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در مدل به : نتایج به دست آمده در این پژوهش منجر به تدوین یک مدل گردید: ها یافته
دست آمده نتایج بیانگر آن است که خود کارآمدي و خوشبینی و حمایت اجتماعی مطلوب بر 

شادکامی اثر ر خودکارآمدي و خوشبینی ب یرهايمتغهمچنین . عنادار دارندشادکامی اثر م
 خودکارآمدي و خوشبینی جمعاً یرهايمتغدر مدل مورد بحث . مستقیم و معنادار نشان دادند

  .درصد واریانس بهزیستی ذهنی را تبیین کند 42توانستند 
فزایش سطح اکه با  رسد یمبا توجه به نتایج به دست آمده به نظر : بحث و نتیجه گیري

 ها آنخودکارآمدي، حمایت اجتماعی و خوشبینی دانشجویان، احساس بهزیستی ذهنی در 
همچنان که در مدل نهایی نیز مشخص شده است که این سه متغیر  داراي نقش . یابد یمافزایش 

  . باشند یممستقیم و غیر مستقیم در افزایش احساس بهزیستی ذهنی 
  

   بینی بهزیستی ذهنی، خودکارآمدي، حمایت اجتماعی، خوش :گان کلیديواژ
 

  مقدمه
بشر همواره به دنبال این بوده است که به بهترین حالت ممکن زندگی کند و در عین حال 

در کنار آن مشتاق است که بداند که چطور قادر است کیفیت . از زندگی خود لذت ببرد
 یامدهايپبهزیستی ذهنی طی سه دهه اخیر  توجه ویژه به مفهوم .بخشد را ارتقا  اش یزندگ

، ارزشی بیشتر از همیشه براي انسانمهمی را براي بشر به دنبال داشته است ، چرا که با قائل شدن 
از بهزیستی ذهنی در  يا جنبه. مهم دانسته است اش یزندگارزیابی خود او را از کیفیت 

است که حالت موقتی و کوتاه مدت را  اش یزندگبرگیرنده ارزیابی شناختی فرد در مورد 
و آن رضایتمندي از زندگی نام گرفته  طوالنی از زندگی بوده يها دورهندارد بلکه مربوط به 

 ). 1386 افشاري،(است 
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        اش یزندگعبارت علمی است که معرف چگونگی ارزیابی فرد از  1بهزیستی ذهنی

نه مسئوالن اجتماعی یا  کند یمد فرد مشخص به این معنا که زندگی شایسته را خو. باشد یم
را مطلوب و راضی کننده  اش یزندگدر حقیقت این خود فرد است که باید . مملکتی  یروس

از نظر دینر بهزیستی ذهنی یک مفهوم سلسله مراتبی است که ابعاد و زیر ). 2000، 2دینر(بداند 
 . دهد یمرا در خود جاي  ییها مجموعه

. شود یمتقسیم  مؤلفهاي دو بعد عاطفی و شناختی است و هر بعد به دو بهزیستی ذهنی دار
 يها مؤلفههستند و  يا حوزهشناختی شامل رضایتمندي از زندگی و رضایتمندي  يها مؤلفه

بعد شناختی خصیصه پایداري را در خود دارد . گیرند یمعاطفی، عواطف مثبت و منفی را در بر 
 ).1386افشاري ( باشد یمو موقتی بودن را دارا اما بعد عاطفی خصیصه گذرا 

نقش عوامل  ها آندر زمینه بهزیستی ذهنی تحقیقات زیادي صورت گرفته است و در 
در زمینه روانشناختی این سوال مطرح  مثالً. بررسی قرار گرفته است متعددي در بهزیستی مورد

اد و سطح سالمت روانی و کیفیت زندگی افر تواند یمکه آیا احساس خود اتکایی  شود یم
را ارتقا دهد؟ آیا روابط خوب اجتماعی و رسیدن به اهداف در زندگی باعث  ها آنجسمانی 

نشان داده است که احساس خود  ها پژوهش؟ نتایج شود یماحساس خشنودي و خوشبختی افراد 
 ).1999 ،دینر(مختاري و شایستگی پیش بینی کننده خوبی براي شادکامی و سر زندگی است 

و احساس تعلق خوبی به خانواده،  کنند یمیعنی افرادي که احساس استقالل و شایستگی 
 .گروه یا جامعه دارند از سر زندگی و شادکامی بیشتري برخوردارند

حمایت اجتماعی ادراك شده، احساس تعلق و روابط بین فردي مناسب نیز در شکل گیري 
انتظار  توان یمبر اساس چنین دید گاهی . ي داردبهزیستی و بهبود کیفیت زندگی اهمیت زیاد

. داشت که همبستگی باالیی بین کیفیت روابط بین شخصی و بهزیستی افراد وجود داشته باشد

                                                 
1. subjective well-being  
2. Diener 
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گذار بر سعادت و بهزیستی،  یرتأثکه در بین عوامل  دهد یمنشان ) 2001( 1نتایج تحقیقات ریان
  .است تر مهماحساس تعلق از همه 

با مطالعه روابط بین فردي پی برد افرادي که دوستان صمیمی بیشتري ) 1998( 2کاراستنسن
  از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است ، بهزیستی باالتري از خود نشان  ها آندارند و یا روابط 

 .)1386 میرزا حسین،( دهند یم

گرفت، ر ظهنی را شاخصی براي بهزیستی سعادت گرایانه در نذشادکامی ) 2001(ریان 
نتیجه تحقیق وي نشان داد . حالتی پدیدار شناختی که در آن فرد احساسی سرشار از انرژي دارد 

مختاري و احساس تعلق ارتباط که سر زندگی ذهنی نه تنها با عوامل روانشناختی مثل خود 
که براي سالمتی مضر است  ییها عادتاز نظر او . ، بلکه با عالئم جسمی نیز همراه استدارد

. دهد یمغذایی پر چرب و سیگار کشیدن، سرزندگی ذهنی را کاهش  يها وعدهانند خوردن م
عوامل جسمانی و  یرتأث پدیدار شناختی است که تحت کامالًبنابراین سر زندگی یک متغیر 

 ).1386میرزا حسین، (روانی قرار دارد 

در ارتباط با  نقش میانجی خوشبینی را )2005( 3کارادماس. اوانجلس سی يادر مطالعه 
و حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنی مورد بررسی قرار داد و با اجراي الگوي  خود کارآمدي

با یکدیگر  یرهامتغنرم افزار لیزرل مدل زیر را در ارتباط این   معادالت ساختاري با به کار بردن
  : به دست آورد 

 
 
 
  
  

                                                 
1. Ryan. M 
2. Carstensen 
3. Evangelos C.Karademas 
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     57/0                                                     73/0  
                                  49/0-  

  نشانگان افسردگی                                                                                                                    رضایت از زندگی 
  

                                 17/0                  80/0  
                                                             42/0- 

      خوشبینی                                  
         04/0                          04/0-                                                                    07/0- 

  
  

                     10/0                                 06/0 
  

   خودکارآمدي      ي خود کار آمد    حمایت اجتماعی         حمایت اجتماعی        
  ل مشکالتح                    منعطف                                     یهیجان                  اي یلهوس        
  در دارتباط با خودکارآمدي و حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنیمدل نقش میانجی خوشبینی  .1نمودار 

  

  .بینیم یم یرهامتغکه در این مدل نقش میانجی خوشبینی را در ارتباط با سایر 
دقیقی از فرد رضایتمند از  نسبتاًدانشمندان این عرصه ، ارائه نیم رخ  يها کوششحاصل 
در شناخت این نیم رخ پژوهشگران هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی را مورد . زندگی است

، چرا که بدیهی است یک فرد محصول تعامل محیط با خصوصیات فردي  اند دادهنظر قرار 
امل مختلف مختلف محققان رابطه قوي معناداري را با عو يها پژوهشبهزیستی ذهنی در  .است

انتظارات خود کار آمدي و خوشبینی با سالمتی و کارکرد مناسب فرد مرتبط  .ایجاد کرده است
خودکارآمدي باال با تنظیم جریان استرس، عزت نفس باال، بهزیستی بیشتر،  به طور مثال. هستند
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. سیاوانجلس (حاد و مزمن مرتبط است  هاي یماريباز  تر یعسروضعیت جسمی بهتر و بهبودي 
همچنین خود کار آمدي پایین با نشانگان بیشتري از اضطراب، افسردگی و ). 2005کارادماس 

بندورا، کاپرا،  ؛2002 ،1بارلو، رایت و کولن(سطوح پایینی از بهزیستی ذهنی مرتبط است 
کارادماس . یبه نقل از اوانجلس س 2002 ،3؛ کاپرارا2003 ،2جربینو و پاستورلی باربارانلی،

2005.(  
سالمتی مرتبط بوده و مشخص شده است که در  همچنین خوشبینی نیز با بهزیستی و

، با استرس کند یمبهتر کار  ها آنسیستم ایمنی  .و شادتر هستند تر سالم ینب خوشمجموع افراد 
آنها به طور فعال با استفاده از راهبردهاي موثر مقابله به مثل، بازنگري و حل . آیند یمبهتر کنار 

و بهتري را در  تر يقواجتماعی  يها شبکهو  کنند یمزندگی دوري  يزا استرساز حوادث  همسئل
دارند که مانع رشد بیماري و  يتر سالماین افراد روش زندگی . دهند یماطراف خود شکل 

پزشکی و دارویی را بهتر  هاي یهتوصرشد کند  ها آنو اگر بیماري در  شود یمپیشروي در آنها 
   ). 1386افضلی ( کنند یمرعایت 

به غیر از انتظارات خود کار آمدي، حمایت اجتماعی نیز با بهزیستی ذهنی و با افسردگی 
مزمن از  يها حالتهمچنین حمایت اجتماعی با پیشرفت نوعی از ). 2002 4سایال(مرتبط است 

به نقل از ... 5بیسکوپ(دیگر مرتبط است  هاي یماريبقلبی، سرطان و بسیاري  هاي یماريبقبیل 
  .)2005کارادماس . اوانجلس سی
هار کردند که افرادي با حمایت ظا) 2004(  9و رودز) 2002( 8ارینجو نا 7نیند، ل6هوگان

ر سالمتی و بهبود از مشکالت مربوط به سالمتی ظحمایت بیشتر از طرف خانواده یا دوستان از ن
                                                 
1. Barlow, Wright, & Cullen 
2. Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli 
3. Caprara 
4. Sayal et al 
5. Bisschop et al 
6. Hogan 
7. Linden 
8. Najarian 
9. Rhodes 
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داشتند، وضعیت بهتري دارند  در مقایسه با افرادي که از لحاظ اجتماعی حمایت کمتري 

 ).2005کارادماس . اوانجلس سی(

براي تعیین سطح بهزیستی  يا دامنهاز این دست نشان داد که تحقیقات پر  هایی یافتهمرور 
با کاهش یا  تواند یمافراد انجام شده و عوامل گسترده و متنوعی نیز به دست آمده است که 

 یرتأثاین است که  ها پژوهشاما نقطه مشترك تمام یا اکثر این . افزایش بهزیستی همراه باشد
شناختی مهمی چون مقایسه اجتماعی، سطح  هاي یرمتغعوامل مورد بررسی  روي بهزیستی، به 

 شناختی وي بستگی یندهايفراانتظارات فرد، ارزیابی فرد از موقعیت خویش و به طور کلی 
  .دارد

 ها نمونهبسیاري با اهداف  يها پژوهشکه  شود یمبا توجه به توضیحات باال مشخص 
که نتیجه آن تنوع و  اند پرداختهجوامع و فرضیات مختلفی به پژوهش در زمینه بهزیستی ذهنی 

  . در این زمینه بوده است ها دادهتعدد  
تأثیراتی بوده است که  هدف کلی این مطالعه شناخت و اندازه گیري میزان ارتباط و

همچنین . ی دارندنمتغیرهاي خودکارآمدي، حمایت اجتماعی و خوشبینی در بهزیستی ذه
به  ي نحوهمتغیرهاي مذکور بر بهزیستی ذهنی و نیز  شناخت چگونگی اثر مستقیم و غیر مستقیم

پژوهش صورت  يها دادهعوامل مستقیم و غیر مستقیم مؤثر بر بهزیستی ذهنی بر اساس  رازش
بر همین اساس سوال اصلی  .باشد یم) 2005( کارادماس. اوانجلس سیگرفته، در مقایسه با مدل 
دارد یا خیر؟  رازش بهحاصل از گروه نمونه با مدل مورد نظر  هاي دادهپژوهش این است که آیا 

  :گیرد عبارت است ازکه در این پژوهش مورد بررسی قرار می هایی فرضیههمچنین  و
ü  افتد یماحساس بهزیستی روانی بر اساس مدل علی خاصی اتفاق . 

ü مدل به دست آمده پیش بینی کننده احساس بهزیستی ذهنی در دانشجویان است 

ü  احساس بهزیستی ذهنی را در دانشجویان پیش بینی  تواند یممتغیر خودکار آمدي
 .کند
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ü  ن پیش بینی کندبهزیستی ذهنی را در دانشجویا تواند یممتغیر حمایت اجتماعی. 

ü  بهزیستی ذهنی را در دانشجویان پیش بینی کند تواند یممتغیر خوشبینی.  
ü  مطلوب دارد به رازشپژوهشی  يها دادهمدل آزمون شده با.  
ü  خود کار آمدي با بهزیستی ذهنی در دانشجویان روابط مستقیم و معنی  یرهايمتغبین

  .دار برقرار است
ü  بهزیستی ذهنی در دانشجویان روابط مستقیم و معنی دار بین متغیر حمایت اجتماعی با

 .برقرار است

ü  بین متغیر خوشبینی با بهزیستی ذهنی در دانشجویان روابط مستقیم و معنی دار برقرار
 .است

   روش پژوهش
  :آماري، نمونه و روش نمونه گیري ي جامعه
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی است که  ي یهکلآماري شامل  ي جامعهر این پژوهش د

نمونه مورد نظر در این پژوهش با . تحصیل کرده بودندو ثبت نام  88-87 در سال تحصیلی
نفر از دانشجویان است که با استفاده  300ران تعداد کتوجه به حجم جامعه بر اساس فرمول کو

افراد نمونه با . ي  انتخاب گردیدتصادفی از کل جامعه آمار اي يا طبقهاز روش نمونه گیري 
مرد  107زن و  186استفاده از روش تصادفی براي تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که شامل 

نفر در مقطع  6نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  78نفر در مقطع کارشناسی،  209هستند که 
  .دکترا مشغول به تحصیل بودند

  روش اجراي پژوهش
مورد نظر در یک جلسه پاسخ  يها پرسشنامه، کلیه افراد به ها نمونهپس از انتخاب 

 يها پرسشنامهمورد بررسی مجدد قرار گرفت تا  ها پرسشنامهبراي دقت نظر بیشتر، .دادند
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 293مخدوش در نهایت  يها پرسشنامهبا کنار گذاشتن . مخدوش شناسایی و حذف گردد

  . مورد استفاده قرار گرفت ها دادهپرسشنامه در تحلیل 

  ابزار سنجش
خودکار آمدي شرر، پرسشنامه خوشبینی هیجانی  پرسشنامهدر این پژوهش از پنج 

)POSO-E(1، پرسشنامه حمایت اجتماعی )SSQT( & )SSQS(2 پرسشنامه شادکامی ،
جهت اندازه گیري ) MASQ( 3، پرسشنامه نشانگان خلق و اضطراب)کوتاه فرم(آکسفورد 

  .هاي مورد نظر استفاده شده است رمتغی

 پرسشنامه خودکار آمدي شرر -1
جهت سنجش میزان خود کارآمدي از پرسشنامه خود کارآمدي عمومی شرر و همکاران 

 نسبتاً) 1982(گزارش شده به وسیله شرر و همکاران ) پایایی(ضریب اعتبار . اده شدتفاس) 1982(
به دست آمده براي مقیاس خود کارآمدي عمومی آلفا کرونباخ  .باشد یمباال و رضایت بخش 

نفر پایایی این مقیاس از طریق  293در این پژوهش با نمونه  .گزارش شده است 86/0برابر 
مخالفم،  کامالً( يا درجهسواالت پرسشنامه به صورت پنج  .به دست آمد 90/0 آلفاي کرونباخ

 ،2سواالت . شود یمنمره گذاري  5 ،4 ،3 ،2 ،1یا  )موافقم مخالفم، حد وسط، موافقم و کامالً
  .شود یمصورت معکوس نمره گذاري به  17 ،16 ،14 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،5 ،4

 پرسشنامه خوشبینی هیجانی  - 2
جهت سنجش خوشبینی از پرسشنامه خوشبینی شخصی و خوشبینی گسترش یافته اجتماعی 

)POSO- E (که به وسیله شوایزر و کوچ )این مقیاس . شدساخته شده است، استفاده ) 2001
گزارش شده  70/0آلفا کرونباخ به دست آمده براي این مقیاس برابر با . باشد یمسوال  42شامل 

                                                 
1. Social Support Questionnaire for Transactions 
2. Social Support Questionnaire for Satisfaction   
3. Mood and Anxiety Symptom Questionnaire   
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به  88/0نفر پایایی این مقیاس از طریق آلفاي کرونباخ   293در این پژوهش با نمونه  .است
کامال موافقم، موافقم، کمی ( اي ايسواالت پرسشنامه به صورت چهار درجه  .دست آمد

، 25، 23  ،21 ،20 ،15، 9، 2سواالت . شود یمنمره گذاري  1 ،2 ،3 ،4یا ) موافقم و موافق نیستم
  .گردد یمبه صورت معکوس نمره گذاري   31 و 28، 26

  پرسشنامه حمایت اجتماعی    -3
استفاده ) 1996(جهت سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه حمایت اجتماعی داگالس 

و حمایت اجتماعی ) SSQT(این پرسشنامه شامل دو بخش حمایت اجتماعی در تعامالت  .شد
پایایی مقیاس . سوال  و پنج خرده آزمون است 23هر بخش شامل  .باشد یم) SSQS(مطلوب 

در این  .گزارش شده است 80/0حمایت اجتماعی در تعامالت به وسیله آلفاي کرونباخ 
 پایایی. به دست آمد 90/0نفر پایایی این مقیاس از طریق آلفاي کرونباخ  293نه پژوهش با نمو

در این . گزارش شده است 60/0مقیاس حمایت اجتماعی مطلوب به وسیله آلفاي کرونباخ 
نمره . به دست آمد 89/0نفر پایایی این مقیاس از طریق آلفاي کرونباخ  293پژوهش با نمونه 

به ندرت یا هرگز، ( اي ايگذاري بخش حمایت اجتماعی  در تعامالت به صورت چهار درجه 
این بخش شامل پنج خرده آزمون  .باشد یم 4 ،3 ،2 ،1یا ) و اغلب اوقات مرتباً گاهگاهی،

حمایت عاطفی روزانه، حمایت عاطفی مساله مدار، سنجش برخورداري از مصاحبت اجتماعی، 
  . روزانه مفید و سنجش حمایت مساله مدار است هاي یتحمانجش س

خیلی کمتر از ( يا درجهنمره گذاري بخش حمایت اجتماعی مطلوب به صورت چهار 
است که  يا اندازههمان  یقاًدق ،خواهم یم، کمتر از چیزي است که خواهم یمچیزي است که 

این بخش شامل پنج  .باشد یم 4 ،3 ،2 ،1یا ) خواهم یماست که  يا اندازه، بیشتر از خواهم یم
مدار، سنجش برخورداري از  مسئلهخرده آزمون حمایت عاطفی روزانه، حمایت عاطفی 

  . است مدار مسئلهروزانه مفید و سنجش حمایت  هاي یتحمامصاحبت اجتماعی، سنجش 
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  )فرم کوتاه(پرسشنامه شادکامی آکسفورد  - 4

این . استفاده گردید) فرم کوتاه(جهت سنجش شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد 
 89/0پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفاي کرونباخ . باشد یمسوال  8پرسشنامه داراي 

نفر در بین دانشجویان پایایی این پرسشنامه از  293در این پژوهش با نمونه . گزارش شده است
 ايدرجه  6نمره گذاري این پرسشنامه به صورت . به دست آمد 71/0ونباخ طریق آلفاي کر

) موافقم مخالفم، تا حدي مخالفم، کمی مخالفم، کمی موافقم، تا حدي موافقم، کامالً کامالً(
  . گردد یمبه صورت معکوس نمره گذاري   8، 4، 1 سواالت. است 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1یا 
  

  ): MASQ(اضطراب پرسشنامه نشانگان خلق و  -5
تهیه شده است و  1995سال ر واتسون د .این پرسشنامه این پرسشنامه توسط کالرك و دي

گزارش شده  95/0پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفاي کرونباخ . باشد یمسوال  26داراي 
نفر از طریق روش آلفاي کرونباخ   293در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با نمونه . است

هرگز، خیلی کم، ( يا درجهنمره گذاري این پرسشنامه به صورت پنج  .به دست آمد 86/0
به  25 ،23 ،19 ،15 ،9 ،1سواالت . باشد یم 5 ،4 ،3 ،2 ،1یا ) گاهی اوقات، خیلی زیاد، همیشه
آزمون افسردگی این پرسشنامه داراي سه خرده  .گردد یمصورت معکوس نمره گذاري 

و  82/0با ضریب پایایی ) AA( ، برانگیختگی اضطراب80/0با ضریب پایایی ) GD( عمومی
  .است 31/0با ضریب پایایی ) AD( فقدان احساس لذت

  :ها یافته
  زاد پژوهش نزاد و برو نتوصیفی متغیرهاي درو هاي شاخص
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  متغیرهاي اعمال شده در پژوهش )مرکزي و پراکندگی( توصیفی يها شاخصجدول مربوط به  :1جدول 

  

ی و استفاده از تحلیل مسیر در پژوهش، الزم است تا ماتریس  قبل از تعیین و ارائه مدل علّ
 دهندهنشان  2جدول شماره .همبستگی میان متغیرهاي وارد شده در پژوهش محاسبه شود

  .اتریس همبستگی میان متغیرهاي وارد شده در پژوهش استم

  پژوهش ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد :2جدول 

  خودکارآمدي  متغیرها
 حمایت

اجتماعی در 
  تعامالت

 حمایت
اجتماعی 
  مطلوب

نشانگان خلق 
  اضطرابو 

  شادکامی  خوشبینی

            1  خودکارآمدي
اجتماعی  حمایت

  در تعامالت
0.27  1          

  متغیر
  

  ص آمارياخش

خودکار 
  آمدي

  خوشبینی
حمایت 

اجتماعی در 
  تعامالت

حمایت اجتماعی 
 مطلوب

 شادکامی
 نشانگان خلق و

  اضطراب

 293 293 293  293 293 293  تعداد

 49/59 20/34 76/57 10/60 16/108 64/59  میانگین

 00/58  00/35  00/59 00/59 00/108 00/61  میانه

 00/54 00/36 00/69 00/57 00/101 00/61  نما

 699/12  977/6 955/9 658/12 809/16 382/11  انحراف استاندارد

 283/161 683/48 116/99 246/160 572/282 567/129  واریانس

 00/36 00/8 00/23 00/23 00/51 00/21  قدارم نیتر کم

 00/108 00/48 00/82 00/91 00/155 00/85  بیشترین مقدار
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اجتماعی ت حمای

  مطلوب
0.13  0.61  1        

و نشانگان خلق 
  اضطراب

0.47-  0.23-  0.23-  1      

    1  -0.59  0.28  0.40  0.59  خوشبینی
  1  0.61  -0.5  0.27  0.40  0.65  شادکامی

  
در آخرین ) شادکامی( متغیرها با متغیر وابسته ي یهکلماتریس همبستگی  2جدول شماره ر د

متغیر خودکارآمدي و خوشبینی بیشترین همبستگی را با متغیر . سطر ماتریس مشخص شده است
  . دارند P< 0/05شادکامی در سطح 

  
  تحلیل مسیر انجام شده بر روي متغیرها

 

   

 

 

    

 

  از نقش میانجی خوشبینی مدل کلی به دست آمده .2نمودار 
  

در  توان یممقادیر اثرات مستقیم متغیرهاي بیرونی با شادکامی در مدل تحلیل مسیر را 
  .مالحظه نمود 3 جدول شماره

 شادکامی

 خودکارآمدي

تعامالتر حمایت اجتماعی د  

 حمایت اجتماعی مطلوب

 خوشبینی

۵٢/٠  

٢۶/٠  

١٢/٠  

٣١/٠  

۵٩/٠  

۴۵/٠  
٤٨/٠-  

۴/٠  
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  مقادیر اثرات مستقیم و ضرایب مسیر در مدل کلی :3جدول 
  رهایمتغاثرات مستقیم  مقدار برآورد tمقدار    β  سطح معناداري

05/0<p 45/0  75/8 45/0 اثر خودکارآمدي بر شادکامی 

05/0<p  12/0  92/2 12/0  اثر حمایت اجتماعی مطلوب بر
 شادکامی

05/0<p  31/0  87/5 31/0 اثر خوشبینی بر شادکامی 
  

ثر امستقیم  ي رابطهدر خصوص  4-22اساس اطالعات مندرج در جدول شماره  بر
    75/8آن  tو ارزش ) p>05/0و  β= 45/0( شادکامی، مقدار ضریب مسیرر خودکارآمدي ب

  .معنادار برقرار است ي رابطهتوان گفت که بین خودکارآمدي و شادکامی یعنی می باشد یم
 مستقیم  اثر حمایت اجتماعی مطلوب بر شادکامی، مقدار ضریب مسیر ي رابطهدر خصوص 

)12/0 =β  05/0و<p ( و ارزشt  حمایت توان گفت که بین یعنی می باشد یم 92/2آن
  .اجتماعی مطلوب و شادکامی رابطه معنادار برقرار است

 β= 31/0( مستقیم  اثر خوشبینی هیجانی بر شادکامی ، مقدار ضریب مسیر ي رابطهدر مورد 
توان گفت که بین خوشبینی هیجانی و یعنی می باشد یم 87/5آن  tو ارزش )  p>05/0و 

  .معنا دار برقرار است ي رابطهشادکامی 
در  توان یممقادیر اثرات غیر مستقیم متغیرهاي بیرونی با شادکامی در مدل تحلیل مسیر را      

  .جدول زیر مالحظه نمود

  مقادیر اثرات غیر مستقیم متغیرها و ضرایب مسیر در مدل کلی :4جدول 
  سطح معنی داري  مقدار برآورد  اثرات غیر مستقیم متغیرها

 p>05/0  16/0  شادکامیاثر خودکارآمدي بر خوشبینی بر 

  p>05/0  080/0  اثر حمایت اجتماعی در تعامالت بر خوشبینی بر شادکامی
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ثیر غیر مستقیم متغیرهاي پژوهشی بر در خصوص تأ 4 ي شمارهبا توجه به نتایج جدول 

، و حمایت اجتماعی در يبر خود کارآمدشادکامی، ارتباط معنی داري بین متغیرهاي خوشبینی 
  .خوشبینی وجود داردتعامالت بر 

  مقادیر اثرات کلی و ضرایب مسیر در مدل کلی : 5جدول 
  سطح معنی داري  مقدار برآورد  اثرات کلی مستقیم متغیرها
 p>05/0  61/0  خودکارآمدي بر شادکامی

  p>05/0  080/0  حمایت اجتماعی در تعامالت بر شادکامی
 p>05/0  12/0  حمایت اجتماعی مطلوب بر شادکامی

  p>05/0  31/0  شادکامیر خوشبینی هیجانی ب
کلی متغیرها بر شادکامی، متغیرهاي  یرتأثدر خصوص  5بر اساس نتایج مندرج در جدول 

خودکارآمدي، حمایت اجتماعی در تعامالت ، حمایت اجتماعی مطلوب و خوشبینی هیجانی  
  .معناداري وجود دارد ي رابطه 05/0در سطح 

  .زیر استفاده شده است يها شاخصبراي بررسی مدل نهایی از 

  مدل بهزیستی ذهنی به رازش يها شاخص :6جدول 
  نتیجه  دامنه مورد قبول  مقدار  شاخص
  تاًیید مدل  > 2  884/19  خی دو

p.value 664/0  05/0 >  تاًیید مدل  
RMSEA 040/0  05/0 <  تاًیید مدل  

NFI  969/0  9/0 >  تاًیید مدل  
NNFI 930/0  9/0 >  تاًیید مدل  
CFI 977/0  9/0 >  تاًیید مدل  
IFI 977/0  9/0 >  تاًیید مدل  
GFI  997/0  9/0 >  تاًیید مدل  

AGFI 909/0  9/0 >  تاًیید مدل  
  

مطلوب  به رازش ي دهندهآنها به نوعی نشان  ي همهبرازندگی، که  يها شاخصبا توجه به  
   ي پژوهشی در این مدل تایید نتیجه گرفت که فرضیه توان یمپژوهشی است،  يها دادهمدل با 
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جهت تأیید مدل، مورد دیگري که باید  به رازشهاي نیکوئی به غیر از شاخص. شودمی
این ماتریس . هاستگزارش شود و مورد بررسی قرار گیرد، مقادیر مربوط به ماتریس باقی مانده

سرائی، (شده است  یدباز تولاز ماتریس  ي تفاضل ماتریس داده شده براي تحلیلنشان دهنده
- مدل با داده به رازشي و هرچه ماتریس باقی مانده به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده) 1384

  .هاست

  در مدل کلی ها ماندهماتریس باقی  : 7جدول 

حمایت 
اجتماعی 
 مطلوب

حمایت 
اجتماعی در 
 تعامالت

 خوشبینی شادکامی خودکارآمدي
 

نشانگان خلق 
 اضطرابو 

 متغیر

نشانگان خلق و  001/0     
 اضطراب

 خوشبینی 001/0 --    

 شادکامی -0989/0 007/0 004/0   

 خودکارآمدي -- -- 001/0 --  

حمایت اجتماعی  012/0 -- 078/0 -- -- 
 در تعامالت

حمایت اجتماعی  -097/0 054/0 017/0 -- -- --
 مطلوب

  

نزدیک به ماتریس صفر  ها ماندهشود ماتریس باقی استدالل می 7که از جدول شماره  طور همان
  .خوب و مطلوب مدل با دادها است به رازش ي کنندهباشد و به نوعی بیان می

 8جدول شماره   .پژوهش انجام شد یرهايمتغبر روي  يا مرحلهدر پایان تحلیل رگرسیون 
روي متغیرهاي خودکارآمدي و  بهزیستی روانی را يا مرحلهنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون 
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    در جریان تحلیل رگرسیون مجموعه متغیرهاي پیش بین، مشخص . دهد یمخوشبینی نشان 

به عنوان بهترین مجموعه متغیرها، بهزیستی روانی را پیش  توانند یمشود که این دو  متغیر می
ج تحلیل مسیر، متغیر پیش بینی کننده بهزیستی روانی با توجه به نتای ترین يقو. بینی کنند

درصد از واریانس میزان  36این متغیر به تنهایی ). p>05/0و  β= 61/0(خودکارآمدي است 
دومین متغیر وارد شده به تحلیل متغیر . کندبهزیستی روانی را به طور معنی داري تعیین می

 6ورود این متغیر به تحلیل، ضریب تعیین را به مقدار ). p>05/0و  β= 31/0(خوشبینی است 
درصد از واریانس  42و متغیرهاي خودکارآمدي و خوشبینی در مجموع  دهد یمدرصد افزایش 

    ).p ،42 =R2 > 0001/0( کنند یمبهزیستی روانی را به طور معنی داري تعیین 

  بهزیستی ذهنی يها کنندهجدول پیش بینی  : 8جدول 

  بینی کنندهپیش 

  دوم ي مرحله  اول ي مرحله

 tمقدار   βضریب 
سطح معنی 

ضریب   داري
β  

 tمقدار 

سطح 
معنی 
  داري

  خودکارآمدي
  خوشبینی

602/0  55/12  0001/0  
440/0  
30/0  

15/8  
59/5  

0001/0  
0001/0  

ضریب همبستگی چند 
  متغیري

602/0  653/0  

  42  36  ضریب تعیین چند متغیري
  F 731/157  80/102مقدار 

  0001/0  0001/0  سطح معنی داري
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توان معادله رگرسیون بهزیستی روانی ، میيا مرحلهبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون 
متغیر ( برابر با بهزیستی روانی Yدر این معادله، . دانشجویان را به صورت زیر نوشت

  :شاخص خوشبینی است    X 2شاخص خودکارآمدي و   X1،)وابسته
Y = 28/12  + 44/0  X1  + 30/0  X 2 

یک از متغیرهاي خودکارآمدي و خوشبینی به ترتیب ر دهد، وزن هچنان که معادله نشان می
شود، متغیرهاي خودکارآمدي و خوشبینی با همان گونه که مالحظه می. است 30/0و  44/0

  .اند شدهضرایب مثبت وارد معادله رگرسیون 
، سؤال مطرح شده در ها دادهصورت گرفته بر روي  هاي یبررس با توجه به نتایج حاصله از

دارد ؟ به صورت زیر تبیین گردیده  به رازشحاصل با مدل ارائه شده  يها دادهپژوهش که آیا 
  . است

که ) 2005( تحقیقاتی و مباحث نظري مدل کارادماس ي یشینهپدر این پژوهش با توجه به 
قبلی دست یافته بودند، ما نیز با توجه به  يها پژوهشدر پژوهش خود به نتایجی همسو با نتایج و 

را مورد آزمون قرار دادیم، ) 2005(مدل تجربی کارادماس  تحقیقاتی و مباحث نظري، ي یشینهپ
آمده  بر روي دانشجویان به صورت زیر بدست ها پرسشنامهمدل بدست آمده حاصل از اجراي 

  :است 
    

  
      

  
  

    
  

  نقش میانجی خوشبینی در شادکامی دانشجویان .3نمودار 

۴٨/٠-  

 خودکارآمدي

۴۵/٠  ۵٢/٠  

۵٩/٠  
٢۶/٠  

ر حمایت اجتماعی د خوشبینی ٣١/٠ شادکامی  

١٢/٠  
 حمایت اجتماعی مطلوب

۴/٠  
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 به رازش ي دهندهآنها به نوعی نشان  ي همهبرازندگی،  يها شاخصبا توجه به مقادیر 

  . پژوهشی است يها دادهمطلوب و قابل قبول مدل با 
خود کار آمدي با بهزیستی ذهنی  یرهايمتغدر خصوص تبیین فرضیه اول پژوهش که بین 

کلی نتایج به دست آمده نشان در دانشجویان روابط مستقیم و معنی دار برقرار است ، در مدل 
که متغیر خودکارآمدي به طور مستقیم و مثبت با بهزیستی ذهنی رابطه مستقیم و معنادار  دهد یم

  ). >05/0pو  β=45/0(  دارد 
همچنین در خصوص فرضیه دوم بین متغیر حمایت اجتماعی با بهزیستی ذهنی در 

 دهد یمدر مدل به دست آمده نتایج نشان دانشجویان روابط مستقیم و معنی دار برقرار است ، 
که متغیر حمایت اجتماعی مطلوب به طور مستقیم و مثبت با بهزیستی ذهنی رابطه مستقیم و 

  ). >05/0pو  β=12/0(  معنادار دارد 
که متغیر خوشبینی هیجانی به طور  دهد یمهمچنین در مدل به دست آمده نتایج نشان 

که این ) >05/0pو  β=31/0(ی رابطه مستقیم و معنادار دارد مستقیم و مثبت با بهزیستی ذهن
نتیجه تایید کننده فرضیه سوم بین متغیر خوشبینی با بهزیستی ذهنی در دانشجویان روابط مستقیم 

  . باشد یمو معنی دار برقرار است، 
در بررسی این فرضیه که احساس بهزیستی ذهنی در دانشجویان بر اساس مدل علّی خاصی 

ی ق میاتفا  به رازش ي دهندهیافته در پژوهش نشان  به رازشافتد نیز مشخص شد که مدل علّ
این بدین معنی است که این تحلیل امکان عملی . پژوهش است يها دادهمطلوب و مناسب با 

ی معتبر را از نظر ابعاد بهزیستی ذهنی میسر ساخته است يها مدلبودن ایجاد  در نتیجه . علّ
  .تایید کننده این فرضیه پژوهش باشد تواند یم به رازش يها شاخص ي یهکلبررسی 

احساس بهزیستی ذهنی در  ي کنندههمچنین در بررسی این فرضیه که مدل پیش بینی 
مدل  مشخص شد که در ،آمد دست به مدل به رازش از که نتایجی به توجه دانشجویان است با

خودکارآمدي و خوشبینی هیجانی  متغیرهاي را بهزیستی ذهنی واریانس از 42% پژوهش کلی
دیگر حمایت اجتماعی در تعامالت به صورت غیر  یرهايمتغو از میان . کنند یم بینی پیش
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 مدل آزمون که گفت توان یم کلی طور به یجهدر نت. کند یممستقیم بهزیستی ذهنی را تبیین 

  . نمایند بینی پیش را یاندانشجو احساس بهزیستی ذهنی توانستند نسبتاً پژوهش این در شده
احساس بهزیستی ذهنی را  در  تواند یمهمچنین در بررسی فرضیه متغیر خودکارآمدي 

دانشجویان پیش بینی کند نتایج نشان داد که متغیر خودکارآمدي در این پژوهش که با 
ی ارتباط و همبستگ ي دهندهخودکارآمدي شرر براي دانشجویان سنجیده شد، نشان  ي پرسشنامه

بدین معنا که این متغیر داراي . مستقیم، مثبت و معنادار، با احساس بهزیستی در مدل است
در مدل و در ) 61/0(و ضریب مسیر ) P > 0/ 01در سطح  0/ 602(باالترین ضریب همبستگی 

که این متغیر به صورت مستقیم بر  دهد یممدل بدست آمده نشان . است یرهامتغبین دیگر 
  . ذهنی دانشجویان  تأثیر داردیستی احساس بهز

بهزیستی ذهنی را در دانشجویان پیش  تواند یمدر بررسی فرضیه متغیر حمایت اجتماعی 
بینی کند، متغیر حمایت اجتماعی در دو بخش حمایت اجتماعی در تعامالت و حمایت 

ارتباط و  ي دهندهنتایج حاصله در مدل نشان  .اجتماعی مطلوب مورد بررسی قرار گرفت
با بهزیستی ذهنی    > P 05/0همبستگی معنادار متغیر حمایت اجتماعی در تعامالت در سطح  

البته این متغیر در مدل به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر خوشبینی بر بهزیستی . بوده است
ستگی ارتباط و همب ي دهندههمچنین متغیر حمایت اجتماعی مطلوب، نشان  .ذهنی اثرگذار است

بدین معنا که این متغیر . مستقیم، مثبت و معنادار، با بهزیستی ذهنی در دانشجویان در مدل است
در مدل و در بین ) 12/0(و ضریب مسیر ) P > 0/ 01در سطح  306/0(داراي ضریب همبستگی 

که این متغیر به صورت مستقیم بر بهزیستی  دهد یممدل بدست آمده نشان . است یرهامتغدیگر 
  .  هنی دانشجویان تاثیر داردذ

بهزیستی ذهنی را در  تواند یمهمچنین در بررسی فرضیه آخر پژوهش، متغیر خوشبینی 
براي سنجش ) POSO-E(خوشبینی هیجانی  ي پرسشنامهدانشجویان پیش بینی کند، از 

ت و ارتباط و همبستگی مستقیم، مثب ي دهندهنتایج نشان . خوشبینی در دانشجویان استفاده  شد
بدین معنا که این متغیر داراي ضریب همبستگی  باال . معنادار، با احساس بهزیستی در مدل است
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مدل . است یرهامتغدر مدل و در بین دیگر ) 0/ 31(و ضریب مسیر ) P > 0/ 01در سطح  65/0(

که این متغیر به صورت مستقیم بر احساس بهزیستی ذهنی دانشجویان   دهد یمبدست آمده نشان 
  .أثیر داردت

  بحث و نتیجه گیري
نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهاي خودکارآمدي، حمایت اجتماعی در دو بخش 
حمایت اجتماعی در تعامالت و حمایت اجتماعی مطلوب و خوشبینی به صورت مستقیم بر 

ذهنی رابطه بهزیستی که  اند دادهنشان  ها پژوهش. احساس بهزیستی ذهنی دانشجویان  تأثیر دارند
بینی با  انتظارات خود کار آمدي و خوش .قوي معناداري را با عوامل مختلف ایجاد کرده است

خودکارآمدي باال با  تنظیم جریان  به طور مثال. سالمتی و کارکرد مناسب فرد مرتبط هستند
 هاي یماريباز  تر یعسراسترس، عزت نفس باال، بهزیستی بیشتر، وضعیت جسمی بهتر و بهبودي 

همچنین خود کار آمدي پایین با ). 2005کارادماس . اوانجلس سی(حاد و مزمن مرتبط است 
بارلو، (نشانگان بیشتري از اضطراب، افسردگی و سطوح پایینی از بهزیستی ذهنی مرتبط است  

؛ کاپرارا به نقل از 2003 جربینو و پاستورلی، بندورا، کاپرا، باربارانلی، ؛2002 رایت و کولن،
  ).2005کارادماس . وانجلس سیا

اوانجلس به نقل از ) (2000(این پژوهش با نتایج تحقیقات سیوکاچینگ و استفان  هاي یافته
این پژوهش مشخص کرده است که افزایش . باشد یمهماهنگ ) 2005کارادماس، . سی

که از  کند همچنین این پژوهش پیشنهاد می. خودکارآمدي بهبود سالمت روان را به دنبال دارد
برند افزایش خودکارآمدي و  جمله طرق ممکن به افرادي که از اضطراب و افسردگی رنج می

در این بررسی . باشد می ها آنفراهم کردن یک محیط اجتماعی حمایت کننده از 
همچنین . اند خودکارآمدي ضعیف و تنهایی دو ویژگی مرتبط با افسردگی و اضطراب بوده

حمایت اجتماعی ادراك شده، احساس تعلق و روابط بین که  اند دادهنتایج تحقیقات نشان 
بر اساس . فردي مناسب نیز در شکل گیري بهزیستی و بهبود کیفیت زندگی اهمیت زیادي دارد
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انتظار داشت که همبستگی باالیی بین کیفیت روابط بین شخصی و  توان یمچنین دید گاهی 
که در بین عوامل  دهد یمنشان ) 2001(یقات ریان نتایج تحق. بهزیستی افراد وجود داشته باشد

  .است تر مهمگذار بر سعادت و بهزیستی، احساس تعلق از همه  یرتأث
با مطالعه روابط بین فردي پی برد افرادي که دوستان صمیمی ) 1998(کاراستنسن همچنین 

تی باالتري از خود از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است، بهزیس ها آنبیشتري دارند و یا روابط 
در تحقیقات دیگر نیز مشخص شده است که  ).1386 میرزا حسین،به نقل از  ( دهند یمنشان 

همچنین ). 2002سایال (حمایت اجتماعی نیز با بهزیستی ذهنی و با افسردگی مرتبط است 
قلبی، سرطان و  هاي یماريبمزمن از قبیل  يها حالتحمایت اجتماعی با پیشرفت نوعی از 

 .)2005کارادماس . به نقل از اوانجلس سی... بیسکوپ(دیگر مرتبط است  هاي یماريببسیاري 
هار کردند که افرادي با حمایت بیشتر از ظا) 2004(و رودز ) 2002(ارین جن و نایندهوگان، ل

ایسه با سالمتی و بهبود از مشکالت مربوط به سالمتی در مق نظرطرف خانواده یا دوستان از 
اوانجلس به نقل از (افرادي که از لحاظ اجتماعی حمایت کمتري داشتند، وضعیت بهتري دارند 

همچنین تحقیقات دیگر نیز ارتباط بین خوشبینی و بهزیستی ذهنی را  ).2005، کارادماس. سی
 .و شادتر هستند تر سالم ینب خوشمشخص شده است که در مجموع افراد و  اند کردهتایید 
آنها به طور فعال با استفاده از . آیند یم، با استرس بهتر کنار کند یمبهتر کار  ها آنم ایمنی سیست

   زندگی دوري  يزا استرساز حوادث  مسئلهراهبردهاي موثر مقابله به مثل، بازنگري و حل 
این افراد . دهند یمو بهتري را در اطراف خود شکل  تر يقواجتماعی  يها شبکهو  کنند یم

و اگر بیماري در  شود یم دارند که مانع رشد بیماري و پیشروي در آنها يتر سالمروش زندگی 
  ).1386افضلی ( کنند یمپزشکی و دارویی را بهتر رعایت  هاي یهتوصرشد کند  ها آن

بیمار مبتال به سرطان  163در تحقیقی طولی بر روي ) 2005(همچنین کارور و همکارانش 
بینی کننده  اجتماعی در طول درمان، پیش - بین و بهزیستی روانی عنوان شخصیت خوش سینه با

سازگاري روانی . اجتماعی در بین بازماندگان سرطان سینه طوالنی مدت است -بهزیستی روانی 
سال بعد  5 -13سال بعد از عمل جراحی بیماران و سپس ک اجتماعی و خوشبینی را یک بار ی
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شناختی در  بینی کننده بهزیستی روان خوشبینی پیش -1: تایج نشان داد کهن. از عمل سنجیدند
ها در  بینی تفاوت متغیرهاي جمعیت شناختی و بیماري نقش کمی در پیش -2. بلند مدت است
شناختی دارند که این نتایج نیز با نتایج به دست آمده در این پژوهش هماهنگ  بهزیستی روان

  )1386حسین،  به نقل از میرزا(  باشد یم
سطح خودکارآمدي، حمایت  یشافزاکه با  رسد یمبا توجه به نتایج به دست آمده به نظر 

همچنان که . یابد یمافزایش  ها آناجتماعی و خوشبینی دانشجویان، احساس بهزیستی ذهنی در 
در مدل نهایی نیز مشخص شده است که این سه متغیر داراي نقش مستقیم و غیر مستقیم در 

  . باشند یمایش احساس بهزیستی ذهنی افز
گفت که احساس کارآمدي مثبت خدمات زیادي به عملکرد و  توان یمبه طور کلی 

افرادي که استیصال و پریشانی را تجربه . نماید شناختی می وري مناسب و سالمت روان کنش
ها و  قابلیتبینند و  هاي خود را براي مقابله با مشکالت کافی نمی کنند معموالً مهارت می

ها و  پندارند و این باورهاي منفی و کارآمدي درباره قابلیت هاي خود را ناچیز می توانایی
ها و سالمت  بنابراین پیشرفت و کامیابی. شود شناختی متعدد می ها منجر به مشکالت روان توانایی

فت و بینانه است و همین طور دریا روان مثبت آدمی نیازمند یک حس کارآمدي شخص خوش
روانشناختی مانند  هاي یبآسادراك حمایت اجتماعی عاملی موثر در پیشگیري از ابتالء افراد به 

برخوردار از حمایت  افراد گفت که  توان یو م باشد یمافسردگی، اضطراب و فقدان لذت 
بهتري را در و  تر يقواجتماعی  يها شبکهاز سالمتی و شادابی بیشتري برخوردارند،  اجتماعی

  .دارند يتر سالمو روش زندگی  دهند یماطراف خود شکل 
مورد بررسی و  یرهايمتغبا توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر و اهمیت 

خودکارآمدي، حمایت اجتماعی و  يها مؤلفهغیر مستقیم  مشخص شدن اثرات مستقیم و
متخصصان علوم تربیتی به تقویت این   خوشبینی بر روي احساس بهزیستی ذهنی در افراد، توجه

که پژوهشگران سایر  شود یمو پیشنهاد  سازد یمرا از دوران کودکی  در افراد ضروري  ها مؤلفه
  .ساختاري مورد بررسی قرار دهند يها مدلعوامل مؤثر بر بهزیستی ذهنی را در قالب 
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