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خالصه
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف تدوين مدل ساختاری بهزيستي روانشناختي بر اساس خوشبیني و
تاب آوری انجام شد.
روش کار :روش پژوهش همبستگي با رويكرد مدل معادالت ساختاری بود .جامعه مورد مطالعه
پژوهش حاضر دانشجويان تحصیالت تكمیلي (کارشناسي ارشد و دکتری) دانشكده علوم انساني و

 .1دانشجوی دکتری روانشناسي ،گروه روانشناسي ،واحد
سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،سمنان ،ايران

اجتماعي دانشگاه آزاد اسالميواحد علوم و تحقیقات تهران بودند که  379نفر از آنان در پژوهش
شرکت کردند روش نمونهگیری در پژوهش حاضر طبقهای تصادفي متناسب با تعداد دانشجويان در

 .6دانشیار ،گروه روانشناسي ،دانشكده روانشناسي ،دانشگاه

مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری بود .آنان به پرسشنامههای خوشبیني ،تابآوری و بهزيستي روان-

عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول)

شناختي پاسخ دادند .پايايي و روايي ابزارها با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملي تأيیدی

 .3استاديار ،گروه روانشناسي ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد

مورد تأيید قرار گرفت .جهت تجزيه و تحلیل دادهها از ضريب همبستگي پیرسون و مدل معادالت

اسالمي ،سمنان ،ايران

Email: abolfazlkarami1@iran.ir

ساختاری با نرمافزار ايموس استفاده گرديد.
نتایج :نتايج نشان داد که مدل ساختاری ارائه شده از برازش مطلوبي برخوردار است؛ تأثیر خوشبیني
( )t=6/74و تابآوری ( )t=6/74بر بهزيستي روانشناختي مثبت و معنادار است .همچنین يافتهها نشان
ميدهد که ضريب همبستگي خوشبیني با تابآوری ( )r=5/75و بهزيستي روانشناختي ()r=5/49
در سطح  5/51مثبت و معنادار است.
نتیجه گیری :بهزيستي روانشناختي دانشجويان بر مبنای خوش بیني و تابآوری قابل پیشبیني است.
کلمات کلیدی :خوشبیني ،تابآوری ،بهزيستي روانشناختي ،مدل ساختاری.
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مجید کاظمی نژاد و همکاران

مقدمه

روانشناختي افراد شناسايي عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بسیاری

مفهوم بهزيستي روانشناختي به عنوان رويكردی که روانشناسي

برخوردار است .اخیراً رويكرد روانشناسي مثبتگرا ،که توجه

مثبتنگر به سالمت روان در سالهای اخیر مطرح کرده بر

خود را به استعدادها و توانمندیهای انسان به جای نابهنجاریها

ويژگيهای مثبت و رشد تواناييهای فردی تأکید داشته و در

و اختاللها معطوف کرده است ،مورد توجه روانشناسان قرار

واقع بر سالمت ذهني مثبت داللت دارد ( 1و  .)6بهزيستي

گرفته است .هدف نهايي اين رويكرد شناسايي سازهها و

روانشناختي مستلزم درک چالشهای وجودی زندگي است.

شیوههايي است که بهزيستي و شادکاميانسان را به دنبال دارد.

رويكرد بهزيستي روانشناختي رشد و تحول مشاهده شده در برابر

بنابراين عواملي که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدميبا نیازها و

چالشهای وجودی زندگي را بررسي ميکند و به شدت بر

تهديدهای زندگي گردند ،مهمترين سازههای پژوهشي اين

توسعه انساني تاکید دارد؛ به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف

رويكرد ميباشند .در میان اين سازهها تابآوری جايگاه ويژهای

معنادار ،تحول و پیشرفت به عنوان يک فرد و برقراری روابط

دارد ( 5و  .)9تابآوری ،توانايي برای مقاومت در برابر

کیفي با ديگران .جمع گستردهای از ادبیات پژوهشي در دهه

مصیبتها و غلبه بر شرايط مشكل زا در زندگي ،فرآيند انطباق با

 1875و  1825میالدی به تجزيه و تحلیل چالشها و مشكالت

شرايط نامساعد ( )8و فرآيند پويايي که پیامدهای منفي در

اساسي زندگي پرداخته است (  3و  .)4بهزيستي روانشناختي به

معرض خطر و تهديد را کاهش ميدهد تعريف شده است (.)15

معنای قابلیت يافتن تمام استعدادهای فرد است و دارای

کانر و ديويدسون ( )11معتقدند ،تابآوری توانايي فرد در

مولفههای  -1خودمختاری (احساس شايستگي و توانايي در

برقراری تعادل زيستي-رواني در شرايط خطرناک است.

مديريت محیط پیرامون فرد و  -6 )...رشد شخصي (داشتن رشد

تابآوری همچنین بازگشت به تعادل اولیه يا رسیدن به تعادل

مداوم و  -3 )...روابط مثبت با ديگران (داشتن روابط گرم و )...

سطح باالتر (در شرايط تهديد کننده) است و از اين رو

-4هدفمندی در زندگي (داشتن هدف در زندگي)  -7پذيرش

سازگاری موفق در زندگي را فراهم ميکند ( .)16در واقع

خود (داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و  -2 )...تسلط بر محیط

تابآوری شرکت فعال و سازنده فرد در محیط خود نیز

(توانايي انتخاب و ايجاد محیطي مناسب و )...ميباشد (.)7

محسوب ميشود .عالوه بر اين تابآوری نوعي ترمیم خود با

احساس بهزيستي هم دارای مؤلفههای عاطفي و هم مؤلفههای

پیامدهای مثبت هیجاني ،عاطفي و شناختي است ( .)13راتر و

شناختي است .افراد با احساس بهزيستي باال به طور عمدهای

هولدسچالگ ( )14تاب آوری را توانايي مثبت افراد در کنار

هیجانات مثبت را تجربه ميکنند و از حوادث و وقايع پیرامون

آمدن با استرسها و پريشانيها ميداند بر طبق اين تعريف کنار

خود ارزيابي مثبتي دارند ،در حالي که افراد با احساس بهزيستي

آمدن موجب بازگشت شخص به عملكرد عادی ميشود .نتايج

پايین حوادث و موقعیت زندگيشان را نامطلوب ارزيابي

پژوهشهايي که بررسي رابطه تابآوری با بهزيستي روانشناختي

ميکنند و بیشتر هیجانات منفي نظیر اضطراب ،افسردگي و خشم

پرداختهاند ،بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین اين متغیرها

را تجربه ميکنند ( .)2شواهد پژوهشي فراواني وجود دارد که

است(.)17-61

ميدهند حوادث نامطبوع زندگي قادرند بهزيستي

يكي ديگر از متغیرهای مورد بررسي در اين پژوهش که بر

نشان

روانشناختي را تحت تأثیر قرار دهند و مختل کنند و به ايجاد

بهزيستي روانشناختي تأثیر دارد ،خوشبیني است .سلیگمن

مشكالت رواني مانند افسردگي و اضطراب منجر شوند و با

خوشبیني را به جای يک صفت شخصیتي گسترده ،به عنوان

ايجاد تنیدگي به کاهش بهزيستي روانشناختي منتهي شوند.

يک سبک تبییني تعريف کرده است .بر طبق اين ديدگاه افراد

بنابراين با توجه به اهمیت بهزيستي روانشناختي در سالمت

خوشبین رويدادها يا تجربههای منفي را به نسبت دادن علت
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آنها به عوامل بیروني گذرا و خاص تبیین ميکنند .خوشبیني

روانشناختي و مؤلفههای آن رابطه مثبت و معني داری وجود

به معنای نگاه کردن به جنبه روشن امور حتي در شرايط مصیبت

دارد .همچنین نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای

بار است ( .)66خوشبیني ،جزء ذاتي انسان و يک نوع ويژگي

تابآوری و خوشبیني برای متغیر بهزيستي روانشناختي هستند پیش

نتايج

بیني گنندههای مناسبي هستند .مالكوچ و يالچین ( )18در

پژوهشهای انجام شده بیانگر رابطه مثبت و معنادار خوشبیني با

پژوهشي به بررسي رابطه میان تابآوری ،راهبردهای مقابلهای،

بهزيستي روانشناختي است .ناگفته نماند که نگرش افراد به

حمايت اجتماعي و بهزيستي روانشناختي در میان دانشجويان

زندگي و انچه برايشان اتفاق ميافتد يكسان نیست .عدهای با ديد

دانشگاه پرداختند .روش اجرای پژوهش توصیفي پیمايشي بود.

مثبت به زندگي و پیش آمدهای آن مينگرند و عدهای از چنین

نتايج نشان داد که تابآوری ،حمايت اجتماعي و راهبردهای

نگرشي برخوردار نیستند .ولي به هر حال نگاه شخص به زندگي،

مقابلهای توانايي پیشبیني بهزيستي روانشناختي را دارند .دیفابیو

در روح و روان او تاثیر ميگذارد و با اطمینان ميتوان گفت

و بوسي ( )62در پژوهشي به بررسي نمیرخهای عاطفي دانش-

تفكر مثبت و خوش بین بودن به زندگي از مهمترين عوامل رشد

آموزان ايتالیايي با تأکید بر رضايت از زندگي ،بهزيستي

و ارتقای انسان و رسیدن به موفقیت و کامیابي او به شمار

روانشناختي ،عزت نفس و خوشبیني پرداختند .نتايج نشان داد

ميرود( .)64به همین دلیل روان شناسان و درمانگران همواره به

که رضايت از زندگي ،بهزيستي روانشناختي ،عزت نفس و

مردم سفارش ميکنند افكار منفي و بدبینانه را رها کرده و با

خوشبیني توانايي پیشبیني نیمرخهای عاطفي دانشآموزان

ديدی امیدوارانه به خود و اطرافیان و جهان خلقت و حوادث آن

ايتالیايي را دارند.

بنگرند (.)67

با توجه به مطالب ذکر شده و شكاف پژوهشي در زمینه پیشبیني

جعفرنژاد ( )17در پژوهشي به پیشبیني بهزيستي روانشناختي بر

بهزيستي روانشناختي دانشجويان ،هدف اصلي پژوهش حاضر

اساس تابآوری ،تمايزيافتگي و سبکهای دلبستگي

اين بود که آيا مدل ساختاری بهزيستي روانشناختي بر اساس

دانشآموزان پرداختند .نتايج نشان داد ،بین بهزيستي

خوشبیني و تابآوری قابل تبیین است؟ شكل ( )1مدل

روانشناختي ،تابآوری ،تمايزيافتگي و سبکهای دلبستگي

مفهوميپژوهش را نشان ميدهد .مطابق با اين مدل خوشبیني و

رابطه وجود دارد .بنابراين نتیجه رگرسیون شامل آن شد که

تابآوری به عنوان متغیرهای پیشبین (مستقل) و بهزيستي

تابآوری و سبکهای دلبستگي %61 ،واريانس بهزيستي

روانشناختي به عنوان متغیر مالک (وابسته) در نظر گرفته شده

روانشناختي دانشآموزان پسر و  %64واريانس بهزيستي

است.

متمايزکننده و سازگارانه قلمداد ميکند.)63( .

روانشناختي دانشآموزان دختر را مشخص ميکنند .حسیني و
همكاران ( )12در پژوهشي به بررسي رابطه بین تفكر منطقي،
تاب آوری و خوشبیني با بهزيستي روانشناختي در پرستاران
بیمارستانهای شهر کرمانشاه پرداختند .نتايج نشان داد بین تفكر
منطقي و بهزيستي روانشناختي رابطه مثبت ،بین بهزيستي

شكل  -1مدل مفهوميپژوهش

روانشناختي و تابآوری رابطه مثبت و بین خوشبیني با بهزيستي
روش کار
روش پژوهش همبستگي با رويكرد مدل معادالت ساختاری بود؛
زيرا در اين پژوهش ،روابط بین متغیرها در قالب الگوی علّي
مورد بررسي قرار ميگیرد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه

دانشجويان تحصیالت تكمیلي (کارشناسي ارشد و دکتری)
دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه آزاد اسالميواحد
علوم و تحقیقات تهران هستند .تعداد کل جامعه آماری پژوهش
 7373نفر ( 3536نفر ارشد و  1261نفر دکتری) است .باتوجه به
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حجم جامعه آماری ،برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول

ديويدسون ( )11با مرور منابع پژوهشي  1858 -1881حوزه تاب

کوکران استفاده شد .بنابراين  379نفر از دانشجويان تحصیالت

آوری تهیه کردند .پرسشنامه تابآوری کانر و ديويدسون ()11

تكمیلي (کارشناسي ارشد و دکتری) دانشكده علوم انساني و

 67عبارت دارد که در يک مقیاس لیكرتي بین صفر (کامالً

اجتماعي دانشگاه آزاد اسالميواحد علوم و تحقیقات تهران به

نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری ميشود .اين

عنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر

آزمون دارای  7عامل :تصور شايستگي فردی ( 9گويه) ،تحمل

طبقهای تصادفي متناسب با تعداد دانشجويان در مقاطع

عاطفه منفي ( 5گويه) ،پذيرش مثبت تغییر وروابط ايمن (7

کارشناسي ارشد و دکتری بود .دادههای مورد نیاز پژوهش با

گويه) ،کنترل ( 3گويه) و تأثیرات معنوی ( 6گويه) است .پايايي

استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و مدل معادالت ساختاری

پرسشنامه در اين پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ 5/86

برای آزمون فرضیههای پژوهش تحلیل شدند .جهت تحلیل

بدست آمد.

دادههای پژوهش از نرم افزارهای  SPSSو  AMOSاستفاده

-3خوشبینی :خوشبیني نمرهای است که فرد از آزمون 15

شد.

سؤالي پرسشنامه شييرو کارور در سال 1884کسب ميکند.

ابزار پژوهش

برای ارزيابي تفاوتهای فردی در خوش بیني و بدبیني عمومي،

-1بهزیستی روانشناختی :برای اندازهگیری بهزيستي

اولین بار در سال  1897توسط شییر و کارور با هدف سنجش
خوش بیني سرشتي طراحي شد .فرم اصلي و اولیه اين آزمون16

روانشناختي از پرسشنامه تدوين شده توسط ريف ()1898

سوالي بود .سپس اين آزمون در سال  1884توسط شییر ،کارور

استفاده شده است .اين پرسشنامه  19سؤال دارد و  2عامل

و بريجز مورد تجديد نظر قرار گرفت و به آزمون  15سوالي

(خودمختاری ،رشد شخصي ،روابط مثبت با ديگران ،هدفمندی

تبديل شد .نمره گذاری پرسشنامه خوش بیني شییر و کارور به

در زندگي ،پذيرش خود و تسلط بر محیط) را ميسنجد.

صورت طیف لیكرت  7درجهای از صفر (کامال مخالم) تا 4

سؤاالت بر اساس طیف لیكرت شش گزينهای از کامالٌ مخالفم

(کامالً موافق) ميباشد .پايايي پرسشنامه در اين پژوهش با

( )1تا کامالً موافقم ( )2نمرهگذاری ميشود .پايايي پرسشنامه در

استفاده از آلفای کرونباخ  5/52بدست آمد.

اين پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ  5/58بدست آمد.
-2تابآوری :برای اندازهگیری تابآوری از پرسشنامه کانر و
ديويدسون ( )6553استفاده شده است .اين پرسشنامه را کانر و
نتایج

جدول  -1ماتريس همبستگي سازههای پژوهش
تابآوری

متغیرها

خوشبیني

خوشبیني

1

تابآوری

**5/75

1

بهزيستي روانشناختي

**5/49

**5/71

بهزيستي روانشناختي

1

5/51

< *p< 5/57 **p

در شكل( )6مدل آزمون شده برای فرضیههای پژوهش همراه با

مثبت و معنادار است .تأثیر تابآوری بر بهزيستي روانشناختي

مقادير استاندارد شده روی هر کدام از مسیرها درج شده است.

مثبت و معنادار است.

يافتهها نشان ميدهد که تأثیر خوشبیني بر بهزيستي روانشناختي

بهمن-اسفند-89شماره-6ويژه نامه ،سال 66

 -968مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

شكل  -6مدل آزمون شده پژوهش
در جدول  6اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و واريانس تبیین شده متغیرهای پژوهش گزارش شده است .اعداد داخل پرانتز ضرايب تي هستند.

جدول  -2نتايج مدل آزمون شده
اثر مستقیم

مسیرها

واريانس تبیین شده

اثر غیر مستقیم

به روی بهزيستي روانشناسي از:
خوشبیني

*

تابآوری

**

%37

5/13
5/12

*p> 5/57 , **p < 5/51
نتايج جدول ( )6نشان ميدهد که تأثیر خوشبیني بر بهزيستي

جدول ( )8نشان ميدهد که شاخص  RMSEAدرمدل برآورد

روانشناختي مثبت و معنادار است .تأثیر تابآوری بر بهزيستي

شده با میزان  5/575از سطح قابل قبولي برخوردار بوده و ديگر

روانشناختي مثبت و معنادار است .همانطور که در جدول ()6

شاخص برازش مانند  ،NFI ،GFI ،CFIو  AGFIبه ترتیب

مشاهده ميشود  37درصد واريانس بهزيستي روانشناختي توسط

برابر با  5/81 ،5/82 ،5/83 ،5/89همگي در سطح مناسبي هستند

متغیرهای موجود در مدل پژوهش حاضر تبیین ميشود.

و اين مشخصههای نكويي برازش نشان ميدهد دادههای اين

شاخصهای برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده در

پژوهش با ساختار عاملي اين مدل برازش مناسبي دارد.

جدول  -3مشخصههای برازندگي مدل برازش شده
مشخصه

برآورد

مالک

نسبت مجذور خي به درجه آزادی()2/df

6/25

2/df >3

جذر براورد واريانس خطای تقريب()RMSEA

5/529

RMSEA>5/59

شاخص نكويي برازش()GFI

5/83

GFI<5/8

شاخص تعديل شده ی نكويي برازش()AGFI

5/81

AGFI<5/8

شاخص برازندگي تطبیقي()CFI

5/89

CFI<5/8

شاخص نرم شده برازندگي()NFI

5/82

NFI<5/8
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جدول  -4ضرايب مسیر ،آمارهی  tو ضريب تعیین (متغیر وابسته :بهزيستي روانشناختي)
متغیر پیش بین

ضريب مسیر ()

آماره t

خوشبیني

*5/13

6/74

تابآوری

**5/12

6/81

ضريب تعیین کل (

)

5/37
**P> 5/50 *P> 5/50

با توجه به ضريب مسیر  5/13و همچنین آماره  tبه مقدار 6/74

لذت ميبرند ،اغلب انتظار دارند که امور بر وفق مرادش باشد،

ميتوان گفت :در سطح اطمینان  %88خوشبیني با بهزيستي

اغلب خوشحال هستند ،اکثراً در مورد اتفاق افتادن چیزهای

روانشناختي رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراين فرضیه اول

خوب حساب باز ميکنند و در مجموع انتظار دارند که بیشتر

پژوهش معنادار ميباشد و تأيید ميشود.

چیزهای خوب برايش رخ دهد تا چیزهای بد و اين ويژگيها

با توجه به ضريب مسیر  5/12و همچنین آماره  tبه مقدار 6/81

باعث ميشود بهزيستي روانشناختي بیشتری داشته باشد(.)11

ميتوان گفت :در سطح اطمینان  88درصد تابآوری با

دومین نتیجه نشان داد تأثیر تابآوری بر بهزيستي روانشناختي

بهزيستي روانشناختي رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراين

مثبت و معنادار است .بنابراين تابآوری منجر به افزايش

فرضیه دوم پژوهش معنادار ميباشد و تأيید ميشود.

بهزيستي روانشناختي ميشود .اين يافته با نتايج پژوهشهای

مقدار ضريب تعیین چندگانه (

) برابر  5/37شده است .اين

( )17-61همخواني دارد.

ضريب توانايي پیشبیني متغیرهای وابسته توسط متغیر مستقل را

در تبیین اين يافته ميتوان گفت که تابآوری باعث ميشود که

بررسي ميکند .بر اين اساس متغیرهای پیشبین توانستهاند %37

افراد هیجانات خود را شناخته و آنها را کنترل کنند .همچنین

از تغییرات بهزيستي روانشناختي را پیش بیني کنند.

باعث ميشود افراد راهبردهای کنار آمدن و ساز کارهای دفاعي

بحث و نتیجه گیری
بهزيستي روانشناختي مستلزم درک چالشهای وجودی زندگي
است .رويكرد بهزيستي روانشناختي رشد و تحول مشاهده شده
در برابر چالشهای وجودی زندگي را بررسي ميکند و به
شدت بر توسعه انساني تاکید دارد(.)3
هدف پژوهش ارائه و پیش بیني مدل ساختاری بهزيستي
روانشناختي بر اساس خوشبیني و تابآوری بود .اولین نتیجه
پژوهش نشان داد که تأثیر خوشبیني بر بهزيستي روانشناختي
مثبت و معنادار است .بنابراين خوشبیني منجر به افزايش
بهزيستي روانشناختي ميشود .اين يافته با نتايج پژوهشهای (15
و  )62همخواني دارد.
در تبیین اين يافته ميتوان گفت که افراد خوشبین در موارد
نامطمئن معموالً انتظار بهترين حالت را دارد ،به راحتي ميتوانند
آرامش خود را به دست آورند ،سعي کنند به اتفاقات مثبت فكر
کنند ،همیشه نسبت به آينده خوشبین هستند ،از بودن با دوستان

بهتر و مناسبتر برای مقابله با استرسهای زندگي داشته باشند.
بنابراين افراد قادر ميشوند که موقعیتها و مشكالت را ارزيابي
کنند و اين ميتواند تاثیر بسیار بسزايي در افزايش بهزيستي
روانشناختي داشته باشد .همچنین به نظر ميرسد که افراد تاب
آور ،به طرز خالقانه و انعطافپذيری به مسايل مينگرند ،برای
حل آنها طرح و برنامهريزی ميکنند و در صورت نیاز نسبت به
درخواست کمک از ديگران دريغ نميورزند و منابع کاملي
برای مقابله با مشكالت دارند که اين عوامل باعث ميشود فرد از
بهزيستي روانشناختي بااليي برخوردار باشد .در واقع تابآوری
افراد را قادر سازد که هر لحظه بر نقاط قوت و ضعف زندگي
خود آگاه باشند و محیطي دائما پويا و انعطاف پذير در زندگي
خود ايجاد کنند که اين محیط پويا و انعطافپذير مانع رشد
تعارضات مزمن و فاصلههای رواني و عاطفي طوالني مدت
ميشود و در نتیجه منجر به افزايش تا بهزيستي روانشناختي افراد
ميشود.
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Abstract
Introduction: The present study aimed to develop a structural model
of psychological well-being based on optimism and resilience.
Methods: The research method was correlated with the structural
equation modeling approach. The study population consisted of
postgraduate students (Masters and PhD) in Faculty of Humanities
and Social Sciences of Islamic Azad University, Science and
Research Branch of Tehran, 358 of whom participated in the study.
They answered the questionnaires of optimism, resilience, and
psychological well-being. The reliability and validity of the
instruments were confirmed by Cronbach's alpha coefficient and
confirmatory factor analysis. Pearson correlation coefficient and
structural equation modeling with AMOS software were used for data
analysis.
Results: The results showed that the presented structural model has a
good fit; the effect of optimism (t = 2.54) and resilience (t = 2.54) on
the psychological well-being was positive and significant. The results
also show that the correlation coefficient of optimism with resilience
(r = 0.50) and psychological well-being (r = 0.48) is positive and
significant at the 0.01 level.
Conclusion: Students' psychological well-being is predictable based
on optimism and resilience.
Key words: optimism, resilience, psychological well-being,
structural model.

