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 چكيده
بود.   گراهاي روانشناسي مثبتبين رضامندي زندگي بر اساس سازهپيشمدل  ارائه هدف پژوهش حاضر، 

اى انتخاب مرحلهاى چندگيرى خوشهبا روش نمونههاي تهران نفراز کارکنان دانشگاه 0111ظور بدین من

 ، دینداري، اميدواري، خوشبهزیستي معنويهاي پرسشنامه شامل شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش

 روشبه  8/7ار ليزرلافزاستفاده از نرمها با دادهبيني، عزت نفس، خودکارآمدي و رضامندي زندگي بود. 

ها ي شاخصيه ارائه شده، تنها در بعضمدل اولمورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. نتایج نشان داد که  تحليل مسير

ه ک ایج حاکي از آن بودتنها نشان داد. با داده  برازش بهتري ،شدهبرازش داشت و بنابراین مدل تعدیل

فس و خودکارآمدي رابطه مستقيم معناداري با رضامندي نمعنویت، دینداري، اميدواري، عزت هايمتغير

، بينيه واسطه متغيرهاي  اميدواري، خوشزندگي دارند. همچنين بين متغيرهاي معنویت و دینداري ب

رهاي . بين متغيدست آمدبهداري آمدي با رضامندي زندگي رابطه غيرمستقيم معنينفس، و خودکارعزت

در  در نهایتادي  با رضامندي زندگي رابطه معناداري وجود نداشت. هل و وضعيت اقتصجنس، وضعيت تأ

يانگر اهميت ب یافته  تأیيد شد که اینرضامندي زندگي  در گراهاي روانشناسي مثبتسازهنقش  پژوهش حاضر

 ي زندگي است.گرا در رضامندهاي روانشناسي مثبتسازه
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 مديفس، خودکارآنزتبيني، عي، اميد، خوشدیندار گرا،هاي روانشناسي مثبتسازه واژگان کليدی:

 رضامندي زندگي

 مقدمه

ها، شناسي به مطالعه علمي نيرومندياز رواني جدید يبه عنوان شاخه 0گراشناسي مثبتروان

 و ياصل يمؤلفه (.1011، 3يلاهميتنسچيک دارد )سليگمن و انسان نظر 0ذهني بهزیستي و

دگي، عنوان ارزیابي کلي شخص از زنبه گي است که رضامندي زند ،شناختي بهزیستي ذهني

  هوبنر ؛0114، 4رنبآید ) هوکليدي بهزیستي ذهني و کيفيت زندگي به شمار مي يجنبه

 محققان شواهد  (.0113 ، 6، اویشي و لوکاسداینر، 5011 ،،5والویس، پاکستون و دران

دگي شامل عوامل هاي رضامندي زنکنندهبينيو پيش هاهمبستهمتعددي در حوزه 

 ، روابط، رویدادهاي زندگي،ها، اسناداهداف، ارزش شخصيتي،شناختي، صفات جمعيت

 وداینر  ؛ 0110 ،7سيد ریان و؛ 0111، کاسول وداینر اند )فرهنگ ارائه داده شرایط و

ع سب منابح بر بهينهو تحول  رضامندي زندگيسازي مفهوم(. 0114 ،8لنت؛ 0113 ،همكاران

سب ح تعاریف اوليه بهزیستي ذهني بر سازي واز مفهوم ترعوامل دروني دقيق ي وروانشناخت

 (.0333 ،3)سينک منابع مادي و عوامل بيروني است شناختي،جمعيت متغيرهاي

رسد اي که به نظر ميسه حيطه( 0336)  01، اسميت، کورنيش و کوالزکامپتوناز نظر 

بارتند از: رشد شخصي، بهزیستي ذهني و ع دهند،مبناي کلي تحول بهينه را تشكيل مي

 حالي که رویكردهاي قبلي در تالش براي شناسایي استرس. در شخصيت مقاوم در برابر

 ،اندي بودهرضامندي زندگ  بيروني شادکامي و موقعيتي و« پایين به باال از»گذارثيرتأمل عوا

  (.0113 )داینر،ندراد تأکيدفرد  درون  و« باال به پایين از» فرآیندهاي بر رویكردهاي حاضر

                                           
1. positive psychology 

2. subjective well- being 

3. Csicsentmihaly 

4. Huebner 

5. Huebner, Valois, Paxton  & Drane 

6. Diner, Oishi & Lucac 

7. Ryan & Deci 

8. Lent 

9. Sink 

10. Compton, Smith, Cornish & Qualls 
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 امنديرضعریف تدر  هاي گذشته  عوامل بيروني رامحققان در دهه با توجه به اینكه اکثر

ن مبهم هاي قوي آن همچناکنندهاند، مفهوم بهزیستي ذهني و پيش بينيبرده زندگي به کار

ي آن است، حت تجربه ذهني فرد، جنبه مهمي از سالمت رواني ،به عبارتي باقي مانده است.

  .نوع تجربه ذهني که ناشي از خطاهاي ادارکي مثبت باشد

مدل  . جهان است زندگي افراد سراسر به طور عام، عواملي مهم در 0معنویت و 0دینداري

 گسترش یافت. این محققان بر( 0330) 3سوني و مرتمعنویت توسط وی بر تحول بهينه با تأکيد

 نجپاین مدل  ند. دراهسالمت تأکيد کرد در هدنکنچهاهميت نيروي ذاتي، دروني و یكپار

اي به گونه 6، روابط دوستانه و عشق5، کار4بخشينظمتكليف زندگي شامل معنویت، خود

معنویت  ،ین مدلا دنبال دارند. دره ب کنند و بهزیستي و تحول بهينه راتعامل مي پویا با یكدیگر

که  کند. درحاليميسایر تكاليف زندگي عمل انجام  ي درئيروزانبه عنوان منبع انرژي و 

به صورت بهزیستي را  از این مدل (0330) سوني ویتمر واما  .معنویت مرکز این نظریه است

نقش  بر (0330سوني) و یتمروهمچون  نيز (0337) 7ویلبر .عملياتي مورد پژوهش قرار ندادند

ي یت به عنوان مرکز اصلکه معنو ندو خاطرنشان ساخت ندتأکيد کرد ،تحول در معنویت

رتر معنویت را به عنوان بعد ب يکه محققان قبلآید در حاليمي به شمارانسان هاي تحول چرخ

مذهب به عنوان عوامل تأثير گذار بر رضامندي زندگي  معنویت و گرفتند.مي تحول درنظر

 و . تحقيقات حاکي از آن است که دینداريهستندیک رویداد ذهني، خصوصي و دروني 

تعامل  در رضامندي زندگي مرتبط و معنویت در بسياري از مطالعات با بهزیستي ذهني و

 ،00ویلس ؛0335، 01؛ مک فادن0335 3دونهو و بنسون، ؛0117 ،8کلي وميلراست )

                                           
1. religiosity 

2. spirituality 

3  . Witmer & Sweney 

4. self- regulation 

5. Work 

6. love  

7.Wilber  

8. Kelley & Miller  

9. Donahue & Benson  

10. Mcfaden 

11. Wills 
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. بخشي از حرکت روانشناسي (0386 ،محمدي ؛0384، هادیان فرد ؛0387 ؛کوثري،0117

ده سال گذشته، معنویت،  ها است. دري بر نيرومندياي مبتنهاي مقابلهمثبت بررسي مهارت

ها مورد توجه پریشاني ها ومقابله مذهبي به عنوان راهبردهاي موثرمقابله با آشفتگي مذهب و

از  تر سطوح باالتريافراد مذهبي. عده بسياري از روانشناسان و مشاوران قرار گرفته است

این نتایج  .(0331 ،0)پولما و پندلتوناند کردهرضامندي از زندگي را گزارش  شادکامي و

حل مسأله و کاهش  در عنوان راهبردي موثره د بنتوانمي تمعنویمذهب و  دهد کهينشان م

زایش افخود بهزیستي ذهني و رضامندي زندگي را  يد و این امر به نوبهنآشفتگي باش

باط لو از یقين در ارتها حاکي از آن است که بهزیستي معنوي یک زندگي ممیافته دهد.مي

شود باعث مي تشود. معنویبا خداست و یک ترکيب مذهبي، اجتماعي و رواني را شامل مي

هاي مثبت، آرامش که فرد داراي هویت یكپارچه، رضایت، شادي، عشق، احترام،  نگرش

در سراسر  هاي رواني معموالًاز آنجایي که ناراحتي و جهت در زندگي باشد.دروني و هدف 

ي در حياتتواند نقش افتد ایجاد و حفظ یک حسي از بهزیستي معنوي ميمر اتفاق ميع

معنویت به عنوان  دینداري و نيز از (0115) 0للكز کالرك وسازگاري با فشارها داشته باشد. 

 متفاوت دیگر که توجه چشمگيري را يدوسازه. نده اکرد عوامل مهم رضامندي زندگي یاد

ي. بينو خوشواري عبارتند از اميد ،اندزندگي دریافت کرده بيني رضامنديپيش در

بيني ي رواني همبستگي منفي دارند. خوششناسهاي آسيببا شاخص واري اميد بيني وخوش

ها از جمله سالمت انواع شاخص ارواني را آن گونه که ب سالمت جسمي و وارياميد و

نده دهو رفتار ارتقاء ثرؤدن مذهني، رضامندي زندگي، کنارآمخودگزارشي، بهزیستي 

؛ 0118 ، 3، گيواني و کاترینواي چونگ) کندبيني ميپيش ،اندسالمت مشخص شده

دهند که تحقيقات نشان مي سایر .(0117، نایدرو اش 5، انگ، فریچبيلي، ب 4،0111نایدرشا

 ؛0113، 7یتيم؛ 0113 ،6وایت -، کندي، مک کاب،  و دیگزگایني-بورزوماتونفس )عزت

                                           
1. Polma & Pendelton 

2. Clark & Lelkes 

3. Whi-chung, Giovanni & Chatherine, 

4. Snyder 

5. Bailey, Eng, Frisch 

6. Borzumato- Gainey, Kennedy, McCabe & Degges-White 

7. Yetim 
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، 3تانگ و سونگ؛ 0115 ،0کاپرارا و ستيكاآمدي )رکادخوو ( 0114، 0، سانگ و لينگینز

هاي قوي از کنندهبينييشپ (0336 ،5الیتسي ،0118، 4، دیوید و ریچارددال بک ؛0115

از خود  يارزشيابي شخص ياي است که برنحوهسازه عزت نفس .رضامندي زندگي هستند

  داللت دارد آرمانيآل و خودخود ایدهمقایسه با  در شودگيري احساس وي از خاندازه و

 منفي بهزیستي ذهني مرتبط است. هاي مثبت وا جنبهنيز ب خودکارآمدي. (5011، 6انگز)

کنند و تجارب مي دارها داراي نظامي از باورها هستيم که دنياي ما را ساختما انسان يهمه

 (.0111 ،7کیبخشند )دوما را معنا مي

بهزیستي از زمان پيدایش نوع انسان موضوعات اساسي و مهمي  شادکامي و ترتيب بدین

ند که اال بودهؤواره به دنبال پاسخگویي به این سهاي فلسفي و مذاهب هماند و نظامبوده

در مطالعات  شادکامي دست یافت. و درونيتوان به یک هماهنگي، آرامش چگونه مي

است که هر چقدر مردم بيشتر بر اقدامات مالي و مادي  متعددي این الگوي کلي تأیيد شده

یافته ههم در کشورهاي توسعها کمتر خواهد بود. این موضوع تأکيد کنند، بهزیستي ذهني آن

توسعه مثل هند و روسيه به اثبات رسيده  حال مان و آمریكا و هم در کشورهاي درمثل آل

که  کشوري -د که درکشور ما ایرانال دار(. این خود جاي سؤ0110یان و دسي، است)ر

هاي روانشناسي که در پژوهش حاضر سازه-وانشناختينقش منابع ر -توسعه استدرحال

 در رضامندي زندگي چگونه است؟ -گرا هستندبتمث

اي ههادبيات پژوهشي ترکيب معنویت و دینداري، و نقش ساز ه بردمروري گستر

دهد مي کيفيت زندگي و بهزیستي ذهني نشان ،ختيروانشناسي مثبت به عنوان منابع روانشنا

 نكه درای و عنایت به تهميدات یاد شده با .این زمينه انجام شده است که مطالعات اندکي در

 هاي کمي انجام شدهبهزیستي ذهني و تحول بهينه پژوهش ثر درؤشناسایي عوامل مهم و م

ه ارائه نشد يطه در یک مدل همایندمهم در این ح ياز متغيرها و مدلي جامع و یكپارچه است

                                           
1. Zheng, Sang & Lin 

2. Caprara & Steca 

3. Tong & Song 

4. Dahlbeck, David & Richard 

5. Laitcy 

6. Zhang 

7. Dweek 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lightsey,%20Owen%20Richard%22||sl~~rl','');


 44 نزمستا، و یکم شماره بيست، ششمسال  ،ی بالينیشناسروانفصلنامه مطالعات                                        33

پژوهش حاضر درصدد   اند.به بعضي از متغيرها پرداخته هاي موجود صرفاًاست. و پژوهش

بر اساس متغيرهاي معنویت، دینداري، رضامندي زندگي  بينيپيش در و آزمون آن ارائه مدل

ي دولتي شهر هانفس در کارکنان دانشگاهعزت  و آمديبيني، خودکاراميدواري، خوش

وهش با ي پژغيرمستقيم متغيرها که اثرات مستقيم واین که از این طریق باشدتهران مي

 :باشدمدل فرضي محقق مدل زیر مي گيرند.بررسي قرار مي مورد رضایت زندگي

 
 رضامندی زندگی بينیمبتنی بر مطالعات پژوهشی در پيش مدل فرضی. 1نمودار 

 پژوهش روش

 گي از نوع تحليل مسير بود.همبستژوهش روش پ

هر هاي دولتي شکارکنان دانشگاه شامل کليهجامعه آماري این پژوهش کنندگان: شرکت

 نهاي دولتي مشغول به کار بودند. از ایدر یكي از دانشگاه 87-88که در سال  بود تهران

اب شدند. نفر انتخ 0111تعداد ايمرحلهچند ايگيري خوشهجامعه با استفاده از روش نمونه
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هران هاي دولتي شهر تروش انتخاب نمونه به این صورت بود که ابتدا ليست تمام دانشگاه

)تهران، عالمه طباطبایي، اميرکبير، شاهد، شهيد  دانشگاه 5تهيه و سپس به طور تصادفي 

 ها مراجعه وهاي اداري دانشگاهها و بخشبهشتي( انتخاب شدند. سپس به دانشكده

آوري شد. از مجموع کل توزیع شد و بعد از یک یا دو روز جمع کارکنان ينها بپرسشنامه

سال بود که  61تا  00 هاسني آزمودنينفر زن بودند. دامنه  541نفر مرد و  403گروه نمونه 

سال به عنوان گروه ميانسال در نظر  65تا  40سال به عنوان گروه جوان و افراد  41تا 00افراد 

 نفر بودند. 353نفر و افراد ميانسال  534ترتيب افراد جوان گرفته شد که به این

( مقياس 0385همكاران ) داینر و: زندگي از منديرضایت مقياس -0 :تحقیقابزار 

ماده است  5داراي هاي سني تهيه کردند. این مقياس را براي همه گروه  0رضایت از زندگي

ضریب آلفاي شود. گذاري  ميفقم( نمرهموا کامالً) 7تا  مخالفم( )کامالً 0و هر ماده از 

 ترجمه0کار)به نقل از  گزارش شده است 80/1آزمایي آنو ضریب باز 87/1کرونباخ آن 

تا  73/1 نبي مقياس این دروني همساني قبلي هايپژوهش در(. 0385 ،شریفي و نجفي زند

، 3پاووت. (0380 ،، اژه اي، آزادفالح و کيامنششلمزاري معتمدي) است شده گزارش83/1

هاي گيري از مقياسبهره ( اعتبار قابل قبولي با0330) 4داینر، کولوین و ساندویک

فظه و ساالن، مقياس حاهاي خارجي مانند گزارش همدهي و مالكخودگزارش

است که  ( نشان داده0380) هاي باليني به دست آوردند. نتيجه مطالعه مظفريبنديدرجه

ران از روایي و پایایي مناسبي برخوردار است. براساس مطالعه در ای رضایت از زندگيمقياس 

هفته برابر  6آزمایي آن در فاصله / و ضریب باز85مذکور ضریب آلفاي کرونباخ را 

از همبستگي این مقياس با   است. همچنين براي تعيين روایي همگراي مقياس بوده84/1با

گي با بستگي مقياس رضایت از زندمقياس عاطفه مثبت و منفي استفاده شده که ضریب هم

روایي این آزمون  گزارش شده است. 07/1و با عاطفه منفي برابر با  07/1عاطفه مثبت برابر 

تحليل عاملي محاسبه گردید که نتایج حاکي از وجود  ( به شيوه0386) در پژوهش جوکار

                                           
1. Satisfaction With Life Scale(SWLS) 

2. Carr 

3. Pavot 

4. Colvin & Sandvik 
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بيني پيش ها راالدرصد از واریانس سؤ 54که بيش از  یک عامل کلي در مقياس داشت

و مقدار حاصل از آزمون کرویت بارتلت نيز برابر  81/1برابر  KMOنمود. شاخص مي

توان گفت مقياس از ها ميالمعنادار بود. با توجه به تعداد سؤ 110/1و در سطح  05/061

آلفاي کرونباخ این پژوهش حاضر  در روایي و پایایي بسيار مطلوبي برخوردار است.

 .ست آمدبه د 88/1پرسشنامه 

ماده  01این مقياس شامل   : (0380) 0اليسونو  پالوتزیانمقياس بهزیستي معنوي  -0

حس  سنجد و مربوط بهآزمون است. بهزیستي معنوي، تجربه و رضایت از رابطه با خدا را مي

آلفاي کرونباخ براي  (. ضریب0330)اليسون و اسميت،  استهدفمندي و رضامندي 

االت پاسخگویي به سؤ (. مقياس0،0111)کيميا ش شده استگزار/ 31بهزیستي معنوي

تا  0گذاري سؤاالت از نمرهاي از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است. شيوه درجه 6ليكرت 

. آیدبه دست مي گذاري این مقياس نمره کل بهزیستي معنوياست. و از طریق نمره 6

 33/1کرونباخ بهزیستي معنوي را  پژوهشي ضریب آلفاي ( طي0380) ونپالوتزین و اليس

 88/1اي هفته 01تا 6 گزارش کردند. در پژوهش دیگري ضرایب بازآزمایي در فاصله زماني

همچنين این مقياس توسط  (.0330، و اليسون پالوتزیان ،3گزارش شده است )بافورد 33/1تا 

ني مورد روي دانشجویان دختر و پسر ایرا (0386) ، سهرابي، جعفري و نجفيدهشيري

و 1 /31اعتباریابي قرار گرفته و اعتبار آن از طریق آلفاي کرونباخ براي کل مقياس برابر با 

پژوهش حاضر  آلفاي  در گزارش شده است.85/1ميزان ضرایب اعتبار به روش بازآزمایي 

 .به دست آمد 86/1کرونباخ این پرسشنامه 

ماده است که عمل به  05اراى این آزمون د: مقياس عمل به باورهاى دینى )معبد( -3

گيرد. مواد آزمون در چهار حوزه عمل به واجبات، عمل به باورهاى دینى را اندازه مى

هاى مذهبى و. ..( و در نظر گرفتن مذهب هاى مذهبى )عضویت در گروهمستحبات، فعاليت

اى تارهاالت آزمون با توجه به رفؤهاى زندگى قرار دارد. سها و انتخابگيرىدر تصميم

ال پنج گزینه دارد که از  ؤبه اسالم انتخاب شده است. هر س دینى رایج در جوانان متدین

                                           
1. Paloutzian & Ellison 

2. Kaymia 

3. Bufford 
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شود. بدین ترتيب کمترین نمره کل، صفر، به معنى عمل نكردن گذارى مىصفر تا چهار نمره

دهنده عمل به همه باورهاى ( نشان011به هيچ یک از باورهاى دینى و بيشترین نمره صد )

جوان  50پسر( و  073دختر و  600نفر دانشجو ) 834آید.آزمون معبد با حساب مى دینى به

ى این آزمون از طریق ینفر اجرا شده است. پایا 347پسر( جمعاً  08دختر و  05زندانى )

بدست آمده است. همچنين ضریب آلفاى  30/1و  76/1کردن به ترتيب دونيمهبازآزمایى و 

آزمون داراى اعتبار محتوا )صورى ، به گفته سازنده آزمون .است 34/1کرونباخ این آزمون 

و منطقى( باالست، اعتبار وابسته به مالك آن از طریق مقایسه افراد مذهبى و غيرمذهبى 

هاى زندانيان با جوانان مذهبى( با بندى مربيان و تفاوت نمرهبندى همساالن، دسته)دسته

( با EPQآزمون هاى شخصيتى در فاوت ویژگىو اعتبار سازه )ت 78/1-87/1ضریب اعتبار 

)گلزارى، بدست آمده است (P<0.001)هاى انجام شده در این زمينه توجه به پژوهش

 به دست آمد. 87/1آلفاي کرونباخ این پرسشنامه درپژوهش حاضر  (.0373

 سنجش براي( 0385)  0کارور و یرشي توسط پرسشنامه این :بينيمقياس خوش -4

 است که سه سوال 6 شامل . گرفت نام 0يزندگ سبک گيريو جهت شد اختهس بينيخوش

دهنده باالتر نشان نمره اند.شده طراحي منفي صورت به تا سوال سه و مثبت صورت به سوال

معكوس کردن نمرات به دست  پس از (.0116و همكاران،  3)شوگرین استبيني بيشتر خوش

ي بينبيني به عنوان نمره کل خوشبيني و بدشهاي خواالت مجموع نمرات مادهآمده سؤ

 و مسن زنان و مردان دانشجویان، شامل هانمونه که دیگر تحقيقات در .شودمحاسبه مي

 همبستگي. است شده گزارش هم 75/1 از بزرگتر آلفاي ضریب است بوده دیگر هايگروه

، 4ونگروس و برایانتت)بوده اس 56/1و دو سال  61/1، یک سال68/1ماه  4 از بعد بازآزمایي

 منفي و قيتموف انتظار با مثبت همبستگي (. در حمایت از اعتبار همزمان، این پرسشنامه0114

 با را خود موافقت درجه دهندگانپاسخ (.0117 لوپز، و نایدرشا) دارد افسردگي و نااميدي با

(  موافق کامالً 4 تا مخالف کامالًصفر) :ليكرت ايدرجه 5 مقياس از استفاده با سوال هر

                                           
1. Scheier & Carver 

2. Life Orientation Test  

3. Shogren 

4. Bryant & Cvengros 
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 باالتر مرهن آید کهمي دستهب هاپاسخ به توجه با فرد هر بينيخوش نمره سپسدهند. مي نشان

بخشي داشته سنجي رضایتهاي رواناین مقياس ویژگي .است بيشتر بينيخوش دهندهنشان

ژوهش پ (.0331 ،0)مارشال والنگ استبوده  85/1آن با روش آلفاي کرونباخ  یيپایاو است 

بيني مي باشد. ي باالي مقياس خوشیحاکي از پایا (0385) ، عریضي و خدابخشيکجباف

 643/1تيب یابي به تربيني با افسردگي وخودتسلطاس خوشضرایب روایي همزمان بين مقي

 يو تقو بنسگراي آن در ایران نيز توسط موسويروایي هم. گزارش شده است 705/1و  –

 83/1اي کرونباخ این پرسشنامه پژوهش حاضر  آلف درگرفته است.  یيد قرار( مورد تأ0385)

 .دست آمدبه

ویرایش ایراني مقياس باورهاي خودکارآمدي این مقياس : پرسشنامه خودکارآمدي -5

گویه  01 داراي و( است 0385رجبي، ، نقل از 0336عمومي)نظامي و همكاران 

 روي مقياس این. است 41و  01ه و بيشينه آن است که کمين 4تا  0اي ازبا دامنه ايچهارگزینه

گزارش شده  83/1 کرونباخ آلفاي که هشد هنجارگزیني ایراني مرد و زن نفري 810 نمونه

کنون به تا (. این مقياس0110 ،و شوارزر  3دونا، سود -، گاتيرزشولز ؛0117 ،0شوارزراست )

این مقياس در  ونباخکر آلفايدست آمده  بان برگردانده شده است. ضرایب بهز 08

، در 80/1، در کاستاریكا 88/1هاي گوناگون چنين گزارش شده است: در کانادا کشور

، در 84/1، در اسپانيا 84/1، در ایران80/1، در فرانسه 1/ 88، در بریتانياي بزرگ 80/1آلمان 

دهنده . ضرایب به دست آمده نشان 75/1و در هند  73/1، در اندونزي85/1، درکره 30/1ژاپن

در (. 0385)نقل از رجبي،  پایایي دروني این مقياس در ميان مردم گوناگون جهان است

درصد  63/38ت که بعدي اسآشكار شد که این مقياس ابزاري یک( 0385پژوهش رجبي)

 به 83/1پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در کند.ها را تبيين مياز واریانس گویه

 .دست آمد

اميد بزرگساالن یک پرسشنامه خودگزارشگري  مقياس: س اميد بزرگساالنمقيا -6

ساخته شده است و  0330سال  ال است که توسط اشنایدر و همكاران درسؤ 00مشتمل بر 

                                           
1. Marshall & Lang 

2. Schwarzer 

3. Scholz, Gutierrez-Dona   & Sud 
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 (.0330)اشنایدر و همكاران،  ه استگرفتیيد قرار سنجي آن مورد تأهاي روانویژگي

 کامالً :0: )ايدرجه 4 مقياسي از استفاده با سوال هر با را خود موافقت درجه دهندگانپاسخ

انحرافي هستند که در   00و   7، 5، 3نشان دادند. سؤاالت   غلط( :کامال4ً ات درست

راهبردي  سوال 4( و 00، و 01، 3، 0عاملي سوال 4دیگر ) سوال 8شوند. گذاري وارد نمينمره

ضریب آلفاي  .متغير است 30تا  8ه از دهند ک( نمره اميد کلي فرد را به دست مي8و  6، 4، 0)

تصميم / ، براي بعد 86کرونباخ این مقياس قابل قبول است )براي اميدواري  کل 

دست آمده به80/1هفته 01پایایي بازآزمایي در طي  (84/1و براي راهبردها  ،80/1مدارهدف

 ياسمق عنوان هب پرسشنامه این اعتبار و پایایي از زیادي تحقيقات (.0111است )اشنایدر،

 کل دروني همساني ( .0114، ونگروس و برایانت)کنند مي حمایت اميدواري گيرياندازه

 ،0)اشنایدر و لوپز گزارش شده است81/1آزمایياست. پایایي باز 84/1تا  74/1 آزمون

ردیده است. نفري محاسبه گ 011در ایران پایایي و روایي مقياس بر روي نمونه . (0117

دست آمده / به68مدار تصميم هدف و/ 70براي ابعاد راهبردها  ي دروني کلضریب همسان

زاده و گزارش شده است )شيرین 80/1دي بک است. روایي همزمان مقياس نيز با نامي

 به دست آمد. 86/1پژوهش حاضر  آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  در (.0385جعفري، مير

کاربردترین ابزارها در زمينه ي از پراین مقياس یك: نفس روزنبرگمقياس عزت -7

باشد. سؤال آن مثبت مي 5سؤال آن منفي و  5سؤال است که  01نفس است و شامل عزت

گرا و همگراي آن در اعتبار واصورت موافقم و مخالف است.  بههر ماده داراي دو گزینه 

به نقل  3330)آرن و همكاران، قابل قبول گزارش شده است  وبسياري از تحقيقات مناسب 

(. 0385، )داینرگزارش شده است 83/1تا  86/1امنه ب پایایي آن در د (. ضري0110 0از جين

 ( پایایي ثبات دروني این0385) ، مهري و مروتي شریف آبادبادآدر پژوهش مظلومي محمود

درپژوهش به دست آمده است.  78/1ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه از طریق محاسبه 

 به دست آمد. 83/1رونباخ این پرسشنامه آلفاي کحاضر 

هل أت از این پرسشنامه براي سنجش سن، جنس، وضعيت پرسشنامه جمعيت شناختي:-8 

                                           
1. Lopez 

2. Arns 
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نجش مد مورد سوضعيت اقتصادي از طریق ميزان درآ و وضعيت اقتصادي استفاده شد که

  قرار گرفت.

 های پژوهشیافته

وواریانس یا ک-بر مبناي ماتریس  واریانس با توجه به اینكه اسااااس تحليل در برنامه ليزرل، 

ي  ماتریس کوواریانس و همبستگ 0جدول  لذا همبستگي بين متغيرهاي درونزا و برونزا است

 دهد.بين متغيرهاي پژوهش را نشان مي
 کوواريانس متغيرهای پژوهش-ماتريس واريانسماتريس همبستگی و  .1جدول 

غير
مت

ت ها
وی

معن
ي 

دار
دین

 

 سن

ت 
ضعي

ن و
يزا

م

ي
صاد

اقت
 

ت
سي

جن
 

ت أ
ضعي

و
هل

ا
گي 

ند
ي ز

ند
ضام

ر
 

ي
وار

يد
ام

 

ش
خو

ني
بي

س 
 نف

ت
عز

 

ي
مد

رآ
کا

ود 
خ

 

ت
وی

معن
 

0
 

50
6

/
01

7
 

17
1

/4
 

53
8

/
01

35
46

 

10
4

/1
 

08
3

/0
 

58/
41

8
 

36
5

/
05

 

06
5

/
05

 

70
1

/8
 

80
4

/0
 

ي
دار

دین
 

**
55/1

 

0
 

70
3

/
03

 

36
3

/
03

56
80

 

50
4

/0
 

36
7

/0
 

71
3

/
37

 

60
0

/
33

 

07
0

/
00

 

67
4

/3
 

00
3

/
01

 

 سن

14/1
 

**
03/1

 

0
 

01
6

/
34

05
3

/3
 

14
3

/1-
 

18
4

/1-
 

45
6

/3-
 

87
6

/1
 

10
6

/1
 

61
1

/1
 

36
1

/1
 

ت 
ضعي

و

ي
صاد

اقت
 

**
16/1

 

**
03/1

 

**
34/1

 

0
 

57
3

/
04

07
 

34
0

/
00

13
3

 

08
3

/
76

00
8

 

83
0

/
37

31
4

 

84
3

/
60

30
4

 

75
3

/
38

08
7

 

80
3

/
57

53
3

 

ت
سي

جن
 

10/1
 

**
03/1

 

10/1
 

10/1
 

0
 

18
4

/1-
 

43
7

/1
 

45
0

/1-
 

13
8

/1-
 

01
0

/1
 

51
0

/1-
 



 43                                                            ...روانشناسی هایبين رضامندی زندگی بر اساس سازهمدل پيش

  

 تأ
ت

ضعي
و

 هل

**
17/1

 

**
17/1

 

**
36/1

 

**
03/1

 

15/1-
 

0  45
5

/1
 

06
5

/1
 

10
6

/1-
 

10
6

/1-
 

07
4

/1
 

گي
ند

ي ز
ند

ضام
ر

 

**
43/1

 

**
40/1

 

15/1-
 

**
01/1

 

**
16/1

 

15/1
 

0
 

64
4

/
01

 

07
3

/6
 

01
0

/6
 

64
7

/
00

 

ي
وار

يد
ام

 

**
47/1

 

**
44/1

 

10/1-
 

17/1
 

18/1-
 

15/1
 

**
44/1

 

0
 

43
6

/3
 

88
4

/0
 

07
3

/
00

 

ش
خو

ني
بي

 

**
30/1

 

**
35/1

 

16/1-
 

**
03/1

 

10/1-
 

10/1-
 

**
08/1

 

**
06/1

 

0
 

71
1

/0
 

33
3

/3
 

ت
عز

س
نف

 

**
34/1

 

**
36/1

 

10/1-
 

**
06/1

 

13/1
 

10/1
 

**
50/1

 

**
36/1

 

*
07/1

 

0
 

56
4

/3
 

ود
خ

ي
مد

رآ
کا

 

**
40/1

 

**
31/1

 

10/1-
 

13/1
 

13/1-
 

15/1
 

**
43/1

 

**
60/1

 

**
00/1

 

**
38/1

 

0
 

                ** 10/1 >P             *10/1>P 

ر قطر زی کوواریانس و -واریانس ماتریس مربوط به ماتریس  الي قطرهاي باداده

س ریدهد. ماتزاي پژوهش را نشان ميزا و درونهاي برونماتریس، همبستگي بين متغير

 جز رابطه هدهد که رابطه خطي بين متغيرها در غالب موارد بهمبستگي بين متغيرها نشان مي

ن با معنویت، سشامل  گراي روانشناسي مثبتاختي با متغيرهاشنمتغيرهاي جمعيت برخي بين

نفس با بيني با سن، عزتندگي با سن، اميدواري با سن، خوشجنس با معنویت، رضامندي ز

با  بيني، خوشسن، خودکارآمدي با سن، جنس با وضعيت اقتصادي، اميدواري با جنس

أهل، ميد با تاآمدي با جنس، رضامندي زندگي با تأهل، خودکار نفس با جنس،جنس، عزت

 است.   نفس با تأهل، خودکارآمدي با تأهل، معنادارعزت بيني با تأهل،خوش
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قيم شده  بر اساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستبيانگر ضرایب مسير الگوي تعدیل 0نمودار

 است.زا روي رضامندي زندگي وناي درز طریق متغيرهاي واسطهزا امتغيرهاي برون

 

 
زا از بر اساس مسيرهای مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای برون شدهالگوی تعديل ضرايب مسير .2نمودار

 روی رضامندی زندگی زاای درونطريق متغيرهای واسطه
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ر ب شدهلگوي تعدیلداري ضرایب مسير ابراي بررسي معني  Tمقادیر بيانگر  3 نمودار

زا وناي درتغيرهاي واسطهزا از طریق ماساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي برون

 است. بر روي رضامندي زندگي

 

 

 
بر اساس مسيرهای شده  داری ضرايب مسير الگوی تعديلبرای بررسی معنی   Tمقادير  .3نمودار

 روی رضامندی زندگی زاای درونق متغيرهای واسطهزا از طريمستقيم و غيرمستقيم متغيرهای برون
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 دهشتعدیل مدل ضرایب مسير بر اساس ن برازندگيهاي آزمونتيجه شاخص 0جدول

 .دهدمتغيرهاي پژوهش را نشان مي

شده متغيرهای ون برازندگی ضرايب مسير بر اساس مدل تعديلهای آزمنتيجه شاخص. 2جدول

 پژوهش

 عنوان شاخص
 مقدار

 دامنه مورد قبول
 نتيجه

 ه و نهایيشدمدل تعدیل مدل اوليه شده و نهایيمدل تعدیل مدل اوليه

χ2 Satorra 

Bentler 
43/380 00/40 15 /1  P > تایيد رد 

Df 03 05 - - - 

df/χ2 40/03 68/0 10 /1 / df  < χ2 یيدتأ رد 

2χ Δ (00 )37/341 - یيدتأ رد 

RMSEA 07/1 107/1 15 /1  RMSEA < یيدتأ رد 

RMR 165/1 103/1 15 /1  RMR < یيدتأ رد 

SRMR 165/1 103/1 15 /1  SRMR < یيدتأ رد 

GFI 
33/1 33/1 31 /1  GFI > یيدتأ یيدتأ 

AGFI 65/1 38/1 31 /1  AGFI > یيدتأ رد 

NFI 
83/1 33/1 31 /1  NFI > یيدتأ رد 

NNFI 
56/1 33/1 31 /1 NNFI > یيدتأ رد 

CFI 
31/1 11/0 31 /1  CFI > یيدتأ دیيتأ 

IFI 
31/1 11/0 31 /1  IFI > یيدتأ یيدتأ 

RFI 
55/1 37/1 31 /1  RFI > یيدتأ رد 

آن است که مدل  ( حاکي از0بررسي ميزان تفاوت برازش دو مدل مورد بررسي)جدول

يرهاي جنسيت با رضامندي زندگي، واسطه حذف روابط مسير بين متغ(، به 1Mشده )تعدیل

ن هل با خودکارآمدي، سنفس، تأ، تأهل با اميدواري، تأهل با عزتتأهل با رضامندي زندگي
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ي با وضعيت اقتصاد ي، وضعيت اقتصادي با خودکارآمدي،با خودکارآمدي، سن با اميدوار

زاي ي برونيرهارضامندي، وضعيت اقتصادي با اميدواري، و با اضافه کردن مسيرهاي بين متغ

ه ، دینداري با تأهل، دینداري با سن، و با اضاف، معنویت با جنسيتهلمعنویت با وضعيت تأ

بر  نفسو عزتزاي خودکارآمدي به اميدواري کردن روابط مستقيم بين متغيرهاي درون

 ،P<0000/0)ها دارد ( برازش بيشتري با داده Mدر مقایسه با مدل اوليه )خودکارآمدي 

2=df،10/162=2Δχي از آن است که حاک شدههاي برازش مدل تعدیل(، بررسي شاخص

 ها دارد. مطلوبي با داده برازش نسبتاً

  گيریو نتيجه بحث

هاي در شاخصاوليه، حاکي از عدم برازش مدل به جز هاي برازش مدل بررسي شاخص

GFI ،IFI  وCFI  .در نتيجه، مدل اوليه ارائه شده پژوهش تعدیل شد و نتایج نشان داد بود

ات که در ادبيدارد. با توجه به این  هابا داده بهتري هاي برازششده شاخصمدل تعدیلکه 

 شناسي مثبت را به طور جامعهاي روانسازهپژوهشي، مدلي که همچون مدل پژوهش حاضر 

غيرهاي پژوهش در یک مدل ارائه کند انجام نشده است. لذا به چند مورد که برخي از مت

شود. یافته پژوهش حاضر اشاره مي مدل حاضر همخواني دارد،اند و با حاضر را بررسي کرده

 در خصوص برازش مدل تعدیل شده جهت تبيين رضامندي زندگي با پژوهش شوگرین و

( و 0113) 0(، ماکيگانگاس و کينونن0116) 0، وارد و هورن(، زوليگ0116همكاران )

 ( همخواني دارد. 0115) 3هندریک و هندریک

، اي اميدزدرون متغيرهاي و ، دینداري، سنتزاي معنوینتایج نشان داد که متغيرهاي برون

رصد از واریانس رضامندي زندگي د 40 روي همنفس و خودکارآمدي عزت، بينيخوش

وضعيت ، سن، جنسيت دینداري، ،زاي معنویتمجموع متغيرهاي برون کند.تبيين مي را

هاي مجموع متغير کند.درصد از واریانس رضامندي زندگي را تبيين مي 03 اقتصادي

 درصد از واریانس 44زاي خودکارآمدي زاي معنویت، دینداري، جنسيت، و درونبرون

                                           
1. Zullig, Ward & Horn 

2. Makikangas & Kinnunen 

3.Hendricks & Hendricks 
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ضعيت سن، و جنسيت، مجموع متغيرهاي معنویت، دینداري، .کنندمتغير اميد را تبيين مي

مجموع  کنند.زاي مالك  اميد را تبيين ميمتغير درون درصد از واریانس 04 اقتصادي،

درصد از  03یت و دینداري، جنسيت، سن، وضعيت اقتصادي، زاي معنومتغيرهاي برون

زاي کنند. مجموع متغيرهاي بروننفس را تبيين ميزاي مالك عزتواریانس متغير درون

متغير درصد از واریانس  04نفس زاي عزتمعنویت، و دینداري، جنسيت و متغير درون

 زاي معنویت، دینداري،برونکند. مجموع متغيرهاي زاي خودکارآمدي را تبيين ميدرون

 کند. زاي خودکارآمدي را تبيين ميمتغير دروندرصد از واریانس  08جنسيت و سن 

یانس شده توان تبيين وارشده در مدل تدوینتوان گفت که متغيرهاي ارائهنابراین ميب

جام ننظر به این که تحفيفات مختلفي در مورد متغيرهاي پژوهش ارضامندي زندگي را دارند. 

هاي مثبت رابطه معناداري را با تحقيقات انجام شده در مورد سازه تمام شده است و تقریباً

توان به از جمله مي که با پژوهش حاضر همخواني دارد. اندنشان داده رضامندي زندگي

 ،(0386(، محمدي )0118) 0( فوي0117(، ویلس )0116) و همكاران زوليگتحقيقات 

زاده (، سلطاني0387کوثري ) (0117) 3آردلت و کوئينگ، (6011) 0ساروچي و دنک

 5نئعبدو و آالمو -آیاش ،(0116) 4دیویس (0384(، هادیانفرد )0386(، پاتو )0386)

(، 0113گایني و همكاران )-بورزوماتو (،0118) 6گولر(، 0117بيلي و همكاران ) ،(0117)

 ، کریمي و عباسيعباسپور  ،(0118، دال بک و همكاران )(0117و همكاران ) 7نيكول

رضامندي زندگي از جمله مسائلي است که  . اشاره کرد(0117) همكاران و 8ویچيو ،(0386)

كار شد در این تحقيق آش ثير عوامل مختلفي است.و  تحت تأ براي بسياري از افراد مهم است

 و هاي اخير مطرح شده است نقش مهمکه در سال گراروانشناسي مثبتسازه هاي که 

ن این نتایج در تبيي. بيني رضامندي را دارندکنند و توان پيشمعناداري را در رضامندي ایفا مي

                                           
1. Fouhy 

2. Ciarrocchi & Deneke 

3. Ardelt & Koenig 

4. Davis 

5. Ayyash-Abdo & Alamuddin 

6. Goeller 

7. Nicole 

8.Vecchio 
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خود باعث انرژي دادن به افراد در درون گرا روانشناسي مثبتهاي سازهتوان گفت مي

تغير دو م کنند. احساس رضایت ميبرند و جه افراد از زندگي خود لذت مييشود و در نتمي

دارند  ينه افراد نقش مهميل بهوت و دینداري از جمله متغيرهایي هستند که  در رشد تحمعنوی

ا بر نه تنهها دهند و در نتيجه به دليل اهميت آنرا مياالت افراد هاي بسياري از سؤو پاسخ

گر نيز ل و منابع روانشناختي دیند بلكه بر سایر عوامگذاررضامندي زندگي اثر مستقيم مي

 ها  پيامدهاي مثبتي از جمله رضامندي و بهزیستي را به دنبال دارد.اشته و از طریق آنثير گذتأ

ترین عوامل شناختي و نگرشي در از مهم اند که( نيز اظهار داشته0110اشنایدر و لوپز )

همدلي، پيوندجویي، عفو،  بيني،ایي چون اميدواري، خوشهرضامندي زندگي سازه

در چها ساز و کار زیر معنویت را نقش ( 0380اليسون )ت. بخشش، مذهب و معنویت اس

( یک 0سالمتي  هاي جسمي، هيجاني و اجتماعيي جنبههکنندنيروي یكپارچه( 0 :داندمي

( منبعي براي پيوند بين افراد 3منبع معنوي در زندگي که به صورت سائق در عملكرد شخص 

منبعي از (4کندکه به دوستي گرم، عشق، همدردي و وفاداري یک سري اصول کمک مي

واقع   در ماوراءالطبيعه و لذت را تجربه کنند. ،کندادراکات فردي که به افراد کمک مي

رچه، رضایت، شادي، عشق، احترام، شود که فرد داراي هویت یكپاعث ميمعنویت با

رابطه مذهب در تبيين  هاي مثبت، آرامش دروني و هدف و جهت در زندگي باشد.نگرش

 0، اليسون و الرسون 0جورجنظر  مستقيم با رضایت از زندگي طبق به صورت مستقيم و غير

 مذهب بر سالمت، بهزیستي و رضامندي ر اثربيانگروانشناختي است  ( چهار مكانيزم0110)

هاي زندگي سالمت و . اول از طریق ارتقاء اعمال مربوط به سالمت، سبکاستزندگي 

جسم خود باشد. مكانيزم دوم حمایت اجتماعي  شود فرد مراقبآموزش آنچه که باعث مي

نفس، ر عزتنظي انيزم منابع روانشناختياست که اثرات قدرتمندي بر سالمت دارد. سومين مك

بيني، اميدواري، بخشایش و شایستگي است و چهارمين مكانيزم خودکارآمدي، خوش

گير که در مقابل استرس به عنوان ضربهساختار اعتقادي نظير حس به هم پيوستگي است 

آورند ممكن است به دالیل زیادي  شادتر ور مذهبي را به جا ميافرادي که ام کند.عمل مي

                                           
1. George 

2. Larson 
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دراین مورد سه دليل در روانشناسي مورد توجه قرار گرفته است.: اول  اد باشند.از سایر افر

نا شود افراد براي زندگي معکند که باعث مياور منسجم ایفا مياین که دین یک سامانه ب

هد که به دهاي باور دیني به برخي از ما امكان ميسامانه. پيدا کنند و به آینده اميدوار باشند

هند دهاي گریزناپذیر که در روند چرخه زندگي رخ ميهاي رواني و فقدانشارنامالیمات، ف

ها وجود ندارد اميداوار و معنا بدهيم و به یک زندگي بعدي که در آن این گونه دشواري

اي رب ور مذهبي و جزو جامعه مذهبي بودنبين باشيم. دوم این که، حضور مرتب در امخوش

آورد. سوم این که پرداختن به مذهب اغلب با سبک افراد حمایت اجتماعي فراهم مي

 .تر همراه استجسماني و رواني سالم

 -0اند: ین امكان را مورد توجه قرار دادهدر واقع پژوهشگران در تبيين این رابطه چند

 -0شود. دهد و باعث اميدواري ميدار بودن زندگي را به انسان ميمذهب احساس معني

، هنجارهاي کندسبک سالم براي زندگي پيشنهاد مي رفتار مثبت یکمذهب به عنوان مروج 

از آنجا که بسياري از   -3شمرد. ویق و رفتارهاي ناپسند را زشت ميشایستة اجتماعي را تش

دهند، مذهب باعث پدید آمدن روابط يهاي مذهبي رخ مهاي مذهبي در گردهمایيآیين

 فراواني روابط نزدیک که اندها نشان دادههششود. پژونزدیک و صميمي با افراد دیگر مي

زمينة رویارویي با ها در بررسي -4احساس ذهني بهزیستي است هاي با دیگران از همبسته

ي مذهببي و غيرشده در افراد مذههند که اگر چه ميزان استرس تجربهداسترس نشان مي

ه رو تا با استرس بهتر روبتفاوت معناداري ندارد ولي مذهب ممكن است به افراد کمک کند 

 (.0110، 0؛ واتسون0111،يلاهميتنسچيکشوند )سليگمن و 

ه این یک ویژگي شخصيتي برجسته است که مسائل را ب« از باال به پایين»هاي طبق نظریه

ان یا شهاي زندگيشكل مثبت ادراك کنيم و این آمادگي، بر روشي که مردم  با رویداد

گذارد. زندگي شاد و رضایتمند به شرایط بيروني کنند، اثر مييهاي دیگر تعامل ممحيط

ن نفس و احساس کارآمد بودلت ذهني فردي همچون اميد، اعتمادبهبستگي ندارد، بلكه حا

عنوان هب که در تحقيقات مشخص شده است با معنویت مرتبط است، نفسعزت مهم است.

دي کند و ارزیابي مثبت رضامنمل ميو محافظ درمقابل ناسازگاري روانشناختي عسپر یک 

                                           
1. Watson 
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 مذهب بر فرآیند فكري و ارزیابي ، بنابراین نقش ميانجي دارد.کندزندگي را تسهيل مي

گذارد. بدین ترتيب حتي بسياري از رویدادهاي به رویدادهاي روزمرة زندگي فرد تأثير مي

 مثبتي خواهد داشت. ها احساسشوند و فرد از آندار ارزیابي ميظاهر منفي، مثبت و معني

ط ها و شرایبسياري از پژوهشگران بر این باورند که به کمک ایمان برخورد با هيجان

 (.0110، شود )داینر، لوکاس و اویشيتر مياجتماعي آسان

هل و يت تأشناختي جنس، وضعن متغيرهاي جمعيتیافته دیگر این تحقيق این بود که بي

 تيجه بااین ن. مستقيم معناداري وجود نداشتابطه روضعيت اقتصادي با رضامندي زندگي 

(، 0386و همكاران ) عباسپور هايیافتههمخواني دارد.  (0117ن )ئعبدو و آالمو -آیاشیافته

نيز نشان ( 0386) ، پورشهریاري، بني جمالي و گلستاني بخت ( و هاشميان0384هادیانفرد )

 داري در ميزان بهزیستي و رضامندينيمعهل تفاوت هاي جنسيت و وضعيت تأداد که متغير

 0مطالعه نشان داده است که جنسيت کمتر از  046 فراتحليل نتایج کند.زندگي ایجاد نمي

(. این یافته 0384ثر است )هارینگ و همكاران، صد در بهزیستي و رضامندي عمومي مؤدر

(. 0331اینگلهارت، یيد قرار گرفته است )ر نيز مورد تأکشو 06المللي از در مطالعات بين

به نقل از ( )0330است )ميكالوس، دست آمده  کشور به 33نتایج مشابهي نيز از دانشجویان 

شده هاي انجامفراتحليل(. به طور کلي 0380،  ، مكري، محمدي فر و یزدانيکرمي نوري

هاي قوي هکنندبينيپيش شناختيهاي جمعيتبيروني و متغير حاکي از آن است که عوامل

مقابل  ادي درم منابع بيروني و ب،بهزیستي ذهني و رضامندي زندگي نيستند. بدین ترتي در

 ستي ذهني وهاي قوي از بهزیکنندهبينيپيش ،روانشناختي مرتبط با شخصيت منابع دروني و

در  دهد.هاي از باال به پایين را مورد تأیيد قرار ميو این یافته نظریه .رضامندي زندگي نيستند

ي از تغييرات ميزان رضایت از زندگي ناش راي بيشتر مردم،بتوان گفت که يين این یافته ميتب

ود. شها و به مرور زمان کاسته ميهاي موقعيتي مثل ازدواج، با گذشت سالو پيشرفت

که به یک پيشرفت موقتي به وسيلة رسيدن به موقعيت جدید مثالً  بنابراین، افراد، هنگامي

یرا مردم ز رسند چنين افزایشي پایدار نخواهد بود،رآمد یا تغيير در چهره ميافزایش سطح د

بيروني نظير  و عوامل موقعيتي تمایل به سازگاري و انطباق با شرایط ثابت را دارند. بنابراین،

رسد، اما زیستي و شادماني، عملي به نظر ميمدت براي افزایش بهدر کوتاه وضعيت اقتصادي
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، بيني، اميدواريو عوامل دروني از جمله شخصيت، خوش ارایي نداردمدت کدر بلند

ني، ارتقاء شادما البته قبل از اقدام بهنفس کارایي بيشتري دارند. خودکارآمدي و عزت

، به 0113 ضروري است، نخست نيازهاي اساسي و اوليه برطرف گردد)لوکاس و همكاران؛

د ها بر این باورنپژوهشگران در توجيه این یافته .(0115 ،و داینر  0، کينگنقل از ليبوميرسكي

وند، ولي شکه جایگاه اجتماعي، ثروت و دسترسي به منابع مادي اگر چه باعث شادکامي مي

به  دهند تا فردبه خاطر ساز و کار خوپذیري، اندك اندك تأثير مثبت خود را از دست مي

ير موقتي هاي زندگي تأثابراین موقعيتنقطة استقرار، یا همان سطح سازگاري اوليه برسد؛ بن

هاي این پژوهش چنين از یافته (.0330،  0بر احساس ذهني بهزیستي دارند )هدیو ویرینگ

شود که رشد و توسعه اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم تا حدي که استنباط مي

از مرتفع شدن دهد، لكن پس ها را افزایش مينيازهاي ایشان را برطرف سازد شادماني آن

هاي اقتصاد تأثير چشمگيري بر ارتقاي سطح شادماني نيازهاي اوليه افراد، افزایش شاخص

دي از چه  وضعيت اقتصااگر سازد.به سایر ابعاد را بيشتر ضروري ميتوجه  افراد نداشته،

يه لروند ولي زماني که افراد از این امكانات اوشمار ميهاي اصلي رضامندي و شادي بهپایه

مين کرده باشند، دیگر ثروت نقشي اساسي باشند و ضروریات زندگي خود را تأ برخوردار

 (.0334ندارد )داینر ، 

هاي سازه يانم رابطه به توجه پژوهش، پيشينه با سو همهاي این پژوهش و تني بر یافتهمب

 يهاتالش طراحي در زا،استرس هايموقعيت با رویارویي در گراروانشناسي مثبت

 این .ابدیمي اهميت پيش از بيش و رضامندي زندگي  بهزیستي ارتقاء براي گرانهمداخله

 را گرااي روانشناسي مثبتمبتني بر سازه کارآمد و مؤثر هايشيوه آموزش ضرورت پژوهش

 وردم افراد در و رضامندي زندگي بهزیستي افزایش و منفي عواطف تجربه کاهش براي

 .دهدمي قرار تأکيد

دن و جامع نبو کارکنان دانشگاه رويمحدودیت گروه نمونه پژوهش حاضر ا توجه به ب

هاي ههاي پژوهش روي جامعشود به کارگيري یافتهنهاد ميگرا  پيشتمام متغيرهاي مثبت

                                           
1. Lyubomirsky & King 

2. Headey & Wearing 
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ه با جوامع متفاوتي به همراه هاي نمونهاي بعدي گروهاحتياط شود و در پژوهش آماري دیگر

تنوع  ودیگر مورد بررسي قرار گيرند. از طرفي با توجه به جامعيت گراي متغيرهاي مثبت

 اي مختلف ایراني درقبيله -هاي قوميوهش حاضر در گروهفرهنگي ایران بررسي مدل پژ

 رسد.هاي متمایز نيز ضروري و مثمرثمر به نظر ميقالب پژوهش

 منابع

 یني و بهزیستي ذهني دري بين عمل به باورهاي دبررسي رابطه(. 0386) .پاتو، مژگان
رمين سمينار . مجموعه مقاالت چهادانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه

دانشجویان. دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و  سراسري بهداشت رواني

 فنآوري.

تاب آوري در رابطه بين هوش هيجاني و هوش  (. نقش واسطه اي0386) .جوکار، بهرام

 .3-00(،0)0، روانشناسي معاصرا رضایت از زندگي. عمومي ب

 (. بررسي0386دهشيري، غالمرضا؛ سهرابي، فرامرز؛ جعفري، عيسي و نجفي، محمود. )

مطالعات  فصلنامهخصوصيات روانسنجي مقياس بهزیستي معنوي در بين دانشجویان. 
 .003-051(،05)پياپي 3) 4 روانشناختي

هاي خودکارآمدي ایایي و روایي مقياس باوربررسي پ(. 0385) .غالمرضا رجبي،

 000-000 (:0و  0 )0، اندیشه هاي نوین تربيتي(، GSE-10عمومي)

 ،نيهاي نگرش دیدگي بر اساس متغيربيني رضامندي زنپيش(. 0386) .سلطاني زاده، محمد
. چكيده مقاالت دومين همایش سراسري نقش دین هاي فرديسالمت روان و متغير

 .واندر بهداشت ر

بررسي رابطه بين اميدواري با راهبردهاي (. 0385) .ير جعفري، احمدمد و مص ،شيرین زاده
. مجموعه مقاالت سومين سمينار سراسري بهداشت رواني  دانشجویان. مقابله با استرس

 دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري.

هاي ي بين سبکبررسي رابطه(. 0386) .، پرستو؛ کریمي، مریم و عباسي، فریدعباسپور

ر د مقابله با فشار رواني و عزت نفس با سالمت روان شناختي ذهني )بهزیستي(
. مجموعه مقاالت چهارمين دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه ددانشجویان ورودي جدی
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دانشجویان. دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم،  نيسمينار سراسري بهداشت روا

 .يتحقيقات و فنآور

 سن. ترجمه حهاي انسانسي مثبت: علم شادماني و نيرومنديروانشنا (.0385. )کار، آالن

 . تهران: انتشارات سخن.باقر ثنائيو  جعفر نجفي زند، پاشاشریفي

(. عنوان 0380) .و یزداني، اسماعيلمدي فر، محمد مكري، آذرخش؛ مح کرمي نوري، رضا؛

 مجله روانشناسي ویستي در دانشجویان. ثر بر احساس شادي و بهزؤمطالعه عوامل م

 .3-40 ،(0) 30، علوم تربيتي

سطح رضایتمندي از زندگي در  رابطه ميزان دینداري و(. 0387) .کوثري، یداله
اپ چ امه کارشناسي ارشد،، پایان نپژوهان علوم دیني و دانشجویان روانشناسيدانش

 سسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(.ؤنشده، م

(. هنجاریابي، 0385) .ف، محمدباقر؛ عریضي، سيدحميدرضا و خدابخشي، مهديکجبا

یابي، و بيني، خودتسلطبيني و بررسي رابطه بين خوشي مقياس خوشپایایي، و روای

 .68-50(،0-0) 0 ،مطالعات روان شناختيافسردگي در شهر اصفهان، 

 این رابطه و مذهبى افراد هاىساخت مقياس سنجش ویژگى (.0373) .گلزارى، محمود
دانشگاه عالمه  ،. رساله دکترى چاپ نشدههاآن روانى بهداشت با خصوصيات

 طباطبائى.

مشكالت هيجاني و رضایت از ي تعالي معنوي با (. بررسي رابطه0386) .محمدي، زهره

تر ، دفمجموعه مقاالت چهارمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجویان زندگي،

 زارت علوم، تحقيقات و فنآوري.مرکزي مشاوره و

نامه کارشناسي پایان ،هاي روانشناختي شادکامي ذهنيبستههم(. 0380) .مظفري، شهباز

 .دانشگاه شيرازچاپ نشده، ارشد روانشناسي باليني، 

ارتباط  (.0385) .مروتي شریف آباد، محمد علي مظلومي محمودآباد، سعيد؛ مهري، علي و

دانشگاه علوم  کارآمدي با رفتارهاي بهداشتي در دانشجویاندبين اعتماد به نفس و خو

 ،(0) 3، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكيپزشكي شهيد صدوقي یزد. 

007-000. 
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(. بررسي 0380) .اي، جواد؛ آزادفالح، پرویز و کيامنش، عليرضامعتمدي شلمزاري، ع؛ اژه

مت عمومي و احساس تنهایي نقش حمایت اجتماعي در رضایتمندي از زندگي، سال

 .005-033 (،0) 6، مجله روانشناسي. سال 61در بين سالمندان باالتر از 

راهبردهاي  بدبيني و -بيني( خوش0385) .نسب، محمد حسين و تقوي، محمد رضاموسوي 

مجله روانپزشكي و  بيني سازگاري روانشناختي در نوجوانان،کنار آمدن: پيش
 .381- 383 ،(47)پياپي  4) 00 ،نروانشناسي باليني ایرا

(. احساس ذهني بهزیستي و فعاليت هاي مذهبي در گروهي از 0384) .حبيب هادیان فرد،

( 0) 00 ،(رفتار مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ایران )اندیشه ومسلمانان. 

 .030-004 ،(40)پياپي

، السادات و گلستاني بختوهجمالي، شكسيما؛ بنيهاشميان، کيانوش؛ پورشهریاري، مه

ني شناختي با ميزان بهزیستي ذههاي جمعيت(. بررسي رابطه بين ویژگي0386) .طاهره

 .033-063 (3) 3 ،مطالعات روانشناختيو شادماني در جمعيت شهر تهران. 
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