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  چکیده

هـاي   هاي خوشایند و کـم بـودن هیجـان    شناسان، خوشبختی را زیاد بودن هیجان بیشترِ روان

هـایی را   ها زمانی خوشبخت هستند که هیجـان  باور ارسطو، انساندانند، اما به  ناخوشایند می

پـژوهش  . هـا ناخوشـایند باشـند    خواهند داشته باشند، حتّی اگر آن هیجان داشته باشند که می

کنونی با هدف بررسی این نظریۀ ارسطو، به آزمـون ایـن فرضـیه پرداخـت کـه نـاهمخوانی       

خواهد داشته باشد، با افسردگی رابطۀ مثبت و با هایی که می هایی که فرد دارد و هیجان هیجان

در یک طرح همبستگی، فراخوان شرکت در پژوهش به سی هزار . بهزیستی رابطۀ منفی دارد

با میانگین سنّی ) مرد 564(نفر  1410مشترك همراه اول و ایرانسل شهر تهران پیامک شد و 

ۀ سـاختۀ پژوهشـگر بـراي    ابزار پژوهش، یک پرسشـنام . سال در پژوهش شرکت کردند 26

گیرشناختی،  هاي همه هاي خواسته و داشته، مقیاس افسردگی مرکز پژوهش گیري هیجان اندازه

هاي همبستگی و رگرسیون نشان دادند که ناهمخوانی  تحلیل. و مقیاس رضایت از زندگی بود

هـاي   انداد هر آزمودنی تا چـه انـدازه هیجـ    که نشان می(هاي خواسته و داشته  مطلق هیجان

هاي خوشایند را بیشتر و  هایی که هیجان ، حتّی در آزمودنی)دلخواه خود را تجربه کرده است

خواستند تجربه کردند، و حتّی پس از کنترل آماري  هاي ناخوشایند را کمتر از آنچه می هیجان

پـس  . بینـی کنـد   شده، توانست افسردگی بیشتر و بهزیسـتی کمتـر را پـیش    هاي تجربه هیجان

توانـد   هاي خوشایند نیست، بلکه هر هیجانی، اگر دلخواه ما باشد می بختی فقط هیجانخوش

.به خوشبختی ما کمک کند
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  مقدمه

شناسـان،   ، و بیشـترِ روان )Diener, 2013(هستند  خوشبختیها در جستجوي  همۀ انسان

هـاي   هاي خوشایندي چون شادي، و کـم بـودن هیجـان    دن هیجانخوشبختی را زیاد بو

ایـن نگـاه   ). Kuppens, Realo, & Diener, 2008(داننـد   ناخوشـایندي چـون غـم مـی    

اي که به معنی شادي است اي قدیمی است که در زبان انگلیسی، واژه اندازه به
1

، به معنی 

افزودن بر لذّت و کاستن از  روان شناسانِ بسیاري باور دارند که با. خوشبختی نیز هست

؛ Tamir, Schwartz, Oishi, Kim, 2017(تـوان خوشــبختی را افـزایش داد    درد، مـی 

Kahneman, Diener & Schwarz, 1999 ؛Myers & Diener, 1995(   ـا پـژوهشام ،

کنونی با نگاه به فلسفۀ ارسطویی، رویکرد دیگري را براي رسیدن به خوشبختی پیشنهاد 

هایی را داشته باشـند   ها زمانی خوشبخت هستند که هیجان اور ارسطو، انسانبه ب. کند می

خواهند داشـته   هایی که مردم می هیجان). Thomson, 1955(خواهند داشته باشند  که می

هـاي ناخوشـایندي چـون تـرس و      توانند هیجان باشند، لزوماً خوشایند نیستند، بلکه می

هاي خوشایند  شت که خوشبختی، داشتن هیجاندر واقع ارسطو باور دا. خشم هم باشند

» دلخـواه «هـاي   ، بلکه خوشبختی، داشتن هیجـان نیستهاي ناخوشایند  و نداشتن هیجان

ها، چه خوشایند و چه ناخوشایند، اگر دلخواه ما باشند، به خوشبختی  است؛ همۀ هیجان

ارد آنهـا را  هایی هستند کـه فـرد دوسـت د    هاي دلخواه، هیجان هیجان. کنند ما کمک می

پژوهش کنونی براي نخستین بار در ایران، این فرضیه ). Tamir et al, 2017(تجربه کند 

توانند خوشبختی  هاي دلخواه، حتّی اگر ناخوشایند باشند، می کند که هیجان را آزمون می

  .را افزایش دهند

ارسطو در کتاب اخالق نیکوماخوسی
2

ان تواند حال انسـ  گوید که هر هیجانی می می

که بهنگام باشد، علّت منطقی داشـته باشـد، نیازهـاي انسـان را      شرط آن را خوب کند، به

                                               
1. happiness
2. Nicomachean Ethics
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تجربۀ زیستۀ مـا ایـن   ). Thomson, 1955(هایش برساند  برآورده کند، و فرد را به هدف

براي نمونه، ترس یک هیجـان ناخوشـایند اسـت، امـا اگـر      . کند نظر ارسطو را تأیید می

تنها آزاردهنده  رسناك یا در قطار شهربازي به ما دست دهد، نههنگام تماشاي یک فیلم ت

از سوي دیگر، عشق یک هیجان خوشایند است، . کند نیست، بلکه حال ما را بهتر هم می

تنهـا بـر خوشـبختی فـرد      نـه ) براي نمونه، عشق به والد جنس مخـالف (اما عشق حرام 

بودن از کسانی کـه بـه مـا سـتم      و یا خشمگین. کند افزاید، بلکه حال وي را بد می نمی

تواند اثر بدي بر خوشحالی ما نداشته باشد، اما خشمگین بودن از کسانی که  اند، می کرده

همچنین، در کشور . تواند باعث شود که از خودمان بدمان بیاید تر هستند، می از ما موفق

پس . کنند می ما مردمان بسیاري هستند که با غمگین بودن و گریه کردن حال خوبی پیدا

که به خوشایند یا ناخوشایند بـودن آنهـا بسـتگی     ها بر خوشبختی، بیش از آن اثر هیجان

. ها را داشته باشد یا خیر خواهد آن هیجان داشته باشد، به این بستگی دارد که آیا فرد می

هاي یکسانی چون شادي نیسـتند، بلکـه    گفت همۀ مردم در جستجوي هیجان ارسطو می

هـاي متفـاوتی را جسـتجو     هـایی کـه دارد، هیجـان    توجه به نیازها و انگیزه هر فردي با

بنـابراین بـر   ). Thomson, 1955(ها برسد خوشبخت اسـت   کند، و اگر به آن هیجان می

هاي خوشایند  هاي دلخواه، نه هیجان پایۀ نگرة ارسطویی، خوشبختی یعنی داشتن هیجان

)Tamir et al, 2017.(  

اند و شخصـیت و فرهنگـی کـه دارنـد،      تی که در آن قرار گرفتهمردم بر پایۀ موقعی

Tamir(کننـد   خواهند و جستجو می هاي متفاوتی را می هیجان et al, گونـه   ایـن ). 2017

هـاي   هاي خوشایند باشند و از هیجان نیست که همۀ مردم به یک اندازه به دنبال هیجان

مشـاهده کردنـد کـه    ) Rusting, & Larsen, 1995(براي نمونه، . ناخوشایند دوري کنند

هاي خوشایندي را دوست دارند که برانگیختگی آنها را باال ببـرد   برخی از مردم، هیجان

پسندند کـه از برانگیختگـی    هاي خوشایندي را می اما برخی دیگر، هیجان) مانند اشتیاق(

گذارد، مـثالً   میها اثر  هاي دلخواه انسان فرهنگ نیز بر هیجان). مانند آرامش(آنها بکاهد 

هـا دوسـت    هاي خوشایند داراي برانگیختگی باال را بیشتر از آسـیایی  ها هیجان آمریکایی
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هـاي   میـزان دوري کـردن مـردم از هیجـان    ). Tsai, Knutson & Fung, 2006(دارنـد  

هـاي   ها کمتر از آمریکایی براي نمونه، آلمانی. ناخوشایند نیز به فرهنگ آنها بستگی دارد

-Koopmann(هـاي ناخوشـایند خـود را کـم کننـد       تبار، انگیزه دارند که هیجان اروپایی

Holm, & Tsai, 2014 .(   گـرا کمتـر از مردمـان     هـاي جمـع   همچنـین، مردمـان فرهنـگ

هـاي   هاي خوشـایند و کاسـتن از هیجـان    هاي فردگرا به دنبال افزودن بر هیجان فرهنگ

  ).Miyamoto & Petermann, 2014؛ sims et al. 2015(ناخوشایند خود هستند 

هایی را داشته باشـند   گویند مردم دوست دارند هیجان می) 2016(و همکاران تامیر 

فرهنگـی   ایـن پژوهشـگران در یـک مطالعـۀ بـین     . هاي آنان هماهنگ باشـد  که با ارزش

خـواه  مشاهده کردند که کسانی که دیگران
1

یعنـی کمـک بـه دیگـران را ارزش     (هسـتند   

هایی چون عشق، اعتماد، و دلسوزي را دوست دارند، امـا کسـانی کـه     ن، هیجا)دانند می

هایی چـون غـرور،    ، هیجان)دانند یعنی پیشرفت شخصی را ارزش می(خودخواه هستند 

  .خواهند خشم، نفرت، و تحقیر را می

، یعنی خوشبختی فقط با داشـتن  نیستارسطو ادعا کرد که خوشبختی همان شادي 

کند، داشتن  آید، بلکه آنچه که به خوشبختی کمک می دست نمی هاي خوشایند به هیجان

هاي دلخواه هیجان
2

پـژوهش  . هاي دلخواه، ناخوشایند باشند است، حتّی اگر این هیجان 

هـاي   کنونی بر پایۀ این نظریۀ ارسطو به آزمون این فرضیه پرداخت که کسانی که هیجان

تر و بهزیستی باالتري هـم   دگی پاییندلخواه خود را دارند، خوشبختی بیشتر، یعنی افسر

  .هاي دلخواه، خوشایند باشند و چه ناخوشایند دارند، چه این هیجان

 یعنی مقداري از یـک  هیجـان  (» هیجان داشته«در پژوهش کنونی، ناهمخوانی بین 

کـه فـرد    یعنـی مقـداري از آن هیجـان    (» هیجان خواسـته «و ) که فرد تجربه کرده است

محاسبه شد تا معلـوم شـود کـه هـر آزمـودنی تـا چـه انـدازه         ) کنددوست دارد تجربه 

انـد کـه هـر     هاي پیشین نشان داده پژوهش. هاي دلخواه خود را تجربه کرده است هیجان

                                               
1. other oriented
2. desired emotions
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هاي  هاي داشته و خواسته کمتر باشد، یعنی هر اندازه مردم هیجان اندازه ناهمخوانی هیجان

 & Kämpfeبراي نمونه، (ندگی بیشتر است دلخواه خود را بیشتر تجربه کنند، رضایت از ز

Mitte, 2009 ؛Larsen, & McKibban, 2008 .(هاي خوشایند را  دربارة کسانی که هیجان

Dienerجمله از(شناسان  بینی بیشترِ روان بینی ارسطو همان پیش خواهند، پیش می et al, 

ي خوشـایند  ها تر هستند که هیجان است؛ کسانی خوشبخت) Kahneman؛ 1984، 1999

و تعداد (خواهند  هاي ناخوشایند را می اما دربارة کسانی که هیجان. بیشتري را تجربه کنند

بینـی   بینی ارسطو با پـیش  ، پیش)آنها هرچند کمتر از دستۀ نخست، اما باز هم زیاد است

هاي ناخوشایند  تر هستند که هیجان کسانی خوشبخت: شناسان تضاد کامل دارد بیشترِ روان

Tamir(شتري را تجربه کنند بی et al, 2017.(  

کنند که  هاي خوشایند فقط زمانی به خوشبختی ما کمک می گوید هیجان ارسطو می

درست است که این نظر ارسطو به گونـۀ  . ها را بخواهیم و ارزشمند بدانیم ما این هیجان

د که پیشرفت، ان هایی هستند که نشان داده مستقیم آزمون تجربی نشده است، اما پژوهش

کنند که آنها را ارزشمند  هاي اجتماعی، فقط زمانی ما را خوشحال می نفس، و رابطه عزت

هـاي روزانـه در    براي نمونه، پیشـرفت ). Oishi, Diener, Suh & Lucas, 1999(بدانیم 

دانسـتند توانسـت رضـایت از زنـدگی را      هایی که پیشرفت را یـک ارزش مـی   آزمودنی

 ,Oishi(گونـه نبـود    دانند این هایی که به پیشرفت بها نمی ا در آزمودنیبینی کند، ام پیش

Diener, Lucas & Suh, 1999 .(  همچنین، رضایت از وضعیت اقتصادي در کشـورهاي

بینی کند، زیرا براي  فقیر بیشتر از کشورهاي ثروتمند توانست رضایت از زندگی را پیش

ـ        ک ارزش اسـت، امـا مردمـان    مردمـان کشـورهاي فقیـر، وضـعیت خـوب اقتصـادي ی

اجتمـاعی را ارزشـمند   -هاي سیاسی کشورهاي ثروتمند، چیزهاي دیگري ازجمله آزادي

یک پژوهش دیگر نشان داد که لذّت جسمی روزانه، فقط ). Oishi et al, 1999(دانند  می

خواهی باالیی  ها هیجان بینی کند که آزمودنی زمانی توانست رضایت کلی روزانه را پیش

همچنین اشتیاق نیز، که یـک هیجـان   ). Oishi, Schimmack, & Diener, 2001(تند داش

بینـی   خواهی باال داشتند پیش خوشایند است، رضایت از زندگی را در کسانی که هیجان
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خـواهی پـایین داشـتند بسـیار ضـعیف بـود        بینی در کسانی که هیجان کرد، اما این پیش

)Oishi, Schimmack, & Colcombe, 2003 .(  هـاي خوشـایند در    و سـرانجام، هیجـان

دانستند بیشتر از کشورهایی کـه زنـده مانـدن را     کشورهایی که خود ابرازي را ارزش می

 ;Tay & Diener, 2011(بینی کند  دانستند توانست رضایت از زندگی را پیش ارزش می

Kuppens et al, 2008.(  

هـا، و   ، بـه فرهنـگ، ارزش  کننـد  هایی به خوشبختی ما کمک مـی  که چه هیجان این

 ;Schwartz, 2006(ایــم  اي بســتگی دارد کــه در آن رشــد کــرده هنجارهــاي جامعــه

Kitayama, Markus & Kurokawa, 2000( هـایی   مشاهده کردند که در آمریکا، هیجان

بـا خوشـبختی   ) ماننـد غـرور  (کنند اما خوشایند هستند  که رابطه با دیگران را خراب می

هـاي خوشـایند بـا خوشـبختی      اما در ژاپن، فقـط آن دسـته از هیجـان    همبستگی دارند،

ماننـد دوسـتی  (همبستگی دارند که رابطه با دیگران را بهبود بخشند 
1

؛ و نگـاه کنیـد بـه    

Kitayama, Ishii, Imada, Takemura & Ramaswamy, 2006.(  

)de Leersnyder, Kim & Mesquita, 2015 (هــا،  اي گــزارش دادنــد کــه کــره

هـایی را تجربـه کننـد کـه در      تبار، هرانـدازه هیجـان   هاي اروپایی ها، و آمریکایی ژیکیبل

بـه گونـۀ کلـی، مـردم زمـانی      . فرهنگ آنها رایج و غالب است، بهزیستی بیشتري دارند

کنند که چیزهایی را داشـته باشـند کـه جامعـه و فرهنگشـان آن       احساس خوشبختی می

  ).Fulmer et al, 2010(داند  چیزها را ارزشمند می

 & Eid(هاي دلخواه متفاوتی دارنـد   هاي گوناگون، هیجان بنابراین، مردمان فرهنگ

Diener, 2001; Tamir, et al, 2016 ; Schwartz, 2006 (  اي بـا نگـرة    و این تـا انـدازه

شناسـان،   دهد که برخالف نظر بیشـترِ روان  ارسطویی هماهنگ است، زیرا اوالً، نشان می

هـاي دلخـواه آنهـا     هاي خوشـایند نیسـتند بلکـه هیجـان     ط به دنبال هیجانهمۀ مردم فق

و بـه  (هاي دلخواه  توانند ناخوشایند هم باشند، و ثانیاً، معقول است که داشتن هیجان می

پژوهش . کند ، به خوشبختی ما کمک می)گونۀ کلی داشتن هر چیزي که دلخواه ما باشد

                                               
1. fureai
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هـاي   پـردازد کـه هیجـان    زمون این فرضیه مـی کنونی با هدف بررسی نظریۀ ارسطو، به آ

آینـد، بـا    هاي خواسـته بـه دسـت مـی     هاي داشته و هیجان دلخواه، که از تفاوت هیجان

افسردگی رابطۀ منفـی و بـا بهزیسـتی رابطـۀ مثبـت دارنـد، حتّـی در کسـانی کـه ایـن           

ی یعن(در این پژوهش، نخست ناهمخوانی مطلق . هاي دلخواه، ناخوشایند هستند هیجان

هاي داشته و خواسته در پنج هیجان خوشـایند   میان هیجان) بدون عالمت مثبت و منفی

خشـم، دلخـوري، غـم،    (و پنج هیجان ناخوشـایند  ) عشق، شادي، غرور، لذّت، و امید(

هـاي   محاسبه شد تا معلوم شود که هر آزمـودنی چـه انـدازه هیجـان    ) ترس، و خجالت

هاي  هاي مطلق با شاخص گی این ناهمخوانیدلخواه خود را داشته است، و سپس همبست

  .افسردگی و بهزیستی به دست آمد

  

  روش

هاي این پژوهش، سی هزار پیامـک بـه مشـترکان     براي دستیابی به آزمودنی .ها آزمودنی

همراه اول و ایرانسل سـاکن شـهر تهـران فرسـتاده شـد، کـه در آن ضـمن درج لینـک         

با تکمیل ایـن پرسشـنامه کـه    «: ت شده بود کهپرسشنامۀ اینترنتی، از گیرندگان درخواس

شناسـی، در   گیـرد، ضـمن کمـک بـه پیشـرفت روان      فقط بیست دقیقه وقت شما را مـی 

پرسشـنامۀ اینترنتـی، کـه متغیرهـاي پـژوهش و      . »تاپ شرکت کنیـد  کشی یک لپ قرعه

افـزار طرّاحـی    کـرد، بـا نـرم    گیري مـی  ها را اندازه شناختی آزمودنی هاي جمعیت ویژگی

الین رسشنامۀ پرسپ
1

تـوان   آسانی مـی  هاي تلفن همراه نیز به شده بود که با گوشی ساخته 

دو هزار و سیزده نفر این پرسشنامه را پر کردند، اما فقط . هاي آن پاسخ داد به پرسشنامه

درستی  ها به را داشتند و به همۀ پرسش) سال به باال 18(نفر از آنها سن موردنظر  1410

با  4,58و  26,50نفر، به ترتیب  1410میانگین و انحراف استاندارد سن این . پاسخ دادند

هـا   در پایان پژوهش، از آزمودنی. نفر از آنها مرد بودند 564سال بود، و  43تا  18دامنۀ 

  .کشی به یکی از آنها داده شد گفته با قرعه تاپ پیش سپاسگزاري و لپ

                                               
1. www.porsline.ir
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هـا خواسـته شـد کـه در      ودنیدر یک طرح همبستگی، نخسـت از آزمـ   .روند کار

بار دلشـان   گزارش دهند که هرچند وقت یک) ها خیلی وقت(5تا ) هرگز(1مقیاسی از 

و پنج هیجان ) عشق، شادي، غرور، لذّت، و امید(خواسته است که پنج هیجان خوشایند 

آنگاه با هدف کاستن . را تجربه کنند) خشم، دلخوري، غم، ترس، و خجالت(ناخوشایند 

انـد   ها همان پاسخی را که به پرسش یکم داده چون ممکن بود که آزمودنی(ر انتقال از اث

ها خواسته شد که یک کار نامربوط، یعنی ساختن  ، از آزمودنی)به پرسش دوم هم بدهند

و . تري چون ورامـین، را انجـام دهنـد    هاي بزرگ تري چون مار از واژه هاي کوچک واژه

) هـا  خیلـی وقـت  (5تـا  ) هرگـز (1که در مقیاسـی از   ها خواسته شد سپس از آزمودنی

عشق، شادي، غرور، لـذّت،  (بار پنج هیجان خوشایند  گزارش دهند که هرچند وقت یک

را واقعاً تجربه ) خشم، دلخوري، غم، ترس، و خجالت(و پنج هیجان ناخوشایند ) و امید

هـاي   بـراي هیجـان  ، .50هـاي خوشـایند خواسـته     آلفاي کرونباخ براي هیجـان . اند کرده

هـاي   ، و بـراي هیجـان  .54هـاي ناخوشـایند خواسـته     ، براي هیجان.52خوشایند داشته 

فتحـی  (درست است که این آلفاهاي کرونباخ ضعیف هستند . بود. 53ناخوشایند داشته 

هاي خوشایند و ناخوشـایند لزومـاً بـا     ، اما نباید فراموش کرد که هیجان)1389آشتیانی، 

کنـد لزومـاً    تگی ندارند، براي نمونه، کسی که هیجان امیـد را تجربـه مـی   یکدیگر همبس

پس نباید انتظار داشت که آلفاهـاي کرونبـاخ   . کند و برعکس هیجان عشق را تجربه نمی

  .باالیی به دست بیاید

ــژوهش  پــس از آن، افســردگی آزمــودنی ــا مقیــاس افســردگی مرکــز پ هــاي  هــا ب

(گیرشناختی همه
1
Andresen, Malmgren, Carter, & Patrick, 1994 (گیري شد اندازه .

خیلی کم یا (1ها در مقیاسی از  بود و آزمودنی. 87اي  آلفاي کرونباخ این مقیاس ده ماده

هـا بـا مقیـاس     بهزیستی آزمـودنی . به آن پاسخ دادند) خیلی زیاد یا همیشه(4تا ) هرگز

(رضایت از زندگی
2
Diener, Emmons, Larsen & Griffin, . گیـري شـد   انـدازه ) 1985

                                               
1. Center of Epidemiological Studies Depression Scale (CES–D)
2. Satisfaction With Life Scale (SWLS)
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کـامالً  (1هـا در مقیاسـی از    بـود و آزمـودنی  . 85اي  آلفاي کرونباخ این مقیاس پنج ماده

  .به آن پاسخ دادند) کامالً موافقم(7تا ) مخالفم

  

  ها یافته

آمده از این پژوهش، در پایگاه اینترنتی چارچوب علم دست هاي به داده
1

بـاز بـه نشـانی     

osf.io/kaqt5  دسترس هستنددر.  

براي به دست آوردن این شـاخص، میـانگین    .هاي خواسته و داشته ناهمخوانی هیجان

آن مقدار از پنج هیجان خوشایند که یک آزمودنی واقعاً تجربه کرده بود، از میانگین آن مقدار 

که آن آزمودنی دوست داشـت تجربـه کنـد منهـا شـد؛ یعنـی میـانگین         از همان پنج هیجان

همچنـین،  . هـاي خوشـایند خواسـته کـم شـد      خوشایند داشته از میانگین هیجان هاي هیجان

میانگین آن مقدار از پنج هیجان ناخوشایند که آزمودنی واقعاً تجربه کرده بود، از میـانگین آن  

که آزمودنی دوست داشت تجربه کنـد منهـا شـد؛ یعنـی میـانگین       مقدار از همان پنج هیجان

ترتیـب،   این به. هاي ناخوشایند خواسته کم شد اشته از میانگین هیجانهاي ناخوشایند د هیجان

هاي خواسته و داشته به دست آمد؛ یـک نمـرة    براي هر آزمودنی دو نمرة ناهمخوانی هیجان

، 1شـکل  . هـاي ناخوشـایند   هاي خوشایند و یک نمرة ناهمخوانی هیجـان  ناهمخوانی هیجان

. دهــد نشـان مـی  رد ایــن دو نمـرة نـاهمخوانی را  هیسـتوگرام، میـانگین، و انحـراف اسـتاندا    

هـاي   خواسـتند هیجـان   طور میانگین می ها به شود، آزمودنی دیده می 1گونه که در شکل  همان

هاي ناخوشایند کمتري را، نسبت به آنچه واقعاً تجربه کـرده بودنـد،    خوشایند بیشتر و هیجان

هاي خوشایند را کمتر از آنچـه واقعـاً    جانخواستند هی ها می از آزمودنی 27%داشته باشند، اما 

هـاي ناخوشـایند را    خواستند هیجان ها می از آزمودنی 24%تجربه کرده بودند داشته باشند، و 

  .بیشتر از آنچه واقعاً تجربه کرده بودند داشته باشند

  

                                               
1. Open Science Framework
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ـ  هیستوگرام، میانگین، و انحراف استاندارد ناهمخوانی هیجان-1شکل  ته بـراي  هاي خواسته و داش

خط مقطّـع، نـاهمخوانی صـفر را نشـان     ). پایین(هاي ناخوشایند  و هیجان) باال(هاي خوشایند  هیجان

هـاي مربوطـه را کمتـر از آنچـه      هایی که در سمت راست ایـن خـط هسـتند، هیجـان     آزمودنی. دهد می

ربوطـه را  هـاي م  هایی که در سمت چپ این خط هستند، هیجـان  خواستند تجربه کردند، و آزمودنی می

.شود منحنی بهنجار بر روي هیستوگرام دیده می. خواستند تجربه کردند بیشتر از آنچه می
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 .هـاي خواسـته و داشـته    هیجان) بدون عالمت مثبت و منفی(ناهمخوانی مطلق 

هاي دلخواه خـود را کمتـر داشـته     هراندازه این ناهمخوانی بیشتر باشد، آزمودنی هیجان

هش این بود که این ناهمخوانی با افسردگی رابطۀ مثبـت و  فرضیۀ پژو. است و برعکس

ایـن فرضـیه بـا دو روش تحلیـل همبسـتگی و تحلیـل       . با بهزیسـتی رابطـۀ منفـی دارد   

  .رگرسیون آزمون شد

هـاي خواسـته و داشـتۀ     همبسـتگی نـاهمخوانی مطلـق هیجـان     .تحلیل همبستگی

هـا،   ي همـۀ آزمـودنی  خوشایند و ناخوشـایند بـا افسـردگی و بهزیسـتی، جداگانـه بـرا      

هـایی کـه    خواسـتند داشـتند، و آزمـودنی    ها را بیشتر از آنچه می هایی که هیجان آزمودنی

نشان  1گونه که جدول  همان. خواستند داشتند محاسبه شد ها را کمتر از آنچه می هیجان

دهد، ناهمخوانی مطلق با افسردگی همبستگی مثبت و با بهزیسـتی همبسـتگی منفـی     می

هـاي خوشـایند را کمتـر از آنچـه      هـایی کـه هیجـان    ین همبسـتگی در آزمـودنی  ا. دارد

هـاي ناخوشـایند را بیشـتر از آنچـه      هایی که هیجـان  خواستند داشتند، و در آزمودنی می

کنـد ایـن    اي که نظریۀ ارسطو را تقویـت مـی   خواستند داشتند، مشاهده شد، اما یافته می

هاي خوشـایند را بیشـتر از آنچـه     که هیجانهایی  است که همین همبستگی در آزمودنی

هاي ناخوشایند را کمتر از آنچه  هایی که هیجان خواستند تجربه کردند، و در آزمودنی می

دهـد کـه نـاهمخوانی مطلـق      ایـن نشـان مـی   . خواستند تجربه کردند، نیز دیـده شـد   می

اي خوشایند ه هاي خواسته و داشته، حتّی اگر به شکل بیشتر تجربه کردن هیجان هیجان

هاي ناخوشایند باشد، باز هم به افزایش افسردگی و کـاهش   و کمتر تجربه کردن هیجان

  .انجامد بهزیستی می
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  هاي خواسته و داشته با افسردگی و بهزیستی همبستگی ناهمخوانی مطلق هیجان -1جدول 

  بهزیستی  افسردگی  ها هیجان و آزمودنی

      هاي خوشایند هیجان

-.1410n=(  44.55(ه همۀ گروه نمون  

  -.830n=(  49,  44(هیجان خواسته <هیجان داشته  

  -.386n=(  33,  47(هیجان داشته <هیجان خواسته  

      هاي ناخوشایند هیجان

-.1410n=(  48,  58(همۀ گروه نمونه   

  -.337n=(  32,  60(هیجان خواسته <هیجان داشته  

  -.876n=(  53,  44(هیجان داشته <هیجان خواسته  

  .79و  4,18  ,45و  2,03  یانگین و انحراف استانداردم

خوشایند یا (هایی که هیجان مربوطه  ها جداگانه براي همۀ گروه نمونه، براي آزمودنی همبستگی. توضیح

هایی که هیجـان مربوطـه را کمتـر از     خواستند داشتند، و براي آزمودنی را بیشتر از آنچه می) ناخوشایند

دار  معنـی . 001هـا در سـطح کمتـر از     همۀ همبسـتگی . شده است ند، نمایش دادهخواستند داشت آنچه می

  .هستند

  

هاي خوشایند و ناخوشـایندي کـه    براي کنترل آماري اثر هیجان .تحلیل رگرسیون

ها و تعامـل آن بـا نـاهمخوانی     هاي داشتۀ آزمودنی ها تجربه کرده بودند، هیجان آزمودنی

هـاي رگرسـیون شـد تـا افسـردگی و       وارد تحلیـل  هاي خواسـته و داشـته   مطلق هیجان

فرضیه این بود کـه نـاهمخوانی مطلـق    . بینی شود ها از روي آنها پیش بهزیستی آزمودنی

هاي داشـته، افسـردگی بیشـتر و     هاي خواسته و داشته، حتّی پس از کنترل هیجان هیجان

اي خواسـته و  هـ  اگر اثـر نـاهمخوانی مطلـق هیجـان    . کند بینی می بهزیستی کمتر را پیش

دار باشـد، آنگـاه    داشته، پس از ورود هیجان داشته به تحلیل رگرسیون، همچنـان معنـی  

شـده، بـا    هاي تجربه ها، مستقل از هیجان توان مطمئن شد که ناهمخوانی مطلق هیجان می

  .افسردگی رابطۀ مثبت و با بهزیستی رابطۀ منفی دارد
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. دهـد  ینی افسـردگی را نشـان مـی   ب برونداد و تحلیل رگرسیون براي پیش 2جدول 

شود، همساز با فرضیۀ پژوهش، هم ناهمخوانی مطلق  دیده می 2گونه که در جدول  همان

هـاي خواسـته و    هاي خواسته و داشتۀ خوشایند و هم ناهمخوانی مطلـق هیجـان   هیجان

 2و شکل  2همچنین، جدول . بینی کرده است داشتۀ ناخوشایند، افسردگی بیشتر را پیش

دهند که هیجان داشتۀ خوشایند با افسردگی کمتر، و هیجان داشتۀ ناخوشایند با  می نشان

دهد که تعامل ناهمخوانی مطلق و هیجان  نشان می 2جدول . افسردگی بیشتر رابطه دارد

هاي ناهمخوانی مطلق  براي روشن شدن معنی این تعامل، نمره. دار است داشته نیز معنی

داده شـدند و   تـر از میـانگین جـاي    ر دو دستۀ باالتر و پـایین هاي هیجان داشته، د و نمره

گونـه کـه    همـان ). 2نگاه کنید به شکل (نمودار خطّی رابطۀ آنها با افسردگی کشیده شد 

دهد، ناهمخوانی مطلق بیشتر، با افسردگی رابطۀ مثبـت دارد، امـا    الف نشان می-2شکل 

طۀ منفی دارد کـه نـاهمخوانی مطلـق    هیجان داشتۀ خوشایند، فقط زمانی با افسردگی راب

دهـد، نـاهمخوانی مطلـق بیشـتر، بـا       ب نشـان مـی  -2گونه که شـکل   و همان. باال باشد

افسردگی رابطۀ مثبت دارد، اما هیجان داشتۀ ناخوشایند، فقط زمانی با افسـردگی رابطـۀ   

ـ      این. مثبت دارد که ناهمخوانی مطلق باال باشد ودن ها یعنـی خوشـایند یـا ناخوشـایند ب

شده، فقط زمانی اثـر کاهشـی یـا افزایشـی بـر افسـردگی دارنـد، کـه          هاي تجربه هیجان

  .هاي خواسته و داشته زیاد باشد ناهمخوانی مطلق هیجان

هاي داشته و  بینی افسردگی از روي ناهمخوانی مطلق هیجان تحلیل رگرسیون براي پیش -2جدول 

  هیجان داشته، جنسیت، و سن خواسته، هیجان داشته، تعامل ناهمخوانی مطلق با

  هیجان ناخوشایند  هیجان خوشایند  

βtβ  t  ها بین پیش

  16,28  41.  13,10  .46  هاي داشته و خواسته ناهمخوانی مطلق هیجان

  2,23  23.  6,72  .07  هیجان داشته

  2,03  12.  3,48  .05  هیجان داشته× ناهمخوانی مطلق

  1,54  ,04  1,61  ,04  جنسیت

  .39  ,01  ,65  ,02  سن
p< 05.       p< 001.



  

  1399بهار، 23، شماره هفتمپژوهشنامه مددکاري اجتماعی، سال   164  

  
  

. دهـد  بینی بهزیستی را نشـان مـی   برونداد دو تحلیل رگرسیون براي پیش 3جدول 

شود، همساز با فرضیۀ پژوهش، هم ناهمخوانی مطلق  دیده می 3گونه که در جدول  همان

هـاي خواسـته و    ناهمخوانی مطلـق هیجـان   هاي خواسته و داشتۀ خوشایند و هم هیجان

 3و شـکل   3همچنین، جدول . بینی کرده است داشتۀ ناخوشایند، بهزیستی کمتر را پیش

دهند که هیجان داشتۀ خوشایند با بهزیستی بیشتر رابطه دارد، اما هیجان داشـتۀ   نشان می

ناهمخوانی مطلق  دهد که تعامل نشان می 3جدول . اي ندارد ناخوشایند با بهزیستی رابطه

هـاي   بـراي روشـن شـدن معنـی ایـن تعامـل، نمـره       . دار است و هیجان داشته نیز معنی

تـر از میـانگین    هاي هیجان داشته، در دو دسـتۀ بـاالتر و پـایین    ناهمخوانی مطلق و نمره

). 3نگاه کنید به شکل (داده شدند و نمودار خطّی رابطۀ آنها با بهزیستی کشیده شد  جاي

هاي  عنوان تابعی از ناهمخوانی مطلق هیجان افسردگی به-2شکل 
هاي  و هیجان) ب(و ناخوشایند ) الف(خواسته و داشتۀ خوشایند 

  .داشتۀ خوشایند و ناخوشایند

ی
دگ

سر
اف

هاي خواسته و  ناهمخوانی مطلق هیجان

داشتۀ خوشایند

تر از میانگین پایینباالتر از میانگین

  هیجان داشتۀ خوشایند
)تر از میانگین پایین(

  هیجان داشتۀ خوشایند
)باالتر از میانگین(

 ◌ٔ هاي خواسته و داشته ناهمخوانی مطلق هیجان

ناخوشایند

تر از میانگین پایین باالتر از میانگین

  هیجان داشتۀ ناخوشایند
)تر از میانگین پایین(

  هیجان داشتۀ ناخوشایند
)باالتر از میانگین(

رد
س

اف
ی

گ

ب الف
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هـاي   دهند، ناهمخوانی مطلـق هیجـان   ب نشان می-3الف و -3هاي  که شکل گونه همان

خوشـایند یـا   (خواسته و داشتۀ خوشایند و ناخوشایند، هم در کسانی که هیجان داشـتۀ  

) خوشـایند یـا ناخوشـایند   (ها باال بوده و هم در کسانی که هیجان داشتۀ  آن) ناخوشایند

  .منفی داردها پایین بوده است، با بهزیستی رابطۀ  آن

  

هاي داشته و  بینی بهزیستی از روي ناهمخوانی مطلق هیجان تحلیل رگرسیون براي پیش -3جدول 

  خواسته، هیجان داشته، تعامل ناهمخوانی مطلق با هیجان داشته، جنسیت، و سن

  هیجان ناخوشایند  هیجان خوشایند  

βtβt  ها بین پیش

  -21,93-  62.-  21,37  -.57  ههاي داشته و خواست ناهمخوانی مطلق هیجان

  -.08  هیجان داشته
3,00-  02.-  76.-  

  -4,66-  10.-  2,96  -.11  هیجان داشته× ناهمخوانی مطلق

  .10  ,00  ,05  ,00  جنسیت

  -.21  -.00  -.53  -.01  سن

p< .01. (p< .001.
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  گیري نتیجه

خواهنـد   هایی را دارند که مـی  خوشبخت هستند که همان هیجان از نگاه ارسطو، کسانی

شناسان امـروزي بـر ایـن     ارسطو برخالف بیشترِ روان). Thomson, 1955(داشته باشند 

هـاي خوشـایندي چـون شـادي نیسـتند، بلکـه        باور بود که مردم فقط به دنبـال هیجـان  

هـا و در برخـی    نتواننـد بـراي برخـی انسـا     هاي ناخوشایندي چون غم هم مـی  هیجان

هـا کسـانی هسـتند کـه در هـر       گفت خوشـبخت  ارسطو می. ها خواستنی باشند موقعیت

هاي پژوهش  یافته. خواهد داشته باشند هایی را دارند که دلشان می موقعیتی همان هیجان

این پژوهش نشـان داد کـه   . کنونی براي این ادعاي ارسطو پشتوانۀ تجربی فراهم کردند

هاي  عنوان تابعی از ناهمخوانی مطلق هیجان بهزیستی به-3شکل 

هاي  و هیجان) ب(و ناخوشایند ) الف(خواسته و داشتۀ خوشایند 

  .داشتۀ خوشایند و ناخوشایند

  

  هیجان داشتۀ خوشایند
)تر از میانگین پایین(

  هیجان داشتۀ خوشایند
)ز میانگینباالتر ا(

هاي خواسته و داشته ناهمخوانی مطلق هیجان

ناخوشایند

تر از میانگین پایین باالتر از میانگین

  هیجان داشتۀ ناخوشایند
)تر از میانگین پایین(

  هیجان داشتۀ ناخوشایند
)باالتر از میانگین(

ی
ست

زی
به

ی
ست

زی
به

ب الف

ه ه و داشتهاي خواست ناهمخوانی مطلق هیجان

خوشایند

تر از میانگین پایینباالتر از میانگین
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هاي دلخواه خود را با فراوانی بیشـتري   تر آنهایی هستند که هیجان تهاي خوشبخ انسان

و چه ناخوشایند ) مانند عشق و شادي(ها خوشایند باشند  کنند، چه این هیجان تجربه می

هـا و   هایی هستند که در راستاي هـدف  هاي دلخواه، آن هیجان). مانند خشم و دلخوري(

در پژوهش کنونی، ناهمخوانی میان . گار باشندهاي فرد بوده و با موقعیت وي ساز انگیزه

هایی که واقعاً تجربـه کـرده    خواستند تجربه کنند و هیجان ها می هایی که آزمودنی هیجان

بنابراین بـرخالف نظـر   . بودند، با افسردگی رابطۀ مثبت و با بهزیستی رابطۀ منفی داشت

وشایند نیسـت، بلکـه هـر    هاي خ شناسان، خوشبختی فقط دربرگیرندة هیجان بیشترِ روان

توانـد بـه خوشـبختی او     هاي ناخوشایند، اگر دلخواه فرد باشد، می هیجانی، حتّی هیجان

  .کمک کند

هاي خوشبختی را  ها دربارة عامل توانند جهت پژوهش هاي پژوهش کنونی می یافته

ي بـرا (اند  هاي خوشبختی پرداخته تر به سرچشمه هایی که پیش تغییر دهند، زیرا پژوهش

هاي خوشبختی را از  ، عامل)Ryff, 1989؛ Ryan & Deci, 2001؛ Diener, 2013نمونه، 

انـد کـه    هـا نشـان داده   این پـژوهش . اند دانسته» مثبت«و از سوي دیگر » جهانی«سو  یک

هاي مثبتی چون خودمختار بودن، پذیرش خود، تسلّط بر محیط، رشد و پیشـرفت،   عامل

اجتماعی خوب، برآورده شدن نیازهاي روانی، و ماننـد  هاي  داشتن هدف زندگی، رابطه

امـا پـژوهش کنـونی    . کننـد  ها کمک می آنها، به خوشبختی همۀ مردمان در همۀ فرهنگ

بـراي نمونـه، هیجـان    (کند  نشان داد که اوالً، عاملی که به خوشبختی یک فرد کمک می

بـراي  (هاي منفی  ، عاملکننده نباشد، و ثانیاً تواند براي فردي دیگر خوشبخت ، می)غرور

توانند خوشـبختی برخـی از مـردم را     هم، اگر دلخواه باشند، می) نمونه، هیجان خجالت

  .افزایش دهند

هاي پیشین، که  هاي پژوهش هاي پژوهش کنونی را با یافته توان یافته وجود، می بااین

اند، آشتی  نستهخوشبختی را فقط به لذّت روانی و بدنی و برآورده شدن نیازها وابسته دا

خواهد خشمگین باشد یا دوست دارد  براي نمونه، خشم و ترس براي فردي که می. داد

درست است کـه چنـین کسـانی    . کنندة نیازها است بخش و هم برآورده بترسد، هم لذت
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هاي اندکی که در آن مردم احساس خوبی ندارنـد امـا    کمیاب هستند، اما شناسایی نمونه

تـر   کننده به سالمت روانی را کامل هاي کمک تواند فهم ما از عامل خوشبخت هستند، می

 Tamir et(تر خوشبختی کمک نماید  بینی دقیق کند و در کنار عامل لذّت و درد، به پیش

al, 2017.(  

هاي پـژوهش کنـونی نشـان دادنـد کـه خوشـبختی عـالوه بـر آنچـه داریـم            یافته

هـم  ) هـاي خواسـته   هیجـان (داشـته باشـیم   خواهیم  ، به آنچه که می)هاي داشته هیجان(

ها زمانی خوشبخت هستند که آنچه دارنـد   این پژوهش نشان داد که انسان. بستگی دارد

انـد کـه    هـاي پیشـین نشـان داده    پژوهش. خواهند داشته باشند همان چیزي باشد که می

,Millgram, Joormannبـراي نمونـه،   (انـد   ها غمگـین بـودن را انتخـاب کـرده     افسرده

Huppert, & Tamir, 2015( هـاي خوشـایند بـه بهزیسـتی      ، و ارزشمند دانستن هیجـان

، امـا  )Bastian, Kuppens, De Roover, & Diener, 2014بـراي نمونـه،   (کند  کمک می

هایی را کـه دارنـد بـا     ها نشان داد که مردم احساس پژوهش کنونی فراتر از این پژوهش

کننـد و نتیجـۀ ایـن مقایسـه بـر       شـند مقایسـه مـی   خواهند داشـته با  هایی که می احساس

هاي  هاي داشته و هم هیجان پس اگر هم هیجان. گذارد افسردگی و بهزیستی آنان اثر می

تـوانیم افسـردگی و بهزیسـتی را     خواسته را در پیوند با یکدیگر در نظر بگیریم، بهتر می

بینی  ها به پیش دسته هیجان هاي پیشین تنها با یکی از این دو بینی کنیم، اما پژوهش پیش

  .اند سالمت روانی پرداخته

گـذارد   خواهند داشـته باشـند اثـر مـی     هایی که مردم می ازآنجاکه فرهنگ بر هیجان

)Tamir ،2016 ؛de Leersnyder, Kim, & Mesquita, 2015 ؛Ford et al, 2015 ( و

اوره باید بر پایـۀ  شناسی و مش هاي گوناگونی دارند، متخصصان روان مردم ایران فرهنگ

هـاي خواسـتۀ آنهـا     جویان و اثر آن بر هیجان هاي پژوهش کنونی به فرهنگ درمان یافته

براي نمونه، شاید فردي که در یک شهرستان یا روستاي کوچک زندگی . حساس باشند

کند از داشتن غرور احساس بدبختی و از داشتن همدلی احساس خوشبختی کند، اما  می
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بنابراین، پیش از تـالش بـراي افـزایش    . فرد تهرانی دقیقاً برعکس باشد این امر در یک

  .هاي دلخواه آنان نیز توجه شود جویان، باید به هیجان هاي خوشایند در درمان هیجان

هاي ایـن پـژوهش یـک     چون پژوهش کنونی از طرح همبستگی استفاده کرد، یافته

تواننـد بـه دو شـکل     ها می یافتهمحدودیت مهم دارند و آن محدودیت این است که این 

خواهنـد تجربـه    هایی را کـه مـی   ها کسانی هستند که هیجان خوشبخت-1: تفسیر شوند

کننـد   هـایی را کـه تجربـه مـی     ها کسـانی هسـتند کـه هیجـان     خوشبخت-2کنند، و  می

). Hardin & Larsen, 2014؛ Larsen & McKibban, 2008نگاه کنیـد بـه   (خواهند  می

هاي خواسته و داشته بـر خوشـبختی    ر، روشن نیست که آیا ناهمخوانی هیجاندیگ بیان به

هـاي   شود که فرد ناهمخوانی کمتـري میـان هیجـان    گذارد یا خوشبختی باعث می اثر می

هـاي   پـژوهش ). Tamir et al, 2017(خواسته و داشتۀ خود ادراك کند و گزارش دهـد  

ر یـک از ایـن دو احتمـال را جداگانـه     هاي طولی و آزمایشی، هـ  توانند با طرح آینده می

  .آزمون کنند و جهت این علیت را روشن نمایند

کاررفتـه در   هـاي بـه   دومین محدودیت پژوهش کنونی این است که تعـداد هیجـان  

انـدك اسـت، و بنـابراین    ) پنج هیجـان خوشـایند و پـنج هیجـان ناخوشـایند     (پژوهش 

هـاي آینـده    پـژوهش . یم داده شـود هـا تعمـ   هاي این پژوهش نباید به همۀ هیجـان  یافته

هاي مهمی چون گنـاه، اشـتیاق، تعجـب،     توانند با تکرار این پژوهش بر روي هیجان می

  .هاي دیگر کمک کنند هاي پژوهش کنونی به هیجان پذیري یافته ، به تعمیم...انتظار، و
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