
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

1 

 

بینی مدل علی بهزیستی روانشناختی بر اساس سرمایه روانشناختی با نقش واسطه ای  شیپ

 ذهن آگاهی

  
 شیوا معصوم پرست -1

 .انروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایردکترای تخصصی روانشناسی،گ
(Masoum1@ymail.com) 

 

 ادیآبمهدی زارع بهرام -2
 )نویسنده مسئول(.تهران،ایرانعضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمتدکترای مشاوره، 

mz.bahramabadi@gmail.com 

 
 فاطمه خوئینی -3

 .، ایرانفیروزکوه، فیروزکوه دانشگاه آزاد اسالمی واحد عضو هیات علمیدکترای روانشناسی تربیتی،
 

حجت اهلل مرادی -4  

.)ع(.تهران. ایرانعضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین ،گروه روانشناسیدکترای روانشناسی عمومی،   

 
 چکیده

ت روان آنان کارکنان آموزش و پرورش به اقتضای شرایط شغلی مهمی که دارند همواره با عوامل مختلفی مواجه می شوند که سالم :زمینه

این پژوهش با : . هدفمی باشدو عوامل مؤثر بر آن بسیار مهم کارکنان توجه به بهزیستی روانشناختی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین 

در کارکنان آموزش و پرورش صورت  بر اساس سرمایه روانشناختی با نقش واسطه ای ذهن آگاهی تبیین مدل بهزیستی روانشناختیهدف 

کلیه کارکنان آموزش و پرورش جامعه آماری . بود ساختاری معادالت روش مدلیابی و همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش: روش ت.گرف

تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدلیابی  نفر بودند که با روش 610بودند . نمونه پژوهش1397-1398تحصیلی شهر تهران در سال

(، مقیاس 1995پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز) نجش و ارزیابی وضعیت کارکنان ازبرای س انتخاب شدند.معادالت ساختاری 

ها از روش مدل و تحلیل داده برای تجزیهاستفاده گردید. ( 2006)بائر آگاهی ذهنو پرسشنامه  (2007آولیو) لوتانز و روانشناختی سرمایه

و  بودند موردقبول پژوهش مدل برازش شاخصهای داد نشان نتایج: یافته ها ید.استفاده گرد Amosیابی معادالت ساختاری و نرم افزار 

سرمایه روانشناختی و ذهن  نقش اهمیت بر حاضر پژوهش نتایج: نتیجه گیریمدل پیشنهادی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. 

سرمایه صحیح در راستای تقویت  های ریزینامهبرتوان با بنابراین می .می کند تأکید روانشناختی بهزیستی پیشبینی آگاهی در

 .را ارتقا داد کارکنان آموزش و پرورش، سطح بهزیستی روانشناختی ذهن آگاهیو  روانشناختی

 ، سرمایه روانشناختی، ذهن آگاهیبهزیستی روانشناختیواژگان کلیدی:  
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Abstract  
Background:Due to their importance occupational conditions, the education employees' profession is 
continuously exposed to different factors,which affects their mental health . Hence, attention to the 
psychological well-being of the employees and its effective factors is of great importance. Aims: This 
study aimed to predict the psychological well-being model based on the psychological capital with 
the mediating role of mindfulness in Tehran's education staff. Method: Descriptive mythology with 
descriptive-correlational type and Structural Equation Modeling (SEM) was used in this research. 
Statistical population consisted of  all education employees in Tehran working in the academic years 
of 2018-2019 . The sample consisted of 610 people were selected through multivariate regression 
analysis in SEM. Tools: Psychological Wellbeing Questionnaire of Ryff & Keyes (1995), Psychological 
Capital Scale of Luthans and Avolio (2007), and Mindfulness Questionnaire of Baer (2006) were 
employed to evaluate the situation of staffs. Data analysis was done using SEM and Amos Software. 
Findings: The obtained results showed that the research model fit indicators were reliable and the 
proposed model had an optimal fit. Conclusion: The research results emphasized on the vital role of 
psychological capital and mindfulness in predicting the psychological wellbeing. Therefore, 
psychological wellbeing of employees working in education organization will be improved 
psychological capital and mindfulness is improved. 
Key Words: psychological well-being, psychological capital, mindfulness. 
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مهمترین دستگاه تربیت نیروی انسانی است که نه تنها  در سرنوشت و آینده جامعه پرورش به عنوان نهادی کلیدی و تاثیرگذار آموزش و

 باید دغدغه نائل شدن به اهداف سازمانی را داشته باشد بلکه باید اقداماتی در جهت حفظ و تقویت بهزیستی کارکنان و عوامل تأثیرگذار بر

توجه به سالمتی و بهزیستی از جنبه های مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی حائز مروزه ه باشد. ارا مد نظر داشت آن

رقابت  رشد روبه روند محیط، سریع غییرات(تMuqodas et al, 2020؛1397سدیدی و یمینی، ؛Ryff & Singer, 2006) اهمیت است

 Javed et)است کرده وادار خود بقای تداوم راهی برای جستجوی به را ها ، سازمانانسانی نیروی وری بهره مستمر کاهش جهانی،

al,2017 به دلیل جمعیت کثیری که در که  بخصوص در وزارت آموزش و پرورش(. 1397خداشهری،  باقرزاده و پسیخانی زاده حسن؛

ا می کند که منجر به رشد اجتماعی، عاطفی و علمی ایف انسانی سرمایه مولد نهاد به عنوان نقش مهمی دارد، مجموعه خود تحت پوشش

به دلیل مرتبط بودن شغل کارکنان با جسم و روان انسانها، خود به بخشی  ( وOberle & Schonert-Reichl,2016)افراد می گردد

سازمانی کمک شود)رضائی قابل مالحظه از همین نیروی انسانی نیازمند است تا با تکیه بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و 

( که متأسفانه به این بعد توجه چندانی نشده است. لذا بهزیستی روانشناختی که یکی از سازه های مورد مطالعه 1394، و همکاران جندانی

 در روانشناسی مثبت نگر، می باشد باید در بین کارکنان آموزش و پرورش مهم و ضروری شمرده شود. 

شامل  که می شود تعریف زندگی در روانی فشار شادی، نشاط و  نبود احساس عنوان داشتن ویژگی های مثبت، بهزیستی روانشناختی به

 با مثبت ارتباط رشدشخصی، محیط، بر تسلط پیروی، خود شامل که است و اجتماعی فردی زندگی مختلف ابعاد از افراد مثبت برداشت

و  انسانها مثبت ویژگیهای مطالعة به رویکرد، این (. در1396 ، و همکاران نادحسزاست ) پذیرش خود و زندگی در هدفمندی دیگران،

تأکید  پیش از بیش سازنده زندگی و سالم روانی حالتهای از بهره مندی برای محیطی و ذاتی استعدادهای از حداکثر استفاده راهبردهای

 عنوان متغیری را که بتوان به نظران صاحب از برخی(. از طرفی 1398، و همکاران ؛حسن زاده نمینRyff & Keyes,1995)می شود

؛ سوادکوهی و Riolli et al,2012د)می دانن روانشناختی هیکند را سرما پشتیبانی انسان از زندگی نامالیمات مقابل در گیر ضربه نوعی

درک  که شامل نسبت به زندگی استپذیر گرا و انعطاف رمایه روانشناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقعس( 1396معتمدی،

و از  (Goldsmith et al,1997)شودشخص از خودش، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکالت تعریف می

و  ؛ عموییLuthans et al,2007)طور چشمگیری با پیامدهای عملکردی ارتباط داردبه آنها از کدام هر و شودمی تشکیلچهار سازه 

اهداف خود را ، ها را پشت سرگذاشتهد تا ناامیدیـنمایمییاری انسان است که به او خصوصیات امیدواری یکی از (. مولفه 1396، همکاران

یک حالت انگیزش مثبت با در به بیان دیگر . (Heyrani, et al,2016)کم کندرا  ل تحمل بودن آیندهرده و احساس غیرقابـکپیگیری 

خوش بینی به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و  (،Bailey & Snyder,2010روشن برای زندگی است)نظر گرفتن اهداف 

(، Peterson, 2000)، یعنی خوشبینی به جهت گزینی اشاره دارد که در آن معموالً پیامدهای مثبت مورد انتظار می باشد پیامدهاست

تنها مقاومت منفعل در برابر  ،آوریبتا (.Waller, 2001)ش به شرایط ناگوار استواکندر انعطاف پذیری یا سازگاری مثبت ، آوریتاب

(. Jowkar,2008باشد )میود ـخاطراف کننده فعال و سازنده محیط مشارکت ، آوربلکه فرد تابآسیب ها یا شرایط تهدیدکننده نیست؛ 

به عبارت ( Luthans et al,2007)ی انجام یک تکلیف ویژه دارندهای خود برامنظور از خودکارآمدی اطمینانی است که افراد به توانایی

این مولفه ها در (. Bandura,2008خودکارآمدی به قضاوت فرد در مورد توانایی هایش در مورد انجام یک عمل مربوط می شود )دیگر 

 به ورود برای را او داده، تداوم زا فشار های قعیتمو تغییر برای را فرد تالش بخشیده، معنا فرد زندگی به یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه، 

و  جندانیرضایی ؛ Parker et al,2003 )ضمین می کنندت سرسختی وی در تحقق اهداف را آماده نموده و مقاومت و عمل صحنه

 (. 1394، همکاران

یوه ای خاص و هدفمند و خالی از قضاوت و می تواند ذهن آگاهی باشد که به معنی توجه کردن به زمان حال به شمتغیر تأثیر گذار دیگر 

( تا احساسات و اندیشه های منفی به 1398، و همکاران زادهروشی برای برقراری ارتباط با تجارب مثبت و منفی و خنثی است)مظفری 

آگاهی از آنچه که در آگاهی به عنوان حالت توجه برانگیخته و ذهن(. Rostami,2013عنوان رویدادهای ساده و گذرا در ذهن تلقی شوند)

بدن در زمان حال و بدون  مستقیم ذهن و مشاهده آگاهی ذهن .(Brown & Ryan,2003افتد، تعریف شده است )این لحظه اتفاق می

آگاهی لحظه به لحظه را در خود  ،های روزانه خود آگاهی بیشتری دارندافرادی که نسبت به فعالیت(. Gethin,2011است)قضاوت 
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آگاهی به عنوان حالت توجه برانگیخته و آگاهی همچنین ذهن(. 1395،  و همکاران قاسمی جوبنه ؛Segal et al,2002)نددهپرورش می

آگاهی روشی برای زندگی بهتر، تسکین دردها، ذهن(Brown & Ryan, 2003)افتد، تعریف شده استاز آنچه که در این لحظه اتفاق می

 (.Kabat-Zinn,2005ذهن آگاهی هنر زندگی کردن هشیارانه است)(.Siegel,2010دار کردن زندگی است)غنابخشی و معنی

تحقیقات نشان می دهد که استفاده از مداخالت برای بهبود بهزیستی روانشناختی در کار فواید شخصی و سازمانی در پی دارد 

 Damiano et؛ Radler et al,2018) است داشته ( و تأثیر مثبتی برسالمت جسمی و روانی1396 و همکاران ؛ زادحسن1397،)زارعی

al,2016) رابطه مثبت و  عملکرد شغلی و پذیری مسیر شغلیانطباقبا  روانشناختی سرمایهایج پژوهشی نشان داده است که بین نت

 آگاهی ذهن تمریناز طرف دیگر  (.1398شیخ االسالمی، ؛ 1395؛ پهلوانی و جمالی، 1396،معتمدیو  سوادکوهی) معناداری وجود دارد

 & Bamber ؛ Duan,2016)استرس و ها سمپتوم کاهش فردی، بهزیستی و رفاه افزایش روان، سالمت موجب بهبود تواند مداوم می

Schneider,2016 ) شود) افزایش بهزیستی روانشناختیوTang et al,2015و همکاران حیدری؛ 1396، زغیبی قناد و عالی پور ؛ ،

 نشده انجام ذهن آگاهی و سرمایه روانشناختی متغیرهای نظر گرفتن در با جامع پژوهشی تاکنون موجود، هایپیشینه  به توجه با .(1396

 .است

 پیش در یین کنندهایتع سهم حاضر پژوهش در نظر مورد میرسد متغیرهای نظر به شد اشاره آن به که قبلی پژوهشهای نتایج به توجه با

 مدل آیا که ستا این پژوهش این در مسئلة اساسی بنابراین. باشند موزش و پرورش داشتهکارکنان آ در روانشناختی بهزیستی بینی

 د؟دار برازش شده یگردآور دادههای میانجیگری ذهن آگاهی با با سرمایه روانشناختی اساس بر روانشناختی پیشبینی بهزیستی مفهومی

ش شهر نان آموزش و پرورهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی کارکگری ذسرمایه روانشناختی با میانجی بود از: عبارت پژوهش فرضیه

 تهران تأثیر غیرمستقیم دارد.

 تحقیق روش
 طرح نوع از و توصیفی شرو به آنها و تحلیل ها داده آوری گرد شیوه لحاظ از و بنیادی تحقیقات نوع از آن هدف به توجه با پژوهش این

ر دن بوده است که می باشد .جامعه آماری کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهر تهرا اریساخت معادالت یابی مدل روش و همبستگی های

 از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری در مدلیابیمشغول بکار بودند. برای تعیین حجم نمونه  97- 98سال

 20نسخه Amosفزار  او نرم  25نسخه  spssا از نرم افزارنفر انتخاب شدند.برای تحلیل داده ه 610شد که معادالت ساختاری استفاده 

 استفاده گردید.

 های پژوهشابزار

-باشد ولی در بررسیماده می 120( طراحی شده است. فرم اصلی این پرسشنامه دارای 1989) Ryff مقیاس بهزیستی روانشناختی توسط

گویه دارد و  18(. این مقیاس 1391ای نیز پیشنهاد گردید)سفیدی و فرزاد،ماده 18ای و ماده 54ای، ماده 84تر های کوتاههای بعدی فرم

)کامالً موافقم( می باشد؛ حداقل نمره قابل کسب در این  6)کامالً مخالفم( تا  1ای از نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت شش درجه

سوال و یک نمره کل می باشد. مطالعات متعددی ویژگی  3مؤلفه و برای هر مولفه  6می باشد و دارای  108و حداکثر نمره  18مقیاس 

 بهزیستی مقیاس روایی بررسی (، جهت1396فتحی) پژوهش در های روانسنجی نسخه های کوتاه آزمون ریف را بررسی  کرده اند.

 مقیاس پایایی برای رایبداشتند و ض 30/0مناسبی باالی عاملی بار ماده ها همة استفاده شد که تأییدی عامل از روش تحلیل روانشناختی

 مقیاس قبول قابل پایایی دهندۀ نشان که آمد دست به 80/0و  89/0ترتیب به تصنیف و کرونباخ آلفای روش دو به روانشناختی بهزیستی

ده استفا تأییدی عامل برای تعیین میزان روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی پژوهش حاضر از روش تحلیل .می باشد فوق

از سوال سوم  ( و963/0از بیشترین بار عاملی )سوال اول  ،پذیرش خودهای مربوط به مولفه در بین بارهای عاملی از بین گویهگردید. 

سوال پنجم  ،روابط مثبت با دیگرانهای مربوط به مولفه در بین بارهای عاملی از بین گویهمی باشد. (  برخوردار 921/0کمترین بار عاملی )

های مربوط در بین بارهای عاملی از بین گویه. (  برخوردار است929/0از کمترین بار عاملی )سوال ششم  ( و964/0بیشترین بار عاملی )از 

 .( برخوردار است935/0از کمترین بار عاملی )سوال نهم  ( و973/0از بیشترین بار عاملی )سوال هشتم  ،خودمختاری یا استقاللبه مولفه 

از سوال دوازدهم  ( و965/0بیشترین بار عاملی ) سوال یازدهم از ، تسلط بر محیطهای مربوط به مولفه های عاملی از بین گویهدر بین بار
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از سوال سیزدهم  ،زندگی هدفمندهای مربوط به مولفه در بین بارهای عاملی از بین گویه. ( برخوردار است942/0کمترین بار عاملی )

های در بین بارهای عاملی از بین گویه. (  برخوردار است915/0از کمترین بار عاملی )سوال چهاردهم  ( و947/0بیشترین بار عاملی )

. ( برخوردار است951/0از کمترین بار عاملی )سوال هفدهم  ( و983/0از بیشترین بار عاملی )سوال هجدهم  ، رشد فردیمربوط به مولفه 

و درجمع بندی یافته ها نشان می دهد که دهند.مبستگی باالیی را با سازه مربوط به خود نشان میمتغیرها ه نتایج نشان می دهد که همه

درصد  837/0است که نشان می دهد 915/0کمترین بار عاملی در مقایسه با سایر متغیرها مربوط به گویه چهاردهم دارای بار عاملی

و بیشترین بار عاملی در بین متغیرها مربوط به  گویه  شودتعیین میمند زندگی هدفمتغیر از سوی عامل واریانس برآورد شده در این 

 رشد فردیمتغیر از سوی عامل درصد واریانس مشترک برآوردشده  در این  966/0است که نشان می دهد  983/0هجدهم دارای بار عاملی

ها )مقدار بحرانی( آن C.Rانی( معنادارند. یعنی مقدار )مقدار بحر C.Rطبق آزمون معناداری  داریبررسی معنی. همچنین در شودتعیین می

متغیر مشاهده  18دهند که است. این مقادیر نشان می 05/0( بوده است و بنابراین مقدار معناداری کمتر از -96/1+ و 96/1خارج از بازه )

ایی این مقیاس از آلفای کرونباخ به دست آمد. همچنین ضریب پای .شوندهای مربوطه نشان داده میای معنادار، توسط عاملشده به گونه

، روابط 961/0می باشد و به ترتیب برای مؤلفه های پذیرش خود 970/0برابر با همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ

برآورد گردید. در خرده  976/0فردی  و رشد 955/0، زندگی هدفمند 969/0، تسلط بر محیط 966/0، خودمختاری 959/0مثبت با دیگران 

و پایین ترین ضریب 976/0فردی برابر با  مقیاسهای بهزیستی روانشناختی، باالترین ضریب پایایی آلفای کرونباخ به خرده مقیاس رشد

 اختصاص دارد. 959/0و روابط مثبت با دیگران 955/0پایایی آلفای کرونباخ به خرده مقیاس های زندگی هدفمند 

سوال و در چهار بعد امیدواری، خودکارآمدی، تاب آوری و  24( که شامل 2007)  Luthans & Avolio روانشناختیمایه پرسشنامه سر

نمره گذاری آن براساس طیف لیکرت شش و  سوال است 24خوشبینی است و هر خرده مقیاس شش گویه دارد. این پرسشنامه شامل 

در .می باشد 144و حداکثر نمره  24افقم( می باشد؛ حداقل نمره قابل کسب در این مقیاس )کامالً مو 6)کامالً مخالفم( تا  1ای از درجه

روایی مناسب و بسیار باالیی برای این مقیاس گـزارش  و دست آوردند به 89/0و  88/0 ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخپژوهشی با 

 610پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی پژوهش حاضر از یک نمونهبرای تعیین میزان روایی و  (.Luthans & Avolio,2007) کردند

 عامل از روش تحلیل سرمایه روانشناختی مقیاس روایی بررسی نفری از کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده شده است. جهت

از بیشترین بار عاملی واالت دوم و چهارم س ،خودکارآمدیهای مربوط به در بین بارهای عاملی از بین گویهاستفاده گردید.  تأییدی

 ،امیدواریهای مربوط به مولفه در بین بارهای عاملی از بین گویهمی باشد. ( برخوردار 945/0از کمترین بار عاملی )سوال پنجم  ( و975/0)

در بین بارهای عاملی از بین . ( برخوردار است938/0کمترین بار عاملی ) سوال هفتم از ( و981/0از بیشترین بار عاملی)سوال دهم 

( برخوردار 946/0کمترین بار عاملی) سوال هفدهم از ( و957/0از بیشترین بار عاملی) سوال هجدهم ،تاب آوریهای مربوط به مولفه گویه

سوال  ( و988/0ی)از بیشترین بار عامل سوال بیست و چهارم ،خوش بینیهای مربوط به مولفه در بین بارهای عاملی از بین گویه .است

متغیرها همبستگی باالیی را با سازه مربوط به  . نتایج نشان می دهد که همه( برخوردار است941/0ز کمترین بار عاملی )بیست و سوم ا

ی بار درجمع بندی یافته ها نشان می دهد که کمترین بار عاملی در مقایسه با سایر متغیرها مربوط به گویه هفتم دارا دهند.خود نشان می

و بیشترین بار  شودتعیین میامیدواری متغیر از سوی عامل درصد واریانس برآورد شده در این  879/0است که نشان می دهد 938/0عاملی

درصد واریانس مشترک  976/0است که نشان می دهد  988/0عاملی در بین متغیرها مربوط به گویه بیست و چهارم دارای بار عاملی

)مقدار  C.Rطبق آزمون معناداری  داریبررسی معنی. همچنین در شودتعیین می خوش بینیمتغیر از سوی عامل برآوردشده در این 

( بوده است و بنابراین مقدار معناداری کمتر از -96/1+ و 96/1ها خارج از بازه ))مقدار بحرانی( آن C.Rبحرانی( معنادارند. یعنی مقدار 

شوند. های مربوطه نشان داده میای معنادار، توسط عاملمتغیر مشاهده شده به گونه 24د که دهناست. این مقادیر نشان می 05/0

، امیدواری 987/0می باشد و به ترتیب برای مؤلفه های خودکارآمدی 989/0برابر با همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ

دید. در خرده مقیاسهای سرمایه روانشناختی، باالترین ضریب پایایی آلفای کرونباخ برآورد گر985/0، خوش بینی 983/0، تاب آوری 984/0

 اختصاص دارد. 983/0و پایین ترین ضریب پایایی آلفای کرونباخ به خرده مقیاس تاب آوری 987/0به خرده مقیاس خودکارآمدی برابر با 
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 گویه تلفیق طریق از Baer et al (2006) توسط که وجهی بود آیتمی، پنج 39 خودسنجی مقیاس پرسشنامه ذهن آگاهی بائر ابتدا یک

 (،Brown & Ryan,2003آگاه) ذهن توجه و هوشیاری مقیاس ،(Walach et al, 2006)فریبرگ آگاهی ذهن پرسشنامه از هایی

 و (Kumar et al,2005) عاطفی و شناختی آگاهی ذهن شده مقیاس تجدیدنظر (،Baer et al,2004کنچوکی) آگاهی ذهن مقیاس

 (Baer,2006یافت. سپس ) تحول عاملی تحلیل رویکرد از استفاده با (Chadwick et al, 2007سوتامپتون) آگاهی ذهن پرسشنامه

گزارش کردند:  Baer et al (2006)الگوی مشابه همین الگو را  داد. انجام دانشگاه دانشجویان از ای نمونه بر را اکتشافی عاملی تحلیل

 غیر و توصیف درونی، تجربه به بودن غیرقضاوتی هشیاری، با توأم مشاهده، عمل گردید: نامگذاری چنین این آمده تبدس های عامل

یافت. هچنین تعداد  تقلیل سوال 31به  آن سواالت و شده ( هنجاریابی1394) و همکاران توسط دهقانی پرسشنامه بودن. این واکنشی

 آگاهانه، توجه و درونی، تمرکز تجارب شش عامل افزایش یافت و چنین نامگذاری شدند: توصیفعامل های این پرسشنامه از پنج عامل به 

 رویدادها. این به واکنش تنظیم و آگاهانه، عملکرد بدنی، حواس و قضاوت در مورد تجارب درونی، مشاهده افکار، احساسات و ارزیابی عدم

( با 2006) Baer et alدارد.این آزمون توسط  قرار موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از پنج گزینه ای لیکرت طیف یک روی بر پرسشنامه

 همسانی Neuser (2010)پژوهش نتایج بود. براساس 75/0تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد که ضرایب آلفای کرونباخ تمام عاملها بیش از

)در عامل توصیف( قرار داشت. برای  91/0غیر واکنشی بودن( تا)در عامل  75/0بین  گسترهای در آلفا ضریب و بود مناسب ها عامل درونی

نفری از کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران استفاده  610تعیین میزان روایی و پایایی پرسشنامه ذهن آگاهی پژوهش حاضر از یک نمونه

های در بین بارهای عاملی از بین گویه شده است. جهت بررسی روایی مقیاس ذهن آگاهی از روش تحلیل عامل تأییدی استفاده گردید.

( برخوردار می 936/0( و سوال سوم از کمترین بار عاملی )973/0سوال پنجم از بیشترین بار عاملی) مربوط به مولفه توصیف تجارب درونی،

( و سوال 955/0یشترین بار عاملی )سوال هفتم از ب های مربوط به مولفه تمرکز و توجه آگاهانه ،باشد. در بین بارهای عاملی از بین گویه

سوال  های مربوط به مولفه عدم ارزیابی و قضاوت،( برخوردار است. در بین بارهای عاملی از بین گویه929/0ششم از کمترین بار عاملی )

ارهای عاملی از بین ( برخوردار است. در بین ب940/0( و سوال پانزدهم از کمترین بار عاملی)949/0چهاردهم از بیشترین بار عاملی)

از  ( و سوال هفدهم و بیستم957/0سوال هجدهم از بیشترین بار عاملی) های مربوط به مولفه مشاهده افکار، احساسات و حواس بدنی،گویه

ست و سه از سوال بی های مربوط به مولفه عملکرد آگاهانه ،( برخوردار است. در بین بارهای عاملی از بین گویه934/0کمترین بار عاملی)

های (  برخوردار است.در بین بارهای عاملی از بین گویه927/0از کمترین بار عاملی ) ( و سوال بیست و پنجم966/0بیشترین بار عاملی)

 (960/0( و سوال سی ام از کمترین بار عاملی)977/0سوال سی و یکم از بیشترین بار عاملی ) مربوط به مولفه تنظیم واکنش به رویدادها،

دهند. درجمع بندی یافته ها برخوردار است. نتایج نشان می دهد که همه متغیرها همبستگی باالیی را با سازه مربوط به خود نشان می

است که نشان می  927/0نشان می دهد که کمترین بار عاملی در مقایسه با سایر متغیرها مربوط به گویه بیست و پنجم دارای بار عاملی

شود و بیشترین بار عاملی در بین متغیرها اریانس برآورد شده در این متغیر از سوی عامل عملکرد آگاهانه تعیین میدرصد و 859/0دهد

درصد واریانس مشترک برآوردشده  در این متغیر از  954/0است که نشان می دهد  977/0مربوط به گویه سی و یکم دارای بار عاملی

)مقدار بحرانی(معنادارند.  C.Rداری طبق آزمون معناداریشود. همچنین در بررسی معنییین میسوی عامل تنظیم واکنش به رویدادها تع

است. این مقادیر  05/0( بوده است و بنابراین مقدار معناداری کمتر از -96/1+ و 96/1ها خارج از بازه ))مقدار بحرانی( آن C.Rیعنی مقدار 

شوند. همچنین ضریب پایایی این های مربوطه نشان داده میای معنادار، توسط عاملهمتغیر مشاهده شده به گون 31دهند که نشان می

می باشد و به ترتیب برای  985/0مقیاس از آلفای کرونباخ به دست آمد. همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با

، مشاهده افکار،احساسات و حواس 981/0، عدم ارزیابی و قضاوت 968/0 ، تمرکز و توجه آگاهانه978/0مؤلفه های توصیف تجارب درونی 

برآورد گردید. در خرده مقیاسهای ذهن آگاهی، باالترین ضریب 983/0و تنظیم واکنش به رویدادها  978/0، عملکرد آگاهانه 976/0بدنی 

و پایین ترین ضریب پایایی آلفای کرونباخ به خرده مقیاس 983/0پایایی آلفای کرونباخ به خرده مقیاس تنظیم واکنش به رویدادها برابر با 

 اختصاص دارد.  968/0تمرکز و توجه آگاهانه 

 

 هایافته
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 نظر در با وانشناختیرسرمایه  بر اساس روانشناختی بهزیستی تبیین اینکه مدل بر مبنی پژوهش اصلی فرضیه به پاسخ پی در بخش این در

 .است شده برده رهبه اموس نرم افزار و ساختاری معادالت از مدلسازی. دارد برازش تجربی های داده ذهن آگاهی میانجی گرفتن نقش

طبق جدول  .ستا شده ارائه 1 جدول و 1درشکل مدل برازش شاخصهای مهمترین از برخی همراه به مدل پژوهش اجرای به مربوط نتایج

های برازش توانند شاخصن بهبود برازش مدل وجود ندارد. محققین میهای نیکویی برازش در حالت مطلوب هستند و امکا، اکثر شاخص1

 (. 1392گیلده و مرادی، کار برند)صادق پورعنوان سطوح قابل قبول برازش مدل بهرا به 85/0باالتر از 

ر سرمایه بی مبتنی دست آمده در پاسخ به سوال اصلی پژوهش که آیا مدل علّی بهزیستی روانشناختدر مجموع با عنایت به نتایج به

مراحلی که  گری ذهن آگاهی در کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران دارای برازش است؟ باید گفت با توجه بهروانشناختی با میانجی

های تحقیق انجام شد، باید گفت دنبال آن آزمون روابط بین سازهگیری و محاسبات روایی سازه و تشخیصی و بهجهت تصدیق مدل اندازه

 توان به بررسی فرضیه پژوهش پرداخت.شود. حال میدل ارائه شده توسط پژوهشگر تایید میم

وش تحلیل مسیر به با استفاده از ر هستند، پژوهش همان فرضیه های بین متغیرها مسیرهای ، شده مدل آزمون در اینکه به توجه با

ؤثر بر میزان بهزیستی عوامل مبا توجه به نتایج بدست آمده   .(3و2)جدولتاس پرداخته شده متغیرها غیرمستقیم و مستقیم بررسی اثرات

که  دهد ینتایج نشان م سرمایه روانشناختی با میانجی گری ذهن آگاهی در شکل نشان  داده شده است. روانشناختی با تأثیر غیر مستقیم

و ضریب مسیر مستقیم بین دو  014/0عیار ا خطای مب 599/0آگاهی برابر ضریب مسیر مستقیم بین دو متغیر سرمایه روانشناختی و ذهن

سرمایه  است. ضریب مسیر غیرمستقیم بین دو متغیر 054/0با خطای معیار  281/0آگاهی و بهزیستی روانشناختی برابر متغیر ذهن

جهت بررسی معناداری مقدار معناداری اثر آید. دست میبه 168/0برابر  281/0در  599/0روانشناختی و بهزیستی روانشناختی از ضرب 

ی مقدار معنادار شود.قدار آن حساب مدر رابطه با اثر غیر مستقیم بایستی  .نگاه می کنیم t-value مستقیم و غیر مستقیم به مقدار

آن تناظر با مداری ب معناضریبر اساس   هکمی باشد دار مانی معنازین ضریب ا آید.دست میمتناظر با این ضریب از طریق آزمون سوبل به

تر شدن این مقدار از بیش است که با 96/1شده است که مقدار معناداری بزرگتر از  091/5که در اینجا باشد.  ± 96/1ه ودمحدرج از خا

ن آگاهی بر ذه بنابراین سرمایه روانشناختی با میانجی گریاداربودن تاثیر متغیر را تایید نمود. معن %95توان در سطح اطمینان ، می96/1

  شود.بهزیستی روانشناختی کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران تأثیر غیرمستقیم دارد و فرضیه تحقیق تایید می
 

 

 

 مدل ساختاری کلی –های برازش شاخص 1 جدول

GFI CFI IFI RFI NFI Chi -square/df RMSEA RMR های شاخص
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 برازش

 مقدار مطلوب 08/0 ≤ 08/0≤ 00/3≤ 85/0 ≥ 85/0  ≥ 85/0  ≥ 85/0 ≥ 85/0 ≥

 مقدار موجود 029/0 018/0 204/1 983/0 980/0 997/0 997/0 966/0

 

 روابط مستقیم متغیر ها 2جدول

 روابط بین متغیرهای مدل
ضرایب 

 غیراستاندارد

خطای 

 استاندارد

مقدار بحرانی 

(C.R.) 

مقدار 

 معناداری

ضرایب 

 استاندارد)بتا(

سرمایه 

 روانشناختی
 ذهن آگاهی --->

کوچکتر از  562/28 014/0 393/0

001/0 

599/0 

 ---> ذهن آگاهی
بهزیستی 

 روانشناختی

کوچکتر از  553/5 054/0 297/0

001/0 

281/0 

سرمایه 

 روانشناختی
<--- 

بهزیستی 

 روانشناختی

کوچکتر از  979/3 032/0 128/0

001/0 

184/0 

 

لضرایب مسیر مستقیم و غیر مستقیم و ک3جدول  

 متغیرهای مستقل 
 انواع تأثیر

 کل)مجموع مستقیم و غیر مستیم( غیر مستقیم مستقیم

184/0 سرمایه روانشناختی  168/0  352/0  

281/0 ذهن آگاهی  - 281/0  

 گیریحث و نتیجهب

ذهن  میانجی نقش رفتنگ نظر در با روانشناختی براساس سرمایه روانشناختی بهزیستی پیشبینی مدل نشان داد داده ها تحلیل نتایج

 گفت، میتوان فوق یافته تبیین در. است دار معنی متغیرها روابط بین و است برخوردار مطلوبی برازش از تجربی داده های آگاهی براساس

 .است آن نشانگر زندگی از رضایت که است شده نظر گرفته در شناختی فرآیند صورت به نظریه ها از برخی در بهزیستی روانشناختی

 تسلط و خود به نسبت بتمث توجه از برخورداری از قبیل اجتماعی و فردی فرآیندهای بر روانشناختی بهزیستی نیز از نظریه ها برخی در 

 .(Costa, & McCra ، 1992؛ Ryff & Singer ، 1998دارد) دیگران داللت با معنی دار پیوندهای و خود بر

از یک سو و ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی  آگاهی سرمایه روانشناختی ذهن بین معنادار طهبا عنایت به نتایج بدست آمده نشان از راب

از سوی دیگر است. چنین استنباط شده است که سرمایه روانشناختی از طریق میانجی گری ذهن آگاهی توانسته است تأثیر غیر مستقیم و 

 تبیین می دهد مدل نشان آماری های تحلیل ش شهر تهران داشته باشد. نتایجمعنی داری بر بهزیستی روانشناختی کارکنان آموزش و پرور

دارد و سرمایه روانشناختی در این امر تأثیر  برازش تجربی داده های با آگاهی میانجی گری ذهن براساس روانشناختی بهزیستی

 & Davidson et al(2003 ،)Bowlin (،1397همسو با نتایج پژوهش حاضر یافته های پژوهش نادری پور). غیرمستقیمی داشته است

Baer (2011( اسمعیلی ،)احمدوند1394 ) صدقی و  ،(1396)و همکاران (. در همین راستا نتایج پژوهش عماد1391)و همکاران

 ،Keng et al (2011) ،Hanley et al (2015)، Mallya & Fiocco (2016) ،Josefsson et al  (2011) ،(1397چراغی)

Soysa & Wilcomb (2015)، MacDonald & Baxter (2016)، (1394) وحیدی و تبریزچی( 1398) و همکاران سالجقه، 

Carmody & Baer (2008)، Bennett, & Dorjee (2016) Branstrom et al (2011)، Prazak et al (2012)، Falkenstrom 
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بهزیستی  برای قوی کننده ای پیشبینی ذهن آگاهی نشان داد که( 1396)و همکاران  ( ایمانی1396)زغیبی قناد  و عالی پور،  (2010)

 Koller & Hicks ،(1396)جعفری هرندی و پژوهش وحیدییافته های  در راستای پژوهش حاضر طرف دیگراز  است . روانشناختی

(2016)، Youssef-Morgan & Luthans(2015)، (1390)و همکاران یسین، Singh & Mansi (2009،) Tosten & Toprak, 

 حفظ باعث تنها نه خودکارآمدی و تاب آوری خوشبینی، به امیدواری، افراد کردن تجهیز با روانشناختی نشان داد که سرمایه های (2017) 

 می آورد. همراه به نیز را آن افزایش بلکه می شود بهزیستی روانشناختی

 با مرتبط متغیرهایی لهجم از ذهن آگاهی روانشناختی، سرمایه های که گرفت نتیجه می توان شد گفته باال سطوح در که آنچه به توجه با

ذهن  مایه روانشناختی،سر بودن دارا دیگر عبارت به. کنند پیشبینی و تبیین به خوبی را آن می توانند که هستند بهزیستی روانشناختی

 خودمختاری، دیگران، با مثبت روابط های)پذیرش خود، مؤلفه در برگیرنده که می شود بهزیستی روانشناختی ارتقاء و حفظ باعث آگاهی،

 .می باشد فردی( رشد و زندگی هدفمند محیط، بر تسلط

اشاره کرد؛ این  کارکنان آموزش و پرورش شهر تهرانای متشکل از توان به اجرای پژوهش در نمونههای مطالعه حاضر میازجمله محدودیت

های بعدی این تحقیق در شود در پژوهشنتایج را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد میدهی تواند کاهش حوزۀ تعمیممسئله می

پذیری بیشتری نیز اجرا شود تا قابلیت تعمیمکارکنان آموزش و پرورش دیگر اجرا شود و حتی در اقشار دیگر جامعه به غیر از ی شهرها

 .پیدا کند

 

 

 

 

 

  منابع
 

؛ 1391سالمت، ناسیروانش. ذهن آگاهی مؤلفه های بر اساس بهزیستی روانشناختی تبیین. محمدرضا شعیری، لیال و حیدری نسب، زهرا؛ احمدوند،

1(2.)60-69. 

 اننامه کارشناسی ارشدتهران.پای شهر آموزان دانش در احساس مسئولیت و آگاهی ذهن به توجه با روانشناختی بهزیستی مدل اسمعیلی، زینب.تدوین

 .1394.دانشکده ادبیات و علوم انسانیطباطبائی .  عالمه .دانشگاهمدرسه مشاور رشته

ستی پذیری روانشناختی و خودشناسی انسجامی بر بهزیآگاهی، انعطافایمانی مهدی، کریمی جواد، بهبهانی مهدیه، امیدی عبداهلل. بررسی نقش ذهن

  .177-170. (2)1396.21.دوماه نامه علمی ـ پژوهشی فیض .روانشناختی دانشجویان

یریت توسعه همایش ملی مد . سنجش سرمایه روانشناختی کارکنان در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی .سعید ،جمالی روشت و اختر ،پهلوانی

 .14-1395.1.()چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی

ی. یراتوانی یادگبدون ن ی و بهزیستی روان شناختی در مادران دانش آموزان با ومقایسه تنظیم هیجان، ذهن آگاه .زهره ،وحیدی و نرگس ،بریزچیت

 .21-35(.4)4. 1394ی.ناتوانی های یادگیر

جی سی نقش میانان: بررراضیه. تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان شناختی کارکن ،باقرزاده خداشهری و محمدصادق ،حسن زاده پسیخانی

 .134-111. 1397عی. ریت سرمایه اجتمامدی .بهزیستی ذهنی
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اب آوری تتی بر اساس وانشناخمدل پیش بینی بهزیستی ر .خدیجه ،ابوالمعالی الحسینی و طاهره ،رنجبری پور ؛جاوید ،پیمانی ؛فرزانه ،حسن زاده نمین

 .578-569(.77)18. 1398ختی.مجله علوم روانشنا .با در نظر گرفتن نقش میانجی استرس ادراک شده 

اک تنیدگی ادر یش بینیحیدری، مهرنوش؛ مروتی، ذکراله؛ خانبابایی،رقیه و فرشچی،نگار. نقش ذهن آگاهی،خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی در پ

 .212-189(.1)15. 1396شده دانشجویان دختر. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان.

 پرسشنامه عاملی تارساخ و روان سنجی ویژگیهای بررسی .احسان نیکمنش، مرجان و حسنوند، فاطمه؛ اکبری، اسماعیلیان، نسرین؛ هقانی، محسن؛د

 .88-77(.33)9 ،1393.رفتار و اندیشه. گاهی ذهن آ پنج وجهی

ی نوین هارویکرد ن.شناختی معلماشناختی و رابطه آن با سرمایه روانمفهوم توانمندسازی روان.حسین ،سماواتیان و رضا، هویدا؛ محبوبه، ضائی جندانیر

 . 82-67(.1)10. 1394ی.آموزش

شناختی با رضایت شغلی پرستاران بررسی رابطه شادکامی و بهزیستی روان.حسن ،یار احمدی و مصطفی ،بسطامی ؛مصطفی ،دهقانپور ؛زهره ،ادحسنز

 19-11( :15) 5. 1396.پرستار و پزشک در رزم .های نظامی استان خوزستانبیمارستان

لم و عدانشگاه  د.ناسی ارشتعدیل کننده معنویت ارتباطی در رابطه بین فشار اقتصادی و کیفیت و ثبات زناشویی.پایاننامه کارشارعی، مائده.نقش ز

 .1397.فرهنگ تهران

ده تی دانشکوانشناخرسدیدی، محسن و یمینی، محمد.پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس راهبردهای مقابله ای و ناگویی هیجانی. مطالعات 

 .125-142(. 2)14. 1397علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا)س(.

علوم سفیدی، فاطمه و فزراد، ولی اله. رواسازی آزمون بهزیستی روانشناختی ریف در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله علمی دانشگاه 

 .65-71(.1)16. 1391پزشکی قزوین.

الگوی ساختاری روابط بین ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی بر اساس نقش  .کاظم نعمت اهلل زاده ماهانی و زانسو ،امامی پور ؛سوزان ،الجقهس

 .98-77 (.49)1. 13 .1398.روانشناسی کاربردی . میانجیگر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان دچار سرطان سینه

-74(.4)1. 1396سازمانی. و صنعتی شناسی روان مطالعات شغلی.مجله عملکرد با روانشناختی مایهسر ابعاد سوادکوهی، علیرضا و معتمدی، الهام. رابطه

59. 

ظام های ژوهش در ننشریه پی. پذیری مسیر شغلروانشناختی و انطباق بینی قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایهپیش.علی ،شیخ االسالمی

 .1-1(.44)13. 1398ی.آموزش

 .1392ران، ه مازندتحلیل آماری با نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس. چاپ دوم. انتشارات دانشگا .ه، بهرام و مرادی وهابصادقپور گیلد

. فصلنامه بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار (.1397صدقی، پروین و چراغی، اباذر.)

 .562-549(.4)14. 1397خانواده پژوهشی.

گرایی بینی بهزیستی روانشناختی براساس کمالآگاهی و پذیرش در پیشمنیرالسادات. نقش تعدیلی ذهن ،ذاکرفرد و حمیدسید ،آتش پور؛سعید،عماد

 .66-49(.3)2. 1395ت. پژوهش نامه روانشناسی مثب .دانشجویان
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شنامه پژوه .عزت نفس وآگاهی با بهزیستی روانشناختی: نقش تنظیم التزام راهبردی  بررسی رابطه ذهنن. سیمی ،زغیبی قناد و سیروس ،الی پورع

 1-2(.18)3. 1396. روانشناسی مثبت 

ی. یو صنایع غذا بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده تغذیهنقش سرمایه روانشناختی در پیش. صدیقه ،بادنوا و اکبر علی ،عجم ؛نوشین ،عمویی

 .66-75( :2) 9 .1396.علوم پزشکیپژوهش در آموزش 

علل ورزی تیجان با هرابطه بین ذهن آگاهی و تنظیم .مریم السادات ،حسینی صدیق و آذین، ظنی پور ؛سید ولی اله ،موسوی ؛رضا ،اسمی جوبنهق

 .134- 141.(2)1395.9.ژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکیپ -دوماهنامه علمی ن.تحصیلی دانشجویا

 طلبی کمک و مسئولیت پذیری شادکامی، با میانجیگری روانشناختی بهزیستی و اجتماعی سرمایه بین علی رابطه مدل آزمودن و طراحی.تفتحی، هم

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید روانشناسی تربیتی.  رشته ارشد کارشناسی نامه اهواز. پایان شهید چمران دانشگاه دانشجویان در

 .1396اهواز. چمران

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی .محمد، خبیریو  فاطمه، حیدری ؛مجید، ظفری زادهم

 .108-95(. 1)8. 1398.پژوهشی طب توانبخشی -فصلنامه علمی . هافوتبالیست

 ینابوعلی س دانشگاه اندانشجوی در سرمایه های روانشناختی و شناخت به نیاز ن آگاهی،ذه اساس بر بهزیستی روانشناختی پور،حسین. تبیین نادری

 . 1397تربیتی. روانشناسی رشته . ارشد کارشناسی نامه همدان.پایان

التزام  کرد شغلی ولختی، عمنیسی، عبدالکاظم؛ ارشدی، نسرین و رحیمی،احسان. رابطه علّی سرمایه روانشناختی با هیجانهای مثبت، بهزیستی روانشنا

 .46-19. 1(. 18)4.3. 1390شغلی. مجله دست آوردهای روانشناختی )علوم تربیتی و روانشناسی(. دانشگاه شهید چمران اهواز. 

امه پژوهش ن. های نگرش معنویهای سرمایة روانشناختی و مؤلفهبینی بهزیستی روانشناختی براساس مؤلفهرضا. پیش ،جعفری هرندی و زهره ،حیدیو

 . 66-53(.2)3. 1396. روانشناسی مثبت
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