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Abstract
Introduction: Happiness is one of the most essential innate desires and
psychological needs that due to their main impacts on optimization and
promotion of health in every society, has continuously engaged human
beings. The present study was conducted to determine the relationship
between optimism, the meaning of life and coping strategies with the
happiness of university students.
Methods: This research was a descriptive study and conducted in the
framework of a correlational predictive design. The sample of research
included one-hundred-fifty BA students of Islamic Azad university,
Lahijan branch consisted of ninety-six female and fifty-four male studying during the 2014-2015 educational year. Who studied in the fields of
humanities, basic sciences, agriculture, technological and engineering
and were randomly selected using a non-probabilistic sampling method.
Then Oxford's happiness scale, the scale of Lifetrend, the scale of life
meaning and questionnaire of contrastive styles were applied. The results were analyzed using descriptive indices of mean, standard deviation, statistical methods of Pearson correlation coefficient, and stepwise
regression.
Results: The findings P<0.01 showed that the relationship between
optimism, meaningfulness, and problem-focused coping strategies with
happiness is positive and significant. But the relationship of the attempt
to find meaning with happiness P>0.05 was not significant. The relationship of the emotion-focused coping strategy with happiness P<0.05
was negative and significant. The findings also showed that the variables of optimism and the problem-focused coping strategy explained
forty-two percent of happiness.
Conclusions: according to the findings of this research it can be concluded that optimistic, meaningfulness and problem-focused coping
strategy lead to higher-level happiness in BA students.
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چکیده
مقدمه :شادکامی از ضروریترین خواستههای فطری و نیازهای روانی بشر بهشمار
میرود که بهدلیل تاثیرات عمده در سالمسازی و بهسازی جامعه ،همواره ذهن انسان را به
خود مشغول نموده است .پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خوشبینی ،معنای زندگی و
راهبردهای مقابلهای با شادکامی در دانشجویان انجام گردید.
روش :پژوهش توصیفی و در چهارچوب طرح همبستگی پیشبینی انجام شد.
جامعهآماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
در شاخههای علوم انسانی ،علوم پایه ،کشاورزی و فنی و مهندسی به تعداد 6755نفر بود.
بر اساس تعداد متغیرها برای هر متغیر پنجاه نفر و به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای،
صد و پنجاه نفر شامل نود و شش دختر و پنجاه و چهار پسر بهعنوان نمونهآماری انتخاب
شدند .مقیاسهای شادکامی آ کسفورد ،مقیاس جهتگیری زندگی ،مقیاس معنای زندگی
و پرسشنامه سبکهای مقابلهای بهعنوان ابزار پژوهش تکمیل گردید .دادهها با استفاده از
شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روشهای آماری ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند.
نتایج :یافتهها نشان داد P>0/01که رابطه خوشبینی و معناداری زندگی و راهبرد
مقابل ه مسالهمدار با شادکامی مثبت و معنادار است .اما ارتباط تالش برای یافتن معنا با
شادکامی P<0/05معنادار نبود .ارتباط راهبرد مقابله هیجانمدار با شادکامی P>0/05نیز
منفی و معنادار بود .نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای خوشبینی و راهبرد سازگارانه
مساله مدار چهل و دو درصد از شادکامی را تبیین میکنند.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که خوشبین
بودن ،معناداری زندگی و راهبرد مقابله سازگارانه ،سطح شادکامی دانشجویان را تحت تاثیر
قرار میدهد .لذا پیشنهاد میگردد که در راستای افزایش شادکامی در دانشجویان مثبت
نگری و ویژگیهایی چون خوشبینی ،هدف داشتن ،داشتن زندگی معنادار و راهبردهای
مقبلهای کارآمد را از طریق آموزش و ارتقا دانش ،بهکار گرفته و برنامههای آموزشی در این
زمینه در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی
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مقدمه
دانشــجویان تعداد قابل توجهی از افراد جامعه را در بر میگیرند .مســائل دانشــگاهی گاهگاهــی بهصورت حاد درآمده و
جنبههای مختلف زندگی دانشــجویان را تحت تاثیر قرار میدهند .شــادکامی یکی از مفاهیم و مولفههای اساســی زندگی
افراد بهویژه دانشــجویان اســت )1(.شادکامی را هیجان مثبت ،رضایت از زندگی و نبود هیجانهای منفی از جمله افسردگی
و اضطراب تعریف کردهاند .رجاس در سال ،2007شادکامی را بهعنوان مجموعهای از عواطف و نوعی ارزیابی شناختی از
زندگی تعریف میکند .وی آن را درجهای از کیفیت زندگی میداند که بهطور کلی مثبت ارزیابی میشــود .افراد شاد خود
را بهعنوان دارندگان ویژگیهای مثبت میدانند که به وقایع زندگیشان کنترل دارند )2(.برخی مطالعات گزارش کردهاند که
افراد با شــادکامی باال انرژی روانی بیشتری دارند و احتمال بیشتری دارد که اعمال فداکارانه انجام دهند .شادکامی بهعنوان
یک عاطفه مثبت میتواند روابط بین فردی را تسهیل کرده و ایثار و نوعدوستی و مهارتهای گفتگو را ارتقا دهد و پیامدهای
مثبت گستردهای بر شناخت ،سطح فعالیت اجتماعی و سالمتی داشته باشد .شادکامی به نوعی تفکر منجر میشود که افراد
را قادر میســازد که مشکالت را با خالقیت و نوآوری حل نمایند )1(.شادکامی از مولفههای زیادی تاثیر میپذیرد که یکی
از این مولفهها خوشبینی اســت .خوشبینی بهعنوان جزئی از روانشناســی مثبتنگر ،مفهوم فراگیر و گستردهای دارد)3(.
خوشبینی ،به معنای داشــتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاســت .نقطه مقابل خوشبینی ،بدبینی اســت که به معنای
تاکید بر فاجعهآمیزترین علت هر شکســت است )4(.خوشبینی یا بهعبارت دیگر گرایش به اینکه در زندگی تجارب خوب
رخ خواهد داد ،بهعنوان یک صفت شــخصیتی نســبتا پایدار تعریف شده اســت که نوع رفتارهای فرد را تعیین میکند)5(.
یک شــخص با جهتگیری خوشبینانه به آینده ،موقعیتهای استرســزا و موقعیتهایی که بهزیستی روانشناختی را بهخطر
میاندازد با دیدی مثبت ارزیابی میکند و محاسبه خوبی از تواناییهایش برای گذراندن مشکالت دارد )6(.خوشبینی یک
نوع سبک تفکر است و منجر به بقا و مقاومت و جلوگیری از افسردگی میشود )7(.افراد خوشبین ،سالمتر و شادتر هستند
و سیســتم ایمنی آنها بهتر کار میکند و شــبکههای اجتماعی قویتر و بهتری را در اطراف خود نشان میدهند .خوشبینی
کمک میکند تا در مقایســه با آنچه که دیگران از او انتظار دارند ،موفقیت بیشــتری در زندگی و محیط کاری و ...بهدست
آورد .خوشبینی باعث فعالتر شــدن دســتگاهایمنی فرد میگردد و این امر موجب میشــود تا فرد کمتر دچار بیماریهای
عفونی گردد و به پزشک مراجعه کند .در صورتی که بدبینی با افسردگی ،اضطراب بیشتر ،کاهش انتظار پیشرفت و وضعیت
جسمانی نامناسب مرتبط است )8(.خوشبینی با پیشرفت تحصیلی( )9و رضایت شغلی( )10همبسته است .خوشبینی خلق
افراد را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث ایجاد خلق خوب میگردد که داشتن خلق خوب منجر بهایجاد رضایت شده و تاثیر
مثبتی بر کیفیت زندگی دارد )11(.نتیجه پژوهش کانورسانو و همکاران( )12حاکی از ارتباط خوشبینی با بهزیستی جسمانی
و روانشناختی بود .مطالعه کارادمس()13نشان داده است که امیدواری و خوشبینی رابطه مثبتی با احساس بهزیستی دارند.
امیدواری میتواند پیشبینیکننده بهزیستی باشد .هیلز و آرگایل( )14در پژوهشی ارتباط مثبت و معنادار خوشبینی با شادکامی
را گزارش کردند .معنا روشی کلی و عام از ارزیابی زندگی است که منجر به پایین آمدن سطح عواطف منفی و کاهش خطر
ابتال به بیماریهای روانی میشود .در نظریه و پژوهش مربوط به معنا ،دو بعد مهم معنا در زندگی جلوهگر شده است .بعد
نخست به میزان ادراک افراد در خصوص بامعنا و هدفمند بودن زندگیشان مربوط میگردد و بعد دوم به میزان درگیری افراد در
راستای جستجوی معنا در زندگی مربوط میشود .جستجوی معنا در زندگی ،یکی از جنبههای مهم و برجسته سالمت انسان
محسوب میشود )15(.پژوهشهای مختلف همبستگی منفی معنا در زندگی را با افسردگی و اضطراب نشان دادند16(.و)17
معناداری زندگی با بهزیســتی روانشناختی افراد نیز مرتبط میباشد )18(.پژوهشهای دیگری نیز ارتباط معنا در زندگی را با
شــادمانی گزارش کردند19(.و )20متغیر تاثیر گذار دیگر بر شادکامی راهبرد مقابله کارآمد است .الزاروس و فولکمن()21
راهبردهای مقابله را بهعنوان مجموعهای از پاســخهای رفتاری و شــناختی که هدفشان به حداقل رساندن فشارهای موقعیت
استرســزا اســت ،تعریف کردهاند .دو راهبرد مقابلهای عمومی وجود دارد که فرد هنگام مواجه با مشکالت از آنها استفاده
میکند که عبارتند از :راهبرد مقابلهای مســالهمدار و راهبرد مقابلهای هیجانمدار )21(.مقابله مســالهمدار عبارت اســت از
اقدامات هدفدار متمرکز بر مســاله مانند مدیریت اســترس ،مهارتهای اجتماعی ،ســازمانبندی مجدد ذهنی از مسائل و
کوشش برای تغییر موقعیت با تاکید بر مساله ،برنامهریزی و حل مساله .مقابله مسالهمدار در گرو استفاده از اجزای شناختی

همبستههای شادکامی دانشجویان :خوشبینی ،معنای زندگی و راهبرد مقابلهای سازگارانه
به نحو مناسب میباشد )22(.در مقابله هیجانمدار هدف اصلی تمرکز
بر هیجان و کنترل ناراحتی هیجانی اســت که بیشتر با تمرین جسمانی،
مراقبت ،بیان احساســات و جســتجوی حمایت اجتماعی همراه است.
معموال وقتی افراد احساس میکنند درباره مشکل کاری میتوانند انجام
دهند ،از مقابله مســالهمدار اســتفاده میکنند و اگــر موقعیت را فراتر از
تواناییهای خود ارزیابی کنند به مقابله هیجانمدار دست میزنند ،ولی
غالبا از ترکیبی از دو روش اســتفاده میکنند که نتیجه مطمئنتری در بر
دارد .مواجه با مشــکالت میتواند هر یــک از راهکارهای مقابلهای را
در افراد مختلف فعال کند که هر یک در شــرایط مختلف میتواند در
تنظیم هیجانی فرد موثر باشد )23(.پژوهشها حاکی از رابطه سبکهای
مقابلهای با تنظیم هیجانات است24(.و )25فقدان راهبرد قوی حل مساله
میتواند تاثیرات منفی گستردهای بر بهزیستی داشته باشد27،26(.و)28
نتیجه پژوهش ایســترلین( )29نیز حاکی از رابطــه راهبردهای مقابلهای
با شــادکامی بود .رهمانطور که ذکر گردید ،شــادکامی انرژی ،شور و
نشــاط ،حرکت و پویایی اســت و همچون ســپری میتواند آدمی را در

برابر اســترسها و مشکالت محافظت نموده
و سالمت جسمی و روانی او را تضمین کند،
بنابرایــن با توجــه بهاینکه شــادکامی یکی از
شــاخصهای مهم بهداشت روانی در جامعه
و از مفاهیم و مولفههای اساسی زندگی افراد،
از جمله جامعه جوان و پویای دانشجو بهشمار
میرود ،لــذا ضرورت دارد که عوامل موثر بر
آن شناسایی شــده تا بتوان در راستای تقویت
آن و کمــک به بهداشــت روانی افراد جامعه
استفاده نمود .بر این اساس ،پژوهش حاضر با
هدف تعیین نقش خوشبینی ،معنای زندگی
و راهبردهای مقابلــهای کارآمد در پیشبینی
شادکامی انجام گردید.
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روش
پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمعآوری دادهها از نوع توصیفی بود که در چهارچوب یک طرح
همبســتگی پیشبینی انجام شد .جامعهآماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان
در سال تحصیلی  1393-1394در شاخههای علوم انسانی ،علوم پایه ،کشاورزی و فنی و مهندسی به تعداد  6755نفر بود.
بر اســاس تعداد متغیرها و به روش نمونهگیری تصادفی خوشــهای ،صد و پنجاه نفر شامل نود و شش دختر و پنجاه و چهار
پسر بهعنوان نمونهآماری انتخاب شدند.
مالکهای ورود و خروج
مالکهای ورود :دانشــجو مقطع کارشناســی بودن ،عدم ابتال به بیماری جســمی و روانی ،عدم استفاده از دارو ،و عدم
مواجهه با رویداد بسیار استرسزا در دو ماه اخیر بود.
مالکهای خروج :عدم تمایل شرکتکننده به ادامه همکاری ،بیماری و تجربه فشار روانی از جمله از پژوهش بودند.
میانگین ســنی کل آزمودنی ها  22/88ســال بادامنه سنی نوزده تا چهل و دو ســال و انحراف استاندارددو و نود و چهار
صدم ،میانگین ســن دانشــجویان پسر 22/97ســال با دامنه نوزده تا سی و هفت ســال و انحراف استاندارد دو و نود وشش
صدم ،میانگین ســن دانشــجویان دختر  22/85ســال با دامنه نوزده تا چهل و دو سال و انحراف استاندارد دو و نود و چهار
صدم بود .دادههای پژوهش با کمک نرم افزار آماری SPSS20و با اســتفاده از شــاخصهای توصیفی میانگین و انحراف
استاندارد و روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند .در این پژوهش اخالق پژوهش،
کامال رعایت و به شرکتکنندگان در پژوهش ،در زمینه محرمانه ماندن اطالعات ،اطمینان خاطر داده شده و شرکتکنندگان
با رضایت کامل و در محیطی آرام و بدون ذکر نام ،پرسشنامهها را تکمیل نمودند.
ابزارهایپژوهش
مقیاس شــادکامی آکسفورد :پرسشــنامه شادکامی آ کسفورد توسط آرگایل و لو( )1990بهمنظور سنجش میزان شادکامی
افراد تهیه شده و دارای بیست و نه ماده است .اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ در مورد سیصد و چهل
و هفت آزمودنی ،معادل نه دهم محاســبه گردید .هادی نژاد و همکاران( )30پایایی پرسشــنامه را از طریق بازآزمایی با فاصله
زمانی چهار هفته ،ضریب همبســتگی هفتاد و هشــت صدم بهدست آوردند .همچنین همبســتگی پرسشنامه شادکامی را با
پنج عامل شــخصیتی نئو مطلوب گزارش کردند .ضریب همسانی درونی در پژوهش حاضر هشتاد و نه صدم بهدست آمد.

طاهره حمزه پور حقیقی و همکاران
آزمون جهتگیــری زندگی :بــرای ارزیابی
خوشبینــی از زیرمقیــاس جهتگیری زندگی
پرسشــنامه جهتگیــری زندگــی شــی یــر و
کارور( )5اســتفاده شده اســت .این آزمون
شــامل ده ماده اســت .پاســخها بر اســاس
مقیاس پنج درجــهای لیکرت از کامال موافق
تا کامال مخالــف درجهبندی شــدهاند .این
مقیاس با طیف گستردهای از سازهها از جمله
عــزت نفــس ،ناامیــدی و روان آزردهخویی
همبســتگی داشــت )5(.این آزمون در سال
 1383در ایران توســط خدابخشی هنجاریابی
شــده اســت .نتایج بهدســت آمده بر اساس
روش بازآزمایــی و آلفــای کرونباخ حاکی از
پایایــی بــاالی مقیاس خوشبینی اســت .در
ایــن پژوهش ضریــب آلفای کرونباخ ســازه
خوشبینی هشــتاد و پنج صدم بهدست آمد.
مقیاس معنای زندگــی( :)MLQمقیاس معنای
زندگی توسط اســتگر ،فریزر ،اویشی و کالر
در ســال دو هزار وشش جهت ارزیابی وجود
معنا و تالش برای یافتن آن ارائه شــده است.
جدول( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
ایــن مقیاس ده ســوال دارد و دو عامل وجود
انحراف تعداد
میانگین
در زندگی را
جستجوی معنا
متغیرهامعنا در زندگی و
نمونه
معیار
کدام از150زیرمقیاسها
برای هر
22/42
که70/
شادکامیمیســنجد 45
خوشبینی یافته ها

معناداری زندگی فرد

16/19

15/87

3/04
5/18

پنج آیتم در نظر گرفته شده است .مجموع سواالت دو ،سه ،هفت ،هشت
وده میــزان تالش فرد برای یافتن معنا و مجموع نمرات ســوالهای یک،
چهار ،پنج ،شش و نه با کدگذاری معکوس میزان معناداری زندگی فرد
را مشخص میکنند اعتبار و پایایی این ابزار در پژوهشهای مختلف قابل
قبول گزارش گردید )31(.استیگر و همکاران( )31اعتبار درونی مقیاس
وجود معناداری در زندگی را هشــتاد و شــش صدم و جستجوی معنا را
هشــتاد و هفت صدم گزارش کردهاند .مصر آبادی ،استوار و جعفریان
در پژوهش خویش( )32با استفاده از تحلیل عامل تاییدی ،شاخصهای
برازش قابل قبولی را برای این مقیاس گزارش کردند .در پژوهش حاضر
نیز ضریب همســانی درونی مقیاس هشــتاد و یک صدم بهدست آمد.
پرسشــنامه ســبکهای مقابلهای :پرسشــنامه مقابله با استرس توسط
بیلینگز و موس در ســال 1981بهمنظور اندازهگیری شــیوههای مقابله با
اســترس طراحی و تدوین شده اســت .این مقیاس نوزده آیتم دارد و دو
مقابله مسالهمدار و هیجانمدار را اندازهگیری میکند .هر آزمونی بهاین
مقیــاس با انتخاب یکی از گزینهها هیچوقــت برابر صفر ،گاهی اوقات
برابر یک ،اغلب اوقات برابر دو و همیشــه برابر ســه پاسخ میدهد .در
این پرسشــنامه نمرهبندی معکوس وجود ندارد .در پژوهشــی پور شهباز
ضریب پایایی بازآزمایی کل پرسشــنامه بهدســت آورده است .دهقانی
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را باالی نه دهم بهدست آورد)33(.
در پژوهش ســپهریان و همکاران( )33ضریب همســانی درونی مقابله
هیجانمــدار هفتاد و نه صدم و مقابله مســالهمدار هفتاد و شــش صدم
بهدست آمد.

150
150

**P<0/01

راهبرد مقابلهای مسالهمدار

**0/242

*P< 0/05

راهبرد مقابلهای هیجانمدار
**P<0/01

**-0/215
*P< 0/05
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جدول()3
نمرات متغیر
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مندرجات جدول شماره یک نشــان میدهد که بیشترین میانگین از متغیرهای
جدول( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
150
5/69
27/45
تالش فرد برای یافتن معنا
تعداد
انحراف
پژوهــش مربوط به نمره شــادکامی با میانگین  70/45اســت .تالش فردی برای
میانگین
راهبرد مقابلهای مسالهمدار متغیرها
150
4
/
17
20
/
3
نمونه
معیار
 150 150یافتــن معنا بــا میانگین  27/45در مرتبه بعدی قــرار دارد .میانگین راهبرد مقابله
22/42 70
/45
3/09
راهبرد مقابلهای هیجانمدارشادکامی9/99
 150 3/04 16/19مساله مدار بیست و سه دهم و میانگین خوشبینیشانزده و نوزده صدم بود .جهت
خوشبینی
150
5
/
18
15
/
87
فرد
زندگی
معناداری
بررســی رابطه بین متغیرهای پژوهــش از آزمون معنیداری ضریب همبســتگی
150
5/69
27/45
تالش فرد برای یافتن معنا
راهبرد مقابلهای مسالهمدار  150 4/17 20/3پیرسون استفاده شدکه نتایج آن در جدول شماره دو ارائه شده است.
راهبرد مقابلهای هیجانمدار  150 3/09 9/99مندرجات جدول شــماره دو نشــان میدهد که رابطه خوشبینی با شــادکامی
جدول( )2همبستگی متغیرهای پژوهش  r=0/636 ،P>0/01مثبت و معناداراســت و خوشبینی بیشــتر با ســطح باالی
شادکامی شــادکامی همراه اســت .ارتباط معناداری زندگــی فرد با شــادکامی،P>0/01
متغیرها
** r=0/309 0/636مثبــت و معنــادار بــود امــا ارتبــاط تــاش بــرای یافتــن معنــا بــا
خوشبینی
جدول( )2همبستگی متغیرهای
0/309پژوهش شــادکامی P<0/05معنادار نبود .همچنین نتایج حاکــی از ارتباط مثبت معنادار
**
معناداری زندگی فرد
شادکامی
متغیرها
معنابینی 0/636**-0/135راهبرد مقابله ســازگارانه مســالهمدار با شــادکامی r=0/242 ،P>0/01و ارتباط
تالش فرد برای یافتن
خوش
مدارزندگی فرد**0/242
راهبرد مقابلهای مساله
**0/309منفــی r=-0/215 ،P>0/05راهبــرد مقابلــه هیجان مــدار با شــادکامی بود.
معناداری
0
/
135
معنا
یافتن
برای
فرد
راهبرد مقابلهایتالش
هیجانمدار ** -0/215نتایــج منــدرج در جدول شــماره ســه نشــان میدهد کــه مــدل دو گام پیش

راهبرد مقابلهای هیجانمدار
خوشبینی 17/38 0/399 0/405 0/636
**P<0/01
راهبرد مقابلهای
17/1 0/418 0/429 0/655
مسالهمدار

**-0/215
*P< 0/05

همبستههای شادکامی دانشجویان :خوشبینی ،معنای زندگی و راهبرد مقابلهای سازگارانه
جدول( )4تحلیل واریانس رگرسیون نمرات متغیر مالك بر اساس نمرات
گامها

متغیرها

2

سبک مقابله
هیجانمدار

1

دلبستگی به مادر

جدول( )3تحلیل رگرسیون نمرات متغیر

متغیرهای پیشبین
F

sig

B



69/342

0/001

4/686

0/636

37/99

0/001

4/974
0/869

0/675

مالك بر اساس نمرات متغیرهای پیشبین
مدل

0/162

رفته اســت .خوشبینی و راهبرد ســازگارانه مســالهمدار قادر به پیشبینی
شــادکامی بــوده و روی هم رفته چهــل و دو درصد از شــادکامی را تبیین
یکنند .بر اســاس نتایج تحلیل رگرســیون مندرج در جدول شماره چهار،
م
نقــش خوشبینــی F=69/349،P>0/001و راهبــرد مقابله مســالهمدار
 F=37/99،P>0/001در شــادکامی دانشجویان معنادار است و متغیرهای
خوشبینــی )β=0/636و راهبرد مقابله مســاله مدار β=0/162به شــکل

خوشبینی

راهبرد مقابلهای
مسالهمدار

R

 R2انحراف
 R2تعدیل استاندارد
شده برآورد

17/38 0/399 0/405 0/636
17/1 0/418 0/429 0/655

معناداری شادکامی را تبیین میکنند.

بحث و نتیجه گیری
دانشــجویان مقطع
پژوهــش حاضر با هدف تعیین رابطه خوشبینی ،معنای زندگی و راهبردهای مقابلهای با شــادکامی
درپیشبین
متغیرهای
گردید.
تحصیلی 1393-1394انجام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان در سال
B
sig
F
متغیرها
گامها
حاصل0/همســو با
نتیجه
مادردارد که
وجود
مثبت و معنیدار
4/686
001
69/342
دلبستگی به
اولیــن یافته پژوهش نشــان داد بین خوشبینی با شــادکامی رابطه 1
4/974
0
/
001
37
/
99
مقابله
سبک
نتایج پژوهش هیلز و آرگایل( )14میباشــد .خوشبینی رابطه مثبتی با 2احســاس بهزیســتی(12و )13دارد و این نشان دهنده
شــادیمدار
تجربه شــادی بیشــتر در زندگی است .بسیاری از پژوهشها بهزیستی را معادل هیجان
0/869
در نظر میگیرند .در تبیین این یافتهها
میتوان گفت ،خوشبینها جبرگرایی ،ســرزنش و فرار را کمتر بهکار میبرند ،بر جنبههای منفی موقعیت متمرکز نمیشوند
و از بهزیســتی روانشناختی باالیی نیز برخوردارند )8(.از دیدگاه زیست شناسی ،خوشبینی با خنثی کردن مکانیزم مقابله با
استرس ،افزایش دادن پاسخهای التهابی یا باالبردن تعداد سلولهای  tیاریگر و باالبردن مسمومیت سلولهای کشنده طبیعی،
ســامت دانشــجویان را تحت تاثیر قرار میدهد .بهعبارتی خوشبینی رابطه مثبت معنیداری با وضعیت ســامت جسمی،
اجتماعی ،شخصی و رابطه منفی معنیداری با نشانههای بدنی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی دارد)3(.
رفتارها ،شــیوه نگرش ،سبک زندگی و عوامل شخصیتی بر ســامتی انسان تاثیر میگذارند .امید به آینده و خوشبینی افراد
نســبت به جهان و پیامدهای مختلف آن به بهداشــت روانی و به تبع آن به ســامت جسمانی و بهطور کلی سالمت عمومی
فرد کمک چشمگیری مینماید)4(.
دومین یافته پژوهش حاضر نشــان داد که معناداری زندگی فرد با ســطح باالی شادکامی ارتباط دارد کهاین یافته در راستای
نتایج پژوهش نادی و سجادیان( )15و کاک و همکاران( )20میباشد .لنت( )19در پژوهش خویش ارتباط معناداری زندگی
را با شادکامی معنادار یافت .در این پژوهش نمره باال در معناداری زندگی با شادکامی ارتباط مستقیم داشت .وجود معنا در
زندگی ارتباط مثبتی با سالمت ،بهزیستی جسمانی ،روانشناختی دارد و بهنظر میرسد که عامل تعدیل کنندهای در سالمت
روانشــناختی است .از ســویی دیگر نادی و سجادیان( )15بیان کردند که معنای زندگی بهوسیله هدفمندی در زندگی ،باور
معنوی ،آرامش معنوی ،شکوفایی روانشناختی و امید به آینده تحت تاثیر قرار میگیرد .بهعبارت دیگر ،زمانی که دانشجویان
درک کننــد که زندگی معناداری دارنــد ،تالش میکنند که هدفمند رفتار کنند .افراد با ســطوح باالی معناداری در هنگام
رویارویی با مسائل روزمره ،فقط بر جنبههای مشخصی از مشکل تمرکز میکنند ،در صورتی که اشخاص با سطوح پایین معنا
در زندگی ،به محدود بودن زمان بهعنوان مشــکلی بزرگ مینگرند و مشــکالت فعلی را با احتمال نرسیدن به اهداف آینده
پیوند میدهند .بهاین ترتیب ،شخصی که سطوح باالتری از معناداری در زندگی را تجربه میکند به آسانی قادر به رویارویی
با شــرایط ســخت است .ســطوح باالی معنا در زندگی نه فقط به فرد در رویارویی با دشواریها کمک میکند ،بلکه باعث
افزایش رضایت شــخصی و احســاس کامیابی در فرد میشود و در نهایت ارتقای شادی و نشاط را در افراد موجب میشود.
معناداری زندگی باعث میشود تا امید ،انگیزه و سالمت روان افراد افزایش یابد و افراد در برخورد با چالشها مسوالنه عمل
کرده و در نهایت احساس رضایت و شادی در آنها افزایش مییابد.

جدول( )4تحلیل واریانس رگرسیون نمرات متغیر مالك بر اساس نمرات

0/636

0/675
0/162

فصلنامه مددکاری اجتماعی
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طاهره حمزه پور حقیقی و همکاران
یافتــه دیگر پژوهــش حاضر نشــان داد که
ارتباط راهبرد مقابله مســالهمدار با شــادکامی
مثبت و معنادار اســت اما ارتباط راهبرد مقابله
هیجانمــدار با شــادکامی معکــوس بود که
ایــن یافته در راســتای نتایج پژوهــش باقری
و همــکاران )2(،علیپــور و همــکاران( )1و
ایسترلین( )29بود .استفاده از سبک مقابلهای
مناســب با تغییر خــود فرد یا انفصــال فرد از
موقعیت همراه اســت و میتواند با کمک به
فرد در مواجهه با مشکالت ،موجبات رضایت
فرد را فراهم کنــد )2(.الزاروس 1979معتقد
اســت راهبردهای مقابلهای دارای پنج وظیفه
است :کنارآمدن واقعگرایانه با مشکل ،عمل
کردن در جهت سازگاری با وقایع منفی ،حفظ
تصــور مثبت از خود ،حفــظ تعادل هیجانی،
تــداوم روابط رضایت بخش بــا دیگران .این
وظایف کارکــردی در قالب دو نــوع راهبرد
مقابلهای مسالهمدار و هیجان9مدار طبقهبندی
شــدهاند و عقیده بر این است که راهبردهای
مسالهمدار در مقایسه با راهبردهای هیجانمدار
تاثیــر بیشــتری بــر شــادکامی دارنــد)1(.
ســبک مقابلهای مســالهمدار ،با حل مساله،
احســاس موفقیت و به تبع آن احساس شادی
را افزایش میدهد )2(.وقتی فرد در رویارویی
با مشــکالت از ســبک مقابله هیجان محور،
اســتفاده میکند ،در تالش اســت که هیجان
ناشی از رویداد را کاهش دهد و این امر باعث
شده که توانمندی او برای حل مشکل کاهش
یابد چرا که در این ســبک مقابلهای تمرکز بر

هیجان ناشــی از رویداد است نه حل مشکل بنابراین این وضعیت فرایند
پردازش شناختی اطالعات هیجانی و تنظیم هیجانها مختل میشود .در
مقابل زمان استفاده از سبکهای مسالهمحور ،فرد به شیوه حل مساله و
با اســتفاده از منطق و تفکر مساله پیش رو را بررسی و برای حل مشکل
یا کاهش آسیبهای ناشــی از آن راه حلی مییابد )27(.وقتی از منطق
و تفکر اســتفاده میشود مهارتهای شــناختی و ارتباطی ،فعال شده و
توانمندیهای هیجانی و کنترل هیجانات را افزایش داده و نارســاییها
در تنظیم هیجانات را از بین میبرد که در نهایت بهواسطه تنظیم هیجان،
شادکامی را در افراد افزایش میدهد.
محدودیتهــا:جمعیت مورد بررسی دانشجویان بودند ،از این رو
تعیمیم آن به جمعیتهای دیگر با محدودیت روبروست .دادههای بهدست
آمده از ابزارهای خودســنجی ،محدودیت دیگر پژوهش حاضر اســت.
پیشنهادها :با در نظر گرفتن محدودیتهای پژوهش برای پژوهشهای
آتی پیشــنهاد میشــود بررسیهای مشابه بر روی ســایر گروههای سنی
انجام گیرد .در کنار دادههای خودســنجی ،دادههای بهدســت آمده از
ارزیابی متخصصان بالینی نیز بهکار برده شــود تا از سوگیریهای ناشی
از ماهیــت دادهها جلوگیری گردد .انجام چنین اقداماتی ممکن اســت
الگوهای جدیدی از همبســتگیها را آشکار سازد که میتواند نظریهها
را بهطور ثمربخشــی گســترش دهد .همچنین بر اســاس نتایج حاصل
از پژوهــش کــه حاکی از این امر بــود که خوشبین بــودن ،معناداری
زندگی و راهبرد مقابله ســازگارانه ،سطح شادکامی دانشجویان را تحت
تاثیر قرار میدهد ،پیشــنهاد میگردد که در راســتای افزایش شــادکامی
در دانشــجویان ،مثبتنگــری و ویژگیهایی چــون خوشبینی ،هدف
داشــتن ،داشتن زندگی معنادار و راهبردهای مقبلهای کارآمد را از طریق
آموزش و ارتقا دانش ،بهکار گرفته و برنامههای آموزشی در این زمینه در
دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.
سپاســگزاری :ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح تحقیقاتی دانشــگاه
آزاد اســامی واحد الهیجان میباشــد .از کلیه مســوالن و دانشجویان
شرکتکننده در پژوهش کمال تشکر را داریم.
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