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Article Type 
Research Article 

 Purpose:Happiness is one of the constructs derived from the 

positive psychology approach that has a positive effect on 

many variables. As a result, the aim of this study was to 

determine the relationship between spiritual intelligence and 

social self-efficacy with happiness in students. 

Materials and Methods: This study was a cross-sectional 

from type of correlation. The research population was students 

of the Islamic Azad University of Sari branch in the academic 

years of 2020-21 about 3000 people. The sample size based on 

Krejcie and Morgan table was estimated to be 341 people who 

were selected by stratified sampling method according to 

gender. The research instruments were the King spiritual 

intelligence questionnaire (2008), Smith & Betz social self-

efficacy scale (2000) and Argyle et al happiness questionnaire 

(1989). Data were analyzed by Pearson correlation 

coefficients and multiple regression with stepwise method in 

SPSS-22 software. 

Findings: The results showed that spiritual intelligence 

(r=0.414) and social self-efficacy (r=0.544) had a positive and 

significant relationship with students' happiness (P<0.001). 

Also, the variables of spiritual intelligence and social self-

efficacy were able to explain 29.1% of the happiness changes 

in students (P<0.05). 

Conclusion: The results of the present study indicated the 

effective role of spiritual intelligence and social self-efficacy 

in explaining students' happiness. Therefore, in order to 

improve their happiness, can be improved their spiritual 

intelligence and social self-efficacy through workshops.. 
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با  یاجتماع یو خودکارآمد یهوش معنو نیرابطه ب

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم انیدر دانشجو یشادکام

 یسار

 1کجور انیمهسا موسو دهیس
 ،یگروه روانشناس ت،یشخص یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو

 .رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار
 

 *2یروحان لهیفض
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ،یگروه روانشناس ،اریاستاد
 مسئول( سندهی)نو رانیا ،یسار

 
 دهیچک

 یروانشناس کردیبرگرفته از رو یهااز سازه یکی ی: شادکامهدف
. در گذاردیمثبت م ریتاث رهایاز متغ یارینگر است که بر بسمثبت

و  یهوش معنو نیرابطه ب نییپژوهش تع نیهدف ا جه،ینت
 .بود انیدر دانشجو یبا شادکام یاجتماع یخودکارآمد

بود. جامعه  یاز نوع همبستگ یمطالعه مقطع نی: اهاو روش مواد
در سال  یواحد سار یدانشگاه آزاد اسالم انیپژوهش دانشجو

نفر بودند. حجم نمونه بر  3000در حدود  1399-400 یلیتحص
نفر برآورد که با روش  341و مورگان  یاساس جدول کرجس

 یانتخاب شدند. ابزارها تیبا توجه به جنس یاطبقه یریگنمونه
 اسی(، مق2008) نگیک یپژوهش پرسشنامه هوش معنو

 ی( و پرسشنامه شادکام2000و بتز ) تیاسم یاجتماع یخودکارآمد
 بیضرا یهاها با روش( بودند. داده1989و همکاران ) لیآرگا

همزمان در  وهیچندگانه به ش ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ
 .شدند لیتحل SPSS-22 افزارنرم

 یخودکارآمد و (r=414/0)ینشان داد که هوش معنو جینتا :هاافتهی
 داریرابطه مثبت و معن انیدانشجو یبا شادکام (r=544/0)یاجتماع
و  یهوش معنو یرهایمتغ ن،یهمچن .(>001/0P)داشتند

درصد از  1/29توانستند  یداریطورمعنبه یاجتماع یخودکارآمد
 .(>05/0P)کنند نییتب ار انیدر دانشجو یشادکام راتییتغ
دهنده نقش موثر هوش پژوهش حاضر نشان جی: نتایریگجهینت

د. بو انیدانشجو یشادکام نییدر تب یاجتماع یو خودکارآمد یمعنو
 یهاکارگاه قیاز طر توانیآنان م یجهت بهبود شادکام ن،یبنابرا

آنها را ارتقاء  یاجتماع یو خودکارآمد یهوش معنو زانیم یآموزش
 .دیبخش

 
 ،یشادکام ،یاجتماع یخودکارآمد ،یهوش معنو ها:واژه دیکل

 .انیدانشجو
 

 05/10/1399تاریخ دریافت: 
 20/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولmehbagheri@mihanmail.ir 

 مقدمه
های برگرفته از رویکرد روانشناسی عنوان یکی از سازهشادکامی به

دهنده یک حالت عاطفی مثبت است که با داشتن نگر نشانمثبت
های منفی مثبت مانند خشنودی و لذت و نداشتن هیجانهای هیجان

ای ذهنی و (. شادکامی پدیده1شود )مانند استرس و تنش مشخص می
روانی به معنای تجربه احساس نشاط، شادی، و رضایت از زندگی و 

(. این سازه دارای سه 2داشتن زندگی همراه با معنا و ارزش است )
که بخش عاطفی طوری؛ بهبخش عاطفی، شناختی و اجتماعی است

شود تا فرد شادکام همواره از نظر خلقی شاد و خوشحال باعث می
شود که فرد نوعی خاص از افکار، باشد، بخش شناختی باعث می

باورها و پردازش اطالعات را درباره خود و زندگی داشته باشد و 
شود که فرد به دنبال گسترش روابط بخش اجتماعی باعث می

(. بسیاری از روانشناسان و متخصصان سالمت 3اشد )اجتماعی ب
معتقدند که شادکامی با روابط مثبت و سازنده با دیگران، زندگی 
هدفمند، رشد شخصیت، دوست داشتن دیگران، برونگرایی، 

(. 4بینی، زندگی با کیفیت و امیدواری ارتباط مستقیم دارد )خوش
 و امنیت بیشتری دارند،افراد دارای شادکامی باالتر در زندگی آرامش 

کنند، از مشارکت و رضایت از زندگی گیری میتر تصمیمراحت
ای سازگار استفاده بیشتری برخوردارند، از راهبردهای مقابله

 (.5تری دارند )تر و پرانرژیتر، پرنشاطنمایند و زندگی سالممی
( که به 6یکی از عوامل مرتبط با شادکامی، هوش معنوی است )

 های متعالی و غیرمادیظرفیت سازگاری فرد با توجه به جنبه معنای
باشد که فرد در حل مسائل معنوی و ارزشی خود آن را واقعیت می

اش را در حالتی از گسترده از غنا و معنا قرار بندد و زندگیبکار می
(. در تعریفی دیگر هوش معنوی ظرفیتی برای درک 7دهد )می

های انسانی و استفاده از اطالعات معنوی هترین و برترین انگیزعمیق
های زندگی و ارزشمند و برای حل مناسب مشکالت و چالش

(. رفتارها 8معنادار نمودن زندگی در مسیر دستیابی به اهداف است )
و باورهای معنوی مانند صبر و توکل ارزش مثبتی در پرداختن به 

از طریق امید و توانند در زندگی نکات معنادار زندگی دارند و می
(. نتایج 9تشویق به نگرش مثبت باعث افزایش آرامش درونی شوند )

ها درباره رابطه بین هوش معنوی با شادکامی متفاوت بود. پژوهش
( حاکی از رابطه 2020برای مثال نتایج پژوهش نزیا و همکاران )

(. حجازی و 6دار هوش معنوی و شادکامی بود )مثبت و معنی
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که هوش 2020همکاران )

(. در پژوهشی 10دار مثبت داشت )معنوی با شادکامی رابطه معنی
( گزارش کردند 1399زاده )دیگر از نوع فراتحلیل هدایت و صادق

دار با اندازه اثر متوسط که هوش معنوی با شادکامی رابطه معنی
پژوهشی به این  ( ضمن1395دوست و همکاران )(. حسن11داشت )

دار و نتیجه رسیدند که بین هوش معنوی و شادکامی رابطه معنی
( ضمن پژوهشی 2016(. در مقابل، ازاریان )12ضعیفی مشاهده شد )

ود داری وجگزارش کرد که بین هوش معنوی با شادکامی رابطه معنی
 (.13نداشت )

. (14یکی دیگر از عوامل مرتبط با شادکامی، خودکارآمدی است )
های خود است که از طریق خودکارآمدی به معنای باور به توانایی

های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای آن مهارت
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(. 15شود )صورت اثربخش سازماندهی میدستیابی به اهداف به
عنوان یکی از ابعاد خودکارآمدی به خودکارآمدی اجتماعی به

برای انجام اعمال و رفتار مناسب در  های خودمعنای باور به توانایی
کند (. این سازه به افراد کمک می16باشد )های اجتماعی میموقعیت

های کنترل تکانشگری اجتماعی، عملکرد باال در روابط تا مهارت
های گروهی و نگرش دوستانه به اجتماعی، مشارکت در فعالیت
ماعی باال با (. خودکارآمدی اجت17دیگران را از خود نشان دهند )

ای فعال، حل مساله، سالمت و کیفیت استفاده از راهبردهای مقابله
زندگی باال و جستجوی کمک در هنگام ضرورت ارتباط مستقیم 

دار بین ها حاکی از رابطه مثبت و معنی(. نتایج پژوهش18دارد )
خودکارآمدی اجتماعی با شادکامی بود. برای مثال نتایج پژوهش الرا 

ی، بیندار بین خوش( حاکی از رابطه مثبت و معنی2020ان )و همکار
( 2016(. اروزکان و همکاران )14خودکارآمدی و شادکامی بود )

 نفس وضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی، عزت
(. در پژوهشی 19دار مثبت داشتند )شادکامی ذهنی با هم رابطه معنی

گزارش کردند که مطلوبیت  (1399دیگر محمودی و بریمانی )
دار مثبت داشت و اجتماعی و خودکارآمدی با شادکامی رابطه معنی

(. مرزی و سعادتی 20بینی کنند )داری آن را پیشطورمعنیتوانستند به
( ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین 1398شامیر )

 .(21دار وجود داشت )خودکارآمدی و شادکامی رابطه مثبت و معنی
های بسیاری درباره شادکامی انجام شده های اخیر پژوهشدر دهه

که دلیل آن اهمیت شادکامی در بهزیستی روانشناختی و بهبود 
برای  باشد. دانشجویانکیفیت زندگی و تاثیر آن بر عملکرد افراد می

یادگیری و عملکرد تحصیلی بهتر نیاز به محیط شاد و بانشاط دارند 
رسی شادکامی در دانشجویان اهمیت مضاعفی و به همین دلیل بر

دارد. برای ایجاد محیط شاد ابتدا باید عوامل مرتبط با آن را شناسایی 
و نقش هر یک را مشخص کرد که پژوهش حاضر نقش دو متغیر 

ها کند. بررسیهوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی را بررسی می
ه هوش معنوی با ها درباره رابطحاکی از آن بود که نتایج پژوهش

شادکامی متفاوت بوده و عالوه بر آن پژوهشی درباره رابطه 
خودکارآمدی اجتماعی با شادکامی یافت نشد. بنابراین، پژوهش 

بندی درباره رابطه هوش معنوی با شادکامی حاضر ضمن جمع
تواند خأل عدم وجود پژوهشی درباره رابطه خودکارآمدی می

شده، ل نماید. با توجه به مطالب مطرحاجتماعی با شادکامی را تکمی
هدف این پژوهش تعیین رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی 

 اجتماعی با شادکامی در دانشجویان بود.
 

 وش هارمواد و 
این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان 

در  1399-400دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری در سال تحصیلی 
نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و  3000حدود 

 ای با توجهگیری طبقهنفر برآورد که با روش نمونه 341مورگان 
گیری ابتدا نسبت وش نمونهبه جنسیت انتخاب شدند. در این ر

دانشجویان دختر و پسر محاسبه و به همان نسبت از دانشجویان 
های ورود به مطالعه شامل تمایل جهت گیری شد. مالکنمونه

پزشکی مثل شرکت در پژوهش، عدم اعتیاد و مصرف داروهای روان

زا مانند ضداضطراب و ضدافسردگی، عدم وقوع رخدادهای تنش
زدیکان در سه ماه گذشته و عدم دریافت خدمات طالق و مرگ ن

های خروج از مطالعه شامل روانشناختی در سه ماه گذشته و مالک
انصراف از تکمیل ابزارها و عدم پاسخگویی به بیش از ده درصد 

 ها بودند.گویه
روند اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از تصویب پروپوزال 

ن دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری های الزم با مسئوالو هماهنگی
گیری تفکیک دختر و پسر تهیه و اقدام به نمونهآمار دانشجویان به

ها اهمیت و ضرورت پژوهش بیان و دریاره شد. سپس برای نمونه
خاطر داده شد و از آنها رعایت نکات اخالقی به آنها اطمینان

 دقانه پاسخصورت کامل و صاخواسته شد تا به ابزارهای پژوهش به
دهند. پس از تکمیل ابزارها توسط دانشجویان از آنان تقدیر و تشکر 

 ها جهت ورود به رایانه آماده شدند.شد و داده
در این پژوهش ابزارهای پژوهش شامل فرم اطالعات دموگرافیک 
شامل جنسیت و مقطع تحصیلی شامل پرسشنامه هوش معنوی کینگ 

( و 2000عی اسمیت و بتز )(، مقیاس خودکارآمدی اجتما2008)
( بودند که در زیر 1989پرسشنامه شادکامی آرگایل و همکاران )

 شوند.تشریح می
 24( با 2008پرسشنامه هوش معنوی: این پرسشنامه توسط کینگ )

کرت ای لیها با استفاده از مقیاس پنج گزینهگویه طراحی شد. گویه
فر( تا کامال در از به هیچ وجه در مورد من صادق نیست )نمره ص

شود. در نتیجه، گذاری میمورد من صادق است )نمره چهار( نمره
است و نمره  96حداقل نمره در آن صفر و حداکثر نمره در آن 

باشد. روایی سازه ابزار با دهنده هوش معنوی بیشتر میباالتر نشان
روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و حاکی از وجود چهار عامل 

ادی وجودی، تولید معنای شخصی، بسط هوشیاری و آگاهی تفکر انتق
محاسبه شد  95/0متعالی بود و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

( پایایی ابزار با روش 1391(. در ایران، مرعشی و همکاران )22)
 (.23بدست آوردند ) 85/0آلفای کرونباخ 

 مقیاس خودکارآمدی اجتماعی: این مقیاس توسط اسمیت و بتز
ها با استفاده از مقیاس پنج گویه طراحی شد. گویه 22( با 2000)

ای لیکرت از اصال به خودم اعتماد ندارم )نمره یک( تا کامال گزینه
شود. در نتیجه، گذاری میبه خودم اعتماد دارم )نمره پنج( نمره

است و نمره  110و حداکثر نمره در آن  22حداقل نمره در آن 
باشد. روایی خودکارآمدی اجتماعی بیشتر می دهندهباالتر نشان

 های آلفای کرونباخهمگرا و واگرای ابزار تایید و پایایی آن با روش
(. در ایران، 24محاسبه شد ) 82/0ای و بازآزمایی سه هفته 94/0

 94/0( پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ 1392زارع و همکاران )
 (.25بدست آوردند )
امی: این پرسشنامه توسط آرگایل و همکاران پرسشنامه شادک

گویه طراحی شد. هر گویه دارای چهار عبارت است  29( با 1989)
که به عبارت اول نمره صفر، عبارت دوم نمره یک، عبارت سوم 

گیرد. در نتیجه، حداقل نمره دو و عبارت چهارم نمره سه تعلق می
نمره باالتر است و  87نمره در آن صفر و حداکثر نمره در آن 

باشد. روایی واگرای ابزار با پرسشنامه دهنده شادکامی بیشتر مینشان
محاسبه  91/0و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  -48/0افسردگی 
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( پایایی ابزار با 1400(. در ایران، دائی مرکزی و همکاران )26شد )
 (.27بدست آوردند ) 88/0روش آلفای کرونباخ 

ای ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هها با روشداده
 05/0داری در سطح معنی SPSS-22افزار به شیوه همزمان در نرم

 تحلیل شدند.
 

 هایافته
نفر انجام شد.  341ها برای ها اتفاق نیفتاد و تحلیلریزشی در نمونه

یت جنسشامل اطالعات دموگرافیک )نتایج فراوانی و درصد فراوانی 
 ارائه شد. 1دانشجویان در جدول و مقطع تحصیلی( در 

 

 دانشجویاناطالعات دموگرافیک در نتایج فراوانی و درصد فراوانی . 1جدول 
 درصد فراوانی تراکمی درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر

 49/74 49/74 254 زن جنسیت
 100 51/25 87 مرد 

 37/53 37/53 182 کارشناسی مقطع تحصیلی
 51/86 14/33 113 کارشناسی ارشد 
 100 49/13 46 دکتری 

درصد( و در مقطع  49/74، بیشتر دانشجویان زن )1طبق نتایج جدول 
درصد( مشغول به تحصیل بودند. نتایج  37/53تحصیلی کارشناسی )

اسمیرنوف  -میانگین، انحراف معیار و آزمون کولموگروف

متغیرهای هوش معنوی، خودکارآمدی اجتماعی و شادکامی در 
 ارائه شد. 2دانشجویان در جدول 

 
 

 اسمیرنوف متغیرهای پژوهش در دانشجویان -نتایج میانگین، انحراف معیار و آزمون کولموگروف. 2جدول 
 داریمعنی اسمیرنوف-آماره کولموگروف انحراف معیار میانگین متغیر

 200/0 531/0 97/4 29/62 هوش معنوی
 198/0 133/0 25/5 35/74 خودکارآمدی اجتماعی

 136/0 137/0 56/3 29/38 شادکامی

، فرض نرمالیتی هر سه متغیر هوش معنوی، 2طبق نتایج جدول 
خودکارآمدی اجتماعی و شادکامی در دانشجویان رد نشد 

(05/0P>.) بینی همچنین، مقدار عامل تورم واریانس برای پیش
 5/2تا  5/1واتسون در دامنه  -و مقدار دوربین 10شادکامی کمتر از 

خطی چندگانه و فرض ترتیب فرض همقرار داشت. در نتیجه، به
ها رد شدند. بنابراین، شرایط استفاده از ماندههمبستگی باقی

و رگرسیون وجود  های تحلیل ضرایب همبستگی پیرسونروش
داشت. نتایج ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش شامل هوش 
معنوی، خودکارآمدی اجتماعی و شادکامی در دانشجویان در جدول 

 ارائه شد. 3
 

 
 نتایج ضرایب همبستگی هوش معنوی، خودکارآمدی اجتماعی و شادکامی در دانشجویان. 3جدول 

 شادکامی خودکارآمدی اجتماعی هوش معنوی متغیر
   1 هوش معنوی

  1 370/0** خودکارآمدی اجتماعی
 1 544/0** 414/0** شادکامی

**P<0/001 
( و خودکارآمدی r=414/0هوش معنوی ) ، بین3طبق نتایج جدول 

ار دمثبت و معنی( با شادکامی دانشجویان رابطه r=544/0اجتماعی )
نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه  (.>001/0Pوجود داشت )

بینی شادکامی در دانشجویان بر اساس هوش همزمان برای پیش
 ارائه شد. 4معنوی و خودکارآمدی اجتماعی در جدول 
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 1399، زمستان4شماره ،  4دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 بینی شادکامی در دانشجویان بر اساس هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعیپیشنتایج رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان برای . 4جدول 
 R 2R F Sig B SE Beta T Sig متغیر

 027/0 26/21  10/48 30/28     مقدار ثابت
 044/0 97/1 109/0 054/0 059/0 027/0 52/4 291/0 540/0 هوش معنوی

 001/0 61/4 204/0 046/0 213/0     خودکارآمدی اجتماعی

متغیرهای هوش معنوی و خودکارآمدی ، 4طبق نتایج جدول 
درصد از تغییرات  1/29داری توانستند طورمعنیاجتماعی به

شادکامی در دانشجویان را تبیین کنند که با توجه به مقدار بتاها اثر 
ز هوش هر دو متغیر مثبت و اثر خودکارآمدی اجتماعی بیشتر ا

 (.>05/0Pمعنوی بود )
 
 جه گیریتین

ویژه شادکامی نقش موثری در سایر عملکردهای دانشجویان به
موفقیت و عملکرد تحصیلی و غیرتحصیلی دارد. در نتیجه، هدف این 
پژوهش تعیین رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی با 

 شادکامی در دانشجویان بود.
نتایج این پژوهش نشان داد که هوش معنوی با شادکامی در 

دار داشت. به عبارت دیگر، با افزایش دانشجویان رابطه مثبت و معنی
هوش معنوی میزان شادکامی در دانشجویان افزایش و بالعکس با 

یابد. این نتایج کاهش هوش معنوی میزان شادکامی در آنان کاهش می
(، 10(، حجازی و همکاران )6و همکاران )های نزیا با نتایج پژوهش
( همسو و 12دوست و همکاران )( و حسن11زاده )هدایت و صادق

( ناهمسو بود. در تبیین ناهمسویی 13با نتایج پژوهش ازاریان )
توان به تفاوت در شیوه ( می13پژوهش حاضر با پژوهش ازاریان )

پژوهش از  گیری هوش معنوی اشاره کرد. با اینکه هر دواندازه
گیری هوش معنوی ( برای اندازه22پرسشنامه هوش معنوی کینگ )

استفاده کردند؛ در پژوهش حاضر برای هوش معنوی یک نمره کلی 
حساب و رابطه آن با شادکامی سنجیده شد، اما در پژوهش ازاریان 

( برای هوش معنوی چهار نمره مربوط به چهار عامل یا ابعاد 13)
رسد نها با شادکامی سنجیده شد. به نظر میآن حساب و رابطه آ

ا تفکیک بهایی از یک ابزار بهها یا بخشهنگامی که رابطه عامل
یک متغیر دیگر )شادکامی( ارزیابی شوند در مقایسه با زمانی که 

ها با هم )کل ابزار( با یک متغیر دیگر ها و بخشرابطه همه عامل
ابطه کمتر باشد. در تبیین ر )شادکامی( ارزیابی شود، میزان همبستگی

دار هوش معنوی با شادکامی در دانشجویان بر مبنای مثبت و معنی
توان گفت که معنویت بعد مهم و برجسته ( می22پژوهش کینگ )

یک زندگی سالم است که منجر به هدفدارشدن و معنادارشدن 
دهد که شود و سازه مذکور این امکان را به انسان میزندگی می

ها در جهت بهزیستی حرکت ها و چالشها، مشکلبا رنج همراه
طور خاص موجب طور عامل و هوش معنوی بهنماید. معنویت به

ایجاد آرامش، امنیت روانی، رهایی از احساس پوچی و تنهایی، 
اندیشی، امیدواری، رضایت از زندگی و معنایابی در زندگی، مثبت

توانند و هوش معنوی میشود. همچنین، معنویت حمایت اجتماعی می
عنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده تاثیر زیادی بر رفتارها و به

های افراد در زندگی روزانه داشته باشند. عالوه بر آن، هوش نگرش
های شناختی و های معنوی بر مولفهمعنوی و باورها و نگرش

 بینی، بدبینی و امیدواری تاثیر گذاشته و ازانگیزشی از جمله خوش
. در شوندطریق آنها باعث بهبود بهزیستی روانشناختی در افراد می

توان انتظار داشت که هوش شده مینتیجه، با توجه به مطالب مطرح
 معنوی سبب افزایش شادکامی در دانشجویان شود.

دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی اجتماعی با 
دار داشت. به عبارت نیشادکامی در دانشجویان رابطه مثبت و مع

دیگر، با افزایش خودکارآمدی اجتماعی میزان شادکامی در 
دانشجویان افزایش و بالعکس با کاهش خودکارآمدی اجتماعی 

یابد. این نتایج از جهاتی با نتایج میزان شادکامی در آنان کاهش می
(، 19(، اروزکان و همکاران )14های الرا و همکاران )پژوهش

( همسو بودند. 21( و مرزی و سعادتی شامیر )20ریمانی )محمودی و ب
دار خودکارآمدی اجتماعی با شادکامی در تبیین رابطه مثبت و معنی

توان ( می15در دانشجویان بر مبنای پژوهش هونگ و همکاران )
شده فرد گفت که خودکارآمدی اجتماعی حاکی از توانایی ادراک

های مختلف است در موقعیت برای انجام رفتارهای معین اجتماعی
ای در رفتار او نسبت به آن موقعیت دارد و کنندهکه نقش تعیین

انتظار خودکارآمدی اجتماعی عامل مهمی است که به فرد کمک 
آمیز بودن روابط اجتماعی خود را مورد کند تا میزان موفقیتمی

ارزیابی قرار دهد و هر چه فرد خود را در زمینه مذکور 
ها توانمندتر دتر ارزیابی کند، خود را در سایر زمینهخودکارآم

ارزیابی نموده، دوستان بیشتری دارد و در زندگی امیدوارتر، 
باشد. عالوه بر آن، انسان دارای دو نیاز تر میتر و شادکامبینخوش

مهم روانشناختی است که اگر ارضاء نشوند موجب اختالل و 
ازها همان نیاز به دوست داشته گردند که یکی از این نیبیماری می

شدن و دیگری نیاز به احساس ارزشمند بودن است. در این راستا 
توان نیرویی دانست که افراد بر اساس خودکارآمدی اجتماعی را می

آن رفتارهای صحیح و مناسب را برای ارضای نیازهای خود انتخاب 
اید و اعمال ها، افکار، عقکنند. در واقع، انسان نیازها، خواستهمی

 ترین و خوشایندترینکنند که بتوانند مهمخود را طوری انتخاب می
شوند که با حالت را در خویش ایجاد کنند که این عوامل باعث می

افزایش خودکارآمدی اجتماعی میزان شادکامی در دانشجویان 
 افزایش یابد.

نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که هوش معنوی و خودکارآمدی 
طورمعناداری توانستند شادکامی در دانشجویان را تماعی بهاج

بینی و تبیین کنند. در تبیین توانمندی هوش معنوی و پیش
بینی و تبیین شادکامی در دانشجویان خودکارآمدی اجتماعی در پیش

توان گفت که افراد دارای هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی می
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وش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی باال در مقایسه با افراد دارای ه
تر هستند، دارای استرس و بینپایین در زندگی امیدوارتر و خوش

ای سازگار و مناسب باشند، از راهبردهای مقابلهاضطراب کمتری می
کنند، در صورت عدم توانایی برای فائق آمدن برای استفاده می

ع از نمایند و در مجموها از دیگران درخواست کمک میچالش
دارند تری برخوررضایت از زندگی و کیفیت زندگی باالتر و مطلوب

شوند که متغیرهای هوش معنوی و که همه این عوامل سبب می
 بینی و تبیینخودکارآمدی اجتماعی بتوانند نقش موثری در پیش

شادکامی در دانشجویان داشته باشند. تبیین دیگر اینکه هوش معنوی 
های مثبت روانشناختی با بسیاری از سازهو خودکارآمدی اجتماعی 

آوری، کیفیت بینی، امیدواری، رضایت از زندگی، تابمانند خوش
دکامی بینی و تبیین مستقیم شازندگی مطلوب و غیره که توانایی پیش

ی های منفدار و با بسیاری از سازهرا دارند، همبستگی مثبت و معنی
نفس پایین، اس، عزتروانشناختی مانند استرس، اضطراب، وسو

ا بینی و تبیین معکوس شادکامی رافسردگی و غیره که توانایی پیش
دار دارند، لذا منطقی است هنگامی دارند، همبستگی منفی و معنی

طورهمزمان که دو متغیر هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی به
بینی و تبیین شادکامی در نظر گرفته شوند، بتوانند برای پیش

 بینی و تبیین کنند.رمعناداری آن را در دانشجویان پیشطوبه
های پژوهش حاضر شامل استفاده از ابزارهای ترین محدودیتمهم

ها بود. در چنین ابزارهایی آوری دادهدهی برای جمعخودگزارش
نگری کافی نداشته باشند و مسئوالنه ممکن است که افراد خویشتن

مر تا حدودی سبب کاهش دقت در به ابزارها پاسخ ندهند که این ا
شود. برای جلوگیری از این امر عالوه بر بیان اهمیت و نتایج می

ضرورت پژوهش و رعایت نکات اخالقی، به آنها گفته شد که 
شود و هیچ پاسخ صحیح یا غلطی صورت کلی انجام میها بهتحلیل

وجود ندارد و بهترین پاسخ، پاسخی است که گویای وضعیت واقعی 
نها باشد. محدودیت دیگر انجام پژوهش بر روی دانشجویان آ

شود که دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری بود که این امر سبب می
در تعمیم نتایج به سایر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی احتیاط شود. 
محدودیت دیگر عدم بررسی نتایج به تفکیک جنسیت بود. شاید 

تفکیک بررسی شود، و جنس بهروابط متغیرها وقتی که در د
توان راهکارهای متفاوت باشد که در صورت بررسی و تایید آن می

متفاوتی جهت بهبود شادکامی در دانشجویان دختر و پسر ارائه کرد. 
سیت، تفکیک جنپیشنهاد پژوهشی دیگر عالوه بر بررسی روابط به

ر سایتکرار پژوهش حاضر بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 
های دولتی و غیرانتفاعی و مقایسه نتایج واحدها و حتی سایر دانشگاه

باشد. آخرین پیشنهاد پژوهشی با توجه به آن با نتایج این پژوهش می
اهمیت شادکامی در دانشجویان و نقش آن در سایر عملکردهای 
تحصیلی و غیرتحصیلی، بررسی روابط سایر متغیرها مانند هدفمندی 

زندگی و غیره با آن برای ریشانی روانشناختی، سبکدر زندگی، پ
ای جهت بهبود شادکامی بر اساس نتایج هایی مداخلهطراحی برنامه

 ها ضروری است.مجموع پژوهش
دهنده نقش موثر هوش معنوی و نتایج پژوهش حاضر نشان

خودکارآمدی اجتماعی در تبیین شادکامی دانشجویان بود. بنابراین، 
هایی برای بهبود شادکامی در دانشجویان از طریق طراحی برنامه

ویژه هوش معنوی و خودکارآمدی اجتماعی متغیرهای مختلف به
ریزان ضروری است. برای این منظور مدیران، مسئوالن و برنامه

توانند ویژه سازمان دانشگاه آزاد اسالمی میهای مختلف بهسازمان
های در قالب کارگاه هایی برای بهبود شادکامی طراحی وبرنامه

آموزشی با کمک اساتید برجسته همان واحد دانشگاهی یا اساتید 
 گیری ازها اقدام به آموزش آن کنند. بدون شک بهرهسایر دانشگاه

های آموزشی ارتقاء شادکامی در دانشجویان بر اساس هوش کارگاه
تواند سایر معنوی و خودکارآمدی اجتماعی و حتی سایر متغیرها می

متغیرهای روانشناختی و عملکردهای تحصیلی و غیرتحصیلی 
 دانشجویان را ارتقاء ببخشد.
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