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Abstract
This research aimed to investigate the
relationship of basic beliefs and lifemanagement strategies with subjective wellbeing. 467 university students (255 boys and
212 girls), selected through multistage cluster
sampling, filled Basic Beliefs Inventory, Lifemanagement
Strategies
Questionnaire,
Satisfaction with Life Scale, and Positive and
Negative Affects Scales. Results showed that
belief in meaningful world, belief in favorable
self, and life management strategies related
positively and significantly to subjective wellbeing. Belief in meaningful world (β=0.43),
strategy of optimization (β=0.13), and belief in
favorable self accounted (β=0.12) for 32 percent
of subjective well-being’s variance. Selection
and compensation strategies could not
contribute significantly to predict subjective
well-being. In short, these results, in line with
CEST and SOC, indicate that favorable beliefs
about self and world and use of life management
strategies are associated to higher levels of
satisfaction with life and positive affect.
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پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه باورهاي اساسي و
 در این.راهبردهاي مدیریت زندگي با بهزیستي ذهني انجام شد
212  پسر و255(  دانشجو دررشتههاي مختلف467 ،راستا
دختر) از دانشگاههاي شهر قوچان به روش خوشهاي چند
مرحلهاي انتخاب شدند و به نسخه فارسي سیاهه باورهاي
 مقیاس رضایت، پرسشنامه راهبردهاي مدیریت زندگي،اساسي
 و مقیاسهاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي پاسخ،از زندگي
 باور، یافتههاي پژوهش نشان داد که باور به دنیاي معنادار.دادند
به خود مطلوب و راهبردهاي مدیریت زندگي با بهزیستي ذهني
،)β=0/43(  باور به دنیاي معنادار.رابطه مثبت معنادار دارند
)β=0/12( ) و باور به خود مطلوبβ=0/13( راهبرد بهینهسازي
 درصد از واریانس بهزیستي ذهني را32 توانستند روي هم رفته
 راهبردهاي انتخاب و جبران نتوانستند در پیشبیني.تبیین کنند
 به طور.نمره بهزیستي ذهني نقش قابل توجهي داشته باشند
،SOC  وCEST  یافتهها همسو با فرضهاي نظریه،خالصه
نشان ميدهند که باورهاي مطلوب درباره خود و دنیا و استفاده
از راهبردهاي مدیریت زندگي با سطوح باالتر رضایت از زندگي
.و عواطف مثبت همراه هستند
 راهبردهاي مدیریت، باورهاي اساسي:واژههای کلیدی
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مقدمه
بشر همواره به دنبال زندگي بهتر و شادتر بوده است .اگر چه اندیشمندان کوشیدهاند از دیدگاه هاي
مختلف به تببین شادي بپردازند ،اما بررسي نظاممند در این باره از نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد .مفهوم
بهزیستي ذهني ،1به عنوان معادل علمي شادي (اید و الرسن ،)2008 ،2در یک بررسي تاثیرگذار به وسیله
دینر )1984( 3مطرح شد .زمینه شکلگیري سازه بهزیستي ذهني را پژوهش هایي فراهم کردند که بر
اساس آنها شرایط عیني (مانند درآمد و موقعیت شغلي) تنها بخش کوچکي از تغییرات بهزیستي را تبیین
ميکند (دینر .)1984 ،این یافتهها توجه پژوهشگران را به مدلهاي ذهني ،باورها ،صفات شخصیت و به
طور کلي عوامل دروني براي درک فرایند زیربنایي احساس بهزیستي جلب نمودند (دینر ،ساه ،لوکاس و
اسمیث .)1999 ،4گرایش اخیر به جستجوي علل احساس بهزیستي در صفات دروني و فرایندهاي
شناختي ،رویکرد باال به پایین 5به بهزیستي ذهني را بازنمایي ميکند .این رویکرد نقطه مقابل رویکرد
پایین به باال 6است که در آن بهزیستي تابع شرایط واقعي و اثرات بیروني و موقعیتي مانند موفقیتهاي
شغلي و شرایط مالي انگاشته ميشد (دینر ،ساه ،لوکاس و اسمیث.)1999 ،
8
مسئله اصلي پژوهش بررسي این سوال بود که آیا باورهاي اساسي 7و راهبردهاي مدیریت زندگي ،
به عنوان ویژگيهاي دروني ،در تبیین بهزیستي ذهني نقشي دارند .مبناي نظري این مطالعه را نظریه-
خود شناختي-تجربهاي ،CEST( 9اپستاین1973 ،10؛  )2008و نظریه راهبردهاي مدیریت زندگي
( ،SOCفروند و بلتز )2002 ،11تشکیل ميدهند .بر اساس( CESTاپستاین )2003 ،افراد در جریان
تحول باورهایي را درباره خود ،دنیا و دیگران شکل ميدهند که مبناي احساس و رفتارشان است .نظریه
پردازان مختلف سامانه باورها را براي تبیین جنبههاي مختلف شخصیت مهم ميدانند .بالبي)1969( 12
سامانه باورها را «الگوهاي دنیا» (نقل از کاتلین 13و اپستاین ،)1992 ،جانف بالمن« )1985( 14دنیاهاي
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فرضي»1و اپستاین (« )1973نظریههاي شخصي درباره واقعیت» 2مينامد .باورهاي اساسي ،با توجه به
پیشینه ارضاء نیازهاي فرد در تجربه لذت یا رنج ،به صورت طیفي از مثبت تا منفي شکل ميگیرند
(اپستاین .)2003 ،سامانه باورها در  CESTشامل باور به نیک نهادي 3در مقابل بدخواهي دنیا ،باور به
معناداري4در مقابل بي معنایي دنیا ،باور به حمایتگر بودن در مقابل تهدیدگر بودن دیگران و باور به
ارزشمندي در مقابل بي ارزشي خود مي شود (پسیني 5و اپستاین .)1999 ،اپستاین ( )2003باورهاي
اساسي را به عنوان محوريترین سازه هاي نظریه شخصي درباره واقعیت معرفي ميکند و نقش آنها را
در تعیین چگونگي تفکر ،احساس و رفتار نقشي بسیار مهم ميداند .از این دیدگاه به نظر ميرسد احساس
بهزیستي پیامد باورهاي فرد به خودش و دنیا باشد.
راهبردهاي مدیریت زندگي عواملي دیگر براي تبیین پیامدهاي مثبت روانشناختي به حساب ميآیند
(پرندا و لچمن .)2001 ،6راهبردهاي هدف گزیني و کنترل زندگي و اینکه چگونه این راهبردها در نتایج
اثر ميگذارند ،براي سالها مورد توجه بوده است .بلتز 7و بلتز ( )1990در همین راستا ،مدلي انطباقي از
تحول را براي فهم چگونگي مدیریت زندگي توسط افراد مطرح کردند .این مدل به طور کلي در جهت
رشد شخصي و بهزیستي است و شامل سه بعد انتخاب ،بهینه سازي و جبران )SOC( 8ميشود (فروند و
بلتز .)2002 ،تاکید کلي انتخاب بر تعیین اهداف است و به نظر ميرسد داشتن اهداف شخصي بر تجربه
احساس مثبت در زندگي شخصي تاثیر دارد (کلینگر ،1977 ،9به نقل از اوپیتز ،گراس و آري.)2011 ،10
انتخابها را ميتوان بر اساس منشا علّي و کارکردي ،به دو نوع انتخاب گزینشي 11و انتخاب مبتني بر
شکست 12تقسیم کرد .انتخاب گزینشي شامل تعیین اهداف مطلوب بدون تجربه شکست یا احساس
کمبود منابع مي شود .در مقابل ،انتخاب مبتني بر شکست نوعي انتخاب است که بعد از ناکامي در
دستیابي به معیاري خاص یا ناتواني در تامین منابع مورد نیاز براي اهداف حاصل از انتخاب گزینشي،
صورت ميگیرد (بلتز و بلتز .)1990 ،بهینه سازي شامل بدست آوردن و تخصیص منابع (زمان ،تالش و
کمک خواهي از افراد دیگر) مرتبط با دستیابي به هدف ميباشد .همچنین بهینه سازي تمرکز توجه،
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تداوم در بدست آوردن مهارتها و منابع جدید ،تمرین مهارتها ،استفاده مناسب از لحظهها و الگو قرار
دادن افراد موفق را در بر ميگیرد .جبران به عنوان مؤلفه سوم  SOCشامل جایگزیني منابع ،استفاده از
کمک هاي بیروني و استفاده از مداخالت درماني ميشود (فروند وبلتز .)2002 ،مدل  SOCتمام مراحل
زندگي انسان را در بر ميگیرد و بیان ميکند که افراد زندگیشان را از طریق سه مرحله از تنظیم تحول به
شکل موفقیت آمیز مدیریت ميکنند .از نظر بلتز و بلتز ( )1990افرادي که بیشتر از راهبردهاي مدیریت
زندگي استفاده ميکنند ،در مواجهه با شکست تاب آوري بیشتري نشان ميدهند .آنها هچنین بیان مي-
کنند که این افراد در موقعیتهاي مختلف بهویژه در شرایط عدم موفقیت ،با استفاده از راهبردهاي جبران
ميتوانند رضایت خود از زندگي را حفظ کنند (فروندو بلتز .)2002 ،نظریه هدفمندي نیز به عنوان یکي از
نظریههاي بهزیستي ذهني ،بیان مي کند که بهزیستي ذهني در پي دستیابي به اهداف شخصي افزایش
ميیابد .در این نظریه هدف به عنوان امیال و مقاصد مشخصي است که فرد آگاهانه در جهت دستیابي به
آنها تالش ميکند (میکالوس1991 ،1؛ نقل از جلواني .)1390 ،بنابراین ،راهبردهاي مدیریت زندگي نه
تنها مقابله با افت را تسهیل ميکند ،بلکه باعث ميشود که فرد بتواند به شیوههاي مختلف خود را ارتقاء
دهد و به طور فعال اهدافش را دنبال کند (پرندا ،لچمن.)2001 ،
مرور ادبیات پژوهش نشان ميدهد که شواهد تجربي از فرضهاي نظري  CESTو SOC
حمایت ميکند .پژوهشها نشان ميدهند که باورهاي اساسي نقش بسزایي در تبیین تفاوتهاي فردي
دارند (پسیني و اپستاین .)1999 ،یافته ها همچنین از وجود رابطه بین باورهاي اساسي درباره خود
(شیماک و دینر2003 ،؛ کاتلین و اپستاین1992 ،؛ دینر و دینر1995 ،؛ بتنکورت و دور1997 ،2؛ مک
کالوف ،هوابنر و لفلین2000 ،3؛ باتن ،لون ،دیویس و سانوگا-بارک )1997 ،4و معناداري دنیا (آدلر و
فگلي2005 ،5؛ هیکس و کینگ2007 ،؛ رکر ،پیکاک و ونگ1986 ،6؛ زیکا و چمبرلین1992 ،7؛ کندي و
کنثاماني1995 ،8؛ کنثاماني1995 ،؛ استگر و فرزیر2005 ،9؛ محمدي1390 ،؛ گواهي جهان )1387 ،با
مولفههاي بهزیستي ذهني حمایت ميکنند .نکته قابل توجه در رابطه با پژوهشهاي مذکور این است که
در هیچ یک از آنها متغیر مورد بررسي باورهاي اساسي (به عنوان پیش بین بهزیستي) نبوده است ،بلکه
متغیرهایي همپوش با آن مانند حرمت خود ،مفهوم خود ،معنادر زندگي و هدفمندي مورد مطالعه قرار
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گرفتهاند .شواهد پژوهش از وجود رابطه بین راهبردهاي مدیریت زندگي و بهزیستي ذهني نیز حمایت
ميکند .فروند و بلتز ( )2002نشان دادند که راهبردهاي مدیریت زندگي با مولفههاي بهزیستي ذهني
رابطه دارند .همچنین پژوهشگران نشان دادهاند که رضایت از زندگي (پرندا ،لچمن ،)2001 ،بهزیستي
هیجاني (وایز ،فروند و بلتز )2002 ،و بهزیستي ذهني (فروند و بلتز )1998 ،ميتوانند پیامد استفاده از
راهبردهاي مدیریت زندگي باشند .بر همین اساس ،و همسو با فرضهاي  ،CESTدر این مطالعه انتظار
مي رود که باور به خود مطلوب و معناداري دنیا در تبیین بهزیستي ذهني به عنوان یک پیامد شناختي-
عاطفي نقش داشته باشند .با توجه به شواهد پژوهشي و منطق نظري از بین چهار باور اساسي مطرح شده
در  CESTباور به دنیاي معنادار و باور به خود مطلوب مورد بررسي قرار گرفت .همچنین بنابر فرض-
هاي نظریه  SOCو به استناد شواهد پژوهشي موجود ،به نظر ميرسد که بین راهبردهاي مدیریت
زندگي و بهزیستي ذهني رابطه مثبتي را وجود داشته باشد و این راهبردها بتوانند تفاوتهاي فردي در
بهزیستي ذهني را تبیین کنند.
روش
جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه دانشجویان شهر قوچان ميباشد .گروه نمونه متشکل از  467دانشجو
( 255پسر و  212دختر) از رشتههاي مختلف و در مقاطع مختلف بود که در سال  91-90تحصیل مي-
کردند .از پرسشنامههاي گروه نمونه اولیه ( 500دانشجو) تعداد  33پرسشنامه شرایط الزم براي ورود به
تحلیل را نداشتند و کنار گذاشته شدند .این دانشجویان به روش نمونهگیري خوشهاي چند مرحلهاي در
سطوح دانشگاه ،دانشکده و کالس درس انتخاب شدند .میانگین و انحراف استاندارد سن دانشجویان گروه
نمونه به ترتیب برابر با  23/02و  4/57سال بود .دانشجویان شرکت کننده در کالسهاي خود و پس از
آگاهي از دستورالعمل پاسخگویي ،پرسشنامهاي حاوي سیاهه باورهاي اساسي (نسخه فارسي) (حجازي،
صادقي و شیرزادي فرد ،زیر چاپ) ،مقیاس رضایت از زندگي( 1کانتریل ،)1965 ،مقیاس هاي عاطفه
مثبت و عاطفه منفي( 2مرازک و کوالرز )1998 ،و پرسشنامه راهبردهاي مدیریت زندگي(3فروند و بلتز،
 )2002را به صورت گروهي تکمیل کردند .مالحظات روان سنجي از قبیل ترتیب سواالت ،رفع ابهامات
موجود ،و تخصیص زمان کافي براي پاسخگویي (حدود نیم ساعت) انجام شد .براي تحلیل دادهها نیز
متناسب با طرح پژوهش (روش غیرآزمایشي با طرح همبستگي) از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل
رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام استفاده شد.

1- Satisfaction With Life
2- Positive And Negative Affects Scale
3- Life Management Strategies Questionnaire
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سیاهه باورهای اساسی (نسخه فارسی) :1براي سنجش باورهاي اساسي دو زیر مقیاس باور به
دنیاي معنادار ( 15گویه) و باور به خود مطلوب ( 9گویه) از نسخه فارسي سیاهه باورهاي اساسي (حجازي
و دیگران ،زیر چاپ) مورد استفاده قرار گرفت .شرکت کنندگان به گویههاي این سیاهه بر روي مقیاس 5
درجهاي لیکرت ،شامل پیوستاري از گزینههاي کامالً موافق ( )5تا کامالً مخالف ( )1پاسخ ميدهند.
شواهد بدست آمده از پژوهشهاي خارجي حاکي از روایي 2و اعتبار 3مناسب این ابزار است (کاتلین و
اپستاین1992 ،؛ پسیني و اپستاین .)1999 ،حجازي و دیگران (زیر چاپ) نیز روایي و اعتبار این ابزار را در
نمونه ایراني مورد بررسي قرار دادهاند .یافته آنها نشان دهنده اعتبار (ضرایب آلفاي کرونباخ بین  0/66و
 0/87و ضریب بازآزمایي  )r= 0/83و روایي (سازه) قابل قبول این سیاهه در نمونه ایراني است .در
پژوهش حاضر نیز ضرایب آلفاي کرونباخ براي زیر مقیاسهاي دنیاي معنادار ( )0/88و باور به خود
مطلوب ( )0/73در سطح مطلوب بود.
پرسشنامه راهبردهای مدیریت زندگی :در این پژوهش از فرم بلند  48گویهاي این ابزار استفاده
شد .این پرسشنامه شامل چهار مولفه انتخاب گزینشي ،انتخاب مبتني بر شکست ،بهینه سازي و جبران
ميشود .دستورالعمل پاسخگویي بدین صورت است که هر فرد از بین گزینهها (الف=  1و ب=  )0یکي را
که بیشتر در موردش صادق است ،انتخاب مي کند .طبق گزارش فروند و بلتز ( )2002این پرسشنامه
ميتواند دادههاي معتبري به دست دهد .در مطالعه آنها ضرایب آلفاي کرونباخ براي زیر مقیاسهاي
انتخاب گزینشي ( ،)0/78انتخاب مبتني بر شکست ( ،)0/72بهینه سازي ( )0/68و جبران ( )0/67همگي
در سطح قابل قبول بودند .یافتههاي امیني پور ( )1391نیز با این گزارشات همخوان است (ضرایب
بازآزمایي از  0/70تا  .)0/88ضرایب آلفاي کرونباخ براي زیر مقیاسهاي انتخاب گزینشي (،)0/67
انتخاب مبتني بر شکست ( ،)0/63بهینه سازي ( )0/75و جبران ( )0/77در این مطالعه نیز قابل قبول
بودند.
فروند و بلتز ( )2002با استفاده از تحلیلهاي عاملي و شواهد مالکي روایي ابزار را مورد تایید قرار
دادهاند .در پژوهش حاضر به شیوه تحلیل عاملي تاییدي روایي این ابزار را مورد بررسي قرار دادهایم.
شاخصهاي برازش مدل شامل مربع کاي نرم شده ( ،)χ 2 /df=1/30شاخص برازش مقایسهاي
( ،)CFI=0/93شاخص نیکویي برازش ( ،)GFI=0/90شاخص تعدیل شده نیکویي برازش
( )AGFI=0/88و ریشه دوم میانگین مجذورات خطاي تقریب ( )RMSEA=0/03گواه برازش

1- Basic Beliefs Inventory (BBI) Persian Version
2- Validity
3- Reliability
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مطلوب مدل تاییدي با دادهها بودند (بنتلر .)1990 ،بر این اساس ،پرسشنامه راهبردهاي مدیریت زندگي
در نمونه ایراني نیز امکان گردآوري دادههاي روا را فراهم ميآورد.
مقیاس بهزیستی ذهنی :بهزیستي ذهني با استفاده از دو مقیاس رضایت از زندگي (کانتریل،)1965 ،
و مقیاسهاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي (مرازک و کوالرز )1998 ،سنجیده شد .شواهد گویاي ویژگي-
هاي روان سنجي مطلوب این دو مقیاس است (اندروز و رابینسون1991 ،؛ شکري ،کدیور و دانشور پور،
 .)1386مقیاس رضایت از زندگي برگرفته از مقیاس مرجع خود کانتریل ( )1965است که از پاسخ
دهندگان ميخواهد «به طور کلي زندگي خود را در این روزها رتبهبندي کنند» .این مقیاس به صورت
پیوستاري از بدترین شرایط ممکن ( )0تا بهترین شرایط ممکن ( )10نمرهگذاري ميشود .مقیاسهاي
عواطف مثبت و عواطف منفي (مرازک و کوالرز )1998 ،از شرکت کنندگان ميخواهند میزان تجربه
هیجانهاي مثبت و منفي را در طول  30روز گذشته گزارش کنند .عواطف مثبت و منفي هر کدام شامل
 6مورد ميشوند .ضرایب آلفاي کرونباخ براي مقیاسهاي عواطف مثبت و عواطف منفي در پژوهش
حاضر به ترتیب برابر با  0/78و  0/72بود.
یافتهها
هدف این پژوهش بررسي رابطه بین باورهاي اساسي ،راهبردهاي مدیریت زندگي و بهزیستي ذهني بود.
آمارههاي توصیفي و ضرایب همبستگي هر یک از متغیرهاي مورد مطالعه در جدول  1گزارش شده است.
جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرها
متغیر
 -1بهزیستي ذهني
 -2دنیاي معنادار
 -3خود مطلوب

M
/37
15
/84
56
/57
35

SD

1

2

3

4

5

6

9/26
/47
10
4/95

 -4انتخاب گزینشي

7/44

2/27

 -5انتخاب مبتني بر شکست

8/29

2/43

 -6بهینه سازي

8/69

2/65

 -7جبران

9/15

2/63

*/55
0
*/39
0
*/33
0
*/18
0
*/36
0
*/33
0

*/52
0
*/47
0
*/19
0
*/45
0
*/42
0

*/33
0
*/18
0
*/32
0
*/31
0

*/36
0
*/57
0
*/47
0

*/39
0
*/41
0

*/66
0

P<0/01* N=467
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ضرایب همبستگي پیرسون نشان داد که بهزیستي ذهني با دنیاي معنادار ( ،)P>0/01 ،r=0/55باور به
خود مطلوب ( ،)P>0/01 ،r=0/39انتخاب گزینشي ( ،)P>0/01 ،r=0/33انتخاب مبتني بر شکست
( ،)P>0/01 ،r=0/18بهینه سازي ( )P>0/01 ،r=0/36و جبران ( )P>0/01 ،r=0/33رابطه مثبت و
معني داري دارد .تمامي ضرایب همبستگي مثبت بوده و نشان ميدهند که نمره باال در مقیاس بهزیستي
ذهني با نمره باال در متغیرهاي مذکور همراه است.
این مطالعه فراتر از روابط دو به دو بین هر متغیر پیش بین و متغیر مالک ،در پي این بود که هر
متغیر پیش بین چه میزان در تبیین واریانس بهزیستي ذهني نقش دارد .در این راستا ،به منظور پیش
بیني و تبیین واریانس بهزیستي ذهني بر اساس باورهاي اساسي نسبت به خود و دنیا و راهبردهاي
مدیریت زندگي از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام 1استفاده کردیم (جدول  .)2پیش از
اجراي تحلیل رگرسیون پیش فرض وجود رابطه خطي بین هر یک از متغیرهاي پیش بین با متغیر مالک
2
مورد بررسي قرار گرفت .نمودارهاي حاصله نشان دهنده خطي بودن رابطهها بود .شاخصهاي کجي
( )0/77و کشیدگي )0/59( 3نمرات بهزیستي ذهني نشان داد که توزیع از حالت نرمال خارج نیست.
شاخصهاي تحمل4و عوامل واریانس-تورم (VIF)5نیز گویاي این هستند که بین متغیرهاي پیش بین
رابطه همخطي چندگانه وجود نداشت.
جدول  2نتایج رگرسیون (متغیر مالک :بهزیستی ذهنی)
گام

متغیر

F
*199/08

1

R

R2تعدیل شده

0/55

0/30

دنیاي معنادار
*107/64

2

0/56

*91/74

3
دنیاي معنادار
بهینه سازي
خود مطلوب

*0/55

0/48

*0/48
*0/15

0/42
0/51

*0/43
*0/13
*0/12

0/37
0/46
0/22

0/31

دنیاي معنادار
بهینه سازي
0/57

Β

B

0/32

*P<0/01

1

- Stepwise
-Skewness
3
- Kurtosis
4
- Tolerance
5
- Variance-Inflation Factors
2
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چنانکه در جدول  2مشاهده مي شود ،از میان متغیرهاي پیش بین باور به دنیاي معنادار باالترین سهم را
در تبیین واریانس بهزیستي ذهني دارد .باور به دنیاي معنادار به تنهایي در گام اول وارد معادله رگرسیون
شده و  30درصد از واریانس بهزیستي ذهني را تبیین کرد .در گام دوم با اضافه شدن بهینه سازي میزان
واریانس تبیین شده به  31درصد افزایش یافت .باور به خود مطلوب در گام سوم به معادله اضافه شد و 1
درصد به واریانس تبیین شده افزود .بنابراین ،در مجموع سه متغیر باور به دنیاي مطلوب ،بهینه سازي و
باور به خود مطلوب توانستند  32درصد از واریانس بهزیستي ذهني را تبیین کنند .قابل ذکر است که
راهبردهاي انتخاب گزینشي ،انتخاب مبتني بر شکست و جبران ،با وجود همبستگي دوبه دویي معنادار با
بهزیستي ذهني ،نتوانستند به عنوان متغیر پیش بین در تبیین واریانس نقش مستقلي داشته باشند .در
جدول  2همچنین ميتوان ضرایب رگرسیون (بتا) مربوط به هر متغیر پیش بین را مشاهده کرد .ضریب
رگرسیوني مربوط به باور به دنیاي معنادار  0/55است .این ضریب مثبت نشان ميدهد که با افزایش نمره
باور به دنیاي معنادار به میزان یک انحراف استاندارد ،نمره بهزیستي ذهني فرد به میزان  0/55انحراف
استاندارد افزایش ميیابد .مقادیر رگرسیون مربوط به دیگر متغیرهاي پیش بین در جدول قابل مشاهده
است .تمامي این ضرایب به لحاظ آماري در سطح  P< 0/01معنادار هستند.
بحث و نتیجهگیری
مسئله اصلي این پژوهش بررسي تجربي فرضهاي نظري  CESTو  SOCبود .اشاره کردیم که در
( CESTاپستاین )2003 ،به عنوان یکي از نظریههاي شناختي-اجتماعي ،فرض ميشود که باورهاي
اساسي به عنوان اصليترین طرحوارههاي سامانه مفهومي ،ارزیابيها ،برداشتها ،قضاوتها و به طور
کلي تفسیر موقعیت را شکل ميدهند .بهزیستي ذهني نیز بر پایه تعریف ،ارزیابي کلي فرد از زندگي
(پیامد شناختي) و تعادل عواطف مثبت و منفي (پیامد هیجاني) است .بر همین اساس ،انتظار ميرفت
بهزیستي ذهني به واسطه سازههاي شناختي از قبیل سامانه باورها تبیین شود .عالوه بر این ،مطابق با
استداللهاي  SOCپیش بیني ميشد که بین استفاده از راهبردهاي مدیریت زندگي و بهزیستي ذهني
رابطه مثبت وجود داشته باشد.
رابطه باورهاي اساسي با بهزیستي ذهني ،اگرچه نه به طور مستقیم ،توسط شواهد پیشین حمایت مي-
شود (شیماک و دینر2003 ،؛ کاتلین و اپستاین1992 ،؛ دینر و دینر1995 ،؛ بتنکورت و دور1997 ،؛ مک
کالوف و دیگران2000 ،؛ باتن ،و دیگران1997 ،؛ آدلر و فگلي2005 ،؛ هیکس و کینگ2007 ،؛ رکر و
دیگران1986 ،؛ زیکا و چمبرلین1992 ،؛ کندي و کنثاماني1995 ،؛ استگر و فرزیر2005 ،؛ محمدي،
1390؛ گواهي جهان .)1387 ،یافتههاي این مطالعه نیز همسو با ادبیات موجود و در جهت تایید فرض-
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هاي  ، CESTنشان دادند که باور به خود مطلوب و باور به دنیاي معنادار با بهزیستي ذهني رابطه مثبت
و قوي دارند.
اپستاین ( )2003بیان ميکند که شکلگیري باورهاي مطلوب درباره خود و دنیا در تعیین پیامدهاي
شناختي -هیجاني از اهمیت ویژه برخوردار است .به نظر او افرادي که خود را ارزشمند ،قابل احترام و
دوست داشتني ميدانند ،از بسیاري جنبههاي سالمت و بهزیستي در وضعیت مطلوب تري قرار ميگیرند.
او همچنین بر باورهاي مربوط به دنیا تاکید ميکند و به نقش هدفمندي در زندگي اشاره دارد .بر اساس
 ، CESTداشتن هدف ،احساس توانایي کنترل و پیش بیني رویدادها ،که پیامدهاي باور به دنیاي معنادار
هستند ،باعث ميشوند افراد دست به تالش بزنند ،و در برابر سختيها مقاومتر باشند .به عالوه دستیابي
به اهداف رضایتمندي بیشتر تجارب هیجاني مطلوبتر را به دنبال دارد .تحقیقات نشان دادند کسي که
زندگي خود را معنادار ادراک ميکند ،خوش بینتر و خودمختارتر است ،عزت نفس باالتري را تجربه مي-
کند و در مقابل این اثرات مثبت ،به احساسات منفي همچون اضطراب و افسردگي کمتر دچار ميشود
(استگر و کشدن .)2006 ،وقتي شخص باورش این است که ميتواند در محیط تغییر ایجاد کند ،کنترل
حوادث را بدست بگیرد و شرایط نامطلوب را تغییر دهد ،حس رضایت بیشتري از زندگي خواهد داشت
(استاکس ،آپریل و لینتون .)2012 ،بنابراین ،باورهاي اساسي اگرچه تجربه آني عواطف را به دنبال ندارند،
از طریق نقش مهمي که در شناختهاي سطحيتر (از قبیل افکار خودکار ،ادراکات فوري و قضاوتهاي
موقعیتي) ایفا ميکنند ،ميتوانند تجارب عاطفي را شکل داده (دینر ،)1984 ،و بدین ترتیب وضعیت
سالمت و بهزیستي را تحت تاثیر قرار دهند.
نظریه هدفمندي بهزیستي ذهني نیز تاکید دارد که دستیابي به اهداف شخصي افزایش بهزیستي ذهني
را در پي دارد .بر این اساس ،کامالً منطقي به نظر ميرسد که راهبردهاي مدیریت زندگي به عنوان
راهبردهاي اصلي براي برنامهریزي به سوي اهداف ،با بهزیستي ذهني رابطه داشته باشند .در حقیقت
کساني که از راهبردهاي انتخاب ،بهینه سازي و جبران بهره ميبرند با استفاده از رفتارهاي مناسب و
جبراني بر محدودیتها و کمبودهاي فردي و اجتماعي در زندگي خود غلبه ميکنند (بوئرنر و جوپ،
 ،2007نقل از امیني پور .)1391 ،استفاده از این راهبردها براي تنظیم تحولي سازگارانه مثبت فرد اهمیت
فراوان دارد .به همین دلیل ،راهبردهاي مدیریت زندگي با شاخصهاي ذهني موفقي چون بهزیستي
ذهني و عواطف مثبت مربوط است (فروند و بلتز .)1998 ،یافتههاي این مطالعه ،همخوان با مطالعات
پیشین (پرندا ،لچمن2001 ،؛ وایز و دیگران 2002 ،؛ فروند و بلتز )1998 ،نشان داد که راهبردهاي
انتخاب گزینشي ،انتخاب مبتني بر شکست ،بهینه سازي و جبران همگي با بهزیستي ذهني رابطه مثبت
دارند .به عبارت دیگر ،میزان بهزیستي ذهني افرادي که بیشتر از این راهبردها استفاده ميکنند ،در سطح
باالتري قرار دارد .فردي که به دنبال هدف است و سعي ميکند با استفاده از راهبردهاي مختلف خود را
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به نقطه اي مطلوب نزدیک کند ،از احساس پوچي دور ميماند (میکالوس1991 ،؛ نقل از جلواني.)1390 ،
از طرف دیگر ،دستیابي به اهداف به خوديِ خود باعث تجربه عواطف مثبت و احساس رضایت ميشود.
دستیابي به اهداف ،عالوه بر تاثیرات موقت ،ميتواند تاثیرات بلند مدت مفیدي بر احساس بهزیستي
داشته باشد .در واقع هدفمندي در زندگي تنها در صورتي معنا دارد که فرد رخدادها را قابل پیش بیني و
کنترل بداند و احساس کند که ميتواند براي کنترل و تغییر موقعیتها کاري انجام دهد (احساسهایي
متناظر با باور به دنیاي معنادار) (اپستاین2003 ،؛ جنف-بالمن؛ .)1985
مطالعه حاضر به طور کلي نشان دهنده این است که داشتن احساس کنترل و عاملیت در زندگي ،باور
مطلوب نسبت به خود و استفاده از راهبردهایي که براي هدف گزیني و مدیریت زندگي مهم اند ،نقش
مهمي در احساس بهزیستي دارند .بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون باور به دنیاي معنادار ،بهینه سازي و
باور به خود مطلوب ميتوانند  32درصد از واریانس بهزیستي ذهني را تبیین کنند .اگر چه در تحلیل
رگرسیون انتخاب گزینشي ،انتخاب مبتني بر شکست و جبران نتوانستند به عنوان پیش بین نقش
مستقلي در تبیین بهزیستي ذهني داشته باشند ،اما همانگونه که پیشتر اشاره شد در تحلیل همبستگي
مشاهده شد که راهبردهاي انتخاب و جبران نیز با بهزیستي ذهني رابطه مثبت دارند.
به لحاظ نظري این پژوهش فرضهاي  SOC ،CESTو نظریه هدفمندي بهزیستي ذهني را آزمود.
یافتههاي این مطالعه ميتواند در جهت گسترش توان تبیین این نظریهها مفید باشد .بیشتر تبیینهاي
 CESTمعطوف به پیامدهاي منفي بوده است و شواهد اندکي وجود دارند که به بررسي فرضهاي این
نظریه در رابطه با پیامدهاي مثبتي مانند بهزیستي پرداخته باشند .از طرف دیگر ،تلفیق نظریه  SOCو
نظریه هدفمندي در این پژوهش براي بررسي بهزیستي ذهني ،گامي است در جهت گسترش توان تبییني
این نظریهها .به عالوه تایید نقش باورهاي اساسي و راهبردهاي مدیریت زندگي در بهزیستي ذهني یک
بار دیگر به تلویح خطر استدالل هاي ناروا براي تبیین سازههاي شناختي -هیجاني (مانند بهزیستي
ذهني) بر اساس متغیرهاي عیني مانند میزان درآمد و موقعیت شغلي به طور کلي ،و نسبت دادن مبناي
نظري این روابط به نظریه هاي شناختي -اجتماعي به طور خاص را گوشزد ميکند.
در سطح عملي نیز یافتههاي مطالعه حاضر براي حوزه درمان ،پیشگیري و آموزش داللتهاي مهمي
دارد .رابطه روزمره با والدین منبع مهمي براي شکلگیري باورهاي اساسي است .اگر روابط والد-کودک
به گونه اي باشد که باور کودک در حال تحول را به خود و دنیاي پیرامون مثبت کند ،بسیاري از مشکالت
بالقوه براي احساس بهزیستي ذهني پیشگیري ميشوند .همچنین نتایج ما توجه درمانگران را به باورهاي
فرد نسبت به خود و دنیا جلب ميکنند .نکته مهم دیگر این است که راهبردهاي مدیریت زندگي ماهیتاً
قابل آموزش هستند و ميتوان با تدارک برنامههاي آموزشي افراد را نسبت به استفاده از این راهبردها
آگا ه و تشویق کرد .این راهبردها به ویژه در شرایطي که امکانات مورد نیاز براي دستیابي به اهداف
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بالفعل وجود ندارد ،بسیار راهگشا خواهند بود .این دسته برنامه هاي آموزشي چه براي درمان و چه با
هدف پیشگیري ميتوانند نتیجه بخش باشند.
با وجود داللتهاي نظري و عملي مفید ،پژوهش حاضر از چند جنبه محدودیت دارد .طرح پژوهش
حاضر همبستگي است و این امر مانع از ارائه تبیینهاي علي ميشود .با توجه به این که راهبردهاي
مدیریت زندگي قابل آموزش هستند ،امکان استفاده از طرح آزمایشي براي بررسي اثرات علي آنها بر
بهزیستي ذهني وجود دارد و پژوهشگران آینده ميتوانند این موضوع را مورد توجه قرار دهند .مسئله
دیگر محدودیت تعمیم پذیري یافتههاست .نظریههاي  CESTو  SOCهر دو مربوط به کل گستره
عمر هستند ،در حالي که در نمونه ما به علت محدودیتهاي دسترسي تنها دانشجویان شرکت داشتند.
افزایش تنوع افراد مورد بررسي چه به لحاظ دامنه سني و چه به لحاظ گوناگوني قشري ميتواند نتایج
آگاهي بخشي فراهم آورد.
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