،م و حسییییننیا ،س .)1393( .اثربخشییییي

ساداتي ،س .ز؛ میرزا ییان ،ب؛ دوسیتي ،ي .ع.)1397( .

آموزش تنظیم هیجان بر شادکامي و خودکارآمیدي

تأثیر آموزش مهارتهاي اساسي زندگي بر رضایت

زنان سرپرست خانوار .فصلنامۀ علميپژوهشیي زن و

زناشییویي و شییادکامي دانشییجویان متأهییل .سییالمت

جامعه؛ .89-106 ،)4(5

اجتماعي؛ .280-290 ،)3(5

اسییمي ،صییدیقه ( .)1397بررسییي رابطییۀ بییین کیفیییت

سپهریان آذر ،ف؛ محمدي ،ن؛ بیدلپور ،ز؛ نیوروززاده،

زنییدگي و سییبکهاي عشییقورزي بییا شییادکامي در

و .)1395( .رابطۀ امیدواري و شادکامي بیا رضیایت

زنان متأهیل شیهر بنیدرعباس .پایاننامیۀ کارشناسیي

زناشویي .مجلۀ سالمت و مرا بت؛.44-37 ،)1(18

ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندر لنگه.
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ليپیییور،ز؛ مرعشیییي ،س.ع؛ مهرابیییيزاده هنرمنییید ،م؛

مگییییار  -میییو ي . ،ال ( .)1391فنیییون روانشناسیییي

ارشییدي ،ن .)1394( .تییابآوري بییهعنوان میییانجي

مثبیتنگر :راهنمییاي درمییانگران .ترجمییۀ ف .براتییي

رابطییۀ پیینج عامییل بییزرگ شخصیییت و شییادکامي.

سده .تهران :انتشیارات رشید( .سیال انتشیار بیه زبیان

فصلنامۀ روانشناسي تربیتي؛ .155-135 ،)39(12

اصلي.)2009 :

مراني ،ا و جعفیر طباطبیایي ،س .س .)1385( .بررسیي

نیییوابينژاد ،ش؛ دوکانیییه اي فیییرد ،ف؛ آ اجیییاني ،ف.

روابس عاشقانه زوجین ایراني و رابطۀ آن با رضایت.

( .)1388بررسي رابطۀ سبک دلبسیتگي و شیادکامي

پژوهشهیییاي مشیییاوره (تازههیییا و پژوهشهیییاي

بیا رضییایت زناشیویي متییأهلین شیاال در بیمارسییتان

مشاوره)؛ .109-95 ،)17( 5

خاتماألنبیییا شییهر تهییران .زن و مطالعییات خییانواده؛

کرماني مامازندي ،ز و رضا ي ،ع .م .)1395( .پیشبیني

.126-149 ،)6(2

شیییادکامي زوجیییین براسیییاس هیییوش معنیییوي و

نییوعي ایییران ،ل و محمودعلیلییو ،م .)1394( .پیشبینییي

سبکهاي عشیقورزي :نقیش واسیطهاي سیازگاري

کیفیییت زنییدگي و شییادکامي بییر مبنییاي سییبکهاي

زناشویي .پژوهشنامۀ روانشناسیي مثبیت؛ -95 ،)4(2

دلبسیتگي در زوجیین متأهیل شیهر تبرییز .پیژوهش

.79

توانبخشي در پرستاري؛ .69-60 ،)4(1

کمري ،س؛ شیخاتسالمي ،ر .)1394( .نقش واسیطهاي

هییادينژاد ،د؛ زارعییي ،ف .)1388( .پایییایي ،اعتبییار و

خوشبیني در رابطه بین سبکهاي دلبستگي افراد بیا

هنجاریییییابي پرسشیییینامۀ شییییادکامي آکسییییفورد.

میزان شادکامي و امید به زندگي آنها .پژوهشهیاي

پژوهشهاي روانشناختي؛ .62-77 ،)1(12

کاربردي در روانشناسي تربیتي؛ .50-67 ،)2(2

هدایتي دانا ،س و صابري ،ه .)1394( .پیشبیني رضایت

کیخا ،س؛ کهراز ي ،ف .)1396( .پیشبیني تابآوري

زناشویي براساس سبکهاي عشقورزي (صمیمیت،

و شیادکامي معلمیان میدارس اسیتثنایي براسیاس

میل و تعهید) و اضیطراب .فصیلنامۀ خیانوادهپژوهي؛

دینداري در کار .مجلۀ مطالعات ناتواني؛ .1-8 ،7

.511-527 ،)40(10
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