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Introduction 
Happiness as one of the most important psychological needs of mankind, 

has always occupied the human mind because of its major effects on 

personality formation. Therefore, since happiness is one of the essential 

emotions of mankind, everyone experiences it at their own expense. Recent 

studies show that belief that happiness is not a permanent issue, but a fragile 

variable, is negatively correlated with experienced happiness. This means 

that maintaining the fragility of happiness beliefs will lead to a weakening of 

happiness that is accompanied by uncertainty about the likelihood of 

happiness. In other words, the link between the fragility of the happiness and 

happiness beliefs experienced depends on one's optimistic and pessimistic 

expectations of the future. Thus, when there is skepticism, the fragility of 

happiness beliefs can create a negative outlook that in turn can make it 

difficult to engage in targeted behaviors and even lead to a failure to 

understand happy emotions, and vice versa. However, the fragility of 

happiness beliefs can create a positive outlook that can facilitate the perception 

of the excitement of happiness. Therefore, the purpose of this study was to 

determine the relationship between the fragility of happiness beliefs and 

happiness experienced with the moderating role of optimism. 
 

Method 
The research method is descriptive-correlational, the type of path analysis, in 

which the relationships between variables are studied in the form of a model. 
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Extended Abstract 
 

152 

For this study, 225 students from Shahid Bahonar University of Kerman were 

selected by multistage cluster sampling. To collect data, optimism-pessimism 

(LOT), happiness fragility (FHS) and inner happiness (SHS) questionnaires 

were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple 

hierarchical regression analysis using SPSS-22 software.  
 

Results 
The results showed that there is a significant negative relationship 

between the fragility of happiness beliefs and optimism (p ≤ 0.05). However, 

there is a positive and meaningful relationship between experienced 

happiness and optimism (p ≤ 0.01). The results of regression analysis for 

examining the moderating effect of optimism on the relationship between the 

fragility of happiness and experienced happiness showed that optimism was 

able to moderate the relationship between the fragility of happiness and 

experienced happiness. In other words, optimism reduces the relationship 

between the fragility of happiness beliefs and the happiness experienced. 
 

Conclusion 
In general, it can be concluded that the relationship between the fragility 

of happiness beliefs and the happiness experienced can be reduced in 

students by improving their optimism. In fact, optimism, by facilitating 

positive emotions, enables people to better cope with the challenges of their 

lives, thereby reducing the fragility of happiness beliefs on experienced 

happiness and increasing their inner happiness. In other words, given that 

optimism predicts subjective well-being, optimists consider life to be 

controllable, fun, stress-free, more self-satisfied, relationships with friends 

than pessimists. Ultimately, optimists will have a deeper quality of life than 

pessimists, all of which reduces unpleasant emotions and expectations and, 

as the result, gives them a greater sense of happiness through enjoyable 

relationships with friends.  
 

Keywords: Fragility of Happiness Beliefs, Experienced Happiness, 

Optimism 
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گر شده: نقش تعدیلارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه

 بینیخوش
 

 لیال شاملی

 متقی دستناییشکوفه 

 جانیملیحه حسین

 چکیده
شده با نقش حاضر با هدف تعيين ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربه پژوهش

نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد  445بينی انجام گرفت. در اين پژوهش پيمايشی، کنندگی خوشتعديل
ای ای چند مرحلهگيری خوشها، از روش نمونههآوری دادهباهنر شهر کرمان شرکت کردند. جهت جمع

 (SHS) و شادی درونی (FHS) (، شکنندگی شادیLOTدبينی )ب -بينیهای خوشو از پرسشنامه

ها با روش ضريب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه سلسه مراتبی و با استفاده شد. داده
حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد که شکنندگی  تحليل شدند. نتايج SPSS-22افزار ز نرماستفاده ا

بينی توانست شده دارد. عالوه بر اين، خوشداری با شادمانی تجربهباورهای شادی رابطه منفی معنی
شکنندگی باورهای شادی را بر بينی رابطهرابطه ميان اين متغيرها را تعديل کند. به عبارت ديگر، خوش

های آموزشی توان با طراحی و اجرای مجموعه برنامهبر اين اساس، میشده کاهش داد. شادمانی تجربه
شده بينی در دانشجويان به کاهش ارتباط شکنندگی باورهای شادی و شادمانی تجربهخوش ارتقاءجهت 

 در آنان دست يافت.
 

 بينیشده، خوششکنندگی باورهای شادی، شادمانی تجربه کلید واژگان:
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 مقدمه
مورد غفلت واقع شده و  4شناختیو بهزيستی روان 1دی، موضوع شادیهای زيابرای سال

 ,Shehni Yeilagh) شدهای ناشاد انسانی مثل افسردگی و اضطراب تأکيد میروی جنبه

Shojaii, Behroozi & Maktabi, 2011 .)اند اهميت نقش اخيراً محققان زيادی تالش کرده

(. Joshanloo et al., 2016شناختی نشان دهند )وانکننده شادمانی را در سطوح بهزيستی رتعيين

که صرفاً تجارب باور به اينکه شادمانی به دنبال يک سبک زندگی عالی است )بجای آن

طور هآورد( و بهتر است فعاالنه دنبال شود )تا اينکه از آن دوری شود( بخوشايندی را به بار می

 & Ford, Shallcross, Mauss, Floerkeدر ارتباط است ) 3داری با بهزيستی ذهنیمعنی

Gruber, 2014; Huta & Ryan, 2010 .)طور کلی شادمانی در ايجاد سالمت روان افراد به

شان، کند تا در روابط اجتماعی و دست يافتن به اهدافبسيار مؤثر بوده و به آنان کمک می

مانی در پی عوامل شاد(. Ahmadi Froshani & Yazdkhasti, 2013) کوشا و موفق باشند

-های ذهنی، جسمانی و روانآيد؛ عوامل درونی شامل توانمندیدرونی يا بيرونی به وجود می

مدتی ها توجه نمايد، احساس رضايت و شادمانی طوالنیشناختی فرد است که اگر وی به آن

. (Diener, Lucas & Richard, 2000)بدون دخالت ديگران( برای خويش ايجاد خواهد کرد )

هايی اشاره دارد که در بيرون شخص وجود اين در حالی است که عوامل بيرونی به مشوق

ترين تعريف از ترين و عملياتی(. جامعBartolini, Bilancini & Sarracino, 2009دارند )

به اعتقاد وی، منظور از شادمانی قضاوت  ارائه شده است؛ Veenhoven (1988)شادمانی توسط 

اش است. به عبارت ديگر شادمانی به اين معناست که مطلوبيت کيفيت کل زندگیفرد از ميزان 

-معتقد است بهزيستی ذهنی به دريافت Rassel (1980)فرد چقدر زندگی خود را دوست دارد. 

 & cited by Bargahiهای زندگی اشاره دارد )های شخص از خود و بينش ذهنی وی از تجربه

Kabiri, 2015به اعتقاد .)Dinner (1999) های مثبت و ، بهزيستی ذهنی شامل تمام ارزيابی

حائز اهميت  Dinnerچه در تعريف دهند. آنشان انجام میمنفی است که مردم در مورد زندگی

بايست از يکديگر متمايز گردد: يکی جنبه است دو جنبه از بهزيستی ذهنی است که می
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3-  subjective well-being 
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شود و ديگری جنبه عاطفی است دگی تصور میشناختی که معموالً در قالب رضايت فرد از زن

که اغلب به صورت احساس شادی يا ناراحتی از تعادل ميان احساسات خوشايند و ناخوشايند 

 (. cited by Hezarjaribi & Safarishali, 2012شود )در نظر گرفته می

است  1باور به اينکه شادمانی، يک موضوع باثبات و هميشگی نيست بلکه متغيری شکننده

فرهنگ مورد  16شده در ارتباط است. در يک مطالعه که در آن با پيامدهای بهزيستی تجربه

های طور منفی با جنبههبررسی قرار گرفته بود نتايج نشان داد شکنندگی باورهای شادی ب

(. پژوهشگران در Joshanloo et al., 2015مختلفی از بهزيستی ذهنی افراد همبستگی دارد )

های احتمالی ارتباط ميان مفاهيم شادمانی و سطوح واقعی کنندهند که تعديلتالش هست

جويی و رضايت از بهزيستی را شناسايی کنند. در يک تحقيق نشان داده شد ارتباط بين لذت

شود کنند تعديل میهايی )درونی يا بيرونی( که افراد دنبال میزندگی توسط انواع ارزش

(Joshanloo et al., 2016علی .) رغم اين حقيقت که شکنندگی باورهای شادی همبستگی منفی

ی در مورد حفظ شکننده بودن مضررسد ذاتاً هيچ چيز با بهزيستی ذهنی دارد، به نظر می

با مدنظر قرار دادن  ، Joshanloo et al. (2015)باورهای شادی وجود ندارد. مطابق با پژوهش 

ه، اين ديدگاه که شادمانی شکننده است به واقعيت ها و تجارب روزانماهيت گذرای هيجان

تر است تا اين ديدگاه که شادمانی باثبات است و کامالً تحت کنترل اشخاص قرار دارد. نزديک

از اين رو، اين احتمال وجود دارد که باور به شکننده بودن شادمانی در برخی افراد زيانی به 

ورهای شادی به تنهايی قادر نيست بهزيستی ذهنی بهزيستی وارد نکند. بنابراين، شکنندگی با

که افراد را کاهش دهد. در عوض، اين ارتباط منفی ممکن است در پی انتظاراتی همچون اين

يافتنی نيست به وجود آمده باشد. به عبارت ديگر، حفظ شکنندگی باورهای شادی شادی دست

عدم اطمينان در مورد احتمال در صورتی منجر به تضعيف بهزيستی ذهنی خواهد شد که با 

 (. Joshanloo et al., 2016دستيابی به شادمانی همراه باشد )

، بهزيستی ذهنی مترادف با خوشبختی است و اکثر محققان Seligman (2011)از ديدگاه 

ها حاکی از آن رأی هستند که خوشبختی يک احساس ذهنی است. پژوهشدر اين موضوع هم

حاضر خوشبختی تحت تأثير وضعيت فرد، حوادث زندگی و حتی  است که هر چند در حال

                                                           
1-  fragility 
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گيرد، احساس شادمانی درونی يک شاخص نسبتا ًپايدار برای شرايط آب و هوايی قرار می

(. محققان در تالشند Eddigton & Shuman, 2015شود )خوشبختی در هر انسانی محسوب می

ر زندگی را شناسايی کنند که در يکی از د 1بينیتا ارتباط بين مفاهيم شادمانی و سطوح خوش

بينی در زندگی های فرهنگی، خوشها مشخص گرديد با مدنظر قرار دادن گرايشپژوهش

شود بينی به گرايشی گفته می(. خوشFord et al., 2015بينی کننده بهزيستی ذهنی است )پيش

حوادث مثبت را به عوامل  که افراد تمايل دارند حوادث منفی را به عوامل بيرونی و موقتی و

گيری بينی جهت(. در تعريفی ديگر، خوشSeligman, 2011درونی و دائمی ارتباط دهند )

(. از Peterson, 2000است که در آن معموالً پيامدهای مثبت درونی و کلی مورد انتظار است )

-که به يک پيشست ترين ديدگاه ابينی يا تفکر مثبت، تمايل به اتخاذ اميدوارانهرو، خوشاين

تر از چيزهای بد است اشاره عاطفی و شناختی در اين مورد که چيزهای خوب مهم آمادگی

های فرد از پيامدها و نتايج زندگی است بينیدارد. اين ديدگاه مستلزم چگونگی ارزيابی و پيش

(Strassle, Mckee & Plant, 2000بسياری از محققان به اين نتيجه رسيده .)بينان خوش اند که

بينی (. خوشCarver, Scheier & Segerstrom, 2010زندگی بهتری نسبت به بدبينان دارند )

 Zhangبينی کند )طور قابل توجهی قادر است شادمانی را پيشاست که به سرمايه روانی مثبتی

& Makowski, 2016بين بسيار مثبت از بهزيستی ذهنی و عنوان يک پيشبينی به(. خوش

(. نقش Daukantaite & Zukauskiene, 2012شناختی تعريف شده است )کردهای روانکار

ها انگيزش توضيح داده شده است. اين مدل 4ارزش-های انتظاربينی بر اساس مدلمثبت خوش

های هدفمند تواند به شروع فعاليت( می3معتقدند که عدم اطمينان در دستيابی به اهداف )بدبينی

ت دستيابی به آن اهداف آسيب برساند. برعکس، انتظارات مثبت و انگيزه و تالش مستمر جه

ها و آميز با چالشکند و انطباق موفقيتپيشرفت، دستيابی به اهداف مورد نظر را تسهيل می

(. Carver & Scheier, 2002بخشد )های بالقوه در مسير دستيابی به اهداف را بهبود میشکست

شده بستگی به چنين انتظارات کلی رهای شادی و شادمانی تجربهارتباط ميان شکنندگی باو

تواند افراد از آينده دارد. هنگامی که بدبينی وجود داشته باشد، شکنندگی باورهای شادی می

                                                           
1-  optimism  

2-  expectancy-value models 

3-  pessimism 
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انداز منفی را به وجود آورد که آن نيز به نوبه خود باعث دشواری در رفتارهای يک چشم

 (. Bryant, 2003های شاد منجر شود )هيجان هدفمند شده و حتی به ناتوانی در فهم

تواند بينی میدر مجموع، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا خوش

اثر شکنندگی باورهای شادی را بر تجارب شادمانی دانشجويان کاهش دهد؟ سؤال مذکور 

 مورد بررسی قرار گرفت.   1مطابق با شکل 
 

 

 

 

 
 

Figure 1. Relationship between research variables 
 

 روش
 يریگ ، نمونه و روش نمونهيجامعه آمار

جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه دانشجويان مشغول به تحصيل دانشگاه شهيد باهنر 

نفر بود. از آنجا که حداقل حجم نمونه برای مطالعات  12000به تعداد  1397-98کرمان در سال 

-گيری تصادفی چندمرحلهبا استفاده از روش نمونه ،(Hoe, 2008باشد )فر مین 400تحليل مسير، 

های انتخاب  دانشکده انتخاب و سپس از بين دانشکده 3های موجود ای، از بين تمامی دانشکده

 101دختر و  142دانشجو ) 445کالس انتخاب گرديد و در نهايت  3رشته و از هر رشته  3شده 

مونه مورد بررسی قرار گرفتند. ميانگين و انحراف استاندارد سنی عنوان گروه نپسر(  به

درصد در مقطع  14درصد دانشجويان در مقطع کارشناسی،  81( بود. 55/3) 24/41دانشجويان 

ای کننده در پژوهش در مقطع دکترای حرفهدرصد از دانشجويان شرکت 7کارشناسی ارشد و 

درصد در  3/37ويان در دانشکده علوم انسانی، درصد دانشج 2/37مشغول به تحصيل بودند. 

 کردند. درصد از دانشجويان در دانشکده فنی مهندسی تحصيل می 3/45دانشکده علوم پايه و 
 

 ابزار پژوهش
 های زير استفاده شد.در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه

شدهشادمانی تجربه شکنندگی باورهاي شادي  

بینیخوش  
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 1گيری زندگین جهت: اين آزمون نسخه کوتاه شده آزموبدبینی -بینیمقیاس خوش

(LOT است که توسط )Sheier and Carver (1985) های فردی در جهت سنجش تفاوت

 مورد تجديدنظر قرار گرفته است  Bridges (1993)بدبينی طراحی شده و توسط  -بينیخوش

(Sheier, Carver & Bridges, 1994 .)ای از درجهاين مقياس به صورت طيف پنج ها درپاسخ

بينی، ( قرار دارد. اين مقياس دارای سه ماده درباره خوش0( تا کامالً مخالفم )2موافقم )کامالً 

ها هدف هايی از يک آزمون که سنجش آنسه ماده درباره بدبينی و چهار ماده پرکننده )ماده

های اصلی آزمون حساس که آزمودنی نسبت به مادهاصلی آزمون نيست ولی به منظور اين

های به دست آمده از پرسش های شود( است. پس از معکوس کردن نمرهبرده مینشود به کار 

بينی محاسبه بينی و بدبينی به عنوان نمره کلی خوشهای خوشماده های بدبينی، مجموع نمره

)با  79/0و ضريب پايايی بازآزمايی  76/0شود. طراحان پرسشنامه، ضريب آلفای کرونباخ می

-ای يک گروه از دانشجويان گزارش کردند. جهت تعيين روايی همچهار هفته فاصله( را بر

استفاده شد.  Beckگرای آزمون در ايران، از همبستگی آزمون با پنج عامل مقياس نااميدی 

 -بينیبا مقياس خوش Beckعامل اول و چهارم و پنجم و نمره کلی مقياس نااميدی  داریمعنی

در پژوهش (. Goodarzi, 2002) نامه استاين پرسشدهنده اعتبار قابل قبول بدبينی، نشان

 به دست آمد.  71/0حاضر، ضريب پايايی مقياس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

برای سنجش  Joshanloo et al. (2015)اين آزمون توسط : 2مقیاس شکنندگی شادي

مجموع  دهی است کهماده خود گزارش 2شکنندگی باورهای شادمانی طراحی شد و دارای 

سنجند. پاسخ به اين مقياس به ماده، مؤلفه کلی شکنندگی باورهای شادی را می 2 های نمره

( قرار دارد. پايايی آزمون 1( تا بسيار مخالفم )7ای از بسيار موافقم )درجههفتصورت طيف 

کشور از جمله ايران و اعتبار مالک آن با  15بين  88/0تا  51/0توسط طراحان مقياس، از 

 ستفاده از پرسشنامه رضايت زندگی و شاخص رشد انسان نيز خوب گزارش شده استا

(Joshanloo et al., 2015 .) آزمون برای اولين بار در ايران به زبان فارسی تهيه و توسط تيم

نفری از دانشجويان اجرا شد و همسانی  440گروه نمونه  رویهمکار طراحان پرسشنامه، 

چنين، اعتبار همگرای آزمون توسط تيم مذکور با ه دست آمد. همبرای مقياس ب 80/0درونی 

                                                           
1-  Life Orientation Test (LOT) 
2-  Fragility of Happiness Scale (FHS) 
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در پژوهش حاضر، (. Joshanloo et al., 2015) گزارش شد 88/0مقياس ترس از شادی، 

 به دست آمد. 83/0آلفای کرونباخ  ضريب پايايی مقياس با استفاده از روش

عنوان به Lyubomirsky and Lepper (1999)اين آزمون توسط  :9مقیاس شادي درونی

دهی است. دو خودگزارش ماده 2خالصه فهرستی برای شادی درونی طراحی شد که دارای 

صورت مستقل و در مقايسه اش را به ترتيب بهخواهد شادیدهنده مینخست آن از پاسخ ماده

و  ديگر، افراد شاد ماده(. دو 1تا کمتر شاد:  7بندی کند )از بسيار شاد: با همساالنش درجه

ها تا چه اندازه درباره وی پرسد که اين توصيفدهنده میکند و از پاسخغمگين را توصيف می

به  Lyubomirsky and Lepper (1999)(. 1تا به هيچ وجه:  7درست است )از بسيار زياد: 

دست آوردند. همچنين، آنان برای آزمون به 92/0تا  79/0وسيله محاسبه آلفای کرونباخ، پايايی 

گزارش نمودند. اعتبار همگرای  90/0يايی بازآزمايی آزمون را نيز با فاصله يک ماه برابر پا

به دست آمد.  74/0تا  54/0آزمون توسط طراحان پرسشنامه با مقياس شادی و تندرستی بين 

به دست  94/0پايايی آزمون را با روش آلفای کرونباخ  Rahimi and Jokar (2015)در ايران 

اعتبار  Aghababaii, Farahani, Rahimi Nejad, and Fazeli mehrabadi (2009)آوردند. 

گزارش کردند. در پژوهش حاضر،  29/0تا  23/0همگرای آزمون با مقياس رضايت زندگی را 

 به دست آمد.  65/0ضريب پايايی مقياس با استفاده از روش آلفای کرونباخ 
 

 ها یافته
تاندارد، کمترين نمره، بيشترين نمره، کجی و ، ميانگين، انحراف اس1جدول شماره 

 دهد.کنندگان را بر حسب متغيرهای پژوهش نشان میشرکت های هکشيدگی نمر
 

Table 1.  
Mean, Standard deviation, lowest score, highest score, skweness and kurtosis of 
research variables 

Variables Mean 
Standard  
deviation 

Lowest  
score 

Highest  
score 

Skweness Kurtosis 

Fragility 
Happiness beliefs 

18/33 6/46 4 28 -0/38 -0/80 

Happiness 
experienced 

18/23 4/25 5 28 -0/18 0/25 

Optimism 14/58 3/35 4 23 -0/26 0/96 
 

                                                           
1-  Subjective Happiness Scale (SHS) 
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 -1و  +1بين  1های کجی و کشيدگی آماری متغيرهای پژوهش در جدول شماره ارزش

اند و توزيع هيچ يک از ها از اين جهت به صورت مطلوب توزيع شدهقرار دارد. بنابراين، داده

خطی چندگانه نيز عامل تورم متغيرها خارج از حالت نرمال نيست. در رابطه با بررسی هم

 گزارش شده است. 4واريانس و ضريب تحمل محاسبه شد که نتايج آن در جدول شماره 

 
Table 2.  

Results Factor Inflation Variance and Coefficient Tolerance Variables Research 

Direction Check Both- Linear Multiple 

Variables 
Inflation 

Variance 

Coefficient 

Tolerance 

Fragility Happiness beliefs 1/16 0/86 

Happiness experienced 1/28 0/78 

Optimism 1/13 0/88 

 

قرار دارد که  48/1تا  13/1نشان داد مقادير عامل تورم واريانس بين  4نتايج جدول شماره 

باالتر  1/0بود که از مقدار  88/0تا  78/0چنين، ضرايب تحمل بين است. هم 10تر از مقدار پايين

 خطی بودن چندگانه نيز در متغيرهای پژوهش رخ نداده است.بودند؛ به اين ترتيب، پديده هم
 

Table 3.  

Correlation coefficients of research variables 

Variables 1 2 3 

1. Fragility Happiness beliefs 1   

2. Happiness experienced -0/32
**

 1  

3. Optimism -0/16
**

 0/35
**

 1 

 

 بينی رابطه منفی و، بين شکنندگی باورهای شادی با خوش3بر اساس نتايج جدول شماره 

بينی شده و خوش( اين در حالی است که بين شادمانی تجربهp≤05/0دار وجود دارد )معنی

 (. p≤01/0دار وجودارد )رابطه مثبت و معنی

بينی بر ارتباط بين شکنندگی باورهای شادی و شادمانی گر خوشبرای بررسی اثر تعديل

-شد. الزمه انجام تحليل تعديلشده از تحليل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبی استفاده تجربه

گر وارد معادله رگرسيونی بين و تعديلهای استاندارد متغيرهای پيشگری اين است که نمره

گر با متغير تعاملی )ضرب بين و تعديلشود تا به واسطه کاهش همبستگی متغيرهای پيش
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 چندگانه کاهش يابد خطیگر(، احتمال وقوع همبين و تعديلاستاندارد متغيرهای پيش های نمره

(Beshlideh, 2012 .)گر و در نهايت متغير بين، سپس متغير تعديلبدين منظور، ابتدا متغير پيش

 ارائه شده است. 2تعاملی وارد تحليل رگرسيون شدند که نتايج آن در جدول شماره 
 

Table 4.  

Role moderator optimism in the relationship between fragility happiness beliefs and 

happiness experienced 

Predictive 

variables 

Step 1 Step 2 Step 3 

β R R
2
 β R R

2
 β R R

2
 

Fragility 
Happiness 

 beliefs 
-0/33

**
 

0/330 0/109 

-0/28
**

 

0/440 

0/194 -0/29
**

 

0/459 0/211 
Optimism - 0/29

**
  0/26

**
 

Fragility 
Happiness 
 beliefs   ×
Optimism 

- -  0/13
**

 

    P: 0/0001       F: 35/25 P: 0/0001 F: 75/24 P: 0/0001  F: 25/18 

 

، ضريب استاندارد تعامل شکنندگی باورهای شادی با 2با توجه به نتايج جدول شماره 

کنندگی (. بنابراين، اثر ش=p،13/0β ≤02/0دار بود )شده معنیبينی برای شادمانی تجربهخوش

 بينی باالتر، کمتر خواهد بود.شده دانشجويان با خوشباورهای شادی بر شادمانی تجربه

 

 گیري بحث و نتیجه

شده با هدف از پژوهش حاضر، تعيين تأثير شکنندگی باورهای شادی بر شادمانی تجربه

دی و بينی بود. نتايج نشان داد که بين شکنندگی باورهای شاگر خوشتوجه به نقش تعديل

 Joshanloo et al. (2016)داری وجود دارد که با تحقيقات شده رابطه منفی معنیشادمانی تجربه

توان بيان کرد زمانی همسو است. در تبيين اين موضوع می Furnham and Cheng (2000) و

گونه گيرد اگر از شکنندگی باور بااليی برخوردار باشد هيچکه فرد در موقعيت شاد قرار می

آورد؛ اش( به دست نمیای )قضاوت وی از مطلوبيت کيفيت کل زندگیشدهادمانی تجربهش

انديشد که چه کند بلکه به اين میکند فکر نمیزيرا فرد راجع به احساسات خوبی که تجربه می

داند که يابد. به عبارتی ديگر، او شادی را زودگذر میدهد و شادی او پايان میاتفاقی روی می

 (.Joshanloo et al., 2014) تواند به حالت نامطلوبی تبديل شودحتی میبه را
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بينی، نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد خوش کنندهدر رابطه با نقش تعديل

شده در دانشجويان را تعديل تواند تأثير شکنندگی باورهای شادی بر شادمانی تجربهکه اين متغير می

و  Carver et al. (2010) ،Joshanloo et al. (2017) هایپژوهشنتايج فته نيز با کند که اين يا

Scheier and Carver (2010) که  یافرادتوان بيان داشت همسو است. در تبين اين يافته می

و  شندينديب یو منطق قيطور عمتعارضات، قادرند به نهيدارند، در زم يیباال ینيبخوش

توانند خود را کنترل کنند و یبهتر م . آنانکنند انيرا به شکل مناسب باحساسات و افکار خود 

شده  یدارند، کمتر دچار افسردگ يیباال ینيبکه خوش یافراد ن،يدهند. بنابرا زهيانگيش به خو

 نيدهند و ایاز خود نشان م یناگوار زندگ عيدر مواجهه با وقا یبهتر یسازش یهاو پاسخ

دارند.  ازيبه آن ن یها در زندگلتيها و فضیداشتن توانمند ید برااست که افرا یژگيهمان و

 نانيکه نسبت به احساسات خود اطم یادراست. اف تافکار مثب ،ینيبخوش یهاطهياز ح یکي

 ميتنظ يیتوانا ،یطور کلکنند. به تيرا هدا شيخو یتوانند زندگیدارند، بهتر م یشتريب

باشد که یم ینيبخوش یهالفهؤاز م ،یو افسردگ یديون خشم، ناامچمختلف، هم جاناتيه

افراد با  یهایژگياز و یکي. افراد داردروان  ر تضعيف سالمتب یجد ريثأعوامل، ت نيهمه ا

است که  يی(فشارها ا)ي يیهابردن تکانه نياز ب ايانداختن  ريخأبه تو ، کنترل باال ینيبخوش

باال دارند، به ندرت نگرش و اهداف  ینيبکه خوش يیشود. آنهایبه اهداف م آنان دنيمانع رس

با  سهيدر مقا ینيبتفکر خوش یدارا شخاصکه ا یطوربه کنند.یبلندمدت خود را رها م

مقابله ی ثرترؤناگوار به طور م یدادهايهستند با رو ینيو بدب یتفکر منف یکه دارا یافراد

 شتريخوب ب یدادهايرو نده،يکه در آنيابر  یمبن یداشتن نوع انتظار کل اي ینيبکنند. خوش یم

تواند بر رفتار و نحوه کنار آمدن آنها با مشکالت و یمبد اتفاق خواهند افتاد  یدادهاياز رو

 ندهيانتظار دارند که در آ نيبافراد خوش رايز ؛بگذارد ريثأت یزندگ یفشارزا یدادهايرو

و  احساس مثبت جاديباعث ا نده،يبه آ نانياطم نيو هم فتديآنها اتفاق ب یمثبت برا یامدهايپ

اگر با مشکالت و  یحت یافراد نيچن (.Carver & Gaines, 1987) شودیم آنان درشادمانی 

هستند، بر  نيبخوش ندهيآنجا که نسبت به آ ازهم مواجه شوند،  یزندگ یفشارزا یرخدادها

مثبت کنار آمدن  یاهبردهاتوانند مشکالت را حل کنند و از ریم خودباورند که با تالش  نيا
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احساس شادمانی درونی را در  تواندیله مأمس نيها استفاده کنند. اتيموقع نيمواجهه با ا یبرا

 افراد  منجر شود. یزندگمطلوب  تيفيک فرد ايجاد کند و به

بينی باعث تسهيل توان نتيجه گرفت که خوشهای بدست آمده میطور کلی از يافتهبه

های زندگی توانند با چالششود. در اين وضعيت، افراد بهتر میر فرد میاحساسات مثبت د

شده کاهش يافته و مقابله کنند و در نتيجه، تأثير شکنندگی باورهای شادی بر شادمانی تجربه

بينیبينی پيش(. به عبارت ديگر، خوشCarver et al., 2010يابد )شادی درونی آنان افزايش می

بين، زندگی را قابل کنترل، جالب و بدون فشار و ی است. افراد خوشکننده بهزيستی ذهن

دانند و نسبت به افراد بدبين، رضايت بيشتری از خود، روابط با دوستان و مشاغل ناراحتی می

تری نسبت به افراد بدبين  ها کيفيت زندگی عميق بينکنند. در نهايت، خوشخويش گزارش می

کاهد و در  مل از بروز احساسات و انتظارات نامطلوب میی اين عواخواهند داشت و همه

 آورندبخش با دوستان به دست می نتيجه، احساس شادمانی بيشتری در اثر روابط لذت

(Scheier & Carver, 1992.) 

 دشانيو نوع د ريکند، تفسیها را مشخص مانسان ینحوه زندگ آنچهشد  ادآوري ديبا

در  .ديآیم از باورها یشياندمثبت أ. سرمنشعيود آن وقااست نه خ یرونيب عينسبت به وقا

شود و از شکنندگی باورهای شادی بينی باال باعث ايجاد باور مثبت در فرد مینتيجه، خوش

است که  نآ عيو وقا یاز زندگ افراداعتقادات و نوع برداشت  ،باورها کند و اينجلوگيری می

 کشاند.یشادی درونی و خوشبختی مرا به سمت آنها 

توان به اين موضوع اشاره کرد که تمرکز صرف بر های اين پژوهش میاز محدوديت

رو های پژوهش را تا حدی با محدوديت روبهدهی يافتهدانشجويان يک دانشگاه، ظرفيت تعميم

کند. همچنين، نتايج پژوهش حاضر همچون بسياری از مطالعات ديگر به دليل استفاده از می

-چون پرسشنامه به جای مطالعه رفتار واقعی، ممکن است مشارکتهمدگزارشی ابزارهای خو

که، در های مبتنی بر کسب تأييد اجتماعی ترغيب کند. ديگر آنکنندگان را به استفاده از شيوه

استفاده شد.  1مطالعه حاضر به منظور تحليل روابط بين متغيرهای چندگانه از يک طرح مقطعی

های طولی است. بر اين اساس، کارگيری طرحها مستلزم بسط اين يافتهرو، تکرار و باز اين

                                                           
1-  cross-sectional 
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-نين، از روشچهای آماری ديگر نيز اجرا شود. همهای آتی در نمونهشود پژوهشپيشنهاد می

آوری اطالعات از جمله مصاحبه با افراد و مطالعه رفتار واقعی آنان در های مختلف جمع

ادهای پژوهش حاضر، بررسی و مقايسه روابط بين محيط استفاده شود. از ديگر پيشنه

اجتماعی مختلف است تا تأثير اين  –های اقتصادیمتغيرهای اين پژوهش در افراد با وضعيت

بينی در ارتباط بين شکنندگی باورهای شادی و کننده بودن خوشعوامل نيز در ميزان تعديل

اندرکاران شود که مسئولين و دست شده بهتر مشخص شود. در نهايت، پيشنهاد میشادی تجربه

های طراحی و اجرای برنامه در جهتها، های فوق برنامه در دانشگاهريزی فعاليتبرنامه

 بينی در دانشجويان اقدام نمايند.آموزشی برای افزايش خوش
 

ررسی، تحليل، سازی، اعتبارسنجی و مديريت پروژه: تمامی نويسندگان. تحقيق و بمفهومسهم مشارکت نویسندگان: 
 نويس: شکوفه متقی دستنائی شناسی، منابع و نگارش پيشسازی متن: ليال شاملی. روشويراستاری و نهايی

 .شود می قدردانی و تشکر شدند، پژوهش اين در به مشارکت حاضر که از کليه کسانیگزاري:  سپاس

 .ردندا منافع تعارض مقاله اين نويسندگان، اظهار به بنامنافع:  تعارض

 . است نداشته مالی حامی اين پژوهش،مالی:  حامی
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