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Abstract:
The purpose of this study was to present and test a model of the effect of the students' locus
of control on happiness with the mediation role of optimism and hope. Therefore 377
participates, including 234 males and 143 females, were selected from among the students of
a nonprofit institute of higher education and then were asked to respond to the items of
Rotter's Locus of Control and Adult Hope Scales, Oxford Happiness Questionnaire and Life
Orientation Test. Structural equation modeling was used to test the research model. Also, to
investigate the indirect effects of the research model, bootstrapping method was used. The
results showed that the fit indices for the research model were in the favorable range;
therefore, the model was consistent with the data. Also, the direct effects of the model showed
that the effect of locus of control on the optimism was significant, the effect of hope on
happiness was significant, the effect of the locus of control and optimism on hopefulness was
also significant , but the effect of optimism on happiness was not significant. Finally, the
results showed that all of the indirect effects of the model were significant and the locus of
control had a significant effect with the mediation of optimism and hope, on the students'
sense of happiness. Therefore, it seems necessary to consider these factors as the influential
factors promoting happiness.
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چکیده
این پژوه با هدف ارائه و آزمون مدل تبیین احساس شادکامي دانشجویان توسط منبع کنترل با توجه به نقش میانجیگر
خوشبیني و امیدواري انجام شد .لذا تعداد  377نفر ،شامل  234مرد و  143زن ،به صورت دردسترس از بین دانشجویان
یکي از موسسات آموزش عالي غیرانتفاعي ،به عنوان نمونه انتخاب شدند و به چهار پرسشنامه شادکامي آکسفورد ،منبع
کنترل راتر ،امید به زندگي اسنایدر و خوشبیني شيیر و کارور پاسخ دادند .براي آزمودن مدل پژوهش ،از روش مدلیابي
معادالت ساختاري استفاده شد .همچنین ،براي بررسي معناداري اثرات غیرمستقیم موجود در مدل پژوهش ،روش بوت-
استراپ بهکار گرفتهشد .نتایج تحلیلها نشان داد که شاخصهاي برازش براي مدل پژوهش در دامنه مطلوبي قرار دارند؛
بنابراین ،مدل حاضر با داده هاي تجربي هماهنگ است .همچنین ،بررسي اثرات مستقیم مدل نشان داد که اثر منبع کنترل
بر خوش بیني معنادار است؛ اثر منبع کنترل و خوش بیني بر امیدواري معنادار است؛ اثر امیدواري بر شادکامي معنادار
است ،اما اثر خوش بیني بر شادکا مي معنادار نیست .در نهایت ،نتایج نشان داد که تمامي اثرات غیرمستقیم مدل معنادارند
و منبع کنترل مي تواند با واسطه گري خوش بیني و امیدواري بر احساس شادکامي دانشجویان تأثیر معناداري داشته باشد.
لذا نتایج این پژوهش ميتواند در جهت تدوین برنامههاي معطوف به ارتقاء شادکامي افراد مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :منبع کنترل ،احساس شادکامي ،خوشبیني ،امیدواري ،دانشجویان.
* نویسندۀ مسئول:
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مقدمه

اعمالشرران مس ر ولترند و از سررالمت روانرري و جسررماني

نشاط و شادماني ،یکي از مهمتررین نیازهراي روانري

بیشرررتري برخوردارنرررد (مشرررکي و اشرررتریان.)2010 ،

بشر است که به دلیل تأثیرات عمردۀ آن برر شرکلگیري

برعکر ،افراد داراي منبرع کنتررل بیرونري ،رویردادهاي

شخصیت آدمي و مجموعۀ زندگي انسان ،همواره ذهرن

مثبت یا منفي را پیامد رفتار خود نميداننرد ،بلکره آن را

انسان را به خود مشغول کرده است .شرادي ،صررفنظر

برره شررانر ،سرنوشررت ،نفرروذ افررراد قدرتمنررد و عوامررل

از چگونگي بره دسرت آوردن آن ،سرالمتي جسرماني را

محیطي ناشناختۀ مهارنشدني نسربت ميدهنرد؛ درنتیجره،

بهبررود ميبخشررد .افررراد شرراد احسرراس امنیررت بیشررتري

بر این باورند که بروندادهاي بد یا خوب با رفترار خرود

ميکننررد ،آسررانتر تصررمیم ميگیرنررد ،داراي روحیررۀ

آنهررا ارتبرراط نداشررته و از کنترررل آنهررا خار انررد .افررراد

مشررارکتي بیشررترياند و نسرربت برره کسرراني کرره بررا آنرران

داراي منبع کنترل دروني به دلیل شیوۀ خاصي کره برراي

زنرردگي ميکننررد ،احسرراس رضررایت بیشررتري ميکنن رد

نگریستن به تجربههایشران انتخراب کردهانرد ،شرادکامي

(رشیديکوچي ،نجفري و محمرديفر)1395 ،؛ بنرابراین

بیشتري را تجربه ميکنند (راتر.)1966 ،

شادکامي نهتنها هدفي ارزشمند است ،بر دیگر جنبههاي
مهم زندگي نیز تأثیر ميگذارد (داینر و ریان.)2009 ،

امیدواري نیز از عوامل مؤثر برر شرادکامي بره شرمار
مررريرود (سررراریکام2015 ،؛ سررریهریان آذر ،محمررردي،

رابطررۀ بررین منبررع کنترررل درونرري و شررادکامي در

بررردلپور و نررروروززاده1395 ،؛ اسرررنایدر )2002 ،و برررا

پژوهشهاي متعددي گزارش شرده اسرت (برراي مثرال:

سررطوپ پررایین افسررردگي همررراه اسررت (چانررگ ،یررو و

فهیم ،قهرمرانلو ،فوالدیران و وهوریران2012 ،؛ خشرنود،

هررش .)2013 ،امیردواري داشرتنِ برراور بره نتیجرۀ مثبررت

شررایان ،بابررایيامیري و عاشرروري .)1394 ،مفهرروم منبررع

اتفا ها یا شرایط در زندگي است .امید احساسري اسرت

کنترل ،در چارچوب نظریۀ راتر ارائه شده است .راتر در

دربارۀ اینکه ميتوانیم آنچه را ميخواهیم ،داشرته باشریم

بیان مفهوم منبع کنترل ،به دو بعد دروني و بیروني اشاره

یا اینکه یر

اتفرا  ،بهتررین نتیجره را برراي مرا خواهرد

دارد .منبرع کنترررل بره میررزان اعتقرراد فررد دربررارۀ کسر

داشررت (کرمرراني ،خررداپناهي و حیرردري .)1390 ،افررراد

پرراداش بررا کوشررش شخصرري ا ررال ميشررود .افررراد

امیدوار هیجانهراي منفري کمترري را گرزارش ميکننرد

برخوردار از منبع کنترل دروني ،بر این باورنرد کره ادارۀ

(فاران ،هرت و پوپرووی )1995 ،،و برا اسرتفادۀ بیشرتر از

سرنوشت آنها در دست خودشان است .افراد برخروردار

کم

دیگران ،حمایت اجتماعي باالتري را نیرز تجربره

از منبع کنترل بیروني ،بر این باورند کره سرنوشتشران در

ميکننررررد (مررررارکوس ،پیزریبرررررو و لرررروپز.)2011 ،

دست دیگران است (سهرابي و جوانبخش .)1388 ،افراد

پژوهشهاي انجامشده نشان ميدهند امیردواري برا منبرع

داراي منبع کنترل دروني معتقدند بر شرایط خود کرامال

کنتررررل درونررري نیرررز رابطرررۀ مسرررتقیمي دارد (فرررارن،

کنترل دارند و مطراب برا آن رفترار ميکننرد .ایرن افرراد

فیتزپاتریر

و بوشررفیلد2008 ،؛ مررونز ،بررردي و بررراون،

کمتر پذیراي تالشهاي دیگران برراي تأثیرگذاشرتن برر

.)2017

آنها هستند ،به مهارتهاي خود اهمیت زیادي ميدهنرد

خوشبیني نیز ميتواند بر شرادکامي تأثیرگرذار باشرد

و نسبت بره نشرانههاي محیطري کره برراي هردایتکردن

(وانررگ و لرریم .)2009 ،در تبیررین اهمیررت خرروشبیني

رفتار استفاده ميکنند ،هوشریارترند .آنهرا از اضرطراب

ميتوان گفت این عامرل نقرش مهمري در سرازگاري برا

کمتررر و عررزت نفررر برراالتر خبررر ميدهنررد ،در قبررال

رویدادهاي تنشزاي زندگي دارد .افراد خوشبین سعي

تأثیر منبع کنترل بر احساس شادکامي دانشجویان با واسطهگري خوشبیني و امیدواري 31/

ميکننررد عوا ررب مثبررت ،شررور و اشررتیا و معنررا را در

شود (یوسب و لوتانز.)2007 ،

زنرردگي خررود تقویررت کننررد؛ تمررامي ایررن عوامررل بررر

نتایج پژوهشهراي انجامشرده نشران ميدهنرد منبرع

احسرراس رضررایت از زنرردگي و شررادکامي اثررر دارنررد

کنترررل درونرري عررالوه بررر شررادکامي ،بررا خرروشبیني

(کیانزاد ،کجباف و فیاضري .)2016 ،زمراني کره افرراد

(گروبربالدیني ،یي ،اندرسون و شولمن )2009 ،نیرز در

خوشبین دست به انجام کارهراي ترازه ميزننرد ،بیشرتر

ارتباط است؛ بنابراین ،با توجه به ارتباط منبع کنتررل برا

انتظرار دارنررد موفر شرروند و برره همررین دلیررل موفر تر،

خوشرربیني و امیرردواري ،برره نظررر ميرسررد منبررع کنترررل

سررالمتر و شررادترند (میرررز)1995 ،؛ حترري در شرررایط

بتواند عالوه بر اثرگذاري مستقیم بر شادکامي ،از ری

سرخت نیرز خروشبیني برا سرطوپ براالتر شرادکامي در

خرروشبیني و امیرردواري نیررز بررر شررادکامي افررراد تررأثیر

ارتباط است (ورونز ،کاستیگلیوني ،تومبوالني و سعید،

بگذارد؛ بنرابراین ،پرژوهش حاضرر درصردد بررسري و

 .)2011ضمن اینکه براسراس پژوهشهراي انجامشرده،

آزمررون مرردل میررانجیگر خرروشبیني و امیرردواري در

آموزش خوشبیني ميتواند شادکامي را افزایش دهرد

ارتباط بین منبع کنترل و احساس شادکامي است ترا بره

(ارجمنرردنیا ،و نرري و حسررنزاده .)1395 ،خرروشبیني

این سرؤال پاسرخ دهرد کره آیرا خوشربیني و امیردواري

باعث افزایش امیدواري 1در زندگي نیز ميشود (ماتیو،

ميتوانند در رابطۀ بین منبرع کنتررل و شرادکامي نقرش

دانینگ ،کواتر و والن )2014 ،و بره نظرر ميرسرد از

واسطهاي داشته باشند .شکل  1مدل مفهرومي پرژوهش

ایررن ریر نیررز بتوانررد بررر شررادکامي افررراد مررؤثر واقررع

را نشان ميدهد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش

تعداد  377نفر از آنها به روش نمونرهگیري دردسرترس

روش پررژوهش ،جامعررۀ آمرراري و نمونرره :رررپ

انتخررراب شررردند .کالیرررن )2015( 2بیررران ميکنرررد در

پژوهش حاضرر ،همبسرتگي برود کره درصردد بررسري

معادالت ساختاري باید براي هر پارامتر مدل بین  10ترا

همزمان روابط بین متغیرهراي پرژوهش در قالر

یر

 50نمونه گرفته شود؛ با توجه بره اینکره مردل پرژوهش

مدل است .جامعۀ آماري پرژوهش تمرامي دانشرجویان

داراي  11پارامتر است ،تعداد  35نفر بهازاي هر پارامتر

در حررال تحصرریل در سررال تحصرریلي  1396-1397در

در نظر گرفته شدند (میانه بازه) و  385پرسشنامه توزیع

یکي از مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي بود که

شد که با حذف پرسشنامههاي مخدوش ،تعرداد نمونره
به  377نفر رسید.
1- hopefully
2 - Kline
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ابزار سنجش :مقیاس منبع کنترل راتر (:1)LOCS

داراي  12سؤال بوده و هدف آن ارزیابي میزان امیرد بره

این پرسشنامه براي سنجش انتظارات افراد دربارۀ منبع

زندگي در افراد اسرت .شریوۀ نمرهگرذاري آن براسراس

کنترل تدوین شده است و داراي  29مادۀ دوگزینهاي

یب لیکرت  5گزینرهاي اسرت .برایانرت و سرونگروس

است .از آزمودني خواسته ميشود بین هر جفت سؤال

( )2004همساني دروني کل آزمون را  0/79تا  0/71بره

ماده ،یکي را انتخاب کند و عالمت بزند .هر ی

دسررت آوردهانررد .در ایررران نیررز در مطالعررات متعرردد،

ی

تعل ميگیرد و نمرۀ باال و

ویژگيهاي روانسنجي این پرسشرنامه مطلروب گرزارش

از سؤاالت نمره  0یا ی

نشاندهندۀ منبع کنترل

شدهاند (بیجاري ،قنبري و آقامحمدیان1388 ،؛ قاسرمي،

بیروني و درونياند .آزمودنيهایي که نمرۀ  9یا بیشتر

عابدي و باغبان .)1396 ،آلفراي کرونبراخ ایرن ابرزار در

بگیرند ،منبع کنترل بیروني و افرادي که نمرۀ کمتر از 9

پژوهش حاضر نیز  0/79به دست آمد.

پایین در این مقیاس بهترتی

بگیرند ،منبع کنترل دروني خواهند داشت .ویژگيهاي

پرسشرررنامۀ خوشررربیني :)LOT( 4شررريیر و کرررارور

روانسنجي این پرسشنامه در مطالعات متعدد مطلوب

( )1985بررراي ارزیررابي خرروشبیني سرشررتي ،از آزمررون

گزارش شدهاند (سهرابي و جوانبخش .)1388 ،آلفاي

جهتگیري زندگي خود ،گزارش خالصهاي ،تدوین و

کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/91به دست

بعرررردها دربررررارۀ آن تجدیرررردنظر کردهانررررد .نسررررخۀ

آمد.

تجدیدنظرشدۀ آزمرون جهرتگیري زنردگي از آزمرون

پرسشررنامۀ شررادکامي آکسررفورد ( :2)OHQآزمررون

اصلي خالصهتر است (شامل  6ماده 3 ،ماده ،نشاندهندۀ

شررادکامي آکسررفورد داراي  29مرراده اسررت و میررزان

تلقرري خوشبینانرره و  3مرراده نشرراندهندۀ تلقرري بدبینانرره).

شررادکامي فررردي را ميسررنجد .آرگایررل ( ،)2001ایررن

نمرهگذاري سؤاالت براساس یب لیکررت از صرفر ترا

آزمون را در سال  1989و براساس پرسشرنامۀ افسرردگي

چهار است .نتیجه بهدستآمده ميتواند بین صرفر ترا 24

سرراخت 21 .عبررارت از عبررارات ایررن پرسشررنامه از

تر باشررد،

بر

سیاهۀ افسردگي بر

باشررد .هرچرره برراالتر باشررد و برره  24نزدیرر

 ،گرفتره و معکروس شرده و یرازده

دورنماي خوشيبیني شما بیشرتر اسرت .روایري و پایرایي

پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبههاي سرالمت

نسررخۀ فارسرري ایررن پرسشررنامه در مطالعررات متعررددي

ذهني را پوشش دهد .این آزمون شامل  29گویره اسرت

گررزارش شررده اسررت (دانررش ،شمشرریري ،کاکاونررد و

نمرهاي برین  0ترا  3تعلر ميگیررد .نمررۀ

سررلیمينیا1392 ،؛ حسررن شرراهي .)1381 ،در پررژوهش

مجموع این آزمون بین  0ترا  87اسرت و نمررۀ براالتر بره

حاضر ،آلفراي کرونبراخ  0/94برراي ایرن پرسشرنامه بره

معناي سطوپ باالتر شادکامي اسرت .عليپرور و نوربراال

دست آمد.

که به هر ی

( )1378روایي و پایایي پرسشنامه را به روشهاي تحلیل

روش اجرا و تحلیل :شرکتکنندگان ،پرسشنامهها

عرراملي ،بازآزمررایي ،همسرراني درونرري و دونیمررهکردن،

را پر از ارائۀ توضیح دربارۀ اهداف پژوهش و

گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر ،پایایي ایرن

محرمانهبودن ا العات ،تکمیل و در پژوهش شرکت

پرسشنامه به روش همساني دروني محاسبه شرد و آلفراي

کردند .براي انجام تحلیلها از نسخۀ بیست و دوم

کرونباخ آن  0/89به دست آمد.

نرمافزار  AMOSو  SPSSاستفاده شد .پر از ورود

مناس

پرسشررنامۀ امیررد برره زنرردگي (ُ :3)SHSاسررنایدر و

دادهها به نرمافزار ،براي آزمون مدل پژوهش از روش

همکاران ( ،)1991پرسشنامۀ امیدواري را تهیه کررد کره

تحلیل مدلیابي معادالت ساختاري ،با بهکارگیري
روش برآورد حداکثر درستنمایي ( )MLاستفاده شد.

1-

Rotter's Locus of Control Scale
Oxford Happiness Questionnaire
3- Snyder's Hope Scale
2-

Life Orientation Test

4-

تأثیر منبع کنترل بر احساس شادکامي دانشجویان با واسطهگري خوشبیني و امیدواري 33/

نتایج
از بین شرکتکنندگان پژوهش 62/1 ،درصرد زن و

کارشناسي و  9/3درصد در مقطع کارشناسري ارشرد در
حال تحصیل بودند.

 37/9مرررد بودنررد؛  80/1درصررد از آنهررا مجرررد و 19/9

قبل از ورود به تحلیل نتایج اصلي ،براي بررسري اثرر

درصد متأهرل بودنرد و میرانگین (انحرراف معیرار) سرني

جنسرریت بررر میررانگین متغیرهرراي پررژوهش ،از آزمررون t

آنهررا )5/21( 27/69 ،بررود .همچنررین ،از بررین ایررن افررراد

مستقل استفاده شد .جدول  1نترایج ایرن تحلیرل را نشران

 20/2درصد در مقطع کارداني 70/5 ،درصرد در مقطرع

ميدهد.

متغیرهاي مدل

جدول  .1مقایسۀ میانگین متغیرهای پژوهش در زنان و مردان
اندازه t
انحراف معیار
میانگین
جنسیت

 -1منبع کنترل
 -2خوشبیني
-3امیدواري
-4شادکامي

زن

13/29

2/44

مرد

13/99

2/20

زن

14/16

2/34

مرد

14/51

2/41

زن

36/27

5/30

مرد

36/87

5/40

زن

56/06

6/48

مرد

57/53

6/52

معناداري

1/047

0/296

0/730

0/466

0/897

0/371

1/388

0/166

نتررایج جرردول  1نشرران ميدهنررد میررانگین تمررامي

جدول  2ماتریر همبستگي دومتغیري بین متغیرهاي

متغیرهراي مردل در زنرران و مرردان تفرراوت معنراداري بررا

مدل به همراه آمارههاي توصیفي مربوط به این متغیرها

یکدیگر ندارند؛ بنابراین ،ميتوان بدون در نظرر گررفتن

را نشان ميدهد.

متغیر جنسیت ،مدل پژوهش را با کل نمونه تحلیل کرد.
جدول  .2همبستگی دومتغیری بین متغیرهای مدل به همراه آمارههای توصیفی آنها ()**P<0/01 ،*P<0/05
4
3
2
1
انحراف معیار
میانگین
متغیرهاي مدل
-1منبع کنترل

13/55

2/38

 -2خوشبیني

14/29

2/37

1
**
0/583

-3امیدواري

50/36

5/34

0/759

**

0/597

-4شادکامي

63/56

6/53

0/518

**

0/513

1
**
**

1
0/648

**

1

جدول  2نشان ميدهد به جز منبع کنترل ،تمام

مدل پژوهش حاضر در بردارندۀ چهار متغیر است؛

متغیرهاي مدل با یکدیگر ارتباط مثبت و معناداري

متغیر منبع کنترل ،برونزا ،1خوشبیني و امیدواري ،متغیر

دارند ( .)p˂0/01این جدول نشان ميدهد ضری

وابستۀ میاني یا میانجیگر و متغیر شادکامي ،متغبر وابستۀ

همبستگي منبع کنترل (بیرونيشدن منبع کنترل) با

نهایي یا درونزا 2در نظر گرفته شدهاند .این مدل با

خوشبیني  ،0/58با امیدواري  0/58و با شادکامي 0/52

استفاده از روش برآورد حداکثر درستنمایي تحلیل

است .به عبارت دیگر ،با افزایش نمرات منبع کنترل

شد .جدول 3

شد و شاخصهاي برازش استخرا

(بیرونيشدن منبع کنترل) ،خوشبیني ،امیدواري و
شادکامي افزایش ميیابد.

exogenous
endogenous

12-
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شاخصهاي برازش براي مدل مفهومي پژوهش را نشان

ميدهد.

جدول  .3شاخصهای برازش مربوط به تحلیل مدل مفهومی
شاخص

χ2

df

P.value

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

TLI

CFI

RMSEA

SRMR

اندازه

0/23

1

0/633

0/23

1

0/997

0/999

1

1

0/001

0/004

مقدار
بحراني

معناداري شاخص χ2

کوچ

ت

ر از 2

کوچ

بزرگتر از 0/9

تر از 0/08

نتایج جدول  3نشان ميدهند شاخص خي دو

بنتلر 1999 ،و زونگلین ،کیت-تاي و مارش )2004 ،و

معنادار نیست .شاخص خي دو بر درجۀ آزادي کمتر از

بنابراین این مدل با دادههاي تجربي حاصل از گروه

 ،2شاخصهاي  RMSEAو  SRMRکمتر از  0/05و

نمونه برازش دارد.

شاخصهاي  TLI ،NFI ،AGFI ،GFIو  CFIبیشتر از

شررکل  2پارامترهرراي برآوردشرردۀ مرردل پررژوهش بررا

 0/95است .این نتایج نشان ميدهند تمامي شاخصهاي

استفاده از روش حداکثر درسرتنمایي ،شرامل ضررای

برازش مدل حاضر بسیار عالياند (براي مرور اندازههاي

مسیر استانداردشده ،معنراداري ایرن ضررای

و ضررای

پذیرفتني براي شاخصهاي برازش نگاه کنید به هو و

تعیین متغیرهاي وابستۀ میاني و نهایي را نشان ميدهد.

شکل  .2پارامترهای برآوردهشده در مدل پژوهش ()**P<0/01 ،*P<0/05

نتایج ارائهشده در شکل  2نشان ميدهند تمامي
ضرای مسیر (اثرات مستقیم) ،به جز ضری مسیر

درنهایت ،براي بررسي اندازه و معناداري اثرات
غیرمستقیم مدل و بررسي نحوۀ میانجیگري متغیرهاي

خوشبیني به احساس شادکامي ،در سطح آلفاي 0/01
معنادارند ( ..)p˂0/01این نتایج بدین معناست که
خوشبیني تنها بهصورت غیرمستقیم و با تأثیر بر

میانجیگر از روش بوتاستراپ با  1000مرتبه
نمونهگیري مجدد (پریچر و هیز )2008 ،استفاده شد.
نتایج این تحلیل در جدول  4ارائه شدهاند.

امیدواري به تأثیرگذاري بر احساس شادکامي قادر
است.
جدول  .4اندازه و معناداری اثرات غیرمستقیم مدل
حد باال
اندازه استاندارد
اثر غیرمستقیم
0/554
0/506
منبع کنترل بر احساس شادکامي از ری خوشبیني و امیدواري

حد پایین
0/459

معناداری
p˂0/01

منبع کنترل بر امیدواري از ری خوشبیني

0/266

0/313

0/221

p˂0/01

خوشبیني بر احساس شادکامي از ری امیدواري

0/346

0/410

0/294

p˂0/01

تأثیر منبع کنترل بر احساس شادکامي دانشجویان با واسطهگري خوشبیني و امیدواري 35/

تفسیر نتایج بوت استراپ ،با حدود باال و حدود

خا ر بسیارند .آرگایل ( )2001برر ایرن براور اسرت کره

صورت ميگیرد؛ بدین صورت که اگر

افراد داراي منبع کنترل دروني ،احساس ميکنند کنتررل

صفر در بین حدود باال و پایین قرار گرفت (یعني حدود

رخررردادها را در دسرررت دارنرررد و توجررره کمترررري بررره

باال مثبت و حدود پایین منفي باشد) ،اثر غیرمستقیم

رویدادهاي منفي نشان ميدهند .این در حالي اسرت کره

غیرمعنادار است؛ درحاليکه اگر حدود باال و پایین هر

افرررراد داراي منبرررع کنتررررل بیرونررري ،گررررایش دارنرررد

دو مثبت یا منفي باشند ،اثر غیرمستقیم معنادار است

رویدادهاي منفي زندگي را بهصورت شکست و ناتواني

(پریچر و هیز .)2008 ،بر اساس این ،نتایج جدول 4

خود تعبیر کنند.

پایین ضرای

نشان ميدهند حد باال و پایین تمامي اثرات غیرمستقیم

در رابطرره بررا نرراهمخواني نتررایج پررژوهش حاضررر بررا

مدل مثبت است و تمامي این اثرات در سطح آلفاي

ادبیات پژوهشي ،به این نکته اشاره ميشود کره عرواملي

 0/001معنادارند (.)p˂0/01

چون سن و نوع تجارب افراد بر رابطۀ بین منبع کنتررل و

درمجموع ،اگرچه اثر مستقیم خوشبیني بر

شادکامي تأثیرگذارند (کرامینز و نیسرتیکو .)2002 ،ایرن

شادکامي معنادار نیست ،اثر غیرمستقیم آن بر شادکامي

در حالي است کره برخري از پژوهشهراي اخیرر نیرز بره

با امیدواري معنادار است .به عبارت دیگر ،با حضور

نتایجي مشابه با پرژوهش حاضرر دسرت یافتهانرد (پنلرز و

متغیر امیدواري در مدل ،اثر مستقیم خوشبیني بر

کالکستون2008 ،؛ رمضراني و قلتراش )2018 ،کره ایرن

شادکامي معناداري خود را از دست ميدهد و تمام

مسرر له ،ضرررورت توجرره برره نقررش سررن ،جنسرریت و

اثرات خوشبیني بر شادکامي ،تنها با امیدواري اتفا

تجربههاي افراد را در پژوهش آتي خا رنشان ميکند.

ميافتد.
بحث
پررژوهش حاضررر بررا هرردف بررسرري و آزمررون مرردل
میررانجیگر خرروشبیني و امیرردواري در ارتبرراط بررین منبررع
کنترل و احساس شادکامي انجام شد .نتایج بهدستآمده
نشرران دادنررد هررر سرره متغیررر منبررع کنترررل ،امیرردواري و
خوشبیني رابطۀ معنيداري با شرادکامي داشرتند .عرالوه
بررر ایررن ،هررر سرره متغیررر توانسررتند برره شررکل مسررتقیم یررا
غیرمستقیم بر شادکامي ترأثیر بگذارنرد .برر اسراس ایرن،
منبع کنترل داراي رابطۀ معنيداري با شادکامي بود .ایرن
یافته با ادبیات پژوهشي همسو است (فهریم و همکراران،
2012؛ خشنود و همکاران .)1394 ،در این پژوهشها به
این نکته اشاره شده اسرت کره افرراد داراي منبرع کنتررل
دروني به دلیل نحوۀ نگرش خرود بره تجاربشران ،تمایرل
دارنرد شکسررتها را سرررکوب کننرد و موفقیتهررا را برره

بررسي مدل پژوهش نیز نشاندهندۀ برازش مطلروب
مدل بود .دیگر یافتۀ مهم پرژوهش حاضرر ،تأثیرگرذاري
خوشبیني بر امیدواري بود که با نتایج ماتیو و همکراران
( ،)2014یوسرب و لوترانز ( )2007همخرواني دارد .ایررن
در حالي است که برخي پژوهشگران معتقدند خوشربیني
و امیررردواري دو روي یررر

سرررکهاند؛ امرررا برایانرررت و

سررونگروس ( )2004بررر ایررن باورنررد کرره امیرردواري برره
دسررتیابي شررخص برره اهررداف مشررخص اشرراره دارد؛
درحاليکه خوشبیني مفهومي کليتر است و بره انتظرار
فرررد نسرربت برره کیفیررت وقررایع آینررده مربرروط ميشررود؛
بنررابراین خرروشبیني بررهعنوان مفهرروم زیربنررایيتر ،بررر
امیدواري تأثیرگذار است.
همچنین ،امیدواري توانست بر شادکامي تأثیرگذار
باشد که این یافته با پژوهشهاي پیشین همسو است
(ماتیو و همکاران2014 ،؛ یوسب و لوتانز .)2007 ،در
تبیین این یافته به این نکته اشاره ميشود که امیدواري
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به فرد براي داشتن هدف در زندگي،

نميتوان این امر را مطل دانست و توجه به تفاوتهاي

بهواسطۀ کم

باور به تحق این هدف و تالش براي رسیدن به آن،

فرهنگي ،سن و تجربههاي افراد ضروري است؛ براي

شادکامي ميشود .به عبارت دیگر ،درنهایت

مثال ،در پژوهش وانگ و لیم ( )2009خوشبیني

امیدواري باعث ميشود فرد دستاوردهاي مثبت بیشتري

توانست نقش پررنگتري در معادلۀ رگرسیون داشته

داشته باشد و درنتیجۀ برآوردهشدن انتظاراتش،

باشد .این امر را ميتوان به شباهت این دو متغیر نیز

شادکامي بیشتري را تجربه کند .اسنایدر ( )2002در

نسبت داد؛ بنابراین ،انجام پژوهشهاي بیشتر براي

نظریۀ امید معتقد است داشتن هدف در زندگي،

بررسي این ناهمخواني ضروري است.

موج

تجربههاي مثبت هیجاني را به دنبال دارد و به این شکل

درمجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان دادند مدل

ميتواند نشانههاي افسردگي ازقبیل کمبود انرژي و

بررسيشده از حمایت تجربي برخوردار است و هر سه

خل افسرده را از بین ببرد .همچنین افراد امیدوار ضمن

متغیر توانستند بر شادکامي تأثیرگذار باشند .مطالعۀ

دیگران

حاضر با محدودیتهایي نیز همراه بود؛ ازجمله

(مارکوس و همکاران ،)2011 ،از توانمنديهاي رفتاري

خودگزارشيبودن پرسشنامهها و نمونهگیري دردسترس.

بیشتري برخوردارند و بهتر ميتوانند موانع را از میان

یافتههاي پژوهش حاضر ضرورت توجه به متغیرهاي

بردارند و هیجانهاي منفي کمتري را تجربه کنند (فاران

پژوهش را بهمنزلۀ عوامل تأثیرگذار بر شادکامي

و همکاران.)1995 ،

خا رنشان ميکند .برنامههاي آموزشي و مداخالت

استفاده از حمایت اجتماعي و استفاده از کم

درنهایت ،نتایج آزمون مدل نشان دادند خوشبیني

درماني متمرکز بر خوشبیني و منبع کنترل ،در کنار

اثر مستقیم معناداري بر شادکامي ندارد و تنها بهصورت

استفاده از مداخالتي همچون امیددرماني نیز به افزایش

غیرمستقیم و با تأثیر بر امیدواري به تأثیرگذاري بر

شادکامي منجر ميشود .بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر

احساس شادکامي قادر است .این نتایج نشان ميدهند

ميتواند در تدوین برنامههاي معطوف به ارتقاي

خوشبیني تنها زماني که به امیدواري در فرد منجر

شادکامي افراد به کار گرفته شوند.

شود ،شادکامي او را افزایش ميدهد .این نتیجه با
یافتههاي چانگ و همکاران ( )2013همسو است که در
پژوهش خود مشاهده کردند امیدواري توانست نقش
بیشتري نسبت به خوشبیني در تبیین نشانگان افسردگي
داشته باشد .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،اگرچه
داشتن چشمانداز مثبت در زندگي ميتواند احتمال
تجربۀ نشانگان افسردگي را کاهش دهد ،به نظر ميرسد
این حر خوشبیني در صورتي به افزایش شادکامي
منجر ميشود که فرد احساس کند توانایي دستیابي به
زندگي مطلوب را دارد .امیدواربودن به کس
دستاوردهاي مطلوب ،نقش بسیار مهمي در تسکین
نشانگان افسردگي و افزایش شادکامي دارد؛ با این حال
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