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شادمانی و شخصیت: بررسی مروری  
 

  
 
 

  

هدف: این مطالعه با هــدف بررسـی متـون مربـوط بـه رابطـه بیـن شـادمانی و ابعـاد مختلـف 
شخصیت انجام شد. روش: بررسی به شکل مروری بر متون موجود صورت گرفت. یافتهها 
ــاعی، هیجـانی و جسـمانی شـخصیت رابطـه  و نتیجهگیری: شادمانی با ابعاد شناختی، اجتم
دارد. در بعـد شـناختی، کنـترل درونـی، خوشبینـی، هدفمنـدی و خالقیـت و در بعـد اجتمــاعی، 
برونگرایی، نوعدوستی، توافق اجتماعی و ارتباط مثبت با دیگران بــا شـادمانی همبسـتگی مثبـت 
دارد. در بعد عاطفی، شادمانی با ثبات هیجانی، عزت نفس و خودکارآمدی و در بعد جسمانی بـا 

سالمت سیستم ایمنی رابطه دارد. 
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مقدمه1 
شادمانی که هدف مشترک افراد است و همه بــرای رسـیدن بـه 
آن تـالش میکننـد، عبـارت اسـت از ارزشـــیابی افــراد از خــود و 
ــه  زندگیشان (باس2، 2000). از همان ابتدای تمدن بشری، متفکران ب
ـــوب»  بحـث و گفـتوگو در مـورد حیـات انسـانی و «زنـدگی مطل
پرداختهاند. برخــی از افـراد ایـدهآل خـود را در ثـروت، بعضـی در 
ــراد نیـازمند میبیننـد.  داشتن روابط پرمعنا و گروهی در کمک به اف
ـــر بــیرونی بــا یکدیــگر  همـه ایـن افـراد از لحـاظ شـرایط و ظواه
متفـاوتاند، ولـی از یـک احسـاس «تندرســـتی ذهنــی3» مشــترک 

برخوردارند. 
اصطالح تندرســتی ذهنـی بـه ارزیابیهـای افـراد از زنـدگیشـان 

_____________________________________________
1 - نشانی تماس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. 

E-mail: jafari@ui.ac.ir

اشاره دارد. این ارزیابیها ممکن اســت جنبـه شـناختی داشـته باشـد 
(مـانند قضاوتهـایی کـه در مـورد خشـنودی از زنـدگی صـــورت 
ــت کـه در  میگیرد) و یا جنبه عاطفی که شامل خلق و هیجاناتی اس
واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر میشود. در صورتــی کـه افـراد 
ــت را تجربـه  از شرایط زندگی خود راضی باشند، دائماً عواطف مثب
نمایند و عواطف منفی کمتری داشــته باشـند، گفتـه میشـود کـه از 
ـــی،  تندرسـتی ذهنـی بـاالیی برخوردارنـد. اصطـالح تندرسـتی ذهن
اصطالح روانشناختی معادل شادی است که به دلیل مفاهیم بسیاری 
ــادی ارجـح اسـت، اگرچـه در ادبیـات  که در خود نهفته دارد، به ش

مربوطه به جای یکدیگر بهکار میروند.2  
چکیدههای روانشناسی4 از سال 1887 تا کنون نشان میدهد که 
روانشناسی در طول تاریخ خود اغلب به احساســات منفـی پرداختـه 
_____________________________________________
2- Buss 3 - subjective well-being
4- psychological abstracts
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است. از نوشتههای موجود 10735 مقالــه بـه خشـم و پرخاشـگری، 
ــه بـه افسـردگی اختصـاص  70845 مقاله به اضطراب و  86767 مقال
یافته است و در ازای 13 مقاله در زمینههای نامبرده، فقط یک مقالــه 
ــت شـادی (1161)، رضـایت از زنـدگی (7949) و  به احساسات مثب
خرسندی و رضــایت خـاطر (3938) پرداختـهاند. البتـه پرداختـن بـه 
احساسات منفــی توجیـه دارد، چـون ایـنگونـه احساسـات زنـدگی 
انسان را غمانگیز میسازد و فرد را بر میانگیزد که به دنبال کمــک 
باشد، اما در سالهای اخیر پژوهشگران به طور روزافزون به سالمت 

و تندرستی ذهنی عالقهمند شدهاند (مایرز1، 2004). 
ــادی نشـان میدهـد کـه  پژوهشهای انجام گرفته در رابطه با ش
افکار و رفتارهای افراد شاد سازگارانه و کمک کننده میباشد. ایــن 
ــایش دارنـد، بـرای  افراد با دیدگاه روشن به امور مینگرند، دعا و نی
حل مسائل خود مستقیماً تالش میکنند و بهموقع از دیگران کمــک 
میطلبند. از طرف دیگر، افراد ناشاد بدبینانه فکـر و عمـل میکننـد، 
ــگران را سـرزنش میکننـد و از  در خیاالت فرو میروند، خود و دی
کار کردن برای حــل مشـکالت اجتنـاب میورزنـد. لـذا تندرسـتی 
ذهنی دربردارندۀ قوانین مهمی است که به وسیله تأثیر احساسات بـر 
همه ابعاد رفتار انسان و پیشرفت او (شامل سالمت فیزیکی و روانی، 
ــی، صالحیـت اجتمـاعی و ایجـاد روابـط  پیشرفت مهارتی و آموزش
مثبت اجتماعی) قابل تشخیص اســت (بریجـس2، مـارجی3 و زاف4، 

 .(2002
ـــای روانشناســان در زمینــه  یکـی از مبـاحثی کـه در پژوهشه
تندرستی ذهنی مورد توجه قرار گرفته است، بررسی ارتبــاط شـادی 
ــن رضـایت از زنـدگی در  با حالتهای روانی موقتی انسان و همچنی
ــت  بلند مدت میباشد. هدف این پژوهشها، پوشش موضوعاتی اس
از قبیل استقالل ادراک شده5، منبع کنترل6، افسردگی، سـازگاری7، 
تنظیم احساسات8، عزت نفس9 و خودکارآمدی10 که همه  به نوعی 
در حیطه عملکردهای روانشناسی قرار دارند (بریجـس و همکـاران، 

 .(2002
هـدف مطالعـه حـاضر بررسـی رابطـه بیـن شـادی بـا صفـــات و 
ویژگیهایی است که هــر کـدام در قـالب یکـی از ابعـاد شـخصیتی 

انسان قرار میگیرد. 
 

شادی و بعد شناختی شخصیت انسان 
ــه اصطـالح سـبکهای  شخصیت انسان دارای ابعاد شناختی یا ب
فکـری اسـت کـه بـا شـادی ارتبـاط دارد. برخـی از شـناختها یـــا 
سبکهای فکری، پولینا11 یا نگاه کردن به طــرف روشـن قضایـا، را 
تشـکیل میدهنـد. ایـن سـبکهای فکـــری عبــارتاند از: کنــترل 
ــودن در زنـدگی کـه  درونی12، خوشبینی13، خالقیت14 و هدفمند ب
ــن عوامـل  همگی با مقیاسهای شادکامی همبستگی باالیی دارند. ای
به قدری قویاند که میتوان آنــها را بخشـی از خوشـبختی دانسـت 

(آرگایل، ترجمه فارسی، 1382). ارتباط میــان شـادی و مؤلفـههای  
ذکر شده به شرح ذیل میباشد.1 

1-کنترل درونی. مفهوم منبع کنترل به اشکال بسیاری در سراسر 
ــی  تاریخ بشری ظاهر شده است. جولیان راتر15 یکی از نظریهپردازان
ــه خـاصی داشـته اسـت.  است که به مفهوم منبع یا مکان کنترل توج
ـــیرونی اســت. بنــابر  ایـن مفـهوم دارای دو بعـد کنـترل درونـی و ب
فرضیات راتر، به عقیده افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند، 
رویدادهـای مثبـت زنـدگی در نتیجـه طرحریـزی دقیـق و کوشــش 
پیگیر خود آنها بــه دسـت میآیـد. لـذا مسـئولیت اعمـال، رفتـار و 
پیامدهای ناشی از آن را قبول میکنند. این افراد خــود را حـاکم بـر 
سرنوشت خویش و کنترل زنــدگی را درونـی میداننـد. در مقـابل، 
افراد دارای منبع کنترل بیرونی، بین رفتار خود و رویدادها هیچگونه 
رابطه علی و معلولی نمیبینند و بخت و اقبال، تصادف، شانس و یــا 
اشـخاص دیـگر را مسـئول نتـایج رفتـار خـود میداننـــد؛ در نتیجــه 

مسئولیت اعمال و رفتار خود را نمیپذیرند (بیابانگرد، 1374). 
بسـیاری از تحقیقـات تجربـی و علمـی کـه در حـــال پیشــرفت 
میباشند، نشان میدهند که افرادی که به کنترل رفتارشــان و نتیجـه 
تجاربشان ایمان دارنــد، یعنـی افـرادی کـه از قـدرت کنـترل حسـی 
داخلی زیادی برخوردارند، کمتر در معرض تأثیر منفی و افسـردگی 
ــهارت سـازگاری مثبـت بیشـتری از  قرار میگیرند، خودتنظیمی و م
ــاس کنـترل آنـها  خود نشان میدهند و در مقایسه با افرادی که احس
_____________________________________________
1- Myers 2 - Bridges
3- Margie 4 - Zaff
5- perceived autonomy 6- locus of control
7- coping 8 - emotion regulation
9- self – esteem 10 - self - efficacy
11- polina 12 - internal control
13- optimism 14 - creativity
15- Rater
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ــتری  خـارجی اسـت، از سـطح عـزت نفـس و صالحیـت عینـی بیش
برخوردارند. عالوه بر این، احساس کنترل بــا دیـگر مـوارد سـالمت 
که شامل نتایج سالمت در بزرگسالی و عملکــرد تحصیلـی بـهتر در 
کودکـان و نوجوانـان میباشـد، ارتبـاط دارد (اسـکینر1 و ولبــورن2، 

 .(1997
افراد دارای منبع کنترل درونی نسبت به افرادی کــه دارای منبـع 
کنـترل بـیرونی هسـتند، اختـالالت روانـی کمـتری نشـان میدهنــد 
(ویتـن3، 1989؛ پتروسـکی4 و بیرکـایمر5، 1994). بـیرونی بـودن بــا 
احساس اضطراب و افسردگی ارتباط دارد. علت اینکه بیرونی بودن 
با سازگاری ضعیف در ارتبــاط اسـت، شـاید ایـن باشـد کـه داشـتن 
ــر ایـن اسـت کـه افـراد احسـاس  احساس رضایت از زندگی مبتنی ب
میکنند بر بروندادهای خود کنترل دارند. فارس6 (1972، به نقل از 
لیبرت و اسپیگلر، ترجمه فارســی، 1375) در تحقیقـاتش نشـان داده 
است کــه درونیهـا، اضطـراب کمـتری دارنـد و احتمـاالً کمـتر در 

معرض تشخیص بیماری روانی قرار میگیرند. 
پژوهـش هولـدر7 و لـوی8 (1988، بـه نقـل از صبـوری مقـدم و 
براهنی، 1376) نشان داد افرادی که به کنــترل درونـی بیشـتر اعتقـاد 
دارند، پریشانی روانی کمتری را تجربه میکنند. کنترل درونی یک 
ــه بـا خشـنودی همـراه اسـت، ضمـن اینکـه  متغیر شخصیتی است ک
پیشبینی کننده شــادی نـیز شـناخته شـده اسـت (آرگایـل، ترجمـه 
فارسی، 1382). کنترل درونی به عنــوان یـک جنبـه از شـخصیت و 
ــد. کسـانی  یک راه مقابله با وقایع استرسزای زندگی مطرح میباش
کــه دارای احســاس تســلط و کنــترل درونــی بیشــتری هســـتند، 
رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند و از سالمت بیشتر و افسردگی 

کمتری برخوردارند (الچمن9 و ویور10، 1998). 
2- خوش بینی و تفکر مثبت. خوش بینــی بـه معنـای آن اسـت 
که فرد اعتقادی قوی داشته باشـد؛ اعتقـاد بـه اینکـه علـیرغم وجـود 
موانع و دلسردیها، همه چیز درســت خواهـد شـد (گلمـن، ترجمـه 

فارسی، 1380).  
بسـیاری از محققـان دریـافتند کـه خوشـبختی شـامل دو عـــامل 
مستقل یعنی خوشبینی و بدبینی میباشد. این دو عامل بــا جنبـههای 
دیگر خوشــبختی همبسـتگی دارد و البتـه همبسـتگی عـامل بدبینـی 
منفی و قویتر اســت (آرگایـل، ترجمـه فارسـی، 1382). رابینسـون 

ــافتند  ویلن11، کیم12، مککالوم13 و کیکلت گالسر14 (1997) دری
ــی و جسـمانی را پیشبینـی  که فقط عامل خوشبینی، بهداشت روان
ــد، نسـبت  میکند. پژوهشها نشان میدهند افرادی که خوشبینترن
ــن مـیزان شـادمانی بیشـتری دارنـد و یکـی از  به افراد بدبین و واقعبی
ـــادمانی، خوشبینــی اســت (عــابدی، 1383).  راههـای افزایـش ش
ــالت  فریدمن15 (1978) معتقد است که خوشبینی و افکار مثبت، ح

روانی انسان را بهتر میسازد. 1 
ــه خوشبینـی بـا  لوکاس16، داینر17 و ساح18 (1996) دریافتند ک
مقیاسهای شادمانی مانند رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفــه 
منفـی رابطـه دارد. هیلـز و آرگایـل (2001) نـــیز در تحقیــق خــود 
همبستگی بین خوشبینی و شادی را 0/75 نشان دادنــد. شـوارتز19 و 
ــتند کـه در  استراک20 (1991) معتقدند که افراد شادکام کسانی هس
ــری  پـردازش اطالعـات در جـهت خوشبینـی و خوشـحالی سـوگی
ــردازش و تفسـیر میکننـد کـه بـه  دارند؛ یعنی اطالعات را طوری پ
شـادمانی و شـادکامی آنـها منجـر میشـود. در تحقیـق ســویتمن21، 
مانز22 و ولر23 (1993) مشخص شــد کـه در یـک نمونـه متشـکل از 
حقوقدانان، خوشبینی بهترین پیشگوییکنندۀ خوشــبختی فـردی و 

در این زمینه از سرسختی و شیوه اسنادی بهتر بود. 
شـرر24، والبـت25 و ســـامرفیلد26 (1986) دریــافتند کــه افــراد 
خوشبین در هنگام بروز موقعیتهای مشــکلزا از مقابلـه مسـئلهمدار 
ــاعی بـر میآینـد و  استفاده میکنند و به جستوجوی حمایت اجتم
در ضمـن بـر جنبـههای مثبـت رویدادهـای منفـی تـأکید و تمرکـــز 
ــد  میکنند، در حالیکه منفیگراها از مکانیسم انکار استفاده میکنن
ــود را از اهدافشـان دور و جـدا  و با تمرکز بر احساس تنش خود، خ
میسازند. ظاهراً کسانی که مثبت اندیشترند، راهکارهای مقابلــهای 

مثبتتری را نیز در پیش میگیرند. 

_____________________________________________
1- Skinner 2 - Wellborn
3- Weiten 4 - Petrosky
5- Birkimer 6 - Fars
7- Holder 8 - Levi
9- Lachman 10 - Weaver
11- Robinson- Whelan 12- Kim
13 - MacCallum 14- Kiecolt-Glaser
15- Freedman 16- Lucas
17- Diener 18- Suh
19- Schwartz 20- Strack
21- Sweetman 22- Munz
23- Wheeler 24- Scherer
25- Wallbott 26- Summefield
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3- هدفمند بودن زندگی. هدفمندی زندگی به وسیله تعهد به 
اهداف واقعبینانه ایجاد مــیگردد و بـرای آنـها منـابعی وجـود دارد. 
مذهب یک (اما نه تنها) منبع هدفمندی است. کار و شــغل، مراقبـت 
ــای تفریحـی از  از خانواده، فعالیت سیاسی،کار داوطلبانه و فعالیته
دیگر منابع هدفمندی زندگی به شمار میروند (بهرامی و همکاران، 
ترجمه فارسی، 1382). داشتن احساسی از معنا و هدفمندی مــاهیتی 
ـــراد  مبـهم و اسـرارآمیز دارد. فریدمـن (1987) دریـافت کـه اگر اف
ــت و از ارزشهـایی  احساس کنند زندگیشان معنادار و جهتدار اس
ــه زنـدگیشـان جـهت میبخشـد اطمینـان داشـته باشـند، شـادتر  که ب

خواهند بود. 
ــداف همـاهنگ بـا خود»  به عقیده شلدن1 و الیوت2 (1999) «اه
مهم هستند؛ بدین معنا که اعتقاد به اهمیــت اهـداف و انتخـاب آنـها 
برای تفریح و لذت مهم اســت، نـه اینکـه اهـداف از بـیرون بـه فـرد 
تحمیل و یا به منظور اجتناب از احساس گنــاه و اضطـراب پیگیـری 
شوند. آنها یــک الـگوی علّـی را تـأیید کردهانـد کـه بـر اسـاس آن 
اهداف هماهنگ با خود منجــر بـه تـالش بیشـتر، نیـل بـه اهـداف و 
ــبختی میشـود. بـه اعتقـاد آرگایـل (ترجمـه فارسـی،  افزایش خوش
1382) نمرات مقیاس هدف زندگی، به طور قوی با نمــرات شـادی 

همبستگی دارد. 
ــری در تمـام  4- خالقیت. خالقیت که به عنوان یک نیاز عالیه بش
ابعاد زندگی انسان مطرح است، عبارت است از تحوالت دامنهدار و 
جهشی در فکر و اندیشه انسان (آقایی فیشانی، 1377). واقعیت ایــن 
ــت. ابعـاد  است که به خالقیت نمیتوان با تمرکز بر یک بعد نگریس
ــت  فـردی، محصولـی و فرآینـدی نمیتواننـد بیـانگر مـاهیت خالقی
ــا خالقیـت همبسـتگی  باشند. به عنوان مثال، ویژگیهای شخصیتی ب
باالیی دارند، ولی همــراه بـا آن انسـان نیـاز دارد بـه نظـام اجتمـاعی 

خالق نیز توجه کند. 
ــژگیهـای شـخصیتی افـراد خـالق را چنیـن  تایلور3 (2003) وی
ــدگی،  برمیشـمارد: خوشخلقـی، خوشذوقـی، کنجکـاوی، جوین
بازسـازی ماهرانـه عقـاید، خودمختـاری، اسـتقالل، اثبـات خـــود و 
پذیرش مثبت از خود. در مجموع تایلور، شخصیت افــراد خـالق را 
ــه همـواره از  بسیار پیچیده میداند. خالقیت یکی از مباحثی است ک
ــم و تربیـت بـه شـمار میآیـد. بـا توجـه بـه متـون  اهداف عالی تعلی

موجود، نقــش شـادی در خالقیـت اجتنابنـاپذیـر بـهنظر میرسـد. 
ادواردز4 و اسـپیرینگیت5 (1995) روشهـایی را در تعلیـم و تربیــت 
پیشنهاد کردهاند که به طور خاص در پرورش خالقیت بچهها موفــق 
بـوده اسـت. ایـن روشهـا عبـارتاند از: درگیـر کـردن بچـــهها در 
ــویق  مهارتهای فکری سطوح باالتر (تجزیه، ترکیب، ارزیابی)، تش
بیان نظرات و پیامها از طریق یک رسانه ســمبلیک و تنـوع گسـترده 
بیـان، تشـویق بـه ترکیـب کـردن محدودههـای موضـــوع از طریــق 
ــافی بـرای  عناوینی مرتبط و هم معنی با زندگی بچهها، ارائه زمان ک
ــأ گرفتـه از عالقـه خودجـوش،  کشف عمیق موضوعات خاص منش
فراهم سازی فضای مطبوع، شاد و دلنشین و همچنین فضــایی مثبـت 

در حین فراگیری و اجرای تئوریهای آموزشی.1 
تعـدادی از پژوهشهـا، آثـــار خلــق مثبــت و شــادمانی را بــر 
ــرار داده اسـت. در  چگونگی تفکر و حل مسئله افراد مورد مطالعه ق
یک مطالعه تجربی، کودکانی که تحت شرایط مثبت قرار گرفتـهاند 
توانستهاند عمل جمع را پنج درصــد سـریعتر انجـام دهنـد و مطالعـه 
دیگری که به وسیله کالرک6 و آیسن7 (1982) انجام گرفته اســت، 
ــه  نشان داد که آزمودنیها توانستهاند در مدت 11/1 دقیقه در مقایس
ــی  بـا 19/6 دقیقـه در گروه کنـترل، نُـه نـوع ماشـین را بـه طـور ذهن
رتبهبندی کنند. آزمودنیهایی که خلق خوبی دارند، در مسایلی که 
نیاز به راهحل خالقانه دارد بهتر میتوانند کار میکنند و به مثالهای 
غیر رایج و مقولههای بیشتری میتوانند فکر کنند و در ارزیابیهــای 

خالقیت نتایج بهتری بهدست آورند. 
جعفری، عابدی و لیاقتدار (1383) در تحقیقات خود دریافتند 
ــایج تحقیقـات  که همبستگی بین شادی و خالقیت 0/49 میباشد. نت
بلس8 و همکاران (1996) نــیز نشـان میدهـد کـه مـردم شـاد دارای 
ــن اسـت سیسـتم شـناختی  خالقیت بیشتری هستند که دلیل آن ممک
آنـها باشـد. ایـن افـراد آرامــش بیشــتری دارنــد و لــذا میتواننــد 

تداعیهای بیشتری تولید کنند. 
 

شادی و بعد عاطفی شخصیت انسان 
ــزش، هیجـان،  بعد عاطفی شخصیت بیشتر با مسائلی از قبیل انگی
_____________________________________________
1- Sheldon 2 - Elliot
3- Taylor 4 - Edwards
5- Springate 6 - Clark
7- Isen 8 - Bless
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نگرش، ارزشگذاری و نظــایر اینـها در ارتبـاط اسـت (خـداپنـاهی، 
باعزت، شهیدی و حیدری، 1379). این بعد از سالمت شخصیت، از 
ــالح سـالمت عـاطفی در  اهداف عالی تعلیم و تربیت میباشد. اصط
ــون تجربـی و علمـی نـیز بـه کـار رفتـه  رابطه با پیشرفت انسان در مت
است. کاربرد این اصطالح در انسان، بر تسلط و تأثیر عواطف مثبت 
ــه احساسـات مثبتـی نظـیر شـادی،  داللت دارد. این تأثیر شامل تجرب
عالقه، دلبســتگی و … میباشـد. تـا کنـون پژوهشهـای زیـادی در 
مورد عواطف و احساسات انسان اعم از عواطف مثبت مثل شادی و 

عواطف منفی از قبیل عصبانیت و غمگینی صورت گرفته است.  
ـــاطفی انســانها داشــتن ثبــات  از جملـه نشـانههای سـالمت ع
ــت. از سـوی  هیجانی1، عزت نفس باال و احساس خودکارآمدی اس
ــات مربـوط بـه شـادی نـیز نشـاندهنده  دیگر، بررسی متون و تحقیق
همبستگی باال بین برخی از ویژگیهای عاطفی شــخصیت بـا مقولـه 
ـــن شــادی بــا ایــن  شـادی میباشـد. لـذا ایـن گفتـار بـه ارتبـاط بی

ویژگیهای شخصیتی اشاره میکند. 
1-ثبات عاطفی یا هیجــانی. از زمـان سـقراط حـس تسـلط بـر 
نفس (توانایی مقاومت در برابر طوفانهــای هیجـانی کـه سرنوشـت 
برپا میدارد) به جای «برده هوس» بودن، به عنــوان صفتـی پسـندیده 
مطرح بوده است. ثبات عاطفی تعبــیری اسـت کـه هیلـز و آرگایـل 
(2001) هنگامی که در مورد پیشبینیکنندههــای  شـادی تحقیـق 
ــانی مـهمترین عـامل  میکردند، ارائه دادند. به عقیده آنها ثبات هیج
ـــد شــخصیت در مقــابل بعــد  موثـر بـر شـادمانی میباشـد. ایـن بع
ــار و  روانرنجوری نمونه بارز شخص بسیار پایداری میباشد که رفت
ــه  اعمـالش پختـگی فـراوان دارد و کـامالً سـازش یافتـه اسـت، یـا ب

عبارتی شخصیت وی از ثبات و پایداری زیادی برخوردار است.  
هیلـز و آرگایـل (2001) در پژوهشهـای خـود بـه ایـن نتیجــه 
ــــن  رســـیدند کـــه فقـــدان روانرنجـــوری یکـــی از بـــزرگتری
پیشبینیکنندههــای شــادمانی اســت و مــردم بــــا ثبـــات، دارای 
خصوصیاتی از قبیل آرامش، خونسردی و پرهیز از شــکایت دربـاره 
ــات  نگرانیها یا اضطرابهای شخصی میباشند. آنها معتقدند که ثب
عـاطفی عمدهتریـن بعـد عـاطفی انســـان اســت. همچنیــن گزارش 
میکنند کــه ثبـات عـاطفی یـک پیشبینیکننـده قـوی رضـایت از 

زندگی میباشد. 

ــاطفی همـراه بـا عـزت  سالیوان2 (2002) نیز معتقد است ثبات ع
ــدام الزمـه احسـاس  نفس حقایق کلیدی بهداشت رواناند که هر ک

عمومی رضایت و خشنودی از زندگی میباشند. 
ــایی اسـت کـه  2- عزت نفس. عزت نفس در واقع خود ارزیابیه
انسـان در زنـدگی بـا آن روبـهرو میشـود. مطالعـات متعـدد نشـــان 
دادهانـد کـه خـودپذیـری در سـالمت روانـــی از اهمیتــی اساســی 
ــت. آرگایـل (ترجمـه فارسـی، 1382) گزارش کـرده  برخوردار اس
ــی از مـهمترین پیشبینیکنندههـای شـادی  است که عزت نفس یک
ــه برخـی  است. اهمیت عزت نفس در ایجاد شادی به حدی است ک
از صــاحبنظران و پژوهشــگران روانشناســی شــــادی آن را جـــزء 
جداییناپذیر شادی یا اساسیترین عنصر شــادی و دارای قویتریـن 
ـــل،  همبسـتگی بـا مقیاسهـای خوشـبختی میداننـد (هیلـز و آرگای

1998؛ آرگایل، 2001؛ وارت3، 2001). 
گروب4، لیتل5، وانر6 و ورینگ7 (1996) نیز همبستگی 0/82 را 

بین عزت نفس و نگرش مثبت به زندگی پیدا کردند.1 
روزنـبرگ8 و همکـاران (1995؛ بـه نقـل از آرگایـــل، ترجمــه 
فارسـی، 1382) اثـرات اعتمـاد بـه نفـــس کلــی و تحصیلــی 2213 
دانشآموز کالس دهم را مقایسه نمودند و نشــان دادنـد کـه عـزت 
نفـس کلـی  همبسـتگی قویتـری بـا شـادی (0/5) و عاطفـه منفــی 
(0/43) داشت، اما عزت نفس تحصیلــی ارتبـاط بیشـتری بـا نمـرات 
تحصیلــی بــه دســت آورد. نتــــایج تحقیقـــات نشـــان میدهـــد 
دانشآموزانی کــه دارای عـزت نفـس پـایین هسـتند، از حضـور در 
ــال آن  جمـع خـودداری میکننـد کـه سـبب گوشـهگیـری و بـه دنب
ــاهد  افسردگی آنها میگردد. افسردگی نیز از میزان شادی فرد میک

(بنتال9، 1992).   
براون10 و مکگیل11 (1989) در تحقیقــات خـود دریـافتند کـه 
هنگام وجود احساس ناراحتی و فقدان شادمانی، عــزت نفـس افـراد 
کاهش مییابد. به عبارت دیگر، بین شادمانی و عزت نفــس ارتبـاط 
علّی متقابل وجود دارد، اما آرگایل و لو12 (1990) ضمــن مخـالفت 
با این نظر معتقدند که عزت نفس شادمانی را افزایــش میدهـد، امـا 
_____________________________________________
1- emotional stability 2 - Sullivan
3- Wart 4 - Grob
5- Little 6 - Wanner
7- Wearing 8 - Rosenberg
9- Bentall 10- Brown
11- McGill 12- Lu
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فقدان شادی موجب کاهش عزت نفس نمیشود. 
3- خودکارآمدی. به اعتقاد فیسل1 (1995، به نقــل از ادینگتـون 
ــی بـر دارا بـودن  و همکاران، 2004) خودکارآمدی (اعتقاد فرد مبتن
ــایت  توانایی الزم برای رسیدن به اهداف مهم)، پیشبینی کننده رض
از زندگی و عواطف مثبت میباشد. عالوه بر این فیسل دریافت کــه 
احساس خودکارآمدی در قبال اهداف مهمتر، در مقایسه بـا داشـتن 
ــر، نقـش تعییـن  احساس خودکارآمدی در قبال اهداف کم اهمیتت
کننده قویتری دارد. همچنین احساس خودکارآمدی برای دستیابی 
ــا ایـن خودکـارآمدی  به احساس خشنودی مهم و ضروری است، ام
باید در حیطههایی از زندگی فرد که برای او مــهم هسـتند احسـاس 

شود. 
 

شادی و بعد اجتماعی شخصیت انسان 
از آنجا که تعلیم و تربیت فرآیندی است که تمام زندگی انسان 
را دربرمـیگیـرد، بنـابراین در اجتمـاعی کـردن انسـان نقـش تعییــن 
کننـدهای دارد. بعـد اجتمـاعی، مبـاحثی مـانند چگونـگی تعـــامل و 
برقراری ارتباط مثبت با دیگران2، کمـک کـردن و نـوع دوسـتی3 و 

برونگرایی4 را در برمیگیرد (کریمی، 1375).  
در بحث ارتباط شادمانی با شخصیت باید گفــت، یکـی از آثـار 
عمده شادی عبارت است از جستوجوی مصــاحبت و همراهـی بـا 
ــک بـه  دیگران، معاشرتپذیری فرح بخش در اوقات فراغت و کم
دیگران. شادی آثار دیــگری نـیز دارد کـه بـرای سـالمت درونـی و 
بهداشت، کار (خصوصاً مددرســانی و تعـاون)، معاشـرت پذیـری و 
نوع دوستی اهمیــت دارنـد. ایـن نکتـه تبییـن دیـگری بـرای وجـود 
هیجانات مثبت و شادمانی فراهم میکند (آرگایل، ترجمــه فارسـی، 
1382). لذا در این گفتار ارتباط شادی با برخــی مؤلفـههایی کـه در 
ــرار مـیگیرنـد و بیـن آنـها و شـادی  قالب بعد اجتماعی شخصیت ق

همبستگی وجود دارد، بیان میگردد. 
ــرژی  1- برونگرایی. برونگرایی عبارت است از جهتگیری ان
ـــرد بــه خــارج (فرانســیس5، 1999). یکــی از  و توجـهات یـک ف
ویژگیهای افراد شاد برونگرایی و اجتماعی بودن است که پس از 
ـــها میباشــد. بــرونگرایــی کــه  خوشبینـی مـهمترین ویـژگی آن
دربردارندۀ ویژگیهایی چون معاشرت، محرکطلب بــودن، تسـلط 

خواهی، فعالیت زیاد و گرمی میباشد، از یک همبســتگی عمـده بـا 
تجربه عواطف مثبت مانند شادی و محبت برخوردار است. 

فوجیتــا6، دایــــنر7 و ســـاندویک8 (1991) همبســـتگی بیـــن 
ـــرآورد کردنــد و  بـرونگرایـی و تجربـه عواطـف مثبـت را 0/80 ب
دریافتند که رواننژندی و تجربه عواطف منفی تقریباً از هم غیرقابل 
ـــان  تمـیزند. مطالعـات روانشناسـان  همـگی وجـود رابطـه مثبـت می
برونگرایی بــا شـادی را تـأیید میکنـد (آرگایـل، ترجمـه فارسـی، 
1382). پژوهـش طولـی کاسـتا، مککـرا و نوریـــس (بــه نقــل از 
همانجا) نتیجه قابل توجهی به دست میدهد که برونگرایی بهترین 
پیشبینیکننـده شـادمانی و درونگرایـــی بــهترین پیشبینیکننــده 
عاطفه منفی و ناشادی است. همبستگی شادی با برونگرایــی آنقـدر 
ــدون در  مسلم و قوی است که برخی صاحبنظران تعریف شادی را ب
نظـر گرفتـن بـرونگرایـی صحیـح نمیداننـد (جعفـری، عـــابدی و 
دریکوندی، 1381). کاستا و همکاران (1981، بــه نقـل از آرگایـل، 
2001) دریافتند که این همبستگی میتواند شادی 17 سال بعــد فـرد 

را پیشبینی کند.1 
ـــو (1990،  یافتـههای پنـج پژوهـش کـه بـه وسـیله آرگایـل و ل
1991)،  دونالدســـون9، برینـــی10 و وارد11 (1995) و فرانســــیس، 
براون12،  لستر13 و فیلیپچالک14 (1998) انجــام گرفتـه، نشـان داده 
ــور مثبـت بـا بـرونگرایـی و بـه طـور منفـی بـا  است که شادی به ط
روانرنجوری همبسته و مرتبط اســت و بـا روانپریشـی غـیرمرتبط . 
این یافته با تعریف شادی مورد نظر آیزنک (1998) که معتقد است 
شادی چیزی اســت بـهنام «بـرونگرایـی بـا ثبـات15» سـازگار اسـت 
(فرانسیس، 1999). دنیو16  وکوپر17 (1998) و آرگایل، مارتین و لو 
(1995) با انجام مطالعات مختلف همبستگی برونگرایی و شادی را 

به ترتیب 0/22 و 0/45 گزارش کردهاند. 
ــل، ترجمـه فارسـی،  هدی و همکاران (1985)؛ به نقل از آرگای

_____________________________________________
1- Feasel 2 - positive relation
3- helping and altruism 4 - extraversion
5- Francis 6 - Fujita
7- Diener 8 - Sandvik
9- Donaldson 10 - Brebnee
11- Ward 12 - Brown
13- Lester 14 - Philipchalk
15- stable extraversion 16 - Deneve
17- Cooper
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1382) در مطالعهای طولی در استرالیا نشان دادند که افراد بــرونگرا 
به احتمال خیلی زیاد رویدادهای مثبت بیشتری را در زندگی، کار و 
ــنر و پـاوت2 (1993)  با دوستان خود تجربه میکنند و مگنوس1، دای
نیز در مطالعهای طولی در آمریکا نتایج مشابهی بهدست آوردند. هر 
دوی ایـن مطالعـات نشـان دادنـد کـه افـــراد رواننژنــد نســبت بــه 
رویدادهای منفی زندگی آسیبپذیرتر هستند و برونگرایــی بـاعث 

واکنش مثبت به رویدادهای منفی زندگی میشود. 
ـــه  الرسـون3 و کتـالر4 (1991) در تحقیقـات خـود دریـافتند ک
واکنش برونگرایان (نسبت به درونگرایان) به محرکهــای مثبـت 
ـــه بــرونگراهــا  قویتـر اسـت. آرگایـل و لـو (1990) دریـافتند ک
ـــاعی خــاصی دارنــد کــه آنــها را جرأتمندتــر  مـهارتهای اجتم
ومشـارکتکنندهتر میسـازد و آنـها را قـادر میسـازد تـا بـــهتر بــه 
مدیریت ارتباطشان بپردازند. برونگراها بــه دلیـل جرأتمندتـر بـودن 

شادتر هستند. 
2-کمک کردن و نوع دوستی. یکی از منسجمترین یافتههای 
ــد، بیشـتر  روانشناسی این است که وقتی افراد احساس شادی میکنن
ـــایج  راغـب میشـوند بـه دیـگران کمـک کننـد (مـایرز، 2004). نت
ــف نشـان میدهـد کـه مـردم شـاد بـه سـایر مـردم و  تحقیقات مختل
مشکالت اجتماعی عالقهمند هستند و عالقه کمتری به دنیای درونی 
و یـا مشـکالت شـخصی خـود دارنـد. ریمـالند5 (1982، بـه نقــل از 
آرگایل، ترجمه فارسی، 1382) با مطالعــه روی 2000 نفـر دریـافت 
که بین درجات شادمانی و عدم خودخواهــی ارتبـاطی قـوی وجـود 
ــه  دارد. بومن و کمریک6 (1981؛ به نقل از همانجا) نیز به این نتیج
رسیدند که کودکان با القای خلق مثبت، به کودکان فقیر بخشندهتر 
میشوند. به چندین دلیل ممکن اســت شـادی بـه نوعدوسـتی منجـر 
ـــن اســت کمــک کــردن را  شـود؛ یکـی اینکـه، مـردم شـاد ممک
پاداشدهنده بیابند و بخواهند از این طریق خلق مثبت خود را حفــظ 
کنند، زیرا خلق خوب باعث میشود مردم یکدیگر را بیشتر دوست 
ــد  داشـته باشـند. دلیـل دوم اینکـه، افـراد شـاد ممکـن اسـت بخواهن
شادیها را بین خود و دیگران تقسیم کنند. در واقع خلق خوب آنها 
ــردن میانـدازد (باتسـون7،  را به یاد جنبههای پاداشدهندۀ کمک ک

 .(1995
3-توافـق اجتمـاعی و وظیفهشناسـی. ایـن دو متغـــیر دارای 

همبستگی مثبت با شادمانی هستند، ولی سطح معنیداری آنها کمــتر 
از سـطح معنـیداری دو عـامل بـرونگرایـی و رواننژنـدی اســـت. 
ــتگی  فارنهام و چنگ8 (1997) در تحقیقات خود دریافتند که همبس
شادی با وظیفهشناســی 0/31 میباشـد و چنیـن فـرض میشـود کـه 
ارتباط بین این دو متغیر با شــادمانی بـه اینکـه آیـا افـراد دارای ایـن 
صفات در محیطهای خاص با پاداش مواجه میشوند یا نمیشــوند، 

بستگی دارد. 
4-روابط مثبت با دیـگران. توانـایی برقـراری روابـط مثبـت بـا 
دیـگران، جـزء مـهمی از سـالمت روانـی تلقـی میشـود. شـــاور9 و 
هـازان10 (1988) در تحقیقـات خـود دریـافتند کـه همبسـتگی بیــن 
ــهوون11  شادی و ارتباط مثبت با دیگران 0/36 میباشد. به اعتقاد وین

(1994) فراوانی تماس با دوستان به شدت با شادی رابطه دارد.1 
ــل، ترجمـه فارسـی،  کامان12 و فلت13 (1983)، به نقل از آرگای
1382) دریافتند که مردم شاد احساس نزدیکی بیشــتری بـا دیـگران 
دارنـد، احسـاس اعتمـاد و مـــورد عالقــه بــودن میکننــد، بیشــتر 

عالقهمندند با دیگران باشند و احساس تنهایی نمیکنند. 
ــه  مردم شاد نه تنها تعامل اجتماعی بیشتری با دیگران دارند، بلک
ــت. نتـایج چندیـن مطالعـه نشـان داده  کیفیت ارتباطات آنها بهتر اس
ــیله  است که مردم شاد همدیگر را بیشتر دوست دارند و بیشتر به وس
ــها  دیگران دوست داشته میشوند و کسانی که وقت بیشتری را با آن
میگذرانند، میگویند باز هم دوست دارند آنــها را مالقـات کننـد. 
افراد شاد به احتمال بیشتری تن به ازدواج میدهند و از کودکانشــان 
ــه فارسـی، 1382). بنـابراین  بهتر نگهداری میکنند (آرگایل، ترجم
ــانها را بـرای پرداختـن بـه فعالیتهـای اجتمـاعی  شادی اشتیاق انس
ــوان گفـت شـادی ابـراز شـده، یـک چسـب  افزایش میدهد و میت
ــد (ریـو، ترجمـه فارسـی،  اجتماعی است که روابط را تسهیل میکن

 .(1381
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شادی و بعد جسمانی شخصیت انسان 
روان – عصـب ایمنیشناسـی1 (PNI) یکـی از حیطـههای نســبتاً 
ــههای آن  جدیـد اسـت کـه در دو دهـه اخـیر گسـترش یافتـه و یافت
مرزهای کالسیک روان و تن را درنوردیده اسـت. آدر2، کوهـن3 و 
فلـرن4 (1995) روان – عصـب ایمنیشناسـی را مطالعـه تعـامل بیــن 
ـــی دانســتهاند و  نظامهـای رفتـاری، عصبـی، غـدد درونریـز و ایمن
ــاخهای از «روانشناسـی سـالمت5» اسـت کـه بـه  معتقدند که PNI ش
ــر دسـتگاه ایمنـی و بیماریهـا  چگونگی تأثیر حالت ذهنی و رفتار ب
میپردازد و این موضوع را بررسی میکند که چگونه تغیــیر عوامـل 
ــی،  روانشناختی با تغییر دستگاه ایمنی خطر ابتال به بیماریهای عفون
آلرژی، سرطان و حتی مرگ را افزایش میدهند. در سایه گســترش 
ــط  این حیطه، نظامهایی که قبالً مستقل تصور میشدند، امروزه مرتب
ــها ضرورتـی انکـار نـاپذیـر در  به هم فرض میشوند و تعامل بین آن

جهت ایجاد «تعادل حیاتی6» تلقی میگردد. 
رابین7، کوهــن8، گانگولـی9، لیسـل10 و کـانیک11 (1993) نـیز 
درباره پیوند فشار روانی با بیماری تحقیقات گستردهای کرده اســت 
که نشان میدهد این تأثیرات، دامنه گستردهای دارند. هورمونهایی 
که تحت تأثیر فشار روانی در بدن ترشح میشــوند، وسـیلهای بـرای 
نشان دادن ارتباط بین هیجانات و سیستم ایمنی هستند. تــأثیر اصلـی 

ـــح   آنـها ایـن اسـت کـه هنگامیکـه ایـن هورمونهـا در خـون ترش
میشوند، کــارکرد یاختـههای ایمنـی درون بـدن بـا مشـکل مواجـه 
ــا حـدی مختـل مـیگردد کـه میتوانـد  میشود و کارکرد سیستم ت
ــری فـرد در  سرعت رشد غدد سرطانی را افزایش دهد، برآسیبپذی
ــوبی  مقابل عفونتهای ویروسی بیفزاید، شکلگیری پالکهای رس
را که به تصلب شرایین و لخته شدن خون و در نهایت به سکته قلبی 
ــوع  منجر میشود، شدت دهد، آغاز دیابت نوع اول و روند دیابت ن
ــا شـدیدتر کنـد. خـود  دوم را تسریع کند و حمله آسم را برانگیزد ی
ــار روانـی پـایدار، حسـاس اسـت. از  مغز نیز به اثرات دراز مدت فش
جمله هیپوکامپ و در نتیجه حافظه از این فشارها صدمه میبینـد. در 
کل شواهد نشان میدهند که سیستم عصبــی در اثـر فشـاری کـه بـر 
روان فرد وارد میشود، در معرض ساییدگی و از هم پاشیدگی قرار 
ــادمانی از نظـر عصـب شـناختی بـه  میگیرد. طبق نظریه تام کینز، ش
وسیله کاهش سریع سرعت شلیک عصبی فعال میشــود. رهـایی از 

درد جسمی و نگرانیها، حل کردن مسئلهای دشــوار و پـیروز شـدن 
در رقـابتی اضطـراب انگیـز، نمونـه الـگوی کـــاهش برانگیختــگی 
عصبشناختی شادی است (ریو، ترجمه فارسی، 1381). کاپوتــو12، 
رادلــف13 و مــارگان14 (1998) در تحقیــق خــود دریــافتند کـــه 
رویدادهای مثبت زندگی، کاهش فشار خون را پیشبینی میکنــد و 

بنابراین احتمال تنش زیاد در نوجوانی را کاهش میدهد.1 
در تحقیق جیمز، یی، هارشفیلد، بالنک و پیکرینگ (1986، بــه 
نقـل از رئیسـی، 1383) کـه در مـورد اثربخشـی شـادمانی، خشــم و 
اضطراب روی فشار خون بیماران مبتــال بـه فشـارخون مغـزی انجـام 
شد، مشخص گردید که شادمانی، خشم و اضطراب فشارخون را بـه 
درجات متفاوتی افزایش میدهند و اثرات جسمانی ممکن است در 
ــار خـون دارنـد، بیشـتر باشـد. در  افرادی که بیثباتی بیشتری در فش
مورد اثرات فشار روانی بر وضعیت جسمانی، تحقیقاتی که در زمینه 
ــه،  بیماریهای واگیرداری چون آنفلوانزا، تبخال و … صورت گرفت
شواهد غیرقابل انکاری به دست آمده است. انسان به طور مـداوم در 
معرض ابتال به چنین ویروسهایی قرار دارد، اما سیستم بدن معمــوالً 
آنها را دفع میکند، به استثنای زمانی که تحت فشار روانی باشد که 
باعث میشود آن دفاعها اغلــب بـا شکسـت مواجـه شـوند (گلمـن، 
ــه فشـار روانـی و  ترجمه فارسی، 1380). چنین برآورد شده است ک
هیجانی در بیش از 50 درصــد اختـالالت جسـمانی نقـش عمـدهای 

دارد (هیلگارد، اتکینسون و اتکینسون، ترجمه فارسی، 1370). 
در تأیید تأثیرات مختلف جسمانی خشم، اضطراب و افسـردگی 
شواهد انکارناپذیر فراوانــی وجـود دارد. خشـم و اضطـراب مرضـی 
ــد.  میتوانند بر احتمال ابتالی افراد به بیماریهای گوناگون بیفزاین
ـــیبپذیرتــر  اگرچـه افسـردگی افـراد را در مقـابل بیمـار شـدن آس
ــهبود یـافتن را بـه تعویـق میانـدازد و  نمیسازد، بهنظر میرسد که ب
ـــاران  خطـر مـرگ را افزایـش میدهـد، بـه خصـوص در مـورد بیم
ــرار دارنـد. امـا هـرچـه درمـاندگی  ضعیفی که در شرایط حادتری ق
عاطفی مزمن در تمامی اشکال آن زیان بار است، عواطف متضاد بــا 

_____________________________________________
1- psychoneuroimmunology (PNI) 2 - Ader
3- Cohen 4 - Felren
5- health psychology 6 - homeostasis
7- Rabin 8 - Cohen
9- Ganguli 10 - Lysle
11- Cunnick 12 - Caputo
13- Rudolph 14 - Morgan
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آن حداقل تا حدی نیرومند میباشند و خنده و شادمانی بــه خـودی 
خـود رونـــد بیمــاری جــدی را دگرگون میکننــد. مــیزان تــأثیر 
احساسات مثبت به نظر ناچیز میرسد، اما با استفاده از تحقیقاتی که 
روی افراد بسیاری شده است، میتوان در میان انبوهی از متغیرهــای 
پیچیدهای که بر روند بیمــاری اثـر مـیگذارنـد، بـه نقـش شـادی و 

احساسات مثبت نیز اشاره کرد (گلمن، ترجمه فارسی، 1380). 
ــردم شـاد بیشـتر عمـر میکننـد. در  تحقیقات نشان دادهاند که م
مورد این سؤال که چگونه شادی بر سالمت اثر میگذارد، اســتون1، 
جـاندورف و نییـل (1987، بـه نقـل از آرگایـل، ترجمـه فارســـی، 
1382) یک مطالعه طولی انجام دادنــد و دریـافتند کـه خلـق مثبـت، 
سیسـتم ایمنـی بـدن را ارتقـا میبخشـد و خلـق منفـی قــدرت آن را 
کاهش میدهد و فاصلهای پنج تا شش روزه بین بروز یا عــدم بـروز 
هر نوع عالمــت بیمـارگونـه ایجـاد میکنـد. نتـایج تحقیقـات نشـان 
میدهند که جریان خون سطح بدن در موقــع خوشـحالی افزایـش و 
ــابد. همچنیـن شـادی بـه عنـوان  در حالت غم و نگرانی کاهش میی
ــل، 2001). بسـیاری از  سپری در مقابل استرس عمل میکند (آرگای
مطالعات، همبستگی بین شادمانی و ارزیابیهای متفاوت ســالمت را 
بررسـی کردهانـد. در یـک مطالعـه فراتحلیلـی، اوکـام2، هرینــگ و 
استوک (1984، به نقل از آرگایل، ترجمه فارسی، 1382) دریــافتند 
ــن شـادی و سـالمت 0/32 اسـت و ایـن همبسـتگی  که همبستگی بی

برای زنان و مردان مسن و در مورد سالمت ذهنی قویتر میباشد. 
فیست3، بــاندر4، جـاکوبز5، میلـز6 و تـان7 (1995) در مطالعـهای 
ــه ایـن مسـأله دو جـهت دارد. سـالمت اهمیـت  طولی نشان دادند ک
خاصی برای افراد دارد و یکی از عوامل پیشبینــی کننـده شـادی و 
خشنودی از زندگی محسوب میشود. به نظر میرســد کـه سـالمت 
ــادی بـا سـالمت  واقعاً یکی از علل شادی است و همچنین فرآیند ش
ارتباط دارد و خلق شاداب و سرزنده سیستم ایمنی را فعال میسازد. 
عالوه بـر ایـن، رابطـه شـادی بـا سـالمت ذهنـی نـیز بـه فرآیندهـای 
شناختی از قبیل نوع نگاه کردن به زنــدگی و متفـاوت نگریسـتن بـه 

خویشتن مربوط میشود. 
 

بحث 
ــی انسـان بـه دلیـل تـأثیر قـابل  بالندگی، سرزندگی و نشاط روان

مالحظهای که بر تمامی جنبههای شخصیتی انسان و چگونگی بـروز 
و ظهور رفتارهــای مختلـف در او دارد، همـواره مـورد توجـه ذهـن 
محققـان و پژوهشـگران بـوده اسـت. از آنجـا کـه انسـان موجــودی 
ــاطفی، جسـمانی  تکبعدی نیست و شخصیت او از ابعاد شناختی، ع
ــمانی وی  و اجتمـاعی تشـکیل شـده اسـت و سـالمت روانـی و جس
ــد همـه جانبـه و همـاهنگ ایـن ابعـاد میباشـد، یکـی از  مرهون رش
متغیرهـایی کـه در سـالهای اخـیر بـا رشـــد و توســعه روانشناســی 
ــن  مثبتنگر مورد مطالعه قرار گرفته است، شادمانی است. لذا، در ای
مقاله به رابطه شادی (به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر) 
با هر یک از ابعاد چهارگانه فوق به طور جداگانــه پرداختـه شـد. در 
بخش اول، بــه ارتبـاط شـادی بـا بعـد شـناختی در قـالب مؤلفـههای 
ــت، هدفمنـد بـودن زنـدگی و  کنترل درونی، خوشبینی و تفکر مثب
خالقیت اشاره شد که نتایج تحقیقات گوناگون همبستگی هر کدام 
از این ویژگیهای شخصیتی را با شادی به اثبات رسانده اســت.1 در 
ــا بعـد عـاطفی در قـالب مؤلفـههای ثبـات  بخش دوم، رابطه شادی ب
عاطفی یا هیجانی، عزت نفس و خود کارآمدی آورده شد. به طــور 
مثال، عزت نفس از ویژگیهایی است که همبستگی آن با شادی بـه 
قـدری مسـلم و قـوی اسـت کـه برخـــی پژوهشــگران آن را جــزء 
جداییناپذیر شادی دانستهاند. در بخش سوم، ارتباط شــادی بـا بعـد 
ــرونگرایـی، کمـک  اجتماعی شخصیت انسان در قالب مؤلفههای ب
کردن و نوع دوستی، توافق اجتماعی و وظیفهشناسی و روابط مثبت 
با دیگران آورده شد. همبستگی شادی با برونگرایی آنقدر مسلم و 
قوی است که برخــی صـاحبنظران تعریـف شـادی را بـدون در نظـر 
ــر آنـها ایـن همبسـتگی  گرفتن برونگرایی صحیح نمیدانند و از نظ
میتواند شادی 17 سال بعد فرد را پیشبینی کند. در بخش چــهارم، 
به بعد جسمانی شخصیت انسان و ارتباط آن با مقوله شادی پرداختـه 
شد. نتایج تحقیقاتی کــه در ایـن حـوزه شـده اسـت، نشـان میدهـد 
ــدت طوالنـی تـداوم مییـابند،  حاالت هیجانی غیرشادی که برای م
ــد  میتوانند به شیوههای مخربی بر نظام فیزیولوژیک بدن اثر بگذارن
و باعث ایجاد اختالل در کار سیستم ایمنی شوند. نکته مهم که بـاید 
در اینجا به آن اشاره شود، این است که برخی از این جنبهها ممکــن 
_____________________________________________
1- Stone 2 - Okum
3-  Feist 4 - Bonder
5- Jacobs 6 - Miles
7- Tan
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ــههای مسـتقل داشـته  است به عنوان علت شادی عمل کنند و یا ریش
باشند و در افزایش شادی نقش ایفا نمایند. پـس چگونـه میتـوان از 
ــن  آنها به عنوان پیامدهای شادی یاد کرد. در پاسخ باید گفت که بی
مقولههای انسانی رابطه خطی وجود ندارد و لذا به سادگی نمیتوان 
گفـت «الـف» بـاعث «ب» میشـود، بلکـه مقولـههای انسـانی بیشــتر 
ــوی شـکل بـا هـم دارنـد. بـرای مثـال، اعتمـاد بـه نفـس  ارتباط حلق
ــس انسـان اثـر  میتواند باعث شادی شود و شادی نیز بر اعتماد به نف
ــی و  متقابل دارد. در واقع، بین شادی و متغیرهای ذکر شده رابطه علّ
دو سویه وجود دارد. معلوم شده است که برخی از این صفات (مثل 
بـرونگرایـی) تـا حـدودی ارثـی، بسـیار بـا ثبـــات و دارای اســاس 
ــول  فیزیولوژیک میباشند و گمان میرود علت شادی باشند، نه معل
ــا ثبـات اسـت و ممکـن اسـت  آن. اما شادی نیز تا حدودی ذاتی و ب
اساس فیزیولوژیکی معین داشته باشد. بنابراین، جهت علت مشخص 
ــن متغیرهـا و  و واضح نیست. در هر حال چه شادی به عنوان علت ای
ــهایتاً شـادی و خلقیـات  چه به عنوان پیامد آنها در نظر گرفته شود، ن

مثبت به سالمت جسم و روان انسان منجر میگردند. 
از آنجا که از یک ســو، یافتـههای مفـهومی پـیرامون شـخصیت 
بیـانگر آن اسـت کـــه رشــد فــردی و توســعه اجتمــاعی مســتلزم 

ــه ضمـن رفـع موانـع از  تصمیمگیریها و انجام فعالیتهایی است ک
مسیر انسان، شرایط دستیابی به اهداف مطلوب را فراهـم مـیآورد و 
ــه مـوارد  از سوی دیگر نتایج پژوهشها نیز نشان میدهد که از جمل
ــعه یـافتگی شـخصیت انسـان بسـیار  مهمی که در یکپارچگی و توس
ــن مقالـه در واقـع  مؤثر است، شادی است، لذا به زعم نویسندگان ای
شادی در صدد پیشگیری نابسامانیها و حل مشکالت روانــی انسـان 
است و به سالمت روانی وی نظر دارد. چنانکه با یک نگاه اساســی 
ــامد  میتوان گفت که شادی به رشد متعادل و سالمت آدمی میانج
و راه را جهت پرورش صحیحتر و وسیعتر وی همــوار میسـازد. از 
ــه آن اسـت کـه تـا چـه  این رو رشد فردی و توسعه اجتماعی بسته ب
ــه موقعیـت عمـل شـود. در  اندازه به این امر بها داده و تا چه اندازه ب
واقع شادمانی از جمله ارمغانهای آفرینش است که نقش مــهمی در 
ــود بـه خـود بـه دسـت  بهداشت روانی انسان دارد، اما این ارمغان خ

نمیآید، اگر چه رسیدن به آن خیلی هم دشوار نیست. 
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