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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش امیدواری در عزت نفس با نقش میانجی شادکامی در بین دانشآموزان سال آخر متوسطه
دوم شهر بیرجند و مقایسه دختران و پسران انجام گرفته است روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل 2003
نفر دانشآموز که با استفاده از نمونهگیری خوشهای تعداد  320نفر بعنوان افراد نمونه انتخاب گردید .برای سنجش متغیر
شادکامی از پرسشنامه آکسفورد ،آرجایل و لو ( ،)7191عزت نفس از پرسشنامه روزنبرگ ( )7111و برای امیدواری از
پرسشنامه اسنایدر ( )7117استفاده گردیده است .روایی و پایایی پرسشنامهها تأمین شده است .تجزیه و تحلیل دادهها در
سطح توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار) و سطح استنباطی (همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس و رگرسیون) انجام
گرفت .نتایج حاکی از آن بود که امیدواری با دو متغیر شادکامی و عزت نفس رابطه دارد؛ اما عزتنفس و شادکامی رابطه
معنی دار نداشتند و بنابراین سنجش نقش میانجی در این رابطه مقدور نبود .همچنین در مقایسه دختران و پسران تفاوت
معناداری در وضعیت سه متغیر مذکور مشاهده نشد.
واژههای کلیدی :امیدواری ،عزت نفس ،شادکامی ،دانش آموزان دختر و پسر سال آخر دبیرستان
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بیان مسأله
دانشآموزان برای رسیدن به موفقیت باید شناخت درونی از نقاط ضعف و قدرت خود داشته باشند .بسیاری از پیشرفتهای
افراد در تحلیل صحیح مسائل شخصی ،احساس کفایت جهت رویارویی با موقعیتهای دشوار و آمادگی برای حل مشكالت و
مسائل زندگی به شیوه مناسب ،ریشه دارد .دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم در موقعیت حساس انتخاب مسیر زندگی خود
میباشند .این دانشآموزان در دنیایی پر نقص و عیب زندگی و رشد میکنند .در این مرحلة حساس زندگی هرنوع استرسی که
بر زندگیشان تاثیر منفی میگذارد .باید شرایطی برای این دانش آموزان فراهم آورد که آنها احساس کفایت کنند که این
احساس کفایت همان عزت نفس 7میباشد .عزت نفس به عنوان ظرفیت و توانایی تعبیر و تفسیر رویدادها به گونهای که
احساس خود ارزشی را در فرد افزایش دهد و حفظ کند ،تعریف شده است (کرنیس 2002،2نقل درشیخاالسالمی ،نجاتی و
احمدی .)7310 ،عزتنفس احساس و باوری درونی و پایدار نسبت به ارزشها و تواناییهای خود است که در ضمیر ناخودآگاه
افراد و در دوران کودکی شكل میگیرد و البته همه افراد درجههای متفاوتی از عزت نفس را دارند (حدادزاده)7310 ،
عزت نفس شامل رشد احساسات خود ارزشی توسط احساس جذابیت و صالحیت است و دارای دو بخش احساس خودکارآمدی
و خود ارزشمندی است .خودکارآمدی شامل احساس شایستگی و مؤثر بودن فرد در مواجهه با محیط فیزیكی و اجتماعی است
و خودارزشمندی به معنای احساس و ارزیابی است که فرد از خود دارد .مؤلفه خودارزشمندی محدود به زمان و مكان است
بدین معنا که احساس خودارزشمندی حاصل انواع تجارب و موقعیتها میباشد (کرنیس 2002،3نقل درشیخاالسالمی ،نجاتی و
احمدی.)7310 ،
شخصی که از عزت نفس باالیی برخوردار است ،احساسات خوبی را نسبت به خود و دیگران دارد و به راههای مختلف ابراز می-
کند ،لبخند میزند ،از نگاه دیگران نمیگریزد ،راست میایستد و بهطورکلی یك «احساس مثبت» دارد .وی بهتر از فردی که
احساس بیکفایتی میکند ،یاد میگیرد و با اشتیاق و اطمینان از عهده تكالیف جدید برمیآید (بیات و یعقوبی .)7313 ،افراد با
عزت نفس باال در اجتماع موفق هستند و دوستیها و ارتباطاتشان را حفظ میکنند ،احساس کمال دارند ،خود را به عنوان
فردی ویژه و منحصر به فرد میپذیرند و اعتماد به نفس باالیی دارند (مالنیبازارت .)7399 ،4عزتنفس ،بنیادیترین بخش
شخصیت فرد است که در تمام جوانب زندگی ،خود را به گونهای ظاهر میسازد .عزت نفس خوب ،باعث توانایی افراد برای
آموختن و گرفتن تصمیمات و انتخابهای عاقالنه است و اینکه به گونهای مؤثر به تغییرات پاسخ دهند و همچنین بتوانند به
موفقیت ،پیشرفت ،رضایت و شادمانی برسند (اصالنیفر ،بهرامی و اسدزاده .)7311 ،عوامل مختلفی در عزتنفس دانشآموزان
نقش دارد ،شاید بتوان گفت امیدواری یكی از این عوامل میباشد.
درطول سالهای  7120-7190به شكل رسمی و با رویكرد علمی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اگر افكار و هیجانهای
منفی ،منجر به تضعیف سالمتی میشوند ،پس میتوان فرایندهای مثبت مانند امید 9را به عنوان متغیرهایی برای افزایش
سالمتی مورد بررسی قرار داد .در امید از یك سو انگیزه خواستن برای حرکت به سوی اهداف و از طرف دیگر بررسی راههای
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مناسب برای حصول اهداف نهفته است (اسنایدر ،2000 ،2نقل در علیپور و اعرابشیبانی .)7310،امید بصورت توصیفکردن
کار انگیزشی افراد به منظور دستیابی به اهداف تعریف می شود .امید خود انگیزشی باالیی را برای رسیدن به جایگاهی که فرد
میخواهد باشد فراهم میکند و همچنین مسیرهای واقعی برای دستیابی به اهداف در زمان رویارویی با موانع و مشكالت را
بوجود میآورد (میرمحمدی ،کامرانیمهنی و رحیمیان .)7314 ،امیدواری انگیزش انفرادی موفقیت در یك وظیفه خاص و راه
یا معانی بوسیله وظایفی که ممكن است کامل باشد (لورنز ،بیر ،پوتز و هینیتز .)2072 ،1امیدواری وضعیتی شناختی است که
افراد را قادر میسازد که اهداف واقعی ،اما چالش برانگیز و قابل پیشبینی را مدون سازند و سپس از طریق اراده معطوف به
خود ،انرژی و ادراک کنترل درونیشده ،به آن دست یابند (اسنایدر .)2002 ،افراد امیدوار و شادمان روابط اجتماعی قویتر با
دوستان ،همسر ،همسایگان و بستگان خود دارند (ابوالی و مهدوی .)7314 ،امیدواری عبارت است از حالت انگیزشی مثبت که
از احساس موفقیت آمیزی که از عاملیت (انرژی معطوف به هدف) و برنامهریزی معطوف به هدف ناشی شده است (وحدتی
روحانی ،نوری اول جهان و صادقی نائینیپور.)7319 ،
الزم است عوامل مختلف مؤثر در عزتنفس دانش آموزان را شناسایی و به آنها در این مرحله زندگی کمك نمود تا موفق شوند.
شاید یكی دیگر از عوامل شادکامی باشد .شادکامی 9یك انسان ارتباط نزدیكی با عزت نفس او دارد ،چرا انسانی که شادمان
است عملكرد مطلوبی در زندگی خود دارد و میتواند وظایف خود را با اعتماد به نفس و اطمینان انجام دهد (بیات و یعقوبی،
.)7313
زمانی که انسان از درون شاد و شادکام و راضی باشد عملكرد بهتری خواهد داشت .شادکامی امری مسری است یعنی شادی
یك فرد میتواند در دیگران نیز شادی ایجاد کند .افرادی که شاد هستند بیشتر احساس امنیت میکنند ،آسان تر تصمیم می-
گیرند ،روحیه مشارکتی بیشتری دارند و از افرادی که با آنها زندگی میکنند راضیتر هستند .احساس شادکامی به احساسات
مثبت فرد و رضایت خاطر او از زندگی مربوط میشود .مطالعات نشان میدهد شادکامی هم به عواطف مثبت ،تعادل عاطفی و
رضایت خاطر که متغیّرهای فردی هستند ،وابسته است و هم به متغیّرهای اجتماعی (آرگیل .)2007 ،1شادکامی به بهزیستی
ذهنی؛ یعنی درک کلی فرد از رضایتش از زندگی گفته میشود (کاظمی مجرد ،بحرینیان و محمدی آرا .)7313 ،شادکامی
شامل حالت خوشحالی یا سرور (هیجانات مثبت) ،راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و اضطراب (عوامل منفی) است.
شادکامی که هدف مشترک انسان ها است و همه در تالش برای رسیدن به آن هستند در واقع ارزشیابی افراد از خود و
زندگیشان است (دینر و داینر .)7317 ،70این ارزشیابیها ممكن است جنبه شناختی داشته باشد ،مانند قضاوتهایی که در
مورد واکنش به رویدادهای زندگی ظاهر میشود؛ بنابراین شادکامی از چند جزء تشكیل یافته که عبارتند از :خشنودی از
زندگی ،خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی .شادکامی ،متضاد با افسردگی نیست اما شرط عدم
افسردگی برای شادکامی الزم است .در نظریههای موسوم به هدف نهایی ،اعتقاد بر این است که شادکامی موقعی بدست میآید
که افراد ،به اهداف مبتنی بر ارزشها و نیازهای خود جامة عمل بپوشانند .افرادی که اهدافشان را مهمتر و احتمال موفقیت و
رسیدن به آنها را بیشتر در نظر میگیرند ،احساس شادکامی و خوشبختی بیشتری خواهند کرد .در حالی که افراد دارای
شادکامی اندک ،غرضورزی بیشتری در هدفهایشان احساس میکنند (داینر و همكاران 2009 ،نقل در اسماعیلیفر ،شفیع-
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آبادی و احقر .)7310 ،شادکامیدارای مولفههای عاطفی ،اجتماعی و شناختیاست .مؤلفه عاطفی باعث میشود که فرد از نظر
خلقی شاد و خوشحال باشد .مؤلفهاجتماعی ،روابط اجتماعی با دیگران را گسترش میدهد و موجب افزایش حمایت اجتماعی
میشود .مؤلفه شناختی موجب میگردد ،فرد نوعی تفكر و پردازش اطالعات ویژه خود داشته و وقایع روزمره را طوری تعبیر و
تفسیر کند که خوشبینی به دنبال داشته باشد (مایرز و داینر 7119،نقل در نرماشیری ،رقیبی ومظاهری.)7314 ،
همه جوامع خواستار شادی ،سعادت و سالمتی اعضای خود هستند و در پی رسیدن به این خواسته به دنبال عوامل تأثیرگذار بر
آن میباشند؛ بنابراین شادکامی دربرگیرنده قوانین مهمی است که به وسیله تأثیر احساسات بر همه ابعاد رفتار انسان و
پیشرفت او قابل تشخیص میباشد (نوریپورلیاولی ،علیخانی ،حسینیان ،سهیلیزاده و محمدیفر.)7314،

پیشینه پژوهش
رضایی ،بیانی و شریعتنیا ( )7314در پژوهشی به پیشبینی سالمت روان بر اساس متغیرهای عزتنفس ،رضایت از زندگی و
امید در دانشجویان که نتایج نشان دادبین امید و عزتنفس رابطه معنادار وجود دارد و تفاوتی بین امید و عزتنفس دختران و
پسران مشاهده نمیشود .موحدی ،کریمینژاد ،باباپورخیرالدین و موحدی ( )7314در پژوهشی به بررسی اثربخشی گروه
درمانی مبتنی بر رویكرد امید بر بهبود مؤلفههای عزتنفس و سالمت روانشناختی افراد مبتال به افسردگی که نتایج نشان داد
امید باعث افزایش عزتنفس میشود.
علیپور و اعرابشیبانی ( )7310به بررسی رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان پرداختند که نتایج نشان داد هر
دو متغیر امیدواری و شادکامی عالوه بر آنکه با هم رابطه مثبت و معنیدار دارند .هر دو با مؤلفه رضایت شغلی رابطه دارند به
طوری که معلمانی که امیدواری و شادکامی بیشتری دارند نمره رضایت شغلی باالتری هم دارند .سلیمانینقندر و سعادتیشامیر
( )7312در پژوهشی با عنوان رابطه شادکامی و عزت نفس با رشد اجتماعی در دانش آموزان ابتدایی به این نتایج دست یافتند
که افراد شادکام و دارای عزت نفس باال دارای مهارتهای اجتماعی باالیی مانند مهارتهای احساسی و ادراکی ،مهارتهای
جایگزین برای پرخاشگری ،مهارتهای مربوط به مواجهه با فشار و مهارتهای برنامهریزی هستند از این رو این افراد از رشد
اجتماعی باالیی نیز برخوردارند.
بیات و یعقوبی ( )7313در پژوهشی رابطة عزت نفس دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با شادکامی و خالقیت آنها را بررسی کرد
که نتایج حاکی از آن بود که بین عزت نفس با شادکامی و خالقیت در دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .سپهری
و تجربهکار ( ) 7313در پژوهشی به بررسی رابطه بین عزت نفس و شادکامی دانشجویان پرداخت که یافتههای پژوهش در
زمینة فرضیههای مطرح شده نشان داد که همة متغیرهای پژوهش با هم رابطة معناداری دارند و مولفههای عزت نفس به طور
معناداری شادکامی را پیشبینی میکنند.
برشان ( )7319در مقایسه عزت نفس و شادکامی در بین دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی شهر بندرعباس در
سال  12-13نشان داد که در متغیر عزت نفس ،بین دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی تفاوت معناداری وجود
ندارد؛ اما در متغیر شادکامی بین دانش آموزان ناشنوای مدارس تلفیقی و استثنایی تفــاوت معناداری مشاهده شد .مروج
( )7319در پژوهشی به بررسی رابطه عزت نفس و شادکامی معلمان دوره ابتدایی که نتایج نشان داد بین عزت نفس و
شادکامی رابطة مستقیم وجود دارد ،یعنی معلمانی که عزت نفس بیشتری دارند ،شادکامی بیشتری دارند.
مبانی نظری و پیشینه مبیّن ارتباط سه متغیر مذکور میباشد ،اما کمتر پژوهشی سه متغیر را با همدیگر مورد پژوهش قرار
دادهاند .اکثر پژوهشها در جمع افراد خاص و آسیبدیده صورت گرفته است و دانشآموزان فارغالتحصیل آخر متوسطه که در
حال رقم زدن آینده زندگی خود هستند را مورد پژوهش قرار ندادهاند .بنابراین پژوهش حاضر تالش دارد بررسی کند که

20

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال اول ،شماره  ،8بهمن 9317

وضعیت شادکامی ،عزتنفس و امیدواری دانش آموزان چگونه است؟ آیا شادکامی نقش میانجی بین امیدواری و عزت نفس بازی
میکند؟ وضعیت شادکامی ،عزتنفس و امیدواری دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم بر اساس جنسیت چگونه است؟ بنابراین
مدل پژوهش در نمودار  7ذکر شده است.
شادکامی
امیدواری

عزت نفس

نمودار  .7نمودار مفهومی پژوهش
هدف پژوهش
نقش امیدواری در عزت نفس با توجه به نقش میانجی شادکامی در میان دانشآموزان سال آخر متوسطه دوم شهر بیرجند.

روش پژوهش
روش پژوهش از آنجایی که هدف تحقیق بررسی رابطه عزتنفس ،امیدواری و شادکامی است .بر حسب نحوة گردآوری دادهها
در ذیل طرحهای توصیفی است که از نوع همبستگی 77است .همچنین جزء تحقیقات کاربردی است.

جامعه آماری
جامعه آماری دانشآموزان سال آخر متوسطه دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی  7312-11که  2003دانشآموز بودند .حجم
نمونه مطابق با جدول مورگان  320نفر برآورد گردید .از بین پرسشنامه های توزیع شده تعداد  371پرسشنامه صحیح ،وارد
نرمافزارگردید که دادههای  71پرسشنامه جزء دادههای پرت بود و حذف شد و نهایتا دادههای  300پرسشنامه مورد تحلیل
قرار گرفت.

ابزار گردآوری دادهها
برای سنجش شادکامی از پرسشنامه آکسفورد آرجایل و لو )7191( 72که شامل  21پرسش  4گزینهای از احساس ناشادی تا
احساس شادی میشود استفاده گردیده است (مرادی و طاهری .)7317 ،علیپور و نورباال ( )7391برای بررسی روایی این
پرسشنامه از  70نفر متخصص (روانشناس و روانپزشك) نظرخواهی کردند که همگی توانایی پرسشنامه را برای سنجش
شادکامی دانشجویان گزارش کردند ،همچنین آلفای کرونباخ  0/13را گزارش کردهاند.
برای سنجش عزت نفس از پرسشنامه روزنبرگ )7111( 73شامل  70گویه که  9گویه مثبت و  9گویه منفی که بر اساس
ال موافق را شامل میشود استفاده گردیده است .پاسخهای سؤاالت منفی نمره-
ال مخالف تا کام ً
مقیاس چهاردرجهای از کام ً
55 Experimental group

Argyle & Lu
Rosenberg
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گذاری معكوس میشوند .جوشنلو و قائدی ( )7391روایی پرسشنامه فوق را در ایران روانسنجی و نتایج در جدول  7گزارش
کرده است .همچنین آلفای کرونباخ  0/93گزارش کردهاند.
جدول  .7شاخص های روانسنجی عزت نفس در ایران
RM
SEA
6/60

GFI

IFI

CFI

0/11

/14

0/14

0
ال
ال مخالف تا کام ً
برای سنجش امید از پرسشنامه اسنایدر ( )7117که پرسشنامهای  72سؤالی با مقیاس  9لیكرتی از کام ً
موافق که از  7تا  9نمره گذاری میشود استفاده شده است .روایی همزمان آن را اسنایدر و همكاران ( )7117گزارش کردهاند
که نشان از روایی این پرسشنامه دارد (مرادی و طاهری .)7317 ،در ایران نیز کرمانی ،خداپناهی و حیدری ( )7310در بررسی
ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید اسنایدر را گزارش که نتایج در جدول  2ذکر شده است .همچنین آلفای کرونباخ 0/92
گزارش کردهاند.
جدول  .2ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید اسنایدر
RMS

GFI

IFI

CFI

6/68

6 / 01

/13

6/10

EA
6

روش تجزیه و تحلیل
در این پژوهش از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون) استفاده شد و انجام تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزارهای  Spss29, Amos23صورت گرفته است.

یافته های پژوهش
تعداد شرکتکنندگان در پژوهش به تفكیك جنسیت در جدول  3ذکر شده است.
جدول  .3یافتههای توصیفی پژوهش
جنسیت

فراوانی

درصد

پسر

11

32

دختر

298

08

شرکت کنندگان در پژوهش  32درصد را پسران و  29درصد را دختران دانشآموز سال آخر متوسطه دوم تشكیل میدادند.
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نرمال بودن دادهها
برای بررسی نرمالیتی داده ها از آزمون مردیا و فاصله ماهاالنوبیس استفاده شد .در ابتدا داده ار نرمالیتی مناسب برخوردار
نبودند اما با حدف داده های پرت ،نرمالیتی برقرار گردید.

جدول  .4یافتههای نرمال بودن دادهها

نتایج جدول نشان میدهد که چولگی بین  7و  -7و کشیدگی بین  2و  -2می باشد؛ بنابراین از نرمالیتی الزم برخوردارند.

سؤال پژوهش
وضعیت عزت نفس ،امیدواری و شادکامی دانشآموزان سال آخر متوسطه شهر بیرجند چگونه است؟ برای پاسخگویی به این
سؤال از آزمون  tتك نمونهای استفاده شد ،نتایج در جدول  9ذکر شده است.
جدول  .9وضعیت عزت نفس ،امیدواری و شادکامی دانشآموزان
T

Df

sig

SE

mean

میانگین فرضی

امید

22/629

367

6/666

6/19

2/83

9/ 2

عزت نفس

8/93

367

6/666

6/209

2/02

2/2

شادکامی

1/326

367

6/666

6/910

2/70

2/2

نتایج جدول فوق نشان میدهد میانگین هر سه متغیر در بین دانشآموزان سال آخر متوسطه دوم شهر بیرجند باالتر از
میانگین فرضی قرار دارد.
برای بررسی ارتباط سه متغیر آزمون همبستگی بعمل آمد و نتایج در جدول  2ذکر شده است.
جدول  .2همبستگی عزت نفس ،امید و شادکامی
امید
شادکامی

**6/929

عزت نفس

شادکامی

6/92

9

سطح معناداری

6/666

6/60

نمونه

269

269
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عزت نفس

**233.

سطح معناداری

6/669

نمونه

269

امید

9

9

سطح معنیداری 0/07
جدول فوق نشان میدهد عزت نفس با امید و شادکامی هم با امید رابطه دارد اما عزت نفس با شادکامی ارتباط ندارد.
فرضیه  :9امیدواری پیشبینی کننده عزتنفس دانشآموزان سال آخر متوسطه است.
برای آزمون فرضیه فوق رگرسیون انجام گرفته و نتایج در جدول  1ذکر شده است.
جدول  .1امیدواری پیشبینی کننده عزتنفس
متغیرهای پیش

B

Beta

SE

P

T

بین
مقدار ثابت

2/22

6/61

امیدواری

6/60

6/69

6/22
R:6/22

نکته

29/22

6/666

9

6/666

R2: 6/62

ADJ.R2:6/69

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/04می باشد ،امیدواری حدود  4درصد
واریانس مربوط به عزتنفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان  P-value= 0/000امیدواری پیشبینی کننده
عزتنفس دانشآموزان سال آخر متوسطه میباشد.
فرضیه  :2امیدواری پیشبینی کننده شادکامی دانشآموزان سال آخر متوسطه است.
برای آزمون فرضیه فوق رگرسیون انجام گرفته و نتایج در جدول  9ذکر شده است.
جدول  .9امیدواری پیشبینی کننده شادکامی
متغیرهای پیش

B

Beta

SE

P

T

بین
مقدار ثابت

9/21

6/92

امیدواری

6/22

6/62

6/97
R:6/97

نکته

8/91

6/666

1/31

6/666

R2: 6/22

ADJ.R2:6/22

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/22می باشد ،امیدواری حدود 22
درصد واریانس مربوط به شادکامی را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان P-value= 0/000امیدواری پیشبینی
کننده شادکامی دانشآموزان سال آخر متوسطه میباشد.
فرضیه  :3شادکامی پیشبینی کننده عزت نفس دانشآموزان سال آخر متوسطه دوم است.
برای آزمون فرضیه فوق رگرسیون انجام گرفته و نتایج در جدول  1ذکر شده است.
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جدول  :1شادکامی پیشبینی کننده عزت نفس
B

متغیرهای پیش

Beta

SE

P

T

بین
مقدار ثابت

2/07

6/82

شادکامی

6/60

6/63

-6/63
R:6/63

نکته

96/33

6/666

-6/27

6/20

R2: 6/69

ADJ.R2:6/62

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/02می باشد ،شادکامی حدود  2درصد
واریانس مربوط به عزت نفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان  P-value= 0/92شادکامی پیشبینی کننده
عزت نفس دانشآموزان سال آخر متوسطه نمیباشد.
فرضیه  :9امیدواری و شادکامی پیشبینی کننده عزتنفس دانشآموزان دوره دوم متوسطه شهر بیرجند است.
برای بررسی فرضیه فوق آزمون تحلیل عاملی دو متغیره انجام گرفته که نتایج در جدول  70ذکرشده است.
جدول  .70امیدواری و عزت نفس پیشبینی کننده شادکامی
B

متغیرهای پیش

Beta

SE

P

T

بین
23/96

6/666

مقدار ثابت

2/37

6/96

امیدواری

6/68

6/69

6/36

9/12

6/666

شادکامی

-6/61

6/63

-6/97

-2/82

6/662

R2: 6/67

ADJ.R2:6/60

R:6/27

نکته

جدول
نتایج
فوق نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/02می باشد ،امیدواری و شادکامی حدود  2درصد
واریانس مربوط به عزتنفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان P-value= 0/000امیدواری و شادکامی
پیشبینی کننده عزت نفس دانشآموزان سال آخر متوسطه میباشد.
فرضیه  :2امیدواری ،عزت نفس و شادکامی پسران سال آخر متوسطه با امیدواری ،عزتنفس و شادکامی دختران
متفاوت است.
برای بررسی فرضیه فوق آزمون میانگین ،انحراف معیار و رگرسیون جداگانه برای هر کدام از جنسیت بعمل آمده که نتایج در
جداول  77،72و  73ذکر شده است.
جدول  .77مقایسه پسران و دختران سال آخر متوسطه در سه متغیر امید ،عزت نفس و شادکامی

پسران

آزمون

میانگین

میانگین فرضی

انحراف معیار

واریانس

امید

2/77

9/ 2

6/19

6/81

عزت نفس

2/07

2/2

6/20

6/67

شادکامی

2/72

2/2

6/26

6/22
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دختران

امید

2/82

9/ 2

6/13

6/80

عزت نفس

2/06

2/2

6/22

6/60

شادکامی

2/70

2/2

6/91

6/29

نتایج جدول فوق نشان میدهد که میزان امیدواری ،عزتنفس و شادکامی پسران و دختران سال آخر متوسطه شهر بیرجند
باالتر از میانگین فرضی قرار دارد .در مقایسه دختر و پسر اختالف معناداری مشاهده نمیشود .میزان امیدواری دختران از
پسران بیشتر است .میانگین عزتنفس پسران از دختران بیشتر است .شادکامی دختران و پسران در یك سطح قرار دارد.
جدول  .72امیدواری و شادکامی پسران پیشبینی کننده عزتنفس
متغیرهای پیش

B

Beta

SE

P

T

بین
مقدار ثابت

2/90

6/98

امیدواری

6/67

6/63

6/22

شادکامی

-6/67

6/60

-6/93
R:6/26

نکته

93/69

6/666

9/10

6/629

-9/68

6/28

R2: 6/69

ADJ.R2:6/62

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/02می باشد ،امیدواری و شادکامی
حدود  2درصد واریانس مربوط به عزتنفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان P-value= 0/000امیدواری
پیشبینی کننده میباشد و  P-value= 0/29شادکامی پیشبینی کننده عزتنفس دانشآموزان سال آخر دوره دوم متوسطه
نمیباشد.
جدول  .73امیدواری و شادکامی دختران پیشبینی کننده عزتنفس
متغیرهای پیش

B

Beta

SE

P

T

بین
مقدار ثابت

2/32

6/92

امیدواری

6/61

6/62

6/39

شادکامی

-6/96

6/63

-6/91
R:6/36

نکته

91/97

6/666

9/79

6/666

-2/76

6/667

R2: 6/61

ADJ.R2:6/68

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/09می باشد ،امیدواری و شادکامی
حدود  9درصد واریانس مربوط به عزتنفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان P-value= 0/000امیدواری و
 P-value= 0/001شادکامی پیشبینی کننده عزتنفس دانشآموزان سال آخر دوره دوم متوسطه میباشد.
فرضیه  :0شادکامی نقش میانجی بین امیدواری و عزت نفس ایفا می کند.
برای داشتن نقش میانجی یك متغیر بین دو متغیر دیگر باید شرایط زیر برقرار باشد
از نظر بارون و کنی ( 4 )7192شرط برای اینكه یك متغیر ،میانجی دو متغیر دیگر باشد الزم است:
-7
-2

بین متغیر پیشبین و مالک رابطه معنی دار وجود داشته باشد (مسیر  cمعنیدار باشد).
بین متغیر پیشبین و میانجی رابطه معنی دار وجود داشته باشد (مسیر  aمعنیدار باشد).
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 -3بین متغیر میانجی و مالک رابطه معنی دار وجود داشته باشد (مسیر  bمعنیدار باشد)
 -4بین متغیر پیشبین و مالک ،بعد از کنترل متغیر میانجی (مسیر” ) cرابطه معنیدار وجود
نداشته باشد (بارون و کنی .)7192
پژوهش حاضر با توجه به دادههای بدست آمده شرط سوم را ندارد بنابراین شادکامی نمیتواند نقش میانجی بین امیدواری و
عزتنفس را داشته باشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف نقش امیدواری در عزتنفس با میانجی شادکامی در بین دانشآموزان سال آخر متوسطه دوره دوم در
شهر بیرجند صورت گرفت .دانشآموزان در حال فارغ التحصیلی که شاید از استرس زیادی برای ادامه مسیر زندگی برخوردار
باشند .آن ها در حال تعیین سرنوشت آینده خود که آیا ادامه تحصیل بدهند یا مشغول کار و فعالیت شوند .این دانشآموزان در
مرحله پر از ابهام قرار گرفتهاند .دانش آموزان آیا دارای عزت نفس کافی هستند؟ آیا احساس شادکامی میکنند؟ آیا به آینده
امیدوار هستند؟ یا در مرحله پر استرس و سردرگمی قرار دارند و با فشار اطرافیان و جامعه احساس عزتنفس و شادکامی نمی-
کنند؟ به طور کلی ،افراد با حالت خوشی و ناخوشی به زندگی خود رنگ میدهند .فردی که از شادکامی بیشتری برخوردار
است ،آرامش و احساس امنیت بیشتر ،تصمیمگیری راحتتر ،میزان کار مطلوب و مشارکت بیشتر ،زندگی سالم و پرانرژی و در
نهایت زندگی رضایتمندانهای دارد (پریسمن و کوهن 2009 ،74نقل در شیخاالسالمی ،نجاتی و احمدی .)7310 ،نتایج پژوهش
حاضر درباره وضعیت سه متغیر مذکور در بین دانشآموزان نشان میدهد میانگین دانشآموزان باالتر از میانگین فرضی قرار
دارد یعنی دانشآموزان از وضعیت امیدواری ،عزتنفس و شادکامی مناسبی برخوردار میباشند.
نتایج فرضیه یك نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/04می باشد ،امیدواری حدود  4درصد
واریانس مربوط به عزتنفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان  P-value= 0/000امیدواری پیشبینی کننده
عزتنفس دانشآموزان سال آخر متوسطه میباشد .نتایج در راستای پژوهشهای بخشایی ،فرحبخش و سلیمی ( ،)7310رضایی
و همكاران ( )7314و موحدی و همكاران ( )7314در ارتباط دو متغیر و نقش امید در افزایش عزت نفس میباشد .امید ،فرد را
در رسیدن به اهداف یاری میدهد و امكان بدست آوردن موفقیتهای بیشتر در زندگی را فراهم میکند و افزایش موفقیت می-
تواند سبب افزایش عزت نفس در افراد گردد و در نتیجه به نظر میرسد که میتوان به کمك عزتنفس ،امید افراد را ارتقا
بخشید .عزت نفس بر اساس تجارب درونی افراد و از روزهای اول زندگی شروع به شكلگیری میکند .تمامی استعدادها و
تواناییهای بالقوه دانشآموزان نابود خواهد شد مگر آنكه حس عزت نفس ،آنها را فعال کنیم و زمانی که عزتنفس در دانش-
آموزان شكل گرفت و به تواناییهای خود اعتقاد پیدا کردند میتوان آنها را به آینده امیدوار کرد .امید نشان دهندة این است
که فرد این قابلیت و توانایی را دارد که علی رغم تمام موانع و مشكالت ،راههایی برای دست یافتن به اهداف خویش طراحی
کند و با کوشش این مسیرها را طی کند .زمانی که دانشآموزان سال آخر دوره دوم متوسطه دارای عزتنفس باشند و به
تواناییهای خود اعتماد داشته باشند میتوانند با برنامهریزی و داشتن هدف در زندگی و تحصیل آیندهای نویدبخش برای خود
رغم بزنند.
نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/22می باشد ،امیدواری حدود 22
درصد واریانس مربوط به شادکامی را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان P-value= 0/000امیدواری پیشبینی
کننده شادکامی دانشآموزان سال آخر متوسطه میباشد .نتایج در راستای پژوهشهای علیپور و اعرابشیبانی (،)7310
هزارجریبی و صفری شالی ( )7391و خسروی ،پورشافعی و طاهرپور ( )7311که امیدواری از متغیرهای مهم و اثرگذار در
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شادکامی و نشاط است ،میباشد .شادکامی و امیدواری بیشتر از کار به دلیل انتظارات مثـبـت و همچنین روش کار با انگیزه
قوی برای موفقیت و سطح باالیی از پایداری در وظایف چالش برانگیز و عملكرد موثرتر و موفقیتهای کلی بزرگتر ایجاد می
شود .افراد شاد مهارتهایشان را بـه صورت اغراق آمیز ارزیابی کرده و رویدادهای مثبت را بیـش از منفی به یاد میآورند و در
نتیجه به تبادل انرژی مثبت بـا محیـط و اطرافیـان پرداخته و روابط خـود را با آنها بهــبـود میبخشد و همگی اینها باعث
رضایت بیشتر از محیط کـار و همكاران و در نتیجه رضایت شغلی بیشتری میگردد (زادحسن ،دهقانپور ،بستامی و یاراحمدی،
.)7312
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/02می باشد ،شادکامی حدود
 2درصد واریانس مربوط به عزت نفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان  P-value= 0/92شادکامی پیشبینی
کننده عزت نفس دانشآموزان سال آخر متوسطه نمیباشد .نتایج در راستای پژوهشهای بشرپور ،عباسی و ابوالقاسمی ()7314
و برشان ( )7319میباشد .همچنین نتایج با پژوهشهای شیخاالسالمی ،نجاتی و احمدی ( ،)7310بیات و یعقوبی (،)7313
سپهری و تجربهکار ( ،)7313قاسمی ،پوالدیریشهری ،قاسمی ،قاسمی و محمدی ( )7312و مروج ( )7319که همگی این
پژوهشها عزتنفس و شادکامی با همدیگر ارتباط معنادار دارند و همدیگر را پیشبینی میکنند ،ناهمسو میباشد .تعداد
پژوهشهای صورت گرفته ناهمسو با این پژوهش بیشتر از همسو است .شاید بتوان از دالیل ناهمسویی ،اکثر این پژوهشها ،در
بین افراد آسیبدیده جسمی و روحی صورت گرفته است و شاید بتوان گفت این افراد از عزتنفس و شادکامی متفاوتی
برخوردار باشند .دانشآموزان در حال فارغالتحصیل چنانچه برنامهریزی درست و اعتماد به تواناییهای خود داشته باشند می-
توانند از عزتنفس و شادکامی الزم برخوردار باشند .این دانشآموزان به دالیل نامعلوم بودن آینده ،نداشتن برنامهریزی درست،
فشار والدین و جامعه و همچنین نداشتن ارتباط کافی با دوستان و حتی والدین به دلیل مشغلة تحصیل ،شاید از عزتنفس و
شادکامی الزم برخوردار نباشند؛ بنابراین الزم است خانوادهها و جامعه با درک درست این موقعیت دانشآموزان را یاری تا
احساس عزتنفس و شادکامی در آنها بوجود بیاید .وقتی انسان احساس پر انرژی بودن میکند ،عزت نفس انسان افزایش پیدا
میکند ،رفتار کردن به نوعی که انسان را شادتر کند سادهتر میشود .افراد شاد نسبت به دیگران عملكرد بهتری دارند (گریچن
رابین.)7317 ،
نتایج فرضیه چهارم نشان می دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/02می باشد ،امیدواری و شادکامی
حدود  2درصد واریانس مربوط به عزتنفس را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان P-value= 0/000امیدواری و
شادکامی پیشبینی کننده عزت نفس دانشآموزان سال آخر متوسطه میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد شادکامی به تنهایی
نمیتواند پیشبینی کننده عزتنفس باشد ،اما زمانی که در کنار امیدواری قرار میگیرد و آزمون تحلیل عاملی دو متغیره انجام
میگیرد پیشبینی کننده عزتنفس است .امید نیروی انگیزشی و محرک مهمی است که با تغییر و تحول فردی ارتباط دارد.
شاید بتوان گفت دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم به دلیل وضعیت نامشخص ،با آنكه در کالسهای مشاوره آموزشهای
الزم برای داشتن عزتنفس را آموختهاند و از عزتنفس مناسب برخوردارند ولی با نداشتن تفریحات مناسب احساس شادکامی
نمیکنند؛ اما زمانی که نیرو و انگیزة امید در میان میآید از شادکامی مناسبی برخوردارند.
نتایج فرضیه پنجم پژوهش نشان میدهد که میزان امیدواری ،عزتنفس و شادکامی پسران و دختران سال آخر متوسطه شهر
بیرجند باالتر از میانگین فرضی قرار دارد .در مقایسه دختر و پسر اختالف معناداری مشاهده نمیشود .میزان امیدواری دختران
از پسران بیشتر است .میانگین عزتنفس پسران از دختران بیشتر است .شادکامی دختران و پسران در یك سطح قرار دارد.
نتایج درراستای پژوهش رضایی و همكاران ( )7314در مقایسه دختران و پسران میباشد .همچنین نتایج نشان می دهد که با
توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/02می باشد ،امیدواری و شادکامی حدود  2درصد واریانس مربوط به عزت-
نفس پسران را پیش بینی میکند و با توجه به میزان P value= 0/000امیدواری پیشبینی کننده میباشد و P- 0/29
= valueشادکامی پیشبینی کننده عزتنفس دانشآموزان سال آخر دوره دوم متوسطه نمیباشد .نتایج پژوهش نشان می
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دهد که با توجه به اینكه ضریب تعیین اصالح شده برابر با  0/09می باشد ،امیدواری و شادکامی حدود  9درصد واریانس مربوط
به عزتنفس دختران را پیش بینی میکند .همچنین با توجه به میزان P-value= 0/000امیدواری و P-value= 0/001
شادکامی پیشبینی کننده عزتنفس دانشآموزان دختر سال آخر دوره دوم متوسطه میباشد.
نتایج فرضیه ششم نشان میدهد با توجه به دادههای بدست آمده شرط سوم را ندارد بنابراین شادکامی نمیتواند نقش میانجی
بین امیدواری و عزتنفس را داشته باشد.
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