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Abstract 
 
The role of happiness and its lasting positive consequences in various aspects of life is obvious. Therefore, 
it is important to identify the factors that affect happiness. The aim of this study was to investigate the role 
of spiritual intelligence and creativity in students' happiness. The present study was a descriptive-
correlational study. The statistical population included all high school students in Karaj city in the academic 
year of 1996-97. 414 students were selected by multi-stage cluster sampling. The Oxford Happiness 
Questionnaire (OHI), the King Spiritual Intelligence Questionnaire (SISRI) and the Abedi Creativity 
Questionnaire (TC) were used to collect data. The results showed that there is a significant correlation 
between spiritual intelligence and happiness (r = 0.43), creativity and happiness (r = 0.40), spiritual 
intelligence and creativity (r = 0.53). The results of regression analysis showed that spiritual intelligence 
and creativity predict 22% of the variance of happiness. The results of regression analysis also showed that 
the production of personal meaning (from the components of spiritual intelligence) and fluidity and 
initiative (from the components of creativity) are strong predictors of happiness. 
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 :چکیده

 زحای شادکامی بر موثر عوامل شناسایی رو، این از .هویداست زندگی مختلف ابعاد در آن پایدار مثبت پیامدهاي و شادکامی نقش
 -توصیفی  نوع از حاضر پژوهش .بود آموزان دانش شادکامی در وخالقیت معنوي هوش نقش بررسی حاضر پژوهش هدف .است اهمیت

 آموز دانش 414 .بود 97-96تحصیلی سال در کرج شهرستان دوم متوسطه آموزان دانش کلیه شامل آماري جامعه .بود همبستگی
 ،(OHI(آکسفورد شادکامی پرسشنامه از اطالعات آوري جمع براي . شدند انتخاب اي مرحله چند ايخوشه گیرينمونه روش با

 و معنوي هوش بین که داد نشان نتایج .شد استفاده )TC(عابدي خالقیت وپرسشنامه )SISRI(کینگ معنوي هوش پرسشنامه
 .دارد وجود معنادار همبستگی ) r = 53/0 ( خالقیت و معنوي هوش ، ) r = 40/0( شادکامی و خالقیت ،) r = 43/0 ( شادکامی

 تحلیل نتایج همچنین .کنند می بینی پیش را شادکامی ریانسوا  %22 خالقیت و معنوي هوش که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج
 نیبیپیش  )خالقیت هاي مؤلفه از( ابتکار و سیالی و  )معنوي هوش هاي مؤلفه از( شخصی معناي تولید که داد نشان رگرسیون

 .هستند شادکامی براي قوي هاي يکننده

 پذیري انعطاف خالقیت، معنوي، هوش شادکامی، :واژه کلید

 

 مقدمه

 .ستا مترادف خوشبختی و نشاط خوشحالی، همچون هایی واژه با  و باشد می مختلفی ابعاد و تعاریف با روانشناختی مفهومی 1شادي
 روابط گرتسهیل خالقیت، آگاهی، دهنده افزایش شادي و است شادي جستجوي در ناخودآگاه صورت به انسان اینکه به توجه با

 تحلیل )1386 همکاران، و دوست نشاط( گردد می افراد عمر طول افزایش و سالمت حفظ موجب و است افراد فعالیت و اجتماعی
 زندگیش کل کیفیت مطلوبیت میزان یا درجه از فرد قضاوت 2شادکامی .است اهمیت حایز آن پیامدهاي و آن بر موثر عوامل ماهیت،

 ، یعقوبی از نقل به ،1995 ،3داینر و مایرز( است انگیزشی -شناختی هاي سازه از یکی شادکامی ).2001 ، وینهوون( باشد می

 آن تعریف و )1393 همکاران، و نیا مظفري از نقل به2003 ،4آرگایل( آمیز اسرار و مبهم آن مفهوم رسد می نظر به که )1389
 اشاره هیجانی و شناختی مؤلفه دو به پردازان نظریه غالب شادکامی، مفهوم تحلیل در ).2013 ،5ولکمن بریک -پانتر( است غیرشفاف

 و یطبعشوخ خندیدن، مانند هایی حالت بر بیشتر هیجانی هاي مؤلفه و زندگی از رضایت بر بیشتر شناختی هاي مؤلفه . دارند
 اساسی جزء سه داراي شادکامی ).2002 ،7سلیگمن ،2001 ،6ارگیل( دارد داللت منفی و مثبت هايهیجان میان تعادل همچنین

 به مثبت احساس غلبه ، هیجان مولفه ).2001آرگایل،( منفی عواطف فقدان و زندگی از رضایت مثبت، هیجانات :از عبارتند که است
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 آرامش احساس از عاطفی، هاي کنش وسیع دامنه و )2008 ،8باخت( است زندگی مثبت هاي موقعیت عاطفی بعد بر تمرکز و منفی

 انسان فیزیولوژیک تعامالت از مهمی بخش هیجانی پاسخهاي ).1389 یعقوبی،( شود می شامل را خلسه و لذت احساس تا گرفته
 اییه سودمندي داراي شادکامی، .دهد می قرار تأثیر تحت مختلف هاي بیماري برابر در سالمت حفظ و بقا براي را او توانایی که است
 چامورو از نقل به 2001 همکاران، و 9لیبومیرسکی( است خالقیت و پذیري جامعه بارآوري، درآمد، زوجی، روابط کیفیت براي

 ایفوظ افراد و یافته، افزایش افراد در دوستی نوع احساس اینکه جمله از دارد؛ مختلف افراد براي مثبتی اثرات و )2007 ،10پرموزیک

 شادکام، فرد ).1390همکاران، و حوائجیال باب از نقل به2002مایرز،( دارند بیشتري مسئله حل قدرت و داده انجام بهتر را خود
 ،11مایرز  ،2000 دنیر، (دارد محکمی مذهبی هاينگرش و ثبات با و دوستانه روابط و است خوشبین و برونگرا فرهیخته، سالم،

 و ضروري ماندن سالم براي مثبت مفهوم عنوان به شادکامی که گفت توان می  اساس، این بر ).1390 صحراییان، از نقل به1999
 باعث چیزي چه که این باره در زیادي هاي پژوهش دلیل، همین به )2013، همکاران و ازحمید نقل به 2007 علیپور،( است حیاتی

 ثروت، در را شادي آیا ).1393 لو، خدابنده از نقل به1999 ،12اسمیت لوکاس، ساه، داینر،( است گرفته صورت شود می شادکامی
 همکاران، و 13دینر( ؟ وراثت در یا دارد ریشه محیط در شادي اجتماع؟ و خانواده در یا کرد جستجو باید مادي عوامل سایر و تحصیل
 و زندگی بودن معنادار معنوي، اهداف و ها ارزش به توجه طریق از را ماندگار شادکامی به رسیدن پردازان نظریه از برخی  ).2002
 )2000 مارشال، و زوهر( شود می شمرده پایه دانشی معنویت، ).2000همکاران، و 14مالتیبی(دانند می پذیر امکان خداوند به عشق
 به و کند یم بینی پیش را اززندگی بیشتر رضایتمندي شخصی، معنویت واقع، در .گذاردمی تاثیر زندگی کلی رضایتمندي بر که

 همکاران، و15فابیراکاتور(کنند می کنترل بهتر را زاتنش عوامل آن کمک به افراد که شود می ابیارزی سازگاري مکانیسم یک عنوان
 و سازگاري نوعی دربردارنده 16معنوي هوش یعنی هوش، جدید مفاهیم از یکی ).1393 همکاران، و عبدیوسفخانی از نقل به 2000
 عنوان به و شودمی شامل را هیجانی و اخالقی شناختی، مختلف هاي حیطه در را رشد سطوح باالترین که است مسئله حل رفتار

 عریفت عملی رفتارهاي و معنوي وجودي تحلیل معنی، کشف بهتر، شناخت براي منبعی معنوي، قدرتهاي به شدن نزدیک توانایی
 زندگی رویدادهاي و تجارب مورد در کلی دیدي فرد، به هوش این ).1393 پردنجانی، رحیمی از نقل به 2004 ،17ازلن( شودمی
 غباري(کند عمیق را خویش ومعرفت شناخت ، پرداخته خود مجددتجارب تفسیر و بندي چارچوب به تا سازدمی قادر را او و دهدمی
 هماهنگ بیرونی زندگی با را روح و ذاتی زندگی تواند می که است مختلفی هاي شرو شامل معنوي هوش  ).1378 همکاران، و بناب

 هاي موقعیت بر که کند می ایجاد را قدرتی معنویت ).2012، بابانظري از نقل به ، 2003 ، 18ویگن( شود شادي به منجر و کند
 روحی التمشک و استرس با توانند می مذهبی اعتقادات و معنوي تجربه با افراد .گذارد می تأثیر ارتباطات و افکار احساسات، فیزیکی،

 زندگی، معناي و هدف روحی، و جسمی سالمت آوردن بدست به منجر و دارد محافظتی اثر یک معنویت واقع، در . کنند مقابله خود
 کمک افراد به معنوي نگرش ).2012بابانظري، از نقل به ،2008 ،19شاو( .شود می فرد روحی وضعیت بهبود و بینی خوش امیدواري،

 شرایط ینا در .کنند فکر بینانه خوش و بوده امیدوار آینده به نسبت بپردازند، معنا ساختن به زندگی مشکالت وراي در تا کند می
 ولیها تنش که شود می سبب واقعه، هر بخشی معنا منظور به تالش و داشته موقعیت از معنوي ارزیابی مشکالت، با برخورد در فرد
 در که ناپذیر گریز هاي فقدان و روانی هاي فشار نامالیمات به باال معنوي باهوش فرد  ).1389 یغمایی، و رسولی(یابد کاهش فرد

 .نگرد می انسان رشد براي هایی چالش بعنوان بلکه مصیبت و بال عنوان به نه آنها به و دهد می معنا دهد، می رخ زندگی چرخه
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 به20،2004زوهرومارشال(بازیابد را آن  سریعتر یا و کند حفظ را خود مثبت خلق است قادر سازدو نمی یدناام  را او رخدادها، بنابراین

 داشته ثباتی با خود تا کند می کمک و دارد تاثیر افراد روانی و جسمی سالمت در معنوي هوش  ).1391 همکاران، و ازهدایتی نقل
 معنوي ارتباط و نیایش ).1389 ران،همکا و (معلمی نمایند می برقرار ارتباط گراندی با تر عمیق و داده کاهش را افراد باشند؛اضطراب

 عقیده این با دینی گرایش داراي افراد ).1388 پناهی،( است شادکامی ایجاد در اساسی و مهم عوامل از معنوي زندگی و خداوند با
 )2001( 21رایس نظر از ).1388پناهی،( دهند افزایش را دخو خوشبختی و شادکامی توانند می دارد، وجود واالیی مقصد جهان در که

 هب آوردن روي امیال ارضاي هاي راه موثرترین و مهمترین از یکی و است زندگی بودن دار معنی از حاکی ارزش، بر مبتنی شادکامی
 نتهیم تر بزرگ هاي شادکامی به ها ارزش بر مبتنی راه این .کند آورده بر را احترام و افتخار به میل تواند می که باشد می معنویت

 اه سختی با شادکامی احساس این .است ناپذیر زوال و برجا پا که است شادکامی یگانه معنوي شادکامی ).1395، کرمانی (شود می
 ).1396همکاران، و سلیمانی از نقل به ،222001مالهرب ( دارد مطلوب زیستی هم زندگی روانی فشارهاي و

 داد نشان)2005( بــرون و موکرجــی پژوهش . است گرفته قرار بررسی مورد پژوهشها برخی در شادکامی و معنوي هوش يرابطه
 سطوح پژوهش، این اساس بر .برخــوردارند بیشــتري شــادکامی از کننــد می زندگــی مذهبــی درکشــورهاي کــه افــرادي
 و سالمت با مذهبی فعالیتهاي که دادند نشان )2006 (23ووکوبالنسکیمازلک .دهد می کاهش را شادکامی مذهبی، رفتارهاي پایین

 مقابلۀ و باال درونی مذهبی گیري جهت باالي نمرات بین که دادند نشان ) 2005 (همکاران و 24لویس .دارد رابطه بیشتر بهزیستی
 بیانگر )2011(همکاران و الکس پژوهش نتایج .دارد وجود معنادار رابطۀ آکسفورد شادکامی پرسشنامۀ باالي نمرات با مذهبی مثبت

 خشنودي و شادمانی مذهبی، باالي گرایش داراي افراد کند می بیان )1991( 25 الیسون .بود زناشویی رضایت در معنوي هوش نقش
 لنق(دهد می نشان را کمتري منفی اجتماعی -روانی واکنشهاي زندگی، زاي رنج رویدادهاي با مواجهه در و دارند زندگی از بیشتري
 و دهند می وضعیت به بهتري پاسخهاي آسیب، با رویارویی هنگام دارند، معنوي هاي گرایش که افرادي ).1392میرزاوند، ازعینی
 وهمکاران، دخت حسین از نقل به2004 ،26ایون( است کمتر آنها افسردگی میزان و کنند می اداره بهتر را فشار تولیدکننده موقعیت

 و شود تلقی نهایی هدف تواند می خود خودي به مذهب به نسبت جدي تعهد و مذهب به درونی گرایش با نويمع سالمت ).1392
 حسن پژوهش اما، .(1395 دوست، حسن از نقل به ،2004 وفریل دولیتل)دارد مثبت همبستگی شادي با زندگی در هدف داشتن

 زیـر تحلیـل در .دارد وجود ضعیفـی دار معنـی ارتبـاط امیشـادک و معنـوي هـوش بیـن که داد نشان )1395( وهمکاران دوست
 معنـی ارتبـاط خاطـر رضایـت و بهزیسـتی خـود، حرمـت زندگـی، از رضایـت ابعـاد بیـن معنـوي هـوش و شـادکامی مقیاسهـاي

 آن تبع به و هیجان ختیشنا تنظیم راهبردهاي تواند می دینداري دادند نشان )1393(مزیدي و محمدي .گردیـد مشـاهده داري
 با ارتباط و درك( آن هاي مولفه و معنوي هوش داد نشان )1392( رجبی .باشد داشته پی در را شادکامی و روانی بهداشت تأمین

 )1390( همکاران و بنانی کوه ابراهیمی .دارد شادکامی با داري معنا و مثبت همبستگی )درونی هسته با معنوي زندگی و هستی
 همکاران و سلیمانی .دارند معنوي هوش با معناداري ارتباط هیجانی هوش و ) شادکامی هاي مولفه از (زندگی از رضایت ددادن نشان

 ،)1392(رئیسی . دهد می افزایش را دانشجویان شادکامی و زندگی کیفیت معنوي هوش آموزش که دریافتند )1394(

 .یابد می افزایش دانشجویان شادکامی معنوي هوش افزایش با که دریافتند نیز )1390(یعقوبی و )2010(آذربایجانی ،)1390(باقري
 .دادند نشان را سالمندان در زندگی از رضایت و معنوي هوش بین رابطه ) 2010(همکاران و نادري
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 معنادار و مثبت رابطه ها پژوهش برخی ).2011 نظري،( است خالقیت باشد تاثیرگذار شادکامی بر تواند می که دیگري عوامل از 

 حـل بـه منجـر که داند می روانی فرآیند را خالقیت )2000( آیزنک ).27،2001هرزوگ( کنند می تأیید را شادکامی با خالقیت
 .باشـند تـازه و بـدیع کـه شـود می تولیـداتی و پـردازي نظریـه هنري، اشکال ساختن سازي، مفهوم سـازي، ایـده مسـئله،
 از شود؛ می گرفته کار به یکپارچه طـور به انسان چندگانه هاي هوش آن طی که داند می ذهن از حالتی را خالقیت )2006(ساویله
 و نوآوري هدف به را قوا تمام مفید و دقیق طور به تواند می و دارد شـناختی جنبـه که است فراتوانایی یک خالقیت وي دیدگاه
 یريگ شکل که گونه همان گفت توان می دارد وجود شناخت و خلق بین جانبه دو رابطه یک اینکه به وجهت با .آورد هم گرد ابتکار
 ).1394 قوزلو، قره( گذارد می تاثیر عاطفی و خلقی برحاالت نیز شناختی فرآیندهاي  دارد نقش ما تفکر نحوه در هیجانی حاالت
 زا گاهی اساس، این بر و است مفید و موثر هاي راه یافتن دنبال به ها آن حل براي که است مواجه  مشکالتی با زندگی در انسان
 فرد خالقیت،  ).2011، نظري( است مسائل حل در نو هاي شیوه ایجاد فکر به خود گاهی و جسته بهره دیگران هاي یافته و تجارب

 یدها یک ارائه اساس، این بر .کند استفاده القانهخ هاي شیوه از مسائل، حل و روزمره زندگی مشکالت با مواجه در تا سازد می قادر را
 ابطرو و خودمختاري محیط، بر تسلط و زندگی در هدف داشتن احساس شخصی، رشد خویشتن، پذیرش بر تواند می کارآمد و خالق
 رد هستند، مواجه لمشک با روزمره امور انـجام در و برند می رنج اضـطراب و افسـردگی از که افرادي .باشد موثر دیگران با مثبت
 معنویت، نوجوانی، دوران در ).1393، وهمکاران منتی( کنند می استفاده کمتر خالقانه هاي ازشیوه زندگی مسائل با شدن روبرو

 استفاده ).2004 ،28هاروي(گذارد می تأثیر هویت توسعه روند بر که است نقش هاي مدل و ها بینی جهان ها، آرمان امید، مهم منابع
 یفیتک افزایش و مثبت اجتماعی عملکرد احساسی، رفاه جمله از شود، منجر مثبت زندگی به تواند می معنوي اطالعات از هوشمندانه

 حصیلیت  پیشرفت و ترند فعال تحصیلی نظر از دارند باالیی بهزیستی و شادکامی احساس که نوجوانانی ).2000 ،29ایمونز( زندگی
 باز زندگی به تازه و نو اندازهایی چشم که آورند می پدید ژرف بینشی معنوي هاي تجربه ). 1386، همکاران و زيپایی( دارند باالیی
 يبرا تازه هایی حل راه خالقانه اي گونه به و برآید کارها عهده از خوبی به تا سازد می قادر را فرد انداز چشم و بینش این کند می

  ).1995، دینر و مایرز( برگزیند خود وتحصیل زندگی مسایل

 )2012( روبینز و دامیان پژوهش ). 30کیوسلوسکی(  است گرفته قرار بررسی مورد تحقیقات برخی در خالقیت و شادکامی يرابطه  

 بازي، به را افراد مثبت، احساسات دادند نشان پژوهشی در )2011(31 دیناروس .است داده نشان را خالق تفکر و شادکامی بین رابطه
 ادافر سپس .دهد می سوق کنند، تجربه را امن محیط یک که زمانی تا تجارب این چرخه در گذاري اشتراك به و بردن لذت کشف،

 طول در را خالقانه ذهنیت یک و دهند می افزایش را خود واجتماعی شخصی منابع یادگیري، و اختراع جدید، تجربیات وسیله به
 شادکامی زندگی، از رضایت یعنی :شادکامی مقیاسهاي با خالقیت خودکارآمدي مقیاس خرده دریافت او .آورد می وجود به زندگی
 خالقیت خودکارآمدي خاص، طور به .دارد مثبت همبستگی آموزان دانش میان در متوسط، احساسات و شادي میزان رفاه، ذهنی،

 )2003(ینگرمل .دارد داري ومعنی مثبت ارتباط خنثی و منفی احساسات استثناي به ها مولفه تمامی با  معنی با و مثبت  ایده ایجاد در
 شافزای اي مالحظه قابل طور به آنها وشادکامی نفس به اعتماد دهند، می انجام خالقانه فعالیتهاي که افرادي داد نشان پژوهشی در
 گیري برجهت و دهد می افزایش را شادکامی خالقیت، آموزش دادند نشان خود پژوهش در )1394( زرینی و سهرابی .کند می پیدا

 یاساس نقش تواند می  است خالقیت ابعاد از یکی که تفکرانتقادي که دریافت )1391(پور امیر .دارد مثبت اثر آموزان دانش زندگی
 عاملت رد و کرده دریافت مثبت بازخوردهاي ازدیگران  خالق و شاد افراد پژوهشگران، این نظر به .کند ایفا دانشجویان شادکامی در
 معناداري هاي بین پیش خالقیت هاي مؤلفه همه که داد نشان نیز )2010(زاده طالب و جعفري پژوهش .ند تر موفق اطرافیان با

 )1391(آبادي علی و کرمی و ) 2010(همـکاران و یعقوبـی .بود شادکامی بین پیش  ترین قوي بسط مؤلفه و بودند شادکامی براي
 رايب معناداري هاي کننده بینی پیش  خالقیت هاي مؤلفه همچنین .اند داده گزارش را شادکامی با قیتخال معنادار و مثبت رابطه

 و اضطراب دارند، کمتري خالقیت که افرادي که دریافتند )2014بهروزي، از نقل به 2007(همکاران و خسروانی .بودند شادکامی
 .کنند می تجربه کمتري آرامش و داشته بیشتري افسردگی
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 بین ارتباط )1994( میلیمان و نک پژوهش .است گرفته قرار بررسی مورد تحقیقات برخی در نیز خالقیت و  معنوي هوش يرابطه 

 بـین که است داده نشـان )2003( ویکر مک مطالعه همچنین، .اند کرده گزارش را کـار محـیط در نوآوري افزایش و معنویت
 و هاولی و )2003( میلمان .دارد وجود رابطه عملکـرد و خالقیت همکاري، تالش، کارکنان، رضـایت افـزایش و معنویـت

 ازهدف حقیقی حس و معنویت از نیرومندي حس آنها به شان سازمان کنند می احساس که کارکنانی دریافتند نیز )1993(هارمن
 می نشان تحقیقات ).1391، مرزآبادي آزاد(ندکن می تجربه را بیشتري شخصی رشد و نوآورتر و تر خالق خود کار در دهد، می ارائه

 خالق افراد اساس، همین بر )2004 ناسل(است کرده رشد دین دلیل به معنوي آگاهی و خالقیت مانند ها توانایی برخی که دهد
 .دارند يپذیر توافق هاي ویژگی و خالقیت ریزي، برنامه تفکر، همچنین آنها .)2008 کینگ(هستند شناختی زیبایی ویژگی داراي

 هک رسید نتیجه این به و داد قرار بررسی مورد خالقیت با را وشغلی سازمانی معنویت رابطه خود پژوهش در )1391( آبادي مرز آزاد
 .دارد وجود دار معنی مثبت رابطه خالقیت و روانشناختی توانمندي با معنویت بین

 مورد زمان هم طور به ها متغیر این رابطه اما شده انجام خالقیت و معنوي هوش با شادکامی رابطه باره در هایی پژوهش اگرچه
 است بوده این حاضر پژوهش هدف لذا .است نشده بررسی شادکامی بین پیش در متغیرها این از یک هر سهم و نگرفته قرار بررسی

 .کند تعیین را شادکامی بین شپی متغیرهاي از یک هر سهم و نقش و کند تبیین را خالقیت و معنوي هوش با شادکامی رابطه که

 یشادکام ارتقاي هدف با اي مشاوره – آموزشی پیشگیرانه هاي مداخله  براي کاربردي تلویحات داراي تواند می پژوهش این نتایج
 .باشد آموزان دانش در

 روش

 بعنوان  خالقیت و معنوي هوش و مالك متغیر بعنوان شادکامی  .بود همبستگی-توصیفی هايپژوهش نوع از حاضر پژوهش طرح
 اول  هاي پایه در دوم متوسطه دوره آموزان دانش ي کلیه شامل پژوهش مورد يجامعه.است شده گرفته نظر در بین پیش متغییر
 گیرينمونه روش با پژوهش نمونه .بود کرج شهرستان دولتی مدارس 97-96 تحصیلی درسال انسانی وعلوم تجربی،ریاضی رشته ودوم

 اول ناحیه کرج شهرستان  آموزشی ناحیه  چهار هر از.گردید تعیین نفر 414 مورگان جدول اساس بر آن حجم و انتخاب ايخوشه
 دخترانه مدارس از  گردید جدا تصادفی صورت به)پسرانه مدرسه 3و دخترانه مدرسه 3( مدرسه 6ناحیه هر گرفتند قرار نمونه سوم و
 و ریاضی دوم و اول کالسهاي مدرسه دو و تجربی ودوم اول کالسهاي مدرسه دو  مجزا کامال طور به پسرانه مدارس همچنین و

 براي .بود آموز دانش نفر  40± 2شامل کالس هر .گردید انتخاب تصادفی صورت به انسانی علوم دوم و اول کالسهاي دیگر دومدرسه
 :شد استفاده زیر شرح به مه پرسشنا سه از پژوهش این در اطالعات گردآوري

 (OHI) آکسفورد شادکامی پرسشنامه )الف

 .شود شامل را شادکامی هاي سایرجنبه تا کرد معکوس را او افسردگی مقیاس جمالت ،»بک« با رایزنی از پس )1990( آرگیل  
 آرگیل ).1391 همکاران، و فالح( گردید طراحی اي گزینه 4 صورت به پرسشنامه سؤالی 29 نهایی فرم درنهایت

 ( ونورباال علیپور ).1388 همکاران، و برخوري از نقل به( آوردند دست به ابزار این براي  را 0/ 90 آلفاي ضریب)1990(وهمکاران
 دونیمه روش با ابزار این اعتبار .اند آورده دست به 0/ 93 را آکسفورد شادکامی پرسشنامه کرونباخ آلفاي و درونی همسانی )1378

 شش پرسشنامه، این). 1378 ونورباال، علیپور( است شده گزارش 0/ 91 گاتمن روش به و /0 91 براون اسپیرمن روش به کردن
 با آن پایایی).1391( قاسمی پژوهش در .شود می شامل را آرامش و نفس عزت کنترل، کارآمدي، لذت، زندگی، از رضایت حیطه

   .است آمده بدست 89/0 کرونباخ آلفاي از استفاده

  )SISRI( کینگ نويمع هوش پرسشنامه)ب

 انتقادي، وجودي تفکر :دارد مقیاس زیر چهار و است گویه 24 داراي شد، طراحی کینگ توسط 2008 سال در که پرسشنامه این
 ويمعن هوش داراي بگیرد پرسشنامه این در باالتري نمره فرد چه هر  .هشیاري حالت بسط و متعالی آگاهی شخصی، معناي تولید

 یم صدق من مورد در کامال" تا "کند نمی صدق من مورد در وجه هیچ به "از ( لیکرت اي درجه پنج طیف با اه گویه.است بیشتري



 

 

 آقابابایی( است بوده  91/0ـ 78/0 از آن سهـاي مقیا خرده آلفاي ضرایب و92/0 با برابر مقیاس  کرونباخ آلفاي ضریب .باشد می"کند

   ).1389، همکاران و

 گذاري نمره)2 تا 0 ( اي درجه سه لیکرت طیف براساس که است سؤال 60 داراي ابزار این )CT(عابدي خالقیت پرسشنامه-ج
 ،انعطافپذیري 67/0 ،ابتکار 75/0  سیالی براي کرونباخ آلفاي آماري روش از استفاده با پرسشنامه این پایایی ).1372عابدي،( شود می

 لقاب همزمان اعتبار از ابزار این که داد نشان تأییدي عوامل تحلیل روش از استفاده با عابدي .است آمده بدست  61/0 وبسط 61/0
 ویژه، ارزش عمده شاخص سه براساس )1387( منوچهري و رضایی )1384 رضویه، و االسالمی ازشیخ نقل به( است برخوردار قبولی

 .کردند استخراج خالقیت پرسشنامه اي ماده 60 مجموعه براي ار عامل 7 شیبدار، طرح و هرعامل توسط شده تبیین واریانس نسبت
 بتجار از بردن لذت سیالی، بسط، هاي عامل استخراج به منجر که کردند استفاده واریماکس چرخش از ها عامل نامگذاري براي آنان
 ضریب پرسشنامه این روایی و اعتبار یبررس در و گردید پذیري انعطاف و ابتکار پیچیده، و دشوار مسائل حل جزئیات، به توجه تازه،
 و بیات ( آمد دست به 65/0 کرونباخ آلفاي روش کمک به آن پایایی آوردند دست به را 87/0 با برابر کلی کرونباخ آلفاي

 ).1393یعقوبی،

   ها یافته

                                                            شادکامی و خالقیت معنوي، هوش همبستگی ضرایب : 1جدول

           3              2               1                 متغیرها             

                                                                                                                                                1                   معنوي هوش .1

 1                53/0**                      خالقیت 2
    1             40/0**           43/0**                   شادکامی .3

 **  (P<0/01) 

 

 بین ) r = 40/0( ضریب شادکامی و خالقیت بین ،) r = 43/0 ( شادکامی و معنوي هوش بین که گفت توان می 1 جدول براساس 
 .دارد وجود معنادار همبستگی ) r = 53/0 ( خالقیت و معنوي هوش

 
  شادکامی و خالقیت معنوي، هوش هاي مؤلفه همبستگی ضرایب : 2 جدول

                 6                 5                  4                  3                2                1                              متغیرها
7                 8                9      

                                                                                                                                                1                     تفکرانتقادي.1

 1         - 52/0**      شخصی تولیدمعناي.2

     1             59/0**   -52/0**             متعالی آگاهی.3
 1            -52/0**      /42**      /033**        هشیار حالت بسط.4

 1                26/0**        40/0**    -47/0**      39/0**                        سیالی.5
 1               57/0**        26/0**          31/0**     25/0**     31/0**                          بسط.6

 1              64/0**       68/0**          28/0**        /.39**   39/0**      36/0**                         ابتکار.7



 

 

    -43/0**      -53/0**        15/0**        -/.37 **    /36**       40/0**             پذیري انعطاف.8
**60/0-           1 

       28/0**      37/0 **         24/0**         34/0**     51/0**       /27**                     شادکامی.9
**36/0       **29/0           1 

      (P<0/01)    اطمینان  0 /99 سطح در داري معنی  ** 

 
 
 
 

 خالقیت و معنوي هوش اساس بر شادکامی بینی پیش براي  رگرسیون تحلیل نتایج 3 جدول

 پیش متغیر ها گام
 B β t R R2 R2 بین

 شده تعدیل
R2 

 تغییرات
 داري معنی سطح

1 
 43/0 68/9 43/0 44/0 معنوي هوش

18/0 18/0 18/0 
000/0 

 000/0  78/9  74/26 ثابت مقدار

2 

 90/5 30/0 31/0 معنوي هوش

47/0 22/0 22/0 04/0 

000/0 

 000/0 73/4 24/0 22/0 خالقیت

 41/0 82/0  44/4 ثابت مقدار

 واریانس  %22و باشند می آموزان دانش در شادکامی دار معنی هاي بین پیش خالقیت و معنوي هوش که دهد می نشان 3جدول
 .است بیشتر شادکامی بینی پیش در معنوي هوش نقش که دهد می نشان نتایج .کنند می بینی پیش را شادکامی

 
 معنوي هوش هاي مؤلفه اساس بر شادکامی بینی پیش براي رگرسیون تحلیل نتایج :4 جدول

 پیش متغیر  گام
 B β t R R2 R2 بین

 شده تعدیل
R2 

 تغییرات
 داري معنی سطح

1 

 معناي تولید
 16/13 51/0 95/1 شخصی

51/0 26/0 26/0 26/0 
001/0 

 001/0 16/13  841/27 ثابت مقدار

 همؤلف این .باشد می آموزان دانش در شادکامی دار معنی بین پیش شخصی معناي تولید مؤلفه بین از که دهد می نشان 4جدول
 .است نموده تبیین را شادکامی واریانس 26%

 



 

 

 
  خالقیت هاي مؤلفه اساس بر شادکامی بینی پیش براي  رگرسیون تحلیل نتایج : 5جدول

 پیش متغیر ها گام
 B β t R R2 R2 بین

 شده تعدیل
R2 

 تغییرات
 داري معنی سطح

1 
 07/8 37/0 83/0 سیالی

37/0 13/0 13/0 13/0 
000/0 

 026/0 23/2  466/11 ثابت مقدار

2 

 61/3 22/0 50/0 سیالی

40/0 16/0 15/0 02/0 

000/0 

 001/0 48/3 21/0 62/0 ابتکار

 27/0 66/1  771/5 ثابت مقدار

 
 .کنند می بینی پیش را آموزان دانش در شادکامی واریانس %15 ابتکار و سیالی هاي مؤلفه که دهد می نشان 5 جدول

 
 گیري نتیجه و بحث

 می مولفه سه شامل را شادکامی )321997 اویشی و ،سا داینر( ). 2012 امیرپور،( آیدمی شمار به مثبت هیجانات جمله از شادکامی
 خلق همان که هیجانی مولفه شود؛می بینی خوش و تفکر به منجر که اطالعات پردازش یعنی شناختی مولفه از عبارتند که دانند
 از سیاريب.باشد می اجتماعی حمایت افزایش آن دنبال به و دیگران با روابط گسترش بیانگر که اجتماعی مولفه و است شاد و مثبت

 ارتباط آموزش و شادکامی است معتقد 33نودینگس نول .شود تبدیل آموزش بنیادین هدف به باید میشادکا معتقدند صاحبنظران
 شود می گرفته نظر در شادکامی با معادل سعادت مواقع برخی و خواهندمی افراد آنچه هر به دستیابی یعنی دارند باهم تنگاتنگی

 با نیرومندي ارتباط بخش لذت شادي که دریافت34 والترمن .ستا هدف سمت به مقبول پیشرفت فرآیند شادي ).2012 امیرپور،(
 هاي هیجان که است معتقد 35الزاروس .دارد مشخص هاي هدف داشتن و وجود ابراز حس تمرکز، تالش، شایستگی، تجربه چالش،
 و شادکامی که یآموزان دانش ).2005فرانکن،(کنند وحفظ تسهیل را هدفمند رفتار تا دارند وجود این براي شادي مثل مثبت

 تکالیف جامان در و دهند می انجام را خود درسی تکالیف بهتر شوند،می درگیر تکالیف با بیشتر دارند زندگی در باالیی رضایتمندي
 همقابل تر ندهساز و بهتر روانی فشارهاي با توانندمی آنان بیرونی؛ عوامل و شانس به تا اندیشندمی خود شخصی هايتوانایی به بیشتر
 راه آنان توانمندند؛ خود همساالن و معلمان ، افراد دیگر با اجتماعی رابطه برقراري و همکاري ارتباط، در آموزان دانش این .کنند
 تحصیلی، اهداف نمودن دنبال قبیل از متعددي عوامل آموزشی، هايمحیط در .کنند می خلق مسائل حل براي را بهتري هايحل
 شتندا چنین هم و مالی استقالل جهت درآمد کسب مناسب، شغل داشتن براي فکري دغدغه و سازي آماده تحصیلی، تکالیف انجام

 شود مطرح جدي هاي چالش عنوان به تواندمی معلمان و همساالن با مؤثر ارتباطات برقراري در اجتماعی مهارتهاي
 اساس، این بر .است اهمیت حایز آن بر موثر عوامل عهمطال شادکامی، پیامدهاي و نقش و اهمیت به توجه با ).1997فرایدنبرگ،(

 بین که داد نشان حاضر پژوهش نتایج .است گرفته انجام  خالقیت و معنوي هوش اساس بر  شادکامی تبیین هدف با حاضر پژوهش
 و پور زندي جاوید، امینی پژوهش نتایج با یافته این .دارد وجود دار معنی مثبت رابطه آموزان دانش در شادکامی و معنوي هوش
 پژوهش .دارد همخوانی )1389(همـکارن و یعقوبـی ،)1393( وهمکاران چرخابی ،)1395(وهمکاران دوست حسن ،)1394(کرمی

 و معنوي هوش بین دار معنا و مثبت ارتباط و افسردگی و معنوي هوش بین منفی دار معنا ارتباط )2011( همکاران و رایسک
 نهاآ شادکامی و کاهش آموزان دانش افسردگی ، آموزش طریق از معنوي هوش ارتقاي با که گرفتند نتیجه و دادند نشان را شادکامی
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 حساسیت میزان در اي مالحظه قابل کاهش موجب معنوي هوش مداخله که دادند نشان (1393( وهمکاران چرخابی .یابد می افزایش
 کرده ارهاش نکته این به آنها .شود می پریشی روان و پارانوئید افکار ،فوبی تهاجم، ، اضطراب افسردگی، فکري، وسواس ، فردي بین
 ســطح کــه کردنــد بیــان نیز )2010(همـکارن و یعقوبـی .کند می کمک روان بهداشت بهبود به معنوي هوش ارتقاي که اند

 همکاران و دخت حسین و )1389(همـکاران و ییعقوبـ .باشــد می پایینتــر دارنــد باالتــري معنویــت کــه افــرادي افســردگی
 ـنای و داشـته را بیشـتري فهـم و دانـش بـه یابـی دسـت امـکان دارنـد باالیـی معنـوي هـوش کــه افــرادي  دریافتند )1393(

 ترضایـ و بهبـود در ديشــا کــه معنــی بدیــن کنــد می فراهــم زندگــی در ترقــی و کمـال بـه رسـیدن بـراي را زمینـه امـر
 ینا به دارد، همسران شادکامی وطبعا زناشویی رضایت در مهمی نقش معنویت . اسـت مؤثـر باالتـر مشـارکت روحیـه و زندگـی از

 مخش عاطفی و شناختی فیزیولوژیکی،  ازابعاد که سازد می قادر را شخص فردي، درون لحاظ به مذهبی اعمال و عقاید که ترتیب
 شرایطی مذهبی اعمال فردي، بین لحاظ به .بپذیرد ها تعارض در را خود اعمال مسئولیت که کند کمک او به کندو کنترل را خود
 اجتناب یکدیگر با تعارض از که کند ایجادمی زوج دو هر براي حمایتی و کند توجه خدا به خشم هنگام در فرد که کند می ایجاد
 سیستم معنویت، ).1394 همکاران، و دخت عطا( دارد زناشویی باروابط ابطه ر در جبرانی و تعاملی نقش یک خدا با ارتباط .کنند

 قدرت یک یا خدا به راسختر اعتقاد براي دینی جامعه در مشارکت رسومات، اخالقی، ارزشهاي شامل باورها از اي یافته سازمان
 تیناراح و مشکالت زمان در اساس، همین بر و است دردناك تجارب و مصائب با مقابله براي مؤثري شیوه مذهبی، باورهاي .برتراست

 و الولر و )2004 (الرك و لیچ ،)1393( همکاران و پردنجانی رحیمی پژوهشهاي نتایج .گذارد می اثر انسانی روابط چگونگی بر ها،
 ورهايبا یا مذهبی پیوند تاثیر تحت افراد و دارند بیشتري بخشودگی  باالتر معنوي هوش با افراد که اند داده نشان )2008( روو

 معناي دتولی مؤلفه نقش بر مبنی حاضر پژوهش یافته با تلویحا پژوهشگران یافته این .کنند می بخشودگی به اقدام خود مذهبی
 .است همخوان آموزان دانش شادکامی بینی پیش )معنوي هوش هاي مؤلفه از( شخصی

  انتایجب یافته این .دارد وجود دار معنی مثبت رابطه آموزان دانش در کامی شاد و خالقیت بین که بود این حاضر پژوهش دیگر ازنتایج
 وهمکاران فرخی )2012( روبینز و دامیان ،)2011( دیناروس و  گرل آي اي ،)2008( ردین ،)2006(کر ،)2001( هرزوگ

 .باشد می همسو  )1391( تبیانیان و سلیمانی ،)1391(امیرپور ،)1394( وهمکاران منتی ،)1389( زاده طالب و جعفري ،)1394(

 خالقیت آموزش تاثیر و دهد می افزایش را شادکامی مستقیما ، خالقیت آموزش دادند نشان پژوهشی در )1394( وهمکاران فرخی
 هاي حوزه بین داري ومعنی مثبت ي رابطه خود پژوهش در )2011( تبیانیان و سلیمانی .دارد ثبات گیري پی مرحله در برشادکامی
 ت،خالقی الزمه دوم، و است بودن نو و بدیع اول وحله در خالقیت شد ذکر این از پیش چنانچه .آوردند دست به شادکامی با خالقیت

 ارتقا زمینه آن در .باشد ها نیازمندي و محدودیتها از بخشی گشاي گره نظر مورد زمینۀ در یعنی است؛ بودن مفید و سودمندي
 میزان یا درجه از فرد قضاوت "شادکامی طرفی از )2004دیتریچ، از نقل به ،1993لوبارت، و استرنبرگ( باشد عالیتف و کار دهنده

 تفسیر در اندیشی مثبت و شاد و پایدار خلقی هاي حالت وهمچنین )1998 ، وینهـوون( است"زنـدگیش کل کیفیت مطلوبیت

 ارزشیابی مرحله آن از قبل است زده خالقیت به دست که فردي گرفت نتیجه توان می ).2005 سلیگمن،(باشد می محیط اطالعات
 ار خود خالق افراد واقع، در . کرد خواهد تجربه را شادکامی و موفقیت حس طبعا تازه اي ایده خلق با و کرده تجربه را مفید و مثبت
 شوخ و شاد رفتارهاي )1979(تورنس عقیده به .شود می نهاآ شادکامی باعث این و دانند می توانا مسایل حل و شرایط تغییر در

 مطالعات .داشت خالقیت انتظار توان نمی غمگینی و سرخوردگی حس با دلیل، همین به است خالق افراد هاي ویژگی از طبعی
 مثبت عواطف .ترند بین خوش و بوده جسمی و روانی انرژي داراي عادي افراد از بیش  افرادخالق که است داده نشان )1969(بارون
 ردف شادکامی موجب و خالقیت افزایش باعث  نتیجه در و شود می محیط به تر گسترده توجه و فرد ذهن شدن باز باعث شادي مثل
 ).2005 واستی، جایاس (شود می

 ایرس به پژوهش این نتایج تعمیم بنابراین بود متوسطه دوم پایه آموزان دانش شامل نمونه .بود هایی محدودیت داراي پژوهش این
 تاس ممکن که است آمده دست به گزارشی-خود ابزارهاي با پژوهش این هاي یافته همچنین .است احتیاط با توام تحصیلی مقاطع

 .دگرد انجام تحصیلی مقاطع سایر در مشابهی هاي پژوهش شود می توصیه .باشد داشته فاصله واقعیت با آمده بدست اطالعات
 .افزایدبی نتایج اعتبار به تواند می پژوهش متغیرهاي گیري اندازه براي متفاوت ابزارهاي و ها آزمون وسیله به پژوهش انجام همچنین
 رو این از .باشد معنوي هوش به مربوط اصلی نقش ، خالقیت و شادکامی ، معنوي هوش  سازه سه بین رابطه در که دارد احتمال
 .بود خواهد مفید بیشتر شفافیت جهت ساختاري معادالت بر مبتنی مطالعات
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