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 چکیده
است که  مغیيرههاي چنهدي در اي هاد         خوشايندي و لذت خشنودي، شادمانی، مثل ذهنی چند مفهوم  برگيرنده شادکامی در

 نقهش  تعيين حاضر پژوهش هدف دخيل هسغند ک  در اين بين نقش ظرفيت خودمهارگري و خودنظم بخشی قابل توج  است.

 شههر  مغوسهط   دوم مقطه   دخغهر   موزا دانش یشادکام ینيب شيپ در طفیعابخشیخودنظم هايمولف  و يخودمهارگر تيظرف

 دخغهر   مهوزا   دانهش  یتمام شامل پژوهش جامع روش پژوهش توصيفی از نوع همبسغگی و معادل  پيش بين بود. . بود رشت

ن بين نمون  اي بح از اي .بود نفر 0922 یبيتقر تعداد ب 1981-89 یليتحص سال دوم مسالين در رشت شهر  مغوسط  دوم مقط 

 يا خوشه   گيهري نمونه   روش از اسهغفاده  بها  و پهژوهش  خروج و ورود هايمورگا ، مالک جدول ب  توج  نفر با 052ح م 

( 0222، خودمهارگري تهان نی و هماهارا  )  (OHI)  کسفورد هاي شادکامیانغخاب شدند و پرسشنام  يا مرحل  چند یتصادف

ههاي به  دسهت  مهده بها اسهغفاده از ضهري         را تاميل کردند. داده (1995مورکانی، صالحی) مارس عاطفی بخشی و خودنظم

 تيه ظرفههاي پهژوهش نشها  داد بهين     همبسغگی پيرسو  و رگرسيو  چندگانه  مهورد ت هيه  و تحليهل قهرار گرفهت. يافغه        

تمرکهه بهر    ،تيه وقعم رييه تیی، تمرکه بهر  شناخغ یبخش خودنظمهاي ی و مولف عاطف یبخش خودنظمنمره کل ي و خودمهارگر

(. همچنين نغهاي   >21/2Pبا شادکامی دانش  موزا  دخغر رابط  مثبت و معنادار وجود دارد ) مثبت خلق شيافها، و عاطف  رييتی

 یبخشه  خهودنظم  ،يخودمههارگر  تيه ظرف عاطفه ،  رييتی بر تمرکه مثبت، خلق شيافها تحليل رگرسيو  نشا  داد ک  مغیيرهاي

 پهيش  دخغهر را   مهوزا   دانهش  شادکامی تیييرات از درصد 59 م موع در و مثبت صورت ب  تيموقع رييتی بر تمرکه ،یشناخغ

هاي خودنظم بخشی عهاطفی  ي و مولف خودمهارگر تيظرفتوا  نغي   گرفت ک  بر اين اساس می (.²R= 592/2کنند ) می بينی

 سغند.دار    هبينی معنیقادر ب  پيشبا شادکامی دانش  موزا  رابط  داشغ  و 
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