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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The aime of this paper was to investigate the mediating role of the meaning of life in 

relation to psychological capital and social capital with types of well-being. The 

study was descriptive and research method was correlational and applied in terms of 

purpose. The statistical population was made up of all the students of the Islamic 

Azad University of Qom in the second semester of the academic year 2021-2022, 

from which available 234 male and female students (with an average age of 24.47 

and a standard deviation of 7.189) of various faculties. The tools of the current 

research included the Onyx and Bullen Social Capital Questionnaire (SCQ), Luthans 

Psychological Capital (PCQ), Keys Comprehensive Well-being Scale (CSM), and 

Schnell’s Sources of Meaning in Life (SoMe). The data were analyzed using the 

structural equation modeling method and AMOS-24 software. The results showed 

that the initial hypothetical model had a good fitness with the observed data. The 

findings of the research demonstrated that psychological capital and social capital 

had a significant positive relationship through meaningfulness of life with types of 

well-being, and also psychological capital has a significant negative relationship 

through meaning crisis with types of well-being, but it was not detected for social 

capital with types of well-being the mediator of meaning crisis. Considering the 

importance of constructs such as psychological capital, social capital, 

meaningfulness of life and crisis of meaning in the types of well-being of people in 

the society, planning should be done to optimize these dimensions. 
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The Relationship between Psychological and Social Capital and Types of Well Being: 

Mediating Role of the Meaning of Life 

Extended Abstract 

Aim 
In recent years, the use of psychiatric medications to treat mental disorders has made it possible to address the 

field of health promotion. Undoubtedly, people must be in excellent mental health in order to enhance their 

effectiveness in various spheres of society and also to enjoy life. Today, health does not simply refer to the 

absence of disease. As the multidimensional model of health, the biological psychosocial and spiritual paradigm 

is well-known. The importance of psychological and social capital to positive psychological functions has been 

emphasized in the research's foundation. The role of psychological and social capital in providing happiness has 

been investigated in the current study. The purpose of this study is to investigate the meaning of life as the 

spiritual dimension of health and its mediating function in relation to psychological and social capital and 

psychological well-being. In this study, the mediating function of the meaning of life and the crisis of meaning 

as a mediating variable can better illustrate the mechanism underlying the association between psychological and 

social capital and well-being. 

Method 
The purpose of this study was to investigate the role of meaning of life as a mediator between psychological and 

social capital and different categories of well-being. The descriptive research employed a correlational approach 

with an applied-developmental objective. The statistical population for this study consisted of all students 

enrolled in the second semester of the academic year 1400-1401 at the Islamic Azad University of Qom. From 

this population, 234 male and female students (with an average age of 24.47 and a standard deviation of 7.189) 

from various faculties were selected as available. This study utilized the Onyx and Bullen Social Capital 

Questionnaire (SCQ), the Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ), the Keys Comprehensive 

Wellbeing Scale (CSM), and the Schnell's Sources of Meaning in Life questionnaire (SoMe). Using version 26 

of the SPSS program, descriptive statistics were computed. In addition, version 24 of the AMOS software was 

used to compute inferential statistics and evaluate the fit of the presented models using the structural equation 

modeling technique. 

Findings 
The outcomes demonstrated that the initial hypothetical models suited the observed data well. In the first model 

where meaningfulness of life played a mediating role, psychological capital and social capital explained 75% of 

psychological well-being, 70% of social well-being, and 46% of emotional well-being, according to the research 

findings. Also, in the second model in which crisis of meaning acted as a mediator, psychological capital had a 

significant negative relationship with types of well-being via crisis of meaning, whereas no such relationship was 

found between social capital and types of well-being via crisis of meaning. It is interesting to observe that 

psychological capital has neither a direct nor an indirect relationship with emotional well-being through the crisis 

of meaning; only social capital has a direct and powerful effect on emotional well-being. Comparing the path 

coefficients of the two models reveals that social capital has a greater impact on emotional well-being in the 

second model than in the first. Importantly, the mechanism of the social capital effect differs between the first 

and second models. In the second model, social capital operates directly and utterly without any intermediary, 

whereas in the first model, it operates both indirectly and directly by providing meaning to life. Regarding 

psychological capital, the situation is distinct. It has direct and indirect effects on psychological well-being in 

both models, but only indirect effects on social well-being. 

Discussion 
On the basis of the four-dimensional model of health, the present study demonstrated that the meaning of life as 

a spirituality-related indicator plays a significant role in explaining the relationship between psychological and 

social variables and well-being. This role was demonstrated first for psychological well-being, then for social 

well-being finally for affective well-being. 

Keywords: Psychological Capital, Social Capital, Types of well-Being, Meaning of Life. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 
 پژوهشی 

 هاي مقاله:تاریخ
   28/06/1401  افتیدر خیتار

 18/08/1401   يرزنگ با خیتار

 30/08/1401  رشیپذ خیتار

 10/10/1401  انتشار خیتار

 یۀو سنرئا  یشنناتتروان  یۀدر رابهن  بنا سنرئا  یزنندگ   ئعننا   انقش واسنه   یهدف پژوهش حاضر، بررس
 ۀبود. جائعن   لحاظ هدف کاربردو ب   یاز نوع همبستگ  یفیبود. روش پژوهش توص  یستیبا انواع بهز  یاجتماع
 1400-1401 یل یصنقن  در تنرم دوم سنال تح  یدانشنگاه آزاد اسن ئ  انیهش را تمام دانشیووژپ  نیا   آئار
( 7/ 189  ارینو انحنراف ئع   24/ 47  یسن  نیانگیدتتر و پسر )با ئ   دانشیو  234ها  آن  انیدادند ک  از ئ  لیتشک

 یتمناعجا  یۀاسنرئ  ۀصورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شنائل پرسشننائگوناگون ب    هادانشکده
( و ئنناب  CSM)  زینجنائ  ک  یسنتیبهز  اسیق(، ئPCQلوتانز )  یناتتشروان  یۀ(، سرئاSCQ)و بولن    کسیاون
 24  ۀنسخ   ریکارگو ب    ساتتار  ۀئعادل  یابیها با استفاده از روش ئدل( بود. دادهSoMeاشنل )  یزندگ   ئعنا
. ش ئهلوب داردشده برازئشاهده   هابا داده   یاول  یفرض   نشان داد الگو  جیشدند. نتا  لیتحل   موسیافزار انرم

 یستیبا انواع بهز  ،یزندگ   ئعنادار  ۀبا واسه  یاجتماع  یۀو سرئا  یشناتتروان  یۀسرئا  ها،افت یئهابق    نیهمچن
 یئنفن ۀرابهن ،یسنتیبحران ئعنا با انواع بهز  ۀبا واسه  یشناتتروان  یۀسرئا  یئثبت ئعنادار دارند. از طرف  ۀرابه
نشند. بنا   افنتیبحران ئعنا    ۀواسهبا    یستیبا انواع بهز  یاجتماع  یۀسرئا   برا   ارابه   نیچن  ید، ولراار دئعناد

و بحران ئعننا در اننواع  یزندگ  ئعنادار ،یاجتماع یۀسرئا ،یشناتتروان یۀسرئا  هاک  سازه  یتیتوج  ب  اهم
 کرد.   زیر رنائابعاد ب نیا  کردنن یبه   برا دیافراد جائع  دارند، با  یستیبهز

 کلیدواژه:
 ،ی شناتت روان یۀسرئا

 ، یاجتماع  یۀسرئا

 ، یستیانواع بهز
 . یزندگ  ئعنا

نائ   فصل.   یزندگ    ئعنا   ییاسه     نقش وا  یستیبا انواع بهز  یو اجتماع   یروان   ها    ی(. رابه  سرئا 1401. ) زاده، ئهد  یمانی.، و ا احسان، هاد  ینژاد، عباس .، بهرائ  یمیرح    استناد

 .109-124(، 4)13 ،ناتتیشنروا  دکاربر  ها پژوهش
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DOI: https://doi.org/10.22059/JAPR.2023.348880.644384 

https://japr.ut.ac.ir/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 سیزدهم  ، سال 4شی، شماره هژوپ  -، علمینشناختیروا کاربردي هايپژوهش  نامهفصل     112

 

 مقدمه
س ئت ه      ارتقا  ۀ فرصتی فراه  شد تا ب  حوز  یپزشکروانروانی با داروها      هااتت ل  کنترل  با توج  ب  ، یرات   هاسال در  

افراد جائع  در    قهعاًپرداتت  شود.   افراد از زندگی، ئختلف و همچنین لذت    هان یزئبرا  بهبود کارایی  نیاز است ک  در    بردن 
 ، بعد  ۀبتوانی  ارزیابی درستی از وضعیت فعلی افراد داشت  باشی  و در ئرحل  دقدم اول بای  بنابراین در  ؛وانی ئناسبی باشندر  یطشرا

ارتقا   کنی عوائل ئرتبط با بهزیستی را شناسایی   بتوانی  برا   ارزیابی س ئت روانی،    ئنظورب کنی .     زیربرنائ بهزیستی     تا 
از س ئت روانی و سنیش آن پیشنهاد کرد. و     جائ   دیدگاهی  (2002)  کیزئیان،  ر این  ه است. دشدف  ئختلفی تعری   هازه اس

است، درنظر گرفت.    ئثبت در زندگی   ورزعواطف ئثبت و ه  کنش   ۀ رندیها ک  ه  دربرگاز نشان    اس ئت روانی را ئیموع  
چنی  او سنیش  برا   را  جائ   ئقیاسی  س  همچنین  ب   نسبت  نگرشی  ب ر   ئتن  گرفتوانی  ئدل، (2006،  کیز)  کار  این  در   .

بیانگر وجود یا     هال تعداد  از نشان  بهزیستی عاطفی شائ.  شودیئارزیابی    زئانه  ی و اجتماعی  شناتتروانبهزیستی عاطفی،  
است.     هااحساس   نبود زندگی  ب   شاتصئثبت  ئ  این  ئقیاس  توانیرا  س   طریق  )  ، از  ئثبت  عواطف  و نظیر  وجود  شاد  

 (. 2002و رضایتمند  از زندگی سنیید )کیز،  (عواطف ئنفی )ئانند اضهراب و ناائید د نبوسرحالی(، 
تفاوت   (1989)  ریف عاطفیبهزی   هاب   روان  ستی  بهزیستی  اوکندیاشاره ئی  شناتتو  نباید  ک     کندیئادعا    .  را  بهزیستی 
تیربساده  با  ئعادل  دانست  ۀنگران ،  درد  ئقابل  در  لذت  بلک بیشتر  دربرگبهزیست  ،  نیروها    ۀ رندیی  تحقق  و  برا  کمال  ت ش 
است  ۀ بالقو فرد  و  .واقعی  روان   ۀ سازند   هائؤلف   (1995)   کیز  ریف  دربرگ  یشناتتبهزیستی  دانست    ۀ رندی را  عائل  اند  شش 

 .شخصی، روابط ئثبت با دیگران، هدفمند  در زندگی و پذیرش تود  تودپیرو ، سله  بر ئحیط، رشد
. این در حالی است ک   اندده یاساساً تصوصی ب  تصویر کش   اده ی عنوان پدبهزیستی را ب   یی، گرالت یفضیی و  گرالذت دو سنت  

بنابراین    ؛است  بانیگرب  دست   شماریاجتماعی ب   هاانسان توسط ساتتارها  اجتماعی احاط  شده و هر روز با تکالیف و چالش 
کنار جنب  در  است  ئعتقد  نم   ها کیز  بهزیستی،  با    ۀاز جنب  توانیشخصی  نیز  بهداشت جهانی  غافل شد. سازئان  آن  اجتماعی 

ب  س ئت  اجتماعی  عنوانتعریف  و  ذهنی  جسمی،  کائل  بهزیستی  از  ئ،  حالتی  تأکید  س ئت  اجتماعی  بعد  سازئان )  کندیبر 
ید درصدد تحقیق و بررسی بعد  برا  فه  جائ  و کائل س ئت روانی، دانشمندان اجتماعی با  ی  یدرنت  .(2002 ، 1بهداشت جهانی 

نظر در  ئوجود  پرکردن تأل  ب   این طریق  از  و  برآیند  آن  کیز   ها  یاجتماعی  راستا  این  در  بپردازند.  ئفهوم    (1998)  بهزیستی 
است کرده  ئهرح  را  اجتماعی  است     بهزیستی  زیر  ابعاد  دارا   اجتماعیک   اجتماعی،  یکپارچگی  اجتماعی،  پذیرش   ، ئشارکت 

 .پذیر  اجتماع )انسیام اجتماعی(درک و  شکوفایی اجتماعی
تا   با آن را شناسایی کنی   بتوانی  عوائل ئرتبط  باید  افراد  ارزیابی بهزیستی  از     زیربرنائ بتوانی     ئؤثرئداتلۀ    ئنظورب بعد 

عوائل،   این  یافتن  برا   باشی .  داشت   است  هاپژوهش دقیقی  گرفت   ئتعدد  صورت  بنی)اسکروچ   اسکروچی، ی،  و   ئصهفی 
ئختصر ب    طور ب  و اجتماعی و ئعنا  زندگی اشاره کرد ک  در ادائ     یشناتتسرئایۀ روانب     توانیئاین ئوارد    ۀجمل  . از(2018
 . ی پردازیئهرکدام 

عاطفی   و  اجتماعی  روانی،  بهزیستی  از  است   هاشاتص   عنوانب برتوردار   اهمیت  حائز  روان  بنابراینس ئت  شناتت   ؛ 
بهزیستی    ئؤثرعوائل   ویژه    یشناتتروانبر  سال  ابدییئاهمیتی  در  اریکسون  عبور   1968.  تحول شخصیت،  الگو   ترسی   با 
. ائید، اراده، هدف، شایستگی و دانستهریک از ئراحل ئختلف رشد شخصیت را همراه با کسب یک نیرو  بنیاد     زیآئت یئوفق

نی  ئرحل   پنج  طی  بنیادینی  وفادار   را    هستندروها   فرد  روانی  س ئت  جدیدکنندیئ  نیتأئک   ادبیات  در  سرئایۀ  ئفهوم    ، . 
اجو    یشناتتروان ئتبادر    ، تماعیسرئایۀ  ذهن  ب   بنیادین  نیروها   با  را  همسویی  روان   .کندیئنوعی  جمل     یشناتتسرئایۀ  از 

از است ک   قب  ییهایژگیوبا    و  شودیئناشی    گرائثبت  ی شناسروان  ئفاهیمی  ب     ل یاز  فرد  ب    یابیدست   برا  شیهاییتوانا باور 
ز، لوتانز )لوتان  شود یئ  فیکردن ئشک ت تعرتود و تحمل  ۀ ئثبت دربار  اسناد  یادیکردن اهداف، اداشتن پشتکار در دنبال   ت، یئوفق

 . (2004 و لوتانز، 

 
1. World Health Organization (WHO) 
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زا، استرس   هات یتا ع وه بر ئقابل  بهتر در برابر ئوقع  سازد یافراد را قادر ئ  ی، شناتتبرتورداربودن از سرئایۀ روان  نیهمچن
  ر یو کمتر تحت تأثدرئورد تود برسند    یروشن  دگاه ی برتوردار باشند، ب  د  یی، در برابر ئشک ت از توان بال شوندکمتر دچار تنش  

 جاناتان و داریتی،   )گلدسمیت،   هستند   زیبالتر  ن  یشناتتافراد دارا  س ئت روان  گون  ن یا  ترتیببدین   .رندیروزان  قرار بگ   یوقا
روان  .(1997 ک     وست یپه  ب و    یبیترک   اسازه   ، یشناتتسرئایۀ  ادراکاست  ئؤلف   ،  ی نیبتوش   د، یائ  ی عنی  یشناتت-یچهار 

تاب  و  دربرئ   آورتودکارآئد   تسروشاهی  ردیگیرا  نصرت ،  )بهادر     هاپژوهش در   .(1393  ، باباپورتیرالدین   و  آبادهاشمی 
 ، یخچالیو حاجی  شهنی یی ق،  )ائینیاست  نشان داده شده    یشناتتروانبا بهزیستی    یشناتتسرئایۀ روانئثبت    ۀرابه  ، ئتعدد
  هاشمی نصرت آباد، باباپورتیرالدین و بهادر  تسروشاهی،  1390(.  ؛ 1399
اجاز   از عوائل    عنوانب تماعی  سرئایۀ  از روابط و      اشبک   ، یاجتماع  ۀیسرئانام برد.    توانیئبر بهزیستی    ئؤثریکی دیگر 

ک    استی  اجتماع   هاگروه و    هاسازئاننهادها،    نیافراد ب  و تعائ ت  یگروهنیبو     فردنیب  یبر اعتماد اجتماع   یئبتن   وندهایپ
در جهت   هاکنش   لیتسه    لزم برا    و انرژ  یاجتماع  تیاز حما  هاگروه و    افراد   و برتوردار  یو انسیام اجتماع  یمبستگب  ه

اهداف فرد یی ق،  ئینی)ا  شود یئ  ئنیری  و جمع   تحقق  فراتحلیل نشان  (1399  ، یخچالی و حاجی  شهنی  نتایج یک    دهدیئ. 
  ئحمود ، یونسی  و ؛ 2013  ، فورسمن، گینتولی و کاتان، ستی)نیکو   ی، رابهۀ ئستقی  دارد شناتتروان هزیستی  سرئایۀ اجتماعی با ب
 رحیمیزاده ،  1393(. 

ست. اگرچ   ه  زیو ئثبت ن  یابعاد ئنف   دارا  یزندگ   است ک  ئعنا  ده یعق  نی اشنل بر ا   دیگر، ئعنا  زندگی است.  ئؤثرعائل  
و بحران ئعنا را ئعادل فقدان ئعنادار    شوندی دو بعد قائل نم  نیا  انیئ  یتفاوت  ی، زندگ   ئتداول ئعنا   هااسیاز ئق   اریدر بس

عوائل    ریتحت تأث  یستیبهز  یئثبت و ئنف   ها از آنیا ک  ئؤلف  ، اشنل ادعا کرد  کنندیئو این دو را در یک طیف لحاظ    رندیگیئ
و بحران    یزندگ    (، ئعنا2009شنل،  ا ب  نقل از    1988  ، 1نی برلم)چ  ستندین  وستاری پ  کی اد  و دو طرف ئتض  رندی گیقرار ئ  زیئتما

)فقدان( با  ئعنا  اجزا ب    دیرا  تأث   عنوان  تحت  گرفت  ریجداشده  درنظر  ئختلف  ئ.  (2009،  اشنل)  عوائل  نشان   دهد یئهالعات 
سل نوهالز و    نز، یآلندت ، ئارت  ایگارس ؛2022،  سزیزوسکا و گوربا)ی  اتتشنروانبهزیستی  با    یتنگاتنگ  ارتباط  یزندگ   ئفهوم ئعنا

 پور،زاده و علی، زالینژاد)رحیمیو هویت    (2017  ا ، د، هوشمند چترود  و اژه نژا)رحیمی و س ئت روان    (2018  ، سوکس لوزانو
 دارد.   (1394

و   یزندگ   ئعنادار   اواسه با نقش    یو اجتماع  یشناتتها  روان  یاست ک  سرئا  نیتوج  در پژوهش حاضر اقابل   ۀئس ل
حد چ   تا  ئعنا  بهزتئی   بحران  انواع  پ  یستی وانند  ئعنادار  ینیبش یرا  ئعنا    یزندگ   کنند.  بحران  او  پ   نیدر   ، شنهادیئدل 

و دو   یزندگ   ئعنا  نیب  ۀکنند. وجود رابهنقش ئی   فایا  یستیهزبو    یو اجتماع  یها  روان یسرئا   نیارتباط ب  س  یئکان  نعنواب 
   شنهادی در ئدل پ  ئعنادار  و بحران ئعنا  نیدهد. وجود رابه  ب ان ئی را نش  رهای ئتغ  نی ا  ۀرابه  نی ب  یبخشنظ   ینوع   ، گرید  ریئتغ

 ی است.ستیو بهز یو اجتماع یها  روان یسرئا  رهایئتغ نیب  ۀرابه نییتب در اهی  ئف نیا تیبر اهم  دأییت ، ئعادلت ساتتار 
،  ن یبنابرا  ؛ ی تر  داشت  باشئناسب  ئدات ت،  آن  براساسو     ی کن  دایتر  از روابط پق یکند تا فه  دقپژوهش کمک ئی  جینتا

  ن ی ا  ریتأث  س یئکان  عنوانب    یزندگ    نقش ئعنا  ، رابه  داشت  باشد  یستیبا انواع بهز  یو اجتماع  یسرئایۀ روانرود  اگرچ  انتظار ئی 
 است. سؤال ئورد  رابه  

در این    ؛ بنابراین است  شده الع   کمتر ئه  ی زندگ   ئعنا   اواسه  نقش    ق ی تحق  ۀنیشیدر پ  ، شده انیام   هایبررس با توج  ب   
پژوهش یافت    براساس پژوهش   و  پیشین  چارچوب ها   نیز  و  ئوجود  رابهها   از  ئدلی  نظر ،  اج  یعل  ۀها   و سرئایۀ  تماعی 

 (. 1شکل گر  ئعنا  زندگی طراحی و آزئایش شد )شناتتی با انواع بهزیستی با ئیانییروان

 

 

 

 

 
1. Chamberlain, K. 
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 پژوهش  يرها یمتغ  نیب  ۀرابط  یمفهوم  ی. مدل کل1شکل 

 شد   یبررسدو ئدل  برازش ، در این پژوهش

 مدل اول 

انواع بهزیستی )روانروان   ها  یسرئا با  از طریق ئعنادار  زندگی   شناتتی، اجتماعی، عاطفی( رابه  دارند.شناتتی و اجتماعی 
ئتغیرها     شودیئ  ینیبش ی پهمچنین   غیرئستقی   و  ئستقی   و  ا   ها یسرئا )   زابروناثرها   ئتغیر  یشناتتروانجتماعی  بر   )

 )انواع بهزیستی( ئعنادار باشد. زادرون

 مدل دوم 

)روانروان   ها  یسرئا بهزیستی  انواع  با  ئعنا  بحران  طریق  از  اجتماعی  و  دارند.  شناتتی  رابه   عاطفی(  اجتماعی،  شناتتی، 
 زادرون ( بر ئتغیر  یشناتتروانو    یاجتماع   ها  یرئاس )  زابرونئستقی  و غیرئستقی  ئتغیرها     آثار  شودیئ  ینیبش ی پهمچنین  

 )انواع بهزیستی( ئعنادار باشد. 

 روش 

 اجرای پژوهش  ۀجامعه، نمونه و شیو

آئار  پژوهش را دانشیویان    ۀ. جائعاستا   توسع  -و از لحاظ هدف، کاربرد    توصیفی از نوع همبستگی   ائهالع   ، این پژوهش
دتتر و پسر )با     دانشیو  234ها  آن  تشکیل دادند ک  از ئیان  1400-1401دوم سال تحصیلی    دانشگاه آزاد اس ئی ق  در ترم

    ریگنمون  با استفاده از  انتخاب شدند.    دردسترس  صورتب ها  گوناگون  ( دانشکده 189/7  و انحراف ئعیار  47/24  ئیانگین سنی
  2زن و    158ئرد و    74پرسشنائ  )  234ناقص،     هاائ  پرسشنپس از حذف    را تکمیل کردند.   هاپرسشنائ  نفر    259،  دردسترس

جنس  نفر شدند.  نشده اع م  تیبا  نهایی  تحلیل  وارد  تع(  نمون  نییاگرچ   ساتتار در    یاتی ح  ا ئس ل   ، ئناسب  ۀحی    ئعادلت 
ساده     هاارد ک  ئدل وجود د   ، وجود ندارد. شواهداستئناسب     انمون  چ  اندازه    نک یا   درئورد   نظراتفاق   چیاست، ئتأسفان  ه 

   نمون  برا ۀ حداقل انداز. (1999 ، یو کن لیهو کوچک باشد ) اریبس اگر حی  نمون   ی، حتکرد شیآزئا  طور ئعنادارب   توانیرا ئ
 (.2001  دل، یو ف  کتاباچنی  ؛1995و هارلو،    سریول  نگ، ی)د  شودی درنظر گرفت  ئ  ئورد  150تا    100ئعادلت ساتتار  بین  انیام  
ئحققا  یبرت نمون   ناز  ئ  را   تربزرگ  یحت  ۀحی   ئثال    رند، یگیدرنظر  هوگلند  200برا   و  )بوئسما   ن، ی ک    ؛2001،  نمون  

تعداد بالتر  لحاظ شد و    ، ناقص باشند   هانمون تعداد  از    شدیئ  ینیبش یپآنچ  گفت  شد و با توج  ب  اینک     براساس  (.2005
شدن   234  تیدرنها نهایی  تحلیل  وارد  پژوهش  ئنظورب  د.  نمون   اقدائات  ، اجرا   آزاد    ئیوز  افتیدر     برا  لزم  ابتدا  دانشگاه  از 

ق    هماهنگ  صورتاس ئی  و  ئیوز  کسب  از  پس  و   لزم  حاتیتوض   ارائۀ  با  پژوهش  نیا  ، شده یئعرفئناطق    با ی  گرفت. 
شد  ئربوط   هاپرسشنائ  و    استادان   برا   پژوهش  اهداف  ۀ درباری  کسانی  و  روشن  حاتیتوض  هاپرسشنائ     اجرا   برا  .اجرا 

شد. داده    ۀنحو  ب   ئربوط   هاییراهنماو    بودننام  بدون  و  اط عات  بودنئحرئان    ب   ئربوط  حاتیتوض  نی همچن  دانشیویان 
شد  صورتب     پاسخگو ارائ   ئشفاهی   براین، ع وه   .بود  ق یدق  30-40دانشیو    هر   برا  هاپرسشنائ     اجرا  زئان  نیانگی. 
 .شد تیرعا   رازدار وی تصوص  ی حر نیتضم آگاهان ،  تیرضا  افتیدر شائلی قات   ئ حظات

 ی اجتماع یۀسرئا 

 یشناتتروان یۀسرئا 

 ی ستیبهز  انواع ی زندگ  ئعنا 
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 ابزارهای سنجش

 (SCQ)  1ن تماعی اونیکس و بولسرمایۀ اج ۀپرسشنام

پرسشنائ  سال    این  شائل  2000در  پرسشنائ   شد.  ساتت   بولن  و  اونیکس  ب   استگوی     36  توسط  لیکرت ک   صورت 
آن    و  شودیئ   گذارنمره    اچهاردرج   تشک  8در  بنیادین  اج  ۀ دهندل ی عائل  سنییده  سرئایۀ  فرد  هر  برا   ک    شودیئتماعی 
، ارتباط با دوستان و  (گوی   5)، ارتباط با همسایگان  (گوی   5)، اعتماد و ائنیت  (گوی   7)ئشارکت در اجتماعات ئحلی     از  اندعبارت 
و   (گوی   2)  هاتفاوت ، قدرت تحمل  (گوی   7)اجتماعی     هاتیعالف، پیشگائی در  (گوی   2)زندگی    ارزشمندبودن،  (گوی   3)تانواده  

جداگان  بررسی و در ائتیاز کل   صورتب    رندیگیئاینک  در بیش از یک حیه  قرار    لیدلب   نیز  دو گوی    (.گوی   3) ارتباطات کار   
و   36حداقل نمره    است.  تیلی زیادعنا   ب  ئ  4  ۀ و نمر  تیلی ک ب  ئعنا     1  ۀ در هر گوی  نمر  .شوندیئتماعی ئحاسب   سرئایۀ اج

 است. 144حداکثر نمره 
بار   اولین  پرسشنائ   تحلیل   بزرگسال  1200  درئورداین  از  استفاده  با  سازه  روایی  استفاده شد.  استرالیا  را   8عائلی  در  عائل 

ضریب آلفا کرونباخ   ۀئحاسبتماعی را تبیین کردند. همچنین ئیزان پایایی با  سرئایۀ اجدرصد از واریانس    49ئشخص کرد ک   
  (1395)  وطن  ییفدا  و  صحاف  ، سام   ، کلد  ، انیافتخار (. در ئهالعۀ  2000شد )اونیکس و بولن،  گزارش    83/0فوق    ۀنمون رو   
عائلی نشان  سالمند، این پرسشنائ  اجرا شد. روایی سازه ب  روش تحلیل   192بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی رو     ئنظورب 

عا هفت  آلفا   7/48شده  استخراج ئل  داد  ئحاسبۀ  با  درونی  همسانی  روش  ب   پایایی  همچنین  کردند.  تبیین  را  واریانس  درصد 
 ب  دست آئد.  0/ 88. آلفا  کرونباخ در پژوهش حاضر ( 1395 و همکاران،  انی)افتخارب  دست آئد   96/0کرونباخ 

 (PCQ)  2لوتانز   یشناختپرسشنامه سرمایۀ روان

(   و تودکارآئد   آورتاب   د، ی ائ  ، ینیب)توش   یشناتتروان  ۀیئنظور سنیش سرئاابزار را ب    نی( ا2007)    و نورئنآو،  ویاول  لوتانز، 
هر  استئاده    24پرسشنائ  شائل    نی ا  کردند.  یطراح ئؤلف   کیو  ا   هااز  برئبنا  نیچهارگانۀ   کرت یل  فیط  کی   پرسشنائ  
تا  1)   ادرج  شش  اندازه 6=کائً  ئخالف   ئوافق (  ب  ترده   6تا    1   هائاده   .شودیئ   ریگ=کائً    ،  تودکارآئد  اسیئقئربوط 
ب  ترده   12تا    7   هائاده  ب  ترده   18تا    13   هائاده   ،  دواریائ  اسیئقئربوط    24تا    19   هاو ئاده    آورتاب   اسیئقئربوط 

ترده  ب   نمر  ینیبتوش   اسیئقئربوط  براپاسخ   یینها  ۀ است.  ئق   دهندگان  دائن   اسیکل  ئ  144تا    24از     ادر    رد یگیقرار 
ص عابد   فی)رستگار،  ل 1395  ، ینیو  پژوهش  در  ئ  رنی(.  آلفا2019)   لریو  پرسشنائ      برا  رونباخک    (،  شد.    93/0کل  گزارش 

  85/0کرونباخ     براساس آلفا  رانیپرسشنائ  را در ا  نیا  ییای( پا1393)  نیرالدیآباد و باباپورت نصرت   یهاشمی،  تسروشاه   بهادر
 دست آئد.ب   91/0  کرونباخ در پژوهش حاضر گزارش کردند. آلفا

 (CSM)  3کیز جامع مقیاس بهزیستی 

ترجم     در ایران  و  کار برده در تحقیقات تود ب   (2005؛  2003)  بهزیستی شخصی ک  کیز   هااسیئق  ازسنیش بهزیستی     برا
برا  سنیش  شائل دو ئقیاس عواطف ئثبت و رضایت از زندگی  ک     استفاده شد  (1385و رستمی،     بادآنصرت   ، لو)جوشن   ه شد

بهزیستی    ان یگرالذت )بهزیستی    هییانیبهزیستی   ئقیاس  دو  و  عاطفی(  سنیش   یشناتتروانیا  برا   اجتماعی  بهزیستی  و 
 است. ده ئهریک آ ۀ . در ادائ  توضیح ئختصر  درباراستطلبان  بهزیستی فضیلت 

مثبت  ارائ4عواطف  با  ئثبت  عواطف  ئقیاس  نشان  ۀ   شش  از  در  ۀعاطف  ۀفهرستی  )  ئثبت  سؤال  شش  و 1قالب  شاد    .

. سرزندگی و شور و 6، و   تمند ی. رضا5آرائش و آسودگی،  .  4،  ازحدشی. توشحالی ب3. سرحالی و باحوصل  بودن،  2،  ییروگشاده 
پاسخ   (حرارت ئاز  انت   تواهدیدهندگان  با  اعداد  تا  از  یکی  و  =4،  =گاهی3،  =اغلب2،  ش ی هم=1)   5تا    1خاب    ( هرگز=5کمی 

و     آبادنصرت   ، لواند. جوشن روز گذشت  ب  چ  ئیزان تیرب  کرده   سیشده را در  فهرست   ۀ  هریک از شش نشان ئشخص کنند ک 
 

1. Onyx and Bullen Social Capital Questionnaire (SCQ) 

2. Luthans Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 

3. Comprehensive Scale of Mental Health (CSM) or Complete Mental Health 

4. positive affect scale 
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دست ب    0/ 86خ در پژوهش حاضر  آلفا  کرونباند.  کرد  را گزارش  85/0  کرونباخ  ضریب آلفا   ، ( برا  این ئقیاس1385)  رستمی
 آئد.

تا   0تا با انتخاب یکی از اعداد    تواهدیئ  دهندگانپاسخ از    سؤالیک    از زندگی با   تمندیرضا ئقیاس    :1رضایت از زندگی

چقدر از وض  زندگی تود راضی   یطورکلب  = تیلی راضی هست ( ئشخص کنند ک  این روزها    10راضی نیست  و    اصً =  0)   10
 هستند. 

ریف   یشناتت بهزیستی روان  ۀنسخ  یسؤال  18، از ئقیاس  یشناتتبرا  بررسی بهزیستی روان  :2ی شناختروان بهزیستی  

از  پذیرش تود،    اندعبارت ک     سنیدیئریف را    یشناتتروانبهزیستی    ۀجنب  شش   ، (. این ئقیاس1995استفاده شد )ریف و کیز،  
از     ادرج  هفترو  یک ئقیاس    سؤالت.  ان، تسلط بر ئحیط و تودئختار رشد فرد ، هدف در زندگی، ارتباط ئثبت با دیگر

تا  1  )ئخالف  کائً  )   کائً (  قرار  7ئوافق   نمرات هر  ردیگی ئ(  این ئقیاس درنظر گرفت     ۀ ، نمرسؤال  18. ئیموع  .  شود یئکل 
آلفا  کرونباخ در    گزارش دادند.  0/ 60  تا  43/0آن را بین     هااس یرئقیز( ضریب آلفا   1385)   یو رستم   آبادنصرت   ، لوجوشن 

 دست آئد. ب   77/0پژوهش حاضر 

اجتما ئقیاس    :3عی بهزیستی  کیزبهزیستی    یسؤالپانزده از  رو   دهندگانپاسخ .  شودیئاستفاده  (  1998)  اجتماعی   باید 

  5  سؤالت. این  کندیئوصیف  را ت ها  آن  تا چ  حد  سؤالکنند ک  هر    ئخالف ئشخص  کائً ئوافق تا    کائً از    7تا    1طیفی از  
این ئقیاس از ئیموع    ۀ . نمرو شکوفایی  یئساعک ی تشرچگی، پذیرش،    پیوستگی، یکپارسنیدیئبهزیستی اجتماعی کیز را    ۀجنب

 دست آئد. ب  0/ 78. آلفا  کرونباخ در پژوهش حاضر دیآیئدست ب   اسیئقترده  پنجنمرات هر 

 (SoMe)  4معنای زندگی ۀپرسشنام

از این پرسشنائ  شد.    نیتدو  زندگیی و ئعنادار   زندگ   ئناب  ئعنا  دنیسنی   ( برا2009)  شنلاتوسط    ئعنا  زندگی  ۀسشنائپر
 همچنیناستفاده شد.    92/0با ضریب آلفا     (فقدان ئعنا)  و بحران ئعنا  74/0ی با ضریب آلفا   زندگ   ئعنادار  اسیرئقیزدو  فقط  
 ( لسؤا   10شائل  )اشنل    یزندگ    ئناب  ئعنا  ۀئعنا در پرسشنائ  بحران  اسیرئقی زا از  ن ئعنفقدای و  زندگ   ئعنادار  دنی سنی   برا

  79/0  یزندگ   )فقدان( ئعنا  بحران   اسیرئقیز   برا  و  9/0  یزندگ   ئعنادار  اسیرئقیز   کرونباخ برا. ضریب آلفا   استفاده شد
آلفا  کرونباخ در پژوهش حاضر برا  ئعنادار   (1397ژاد،  نیمیرحلنگرود  و  ائائی  )  ئحاسب  شد ئعنا   و برا  بحران  81/0. 

 دست آئد.ب   91/0

 ها دادهروش تجزیه و تحلیل 

 های پژوهش یافته

 .شودیئتوصیفی و استنباطی ارائ    ها آئاره پژوهش و در ادائ   یشناتتتیجمعابتدا گزارشی از ئتغیرها  

 مشروطی   ۀ، مقطع تحصیلی، وضعیت شغلی و سابقتأهلجنسیت، وضعیت  ساسبرا  اه ی فراوان .1جدول 
 درصد انی فراو متغیر 

   جنسیت 

6/31 74 ئرد  

5/67 158 زن   

 9/0 2 بدون پاسخ 

 100 234 کل 

   وضعیت تأهل 

 
 

1. life satisfaction scale 

2. psychological well-being scale 

3. social well-being scale 

4. Sources of Meaning and Meaning in Life Questionnaire (SoMe) 
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 مشروطی   ۀ، مقطع تحصیلی، وضعیت شغلی و سابقتأهلجنسیت، وضعیت   براساس های فراوان  .1جدول ادامه  
 درصد فراوانی  متغیر 

 1/73 171 ئیرد

 1/26 61 ئتأهل 

 9/0 2 بدون پاسخ 

 100 234 کل 

   ئقه  تحصیلی 

 86/3 202 کارشناسی 

 6/8 16 کارشناسی ارشد 

 6/0 14 دکتر  

 4/0 1 بدون پاسخ 

 100 234 کل 

   وضعیت شغلی 

 3/3 71 شاغل 

یرشاغل غ  111 47/4 

 21/8 51 بدون پاسخ 

 100 234 کل 

شروطی بق  ئسا    

ئشروطی  ۀبا سابق  9 3/8 

 79/1 185 بدون ئشروطی 

 17/1 40 بدون پاسخ 

 100 234 کل 

)  یشناتتتیجمع   های ژگی واط عات   تحصتأهل  تیوضع  ت، یجنس  براساس  هایفراواننمون   ئقه   وشغل  تیوضع  ، یلی،   ی 
 .شودیئئشاهده  1ی( در جدول  ئشروط ۀسابق

و نیز   هاداده ئفروض با     هائدل آزئون برازش    ئنظورب .  ندئحاسب  شد  26  ۀ نسخ  SPSS  ارافزم نرتوصیفی با کمک     هاآئاره 
احتمال استفاده   ۀئعادلت ساتتار  با روش برآورد بیشین  یابی ئدل و کل برا  هر ئدل، از     یرئستقیغبرآورد ضرایب اثر ئستقی ،  
 صورت گرفت.  24ایموس   افزارمنر ازبا استفاده  برازش ئدل   هاشاتص شد. برآورد ضرایب اثر و 

 توصیفی متغیرهاي پژوهش  يهاشاخص . 2جدول 

 ی دگیکش یکج نه یش یب نه یکم استاندارد انحراف  ن یانگیم ها ری متغ

 -52/0 29/0 140 59 32/15 56/91 ی اجتماع یۀسرئا

 3/1 -89/0 127 30 7/16 5/96 ی شناتتروان  یۀسرئا

 -44/0 -23/0 118 49 75/13 68/89 ی روان یست یبهز

 36/0 -09/0 98 15 63/13 78/65 ی اجتماع یست یبهز

 -42/0 -11/0 30 6 15/5 03/20 ی عاطف  یست یبهز

 -04/0 -63/0 5 1 81/0 84/3 ی زندگ   ئعنادار

 00/0 90/0 5 1 07/1 09/2 بحران ئعنا 

کیی و     هاشاتص   ، دشویئک  در جدول ئشاهده    طورهمانارائ  شده است.    2توصیفی در جدول     هاشاتص اط عات  
 توزی  ئتغیرها نرئال است. دهدیئاست ک  نشان  -2و  2کشیدگی برا  تمام ئتغیرها بین 
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 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش  .3جدول 

رها ی متغ  1 2 3 4 5 6 7 

       1 ی اجتماع یۀسرئا

      1 376/0** ی شناتتروان  یۀسرئا

     1 642/0** 543/0** ی زندگ   ئعنادار

    1 -501/0** -420/0** -192/0** بحران ئعنا 

   1 -287/0** 544/0** 421/0** 450/0** ی عاطف  یست یبهز

  1 377/0** -663/0** 602/0** 595/0** 364/0** ی شناتت روان  یست یبهز

 1 552/0** 442/0** -585/0** 583/0** 465/0** 498/0** ی اجتماع یست یبهز

**p < 01/0  

 شده است.   نمایش داده   3در جدول    ک   ن ئتغیرها  پژوهش ب  روش گشتاور  پیرسون ئحاسب  شدبل بیهمبستگی ئتقا
این فرض اییاد شد ک  ئعنادار  و بحران ئعنا در   ۀئدل ئفروض بر پای  ئعنادار هستند.  هایهمبستگ تمام    شایان ذکر است ک 

 دارند.   اه واسش با بهزیستی جائ ، نق یشناتتروانتماعی و سرئایۀ اجبین  ۀرابه

 هامدل برازش   يهاشاخص  .4جدول 

هامدل   X2 df X2/df GFI CFI IFI TLI NFI RMSEA 

ی زندگ  ئعنادار ۀواسهبا   اول  ئدل  6/737  406 817/1  883/0  901/0  903/0  887/0  807/0  059/0  

ئعنا  بحران ۀواسهدوم با   ئدل  8/724  415 747/1  883/0  915/0  916/0  905/0  823/0  057/0  

 ، ئناسب قرار دارند  ۀ در ئحدود  هااتص شئشاهده کرد. با توج  ب  اینک     4در جدول    توانیئ را    هائدل برازش     هااتص ش
 برازش ئدل را توب دانست. توانیئ

 معناداري زندگی   ۀدر مدل با واسط (2R) نییتعضرایب استاندارد مستقیم، غیرمستقیم، کل و   .5جدول 

رها یمس  م ی اثر مستق  م یتقرمسیغ اثر   ن ییتع بیضر اثر کل    

757/0      از ی شناتتروان  یستیبهز   رو  

ی ماعاجت یۀسرئا  0/221* 0/205* 0/426*  

ی شناتتروان  یۀسرئا  0/214* 0/295* 0/509*  

ی زندگ   ئعنادار  0/526* - 0/526*  

704/0      از یاجتماع  یستیبهز   رو  

ی اجتماع یۀسرئا  096/0  0/33* 0/426*  

ی شناتتن روا ۀیسرئا  101/0-  0/474* 0/373*  

ی زندگ   ئعنادار  0/845* - 0/845*  

466/0     از ی عاطف یستیبهز   رو  

ی اجتماع یۀسرئا  0/207* 0/222* 0/429*  

ی شناتتروان  یۀسرئا  62/0-  0/32* 0/258*  

ی زندگ   ئعنادار  0/569* - 0/569*  

از   یزندگ  ئعنادار   رو     705/0  

ی ماعاجت یۀسرئا  0/39* - 0/39*  

ی شناتتروان  یۀسرئا  0/561* - 0/561*  
 هستند. این موارد معنادار *

 ئعنادار  آورده شده است.  ۀضرایب استاندارد ئستقی ، غیرئستقی ، کل و تعیین در ئدل با واسه 5در جدول  
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 زندگی  . نمودار مسیر مدل با واسطۀ معناداري2شکل 

 ئشاهده کرد. 2شکل را در  5نمایش نمودار  جدول  توان یئ نیچنهم

 بحران معنا  ۀدر مدل با واسط (2R) نییتعتاندارد مستقیم، غیرمستقیم، کل و  ضرایب اس .6جدول 

رها یمس  م ی مستق  اثر  م یرمستقیغ  اثر  کل  اثر  ن ییتع بیضر   
855/0      از ی شناتتروان  یستیبهز   رو  

ی اجتماع یۀسرئا  0/307* 0/041* 0/349*  

ی شناتتروان  یۀسرئا  0/296* 0/23* 0/526*  

ئعنا  بحران  -0/564* - -0/564*  

821/0      از یاجتماع  یستیبهز   رو  

ی اجتماع یۀسرئا  0/480* 0/043* 0/523*  

ی شناتتروان  یۀسرئا  074/0  0/238* 312/0   

ئعنا  بحران  -0/582* - -0/582*  

441/0     از ی عاطف یستیبهز   رو  

ی اجتماع یۀسرئا  0/512* 0/009* 0/521*  

ی شناتتروان  یۀسرئا  155/0  0/048* 203/0   

ئعنا  بحران  117/0-  - 117/0-   

از   ئعنا بحران   رو     205/0  

ی اجتماع یۀسرئا  073/0-  - 073/0-   

ی شناتتروان  یۀسرئا  -0/408* - -0/408*  
 . هستندموارد معنادار  نیا *

 .شودیئ بحران ئعنا ئشاهده  ۀستاندارد ئستقی ، غیرئستقی ، کل و تعیین در ئدل با واسهایب اضر 6در جدول  
 

 

 

  یست یبهز 

 یشناختروان

101/0-  

214/0  

221/0  

690/0-  

  یست یبهز 

 یاجتماع

  یست یبهز 

 یعاطف

 
   يمعنادار

 زندگی 

  یۀسرما

 یشناختروان

  یۀسرما

 یاجتماع

62/0-  

 

39/0  

561/0  845/0  

526/0  

569/0  

207/0  
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 . نمودار مسیر مدل با واسطۀ بحران معنا 3شکل 

 ده است. ئآ 3 در شکل 6نمایش نمودار  جدول 

 یری گ جهی نتبحث و 
ها  ئدل  افت ی  براساس.  شدئدل اول تأیید    ابراینبن،  دبو  قبولقابل   کائً   یزندگ   ئعنادار  ۀها  برازش ئدل اول با واسهشاتص 
با    افت ی  نیارتباط ئثبت دارد ک  ا  یستی ئعنادار  زندگی با انواع بهز  ۀبا واسه  یو اجتماع  یشناتتن سرئایۀ رواتوان گفت  اول ئی

 ( هماهنگ است.2017) و جهان  سی(، نف2016) کس یکالر و ه  هاپژوهش  جینتا
رابه    یشناتتانرو  یستیبا بهز  یزندگ   ئعنادار   نی. همچندارد   یئستق  ۀرابه  یشناتتروان  یستیزبا به   یشناتتسرئایۀ روان 

ئعنا در   کنندیئ  انی( ک  ب2011و آرنت )  نگیک  کس، یه  گل، یلش  ( و2010با پژوهش هو، چوونگ و چوونگ )  افت ی  نی ک  ا  دارد
با   زین  یعاطف  یستیبا بهز  یزندگ   ئعنادار   یئستق  ۀاست. رابه  تاراس  رابه  دارد ه  یشناتتروان  یستیطور ئثبت با بهزب   یزندگ

ئعنادار   ۀرابه  یعاطف  یستیو بهز  یشناتتروان  یستیبا بهز  ی( همسو است. سرئایۀ اجتماع2010ونگ و چوونگ ) پژوهش هو، چو
ن  رددا  ی فیضع  ائا پورت ،  پژوهش  با  نتای  ( است.2013)  ناسیو سال  رایک  همسو  این  با  همچنین  و همکاران   ننیمینپژوهش  ج 
ک   ه  (  2010) است  لحراستا  ب   ک   افراد   دادند  اجتماعنشان  بهز  یاظ  از  هستند  برتوردار  یروان  یستی ئنزو   و    ندکمتر  

  ک ی در    زی( ن2013)  و همکاران  ستینیکودارند.    شتر یب  یدر جائع  باشند، س ئت روان  شتر یب  یوستگیهرچ  دارا  پ  ، برعکس
اجسرئا  ۀرابه از    لیفراتحل    هابخش   نیب  ئثبت  ارتباطات  شائل   ئهالعاتهمۀ    دنددا  نشان  یشناتتروان  یستیبهزبا    یتماع یۀ 

اجتماع جنب   ی سرئایۀ  ئشاهده    طورهماناست.    یشناتت روان  یستیبهز    هاو  این   ۀنتیی  ، شودیئک   چگونگی  فعلی  پژوهش 
  رگذاریتأثاحتمال    گون نیاو    شود ی ئهر عائل تعیین     گذارری تأثاحتمالی    ۀ . با توج  ب  نتایج، ئقدار و نحودهدیئ ارتباط را نشان  

بازدهی و  ئسیر    ئدات ت  تنها  ک   شود  توج   شد.  تواهد  طریق   ئؤثربیشتر  از  و  غیرئستقی   اجتماعی،  بهزیستی  افزایش  در 
 ئعنادار  زندگی است و هیچ ئسیر ئستقیمی برا  افزایش بهزیستی اجتماعی وجود ندارد.

و  رابنو  ۀئهالعدر   یانیو  روان  هاافت  ی  (2017)   زوری ال،  داد سرئایۀ  بهز    یئثبت و ئستق  ،  قو  ارتباط  ، یشناتتنشان  و   یستی با 
و    یشناتتروانی  ستیو بهز  یشناتت سرئایۀ روان  نیئثبت ب  ۀرابه  (2016)  کسیکالر و ه   هادر پژوهش   نیعملکرد دارد. همچن

نتایج قبلی، نحوه و ئقدار    دییتأ دها وجود دارد. در پژوهش حاضر، ع وه بر  رعملک  ئه ، رفتارها و   کار   هانگرش   ریسا  نیهمچن
 ی رو  هریک از انواع بهزیستی تعیین شده است.شناتت  سرئایۀ روانرگذاریأثت

 بردن بال    برا  ، یشناتتاز سرئایۀ روان   توان یئ  ، ئثبت دارد  ۀرابه  یشناتتروان  یستیبا بهز  یشناتتآنیا ک  سرئایۀ روان   از

  یست یبهز 

 یشناختروان

074/0  

296/0  

307/0  

48/0  

  یست یبهز 

 یاجتماع

  یست یبهز 

 یعاطف

 معنا  بحران

  یۀسرما

 یشناختروان

  یۀسرما

 یاعمجتا

155/0  

073/0-  

408/0-  582/0-  

564/0-  

117/0-  

512/0  
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 زیرا استفاده کرد؛    یسهح بهداشت روان   ارتقا  برا     ریشگی در افراد سال  و انواع پ  یسهح زندگ   ارتقا   ت ش برا  د، ینرخ ائ
توانا  نیا اجتماع   ربرقرا  ییئوضوع،  ب  یارتباط  چشمگ   فردنیو  حد  تا  افزا  ن، یبنابرا  ؛دهدی ئ  شیافزا   ریرا  سرئایۀ    شی با 

 (. 2007 و همکاران،  )لوتانز ابدییئ شی افزا زیراد ناف ینروا یستیبهز ، یشناتتروان
شده است.   دییو س ئت روان تأ   یشناحتروان  یستیبهز   هاو ئؤلف    یزندگ   ئعنا  انیئ  ئثبت  ۀ هراب   اریبس   هاپژوهش   در

(  2006اشنل و بکر )  ردند.ک  دییرا تأ   یزندگ   و ئعنا   دیائ  انیئعنادار ئ   ۀ(، رابه2005)  دری(، فلدئن و اسنا1387)  نصیر  و جوکار
رابه ب  ۀب   رابه 1392)   ریئص   و ئحمد   ااژه   ، یلواسان  ئعلیغ    .دندیرس  یزندگ   و ئعنا   سازگار  نیئعنادار  ب  ۀ(   ن یئثبت 
ئعنا  یذهن  یستی بهز  ، ینیبتوش  با  ئثبت  عواطف  دادندزندگ   و  نشان  را  پژوهش  ی  در  (  1391  ؛1390)  سیادیانو    ناد . 

ئ شد  زندگ  تیرضا  ، یذهن   شاد  ،  نوئع  یتسیبهز  انیئشخص  هدفمند  یشناتتروان  یی، شکوفایاز  ئع  یزندگ   و  در     ناو 
دارد.  یزندگ بر    رابه  وجود  فعلی ع وه  نحوۀ  هاپژوهش   دییتأ پژوهش  و  ئقدار  قبلی،  تعیین رگذار یتأث   را  زندگی  ئعنادار     
ب   طورهمان.  کندیئ نتایج  از  ئعدیآیئدست  ک   ئنب   بیشترین  رواننادار،  سرئایۀ  ئعنادار  شناتت   آن،  بر  ع وه  و  است  ی 

بهز   ر یتأثبیشترین   بر  باشد،  را  اجتماعی  بهزیستی  افزایش  اگر هدف  یعنی  دارد؛  اجتماعی  افزایش    نیئؤثرتریستی  ب   راه کمک 
  ی ستیدر بهز  مگیر چشنقش    یزندگ   ئعنائسیرها  دیگر را تفسیر کرد.    توانیئی است. ب  همین ترتیب  شناتتسرئایۀ روان 

 ان یارتباط ئ  نی همچن  .دارد یروان  و  ی( و س ئت جسم1992، نیو چمبرل  کایز ؛2006  بکر،   اشنل و  ، ب  نقل از1995  1ز، یک و  فی)ر
 (. 1992 ن، یو چمبرل کای ئختلف ئتفاوت است )ز یسن  ها در رده  یشناتتروانی ستیو بهز ی زندگ  ئختلف ئعنا  هائؤلف 

ی و اجتماعی اتتشنروان   ها  ی)سرئا   از ئناب  ئتعدد   تواندیئ  دار  زندگیئعنا،  دهدیئنشان  فعلی  ک  پژوهش    طور همان
عائل  نی ئؤثرترگفت  توانیئ هاداده با توج  ب   (.1996، نیو چمبرل انرکو)ا  قبلی است هاپژوهش ک  همسو با  دی( ب  دست آو...

کسب ئعنا از    نیا  .کنندیئختلف تیرب  ئ  ۀ حوز   نیئعنا را در چند  ، افرادوًل  ئعم  ی است.شناتتدر ئعنادار  زندگی، سرئایۀ روان
در     اگون  ب   ؛دارد  یحفاظت  ۀئختلف جنبئناب    اگر ئعنا  یابد، حوزه    کیک   د  کاهش    شوند و  تی تقو  توانندیئ  گریئناب  ئتعدد 
ی شناتتروان  یستیبهز  ضریب تعیین  اول،   ر ئدلد  یطورکلب   (.2014،  جوس  )گوردن و  فتدیب  تهر ن  یئعنا در حالت کل  ی یدرنت
 دست آئد.درصد ب   70 و ئعنادار  زندگیدرصد  47ی عاطف  یستیهزب ، درصد 70 یاجتماع یستی بهز، درصد 76

بحران    ق یاز طر  یشناتتو روان  یاجتماع  یستیبا بهز  یشناتتسرئایۀ روان.  استئتفاوت    جینتا  ئعنا،  بحران  ۀدر ئدل با واسه
ضریب   تباط نداشت. در این ئدل، بحران ئعنا ار  ۀواسهاز انواع بهزیستی ب   کیچیهتماعی با  سرئایۀ اج.  داشت  ی   ئنفئعنا رابه
ئعنا  درصد  44ی  عاطف  ی ستیبهز  ، درصد  82ی  اجتماع  یست یبهز،  درصد  86ی  شناتتروان  یستیبهزتعیین   بحران  درصد    20  و 

 . ئحاسب  شد
با بهز  ۀرابه  نیهمچن با پژوهش چمبرل  یو اجتماع  یشناتتروان  یستیئعکوس بحران ئعنا   ، ( است1988)  کایو ز  ن یهمسو 

 ( است. 1988) کایو ز نیک  در تناقض با پژوهش چمبرل ردئعنادار ندا ۀرابه یعاطف  یستیئعنا با بهز بحران یول
زئ  هاپژوهش  آس  یزندگ   ئعنا  ۀرابه  بر  یزندگ    ئعنا  ۀنیدر  بهز  ی روان  یشناسبی و  ش   یستیو  اسئتمرکز  براساس ده  ت. 

ناتوانانیام   قاتیتحق افسردگ  یاتت لت  سبب  یزندگ   ئعنا  افتنی در    یشده،  و  اضهراب  وزئن، ید)ی  همچون  و  لوب  باتس، 
نشان    هایبررس  .شودی ( ئ1986،  هارلو، نیوکائب و بنتلر)   یب  تودکش  شی و گرا   ریحالت تودتحق،  ب  ئواد ئخدر  ادی(، اعت1993

کنند    دا یتود پ  یزندگ   برا  ییاند ئعناتاطر آن است ک  نتوانست  دارند، ب    یاز زندگ  یتیرضاناساس  ک  اح    افراد  شتری ب  دهدیئ
رود یئ  شمارجهان ب  در  ئه      های نگران  از  یکی  ، یزندگ  در  ییئعنایو ب  ی(. در حال حاضر احساس پوچ1988  کا، یو ز  نی)چمبرل

 (.2005 ، تی )بروگارد و اسم
تتی با بهزیستی  شناسرئایۀ روان، ولی رابه   استشناتتی در ئدل اول ئعنادار  با بهزیستی رواناتتی  شنسرئایۀ روان  ۀرابه

شناتتی فقط با واسه  بر بهزیستی اجتماعی و عاطفی سرئایۀ روان یعنی    یست؛ئعنادار ن  هائدل از    کیچ یهاجتماعی و عاطفی در  
اگر    ؛دارد   ریتأث روانبنابراین  نتواندسرئایۀ  ئ  شناتتی  ئعنا  بر  بحران  و  زندگی  بهزیستی     ریتأثهیچ    ، باشد  رگذاریتأثعنادار   بر 

 اجتماعی نخواهد داشت. این نتیی  تلویحات ئهمی برا  ئدات ت بعد  همراه دارد ک  باید ب  آن توج  شود. عاطفی و

 
1. Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. 
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تماعی با انواع بهزیستی در  ۀ اجسرئایئنفی دارد.    ۀئثبت و با بحران ئعنا رابه  ۀشناتتی با ئعنادار  زندگی رابهسرئایۀ روان 
در ئدل ئعنادار  زندگی وجود ندارد. یکی از پیائدها     یرئستقیغ  ۀولی رابه  ، دارد  ئعنادار  ۀطور ئستقی  رابهئدل بحران ئعنا ب 

بهزیستی نواع  توانی  ب  فرد کمک کنی  تا ابینی کرد ک  حتی با وجود بحران ئعنا ئیتوان پیش ا  این است ک  ئیچنین نتیی  
 تواند ب  بهزیستی بینیائد.ا باشد ئیتماعی ولو فرد دچار بحران ئعنسرئایۀ اجیعنی صرف   ؛تود را بال ببرد 
ن است ک   آ  ۀ دهندا  ندارد. این نتیی  نشانولی با بحران ئعنا رابه    ، دارد  ئثبت  ۀتماعی با ئعنادار  زندگی رابهسرئایۀ اج
سرئایۀ ولی    ، کندطور ئستقی  بر بهزیستی عمل ئیئعنا ندارد و ب   بحرانا  در  ها  ئقابل نیس  در ئکا   ریتأثتماعی  سرئایۀ اج

 شود. افزایش بهزیستی ئی ی یدرنتکاهش بحران و  ئوجبا  ها  ئقابل بر ئکانیس   ریتأثشناتتی با روان
ضریب   ۀست ک  این ئهلب از ئقایساول اتماعی بر بهزیستی عاطفی در ئدل دوم بیش از ئدل  سرئایۀ اج  ریتأثتوج  شود ک   

 دهد.اهمیت حمایت اجتماعی در بحران ئعنا را نشان ئی ، استنباط است. این ئهلبئسیر در دو ئدل قابل 
تماعی سرئایۀ اجتماعی در ئدل اول و دوم ئتفاوت است. در ئدل دوم،  سرئایۀ اجئه  دیگر این است ک  ئکانیس  اثر    ۀنتیی

واسه  هیچ  وبدون  ئی صب    ا   عمل  ئهلق  و  ئستقی   اولورت  ئدل  در  ولی  زند   ، کند،  ب   ئعنادادن  طریق  از  ه  ه   و  گی 
 شناتتی قضی  ئتفاوت است.سرئایۀ روان  ئوردصورت ئستقی  ئؤثر است. درب 

 است، ی  ئنف  ۀرابه  دارا   شناتتیئثبت دارد. بحران ئعنا با بهزیستی اجتماعی و روان  ۀئعنادار  زندگی با انواع بهزیستی رابه
ندارد. در ئدل بحران ئعنا با بهزیستی عاطفی رابه   بر بهزیستی عاطفی  تنها عائلی ک  ،ولی  تماعی  سرئایۀ اجاست    رگذاریتأث  

 است.
 ب  ئوارد زیر اشاره کرد  توانیئو پیشنهادها  هاتی ئحدود از ئیان

 ؛ بعد  فرم کوتاه ساتت  و استفاده شود  هاپژوهش در  شودیئتماعی ک  توصی  سرئایۀ اج ۀبودن پرسشنائطولنی .1
ت   .2 در  است،  ئذهبی  ق   ک  شهر  آنیا  کرد از  احتیاط  باید  یافت   پیشنهاد    ؛عمی   و   شودیئبنابراین  در شهرها  پژوهش  این 
 ؛ ئختلف تکرار شود  هادانشگاه 
دیگر ه  این پژوهش را     هانفصی و  سن   هاطبق در    توانیئبنابراین    ؛از بین دانشیوها انیام شد  صرفاً   ریگنمون    .3

 تکرار کرد.

 منابع
روایی پایایی نسخۀ فارسی پرسشنائۀ سرئایۀ اجتمناعی اوننیکس (.  1395م، ش.، صحاف، ر.، و فدایی وطن، ر. )افتخاریان، ر.، کلد ، ع.، سا

 .175-188 (،11)40سالمند، در سالمندان. 
ی با شناتتی و عملکرد تحصیلشناتتی با بهزیستی روان(. رابهۀ علی سرئایۀ روان1399ر. )یخچالی، ع.  شهنی یی ق، م.، و حاجی  .،ائینی، م

 .1-15،  (6)22،  ئثبت یشناسروان ۀ پژوهشنائئیانییگر  سرئایۀ اجتماعی. 
شنناتتی، ندگی بنا بهزیسنتی رواننا  زوجو  ئع(. رابهۀ ئعنادار  زندگی، فقدان ئعنا و جست1397نژاد، ع. )ائائی لنگرود ، ع.، و رحیمی

 دانشگاه تهران.. ارشد یکارشناس ۀ نائانیپااجتماعی و عاطفی.  
  بهادر  تسروشاهی، ج.، هاشمی نصرتآباد، ت.، و باباپورتیرالندین، ج. )1393(. رابهنۀ سنرئایۀ اجتمناعی بنا بهزیسنتی روانشنناتتی در 

 دانشیویان دانشگاه تبریز، ئیل  شناتت اجتماعی، 2)6(،  44-54.
جوشنلو، م.، نصرتآباد ، م.، و رستمی، ر. )1385(. بررسی ساتتار عائلی ئقیاس بهزیستی جائ . روانشناسی تحولی  )روانشناسان ایرانی(.  

.35-51  ،)9(3 

رحیمینژاد، ع.، زالیزاده، م.، و علیپور، ا. )1394(. رابهۀ سبکها  هویت با حضور و جستوجو  ئعنا  زندگی. ئیلۀ علوم روانشناتتی،  
.504-516 ،)56(14 

ا  تسنتگی شناتتی و هییانات تدریس  نقنش واسنه  وان(. ارائۀ ئدل علی روابط سرئایۀ ر1395رستگار، ا.، صیف، م. ح.، و عابدینی،  . )
 .51-71، (4)7، یشناتتروان  کاربرد  هاپژوهشهییانی. 

 ۀ فصننلنائبینی بننا بهزیسننتی ذهنننی. (. رابهننۀ ئعنننا  زننندگی و تننوش1392ا ، ج.، و ئحمنند  ئصننیر ، ف. )ئعلننی لواسننانی، م.، اژه غ 
 .3-17،  (1)17، یشناسروان
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ئحمود ، ا.، یونسی، ج.، و رحیمیزاده، م. )1393(.  رابهۀ سرئایۀ اجتماعی و سرئایۀ روانشناتتی با نقش ئیانیی تودکارآئد  در  دبینران  
 تربیتبدنی. رویکردهایی نوین  در ئدیریت  ورزشی،  2)7(، 23-39.

 داننش و پنژوهش در  ۀ فصنلنائ  (. ئقایسنۀ تحنول شنناتتی دانشنیویان در ادراک ئعننادار  در زنندگی.1391سیادیان، ا. )  ناد ، م. ع.، و
 .18-27، (1)13،  کاربرد یشناسروان

(. تحلیل روابط بنین ئعننا  ئعننو  بنا بهزیسنتی ئعننو ، شناد  ذهننی، رضنایت از زنندگی، شنکوفایی 1390ناد ، م.، و سیادیان، ا. )
 .54-68، (4-3)10، زدیبهداشت  دانشکدۀ  یپژوهش-یعلم ۀ فصلنائاتتی، ائید ب  آینده و هدفمند  در زندگی دانشیویان. شنروان

 (. ئعنادار  زندگی، ائید، رضایت از زندگی و سن ئت روان در زننان )گروهنی از زننان شناغل فرهنگنی(.1387نصیر ، ح.، و جوکار، ب. )
 .157-176،  (2)6پژوهش زنان، 

باباپورتیرالدین، ج. و بهادر  تسروشاهی، ج. )1390(.  نقش سرئایۀ   روانشناتتی در بهزیستی  روانی بنا توجن  بن   آباد، ت.،  نصرت  هاشمی
 اثرات تعدیلی سرئایۀ اجتماعی. پژوهشها  روانشناسی اجتماعی، 1)4(، 123-144.
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