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Abstract
This study aims to predict psychological well-being based on the components of
psychological capital (self-efficacy, optimism, resiliency and hope) and components of
spiritual attitude (spiritual attitude and spiritual ability). Subjects were included 354 female
students from Qom University that selected using stratified random sampling proportional to
size method so that from each of the school independently sample proportional to size of that
school were selected and responded to Ryff’s psychological well-being questionnaire,
Lutanz’ s psychological capital questionnaire and Shahidi and Farajnia spiritual attitudes.
Data were analyzed using correlation and multiple regression analysis method. Results
showed that self-efficacy, optimism and spiritual ability, could predict psychological wellbeing but resilience, hope and spiritual attitude could not predict psychological well-being.
So it can be with the right plans for strengthen self-efficacy, optimism and spirituality,
upgraded the level of psychological well-being of people.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبیني بهزیستي روانشناختي براساس مؤلفههاا سارمایۀ روانشاناختي (خودکارآماد  ،خاوش
بیني ،تابآور و امیدوار ) و مؤلفهها نگرش معنو (نگرش معنو و توانایي معنو ) انجام شاد .آزماودنيهاا شاام
 916نفر از دانشجویان دختر دانشگاه قم بودند که با روش تصادفي طبقها متناسب با حجم انتخاب شدند؛ بدینگونه کاه
از هر دانشکده ،نمونها مستق متناسب با حجم آن دانشکده انتخااب شاد و باه پرساشناماههاا بهزیساتي روانشاناختي
ریف ،سرمایۀ روانشناختي لوتانز و سانجش نگارش معناو شاهید و فار نیاا پاساخ دادناد .دادههاا باا اساتفاده از روش
همبستگي و تحلی رگرسیون چندگانه تحلی شدند .یافتهها نشاان دادناد خودکارآماد  ،خاوشبیناي و تواناایي معناو ،
توانایي پیشبیني بهزیستي روانشناختي را داشتند؛ اما تابآور  ،امیدوار و نگرش معناو قاادر باه پایشبیناي بهزیساتي
روانشناختي نبودند؛ بنابراین ميتوان با برنامهریز ها صحیح در راستا تقویت خودکارآمد  ،خوشبیناي و معنویاات،
سطح بهزیستي روانشناختي افراد را ارتقا داد.
واژههای کلیدی :بهزیستي روانشناختي ،سرمایۀ روانشناختي ،نگرش معنو
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مقدمه

زندگي بشر مانناد بهزیساتي و ساالمتي و  ...مايپاردازد
0

گروهي از روانشناسان به رهبار سالیگمن در بررساي

(بهااااادر خسروشاااااهي ،هاشاااامي نصاااارتآباااااد و

یافتهها پژوهشي خاود در مکتاب روانشناساي بیماار

باباپورخیرالدین.)0939 ،

گرا 5به ایان نتیجاه رسایدند کاه بااوجود دساتاوردها

ریف ( )0333معتقاد باود در پاژوهشهاا پیشاین،

چشمگیر در یافتن درمانها مؤثر بارا بیماار هاا در

نسبت به جنبهها مثبت کاارکرد رواناي غفلات شاده و

روانشناسي توجه کمي باه رشاد و خودشاکوفایي افاراد

الزم است که در ادبیاتي دیگر این جنبهها بیشتر مدّ نظار

سالم شده است؛ درنتیجه سلیگمن و همکاران در جهت

واقع شود و به دنبال آن مفهوم بهزیستي روانشاناختي 1را

دهي دوباره به پژوهشها روانشناختي تصمیم گرفتناد

در حیط اۀ روانشناس اي مثبااتگاارا مطاارک کاارد .بیسااون

بااه افااراد سااالم باارا بهاارهور بیشااتر در زناادگي و

( )5113معتقد است کاه بهزیساتي شاام عواما مثبات

شکوفایي قابلیتها انساني بپردازند و بدین ترتیب بود

است ،نه فقط فقدان عوام منفي و مفهومي نسبتاً وسایع

که مکتب روانشناسي مثبتگرا 9ایجاد شد (معماارزاده،

است که به شرایط زندگي خوب و رضایتبخش اشاره

ختائي و عباسزاده منیّق .)0930 ،روانشناساي مثبات بار

دارد و حالتي اسات کاه باا ساالمتي ،شااد و موفقیات

اقدام متهورانۀ علمي بر تبیین شادماني و سالمت ذهني و

توصیف ميشود .گورل ( )5113معتقد اسات بهزیساتي

بااهصااورت دقیاقتاار پایشبیناي عواما تأثیرگااذار ایان

یعني :توانایي مشاارکت فعاال در کاار و تفاریح ،ایجااد

حالتها ،تمرکاز دارد (کاار 0931/19576ترجماۀ پاشاا

روابط معنايدار باا دیگاران ،تجرباهکاردن هیجاانهاا

شریفي ،نجفيزند و ثنایي) .هدف روانشناسي مثبتگارا

مثبت ،گسترش حس خودمختاار و هادف زنادگي و

ایان اساات کااه بااهجااا تأکیاد باار دوربااودن از بااد و

تجربهکردن احساسات مثبات .و ازنظار دینار ،اویشاي و

بیمار بر خوب بودن و سالمتي تأکید شود و باه جاا

لوکاس ( )5119بهزیساتي باه معناي ارزیاابي شاناختي و

نقاط ضعف تمرکز بر نقاط قوت باشد (لوتاانز.)5115 ،
در ساااال  0333ساااازمان بهداشااات جهااااني ()WHO

1

عاطفي افراد از زندگي است؛ یعني آنچه افراد عاد آن
را شاااد  ،صاالح ،شااکوفاشاادن و رضااایت از زناادگي

سالمتي را اینچنین تعریف کرد« :سالمتي عبارت است

ماايداننااد .کی از ،شااموتکین و ری اف ( )5115معتقدنااد

از رفاه کام فیزیکي ،رواناي ،معناو و اجتمااعي و ناه

بهزیسااتي روانشااناختي دربرگیرناادۀ ادراک تعاماا بااا

فقط فقدان بیمار و ناتواني» (مرعشي)0931 ،؛ بنابراین

چالشها وجود زندگي است.

یکي از موضوعهایي که در دههها اخیر توجه بسیار

بهزیستي روانشناختي ،شام چند مؤلفه مجزا اسات:

را به خود جلب کرده است ،روانشناسي مثبتگرا اسات

 -0پذیرش خود :شام ارزیابيها مثبت فرد از خود و

که بر توانمند ها و داشاتههاا فارد تأکیاد مايکناد و

زندگي گذشاتۀ فارد؛  -5رشاد شخصاي :حاس تاداوم

هدف روانشناسي را ارتقا ساطح زنادگي فارد و بالفعا

رشد و توسعۀ یک فرد؛  -9زندگي هدفمناد :اعتقااد باه

کااردن اسااتعدادهایش ماايدانااد و بااه جنبااههااا مثباات

اینکه زندگي فرد هدفمند و معنايدار اسات؛  -6رواباط
مثبت با دیگران :داشتن روابط با کیفیت باا دیگاران؛ -1
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تسلط بر محایط :ظرفیات مادیریت ماؤثر بار زنادگي و
psychological well-being
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جهان اطراف؛  -1خودمختار  :احساس استقالل (ریف

اساات .تحقیقااات نشااان دادهانااد مااذهب و معنویاات باار

و کیز .)0331 ،لوتانز ( )5115بار ایان اعتقااد اسات کاه

سالمت جسماني و رواني افراد تأثیر دارد؛ تا جاایي کاه

بهزیسااتي روانشااناختي در درجااۀ اول متااأثر از عواماا

سازمان بهداشت جهااني ،بعاد معناو را یکاي از ابعااد
0

اصاالي بهزیسااتي در کشااورها مختلااف معرفااي کاارده

تأکید ميکند (به نقا از هاشامي نصارتآبااد ،بابااپور

است و نیازها معناو انساان یکاي از اجازا زنادگي

خیرالدین و بهادر خسروشاهي.)0931 ،

سالم در نظر گرفته ميشود و توجه نکردن به بعد معنو

فرد است و در این میان بر نقش سرمایۀ روانشاناختي

سرمایۀ روانشناختي حالت روانشاناختي مثبات اسات

و خودشناسي ،ميتواند مانع رشد و شاکوفایي انساانهاا

کاااه باااا ویژگااايهاااا زیااار مشاااخص مااايشاااود:

شود و سالمت روان آنها را نیز به خطر بینادازد (شامس

 -0خودکارآماد  ،5بااه معنااي داشااتن اعتماااد در انجااام

آباد  .)0931 ،بنجاامین اساپاک( 3باه نقا از محماد

تالشها الزم برا موفقیت در وظایف چالشبرانگیز؛

بختیار )0933 ،در ایان زمیناه مايگویاد :دلیا اصالي

 -5خوشبیني ،9یعني دربارۀ موفقیت در حاال و آیناده،

چهار برابار شادن میازان خودکشاي در میاان نوجواناان

اسناد مثبت داشته باشد؛  -9امید ،6یعني در مسیر اهداف

آمریکایي در بیست سال گذشته کاه باهطورقطاع نشاانۀ

ثاباات قاادم بااودن و درصااورت لاازوم باارا رسایدن بااه

بیمار جد ایان جامعاه اسات ،فقادان عقایاد معناو

اهداف و دستیابي به موفقیت ،تغییر مسیردادن؛  -6تاب

است .انسانها در سالها اخیر با وجود پیشرفت علم و

آور  ،1یعني وقتي فارد باا مشاکالت و ساختيهاا و یاا

تکنولوژ به زندگي خالي از معنا و هدف خاویش کاه

حتي رویدادها مثبات ،پیشارفتهاا و مسائولیت بیشاتر

ناشي از مرتبط نبودن با معبود هستي است ،پي بردهاناد و

احاطه ميشاود ،بارا رسایدن باه موفقیات ،تالشاش را

این احساس تهيبودن و پوچي سبب شده اسات باه هار

بیشتر کناد (لوتاانز  0930/5100ترجماۀ رضاایيمانش،

چیز که رنگي از معنویت دارد ،تکیه کنند و این تشانۀ

تقيزاده وکاهه).

معنویتبودن در دنیا امروز تا حد است که برخي

عالوهبر سرمایۀ روانشناختي ،تحقیقات نشان دادهاناد
کاااه بااین معنویاات 1و هاااوش معناااو  1باااا بهزیساااتي

معتقدنااد مااا در آسااتانۀ رنسانس اي معنااو قاارار داریاام
(میرزاخاني.)0930 ،

روانشناختي رابطه وجود دارد و باه طاورکلاي مايتاوان

از آنجااایي کااه معنویات ازمنظاار آمااوزههااا ادیاان

گفت که هوش معنو ميتواند با بهزیستي روانشاناختي

یکتاپرست ،تعاریف متعادد دارد ،نمايتاوان تعریفاي

همراه شود .در پژوهشي که آمارام ( )5111انجاام داده،

جهان شمول از آن ارائه داد .با وجوداین درباارۀ بعضاي

هوش معنو داشتن حس معنا و ماموریات در زنادگي،

از این تعااریف توافاق بیشاتر وجاود دارد .در نگااهي

حس تقدس در زندگي ،قدرداني متعادل از ارزشهاا

کلي ميتوان معنویت را ازجمله فضای انسااني دانسات

ماد و چشماناداز بارا بهباود جهاان تعریاف شاده

که به زندگي انساان ،معناا و هادف غاایي مايبخشاد و
سبب شیوها خاص از زندگي در دنیا و موجاب پیوناد

1
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2

میان فرد با خود ،دیگران و ک جهاان هساتي مايشاود
(گ پرور ،جعفار و جوادیاان .)0935 ،شاولز ()5115
Benjamin Spock
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معتقد است معنویت یعني تجربۀ ارتباط معنيدار با خاود

را پیشبیني ميکناد .در پژوهشاي دیگار باا ناام «رابطاه

هستها ما ،انسانها دیگر ،جهان و قدرت برتر که باه

امیاادوار و تااابآور بااا بهزیسااتي روانشااناختي در

صااورت انعکاااسهااا ،روای اتهااا و اقاادامات مااا ابااراز

دانشجویان» که بهادر خسروشااهي و هاشامينصارت

ميشاود .درنهایات مايتاوان ایانگوناه بیاان کارد کاه

آباد ( )0931انجاام دادهاناد باه ایان نتیجاه رسایدند کاه

معنویت ،فرایناد رشاد اسات کاه هادفش رسایدن باه

امیدوار و تابآور قادرند ،بهزیستي روانشاناختي را

تعالي و شناخت هرچه بیشتر خداوند و نزدیکشادن باه

در دانشجویان پیشبیني کنند .نجاد ،مصااحبي و آتاش

اوست و زمینۀ نیازمند برا قرارگرفتن در این فرایند باه

پااور ( )0935در پژوهش اي بااا نااام «پ ایشبین اي بهزیسااتي

صورت گرایشها بالقوه (مانند قاوۀ تعقا ) در وجاود

روانشاااناختي ازطریا اق مؤلفاااههاااا خودکارآماااد ،

انسان نهاده شده و اولاین مرحلاه پاس از توجاه باه ایان

سرسختي روانشناختي و حمایت اجتماعي ادراکشاده»

گرایشها دستیافتن به نگرش معنو و در مرحلۀ بعد،

چن این نتیجااه گرفتنااد کااه خودکارآمااد و سرسااختي

عم و رفتار براساس آن نگرش است (توانایي معنو )؛

روانشااناختي و حمای ات اجتماااعي قااادر بااه پ ایشبین اي

زیرا هرچقدر نگرش معنو انسان ،زیربناا اعتقااد و

بهزیسااتي روانشااناختي بودنااد .در پااژوهش شااریفي و

فکر قو تر داشته باشد ،رشد معنو عمیاقتار را

سعید ( )0936با نام «پیشبیناي بهزیساتي روانشاناختي

تجربه ميکند و این فرایناد رشاد معناو نیاز بار رفتاار

براساس جهتگیر زندگي و خوشبیني» این نتیجه باه

انسان نسبت به خودش و روابطش باا انساانهاا دیگار

دست آمد که داشتن جهتگیر زندگي و خاوشباین

تأثیر ميگذارد و راه معنادادن به زندگي و یافتن هادف

بودن ،ميتواند بر بهزیساتي روانشاناختي تاأثیر بگاذارد.

اصلي زندگي را به انسان نشان ميدهد کاه ایان درواقاع

بیراماي ،موحااد  ،موحااد و کریماينااژاد ( )0931در

همان تواناایي معناو اسات کاه نتیجاۀ نگارش معناو

پااژوهش خااود بااا نااام «اثربخشاي آمااوزش معنویات باار

محسوب ميشود (شهید  ،فر نیا.)0930 ،

ارتقا سرسختي و بهزیستي روانشناختي» باه ایان نتیجاه

در پژوهشااي کاااه شااااکرمي ،داورنیااا و زهراکاااار

رسیدند که آموزش معنویت موجب ارتقا سرسختي و

( )0939با نام «عوام پیشبین بهزیستي روانشاناختي در

بهزیستي روانشناختي گروه آزمایش شده است .صدر

دانشجویان» انجاام دادهاناد ،باه ایان نتیجاه رسایدند کاه

دمیرچي ،محمد  ،فیاضي و افسر ( )0931در پژوهشاي

متغیرها سرمایۀ روانشناختي ،سرمایۀ اجتماعي ،ساخت

با نام «بررسي رابطۀ بهزیستي روانشناختي با جهتگیر

رویي روانشناختي و هاوش معناو  ،تغییارات بهزیساتي

مذهبي و بخشش در دانشجویان» به ایان نتیجاه رسایدند

روانشناختي را پیشبیني ميکنناد و همبساتگي مثبات و

که بین بهزیستي روانشناختي باا جهاتگیار ماذهبي و

معنااادار بااا بهزیسااتي روانشااناختي دارنااد و همچن این

بخشش رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.

مؤمني ،کرمي و شهباز راد ( )0930در پژوهشي باا ناام

این نکته حاائز اهمیات اسات کاه در هار جامعاها ،

«رابطۀ معنویات ،تاابآور و راهبردهاا مقابلاها باا

دانشجویان قشر مهم و سرنوشتساز هساتند و توساعۀ

بهزیستي روانشناختي دانشجویان» به این نتیجاه رسایدند

جوامع تا حاد زیااد باه دانشاجویان آن جامعاه وابساته

کاااه متغیرهاااا معنویا ات ،تاااابآور و راهبردهاااا

اسااات؛ بناااابراین در راساااتا ارتقاااا ساااالمت روان

مقابلها مسئلهمدار و هیجانمدار ،بهزیستي روانشناختي

ساارمایههااا حی ااتي ی اک جامعااه ،توجااه بااه بهزیسااتي

پیشبیني بهزیستي روانشناختي براساس مؤلفهها سرمایۀ روانشناختي و مؤلفهها نگرش معنو 11/

روانشناختي دانشجویان و عوام مؤثر بر آن بسایار مهام

با توجه به آنچه گذشت ،هدف اصلي ایان پاژوهش

است و این پژوهش درصدد آن است که ایان مؤلفاه را

پ ایشبین اي بهزیسااتي روانشااناختي براساااس مؤلفااههااا

براساس سرمایهها روانشناختي و نگرش معناو پایش

سرمایۀ روانشناختي (خودکارآمد  ،خاوشبیناي ،تااب

بیني کند که دراینصورت ميتوان با سرمایهگذار بار

آور و امیدوار ) و مؤلفهها نگرش معنو

(توانایي

سرمایهها روانشناختي (خودکارآماد  ،تاابآور ،

معنو و نگرش معنو ) در دانشاجویان دختار دانشاگاه

خوشبیني ،امیادوار ) و معنویات دانشاجویان و برناماه

قااام در ساااال تحصااایلي  0931-31اسااات؛ بناااابراین

ریز آموزش و پارورش و نهادهاا دیناي در راساتا

فرضیهها پژوهش به شرک زیر مطرک شدند:

ارتقا آنها سطح بهزیساتي روانشاناختي دانشاجویان را

 -0خودکارآماااد یکاااي از مؤلفاااههاااا سااارمایۀ

افاازایش داد و درنتیجااه بهاارهور جامعااه را باااال باارد.

روانشناختي ،بهزیستي روانشناختي را پیشبیني ميکند.

بهزیستي روانشناختي یکي از دغدغهها مهم انساان در

 -5امیدوار یکي از مؤلفاههاا سارمایۀ روانشاناختي،

جوامع بشر است؛ باهنحاو کاه دولات و ماردم بارا

بهزیستي روانشناختي را پیشبیني ميکند.

تأمین آن ،ساالنه هزینهها زیاد را صرف ميکنناد و

 -9تابآور یکي از مؤلفههاا سارمایۀ روانشاناختي،

این پدیده بسیار مدّ نظر روانشناسي سالمت بوده و تبیین

بهزیستي روانشناختي را پیشبیني ميکند.

ها متنوعي دربارۀ عوام دخی در آن ارائه شده است

 -6خوشبیني یکي از مؤلفههاا سارمایۀ روانشاناختي،

(بهادر خسروشاهي و همکاران )0939 ،و با استفاده از

بهزیستي روانشناختي را پیشبیني ميکند.

نتایج همین پژوهشهاست که ميتوان عواما ماؤثر بار

 -1نگرش معنو یکاي از مؤلفاههاا نگارش معناو ،

بهزیستي روانشناختي دانشاجویان را شاناخت و بار آنهاا

بهزیستي روانشناختي را پیشبیني ميکند.

سرمایهگذار کارد و اگار چناین پاژوهشهاایي انجاام

 -1توانایي معنو یکاي از مؤلفاههاا نگارش معناو ،

نشود ،نميتاوان عواما پایشباین و ماؤثر بار بهزیساتي

بهزیستي روانشناختي را پیشبیني ميکند.

روانشااناختي را تشااخیص داد و درنتیجااه نم ايتااوان در
راستا ارتقا آن ،اقدامات مؤثر انجام داد و چنانچاه

روش

بارا باااالبردن و بهباود سااطح بهزیساتي روانشااناختي و

روش پژوهش ،جامعه آمار و نمونه :با توجه به ماهیت

سالمت روان دانشجویان یک جامعه ،برنامهریز نشاود

و اهداف پژوهش از روش همبستگي استفاده شد.

و کار صورت نگیرد ،بهرهور جامعه کاهش ميیابد

جامعۀ آمار این پژوهش شام تماامي دانشاجویان

و جامعااه رشااد و توسااعۀ الزم را نخواهااد داشاات .ط اي

دختر دانشگاه قم در سال  0931-31است کاه براسااس

جسااتجوها انجااامشااده در ماشااینهااا جسااتجو در

آمار دانشگاه  6111نفر هستند.

دسترس ،پژوهشهایي به ایان ساه مؤلفاه پرداختاهاناد و

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ،کرجسي و

رابطۀ آنها را با مؤلفهها دیگار بررساي کاردهاناد؛ اماا

کهن 916 ،1نفر به دست آمد که به تفکیک دانشکدهها

پژوهشي یافت نشد که دقیقاً به هر سه این مؤلفاه باا هام

به شرک زیر است .دانشکده ادبیات و علوم انساني 55/3

پرداخته باشد.

درصااد ،دانشااکده علااوم پای اه  55/0درصااد ،دانشااکده
Morgan, Kerjcie, Cohen

1
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الهیاات  01/3درصااد ،دانشااکده فناي و مهندساي 01/6

مقیاس با استفاده از آلفا کرونباخ در  1عام پاذیرش

درصااد ،دانشااکده ماادیریت  05/6درصااد و دانشااکده

خود ،تسلط محیطي ،ارتبااط مثبات باا دیگاران ،داشاتن

حقوق  3/9درصد.

هاادف در زناادگي ،رشااد شخصاي و اسااتقالل براباار بااا

در این پژوهش برا تعیین نموناه از روش تصاادفي

 1/15 ،1/19 ،1/15 ،1/11 ،1/11 ،1/10و بااارا کااا

طبقها مناسب با حجم استفاده شاد ،بادینگوناه کاه از

مقی ااس  1/10بااه دساات آمااد .درمجمااوع نتااایج نشااان

هاار دانشااکده نمونااها مسااتق متناسااب بااا حجاام آن

ميدهاد فارم  03ساؤالي مقیااس بهزیساتي روانشاناختي

دانشکده انتخاب شد و بادین ترتیاب نسابت هریاک از

ریف برا سنجش بهزیستي روانشاناختي در دختاران و

طبقهها در نمونه برابار نسابت هماان طبقاههاا در جامعاه

پسران در نمونۀ ایراني ،ابزار مفیاد و کااربرد اسات

است.

(خانجاااني ،شااهید  ،فااتحآباااد  ،مظاااهر و شااکر ،

ابزار سانجش :بارا ایان پاژوهش از ساه ابازار زیار
استفاده شده است:

 .)0939خانجاني و همکاران ( )0939در پاژوهش خاود
با نام ساختار عااملي و ویژگايهاا روانسانجي سایاهۀ

نساااخۀ کوتااااه ( 03ساااؤالي) مقیااااس بهزیساااتي

رواندرماني مثبتنگر ،میزان همساني دروني فرم کوتااه

روانشناختي ریاف :0نساخۀ کوتااه ( 03ساؤالي) مقیااس

مقیااس بهزیسااتي روانشااناختي را بااا اسااتفاده از ضااریب

بهزیسااتي روانشااناختي ری اف کااه آن را در سااال 0333

آلفا کرونبااخ 1/13 ،باه دسات آوردناد .همچناین در

طراحي و در سال  5115تجدید نظر کرد .این نساخه1 ،

پژوهش حاضر میزان پایاایي ایان پرساشناماه براسااس

عام را در برميگیرد .سؤالها  ،1 ،6 ،0عاما تسالط

آلفا کرونباخ  1/15به دست آمد.

بر محیط ،سؤالها  ،03 ،05 ،3عاما اساتقالل ،ساؤال

پرسااشناماااه ساارمایۀ روانشاااناختي لوتاااانز PCQ5

ها  ،09 ،00 ،9عام ارتباط مثبات باا دیگاران ،ساؤال

( :)5111برا سنجش سرمایۀ روانشناختي از پرسشنامه

ها  ،01 ،01 ،1عام رشد شخصي ،سؤالهاا ،06 ،1

سرمایۀ روانشناختي  PCQاستفاده شد .ایان پرساشناماه

 ،01عام هدفمند در زنادگي ،ساؤالهاا ،01 ،3 ،5

از مقااادیر اسااتاندار شااده کااه بااهطااور وساایعي باارا

عام پذیرش خود را ميسانجد .مجماوع نمارات ایان1

ساااختارهایي کاااه امیااد ،تااابآور  ،خاااوشبینااي و

عام نمره کلي بهزیستي روانشناختي محاسبه مايشاود.

خودکارآمد را ميسنجند ،استفاده ميشاود و قابلیات

این آزمون در پیوستار  1درجها از «کاامالً مخاالفم»

اعتبار و پایایي این خرده مقیاسها نیز اثبات شده اسات.

تا «کامالً موافقم» (یک تا شش) پاسخ داده ميشود کاه

ای ان پرس اشنامااه شااام  56سااؤال  1گزینااها از نااوع

نمرۀ باالتر نشانه بهزیستي روانشناختي بهتر است .از باین

«لیکرت» است .در این پرسشنامه ،نمرهگذار مرباوط

ک ساؤاالت 01 ،ساؤال باهصاورت مساتقیم و  3ساؤال

به پاسخها بهصاورت  0بارا «کاامالً مخاالفم» 5 ،بارا

(ساااؤاالت  )01 ،01 ،09 ،01 ،3 ،1 ،6 ،9باااهصاااورت

«مخااالفم» 9 ،باارا «تااا حاادود مخااالفم» 6 ،باارا «تااا

ميشود .همبساتگي نساخۀ کوتااه

حاادود مااوافقم» 1 ،باارا «مااوافقم» و  1باارا «کااامالً

مقیاس بهزیستي روانشناختي ریاف باا مقیااس اصالي از

موافقم» در نظر گرفته و سؤاالت  59 ،51 ،09بهصاورت

 1/1تااا  1/33متغی ار بااوده اساات .همساااني درون اي ای ان

ميشود 1 .سؤال اول پرساشناماه

معکوس نمرهگذار

Ryff’s

معکوس نمرهگذار

1

Short Version (18 Questions) of
Psychological Well-Being Questionnaire

Lutanz’s Psychological Capital Questionnaire

2

پیشبیني بهزیستي روانشناختي براساس مؤلفهها سرمایۀ روانشناختي و مؤلفهها نگرش معنو 11/

مربوط به خودکارآمد (از سؤال  0تاا  1 )1ساؤال دوم

پرسشنامه سنجش نگرش معنو  :)0930( 5در این

مربوط باه امیادوار (از ساؤال  1تاا  1 )05ساؤال ساوم

پژوهش ،پرسشنامۀ «سنجش نگرش معنو » استفاده

مربوط به تابآور (ازسؤال  09تا  1 )03سؤال چهاارم

شد که شهید و فر نیا ( )0930با هدف سنجش سطح

مربوط به خوشبیني (از سؤال  03تا  )56است .بارا باه

معنویت و رشد معنویت ساخته بودند و اعتباریابي

دست آوردن نمره سارمایۀ روانشاناختي ابتادا نماره هار

کردند.

خردهمقیاس بهصورت جداگانه به دسات آماد و ساپس

این پرسشنامه شام  69سؤال  1گزینها از نوع

مجموع آنها نمرۀ ک سرمایۀ روانشناختي محسوب شد.

«لیکرت» است .همساني دروني پرسشنامه ازطریق

نتایج تحلی عاملي تأیید نشاندهندۀ این باود کاه ایان

«آلفا کرونباخ» محاسبه و ضریب بهدستآمده ،برا

آزمون دارا عواما و ساازههاا مادّ نظار ساازندگان

ک

آزمون است .درحقیقت نتایج تحلی عاملي روایي سازۀ

نمرهگذار مربوط به پاسخها بهصورت  6برا «کامالً

آزمون را تأیید کردند .مدل ششعاملي بارازش بهتار

موافقم» 9 ،برا «موافقم» 5 ،برا «تا حدود موافقم»،

با داده ها دارد و باا مادل نظار هام همااهنگي بیشاتر

 0برا

«کامالً مخالفم» در نظر

دارد .نسبت خي دو ایان آزماون برابار باا  56/1اسات و

گرفته شد ،بهجزء پاسخها مربوط به سؤاالت ،01 ،1

آمارهها  RMSEA ،CFIدر این مدل به ترتیاب 1/31

 51 ،51 ،01که بهصورت معکوس نمرهگذار شد.

و  1/13هسااتند (لوتااانز و آوولیااو ،5111 ،0بااه نقاا از

آزمون  1/30محاسبه شد .در این پرسشنامه

«مخالفم» و  1برا

دو مؤلّف اه در ساانجش معنوی ات شناسااایي شااد و بااا

هاشااامي نصااارتآبااااد ،باباپورخیرالااادین و بهاااادر

نامها «نگرش معنو » و «توانایي معناو » ناامگاذار

خسروشاااهي .)0931 ،همچنااین در پااژوهش هاشاامي

شااد .مؤلّفااه اول دارا  56سااؤال و دربرگیرنااده بعااد

نصرتآباد و همکاران ( )0931میزان پایایي این پرسش

شناختي نگارش معناو شاام ایماان باه خادا و درک

نامه براساس آلفاا کرونبااخ  1/31باه دسات آماد .در

حضور او ،درک معنا و هدف زندگي ،اعتماد باه خادا،

پژوهشي که فرخي و سبز ( )0936با نام «شاادکامي و

امید ،توجه باه خاود و خاادا و بااور باه درساتي اعماال

ادراک الگوهااا ارتباااطي خااانواده :نقااش واسااطها

مذهبي و بعاد عااطفي نگارش معناو  ،شاام احسااس

ساارمایۀ روانشااناختي» انجااام دادنااد ،همبسااتگي دروناي

آرامش ،ارتباط مثبات باا خاادا ،درک محبات و توجاه

پرسشنامه سارمایۀ روانشاناختي لوتاانز را باا اساتفاده از

خداساات .مؤلف اۀ دوم نی از دارا  03سااؤال بااود و بعااد

ضااریب آلفااا کرونباااخ 1/33 ،بااه دساات آوردنااد و

رفتار نگرش را دربر مي گیرد که شام رابطاۀ خاوب

همچنااین ضااریب آلفااا کرونباااخ باارا زیرمؤلفااه

باا دیگااران ،گذشاات و بخشاش ،تااالش باارا کمااال و

خودکارآماااد  ،1/36 ،امیا ادوار  ،1/31تاااابآور

رسیدن به تعالي ،توکا باه خادا ،خادمت باه دیگاران،

 1/13و برا زیرمؤلفۀ خوشبیني  1/39باه دسات آماد.

مسئولیتپذیر و اعتماد به خود ميشاود .ساؤاالت -0

همچنین در پژوهش حاضر میزان پایایي این پرسشناماه

-51-55-50-03-01-01-01-09-01-3-1-1-1-9

براساس آلفا کرونباخ  1/35به دست آمد.

 69-65-91-96-95-90-91-53-51مؤلفاااه نگااارش
معنااو و سااؤاالت -59-51-03-06-05-00-3-6-5
Avolio

1

Farajnia and Shahidi Spiritual Attitudes

2
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 60-61-93-93-91-91-99-53-51-56مؤلفااااااااااه

چندگانااه اسااتفاده شااد و باارا بررسااي رابطااۀ تمااام

توانایي معنو را ميسنجند (شهید و فر نیاا.)0930 ،

متغیرهااا پاایشبااین باار متغیاار مااالک روش همزمااان

همچنین در پژوهش حاضر میزان پایایي این پرسشناماه

انتخااااب شاااد؛ اماااا قبااا از اساااتفاده از ایااان روش

براساس آلفا کرونباخ  1/30به دست آمد.

مفروضهها آن بررسي شد.

روش اجرا و تحلی  :برا اجارا پرساشناماههاا

مطابق نتایج جدول ( ،)0متغیرها پیشبین باا متغیار

پااژوهش حاضاار کااه شااام نموناۀ  916نفاار دانشااجو

مالک رابطه دارند (میزان رابطه ترجیحاً باید بااال 1/9

دختاار دانشااگاه قاام بااود ،افااراد نمونااه بااه نساابت حجاام

باشااد) .همبسااتگي بااین متغیرهااا پاایشبااین نیااز تقریبااً
0

بارا

دانشااکده و بااهصااورت تصااادفي ساااده (قرعااهکش اي از

مناسب بود (نباید باال  1/1باشد) .مقادیر تحم

لیست اسامي) انتخااب و باه پرساشناماههاا بهزیساتي

متغیرها پایشباین در دامناه  1/911تاا  1/315اسات و

روانشناختي ریف ،سرمایۀ روانشناختي لوتانز و سانجش

عام افزایش واریانس ( )VIFدر دامنۀ  0/153تا 5/191

نگرش معنو شهید و فر نیاا پاساخ دادناد .در اینجاا

است که نشان داد ،چند همخطي وجاود نادارد (تحما

تمای به پاسخدادن افراد منتخب و نیاز تکمیا و بادون

نباید کوچکتر از  1/0و عام افازایش واریاانس نبایاد

اشکال بودن پرسشنامهها نیاز لحاا شاد (افاراد کاه

باال  01باشد) .آماره دوربینواتسون مطابق جدول ()5

تمای نداشتند ،حذف و پرسشنامهها مخدوش کناار

برابر  0/316و در فاصلۀ  0/1و  1/5قرار دارد و بناابراین

گذاشااته شااد) تااا تعااداد نیازمنااد پااژوهش ،پرساشناماۀ

فرض نبودن همبستگي بین خطاها رد نشد .نتاایج وجاود

تکمی شده صحیح فراهم شد .برا توصایف دادههاا از

همخطي را نشان نداد .نمودار  Normal P-P Plotنشاان

شاخصها مرکاز و پراکنادگي همچاون میاانگین و

داد نقاط بر خط مورب مستقیم از انتها سمت چا تاا

انحراف معیاار و بارا اساتنباط آماار بارا تجزیاه و

باال سمت راست قرار دارد و بنابراین انحراف زیااد

تحلی دادههاا ،روش همبساتگي و رگرسایون چندگاناه

از ب اههنجااار وجااود ناادارد .نمااودار پراکناادگي پااس

در محیط نرم افزار  spssاستفاده شد.

ماندها استاندارد (باقیماندهها) ،توزیعي تقریبا مساتطی
شک داشت؛ بنابراین از ایان مفروضاه تخطاي صاورت

یافتهها

نگرفته اسات .همچناین دادههاا پارت در ایان نماودار
5

ابتدا ویژگيها جمعیتشاناختي بررساي شاد .در ایان

دیده نشد؛ البته از طریق دادهها ماهاالنوبیس فقاط دو

پژوهش 11/0 ،درصد آزمودنيهاا ،کارشاناس ( )596و

داده پرت وجاود داشات کاه باا توجاه باه حجام بااال

 99/3درصد کارشناس ارشد ( )051بودند 55/3 .درصد

دادهها غیر معماول نیسات .درضامن باا توجاه باه اینکاه
9

آزمودنيها از دانشکدۀ علوم انساني ( 55/0 ،)30درصد

فاصله کوک حداکثر  1/990شده و کمتار از  0اسات،

از دانشکدۀ علاوم پایاه ( 05/6 ،)13درصاد از دانشاکده

تأثیر زیاد بر نتاایج مادل کلاي نادارد .نماودار توزیاع

مدیریت ( 01/3 ،)66درصد از دانشاکده الهیاات (،)11

نرمالبودن خطاها نیز رسم شد که نرماال باود .در اداماه

 01/6درصااد از دانشااکده فنااي مهندسااي ( )13و 3/9

ابتاادا نتااایج توصاایفي و سااپس نتااایج اسااتنباطي بررسااي

درصد از دانشکده حقوق ( )99بودند .در ایان پاژوهش

ميشود.

چون هدف پیشبیني یاک متغیار ماالک باا اساتفاده از
چند متغیر پایشباین اسات ،از روش تحلیا رگرسایون

1

Tolerance
2
Mahalanobis
3
Cook’s Distance

پیشبیني بهزیستي روانشناختي براساس مؤلفهها سرمایۀ روانشناختي و مؤلفهها نگرش معنو 13/

جدول  .1نتایج آمارههای توصیفی و ضرایب همبستگی بین بهزیستی روانشناختی با مؤلفههای سرمایۀ روانشناختی و
مؤلفههای نگرش معنوی ()n =453
متغیرها

ضرایب همبستگی

آمارههای توصیفی

4

2

5

3

7

6

میانگین

انحرافمعیار

1

.0بهزیستيروانشناختي

13/1

3/051

0/11

.5خودکارآمد

51/1

6/369

**1/135

0/11

.9امیدوار

51/9

6/111

**1/631

**1/119

0/11

.6تابآور

55/6

9/319

**1/515

**1/966

**1/539

0/11

.1خوشبیني

59/3

9/051

**1/631

**1/611

**1/111

**1/503

0/11

.1نگرش معنو

11/3

01/315

**1/601

**1/933

**1/605

**1/011

**1/991

0/11

.1توانایي معنو

15/1

3/533

**1/613

**1/615

**1/611

**1/511

**1/911

**1/113

0/11

** معنادار در سطح 1/10

( .)P>1/10و همچنین بین تمام متغیرها پیشباین نیاز،

طبااق جاادول ( ،)0بهزیسااتي روانشااناختي بااا تمااام

رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد (.)P>1/10

متغیرهااا پاایشبااین رابطااۀ مسااتقیم و معناااادار دارد

جدول  .2خالصه مدل و تحلیل رگرسیون
مدل

ضریب همبستگی

ضریب

خطای معیار

ضریب دوربین-

چندگانه

تعیین

تخمین

واتسون

1/111

1/665

1/051

0/316

0

F

سطح معناداری

61/310

<1/110

طبق جدول ( ،)5ضاریب همبساتگي چندگاناه برابار

ماايشااود .همچنااین ماادل اسااتفادهشااده در پاایشبینااي

 1/111و ضریب تعیین برابر با  1/665اسات .باهعباارتي

بهزیستي روانشناختي معناادار اسات و متغیرهاا پایش

 66/5درصااد از واریااانس بهزیساااتي روانشااناختي باااا

بینااي قادرنااد  1/665از متغیاار مااالک را تبیااین کننااد

مؤلفهها سرمایۀ روانشناختي و نگرش معنو پیشبیني

( 757(=54/170 ،p <0/000و .)R2 =0/554،F)6

جدول  .4ضرایب رگرسیون بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفههای سرمایۀ روانشناختی و نگرش معنوی
مدل

1

متغیرهای پیش

سطح

ضریب همبستگی

معناداری

نیمه تفکیکی
-

ضریب B

Betaβ

t

مقدار ثابت

91/663

-

00/313

1/111

خودکارآمد

1/163

1/931

1/351

1/111

1/513

امیدوار

1/111

1/199

1/111

1/113

1/155

تابآور

-1/136

-1/161

-1/301

1/911

-1/191

خوشبیني

1/131

1/551

6/111

1/111

1/039

نگرش معنو

1/111

1/130

0/510

1/511

1/110

توانایي معنو

1/001

1/099

5/119

1/161

1/131

بین
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دادهها جدول ( )9نشان ميدهد:

به تنهاایي و باهترتیاب 9 ،1 ،و  1/1درصاد از واریاانس

فرضاایه اول ،چهااارم و ششاام پااژوهش تأییااد شااد؛

بهزیستي روانشناختي را پیشبیني ميکنند.

بنابراین خودکارآمد  ،خوشبیني و توانایي معناو باه
طور معنادار ميتوانند بهزیساتي روانشاناختي را پایش

بحث

بیني کنند.

نتایج پژوهش نشان ميدهند خودکارآمد  ،خوشبیناي

فرضاایه دوم ،سااوم و پاانجم پااژوهش تأییااد نشااد؛

و توانایي معنو بهطاور معناادار مايتوانناد بهزیساتي

بناااابراین امیااادوار  ،تاااابآور و نگااارش معناااو

روانشناختي را پیشبیني کند؛ بدینگونه کاه هار چقادر

نتوانستند ،بهزیستي روانشناختي را بهطور معنادار پیش

خودکارآمد و خوشبیني و توانایي معنو افاراد بااال

بیني کنند.

رود ،بهزیستي روانشناختي آنها نیز افزایش ميیاباد؛ اماا

همچنااین براساااس نتااایج جاادول ( ،)6باازر تاارین

امیااادوار  ،تاااابآور و نگااارش معناااو نتوانساااتند

مقدار بتا برا خودکارآماد برابار  1/931اسات .ایان

بهزیستي روانشناختي را بهطور معنادار پیشبیني کناد.

مقادیر نشان ميدهد که خودکارآمد سهم یگانۀ قاو

این یافتاههاا باا پاژوهش شااکرمي و همکااران ()0939

تااار را در پااایشبیناااي متغیااار ماااالک (بهزیساااتي

همخواني دارد که بیاان کردناد ،سارمایۀ روانشاناختي و

روانشااناختي) دارد .همچنااین چااون سااطح معنااادار

هوش معنو قادر باه پایشبیناي بهزیساتي روانشاناختي

خودکارآمد  ،خوشبیني و توانایي معنو کوچکتار

است و همچنین با پژوهش نجاد و همکااران ( )0935و

از  1درصد است ()P<1/11؛ بناابراین ،خودکارآماد ،

شااریفي و سااعید ( )0936ازای انجهاات کااه بهزیسااتي

خااوشبینااي و توانااایي معنااو باار متغیاار مااالک ت اأثیر

روانشناختي براساس خودکارآمد و خوشبیناي پایش

ميگذارد و قدرت پیشبیني دارد؛ اماا امیادوار  ،تااب

بیني ميشود ،نیز همسویي دارد .بنابراین به نظر ميرساد

آور و نگرش معنو با ساطح معناادار بزرگتار از 1

بااه آن دلی ا کااه خودکارآمااد بااه داشااتن اعتماااد بااه

درصااد ،نتوانسااتند بهزیسااتي روانشااناختي را پاایشبینااي

توانااایيهااا خااود ،خودمختااار و اسااتقالل ،باااور بااه

کنناد .بناابراین ،خودکارآماد  ،خاوشبیناي و تواناایي

توانایي مقابله با مشکالت و قابلیت کنترل محایط اشااره

معنو بر بهزیساتي روانشاناختي تاأثیر معناادار دارد ،باه

دارد و بااه آن دلی ا کااه بهزیسااتي روانشااناختي نی از بااا

طااور کااه بااهازا یااک واحااد تغییاار در مؤلفااههااا

عواملي همچاون پاذیرش خاود ،داشاتن ارزیاابي مثبات

خودکارآمد  ،خوشبیني و توانایي معناو  ،باهترتیاب

نساابت بااه توانمنااد هااا خااود ،خودمختااار و رشااد

 1/551 ،1/931و  1/099واحااد تغییاار در متغیاار مااالک

شخصاااي معناااا پیااادا مااايکناااد؛ بناااابراین افااازایش

(بهزیستي روانشناختي) وجود داشت.

خودکارآمد در افراد ميتواند موجب رشاد بهزیساتي

درضمن مجذور ضاریب همبساتگي تفکیکاي نشاان

روانشااناختي در آنهاااا شااود و از آنجاااایي کااه افاااراد

ميدهد هر متغیر چه مقادار از واریاانس کلاي در متغیار

خودکارآمااد بااا ای ان توانمنااد هااایي کااه دارا هسااتند،

مالک را پیشبیني ميکند .در این پاژوهش هرکادام از

معمااوال ً توانااایي سااازگار و احساااس رضااایتمنااد

مؤلفهها خودکارآمد  ،خوشبیني و تواناایي معناو

بیشتر را در زندگي تجربه ميکنند؛ درنتیجاه از میازان

پیشبیني بهزیستي روانشناختي براساس مؤلفهها سرمایۀ روانشناختي و مؤلفهها نگرش معنو 10/

سااالمت روانااي و بهزیسااتي روانشااناختي باااالیي نیااز

متغیرها معنویات ،تاابآور و راهبردهاا مقابلاها

برخوردار خواهند بود.

ماايتواننااد بهزیسااتي روانشااناختي را پ ایشبین اي کننااد،

و در تبیین رابطۀ خوشبیني با بهزیساتي روانشاناختي

ميتوان چنین بیان کارد کاه ایان قسامت از نتیجاۀ ایان

چنین به نظر ميرسد که افراد خوشبین باه دلیا اینکاه

پژوهش که بیان ميکند ،بهزیستي روانشناختي براسااس

دید مثبتاي نسابت باه رویادادها و دنیاا اطاراف خاود

معنویت پیشبیني ميشود با پاژوهش حاضار همخاواني

دارند ،به نحو بهتر ميتوانند با مسائ سازگار شاوند و

دارد ،به آن دلی که معنویت بررسايشاده در پاژوهش

آنها را ح کنند و درنتیجه نگاه خاوشبیناناها کاه باه

مؤمني نیز بارا تجربیاات معناو اسات کاه باه مفهاوم

زندگي دارند ،بیشتر بر جنبهها مثبت زندگي تأکیاد و

توانایي معنو مدّ نظر پژوهش حاضر نزدیک است؛ اما

هنگام مواجهه با مسائ بهصورت هدفمند برا غلباه بار

با بخش دیگر نتیجۀ این پژوهش که بیان مايکناد تااب

این مشکالت ،برنامهریز و تاالش مايکنناد؛ درنتیجاه

آور نیز قادر به پیشبیني بهزیستي روانشاناختي اسات،

این افراد ،دارا رشد فارد مناسابي هساتند و باه نحاو

همسااویي ناادارد .در تبیااین رابطاۀ معنویات بااا بهزیسااتي

بهتر با مسائ کنار ميآیند؛ بههمیندلی کمتر احتمال

روانشناختي مايتاوان ایانگوناه گفات کاه در گذشاته

دارد که به اختالالت رواني مبتال شوند و به آن دلی که

سالمتي را معادل نبود بیمار تعریف ميکردند؛ اما این

بهزیسااتي روانشااناختي نیااز بااه شاارایط زناادگي شاااد و

تعریفي کام از سالمتي نبود ،بعدها ابعاد دیگار را باه

رضایتبخش ،تواناایي کنتارل محایط و رشاد شخصاي

تعریف سالمتي افزودند و با تکیه بار دیادگاهي مثبات،

اشاره دارد؛ بناابراین مايتاوان گفات کاه ایان افاراد ،از

سالمتي را رفاه کام فیزیکاي ،رواناي و اجتمااعي و ناه

سااالمت روانااي و بهزیسااتي روانشااناختي باااالتر نیااز

تنها فقدان بیمار تعریف کردند؛ اما برخي همچنان باه

برخوردارند و در ادامه ایانگوناه بیاان مايشاود کاه باا

وجود خأل معنو اشاره کردند که آثاار زیاانباار بار

پژوهش صدر دمیرچي و همکااران ( )0931کاه بیاان

سالمتي جسمي و رواني دارد و این موضاوع سابب شاد

کردند ،بهزیستي روانشناختي با جهاتگیار ماذهبي و

تا توجه بیشتر باه بعاد معناو ساالمتي جلاب شاود و

بخشش رابطۀ مثبت و معنادار دارند ،باه آن دلیا کاه

درنهایاات سااازمان جهاااني بهداشاات ،در سااال ،0333

جهااتگیاار مااذهبي مفهااومي نزدیااک بااه نگاارش

سالمتي را اینچنین تعریف کرد« :سالمتي عبارت است

معنویسات ،همخااواني وجااود دارد و همچناین بااا نتیجاۀ

از رفاه کام فیزیکي ،رواناي ،معناو و اجتمااعي و ناه

پااژوهش بیرامااي و همکاااران ( )0931کااه اثربخشااي

تنها فقدان بیمار و ناتواني» .بنابراین ،سالمتي کلاي باه

آمااوزش معنویاات باار ارتقااا بهزیسااتي روانشااناختي را

هم پیوسته است که هر زمان که دچار اختالل شد ،بایاد

تبیین کردند ،نیاز همساویي دارد؛ زیارا معناویتي کاه در

به تمامي درماان شاود و بایاد باه بعاد روحاي و معناو

پژوهش آنها بررسي ميشود ،بیشتر دربرگیرندۀ مبااحثي

سالمتي و نقاش آن در حفاو و ارتقاا ساالمتي توجاه

همچااون توبااه ،گذشاات ،مراقبااه ،نیااایش ،عبااادات و

جااد شااود و بسایار از صاااحبنظااران معتقدنااد کااه

مناسک است کاه باه مفهاوم تواناایي معناو -یکاي از

معنویت و دین از مهمترین عوام تعیینکننادۀ ساالمتي

مؤلفهها پژوهش -نزدیک است و در بررسي پژوهش

هستند و حتي ميتوان با اتکا به معنویات ،باه ساالمتي و

مؤمني و همکاران ( )0930که به این نتیجه رسایدند کاه

بهزیستي دست یافت (مرعشي .)0931 ،و همچنین انجام
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اعمال و عباادات دیناي مثا نمااز ،دعاا و راز و نیااز باا

نميگذارد؛ اما نتایج پژوهش حاضار باا نتاایج پاژوهش

خداوند که انساان معتقاد اسات در هار حاالي وجاود

بهااادر خسروشاااهي و هاشاامي نصاارتآباااد ()0931

دارد و تکیاهگاااه او خواهااد باود و از همااه نساابت بااه او

همخواني ندارد؛ آنهاا باه ایان نتیجاه رسایده بودناد کاه

مهربااانتاار اساات ،موجااب رس ایدن بااه آرامااش روان اي

امیدوار و تابآور قادرند بهزیساتي روانشاناختي را

ميشود؛ همانطور که در آیۀ  53سورۀ رعد آماده« :اال

در دانشجویان پیشبیني کنناد؛ درحااليکاه طباق نتاایج

بذکراهلل تطمئن القلاوب ،آگااه باشاید کاه باا یااد خادا،

پژوهشها پیشین و تبیینهاا صاورتگرفتاه ،انتظاار

قلبها آرام ميگیرد» و به نظار مايرساد کاه ایانگوناه

ميرفت بهزیستي روانشناختي با امیدوار و تاابآور

افراد معموالً مشکالت و شرایط سخت زندگي خاود را

پیشبیناي شاود؛ باه ایان دلیا کاه فارد امیادوار دارا

به امتحان الهي نسابت مايدهناد و هنگاام مشاکالت باه

اهداف روشني در زندگیست کاه بارا رسایدن باه آن

خداونااد پناااه ماايبرنااد و همااین اطمینااان و تکیااه بااه

اهداف با نگااه امیدواراناه و اراده و انگیازۀ الزم تاالش

خداوند که قادر مطلق است ،موجب ميشود که ایان

ميکند و همین امار مايتواناد موجاب نشااط روحاي و

افاااراد باااا آراماااش و باااه دور از اضاااطراب و نگرانااي

رضایتمند او در زندگي باشد و چنین انتظار ميرفت

مشااکالت را پشاات ساار بگذارنااد .بنااابراین معنویات بااه

که این فرد با دارابودن رشد فرد  ،پذیرش خود و نگاه

طورکلي از طریق فراهمکاردن چاارچوبي بارا تفسایر

هدفمندانه ،سطح باالیي از بهزیستي روانشناختي را نیز

تجارب زندگي ،معنا و هدفدادن به زندگي و همچنین

دارا باشااد و همچن این بااه آن دلی ا کااه فاارد تااابآور،

ایجاد حس آرامش ناشي از ارتبااط باا نیرویاي متعاالي،

توانااایي مقابلااه بااا شاارایط اسااترسزا و دشااوار را دارد،

موجب ارتقا بهزیستي روانشناختي افراد ميشود.

کمتر در معرض آشفتگيها رواناي و اضاطراب قارار

بنابراین باا توجاه باه توضایحات گفتاهشاده و اینکاه

ميگیرد و به موجب آن انتظار ميرود از ساالمت روان

معنویت بر سالمت جسامي و رواناي افاراد تاأثیر دارد و

و بهزیستي رواني باالیي نیز برخوردار باشد؛ اماا باه نظار

یکي از مؤلفهها و ابعاد مهام بهزیساتي روانشاناختي نیاز

مايرساد علات همخاواننباودن نتیجاۀ ایان پاژوهش بااا

معناداربودن زندگي است که به نوعي به بحث معنویات

پژوهشها پیشین ،ریشه در محادودیتهاا پاژوهش

اشاره دارد ،چنین باه نظار مايرساد کاه افازایش ساطح

حاضر داشته باشد که درصورت اجرا این پژوهش در

توانایي معنو و داشتن تجربیات معنو کاه باه مرحلاۀ

سطح وسیعتر ،با نمونهها بیشتر از هر دو جانس شااید

عما رسایده اساات ،ماايتوانااد موجااب افاازایش سااطح

بتوان نتیجها همخاوان باا ساایر پاژوهشهاا باه دسات

بهزیسااتي روانشااناختي در افااراد شااود؛ امااا در پااژوهش

آورد.

حاضر ،نگرش معنو نتوانسته بهزیساتي روانشاناختي را

ازجمله محدودیتها مطالعاه حاضار مايتاوان باه

پیشبیني کند؛ شااید باه ایان دلیا کاه نگارش معناو

اجاارا پااژوهش در نمونااها متشااک از دانشااجویان

برخالف توانایي معنو کاه مرباوط باه حاوزۀ رفتاار

دانشگاه قم اشااره کارد؛ ایان مسائله مايتواناد کااهش

انسااانهاساات ،بیشااتر مربااوط بااه حااوزۀ شااناخت و

حوزۀ تعمیمدهي نتایج را به دنبال داشته باشد و همچنین

باورهاساات و تااا بااه مرحل اۀ عم ا نرس اد ،باار بهزیسااتي

این پژوهش صرفاً بر نمونهها دختران اجرا شده اسات

روانشاااناختي و ساااالمت روان انساااان تاااأثیر زیااااد

و شاید نتایج ایان پاژوهش بار پساران متفااوت باشاد و

پیشبیني بهزیستي روانشناختي براساس مؤلفهها سرمایۀ روانشناختي و مؤلفهها نگرش معنو 19/

محاادودیت دیگاار اینکااه روش ایاان پااژوهش ،روش

شریفي ،ک .و سعید  ،ک .)0936( .پیشبیني بهزیستي

همبستگي است؛ بنابراین نميتوان روابط علّي و معلولي

روانشناختي براساس جهتگیر زندگي و خوشبیناي.

بین متغیرها را بررسي کرد؛ بنابراین پیشنهاد ميشاود در

رویش روانشناسي.60-13 ،01 ،
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دختاار و پساار بررس اي شااود و همچن این ایان تحقی اق در

رویکاارد یکپارچ اۀ توحیااد باار نگاارش معنااو و

شهرها و دانشگاهها دیگر اجرا شود و حتاي در اقشاار

رضایت زناشویي .پایانناماۀ کارشناساي ارشاد روان

دیگر جامعه به غیر از دانشجویان نیز اجرا شود تا قابلیت

شناسي بالیني .دانشگاه آزاد اساالمي واحاد علاوم و

تعمیمپذیر بیشتر پیدا کند.
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