
 
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩  تابستان١٨سال پنجم شماره 
 

 

  اي و شادكامي دانشجوياني بين راهبردهاي مقابلهرابطه
  

   دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور تهرانـ دكتر احمد عليپور
   گروه روانشناسي دانشگاه تبريزاريدانش ـ دكتر تورج هاشمي

   گروه روانشناسي دانشگاه تبريزاريدانش ـ دكتر جليل باباپور خيرالدين
  يکاربرد- يـ مدرس دانشگاه علمناس ارشد روانشناسي عمومي  كارشـ فهيمه طوسي

  

  چكيده
 اي و شادكامي دانشجوياني بين راهبردهاي مقابلهرابطهپژوهش حاضر به بررسي 

 نفر به طور تصادفي از ۳۸۴در اين تحقيق كه از نوع توصيفي است تعداد . پرداخته است
راهبردهاي ن آنها پرسشنامه هاي مختلف برگزيده شدند و در بيدانشجويان رشته

 )مونش(مقياس شادكامي دانشگاه مموريال نيوفاندلند  و  فولكمن-اي الزاروسمقابله
را بين شادكامي و ) >۰۱/۰p(داري نتايج مطالعه، همبستگي مثبت و معني. اجرا گرديد

را بين ) >۰۱/۰p(داري مدار و همبستگي منفي و معنياي مسألهراهبردهاي مقابله
نتايج تحليل رگرسيون چندگانه . اي هيجان مدار نشان دادادكامي و راهبردهاي مقابلهش

اي، راهبرد هاي اين دو نوع راهبرد مقابلهبا در نظر گرفتن زيرمقياسنيز نشان داد كه 
، )ß=۳۳/۰ و >۰۰۱/۰p(، ارزيابي مجدد مثبت )ß=-۴۳/۰و >۰۰۱/۰p(اجتناب -فرار

-۱۱/۰ و  >۰۵/۰p(، خويشتنداري )ß=۱۲/۰و  >۰۵/۰p( شده ريزيگشايي برنامهمسأله
=ß (پذيري و مسؤوليت)۰۵/۰ p<۱۰/۰ و=ß ( كنند مييبينپيشبه ترتيب شادكامي را.  

  .مدار، شادكامي، دانشجومدار، هيجاناي، مسألهراهبردهاي مقابله :واژگان کليدي
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ي ـمسائل دانشگاه. گيرنديـمربجامعه را در افـراد عداد قابل توجهي از ـدانشجويان ت
هاي مختلف زندگي دانشجويان از جمله گاهي به صورت حاد در آمده و جنبهگاه

 ).۲۰۰۲، ۳؛ پِدرسن۲۰۰۳، ۲، ميلر۱رينولدز(دهند آنها را تحت تأثير قرار مي شادكامي
 هاي اساسي زندگي افراد به ويژه دانشجويان به شمارشادكامي يكي از مفاهيم و مؤلفه

هايي از روانشناسي، سعي در فهم و تسهيل ها از جمله شاخهرود و بسياري از رشتهمي
هيجان مثبت، رضايت از : شادكامي داراي سه جزء اصلي است. آن در زندگي افراد دارند

؛ ۱۹۹۵ و همكاران ،۴آرجيل(زندگي، فقدان هيجان منفي از قبيل افسردگي و اضطراب 
نيز عقيده دارند كه ) ۱۹۹۵ (۶ و داينر۵مايرز). ۱۳۸۵نقل از گروسي و همكاران، 

 باعث ي عاطفيمؤلفه. هاي عاطفي، اجتماعي، و شناختي استشادكامي داراي  مؤلفه
 موجب ي اجتماعيمؤلفه. شود كه فرد همواره از نظر خلقي شاد و خوشحال باشدمي

ي مؤلفه. دشويـش حمايت اجتماعي مـگران و افزايـتماعي با ديـگسترش روابط اج
گردد فرد نوعي تفكر و پردازش اطالعات ويژه خود داشته و وقايع  موجب ميشناختي

روابط .  وي را به دنبال داشته باشديبينخوشروزمره را طوري تعبير و تفسير كند كه 
مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگي، رشد شخصي، دوست داشتن ديگران و طبيعت 

 شادكامي پيامدهاي مثبتي بر ).۲۰۰۴، ۷كار(آيند ه حساب مينيز از اجزاي شادكامي ب
روي سبك زندگي و موفقيت تحصيلي دانشجويان دارد و ميل به انجام رفتارهايي كه با 

اين توضيح ريشه در مطالعات . دهدموفقيت تحصيلي مرتبط هستند را افزايش مي
نده منجر ـاب و توليدكنهاي جذه فعاليتـد شادكامي بـانبسياري دارد كه بيان كرده

اند كه افراد با شادكامي باال انرژي رواني برخي از مطالعات نيز گزارش كرده. شودمي
شادكامي به . بيشتري دارند و احتمال بيشتري دارد كه اعـمال فداكارانه انجام دهند

  و رده و ايثار، نوعدوستي ـ تسهيل كتواند روابط بين فردي راميعنوان يك عاطفه مثبت 
     

    

2- Miller 
4- Argyle 
6- Diener 

1- Reynolds 
3- Pedersen 
5- Myers 
7- Carr 
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اي بر شناخت، سطح فعاليت دهد و پيامدهاي مثبت گسترده ءهاي گفتگو را ارتقامهارت
شود كه همچنين شادكامي به نوعي تفكر منجر  مي. اجتماعي و سالمتي داشته باشد

). ۲۰۰۵، ۱بورلو(كالت را  با خالقيت و نوآوري حل نمايند سازد مشافراد را قادر مي
عقيده دارد كه عواطف ) ۲۰۰۵، ۴ و كينگ۳ ، نقل از ليوبوميرسكي۲۰۰۱ (۲فردريكسون

به نظر وي . كندهاي آتي آماده ميمثبت از جمله شادكامي، ارگانيسم را براي چالش
نمايند، ع خود استفاده ميكنند از زمان به نفهاي مثبت تجربه ميافرادي كه هيجان

هاي نامشخص در امان هستند و بيني نشده و زيانبنابر اين از خطر غيرمترقبه و پيش
  .  اند پيگيري نمايندمي توانند اهدافي را كه هنوز به آن دست نيافته

ي حاالت شادكامي در بر گيرنده) ۲۰۰۴، نقل از كار، ۲۰۰۲ ( ۵به نظر سليگمن
ي رواني از عوامل فراواني تأثير اين مؤلفه. اي بلندمدت مثبت استهمدت و  رگهكوتاه
همچون درونگرايي، (ابعاد مختلف شخصيت : برخي از اين عوامل عبارتند از. پذيردمي

، )۱۳۸۴پور، ؛ علي۱۳۸۵؛ نوري، ۱۹۹۱، ۷؛ كوستا۶مك كري) (برونگرايي، روان نژندي
اي و شتغال، راهبردهاي مقابلهوضعيت مالي، زندگي خانوادگي، سالمت جسماني، ا

، مذهب )۱۳۸۶مالكي، (، معناي زندگي )۲۰۰۶، ۸ايسترلين(ميزان خودكارآمدي 
از بين ). ۱۳۸۶آزموده و همكاران، (گيري مذهبي ، جهت) ۲۰۰۵ و همكاران، ۹لويس(

 به عنوان متغير مرتبط با شادكامي در ايراهبردهاي مقابلهاين عوامل مختلف، عامل 
هاي مديريت  عبارت از روشاي راهبردهاي مقابله.ق در نظر گرفته شده استاين تحقي
 ۱۱ و فولكمن۱۰الزاروس). ۲۰۰۴كار ، (ها و مقابله با رويدادهاي زندگي است موقعيت

اي را روش تغيير راهبردهاي مقابله) ۱۹۹۸ و هاكنبري، ۱۲؛ نقل از هاكنبري۱۹۹۱(
  به نظر آنها، اين راهبردها فرايند پويا و مداوم. نددانها ميها و يا تفسير موقعيتموقعيت

  

    

2- Fredrickson 
4- King 
6- McCrae 
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1- Borrello 
3- Lyubomirsky 
5- Seligman 
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9- Lewin 
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.  ۲مداريجانهو  ۱مدارمسأله: هستند و به طور كلي به دو نوع تقسيم مي شوند
مدار بيانگر اعمالي هستند كه هدفشان تغيير يا كاهش اي مسألهراهبردهاي مقابله

معموالً زماني كه موقعيت يا رويداد، قابل تغيير باشد و يا فرد . هاي فشارزاستموقعيت
تواند موقعيت را كنترل كرده و آن را تغيير دهد، از راهبرد چنين تصور كند كه مي

مدار عبارت است از تنظيم اي هيجانراهبردهاي مقابله. كنداستفاده ميمدار مسأله
در صورتي كه موقعيت يا رويداد، غيرقابل تغيير باشد . پاسخ هيجاني فرد در برابر مسأله

نمايد مدار استفاده ميو يا فرد چنين تصوري داشته باشد در اين حالت از راهبرد هيجان
.  توان گفت كه راهبرد مقابله اي خوب يا بد وجود داردنمي). ۲۰۰۴، ۴و درايدن ۳بند(

ها و شرايط خاص، به عنوان روش اي در موقعيتهر كدام از اين دو نوع راهبرد مقابله
روند، به طوري كه ممكن است هر كدام از اين مبارزه با مسائل و مشكالت به كار مي

براي مثال فردي كه راهبرد راهبـردها حالت سازنده و يا غـيرسازنده داشته باشند 
گيرد معموالً مسؤوليت حل مسأله را  مدار از نوع سازنده را به كار مياي مسألهمقابله

ي مسأله است، در جستجوي ياري از بارهد، به دنبال كسب اطالعات صحيح درپذيرمي
 به كند، به تنهايي و يابينانه اتخاذ ميهاي عملي واقعباشد، تصميمطرف ديگران مي

هاي طرح شده دارد، نسبت به انجام كارها و حل كمك ديگران سعي در انجام نقشه
در . مدي و نيز شادكامي باالستآبينانه داشته و داراي خودكارمشكالت ديدگاه خوش

گيرد مدار از نوع غيرسازنده را به كار مياي مسألهعوض، فردي كه راهبرد مقابله
پذيرد، به دنبال اطالعات ناكافي و ناصحيح ه ميمسؤوليت كمتري در قبال حل مسأل

بينانه هاي غـيرواقعپردازد، تصـميماست، از منابع نامناسب به جستجوي كمك مـي
گيرد، ديدگاه بدبينانه داشته و خودكارامدي و شادكامي وي در سطح پايين است مي

فردي . ز صادق استمدار نياي هيجانهمين مسأله در مورد راهبرد مقابله). ۲۰۰۴كار، (
  ي گيرد به دنبال برقراري رابطهاي هيجان مدار از نوع سازنده را به كار ميكه راهبرد مقابله
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عقيده بر اين است كه برقراري چنين . گرددحمايتي به ويژه رابطه با دوستان، مي
اي در صورتي كه اگر فردي راهبرد مقابله. ريزي عاطفي داردوناي نقش بررابطه

مدار از نوع غيرسازنده را به كار گيرد اقدام به برقراري روابط مخرب خواهد كرد، هيجان
به انكار مسائل خواهد پرداخت و به جاي تفكر سازنده به تفكر تخيلي و جادويي روي 

  ). ۲۰۰۴از كار، ؛ نقل ۱۹۹۹، ۲ور و شي۱كسيدي(خواهد آورد 

شوند اما اكثر آنها هاي بسياري را شامل مياي فعاليتبه طور كلي راهبردهاي مقابله
مقابله (مبين تالش براي بهبود يك موقعيت دشوار مثل طراحي نقشه و اقدام عملي 

، يا براي تنظيم درماندگي هيجاني مثل جستجوي ديگران براي حمايت )مدارمسأله
بشارت، (هستند ) مدارمقابله هيجان(واري موقعيت از نظرشناختي عاطفي يا كاهش دش

۱۳۸۶.(  

  روش
   آمارييجامعه و نمونه

و  دهدي آماري تحقيق را دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه تبريز تشكيل ميجامعه
 ۲L/۲Z۴(=n(+۳=}۴)۹۶/۱(۲)/۲۰/۰(۲{+۳=۳۸۷ تعداد نمونه تحقيق نيز با استفاده از فرمول

ها را به طور كامل پر ليكن با اين احتمال كه برخي افراد پرسشنامه. محاسبه شده است
آوري و حذف  نفر پرسشنامه توزيع شد و پس از جمع۴۰۰نكرده باشند در ميان 

اي گيري به شكل خوشهروش نمونه.  نفر باقي ماندند۳۸۴هاي ناكامل تعداد پرسشنامه
 مهندسي و علوم -هاي علوم انساني، فني  كه ابتدا گروهاي بود به اين صورتمرحلهتك

پايه به طور جداگانه در نظر گرفته شده و سپس به طور تصادفي تعدادي كالس به 
  .عنوان آزمودني انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند
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  گيريابزارهاي اندازه

 سؤال است و ۶۶اين آزمون داراي  :س و فولكمناي الزارو چك ليست راهبردهاي مقابله-۱
مدار اي مسألهشود و دو راهبرد مقابلهگذاري مينمره) ۴ تا ۱از (اي  گزينه۴در مقياس 
مدار و اي مسالههر يک از الگوهاي راهبرد مقابله. گيردمدار را اندازه ميو هيجان

  :مدار عبارتند ازهيجان

تارهاي تهاجمي است که افراد جهت حل مشکل به اين روش مجموعه رف: رويارويي -
  .برند و متضمن درجاتي از ابراز خصومت و به کار بردن ريسک در عملکردهاستکار مي

کند که فرد يا مجموعه رفتارهاي شناختي را ذکر مي :گيريگزيني يا فاصلهدوري -
ع در جهت ي مشکل و يا اجتناب از اين منبگروه براي دوري از منبع ايجادکننده

  . برندکاهش اهميت آ ن به کار مي

هاي احساساتي هايي است که واکنشالعملاين روش مجموعه عکس :خويشتنداري -
 هاالعملي مشکل و ممانعت از ابراز اين عکسافراد را به هنگام برخورد با منبع ايجادکننده

  .گيردتوسط افراد را در برمي

هاي اطالعاتي و ي فرد براي کسب حمايتهاتالش :جستجوي حمايت اجتماعي -
  .نمايدهاي عاطفي را بازگو ميهاي ملموس و حمايتحمايت

هايي است که پذيرش نقش فرد در اين روش شامل مجموعه واکنش :پذيريمسؤوليت -
  .دهدهاي مداوم او در اصالح موقعيت موجود نشان ميايجاد مـشکل را از طريق تـالش

هاي رفتاري در جهت فرار يا  روش افکار آرزومندانه يا کوششاين :اجتناب-فرار -
  .کند و شامل گريز از واقعيت استزا را توصيف مياجتناب از موقعيت مشکل

هاي سنجيده و متمرکز مجموعه افکار و کوشش :ريزي شدهگشايي برنامهمسأله -
گشايي راي مشکلگرايان ببرخورد با مشکل است، توام با بکارگيري رويکردهاي تحليل

  . باشدمي
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هايي است که در جهت ايجاد مفاهيم مثبت با مجموعه تالش :ارزيابي مجدد مثبت -
گردد، اين روش ممکن است ابعاد مذهبي را توجه به درجه تکامل فردي اطالق مي

  .شامل شود

جستجوي حمايت (محور هاي مسالهگانه به دو دسته روشاين الگوهاي هشت
 و) ريزي شده و ارزيابي مجدد مثبتگشايي برنامهپذيري، مسألهوليتاجتماعي، مسؤ

تقسيم شده است )  اجتناب و خويشتنداري-گزيني، فراررويارويي، دوري(محور هيجان
  ).۱۳۸۷اسماعيلي، (

 به دست آمده ۷۹/۰پايايي اين آزمون در تحقيقي با استفاده از آلفاي كرونباخ برابر با 
  . به دست آمد۸۵/۰در تحقيق حاضر نيز پايايي اين آزمون برابر با . )۱۹۹۳الزاروس، (است 

گيري اين آزمون براي اندازه ):۱مونش( مقياس شادكامي دانشگاه مموريال نيوفاندلند -۲
شادكامي طرح شـده است و بيشتر بر مقدار و شـدت عواطف مثبت و منفي تأكـيد 

) ۱=دانمصفر و نمي=، خير۲=بلي (اي گزينه۳سؤاالت اين مقياس به صورت . كندمي
هركدام از اين عواطف دو بعد كوتاه مدت و بلـندمدت را در بر . شودگذاري مـينمره
هاي مثبت و ي جنبهدهندهنشان)  ماده۱۰(مدت هاي مربوط به بعد كوتاهماده. گيردمي

هاي ي جنبهدهندهنشان)  ماده۱۴(هاي مربوط به بعد بلندمدت منفي حالتي و ماده
هاي مثبت و منفي حالتي اين مقياس هر كدام از جنبه. اي استمثبت و منفي رگه

باشد و  سؤال مـي۷اي داراي هاي مثبت و منفي رگه سؤال و هر كدام از جـنبه۵داراي 
 نمره اين مقياس با در نظر گرفتن مواد مربوط به.  سؤال دارد۲۴در مجموع اين مقياس 

شود و لذا اي و حالتي و با فرمول خاصي محاسبه مي منفي رگههاي مثبت وجنبه
اعتبار ). ۲۰۰۰ و همكاران، ۱كوزما(ي به دست آمده منفي باشد ممكن است نمره

 به عنـوان( گزارش شـده است ۸۵/۰ تا ۷۰/۰هاي مـختلف از مقياس مونش در پژوهش
 رـدر تحقيق حاض). ۱۳۸۲،  ؛ باباپور خيرالدين و همكاران۲۰۰۰مثال كوزما و همكاران، 

  . به دست آمد۷۶/۰نيز پايايي اين آزمون با آلفاي كرونباخ برابر با 
  

  ج

1- Memorial University of  Newfoundland Scale of Happiness (MUNSH)  
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    هايافته
اي و هاي راهبردهاي مقابلهها را بر حسب نمرهآماره توصيفي آزمودني ۱ جدول

دهد و به دنبال آن ضرايب ي تحصيلي نشان ميفكيك جنسيت و رشتهشادكامي به ت
 و سپس نتايج تحليل رگرسيون چندگانه ۲همبستگي بين متغيرهاي تحقيق در جدول 

 آورده شده ۵ و ۴ و ۳ در جداول ای مقابلهبيني شادكامي براساس راهبردهايدر  پيش
  .است

  ي به تفكيك جنسيت و رشته تحصيليهاي توصيفي متغيرهاي مورد بررسآماره) ۱(جدول 
  علوم انساني  فني مهندسي  علوم پايه  رشته

   نفر۴۷: پسر   نفر۸۱: دختر    نفر۸۳: پسر   نفر۴۴: دختر   نفر۴۲: پسر   نفر۸۷:دختر  جنسيت

انحراف   ميانگين  متغيرها
 معيار

انحراف   ميانگين
 معيار

 ميانگين
انحراف 
 معيار

انحراف   ميانگين
 معيار

 ميانگين
اف انحر

 معيار
 ميانگين

انحراف 
 معيار

  ۰۷/۳  ۹۶/۱۱  ۹۳/۲  ۴/۱۱  ۷۲/۲  ۴۹/۱۱  ۳۰/۳  ۵۴/۱۱  ۰۸/۳  ۰۷/۱۳  ۵۹/۲  ۸۷/۱۱  رويارويي
  ۹۴/۲  ۱۹/۱۲  ۱۲/۳  ۲۵/۱۲  ۰۳/۳  ۶۵/۱۲  ۲۴/۳  ۶۴/۱۲  ۹۰/۲  ۹۰/۱۲  ۳۷/۳  ۸۶/۱۲  گزينيدوري

  ۲۵/۳  ۶۴/۱۶  ۶۳/۳  ۹۲/۱۵  ۵۸/۳  ۵۳/۱۷  ۹۴/۳  ۲۵/۱۷  ۳۵/۳  ۵۴/۱۶  ۴۵/۳  ۶۶/۱۶  خويشتنداري
جستجوي 

  حمايت
  اجتماعي

۱۶/۱۲  ۹۰/۳  ۱۰/۱۰  ۰۶/۳  ۲۳/۱۰  ۳۷/۳  ۶۵/۱۰  ۴۶/۳  ۱۲/۱۱  ۶۶/۳  ۰۴/۱۱  ۱۱/۳  

-وليتؤمس
  پذيري

۳۷/۱۰  ۵۹/۲  ۸۰/۹  ۴۸/۲  ۸۹/۹  ۷۰/۲  ۴۶/۹  ۶۴/۲  ۷۹/۸  ۷۶/۲  ۹۶/۸  ۲۹/۲  

  ۸۹/۳  ۶۲/۱۴  ۵۴/۳  ۶۰/۱۳  ۳۴/۳  ۹۴/۱۴  ۵۵/۴  ۵۷/۱۵  ۴۹/۳  ۴۱/۱۵  ۳۵/۳  ۷۲/۱۴  اجتناب-فرار
شايي گمساله
ريزي برنامه

  شده

۲۴/۱۳  ۹۸/۲  ۷۳/۱۳  ۱۵/۳  ۸۶/۱۱  ۹۴/۲  ۴۱/۱۲  ۹۵/۲  ۵۷/۱۲  ۲۹/۳  ۴۹/۱۳  ۱۹/۳  

ارزيابي مجدد 
  مثبت

۱۷/۱۸  ۸۶/۳  ۷۶/۱۷  ۳۸/۳  ۲۷/۱۶  ۷۹/۳  ۴۸/۱۷  ۵۴/۳  ۸۵/۱۶  ۹۹/۳  ۲۳/۱۷  ۵۳/۳  

  ۸۹/۱۲  ۳۴/۴  ۰۵/۱۲  ۰۶/۵  ۶۰/۱۱  ۷۲/۴  ۳۶/۱۲  ۰۴/۴  ۱۸/۱۰  ۲۹/۲  ۲۲/۱۰  ۶۰/۷  شادكامي
  

  

 1- Kozma 
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  ) نفر۳۸۴: تعداد(ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد بررسي ) ۲(جدول 
  

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۱۱  
                      ۲۷۲/۰   رويارويي-۱
                    ۳۵۷/۰  ۱۶۶/۰  گزينيـ دوري۲

ـ ۳
  خويشتنداري

                      

ـ جستجوي ۴
حمايت 
  اجتماعي

۲۱۸/۰  ۱۰۳/۰  ۲۰۱/۰                  

ـ مسؤوليت ۵
  پذيري

۲۵۰/۰  ۱۵۲/۰  ۲۵۷/۰  ۲۵۷/۰                

              ۳۵۴/۰  ۰۵۴/۰  ۰۸۷/۰  ۱۳۹/۰  ۴۱۳/۰  اجتناب-ـ فرار۶
            ۰۷۷/۰  ۲۸۴/۰  ۳۰۵/۰  ۴۷۴/۰  ۲۹۹/۰  ۳۲۹/۰  گشاييـ مسأله۷

ـ ارزيابي ۸
  مجدد مثبت

۲۴۰/۰  ۳۲۱/۰  ۴۱۲/۰  ۴۱۰/۰  ۴۴۷/۰  ۲۲۵/۰  ۴۸۴/۰          

        ۲۳۵/۰  ۱۹۰/۰  -۳۸۸/۰  -۰۸۷/۰  ۱۴۱/۰  ۰۵۰/۰  ۱۰۱/۰  -۱۰۵/۰  ـ شادکامي۹
      -۱۴۴/۰  ۴۶۱/۰  ۴۴۱/۰  ۶۴۹/۰  ۳۹۲/۰  ۲۱۵/۰  ۶۳۵/۰  ۶۵۱/۰  ۶۷۳/۰  مدار هيجان-۱۰
  ۵۱۵/۰  ۱۸۳/۰  ۸۲۹/۰  ۷۰۶/۰  ۲۳۲/۰  ۶۴۲/۰  ۷۰۶/۰  ۴۶۳/۰  ۲۹۹/۰  ۳۴۹/۰  مدارـ مسأله۱۱

  

  ۸۶/۵۰  ۸۶/۵۵  ۰۸/۵  ۳۸/۱۷  ۸۵/۱۲  ۶۹/۱۴  ۵۶/۹  ۰۵/۱۱  ۷۶/۱۶  ۵۸/۱۲  ۸۰/۱۱  ميانگين
  ۵۴/۹  ۶۴/۸  ۵۴/۱۱  ۷۶/۳  ۱۱/۳  ۶۶/۳  ۶۵/۲  ۵۷/۳  ۵۷/۳  ۱۲/۳  ۹۱/۲  انحراف معيار

r > 0.10  ,  p< 0.05             r > 0.14  ,  p< 0.01 r > 0.19 ,         p< 0.001 
  

بين شادكامي و ) >۰۱/۰p(داري همانگونه كه معلوم است همبستگي مثبت و معني
بين ) >۰۱/۰p(داري معنيمدار و همبستگي منفي و اي مسألهراهبردهاي مقابله

 ضريب همبستگي .شودمدار مشاهده مياي هيجانشادكامي و راهبردهاي مقابله
 ۲داري آنها نيز در جدول اي با شادكامي و سطح معنيهاي راهبردهاي مقابلهزيرمقياس

  .مشخص شده است
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ط ـادكامي توسـتغير شـني مـبييزان پيشـحليل بيشتر و نشان دادن مـراي تـب
اي، روش رگرسيون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت و نتايج آن نيز راهبردهاي مقابله

 درصد از متغير ۲۹يعني . باشدمي) R2= ۲۹/۰ (۲۹/۰ي ضريب تعيين دهندهنشان
اين ميزان ضريب ). ۳جدول (شود اي تبيين ميشادكامي توسط راهبردهاي مقابله
  . مطلوبي استتعيين به ويژه در علوم انساني مقدار

  

  بينتحليل رگرسيون نمرات متغير مالك بر نمرات متغيرهاي پيش) ۳(جدول 

 R  مدل
 R2 

R2  تعديل 
  شده

خطاي 
استاندارد 
  برآورد

df1 df2 
سطح 

  داريمعني

۱  ۵۴/۰  ۲۹/۰  ۲۷/۰  ۸۵/۹  ۸  ۳۷۵  ۰۰۰/۰  
  

يانس بين بر متغير مالك، تحليل واردر ادامه براي نشان دادن تأثير متغيرهاي پيش
  ).۴جدول (رگرسيون به شرح زير آورده شده است 

  
  

  بينتحليل واريانس رگرسيون نمرات متغير مالك بر نمرات متغيرهاي پيش) ۴(جدول 

مجموع   مدل
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  F  مجذورات

  سطح
  داريمعني

  رگرسيون
  باقيمانده

  كل

۹۳۲/۱۴۶۰۲  
۴۰۲/۳۶۴۰۰  
۳۳۳/۵۱۰۰۳  

۸  
۳۷۵  
۳۸۳  

۳۶۶/۱۸۲۵  
۰۶۸/۹۷  

۸۰۵/۱۸  ۰۰۰/۰  

  

اين مطلب گوياي . دار است به دست آمده معنيFدهد  نشان مي۴طور كه جدول  همان
 داربيني متغير مالك معنيبين در پيش يكي از متغيرهاي پيش نقشآن است كه حداقل

بيني مشخص تك متغيرها را آزمود و سهم آنها را در پيشبنابراين الزم است تك. است
  ).۵دول ج(نمود 
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  بينبيني متغير شادكامي از روي متغيرهاي پيشپيش) ۵(جدول 
 B  ß  t P  متغيرها

  ۰۰۰/۰  -۳۳/۸  -۴۳/۰  -۳۴/۱   اجتناب-فرار
  ۰۰۰/۰  ۷۲/۵  ۳۳/۰  ۰۲/۱  ارزيابي مجدد مثبت
  ۰۳/۰  ۱۵/۲  ۱۲/۰  ۴۴/۰  ريزي شده مساله گشايي برنامه

  ۰۴/۰  -۰۸/۲  -۱۱/۰  -۳۵/۰  خويشتنداري
  ۰۴/۰  -۰۲/۲  -۱۰/۰  -۴۵/۰  ي پذيرمسئوليت

  ۱۱/۰  ۵۹/۱  ۰۸/۰  ۲۹/۰  گزينيدوري
  ۴۲/۰  /۸۲  ۰۴/۰  ۱۳/۰  جستجوي حمايت اجتماعي

  ۵۱/۰  -۶۵/۰  -۰۳/۰  -۱۴/۰  رويارويي
  

بين، شود كه از بين متغيرهاي پيش، معلوم مي ۵جدول   مندرج درßبا توجه به ضرايب 
ريزي گشايي برنامه، مسأله) ۳۳/۰(ثبت ، ارزيابي مجدد م)-۴۳/۰( اجتناب –راهبرد فرار 

 داريبه ترتيب اثر معني) ۱۰/۰(پذيري و مسؤوليت)  -۱۱/۰(، خويشتنداري ) ۱۲/۰(شده 
  . بر شادكامي دارند

  گيريبحث و نتيجه
معني . اي را نشان دادي شادكامي با راهبردهاي مقابلهنتايج پژوهش حاضر، رابطه

ي مثبت منهاي عاطفه  اوقات به معناي عاطفهاصطالح شادکامي مبهم است؛ گاهي
شود، گاهي اوقات رضايت از زندگي به تنهايي و بعضي اوقات منفي به کار برده مي

ي مثبت بدون وجود عاطـفه منفي به کار برده ترکـيبي از رضايت از زندگي و عاطفه
 احساس ، شادکامي را به عنوان حس خوشي،)۱۹۹۵(مايرز  ).۲۰۰۶استرلين، ( شودمي

او معتقد است . کنديابد، تعريف مياينکه زندگي در کل،  به خوبي و خوشي ادامه مي
آيد،  که اين احساس از طريق رسيدن به چيزهاي خيلي زياد و برجسته به دست نمي

اگر مردم، عوامل . هاي کوچک،  بيشتر مي توانند ما را شادمان سازندبلکه لذت
کننده، شغلي سالم و  همسر يا دوستاني مهربان و حمايتشادکامي نسبتاً پايدار مانند
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نظير (هاي کوچک و گذرا بخش و منظم را با شاديي تفريحي لذتسازنده، برنامه
بياميزند، به باالترين درجه ) ي خوب، يا تشويق کاري، يا مسافرت کوتاهگرفتن نمره

  . شوندشادکامي نايل مي

 رواني يا ذهني نيست بلکه به وضعيت مغز برخي معتقدند شادكامي تنها يک حالت
اند که ترکيبات شيميايي و کارکرد شناسي پي بردهدانشمندان عصب. نيز ارتباط دارد

. هستند با هم تفاوت دارد... مغز کساني كه داراي خلق شاد،  افسرده، خشمگين و 
ود؛ شي جلويي قشر مخ مربوط ميشادکامي هم در زنان و هم در مردان به منطقه

. گرچه در حالت غمگين، وسعت اين منطقه مغزي در زنان بيشتر از مردان است
پذير کنند که جزء ثابت شادکامي عميقا توارثمطالعات ژنتيک رفتاري پيشنهاد مي

تفسير مشترک اين يافته اينست که تغيير دادن شادکامي فرد تقريباً غيرممکن . است
تأثير خصوصيات تعيين شده ژنتيکي قرار مدت شادکامي تحت است يعني سطوح دراز

برخي از دانشمندان نيز عالقمند به ). ۲۰۰۴کار، (دارد که به درستي قابل کنترل نيست 
باشند و عوامل شناختي ميي روانشناختي بر اين پديدهبررسي تأثير عوامل غير زيست

د و معتقدند با دهنشناختي و بعضاً اجتماعي را مورد مطالعه قرار ميشخصيتي و روان
با شادكامي و از ) ايمانند راهبردهاي مقابله(شناختي ي ارتباط عوامل روانمطالعه

، ديماتئو(توان بر ميزان شادكامي افراد تأثير گذاشت طريق دستكاري اين متغيرها مي
معتقد است راهبردهاي مقابله اي ) ۱۹۹۹؛ نقل از ديماتئو ۱۹۷۹(الزاروس ). ۱۹۹۹

گرايانه با مشكل؛ عمل كردن در جهت سازگاري كنار آمدن واقع: وظيفه استداراي پنج 
ط ـداوم روابـجاني؛ تـعادل هيـفظ تصور مثبت از خود؛ حفظ تـنفي؛ حـبا وقايع م

اي رد مقابلهـردي، در قالب دو نوع راهبـاين وظايف كارك. گرانـبخش با ديرضايت
ند و عقيده بر اين است كه راهبردهاي ابندي شدهطبقه) مدارمدار و هيجانمسأله(

برخي . مدار تأثير بيشتري بر شادكامي دارندمدار در مقايسه با راهبردهاي هيجانمسأله
مدار را به دو نوع مثبت و منفي تقسيم كرده و تأثير ها نيز راهبردهاي هيجاناز پژوهش

ار و راهبردهاي هيجان مدمدار مثبت را هم راستا با راهبردهاي مسألهراهبردهاي هيجان
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نتايج پژوهش حاضر همسو با ). ۱۳۸۶بشارت، (داند منفي را متعارض با آن ميمدار
اي بسياري از تحقيقات انجام گرفته حاكي از ارتباط مثبت بين راهبردهاي مقابله

اي و ارتباط منفي بين راهبردهاي مقابله) به غير از ارزيابي مثبت مجدد(مدار مسأله
علت ناهمسويي اين دو زير . با شادكامي است) گزينيبه غير از دوري(ار هيجان مد

هاي شخصيتي مقياس را مي توان به برخي موارد از جمله تفاوت جنسيتي  و ويژگي
هاي جنسيتي قابل توجهي در به كارگيري اند كه تفاوتتحقيقات نشان داده. نسبت داد

تلف نشانگر اين واقعيت هستند كه مردان مطالعات مخ. اي وجود داردراهبردهاي مقابله
همچنين مردان . كنندتر از زنان با مشكل و منبع ايجادكننده آن برخورد ميمستقيم

. كنندمدار استفاده ميمدار و زنان از راهبردهاي هيجانبيشتر از راهبردهاي  مسأله
ه از نتايج برخي از تحقيقات حاكي است هرچه صفت مردانگي باال باشد استفاد

راهبردهاي مسأله مدار بيشتر است و بر همين منوال هر چه صفت زنانگي باال باشد 
 ؛ نقل از ۱۹۹۸ و همكاران ، ۱كامپاس(استفاده از راهبردهاي هيجان مدار بيشتر است 

) ۲۰۰۰ ، ۳ و كراپيك۲ ؛ نقل از كاردم۱۹۸۶(مك كري و كوستا ) . ۱۳۸۷اسماعيلي ، 
هاي شخصيتي مانند روان توانند از ويژگياي ميقابلهعقيده دارند كه راهبردهاي م

اي رنجوري با راهبردهاي مقابلهبه نظر آنها روان. رنجوري و برونگرايي تأثيرپذيرند
 ۴آيزنگ. مدار ارتباط مثبت دارداي مسألهاجتنابي و برونگرايي با راهبردهاي مقابله

اي به تي و راهبردهاي مقابلهمعتقد است عوامل شخصي) ۱۹۹۰، ۵؛ نقل از بولگر۱۹۸۳(
 ها نقش دارند بنابر اينصورت مستقيم و غيرمستقيم در ايجاد و تداوم انـواع ناسازگاري

تحقيقات وسيعي در صدد روشن كردن نقش اين متغيرها در افراد عادي و افراد داراي 
تواند به طور مستقيم و هايي كه مياز جمله خصيصه. اندمشكالت رفتاري  بوده

  اي و عوامل شخصيتي باشـد شادكامي است وغيرمستقيم تحت تأثير راهبردهاي مقابله
  

  

2- Kardum 
4- Eysenk 

1- Kampas 
3- Krapic 
5- Bolger 
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هاي شخصتي نقش ميانجي را در توان چنين تصور كرد كه مؤلفهرسد ميبه نظر مي
  ).۲۰۰۴كار، (كند اي و شادكامي بازي ميبين راهبردهاي مقابله

  
  

  ۳۰/۷/۸۷  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۸/۱۱/۸۷  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۰/۳/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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