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Abstract
Introduction: In recent years, there has been great interest in positive psychology. The aim of
the present study was to investigate and relations between the affective styles, personality traits
based on behavioral activation, inhibition system and Emotion regulation with Psychological
well-being among students.
Materials and Methods: 340 students were selected by a multi-stage cluster sampling method.
Then the affective styles questionnaire, brain-behavioral systems and Emotion regulation were
distributed among participants. Collected data were analyzed by using descriptive and
correlation indicators, simultaneous regression analysis and Paired t-test.
Results: Results indicated that there is a significant positive correlation between affective styles
with psychological well-being (P < 0.01) and a significant positive correlation between
behavioral inhibition system and Psychological well-being (P < 0.01). Also, there were
significant differences between men and women in psychological well-being.
Conclusions: It seems that psychological well-being is related with biological dimensions of
personality and affective styles. Furthermore Gender has important role in psychological wellbeing.
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ارزیابی بهزیستی روانشناختی بر اساس سیستمهای مغزی-رفتاری ،سبکهای

چکیده
بین سبکهای عاطفی ،صفات شخصیتی مبتنی بر سیستم فعالساز و بازداری رفتاری و تنظیم هیجان با بهزیستی
روانشناختی در دانشجویان انجام گرفت.
مواد و روشها :تعداد  318نفر بر اساس نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .سپس پرسشنامه
سبکهای عاطفی ،سیستمهای مغزی-رفتاری و تنظیم هیجان بین شرکتکنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند.
دادههای گردآوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش ،با استفاده از شاخصهای توصیفی و همبستگی ،تحلیل
رگرسیون چندگانه همزمان و آزمون تی جفت شده مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصل نشان داد همبستگی مثبت معناداری بین سبکهای عاطفی مثبت و بهزیستی روانشناختی
وجود دارد ( .)P > 8/81همچنین بین مقیاس بازداری رفتاری با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معناداری به
دست آمد ( .)P > 8/81ضمناً بین زنان و مردان در بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری :به نظر میرسد بهزیستی روانشناختی با ابعاد زیستی شخصیت و سبکهای عاطفی مرتبط است.
همچنین جنسیت نقش تعیینکنندهای در میزان بهزیستی روانشناختی دارد.
کلمات کلیدی :هیجان ،بهزیستی ،عاطفه ،شخصیت
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.

مجله پژوهش سالمت؛ دوره دو؛ شماره سه؛ صفحات 951-941

Downloaded from hrjbaq.ir at 16:45 +0430 on Monday July 16th 2018

مقدمه :در سالهای اخیر توجه فزایندهای به روانشناسی مثبت صورت گرفته است .پژوهش حاضر برای بررسی روابط

امیری و سپهریان آذر

151

مجله پژوهش سالمت؛ دوره دو؛ شماره سه؛ صفحات 951-941

Downloaded from hrjbaq.ir at 16:45 +0430 on Monday July 16th 2018

سازمان بهداشت جهانی [ ]1سالمتی را به عنوان حالتی از
بهزیستی کامل جسمی ،ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً نبود
بیماری تعریف میکند .این سازمان سالمت روانی را نیز به
عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد تواناییهای خود را
شناخته و میتواند با فشارهای روانی بهنجار زندگی کنار آید و
به نحو مؤثر و مولدی کار کند و برای اجتماع خویش مفید باشد
تعریف میکند [ .]2در دهه گذشته ریف و همکاران الگوی
بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند
[ .]3بر اساس الگوی ریف ،بهزیستی روانشناختی تالش برای
کمال در جهت تحقق تواناییهای بالقوه واقعی فرد و همچنین
به عنوان یک ارزش فردی و اجتماعی و همچنین یک نیاز
روانشناختی بنیادی مطرح گردیده است [ .]1امروزه ،تحقیق
بر روی بهزیستی روانشناختی از موضوعهای اصلی روانشناسی
مثبت جهت ایجاد کیفیت زندگی بهتر بوده و تحت تأثیر عوامل
چندگانهای قرار دارد [ .]5مؤلفههای تأثیرگذار بر بهزیستی
روانشناختی شامل شرایط شخصی ،عوامل موقعیتی ،وضعیت
اقتصادی و تعامل اجتماعی برای ارزیابی مثبت دارای اهمیت
بوده و بهزیستی روانشناختی به عنوان پدیدهای چند منشائی
در نظر گرفته میشود [ .]6مطالعات پیشین [ ]7روابط بین
صفات شخصیتی و بهزیستی را بیان داشتهاند .اما چگونگی
ارتباط بین صفات شخصیتی با بهزیستی روانشناختی چندان
شناخته شده نیست .شواهد غیر مستقیم روابط بین شخصیت و
بهزیستی با مشاهده روابط بین صفات شخصیتی با سالمت ،به
ویژه ارزیابی ذهنی از سالمت به دست آمده است [ .]0با این
حال ،شواهد تجربی پیرامون ارتباط متقابل بین صفات
شخصیتی و بهزیستی با در نظر داشتن سطوح و تغییرات آنها
چندان نیست [ .]9مطالعات موجود پیرامون ارتباط بین صفات
شخصیتی و بهزیستی ،بر روی بهزیستی ذهنی تمرکز دارند.
چندین مکانیسم تبیین کننده روابط بین شخصیت و بهزیستی
توسط استِل و همکاران [ ]7بیان شده است .نخست اینکه
شخصیت و بهزیستی دارای روابط نظری هستند ،مانند
مؤلفههای زیستی مشترک (سیستمهای فعالساز و بازداری
رفتاری) و انتقال دهندههای عصبی (دوپامین و سروتونین).
دوم ،سازههای صفات شخصیتی و بهزیستی مشابه هستند،
واقعیتی که میتواند در تعریف برونگرایی و عاطفه مثبت
همچنین روانرنجوری و عاطفه منفی دیده شود .سوم ،ژنهای
مشابهی مسئول بروز صفات شخصیتی و بهزیستی بوده و ثبات
آنها در طول زمان را تبیین میکنند [ .]18چهارم ،صفات
شخصیتی خاصی مانند برونگرایی باال و روان رنجوری پایین،
برخی افراد را با رویدادهای خاصی در زندگی مواجه میکنند
که موجب لذت و شادی و در نهایت بهزیستی میشود [.]11

عالوه بر مؤلفههای شخصیتی مرتبط با بهزیستی روانشناختی،
یکی از برجستهترین ویژگیهای انسان توانایی تنظیم و انطباق
هیجانها بر اساس شرایط خاص موقعیت است که ارزشی
تکاملی داشته [ ]12و به طور نزدیکی با فرایندهای ارزیابی
شناختی مرتبط است [ .]13هافمن و کاشدن [ ]11سبکهای
عاطفی را به جای روشهای تنظیم هیجانی به کار بردند ،آنها
سبکهای عاطفی را به سبکهای پنهانکاری ،سازگاری و
تحمل طبقهبندی کردند .سبکهای عاطفی به فرایندهایی اشاره
دارد که از طریق آن افراد بر هیجانهای خود ،هنگامی که دچار
هیجان میشوند تأثیر میگذارند ،و اینکه چگونه آنها هیجانها
را تجربه و ابراز میکنند [ .]11برخی سبکهای عاطفی به طور
مؤثری تجربه و ابراز هیجانها را تنظیم میکنند به صورتی که
پیشروی به سمت اهداف ارزشمند را موجب میشوند ،در حالی
که راهبردهای دیگر به نظر غیر هدفمند رسیده و اثرات
معکوسی دارند .برای مثال ،تالش برای سرکوب هیجانها
انگیختگی فیزیولوژیکی را افزایش داده [ ]15و نشخوار
رویدادهای هیجانی منفی نیز باعث تداوم خشم و حاالت
عاطفی منفی میگردد [ .]16بر عکس ،حالتی از پذیرش نسبت
به تجارب هیجانی انگیخته شده بدون تالش در جهت تغییر یا
اجتناب از آنها با افزایش پایداری در موقعیتهای چالشزا و
کاهش پریشانی ذهنی مرتبط است [ .]17افراد در استفاده
عادتی از سبکهای عاطفی متمرکز بر گذشته و پاسخ محور
متفاوت هستند و این تفاوتهای فردی به طور معناداری با
تجارب هیجانی و کارکردهای روانی-اجتماعی مرتبط است
[ .]10نقش سبکهای عاطفی در طیفی از اختاللهای روانی،
شامل سو مصرف مواد [ ]19و اختاللهای اضطرابی و خلقی
[ ]28مورد بحث قرار گرفته است .عالوه بر این تفاوتهای
فردی در سبکهای عاطفی نشان داده است که با همبستههای
بیولوژیکی [ ]21مرتبط است .چنین تفاوتهایی در سبکهای
عاطفی و تنظیم هیجانی ممکن است پیشبین مقابله موفق با
چالشهای هیجانی بوده و همچنین آغازگر اختاللهای هیجانی
باشد .بنابراین ،سؤالی که در ارتباط با تنظیم هیجان مطرح
میشود تفاوت بین افراد در تمایالت عادتی به استفاده بیشتر از
برخی سبکهای عاطفی و خود تنظیمی نسبت به دیگران و
رابطه آن با بهزیستی روانشناختی است ،به ویژه اگر راهبرد
ترجیح داده شده ،نتایج نامطلوب داشته باشد .از طرفی ،صفات
شخصیتی از عوامل اثرگذار بر آسیبپذیری یا بهزیستی افراد
است [ .]22بنابراین ،سؤال دیگر نقشی است که ابعاد شخصیتی
مبتنی بر سیستمهای مغزی-رفتاری در بهزیستی روانشناختی
بازی میکنند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بسط و گسترش
نقش عوامل روانشناختی سبکهای عاطفی مثبت و منفی،
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روش کار
جامعه و متغیرهای مورد بررسی
پژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرهای و شیوه گردآوری
دادهها به طرحهای توصیفی از نوع همبستگی تعلق دارد .به
منظور گردآوری دادههای پژوهش از میان جامعه آماری
دانشجویان دانشگاه ارومیه تعداد  318نفر بر اساس نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.

ابزار اندازهگیری

راهبردهای تنظیم هیجان :این مقیاس جهت شناسایی
راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا
موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد و دارای  10ماده
است .دامنه نمرات مقیاس از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً
همیشه) میباشد .نمرات باال در خرده مقیاس بیانگر میزان
استفاده بیشتر از راهبرد مذکور در مقابله و مواجهه با وقایع
استرسزا و منفی میباشد [ .]01در فرهنگ ایرانی حسنی
[ ]01دامنه آلفای کرونباخ بین  8/76تا  8/92و همچنین ارزش
ضرایب باز آزمایی  8/51تا  8/77برای  9خرده مقیاس گزارش
داده است که بیانگر ثبت مطلوب مقیاس بود.
پرسشنامه سبکهای عاطفی :پرسشنامه سبکهای عاطفی
( )11شامل  28سؤال و سه خرده مقیاس شامل سازگاری،
پنهان کاری و تحمل است .پاسخگویی به این پرسشنامه بر
اساس طیف لیکرت  5درجهای بینهایت در مورد من درست
[ ]5تا اصالً در مورد من درست نیست [ ]1را شامل میشود.
ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه توسط کارشکی []27

تجزیه و تحلیل
شرکتکنندگان پژوهش حاضر  318نفر از دانشجویان
رشتههای مختلف از شاخههای ادبیات و علوم انسانی ،فنی
مهندسی ،هنر ،کشاورزی و علوم پایه بودند .از مجموع
شرکتکنندگان میزان دانشجویان مقطع کارشناسی  312نفر
( ،)%91/5مقطع ارشد  25نفر ( )%7/3و مقطع دکتری  3نفر
( )%8/9بودند .که از این میان دانشکدههای فنی و مهندسی 99
نفر ( ،)%29علوم انسانی  101نفر ( ،)%51هنر  27نفر ( )%0و
علوم پایه  38نفر ( )%0/0انتخاب گردیدند .میانگین و انحراف
معیار سن شرکتکنندگان به ترتیب  21/1و  3/86بود و از این
بین  203نفر متأهل و  57نفر مجرد بودند .در جدول  1به
ترتیب میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیشبین شخصیت
(سیستم فعالساز و سیستم بازداری رفتاری) ،سبکهای
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مقیاس سیستم فعالساز و بازداری رفتاری ( :)BAS/BISاین
پرسشنامه که توسط کارور و وایت [ ]23تهیه شده است،
شامل  21ماده و  1مقیاس میباشد که  7ماده آن مربوط به
 BISو  13ماده آن مربوط به  1( BASسؤال مربوط به زیر
مقیاس سائق 1،سؤال مربوط به زیر مقیاس جستجوی لذت و 5
سؤال مربوط به زیر مقیاس پاسخدهی به پاداش) است 1 .ماده
دیگر این پرسشنامه خنثی است .مادهها بر اساس یک مقیاس
چهار درجهای ( = 1کامالً مخالف تا  = 1کامالً موافق) توسط
آزمودنی رتبهبندی میشود .کارور و وایت [ ]23ثبات درونی
مقیاس BISو زیرمقیاسهای سائق ،جستجوی شادی و پاسخ
به پاداش را به ترتیب  ،8/66 ،8/76 ،8/73 ،8/71گزارش کردند
و در مطالعهای که امیری و حسنی [ ]21بر روی  103نفر از
دانشجویان دانشگاه ارومیه و خوارزمی انجام داد ثبات درونی
پرسشنامه  BISرا  8/70و ثبات درونی زیر مقیاسهای BAS
را به ترتیب  8/06 ،8/75 ،8/02گزارش نمودهاند .پرسشنامه
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تنظیم هیجان و مؤلفههای زیستی شخصیتی در پیشبینی
بهزیستی روانشناختی با در نظر داشتن نقش جنسیت است.

در جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و پایایی خرده
مقیاسهای پنهانکاری ،سازشکاری و تحمل به ترتیب ،8/78
 8/75و  8/58گزارش شده است .پرسشنامه بهزیستی
روانشناختی :نسخه کوتاه ( 10سؤالی) مقیاس بهزیستی
روانشناختی ریف ،توسط ریف در سال [ ]20طراحی و در سال
 2882مورد تجدید نظر قرار گرفته است .این آزمون نوعی ابزار
خود سنجی است که در یک پیوستار  6درجهای از کامالً
موافقم ( )6تا کامالً مخالفم ( )1پاسخ داده میشود که نمره
باالتر ،نشان دهنده بهزیستی روانشناختی بهتر است .این
نسخه ،مشتمل بر  6عامل است .مجموع نمرات این عاملها به
عنوان نمره کلی بهزیستی روانشناختی محاسبه میشود.
همبستگی نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف با
مقیاس اصلی از  8/78تا  8/09در نوسان بوده است [ .]29در
پژوهش خانجانی و همکاران [ ]38نتایج ضرایب پایایی خرده
مقیاسهای پذیرش خود ،تسلط محیطی ،رابطه مثبت با
دیگران ،داشتن هدف در زندگی ،رشد شخصی و استقالل به
ترتیب  8/72 ،8/73 ،8/52 ،8/75 ،8/76 ،8/51و برای کل
مقیاس  8/71به دست آمده است.
به منظور گردآوری دادههای پژوهش ،پژوهشگر در بین
شرکتکنندگان نهایی تحقیق حاضر یافته و پس از توضیح
فرایند اجرا ،پرسشنامه تنظیم هیجان ،سبکهای عاطفی،
مقیاس سیستمهای مغزی-رفتاری و پرسشنامه بهزیستی
روانشناختی را بین شرکتکنندهها توزیع نمود تا پاسخ دهند.
در حین گردآوری دادهها پژوهشگر حضوری فعال داشت تا
ضمن پاسخگویی به موارد ابهامی از پاسخدهی تصادفی
جلوگیری نماید .دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار
 SPSS-22و آمارههای توصیفی همچون میانگین و انحراف
استاندارد و در نهایت رگرسیون خطی چندگانه همزمان و
آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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عاطفی ،ارزیابی مجدد مثبت و متغیر مالک بهزیستی

جدول  :1شاخصهای توصیفی در متغیرهای پیشبین و مالک در هر دو گروه جنسیتی
پسر

دختر

کل

متغیر
سیستم فعالساز رفتاری

13/1 ± 5/9

12/5 ± 5/9

12/6 ± 5/9

سیستم بازداری رفتاری

22/3 ± 2/6

21/1 ± 2/7

21/7 ± 2/7

سبکهای عاطفی

66/5 ± 15/1

67/1 ± 13/1

67/1 ± 13/6

تنظیم هیجان

26/1 ± 5/7

26/0 ± 6/2

26/7 ± 6/1

بهزیستی روانشناختی

50/6 ± 7/2

51/6 ± 0/0

55/7 ± 0/6

اطالعات در جدول به صورت انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
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روانشناختی درج گردیده است.

جدول  :0ضرایب همبستگی بین مغیرهای پژوهش
سیستم فعالساز

8/1
*-8/115
8/868
8/896
8/873
-8/889

8/882
**8/162
**8/169
8/883
8/878
**-8/195

8/889
**8/291
**8/210
8/800
8/870
**-8/225

8/859
**8/292
**8/170
8/809
8/851
**-8/170

*8/121
**8/355
**8/178
8/807
8/858
-8/897

**-8/192
**-8/209
*-8/110
*-8/111
-8/821
8/828

سیستم بازداری
سازگاری
پنهان کاری
تحمل
تنظیم هیجان

*  P > 8/85و ** P > 8/81
جدول  :9رگرسیون چندگانه همزمان بین شخصیت ،سبکهای عاطفی و تنظیم هیجان با بهزیستی روانشناختی
B

SE

Beta

T

P

R

R²

سیستم فعالساز

-8/185

8/803

-8/872

-1/267

8/286

8/112

8/105

سیستم بازداری

1/283

8/171

8/301

6/91

8/888

سبکهای عاطفی

8/860

8/833

8/187

2/851

8/811

تنظیم هیجان

-8/200

8/871

-8/281

-3/091

8/888

متغیر پیشبین

به منظور آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر اینکه بین
متغیرهای شخصیت ،سبکهای عاطفی و تنظیم هیجان با
بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد ،به ترتیب از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده
گردید که نتایج آن در جداول  2و  3درج گردیده است.
نتایج جدول  2نشان دهنده وجود روابط معنادار بین متغیر
پیشبین شخصیت ،سبکهای عاطفی و تنظیم هیجان با
بهزیستی روانشناختی است .به طوری که رابطه منفی
معناداری بین سیستم فعالساز رفتاری ،تنظیم هیجان و برخی
از سبکهای عاطفی منفی با بهزیستی روانشناختی (> 8/81
 )Pو همچنین همبستگی مثبت معناداری بین سیستم بازداری
رفتاری و اغلب مؤلفههای سبکهای عاطفی مثبت (سازگاری)
( )P > 8/81با بهزیستی روانشناختی به دست آمد .به منظور

تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش مبنی بر پیشبینی
بهزیستی روانشناختی از طریق متغیرهای پیشبین شخصیت،
سبکهای عاطفی و تنظیم هیجان ابتدا از مدل رگرسیون
همزمان استفاده و در ادامه این رابطه به صورت مدل رگرسیون
گام به گام دنبال گردید که نتایج آن در جدول  3درج گردیده
است.
نتایج معادله رگرسیون در جدول  3نشان میدهد (= 8/105
 P > 8/888 ،R²و  333 = 28/163و  )F 1که در مجموع
متغیرهای پیشبین شخصیت ،سبکهای عاطفی و تنظیم
هیجان با مجذور  R²تنظیم شده برابر با  19 ،8/105درصد از
واریانس متغیر مالک بهزیستی روانشناختی را تبیین میکنند.
که نشان دهنده این است متغیرهای دیگری در پیشبینی
بهزیستی روانشناختی سهیم هستند که در پژوهش حاضر
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متغیر

استقالل

تسلط بر محیط

رشد شخصی

ارتباط مثبت با دیگران

هدفمندی در زندگی

پذیرش خود
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در مطالعه حاضر ،ارتباط بین استفاده از سبکهای عاطفی،
شخصیت بر مبنای ابعاد زیستی شامل سیستمهای فعالساز و
بازداری رفتاری و همچنین راهبرد تنظیم هیجان با بهزیستی
روانشناختی مورد بررسی قرار گرفت .گر چه مطالعات پیشین
به وضوح نشان دادهاند که سبکهای عاطفی و سیستمهای
مغزی رفتاری با انواع آسیبها مرتبط هستند ،اما مطالعه حاضر
از این رو اهمیت داشت که در جهت تمایز قائل شدن بین
سبکهای عاطفی مثبت و منفی و همچنین سیستمهای
فعالساز و بازداری رفتاری مرتبط با صفات تکانشگری و
اضطراب با ابعاد بهزیستی روانشناختی بود .جهت بررسی
اهداف و فرضیههای پژوهش ابتدا مجموع همبستگیهای بین
متغیرهای پیشبین و مالک محاسبه گردید از آنجایی که هدف
پژوهش حاضر ترسیم مدل رگرسیون بر اساس متغیرهای
پیشبین جهت پیشبینی بهزیستی روانشناختی بود ،از این رو
بررسی نتایج نشان داد که سبکهای عاطفی ،صفات شخصیتی
مبتنی بر سیستمهای مغزی-رفتاری و تنظیم هیجان سهم
معناداری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی دارند .نتایج به
دست آمده نشان دهنده این بود که بین سبکهای عاطفی و
بهزیستی روانشناختی در غالب زیرمقیاسهای سبکهای
عاطفی مانند سازگاری ( )P > 8/81و همچنین تحمل (8/85
>  )Pهمبستگی مثبت معنادار وجود دارد .این نتایج همسو با
مطالعاتی است که بیان میکنند سازگاری و پذیرش نسبت به
تجارب با افزایش پایداری در موقعیتهای چالشزا و کاهش
پریشانی ذهنی مرتبط است [ .]17در پژوهش گروس و جان
( ،)10بیان شده است افرادی که از ارزیابی مجدد به عنوان
راهبرد تنظیمی استفاده میکنند عملکرد اجتماعی بهتر و
بهزیستی باالتری را نشان میدهند .نتایج پژوهش حاضر در بُعد
تنظیم هیجان نتایج متفاوتی با پژوهش گروس و جان []10
نشان داد به طوری که تنظیم هیجان رابطه منفی معنادار
( )P > 8/85با زیر مقیاسهای تسلط بر محیط ،رشد شخصی،
ارتباط مثبت با دیگران و همچنین بهزیستی روانشناختی کلی
نشان داد .از سویی همسان با پژوهش حاضر مشخص گردیده
است که ارزیابی مجدد با کاهش فعالیت آمیگداال و افزایش
فعالیت مناطق کنترلی پیش پیشانی در پاسخ به محرک
هیجانی منفی مرتبط است [ .]21بنابراین به نظر میرسد
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گنجانده نشده است .در ادامه جهت بررسی نقش متغیر
جنسیت در بهزیستی روانشناختی از آزمون تی مستقل
استفاده گردید .نتایج نشان داد ( )t = 3/92که بین دو گروه
جنسیتی در بهزیستی روانشناختی تفاوت معناداری وجود
دارد ،به طوری که پسران در مقایسه با دختران بهزیستی
روانشناختی باالتری را تجربه میکنند.

هنگامی که تنظیم هیجان به عنوان راهبرد تنظیمی به کار
گرفته میشود مناطق عالی مغز (شامل قشر پیش پیشانی) در
پردازش هیجان منفی درگیر میشوند و در نتیجه این ارزیابی
در صورتی که به صورت پایدار و مزمن درآید میتواند فرد را در
چرخه معیوبی از افکار منفی گرفتار کرده و منجر به نشخوار
گری و نگرانی شده و از این رو وضعیت روانشناختی فرد را به
گونهای منفی تحلیل برد .همچنین یافتههای پژوهش حاضر
همسو با مطالعاتی است که نشان دادهاند آموزش تنظیم عاطفی
و هیجانی بر بهزیستی روانشناختی مؤثر است [ .]31بدین
ترتیب به نظر میرسد که ارتباط منفی بین ارزیابی مجدد با
بهزیستی روانشناختی اینگونه قابل تبیین است که ارزیابی
مجدد منجر به تمرکز بیشتر بر روی محرکهای منفی هیجانی
و همچنین پیامدهای آنها گردیده و در نتیجه دامنه توجهی
فرد را جذب خود ساخته و از این رو بهزیستی روانشناختی به
عنوان یک مؤلفه مثبت را کاهش میدهد.
همچنین بررسی ارتباط بین صفت شخصیتی مبتنی بر
سیستمهای مغزی-رفتاری فعالسازی و بازداری رفتاری با
بهزیستی روانشناختی در مجموع نشان دهنده همبستگی
مثبت معنادار بین سیستم بازداری رفتاری با بهزیستی
روانشناختی بود ( )P > 8/81هر چند در برخی مؤلفهها این
رابطه وجود نداشت .اینها یافته ،نتایج مطالعاتی را تائید کرد
که نشان میدهند صفات شخصیتی پیشبینی کنندههای با
ثبات بهزیستی روانشناختی هستند .با در نظر داشتن اینکه،
عدم حساسیت  BISموجب خلق پایین ،انزوا جویی ،فقدان
واکنشپذیری نسبت به عالئم تنبیه شده و احتمال عالئم ضد
اجتماعی و پیسکوپات را افزایش داده و همچنین منجر به عدم
پاسخدهی به درمان در افراد افسرده میگردد [ ]32و همچنین
مطالعاتی که رابطه منفی بین روان رنجوری به عنوان مؤلفه
دارای همبستگی مثبت با سیستم بازداری رفتاری ( )BISبا
بهزیستی ذهنی را نشان دادهاند [ ،]33و یافتههای اخیر که
بیان میکند روان رنجوری پیشبین نیرومند بهزیستی
روانشناختی است [ .]7تبیین احتمالی درباره ارتباط بین
سیستم بازداری رفتاری و بهزیستی روانشناختی این است که
سیستم  BISدربردارنده بیثباتی هیجانی و گرایش به سمت
هیجانهای منفی است ،که میتواند بر مفهومسازی شاخصهای
بهزیستی روانشناختی داللت داشته باشد [ .]7از سویی با
توجه به اینکه افراد با واکنشپذیری باالی  BISانتظار میرود
که سطوح باالتر اضطراب را نشان داده و تمایل به احتیاط
داشته و رفتار اجتنابی نشان دهند [ .]31تبیین دیگر در این
رابطه به نظر میرسد این باشد که افراد با حساسیت باالی
 BISبا اتخاذ رفتارهای محافظه کارانه و اجتنابی به نوعی خود
را از موقعیتهای چالشزا دور نگه داشته و وضعیت
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در مجموع نتایج مطالعه حاضر به درک بهتر نقش عوامل
روانشناختی در بهزیستی روانشناختی کمک میکند .از
یافتههای اصلی پژوهش حاضر این بود که بهزیستی

بدین وسیله از کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه که در انجام
پژوهش ،نویسندگان را یاری نمودند تشکر و قدردانی به عمل
میآید .هیچ گونه تعارض منافعی با نویسنده ندارد.
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روانشناختی خود را در حالت ثبات نگه میدارند .از طرفی،
مطالعات پیشین که ارتباط بین صفات شخصیتی و بهزیستی را
گزارش دادهاند ،بر روی بهزیستی ذهنی تمرکز دارند .بهزیستی
ذهنی شامل ارزیابی مثبت افراد و رضایتمندی کلی از زندگی،
عاطفه مثبت و نبود عاطفه منفی است و متفاوت از بهزیستی
روانشناختی است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار
گرفت [ .]16همانطور که در دیدگاه گری بیان شده است
سیستم فعالساز رفتاری ( )BASبا تکانش گری ،عاطفه و خلق
مثبت BIS ،پایه اضطراب ،خلق و عاطفه منفی است []31
بنابراین وجود رابطه مثبت بین بهزیستی ذهنی به عنوان
ابعادی از عاطفه مثبت و منفی با سیستمهای مغزی رفتاری
فعالسازی رفتاری و رابطه منفی با سیستم بازداری رفتاری
قابل تبیین است ،اما پژوهش حاضر مبتنی بر بهزیستی
روانشناختی بود که سازهای متفاوت از بهزیستی ذهنی است و
از این رو روابط متفاوتی بین سیستمهای  BASو  BISبا
بهزیستی روانشناختی به دست داد .این یافته با دیگر مطالعاتی
که ارتباط بین برونگرایی و روان رنجوری با بهزیستی ذهنی را
نشان دادهاند [ ]35همسو است .از این رو در تبیین یافتههای
مربوط با بهزیستی روانشناختی میبایستی بین این سازه و
بهزیستی ذهنی تمایز قائل شد.

روانشناختی میتواند تحت تأثیر صفات شخصیتی و سبکهای
عاطفی قرار گیرد .نتایج پژوهش نشان دهنده نقش بارز صفات
شخصیتی در تعیین بهزیستی روانشناختی است .از آنجا که
شکلگیری شخصیت نتیجه تعامل وراثت و محیط است ،توجه
به تقویت ساختارهای تربیتی خانواده ،تسهیل روابط و الگوهای
مناسب رفتاری در مراکز آموزشی ،شغلی و اداری به عنوان
عوامل محیطی در شکلگیری شخصیتهای سالم کمک کننده
میباشد .هر دو سبکهای عاطفی و همچنین تنظیم هیجان
اهمیت ویژهای در بهزیستی روانشناختی داشتند ،همچنین
نتایج نشان داد که تفاوتهای جنسیتی در بهزیستی
روانشناختی وجود دارد به طوری که پسران در مقایسه با
دختران میزان بهزیستی روانشناختی باالتری را گزارش دادند
این نتایج همسو با پژوهشهایی است که نشان دادهاند در
بسیاری از ابعاد بهزیستی روانشناختی بین دو جنس تفاوت
وجود دارد [ .]36از طرف دیگر ،مطالعات آتی درباره تفاوتهای
جنسیتی در بهزیستی روانشناختی میتواند به طور همزمان
نقش متغیرهای میانجیگر از قبیل باورهای نقش جنسیتی و
سایر متغیرهای های مفروض در این رابطه را مورد بررسی قرار
دهد.
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