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 دانشجویاندر  یشناختروانبهزیستی  وخودکارآمدی  ،یشناختروانسرسختی  

 3، مریم چیت سازی2چنگیز رحیمی ،*1فریده کامران پور جهرمی

 ، شیراز، ایراندانشگاه شیراز یدرمانروانارشد مشاوره، مرکز مشاوره و  یکارشناس 1
 ، شیراز، ایرانبالینی، دانشگاه شیراز یشناسروانگروه  2

 ، شیراز، ایراندانشگاه شیراز یدرمانروانبالینی، کارشناس مرکز مشاوره و  یشناسروانارشد  یکارشناس 3

 

 چکیده 

که در رویارویی با حوادث فشارزای زندگی به  عواملی عنوان به و خودکارآمدی یشناختروان سرسختی نقش بر محققان، اکثر امروزه
ودکارآمدی و خ یشناختروانسرسختی  . بدین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی رابطهددارندیتأک، کنندیمعنوان سپر مقاومت عمل 

ه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بود، از این جامعه است. جامع شدهانجامدانشجویان  یشناختروانبا بهزیستی 

تی خودکارآمدی و بهزیس یهااسیمقو خرده  یشناختروانمقیاس سرسختی   تصادفی انتخاب و به یریگنمونهنفر به شیوه  657
روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  با استفاده از هادادهپرسشنامه ملی سالمت روان دانشجویان پاسخ دادند.  یشناختروان

و سرسختی  بین خودکارآمدی یداریمعننتایج نشان داد که همبستگی مثبت  شدند.  لیوتحلهیتجزرگرسیون چندمتغیره استاندارد، 
یستی درصد واریانس بهز 8/41این دو عامل در مجموع قادر به تبیین   وجود دارد، همچنین یشناختروانبا بهزیستی  یشناختروان
، بیشترین نقش را در 375/0بودند. بررسی ضرایب بتا نیز حاکی از آن بود که خرده مقیاس خودکارآمدی با ضریب بتای  یشناختروان

بهبود  ن زمینهدسرسختی دانشجویان و فراهم نمو یهامهارت، ضرورت ارتقاء هاافتهیداراست. این  یشناختروانتبیین بهزیستی 
 .سازدیمستی آنان را دوچندان میزان کارآمدی و بهزی

 یشناختروان؛ خودکارآمدی؛ بهزیستی یشناختروانسرسختی : هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

نوان عدر سال های اخیر، رویکرد آسیب شناختی به مطالعه انسان مورد انتقاد قرار گرفته است. برخالف این رویکرد که سالمتی را به
ناسی شتأکید دارند. در پی ظهور جنبش روان "بد یا بیمار بودن"به جای  "خوب بودن"رویکردهای جدید بر کند، نداشتن بیماری تعریف می

ودند این استفاده کنند زیرا معتقد ب "شناختیبهزیستی روان"شناسان برآن شدند تا به جای اصطالح سالمتی روانی از مثبت، گروهی از روان
 (.1389ادر می کند )میکائیلی منیع، واژه بیشتر ابعاد مثبت را به ذهن متب

( ارائه 1393پور )زاده و زینلی(، نقل از احمدی سرخونی، سعادت1989بهترین بازنمایی و تعریف از بهزیستی روان شناختی را ریف ) 
زندگی هدفمند، رشد داده است. از نظر وی بهزیستی شش مؤلفه دارد که عبارتند از : پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، 

ایی عوامل گران به بررسی و شناسشناختی سبب گردیده است تا بسیاری از پژوهشنقش و اهمیت بهزیستی روانشخصی و تسلط بر محیط. 
عتقدند برخی مگران ای از پژوهشای بپردازند که تأثیر فشارهای روانی را بر بهزیستی روانی افراد کاهش دهند. در همین راستا، پارهکنندهتعدیل

ند، کنهایت از بیمارشدن آنها پیشگیری میدهد و درهای خاصی برخوردارند که مقاومت درونی آنها را در برابر استرس افزایش میافراد از ویژگی
ز جمله این اشود تا آنها راهبردهای متنوعی را برای کسب مجدد سازگاری، پیشگیری و کنترل استرس به کار گیرند، ها سبب میاین ویژگی

 روانشناختی و خودکارآمدی است. ویژگی ها، سرسختی
 اواخر در منبع مقاومت عنوان به را آن کوباسا بار نخستین و پزشکی شکل گرفت ادبیات روان شناختی، اولین بار در واژه سرسختی

 و باورها از را ترکیبی شناختی روا سرسختیاو  (1392شکوهی فرد، حمید و سودانی، ، نقل از1979،  کوباساکرد ) شناسایی 1970 دهه
 زندگی فشارزای رویدادهای با مواجهه در که دانستمی های شخصیتیویژگی از ای مجموعه و رویدادها و جهان خود، درباره ها برداشت

 -2  تعهد، -1 :داندمی جزء سه دارای را شناختیروان سختی س همچنین، کند؛ ویمی عمل سپر محافظ و مقاومت از منبعی عنوانبه
حداقل  به را زندگی دشوار وقایع از ناشی شده ادراك که تهدید شده توصیف اعتقادی سیستم عنوانبه تعهد .یمبارزه جوی -3کنترل و 

 که است میزانی کنندهمنعکس کنترل،است.  زندگی هایفعالیت بودن ارزشمند و بودن، معنادار جالب بودن، مهم به اعتقاد رساند. تعهد،می

 دانندبینی میپیش قابل را زندگی رویدادهای هستند، قوی کنترل یدر مؤلفه که افرادی دارد، تسلط فشارزا عوامل بر کندمی شخص احساس

                                                           
 kamranpourj@yahoo.com نویسنده مسئول: پست الکترونیک  *
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 اینکه بر مبنی باوری است جویی نیز مبارزه .دهند قرار تأثیر تحت دهد، می رخ در اطرافشان که را آنچه تالش، با قادرند که باورند این بر و

امنیت.  برای تهدیدی تا بالندگی است و رشد برای مشوقی دگرگونی و تغییر وقوع و انتظار است زندگی طبیعی روال تحول، و تغییر
 فرد تلفیق زندگی طبیعی با رویدادهای ناهماهنگ بسیار حتی رویدادهای که شودمی موجب بودن پذیرا و پذیری تقویت انعطا با جوییمبارزه

 گیرند.  قرار ارزیابی مورد مطلوب ایهگون به و شده
(. 1997، نقل از بندورا، 1977)بندورا ، است 1بندورا شناختی -اجتماعی یادگیری نظریه اساسی مفاهیم خودکارآمدی نیز یکی ازسازه 
ه دهد، تعریف کرد کموفقیت آمیز انجام میهای خویش و اینکه چقدر یک رفتار را به شکل به صورت ادراك فرد از توانایی را خودکارآمدی

استحکام: تکرار و مقاومت در  -2، های دشوار و پیچیده یک کار محولهاهمیت و بزرگی: باور فرد در خصوص جنبه -1دارای سه بعد است: 
 های متنوع.عمومیت: تعمیم کارایی خود از یک موقعیت به موقعیت -3برابر موانع، 

شناختی حمایتی در ارتقای سطح بهزیستی و سالمت ان شناختی و خودکارآمدی به عنوان دو ویژگی رواننقش و اهمیت سرسختی رو
( با مطالعه بر روی کارکنان بیمارستان شهرستان اندیمشک در 1394اصفهانی اصل و بهاران )افراد در مطالعات متنوع بررسی شده است. 

بینی شناختی وجود دارد و این متغیر، بهترین پیششناختی با بهزیستی روانکوشی روانختای نشان دادند که ارتباط معناداری میان سمطالعه
 نگرش باشناختی ( در بررسی رابطه بهزیستی روان1394پیربلوطی )بخشی ارجنکی، شریفی و قاسمی کننده بهزیستی روان شناختی است.

درصد از تغییرات  96شهرکرد دریافتند که  دانشگاه دولتی و اسالمی آزاد دانشگاه دردانشجویان شناختی نروا سرسختی و نفسعزت دینی،
( حاکی از 1394سعید و اسدی )طاهری،بختیاریهای پژوهش عربیافته شناختی تبیین می شود.شناختی توسط سرسختی روانبهزیستی روان

رابطه معناداری وجود دارد و سرسختی در مقایسه با آن بود که میان سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی با سالمت روان دانشجویان 
( درخصوص نقش خودکارآمدی و 1393مطالعه احمدی سرخونی و همکاران ) بینی سالمت روان دارد.خودکارآمدی، نقش بیشتری در پیش

مثبت  شناختی رابطهروان آموزان نشان داد که بین خودکارآمدی و بهزیستیشناختی دانشبینی بهزیستی روانهای زندگی در پیشمهارت
درصد از واریانس  32آموزان، های زندگی و خودکارآمدی دانشطور کلی مهارتمعناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که به

نقش تاب آوری و "( در پژوهش خود با عنوان 1392نیشابوری دهقانی و مقصودی ) کند.متغیر وابسته بهزیستی روان شناختی را تبیین می
وری و سرسختی آبه این نتیجه دست یافتند که بین تاب "سرسختی روان شناختی در بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتال به سرطان

توانیم یم آوری و سرسختیشناختی مادران کودکان مبتال به سرطان رابطه معناداری وجود دارد و ما از طریق تابشناختی با بهزیستی روانروان
( نشان داد که بین خودکارآمدی، سرسختی 1392نتایج پژوهش نجد، مصاحبی و آتش پور ) بینی کنیم.شناختی آنها را پیشبهزیستی روان

ییرات بین قادرند تغشناختی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و متغیرهای پیششناختی و حمایت اجتماعی ادراك شده با بهزیستی روانروان
 بینی کنند.آموزان پسر را پیششناختی دانشزیستی روانبه

شناختی توسط سرسختی تبیین درصد تغییرات بهزیستی روان 68( نشان دادند که 2016) 5و کراسکیان 4، آلزاکرینی3، احدی2نوری
معنادار بین سرسختی و خودکارآمدی با حاکی از ارتباط مثبت ( نیز 2013) 9و ایروانی 8، پاکمهر7، میردوراگی6می شود. پژوهش شریعت نیامی

بینی سالمت روان بودند. در دختران، خودکارآمدی و در پسران، سرسختی از توان تبیین باالتری سالمت روان بود و هر دو متغیر قادر به پیش
ردد گملی نظیر خودکارآمدی سبب می( در بررسی ارتباط بین سالمت و بهزیستی دریافتند که در سالمندان عوا2014) 10برخوردار بودند. دالفوا

تی شناخهای مربوط به کاهش توانایی خود، همچنان از سالمت روانی باالیی برخوردار باشند و عملکرد روانتا آنها در عین مواجهه با چالش
شناختی تی روانرابطه سرسخ این پژوهش با هدف تعیینبا عنایت به اهمیت بهزیستی در ارتقای کیفیت زندگی افراد،  مثبتی را گزارش کنند.

 دنبال پاسخگویی به سواالت زیر است: و خودکارآمدی با بهزیستی در دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شد و به
 در دانشجویان همبستگی معناداری وجود دارد؟سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی با بهزیستی روانی آیا بین  -1

 را در دانشجویان پیش بینی نمود؟بهزیستی روانی ، شناختی و خودکارآمدیروان سرسختیاساس توان برآیا می -2

                                                           
1.Bandura 

2.Noori  

3.Ahadi 

4.Alzakerini 

5.Kraskian 

6.Shriatnia 

7.Mirdoraghi 

8.Pakmehr 

9.Iravani 

10.Delafva 
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 روش 

 کنندگانشرکت
نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و به  657بود، از این جامعه  شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز پژوهش آمارى جامعه

 همبستگی است.طرح پژوهش حاضر از نوع  پاسخ دادند. پژوهشابزارهای 

 ابزار
( با هدف تهیه مقیاسی 1377سؤالی توسط کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند ) 27این مقیاس  مقیاس سرسختی روان شناختی:

( ضرایب 1377برای سنجش سرسختی روان شناختی در دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته و اعتباریابی شده است. کیامرثی و همکاران )
  .محاسبه کردند 76/0و  84/0پرسشنامه را به دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ به ترتیب  اعتبار

دانشجویان از مقیاس ملی سالمت  بهزیستی روانی و خودکارآمدیمیزان  به منظور سنجش مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان:
( طراحی و 2005) 1( بر اساس مدل نظری سالمت روانی کیز1389روانی دانشجویان استفاده شد. این مقیاس توسط پورشریفی و همکاران )

م وتدوین شده است و دارای تقسیم بندی سه بخشی است که بخش اول آن، بهزیستی روان شناختی، بخش دوم، سالمت روان و بخش س
ن اآن، سازه های مرتبط با سالمت روان مانند خودکارآمدی را مورد ارزیابی قرار می دهد. نمرات خودکارآمدی و بهزیستی روان شناختی دانشجوی

 براساس نمرات دو خرده مقیاس این پرسشنامه محاسبه گردید.

 ی اجراشیوه
 ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و جهتهزیستی روانی از سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی با ببه منظور ارزیابی رابطه 

  تعیین توان پیش بینی کنندگی متغیرها، تحلیل رگرسیون چندمتغیره استاندارد به کار برده شد.

 

 نتایج

روان ی بهزیستبه منظور سنجش سؤال اول تحقیق مبنی بر وجود یا عدم وجود رابطه بین سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی با 
و معنادار بین  مثبتآمده است، نتایج به دست آمده حاکی از همبستگی  1همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج در جدول ضریب از  شناختی

 است.بهزیستی روان شناختی ( با r=606/0و  P >001/0( و خودکارآمدی )r=585/0و  P >001/0)سرسختی روان شناختی 
 

 1جدول                                    
 بهزیستی روان شناختیگی بین سرسختی روان شناختی، خودکارآمدی و ضریب همبست                                

 سرسختی روان شناختی خودکارآمدی بهزیستی روان شناختی 

 سرسختی روان شناختی
 خودکارآمدی

 بهزیستی روان شناختی

585/0** 
606/0** 
1 

703/0** 
1 

1 
 

p= 01/0  

 
درصد  8/41سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی در مجموع قادر به پیش بینی  چندگانه نشان دادیافته های حاصل از رگرسیون 

در دانشجویان است. بررسی ضرایب بتا نیز نشان داد که که از بین سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی، بهزیستی روان شناختی واریانس 

ی از توان پیش بینی کنندگبهزیستی روان شناختی در تبیین ( Beta=375/0و  P >001/0سه با سرسختی روان شناختی )در مقای خودکارآمدی
 (. 3باالتری برخوردار است )جدول 

   

 

 

 
 

 

                                                           
1. Keyes  
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  3جدول                      
 سرسختی روان شناختی و خودکارآمدیتوان پیش بینی کنندگی                     

 سطح معناداری t تابضریب  مقیاس ها

 سرسختی روان شناختی
 خودکارآمدی

312/0 
375/0 

496/7 
167/9 

001/0 
001/0 

R2=0/42 F=234/48 p=0/01 
 

 بحث

-ستی روانو خودکارآمدی با بهزی شناختیسرسختی رواندار بین ادر پاسخ به سؤال اول تحقیق، نتایج بیانگر همبستگی مثبت و معن

ی و خودکارآمدی دانشجویان، شاهد افزایش بهزیست شناختیسرسختی روان این نتایج بدان معناست که همراه با افزایش میزان .شناختی بود
 و سرسختی روان شناختیهای حاصل از بررسی سؤال دوم تحقیق نیز نشان داد که یافته ،عالوه براین .و سالمت روانی در آنها هستیم
ارآمدی در مقایسه با در این میان، خودک .شناختی بودندصد واریانس تغییرات بهزیستی رواندر 8/41تبیین   خودکارآمدی در مجموع قادر به

 شناختی برخوردار بود. بهزیستی روانبینی شناختی از توان باالتری در پیشسرسختی روان
، (2014دالفوا )(، 1394بخشی ارجنکی )(، 1394اصفهانی اصل و بهاران ) (، 1393احمدی سرخونی و همکاران ) هایاین نتایج با یافته

 (2016( و نوری و همکاران )1392ر )نجد، مصاحبی و آتش پو (،1394عرب طاهری و همکاران )(، 1392نیشابوری دهقانی و مقصودی )
 همسوست. 

سرسختی  هایؤلفهمارتقاء  .جویی اشاره نمودتعهد، کنترل و مبارزهیعنی توان به ابعاد مختلف سرسختی ها از یکسو میدر تبیین این یافته
 مشکالت با رویارویی در را طلبی و مبارز صبوری د،نببر پی آن بودن ارزشمند و در زندگی معنا و هدف بهآنها  شودمی در افراد موجب

  د.نباش داشته را زااسترس و سخت تحمل رویدادهای د ونبیاموز
 نگیزاچالش را ناگوار هایموقعیت ( افراد سرسخت1387نقل از رحیمیان بوگر و اصغرنژاد فرید، ؛ 1998همکاران ) و باورکینگ به اعتقاد

 تجربه شانزندگی مورد در کنترل از بیشتری دارند، حس خود کار و خود به بیشتری نسبت تعهد حس تا تهدیدکننده، کنندمی ارزیابی

 کنند.می حفظ را خود روان سالمت رو این و از بینندمی تغییر برای بالقوه هایفرصت عنوان به را فشارزا و عوامل کنندمی
ذارد. گیابی به اهداف و در نتیجه کارایی آنان تأثیر میعالوه بر سرسختی، خودکارآمدی نیز با توجه به تعریف آن بر تالش افراد در دست

، کنند و به سبب انگیزه و تعهد باالترل باالتر در شرایط دشوار زندگی احساس درماندگی نمیبه علت ادراك کنافراد با خودکارآمدی باال، 
اسدی صادقی کند )کنند و تجارب مثبتی دارند. این پیامدها، احساس خودارزشمندی آنها را تقویت میهای بیشتری را کسب میاحتماالً موفقیت

 (.2006آذر، 
 دو رابطه این نمود، استنتاج آن از را و سرسختی با بهزیستی خودکارآمدی رابطهتوان که می عواملی از های فوق، یکیدر کنار تبیین

 برای خطر پر رفتارهای با مقابله بیشتر توان با خودکارآمدی، سطوح باالی که داده نشان هاپژوهش است. ایمقابله راهبردهای با سازه

و  سرسختی هایآموزش مؤلفه رسدبه نظر می های این تحقیقکلی از مجموع یافته طور به (.2006است )ما و همکاران،  همراه سالمت
 توانمی ،استرس منبع با رویارویی در آنان هایادراك توانایی افزایش و ترراهبردهای سازگارانه بهبود خودکارآمدی به دانشجویان از طریق

 د.وروان آنان را فراهم نم افزایش بهزیستی و سالمت موجبات
 

 منابع

(. نقش خودکارآمدی و مهارت های زندگی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی 1393احمدی سرخونی، طاهره؛ سعادت زاده، سمیه و زینلی پور، حسین )
 .67 – 82، صفحات 21، شماره فصلنامه خانواده و پژوهشدانش آموزان مقطع متوسطه استان هرمزگان. 

(. رابطه احساس انسجام، انعطاف پذیری کنشی و سخت کوشی با بهزیستی روان شناختی در کارکنان بیمارستان 1394نسیم )اصفهانی اصل، مریم و بهاران، 
 ، تهران: ایران.کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روان شناسی و علوم اجتماعیامام علی اندیمشک. 

 روان سرسختی و تنفس عز دینی، نگرش با شناختی روان بهزیستی رابطه سیبرر(. 1394بخشی ارجنکی، بتول؛ شریفی، طیبه و قاسمی پیربلوطی )
 ارتقای مدیریتشهرکرد،  دانشگاه دولتی و اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان بین در ساختاری معادالت سازی ل مد از با استفاده شناختی

 . 60-69(، 3)4 سالمت،
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(. اقدامات 1389پورشریفی، حمید؛ اکبری زردخانه، سعید؛ یعقوبی، حمید؛ پیروی، حمید؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ حمیدپور، حسن؛ و صبحی قراملکی، ناصر )
 اهد،، دانشگاه شمجموعه مقاالت پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویانو چالش های ساخت مقیاس ملی سالمت روانی دانشجویان. 

 خردادماه. 23و  22
 بازمانده بزرگساالن جوانان و در روان سالمت با بآوری خودتا و روانشناختی سرسختی رابطه(. 1387فرید، اصغر ) نژاد بوگر، اسحاق و اصغر رحیمیان

 . 62-70(،1)14 ،ایران بالینی روانشناسی و روانپزشکی مجلهبم،  شهرستان زلزله
معلم،  تربیت دختر دانشجویان کیفیت زندگی بر نشناختی روا سرسختی آموزش اثربخشی (.1392سودانی، منصور )فرد، سارا؛ حمید، نجمه و  شکوهی

 . 14-25(، 2)14، کاربردی نشناسی روا در پژوهش و دانش
نخستین (. رابطه سرسختی روان شناختی و خودکارآمدی با سالمت روان دانشجویان، 1394عرب طاهری، مهین؛ بختیاری سعید، بهرام و اسدی، جوانشیر )

 کنگره بین المللی جامع روان شناسی ایران.
، مجله روان شناسیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی، (. ساخت و اعتباریابی مقی1377کیامرثی، آذر؛ نجاریان، بهمن و مهرابی زاده هنرمند، مهناز )

2(2.) 
فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی (. بررسی وضعیت روان شناختی دانشجویان دانشگاه ارومیه. 1389میکائیلی منیع، فرزانه )

 .65 – 74(، 4)16، گناباد
(. پیش بینی بهزیستی روان شناختی از طریق مؤلفه های خودکارآمدی، سرسختی روان 1392نجد، محمدرضا؛ مصاحبی، محمدرضا و آتش پور، حمید )

 .47 – 56(، 30)8، مجله علوم رفتاریشناختی و حمایت اجتماعی ادراك شده. 
(. نقش تاب آوری و سرسختی روان شناختی در بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتال به سرطان. 1392نیشابوری دهقانی، محسن و مقصودی، آیدا )

 فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
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