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چکیده
ارتقاء بهزیستی روانشتااتی یک از وظایف مهم برای مدیران و میخصتصتان اماآ وموزش بود .بهزیسی
روانشتااتی همواره در محیطهای علم مورد توجه روااشتاااان بوده اا ..پووه اارر با هد تییی
بهزیستتی روانشتتااتی بر ااتتاذ نه وگاه  ،ایاز به شتتاات .و اتترمایههای روانشتتااتی در دااشتتیویان
صتور گرت ..روش پووه توصتیی  -همیستیی بود .جامعۀ وماری شتام للیه دااشتیویان دااشیاه
بوعل اتتیاا همدان در اتتال تحص تیل  9310-10بود .امواه وماری با ااتتییاده از جدول بروورد لرجس ت و
مورگان به تعداد  370ایر به روش امواهگیری توشتتهای چادمرالهای اایخاب شتتد .ابزار گردووری دادهها
پراتتشتتاامههای مقیاذ نه وگاه براون و رایان ،مقیاذ ایاز به شتتاات .لااتتیوپو ،پی و لاپو ،پراتتشتتاامه
بهزیستی روانشتااتی ریف و پراتتشتاامه اتترمایههای روانشتااتی لوتااز بود .دادهها با ااتتییاده از وزمون
همیسیی پیراون و رگرایون چاد میغیره مورد تیزیهوتحلی قرار گرت ..یاتیهها اشان داد له بی بهزیسی
روانشتااتی با ارمایههای روانشااتی (P>5/559؛  ،)R=5/735ایاز به شااتP>5/559( .؛ )R=5/050
و نه وگاه (P>5/559؛  )R=5/380همیستیی مبی .معاادار وجود دارد .در رتم نه وگاه  ،ارمایه
روانشتااتی و ایاز به شتاات 5/00 .درصد از واریااس بهزیسی روانشااتی را تییی م لااد .با توجه به
ایاکه میغیرهای نه وگاه  ،ایاز به شتتاات .و اتترمایههای روانشتتااتی پی بیا لاادههای معااداری
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برای بهزیستتی روانشتتااتی هستتیاد ،م توان با اییاد و ارتقاء چای ظرتی.های بهزیستتی روانشتتااتی
دااشیویان را بهیود بخشید.

واژگان کلیدی :بهزیستی روانشناختی ،ذهنآگاهی ،نیاز به شناخت ،سرمایههای روانشناختی.

مقدمه
در االهای گذشیه رویکرد وایبشااا برای مطالعۀ االمی ااسان اایقادهای را به تود
گرتیه اا( .ریف ،ایایر ،دیایرگ الو .)0554 ،9بسیاری از روااشاااان و محققی بهداش.
رواا جایههای مبی .االم .را اادیده گرتیهااد (ریف ،ایایر .)9118 ،تحقیقا در زمیاه
االم .روان اغلب بر روی بیماریهای رواا میمرلز شدهااد ،بهطور مبال اتسردگ و
ارطراب .باای اال ،اتزای

تمای به بررا جایههای مبی .االم .روان وجود دارد

(ااپریایر ،هاوزر.)0550 ،0
رویکردهای جدید و اوی بهاالمی در عوض بد یا بیمار بودن بر توب بودن تألید
داراد (ریف ،ایایر ،دیایرگ الو )0554 ،و عدآ وجود بیماری را برای ااساذ االمی
لات ام داااد ،بلکه بر ای باوراد له داشی اس رراییمادی از زادگ  ،پیشرت .لات ،
تلق و توی مبی .و ارتیاط ماااب با جمع از ویوگ های شخص االم اا( .لارادیمس،3
 .)0557از ای رو و با توجه به روادهای له به ام .بررا االم .روان مبی .در علوآ
رتیاری اا .میاهیم همچون بهزیسی روانشااتی  4توجه قاب مالامهای را دریات.
لردهااد (گری .)0590 ،0
بهزیسی روانشااتی را م توان توشیخی  ،شادی و داشی ااسااا مبی .در زادگ
تعریف امود له در ون ترد در تالش اا .توااای های بالقوه تود را شکوتا لاد (ریف،
 .)9181بهزیسی روانشااتی دارای مؤلیههای پذیرش تود ،روابط مبی .با دییران،
تودمخیاری ،تسلط بر محیط ،زادگ هدتماد و رشد تردی اا( .ریف9181 ،؛ ریف،
لیز .)9110 ،0پذیرش تود :تالش برای به دا .ووردن ااساذ توب دربارۀ تودشان،
1. Ryff, Singer, & Dienberg Love
2. Springer, & Hauser
3. Karademas
4. psychological well-being
5. Guerin
6. Keyes
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ای در زماا له از محدوی.های تود وگاه هسیاد (لیز ،9شماتکی  ،ریف .)0550 ،تعام
مبی .با دییران :ظرتی .لات برای برقراری روابط با لییی .با دییران .هدتمادی در
زادگ  :اعیقاد به ایاکه زادگ هدتماد و معا دار اا( .ریف ،لیز .)9110 ،تودمخیاری:
یک اس ایرومادی از تردی .و وزادی شخص را اییاد و تواعه داداد (وازلوپز 0و
همکاران .) 0551 ،تسلط بر محیط :توااای و ظرتی .ترد برای مدیری .مؤثر زادگ  .رشد
شخص  :ااساذ رشد مداوآ و تواعه بهعاوان یک شخص (هُم .)0590 ،3
یک از ویوگ های وگاه له بسیار مورد بحث در رابطه با بهزیسی اا ،.نه وگاه

4

اا ..بسیاری از اا.های تلسی  ،عرتاا و رواا بر اهمی .لییی .وگاه در ایهداری و
اتزای

بهزیسی تألید لردهااد (براون ،رایان .)0553 ،0بر اااذ دیدگاه لابا -زی -0

( )9180نه وگاه یک از مهمتری عوام تأثیرگذار بر بهزیسی روانشااتی اا.؛ له
ریشه در اا .بودای دارد (پریسم  .)0558 ،7نه وگاه میغیری م باشد له اتیراً در
جهان غرب محیوب شده (گوردون و همکاران )0594 ،8و توجه بسیاری از پووهشیران و
روااشاااان را به تود جلب لرده اا( .دان ،لااله  ،ااویی .)0593 ،1.نه وگاه یک
ورعی .ماحصربهترد از هوشیاری اا( .روزاسیریچ ،رودرم  )0590 ،95له ترص .تعام
با لحمۀ اال و در لحمه بودن را تراهم م لاد ،بدون واکه تواط گذشیه و ویاده درگیر
شویم .ای میغیر اظهار م دارد له بسیاری از درد و راج ااسان ،از اتکار و ااسااا اتراد
جامعه اسی .به تود ارچشمه م گیرد (گرمر ،ایی  ،تولی  .)0593 ،99عااصر نه وگاه ،
یعا وگاه و پذیرش بدون قضاو شخص از لحمهبهلحمه تیربه ،بهعاوان یک پادزهر
مؤثر بالقوه در برابر روانپریشاا های شایع اا( .لاگ ،اامواک  ،رابیاز .)0599،90ای
1. Shmotkin
2. Vazquez
3. Homan
4. mindfulness
5. Brown, & Ryan
6. Kabat-Zinn
7. Praissman
8. Gordon
9. Dunn, Callahan, & Swift
10. Rosenstreich, & Ruderman
11. Germer, Siegel, & Fulton
12. Keng, Smoski, & Robins
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میغیر عالوه بر ایاکه زمیاهای اییاد م لاد له ترد اسی .به تعالی.های تودوگاه یابد
(شیخاالاالم  ،درتاج ،دالور ،ابراهیم قواآ9313 ،؛ به اق از ایال ،ویلیامز ،تیدل،)0550 ،9
باعث بهزیسی و ارتقاء لییی .زادگ م شود (اریسم و رومر.)0590 ،0
عالوه بر نه وگاه  ،ایاز به شاات 3.را ایز م توان مرتیط با بهزیسی روانشااتی
دااس ..لول و لورلماز )0593( 4ایاز به شاات .را بهصور

یک از میغیرهای مرتیط با

بهزیسی روانشااتی مطرح م لااد له بر ون تأثیر م گذارد و باعث بهیود ون م شود.
ایاز به شاات .اشاره به تمای ترد به شرل .در تعالی.های شااتی پر زام .و لذ بردن
از تیکر دارد (لاایوپو و پی 9180 ،0؛ پریچاد ،پریسم  .)0590 ،0ای میغیر را م توان ایاز
به دااسی  ،درک ماطق و تیرب جهان دااس( .تولر و دیپیوی )0550 ،7له مایر بهاوع
تعهد و اراخی در تیکر برای رایدن به ایدههای جدید و میید م شود (مادرید ،پیراون،8
 .)0590ایاز به شاات .بهصور یک پیوایار دوقطی (ایاز به شاات .باال و ایاز به شاات.
پایی ) در امر گرت .م شود (تورتیر ،برل  .)0594 ،1اترادی له صی .ایاز به شاات .در
ونها باالا ،.تمای به شرل .در تعالی.های شااتی پرزام .و ااییاده تعاالاه از
اطالعا در ونها دیده م شود ؛ اما اترادی له صی .ایاز به شاات .در ونها لم اا ،.از
تعالی.های شااتی پر زام .و پیچیده برتوردار ایسیاد و بهطورمعمول از چای اادیشهای
اجیااب و از صر

اارژی برای اایاآ ای لارها دوری م لااد (توماذ ،میالر0558 ،95؛

لزن ،اادریکا0594 ،99؛ میااهان ،اایدلیک .)0590 ،90

1. Segal, Williams, & Teasdal
2. Erisman, & Roemer
3. need for Cognition
4. Cole, & Korkmaz
5. Cacioppo, & Petty
6. Prichard, & Christman
7. Towler, & Dipboye
8. Madrid, & Patterson
9. Fortier, & Burkell
10. Thomas, & Millar
11. Cazan, & Indreica
12. Minahan, & Siedlecki
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میعددی از ای امریه امای .لردهااد له ارمایه روانشااتی  9بهطور مبیی با

بهزیسی همراه م شود (مالیاوتسک  ،لی م .)0590 ،0ارمایه روانشااتی

یک ااتیار

چادوجه و اسییاً جدید اا( .میلز ،تلک ،لوزیکواک  )0593،3له از عوام دتی و
مؤثر در بهزیسی روانشااتی شااتیه م شود (مالیاوتسک  ،لیم .)0590 ،ای میغیر بسیری
را برای ترد تراهم م لاد له باعث اتزای

بهزیسی روانشااتی م شود (لالیرتسون،

تالگر و میلز .) 05954لوتااز )0550( 0معیقد اا .له مؤلیههای ارمایۀ روانشااتی بر
بهزیسی تأثیر م گذاراد .از امر وی ارمایههای روانشااتی را م توان یک اال.
روانشااتی مبی .ترد از تواعه و رشد یاتیی دااس( .لوتااز 0و همکاران )0595 ،له دارای
چهار مؤلیهٔ :تابوور ی ،7امیدوار ی ،8توشبیا

1

و تودلارومد ی 95اا( .لوتااز،

یواف .)0554 ،99تابووری تواامادی ترد در برقراری تعادل زیسی  -رواا اا( .قل پور،
مرعش  ،مهراب زاده هارماد ،ارشدی9310 ،؛ به اق از لاار و دیویداون )0553 ،90له به ون
بهعاوان یک از عوام محاتمی در مقاب عوام تطرااز ویاده توجه شده اا.
(لریم  ،تیاز ،اییی  ،لریمیان .)9310 ،بهعیار دییر تابووری به ای موروع اشاره
م لاد له برت از اتراد با وجود ایاکه در معرض عوام اایرذزای شدید و تطرا قرار
داراد االم م ماااد و بهزیسی و ررای .را تیربه م لااد ،دراال له اتراد دییر در مواجهه
با همان شر ایط مشابه مسیعد ابیال به اتیالال

در االمی هسیاد (پرتچ ،تالایر ،اشمی،93.

 .)0590امید یک ااتیار شااتی میضم اایمارا اتراد از رایدن موتقی.ومیز به هد
اا( .تلدم  ،دیویداون ،مارگالی .)0590 ،94.توشبیا اشاره به ای باور اا .له در
1. psychological capital
2. Malinowski, & Lim
3. Mills, Fleck, & Kozikowski
4. Culbertson, Fullagar, & Mills
5. Luthans
6. Avey, Avolio, & Peterson
7. resilliency
8. hope
9. optimism
10. self-efficacy
11. Youssef
12.Conner, & Davidson
13. Pretsch, Flunger, & Schmitt
14. Feldman, Davidson, & Margalit
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ویاده موتقی .و ایایج مبی .رخ تواهد داد ،دراال له مخالف توشبیا  ،بدبیا بر ای
موروع تألید م لاد له در ویاده ایایج اامطلوب اتیاق تواهد اتیاد (وگوایو-الادا و
همکاران .)0599 ،9تودلارومدی بهعاوان اطمیاان به توااای های تود برای اایاآ یک رتیار
ویوه در اوزههای مخیلف رتیاری تعریف م شود (لیرت و 0و همکاران .)0594 ،امید،
توشبیا  ،تابووری و تودلارومدی له ااتیار ارمایههای روانشااتی را تشکی
م دهاد زماا له یکپارچه م شواد میموعهای از ماابع و مکاایسمهای را تراهم م لااد
له م تواااد بهزیسی را ارتقاء دهاد (یواف مورگان ،لوتااز.)0590 ،3
روچ ،هار ،4لوتااز ( )0594در مطالعهای به بررا اق

نه وگاه و ارمایههای

روانشااتی در بهزیسی پرداتیاد .ایایج ای مطالعه اال از ون بود له نه وگاه و
ارمایههای روانشااتی بر بهزیسی تأثیر م گذاراد .ایایج پووه

هاال  ،وارار و گارلاد

0

( )0590اشان داد له نه وگاه مرتیط اا .با بهزیسی نها و بهزیسی روانشااتی  ،امّا
ارتیاط بیشیری با بهزیسی روانشااتی دارد .ایایج مطالعا براون و رایان ( )0553و
برااسیروآ ،دااک و مسکووییز )0599( 0اال از ون بود له بی بهزیسی روانشااتی و
نه وگاه رابطه مبی .و معااداری وجود دارد .هول و امی بهوی )0594( 7در پووهش به
بررا تأثیر ایاز به شاات .بر ررای .از زادگ و بهزیسی پرداتیاد .هول و امی بهوی در
ای پووه

به ای ایییه دا .یاتیاد له ایاز به شاات .باال مایر به ررای .از زادگ و

بهزیسی بیشیر م شود .ایایج مطالعا یواف مورگان و لوتااز ( )0590اال از ون بود له
ارمایههای روانشااتی یک از عوام مؤثر در بهزیسی اا .له باعث بهیود و ارتقای ون
م شود.
یک از اولوی.های مهم پووه

در عرصۀ اماآ وموزش  ،شاات .و بررا عوام

مؤثر در ارتقاء بهزیسی روانشااتی اا ..در همی راایا پووه های میعددی اع
لردهااد له عوام و میغیرهای تأثیرگذار بر ارتقاء بهزیسی روانشااتی را لشف لااد تا
1. Augusto-Landa
2. Luberto
3. Youssef-Morgan
4. Roche, & Haar
5. Hanley, Warner, & Garland
6. Branstrom, Duncan, & Moskowitz
7. Huli, & Aminbhavi
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بیواااد تصمیما علم و اصول در ای زمیاه اتخان امایاد .بر اااذ میاا امری و با توجه
بهمرور اایاآگرتیه بر روی پووه های موجود مشخص شد له ارمایههای روانشااتی ،
نه وگاه و ایاز به شاات .میغیرهای م باشاد له با بهزیسی روانشااتی ارتیاط داراد.
به ای صور

له با اتزای

میزان نه وگاه  ،ورعی .ارمایۀ روانشااتی و ایاز به

شاات .در ترد بهیود م یابد (روچ ،هار و لوتااز0594 ،؛ ااپادارو ،هواکر .)0590 ،9ای بهیود
ورعی .در شاتصهای ارمایه روانشااتی
روانشااتی

و ایاز به شاات .باعث ارتقاء بهزیسی

م شود (یواف مورگان ،لوتااز ،0590 ،لول ،لورلماز .)0593 ،ای

همیسیی اشاایر لزوآ توجه همزمان به ای میغیرها اا ..اگرچه در ارتیاط با میغیرهای
اصل پووه

مطالعات صور

گرتیه اا ،.اما مطالعهای له هر چهار میغیر را در یک

تحقیق بر روی دااشیویان تح .پوش

قرار دهد یات .اشد .از اوی دییر پرداتی به ای

موروع له چه عوامل باعث بهیود ورعی .بهزیسی روانشااتی م شود از اهمی .باالی
برتوردار اا ..با توجه به ای تأل موجود در یاتیههای پیشی  ،اایاآ ای پووه رروری
به امر م راد .بر ای اااذ هد

پووه

اارر تییی بهزیسی روانشااتی بر اااذ

نه وگاه  ،ایاز به شاات .و ارمایههای روانشااتی در دااشیویان دااشیاه بوعل ایاا
همدان اا .تا دراهای .مشخص شود تا چه اادازه میغیرهای پی بی قادر به تییی واریااس
بهزیسی روانشااتی هسیاد.

روش
روش پووه

اارر توصیی و از اوع همیسیی بود .جامعۀ وماری ای پووه  ،للیه

دااشیویان دااشیاه بوعل ایاا همدان در اال تحصیل  9310-10بود .امواه وماری طیق
جدول مورگان  370ایر بود له به روش امواهگیری توشهای چادمرالهای اایخاب شداد.
در ای پووه  ،دااشیویان در اه مراله ،با ااییاده از واادهای امواهگیری دااشکده،
گروههای وموزش  ،رشیه تحصیل و ترد اایخاب شداد .بهای ترتیب له ابیدا از بی
دااشکدههای دااشیاه بوعل ایاا همدان ش دااشکده (علوآااساا  ،تا و مهادا  ،علوآ
ورزش  ،شیم  ،علوآ پایه ،اقیصاد و علوآ اجیماع ) به شیوه تصادت اایخاب و از هر
دااشکده دو گروه وموزش بهطور تصادت اایخاب شد تا امواه موردامر محقق گردد .اپس
1. Spadaro, & Hunker
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وزمودا ها پراشاامههای مقیاذ نه وگاه

9

براون و رایان ،مقیاذ ایاز به شاات .

0

لاایوپو ،پی و لاپو ،3پراشاامه بهزیسی روانشااتی ریف 4و پراشاامه ارمایههای
روانشااتی لوتااز 0را تکمی لرداد.
ابزار پووه  :پراشاامه بهزیسی روانشااتی ریف :پراشاامه بهزیسی روانشااتی با
هد

اای

ش

بعد از بهزیسی روانشااتی تواط ریف ( )9181ااتیه شده اا .له

دارای  98ا ؤال اا ..ای پراشاامه دارای ش

عام اا( .زادگ هدتماد ،رابطه مبی .با

دییران ،رشد شخص  ،پذیرش تود ،اایقالل و تسلط بر محیط) له بر روی یک طیف 0
درجهای (از لامالً مواتقم= 0تا لامالً مخالیم= )9مشخص م شود .از ای رو داماه امرا از
 98تا  958میغیر اا ..قاب نلر اا .له امرهگذاری اؤاال ( )97 ،93 ،95 ،1 ،0 ،4 ،3در
ای پراشاامه بهصور معکوذ اایاآ م شود .همیسیی ای پراشاامه با ترآ اصل ون از
 5/75تا  5/81در اواان بوده اا( .ریف .)9110 ،در پووه تاایاا  ،شهیدی ،تیحوبادی،
مماهری ،شکری ( )9313ایایج تحلی عامل تأییدی تک گروه اشان داد له در ل امواه
و در دو جاس ،الیوی ش

عامل ای مقیاذ از برازش توب برتوردار اا ..همساا

دروا ای مقیاذ با ااییاده از ولیای لروایاخ در  0عام پذیرشتود ،تسلط محیط  ،رابطۀ
مبی .با دییران ،داشی هد

در زادگ  ،رشد شخص و اایقالل به ترتیب برابر با ،5/09

 5/70 ،5/73 ،5/00 ،5/70 ،5/70و برای ل مقیاذ  5/79به دا .ومد .در پووه

اارر

پایای مقیاذ با ااییاده از رریب ولیای لروایاخ  5/70بروورد گردید.
مقیاذ نه وگاه  :مقیاذ نه وگاه تواط براون و رایان ( )0553مطرح شده اا..
ای مقیاذ یک وزمون  90اؤال اا .له با هد اای اطح هوشیاری و توجه اسی.
به رویدادها و تیارب جاری زادگ ااتیه شده اا ..اؤالهای ای وزمون اازه
نه وگاه را در یک مقیاذ ش درجهای (از تقرییاً همیشه= 9تا تقرییاً هرگز=)0
م ااید .ای مقیاذ یک امره لل برای نه وگاه به دا .م دهد له داماه ون از 90
تا  15میغیر اا ..همساا دروا اؤالهای وزمون بر اااذ رریب ولیای لروایاخ از 5/85
تا  5/87گزارش شده اا( .براون و رایان .)0553،در پووه

تضیل .پور ،اایم شعاع،

1. mindful Attention Awareness Scale
2. need for Cognition Scale
3. Kao
4. Ryff's Psychological Well-being Scale
)5. Luthans Psychological Capital Questionnaires(PCQ
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صیاری ( )9310رریب پایای ای پراشاامه به روش همساا دروا  5/10به دا .ومد .در
پووه

اارر ایز پایای مقیاذ با ااییاده از رریب ولیای لروایاخ  5/84بروورد گردید.

مقیاذ ایاز به شاات :.پراشاامه ایاز به شاات .مشیم بر  98ماده اا .له تواط
لاایوپو ،پی و لاپو ( )9184با هد اای
به شیوه لیکر

ایاز به شاات .ااتیه شده اا ..ای پراشاامه

در یک طیف پاجدرجهای (از عمدتاً مشخصه م ایس 5=.تا مشخصه م

اا )4=.تعیی م شود .از ای رو داماه امرا
قاب نلر اا .له امرهگذاری اؤاال
بهصور

معکوذ اایاآ م شود .پایای

مقیاذ م توااد از  5تا  70در اواان باشد.

( )97 ،90 ،1 ،8 ،7 ،0 ،4 ،3در ای پراشاامه
ای مقیاذ طیق ولیای لروایاخ در پووه

لاایوپو ،پی و لاپو ( )9184برابر  5/15بوده اا ..در پووه

پورشهریاری ،اامدی و تاها

( )9310رریب ولیای لروایاخ ای پراشاامه  5/71گزارش شد .در پووه

اارر ایز پایای

مقیاذ با ااییاده از رریب ولیای لروایاخ  5/77به دا .ومد.
پراشاامه ارمایه روانشااتی لوتااز :پراشاامه ارمایه روانشااتی تواط لوتااز مطرح
شده اا ..ای پراشاامه دارای  04اؤال و چهار ترده مقیاذ امیدواری ،تابووری،
توشبیا و تودلارومدی اا .له هر ترده مقیاذ شام  0گویه اا .و وزمودا به هر
گویه در مقیاذ  0درجهای لیکر (از لامالً مواتقم= 0تا لامالً مخالیم= )9پااخ م دهد.
لذا داماه امرا ای پراشاامه م توااد از  04تا  944در اواان باشد .اسی .ت دو ای وزمون
برابر اا .با  04/0و ومارههای  CFIو  RMSEAدر ای مدل به ترتیب  5/17و  5/58اا.
(لوتااز ،اورم  ،ولوز ،اوی  .)0558 ،9پایای ای پراشاامه در ایران تواط بهادری
تسروشاه  ،هاشم اصر وبادی و بیرام ( )9319بر اااذ ولیای لروایاخ  5/80گزارش
شده اا ..در پووه اارر ایز پایای با ااییاده از رریب ولیای لروایاخ برای ترده
مقیاذهای تودلارومدی ،امیدواری ،تابووری و توشبیا به ترتیب ،5/08 ،5/89 ،5/89
 5/03و برای ل وزمون  5/15به دا .ومد.
ایایج بر اااذ براامۀ وماری  SPSSتیزیهوتحلی شد و گذشیه از شاتصهای توصیی
(میاایی و ااحرا
ااییاده شد.

معیار) از وزمون رریب همیسیی پیراون و رگرایون چاد میغیره

1. Norman, Avolio, & Avey
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یافتهها
در ای مطالعه میاایی و ااحرا

معیار امرا

لل بهزیسی روانشااتی ،77/00±1/70

ارمایههای روانشااتی  ،11/00± 90/03نه وگاه  01/17±93/94و ایاز به شاات.
 40/88± 1/57بود.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
میغیر

میاایی

ااحرا

معیار

بهزیسی روانشااتی

77/00

1/70

ارمایههای روانشااتی

11/00

90/03

نه وگاه

01/17

93/94

ایاز به شاات.

40/88

1/57

اایقالل

99/37

0/00

تسلط بر محیط

93/09

0/00

رشد شخص

93/13

0/00

ارتیاط مبی .با دییران

93/39

0/80

هدتمادی در زادگ

90/08

0/08

پذیرش تود

93/90

0/08

تودلارومدی

04/10

0/90

امیدواری

00/90

0/03

تابووری

04/78

4/07

توشبیا

04/30

4/40
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جدول  .2ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش

همانگواه له یاتیههای جدول  0اشان م دهد بی بهزیسی روانشااتی با ارمایههای
روانشااتی ( ،)R=5/73ایاز به شاات ،)R=5/05( .نه وگاه (،)R=5/38
تودلارومدی ( ،)R=5/09امیدواری ( ،)R=5/00تابووری ( )R=5/08و توشبیا
( )R=5/00رابطه معااداری وجود دارد.
جدول  .3نتایج رگرسیون برای پیشبینی بهزیستی روانشناختی بر اساس متغیرهای پژوهش
مقدار ثاب.
ارمایههای روانشااتی
ایاز به شاات.
نه وگاه

B
01/95

SE
0/08

β
-

T
90/74

P
5/559

=5/00R2

5/30

5/50

5/05

94/00

5/559

=)5/00R2(ADJ

5/97

5/54

5/90

4/59

5/559

=909/73F

5/51

5/50

5/90

3/30

5/559

=5/559P

=5/70R

a

ایایج جدول  3اشان م دهد له ارمایههای روانشااتی  ،ایاز به شاات .و نه وگاه
قادر به پی بیا بهزیسی روانشااتی هسیاد و وزمون  tبرای معااداری ررایب رگرایون
به ترتیب در اطح لمیر از  5/559 ،5/559و  5/559معاادار اا ..با توجه به ایایج
بهدا.ومده ( )P=5/559 ،F=909/73 ،R2(ADJ) =5/00م توان گی .له میغیرهای
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نه وگاه  ،ایاز به شاات .و ارمایههای روانشااتی  00درصد از واریااس بهزیسی
روانشااتی

را تییی

م لااد .همچای

ارمایههای روانشااتی

ررایب اایااداردشده ( )βاشان م دهد له

بیشیر از ایاز به شاات .و نه وگاه در پی بیا بهزیسی

روانشااتی مؤثر اا..
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون بهزیستی روانشناختی بر اساس ابعاد سرمایههای روانشناختی
β
_
5/07

T
90/50

P
5/559

مقدار ثاب.

B
30/59

SE
0/97

0/11

5/559

تودلارومدی

5/00

5/58

0/40

5/559

3/07

5/559

امیدواری

5/04

5/95

5/01

تابووری

5/33

5/95

5/90

0/14

5/553

توش بیا

5/35

5/95

5/94

a

=5/73R

=5/03R2
=)5/03 R2(ADJ
=957/70F
=5/559P

ایایج جدول  4اشان م دهد له امیدواری ،تودلارومدی ،تابووری و توشبیا قادر
به پی بیا بهزیسی روانشااتی هسیاد و وزمون  tبرای معااداری ررایب رگرایون به
ترتیب در اطح لمیر از  5/553 ،5/559 ،5/559 ،5/559معاادار اا ..با توجه به ایایج
( )P=5/559 ،F=957/70 ،R2(ADJ) =5/03م توان گی .له مؤلیههای ارمایه
روانشااتی  03درصد از واریااس بهزیسی روانشااتی را تییی م لااد .همچای ررایب
اایاادارد شده ( )βاشان م دهد له مؤلیه امیدواری بیشیر از مؤلیههای دییر در پی بیا
بهزیسی روانشااتی مؤثر اا ..پس از امیدواری به ترتیب مؤلیههای تودلارومدی،
تابووری و توشبیا بیشیری تأثیر را داشیاد.

بحث و نتیجهگیری
پووه اارر با هد تییی بهزیسی روانشااتی بر اااذ نه وگاه  ،ایاز به شاات .و
ارمایههای روانشااتی در دااشیویان اایاآ گرت ..یاتیههای پووه اشان داد له
نه وگاه  ،ایاز به شاات .و ارمایههای روانشااتی م تواااد  00درصد از بهزیسی
روانشااتی را تییی لااد .در رم ایایج پووه اارر اشان داد له بی بهزیسی
روانشااتی با نه وگاه رابطه مبی .معاادار وجود دارد .ای یاتیه با تحقیقا لیاگ،
اامواک  ،رابیاز ( ،)0599لاگ ،وااگ ،ژاپو ( ،)0594پرازک ،لرییل  ،مارتی  ،میراادا،
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پورداآ ،پاورذ ،)0590( 9مایرز ،)0597( 0هاال  ،وارار و گارلاد ( ،)0590برااسیروآ ،دااک ،
مسکووییز ( ،)0599لارمودی و باپر )0558( 3و جوزتسون ،الرامون ،بروبرگ ،لاد

4

( )0599هماهاگ اا..
لیاگ ،اامواک  ،رابیاز ( )0599در پووهش له اایاآ داداد به ای ایییه رایداد له
نه وگاه اثرا مبی .رواا از جمله اتزای
مطالعا

بهزیسی رواا را به ارمغان م وورد .ایایج

لاگ ،وااگ ،ژاپو ( ،)0594پرازک ،لرییل  ،مارتی  ،میراادا ،پورداآ ،پاورذ

( )0590و مایرز ( )0597اشان داد له نه وگاه بهطور معااداری پی بیا لااده ررای.
از زادگ اا .و اتزای

نه وگاه باعث اتزای

بهزیسی و االم .روان م شود .بر

اااذ دیدگاه براون رایان ( )0553نه وگاه هم از لحاظ امری و هم از لحاظ تیرب از
میاهیم تأثیرگذار بر بهزیسی روانشااتی اا .له اشاط ،شادی ،االمی  ،روابط مبی .با
دییران ،لذ بردن از زادگ و بهزیسی روانشااتی را برای اتراد به ارمغان م وورد.
نه وگاه باعث م شود از زادگ ررای .بیشیری داشیه باشیم ،در برابر روانپریشاا ها
و موقعی.های پرتشار مقاوآ باشیم و اازگاری بیشیری از تود اشان دهیم .بر پایۀ امریۀ
لابا -زی ( )9180نه وگاه وایلهای برای لاه

دادن درد و راج رواا درون ااسان

اا.؛ و بهعاوان رتیاری له در مقاب اواذپرت ها و ااحرا ها قرار م گیرد و به ارلوب
محرکهای دروا بد م پردازد در امر گرتیه م شود .اتزای

نه وگاه با لاه

اشااههای مای روانشااتی و اتزای توشبیا و بهزیسی روانشااتی همراه اا،.
بهطوریله اطوح باالتری از نه وگاه با اشکاال لمیر در تامیم ااسااا و ارلوب
پایی تر همراه اا( .له بهاوبه تود بهطور معکوذ با بهزیسی روانشااتی مرتیط هسیاد)
(مک دواالد ،بالسیر .)0590 ،0نه وگاه باعث م شود له ترد ارتیاط بهیری با زادگ
برقرار لاد و زادگ را غا و معا دار بدااد .در تییی ای یاتیه م توان گی .له نه وگاه
با تعادل از وگاه له در ااسان به وجود م وورد باعث م شود له ترد با مشکال روبرو
شود و ونها را به چال بکشد و با تعام لارومد و مبی .با جهان ،بهزیسی روانشااتی
باالی را در تود پایهگذاری لاد .جمعبادی پووه های اایاآشده در رابطه با نه وگاه
1. Prazak, Critelli, Martin, Miranda, Purdum, & Powers
2. Myers
3. Carmody, & Baer
4. Josefsson, Larsman, Broberg, & Lundh
5. MacDonald, & Baxter
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و بهزیسی روانشااتی ایز اشان م دهد له نه وگاه باعث بهیود و اتزای

بهزیسی

م شود و با ون همیسیی مبی .باالی دارد (لات  ،هارتم  ،تردریکسون0595 ،9؛ لارمودی
و باپر0558،؛ اویزا و ویلکامب.)0590 ،0
ایایج پووه

اارر اشان داد له بی ایاز به شاات .و بهزیسی روانشااتی رابطه مبی.

و معااداری وجود دارد .ای یاتیه با مطالعا هاپر  ،)0551( 3هول و امی بهوی ( )0594و
لول و لورلماز ( )0593همسو اا ..لول و لورلماز ( )0593در تحقیق به بررا رابطۀ
بی بهزیسی روانشااتی و ایاز به شاات .در دااشیویان پرداتیاد .ایایج پووه

ونها

اشان داد له بی بهزیسی روانشااتی و ایاز به شاات .همیسیی مبی .معااداری وجود
دارد .ایایج مطالعا هول و امی بهوی ( )0594و هاپر ( )0551اشان داد له بی بهزیسی
و عملکردهای شااتی رابطه وجود دارد و ایاز به شاات .مایر به ررای .از زادگ و
بهزیسی م شود .بر اااذ دیدگاه لااپیو ،پی ( )9180ایاز به شاات .زمیاهای را به وجود
م وورد له اتراد برای درک بهیر تود ،دییران و جهان پیرامون به دایال اطالعا بیشیر و
لام تر برواد و بر روی اطالعات له در اتییار داراد تیکر بیشیری لااد و تا اد امکان
تمام

جزپیا

مربوط به موروعا

را بهدق .موردبررا قرار دهاد .توماذ ،میالر

( )0558بر ای باور بوداد له ایاز به شاات .باعث اتزای
م شود و به ااسان ها برای رایدن به تصمیما بهیر و اتزای

توااای ا مشکال در زادگ
لایرل بر تود و محیط اطرا

لمک م لاد (ای امر مایر به اتزای تسلط بر محیط در ترد م شود).
در تییی ای یاتیه م توان گی ،.ایاز به شاات .باعث م شود له ترد زادگ را با هد
دایال لاد (هدتمادی در زادگ ) ،در برابر تشارهای گروههای مخیلف مقاوم .اشان دهد
و اایقالل تود را ایظ لاد ،دربارۀ ترایادی له تواط ون ایرشهای تود را تغییر داده و
یا در مقاب تغییر مقاوم .م لاد ایز بیادیشد و اسی .به ون وگاه شود ،ایدهها و مسیرهای
جدیدی تلق اماید و بهصور ماحصربهترد عم لاد ،به امرا تود اطمیاان بیشیری داشیه
باشد و در لارهای گروه مشارل .اماید و با دییران ارتیاط برقرار لاد (تعام مبی .با
دییران) .ایاز به شاات .با توااای های له برای دااشیویان به ارمغان م وورد باعث م شود

1. Coffey, Hartman, & Fredrickson
2. Soysa, & Wilcomb
3. Huppert
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ونها در مسیر بهزیسی و ررای .از زادگ قدآ برداراد و از بهزیسی روانشااتی باالی
برتوردار باشاد.
یاتیههای مرتیط با ارمایههای روانشااتی اشان داد له بی بهزیسی روانشااتی با
ارمایههای روانشااتی

و مؤلیههای ون (توشبیا  ،تابووری ،امیدواری،

تودلارومدی) رابطه مبی .و معااداری وجود دارد .ای یاتیه با مطالعا

یواف مورگان،

لوتااز ( ،)0590لالیرتسون ،تالگر ،میلز ( ،)0595ااواس و گُلد )0558( 9و روچ ،هار ،لوتااز
( )0594هماهاگ اا ..لالیرتسون ،تالگر و میلز ( )0595در پووهش له به بررا رابطه
بی ارمایههای روانشااتی با بهزیسی پرداتیاد به ای ایییه دا .یاتیاد له ارمایههای
روانشااتی بر بهزیسی تأثیر م گذاراد .ارمایههای روانشااتی یک از عوام دتی در
اتزای

بهزیسی اا( .مالیاوتسک  ،لیم .)0590 ،بر اااذ دیدگاه لوتااز ( )0550ارمایههای

روانشااتی باعث م شود له ترد در برتورد با مساپ و مشکال بردباری بیشیری از تود
اشان دهد (تابوورااه با زادگ برتورد لاد) و با براامهریزی گاآ بردارد و بهیری راها ها
را برای ا مشک اایخاب لاد .ارمایههای روانشااتی ترد را قادر م اازد تا لمیر
دچار تا

شود و با وجود ایاکه در معرض عوام اایرذوور و تطرا

قرار م گیرد

بهزیسی تود را ایظ لاد ،تود را تودلارومدتر تصور اماید و اسی .به ویاده و واچه
اتیاق تواهد اتیاد توشبی باشد (توشبیا در اال له ااال عاطی مبی .را برای ترد
به ارمغان م وورد باعث لاه عواطف مای در ترد م شود له ای امر مایر به اتزای
بهزیسی روانشااتی م شود) .ایایج پووه ااواس و گُلد ( )0558ایز بیاایر ای موروع
اا .له بی توشبیا و بهزیسی روانشااتی رابطه مبی .معااداری وجود دارد .تحقیقا
دو ،لیاگ )0593( 0و مای 3و همکاران ( )0590بر ای یاتیه تألید داشیاد له امیدواری و
تودلارومدی ،ارتقاء بهزیسی و عملکرد رواا بهیر در میان دییران را به ارمغان م ووراد
و میزان تا و ااورام ها را در ترد لاه م دهاد .در تییی رابطه بی ارمایههای
روانشااتی با بهزیسی روانشااتی م توان گی ،.ارمایههای روانشااتی بیاایر
میموعهای از ظرتی.ها و توااای های اا .له از طریق تقوی .مهار های اجیماع ،
ظرتی.های باالی در اتراد برای تعامال گروه و اجیماع به وجود م وورد و با لاه
1. Svence, & Golde
2. Du, & King
3. May
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رعفهای شخص و همچای از میان بردن موااع له در مسیر موتقی .وجود داراد ،توااای
اتراد را در زمیاههای مخیلف بهزیسی اتزای

م دهد .ارمایۀ روانشااتی م توااد در

براامههای پیشییری از عوام مخیلف وایبزا و اتزای

بهزیسی روانشااتی موردتوجه

و ااییاده قرار گیرد.
با در امر گرتی ایایج بهدا.ومده و با توجه به اق

نه وگاه  ،ایاز به شاات .و

ارمایههای روانشااتی در تییی بهزیسی روانشااتی  ،م توان با برگزاری لارگاههای
وموزش نه وگاه  ،ایاز به شاات .و ارمایههای روانشااتی  ،دااشیویان را برای داشی
بهزیسی روانشااتی یاری راااد .از اوی دییر اایاآ پووه های گسیرده در زمیاه
بهزیسی روانشااتی دااشیویان و شاااای میغیرهای تأثیرگذار بر ون ،یک از عوام
زمیاهااز در ارتقای اطح االم .روان ای قشر از جامعه اا ..لذا پیشاهاد م شود له ای
پووه در دااشیاههای دییر و با در امر گرتی اوع زادگ دااشیویان ازلحاظ قومیی ،
ترهای  ،اقیصادی و اجیماع اایاآ پذیرد تا ایایج مطمئ تری به دا .وید .همچای به
پووهشیران دییر پیشاهاد م شود له جه .داییاب به روابط عل .و معلول ،پووه های
را در زمیاه بهزیسی روانشااتی به روش وزمایش اایاآ دهاد .ای پووه

ایز ماااد دییر

پووه های اایاآشده در ایطۀ مساپ ااساا  ،با محدودی.های همراه بوده اا ..از
جملۀ ونها م توان به ای مورد اشاره امود له دااشیویان ویوگ های ترهای  -قومیی و
ورعی .اقیصادی مییاوت داشیاد و با در امر گرتی ای موروع له ای عوام م تواااد
اثرگذاری مییاو داشیه باشاد ،لذا در تعمیم دادن ایایج باید ااییاط شود .همچای روش
پووهش باعث شد له ایواایم بی میغیرهای موردمطالعه رابطه عل .و معلول برقرار لایم.
تشکر و قدردانی
دراهای ، .از همکاری تماآ دااشیویاا له در ای پووه
قدرداا داریم.

همکاری داشیاد لمال تشکر و

منابع
بهادری تسروشاه  ،جعیر؛ هاشم اصر وبادی ،تورج و بیرام  ،ماصور .)9319( .رابطه
ارمایه روانشااتی و ویوگ های شخصیی با ررای .شغل در لیابداران
لیابخااههای عموم شهر تیریز ،پووهاده.390-398 ،)0(97 ،
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پورشهریاری ،اسی ؛ اامدی ،امیه و تاها ،زهرا .)9310( .میاابه طلی  :اق
باورهای معرت.شااا

برون گردی،

و ایاز به شاات ..روااشااا تحول  :روااشاااان ایراا ،

.459-495 ،)30(1
تاایاا  ،مهدی؛ شهیدی ،شهریار؛ تیحوبادی ،جلی ؛ مماهری ،محمدعل و شکری ،امید.
( .)9313ااتیار عامل و ویوگ های رواناای ترآ لوتاه ( 98اؤال ) مقیاذ
بهزیسی روانشااتی ریف در دااشیویان دتیر و پسر .اادیشه و رتیار-30 ،)30(8 ،
.07
شیخاالاالم  ،عل ؛ درتاج ،ترییرز؛ دالور ،عل و ابراهیم قواآ ،صغری .)9313( .تأثیر
وموزش براامۀ لاه

اایرذ مییا

بر نه وگاه

بر تعلّ ورزی داا وموزان.

تصلاامه روانشااا تربیی .13-951 ،)95(34 ،
تضیل .پور ،مسعود؛ اایم شعاع ،محمدرپو و صیاری ،محمدررا .)9310( .بی
تعال /لمیود توجه و اعییاد به مواد مخدر :اق میاای نه وگاه  .مطالعا
روانشااتی .959-998 ،)9(93 ،
قل پور ،زهرا؛ مرعش  ،ایدعل ؛ مهراب زاده هارماد ،مهااز و ارشدی ،اسری .)9310( .

تابووری بهعاوان میاای رابطه پاج عام بزرگ شخصی .و شادلام  .تصلاامه
روااشااا تربیی .930-900 ،)31(90 ،
لریم  ،یواف؛ تیاز ،محمود؛ اییی  ،یواف و لریمیان ،اادر .)9310( .مقایسه تابووری
و امای .اجیماع در اوجوااان بزهکار و اوجوااان عادی شهر تهران .تصلاامه
روااشااا تربیی .9-90 )45(90 ،
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