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دهیچک
هدف . امروزه مطرح شده استکهی است نینومیاهمفی از روانشناختهیسرما: مقدمه

حاضر نقش سرمایه روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی با توجه به اثرات نییتبپژوهش 
تعداد . ی بودهمبستگ-یفیتوصروش پژوهش از نوع : روش.تعدیلی سرمایه اجتماعی بود

اي گیري خوشهونهاساس جدول مورگان و به روش نمبر ) دختر200پسر، 200(نفر 400
، )2007لوتانز، (ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی براي گردآوري داده. انتخاب شدند

) 1384دالویز، (و مقیاس سرمایه اجتماعی ) 1989ریف، (مقیاس بهزیستی روانشناختی 
ي ضریب همبستگی آماري هاروشهاي به دست آمده با استفاده از داده. استفاده شد
. ی قرار گرفتبررسلیل رگرسیون همزمان، گام به گام و سلسله مراتبی مورد پیرسون، تح

هاي آن با بهزیستی نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه روانشناختی و مؤلفه: هایافته
رمایه اجتماعی بهزیستی روانشناختی با سو رمایه اجتماعی از یک سوروانشناختی و س

ها افرادي که بر اساس داده: گیرينتیجه). >01/0P(داري وجود دارد رابطه مثبت و معنی
هستند از مندبهرهتري داشته و از سرمایه اجتماعی باالتري سرمایه روانشناختی مطلوب

.بهزیستی روانشناختی بهتر و باالتري نیز برخوردارند
.یاجتماعهیسرمای، روانی ستیبهزی، روانشناختهیسرما: هاکلیدواژه
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Abstract
Introduction: Today Psychological capital is a new concept that
discussed. The purpose of this research was role of psychological
capital in psychological well-being by considering the moderating
effects of social capital.
Method: Research method was descriptive-correlative and 400
people (200 male and 200 female) based on Morgans Table and by
using Cluster sampling be selected among them. To collect data by
the Inventory Capital Psychological (Luthans, 2007), scale
Psychological Well-being (Ryff, 1989), Scale Social Capital
(Delaviz, 2005). Data was analyzed using Pearson correlation
coefficient, enter, step by step, Hierarchical regression and all the
processes have been calculated by SPSS.16 software.
Results: Results showed that there is a positive and significant
relationship between psychological capital and its components
with the psychological well-being and social capital (P<0.01).
Likewise, it was demonstrated that psychological well-being have
a significant positive correlation with social capital (P<0.01).
Conclusions: Based on data people that have More favorable
psychological capital and better social capital, also have better and
higher psychological well-being.

Keywords: psychological capital, psychological well-being, social
capital.

مقدمه 
هاي الهی است که در سایه تندرستی ی یکی از موهبتخوشبختشادابی، نشاط و احساس 

آن، سالمت روانی یکی از ها اعطا شده است، عالوه بربه انسان1و سالمت روانی
این امر به ویژه در . شودمیها محسوب ترین عوامل موثر در ارتقا و تکامل انسانمهم

ري برخوردار است و تالش براي دستیابی به زندگی مطلوب در دانشجویان از اهمیت بسیا
هاي وارسته همیشه هاي زندگی بشر همواره وجود داشته است و انسانهمه اعصار و دوره

___________________________________________________________
1 . Mental health



در قرن بیست و یکم . اندتر بودهبه دنبال یافتن راهی براي حیات مفیدتر و سازنده
هايجنبهصرفراخودعقالنینرژيابایدانساناست کهشدهامراینمتوجهروانشناسی

و اضطرابمانندمنفیبر هیجاناتبیشتردر آغاز، روانشناسی. کنداشمثبت تجربه
متون علمی نیز . 2و رضایت1داشت تا بر هیجانات مثبت مانند شادکامیتمرکزافسردگی

در ؛ بنابراین یکی از موضوعاتی که)3،2000مایرز(لذت بیشتر در مورد رنج بود تا
4هاي اخیر توجه بسیاري را به خود جلب کرده است، روان شناسی مثبت گرادهه

.است)5،2000سلیگمن و چیک سنت میهالی(
در دو دهه اخیر در ادبیات پژوهشی به وفور مورد بررسی قرار بهزیستی روانشناختی

شیده شده گرفته است و دامنه مطالعات آن از حوزه زندگی فردي به تعامالت اجتماعی ک
7در راستاي تعریف این سازه مفهومی گلداسمیت، وئوم و دارتی). 6،2002کول(است

هاي فرد از میزان هماهنگی بین دارد که بهزیستی روانی شامل دریافتبیان می) 1997(
هاي هاي معین و ترسیم شده با پیامدهاي عملکردي است که در فرایند ارزیابیهدف

. شودمیپایدار در توالی زندگی منتهی رضایت درونی و نسبتاًآید و بهمستمر بدست می
اشاره : با تاکید بر این که سالمت مثبت چیزي فراتر از فقدان بیماري است) 1989(8ریف

او . کرد که بهزیستی روانشناختی به آنچه فرد براي بهزیستی به آن نیاز دارد اشاره دارد
هاي فرد، متضمن ي بهینه، مانند تحقق هدفورهاي کنشتقد است که برخی از جنبهمع

قانونمندي و تالش بسیار است و این امر حتی ممکن است در تعارض کامل با شادکامی 
انگارانه، معادل با تجربه بیشتر او معتقد است که بهزیستی را نباید ساده. کوتاه مدت باشد

تالش براي کمال و ی دربرگیرنده روانلذت در مقابل درد دانست، در عوض، بهزیستی 
ی شامل احساس مثبت و احساس روانبهزیستی . تحقق نیروهاي بالقوه فرد است

هاي مختلف خانواده، که شامل خود و دیگران در حوزهرضایتمندي عمومی از زندگی
هیجانات عمدهبنابراین افراد با احساس بهزیستی باال به طور . موارد استنیارینظشغل و 

از سویی، . و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارندجربهمثبت بیشتري را ت
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و بیشتر شان را نامطلوب ارزیابیهاي زندگیافراد با بهزیستی پایین حوادث و موقعیت
. کنندمی)1995، 1مایرز و دینر(هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه

بیان داشته است که بهزیستی ) 1999(دار، لوتانز منهیک فرآیند تعلیلی و تبیینی دادر 
پذیرد که در این میان بر نقش سرمایه روانی در درجه اول از عوامل فردي تأثیر می

اي ترکیبی و به هم ی، سازهروانشناختاز نظر وي سرمایه . روانشناختی تاکید نموده است
و 4، خودکارآمدي3بینیخوش،2شناختی یعنی امید-است که چهار مؤلفه ادراکیوستهیپ

ها در یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد این مؤلفه. داردرا در بر5تاب آوري
هاي فشار زا را تداوم و تالش فرد براي تغییر موقعیت) 1996، 6وود و وود(معنا بخشیده 

، 8جاج و بونو(، او را براي ورود به صحنه عمل آماده نموده)2001، 7ارز و جاج(داده 
، انگپارکر، بالتز، ی(کند میو مقاومت و سرسختی وي در تحقق اهداف را تضمین) 2001

) 1999(10از این رو کرید، ماچین و هیکس). 9،2003و روبرتالکوستهوف، آلتمن، 
اذعان نمودند که این چهار منبع در یک نظام به هم پیوسته به تقویت یکدیگر و شکل 

روبینز، (گیر از این رو، بر اثرات ضربه. کنندمیدر برابر فشارزاها عملدهی سپري مقاوم
هاي پر تنش تاکید شده این منابع در موقعیت) 11،1994لتیمواترز ماش، ساککیوپه و 

هاي زیر که با ویژگیاي از روانشناسی مثبت گرااین سازه مفهومی زیر مجموعه. است
هایش براي دستیابی به موفقیت در انجام وظایف باور فرد به توانایی: شودمیمشخص 

هاي اکنون و آینده، داشتن پشتکار در دنبال معین، ایجاد اسنادهاي مثبت در مورد موقعیت
هاي الزم براي رسیدن به موفقیت و تحمل کردن مشکالت و کردن اهداف و پیگیري راه

امید، . های به موفقیتبازگشت به سطح معمولی عملکرد و حتی ارتقاء از آن تا دستیاب
به نظر. ي همواره با بهزیستی روانی رابطه دارندآوربینی و خودکارآمدي و تاب خوش

توانند از اتفاقات افرادي که دیدگاه مثبتی نسبت به دنیا و خودشان دارند به راحتی می
فعلی ها را از وضعیت ناگوار پردازند که آنها به رفتارهایی میآن. ناگوار دوري کنند
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نشان دادند که افراد داراي بهزیستی ) 2007(1در پژوهشی ایرینا، سزیلفر، مارك. رهاندمی
و دوستان روانشناختی باال از زندگی خانوادگی خود رضایت دارند، روابط خوبی برقرار

هاي درونی ارتباط دارد و سطوح باالتر زیادي دارند و در ضمن بهزیستی روانی با انگیزه
همچنین در . کندمیو از افسردگی جلوگیري هاي اجتماعیوجب ارتقاء مهارتشادکامی م

نشان دادند که افراد با احساس بهزیستی باال هیجانات ) 2000(2پژوهشی دینرو لوکاس
و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد و از حوادث مثبت را تجربه

شان را نامطلوب ارزیابی کرده، بیشتر ث و وقایع زندگیبا احساس بهزیستی پایین، حواد
3در پژوهشی وینهوون. کنندمیهیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه 

گذارند و کسانی که نشان داد که عوامل روانشناختی بر کارکرد جسمی تأثیر می) 2008(
همچنین . التري نیز برخوردارندبهزیستی روانشناختی باالتري دارند، از سالمت جسمی با

بین و مثبت نگرند و از ثبات عاطفی باالیی برخوردارند، براي حل این افراد شاد، خوش
. و از زندگی خود راضی بوده و احساس خوشبختی مسائل خود مستقیماً تالش

با انجام پژوهشی نشان دادند که احساس کنترل داشتن ) 2005(4کلریماستادینگر، دورنر و 
بر وقایع و خودکارآمدي باال، موجب باال رفتن سطح بهزیستی روانی و رضایت از داشتن 
.شودمیزندگی

دارند که بیان می) 2002(5شناسان اجتماعی از جمله لفکورتدر این راستا، برخی روان
تبیین بهزیستی روانشناختی بدون توجه به نقش عوامل اجتماعی، ناقص خواهد ماند؛ چرا 

هاي اجتماعی تحمیلی، هاي بین فردي، ادراکات فرد از شبکهاز موقعیتکه در بسیاري 
الشعاع قرار دهند انتخابی و ساخته شده، قادرند رفتارهاي انطباقی و سازگارانه فرد را تحت

از این . و حتی به خنثی کردن نقش و تأثیر عوامل فردي بر بهزیستی روانی منتهی شوند
خویش، نقش عوامل اجتماعی به خصوص سرمایه ي نظريالگودر ) 2001(6رو، دکر

دارد که سرمایه اجتماعی قادر است تأثیرات سرمایه اجتماعی را برجسته نموده و بیان می
سرمایه ) 1997(7لینچ وکاپالن. روانشناختی بر بهزیستی روانی را تسهیل یا تعدیل کند

د که همبستگی اجتماعی، انهایی معرفی کردهو شبکه8اجتماعی را نوعی انباشت سرمایه
___________________________________________________________

1 . Irina, Szleifer & Mark
2 . Diener & Lucas
3 . Vinhoven
4 . Staudinger, Dörner & Mickler
5 . Lefcourt
6 . Decker
7 . Lynch & Kaplan
8 . Stock of Investment



. آوردو در نتیجه نوعی عزت نفس و سالمتی را در افراد به وجود می1تعهد اجتماعی
ها را در جامعه سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که مقدار یا سطح هنجارها و شبکه

. کندمیمعینی و در زمان مشخصی توصیف 
نوان الکل و غلبه بر استرس و تأثیر تحت ع) 2005(2راستا نتایج تحقیق لینیهمدر 

حمایت اجتماعی بر سالمتی و بهزیستی نشان داد که بین حمایت اجتماعی از سوي 
دوستان و خانواده در ابعاد عملی، عاطفی و اطالعاتی و متغیرهاي افسردگی، مصرف الکل 

)2004(3در پژوهشی هارفام. و سالمت جسمی و روانی رابطه معنی داري وجود دارد
نشان داد مشکالتی چون فقر، شکست در تحصیالت، زندگی در محیط فیزیکی نامناسب، 
سطح باالي عدم امنیت در جامعه و مسائلی چون حوادث منفی زندگی از عوامل اجتماعی 

طی ) 4،2008یاماوکا. (هستند که تأثیرات زیادي بر سالمت و بهزیستی افراد دارند
و سالمت و بهزیستی روانشناختی در آسیاي شرقی به پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی 

این نتیجه رسید که بین سرمایه اجتماعی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و معنی داري 
یعنی افرادي که در زندگی خود اجتماعی بوده و از دوستان بیشتري برخوردار . وجود دارد

ی زاده و لهسائمچنین در تحقیقی ه. هستند از بهزیستی روانی باالتري نیز برخوردارند
هاي میان فردي ي حمایت اجتماعی باال، کشمکشدارانشان دادند افراد ) 1386(ي مراد

و از بهزیستی کمتري دارند، در رویارویی با رویدادهاي فشارزاي زندگی، بیشتر ایستادگی
ان سرمایه با عنو) 2010(5در پژوهشی ساراسینو. و سالمت روانی بهتري نیز برخوردارند

تی هاي آن با بهزیسدریافت که سرمایه اجتماعی و مؤلفه. اجتماعی و بهزیستی انجام داد
یعنی افرادي که در زندگی خود اجتماعی بوده و . دار داردروانشناختی رابطه مثبت و معنی

هاي اجتماعی بیشتري دارند، رضایت از زندگی و بهزیستی روانی باالتري نیز شبکه
. برخوردارند

برخی پژوهشگران به روابط خطی بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانی نیبنابرا
و رومرو و ) 2005(7، کوپر)2006(6و از سویی پژوهشگرانی همچون آولیومعتقدند

اند که در فرایند تأثیرگذاري سرمایه روانشناختی بر بر این عقیده) 2006(8کیروسیردس
___________________________________________________________

1 . Social Commitment
2 . Lee
3 . Harahan
4 . Yamaoka
5 . Sarracino
6 . Avolio
7 . Cooper
8 . Romero & Cruthirds



ی از جمله سرمایه اجتماعی، وارد عمل شده و پیامدهاي بهزیستی روانی عوامل اجتماع
هاي مبتنی بر این پیش بینی.آورندمتنوعی را در عرصه سالمت روانی به وجود می

متناقض و ضرورت رفع این تناقضات نظري و پژوهشی، التزام اجراي پژوهش حاضر 
نیازهاي اساسی یی که پدیده سالمت روانی یکی از آنجااز نیهمچن. شودمیقابل درك 

شهروندان قرن بیست و یکم تلقی شده است و سازمان بهداشت جهانی بر مهیا کردن 
هاي شکل گیري آن به وفور تاکید نموده است و عملیاتی کردن این تأثیرات مستلزم زمینه

اجراي این پژوهش در شناسایی این عوامل کمک لذاشناسایی عوامل دخیل در آن ؛
از این رو است که ضرورت و اهمیت اجراي این پژوهش احساس شایانی خواهد کرد و

اهمیت هاي بهداشت عمومیهاي این پژوهش در عرصهبست یافتهاز سویی کار. گرددمی
. دو چندان اجراي این پژوهش را تضمین نماید

هیسرماپژوهش نقش نیای اصلي نظري و پژوهشی، هدف هاافتهمبتنی بر این ینیبنابرا
دانشگاه انیدانشجوی در اجتماعهیسرمای با توجه به اثرات روانی ستیبهزی بر ختروانشنا

. بودزیتبر
روش

جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه . ی بودهمبستگ-یفیتوصپژوهش از نوع نیا
15000بودند که حجم آن بالغ بر 1389-90دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 

پژوهش و تعداد متغیرهاي مورد مطالعه از جامعه مورد مطالعه منطبق با توجه به نوع. نفر 
به . اي انتخاب شدنفر به شیوه تصادفی خوشه400با جدول برآورد نمونه مورگان تعداد 

دانشکده به شیوه تصادفی انتخاب 5هاي موجود تعداد ابتدا از بین دانشکدهکهبیترتنیا
.صادفی انتخاب شد تا نمونه مورد نظر محقق گرددو از هر دانشکده دو کالس به طور ت

ی از روانشناختبراي سنجش سرمایه : PCQ(1(پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز. 1
این پرسشنامه از مقادیر . استفاده شد) 2007(پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

بینی و ري، خوشاستاندارشده که به طور وسیعی براي ساختارهایی که امید، تاب آو
سنجند مورد استفاده قرار گرفته است و قابلیت اعتبار و پایایی این خودکارآمدي را می

سوال است که هر خرده 24این پرسشنامه شامل . شده استدییتاها نیز خرده مقیاس
کامالً مخالفم تا (اي درجه6گویه است و آزمودنی به هر گونه در مقیاس 6مقیاس شامل 

ی ابتدا روانشناختبراي بدست آوردن نمره سرمایه . دهدمیلیکرت پاسخ ) موافقمکامالً 
___________________________________________________________

1 . Psychological Capital Questionnaires Luthans



ها به عنوان نمره نمره هر خرده مقیاس به صورت جداگانه بدست آمد و سپس مجموع آن
است و 6/24نسبت خی دو این آزمون برابر با . کل سرمایه روانشناختی محسوب شد

لوتانز و آولیو،(هستند 08/0و 97/0رتیب مدل به تدر اینCFI ،RMSEAي هاهآمار
همچنین در پژوهش حاضر میزان پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ ). 2007

با اعتماد یک :شرح استنیاپرسشنامه به نیانمونه از سواالت کی. به دست آمد85/0
.کنم تا یک راه حل بیابممسأله طوالنی را بررسی می

مقیاس بهزیستی روانشناختی در : PWBS(1(یستی روانشناختی ریف مقیاس بهز. 2
84این آزمون . توسط کارول ریف در دانشگاه ویسکانسین ساخته شده است1989سال 

کامالً مخالف تا کامالً (اي درجه6ها در مقیاسی آزمودنی. داردعامل را در بر6سوال و 
سوال مستقیم و سی و هفت سوال به چهل و هفت . دهندمیها پاسخ به سوال) موافق

. شودمیصورت معکوس نمره گذاري
دامنه ضریب ثبات درونی را براي ابعاد مختلف ) 2006(2لیندفورس، برنتسون و لندبرگ

در پژوهشی براي ) 1989(همچنین ریف . گزارش نمودند70/0تا 65/0مقیاس ریف بین 
آلفاي بدست آمده براي پذیرش . ره گرفتبررسی پایایی این ابزار، از آلفاي کرونباخ به

، تسلط بر محیط )86/0(، خودمختاري )91/0(، ارتباط مثبت با دیگران )93/0(خود 
گزارش شده است که بر ) 87/0(و رشد شخصی ) 90/0(، هدفمندي در زندگی )90/0(

نمونه از کی. روداین اساس براي اهداف پژوهشی و بالینی وسیله مناسبی به شمار می
.کنماکثراً به شخصیت و زندگی خود افتخار می: شرح استنیاپرسشنامه به نیاسواالت 

براي اندازه گیري سرمایه اجتماعی از : DSCS(3(مقیاس سرمایه اجتماعی دالویز. 3
این پرسشنامه به منظور سنجش . استفاده شد) 1384(پرسشنامه سرمایه اجتماعی دالویز 

نورپیامهاي سراسري، علوم پزشکی، آزاد و ویان دانشگاهي اجتماعی در دانشجسرمایه
و خرده مقیاس4سوال و داراي 27این پرسشنامه حاوي . تبریز هنجاریابی شده است

19، 18اي لیکرت است که نمره سواالت روش نمره گذاري آن بر اساس طیف پنج درجه
) 0(و کامالً مخالفم ) 4(به صورت معکوس و بقیه سواالت به ترتیب کامالً موافقم20و 

میزان پایایی این ) 1384(در تحقیقی دالویز . است108و نمره کل این آزمون نمره گذاري
گزارش کرده است و در تحقیق حاضر میزان 85/0پرسشنامه را بر اساس آلفاي کرونباخ 

___________________________________________________________
1 . Psychological Well-being Scale Ryff
2 . Lindfors, Berntsson & Lundberg
3 . Delaviz Social Capital Scale



سشنامه پرنیانمونه از سواالت کی. به دست آمد87/0پایایی آن بر اساس آلفاي کرونباخ 
ها اگر مشکلی براي دوستانم به وجود بیاید وقت خود را به آن:شرح استنیابه 

. دهماختصاص می
جهت اجراي این پژوهش ابتدا ابزارهاي مورد نیاز تهیه و سپس فرایند نمونه گیري به 

هاي انتخاب هاي مورد استفاده در بین نمونهمرحله اجرا گذارده شد و در پی آن پرسشنامه
یی تعداد سواز . ها داده شدده توزیع و اطالعاتی در رابطه با نحوه پر کردن پرسشنامهش

پرسشنامه ناقص 33تعداد نکهیاپر شده بود و با توجه به کاملپرسشنامه به صورت 367
هاي نهایتاً داده. رت گرفتسنجش صوندیقرادانشجو انتخاب شده و 33بودند، دوباره 

هاي توصیفی پراکندگی ها از شاخصبراي تحلیل داده. قرار گرفتمورد تجزیه تحلیلمور 
هاي هاي مربوط به فرضیهاز سویی جهت تحلیل داده. و تمایل مرکزي استفاده شد

پژوهشی از روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان، چندگانه و سلسله مراتبی 
. استفاده شد

هایافته
2در جدول ی گروه نمونه ارائه شده و شناختتیجمعمشخصات 1در جدول 

ي پژوهش رهایمتغنیبی همبستگبیضرای متغیرهاي مورد مطالعه و فیتوصهاي شاخص
.نشان داده شده است

دانشکدهجنس، سن و کیتفکتعداد گروه نمونه به -1جدول 
n٪

جنس
20050مرد
20050زن

دانشکده
758/18یروانشناسی و تیتربعلوم 

798/19يکشاورز
865/21کیکانیمی مهندسی فن

758/18یخارجي هازبانو اتیادب
852/21کیزیفعلوم 

MSDسن

96/2450/3زن



64/2487/2مرد

ه روانشناختی که بیشترین میانگین از متغیر سرمایدهد مینشان2مندرجات جدول 
همچنین سرمایه روانشناختی داراي . ستا23/15آوري با میانگین مربوط به متغیر تاب

بهزیستی روانشناختی و سرمایه اجتماعی نیز به ترتیب داراي . است65/53میانگین 
هیسرماشده نشان2جدول کهیی همان طور سواز . است32/61و 24/50میانگین 
. دار دارندیمعنی رابطه مثبت و روانشناختی ستیبهزي آن با هاهی و مولفروانشناخت

ی رابطه مثبت و روانشناختهیسرمای و روانشناختی ستیبهزی با اجتماعهیسرمانیهمچن
.ی دار داردمعن

ي پژوهشرهایمتغی متقابل همبستگبیضرو انحراف استاندارد و نیانگیم-2جدول 
MSD123456رهایمتغ

هیسرما
روانشناختی

65/5317/13

58/0**14/1451/4يدواریام
25/0**54/0**39/1406/4يخودکارآمد

24/0**48/0**61/0**35/1492/3ینیخوشب
48/0**11/0**29/0**51/0**23/1573/5يآورتاب 

ی ستیبهز
یروان

24/5011/12**70/0**44/0**41/0**58/0**61/

هیسرما
یاجتماع

32/6135/13**54/0**49/0**33/0**46/0**48/**64/0

01/0P<*

ی ستیبهزی بر روانشناختهیسرماي هاهي مولفرهایمتغاز کهر یریتاثنییتعي براسپس 
ی به روانی ستیبهزو نیبشیپریمتغي آن به عنوان هاهی و مولفروانشناختهیسرمای، روان

.نشان داده شده است3در جدول جینتاکهشدند ونیرگرسوارد معادله مالكریمتغعنوان 
نیبشیپي رهایمتغبر اساس مالكریمتغنییتبي براونیرگرسلیتحلخالصه -3جدول 

R2RFPرهایمتغ

61/038/063/247001/0يآورتاب 
71/050/040/96001/0يخودکارآمد



هاي سرمایه روانشناختی، مؤلفه تاب آوري از که در بین مؤلفهنشان3مندرجات جدول 
قادر ) R2= 38/0(نظر اهمیت در مرتبه اول قرار گرفته است و این مؤلفه به تنهایی با 

همچنین . پیش بینی کندبه طور معنی داريدرصد از تغییرات بهزیستی روانی را38است 
نتایج حاکی از آن است که مؤلفه خودکارآمدي در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد و این متغیر 

درصد از تغییرات بهزیستی روانی را به طور معنی 12قادر است به تنهایی ) R2= 12/0(با 
بینی در مرتبه سوم ه خوشاز سویی نتایج تحلیل نشان داد که مؤلف. دار پیش بینی کند

درصد از تغییرات 7قادر است ) R2= 07/0(اهمیت قرار دارد و این مؤلفه به تنهایی با 
بهزیستی روانی را پیش بینی کند و نهایتاً مؤلفه امیدواري در مرتبه چهارم اهمیت واقع 

عنی دار درصد از تغییرات بهزیستی روانی را به طور م1قادر است ) R2= 01/0(شده و با 
هاي سرمایه روانشناختی ، مؤلفه3همچنین با توجه به مندرجات جدول . پیش بینی کند

درصد از تغییرات بهزیستی روانشناختی را به 58حدوداً ) R2= 58/0(روي هم رفته با 
توان عنوان نمود که نقش تفکیکی مبتنی بر این نتایج می. طور معنی دار پیش بینی 

بینی و امیدواري در پیش بینی بهزیستی خودکارآمدي، خوشمتغیرهاي تاب آوري، 
ی اجتماعهیسرماایآنکهیانییتعي برانیهمچن. روانشناختی از نظر آماري معنی دار است

ی مراتبسلسله ونیرگرساز فایای را روانی ستیبهزی و روانشناختهیسرمانیبی لیتعدنقش 
.انده شدهارائ5و 4آن در جداول جینتاکهاستفاده شد 

نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر -4جدول 
هاي آناساس متغیرهاي سرمایه روانشناختی و مولفه

75/057/003/64001/0ینیبخوش
76/058/001/12001/0يدواریام

R2RRSßTPرهایمتغ

70/049/049/032/046/6001/0یروانشناختهیسرما
76/058/009/034/093/8001/0يآورتاب 

77/059/002/018/057/4001/0ینیخوشب
78/061/0015/015/009/4001/0يخودکارآمد



که در پیش بینی تغییرات بهزیستی روانشناختی، متغیرهاي نشان4مندرجات جدول 
بینی و خودکارآمدي از نقش معنی داري برخوردار سرمایه روانشناختی، تاب آوري، خوش

درصد، 9درصد، تاب آوري 49سرمایه روانشناختی باشند که در این راستا سهممی
و سهم هر یک از این متغیرها در درصد5/1درصد و خودکارآمدي حدوداً 2بینی خوش

است که ) 32/0، 34/0، 18/0، 15/0( معادله خط رگرسیون به ترتیب با ضرایب به تاي 
.می کندتغییرات بهزیستی روانشناختی را تبیین 

که با ) 4مندرجات جدول(میدهد ل رگرسیون سلسله مراتبی نشانبا این حال، تحلی
ورود سرمایه اجتماعی به معادله پیش بینی تغییرات بهزیستی روانشناختی، سهم سرمایه 

به نحوي که . هاي آن دچار تغییرات فاحش و معنی دار شده استروانشناختی و مؤلفه
درصد و سهم 1درصد به 2از بینی درصد، سهم خوش5درصد به 9سهم تاب آوري از 

ها، حاکی از درصد کاهش یافته است و کاهش این سهم1درصد به 5/1خودکارآمدي از 
هاي سرمایه روانشناختی و ان است که متغیر سرمایه اجتماعی در روابط بین مؤلفه

حاکی از آن استبه تااز سویی نتایج ضرایب .کندمیبهزیستی روانی نقش تعدیلی را ایفا 
به که با ورود سرمایه اجتماعی به معادله پیش بینی بهزیستی روانشناختی مقادیر ضرایب 

بینی از ، خوش27/0به 34/0، تاب آوري از 25/0به 32/0ي سرمایه روانشناختی از تا
کاهش یافته است که مقادیر مذکور در 12/0به 15/0و خودکارآمدي از 14/0به 18/0

توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی به عنوان بنابراین می. درج شده است4جدول 
هاي آن بر بهزیستی تی و مؤلفهمتغیر تعدیل کننده عمل نموده و تأثیرات سرمایه روانشناخ

. )5جدول(روانی را تعدیل نموده است

نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی براي پیش بینی بهزیستی روانشناختی پس -5جدول 
از ورود متغیر سرمایه اجتماعی

R2RRSßTPرهایمتغ

70/049/049/025/035/5001/0یروانشناختهیسرما
76/058/009/026/003/7001/0یعاجتماهیسرما

79/063/005/027/030/7001/0يآورتاب 
80/064/001/014/075/3001/0ینیخوشب

81/06501/012/037/3001/0يخودکارآمد



يریگجهینت
پژوهش حاضر نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت 

نتایج به . یعنی با افزایش سرمایه روانشناختی، بهزیستی روانی نیز افزایش . دوجود دار
دست آمده از این پژوهش، ضمن تایید نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر محققین 

که سرمایه نشان) 3،2002؛ واترز2،2008؛ هیوز1،2005؛ هوپپرت2007لوتانز، آویلو،(
.و با مشکالت روانی ناهمبسته استروانشناختی با بهزیستی روانی همبسته

هاي روانی، باال بردن نرخ توان از سرمایه روانشناختی، براي درمان بیماريدر واقع می
امید و تالش براي ارتقاء سطح زندگی در افراد سالم، افزایش سطح بهزیستی روانشناختی 

رس و انواع پیشگیري افراد، باال بردن مقاومت روانی و تقویت نیروي دفاعی در مقابل است
جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی استفاده کرد؛ چون این موضوع ، توانایی برقراري 

بنابراین با افزایش سرمایه . ارتباط اجتماعی و بین فردي را تا حد چشمگیري افزایش دهد
یافته دیگر پژوهش نشان ). 2007لوتانز، (روانشناختی، بهزیستی روانی افراد نیز افزایش

یعنی با افزایش سرمایه . د که سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت دارددا
هاي این یافته نیز با نتایج پژوهش. یابدمیروانشناختی میزان سرمایه اجتماعی نیز افزایش

.همخوانی دارد) 5،2003؛ استجکویک4،1999؛ سچولمن2008هیوز،(
اجتماعی است و کمیت و کیفیت تعامالت در سرمایه روانشناختی تابعی از سرمایه 

از سویی روابط اجتماعی افراد بر . روابط اجتماعی تعیین کننده سرمایه اجتماعی است
بنابراین تغییرات در کمیت و کیفیت این . گذاردها تأثیرمیسرمایه روانشناختی آنمیزان 

که نوسانات ات نشانهمچنین مطالع. در عملکرد یک فرد تأثیرگذار باشدروابط اجتماعی
و تغییرات در وضعیت سرمایه روانشناختی در سطوح فردي و عمومی، با تغییر در میزان 

. سرمایه اجتماعی رابطه و همخوانی دارد

___________________________________________________________
1 . Huppert
2 . Hughes
3 . Waters
4 . Schulman
5 . Stajkovic



تر سالمتی فردي و عمومی، میزان به این ترتیب که سرمایه اجتماعی با وضعیت مناسب
داشتی، افزایش تاب آوري در برابر بینی باالتر، افزایش انجام رفتارهاي مثبت بهخوش

از سویی افرادي که . است)1386ریاحی،(مشکالت و کاهش اختالالت روانی در ارتباط
هاي از سرمایه روانشناختی باالیی برخوردارند، توانایی تعامالت گروهی و مشارکت

.اجتماعی بیشتري را دارا هستند
عث تکرار و تداوم و بیشتر شدن تعامالت و بابنابراین آنچه افراد را به یکدیگر پیوند

گردد، سرمایه روانشناختی است و هرگاه افراد داراي سرمایه روانشناختی باالتري باشند می
گردد و از و به روابط اجتماعی بیشتر تبدیل میاین تعامالت اجتماعی با دیگران تداوم

.شودمیزندگی اجتماعی بهتري بهرمند
ن داد که بهزیستی روانشناختی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت یافته دیگر پژوهش نشا

3؛ برري2،2003؛ رکیونا1،2004هلی ول(این یافته نیز با نتایج تحقیقات . و معنی دار دارد

. همخوان است) 2008،
هاي اجتماعی از توان گفت فقدان پیوندهاي اجتماعی و شبکهدر توجیه این یافته می
هاي روانی در افراد شده و باعث انی منفی منجر به بروز بیماريطریق تقویت حاالت رو

در واقع فقدان روابط با دوستان و خویشاوندان، نداشتن . کاهش بهزیستی روانشناختی 
به نظر . آوردارتباط اجتماعی با دیگران، پیامدهاي روانی متعددي براي افراد به ارمغان می

ر آن قرار دارد و در درون آن به تعامل محیط اجتماعی که فرد د) 1995(4برکمن
افرادي که روابط . پردازد، با وضعیت سالمتی و بهزیستی فرد رابطه تنگاتنگی داردمی

اي با دیگران دارند، در مقایسه با افراد منزوي از بهزیستی روانشناختی باالتري گسترده
. باشندبرخوردار می

اجتماعی درگیر هستند و بدین وسیله به هاي ها به طور گسترده در شبکههمچنین آن
تري دسترسی دارند و از لحاظ بهزیستی روانشناختی در شرایط منابع اجتماعی گسترده

توان گفت در صورت وجود بهزیستی بر این اساس می. برندتري به سر میمطلوب
اعی، روانشناختی، افراد در قالب هنجارها و پیوندهاي اجتماعی موجود در تعامالت اجتم

و در ضمن به دست آوردن امکان کنترل زندگی خود، از هاي خود را افزایشقابلیت

___________________________________________________________
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3 . Berry
4 . Berkman



که افراد به لحاظ روانی از آسایش و و این امر باعثهاي اجتماعی برخوردارحمایت
.آرامش مطلوبی برخوردار شده و در زندگی احساس بهزیستی روانی کنند

هاي سرمایه روانشناختی قادرند تغییرات یافته دیگر این پژوهش نشان داد که مؤلفه
بهزیستی روانشناختی را به طور تفکیکی پیش بینی نمایند که براي بررسی این فرضیه از 
روش تحلیل رگرسیون چندگانه مدل گام به گام استفاده شد که به ترتیب تاب آوري، 

اختی را پیش بینی و امیدواري قادر بودند تغییرات بهزیستی روانشنخودکارآمدي، خوش
. بینی کنند

در برابر عوامل فشارزاها توان گفت که با ارتقاي تاب آوري، فرددر توجیه این یافته می
از خود و همچنین عواملی که سبب به وجود آمدن بسیاري از مشکالت روانشناختی

ها غلبه نمایند و در این بین سالمت روانی افرادي که تحت مقاومت نشان داده و بر آن
افتد، بنابراین تاب آوري با تعدیل و کم گیرند به خطر میتأثیر استرس، افسردگی قرار می

).1،2006کونور(تر کردن این عوامل بهزیستی روانی افراد را تضمینرنگ
هاي خود اعتماد از سویی افرادي که داراي خودکارآمدي باال بوده و نسبت به توانایی

گیرند که باید بر آن تسلط یابند و ن چالش در نظر میدارند تکالیف مشکل را به عنوا
ها را اداره کنند قادرند تهدیدهاي بالقوه را تحت مهار خود درآورند و رویدادها و موقعیت

ی از جمله عوامل نیبهمچنین خوش . و در نتیجه از بهزیستی روانشناختی برخوردار شوند
چرا که سیستم دفاعی و حفاظتی . هیجانی است که در بهزیستی روانشناختی موثر است

ها و بین رویدادهاي مثبت زندگی را به توانمنديبدن را تقویت نموده و افراد خوش
و کنترل باالیی بر رخدادهاي زندگی دارند و از طرفی هاي خودشان نسبتتالش

بینی یکی که خوشو این عوامل باعثرویدادهاي منفی را به عوامل بیرونی و گذار نسبت
خودبهگفتتوانمیدر نهایت . هاي بهزیستی روانشناختی تلقی شودکنندهبینیز پیشا

خویشخالقهنیروهايدر امیدواري شخص. استخویشبهاعتمادبابرابرداشتن،امید
رفتاريبخشاعتماد،وذهنیامید بخش. بردکاربهاشزندگیچگونگیبهبودراهدررا

. استریپذچاره زیچهمه کهکردآغازهاندیشاینبابایدواست
اینوگرفتامیدوارانهتفکربهتصمیمتوانمیهمبازشرایط،گونههرازنظرصرف

برگزیند و احساس بهزیستی و رضایت از رااعتماد آمیزرفتارهايکهرا یاريشخصکار

___________________________________________________________
1 . Connor



بینی و ، خوشبنابراین تاب آوري، خودکارآمدي. )1،2000اسنایدر(زندگی داشته باشد 
.امیدواري قادرند بهزیستی روانشناختی را در دانشجویان پیش بینی کنند

یافته دیگر این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی نقش تعدیلی بین سرمایه 
براي تحلیل این فرضیه نیز از روش تحلیل . روانشناختی و بهزیستی روانشناختی را ایفا 

ده شد که نتایج نشان داد با ورود سرمایه اجتماعی به معادله رگرسیون سلسله مراتبی استفا
هاي آن دچار پیش بینی تغییرات بهزیستی روانشناختی، سهم سرمایه روانشناختی و مؤلفه

تغییرات فاحش شده و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل کننده عمل نموده و 
.یستی روانی را تعدیل نموده استهاي آن بر بهزتأثیرات سرمایه روانشناختی و مؤلفه

همخوانی ) 3،2002؛ لوتانز و جنسون2،2005آدلر و فاگلی(این یافته با نتایج تحقیقات 
به رضایت از توان سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل مهمدر توجیه این یافته می. دارد

اي نیروي مقابلهسرمایه اجتماعی نیرومندترین. زندگی و بهزیستی روانی افراد کمک کند
براي رویارویی موفقیت آمیز و آسان افراد در زمان درگیري با شرایط تنش زا شناخته شده 

همچنین سرمایه اجتماعی از طریق ایفاي نقش . و تحمل مشکالت را براي افراد تسهیل 
زاي زندگی و بروز مشکالت جسمی و روانی و همچنین اي میان عوامل تنشواسطه

افراد، باعث کاهش تنش شده، میزان سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی و تقویت شناخت 
).2005ی، فاگلآدلر و (شیافزابهزیستی روانشناختی را در افراد 

ارتقاي سرمایه روانشناختی در جامعه، شاخص توانمندي نظام اجتماعی به نیبنابرا
ندگی افراد جامعه مدنظر این توانمندي به لحاظ عملی از طریق ارزیابی ز. رودشمار می

بنابراین سیاست گذاران و برنامه ریزان باید بر اساس ابزار و امکانات موجود کیفیت . قرار 
زندگی افراد جامعه را ارتقاء دهند، نوعی تعادل و یکپارچگی فعال در جامعه به وجود 

. دازندهاي اجتماعی بپرآورند و با یک نظام تبلیغاتی به تقویت مناسبات و همبستگی
هاي اجتماعی دانشجویان هایی جهت ارتقاي مهارتکه با برگزاري کارگاهپیشنهادنیهمچن

ها، بینی، امیدواري خودکارآمدي آنو رشد عوامل تأثیر گذار بر تاب آوري، خوش
.بهزیستی روانی این گروه را که نقشی مهم در رشد و پویایی جامعه دارند افزایش داد

در جهتمناسبیآموزشیهايبرنامهدانشجوییيمشاورهراکزمیی پیشنهادسواز 
ضمنتابینندتداركافرادتطابققدرتوزندگیهايمهارتافزایشتوانمندسازي،
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فشارهايوهاتنشبرابردرآناني موثرمقابلهقدرتروانشناختی،بهزیستیسطحافزایش
اجه بود از آن جمله با توجه به این که یی موهاتیمحدودپژوهش با نیا.یابدبهبودروانی

دانشجویان دانشگاه تبریز صورت گرفته است، باید از تعمیم انیمتحقیق حاضر در 
.هاي پژوهش حاضر به سایر افراد و دانشجویان دیگر احتیاط نمودیافته

هاي تحقیق و ناقص ماندن عدم همکاري برخی از دانشجویان در پر کردن پرسشنامه
پژوهش حاضر ماهیتاً از نوع همبستگی کهیی آنجاکرد و از میجادیای را کالتمشها آن
کهتوان روابط به دست آمده را از نوع روابط علت و معلولی تلقی کرد بنابراین نمی. بود

.ردیبگمد نظر قرار گریدهاي بهتر است در پژوهش
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