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 انیدانشجو نیمنبع کنترل و سالمت روان در ب نیرابطه بتحلیلی بر 

 
 و محمد هادی یاراحمدی *حمید لشکرگیر 

 

 چکیده

ط درت ارتباقع درونی های توانمندساز درونی یا منابهای محیطی، با ویژگیسالمت روان، عالوه بر اثرپذیری از ویژگی

یش ی رشد سازگارانه خود افزابا وجود شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی، برا د رامنابع درونی توانایی فردارد. برخورداری از این 

روش  انجام گرفت. دانشجویان بین در روان سالمت و کنترل منبع بین رابطه بررسیپژوهش حاضر با هدف رو، از ایندهد؛ می

ی باشند؛ مآزاد یزد  دانشگاه ان دختر و پسردانشجوی ،بود. جامعه آماریپیمایش و  همبستگی -توصیفی تحقیق، از نوع مطالعات

رسشنامه پ ابزار تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. ایتصادفی طبقه گیریروش نمونهبه عنوان حجم نمونه با  نفر 300که تعداد 

-ده از نرمبا استفا های به دست آمده؛. دادهبود (1966راتر ) منبع کنترلمقیاس گلدبرگ و  دیوید 1972 (GHQ) روان سالمت

 بین در روانی المتس با کنترل منبع های پژوهش نشان داد که، بین نوعیافته مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت. spssافزار 

ی وجود ارف معنادیزان افسردگی اختالرابطه معنادار آماری وجود دارد. بین دانشجویان دختر و پسر از نظر م دانشجویان

 داشت؛ بینی وجود ناختالف معنادار جسمانی هایو پسر از نظر میزان افسردگی، نشانهنداشت؛ بین دانشجویان دختر 

تر و پسر نشجویان دخی وجود داشت؛ بین دااختالف معنادار اجتماعی کارکرد در دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان اختالل

کنترل  ر از منبعان دختنترل درونی تر، و دانشجویی وجود دارد؛ دانشجویان پسر از منبع کر منبع کنترل اختالف معناداراز نظ

نداشت.  ی وجودرختالف معناداتری برخوردار می باشند. بین دانشجویان دختر و پسر از نظر سالمت روانشناختی ابیرونی

 ار است.خوردری برت بسیابنابراین توجه به منبع کنترل به منظور ارتقای سالمت روانی مردم جامعه به ویژه دانشجویان از اهمی

 .دانشجو ،تیجنس ،سالمت روان ،منبع کنترلکلیدواژه ها: 

 

 قدمهم
 با ابعاد این. است الزامی( اجتماعی و معنوی روانی، جسمی،) بعد چهار به توجه انسان، یک 1سالمت تضمین برای

 بقیه تواند می مذکور چهارگانه ابعاد زا هریک در اختاللی و عارضه هر بروز نتیجه در دارند،( دوسویه) متقابل ارتباط یکدیگر

در سالیان اخیر رویکرد آسیب شناختی بـه مطالعه سالمتی انسان مورد انتقاد قرار  .دهد قرار تاثیر تحت را انسان وجودی ابعاد

وب خ"گرفته است. بـر خالف ایـن دیدگاه که سالمتی را به عنـوان نداشتن بیماری تعریف می کند، رویکردهای جدید بر 

های روانی، شاخص سالمتی های بیماریکنند. از این منظر، عدم وجـود نشانهتأکید می "بد یا بیمار بودن" به جای "بودن

نیست. بلکه سازگاری، شادمانی، اعتماد به نفس و ویژگی های مثبتی از این دست نشان دهنده سالمت بوده و هدف اصلی فرد 

و انسان بالغ  (راجرز) مانند نظریه خودشکوفایی مازلو، کارکرد کامل است. نظریه هایی های خوددر زندگی، شکوفاسازی قابلیت

، این فرض بنیادین را پذیرفته و از آن بهره جسته اند 2در شکل بندی مفهوم سالمتی روانشناختی (آلپورت) یا بالیدگی

های مثبت و رشد المتی روانی بر وجود ویژگیروانشناسی مثبت که در س . به دنبال ظهور این نظریه ها و جنـبش(2004)ریف،
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استفاده  اجتماعی -روانی توانایی های فردی تأکید داشـتند، گروهی از روانشناسان به جای اصطالح سالمتی روانی از بهزیسـتی

 (.1389)میکائیلی، کرده اند. زیرا معتقدند این واژه بیشـتر روانشناختی ابعاد مثبت را به ذهن متبادر می کند

نفر یک نفر در برخی از مراحل زندگی خود اختالل  4در همین زمینه سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که از هر 

 از دنیا نفر از مردم میلیون 450 حدود جهان سرتاسر در حاضرحال (. در1394رستمی و همکاران، کند )روانی را تجربه می

 11. باشندمیرها می و مرگ درصد یک از بیش کمی مسئول روانی تالالتو اخ برند می رنج رفتاری و عصبی روانی، مشکالت

 و روانی میزان اختالالت ،2030 سال تا شودمی بینیپیش. باشدمی همین عوامل عهده بر جهان های بیماری کلی بار درصد

 سهم در میزان افزایش نای که شود شامل را بیماریها جهانی بار کل درصد 15حدود  و یابد افزایش درصد 50 حدود عصبی

 اختالالت میزان شیوع نیز درکشور شده انجام مطالعات. بود خواهد عروقی قلبی و های بیماری افزایش از بیش حتی نسبی،

 روانی، معلوم سالمت بر تاثیرگذار محیطی عوامل بر عالوه (.1393)نورباال، کرده اند گزارش درصد 2/30تا  9/11بین  را روانی

گذارد )محمدی و می تاثیر آنها شده ادراک سالمت بر روی افراد 2و از جمله منبع کنترل 1شخصیتی ویژگیهای که است گردیده

در همین خصوص؛ پژوهشگران چنین بر آورد کرده اند که شخصیت هفتاد و پنج درصد از مردم در فرهنگ  .(1394همکاران،

(. اساساً اگر فرد مسئولیت 1384کرمی نیا و همکاران، وامل درونی )کنونی جامعه تحت تأثیر عوامل بیرونی شکل می پذیرد تا ع

حالتهای عاطفی خود را در لحظات حال متوجه یا چیزی خارج از وجود خود براند معنایش این است که تحت نظارت نیروهای 

دینم با من بدرفتاری می کنند جواب می دهد. وال« چرا حالتان بد است»بیرونی قرار دارد به این معنی که اگر از فرد سوال شود

؛ همچنین بپرسند چرا خوشحال هستید؟ جواب می دهند. برخی دوستانم با من خوب هستند «ام و غیرهبد شانسی آورده»

و در این موارد فرد اشخاص یا اشیایی دیگر را مسبب چگونگی امود خود دانسته یعنی از بیرون «. شانس به من رو کرده است»

شخصی که از درون هدایت می شود، کسی است که مسئولیت حالتهای خود را بر دوش خودش می گذارد .  نظارت می شوند.

من در حال حاضر دارای آنچنان توان فکری نیستم که »ها را بنماییم چنین پاسخ هایی خواهند داد. اگر از این افراد، آن سوال

کند با این وجود استفاده می« من»ی ین ترتیب فرد از کلمهبه ا« برداشت من غلط است« »از اندوهگین شدن جلوگیری کنم

یک چهارم از مردم مسئولیت حاالت و کنترل خویش را خود به عهده می گیرند و سه چهارم دیگر عوامل بیرونی را مورد 

 .شونددهند و به این طریق رویدادها مواجه میسرزنش قرار می

ی هستند یعنی موفقیت ها و شکست های خود را عموماً به شخص خود نسبت بنابراین یا افراد دارای منبع کنترل درون

وامل بیرونی از ی خود را معموالً به عهاها و شکسته این افراد موفقیتمی دهند، افراد دارای منبع کنترل بیرونی هستند ک

آید که از محیط پیرامون بر می ( همچنین افراد بیرونی به نشانگان و نشانه هایی125: 1388)کریمی،  خود نسبت می دهند

ه های ظرفیت دهند و در حالیکه افراد با منبع کنترل درونی به این نشانتری نشان میشتر حساس بوده و به آن توجه زیادبی

؛ گفته شده که افراد با منبع کنترل درونی اضطراب کمتر و اعتماد به نفس بیشتری دارند آمادگی بیشتری زیاد توجه نمی کنند

های سالمت روان نیز با ویژگی ای پذیرفتن مسئولیت اعمالشان دارند و از سالمت روانی و جسمانی بیشتری برخوردارند.بر

با وجود شرایط ناگوار و  توانمندساز درونی یا منابع درونی قدرت ارتباط دارد. برخورداری از این منابع درونی توانایی فرد را،

به نقل از  1997)جکلون، دهد تا سالمت روان خود را حفظ نمایدانه خود افزایش میپیشامدهای منفی، برای رشد سازگار

 و اضطراب هاینشانه از رهاشده نسبتاً هیجانی سالمت با همراه ذهنی، حالت را روان سالمت( 1999) رسینی(. 1386بشارت،

 از یکی نظر روانشناسان داند. براساسمی زندگی زایتنش هایمحرک و هاخواسته با مقابله سازنده، روابط برقراری در ناتوانی
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باشد )طهرانی می منبع کنترل دارد، زمینه این در ایکننده بینیپیش و نقش شودمی افراد روان سالمت ارتقاء باعث که عواملی

 (.1391 و همکاران،

و  فرضی درونی بعد ود به کنترل منبع مفهوم بیان در راتر. است شده ارائه راتر نظریه چارچوب در کنترل، منبع مفهوم

 می صی( نسبتشخ توانایی یا کوشش) خود شخص به عموماً را خود های و شکست ها موفقیت که گروهی. دارد اشاره بیرونی

 بیرون به عوامل موالًمع را خود های و شکست ها موفقیت که دوم وگروه اند شده نامیده درونی کنترل منبع دارای دهند، افراد

اند )یوسفی و  گرفته نام بیرونی منبع کنترل دارای افراد دهند،می نسبت( ها موقعیت دشواری یا واقبال بخت) خود از

 درونی( نبع کنترل)م خودش توسط در زندگی موجود نتایج و ها پاداش اینکه به فرد نگرش کنتترل، به منبع (.1388همکاران،

بع کنترل کسانی که من (.2006دارد )اولیور و همکاران، شود، اشارهمی نتعیی بیرونی( )منبع کنترل بیرونی توسط نیروهای یا

بر  چهنآمعتقدند که  درونی دارند، معتقدند که سازندگان اصلی زندگی خود هستند، اما کسانی که منبع کنترل بیرونی دارند،

. بنابر فرضیات راتر، (1390آقاجانی، سر آنها می آید اصوال محصول شانس، تصادف و یا نتیجه اعمال دیگرافراد است )خسروی و

فرد  با رفتار رتباطیافرادی که دارای کنترل بیرونی هستند دارای ادراک مثبت یا منفی از حوادث و رویدادهایی هستند که ا

دارند.  اردرونی قر کنترل ندارد و قوای کنترل فردی است. راتر این افراد را معتقد به شانس یا برونی فرض می کند در بعد دیگر

 دارای اشخاص دیگر بیان (. به28: 1972این کنترل فردی است راتر این افراد را معتقد به مهارت یا درونی فرض می کند )راتر، 

 انجامید خواهد ثبتم پیامدهای به و مسئولیت پذیری احتیاط کوشی، سخت تدبیر، کارآمدی، که دارند باور درونی کنترل منبع

 بیرونی کنترل منبع که افرادی برعکس .بد دارد دادهای برون وکاهش خوب های داد برون افزایش در مهمی نقش ورفتارشان

 وعوامل قدرتمند فرادا نفوذ سرنوشت، به شانس، را آن بلکه دانند نمی خود رفتار پیامد را منفی یا مثبت رویدادهای ، دارند

 ارتباط آنها خود تاررف با خوب یا بد دادهای که برون اورندب این بر نتیجه در. دهند می نسبت نشدنی مهار ناشناخته محیطی

ین منبع کنترل در (؛ بنابرا1394و محمدی و همکاران، 1387پهلویان و همکاران، حیدری) است خارج آنها کنترل واز نداشته

گذار است؛ راد تاثیروان افرت عالوه بر متغیر منبع کنترل، متغیر جنسیت نیز بر سالم افراد بر سالمت روانی آنها تاثیرگذار است.

 اضطراب در راندخت از بیشتر پسران ایکلیشه هاینقش گرفتن نظر در با که دارند عقیده شناسان جامعه و شناسان روان

 «.دهند می نشان طافانع خود از زنان جانب از مردانه رفتارهای از بعضی دادن نشان به نسبت حدی تا جامعه که چرا» هستند،

. باشند گذار تأثیر روانی سالمت میزان بر توانند می که هستند متعددی عوامل روانی سالمت به راجع بحث در (.1398)شاملو،

البته در این  و متغیرهای فردی و محیطی؛ که اقتصادی -اجتماعی طبقه و اشتغال نوع جنس، سن، همچون عواملی مثالً

لعه ر این مطادح شده ویان می پردازیم. بنابراین با توجه مطالب مطرتحقیق ما به بررسی جنسیت و منبع کنترل در بین دانشج

 .پسر( می پردازیم و دختر دانشجویان بین در روان سالمت و کنترل منبع بین رابطه بررسی و به )مقایسه

 

 روش شناسی

)مطالعات  ع پیمایشو به لحاظ اجرا از نو همبستگی -توصیفی به لحاظ ماهیت از نوع مطالعاتحاضر روش تحقیق 

 ست.اده شده ایز استفن کتابخانه ایباشد. همچنین به منظور تکمیل اطالعات از مطالعات و یافته های مبتنی بر پرسشنامه( می

دانشجوی  150تر و دانشجوی دخ 150نفر ) 300می باشند؛ که تعداد آزاد یزد جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه 

صادفی ت گیریمونهناز روش های مورد بررسی  به منظور یافتن نمونهگرفتند و مورد بررسی قرار  پسر( به عنوان حجم نمونه

 ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد؛ شامل:طبقه ای استفاده شده است. 

« راتر»، توسط 1966این پرسشنامه که برای سنجش منبع کنترل کاربرد دارد، در سال : راتر پرسشنامة منبع کنترل

ماده ماده است که هر  29است. این پرسشنامه دارای نجش انتظارات افراد دربارة منبع کنترل تدوین و طراحی شدهبرای س

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

باشد. این آزمون ارتباطی با هوش و جنسیت ندارد و برای سنجش منبع کنترل در ( میدارای یک جفت سؤال )الف و ب

سنجد و های درونی و بیرونی منبع کنترل را میماده، جنبه 23(. 1381،ها است )کاکاوندترینآزمونبزرگساالن یکی از پراستفاده

است. آزمودنی، یکی از جمالت الف یا ب را بایستی انتخاب کند. مادة دیگر، برای پوشیده نگه داشتن منظور آزمون طرح شده 6

یا بیشتر  9اشد. افرادی که نمرة بیکی از دو جمله هر ماده مربوط به کنترل بیرونی و دیگری مربوط به کنترل درونی می

ضریب روایی این  بگیرند، دارای منبع کنترل درونی خواهند بود. 9بگیرند، واجد منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمرة کمتر از 

یاس (. متوسط ضرایب پایایی این مق1370قوام،است )ابراهیمیبوده 7/0ریچاردسون، -های ایرانی با روش کودرمقیاس در نمونه

( 1371(. غضنفری )1370است )بیابانگرد،بوده 7/0و کودرریچاردسون در بسیاری از پژوهش ها بیشتر از  با روش های تنصیف

( پایایی 1370قوام )است. ابراهیمیدست آوردهبه 7/0مقدار ضریب پایایی را برای نمونه های ایرانی با روش کودرریچاردسون 

 (.1375است )مؤفق، دست آوردهبه 73/0آموزان با روش باز آزمایی مجدد دانش ر نمونةپرسشنامة منبع کنترل راتر را د

والی س 28 به منظور سنجش سالمت روانی از پرسشنامه فرم سوالی: 28 (GHQ) روان مقیاس استاندارد سالمت

(GHQ) روانی سالمت استفاده می شود. پرسشنامه (GHQ )اییشناس منظور به و گلدبرگ دیوید توسط 1972 سال در 

 چهار در فرد نیروا وضعیت بررسی به که پرسشنامه سواالت. است شده تدوین مختلف های محیط و مراکز در روانی اختالالت

. باشد می مشاهده قابل فتارر از هایی جنبه و بهنجار نا احساسات و افکار مانند هایی نشانه گیرنده بر در پردازد، می اخیر هفته

 و اضطراب وزهح دومین است، افسردگی حوزه اولین است کرده کار حوزه چهار روی بر سواالت انتخاب برای( 1972) گلدبرگ

 در ختاللا به مربوط سوالهای که است عینی مشاهده قابل رفتار حوزه سومین باشد، می شناختی روان آشفتگی احساس

 بیمار خود» از ای گسترده طیف دربرگیرنده که است به مربوط حوزه چهارمین و است شده منظور اینجا در اجتماعی کارکرد

 از CMI، MMPIتیلور،  آشکار اضطراب مقیاس ظاهر به سوالهای« عضوی» سوالهای انتخاب در. باشد می GHQ« انگاری

 با رسشنامهپ. شد انتخاب مقدماتی سوال 140 نهایتا. است شده استفاده آیزنک مادزلی شخصیت سیاهه و های پرسشنامه

 که بوده این کار نای دلیل. شود می بیشتر سوالها پزشکی روان جنبه برویم جلوتر به چه هر و شود می شروع جسمانی تسواال

 همکاری ادامه به حاضر که ای گونه به کند برآشفته را آزمودنیها است ممکن پرسشنامه ابتدای در سوالهایی چنین وجود

 فرم و انتخاب( فرن 300 مجموعا) شدید بیماران و خفیف بیماران بهنجار، رینف 100 گروه سه پرسشنامه، بررسی برای. نشوند

 صورت سوال 93 ویر بر 6 اصلی های مولفه تحلیل. شد 5 سوالها تحلیل از پس و اجرا آنها روی بر برگزیده، سوال 93 اولیه

 شیب بهترین رایدا که سوال 60 د،باش جامعه از ای گسترده طیف پذیرش مورد پرسشنامه که بود این بر نظر چون ولی گرفت

 فرم که است یسوال 12و 30،28, 60 فرمهای صورت به پرسشنامه این( 1972 گلدبرگ،) شدند انتخاب بودند فزاینده و خطی

 . دارد کاربرد ها کشور سایر در هم و ایران در هم آن سوالی 12 فرم و( GHQ28) سوالی 28

 می بر در ار افسردگی و اجتماعی کارکرد در اختالل اضطراب، سمانی،ج های نشانه مقیاس خرده 4 پرسشنامه این

 ای گونه به است آمده هم سر پشت ترتیب به مقیاس هر سوالهای. باشند می سوال 7 دارای مقیاسها خرده این از یکی .گیرد

 21 الی 15 سوال از طراب،اض مقیاس به مربوط 14 الی 8 سوال از جسمانی، های نشانه مقیاس به مربوط 7 تا 1 سوال از که

 به آزمون این واییر. باشند می افسردگی مقیاس به مربوط 28 الی 22 سوال از و اجتماعی کارکرد در اختالل مقیاس به مربوط

 و چونگ) باشد یم آزمون این 0,8 باالی پایایی نشانگر مختلف مطالعات( 1374 یعقوبی) است شده گزارش درصد 86,5 میزان

 دمیگیر تعلق ،0،1،2،3 نمره د تا الف گزینه از که است ترتیب بدین GHQ گذاری نمره روش( 1374 یعقوبی ،1994اسپیرز، 

 جداگانه طور به اسمقی هر نمرات. است 84 تا 0 از کل در و 21 تا 0 از مقیاسها خرده از یک هر در فرد هر نمره نتیجه در

 سالمت سشنامهپر آزمون :تفسیر و گیری نتیجه.اید می بدست کلی نمره و جمع هم با مقیاسها نمرات آن از پس و محاسبه

 .شدبا می آسان آن اجرای که باشد می بیمار و سالم افراد غربالگری برای ها آزمون قویترین از یکی عمومی
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 (: نمرات برش در هر یک از خرده مقیاس های پرسشنامه سالمت عمومی1جدول )

 نمرات در کل پرسشنامه ها نمرات در خرده مقیاس خرده مقیاس ها

 0-22 0-6 هیچ یا کمترین حد

 23-40 7-11 خفیف

 41-60 12-16 متوسط

 61-84 17-21 ضعیف

ر مقیاس کلی وخامت دبه باال  41به باال در هر زیر مقیاس و نمره  17با توجه به داده های جدول می توان گفت نمره 

 وضع آزمودنی را نشان می دهد.  

 . گرفترار مورد پردازش و تحلیل ق spssبا استفاده از نرم افزار  ست آمده از طریق پرسشنامهای به دهداده

 

 یافته های تحقیق: 

 :های توصیفییافته
 بررسی شده در این تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد یزد بودند؛ آماری  نمونه ی

 

 جنسیت اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع(: 2) جدول

 درصد یفراوان جنسیت

 0/50 150 مرد

 7/49 149 زن

 1 3/0 (Missing) خطا موارد

 100./ 300 جمع

 

 سن اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع(: 3) جدول

 درصد فراوانی سن

 7/35 107 سال 18-20

 3/34 103 سال 23 -21

 3/13 40 سال 24-26

 0/12 36 سال 27-29

 3/3 10 سال به باال 30

 4 3/1 (Missing) خطا موارد

 100./ 300 جمع
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 مقطع تحصیلی اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع(: 4) جدول

 درصد فراوانی مقطع تحصیلی

 3/1 4 کاردانی

 0/72 213 کارشناسی

 0/22 65 کارشناسی ارشد

 7/4 14 دکترا

 4 3/1 (Missing) خطا موارد

 100./ 300 جمع

 

 
 سالمت روان اساس بر ویانپاسخگ فراوانی توزیع(: 1) نمودار

 

 
 منبع کنترل اساس بر پاسخگویان فراوانی توزیع(: 2) نمودار

 

 )یافته های استنباطی( فرضیات تحقیق

 دختر و پسر رابطه وجود دارد. انیمنبع کنترل و سالمت روان در دانشجو نیب :اصلی یافته ی

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

  دانشجویان بین در روانی متسال با کنترل منبع نوع (: ضریب همبستگی بین متغیر5جدول )

 sig n ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 296 025/0 -257/0 سالمت روانی منبع کنترل

 

 با کنترل منبع بین نوعنشان داد که  ( p  257/0- =  r ,< 05/0) بنابراین نتایج آزمون همبستگی با توجه به مقدار آزمون

یان از ر چه دانشجوهرابطه و همبستگی معکوس و معنادار آماری وجود دارد. به عبارت بهتر  دانشجویان بین در روانی سالمت

چه  العکس. هربند؛ و منبع کنترل درونی تر برخوردار هستند، از میزان سالمت روانشناختی در سطح باالتری برخوردار می باش

 المت روانیزان سمبع کنترل بیرونی تری دارند؛ از دانشجویان از میانگین باالتری در منبع کنترل برخوردار هستند و من

 وانشناختیالمت رسشناختی در سطح پایین تری برخوردار هستند. بنابراین؛ در بین دانشجویان؛ منبع کنترل درونی تر، با 

 بیشتری همراه است.

 تر و پسرمقایسه سالمت روانی و ابعاد آن و نوع منبع کنترل در بین دانشجویان دخ یافته های فرعی:

 در بین دانشجویان دختر و پسر (: مقایسه میزان افسردگی6جدول)

 N  متغیروابسته متغیر گروه بندی

 فراوانی
M 

 میانگین
T sig 

 دانشجویان پسر

 دانشجویان دختر

 150 افسردگی

149 

533/4 

349/4 

334/0 738/0 

 دانشجویان پسر

 دانشجویان دختر

 150 اضطراب

149 

666/6 

107/7 

862/0- 339/0 

 دانشجویان پسر

 دانشجویان دختر

 کارکرد در اختالل

 اجتماعی

150 

149 

680/8 

865/7 

251/2 025/0 

 دانشجویان پسر

 دانشجویان دختر

 150 جسمانی های نشانه

149 

557/5 

113/6 

212/1 227/0 

 دانشجویان دختر 

 دانشجویان پسر

 149 منبع کنترل

150 

746/11 

60/10 

988/2 003/0 

 ن پسردانشجویا

 دانشجویان دختر 

 150 سالمت روانشناختی

149 

006/58 

120/59 

683/0- 495/0 

 

بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان افسردگی اختالف معنادار  = p, 334/0 > 50/0 )با توجه به مقدار آزمون 

بین دانشجویان  = p, 339/0 > 50/0 ) مونبا توجه به مقدار آزگردد. آماری وجود نداشت؛ و فرضیه تحقیق رد می

 با توجه به مقدار آزمونگردد. دختر و پسر از نظر میزان افسردگی اختالف معنادار آماری وجود نداشت؛ و فرضیه تحقیق رد می

( 50/0 > p, 251/2 = اختالف معنادار آماری  ماعیاجت کارکرد در بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان اختالل

گردد. به عبارت بهتر؛ با توجه به خرده نتایج و میانگین های به دست آمده؛ دانشجویان وجود داشت؛ و فرضیه تحقیق تایید می
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 , > 05/0 ) باشند. با توجه به مقدار آزمونبیشتری نسبت به دانشجویان دختر برخوردار می اجتماعی کارکرد در پسر از اختالل

p212/1 = اختالف معنادار آماری وجود نداشت جسمانی های بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان نشانه .  

بین دانشجویان دختر و پسر از نظر منبع کنترل اختالف معنادار  = p, 988/2 < 50/0 ) آزمونبا توجه به مقدار 

ع رد از منباست که فگردد. هر چه میانگین منبع کنترل کمتر باشد، به این معنتایید میآماری وجود دارد؛ و فرضیه تحقیق 

ا توجه ت بهتر؛ به عبارب کنترل درونی تری برخوردار است؛ و بالعکس؛ میانگین باالتر نشان دهنده منبع کنترل بیرونی تر است.

ر می ی برخوردارونی تردانشجویان دختر از منبع کنترل بیبه خرده نتایج تحقیق؛ دانشجویان پسر از منبع کنترل درونی تر، و 

 باشند.  

بین دانشجویان دختر و پسر از نظر سالمت روانشناختی اختالف  = -p, 694/0 < 50/0 ) با توجه به مقدار آزمون

تی روانشناخ ر سالمتو پسر از نظگردد. به عبارت بهتر؛ دانشجویان دختر معنادار آماری وجود ندارد؛ و فرضیه تحقیق رد می

سالمت  ز میانگینندکی اتفاوت چندانی با یکدیگر ندارند؛ البته با توجه به میانگین های تحقیق، سالمت روانشناختی دختران ا

 روانشناختی پسران بیشتر است، اما این اختالف از نظر آماری معنادار نیست. 

 حسب میزان سالمت روانشناختی (: توزیع فراوانی دانشجویان دختر بر7جدول )

 متغیر
 کم

 درصد

 متوسط

 درصد

 زیاد

 درصد

 (9/30) 46 (7/55) 83 (4/13) 20 سالمت روانشناختی دختران

 درصد( 7/54) 82 درصد( 7/30) 46 درصد( 7/14) 22 سالمت روانشناختی پسران

 

 (: آزمون میزان سالمت روانی دانشجویان دختر8جدول )

 sig d.f n کای دومقدار آزمون  متغیر

سالمت روانی دانشجویان 

 دختر

362/40 000/0 2 149 

سالمت روانی دانشجویان 

 پسر

480/36 000/0 2 150 

 

ان سالمت درصد از پاسخگوی 7/55به طور کلی میزان سالمت روانشناختی در بین دانشجویان دختر به این شرح است: 

یز سالمت ندرصد از پاسخگویان  9/30یان سالمت روانشناختی کم و درصد از پاسخگو 4/13روانشناختی متوسط دارند؛ 

نشان داد، که  )(نتایج آزمون )کای اسکوئر تک نمونه ای(  روانشناختی باالیی دارند. 

 توزیع متغیر در بین پاسخگویان معنادار می باشد. فرضیه تحقیق تایید شد.

وانشناختی درصد از پاسخگویان سالمت ر 0/7/30ان پسر به این شرح است: میزان سالمت روانشناختی در بین دانشجوی

وانشناختی باالیی درصد از پاسخگویان نیز سالمت ر 7/54درصد از پاسخگویان سالمت روانشناختی کم و  7/14متوسط دارند؛ 

غیر در بین نشان داد، که توزیع مت )(نتایج آزمون )کای اسکوئر تک نمونه ای( دارند.  

 پاسخگویان معنادار می باشد. فرضیه تحقیق تایید شد.
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 بحث و نتیجه گیری
 مفهوم سازی یانسان توانمندی های شکوفا سازی معنای به و آرمانی زندگی مبنای بر را سالمت روانی( 1989) ریف

 نظری ابعاد. تندهس مثبت ن شناختیروا سالمت مکمل و مشابه مالکهای بردارنده در دیدگاه این که کرد نشان خاطر و کرده

 هدفمندی ران،دیگ با مثبت ارتباط فردی، رشد محیطی، تسلط استقالل،: شامل اخیر دیدگاه در مثبت روان شناختی سالمت

 عملکرد بر وانر و روح تأثیر که چرا است اهمیت حائز بسیار ای مقوله روانی سالمت می باشد.  خود پذیرش و  زندگی در

 مبحث بر باز دیر از پزشکی علوم دانشمندان همچنین و ما مذهبی بزرگان راه این در. نیست پوشیده کس هیچ بر جسمانی

 بهداشتی اصول به افراد قاتفا قریب اکثریت یکم و بیست قرن به ورود با بویژه و کنونی جوامع در. اند داشته تأکید روان سالمت

 آموزشگاهها طریق زا فرزاندان به و گروهی های رسانه طریق از والدین به ددارن آگاهی خویش جسمانی مختلف ابعاد به مربوط

 نمی اهمیت رزندانف و خود روانی بهداشت مهم بسیار امر به متاسفانه جامعه اکثریت ولی. شود می سفارش و توصیه مهم این

 و مشکالت بر مبنی دافرا تعداد مختلف کشورهای آمارهای حسب بر که حالی در. ندارند آگاهی نمائیم بیان آنکه بهتر و دهند

. است کنترل مکان یا عمنب راتر اجتماعی یادگیری نظریه در اهمیت پر و ویژه مفاهیم از یکی. است فزونی به رو روانی معضالت

 ادراک یدارا هستند ونیبیر کنترل دارای که افرادی راتر، فرضیات بنابر. است بیرونی و درونی کنترل بعد دو دارای مفهوم این

 معتقد را ادافر این راتر .است فردی کنترل قوای و ندارد فرد رفتار با ارتباطی که هستند رویدادهایی و حوادث از منفی یا مثبت

 کند. می فرض برونی یا شانس به

 و کنترل منبع خود اثربخشی، پژوهشی در 1386 سال در زاده عباس و یزدی باقری زاده، سلیمانی یافته های صالحی،

 منبع و سالمت روان بین داد نشان نتایج آن که دادند قرار مقایسه مورد بندرعباس شهر پزشکی دانشجویان در را روان سالمت

ران قیبی و همکادارد؛ که با نتایج پژوهش ما همسو می باشد. همچنین یافته های پژوهش ن وجود داری معنی رابطه کنترل

 و بیشتر وابخ اختالل و اضطراب مشکل بیشتر، جسمانی شکایات بیرونی، کنترل با ( نیز نشان داد که، دانشجویان1392)

 بوده معنادار آماری لحاظ از موارد تمام در تفاوت این. شوندمی افسردگی به مبتال بیشتر و داشته تر ضعیف اجتماعی کارکرد

و  ای )مرادیهپژوهش  ای تحقیق ما با نتایجهمچنین یافته ه است؛ که این یافته های نیز با نتایج پژوهش ما همسو می باشد.

ادی و اعتم(؛ 1392(؛ یوسفی و محمدخانی )1393(؛ فروتن و همکاران )1394(؛ محمدی و همکاران )1394همکاران )

 در ودیکسون ونزج ، سالتز ، ( و پژوهش کوپر، فرای2008تاکلسون ) و (؛ ماهون2002فایرز و همکاران )(؛ 1390همکاران )

ی مختلف مونه هاندر خصوص اثربخشی نوع منبع کنترل )درونی یا بیرونی( بر میزان سالمت روانشناختی در بین  (2002 سال

 جه با نتایه شد؛ کهمچنین در پژوهش ما بین منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر نیز اختالف معناداری دید همسو می باشد.

اما  ری دیده نشد.ن تحقیق بین منبع کنترل دخترو پسر تفاوت معناداهمخوانی ندارد. در ای (1996) همکاران و روز تحقیق

 (؛ بین1394همکاران ) و( همخوانی دارد. البته در یافته های پژوهش مرادی 1389یافته های ما با نتایج اصفهانی و همکاران )

الف اشد؛ و این اختا همسو نمی بنداشت؛ که با یافته های پژوهش م وجود معناداری تفاوت مرد و زن دانشجویان کنترل منبع

و  وهش مرادیشد. پژدر نتایج نیز می تواند ناشی از متغیرهای مداخله گر و ناشی از تفاوت بین نمونه های مورد بررسی با

 اهواز انجام گرفته است. واحد آزاد دانشگاه متاهل ( در بین دانشجویان1394همکاران )

بین میزان سالمت روانی دانشجویان دخترو پسر اختالف معنادار آماری  همچنین یافته های پژوهش ما نشان داد که

 مطالعه مورد افراد روانی سالمت و جنسیت ( نشان داد که، بین1392وجود ندارد. اما یافته های پژوهش یوسفی و محمدخانی )

بودند؛ که با یافته های پژوهش  است و زنان از سالمت روانی کمتری نسبت به مردان برخوردار داری وجود داشته معنی رابطه

 مرد و زن دانشجویان روان سالمت بین .( نشان داد که،1394البته یافته های پژوهش مرادی و همکاران ) ما همسو نیست.

تواند بیرونی و یا درونی منبع کنترل میبه طور کلی؛  وجود ندارد؛ که با یافته های پژوهش ما همسو می باشد. معناداری تفاوت
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اما کسانی که منبع کنترل بیرونی  ،د، کسانی که منبع کنترل درونی دارند، معتقدند که سازندگان اصلی زندگی خود هستندباش

( در 2004کواتمن ) .است  آید اصوال محصول شانس، تصادف و یا نتیجه اعمال افراد دیگردارند معتقدند که آنچه بر سر آنها می

ها دارای اضطراب بیشتر، عزت نفس کمتر، راد دارای منبع کنترل بیرونی بر خالف درونیتحقیقی به این نتیجه رسیدند که اف

باشند و در واقع افراد داری سالمت روانی دارای سازگاری بهتری هستند و کمتر از کم اعتمادتر، پرخاشگر و با بینش کمتر می

ن اعتقاد فرد در مورد کسب پاداش از طریق کوشش منبع کنترل به میزا. شوندافراد دارای منبع کنترل بیرونی نگران می

شخصی اطالق می شود. افرادی که از منبع کنترل درونی برخوردارند بر این باورند که اداره سرنوشت آنها در دست خودشان 

ی که از است. دانشجویانی که این خصوصیت را دارند ، معتقدند که غرامت آنها بستگی به عادات مطالعه خودشان دارد. افراد

منبع کنترل بیرونی برخوردارند، بر این باورند که سرنوشتشان در دست دیگران است. دانشجویانی که این ویژگی را دارند، 

 معتقدند که نمرات آنها بسته بخت و اقبال یا حال و هوای مدرس است. 

ی آزاد مالش اموراشد اعه فرد معتقد بمفهوم منبع کنترل دقیقاً معادل مفهوم اراده و آزادیست. این امکان وجود دارد ک

هار ا احساس مرونی بدو عاری از جبر است و دومین حال، تمامی آن اعمال ناموثر واقع خواهد شد.  با وجود این منبع کنترل 

ی هستند، ل درونهشیار بر زندگی ارتباط مشخص و آشکاری دارد. افرادی که دارای متغیرهای شخصیتی موسوم به منبع کنتر

کردن  د در مهارایی خو، تاثیر و کنترل داشته باشند و خود را حاکم بر سرنوشت خود ببینید اینان به توانتقدند که تقویتمع

رل کافی ند که کنتاد داررویدادهای زندگی یعنی منبع داخلی نظارت و کنترل باور دارند. افراد دارای منبع کنترل درونی، اعتق

 کالیف خودتها در شته و مطابق همین باور رفتار می کنند. تحقیق نشان داده است که آنبر زندگی خود و رویدادهای آن دا

ری قائل واالت عملکرد بهتری دارند. کمتر تحت نفوذ دیگران قرار می گیرند و برای مهارت ها و پیشرفت های خود ارزش

وه آنها عال ههشیارترند ب از آنها استفاده کنند.هستند. اینان نسبت به قرنیه های محیطی که می توانند برای هدایت رفتار خود 

است  اکی از آنحدماتی بیشتر از افراد دارای منبع کنترلی بیرونی برای قبول مسئولیت اعمال خود آمادگی دارند. تحقیقات مق

 که افراد دارای منبع کنترل درونی از بهداشت روانی، بهتری برخوردارهستند.

رقابتی بیشتر  عیتهایباورند که افراد دارای منبع کنترل بیرونی در موق بر این( 1991) وبیرن، باروندر همین خصوص؛ 

نبع کنترل مکنند.افراد با درونی دارند رفتار می همکاری بخوبی افرادی کنترل اما در هنگام به تسلیم شدن گرایش دارند،

 کنند.یمیستادگی اکنند و در برابر فشار همرنگی وذ میدادهای خود بیشتر اعمال نف بر برون های اجتماعی درونی در چالش

ین افراد همچن بینند.وان میخود را نات فشارزا های بیرونی مهار کمتری بر رویدادها دارند و در موقعیت افراد با منبع کنترل اما

دهند،در یمری نشان آن توجه زیادتآید بیشتر حساس بوده و به پیرامون بر می هایی که از محیطنشانگان و نشانه بیرونی به

دهند. نمی شی نشانکنند یا در برابرآنها واکنزیاد توجه نمی های ظریفافراد با منبع کنترل درونی به این نشانه حالیکه

است که  نیهای رفتاری کساباشد همانند همبستهبیشتر درونی میهای رفتاری کسانی که منبع کنترلشانهمچنین همبسته

مت رتقای سالاه منظور بنابراین توجه به منبع کنترل )درونی یا بیرونی( ب پیشرفت در آنها باال است. طلبی وزه موفقیتانگی

 روانی مردم جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجویان دختر و پسر از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

 فهرست منابع
 . 383 -373(: 24) 6ی. مجله علوم روانشناختی. سالمت روانو  رییپذ بیآوری، آس(. تاب 1386بشارت، محمدعلی )

-(.بررسی پایلی،روایی و تحلیل عاملی مقیاس سخت کوشی،مجله تربیت بدنی1387بشارت،محمدعلی )

 .46-31،صص35حرکت،شماره
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کرد ملو ع یگبا افسرد یرونیب -یمحمد کاظم. رابطه منبع کنترل درون انیضراب ن،یاحمد، محبوب حس انیپهلو یدریح

 32-23( :4) 4 ;1378همدان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیتحص

دانش آموزان دختر  ای مقابله هـای بررسی رابطه سالمت روان، متبع کنترل و شیوه(. 1390خسروی، زهره و آقاجانی، مریم. )

 .1-12(:  1)1عات زنان، سال اول مقطع متوسطه شهر تهران. مطال

و  تیشفقت خود، هو یبر مبنا یسالمت روان ینیبشی(. پ1394) انیمهدی؛ مهدی قزلسفلو، هادی محمدلو، الهام قربان ،یرستم

 .44-30، صفحه  زیی، پا15، شماره 4. دوره ی. فصلنامه آموزش، مشاوره و رواندرمانانیدانشجو یخودشناس

 ی روانی. تهران: مرکز انتشارات رشد.(. آسیب شناس1398شاملو، سعید )

و منبع  یمذهب یاعتقادها نی. رابطه ب(1386) عباس زاده عباس دعباس،یس یزدی یزاده الله، باقر یمانیسل ،یلیل یصالح

 (1) 11 .نیقزو یدانشگاه علوم پزشک ی. مجله علمانیکنترل با سالمت روان در دانشجو

ارتباط هوش  یررس. ب(1391) یعقوبی اسمنی،  انیبکائ ی، مهد یدکتر فاطمه چراغ،  ریکب یکرم دیناهن؛ حس بهی، ط یطهران

 ییو ماما یرستارپ. مجله مراقبت شابوریدانشکده ن یپرستار انیدر دانشجو یلیتحص شرفتیبا سالمت روان و پ یجانیه

 .45-35( :3) 20. نایسابن

تنش و منبع  مقابله با یسبک ها ،یجانیقدرت هوش ه یرسر(. ب1393) باقریان مهرنوش,کاظمیان سمیه فروتن، محمدرضا؛ 

و  یتیربتعلوم  در حوزه نینو یپژوهش ها یالملل نیکنفرانس ب نیاول. انیدانشجو یسالمت عموم ینیب شیکنترل در پ

 . رانیا یو مطالعات اجتماع یروانشناس

 -یمنطق کردیبا رو یمشاوره گروه ریتأث ی(، بررس1384محمود. ) ،یرزمانیماندانا و م ،یریام ن،یحس ،یمیرضا، سل ا،نی یکرم

و زمستان، ص  زیی، پا2شماره  ،یعلوم رفتار قاتیفصلنامه تحق ان،یدانشجو یلیتحص شرفتیبر منبع کنترل و پ یعاطف

61- 68. 

 تهران، نشر ارسباران. ،یاجتماع ی(، روانشناس1388) وسفی ،یمیکر

 یه مهارت زندگآموزش س یاثربخش یا  سهیمقا ی(. بررس1389)نیر، زارع، حسشاهپو ،ییخو یفرزانه، احمد ع،یمن یلیکائیم

 .5شماره 21مازندران،دوره  یسال اول.مجله دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یبر سالمت عموم

(. از 47-46 )مسلسل 2-1ره  , شما 16(. ارتقاء سالمت روان از نیاز تا هشدار. نشریه ابن سینا:  دوره  1393نورباال، احمدعلی )

 .5تا صفحه  4صفحه 

 یدهاو راهبر یخودکارآمد ی،باورهاییسخت رو نیب یرابطه  ی سهی(.مقا1388) برزیفر ،یباقر و نه،یحس ی،وسفی

 یاد اسالمآز گاه،دانشینیبال یو رفتار مجله روانشناس شهیاند یدر دانش آموزان دختر،فصل نامه  یعاطف یمیخودتنظ

 .14ره واحد رودهن،دوره چهارم،شما

ن دستان و رابطه آکر یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یسالمت روان زانیم یبررس(. 1392) مونا ی،محمد خانو  قیفای؛ وسفی

-354: 6 یاپیماره پش - 6، شماره 56دوره . مجله دانشکده پزشکی. آنان یلیسن، جنس و رشته تحص یرهایبا متغ
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