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Introduction: Psychological well-being and happiness describe the components that refer to
mental health or positive functioning. Thus, the definition of happiness is not limited to emotional
well-being; because other elements such as cognitive elements are involved in happiness. The
aim of this study was to investigate the role of psychological well-being components in predicting
happiness.
Materials and Methods: This is a descriptive-analytical study. The statistical population
included all undergraduate students of Tabriz University in the academic year 1397-98 that 174
people were selected by judgmental sampling. The Reef Psychology Welfare Scale and the
Oxford Happiness Scale (OHI) were used to collect research data.
Results: In this study, 119 (68.4%) females and 55 (31.6%) males were present as a sample. The
mean and standard deviation of the subjects were 22.00 71 3.71 years, respectively. The results
of correlation coefficients showed that there is a significant relationship between the components
of psychological well-being and happiness (P <0.05). Based on the results of hierarchical
regression analysis, 19.7% of the variance of happiness was explained by the components of
psychological well-being. Also, according to beta coefficients and t value, self-acceptance
component, mastery of the environment and positive communication with others were significant
at the level of P <0.05.
Conclusion: According to the results, students who have experienced more psychological wellbeing, in other words, have reached a degree of self-acceptance, are able to control stress and
stressors to some extent, and have acquired the necessary skills to communicate effectively with
others. They have more inner self and as a result they will experience more happiness.
Keywords: Autonomy, Environmental Mastery, Happiness, Personal Growth, Psychological
Well-Being, Self-Acceptance, Students.

P

sychological well-being refers directly to the growth and development of positive traits and
abilities and is closely related to mental health and encompasses an extensive structure.
Psychological well-being refers to an individual's flourishing from the essence of his or her being,
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that is, his or her true nature and describes a person's positive performance, which appears in six
components including self-acceptance, positive relationships with others, environmental mastery,
autonomy, purpose in life, and personal growth. The majority of people attach great importance to their
personal happiness and well-being (11). Happiness has always been associated with multiple valuable
traits and resources in society such as superior physical and mental health, satisfying relationships,
number of friends, income, and success at work. Diener et al. (1999) assign emotional and cognitive
components for happiness and define happiness based on these two components. Emotional component
includes the balance between positive and negative affects, and cognitive component is related to the
judgments of satisfaction with different and general areas of life. Therefore, people who experience a
higher level of happiness have positive affect and a high level of satisfaction. In general, based on the
previous research, there is a link between happiness and psychological well-being. However, there does
not seem to be any research evidence examining the components of psychological well-being in
predicting happiness in individuals. This is while psychological well-being is one of the hallmarks of
positive psychology, defined by characteristics such as belief in one's ability to achieve success,
perseverance in pursuing goals, self-acceptance, and tolerance of problems. The main purpose of this
article is to examine the components of psychological well-being to determine if these components are
able to predict the occurrence of happiness in students.
Materials and Methods
The design of the present study was descriptive-analytical. The statistical population of the present
study included all undergraduate students of Tabriz University. 174 students were selected by
judgmental sampling method and the questionnaires were administered with the permission and consent
of the individuals. Ryff psychological well-being scale: Ryff psychological well-being scale (short
form) designed by Reef in 1980 (25) was used in the present study. Oxford Happiness Inventory (OHI):
The improved version of Oxford Happiness Index by Argyle (2001) was used which includes with 29
four-option items scored on a scale from 0 to 3, respectively (26).
Results
Demographically, there were 119 women and 55 men in the statistical population, and 17 people were
married and 157 were single. The mean and standard deviation of the age subjects were 22.00 ± 3.71
years, respectively. Correlation coefficients, mean, and standard deviation between variables show that
among the components of psychological relationship, positive relationship with others has the highest
mean (10.00 ± 2.99) and among the components of happiness, life satisfaction has the highest mean
(18.50 ± 5.320. Considering the positive values of the correlation coefficient of the total score of
psychological well-being and happiness (r = 0.44), it can be concluded that by increasing the
psychological well-being score in individuals, their happiness score will also increase. Hierarchical
regression method was used to evaluate the predictive power of psychological well-being components
in relation to happiness.
The calculated F-value of variance analysis of stepwise regression of happiness based on psychological
well-being components is at a significant level and indicates that these variables explain happiness. The
results of stepwise regression coefficient showed that the components of psychological well-being (selfacceptance, environmental mastery, and positive relationship with others) predict happiness,
respectively (Table 1).
Table 1: Multiple regression coefficients of happiness based on psychological well-being components by stepwise
method
variables predicting
Self-acceptance
1
Self-acceptance
2
environmental mastery
Self-acceptance
3
environmental mastery
positive relation with others

B
1.06
0.76
1.22
0.708
1.05
0.872

SE
0.219
0.233
0.386
0.231
0/391
0.353

Beta
0.346
0.249
0.241
0.232
0.198
0.178

t
4.84
3.27
3.16
3.07
2.57
2.47

sig
0.000
0.001
0.002
0.002
0.011
0.014
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F
23.46
10.00

R2
0.120
0.169

6.12

0.198
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Conclusion
In this study, the components of self-acceptance, environmental mastery, and positive relationship with
others were able to predict happiness, and the factors of independence, personal growth, and purpose in
life did not demonstrate the power to predict happiness. In addition, the self-acceptance factor had a
higher power in predicting happiness. According to this finding, it can be inferred that the components
of psychological well-being are desirable predictors of happiness. These findings are consistent with
studies by Ryff and Keyes (1995); Ryff (1989); Diener, Suh, Lucas, and Smith (1999); Demirbatir,
Helvaci, Yilmaz, and Senol A, Bilgel (2013).
The results of this study showed that self-acceptance component is able to predict happiness. In
explaining this finding it can be expressed that people who have a more positive attitude towards
themselves have achieved a more integrated identity. Self-acceptance is considered as a central and
main feature of mental health as well as a feature of self-sufficiency, optimal performance, and maturity.
The results of this study showed that the component of environmental mastery is able to predict
happiness. One of the keys factors to achieve well-being is mastering the surrounding environment.
This means that everyone should be able to have a great deal of control and dominance over his or her
surroundings; in essence, the person should shape his environment according to his personal
characteristics and needs and be able to maintain it the same way. Such mastery and control can only
be achieved through one's own efforts and actions, and in the context of one's work, family, and social
life. Thus, happiness is achieved by creating positive emotions. Those with more positive emotions are
more likely to be in new situations and more involved in their work. As a result, they tend to be healthier
and more successful at work. They also live for years and better manage the challenges they face. Happy
people look for behaviors that guarantee their success.
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چکیده
مقدمه :بیماری سرطان تغییرات نارهانی و ناخوا سته را بر خانواده تحمیل میکند .راه فرزندان جوان مراقبان این بیماران ه ستند
و این تجربه میتواند موجب آسوویب روانی و درررونی مسوویر زندری شووود .هدن این پژوهش آراهی از تجربس زیسووته فرزندان از
بیماری سرطان والدین بود.
مواد و روشها :این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی تفسیری انجام ررفت .نمونه متشکل از  9نفر ،با روش هدفمند
متجانس انتخاب شدند .جهت تجزیه تحلیل دادهها از روش چهار مرحله چرخشی  IPAاسمیت استفاده شد.
نتایج :از تجمیع  71مضمون مرکزی در هر واحد معنایی 11 ،ساختار مکاشفهای در قالب  0مضمون کلی در قالب )1( :احساسات
حاصل از تجربه )1( ،عوامل بنیادین مؤثر بر تجربه )3( ،عوامل حمایتی و ( )0عوامل مرتبط با جهان پدیداری به دست آمد.
نتیجه گیری :این فرزندان در مراحل رونارون با توجه به محرکهای محیطی و میزان مسوولولیت ،احسوواسووات مخرب و بعضووا
پایداری را تجربه کردند و تأث یرات عمیقی بر رویکرد این فرزندان در مواجهس احتمالی خویش با بیماری سووورطان و عدم تکرار این
تجربه برای فرزندانشووان داشووت .ازآنجاکه میزان حمایت خانوادری و اجتماعی تأثیر بسووزایی در پریرش رویداد و معنایابی داشوت،
جامعه نیازمند اطالعرسانی واقعبینانه و ارائه خدمات حمایتی منسجم و تخصصی در حوزۀ پیشریری و درمان آسیبهای ناشی از
فرزندان مراقبتکننده از والد مبتالبه سرطان است.
کلمات کلیدی :سرطان والدین ،خانواده بیماران مبتالبه سرطان ،تجربه.
*نوی سنده م سئول :منصوور بیرامی ،اسوتاد ،رروه روانشوناسوی ،دانشوکده علوم تربیتی و روانشوناسوی ،دانشوگاه تبریز ،ایران .تلفن:
 ،4898103130074ایمیلDr.bayrami@yahoo.com :
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مقدمه
سووالمت روان نقش مهمی در تضوومین پویایی و کارآمدی افراد هر
جامعه ایفا میک ند .به طوری که سوووالمت و بهزیسوووتی از اجزای
جدایی ناپریر هویت فرد اسوووت و بر تمامی جنبه های زندری اثر
میررارد .ارتقای سوووالمت روان تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله
بهزیسوتی روانشوناختی قرار میریرد [ .]1بهزیسوتی روانشوناختی،
مسووتقیما به رشوود و ارتقای ویژریها و توانمندیهای مثبت اشوواره
داشته و ارتباط نزدیک با سالمت روان دارد و ساختار رستردهای را در
برمیریرد .بهزی ستی روان شناختی ا شاره به شکوفایی فردی از جوهر
وجودش یعنی ماهیت واقعی خود دارد [ ]1و عملکرد مثبت فردی را
توصووی میکند [ ]3که در شووش مؤلفه مانند پریرش خود ،روابط
مثبت با دیگران ،ت سلط بر محیط ،ا ستقالل ،هدن در زندری و ر شد
شخصی ظاهر میشود [.]5 ,0
به اعتقاد ری [ )1898( ]5افرادی زیر چتر بهزی ستی روان شناختی
قرار میریرند که از شش ویژری ا صلی این سازه برخوردار با شند؛
چنین افرادی باید بلوغ الزم را داشته باشند تا با استانداردهای درونی
(خودمختاری) هدایت شوووند ،توانایی اعتماد و محبت به دیگران را
داشووته باشووند (روابط مثبت) ،بتوانند عوامل اسووتر زا و فشووارهای
بیرونی را مدیریت کنند (تسلط بر محیطزیست) ،نسبت به خود نگرش
مثبت (پریرش خود) ،اهدان و ارزشهای مهمی دا شته با شند (هدن
در زندری) و چالشهای جدید در زندری را بهعنوان پیشووبرد رشوود
آنها (ر شد شخ صی) بپریرند .درواقع ،افرادی عملکرد خوبی دارند که
ا هدان خود را تعیین ،راه کار هایی برای رسووو یدن به ا هدان خود
شناسایی و خلق کنند ،درنهایت انگیزه الزم برای اجرای راهکارها را در
خود ایجاد و حفظ نمایند [.]6
در کل بهزی ستی یک فرد شامل سالمت ج سمی ،روحی و اجتماعی
ا ست و ارزیابی بهزی ستی تو سط خود فرد در تمام این ابعاد میبا شد
[ .]7ارر فرد احسووا خوبی ازلحاظ جسوومی رزارش کند ،بنابراین
متناسب با تمام انتظارات پاسخ میدهد و درنتیجه از زندریاش راضی
است و میتوان رفت که این شخص خوب است یا اینکه او "اثربخشی
بین رفتاری" دارد [ .]9این مفهوم جهانی بهزی ستی شامل آنچه ا ست
که کیس (" )1889بهزیسووتی اجتماعی" مینامند [ .]8این مفهوم با
رویکردهای اخیر سووالمت روان مثبت [ ]14و مفهومسووازی سووالمت
روان سازمان جهانی بهداشت ) )1440( (WHOهمسو است [ .]11از
سووویی ،یکی دیگر از معیارهای اصوولی در سوونجش سووالمت روان
شادکامی ا ست .اکثر مردم برای شادکامی و سعادت شخ صی خود
اهمیت ویژهای قائل هسووتند [ .]11شووادکامی همواره با بسوویاری از
ویژریها و منابع ارز شمند در جامعه مانند سالمت ج سمی و روانی
برتر ،رضووایتبخش بودن روابط ،تعداد دوسووتان ،درآمد و موفقیت در
کار همبسووته دانسووتهاند [ .]10-11دینر و همکارانش ( )1888برای
شادکامی دو مؤلفه عاطفی و شناختی را در نظر میریرند و بر ا سا
آن مخلفهها شادکامی را تعری میکنند .مؤلفه عاطفی شامل تعادل
بین عاطفه مثبت و منفی و مؤلفه شووناختی مربوط به قضوواوتهای
رضووایت از حوزههای مختل و همگانی زندری میدانند [.]13 ,11
بدین ترتیب ،افرادی که سطح باالتری از شادکامی را تجربه میکنند،
عاطفه مثبت و سطح باالیی از رضایت را دارند [.]15 ,14

بهطورکلی ،افراد هنگامی احسا شادی میکنند که احساسات مثبت
را بیش از احسوواسووات منفی تجربه کنند .لرت بردن از فعالیتهای
فیزیکی ،مقابله با اسووتر  ،شووکلریری هویت و تعامل اجتماعی از
مزایای شادکامی به شمار میرود []16؛ و بهنوعی شادکامی ،تحقق
ا ستعدادهای بالقوه فرد در طی فرایند خود شکوفایی ا ست که شامل
مفاهیمی است که در زیر چتر این مفاهیم میتوان فرد کامال هدفمند،
خودکفا و سرزنده را شرح داد.
مطالعه فرا تحلیل اخیر توسط لوبمیرسکی ،کینگ و دینر [ ]17شواهد
قانعکنندهای ارائه کرده است که شادکامی نهتنها پیامد شرایط مطلوب
زندری ا ست ،بلکه پیشبینی کننده بخ شی از این پیامدها میبا شد.
بهعنوانمثال ،تحقیقات طولی نشووان میدهند که شووادکامی بهطور
چشمگیری با سالمت ذهنی و جسمی ،عملکرد سیستم ایمنی ،طول
عمر ،اح سا سات مثبت ن سبت به دیگران ،نوعدو ستی ،اجتماعی بودن،
روابط رضوووایتبخش ،ازدواج و بهرهوری و کارآفرینی ارتباط دارد.
شادکامی مح صول جانبی و پیشبینی کنندهی پیامدهایی ا ست که
نهتنها افراد و زوجین ،بلکه جوامع را نیز در برمیریرد .به نظر میرسد
که افزایش سطوح شادکامی افراد بهخ صوص پس از برآورده شدن
نیازهای فیزیکی و ثبات ایمنی ،یک هدن علمی ارزشمند باشد [.]19
مطالعه جنبههای مثبت تجارب انسووان ،صووفات مثبت و نگرشهای
خوشبینانه در دنیای امروز به عملکرد مطلوب افراد کمک میکند.
نتایج تحقیقات صووبحی ،حاجلو و نیازی میرک [ )1381( ]18نشووان
داد که بین مؤلفههای شادکامی با مؤلفههای هویتیابی رابطه مثبت و
معنووادار وجود دارد .جوانرود ،کریمیووانپور و فیض جوادیووان []14
( )1385در بررسووی خود نشووان دادند که سوورمایه روانشووناختی و
مؤلفههای آن قادر بهپیش بینی شادکامی در دانشجویان هستند.
آی ،شووویرازی ،جعفر طباطبایی ،جعفر طباطبایی ،موسووووی []11
( )1387در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که پیشبینی بهزیستی
روانشووناختی توسووط شووخصوویت اصوویل و شووادکامی میتواند به
روان شنا سان در برآورده کردن موقعیتهای ا صالح شرایط دان شجویان
دارای سالمت روان پایین و یا در معرض خطر کمک کند و آنان را به
تقویت پرورش شخصیت اصیل و مؤلفههای شادکامی هدایت کند
نتایج حاصل از مطالعه موسوی و مباشری [ )1388( ]11نشان داد که
بین کیفیت زندری با شادکامی و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت
وجود دارد؛ بدین معنی که هر چه کیفیت زندری بهبود یابد به همان
میزان زنان از شادکامی و بهزیستی روانشناختی بیشتری بهره خواهند
برد.
بهطورکلی ،بر اسووا تحقیقات انجامشووده ارتباط بین شووادکامی و
بهزی ستی روان شناختی وجود دارد .بااینحال ،به نظر میر سد شواهد
پژوهشووی رزارش نشووده اسووت تا به بررسووی مؤلفههای بهزیسووتی
روان شناختی در پیشبینی شادکامی در افراد پرداخته با شد .این در
حالی است که بهزیستی روان شناختی یکی از شاخصهای روانشناسی
مثبتررا میبا شد که با ویژریهای از قبیل باور فرد به تواناییهایش
برای د ستیابی به موفقیت ،دا شتن پ شتکار در دنبال کردن اهدان،
پریرش خود و تحمل مشووکالت تعری میشووود .نتایج مطالعات نیز
ن شان داده ا ست که دان شجویانی که بهزی ستی روان شناختی باالیی
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دارند و میدانند که چه ک سی ه ستند و میخواهند چه ک سی با شند،
احسووا رضووایت درونی بیشووتری از خود دارند و درنتیجه شووادی
بی شتری را تجربه خواهند کرد .امروزه روان شنا سی مثبت تحت تأثیر
تالش های آلپورت ( )1859و مازلو ( )1871عال قه م ند اسوووت به
موضوعات تجربههای مثبت انسانی بپردازد ،همچنین به دنبال پاسخی
برای این سووؤال اسووت که چرا مردم نیاز به مثبت نگری و ارتباطات
مثبت با اطرافیان خود دارند [ .]13ازآنجاییکه دانشووووووجویان تعداد
قابلتوجهی از افراد جامعه را در برمیریرند که مس و وائل دانش و وگاهی
مربوط به آنان ،راهراهی بهصووورت حاد درآمده و جنبههای مختل
زندری آنها را تحت تأثیر قرار میدهند .همچنین ،ررراندن سوواعات
طوالنی در طول روز به در خواندن ،بیتوجهی به برنامههای تفریحی
و مدرکررایی و تحصیل تنها برای کسب یک مدرک میتواند احسا
ناکامی را در میان دانشووجویان به وجود بیاورد که آنها را به سوومت
برخی اختالالت روانی مانند افسوردری و اضوطراب سوو دهد .توجه
بهسووالمت روان دانشووجویان و پژوهش در این زمینه ممکن اسووت تا
حدودی مانع از ایجاد بحرانهای روحی در میان این ق شر فرهیخته از
جامعه شوند .بر این اسا  ،بررسی روابط بین بهزیستی روان شناختی
و شادکامی ممکن ا ست ما را به سمتو سوی این هدن سو دهد.
بدین منظور هدن ا صلی این مقاله آن ا ست که مؤلفههای بهزی ستی
روان شناختی برر سی رردد که آیا این مؤلفهها قادر به پیشبینی بروز
شادکامی در دانشجویان هستند .بدین منظور ابتدا به ارزیابی بهزیستی
روانشووناختی بر اسووا این مؤلفهها پرداخته و سووپس ارتباط بین
مؤلفههای بهزیستی روانشناختی و شادکامی موردبررسی قراردادیم.

روش کار
طرح پژوهش حاضوور از نوع توصوویفی تحلیلی بود .بهمنظور بررسووی
وضعیت بهزیستی روان شناختی و شادکامی دانشجویان به دلیل تأثیر
مسووائل تحصوویلی و دانشووگاهی بر سووالمت روان آنان جامعه آماری
مطالعه حا ضر شامل کلیه دان شجویان کار شنا سی دان شگاه تبریز در
سال تحصیلی  89-87بود که به روش نمونهریری قضاوتی تعداد 170
نفر انتخاب شدند و با ک سب اجازه و ر ضایت افراد پر س شنامهها اجرا
شد .تپانچیک و فیدل ]10[ 1فرمول زیر را برای محا سبه اندازه نمونه
در ارتباط با تعداد آزمودنیهای موردنیاز برای رررسووویون سووولسوووله
مراتبی با توجه به تعداد متغیرهای پیشبین ارائه نمودند54 + 9 m :
<  Nکه در این فرمول  mبرابر با تعداد متغیرهای پیشبین ("عامل
اسووتقالل؛ تسوولط بر محیط؛ رشوود شووخصووی؛ ارتباط مثبت با دیگران؛
هدفمندی در زندری و پریرش خود" در این مطالعه  )m =6میباشد،
بر این اسووا حجم نمونه  144نفر در نظر ررفته شوود که با توجه به
حرن دادههای مخدوش (بررردانده شوودن پرسووشنامههای ناقص یا
مخدوش)  144پرسشنامه پخش شد و درنهایت  170پرسشنامه وارد
تحلیل آماری شوود .ازجمله ویژریهای دموررافیک رروه نمونه شووامل
جنسیت ،وضعیت تأهل ،مقطع تحصیلی و سن ثبتشده است.
بهمنظور رعایت اخال پژوهش ،ضووومن آراهی دادن به تمامی افراد
شوورکتکننده درزمینهٔ اهدان پژوهش و کسووب رضووایت آراهانه از

واحدهای موردمطالعه ،اختیاری بودن شرکت در پژوهش ،حق خروج
از مطالعه ،محرمانه بودن نتایج ،بدون ضرر بودن پاسخ به سؤاالت و در
اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل ،ا شاره شد .در کلیه مراحل
انجام تحقیق ،مالحظات اخالقی رعایت شد .افرادی وارد مطالعه شدند
که عالقه و تمایل به شرکت در مطالعه را دا شتند .پر سشنامهها ساده
و فاقد هررونه ضرری برای فرد بود و هیچرونه مخارج و هزینهای برای
شووور کت کن ند ران در بر نداشوووت؛ درصوووورتی که در خالل تکم یل
پرسشنامهها ،فرد تمایلی برای ادامه همکاری نداشت ،ممانعتی به عمل
نمیآمد .بدین صورت ابتدا با ک سب ر ضایت آراهانه از شرکتکنندران
پر سشنامههای خود رزار شی پژوهش در اختیار آنها قرار ررفت .ارر
یکی از شرکتکنندران در درک سؤالهای پرسشنامه مشکل داشتند،
پرسشنامهها برای آنها توضیح داده شد.

ابزار
مقیاس بهزیستی روانشناسی ریف

2

ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون بهزیستی روان شناختی ری
ن سخه (فرم کوتاه) بود که در سال  1894تو سط ری طراحی شده
است .این پرسشنامه  19سؤال دارد و شامل شش بعد است (هر بعد
 3سؤال) .پا سخ به هر سؤال بر روی یک طی  6درجهای (از کامال
مخال تا کامال موافق) م شخص می شود .سؤالهای  9 ،1و  14عامل
پریرش خود ،سؤالهای  0 ،1و  6عامل تسلط بر محیط ،سؤالهای ،3
 11و  13عامل رابطه مثبت با دیگران ،سوووؤالهای  10 ،5و  16عامل
داشووتن هدن در زندری ،سووؤالهای  15 ،7و  17عامل رشوود فردی و
سوووؤالهای  11 ،8و  19عامل اسوووتقالل را میسووونجد .نمرهرراری
سوووؤال های  17 ،16 ،13 ،14 ،8 ،5 ،0 ،3با روش معکو و بقیه با
روش مستقیم انجام میشود .نمره باالتر بیانرر بهزیستی روانشناختی
بهتر اسووت [ .]1در ایران اعتبار و روایی این فهرسووت توسووط بیانی،
محمد کوچکی و بیانی در سال  1397موردبررسی قرارررفته و ضریب
پایایی بهروش باز آزمایی مقیا بهزیستی روان شناختی ری  4/91و
خرده مقیا های پریرش خود ،روابط مثبت با دیگران ،خودمختاری،
ت سلط بر محیط ،زندری هدفمند و ر شد شخ صی به ترتیب ،4/71
 4/74 ،4/77 ،4/79 ،4/77و  4/79رزارششده است [.]15

مقیاس شادکامی آکسفورد)OHI( 9
فهرسووت شووادکامی آکسووفورد تجدیدنظر شووده آرریل ( )1441با 18
رزاره چهاررزینهای است که به ترتیب از  4تا  3نمرهرراری می شود و
جمع نمرههای رزارههای  18رانه ،نمره کل مقیا را تشکیل میدهد
که دامنه آن از صفر تا  97است که نمره باالتر نشانه شادکامی بیشتر
اسووت .اعتبار و روایی این فهرسووت در ایران موردبررسووی قرارررفته و
آلفای کرونباخ این پرسوووشووونامه برای کل فهرسوووت برابر با 4/81
بهدستآمده است [.]16
تحلیل داده با اسووتفاده از نرمافزار  SPSS13صووورت ررفت .بهمنظور
تحلیل تو صیفی دادهها از میانگین ،انحران ا ستاندارد ،فراوانی و در صد
استفاده شد.

1

Tabachnick & Fidell
Ryff psychological well-being
3
Oxford Happiness Inventory
2
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جدول  :1نتایج ماتریس همبستگی ،میانگین و انحران معیار بهزیستی روانشناختی و شادکامی ()n =170
متغیرها

0

3

1

1

 .1استقالل
 .1تسلط بر محیط
 .3رشد شخصی
 .0ارتباط مثبت با
دیگران
 .5هدفمندی در زندری

1
**4/331
**4/371
**4/114

1
**4/035
**4/194

1
**4/177

1

**4/145

**4/197

**4/306

**4/011

1

6

5

 .6پریرش خود
 .7رضایت از زندری
 .9حرمت خود

4/487
**4/131
*4/175

**4/040
**4/314
**4/108

**4/185
**4/154
4/105

*4/185
**4/106
4/131

**4/399
**4/301
4/497

1
**4/391
**4/114

9

7

14

8

1
**4/516

1

 .8بهزیستی فاعلی
 .14رضایت خاطر
 .11خلق مثبت

4/147
*4/158
4/131

**4/109
**4/151
*4/181

*4/171
**4/187
*4/181

*4/171
**4/377
**4/151

4/497
**4/317
**4/185

**4/115
**4/134
**4/167

**4/514
**4/645
**4/549

**4/396
**4/555
**4/345

1
**4/034
**4/339

 .11نمره کل بهزیستی
روانی
 .13نمره کل شادکامی
میانگین
انحران معیار

11

13

11

1
**4/066

1

**4/511

**4/685

**4/679

**4/599

**4/671

**4/747

**4/069

**4/161

**4/165

**4/381

**4/316

1

**4/114

**4/301

**4/109

**4/179

**4/156

**4/306

**4/958

**4/798

**4/711

**4/763

**4/598

**4/000

1

8/44
1/595

9/44
1/980

7/44
1/871

14/44
1/884

8/44
1/968

8/44
0/789

19/54
5/310

17/44
5/157

11/44
0/149

14/44
1/011

9/44
1/943

51/44
11/018

65/44
10/667

** 4/45 > p*, 4/41 >p
جدول  :2ضرایب رررسیون چندرانه شادکامی بر اسا

بهزیستی روانشناختی

B

SE

t

Pvalue

F

R2

4/000

4/491

6/540

4/444

01/346

4/187

B

SE

Beta

t

sig

F

R2

1

پریرش خود

1/46

4/118

4/306

0/90

4/444

13/06

4/114

2

پریرش خود
تسلط بر محیط
پریرش خود
تسلط بر محیط

4/76
1/11
4/749
1/45

4/133
4/396
4/131
4/381

4/108
4/101
4/131
4/189

3/17
3/16
3/47
1/57

4/441
4/441
4/441
4/411

14/44

4/168

6/11

4/189

ارتباط مثبت با دیگران

4/971

4/353

4/179

1/07

4/410

متغیر پیشبین
بهزیستی روانشناختی

جدول  :9ضرایب رررسیون چندرانه شادکامی بر اسا
متغیرهای پیشبین

9

مؤلفههای بهزیستی روانشناختی با روش رامبهرام

یافتهها
ازنظر جمعیت شووناختی  118نفر از جامعه آماری زن ( )%69/0و 55
نفر مرد ( )%31/6و  17نفر ( )%8/9افراد موردمطالعه متأهل و 157
نفر ( )%84/1مجرد بودند .میانگین و انحران معیار سوون آزمودنیها به
ترتیب  11/44 ± 3/71سال بود.
بهمنظور برر سی و تو صی دادههای بهد ستآمده از نمونه موردمطالعه
در خصووووص مؤلفه های شوووادکامی و بهزیسوووتی روانشوووناختی از
شوواخصهای مرکزی و پراکندری اسووتفاده شوود .ضوورایب همبسووتگی،
میانگین و انحران معیار بین متغیرها در جدول  1ن شان میدهد که از
بین مؤلفههای روانشووناختی ارتباط مثبت با دیگران 14/44 ± 1/88
و از میان مؤلفههای شووادکامی رضووایت از زندری  19/54 ± 5/31از
باالترین میزان میانگین برخوردار است.

نتایج حاصوول نشووان داد بین مؤلفههای بهزیسووتی روانشووناختی و
شووواد کامی راب طه مع ناداری وجود دارد ( .P) = 4/41در این م یان
کمترین ارتباط معنیدار بهدسووتآمده به عامل اسووتقالل (،)r=4/11
رشد شخصی ( )r=4/10و باالترین سطح همبستگی معنادار بین تسلط
بر محیط ( )r=4/35و پریرش خود ( )r=4/30اخت صاص یافت .با توجه
به مقادیر مثبت ضریب همبستگی نمره کل بهزیستی روان شناختی و
شووواد کامی ( )r = 4/00می توان نتی جه رر فت که با افزایش نمره
بهزیسوووتی روانشوووناختی در افراد ،نمره شوووادکامی آنان نیز افزایش
مییابد (جدول .)1
قبل از تحلیل دادهها به بررسووی پیشفرضهای رررسوویون چندرانه
پرداخته شد؛ ازجمله برای برر سی نرمال بودن از آزمون کلمورران –
اسوومیرون  0اسووتفاده شوود طبق نتایج ،تمامی متغیرهای پژوهشووی با
توجه به آزمون کلمورران – اسمیرون  ،سطح معناداری آنها بزرگتر

4

Kolmogorov- Smirnov
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از  4/45میباشووود ( .)p < 4/45این بدان معناسوووت که متغیرهای
پژوهش دارای توزیع نرمال میباشووند .روشهای بررسووی رابطه خطی
بین متغیرهای مسووتقل ،با شوواخص تولرنس 5و  VIFمحاسووبه شوود.
نتایج نشوووان داد که مقادیر تولرانس ( )4/801بزرگ بوده (بیشوووتر از
 )4/1که نشاندهنده عدم وجود هم خطی است .فرض استقالل خطاها
با بررسووی مقدار آمارهی دوربین واتسووون 6برابر  1/961بوده اسووت.
ازآنجاکه این مقدار بین  1/5و  1/5میباشوود میتوان نتیجه ررفت که
فرض استقالل دادهها رعایت شده است .بهمنظور تحلیل دادهها از آمار
توصویفی شوامل شواخصهای مرکزی و پراکندری در قالب میانگین و
انحران معیار و همچنین آمار اسووتنباطی در قالب محاسووبات ضوورایب
همبستگی و مدل رررسیون سلسله مراتبی استفاده شد .با استفاده از
ضریب همب ستگی پیر سون تجزیهوتحلیل دادهها و رابطهی خطی بین
شووادکامی و بهزیسووتی روانشووناختی موردبررسووی قرار ررفت .برای
بررسوی قدرت پیشبینی کنندری مؤلفههای بهزیسوتی روانشوناختی
در رابطه با شادکامی از روش رررسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
طبق نتایج ،تمامی متغیرهای پژوهشوووی با توجه به آزمون کلموررون
ا سمیرن  ،7سطح معناداری آنها بزرگتر از  4/45میبا شد (< 4/45
 .) pاین بدان مع ناسوووت که متغیر های پژوهش دارای توزیع نر مال
میباشووند .روشهای بررسووی رابطه خطی بین متغیرهای مسووتقل ،با
شوواخص تولرنس 9و  VIFمحاسووبه شوود .نتایج نشووان داد که مقادیر
تولرانس ( )4/810بزرگ بوده (بیشوووتر از  )4/1که نشووواندهنده عدم
وجود هم خطی ا ست .فرض ا ستقالل خطاها با برر سی مقدار آمارهی
دوربین وات سون 8برابر  1/935بوده ا ست .ازآنجاکه این مقدار بین 1/5
و  1/5میبا شد میتوان نتیجه ررفت که فرض ا ستقالل دادهها رعایت
شده است .میزان  Fمحاسبه شده تحلیل واریانس رررسیون شادکامی
بر اسووا مؤلفههای بهزیسووتی روانشووناختی در سووطح معنادار بوده
( )F)1/171( = 01/346 ,P <4/41و حاکی از این است که متغیرهای
مؤلفههای بهزی ستی روان شناختی به صورت م شترک مجموعا 18/3
درصد واریانس شادکامی را تبیین میکند؛ که با توجه به ضرایب بتا و
مقدار ، tمؤلفههای بهزیسووتی روانشووناختی به شووکل مشووترک تأثیر
معناداری بر شووادکامی دارند و ضووریب تأثیر اسووتاندارد آنها برابر با
( )β=4/00و در سطح  P< 4/41معنادار است (جدول .)1
میزان  Fمحاسبهشده تحلیل واریانس رررسیون رامبهرام شادکامی بر
اسا مؤلفههای بهزیستی روان شناختی در سطح معنادار بوده (4/41
<  )Pو حاکی از این اسوووت که این متغیر ها شووواد کامی را تبیین
میکنند .نتایج ضوورایب رررسوویون رامبهرام نشووان داد که مؤلفههای
بهزی ستی روان شناختی به چه ترتیبی میتواند شادکامی را پیشبینی
کنند که با توجه به ضووورایب بتا و مقدار  ،tمؤلفه های بهزیسوووتی
روانشوووناختی به ترتیب ضوووریب تأثیر اسوووتاندارد آنها برابر با عامل
پریرش خود ( ،)β=4/13تسلط بر محیط ( )β=4/18و ارتباط مثبت با
دیگران ( )β=4/17در سطح  P< 4/45معنادار ا ست؛ که البته در این
بین عامل اسووتقالل ،رشوود شووخصووی و هدفمندی در زندری قادر به
پیشبینی شادکامی نبودند (جدول  .)3یافتهها حاکی از این ا ست که

از میان مؤلفههای بهزیسوووتی روانشوووناختی ،عامل پریرش خود در
پیشبینی شادکامی از توان باالتری برخوردار هست.

بحث
مطالعه حاضووور با هدن بررسوووی رابطه بین مؤلفه های بهزیسوووتی
روانشووناختی و شووادکامی صووورت ررفت .نتایج تحلیل همبسووتگی و
رررسوویون نشووان داد که مؤلفههای بهزیسووتی روانشووناختی رابطه
معناداری با شوووادکامی دارند که از بین این مؤلفهها ،مؤلفهی پریرش
خود ،ت سلط بر محیط و ارتباط مثبت با دیگران از ضریب همب ستگی
باالتری با شوووادکامی برخوردار بودند .در این مطالعه مؤلفهی پریرش
خود ،تسووولط بر محیط و ارت باط مث بت با دیگران توان پیشبینی
شادکامی را دارا بودند و عاملهای استقالل ،رشد شخصی و هدفمندی
در زندری قدرت پیشبینی شادکامی نشان نداد .عالوه بر اینکه عامل
پریرش خود در پیشبینی شوووادکامی از توان باالتری برخوردار بود .از
این یاف ته میتوان چنین اسوووتن باط نمود که مؤلفه های بهزیسوووتی
روان شناختی پیشبین مناسبی برای شادکامی محسوب می شود .این
یافتهها با مطالعات ری و کیز ()1885؛ ری ()1898؛ داینر ،سووووه،
لوکا و اسوومیت ()1888؛ دمیرباتیر ،هلواکی ،ییلماز ،رل ،سوونول و
بیلگل ()1413؛ قاسووم پور ،جودت ،سوولیمانی و شووعبانلو ()1413؛
سوووخته سوورائی ،امیرشوواهی ،لجویباری و ثنارو ()1416؛ یوسووفی
( )1410همسو است (.)34 ،18 ،19 ،17 ،11 ،5 ،0
نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفهی پریرش خود ،قادر به پیشبینی
شوووادکامی اسوووت ،در تبیین این یافته میتوان بیان کرد؛ افرادی که
نسووو بت به خود نگرش مث بت تری دار ند ،به هو یت یک پار چه تری
دسوووتیافتهاند .پریرش خود بهعنوان یک ویژری مرکزی و اصووولی از
سووالمت روان و همچنین مشووخصووهی خودکفایی ،عملکرد مطلوب و
بلوغ محسووووب میشوووود .نظریه های طول عمر نیز بر پریرش خود و
زندری ررشته فرد تأکیددارند؛ بنابراین داشتن نگرش مثبت نسبت به
خود بهعنوان یک مشخصه اصلی از عملکرد مثبت روانی ظهور مییابد
[ .]5خود پریری نقطهای ا ست که افراد در آن با تمام ضع هایی که
دارند خود را میپریرند و زمانی که عیبهای خود را میپریرند سووعی
میکنند که باوجود آنها خود را دوست داشته باشند .تحقیقات بیشتر
نشان میدهد که سطح باالی پریرش میتواند منجر به تمرکز کمتر بر
جنبههای منفی و احتمال باالتر مشارکت در عشقورزی به خود شود.
درواقع ،زمانی که فرد خود را میپریرد احسا باشکوهتری در زندری
دارد .خود پریری نوعی توافق با خود اسووت در جهت قدرشووناسووی –
ت صدیق – پریرش و حمایت خود در همه لحظات و این شامل همه
ابعاد وجود ان سان ا ست ،حتی همه آن بخشهایی از فرد که در آینده
نیاز به تغییر دارد و این نیاز را دریافته باشووود .افرادی که برای خود
ارزش قائل هسووتند در زندری شووادتر هسووتند و از زندری رضووایت
بیشوووتری دارند؛ زیرا افراد دارای پریرش خود باال انتظار قدردانی از
سوووی دیگران را ندارند .همچنین در مقابل انتقاد دیگران از خود دفاع
میکنند و انتقاد را تهدیدی در مقابل شووخصوویت خود نمیدانند؛ بلکه
انت قاد را موقعیتی برای سووواز ندری خود تبیین می کن ند ،درنتی جه،
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منصور بیرامی و راضیه پاک /نقش مؤلفههای بهزیستی روانشناختی بر پیشبینی شادکامی در دانشجویان
بهزیسوووتی روانی و نشووواط آنها افزایش مییابد .بهطورکلی ،پریرش
خود ،نگرش فرد درباره مجموعه تواناییها و ویژریها و شایستگیهای
خود دارد و هرچه این نگرش مثبتتر باشووود ،او با نگاه مثبتتری در
موقعیتهای مختل زندری رفتار میکند و تغییرات زندری را فرصتی
برای پیشوورفت خود تلقی میکند؛ و احسووا مثبتی درباره ررشووته،
حال و آینده دا شته و شادکامی بی شتری در زندری دارد [ .]31-17از
طرفی ،جنبهای از شادکامی مقدار ارزش مثبتی است که یک فرد برای
خود قائل می شود .شادکامی پایدار بخ شی از فعالیتهای روزمره فرد
مانند کار کردن برای ر سیدن به اهدان ،م شارکت در روابط اجتماعی،
تجربه های لرتبخش فیزیکی ،ذهنی و درریر شووودن در فعال یت های
جاری زندری را میتواند در برریرد .درواقع به معنای این اسوووت که
فرد ،خود را پریرفته و در راستای اهدان و ارزشهایش حرکت میکند
[.]31

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشوووان داد که مؤلفهی تسووولط بر محیط قادر به
پیشبینی شووادکامی اسووت ،یکی از کلیدهای رسوویدن به بهزیسووتی،
ت سلط برجهان پیرامون ا ست؛ یعنی هرک سی باید بتواند تا حد زیادی
بر زندری و محیط اطرافش تسلط و احاطه داشته باشد ،در اصل یعنی
فرد محیطش را مطابق خصوصیات و نیازهای فردی خود شکل دهد و
بتواند آن را به همان شووکل نگه دارد .چنین تسوولط و احاطهای تنها با
تالش ها و عملکرد خود فرد و در متن کار ،خانواده و زندری اجتماعی
او به دسوووت می آید [ .]31ری ( )1898مهارت محیطی را توانایی
انتخاب و ایجاد محیطی مناسوووب برای شووورایط فیزیکی خود تعری
کرده اسوووت .این مفهوم دیدراه ویژهای را در مورد این جهان مطرح
میکند ،بهترین فرد کسووی اسووت که بتواند با این دنیای فانی برخورد
کند و با تعیین ابزار مناسوووب برای رسووویدن به اهدان خود از آن ها
ا ستفاده نماید [ .]33درواقع ،ت سلط بر محیط شامل توانایی مدیریت
امور روزمره برای کنترل فعالیتهای پیچیده بیرونی ،توانایی اسووتفاده
مؤثر از فر صتهای محیطی و انتخاب یا ایجاد موقعیتهای منا سب با
نیازهای شخ صی میبا شد .اح سا مهارت زمانی حا صل می شود که
افراد نیازها و خواستههای شخصیشان را ادراک کنند و برای به دست
آوردن آنها اح سا توانمندی نمایند و بدین سبب در جهت برآورده
کردن نیازهایشان از محیط ،فعالیتهای عملی انجام دهند [.]30
بنابراین ،توانایی فرد برای انتخاب یا ایجاد محیط مناسب برای شرایط
روانیاش بهعنوان یک مشخصه سالمت روان شناخته می شود .به نظر
میرسد رسیدن به بلوغ ،نیاز به مشارکت در یک حوزه مهم از فعالیت
خارج از خود دارد .بهعنوانمثال ،تحوالت ر ستره عمر نیز بهعنوان نیاز
به توانایی برای د ستکاری و کنترل محیطهای پیچیده تو صی شده
ا ست .م شارکت فعال فرد و ت سلط بر محیطزی ست ،اجزای مهم یک
چارچوب یکپارچه از عملکرد روانی مثبت ا ست [ .]5بر این ا سا به
نظر میرسوود که تسوولط بر محیط احسوواسووات مثبتی در فرد ایجاد
میکند که راه رسوویدن به شووادکامی را هموار میسووازد؛ بنابراین این
مؤلفهی بهزیسوووتی روانشوووناختی مطابق با یافته های این مطالعه
پیشبین مناسبی برای شادکامی به شمار میروند.
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یکی دیگر از مؤلفههای بهزیستی روان شناختی که در این مطالعه قادر
به پیشبینی شادکامی بود ،عامل ارتباط مثبت با دیگران بود .با توجه
به اینکه در بسوویاری از نظریهها بر روابط بین فردی ررم و قابلاعتماد
تأکید شده ا ست ،توانایی ع شق وزیدن بهعنوان یک عن صر ا صلی از
سووالمت روان محسوووب میشووود .افراد خودشووکوفا احسووا قوی از
همدلی و محبت به همه ان سانها اح سا میکنند و بهعنوان افرادی
که قادر به توانایی عشق بیشتر ،دوستی عمیقتر و شناسایی عمیقتر با
دیگران توصووی میشوووند .ررم بودن نسووبت به دیگران بهعنوان یک
معیار بلوغ مطرح می شود .نظریههای مراحل ر شد بزرگ ساالن نیز بر
دسوووتیابی به یک نزدیکی و یکی شووودن با دیگران (صووومیمیت) و
راهنمایی و هدایت دیگران (سوووازنده و به وجود آورنده) تأک یددارند؛
بنابراین ،اهمیت روابط مثبت با دیگران در این مفهوم از سووالمت روان
بهطور مکرر تأکید شده است ،این افراد عاطفه مثبت و منفی بیشتری
تجربه میکنند و به سمت خود شکوفایی سو مییابند [ .]5توانایی
روابط بین فردی به ما ک مک میک ند با دیگران هم کاری و به آن ها
اعتماد کنیم ،مرزهای روابط با دیگران را ت شخیص دهیم ،دو ستیهای
مطلوب را حفظ کنیم و در شوووروع و خاتمه ارتباطات بهطور مؤثرتری
رفتار کنیم .یکی از نشووانههای سووالمت روانی ،وجود روابط سووالم بین
فردی است.
روابط مثبت بین فردی ،فرآیندی است که بهوسیله آن فرد اطالعات و
احسووواسوووات خود را با دیگران در میان میررارد .این توانایی موجب
تقویت رابطه ررم و صوومیمی با دیگران میشووود و سووبب قطع روابط
ناسالم میرردد .درک موقعیت دیگران مستلزم این است که فرد بداند
چگونه به سخنان آنان روش فرا دهد و چگونه دیگران را از اح سا و
نیازهای خودآراه سووازد تا ضوومن به دسووت آوردن خواسووتههای خود
طرن مقابل نیز احسا رضایت نماید با برقراری رابطه مثبت با شیوه
صوووحیح ارتباط کالمی و غیرکالمی نظرها ،عقاید ،خواسوووته ،نیازها و
هیجانهای خود را بهطور صحیح ابراز کرده و به هنگام نیاز از دیگران
درخواست کمک و راهنمایی میکند؛ بنابراین زمانی که افراد با دیگران
روابط حسووونه برقرار میکنند احسوووا شوووادکامی در آنها افزایش
مییابد .به این دلیل که وقتی خود را به کسی نزدیک احسا میکند،
حس خوبی به او دست میدهد [.]35
فاولر و چریستکیز ( )1449نشان دادهاند که شادکامی در طوالنیمدت
یک پدیده همهریر است؛ بهطوریکه ارر فرد با یک دوست یا همسایه
شاد برای شش ماه یا بیشتر زندری کند به سمت شادی میرود [.]36
بوم و لیوبومیرسکی )1449( 14نشان دادند که شادی بهصورت ژنتیکی
( ،)٪54محیطی ( )٪14و افزایش مهارت و فعالیتهای شوووخصوووی
( )٪04ایجاد میشووود .با تمرین کردن احسووا قدردانی ،مهربانی و
بخشوووش ،پرورش روابط اجت ماعی ،معنو یت ،م یانجیگری و تمرین
ج سمانی ،میتوان مهارتها و فعالیتهای شخ صی را ارتقا داد [،]37
عوامل شووناختی و نگرشووی مانند خوشبینی و بدبینی بر رضووایت و
شوووادی تأثیر میررارند .همچنین خودکنترلی منجر به خوشوووحالی
میشود [.]39
بنابراین دستیابی به شادکامی از طریق ایجاد احساسات مثبت حاصل
میشود .وجود احساسات مثبت نشان میدهد که زندری خوب است و
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هیچ تهدیدی وجود ندارد .افرادی که اح سا سات مثبت بی شتری دارند
بیشتر در موقعیتهای جدید قرار دارند و بیشتر در کارهایشان دخیل
ه ستند .درنتیجه ،آنها سالمتر و موفقتر در کار خود ه ستند .آنها
همچنین سووالها زندری میکنند و چالشهای خود را بهتر مدیریت
میکنند .افراد خوشحال به دنبال رفتارهایی هستند که موفقیتشان را
ت ضمین میکنند .بهطورکلی افرادی که سطح باالتری از اح سا سات
مثبت دارند ،پیامدهای بیشتری برای سازماندهی دارند [.]37
بهعبارتدیگر افراد میتوانند شبکه دو ستی خود را ر سترش دهند؛
آنها میتوانند از این فرصووت برای سوواختن مهارتهای موردنیاز در
آینده ا ستفاده کنند؛ شواهد قابلتوجهی وجود دارد که عاطفه مثبت
مردم را به فکر ،احسووا و رفتارهایی وادار میکند که باعث تدارک
منابع و پیگیری اهدان میشود []38؛ بنابراین ،استدالل شده است که
موفقیت مردم شاد بر دو عامل اصلی استوار است .اوال ،چون افراد شاد
با خلق مثبت مکرر روبرو میشوووند ،زمانی که این روحیهها را تجربه
میکنند ،بی شتر احتمال دارد که به اهدان جدیدی د ست پیدا کنند.
دوم ،افراد شاد منابع و مهارتهایی در اختیاردارند که آنها را در طول
زمان با خلق دلپریر ررشته ساختهاند [.]17
درمجموع ،مؤلفههای بهزیسوووتی روانشوووناختی به عملکرد فرد مانند
خودمختاری ،اسوووتقالل و تنظیم رفتار درونی اشووواره دارد که تأثیر
قا بل توجهی بر عملکرد فرد می ررارد .برای م ثال هن گامی که فرد با
ا ستاندارهای شخ صی خود را ارزیابی میکند دیگر در پی به ت صویب
ر سیدن تو سط دیگران نی ست؛ بنابراین در طی این فرآیند شخص با
اسووتناد از معیارهای حاکم بر زندری روزمره آزادی عمل دارد .در این
راستا برای احساساتی که در زندری هدن و حیات دارند ،اهمیت قائل
میشوووود؛ بنابراین درک روشووونی از اهدان زندری پیدا میکند و بر
هدفم ند بودن تأک ید دارد که این به او احسوووا زندری معنی دار
میدهد و کمک میکند تا به مولد بودن و خالقیت د ستیابی پیدا کند
و با عواط در زندری او ادغام میشووود .باید اذعان داشووت که کارکرد
روان شناختی مطلوب نهتنها نیازمند د ستیابی به این ویژریها ا ست،
بلکه همچنین نیاز به تحقق بخشیدن به خود و تواناییهای خود است
که اینیک ویژری کلیدی برای فرد کامال کارآمد و رشد شخصی است.
چنین فردی بهجای دسوووتیابی به یک هدن ثابت که در آن تمام
مشووکالت حلشووده اسووت ،بهطور مداوم درحالتوسووعه و تبدیلشوودن
است .تحقق چنین دستاوردهایی میتواند ابعاد بهزیستی فرد را فراهم
آورده و حصول به شادکامی را آسانتر نماید [.]5

تضاد منافعی بین نویسندران وجود ندارد.

تشکر و قدردانی

حمایت مالی

بدینو سیله از م سلوالن و کلیه دان شجویان دان شگاه تبریز که در این
پژوهش مشارکت داشتهاند سپاسگزاری به عمل میآید.

ندارد.

مالحظات اخالقی
در تمامی مراحل این تحقیق ،مالحظات اخالقی همچون اصوول اخال
امانتدار ی علمی ،حق معنوی مؤلفین آ ثار و رازداری رعایت شوووده
اسووووت .ه م چ ن ین ا ین مطووا لعووه ،دارای کوود ک م یتووه ا خال
 IR.TABRIZU.REC.1401.010مصووووب در دانشوووگاه تبریز
میباشد.

محدودیتها
در این مطالعه محدودیت اصوولی این اسووت که نمونه مطالعه حاضوور
متشووکل از دانشووجویان بوده اسووت و بایسووتی برای تعمیمیافتهها به
جوامع دیگر احتیاط صووورت ریرد .با توجه به نتایج ذکرشووده مبنی بر
اینکه مؤلفههای بهزی ستی روان شناختی با شادکامی رابطه معناداری
دارند؛ بهطور خالصوووه میتوان بیان کرد؛ بهطورکلی ،فردی که ارتباط
مثبت با دیگران برقرار میکند و بر محیط خود ت سلط دارد ،بهنوعی به
خوپریرشی نیز دستیافته است .چنین فردی بهجای دستیابی به یک
هدن ثابت که در آن تمام مشووکالت حلشووده اسووت ،بهطور مداوم
درحالتوسعه و تبدیل شدن ا ست .تحقق چنین دستاوردهایی میتواند
حصول به شادکامی را آسانتر نماید .به نظر میرسد که ترکیب ابعادی
شامل ارزیابی مثبت از خود و زندری رر شته (پریرش خود)؛ دا شتن
روابط باکیفیت با دیگران (روابط مثبت با دیگران) و توانایی مدیریت
بهطور مؤثر زندری و دنیای اطران (ت سلط بر محیط) منجر به و سعت
سالمتی و شادکامی میرردد؛ بنابراین درک عوامل مؤثر بر شادکامی
برای درک اینکه آیا ممکن ا ست باعث افزایش پایدار در شادکامی و
چگونگی دستیابی به آن شود از اهمیت ویژهای برخوردار است.

پیشنهادات
پیشوونهاد میشووود نمونه مطالعه حاضوور در جمعیتها و مقاطع سوونی
مختل نیز اجرا شود.

میزان مشارکت نویسندگان
نویسندران مشارکت یکسانی در مطالعه داشتند.

تضاد منافع
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