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چكيده
هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدل پيشبين رضامندي زندگي بر اساس سازههاي روانشناسي مثبتگرا بود.
بدین منظور  0111نفراز کارکنان دانشگاههاي تهران با روش نمونهگيرى خوشهاى چندمرحلهاى انتخاب
شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامههاي بهزیستي معنوي ،دینداري ،اميدواري ،خوش
بيني ،عزت نفس ،خودکارآمدي و رضامندي زندگي بود .دادهها با استفاده از نرمافزار ليزرل 7/8به روش
تحليل مسير مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل اوليه ارائه شده ،تنها در بعضي شاخصها
برازش داشت و بنابراین مدل تعدیلشده ،برازش بهتري با دادهها نشان داد .نتایج حاکي از آن بود که
متغيرهاي معنویت ،دینداري ،اميدواري ،عزتنفس و خودکارآمدي رابطه مستقيم معناداري با رضامندي
زندگي دارند .همچنين بين متغيرهاي معنویت و دینداري به واسطه متغيرهاي اميدواري ،خوشبيني،
عزتنفس ،و خودکارآمدي با رضامندي زندگي رابطه غيرمستقيم معنيداري بهدست آمد .بين متغيرهاي
جنس ،وضعيت تأهل و وضعيت اقتصادي با رضامندي زندگي رابطه معناداري وجود نداشت .در نهایت در
پژوهش حاضر نقش سازههاي روانشناسي مثبتگرا در رضامندي زندگي تأیيد شد که این یافته بيانگر اهميت
سازههاي روانشناسي مثبتگرا در رضامندي زندگي است.
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واژگان کليدی :سازههاي روانشناسي مثبتگرا ،دینداري ،اميد ،خوشبيني ،عزتنفس ،خودکارآمدي
رضامندي زندگي

مقدمه
روانشناسي مثبتگرا 0به عنوان شاخهي جدیدي از روانشناسي به مطالعه علمي نيرومنديها،
و بهزیستي ذهني 0انسان نظر دارد (سليگمن و چيکسنتميهالي .)0111 ،3مؤلفهي اصلي و
شناختي بهزیستي ذهني ،رضامندي زندگي است که به عنوان ارزیابي کلي شخص از زندگي،
جنبهي کليدي بهزیستي ذهني و کيفيت زندگي به شمار ميآید ( هوبنر0114 ،4؛ هوبنر
والویس ،پاکستون و دران ،0115 ،،5داینر ،اویشي و لوکاس .)0113 ، 6محققان شواهد
متعددي در حوزه همبستهها و پيشبينيکنندههاي رضامندي زندگي شامل عوامل
جمعيتشناختي ،صفات شخصيتي ،اهداف ،ارزشها ،اسناد ،روابط ،رویدادهاي زندگي،
شرایط و فرهنگ ارائه دادهاند (داینر و لوکاس0111 ،؛ ریان و دسي0110 ،7؛ داینر و
همكاران0113 ،؛ لنت .)0114 ،8مفهومسازي رضامندي زندگي و تحول بهينه بر حسب منابع
روانشناختي و عوامل دروني دقيقتر از مفهومسازي و تعاریف اوليه بهزیستي ذهني بر حسب
متغيرهاي جمعيتشناختي ،منابع مادي و عوامل بيروني است (سينک.)0333 ،3
از نظر کامپتون ،اسميت ،کورنيش و کوالز )0336 ( 01سه حيطهاي که به نظر ميرسد
مبناي کلي تحول بهينه را تشكيل ميدهند ،عبارتند از :رشد شخصي ،بهزیستي ذهني و
شخصيت مقاوم در برابر استرس .در حالي که رویكردهاي قبلي در تالش براي شناسایي
عوامل تأثيرگذار«از پایين به باال» موقعيتي و بيروني شادکامي و رضامندي زندگي بودهاند،
رویكردهاي حاضر بر فرآیندهاي «از باال به پایين» و درون فرد تأکيد دارند(داینر.)0113 ،
1. positive psychology
2. subjective well- being
3. Csicsentmihaly
4. Huebner
5. Huebner, Valois, Paxton & Drane
6. Diner, Oishi & Lucac
7. Ryan & Deci
8. Lent
9. Sink
10. Compton, Smith, Cornish & Qualls
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با توجه به اینكه اکثر محققان در دهههاي گذشته عوامل بيروني را در تعریف رضامندي
زندگي به کار بردهاند ،مفهوم بهزیستي ذهني و پيش بينيکنندههاي قوي آن همچنان مبهم
باقي مانده است .به عبارتي ،تجربه ذهني فرد ،جنبه مهمي از سالمت رواني است ،حتي آن
نوع تجربه ذهني که ناشي از خطاهاي ادارکي مثبت باشد.
دینداري 0و معنویت 0به طور عام ،عواملي مهم در زندگي افراد سراسر جهان است .مدل
تحول بهينه با تأکيد بر معنویت توسط ویتمر و سوني )0330( 3گسترش یافت .این محققان بر
اهميت نيروي ذاتي ،دروني و یكپارچهکننده در سالمت تأکيد کردهاند .در این مدل پنج
تكليف زندگي شامل معنویت ،خودنظمبخشي ،4کار ،5روابط دوستانه و عشق 6به گونهاي
پویا با یكدیگر تعامل ميکنند و بهزیستي و تحول بهينه را به دنبال دارند .در این مدل ،معنویت
به عنوان منبع انرژي و نيروزائي در انجام سایر تكاليف زندگي عمل ميکند .درحالي که
معنویت مرکز این نظریه است .اما ویتمر و سوني ( )0330این مدل از بهزیستي را به صورت
عملياتي مورد پژوهش قرار ندادند .ویلبر )0337( 7نيز همچون ویتمر و سوني( )0330بر نقش
معنویت در تحول ،تأکيد کردند و خاطرنشان ساختند که معنویت به عنوان مرکز اصلي
چرخهاي تحول انسان به شمار ميآید در حاليکه محققان قبلي معنویت را به عنوان بعد برتر
تحول درنظر ميگرفتند .معنویت و مذهب به عنوان عوامل تأثير گذار بر رضامندي زندگي
یک رویداد ذهني ،خصوصي و دروني هستند .تحقيقات حاکي از آن است که دینداري و
معنویت در بسياري از مطالعات با بهزیستي ذهني و رضامندي زندگي مرتبط و در تعامل
است (کلي وميلر0117 ،8؛ دونهو و بنسون0335 3،؛ مک فادن0335 ،01؛ ویلس،00

1. religiosity
2. spirituality
3. Witmer & Sweney
4. self- regulation
5. Work
6. love
7.Wilber
8. Kelley & Miller
9. Donahue & Benson
10. Mcfaden
11. Wills

34

فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی ،سال ششم ،شماره بيست و یکم ،زمستان 44

0117؛کوثري0387 ،؛ هادیان فرد0384 ،؛ محمدي .)0386 ،بخشي از حرکت روانشناسي
مثبت بررسي مهارتهاي مقابلهاي مبتني بر نيرومنديها است .در ده سال گذشته ،معنویت،
مذهب و مقابله مذهبي به عنوان راهبردهاي موثرمقابله با آشفتگيها و پریشانيها مورد توجه
عده بسياري از روانشناسان و مشاوران قرار گرفته است .افراد مذهبيتر سطوح باالتري از
شادکامي و رضامندي از زندگي را گزارش کردهاند (پولما و پندلتون .)0331 ،0این نتایج
نشان ميدهد که مذهب و معنویت ميتوانند به عنوان راهبردي موثر در حل مسأله و کاهش
آشفتگي باشند و این امر به نوبهي خود بهزیستي ذهني و رضامندي زندگي را افزایش
ميدهد .یافتهها حاکي از آن است که بهزیستي معنوي یک زندگي مملو از یقين در ارتباط
با خداست و یک ترکيب مذهبي ،اجتماعي و رواني را شامل ميشود .معنویت باعث ميشود
که فرد داراي هویت یكپارچه ،رضایت ،شادي ،عشق ،احترام ،نگرشهاي مثبت ،آرامش
دروني و هدف و جهت در زندگي باشد .از آنجایي که ناراحتيهاي رواني معموالً در سراسر
عمر اتفاق ميافتد ایجاد و حفظ یک حسي از بهزیستي معنوي ميتواند نقش حياتي در
سازگاري با فشارها داشته باشد .کالرك و للكز )0115( 0نيز از دینداري و معنویت به عنوان
عوامل مهم رضامندي زندگي یاد کرده اند .دوسازهي متفاوت دیگر که توجه چشمگيري را
در پيشبيني رضامندي زندگي دریافت کردهاند ،عبارتند از اميدواري و خوشبيني.
خوشبيني و اميدواري با شاخصهاي آسيبشناسي رواني همبستگي منفي دارند .خوشبيني
و اميدواري سالمت جسمي و رواني را آن گونه که با انواع شاخصها از جمله سالمت
خودگزارشي ،بهزیستي ذهني ،رضامندي زندگي ،کنارآمدن مؤثر و رفتار ارتقاءدهنده
سالمت مشخص شدهاند ،پيشبيني ميکند (واي چونگ ،گيواني و کاترین0118 ، 3؛
اشنایدر 0111،4ب ،بيلي ،انگ ،فریچ 5و اشنایدر  .)0117،سایر تحقيقات نشان ميدهند که
عزتنفس (بورزوماتو-گایني ،کندي ،مک کاب ،و دیگز -وایت0113 ،6؛ یتيم0113 ،7؛
1. Polma & Pendelton
2. Clark & Lelkes
3. Whi-chung, Giovanni & Chatherine,
4. Snyder
5. Bailey, Eng, Frisch
6. Borzumato- Gainey, Kennedy, McCabe & Degges-White
7. Yetim
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زینگ ،سانگ و لين )0114 ،0و خودکارآمدي (کاپرارا و ستيكا0115 ،0؛ تانگ و سونگ،3
0115؛ دال بک ،دیوید و ریچارد ،0118 ،4الیتسي )0336 ،5پيشبينيکنندههاي قوي از
رضامندي زندگي هستند .عزت نفس سازهاي است که برنحوهي ارزشيابي شخصي از خود
و اندازهگيري احساس وي از خودش در مقایسه با خود ایدهآل و خودآرماني داللت دارد
(زانگ .)0115 ،6خودکارآمدي نيز با جنبههاي مثبت و منفي بهزیستي ذهني مرتبط است.
همهي ما انسانها داراي نظامي از باورها هستيم که دنياي ما را ساختدار ميکنند و تجارب
ما را معنا ميبخشند (دویک.)0111 ،7
بدین ترتيب شادکامي و بهزیستي از زمان پيدایش نوع انسان موضوعات اساسي و مهمي
بودهاند و نظامهاي فلسفي و مذاهب همواره به دنبال پاسخگویي به این سؤال بودهاند که
چگونه ميتوان به یک هماهنگي ،آرامش دروني و شادکامي دست یافت .در مطالعات
متعددي این الگوي کلي تأیيد شده است که هر چقدر مردم بيشتر بر اقدامات مالي و مادي
تأکيد کنند ،بهزیستي ذهني آنها کمتر خواهد بود .این موضوع هم در کشورهاي توسعهیافته
مثل آلمان و آمریكا و هم در کشورهاي در حال توسعه مثل هند و روسيه به اثبات رسيده
است(ریان و دسي .)0110 ،این خود جاي سؤال دارد که درکشور ما ایران-که کشوري
درحالتوسعه است -نقش منابع روانشناختي-که در پژوهش حاضر سازههاي روانشناسي
مثبتگرا هستند -در رضامندي زندگي چگونه است؟
مروري گسترده بر ادبيات پژوهشي ترکيب معنویت و دینداري ،و نقش سازههاي
روانشناسي مثبت به عنوان منابع روانشناختي ،کيفيت زندگي و بهزیستي ذهني نشان ميدهد
که مطالعات اندکي در این زمينه انجام شده است .با عنایت به تهميدات یاد شده و اینكه در
شناسایي عوامل مهم و مؤثر در بهزیستي ذهني و تحول بهينه پژوهشهاي کمي انجام شده
است و مدلي جامع و یكپارچه از متغيرهاي مهم در این حيطه در یک مدل همایند ارائه نشده
1. Zheng, Sang & Lin
2. Caprara & Steca
3. Tong & Song
4. Dahlbeck, David & Richard
5. Laitcy
6. Zhang
7. Dweek
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است .و پژوهشهاي موجود صرفاً به بعضي از متغيرها پرداختهاند .پژوهش حاضر درصدد
ارائه مدل و آزمون آن در پيشبيني رضامندي زندگي بر اساس متغيرهاي معنویت ،دینداري،
اميدواري ،خوشبيني ،خودکارآمدي و عزت نفس در کارکنان دانشگاههاي دولتي شهر
تهران ميباشد که از این طریق اینکه اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي پژوهش با
رضایت زندگي مورد بررسي قرار ميگيرند .مدل فرضي محقق مدل زیر ميباشد:

نمودار  .1مدل فرضی مبتنی بر مطالعات پژوهشی در پيشبينی رضامندی زندگی

روش پژوهش
روش پژوهش همبستگي از نوع تحليل مسير بود.
شرکتکنندگان :جامعه آماري این پژوهش شامل کليه کارکنان دانشگاههاي دولتي شهر
تهران بود که در سال  87-88در یكي از دانشگاههاي دولتي مشغول به کار بودند .از این
جامعه با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي تعداد 0111نفر انتخاب شدند.
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روش انتخاب نمونه به این صورت بود که ابتدا ليست تمام دانشگاههاي دولتي شهر تهران
تهيه و سپس به طور تصادفي  5دانشگاه (تهران ،عالمه طباطبایي ،اميرکبير ،شاهد ،شهيد
بهشتي) انتخاب شدند .سپس به دانشكدهها و بخشهاي اداري دانشگاهها مراجعه و
پرسشنامهها بين کارکنان توزیع شد و بعد از یک یا دو روز جمعآوري شد .از مجموع کل
گروه نمونه  403نفر مرد و  541نفر زن بودند .دامنه سني آزمودنيها  00تا  61سال بود که
افراد 00تا  41سال به عنوان گروه جوان و افراد  40تا  65سال به عنوان گروه ميانسال در نظر
گرفته شد که به این ترتيب افراد جوان 534نفر و افراد ميانسال  353نفر بودند.
ابزار تحقیق -0 :مقياس رضایتمندي از زندگي :داینر و همكاران ( )0385مقياس
رضایت از زندگي 0را براي همه گروههاي سني تهيه کردند .این مقياس داراي  5ماده است
و هر ماده از ( 0کامالً مخالفم) تا ( 7کامالً موافقم) نمرهگذاري ميشود .ضریب آلفاي
کرونباخ آن  1/87و ضریب بازآزمایي آن 1/80گزارش شده است (به نقل از کار0ترجمه
شریفي و نجفي زند .)0385 ،در پژوهشهاي قبلي همساني دروني این مقياس بين  1/73تا
1/83گزارش شده است (معتمدي شلمزاري ،اژه اي ،آزادفالح و کيامنش .)0380 ،پاووت،3
داینر ،کولوین و ساندویک )0330( 4اعتبار قابل قبولي با بهرهگيري از مقياسهاي
خودگزارشدهي و مالكهاي خارجي مانند گزارش همساالن ،مقياس حافظه و
درجهبنديهاي باليني به دست آوردند .نتيجه مطالعه مظفري ( )0380نشان داده است که
مقياس رضایت از زندگي در ایران از روایي و پایایي مناسبي برخوردار است .براساس مطالعه
مذکور ضریب آلفاي کرونباخ را  /85و ضریب بازآزمایي آن در فاصله  6هفته برابر
با1/84بوده است .همچنين براي تعيين روایي همگراي مقياس از همبستگي این مقياس با
مقياس عاطفه مثبت و منفي استفاده شده که ضریب همبستگي مقياس رضایت از زندگي با
عاطفه مثبت برابر  1/07و با عاطفه منفي برابر با  1/07گزارش شده است .روایي این آزمون
در پژوهش جوکار ( )0386به شيوه تحليل عاملي محاسبه گردید که نتایج حاکي از وجود
)1. Satisfaction With Life Scale(SWLS
2. Carr
3. Pavot
4. Colvin & Sandvik
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یک عامل کلي در مقياس داشت که بيش از  54درصد از واریانس سؤالها را پيشبيني
مينمود .شاخص  KMOبرابر  1/81و مقدار حاصل از آزمون کرویت بارتلت نيز برابر
 061/05و در سطح  1/110معنادار بود .با توجه به تعداد سؤالها ميتوان گفت مقياس از
روایي و پایایي بسيار مطلوبي برخوردار است .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این
پرسشنامه  1/88به دست آمد.
 -0مقياس بهزیستي معنوي پالوتزیان و اليسون :)0380( 0این مقياس شامل  01ماده
آزمون است .بهزیستي معنوي ،تجربه و رضایت از رابطه با خدا را ميسنجد و مربوط به حس
هدفمندي و رضامندي است (اليسون و اسميت .)0330 ،ضریب آلفاي کرونباخ براي
بهزیستي معنوي /31گزارش شده است (کيميا .)0111،0مقياس پاسخگویي به سؤاالت
ليكرت  6درجهاي از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم است .شيوه نمرهگذاري سؤاالت از  0تا
 6است .و از طریق نمرهگذاري این مقياس نمره کل بهزیستي معنوي به دست ميآید.
پالوتزین و اليسون ( )0380طي پژوهشي ضریب آلفاي کرونباخ بهزیستي معنوي را 1/33
گزارش کردند .در پژوهش دیگري ضرایب بازآزمایي در فاصله زماني  6تا 01هفتهاي 1/88
تا  1/33گزارش شده است (بافورد ،3پالوتزیان و اليسون .)0330 ،همچنين این مقياس توسط
دهشيري ،سهرابي ،جعفري و نجفي ( )0386روي دانشجویان دختر و پسر ایراني مورد
اعتباریابي قرار گرفته و اعتبار آن از طریق آلفاي کرونباخ براي کل مقياس برابر با 1 /31و
ميزان ضرایب اعتبار به روش بازآزمایي 1/85گزارش شده است .در پژوهش حاضر آلفاي
کرونباخ این پرسشنامه  1/86به دست آمد.
 -3مقياس عمل به باورهاى دینى (معبد) :این آزمون داراى  05ماده است که عمل به
باورهاى دینى را اندازه مىگيرد .مواد آزمون در چهار حوزه عمل به واجبات ،عمل به
مستحبات ،فعاليتهاى مذهبى (عضویت در گروههاى مذهبى و ).. .و در نظر گرفتن مذهب
در تصميمگيرىها و انتخابهاى زندگى قرار دارد .سؤاالت آزمون با توجه به رفتارهاى
دینى رایج در جوانان متدین به اسالم انتخاب شده است .هر سؤال پنج گزینه دارد که از
1. Paloutzian & Ellison
2. Kaymia
3. Bufford
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صفر تا چهار نمرهگذارى مىشود .بدین ترتيب کمترین نمره کل ،صفر ،به معنى عمل نكردن
به هيچ یک از باورهاى دینى و بيشترین نمره صد ( )011نشاندهنده عمل به همه باورهاى
دینى به حساب مىآید.آزمون معبد با  834نفر دانشجو ( 600دختر و  073پسر) و  50جوان
زندانى ( 05دختر و  08پسر) جمعاً  347نفر اجرا شده است .پایایى این آزمون از طریق
بازآزمایى و دونيمهکردن به ترتيب  1/76و  1/30بدست آمده است .همچنين ضریب آلفاى
کرونباخ این آزمون  1/34است .به گفته سازنده آزمون ،آزمون داراى اعتبار محتوا (صورى
و منطقى) باالست ،اعتبار وابسته به مالك آن از طریق مقایسه افراد مذهبى و غيرمذهبى
(دستهبندى همساالن ،دستهبندى مربيان و تفاوت نمرههاى زندانيان با جوانان مذهبى) با
ضریب اعتبار  1/78-1/87و اعتبار سازه (تفاوت ویژگىهاى شخصيتى در آزمون  )EPQبا
توجه به پژوهشهاى انجام شده در این زمينه ) (P<0.001بدست آمده است(گلزارى،
 .)0373درپژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  1/87به دست آمد.
 -4مقياس خوشبيني :این پرسشنامه توسط شيیر و کارور )0385( 0براي سنجش
خوشبيني ساخته شد و جهتگيري سبک زندگي 0نام گرفت .شامل  6سوال است که سه
سوال به صورت مثبت و سه سوال تا به صورت منفي طراحي شدهاند .نمره باالتر نشاندهنده
خوشبيني بيشتر است (شوگرین 3و همكاران .)0116 ،پس از معكوس کردن نمرات به دست
آمده سؤاالت مجموع نمرات مادههاي خوشبيني و بدبيني به عنوان نمره کل خوشبيني
محاسبه ميشود .در تحقيقات دیگر که نمونهها شامل دانشجویان ،مردان و زنان مسن و
گروههاي دیگر بوده است ضریب آلفاي بزرگتر از  1/75هم گزارش شده است .همبستگي
بازآزمایي بعد از  4ماه  ،1/68یک سال 1/61و دو سال  1/56بوده است(برایانت و ونگروس،4
 .)0114در حمایت از اعتبار همزمان ،این پرسشنامه همبستگي مثبت با انتظار موفقيت و منفي
با نااميدي و افسردگي دارد (اشنایدر و لوپز .)0117 ،پاسخدهندگان درجه موافقت خود را با
هر سوال با استفاده از مقياس  5درجهاي ليكرت( :صفرکامالً مخالف تا  4کامالً موافق )
1. Scheier & Carver
2. Life Orientation Test
3. Shogren
4. Bryant & Cvengros
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نشان ميدهند .سپس نمره خوشبيني هر فرد با توجه به پاسخها بهدست ميآید که نمره باالتر
نشاندهنده خوشبيني بيشتر است .این مقياس ویژگيهاي روانسنجي رضایتبخشي داشته
است و پایایي آن با روش آلفاي کرونباخ  1/85بوده است (مارشال والنگ .)0331 ،0پژوهش
کجباف ،عریضي و خدابخشي ( )0385حاکي از پایایي باالي مقياس خوشبيني مي باشد.
ضرایب روایي همزمان بين مقياس خوشبيني با افسردگي وخودتسلطیابي به ترتيب 1/643
– و  1/705گزارش شده است .روایي همگراي آن در ایران نيز توسط موسوينسب و تقوي
( )0385مورد تأیيد قرار گرفته است .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 1/83
بهدست آمد.
 -5پرسشنامه خودکارآمدي :این مقياس ویرایش ایراني مقياس باورهاي خودکارآمدي
عمومي(نظامي و همكاران  ،0336نقل از رجبي )0385 ،است و داراي  01گویه
چهارگزینهاي با دامنهاي از 0تا  4است که کمينه و بيشينه آن  01و  41است .این مقياس روي
نمونه  810نفري زن و مرد ایراني هنجارگزیني شده که آلفاي کرونباخ  1/83گزارش شده
است (شوارزر0117 ،0؛ شولز ،گاتيرز -دونا ،سود 3و شوارزر .)0110 ،این مقياس تاکنون به
 08زبان برگردانده شده است .ضرایب به دست آمده آلفاي کرونباخ این مقياس در
کشورهاي گوناگون چنين گزارش شده است :در کانادا  ،1/88در کاستاریكا  ،1/80در
آلمان  ،1/80در بریتانياي بزرگ  ،1/ 88در فرانسه  ،1/80در ایران ،1/84در اسپانيا  ،1/84در
ژاپن ،1/30درکره  ،1/85در اندونزي 1/73و در هند  .1/75ضرایب به دست آمده نشان دهنده
پایایي دروني این مقياس در ميان مردم گوناگون جهان است (نقل از رجبي .)0385 ،در
پژوهش رجبي( )0385آشكار شد که این مقياس ابزاري یکبعدي است که  38/63درصد
از واریانس گویهها را تبيين ميکند .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه 1/83به
دست آمد.
 -6مقياس اميد بزرگساالن :مقياس اميد بزرگساالن یک پرسشنامه خودگزارشگري
مشتمل بر  00سؤال است که توسط اشنایدر و همكاران در سال  0330ساخته شده است و
1. Marshall & Lang
2. Schwarzer
3. Scholz, Gutierrez-Dona & Sud
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ویژگيهاي روانسنجي آن مورد تأیيد قرار گرفته است (اشنایدر و همكاران.)0330 ،
پاسخدهندگان درجه موافقت خود را با هر سوال با استفاده از مقياسي  4درجهاي :0( :کامالً
درست تا :4کامالً غلط) نشان دادند .سؤاالت  7 ،5 ،3و  00انحرافي هستند که در
نمرهگذاري وارد نميشوند 8 .سوال دیگر ( 4سوال عاملي ،01 ،3 ،0و  ) 00و 4سوال راهبردي
( 6 ،4 ،0و  )8نمره اميد کلي فرد را به دست ميدهند که از  8تا  30متغير است .ضریب آلفاي
کرونباخ این مقياس قابل قبول است (براي اميدواري کل  ، /86براي بعد تصميم
هدفمدار ،1/80و براي راهبردها  )1/84پایایي بازآزمایي در طي  01هفته1/80بهدست آمده
است (اشنایدر .)0111،تحقيقات زیادي از پایایي و اعتبار این پرسشنامه به عنوان مقياس
اندازهگيري اميدواري حمایت ميکنند (برایانت و ونگروس . )0114 ،همساني دروني کل
آزمون  1/74تا  1/84است .پایایي بازآزمایي1/81گزارش شده است (اشنایدر و لوپز،0
 .)0117در ایران پایایي و روایي مقياس بر روي نمونه  011نفري محاسبه گردیده است.
ضریب همساني دروني کل براي ابعاد راهبردها  /70و تصميم هدفمدار  /68بهدست آمده
است .روایي همزمان مقياس نيز با ناميدي بک  1/80گزارش شده است (شيرینزاده و
ميرجعفري .)0385 ،در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  1/86به دست آمد.
 -7مقياس عزتنفس روزنبرگ :این مقياس یكي از پرکاربردترین ابزارها در زمينه
عزتنفس است و شامل  01سؤال است که  5سؤال آن منفي و  5سؤال آن مثبت ميباشد.
هر ماده داراي دو گزینه به صورت موافقم و مخالف است .اعتبار واگرا و همگراي آن در
بسياري از تحقيقات مناسب و قابل قبول گزارش شده است (آرن و همكاران 0333 ،به نقل
از جين .)0110 0ضري ب پایایي آن در دامنه  1/86تا  1/83گزارش شده است(داینر.)0385 ،
در پژوهش مظلومي محمودآباد ،مهري و مروتي شریف آباد ( )0385پایایي ثبات دروني این
پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ  1/78به دست آمده است .درپژوهش
حاضر آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  1/83به دست آمد.
-8پرسشنامه جمعيت شناختي :از این پرسشنامه براي سنجش سن ،جنس ،وضعيت تأهل
1. Lopez
2. Arns
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و وضعيت اقتصادي استفاده شد که وضعيت اقتصادي از طریق ميزان درآمد مورد سنجش
قرار گرفت.

یافتههای پژوهش

با توجه به اینكه اسااااس تحليل در برنامه ليزرل ،بر مبناي ماتریس واریانس -کوواریانس یا

همبستگي بين متغيرهاي درونزا و برونزا است لذا جدول  0ماتریس کوواریانس و همبستگي
بين متغيرهاي پژوهش را نشان ميدهد.

جدول  .1ماتريس همبستگی و ماتريس واريانس-کوواريانس متغيرهای پژوهش
متغيرها

معنویت

دینداري

سن

اقتصادي

ميزان وضعيت

جنسيت

وضعيت أاهل

رضامندي زندگي

اميدواري

خوشبيني

عزت نفس

خود کارآمدي

معنویت

0

017/506

4/171

013546/538

1/104

0/083

418/58

05/365

05/065

8/701

0/804

دینداري

**1/55

0

03/703

035680/363

0/504

0/367

37/713

33/600

00/070

3/674

01/003

سن

1/14

**1/03

0

3/34053/016

-1/143

-1/184

-3/456

1/876

1/106

1/611

1/361

اقتصادي

وضعيت

1/10

**1/03

1/10

1/10

0

-1/184

1/437

-1/450

-1/138

1/010

جنسيت

**1/16

**1/03

**1/34

0

0407/573

00133/340

76008/083

37314/830

60304/843

38087/753

57533/803

-1/510
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وضعيت تأهل

**1/17

**1/17

**1/36

**1/03

-1/15

0

1/455

1/065

-1/106

-1/106

1/074

رضامندي زندگي

**1/43

**1/40

-1/15

**1/01

**1/16

1/15

0

01/644

6/073

6/010

00/647

اميدواري

**1/47

**1/44

-1/10

1/17

-1/18

1/15

**1/44

0

3/436

0/884

00/073

خوشبيني

**1/30

**1/35

-1/16

**1/03

-1/10

-1/10

**1/08

**1/06

0

0/711

3/333

عزتنفس

**1/34

**1/36

-1/10

**1/06

1/13

1/10

**1/50

**1/36

*1/07

خودکارآمدي

**1/40

**1/31

-1/10

1/13

-1/13

1/15

**1/43

**1/60

**1/38

**1/00

0

3/564
0

** P >1/10

*P>1/10

دادههاي باالي قطر ماتریس مربوط به ماتریس واریانس  -کوواریانس و زیر قطر
ماتریس ،همبستگي بين متغيرهاي برونزا و درونزاي پژوهش را نشان ميدهد .ماتریس
همبستگي بين متغيرها نشان ميدهد که رابطه خطي بين متغيرها در غالب موارد به جز رابطه
بين برخي متغيرهاي جمعيتشناختي با متغيرهاي روانشناسي مثبتگرا شامل سن با معنویت،
جنس با معنویت ،رضامندي زندگي با سن ،اميدواري با سن ،خوشبيني با سن ،عزتنفس با
سن ،خودکارآمدي با سن ،جنس با وضعيت اقتصادي ،اميدواري با جنس ،خوشبيني با
جنس ،عزتنفس با جنس ،خودکارآمدي با جنس ،رضامندي زندگي با تأهل ،اميد با تأهل،
خوشبيني با تأهل ،عزتنفس با تأهل ،خودکارآمدي با تأهل ،معنادار است.
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نمودار 0بيانگر ضرایب مسير الگوي تعدیلشده بر اساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم
متغيرهاي برونزا از طریق متغيرهاي واسطهاي درونزا روي رضامندي زندگي است.

نمودار .2ضرايب مسير الگوی تعديلشده بر اساس مسيرهای مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای برونزا از
طريق متغيرهای واسطهای درونزا روی رضامندی زندگی
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نمودار  3بيانگر مقادیر  Tبراي بررسي معنيداري ضرایب مسير الگوي تعدیلشده بر
اساس مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي برونزا از طریق متغيرهاي واسطهاي درونزا
بر روي رضامندي زندگي است.

نمودار .3مقادير  Tبرای بررسی معنیداری ضرايب مسير الگوی تعديلشده بر اساس مسيرهای
مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای برونزا از طريق متغيرهای واسطهای درونزا روی رضامندی زندگی
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جدول 0نتيجه شاخصهاي آزمون برازندگي ضرایب مسير بر اساس مدل تعدیلشده
متغيرهاي پژوهش را نشان ميدهد.
جدول .2نتيجه شاخصهای آزمون برازندگی ضرايب مسير بر اساس مدل تعديلشده متغيرهای
پژوهش
مقدار

عنوان شاخص
مدل اوليه

نتيجه

دامنه مورد قبول
مدل اوليه

مدل تعدیلشده و نهایي

مدل تعدیلشده و نهایي

χ2 Satorra
Bentler
Df

380/43

40/00

P >1 /15

رد

تایيد

03

05

-

-

-

df/χ2

03/40

0/68

/ df < χ21 /10

رد

تأیيد

-

رد

تأیيد

RMSEA

1/07

1/107

RMSEA <1 /15

رد

تأیيد

RMR

1/165

1/103

RMR <1 /15

رد

تأیيد

SRMR

1/165

1/103

SRMR <1 /15

رد

تأیيد

GFI

1/33

1/33

GFI >1 /31

تأیيد

تأیيد

AGFI

1/65

1/38

AGFI >1 /31

رد

تأیيد

NFI

1/83

1/33

NFI >1 /31

رد

تأیيد

NNFI

1/56

1/33

NNFI >1 /31

رد

تأیيد

CFI

1/31

0/11

CFI >1 /31

تأیيد

تأیيد

IFI

1/31

0/11

IFI >1 /31

تأیيد

تأیيد

RFI

1/55

1/37

RFI >1 /31

رد

تأیيد

Δ χ2

(341/37 )00

بررسي ميزان تفاوت برازش دو مدل مورد بررسي(جدول )0حاکي از آن است که مدل
تعدیلشده ( ،) M1بهواسطه حذف روابط مسير بين متغيرهاي جنسيت با رضامندي زندگي،
تأهل با رضامندي زندگي ،تأهل با اميدواري ،تأهل با عزتنفس ،تأهل با خودکارآمدي ،سن
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با خودکارآمدي ،سن با اميدواري ،وضعيت اقتصادي با خودکارآمدي ،وضعيت اقتصادي با
رضامندي ،وضعيت اقتصادي با اميدواري ،و با اضافه کردن مسيرهاي بين متغيرهاي برونزاي
معنویت با وضعيت تأهل ،معنویت با جنسيت ،دینداري با تأهل ،دینداري با سن ،و با اضافه
کردن روابط مستقيم بين متغيرهاي درونزاي خودکارآمدي به اميدواري و عزتنفس بر
خودکارآمدي در مقایسه با مدل اوليه ( ) Mبرازش بيشتري با دادهها دارد (،P>0/0000

 ،)Δχ2=162/10،df=2بررسي شاخصهاي برازش مدل تعدیلشده حاکي از آن است که
برازش نسبتاً مطلوبي با دادهها دارد.

بحث و نتيجهگيری
بررسي شاخصهاي برازش مدل اوليه ،حاکي از عدم برازش مدل به جز در شاخصهاي
 IFI ،GFIو  CFIبود .در نتيجه ،مدل اوليه ارائه شده پژوهش تعدیل شد و نتایج نشان داد
که مدل تعدیلشده شاخصهاي برازش بهتري با دادهها دارد .با توجه به این که در ادبيات
پژوهشي ،مدلي که همچون مدل پژوهش حاضر سازههاي روانشناسي مثبت را به طور جامع
در یک مدل ارائه کند انجام نشده است .لذا به چند مورد که برخي از متغيرهاي پژوهش
حاضر را بررسي کردهاند و با مدل حاضر همخواني دارد ،اشاره ميشود .یافته پژوهش حاضر
در خصوص برازش مدل تعدیل شده جهت تبيين رضامندي زندگي با پژوهش شوگرین و
همكاران ( ،)0116زوليگ ،وارد و هورن ،)0116 (0ماکيگانگاس و کينونن )0113( 0و
هندریک و هندریک )0115( 3همخواني دارد.
نتایج نشان داد که متغيرهاي برونزاي معنویت ،دینداري ،سن و متغيرهاي درونزاي اميد،
خوشبيني ،عزتنفس و خودکارآمدي روي هم  40درصد از واریانس رضامندي زندگي
را تبيين ميکند .مجموع متغيرهاي برونزاي معنویت ،دینداري ،جنسيت ،سن ،وضعيت
اقتصادي  03درصد از واریانس رضامندي زندگي را تبيين ميکند .مجموع متغيرهاي
برونزاي معنویت ،دینداري ،جنسيت ،و درونزاي خودکارآمدي  44درصد از واریانس

1. Zullig, Ward & Horn
2. Makikangas & Kinnunen
3.Hendricks & Hendricks
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متغير اميد را تبيين ميکنند .مجموع متغيرهاي معنویت ،دینداري ،جنسيت ،سن ،وضعيت
اقتصادي 04 ،درصد از واریانس متغير درونزاي مالك اميد را تبيين ميکنند .مجموع
متغيرهاي برونزاي معنویت و دینداري ،جنسيت ،سن ،وضعيت اقتصادي 03 ،درصد از
واریانس متغير درونزاي مالك عزتنفس را تبيين ميکنند .مجموع متغيرهاي برونزاي
معنویت ،و دینداري ،جنسيت و متغير درونزاي عزتنفس  04درصد از واریانس متغير
درونزاي خودکارآمدي را تبيين ميکند .مجموع متغيرهاي برونزاي معنویت ،دینداري،
جنسيت و سن  08درصد از واریانس متغير درونزاي خودکارآمدي را تبيين ميکند.
بنابراین ميتوان گفت که متغيرهاي ارائهشده در مدل تدوینشده توان تبيين واریانس
رضامندي زندگي را دارند .نظر به این که تحفيفات مختلفي در مورد متغيرهاي پژوهش انجام
شده است و تقریباً تمام تحقيقات انجام شده در مورد سازههاي مثبت رابطه معناداري را با
رضامندي زندگي نشان دادهاند که با پژوهش حاضر همخواني دارد .از جمله ميتوان به
تحقيقات زوليگ و همكاران ( ،)0116ویلس ( )0117فوي ،)0118( 0محمدي (،)0386
ساروچي و دنک ،)0116( 0آردلت و کوئينگ )0117( 3کوثري ( ،)0387سلطانيزاده
( ،)0386پاتو ( ،)0386هادیانفرد ( )0384دیویس ،)0116( 4آیاش -عبدو و آالموئن

5

( ،)0117بيلي و همكاران ( ،)0117گولر ،)0118( 6بورزوماتو-گایني و همكاران (،)0113
نيكول 7و همكاران ( ،)0117دال بک و همكاران ( ،)0118عباسپور ،کریمي و عباسي
( ،)0386ویچيو 8و همكاران ()0117اشاره کرد .رضامندي زندگي از جمله مسائلي است که
براي بسياري از افراد مهم است و تحت تأثير عوامل مختلفي است .در این تحقيق آشكار شد
که سازه هاي روانشناسي مثبتگرا که در سالهاي اخير مطرح شده است نقش مهم و
معناداري را در رضامندي ایفا ميکنند و توان پيشبيني رضامندي را دارند .در تبيين این نتایج
1. Fouhy
2. Ciarrocchi & Deneke
3. Ardelt & Koenig
4. Davis
5. Ayyash-Abdo & Alamuddin
6. Goeller
7. Nicole
8.Vecchio
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ميتوان گفت سازههاي روانشناسي مثبتگرا در درون خود باعث انرژي دادن به افراد
ميشود و در نتيجه افراد از زندگي خود لذت ميبرند و احساس رضایت ميکنند .دو متغير
معنویت و دینداري از جمله متغيرهایي هستند که در رشد تحول بهينه افراد نقش مهمي دارند
و پاسخهاي بسياري از سؤاالت افراد را ميدهند و در نتيجه به دليل اهميت آنها نه تنها بر
رضامندي زندگي اثر مستقيم ميگذارند بلكه بر سایر عوامل و منابع روانشناختي دیگر نيز
تأثير گذاشته و از طریق آنها پيامدهاي مثبتي از جمله رضامندي و بهزیستي را به دنبال دارد.
اشنایدر و لوپز ( )0110نيز اظهار داشتهاند که از مهمترین عوامل شناختي و نگرشي در
رضامندي زندگي سازههایي چون اميدواري ،خوشبيني ،همدلي ،پيوندجویي ،عفو،
بخشش ،مذهب و معنویت است .اليسون ( )0380نقش معنویت را در چها ساز و کار زیر
ميداند )0 :نيروي یكپارچهکنندهي جنبههاي جسمي ،هيجاني و اجتماعي سالمتي  )0یک
منبع معنوي در زندگي که به صورت سائق در عملكرد شخص  )3منبعي براي پيوند بين افراد
که به دوستي گرم ،عشق ،همدردي و وفاداري یک سري اصول کمک ميکند)4منبعي از
ادراکات فردي که به افراد کمک ميکند ،ماوراءالطبيعه و لذت را تجربه کنند .در واقع
معنویت باعث ميشود که فرد داراي هویت یكپارچه ،رضایت ،شادي ،عشق ،احترام،
نگرشهاي مثبت ،آرامش دروني و هدف و جهت در زندگي باشد .در تبيين رابطه مذهب
به صورت مستقيم و غيرمستقيم با رضایت از زندگي طبق نظر جورج ، 0اليسون و الرسون

0

( )0110چهار مكانيزم روانشناختي است بيانگر اثر مذهب بر سالمت ،بهزیستي و رضامندي
زندگي است .اول از طریق ارتقاء اعمال مربوط به سالمت ،سبکهاي زندگي سالمت و
آموزش آنچه که باعث ميشود فرد مراقب جسم خود باشد .مكانيزم دوم حمایت اجتماعي
است که اثرات قدرتمندي بر سالمت دارد .سومين مكانيزم منابع روانشناختي نظير عزتنفس،
خودکارآمدي ،خوش بيني ،اميدواري ،بخشایش و شایستگي است و چهارمين مكانيزم
ساختار اعتقادي نظير حس به هم پيوستگي است که در مقابل استرس به عنوان ضربهگير
عمل ميکند .افرادي که امور مذهبي را به جا ميآورند ممكن است به دالیل زیادي شادتر
1. George
2. Larson
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از سایر افراد باشند .دراین مورد سه دليل در روانشناسي مورد توجه قرار گرفته است :.اول
این که دین یک سامانه باور منسجم ایفا ميکند که باعث ميشود افراد براي زندگي معنا
پيدا کنند و به آینده اميدوار باشند .سامانههاي باور دیني به برخي از ما امكان ميدهد که به
نامالیمات ،فشارهاي رواني و فقدانهاي گریزناپذیر که در روند چرخه زندگي رخ ميدهند
معنا بدهيم و به یک زندگي بعدي که در آن این گونه دشواريها وجود ندارد اميداوار و
خوشبين باشيم .دوم این که ،حضور مرتب در امور مذهبي و جزو جامعه مذهبي بودن براي
افراد حمایت اجتماعي فراهم ميآورد .سوم این که پرداختن به مذهب اغلب با سبک
جسماني و رواني سالمتر همراه است.
در واقع پژوهشگران در تبيين این رابطه چندین امكان را مورد توجه قرار دادهاند-0 :
مذهب احساس معنيدار بودن زندگي را به انسان ميدهد و باعث اميدواري ميشود-0 .
مذهب به عنوان مروج رفتار مثبت یک سبک سالم براي زندگي پيشنهاد ميکند ،هنجارهاي
شایستة اجتماعي را تشویق و رفتارهاي ناپسند را زشت ميشمرد -3 .از آنجا که بسياري از
آیينهاي مذهبي در گردهمایيهاي مذهبي رخ ميدهند ،مذهب باعث پدید آمدن روابط
نزدیک و صميمي با افراد دیگر ميشود .پژوهشها نشان دادهاند که فراواني روابط نزدیک
با دیگران از همبستههاي احساس ذهني بهزیستي است  -4بررسيها در زمينة رویارویي با
استرس نشان ميدهند که اگر چه ميزان استرس تجربهشده در افراد مذهبي و غيرمذهبي
تفاوت معناداري ندارد ولي مذهب ممكن است به افراد کمک کند تا با استرس بهتر روبه رو
شوند (سليگمن و چيکسنتميهالي0111،؛ واتسون.)0110 ،0
طبق نظریههاي «از باال به پایين» این یک ویژگي شخصيتي برجسته است که مسائل را به
شكل مثبت ادراك کنيم و این آمادگي ،بر روشي که مردم با رویدادهاي زندگيشان یا
محيطهاي دیگر تعامل ميکنند ،اثر ميگذارد .زندگي شاد و رضایتمند به شرایط بيروني
بستگي ندارد ،بلكه حالت ذهني فردي همچون اميد ،اعتمادبهنفس و احساس کارآمد بودن
مهم است .عزتنفس که در تحقيقات مشخص شده است با معنویت مرتبط است ،بهعنوان
یک سپر و محافظ درمقابل ناسازگاري روانشناختي عمل ميکند و ارزیابي مثبت رضامندي
1. Watson
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زندگي را تسهيل ميکند ،بنابراین نقش ميانجي دارد .مذهب بر فرآیند فكري و ارزیابي
رویدادهاي روزمرة زندگي فرد تأثير ميگذارد .بدین ترتيب حتي بسياري از رویدادهاي به
ظاهر منفي ،مثبت و معنيدار ارزیابي ميشوند و فرد از آنها احساس مثبتي خواهد داشت.
بسياري از پژوهشگران بر این باورند که به کمک ایمان برخورد با هيجانها و شرایط
اجتماعي آسانتر ميشود (داینر ،لوکاس و اویشي.)0110 ،
یافته دیگر این تحقيق این بود که بين متغيرهاي جمعيتشناختي جنس ،وضعيت تأهل و
وضعيت اقتصادي با رضامندي زندگي رابطه مستقيم معناداري وجود نداشت .این نتيجه با
یافتهآیاش -عبدو و آالموئن ( )0117همخواني دارد .یافتههاي عباسپور و همكاران (،)0386
هادیانفرد ( )0384و هاشميان ،پورشهریاري ،بني جمالي و گلستاني بخت ( )0386نيز نشان
داد که متغيرهاي جنسيت و وضعيت تأهل تفاوت معنيداري در ميزان بهزیستي و رضامندي
زندگي ایجاد نميکند .نتایج فراتحليل  046مطالعه نشان داده است که جنسيت کمتر از 0
درصد در بهزیستي و رضامندي عمومي مؤثر است (هارینگ و همكاران .)0384 ،این یافته
در مطالعات بينالمللي از  06کشور نيز مورد تأیيد قرار گرفته است (اینگلهارت.)0331 ،
نتایج مشابهي نيز از دانشجویان  33کشور به دست آمده است (ميكالوس( )0330 ،به نقل از
کرمي نوري ،مكري ،محمدي فر و یزداني  .)0380 ،به طور کلي فراتحليلهاي انجامشده
حاکي از آن است که عوامل بيروني و متغيرهاي جمعيتشناختي پيشبينيکنندههاي قوي
در بهزیستي ذهني و رضامندي زندگي نيستند .بدین ترتيب ،منابع بيروني و مادي در مقابل
منابع دروني و روانشناختي مرتبط با شخصيت ،پيشبينيکنندههاي قوي از بهزیستي ذهني و
رضامندي زندگي نيستند .و این یافته نظریههاي از باال به پایين را مورد تأیيد قرار ميدهد .در
تبيين این یافته ميتوان گفت که براي بيشتر مردم ،ميزان رضایت از زندگي ناشي از تغييرات
و پيشرفتهاي موقعيتي مثل ازدواج ،با گذشت سالها و به مرور زمان کاسته ميشود.
بنابراین ،افراد ،هنگامي که به یک پيشرفت موقتي به وسيلة رسيدن به موقعيت جدید مثالً
افزایش سطح درآمد یا تغيير در چهره ميرسند چنين افزایشي پایدار نخواهد بود ،زیرا مردم
تمایل به سازگاري و انطباق با شرایط ثابت را دارند .بنابراین ،عوامل موقعيتي و بيروني نظير
وضعيت اقتصادي در کوتاهمدت براي افزایش بهزیستي و شادماني ،عملي به نظر ميرسد ،اما
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در بلندمدت کارایي ندارد و عوامل دروني از جمله شخصيت ،خوشبيني ،اميدواري،
خودکارآمدي و عزتنفس کارایي بيشتري دارند .البته قبل از اقدام به ارتقاء شادماني،
ضروري است ،نخست نيازهاي اساسي و اوليه برطرف گردد(لوکاس و همكاران؛  ،0113به
نقل از ليبوميرسكي ،کينگ 0و داینر  .)0115 ،پژوهشگران در توجيه این یافتهها بر این باورند
که جایگاه اجتماعي ،ثروت و دسترسي به منابع مادي اگر چه باعث شادکامي ميشوند ،ولي
به خاطر ساز و کار خوپذیري ،اندك اندك تأثير مثبت خود را از دست ميدهند تا فرد به
نقطة استقرار ،یا همان سطح سازگاري اوليه برسد؛ بنابراین موقعيتهاي زندگي تأثير موقتي
بر احساس ذهني بهزیستي دارند (هدیو ویرینگ .)0330 ، 0از یافتههاي این پژوهش چنين
استنباط ميشود که رشد و توسعه اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم تا حدي که
نيازهاي ایشان را برطرف سازد شادماني آنها را افزایش ميدهد ،لكن پس از مرتفع شدن
نيازهاي اوليه افراد ،افزایش شاخصهاي اقتصاد تأثير چشمگيري بر ارتقاي سطح شادماني
افراد نداشته ،توجه به سایر ابعاد را بيشتر ضروري ميسازد .اگرچه وضعيت اقتصادي از
پایههاي اصلي رضامندي و شادي بهشمار ميروند ولي زماني که افراد از این امكانات اوليه
برخوردار باشند و ضروریات زندگي خود را تأمين کرده باشند ،دیگر ثروت نقشي اساسي
ندارد (داینر .)0334 ،
مبتني بر یافتههاي این پژوهش و هم سو با پيشينه پژوهش ،توجه به رابطه ميان سازههاي
روانشناسي مثبتگرا در رویارویي با موقعيتهاي استرسزا ،در طراحي تالشهاي
مداخلهگرانه براي ارتقاء بهزیستي و رضامندي زندگي بيش از پيش اهميت ميیابد .این
پژوهش ضرورت آموزش شيوههاي مؤثر و کارآمد مبتني بر سازهاي روانشناسي مثبتگرا را
براي کاهش تجربه عواطف منفي و افزایش بهزیستي و رضامندي زندگي در افراد مورد
تأکيد قرار ميدهد.
با توجه به محدودیت گروه نمونه پژوهش حاضر روي کارکنان دانشگاه و جامع نبودن
تمام متغيرهاي مثبتگرا پيشنهاد ميشود به کارگيري یافتههاي پژوهش روي جامعههاي
1. Lyubomirsky & King
2. Headey & Wearing
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آماري دیگر احتياط شود و در پژوهشهاي بعدي گروههاي نمونه با جوامع متفاوتي به همراه
متغيرهاي مثبتگراي دیگر مورد بررسي قرار گيرند .از طرفي با توجه به جامعيت و تنوع
فرهنگي ایران بررسي مدل پژوهش حاضر در گروههاي قومي -قبيلهاي مختلف ایراني در
قالب پژوهشهاي متمایز نيز ضروري و مثمرثمر به نظر ميرسد.
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