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Abstract
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش میانجیگرری نیازهرای بنیرادین
روانشناختی در رابطۀ عملکرد خانواده با شادکامی بود .جامعرۀ آمراری
این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ساکن خوابگراه دانشرگاه اهرهررا
(س) تهران تشکیل دادند که در سال تحصیلی  ۱۳۹۸-۱۳۹۹مشروول
به تحصیل بودنرد و از میران آنهرا  ۳00نفرر بره رون نمونرهگیرری
دردسترس انتخاب شدند .رون پژوهش کاربردی و از نرو تو ریفی-
همبستگی بود .برای تجریه و تحلیل دادهها از رونهای آمار تو یفی
و استنباطی و برای تعیین نرمالبرودن دادههرا از کجری و کشریدگی و
رون تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل پیشنهادی استفاده شد .ابرارهای
جمع آوری داده شامل ابرار سرنجش عملکررد خرانواده ( ،)FADفرر
کوترراه پرسشررنامۀ شررادکامی آکسررفورد ( )OHQ_SFو پرسشررنامۀ
نیازهای بنیادین روانشناختی ( )BPNSبود .بررای تجریره و تحلیرل
دادههای پژوهش از نر افررار  Spss 24و  Amos 24اسرتفاده شرد.
نتایج این پژوهش نشان داد تمامی خرده مقیاسهرای متویرر عملکررد
خانواده همبستگی معناداری با شادکامی دارند .مدل تجربی ا الحشده
دارای شاخصهای برازن مطلوب است .عملکرد خانواده (حل مسرلله،
نقشهای خرانوادگی ،همراهری عراطفی ،درگیرری عراطفی ،عملکررد
عمومی خانواده ،کنترل رفتراری) نیرر اثرر مسرتقیم و غیرمسرتقیم برر
شرررادکامی دارد .عرررالوهبرررراین ،نیازهرررای بنیر رادین روانشرررناختی
(خودمختاری ،شایستگی و ارتباط) در رابطرۀ برین عملکررد خرانواده و
شادکامی نقش میانجیگری سهمی دارد.
واژههای کلی دی :شرادکامی ،عملکررد خرانواده ،نیازهرای بنیرادین
روانشناختی.

The purpose of this study was to investigate the
mediating role of basic psychological needs in the
relationship between family function and happiness.
The research population consisted of all students
living in the residence of Alzahra University in Tehran
during 2019-2020. 300 of them were selected by
convenience sampling method. The research method
was descriptive-correlative type. In the present study,
descriptive and inferential statistical methods were
used to analyze the data, skewness and elongation
were used to determine the normality of the data, and
path analysis was used to evaluate the proposed
model. The questionnaires used in this study were the
short version of the Oxford Happiness Questionnaire
(OHQ_SF), the Family Assessment Device (FAD),
and the Psychological Basic Needs Questionnaire
(BPNS) (.SPSS 24 and AMOS 24 software were used.
The results showed that all subscales of family
functioning were significantly correlated with
happiness. The proposed modified empirical model
showed good fit indices. According to this model,
family functioning (problem solving, family roles,
affective responsiveness, affective involvement,
behavioral control, general functioning) showed direct
and indirect effects on happiness. In addition, basic
psychological
needs
(autonomy,
competence,
relatedness) had a partial mediating role in the
relationship between family functioning and
happiness.
Keywords:
Happiness,
Family
Functioning,
Psychological Basic Need.
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مقدمه
۱

شادکامی موضو ا لی رویکرد روانشناسی مثبتنگر است (سلیگمن .)2002 ،آرگایل ،مارتین و هو ()۱۹۹5
معتقدند وقتی از مرد پرسیده میشود منظور از شادمانی چیست؟ آنها دو نو پاسخ را مطرح میکنند :اهف)
حاالت هیجانی مثبت مانند هذت ،2ب) راضیبودن از زندگی بهطورکلی یا از جنبههای مختلف؛ بنابراین بهنظر
میرسد شادمانی حداقل دو جرء اساسی (عاطفی و شناختی) دارد .به اعتقاد داینر ( )۱۹۸4هیجانهای مثبت و
منفی جنبۀ عاطفی شادکامی را در برمیگیرند و رضایت از زندگی جنبۀ شناختی شادکامی را تشکیل میدهد.
آرگایل ( )۱۹۸7نیر شادی را وجود عواطف مثبت ،سطح متوسط یا باالی رضایت از زندگی در دورهای معین و
نبود احساسات منفی مانند اضطراب و افسردگی تعریف کرده است.
با توجه به اهمیت شادکامی در میان دانشجویان بهمنرهۀ نسلی سرنوشتساز برای کشور ،شناسایی پیش
آیندهای شادکامی از اهمیت خا ی برخوردار است .در زندگی دانشجویی که معموالً با زندگی در خوابگاه
همراه است ،جوانان بهویژه دختران در حساسترین سالهای زندگی از خانه و خانواده با تما روابط عاطفی و
معنوی جدا میشوند تا برای ادامۀ تحصیل به دانشگاه بپیوندند و این مسلله برای دانشجویان دختر اهمیت
بیشتری دارد (سعیدی و اسماعیلزاده .)۱۳۸۹ ،زندگی در خوابگاه دانشجویی بهدهیل دوری از خانواده،
عهدهدارشدن مسلوهیتهای متفاوت و انطباق با شرایط جدید انرژی ویژهای را میطلبد تا دانشجو بتواند به
رضایت درونی و شادکامی دست یابد (کرمینوری ،مکری ،محمدیفرد و یردانی .)۱۳۸۱ ،اگر دانشجویان
شادکا باشند با رغبت بیشتری در دانشگاه حضور مییابند و در کنار تحصیل علم ،ارزنهای موردتوجه
دانشگاه را نیر پاس میدارند (یعقوبیان ،کجباف و قمرانی.)۱۳۹2 ،
منابع و عوامل مختلفی بر شادکامی اثر میگذارند .این عوامل میتوانند تحت مجموعۀ عوامل
روانشناختی ،جسمانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و فرهنگی بحث شوند .آرگایل ( )200۱بر این باور است
که خانواده یکی از قویترین پیوندهای ارتباط اجتماعی است و ابعاد گوناگون آن مانند تعداد اعضای خانواده،
تحصیالت ،درآمد ،ساختار قدرت و همبستگی اعضای خانواده از تعیینکنندههای شادکامی بهشمار میآید؛ به
همین دهیل در پژوهش حاضر ،خانواده بهعنوان پیشآیند شادکامی درنظر گرفته شد و به این منظور از مدل
مکمستر )MMFF( ۳از عملکرد خانواده استفاده شد (اپستاین ،باهدویین و بیشاپ.)۱۹۸۳ ،
عملکرد خانواده یعنی توانایی خانواده برای محافظت از کل نظا خانواده بهمنظور هماهنگی با توییرات
ایجادشده در طول زندگی ،حلکردن تعارضها ،همبستگی بین اعضا و موفقیت در اهگوهای انضباطی ،رعایت
حدومرز بین افراد و اجرای مقررات و ا ول حاکم بر نهاد خانواده .یکی از اهگوهای مهم در زمینۀ بررسی
عملکرد خانواده ،مدل مکمستر از عملکرد خانواده است (طهرانیمقد و شریعتباقری .)۱۳۹7 ،این مدل
براساس رویکرد سیستمی است و ساختار ،سازماندهی و چهارچوب تبادهی زناشویی را تو یف میکند
1. happines
2. pleasure
)3. Mc Master Model of Family Functioning (MMFF
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(رحیمینژاد و پاکنژاد )۱۳۹۳ ،و هفت بعد از خانواده شامل حل مسلله ،۱ارتباطات ،2نقشهای خانوادگی،۳
4

5

6

7

همراهی عاطفی  ،درگیری عاطفی  ،کنترل رفتاری و عملکرد عمومی خانواده را میسنجد .حل مسلله به
توانایی یک خانواده برای برطرفکردن مشکالت در یک سطح اشاره دارد که عملکرد کارآمد خانواده را حفظ
میکند .همراهی عاطفی بر ظرفیت اعضای خانواده در پاسخدادن به هیجانها و احساسات و نه به رفتارهای
واقعی آنها تأکید میکند و شامل دو نو هیجان میشود؛ یکی هیجانهای آرا شامل محبت ،گرمی و
دیگری هیجانهای ناخوشایند شامل ترس ،عصبانیت و غم .کنترل رفتار اهگویی است که خانواده برای
کنترل رفتار در سه زمینۀ مجرای زیر در پیش گرفته است .شرایط خطرناک جسمی ،نیازهای روانی-زیستی و
رفتار اجتماعیکردن شامل استانداردهایی برای جامعهپذیرشدن درون و بیرون خانواده است .عملکرد عمومی
خانواده که یکی از نتایج پیشرفت و توسعۀ ابرار سنجش عملکرد خانواده ( ۸)FADبود ،کل ابعاد و عملکرد
خانواده شامل سالمت عمومی یا آسیبشناسی را ارزیابی میکند (رایان ،اپستاین ،کیتنر ،میلر و بیشاپ،
 .)2005ارتباطات به تبادل کالمی اطالعات درون خانواده اشاره دارد .نقشهای خانوادگی نیر اهگوهای
تکراری رفتار تعریف میشوند که افراد خانواده وظایفشان را انجا میدهند .بعد درگیری عاطفی بهمنرهۀ
درجهای که بهطورکلی خانواده به فعاهیتها و عالیق افراد خانواده عالقه نشان میدهد و به میرانی که ارزن
قائل میشود ،تعریف میشود (میلر ،رایان ،کیتنر ،بیشاپ و اپستاین.)2000 ،
پژوهشهای داخلی و خارجی متعددی رابطۀ خانواده با شادکامی را تأیید کردهاند؛ برای قاسمی ()۱۳۹5
نشان داد بین ابعاد عملکرد خانواده و شادکامی رابطۀ معناداری وجود دارد و عملکرد خانواده توانایی
پیشبینیکنندگی شادکامی را دارد .نتایج مطاهعۀ طل ،محبی ،ادقی ،یاسری ،بوری ( )۱۳۹7نشان داد از
میان متویرهای جمعیتشناختی ،بعد خانواده با شادکامی دارای ارتباط معنادار است .بوتها و بویسن ( )20۱4به
این نتیجه رسیدند عملکرد بهتر خانواده بهطور قوی با افراد شادتر و رضایت زندگی بیشتر مرتبط است .گرای،
چامراتریتی رونگ ،پاتاراوییچ و پرامارت گول ( )20۱۳دریافتند کسانی که زمان کافی را با اعضای خانواده
میگذراندند و سطح باالیی از عشق و ارتباط را با یکدیگر داشتند ،شادکا تر بودند .براساس نتایج
پژوهشهای ماهمیوارا و هتو ( )20۱۳ارتباطات خوب درون خانواده ،پیشبینیکنندۀ قوی در افرایش شادکامی
است و عمدتاً روابط ضعیف درون خانواده ،یک پیشبینیکنندۀ قوی در کمبود شادکامی و افرایش افسردگی
است .مطاهعات دیگر نیر به نقش بارز و پرنفوذ خانواده بر شادکامی فرزندان اشاره کردهاند که از جملۀ آن
میتوان به لحی و ایراندوست ( ،)۱۳۹6بیات ( ،)۱۳۹6اهحزاده ،فالحی و رحیمی ( ،)۱۳۹6چاوشی ،یردی
1. problem solving
2. communication
3. family roles
4. affective responsiveness
5. affective involvement
6. behavior control
7. general functioning
8. family assessment device
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و حسینیان ( ،)۱۳۹7مارک ،هوهمن و گلدن ( ،)200۹کومار و تای واری ( ،)20۱6موسویمقد  ،چراغی،
سیدی و دوستی ( )20۱6اشاره کرد.
عملکردهای خانواده ممکن است کامالً متنو است ،اما کارکرد ا لی خانواده باید ارضای نیازهای فردی
اعضای خانواده باشد (زادهمحمدی و ملکخسروی .)۱۳۸5 ،نیازهای روانی پایه ،فطری هستند و همانطور
که انسانها با نیاز به آب و غذا به دنیا میآیند ،با نیاز به خودمختاری ،شایستگی و ارتباط نیر متوهد میشوند
(طهرانیمقد و شریعتباقری .)۱۳۹7 ،در همین باره شواهد تجربی از جمله مطاهعات فایی ( ،)۱۳۹۱قمری
( )20۱2و فرید ،رابنستین ،دریانانی ،اوبینو و آهوی ( )20۱6نقش خانواده در ارضای نیازهای بنیادین
روانشناختی را تأیید کردهاند .طهرانیمقد و شریعتباقری ( )۱۳۹7در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
با بهبود عملکرد خانواده ،ارضای نیازهای روانی پایه افرایش مییابد؛ بنابراین توییرات ارضای نیازهای روانی
پایۀ یادگیرندگان از طریق مؤهفههای عملکرد خانواده پیشبینیپذیر هستند.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر بهدنبال چگونگی مکانیسم اثرگذاری متویر عملکرد خانواده بر شادکامی
است و با توجه به پژوهشها ،نظریههای پیشین و رویکردهای نظری پرداختن به نقش تفسیری و تبیینی
2
نیازهای بنیادین روانشناختی ۱در رابطۀ میان عملکرد خانواده با شادکامی مهم است .نظریۀ خودتعیینگری
دسی و رایان ( )2000سه نیاز روانشناختی به خودمختاری ،۳شایستگی 4و ارتباط 5را مطرح میکند.
شایستگی نیازی روانشناختی است که برای دنبالکردن چاهشهای بهینه و تالن الز برای تسلط بر آنها،
انگیرن فطری تأمین میکند (ریو .)۱۳۹6 ،نیاز به شایستگی عبارت است از میل به داشتن احساس
مؤثربودن در اثرگذاری بر محیط شخصی و توانایی دستیابی به پیامدهای ارزشمند (کراپ .)2005 ،نیاز به
خودمختاری ،نیاز به خودپیروی و داشتن احساس انتخاب در شرو کردن ،نگهداری و تنظیم فعاهیتهاست.
خودمختاری زمانی اتفاق میافتد که افراد احساس کنند علت رفتارشان هستند؛ یعنی آنها احساس ارادۀ
مطملن در انتخابهایشان دارند و قادر به عملکرد مطلوب هستند (فیالک و شلدون.)200۳ ،
ارتباط ،نیاز به برقراری پیوند عاطفی و دهبستگی با دیگران است .تعامل با دیگران شرط کافی برای فعال
کردن نیاز به ارتباط است ،اما برای ارضای نیاز به ارتباط ،فرد نیاز دارد مطملن باشد پیوندهای اجتماعی با
دیگران ،اهمیتدادن و دوستداشتن را دربردارند (ریو .)۱۳۹6 ،این نیازها به هم وابسته هستند؛ بدین معنا که
ارتباط توأ با میمیت و پذیرن متقابل ،موجب افرایش خودمختاری ،احساس خودمختاری در انجا دادن
تکاهیف سبب افرایش شایستگی و افرایش شایستگی موجب احساس پذیرن و وابسته بودن به محیط و افراد
میشود (اوردان و اسکونفلدر .)2006 ،مرد بهدنبال اهداف ،حوزهها و روابطی هستند که به آنها اجازۀ
ارضای نیازهایشان را میدهد و سالمت روانشناختی نیازمند ارضای هر سه نیاز است (دسی و رایان.)2000 ،
1. basic psychological need
2. self-determination theory
3. autonomy
4. competence
5. relatedness
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همچنین پژوهشها نشان میدهد ارضای نیازهای روانی پایه از طریق فرایندهای نظمدهی سبب انگیرن
درونی و رفتار خودتعیینگر میشود که با عملکرد مؤثر فرد و بهریستی روانشناختی او ارتباط دارد (دسی و
رایان.)2000 ،
مرور شواهد تجربی نیر نشان میدهد ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در شادکامی و بهریستی
روانشناختی یادگیرندگان نقش مهمی دارد .بهدهیل محدودبودن پژوهشها و با توجه به اینکه روکا و گاگنی
( )200۸ادراک شایستگی را شبیه خودکارآمدی بندورا )۱۹7۸( 6میدانند ،از پژوهشهایی در این زمینه نیر
استفاده شد؛ برای نمونه میتوان به پژوهشهای فایی ( ،)۱۳۹۱فرخی و سبری ( ،)۱۳۹4گرجی (،)۱۳۹5
رشیدیکوچی ،نجفی و محمدیفر ( ،)۱۳۹6سپماز ،دوگان ،سپماز ،تمیرل و دیلکتل ( ،)20۱2جانگ ،کیم ،ریو
( ،)20۱6فرید ،رابنستین ،دریانانی ،اوبینو و آهوی ( )20۱6اشاره کرد.
مطابق با نظریۀ خودتعیینگری ،بافت اجتماعی بر میران احساس فرد به خودمختاری ،شایستگی و ارتباط
با دیگران تأثیر میگذارد و ارضای نیازهای روانشناختی بر نتایج انگیرشی ،شناختی و رفتاری تأثیر میگذارند
(دسی و رایان .)۱۹۸5 ،با توجه به تلوری خودتعیینگری و براساس پژوهشهای مطرحشدۀ فوق ،اگرچه
پژوهشهای متعدد که جداگانه متویرها را بررسی کردهاند ،انجا شده است ،پژوهشی که بتواند تما
متویرهای فوق را در قاهب یک مدل علی تبیین و بررسی کرده باشد ،یافت نشد .از طرفی در این پژوهشها از
متویر عملکرد خانواده که ابعاد مختلف خانواده را دربرداشته باشد ،کمتر استفاده شده است؛ بنابراین این
پژوهش در دد است با اهها از نظریۀ خودتعیینگری ،نقش میانجیگری نیازهای بنیادین روانشناختی را در
رابطۀ عملکرد خانواده با شادکامی بیازماید .پژوهش حاضر از طریق فرضیههای زیر هدایت میشود:
 .۱عملکرد خانواده و ابعاد آن بر شادکامی دانشجویان اثر مستقیم دارد.
 .2نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطۀ بین عملکرد خانواده با شادکامی میانجیگری میکند.
با توجه به هدف و فرضیههای تدوینشده برای پژوهش ،مدل مفهومی به ورت شکل  ۱مشخص شده
است.

نیازهای بنیادین روانشناختی

عملکرد خانواده

شادکامی

شکل  .1 .مدل پ ی شنهادی پژوهش
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روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
۱

رون پژوهش از نو کاربردی-تو یفی و بهطور دقیقتر همبستگی از نو تحلیل مسیر است .هدف این
پژوهش سنجش ارتباط میان متویرها در قاهب یک مدل علی است .در این مدل ،متویر عملکرد خانواده
بهعنوان متویر برونزا ،متویر نیازهای بنیادین روانشناختی بهمنرهۀ متویر میانجی و متویرهای شادکامی
بهمثابۀ متویر درونزا درنظر گرفته شدند .جامعۀ آماری شامل دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اهرهرا (س)
تهران در مقطع کارشناسی بودند که در نیمسال اول تحصیلی  ۱۳۹۸-۱۳۹۹مشوول به تحصیل بودند که
براساس گفتۀ کالین ( )2005تعداد  ۳00نفر از آنان به رون نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .کالین
برای مدلسازی معادالت ساختاری 200 ،نفر قابلقبول ۳00 ،نفر مناسب و بیش از  500نفر را خیلی خوب
میداند .بهمنظور جمعآوری اطالعات ،پژوهشگر در ماههای آذر و دی  ۱۳۹۸پس از هماهنگی با سرپرست
خوابگاه برای اطمینان از حضور تمامی اعضای اتاق ساعت  2۱تا  2۳شب به خوابگاه موردنظر مراجعه کرد و
پرسشنامهها در میان اعضای حاضر در اتاق که مایل به پرکردن پرسشنامهها بودند ،توزیع شد .سپس از آنها
خواسته شد با توجه به بینا بودن و محرمانهماندن پرسشنامهها با داقت و اطمینان خاطر به سؤاالت پاسخ
دهند .بعد از حدود یک ساعت پرسشنامهها جمعآوری شدند.

ابزار سنجش
2

پرسشنامۀ ابزار سنجش عملکرد خانواده )(FAD

این مقیاس را اپستاین ،باهدویین و بیشاپ در سال  ۱۹۸۳و با عنوان تو یف مدل مکمستر از عملکرد
خانواده ( )MMFFتدوین کردهاند .این مقیاس  60گویه دارد و شامل  7مقیاس است که  6بعد خانوادگی
شامل حل مسلله ( 6گویه) ،ارتباطات ( 7گویه) ،نقشها ( ۹گویه) ،درگیری عاطفی ( ۸گویه) ،همراهی عاطفی
( ۸گویه) و کنترل رفتار ( ۹گویه) و  ۱بعد عملکرد کلی خانواده ( ۱۳گویه) را میسنجد .مقیاس این پرسشنامه
از نو هیکرت است و در طیف  ۱تا ( 4کامالً مخاهفم=  ،4مخاهفم= ،۳موافقم= 2و کامالً موافقم= )۱رتبهبندی
میشود.
زادهمحمدی و ملکخسروی ( )۱۳۸5پژوهشی دربارۀ ویژگی روانسنجی این پرسشنامه انجا دادند؛ به
این منظور  4۹4نفر از مادران دانشآموزان مدارس ابتدایی شهر تهران این پرسشنامه را تکمیل کردند .پس از
جمعآوری دادهها ضریب آهفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/۹4و برای خردهمقیاسهای حل مسلله ،0/72
ارتباطات  ،0/70نقش  ،0/7۱درگیری عاطفی  ،0/7۳همراهی عاطفی  ،0/7۱کنترل رفتار  0/66و برای
کارکرد عمومی خانواده  0/۸2گرارن کردند .قمری و خوشنا ( )۱۳۹0ضریب آهفای کرونباخ
1. path analysis
)2. Family Assessment Device (FAD
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خردهمقیاسهای حل مسلله  ،0/6۱ارتباطات  ،0/۳۸نقش  ،0/72همراهی عاطفی  ،0/64درگیری عاطفی
 ،0/65کنترل رفتار  0/6۱و عملکرد کلی  0/۸۱و همچنین برای کل مقیاس  0/۹2بهدست آوردهاند .یوسفی
( )۱۳۹۱ضریب آهفای کرونباخ  0/۸۳و ضریب دونیمهکردن  0/۸2را برای این مقیاس گرارن کرده و روایی
این پرسشنامه را نیر تأیید کرده است .در پژوهش حاضر نیر برای سنجش پایایی از آهفای کرونباخ استفاده شد
که ضریب پایایی برای زیرمقیاس حل مسلله  ،0/7۱ارتباطات  ،0/65نقشها  ،0/65درگیری عاطفی ،0/76
همراهی عاطفی  ،0/7۹کنترل رفتار  0/54و عملکرد کلی خانواده  0/۸۱بهدست آمد .همچنین ضریب پایایی
برای کل مقیاس نیر  0/۹۳محاسبه شد.
پرسشنامۀ نیازهای بنیادین روانی(BPNS) 1

برای اندازهگیری این متویر از مقیاس نیازهای بنیادین روانی گاردیا ،دسی و رایان ( )2000استفاده شد .این
مقیاس از  2۱گویه تشکیل شده است که سه نیاز روانشناختی خودمختاری ( 7گویه) ،شایستگی ( 6گویه) و
ارتباط ( ۸گویه) را میسنجد .گویهها براساس طیف هیکرت پنجدرجهای از  ۱تا 5؛ کامالً مخاهفم=،۱
مخاهفم= ،2نظری ندار = ،۳موافقم= ،4کامالً موافقم= 5رتبهبندی شدهاند .نمرههای پرسشنامه در دامنۀ
 2۱-۱47قرار دارند.
هواسانی ،خضریآذر ،اهحنجفی و ماهکی ( )۱۳۹6آهفای کرونباخ این مقیاس را بهترتیب برای
خودمختاری ،شایستگی و ارتباط  0/65 ،0/7۳ ،0/67گرارن کردهاند .همچنین با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی ،روایی این ابرار را تأیید کردهاند .ضریب پایایی به رون آهفای کرونباخ محاسبهشده توسط محقق
برای مؤهفههای نیاز به خودمختاری  ،0/7۸نیاز به شایستگی  0/6۹و نیاز به ارتباط  0/6۸است.
2

فرم کوتاه پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد )(OHQ-SF

فر کوتاه پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد  ۸سؤال دارد که هیلر و آرگایل ( )2002بهمنظور ارزیابی میران شادی
بهعنوان سازهای تکبعدی با  ۸گویه طراحی کردهاند .پاسخگویی به سؤالها براساس طیف هیکرت
پنجگرینهای از  ۱تا  ،5کامالً مخاهفم= ،۱مخاهفم= ،2نظری ندار = ،۳موافقم= ،4کامالً موافقم= 5رتبهبندی
میشوند .نمرهگذاری سؤاالت  4 ،۱و  ۸معکوس است .نمرههای پرسشنامه در دامنۀ  ۸-4۸قرار دارد و
نمرههای باالتر در این مقیاس نشاندهندۀ میران شادی بیشتر است .آهفای کرونباخ پرسشنامه  0/6۹گرارن
شده است .همچنین ضریب اعتبار این آزمون را کروز ،هوییر و گوکین ( )2006به رون بازآزمایی در زمان اول
 0/70و در زمان دو  0/64بهدست آوردهاند .پژوهشهای انجا شده در ایران تأییدکنندۀ روایی و پایایی این
آزمون است .دهشیری ،اکبری بلوطبنگان ،نجفی و مقد زاده ( )۱۳۹4ضریب آهفای کرونباخ پرسشنامه را با
 0/7۱بهدست آوردهاند .همچنین روایی فر کوتاه پرسشنامۀ شادکامی آکسفورد را نیر مناسب گرارن
)1. Basic Psychological Needs Scale (BPNS
)2. Oxford Happiness Questionnaire-Short Form (OHQ-SH
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کردهاند .در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی ضریب آهفای کرونباخ  0/64محاسبه شد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
بهمنظور تجریه و تحلیل دادهها و همچنین دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخ به فرضیههای آن ،از
رونهای آمار تو یفی و استنباطی مانند میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی ساده میان متویرها و
آزمون همخطی استفاده شد .رونهای آهفای کرونباخ ،برای تعیین پایایی و روایی ابرار ،کجی و کشیدگی
برای تعیین نرمالبودن دادهها و رون تحلیل مسیر از طریق بوت استراپ برای ارزیابی مدل پیشنهادی
بهکار برده شد .برای تجریه و تحلیل دادههای پژوهش ،از نر افرار کامپیوتری  SPSS24و AMOS24
استفاده شد.

یافتهها
شرکتکنندگان این پژوهش  ۳00نفر از دانشجویان دختر مشوول به تحصیل در رشتههای علو انسانی ،علو
پایه ،فنی و مهندسی ،هنر ،زبان و تربیتبدنی مقطع کارشناسی و ساکن خوابگاه دانشگاه اهرهرای تهران
هستند .سن آزمودنیها بین  ۱۹تا  22با میانگین  )SD=۱/25( 20/55است .در جدول  ۱شاخصهای
تو یفی متویرها شامل میانگین ،نمرات انحراف معیار و کجی و کشیدگی برای هر متویر بهطور جداگانه ارائه
شده است.
جدول  . 1شاخص ها ی توصی فی متغ ی رها ی پژوهش
متغیر
حل مسلله
ارتباطات
نقش
همراهی عاطفی
درگیری عاطفی
کنترل رفتار
عملکرد عمومی خانواده
خودمختاری
شایستگی
ارتباط
شادکامی

میانگین
۱7/26
۱۹/۸4
24/26
22/45
22/۸0
25/۳0
۳6/54
24/7۹
2۱/۱4
2۸/77
2۸/77

انحراف معیار
2/6۱
2/77
۳/2۸
۳/۸5
۳/65
۳/24
5/47
4/۸۳
۳/7۱
4/۳۳
4/4۸

کجی
-0/44
-0/2۱
0/06
-0/۳5
-0/42
0/0۱
-0/2۸
-0/45
-0/20
-0/2۱
-0/۱4

کشیدگی
0/55
0/76
0/۳۳
0/۳۸
0/77
0/5۸
0/۱۳
-0/۱2
-0/04
-0/27
0/25

از آنجا که در همۀ متویرها مقدار ضریب چوهگی و کشیدگی در بازۀ  2و  -2قرار دارد ،فرض نرمالبودن
متویرها برای آزمون متویرهای پژوهش برقرار است .در جدول  ،2ضرایب همبستگی متویرهای پژوهش ارائه
شده است.
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جدول  . 2ضرا یب هم بستگ ی متغیرهای پژوهش
 .۱حل مسلله
 .2ارتباطات
 .۳نقش
 .4همراهی عاطفی
 .5درگیری عاطفی
 .6کنترل رفتاری
 .7عملکرد عمومی
 .۸شادکامی

1
۱
**0/56
**0/56
**0/60
**0/42
**0/46
**0/66
**0/45

2
۱
**0/50
**0/66
**0/50
**0/۳5
**0/57
**0/۳۳

3

۱
**0/55
**0/54
**0/54
**0/67
**0/45

4

۱
**0/66
**0/46
**0/70
**0/۳2

5

۱
**0/57
**0/64
**0/۳4

6

۱
**0/5۹
**0/۳5

7

۱
**0/47

8

۱

 ،**P<0/01 *P<0/05موارد بدون ستاره غ ی رمعنادار است.

با توجه به جدول  2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد حل مسلله با شادکامی
( ،)r=0/45ارتباطات با شادکامی ( ،)r=0/۳۳نقش با شادکامی ( ،)r=0/45همراهی عاطفی با شادکامی
( ،)r=0/۳2درگیری عاطفی با شادکامی ( ،)r=0/۳4کنترل رفتاری با شادکامی ( )r=0/۳5و عملکرد عمومی
با شادکامی ( )r=0/47رابطۀ مثبت و معنادار دارند.
بهمنظور پاسخگویی به فرضیههای پژوهش از رون تحلیل مسیر به رون خودگردانسازی ۱استفاده شد
که نتایج آن در ادامه آمده است .قبل از انجا تحلیل مسیر ،مفروضههای آن بررسی شد .خطیبودن رابطۀ
متویرها از طریق نمودار پراکندگی ،نبود همخطی چندگانه از طریق پارامتر تحمل( 2بررگتر از  )0/4و شاخص
تور واریانس( )VIF( ۳کوچکتر از  )2/5و استقالل خطاها از طریق آمارۀ دوربین واتسون ( )۱/7۹محاسبه
شد و نتایج تأییدکنندۀ مفروضهها بود.
در ادامه نتایج تحلیل مسیر در دو مرحله ذکر شده است:
 .۱بررسی مدل مستقیم اثر عملکرد خانواده بر شادکامی
 .2بررسی مدل میانجی اثر عملکرد خانواده بر شادکامی با میانجیگری نیازهای بنیادین روانشناختی
شاخصهای برازن نیکویی برازن مربوط به مدل مستقیم عملکرد خانواده بر شادکامی پس از حذف
مسیرهای غیرمعنادار (متویر ارتباطات از مؤهفههای عملکرد خانواده بهدهیل معنادارنبودن از مدل مستقیم
عملکرد خانواده بر شادکامی حذف شد) در جدول  ۳ارائه شده است.

1. bootstrapping
2. tolerance factor
3. variance inflation factor
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جدول  . 3شاخص ها ی ن ی کو یی برازش مدل مستق یم اثر عملکرد خانواده بر شادکامی
مدل

X2

X2 /D

GFI

AGFI

RMSEA

TLI

CFI

NFI

24۸/204

۱2/4۱0

0/۸۹0

0/6۹۸

0/۱۹5

0/6۸۸

0/۸62

0/۸5۳

مستقیم

همانطور که در جدول  ۳مشاهده میشود ،بهترتیب شاخص کایاسکوئر ،کایاسکوئر هنجارشده (باالتر
5
4
۳
2
۱
از  ،)5نیکویی برازن  ،نیکویی برازن ا الحشده  ،توکر هوییس  ،برازن تطبیقی و برازن هنجارشده I
(پایینتر از  )0/۹و ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد( 6باالتر از  )0/۸نشاندهندۀ برازن نامطلوب مدل
مستقیم است .در شکل  2مدل مستقیم اثر عملکرد خانواده بر شادکامی آمده است (متویر ارتباطات از
مؤهفههای عملکرد خانواده بهدهیل غیرمعناداربودن از مدل حذف شده است).
حل مساهه
نقشهای خانوادگی
0/30

همراهی عاطفی

شادکامی

e1

درگیری عاطفی
کنترل رفتاری

عملکرد عمومی
شکل  .2مسی ر اصالح شدۀ رابطۀ عملکرد خانواده و شادکامی

1. goodness of fit index
2. adjusted goodness of fit index
3. tucker lewis index
4. comparative fit index
5. normed fit index
6. root mean square error of approximation
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با توجه به شکل  2میران واریانس تبیینشدۀ شادکامی در مدل اثر عملکرد خانواده بر شادکامی  ۳0در د
بوده است .در ادامه ضرایب اثرات مستقیم مربوط به مدل مستقیم عملکرد خانواده بر شادکامی در جدول 4
آمده است.
جدول  . 4برآورد ضرا یب اثرات مستق یم مدل مستقی م اثر عملکرد خانواده بر شادکامی
مسیرها
به روی شادکامی از
حل مسلله
عملکرد عمومی
همراهی عاطفی
نقش

برآورد استاندارد

T

P

حد پایین

حد باال

0/227
0/2۸7
-0/2۳7
0/۱۸۱

۳/۱27
۳/20۱
-2/۸25
2/55۱

0/00۱
0/002
0/0۱5
0/025

0/0۹2
0/۱2۱
-0/42۸
0/02۹

0/۳6۳
0/44۳
-0/047
0/۳2۸

فرضیۀ اول عملکرد خانواده بر شادکامی اثر مستقیم دارد .براساس دادههای جدول  4اثر مستقیم
متویرهای عملکرد خانواده بر شادکامی از قبیل حل مسلله ( ،)β=0/227 ،T=۳/۱27 ،P>0/05عملکرد
عمومی ( )β=0/2۸7 ،T=۳/20۱ ،P>0/05و نقش ( )β=0/۱۸۱ ،T=2/55۱ ،P>0/05مثبت و معنادار و
همراهی عاطفی ( )β=-0/2۳7 ،T=-2/۸25 ،P>0/05منفی و معنادار است؛ بنابراین فرضیۀ اول تأیید
میشود.
برای بررسی مدل میانجی اثر عملکرد خانواده بر شادکامی با میانجیگری نیازهای بنیادین روانشناختی،
ابتدا برازندگی اهگوی ا لی مدل میانجی اثر عملکرد خانواده بر شادکامی با میانجیگری نیازهای بنیادین
روانشناختی بررسی شد .گفتنی است بهمنظور ارتقای برازندگی اهگوی مدل میانجی ،مسیرهای غیرمعنادار
حذف و برخی شاخصهای ا الحی  AMOSنسخۀ  24اعمال شد .جدول  5مقایسه شاخصهای نیکویی
برازن مدل مستقیم و مدل میانجی را نشان میدهد.
جدول  . 5مقا ی سۀ شاخص های ن یکو یی برازش مدل مستق یم و مدل می انجی برای مدل اثر عملکرد خانواده بر
شادکامی با م ی انجی گر ی ن یازها ی بن ی اد ی ن روان شناختی
مدل میانجی
مدل مستقیم

X2

X2 /DF

GFI

AGFI

RMSEA

TLI

CFI

NFI

654/36
204/248

332/3
410/12

977/0
890/0

885/0
698/0

088/0
195/0

936/0
688/0

984/0
862/0

978/0
853/0

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،بهترتیب آمارۀ کایاسکوئر ،کایاسکوئر بهنجار (پایینتر از ،)5
نیکویی برازن ا الحشده ،توکر هوییس ،برازن تطبیقی و برازن هنجارشده (باالتر از  )0/۹و ریشۀ میانگین
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مربعات خطای برآورد ( Aپایینتر از  )0/۸نشاندهندۀ برازن مطلوب مدل میانجی است .نتایج مقایسۀ
شاخصهای برازن از طریق اهگوی تحلیل مسیر نشان میدهد شاخصهای برازن برای مدل میانجی بهتر
از مدل مستقیم است .در ادامه شکل  ۳مسیر رابطۀ عملکرد خانواده و شادکامی با میانجیگری نیازهای
بنیادین روانشناختی را پس از حذف مسیرهای غیرمعنادار و اعمال شاخصهای ا الحی  AMOSنسخۀ
 24نشان میدهد.
حل مسلله
e2

نقشهای خانوادگی
e1

خودمختاری
0/15

همراهی عاطفی

0/49

0/17
-

شادکامی

شایستگی
F1
0/14

درگیری عاطفی

کنترل رفتاری

/20
0
e3

عملکرد عمومی

شکل  .3مسی ر اصالح شدۀ رابطۀ عملکرد خانواده و شادکامی با م یانج ی گری نی ازهای بنی اد ین روان شناختی

با توجه به شکل  ۳میران واریانس تبیینشدۀ شادکامی در مدل عملکرد خانواده با میانجیگری نیازهای
بنیادی روانشناختی  4۹در د بوده است که در مقایسه با مدل مستقیم ،با افرودهشدن متویر میانجی میران
تبیین واریانس متویر درونزا (شادکامی) حدود  ۱۹در د افرایش مییابد .در ادامه بهمنظور تعیین نو متویر
میانجی ،جداول بوتاستراپ  7 ،6و  ۸که براساس سه متویر میانجی یعنی خودمختاری ،شایستگی و ارتباط
است ،ارائه میشود و در هر جدول براساس متویر میانجی مربوط ،اثرات مستقیم استاندارد مدل مستقیم و
مدل میانجی با هم مقایسه و نتایج ارائه میشوند.
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جدول  .6آزمون میانجیگری برای متغیر میانجی ارتباط
اثرات

برآورد

فاصلۀ اطمینان

بوتاستراپ

95/0
خطای استاندارد

حد پایین

حد باال

برآورد استاندارد

متغیر وابسته

متغیر مستقل

*

077/0

029/0

328/0

شادکامی

نقش

181/0

070/0

020/0-

254/0

شادکامی

نقش

125/0

مدل مستقیم
مدل میانجی
P <0/ 05

*

جدول  . 7آزمون م یانجی گر ی برا ی متغ یر م یانجی خودمختاری
اثرات

فاصلۀ اطمینان

برآورد
بوتاستراپ
متغیر وابسته

متغیر مستقل

برآورد استاندارد

95/0
حد پایین

خطای استاندارد

حد باال

مدل مستقیم
عملکرد عمومی
حل مسلله
کنترل رفتاری
درگیری عاطفی

شادکامی
شادکامی
شادکامی
شادکامی

*

287/0
227/0
042/0118/0

083/0
069/0
065/0
078/0

*

079/0
069/0
061/0
076/0

*

121/0
092/0
168/0032/0-

443/0
363/0
091/0
275/0

مدل میانجی
شادکامی
شادکامی
شادکامی
شادکامی
P <0/ 05

عملکرد عمومی
حل مسلله
کنترل رفتاری
درگیری عاطفی

220/0
147/0
014/0
003/0

*

066/0
011/0
103/0141/0-

371/0
282/0
134/0
152/0

*

جدول  . 8آزمون م یانجی گر ی برا ی متغ یر م یانجی شا ی ستگی
اثرات

برآورد بوتاستراپ
متویر وابسته

متویر مستقل

شادکامی
شادکامی

عملکرد عمومی
حل مسلله

خطای استاندارد

فا لۀ اطمینان
95/0
حد پایین

حد باال

*

083/0
069/0

121/0
092/0

443/0
363/0

*

075/0
065/0

برآورد استاندارد

مدل مستقیم
287/0
*
227/0

مدل میانجی
شادکامی
شادکامی
P <0/ 05

عملکرد عمومی
حل مسلله

185/0
107/0

038/0
017/0-

331/0
241/0

*

فرضیۀ دو نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطۀ عملکرد خانواده با شادکامی میانجیگری میکند .یکی
از رونهای رایج برای آزمون متویر میانجی ،رون خودگردانسازی است .با استفاده از این رون میتوان
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انوا متویر میانجی را در رابطۀ بین متویر پیشبین و مالک مشخص کرد .این متویرها عبارتاند از میانجی
کامل ،میانجی جرئی و اثر غیرمستقیم .اگر رابطۀ بین متویر ،متویر مستقل و وابسته معنادار بود و با
اضافهشدن متویر میانجی ،رابطۀ بین متویر مستقل و وابسته معنادار نبود ،میانجی به ورت کامل است .اگر
رابطۀ بین متویر مستقل و وابسته معنادار بود و با اضافهشدن متویر میانجی رابطۀ بین متویر مستقل و وابسته
باز معنادار ،وهی ضریب بتا کاهش یافته بود ،میانجی به ورت جرئی است (عبداهلهی و طاهری.)۱۳۹۸ ،
بهمنظور تعیین نو متویر میانجی ،براساس متویر میانجی یعنی نیازهای بنیادین روانشناختی که سه
مؤهفه دارد ،سه جدول بوتاستراپ ارائه میشود و در هر جدول براساس متویر میانجی مربوط یعنی
خودمختاری ،شایستگی و ارتباط اثرات مستقیم استاندارد مدل مستقیم و مدل میانجی با هم مقایسه و نتایج
گرارن میشوند.
جدول بوتاستراپ  6نشان میدهد ،متویر ارتباط در رابطۀ بین نقش با شادکامی به ورت کامل
میانجیگری میکند (اثر میانجی=  .)P>0/05 ،0/056جدول بوتاستراپ  7نشان میدهد ،متویر خودمختاری
در رابطۀ بین عملکرد عمومی خانواده با شادکامی به ورت جرئی میانجیگری میکند (اثر میانجی= ،0/067
 .)P>0/05متویر خودمختاری در رابطۀ بین حل مسلله با شادکامی نیر به ورت جرئی میانجیگری میکند
(اثر میانجی=  .)P>0/05 ،0/0۸0همچنین نتایج نشان میدهد ،متویر خودمختاری در رابطۀ بین کنترل
رفتاری با شادکامی به ورت غیرمستقیم (اثر میانجی=  )P>0/05 ،-0/056و متویر خودمختاری در رابطۀ
بین درگیری عاطفی با شادکامی نیر به ورت غیرمستقیم میانجیگری میکند (اثر میانجی= ،0/۱۱6
 .)P>0/05درنهایت نتایج جدول بوتاستراپ  ۸نشان میدهد ،متویر شایستگی در رابطۀ بین عملکرد عمومی
خانواده با شادکامی به ورت جرئی میانجیگری میکند (اثر میانجی=  )P>0/05 ،0/۱0۳و همچنین متویر
شایستگی در رابطۀ بین حل مسلله با شادکامی به ورت کامل میانجیگری میکند (اثر میانجی= ،0/۱۱6
 .)P>0/05با توجه به نتایج ذکرشده فرضیۀ  ۳تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجیگری نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطۀ بین عملکرد خانواده با
شادکامی در دانشجویان کارشناسی ساکن خوابگاه دانشگاه اهرهرا بود .نتایج بررسی فرضیۀ اول پژوهش نشان
داد از میان ابعاد عملکرد خانواده ،حل مسلله ،نقش و عملکرد عمومی خانواده بر شادکامی اثر مستقیم و
معنادار و همراهی عاطفی بر شادکامی اثر منفی و معنادار دارد .نتایج این یافته با پژوهش بیرامی ،هاشمی،
عالئی ،عبداههی عدهیانصار ( ،)۱۳۸۸قمری و خوشنا ( )۱۳۹0و چاوشی ،یردی و حسینیان ()۱۳۹7
همخوانی دارد .آنها بیان میکنند وقتی اعضای خانواده بتوانند مشکالت خود را بهتر حلوفصل و رفتار خود
را مدیریت کنند ،شادکامی آنان بیشتر خواهد بود.
دربارۀ اثر مستقیم مؤهفۀ نقش بر شادکامی میتوان بیان کرد که خانوادههای دارای عملکرد بهتر مایل
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هستند از داشتن اهگوهای نقش مثبت برای ایجاد روابط سود ببرند (کشاورز و وفاییان .)۱۳۸6 ،روشنبودن
نقشها و انتظارات و مسلوهیتها نهتنها با رضایت درونی و شادکامی ارتباط دارد ،بلکه از تعارضات احتماهی
ناشی از مبهمبودن نقشها و انتظارات نیر جلوگیری میکند .همسو با این نتایج بیرامی و همکاران (،)۱۳۸۸
قمری و خوشنا ( )۱۳۹0چاوشی ،یردی و حسینیان ( )۱۳۹7بیان میکنند هر اندازه اعضای خانواده ایفای
نقش بهتری داشته باشند و وظایف خود را بهتر انجا دهند ،شادکامی آنان بیشتر خواهد بود .اهحزاده،
فالحی و رحیمی ( )۱۳۹6نیر به این نتیجه رسیدند که وقتی اعضای خانواده به مسلوهیتها و وظایف
خانوادگی خود عمل میکنند ،تعامالت بهتری ورت میگیرد .همچنین از سردرگمی اعضا پیشگیری و
درنتیجه رضایتمندی و شادکامی افراد بیشتر میشود.
در تبیین پیشبینیکنندگی شادکامی از طریق مؤهفۀ عملکرد عمومی خانواده میتوان گفت یک خانوادۀ
بهنجار خانوادهای است که با ساختاری منسجم برای رشد و رفاه اعضای خود عمل میکند و میتواند بهطور
پویا با عوامل نوبهنوشوندۀ محیطی ،تعامل برقرار کند و با آنها انطباق یابد؛ بدون اینکه در این میان دچار
تنش شود و افراد خانواده در این فرایند از خود عالئم مرضی بروز ندهند (موسوی ۱۳۸2 ،به نقل از
زادهمحمدی و ملکخسروی .)۱۳۸5 ،درواقع آنچه در خانوادۀ دانشجویان اتفاق میافتد و چگونگی کارکرد آن
در انعطافپذیری و انطباقیافتن با شرایط و موقعیتهای سخت عاملی تعیینکننده بهشمار میآید (قمری و
خوشنا  .)۱۳۹0 ،آرگایل ( )200۱بر این باور است که جنبههای مختلف خانواده از جمله همبستگی اعضای
خانواده از تعیینکنندههای شادکامی است؛ بنابراین عملکرد عمومی خانواده کارکرد اساسیتری است که
تأثیرات خود را بهشکلی پایدار و ثابت اعمال میکند و در سنین باالتر و در دوران دانشجویی همراه فرد است.
اثر معنادار عملکرد عمومی بر شادکامی در پژوهشهای زادهمحمدی و ملکخسروی ( ،)۱۳۸5دبیری (،)۱۳۸۹
قمری و خوشنا ( ،)۱۳۹0طل ،محبی ،ادقی ،یاسری ،بوری ( ،)۱۳۹7بوتها و بویسن ( )20۱4نیر تأیید
شد؛ بنابراین با بهبود و ارتقای عملکرد خانواده ،شادکامی نیر افرایش مییابد.
اثر منفی همراهی عاطفی بر شادکامی را میتوان اینگونه تبیین کرد که با توجه به ماهیت همراهی
عاطفی که بر ظرفیت اعضای خانواده در پاسخدادن به دو دسته هیجانهای خوشایند و ناخوشایند تأکید
میکند (رایان و همکاران ،)2005 ،بهدهیل دوری دانشجویان خوابگاهی از واهدینشان آنها نمیتوانند در همان
هحظهای که نیاز دارند ،عواطف و هیجانهای خود را ابراز کنند و اگر فرزندان توانایی ابراز عواطف و
هیجانها را نداشته باشند ،شادکامی آنها کاهش پیدا میکند .از طرفی ایرانیان کموبیش فرهنگ جمعگرا
دارند و ممکن است خانواده استرسی را که از دوری فرزندن دارد ،به او منتقل کند و شاید همراهی عاطفی
واهدین بیشتر با هیجانهای ناخوشایند ،استرس و غم فرزندانشان همراه باشد و شادکامی آنها را کاهش
دهد.
نتایج ارزیابی فرضیۀ دو حاکی از آن بود که نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطۀ بین عملکرد خانواده
با شادکامی میانجیگری میکند .نظریۀ خودتعیینگری مفروضههای مهمی دربارۀ ماهیت بافتهای اجتماعی
مطرح میکند که نیاز برای خودمختاری ،شایستگی و ارتباط را برآورده میکنند یا مانع برآوردهشدن آنها
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میشوند .براساس نظریۀ خودتعیینگری ،بافت اجتماعی بر میران احساس فرد به خودمختاری ،شایستگی و
ارتباط با دیگران تأثیر میگذارد و برآوردهشدن نیازهای اساسی روانی بر انگیرن ،شناخت و رفتار اثر دارد
(هواسانی ،خضریآذر ،اهحنجفی و ماهکی)۱۳۹6 ،؛ برای مثال یافتههای تیان ،ژانگ و هیوبنر ( )20۱۸نشان
داد ارضای نیازهای روانی پایۀ شرایط الز برای رشد روانشناختی ،یکپارچگی و بهریستی شخص را فراهم
میسازد و زیربنای طیف گستردهای از رفتارهای فرد را تبیین میکند .در تبیین میانجیگری متویر ارتباط در
میان مؤهفۀ نقش با شادکامی میتوان بیان کرد ،ادراک ارتباط نمایی از تأثیرات اجتماعی و به معنای ارتباط با
کسانی است که برای فرد اهمیت دارند یا از او حمایت میکنند .این نیاز مربوط به پیوند با دیگران و دریافت
حمایت از جانب افراد مهمی مانند رئیس ،واهدین ،معلمان یا دوستان و همکاران است (روکا و گاگنی.)200۸ ،
هنگا بروز فشار روحی ،خانواده میتواند فرد را حمایت کند و استرس او را کاهش دهد؛ به همین دهیل
خانواده با ایفای نقش مناسب و بهموقع نیاز به ارتباط فرد را ارضا کند و از تنشهای فرد بکاهد .درمقابل فرد
از حمایتی که دریافت میکند ،دهگر میشود و شادکامیان افرایش مییابد .در تبیین نقش میانجیگری
خودمختاری در رابطۀ میان عملکرد خانواده با شادکامی میتوان گفت با توجه به ماهیت خودمختاری ،اینکه
فرد چقدر قادر است نیاز خود را به خودمختاری فعال و آن را ارضا کند ،به این بستگی دارد که روابط و محیط
او تا چه اندازهای حمایتکننده هستند (ریو .)۱۳۹6 ،براساس تعریف خودمختاری میتوان گفت ارتباط
میمانه و پذیرن متقابل ،موجب افرایش خودمختاری میشود (اوردان و اسکونفلدر )2006 ،و بهدنبال آن
ارضای نیاز به خودمختاری نیر موجب افرایش شادکامی میشود .همچنین این یافته با نتایج پژوهش گرجی
( ،)۱۳۹5سپماز و همکاران ( ،)20۱2جانگ ،کیم و ریو ( )20۱6همسویی دارد.
دربارۀ تبیین نقش ارضای نیاز به شایستگی در رابطه با افرایش شادکامی ،فیالک و شلدون ( )200۳اشاره
میکنند شایستگی هنگامی دیده میشود که فرد تکاهیف چاهشبرانگیری برعهده بگیرد و بر آن تسلط یابد.
حمایت از شایستگی به معنای افرایش اعتمادبهنفس دانشآموز برای تواناییان در غلبه بر چاهشها و
فراهمکردن نظارت مؤثر و ارائۀ بازخورد به اوست .ادراک شایستگی به معنای توانایی فرد برای انجا وظایف
است و اینکه توانایی فرد تا چه حد در رسیدن او به اهداف موردنظر ،نقش دارد (بایوئر و موهدر .)2006 ،این
نیاز هنگامی ارضا میشود که خود فرد این تجربه را بهدست آورد که در ایجاد پیامدهای خاص تواناست
۱
(کانل  ۱۹۹0 ،به نقل از شاهعلی)۱۳۹4 ،؛ بنابراین خانواده با فراهمکردن فر ت ابراز استقالل و احساس
کنترل برای فرزندانشان میتوانند نیاز به شایستگی آنها را ارضا کنند و از این طریق شادکامی آنها را نیر
افرایش دهند .محدودبودن پژوهشها و با توجه به اینکه روکا و گاگنی ( )200۸ادراک شایستگی را شبیه
خودکارآمدی بندورا ( )۱۹7۸میدانند که بهمعنای قضاوت فرد دربارۀ توانایی انجا یک عمل مشخص است،
برای تبیین از پژوهشهای مربوط به خودکارآمدی نیر استفاده شد.
فرخی و سبری ( )۱۳۹4در پژوهشی نشان دادند ارتباط مطلوب در خانواده ،زمینههای تعامل بیشتر را
1. Connel, J.
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برای اعضای فراهم میکند ،فضای عاطفی خانواده را غنا میبخشد و فرزندان ،توانایی ابراز عواطف و
هیجانها را بهدست میآورند و احساس میکنند مورد پذیرن واهدین هستند .از سوی دیگر ،خانواده با
بهرهگیری از فرزندان در تصمیمگیریها و فراهمکردن فر ت ابراز وجود و استقالل برای آنها موجب رشد
بسیاری از تواناییهای فردی و بهتبع آن افرایش شادکامی فرزندان میشود .نتایج پژوهشهای
رشیدیکوچی ،نجفی و محمدیفر ( )۱۳۹6و فایی ( )۱۳۹۱نیر نقش میانجیگری متویر شایستگی و
خودکارآمدی در رابطۀ بین خانواده و شادکامی را تأیید میکنند .نتایج این پژوهش بیان میکند هرچه
خانوادهها عملکرد بهتری داشته باشند ،حل مسلله بهطور مناسب اتفاق میافتد ،نقشها و مسلوهیتها روشن،
واضح و انعطافپذیر هستند ،همراهی عاطفی و نظارت مناسب وجود دارد و تعارضها مطرح و حلوفصل
میشوند (قمری و خوشنا  .)۱۳۹0 ،بهدهیل اهمیتی که شادکامی در زندگی روزانۀ تحصیلی و سازگاری
دانشجویان خوابگاهی دارد ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده به مطاهعۀ بیشتر عوامل پیشآیند اثرگذار بر
آن و نیر پیامدهای این سازه در زندگی دانشجویان و دیگر گروههای آموزشی جامعه پرداخته شود .دربارۀ
محدودیتهای پژوهش باید به این نکته توجه داشت که بهدهیل ماهیت همبستگی الز است در استنباط
علی احتیاط کرد .دو اینکه نمونۀ موردنظر دانشجویان مقطع کارشناسی بودند و در تعمیم نتایج به مقاطع
دیگر این موضو را مدنظر قرار داد .در نتیجهگیری نهایی این پژوهش میتوان گفت خانواده میتواند با
ایفای نقش مناسب و بهموقع ،نیازهای روانشناختی فرزندان را ارضا کند و از آن طریق شادکامی آنها را
افرایش دهد.
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