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Abstract 
Introduction: Subjective well-being is the psychological component of quality of life, which 

has a pivotal role in achievement of success and increasing favourable behaviours; therefore it 

is of great importance to study that in different societies. Current Study aimed to investigate 

the structural relations between personality, self-efficiency and subjective well-being. 

Method: This is a correlational study which was performed on 479 individuals of Guilan 

universities’ staff. They were selected by cluster sampling. The data collection tools were 

Iranian Big Five Inventory (GARDON), Self-Efficacy and subjective well-being 

questionnaires. Next, data analysis was done using structural equation modeling. 

Results: Analysis showed that personality traits and self-efficacy predict 46% of subjective 

well-being variation. The total effect coefficients (summation of direct and indirect path 

coefficient) of the three factors of neuroticism/emotional stability, extraversion/happiness and 

conscience/humility was significant (p<0.01); and self-efficacy significantly mediates the 

relations between these three traits and subjective well-being. 

Conclusion: Considering the significant mediating role of self-efficacy in relation between 

personality traits and subjective well-being, we can increase the positive effect of extraversion 

trait, and decrease the negative effect of neuroticism on the well-being of individuals through 

training cognitive skills. 
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 دهکیچ
نقش اساسی در کسب موفقیت و افزایش رفتارهای مطلوب دارد،  است که کیفیت زندگی شناختیمؤلفه روانذهنی بهزیستی :مقدمه

ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه ساختاری بین صفات بنابراین مطالعه آن در جوامع مختلف از اهمیت ویژه
 ذهنی انجام شده است.خودکارآمدی و بهزیستیباورهای شخصیت، 

ای انتخاب برداری خوشهنفر از کارمندان دانشگاه که با روش نمونه 931ای به حجم این پژوهش به روش همبستگی و با نمونه :روش

)گردون(، باورهای خودکارآمدی و  های پنج بزرگ ایرانیشده بودند، انجام شده است. این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامه
 یابی معادالت ساختاری استفاده نموده است.ها از روش مدلای تحلیل دادهو بربزرگساالن ذهنی بهزیستی

کند. ضرایب ذهنی را تبیین میاز واریانس بهزیستی درصد 96ها نشان داد صفات شخصیت و باورهای خودکارآمدی تحلیل :هایافته

گرایی/شادخویی و وجدان/ هیجانی، برون رنجورخویی/ثباتمسیر کل )مجموع ضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم( سه عامل روان
 کند. ذهنی را میانجیگری میو خودکارآمدی به صورت معناداری رابطه بین آن صفات و بهزیستیباشد میذهنی فرونتی و بهزیستی

توان با میذهنی با توجه به معناداری نقش میانجیگر باورهای خودکارآمدی در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی :گیرینتیجه

رنجورخویی بر آن را کاهش بر بهزیستی را افزایش و تاثیر منفی روان گراییهای شناختی به افراد تاثیر مثبت صفت برونآموزش مهارت
 داد.
 

 ذهنی، باورهای خودکارامدی، صفات شخصیتبهزیستی :هاکلید واژه
 



 ی، مرادی، فراهانیصورت/  73

 1313بهار ، 1، شماره 8مجله علوم رفتاري، دوره 

 مقدمه
زندگی و توازن بین  ذهنی ارزیابی میزان رضایت از بهزیستی
به  1123که از سال  [1] مثبت و منفی تعریف شده است عواطف
کیفیت زندگی به منظور ثبت تغییرات شناختی مؤلفه روانعنوان 

اجتماعی و بهبود رویه اجتماعی مورد توجه پژوهشگران حوزه 
اگرچه موضوع بهزیستیذهنی تنها از گرفته است. قرار شناسیروان

نیمه دوم قرن بیستم به صورت جدی مورد توجه پژوهشگران 
قرارگرفته، با وجود این بشر در طول تاریخ با طرح این سوال که 

چیست همواره آن را مورد توجه قرار داده است. « زندگی خوب»
راد با این که ذهنی از آن جهت مهم است که افموضوع بهزیستی

کنند که به صورت عینی تعریف شده، به در جهانی زندگی می
 انددهند که به صورت ذهنی آن را تعریف نمودهجهانی پاسخ می

ذهنی عالوه بر افزایش رفتارهای مطلوب در یک . بهزیستی[5]
شاید  .[7] ندکجامعه دستیابی به اهداف را برای افراد تسهیل می

سایی عوامل ذهنی و شنابینی بهزیستیبه همین دلیل پیش
تعیین کننده آن یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی حوزه 

 .[9] شناسی نوین نام گرفته استروان
 امروزه مشخص شده است که صفات شخصیت مهمترین پیش

 71به تنهایی و  [2 ، 6 ، 3، 3]بینی کننده بهزیستی ذهنی بوده 
عالوه . [6] کندیذهنی را تبیین مدرصد واریانس بهزیستی 67تا 

نشان دادند که صفات شخصیت  [6] کریکوستا و مکبراین 
بینی کند. سال آینده را نیز پیش 53ذهنی در تواند بهزیستیمی

ر تدهد بیشمروری بر مطالعات انجام شده نشان می
ذهنی و صفات شخصیت را هایی که رابطه بین بهزیستیپژوهش

 رنجورخویی و بروناند، بر دو عامل روانمورد مطالعه قرار داده

اند که بین نشان داده هاآن .[2 ،6 ، 3] اندگرایی متمرکز شده
ذهنی یک رابطه منفی قوی و بین رنجورخویی و بهزیستیروان
ذهنی یک رابطه مثبت قوی وجود دارد. گرایی و بهزیستیبرون
-نیز در یک مطالعه نشان دادند که عامل [1] کری و کوستامک

-بینی میذهنی را پیشبهزیستی شناسی و توافق همهای وظیفه

بر های پیشین پژوهشکند. با وجود این تمرکز بیش از حد 
رنجورخویی باعث شده تا تصویر کاملی از گرایی و روانبرون

 ذهنی حاصل نشود.رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی
در یک مطالعه جامع با روش فراتحلیل  [6] کارانو هم استیل

گرایی، رنجورخویی، بروننشان دادند که بین چهار عامل روان
ذهنی رابطه های بهزیستیشناسی و همه مؤلفهتوافق و وظیفه

ها نشان دادند که بین عامل قوی وجود دارد. همچنین آن
برابر تجارب و عامل عاطفه مثبت و کیفیت زندگی  گشودگی در
 لویحی نشان میوجود دارد. این یافته به صورت ت رابطه معنادار

شناسی ، وظیفههای گشودگی عاملنقش دهد که نادیده گرفتن 
و توافق در تبیین بهزیستی ذهنی، عالوه بر هدر دادن اطالعات 

سازه صفات  مهم در آن حوزه، تصویر ناقصی از رابطه بین دو
 کند. شخصیت و بهزیستی ذهنی خلق می

به  بندورااز نظر یکی دیگر از متغیرهایی است که  خودکارآمدی

دهد. از میتحت تاثیر قرار بهزیستی فردی را  ،های مختلفروش
تری های خود اعتماد بیشنظر او افرادی که نسبت به توانایی

که باید از آن دارند، تکالیف دشوار را نه به عنوان تهدیدی 
ها مسلط شد، توان بر آنهایی که میاجتناب نمود بلکه چالش

های تهدید کننده با این اطمینان که ها به موقعیتنگرند. آنمی
شوند. چنین نزدیک می ،ها را تمرین نمودتوان، تسلط بر آنمی

ها و اندازی دست آوردهای فردی را بهبود بخشیده و تنشچشم
در همین  .[13] دهدبرابر افسردگی را کاهش می پذیری درآسیب
 ،اینشان داد که خودکارآمدی حل مسئله [11] کارادماس ،راستا

کامفه و کند.  بینی میصورت معنادار پیش را به بهزیستی ذهنی
نیز  [19] و همکاران چینو و [17] و همکاران نادری، [15] میته

نشان دادند که خودکارآمدی یک رابطه همبستگی قوی با 
 [12] و همکاران بیسچوپتجربه عاطفه مثبت و منفی دارد. 

نفس و معتقدند خودکارآمدی از طریق تنظیم تنش، افزایش عزت
های حاد و مزمن ود شرابط جسمی و انطباق بهتر با بیماریبهب

دهد. روان، بهزیستی آنان را افزایش میعالوه بر ارتقای سالمت
و  بیسچوپ در یک مطالعه ادعای [16] و همکاران الیوت

را آزمون کرده و نشان دادند که خودتنظیمی  [12]همکاران 
کند. مطالب میانجیگری می ذهنی رارابطه بین تنش و بهزیستی

دهد که خودکارآمدی نقش بسیار مهمی در تبیین فوق نشان می
 کند.ذهنی ایفا میبهزیستی

دهد خودکارآمدی عالوه مروری بر مطالعات انجام شده نشان می
های شخصیت نیز رابطه قوی دارد. ذهنی، با عاملبر بهزیستی

نشان دادند خودکارآمدی به  [13] جادج و ایلزبه عنوان مثال 
رنجورخویی و به صورت مثبت با صورت منفی با عامل روان

گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی رابطه دارد. های برونعامل
در مطالعه خود نشان دادند که عالوه  [13]و همکاران  ابستروپ

اند، عامل ها اشاره کردهبه آن ایلزو  جادجبر چهار عاملی که 
ها نشان توافق نیز با خودکارآمدی همبستگی معناداری دارد. آن

رنجورخویی به صورت مل رواندادند که عامل توافق همانند عا
و  استروبل کند.بینی میمنفی خودکارآمدی عمومی را پیش

جادج و های ید یافتهدر مطالعه خود عالوه بر تای [11]همکاران 
، نشان دادند که باورهای خودکارآمدی به صورت معناداری ایلز

گرایی، گشودگی و رنجورخویی، برونرابطه بین چهار عامل روان
 وظیفه شناسی و بهزیستی ذهنی را میانجیگری می کند.  

ترین دلیل انتخاب کارکنان دانشگاه به عنوان جامعه آماری عمده
 ها همانند کارمندان بسیاری از سازمانآن کهپژوهش، آن است 

که مواجه هستند  سازمانی و ایحرفه ها با منابع مختلف تنیدگی
در آنان های روانی را زمینه فرسودگی شغلی و به دنبال آن آسیب

 کم تحرکی ناشی از ساختار شغل . به عالوه[53] سازدمیفراهم 
نارضایتی از میزان رفاه و عدم توجه مسئوالن دانشگاه به  ،[51]

و عدم وجود امکانات کافی  [55] کارکنان دانشگاهمشکالت 
زمینه کاهش طراوت، شادابی و  [57]برای گذران اوقات فراغت 

تواند در آنان فراهم نموده است. چنین شرایطی میبهزیستی را 
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قیت فردی و وری سازمانی، تعهد سازمانی و در نهایت موفبهره
های جدید پژوهش یکی از جنبه. [7]سازمانی را کاهش دهد

حاضر آن است که برای سنجش صفات شخصیت از پرسشنامه 
فاده نموده و برخالف بسیاری از پنج بزرگ ایرانی )گردون( است

گرایی را رنجورخویی و برونهای روانپژوهشگران که تنها عامل
های اند، همه عاملذهنی به کار گرفتهبینی بهزیستیدر پیش

پژوهش حاضر سعی در کل شخصیت را به کار گرفته است. 
و با  نموده با استفاده از صفات شخصیت و باورهای خودکارآمدی

ذهنی بهزیستی یابی معادالت ساختاری،یری روش مدلبه کارگ
 پرسش را مطرح می کند و اینبینی کارمندان دانشگاه را پیش

تواند سازد که آیا صفات شخصیت و باورهای خودکارآمدی می
 کند؟  پیش بینیذهنی را بهزیستی

 
 روش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تماامی کارمنادان زن و مارد    
 کاه های دولتی و غیر دولتی واقع در استان گایالن باود   دانشگاه

ای مرحلاه چناد  گیریزن ( از آنان به روش نمونه 111نفر ) 931
نفار   113نفر از آناان کارمناد دانشاگاه آزاد،     536انتخاب شدند. 
 67های روزانه )علوم پزشکی و دانشگاه گیالن(، کارمند دانشگاه

رکارمند دانشاگاه غیرانتفااعی و   نف 99نور، نفرکارمند دانشگاه پیام
کاااربردی بودنااد. میااانگین و  -نفرکارمنااد دانشااگاه علماای  93

باود.   77/3و  76/93استاندارد سن گروه نمونه به ترتیب انحراف
 731نفر مدرک کاردانی،  23 نفر از آنان دارای مدرک دیپلم، 93

ن نفر از آنا 6ارشد و باالتر بودند. نفر کارشناسی 66کارشناسی و 
مدرک تحصیلی خود را اعالم ننمودند. الزم به توضیح است کاه  

( نشاان داد کااه  Box Plot) اساتفاده از آزماون بااکس پاالت    
های دیگر تفاوت نفر از آزمودنی ها با آزمودنی 3میانگین نمرات 

ذا اطالعاات مرباوب باه    های تک متغیری ( لا فاحشی دارد )پرت
کنناده  شارکت   935باه  های مرباوب  بنابراین دادهآنان حذف و 

 برای تحلیل نهایی در نظر گرفته شد. 
 :ندزیر به کار گرفته شد هایدر این پژوهش ابزار
گیاری صافات شخصایت از    به منظور اندازه صفات شخصیت:

بزرگ ایرانای )گاردون( اساتفاده شاد.      پنجپرسشنامه شخصیتی 
با استفاده از منابع مختلف موجود در زباان   [59] فراهانی و فرزاد

صفت و در ادامه با ادغاام یاا حاذف صافات      15333فارسی ابتدا
صفت را برای طراحی پرسشانامه ماذکور    156مشابه، در نهایت 

آماوزان  نفری از دانش 5933ها در یک نمونه در نظر گرفتند. آن
هاای  با اساتفاده از تحلیال مؤلفاه   روایی عاملی این پرسشنامه را 

عالوه بار  اصلی و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار داده و 
بااا عناااوین روان  هااای آن راآن، عاماال ساااختار عاااملیتاییااد 

گرایی/شااااادخویی، رنجورخویی/ثبااااات هیجااااانی، باااارون 
 کار ناام خویی/مالحظهوجدان/فروتنی، گشودگی/شایستگی و نرم

های های عاملدرونی نمرهها همسانیین آن. همچنگذاری کردند
در گروه دختران و پسران به صورت مجزا  -پرسشنامه گردون را 

با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی کرده و دامناه آن را   -
بارای گاروه دختاران     69/3-36/3برای پسران و  37/3 -33/3

و در  ماده اسات  23گزارش نمودند. در کل این پرسشنامه شامل 
ای )کامال مخالفم ، مخالفم، نظاری نادارم،   درجه 2یک مقیاس 

رنجورخاویی/ ثباات    موافقم و کاامال ماوافقم( پانج عامال روان    
گرایی/شادخویی، گشودگی/شایستگی، نرم خویی/ هیجانی، برون

 کند. گیری میوجدان / فروتنی را اندازهحظه کاری و مال
 کاپرارا و اساتکا انند در این پژوهش هم باورهای خودکارامدی:

گیاااری باورهاااای خودکارآمااادی، از دو  بااارای انااادازه  [52]
خودکارآمادی ادراک  »و «  خودکارآمدی تنظیم هیجانی»مقیاس

یاس خودکارآمدی تنظیم استفاده شده است. مق« شده بین فردی
گویه آن به منظور سانجش   3گویه است که  15هیجانی شامل 

 گویاه آن  9 و خودکارآمدی ادراک شده در مدیریت عاطفه منفی
 [53 ، 56]ساخته شده است  ابراز عاطفه مثبتبه منظور سنجش 

است گویه  11شامل  مقیاس خودکارآمدی ادراک شده بین فردی
باهاادف ساانجش   [53] و همکااارانگیونتااا دی کااه توسااط 

طراحی شده اسات.   خودکارآمدی اجتماعی و همدلی ادراک شده
 2گویاه خودکارآمادی همادلی ادراک شاده و      6 در این مقیاس

 کناد. گویاه  گیری مای گویه دیگر خودکارآمدی اجتماعی را اندازه
باید  خودکارآمدی تنظیم هیجانیهای این مقیاس همانند مقیاس

خیلای  ( تا 1) توانماصال نمیدرجه ای  2با توجه به یک مقیاس 
اعتباار   [52]اپارارا و اساتکا   ( تکمیل شوند. ک7توانم )خوب می

و  تنظایم هیجاانی  و مقیااس خودکارآمادی   هاای د خرده مقیاس
 36/3تااا  33/3خودکارآماادی ادراک شااده بااین فااردی را بااین 

 اند. گزارش نموده

ذهنی مورد اساتفاده در ایان   مقیاس بهزیستی بهزیستی ذهنی:
 T2و  T1ماااده اساات کااه از دو قساامت   13پااژوهش دارای 

در »شامل پنج ماده اول )به عنوان مثال،  T1تشکیل شده است. 
شارایط  »و  «هایم نزدیاک اسات  آلم به ایدهبیشتر موارد، زندگی

( و ترجمه دقیق مقیاس رضایت از زنادگی  «ام عالی استزندگی
(SWLSاست ) [51]. T2  نوان ماده باقی مانده )به ع 15شامل

هاای  درتصمیم گیاری »و « بینموجود خود را ارزشمند می»مثال 
 اقتباسی است از مقیااس بهزیساتی   بوده و«( خود مستقل هستم

خاود،  ذهنی. در این مقیاس برای هر یک از شش مقوله پاذیرش 
روابط مثبت با دیگران، استقالل، کنترل و مدیریت محیط، هدف 

گرفته شاده اسات.  ایان    زندگی و رشد شخصی دو ماده در نظر 
 یکرما و  [73 ، 51] و همکااران  فراهاانی که در مطالعه  مقیاس
در یاک  نیز ماورد اساتفاده قارار گرفتاه،      [73] و همکاران نوری

و  T1( 3( تا کامال موافق )1) ای کامال مخالفطیف هفت درجه
T2 اعتبار و  [73] و همکاران نوریکرمی کند.گیری میا اندازهر

روایی این مقیااس را در جامعاه ایرانای مطلاوب و قابال قباول       
 اند.نمودهتوصیف 

هاای  ساازی پرسشانامه  الزم به توضیح است کاه پاس از آمااده   
پااژوهش و مشااخص شاادن گااروه نمونااه و هماااهنگی بااا      



 ی، مرادی، فراهانیصورت/  93

 1313بهار ، 1، شماره 8مجله علوم رفتاري، دوره 

هاااا جهااات  مسااائوالن پژوهشااای دانشاااگاه، پرسشااانامه   
پاساخگویی در اختیاار کارمناادان قارار گرفات تااا خاود پااس از      

هاا پاساخ دهناد. باا توجاه باه       مطالعه هر یک از سواالت به آن
-مربااوب بااه اطالعااات جمعیاات  جمااوع سااواالتایاان کااه م

گااردون، باورهااای خودکارآماادی و شااناختی و سااه پرسشاانامه 
هاا  گاویی باه آن  باود، بناابراین مادت پاساخ     12ذهنی بهزیستی

 دقیقه در نظر گرفته شد. 72تا  73

 
 هایافته
اساتاندارد، ضاریب آلفاای کرونبااخ و     میانگین، انحراف 1 جدول

 روانهااای پاانج بزرگاای ایراناای ) ماااتریس همبسااتگی عاماال 
گرایی/شاااادخویی، رنجورخاااویی/ ثباااات هیجاااانی، بااارون  

وجاادان / کاااری و خااویی/ مالحظااهگشودگی/شایسااتگی، ناارم
باورهاای خودکارآمادی   ( و T2و  T1ذهنای ) (، بهزیستیفروتنی

مدیریت عاطفه منفی، ابراز عاطفه مثبت، خودکارآمدی همادلی  )
اسااس  بر دهد.( را نشان میاجتماعیادراک شده و خودکارآمدی 

هیجاانی و  رنجورخویی/ثباات به غیر از رابطه باین روان  1جدول 
هاای  بهزیساتی ذهنای، رابطاه دیگار عامال       T1خرده مقیااس 

معناادار   31/3ح ذهنی در ساط های بهزیستیشخصیت و مقیاس
 کاوهن براساس دیدگاه ) [71] کوهنهای اساس مالک است. بر

 23/3تاا   73/3ضاعیف، باین    73/3ز ضریب همبستگی کمتار ا 
اندازه اثر روابط  (شودقوی محسوب می 23/3متوسط و باالتر از 

گرایی/ شادخویی، گشودگی/شایستگی و وجدان/فروتنی باا  برون
ذهنی متوسط است. اندازه اثار هماه   بهزیستی T2خرده مقیاس 

اسااس  ذهنای بار   بهزیساتی  T1های شخصیت و مقیاس عامل
شود. همچنین رابطه همه های کوهن ضعیف محسوب میمالک
های خودکارآمادی در ساطح   مقیاسهای شخصیت و خردهعامل

رنجورخویی/ثبات هیجانی، معنادار و به استثنای رابطه روان 31/3
های مقیاسهای شخصیت و خردهاثر روابط بین همه عامل اندازه

شود. در نهایات  ، متوسط محسوب میکوهنخودکارآمدی از نظر 
های علیرغم معناداری همه ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس

، اندازه اثار رواباط   31/3ذهنی در سطح خودکارآمدی و بهزیستی
ذهنای  بهزیستی T2های خودکارآمدی و خرده مقیاس بین عامل

 T1مقیااس  هاا باا خارده   امال متوسط و اندازه اثر روابط همان ع

 ضعیف است. کوهن هایذهنی، براساس مالکبهزیستی
حاضر بررسی روابط ساختاری بین صفات شخصیت هدف مطالعه 

که مدل کلی آن  بودذهنی بهزیستیو باورهای خودکارآمدی و 
آمده است. در این مدل چنین فرض شده است که  1در شکل 

متغیرهای مشاهده شده صفات شخصیت و متغیر مکنون 
 و T1ذهنی )با نشانگرهایبهزیستیخودکارآمدی، متغیر مکنون 

T2 )شود دیده می 1کند. همچنان که در شکل بینی میرا پیش
نشانگر مدیریت  متغیر مکنون خودکارآمدی به واسطه چهار

عاطفه منفی، ابراز عواطف مثبت، خودکارآمدی همدلی ادراک 
و خودکارآمدی اجتماعی و بهزیستی ذهنی به وسیله دو  هشد

شود. بنابراین قبل از آزمون مدل می سنجیده T2 و T1نشانگر
تا با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی  بودساختاری، الزم 

ذهنی تا چه مشخص شود نشانگرهای خودکارآمدی و بهزیستی
گیری متغیرهای مکنون متناسب اندازه از توان الزم برای اندازه

 .با خود برخوردارند
و بارآورد بیشاینه احتماال     AMOS 6.0استفاده از نارم افازار   

(MLبرای آزمون مدل اندازه )     ،گیاری پاژوهش، نشاان داد کاه
هااااا باااارازش ناااادارد  گیااااری بااااا دادهماااادل اناااادازه

(63/112=(3df=،935N=)2 ،339/3=CFI ،157/3=GFI ،
311/3=AGFI  363/3و=RMSEA.) 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق( و S، انحراف استاندارد)(M) میانگین .1جدول 
 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حقیقتمتغیرهای 

            تیصفات شخص

 رنجور روان .1
 هیجانی خویی/ثبات

-           

          - -196/3** برونگرایی/شادخویی .5

         - 371/3** -179/3** گشودگی/شایستگی. 7

        - 217/3** 253/3** 362/3 کاریمالحظهخویی/نرم.9
       - 699/3** 323/3** 661/3** -166/3** وجدان / فروتنی .2

            باورهای خودکارآمدی

      - 933/3** 753/3** 935/3** 931/3** -529/3** مدیریت عاطفه منفی .6

     - 221/3** 792/3** 193/3** 733/3** 733/3** -733/3** ابراز عاطفه مثبت .3

    - 539/3** 239/3** 767/3** 731/3** 735/3** 713/3** -116/3** خودکارآمدی همدلی .3

   - 653/3** 539/3** 659/3** 733/3** 715/3** 951/3** 911/3** -133/3** خودکارآمدی اجتماعی.1

            بهزیستی ذهنی

13 .T1  335/3- **511/3 **539/3 **177/3 **511/3 **513/3 **567/3 **153/3 **525/3 -  

11 .T2 **523/3- **917/3 **721/3 **592/3 **939/3 **995/3 **795/3 **533/3 **962/3 **935/3 - 

Α 333/3 361/3 373/3 396/3 325/3 373/3 333/3 356/3 313/3 399/3 315/3 

M 53/56 29/71 79/71 35/91 31/91 75/71 65/17 39/57 32/53 37/59 39/63 

S 79/3 27/2 33/9 32/2 31/2 73/9 37/7 52/7 36/7 19/2 39/1 

13/3> P**  
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 پارامترهای مدل اندازه گیری در تحلیل عاملی تأییدی .2جدول 
 متغیرهای     

 گرنشان -مکنون 

 پارامتر

 Bاستاندارد 

خطای 

 استاندارد

 322/3 339/3* خودکارآمدی اجتماعی – خودکارآمدی

 321/3 213/3* خودکارآمدی همدلی – خودکارآمدی

 119/3 333/3* مدیریت عاطفه منفی – خودکارآمدی

 333/3 639/3* ابراز عاطفه مثبت – خودکارآمدی

 T1 *291/3 325/3 – بهزیستی ذهنی

 T2  *336/3 127/3– بهزیستی ذهنی 
   13/3> 

P* 

هاای اصاالح نشاان داد کاه باا      بررسی شاخص ،به همین جهت
ایجاد سه کوواریاانس باین خطاهاای مرباوب باه ساه نشاانگر        

خودکارآماادی هماادلی و ابااراز عاطفااه  خودکارآماادی اجتماااعی،
خواهاد  کااهش   73/131اسکوئر باه میازان   مثبت، شاخص کای

بدین ترتیب با ایجاد سه کوواریانس یاد شده، مدل اصالح  .یافت
، 2=03/41)یافااات هاااای برازنااادگی بهباااود و شااااخص

993/3=CFI  ،989/3=GFI، 958/3=AGFI  و

360/3=RMSEA). گیری در پارامترهای مدل اندازه 5جدول
 دهد. تحلیل عاملی تأییدی را نشان می

 92/3همه بارهای عاملی استاندارد برزرگتر از  5اساس جدول  بر
است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طبق دیدگاه 

خوب و  22/3لی بزرگتر از بارهای عام [71] فیدل وتاباچینک 
 می 5شود. بنابراین براساس نتایج جدول مناسب محسوب می

گیری متغیرهای مکنون مرتبط با توان گفت نشانگرها در اندازه
 خود، از توان قابل قبولی برخوردارند. 

گیری دو متغیر مکنون پس از اطمینان از توان نشانگرها در اندازه
خودکارآمدی، چگونگی برازش مدل ذهنی و باورهای بهزیستی

یابی معادالت ساختاری مورد بررسی کلی با استفاده از روش مدل
های برازندگی نشان داد که منطبق قرار گرفت. بررسی شاخص

 دست آمده نشان از عدم برازش مدله بر انتظار، کای اسکوئر ب

دلیل حساست باالی شاخص کای اسکوئر  ها دارد. اما بهبا داده
های براندگی مورد بررسی قرار حجم نمونه باال، دیگر شاخص به

 گرفت و مشاهده شد مدل با داده ها برازش مطلوبی دارد
(39/31=2  ،135/3 =CFI  ،163/3 =GFI، 112/3=AGFI 

توان گفت صفات  (. بنابراین میRMSEA= 339/3و 
ذهنی را شخصیت و خودکارآمدی در قالب یک مدل بهزیستی

ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر  7جدول کند. یبینی مپیش
را  ذهنیمستقیم بین صفات شخصیت، خودکارآمدی و بهزیستی

 دهد.نشان می
 های شخصایت عامال روان  دهد از بین عاملنشان می 7جدول 

 هاای بارون  رنجورخویی/ثبات هیجانی به صورت منفی و عامال 
خودکارآمدی همانند باورهای ، گرایی/شادخویی و وجدان/فروتنی

ذهنای را  ( بهزیساتی 31/3)در ساطح   به صورت مثبت و معناادار 
کنند. از طرف دیگر نتاایج پاژوهش حاضار نشاان     بینی میپیش
دهد که روان رنجورخویی/ ثبات هیجانی به صاورت منفای و   می
 31/3خویی/مالحظه کار به صورت مثبت در سطح معناداری نرم

ه عامل دیگار شخصایت   بینی می کند و سخودکارآمدی را پیش
گرایی/شادخویی، گشودگی/شایستگی و وجدان/فروتنی( در )برون

کناد. در  بینای مای  خودکارآمادی را پایش   32/3سطح معناداری 
خودکارآمدی باه اساتثنای عامال نارم      7نهایت براساس جدول 

ذهنی های شخصیت و بهزیستیخویی/مالحظه کار، رابطه عامل
کند که این نقش در رابطه ری میرا به صورت معناداری میانجیگ

رنجورخویی/ ثبات هیجانی و بهزیستی ذهنی منفی )در بین روان
گرایی/شاااااادخویی، ( و در رابطاااااه بااااارون31/3ساااااطح 

( 32/3گشودگی/شایساتگی و وجادان/فروتنی مثبات )در ساطح     
معنادار است. این یافته بدان معناست کاه باه ازای هار انحاراف     

روان رنجورخویی/ ثبات هیجانی، باه   استاندارد افزایش در عامل
ذهنای  انحراف استاندارد از بهزیستی 151/3واسطه خودکارآمدی 

 کاسته می شود.

 خودکارآمدی و بهزیستی ذهنیضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین صفات شخصیت،  .3جدول 

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر کل  

پارامتراستاندارد  متغیرها
B 

پارامتراستاندارد  خطای استاندارد
B 

خطای 
 استاندارد

خطای  Bاستاندارد  پارامتر
 استاندارد

322/3 **3/139-   بهزیستی ذهنی - رنجورخویی/ثبات هیجانیروان  327/3-  321/3  -3/151** 37/3  
333/3 **3/737   بهزیستی ذهنی - برونگرایی/شادخویی  3/531** 335/3  3/312* 392/3  

-331/3   بهزیستی ذهنی - شایستگی /گشودگی  339/3  331/3-  339/3  3/333* 39/3  

-323/3   بهزیستی ذهنی -نرم خویی/مالحظه کار  333/3  31/3-  339/3  39/3  371/3  

333/3 **3/533   بهزیستی ذهنی -وجدان/فروتنی  3/533** 336/3  3/337* 373/3  

396/3 **3/525- خودکارآمدی - هیجانیرنجورخویی/ثبات روان      

335/3 *3/113 خودکارآمدی -برونگرایی/شادخویی      
333/3 *3/167 خودکارآمدی- شایستگی /گشودگی      

365/3 **3/167 خودکارآمدی - نرم خویی/مالحظه کار      
332/3 *3/125 خودکارآمدی -وجدان/فروتنی      

337/3 **3/931 خودکارآمدی -خودکارآمدی      
31/3> P**   ،32/3> P* 
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بارهای عاملی و ضرایب مسیر استاندارد بین متغیرهای پژوهش .1شکل 

بارهای عاملی و ضرایب مسیر استاندارد بین متغیرهاای   1شکل 
شود، دیده می 1دهد. همانطور که در شکل پژوهش را نشان می

های چندگانه برای متغیرهای خودکارآمادی و  مجذور همبستگی
 دسات آماده اسات.   ه با  96/3و  73/3بهزیستی ذهنی به ترتیب 

درصاد از   73توان نتیجه گرفت که صفات شخصیت بنابراین می
واریااانس خودکارآماادی و دو متغیاار خودکارآماادی و صاافات    

 کند.ذهنی را تبیین میدرصد از واریانس بهزیستی 96شخصیت 
 

 بحث
یابی معادالت ساختاری، عه حاضر با استفاده از روش مدلمطال

روابط ساختاری بین صفات شخصیت، باورهای خودکارآمدی و 
ذهنی را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحلیل نشان داد بهزیستی

 ،که صفات شخصیت و باورهای خودکارآمدی در قالب یک مدل
واریانس آن را درصد از  96بینی کرده و ذهنی را پیشبهزیستی
کند. بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش نشان داد که تبیین می

گرایی/شادخویی، وجدان/فروتنی و برون ،از بین صفات شخصیت
 هیجانی به صورت معناداری بهزیستیرنجورخویی/ثباتروان

گرایی و کند. معناداری رابطه بین برونبینی میذهنی را پیش
ذهنی در مطالعات زیادی نشان داده تیرنجورخویی و بهزیسروان

اگر چه یافته پژوهش حاضر که  [79، 77، 75، 6] شده است
 نشان داد عامل وجدان/فروتنی به صورت معناداری بهزیستی

کری و مککند، همسو با نتایج مطالعه بینی میذهنی را پیش
 ست، با وجود این بیشتر پژوهشا [72] دنیو و کوپرو  [1] کوستا

شناسی، توافق و های وظیفههای انجام شده نقش عامل
ذهنی چندان مورد توجه قرار گشودگی را در تبیین بهزیستی

ترین دلیل رابطه بین عامل شاید عمده .[6،75] اندنداده
ذهنی نوع ابزاری است که برای وجدان/فروتنی و بهزیستی

سنجش عامل وجدان/فروتنی مورد استفاده قرار گرفته است. زیرا 
های که عامل وجدان/فروتنی در پرسشنامه گردون از مؤلفه

جو، رازدار، خداترس، صرفه جدی، منظم، دیندار، اهل کار، قانع،
قول تشکیل شده و موضوع دین، باورهای دینی و قاطع و خوش

فراهانی عمل به فرائض دینی در آن مستتر است. به همین دلیل 
اند. این موضوع این عامل را دینداری نیز نام نهاده [59] و فرزاد

 های انجام شده  نشان میاز آن جهت مهم است که پژوهش
های مرتبط با دینداری )دانش دینی، دهد بهزیستی و مؤلفه

 ، 76] نگرش دینی و رفتار دینی( رابطه معناداری با یکدیگر دارند
73]  

پژوهش حاضر نشان داد باورهای خودکارآمدی رابطه بسیار قوی 
 بینی میذهنی دارد و به صورت معنادار آن را پیشبا بهزیستی

کند. این یافته همسو با نتایج مطالعاتی است که نقش 
های شناخت اجتماعی در به عنوان یکی از مؤلفهخودکارآمدی را 

در همین  .[73 ، 11] اندذهنی برجسته ساختهبینی بهزیستیپیش
در یک مطالعه باورهای  [71]ن و همکارا ویچوراستا 

خودکارآمدی چند وجهی )تحصیلی، خودتنظیمی و اجتماعی( را 
ی به کار بینی رضایت از زندگی در پنج سال آتبه منظور پیش

گرفتند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی و 
اجتماعی به صورت معناداری رضایت زندگی نوجوانان در پنج 

این بر [71]ن و همکارا رئوسرکند. بینی میسال آتی را پیش
باورند که افراد خودکارآمد از شایستگی اجتماعی باالیی 

کنند و در ها از رفتارهای پرخطر اجتناب میبرخورداند، آن
مقایسه با افرادی که از خودکارآمدی پایینی برخوردارند، موفقیت 

و این مسئله  کنندهای مختلف کسب میبیشتری در زمینه
دهد. از نظر رضایت از زندگی و شادکامی را در آنان افزایش می

احساس ناکارآمدی، نقش مهمی در افسردگی، اضطراب،  بندورا
 کند.های عاطفی بازی میآزردگی و دیگر حالتتنش، روان

معتقد است زمانی که فرد خود را بندورا همسو با  [93] موریس
در رسیدن به انتظارات با ارزش، ناکارآمد بداند افسرده و زمانی 

های تهدید کننده ناتوان ببیند، که خود را در کنارآمدن با محرک
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افرادی که از سطح خود کارآمدی در کل مضطرب خواهد شد. 
های خود شک دارند و به همین اناییپایینی برخوردارند، در تو

تر شود، به همان نسبت احتمال دور تکالیف سخت ردلیل هر چقد
 شود. شدن آنان از آن تکالیف بیشتر می

کنند و در ها اصوال آمال و آرزوهای سطح پایین را انتخاب میآن
تالش برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خود کمتر 

 .[91]د شوندگی دچار تنش و افسردگی میمتعهد هستند و به سا
پژوهش حاضر نشان داد باورهای خودکارآمدی به استثنای رابطه 

هاای شخصایت و   کاار، رابطاه عامال   خویی/مالحظاه عامل نارم 
کناد. ایان   ذهنی را به صورت معناداری میانجیگری میبهزیستی

است  [11]ن و همکارا استروبلهای مطالعه یافته منطبق بر یافته
 رنجورخاویی، بارون  که نشان دادند خودکارآمدی رابطه بین روان
 از زندگی را میاانجی  گرایی، وظیفه شناسی، گشودگی و رضایت

نیز نشاان   [95] و همکاران دبیریکند. در همین راستا گری می
-)روان ن صاافات شخصاایتنفااس رابطااه باایدادنااد کااه عاازت

کناد.  گرایی( و شادکامی را میاانجیگری مای  رنجورخویی و برون
 دلیال  به رنجورخوروان افراد که باورند براین [97] میشل و هرن

 باا  مواجاه  در هاا،  حاوزه  اغلاب  در پاایین  مهارت از برخورداری
 تفکاار گااری،خااود مالمات  منفعالناه،  راهبردهااای از مشاکالت 
 این کنند،می استفاده جوییستیزه بر مبتنی هایشیوه آرزومندانه،

 بهزساتی  کااهش  و منفای  عواطف فراوان تجربه باعث موضوع

 باا  مواجاه  در گارا بارون  افاراد  مقابال  شود. دردر آنان می ذهنی
 حمایات  جساتجوی  مادار، مسائله  راهبرهاای  از مختلاف  شرایط

 کنناد، مای  اساتفاده  مثبت مجدد ارزیابی و مثبت تفکر اجتماعی،
 کمتر زاتنش شرایط با مواجه در هاآن شودمی باعث عامل همین

تارین تبیاین بارای    . شاید مناساب [99]د کنن درماندگی احساس
نقش باورهای خودکارآمدی در رابطه بین عامل وجادان/فروتنی  

افرادی که در این عامل نمره باالیی کساب  که این مطلب باشد 
زنادگی هساتند و    مشاکالت  و مساایل  مواجه باا  آماده کنند،می

 اصاوال ارزیاابی  برنامه است. آنهاا   همواره زندگی آنان منظم و با
دارند و در مواجه با مسائل  های خودیتوانای از یصحیح شناختی

. ایان  [92]د دهنا داری برای حل آن انجام مای های هدفتالش
نشان  [96]ن و همکارا احدیان مطالعهلحاظ تجربی در  تبیین به

داده شده است. زیرا که نتایج مطالعه آنان نیاز همساو باا نتاایج      
 مطالعه حاضر نشان داد که حس شایساتگی رابطاه باین وظیفاه    

گری شناختی را به صورت کامل میانجیروانشناسی و بهزیستی
 کند. می

هاای جالاب ایاان پاژوهش آن اسات کاه نشااان      از یافتاه  یکای 
)مجمااوع اثاار مسااتقیم و غیاار     داد، درحااالی کااه اثاار کاال  

مسااتقیم( گشودگی/شایسااتگی باار بهزیسااتی ذهناای نزدیااک   
بااه صاافر و اثاار مسااتقیم آن منفاای و غیرمعنااادار اساات،       
خودکارآماادی رابطااه گشودگی/شایسااتگی و بهزیسااتی را بااه   

کنااد. شاااید دلیاال گااری ماایصاورت مثباات و معنااادار مبااانجی 
ایاان باشااد کااه افااراد برخااوردار از صاافت گشودگی/شایسااتگی 

باااال باورهااای خودکارآماادی باااالیی نیااز دارنااد، بنااابراین اثاار  
منفاای گشودگی/شایسااتگی باار بهزیسااتی ذهناای بااه واسااطه   

مغاانلو و  یاباد.  خودکارآمادی بااال تعادیل مای    داشتن باورهاای  
نیز همساو باا مطالعاه حاضار نشاان دادناد        [93] وفایی-آگیالر

که عامل گشاودگی باه صاورت منفای اماا معناادار، شاادکامی،        
کنااد. بیناای ماایسااالمت جساامی و سااالمت رواناای را پاایش 

بااا  گشااودگی معتقدنااد عاماال  [93] کااری و کوسااتا مااک
کنجکاااوی، هااوش، خالقیاات و سااطح تحصاایالت رابطااه      
مثباات دارد. بنااابراین بااا توجااه بااه ایاان کااه نمونااه پااژوهش   

هاا  دادناد و کاار آن  هاا تشاکیل مای   حاضر را کارمندان دانشگاه
آوری و خالقیاات متااری بااه نااوعاغلااب روتااین بااوده و نیاااز ک

گیاری شاود کاه    رساد چناین نتیجاه   دارد، منطقی به نظار مای  
احتماااال افااراد برخااوردار از صاافت گشااودگی باااال در صااورت  
قرار گرفتن در معرض اماور یکنواخات و اماوری کاه کمتار باه       
کنجکاوی، خالقیات و چاالش نیااز دارناد، احسااس رضاایت و       

د کاارد. اماا از آنجااا  در کال بهزیسااتی کمتاری گاازارش خواهنا   
کااه افااراد توانمنااد و خااالق از باورهااای خودکارآماادی باااالیی 
برخوردارنااد، ایاان عاماال اثاار منفاای گشودگی/شایسااتگی باار   

  کند.ذهنی را تعدیل میبهزیستی
تدوین شاده در پاژوهش    در پایان الزم به توضیح است که مدل

هاای  مادل حاضر، با این فرض پذیرفته شده است کاه احتمااال   
ها با داده ،پژوهش حاضر مدلدیگری نیز وجود دارد که به خوبی 

برازش دارد. بنابراین عالوه بر محدودکردن نموناه پاژوهش باه    
 های استان گیالن، یکی دیگار از محادودیت  کارمندان دانشگاه

هاای احتماالی   مادل های پژوهش حاضر، عدم توجه به بارازش  
این رو نتاایج پاژوهش    های پژوهش حاضر است. ازدیگر با داده
توان به عنوان یک مطالعه اولیه تصور کرد که تکرار حاضر را می

هاای مساتقل دیگار و آزماون     هاای برآماده از نموناه   آن با داده
تواناد از  های حاصل مای های رقیب با دادهمدلچگونگی برازش 

یک سو روابطی که در بین متغیرهای مطالعه حاضار نشاان داده   
ند و از سوی دیگر دانش ما را نسبت به چگاونگی  شده را تایید ک

 های مشابه افزایش دهد.های رقیب با دادهمدلبرازش 
 

 گیری نتیجه
در کل پژوهش حاضر نشان داد که تنها استفاده از دو صفت 

ذهنی، بینی بهزیستیرنجورخویی برای پیشگرایی و روانبرون
کند، زیرا که میتصویر ناقصی از رابطه بین آن دو سازه فراهم 

 در پژوهش حاضر نشان داده شد عالوه بر صفات روان
گرایی/شادخویی، صفت رنجورخویی/ثبات هیجانی و برون

ذهنی را تواند به صورت معنادار بهزیستیوجدان/فروتنی نیز می
بینی کند. همچنین پژوهش حاضر نشان داد باورهای پیش

 ت و بهزیستیتواند رابطه بین صفات شخصیخودکارآمدی می

توان چنین ذهنی را میانجیگری کند. بر اساس این یافته می
 های شناختی توان با آموزش مهارتاستنباب کرد که احتماال می
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ژه ارتقاااس سااطح خودکارآماادی کارمناادان، تاااثیر   اه ویاااااااب
 گرایی/شااااادخویی و)باااارون مثباااات صاااافات شخصاااایت

نفااای وجاادان/فروتنی( بااار بهزیسااتی را افااازایش و تاااثیر م   
رنجورخاااویی بااار آن را کااااهش داد، هرچناااد چناااین    روان

اساااتنباطی بااادون انجاااام مطالعاااات آزمایشااای دقیاااق،     

 .رسدبه نظر می عجوالنه
 

 موسی رضوانی چمن زمیندر آخر، از آقای  تشکر و قدردانی:
که در تمامی مراحل این پژوهش ما را یاری نمودند، تشکر و 

 قدردانی می نمایم.
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