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Abstract 

Introduction: The purpose of this study was to prediction of students psychological well-being based on 

multicultural experiences among students of Ph.D. University of Bu Ali Sina, To achieve this goal, was used a 

descriptive correlational study. 

Methods: The statistical population of this study is the Ph.D. students of Bu Ali Sina University in the academic 

year of 96-97 With 854 people what using a stratified sampling method, 269 people were selected using Morgan's 

table. Information Collection Tool was Narvaez and Hill multicultural experiences questionnaire of (2009) and 

Ryff psychological well-being questionnaire (1998). For data analysis, Pearson correlation and stepwise 

regression methods have been used. 

Results: The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between 

multicultural experiences. Also, multicultural experience alone Explain the 17 hundredth of the variance of 

psychological well-being and with Multicultural desire explains the hundredth of the variance of psychological 

well-being. 

Conclusions: In the first step Entered multicultural experience and has a meaningful and positive coefficient 

(0.418) and in the second step entered the multicultural desire in Equation and also has a meaningful and 

positive coefficient (0.196). 
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Mirzai_Davod@yahoo.com 

 نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

 79بهمن و اسفند ، 6، شماره 11دوره 

 

 

 یبر اساس  تجربه چند فرهنگ انیدانشجو یشناختروان یستیبهز  ینیب شیپ

 3 یحسن هی، هان،*2 ییرزای، داود م1 زادهوسفیمحمدرضا 

 
 رانیهمدان، ا نا،یسیدانشگاه بوعل ،یتیتربگروه علوم ،یدرس یزیربرنامه اریدانش 1
 رانیهمدان، ا نا،یسیدانشگاه بوعل ،یتیتربگروه علوم ،یدرس یزیربرنامه یدکتر 2
  رانیواحد همدان، همدان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روان ،ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو 3

 21/11/1331 دریافت: تاریخ

 11/11/1331 :پذیرش تاریخ

 چکیده
 یکترد انیدانشجو نیدر ب یشناختروان یستیبا بهز یرابطه تجربه چند فرهنگ یهدف از پژوهش حاضر بررس :مقدمه

 بوده است. نایس یدانشگاه بوعل

 یدانشگاه بوعل یدکتر انیپژوهش دانشجو نیا یبود. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش توص کار: روش

و با استفاده از جدول  ینسبت یاطبقه یریگنفر بودند که به روش نمونه 418با تعداد  31-39 یلیدر سال تحص نایس

( و 2113) لیناروز و ه یچند فرهنگ یهااطالعات پرسشنامه تجربه یآورنفر انتخاب شد. ابزار جمع 293مورگان 

 یهمبستگ یپژوهش از روش آمار یهاداده لیوتحلهی( بود. جهت تجز1334) فیر یشناختروان یستیپرسشنامه بهز

 شده است.گام استفادهبهگام ونیو رگرس رسونیپ

 یداریرابطه مثبت و معن یشناختروان یستیو بهز یچند فرهنگ یهاتجربه نیپژوهش نشان داد که ب جینتا ها:یافته

و  کند¬یم نییرا تب یشناختروان یستیبهز انسیصدم از وار 11 ییتنهابه یتجربه چند فرهنگ نیوجود دارد، همچن

 .کندیم نییرا تب یشناختروان یستیبهز انسیصدم از وار 21حدود  یفرهنگ لیبا تما

گام  نی( دارد و در دوم814/1معنادار و مثبت ) بیوارد شده است و ضر یدر گام اول تجربه چند فرهنگ گیری:نتیجه

 ( است.139/1و مثبت ) داریمعن زین بیوارد معادله شده است و ضر یچند فرهنگ لیتما

 کلیدی: واژگان

 یتجربه چند فرهنگ

 یچند فرهنگ لیتما

 یشناختروان یستیبهز

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ )عج( اهلل بقیه پزشکی

مقدمه

که انواع [1]کارکرد و تجربه روانشناختی بهینه اشاره دارد  بهزیستی به

مختلفی دارد: بهزیستی ذهنی، هیجانی، اجتماعی، معنوی و بهزیستی 

و می توان یک مثلث شامل سه بعد روانی )ذهنی(،  [2]روانشناختی 

. به [3]ای( را برای آن مطرح نمود جسمانی )عینی( و اجتماعی )رابطه

طور کلی بهزیستی دارای دو بخش شناختی و عاطفی است: بعد 

شناختی بهزیستی، یعنی ارزیابی شناختی افراد از تراز رضایت از زندگی 

و بعد عاطفی تراز برخورداری از بیشینه عاطفه مثبت و کمینه منفی 

ی سالمت روانی . در سالهای اخیر گروهی از پژوهشگران حوزه[8]است 

با بهره گیری از مفاهیم روانشناسی مثبت نگر، رویکرد نظری و پژوهشی 

وانی اند و سالمت ری این مفهوم برگزیدههمتفاوتی برای تبیین و مطالع

را معادل کارکرد مثبت روانشناختی تلقی و آن را در قالب اصطالح 

 Sagone and. [1]اند مفهوم سازی کرده« بهزیستی روانشناختی»

Caroli (2118 بهزیستی روانشناختی را به عنوان یکسری از )

. [9]دانند ویژگیهای روانشناختی دخیل در کارکرد مثبت انسان می

Cripps and Zyromski (2113 معتقدند بهزیستی روانشناختی به )

. بنابر [1]طور کلی به ارزیابی هر فرد از معنی زندگی خود اشاره دارد 

که  شناختی و عاطفی استشناختی از ابعاد رواناین بهزیستی روان

ی شدهو به کیفیت تجربه [4]شود بب شکوفایی و کامیابی افراد میس

 شناختیکننده عملکرد و تجربه روانکند و منعکسزندگی اشاره می

عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تـعـریـف مـطـلـوب اسـت که به

(، مدل Jahoda. تاکنون مدلهایی مانند مدل جاهودا )[3]شودمی

عاملی بهزیستی  9(، مدل Dainerنشناختی ذهنی داینر )بهزیستی روا

( Deci( و دسی )Ryanروانشناختی ریف و مدل خودمختاری رایان )

( بهزیستی به معنای 2118) Ryff. در دیدگاه [11]تدوین شده است 

های تالش برای استعال و ارتقا است که در تحقق استعدادها و توانایی

عامل  9شناختی از شود. بنا به تعریف وی بهزیستی روانفرد متجلی می

 Positive(، رابطه مثبت با دیگران )Self-acceptanceخود )پذیرش 

relation with other( خودمختاری ،)Autonomy زندگی ،)

( و Persona growth(، رشد شخصی )Purpose in lifeهدفمند )

شده است ( تشکیلEnvironmental masteryتسلط بر محیط )

احساس انسجام و ؛ بنابراین احساس بهزیستـی دربرگیرنده [12, 11]

پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفـی و رضایت کلی از زندگی است و به 

. افراد در [13]معنای قابلیت یافتـن تـمـام استعدادهای فرد است 

 یهاصورتی که از بهزیستی روانشناختی باالیی برخوردار باشند، تجربه

کنند و کمتر از عواطف ناخوشایند رنج خوشایند بیشتری را ادراک می

واند ت. بهزیستی روانشناختی توسط بسیاری از عوامل می[18] برندیم

ایجاد و یا تقویت شود. یکی از عواملی که در تقویت بهزیستی روانی 

ها ذاتاً تواند نقش داشته باشد، تجربه چند فرهنگی فرد است. انسانمی

ستند که ها فقط متفاوت هتر نیستند؛ آننسبت به یکدیگر برتر یا پست

. الگوهای [11]نامند گرایی فرهنگی مینسبینظران آن را نگرش صاحب
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 Harris, Moran andهای فرهنگی وجود دارد. زیادی از تفاوت

Moran (2118 چهارچوب مفیدی از ده معیار برای تفاوت فرهنگی )

( لباس 3( ارتباط و زبان، )2( احساس خود و فضا )1دهند: )را ارائه می

( روابط، 9( آگاهی زمان و زمان، )1و تغذیه، )( عادات غذا 8و ظاهر، )

( 11( یادگیری و )3ها، )( باورها و نگرش4ها و هنجارها، )( ارزش1)

. جهان در جستجوی تعادل بین مفاهیم ملی و [19]عادات کار و عمل 

المللی، محلی و جهانی است زیرا جمعیت کشورها دارای قومیت، بین

. این امر توجه به مسائل مربوط [11]های متفاوت هستند نژاد و زبان

به تجربه چند فرهنگی را به وجود آورده است. تجربه چند فرهنگی به 

ه ها گفتزمان صرف شده در فرهنگ دیگر، تعامل با افراد دیگر فرهنگ

کند که تجربه چند ( بیان می1333) Pedersen. [14]شود می

فرهنگی یک نیروی در حال ظهور در روانشناسی است که به مسائل 

. در مواجه با [13]شناسی گرایش دارد انسانی، رفتارگرایی و روان

ای هشدن، روانشناسان خواستار استفاده از مهارتافزایش تنوع و جهانی

. تجارب [21]اند و پژوهش بودههای آموزش چند فرهنگی در حوزه

هایی که با فرهنگ دهد تا افراد با دیدگاهجازه میچند فرهنگی به فرد ا

دیل تواند منجر به تعبومی در تضاد است، روبرو شوند و این تجربیات می

. رشد [21]پذیری شناختی شود در تفکر، گسترش دیدگاه و انعطاف

های جدید افتد که یک فرد با ایدهشناختی معموالً زمانی اتفاق می

ای با افراد مختلف متفاوت باشد یا مالحظهطور قابلمواجه شود، به

. تجربه متقابل فرهنگی [22]رفتارهای جدیدی را انجام دهد 

های بین فرهنگی، ازجمله یت تواناییطورمعمول موجب تقوبه

پذیری شناختی و رفتاری، همدلی، باز بودن به تجربیات جدید انعطاف

. یک موضوع مشترک بین رشد اخالقی و اثرات [23]شود و تحمل می

است  ترتجارب چند فرهنگی، بهبود کیفیت دیدگاه و دنیای گسترده

القی پذیر به رشد اخ. تجربیات چند فرهنگی با ارتقاء تفکر انعطاف[28]

( بیان 1339) Fowers and Richardson. [21]کند کمک می

ال ه به دنباست ک« جنبش اخالقی»کنند که چند فرهنگی، نشانه می

« ایهای حاشیهشده گروههای شناختهارتقای شأن، حقوق و ارزش»

ها، لش. افراد با تجربیات چند فرهنگی از طریق درک چا[29]است 

آورند و به افزایش تحمل و هایشان به دست میدرک خود را از بدبینی

( دو بعد برای 2113یل ). ناروز و ه[21]یابند کاهش تعصبات دست می

تجربه چند فرهنگی، -1برند که شامل: تجربه چند فرهنگی نام می

دهنده تعداد تجارب چند فرهنگی است که شخص داشته است و نشان

دهنده تالش یا تمایل فرد برای افزایش تمایل چند فرهنگی، نشان -2

چندین طرح تحقیقاتی اثر تجربیات  .[28]تجربیات چند فرهنگی است 

کنندگان در چند فرهنگی را نشان داده و اثرات مثبت را برای شرکت

ها وه کنترل ازنظر نگرش، رشد شناختی و توسعه مهارتمقایسه با گر

 ,Brummett, Wade, Ponterotto. [24]نشان داده است 

Thombs & Lewis (2111در پژو ) هشی رابطه بین بهزیستی روان

اند و های چند فرهنگی را مورد بررسی قرار دادهشناختی و شخصیت

های چند فرهنگی با بهزیستی نشان دادند که برخورداری از شخصیت

 . همچنین[23]روان شناختی و و اجتماعی ارتباط مثبتی دارد 

Narvaez and Hill (2111روابط تجربه چند فرهنگی ر ) ا با قضاوت

اند و نشان دادند که تجربیات چند اخالقی موردبررسی قرار داده

های رشد طور مثبت با معیارهای قضاوت اخالقی و ذهنیتفرهنگی به

-. تحقیقات انجام شده درزمینه موضوع نشان می[28]مرتبط هستند 

اند، اما دهد هریک از متغیرهای پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته

با توجه به اثر تجربه چند فرهنگی بر بهزیستی روان شناختی، تاکنون 

متغیر مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از سوی دیگر با ی این دو رابطه

توجه به نقش سالمت روانی افراد جامعه مخصوصاً افراد تحصیل کرده  

در پیشرفت جامعه ، در زمینه بررسی تجربه چند فرهنگی و بهزیستی 

روانشناختی دانشجویان دکتری خالء پژوهشی وجود دارد و پژوهشگر 

 یتجربه چند فرهنگی نماید که آیا بررسدر این پژوهش بر آن است تا 

؟ ریخ ایاست  انیدانشجو یروان شناخت یستیبهز ینیبشیپ قادر به

 گویی به موارد زیر است:درنتیجه این پژوهش درصدد پاسخ

میزان تجربه چند فرهنگی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان  -1

 چقدر است؟

طه ناختی رابشهای چند فرهنگی با ابعاد بهزیستی روانبین تجربه-2

 وجود دارد.

د شناختی رابطه وجوبین تمایل چند فرهنگی و ابعاد بهزیستی روان-3

 دارد.

تا چه میزان بهزیستی روانشناختی بر اساس تجربه فرهنگی قابل  -8

 پیش بینی است؟

 کار روش

روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری 

تری دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی این پژوهش را دانشجویان دک

نفر بودند و به روش  418دهند که درمجموع تشکیل می 39-31

نفر  293ای نسبتی، با استفاده از جدول مورگان گیری طبقهنمونه

 انتخاب شد.

مرد بودند. همچنین از نمونه  118نفر زن و  31از بین افراد نمونه 

درصد( بیشترین سهم و  21,1ر )نف 18انتخابی دانشکده کشاورزی با 

درصد( کمترین سهم را در نمونه  1,1نفر ) 2دانشکده پیرا دامپزشکی با 

های چند تجربهآوری اطالعات پرسشنامه ابزار جمع انتخابی داشتند.

ف ری شناختی( و پرسشنامه بهزیستی روان2113فرهنگی ناروز و هیل )

وهش نیز از روش آماری های پژوتحلیل دادهجهت تجزیه ( بود.1334)

 شده است.گام استفادهبههمبستگی پیرسون و رگرسیون گام

 های چند فرهنگیتجربهپرسشنامه 

یک مقیاس خود سنجی با دو عامل و  پرسشنامه تجارب چند فرهنگی

است که برای سنجش تجربه و نگرش چند فرهنگی  تمیآ 11

( در یک نسخه قدیمی 2113اندیکات، بوک و ناروز ) .شده استطراحی

و در این نسخه  [21]اند پرسشنامه تجربه چند فرهنگی را ارائه داده

. دو خرده [28]برند را نام می تمیآ 11( دو عامل و 2113ناروز و هیل )

زیر مقیاس تجربه چند فرهنگی  -1 :اند ازمقیاس اصلی عبارت

 .دهنده تعداد تجارب چند فرهنگی است که شخص داشته استنشان

تمایل فرد  دهنده تالش یازیر مقیاس تمایل چند فرهنگی نشان -2

گویه  3تجربه چند فرهنگی  .برای افزایش تجربیات چند فرهنگی است

 1تا  1گویه دارد که بر اساس طیف لیکرت از  9و تمایل چند فرهنگی 

و  باشدیم 11و حداکثر نمره  11شود و حداقل نمره نمره گذاری می

 هر چه فرد نمره باالتری بگیرد نشان دهنده تجربه چند فرهنگی بیشتر

آلفای کرونباخ به دست آمده در این مطالعه (. 81است )نقطه برش 
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جهت بررسی پایایی برای زیر مقیاس تجربه چند فرهنگی 

 .( به دست آمد43/1( و برای تمایل چند فرهنگی )44/1)
 

 درصد فراوانی و تعداد نمونه پژوهش به تفکیک دانشکده :1جدول 

 جنسیت تعداد نمونه درصد تعداد جامعه دانشکده

 مرد زن    

 29 18 81 11 124 علوم

 14 11 23 11,3 33 فنی و مهندسی

 21 13 81 18,2 121 ادبیات و علوم انسانی

 1 1 2 .4 1 پیرا دامپزشکی

 21 11 82 11,1 138 شیمی

 11 1 11 1,9 84 هنر و معماری

 1 1 12 8,9 33 بدنی و علوم ورزیتربیت

 83 21 18 21,9 239 کشاورزی

 3 9 11 1,9 84 اقتصاد و علوم اجتماعی

 118 31 293 111 418 مجموع

 شناختیبهزیستی روانپرسشنامه 

شناختی، از پرسشنامه بهزیستی برای سنجش بهزیستی روان

( 2113که توسط میکائیلی منیع ) (1334شناختی ریف )روان

ایران هنجاریابی شده است استفاده شد. این پرسشنامه دارای در 

یافته سؤال به یک زیرمجموعه اختصاص 18سؤال و هر  48سؤال 

اند از: زیرمجموعه است که عبارت 9رفته دارای هماست و روی

پذیرش خود، هدفمندی در زندگی، رشد شخصی، داشتن ارتباط 

اری. در یک مقیاس محیط و خودمخت مثبت با دیگران، تسلط بر

( 1( تا کامالً مخالف )نمره 9ای از کامالً موافق )نمره شش درجه

و  118. باالترین نمره در این پرسش نامه شودنمره گذاری می

. نمره باالتر نشان باشد( می238)نقطه برش  48کمترین نمره 

دهنده میزان بهزیستی روان شناختی بیشتر است. آلفای کرونباخ 

(، ارتباط مثبت با دیگران 33/1ده برای پذیرش خود )به دست آم

(، 31/1(، تسلط بر محیط )49/1(، خودمختاری )31/1)

( است 41/1( و رشد شخصی )31/1هدفمندی در زندگی )

 (.2113)میکائیلی منیع، 

 هایافته

ه با توجهای آمار توصیفی و ها از شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیه

ها و اجرای آزمون ائید برابری واریانسبه اجرای آزمون لوین و ت

ها و همچنین رعایت دیگر کلموگراف اسمیرنف و تائید نرمال بودن داده

 واز ضریب همبستگی پیرسون های آزمون پارامتریک فرضپیش

. در این بخش میزان میزان شده استگام استفادهبهرگرسیون گام

ر جویان همراه با زیبهزیستی روان شناختی و تجربه چند فرهنگی دانش

 آنها آورده شده است. یامؤلفه

 

 میزان بهزیستی روان شناختی و تجربه چند فرهنگی دانشجویان :2جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین نمونه زیر مؤلفه

    تجربه چند فرهنگی

 293 11,34 31,23 تجربه چند فرهنگی

 293 11,31 21,14 فرهنگیتمایل چند 

 293 14,81 19,11 جمع

    بهزیستی روان شناختی

 293 9,31 18,91 پذیرش خود

 293 11,13 11,11 هدفمندی در زندگی

 293 4,91 13,11 رشد شخصی

 293 3,14 11,14 ارتباط مثبت با دیگران

 293 3,41 12,88 محیط تسلط بر

 293 3,89 12,39 خودمختاری

 293 31,81 328,33 جمع

شود، میانگین زیر مؤلفه مشاهده می 2جدول همانطور که در 

( و تمایل چند فرهنگی 81)از  31,23تجربه چند فرهنگی 

( است و در کل تجربه چند فرهنگی دارای میانگین 31)21,14

میانگین بهزیستی روان . همچنین باشد( می11)از  19,11

باشد که ارتباط مؤثر با دیگران با ( می118)از  328,33شناختی 

( دارای بیشترین میانگین و تسلط بر 48)از  11,14میانگین 

( دارای کمترین میانگین بود. 48)از  12,88محیط با میانگین 

با  شناختیهای بهزیستی روانآمده از زیر مقیاسدستبه نتایج
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دهد که همبستگی های چند فرهنگی نیز نشان میسزیر مقیا

 11/1است که در سطح  81/1بین پذیرش خود با تجربه فرهنگی 

معنی در است. همبستگی بین هدفمندی در زندگی با تجربه 

معنی در است. همبستگی بین  11/1است که در سطح  33/1

 11/1است که در سطح  82/1رشد شخصی با تجربه فرهنگی 

ست. همبستگی بین ارتباط مثبت با دیگران با تجربه معنی در ا

معنی در است. همبستگی  11/1است که در سطح  34/1فرهنگی 

است که در سطح  31/1محیط با تجربه فرهنگی  بین تسلط بر

معنی در است. همبستگی بین خودمختاری با تجربه  11/1

معنی در است. همبستگی  11/1است که در سطح  81/1فرهنگی 

 11/1است که در سطح  31/1پذیرش خود با تمایل فرهنگی بین 

معنی در است. همبستگی بین هدفمندی در زندگی با تمایل 

معنی در است. همبستگی  11/1است که در سطح  32/1فرهنگی 

است که در سطح  31/1بین رشد شخصی با تمایل فرهنگی 

معنی در است. همبستگی بین ارتباط مثبت با دیگران با  11/1

 معنی در است. 11/1است که در سطح  31/1تمایل فرهنگی 

است که  34/1محیط با تمایل فرهنگی  همبستگی بین تسلط بر

معنی در است. همبستگی بین خودمختاری با  11/1در سطح 

 معنی در است. 11/1است که در سطح  32/1تمایل فرهنگی 

 

 شناختیهمبستگی تجربه چند فرهنگی با بهزیستی روان :3جدول 

 تمایل فرهنگی تجربه چند فرهنگی هامؤلفه

 داریمعنی همبستگی تعداد داریمعنی همبستگی تعداد 

 1,111 1,31 293 1,111 1,81 293 پذیرش خود

 1,111 1,32 293 1,111 1,33 293 هدفمندی در زندگی

 1,111 1,31 293 1,111 1,82 293 رشد شخصی

 1,111 1,31 293 1,111 1,34 293 ارتباط مثبت با دیگران

 1,111 1,34 293 1,111 1,31 293 محیط تسلط بر

 1,111 1,32 293 1,111 1,81 293 خودمختاری

 1/ 11دار در سطح معنی *، 11/1معنی در سطح **

 

گام بهبینی کند از رگرسیون خطی گامشناختی را پیشتواند بهزیستی روانبرای بررسی این موضوع که تا چه اندازه تجربه چند فرهنگی می

رسی فرض نرمال بودن باقیمانده بر P-Pار های انجام آزمون رگرسیون با استفاده از هیستوگرام یا نمودشرطاستفاده شد. برای بررسی پیش

خطی نیز از ضریب تحمل یا تولرانس استفاده شد. نتایج تشخیص همعبارت خطا مورداستفاده قرار گرفت که توزیع خطاها نرمال بود. برای 

منظور بررسی نیست بنابراین از مفروضه چند هم خطی تخطی نشده است. به 1/1بین کمتر از ی پیشرهانشان داد مقدار تولرانس متغی

است که نشان از  91/1ه دوربین واتسون برابر با استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شد که نتایج نشان داد آمار

های آزمون فرضشود؛ بنابراین با توجه به رعایت پیشها است؛ بنابراین فرض عدم وجود همبستگی بین خطاها پذیرفته میاستقالل باقیمانده

 شده است.دهگام استفابهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گاموتحلیل دادهپارامتریک برای تجزیه
 

 گامبهنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام :4جدول 

 F R 2R B Beta بینیپیش
1      

- 81,48 1,814 1,111 - - 

 1,814 1,813 - - - تجربه چند فرهنگی

2      

- 21,91 1,811 1,133 - - 

 1,334 1,333 - - - تجربه چند فرهنگی

 1,139 1,114 - - - فرهنگیتمایل چند 

گام بهنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش گام

دار است. ضریب تعیین در گام اول معنی Fنشان داد که مقدار 

دیگر تجربه عبارتشده است، به. حاصل133؛ و در گام دوم 111

صدم از واریانس بهزیستی  11تنهایی چند فرهنگی به

صدم  21کند و با تمایل فرهنگی حدود شناختی را تبیین میروان

 در کند. همچنینشناختی را تبیین میاز واریانس بهزیستی روان

گام اول تجربه چند فرهنگی وارد شده است و ضریب معنادار و 

.( دارد و در دومین گام تمایل چند فرهنگی وارد 814مثبت )

 دار و مثبت است.معادله شده است و ضریب نیز معنی

 بحث

به دست آمده نشان داد، میانگین زیر مؤلفه تجربه چند  نتایج

( است 31)21,14 ( و تمایل چند فرهنگی81)از  31,23فرهنگی 

( 11)از  19,11و در کل تجربه چند فرهنگی دارای میانگین 

)از  328,33. همچنین میانگین بهزیستی روان شناختی باشدمی
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( 48)از  11,14میانگین باشد که ارتباط مؤثر با دیگران با ( می118

( 48)از 12,88دارای بیشترین میانگین و تسلط بر محیط با میانگین 

 های بهزیستیرین میانگین بود. همچنین بین زیر مقیاسدارای کمت

های چند فرهنگی رابطه مثبت وجود دارد و و زیر مقیاس شناختیروان

نی نماید. بیشناختی را پیشتواند بهزیستی روانتجربه چند فرهنگی می

دارد تجربه چند فرهنگی موجب ( بیان می1339) Paigeدر این راستا 

ی و رفتاری، همدلی، باز بودن به تجربیات جدید انعطاف پذیری شناخت

( و 2111) Narvaez, D. & Hill. [23]شودو تحمل می

Endicott,Bock and Narvaez,  (2113 نیز رابطه رشد اخالقی و )

 ,Zúñiga. همچنین [21, 28]اند تجارب چند فرهنگی را نشان داده

Zuniga, Nagda, Chesler and Cytron-Walker (2111 نقش )

ها نشان تجربیات چند فرهنگی را در رشد شناختی و مهارت

( معتقد است تجربه 1339) Fowers and Richardson. [24]اندداده

های های گروهچند فرهنگی، به دنبال ارتقای شأن، حقوق و ارزش

شود افراد . تجربیات چند فرهنگی باعث می[29]ای است حاشیه

هایشان را بفهمند و در جهت رفع تعصبات گام بردارند زیرا کمک بدبینی

تر ها ذاتاً نسبت به یکدیگر برتر یا پستکند افراد بدانند انسانمی

 امروز ناگزیر از پذیرش تنوعها فقط متفاوت هستند. دنیای نیستند؛ آن

شدن است و این امر توجه به تجربه چند فرهنگی را موجب و جهانی

ها، عالیق، شود دیدگاهشده است. تجارب چند فرهنگی باعث می

ها و در کل تنوع اجتماعی محترم شمرده شود تا افراد در جامعه سلیقه

را امری طبیعی ها ها نائل شوند و وجود فرهنگبتوانند به درک تفاوت

ای و البته زیبا ببینند و سعی نمایند با بودن در کنار یکدیگر به جامعه

 شناختی و سالمت روانیبهتر کمک نمایند و با این کار بهزیستی روان

( معتقد بود رشد شناختی 1312) Piagetگونه که را ایجاد کنند؛ همان

دید مواجه شود، با های جافتد که فرد با ایدهمعموالً زمانی اتفاق می

افراد متفاوت باشد یا رفتارهای جدیدی را انجام دهد. این تجربیات 

شود که منجر به تغییر در الگوهای پاسخ موجب عدم تعادل شناختی می

. بهزیستی [22]های مفهومی شود، مانند ساختارها یا طرحمی

روانشناختی ویژگیهای روانشناختی دخیل در کارکرد مثبت انسان 

دهد و ایجاد هستند که ارزیابی هر فرد از معنی زندگی خود را نشان می

 شود که نظامبهزیستی روانی برای افراد جامعه از ضروریات محسوب می

تواند ازنظر روانی در سالمت آموزشی با ایجاد تجربیات چند فرهنگی می

منابع  زافراد جامعه نقش مهمی را ایفا نماید؛ زیرا ارتباط با دیگران یکی ا

مهم بهزیستی روانشناختی در همة جوامع انسانی است. برقراری ارتباط، 

به عنوان نیاز اساسی عاملی مؤثر در زندگی هر انسان و از ارکان اصلی 

روان شناختی افراد دارد. در روان  بهزیستی، نقش مهمی در سالمتی

 اشناسی تحولی نیز داشتن روابط با دیگران و احساس صمیمیت با آنه

 برقراریگذار بر بهزیستی روان شناختی است.  ریاز عوامل مهم و تأث

ی تجربه چند فرهنگی محسوب هایژگارتباط که به نوعی از وی

، در نظریه ریف به معنای برقراری روابط پایدار و رضایت شودمی

بخش، توجه به بهزیستی دیگران، همدردی و عطوفت و صمیت 

روابط  دهدهای خود نشان میبا دیگران است. ریف در پژوهش

مثبت با دیگران بر کنشهای فیزیولوژیک نیز مؤثر است و موجب 

ترشح هورمون اکسی توسین و منجر به خلق مثبت و تسکین 

. بنابر این روابط مثبت با دیگران بر بهزیستی شودتنیدگی می

 Seligmanروانشناختی و حتی سالمت جسمانی اثر گذار است. 

بی تردید از نظریه پردازان مطرح معاصر در قلمرو ( نیز که 2111)

روانشناسی مثبت نگر است، با تأکید بر بهزیستی در مسیر 

خودشکوفایی، پنج عامل کلیدی هیجان مثبت، مجذوبیت، 

زندگی بامعنا، روابط مثبت و دستاوردها را مؤثر در رسیدن به 

 ینداشتن زندگی خوب و رضایتبخش معرفی کرد و در اشادکامی و 

میان روابط مثبت با دیگران به عنوان مؤلفه ایی از تجربه چند فرهنگی 

 دهدیو اهمیت روابط و تعامالت اجتماعی را نشان م خوردیبه چشم م

. با توجه به تحقیقات انجام شده، نژادپرستی یا تبعیض نژادی که [31]

ثر ، اشودیال مقومی و نژادی اعم یهاتیبه طور آشکار و ناآشکار بر اقل

 یها. استرسگذاردیها باقی مشناختی آن -عمیقی بر سازگاری روان

منجر به اضطراب و افسردگی شوند. به عالوه  توانندیوابسته به نژاد، م

مرتبط با نژاد به طور منفی بر رضایت از زندگی و کیفیت  یهااسترس

و نژادی  قومی . نژاد پرستی و تبعیض علیه اقلیتهایگذاردیزندگی اثر م

شناختی و سالمت روان آنها نیز اثر گذاشته و استرس  -بر بهزیستی روان

تعامالت  تواند نشان دهنده عدمو این امر می [31] کندیرا تسهیل م

 فرهنگی و قوم گرایی منفی باشد.

 گیرینتیجه

توان با ارائه تجربیات چند فرهنگی و تعامالت فرهنگی در بین می

افراد، تبعیض نژادی را کاهش داد و صمیمیت و سالمت روانی را 

افراد به وجود آرود. در نتیجه تجربه چند فرهنگی عاملی در بین 

باشد که اگر در تحصیل درونی در بهزیستی روان شناختی می

تواند سالمتی روانی جامعه را بوجود مورد توجه قرار گیرد می

توان از طریق آموزش چند آرود. تجربیات چند فرهنگی را می

 عملیاتی خواهدفرهنگی تسهیل کرد که از طریق برنامه درسی 

شد. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اینکه افراد در زمینه تمایل 

اند و چند فرهنگی عالقه و تمایل خود را به این امر نشان داده

تجربه چند فرهنگی قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی 

زمینه آن را با اقداماتی از جمله پذیرش بیشتر  تواناست می

ی علمی دانشجویان داخلی با هارجی، همکاریدانشجویان خا

اساتید و دانشجویان دیگر کشورها، دعوت از اساتید و دانشجویان 

خارجی برای حضور در سمینارهای دانشگاهی و استفاده از 

تجربیات آنها و همکاریهای علمی بین رشته ایی )پژوهش بین 

ی هاشهای( در سطح کشور جهت استفاده و آشنایی با اندیرشته

نو، ایجاد کرد. همچنین با توجه به اثر تجربه چند فرهنگی بر 

از مقطع ابتدایی بر اساس قدرت  توانبهزیستی روانشناختی می

یادگیری و نقش پذیری کودکان در این سنین، از طریق 

ی تجربه چند فرهنگی هانههای چند فرهنگی و ایجاد زمیآموزش

 ی کمک کرد.به بهزیستی روان شناختی آنها در زندگ

 



و همکاران زادهوسفی  

121 

References 
1. Ryan RM, Deci EL. On happiness and human potentials: a review 

of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annu Rev 
Psychol. 2001;52:141-66. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.141 
pmid: 11148302 

2. Sadatti F, Multaft G. [Psychometric Indexes of Psychological 
Well-being Scale in High School Students in Gypsy Schools: 
Reliability, Validity and Factor Structure]. J Educ Meas. 
2017;7(27):103-19.  

3. Salehi Amiri A, Seyah Alborzi H. [The Effect of Social Security 
(Financial Security) on the Psychological of Well-being, Social 
and Physical Women in District 12 of Tehran]. J Soc Secur Stud. 
2016;3:20-46.  

4. Eid M, Larsen RJ. The science of subjective well-being: Guilford 
Press; 2008. 

5. Bagheri M, Tahmasian K, Mazaheri MA. [The Effectiveness of 
Conscious Mindfulness Consolidated Parenting Program and 
Parent Management Training on Children's Psychological 
Wellbeing]. Q J Clini Psychol. 2018;8(30):1-26.  

6. Sagone E, Elvira De Caroli M. A Correlational Study on 
Dispositional Resilience, Psychological Well-being, and Coping 
Strategies in University Students. Am J Educ Res. 2014;2(7):463-
71. doi: 10.12691/education-2-7-5  

7. Pang H. Exploring the beneficial effects of social networking site 
use on Chinese students’ perceptions of social capital and 
psychological well-being in Germany. Int J Intercult Relat. 
2018;67:1-11. doi: 10.1016/j.ijintrel.2018.08.002  

8. Linley PA, Joseph S. Positive change following trauma and 
adversity: a review. J Trauma Stress. 2004;17(1):11-21. doi: 
10.1023/B:JOTS.0000014671.27856.7e pmid: 15027788 

9. Unternaehrer E, Greenlaw K, Hari Dass S, Chen LM, Bouvette-
Turcot AA, Cost K, et al. Intergenerational transmission of well 
being–genetic and epigenetic mechanisms. Eur Psychiatry. 
2017;41:S29-S30. doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.01.146  

10. Mirzayi S, S N, E Ni, Samaavi SAW. [Developing a Psychological 
Well-Being Model Based on Nahjulbalaghe's Approaches]. Q J 
Couns Psychother. 2018;9(34):1-26.  

11. Ryff CD. Psychological well-being revisited: advances in the 
science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom. 
2014;83(1):10-28. doi: 10.1159/000353263 pmid: 24281296 

12. Mota NP, Medved M, Hiebert-Murphy D, Whitney D, Sareen J. 
Negotiating home base: Narratives of psychological well-being 
among female military members. Health Place. 2018;50:105-11. 
doi: 10.1016/j.healthplace.2018.01.005 pmid: 29414421 

13. Yadav G. Parenting and Healthy Family Structure: Red'shine 
Publication; 2017. 

14. Sotoudeh H, Shakrininia I, Ghasemi Jubneh R, Khairati M, 
Hosseini Sediq MS. [The Role of Family Health and Spiritual 
Health in Psychological Well-being of Nurses]. J Med Hist. 
2015;7(25):161-84.  

15. Banks JA. Diversity, Group Identity, and Citizenship Education 
in a Global Age. J Educ. 2017;194(3):1-12. doi: 
10.1177/002205741419400302  

16. Harris PR, Moran RT. Managing cultural differences: Global 
leadership strategies for the 21st century: Routledge; 2004. 

17. Gay G, Dingus JE, Jackson CW. The presence and performance 
of teachers of color in the profession. Washington, DC: National 
Collaborative on Diversity in the Teaching Force, 2003. 

18. Gurin P, Nagda BA, Lopez GE. The benefits of diversity in 
education for democratic citizenship. J Soc Issues. 
2004;60(1):17-34.  

19. Pedersen P. Multiculturalism as a fourth force. Philadelphia: 
Brunner/Mazel. Piaget, J. (1954). Construction of reality in the 
child,. London: Routledge & Kegan Paul; 1999. 

20. Sue DW, Bingham RP, Porche-Burke L, Vasquez M. The 
diversification of psychology: a multicultural revolution. Am 
Psychol. 1999;54(12):1061-9. pmid: 15332527 

21. Narvaez D, Endicott L. Nurturing character in the classroom. 
EthEx Series, Book; 2009. 

22. Piaget J, Cook M. The origins of intelligence in children. New 
York: International University Press; 1952. 

23. Ward C, Landis D, Bhagat R. Handbook of intercultural training. 
Thousand Oaks, California: Sage Publications; 1996. 

24. Narvaez D, Hill PL. The relation of multicultural experiences to 
moral judgment and mindsets. J Divers Higher Educ. 
2010;3(1):43-55. doi: 10.1037/a0018780  

25. Endicott L, Bock T, Narvaez D. Moral reasoning, intercultural 
development, and multicultural experiences: relations and 
cognitive underpinnings. Int J Intercult Relat. 2003;27(4):403-
19. doi: 10.1016/s0147-1767(03)00030-0  

26. Fowers BJ, Richardson FC. Why is multiculturalism good? Am 
Psychol. 1996;51(6):609-21. doi: 10.1037/0003-066x.51.6.609  

27. Roccas S, Brewer MB. Social Identity Complexity. Pers Soc 
Psychol Rev. 2016;6(2):88-106. doi: 
10.1207/s15327957pspr0602_01  

28. Zúñiga X, Zuniga X, Nagda BRA, Chesler M, Cytron-Walker A. 
Intergroup Dialogue in Higher Education: Meaningful Learning 
About Social Justice: ASHE Higher Education Report. John 
Wiley & Sons, 2007 0787995797 Contract No.: 4. 

29. Brummett BR, Wade JC, Ponterotto JG, Thombs B, Lewis C. 
Psychosocial Well-Being and a Multicultural Personality 
Disposition. J Couns Dev. 2007;85(1):73-81. doi: 
10.1002/j.1556-6678.2007.tb00446.x  

30. Seligman M. Flourish: a visionary new understanding of 
happiness and well-being. Policy. 2011;27(3):60-1.  

31. Urizar GG, Jr., Sears SF, Jr. Psychosocial and cultural influences 
on cardiovascular health and quality of life among Hispanic 
cardiac patients in South Florida. J Behav Med. 2006;29(3):255-
68. doi: 10.1007/s10865-006-9050-y pmid: 16724281

 
 

http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11148302
http://dx.doi.org/10.12691/education-2-7-5
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.08.002
http://dx.doi.org/10.1023/B:JOTS.0000014671.27856.7e
http://dx.doi.org/10.1023/B:JOTS.0000014671.27856.7e
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15027788
http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.146
http://dx.doi.org/10.1159/000353263
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24281296
http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2018.01.005
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29414421
http://dx.doi.org/10.1177/002205741419400302
http://dx.doi.org/10.1177/002205741419400302
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15332527
http://dx.doi.org/10.1037/a0018780
http://dx.doi.org/10.1016/s0147-1767(03)00030-0
http://dx.doi.org/10.1037/0003-066x.51.6.609
http://dx.doi.org/10.1207/s15327957pspr0602_01
http://dx.doi.org/10.1207/s15327957pspr0602_01
http://dx.doi.org/10.1002/j.1556-6678.2007.tb00446.x
http://dx.doi.org/10.1002/j.1556-6678.2007.tb00446.x
http://dx.doi.org/10.1007/s10865-006-9050-y
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16724281

	EDCBMJ-11-6-16-EN
	EDCBMJ-11-6-16-PE

