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  دهيچک

 که هستند ناکارآمد و يانطباق ريغ يوبعض سازگارانه ها آن از يبعض که کنند يم استفاده يمتفاوت يراهبردها از ها يجانه ميتنظ يبرا افراد :پيش زمينه و هدف

 بـا  تواند يم) بيني خوش( ندهيآ از مطلوب انتظارات جمله از يزندگ به نسبت افراد مندي جهت نيهمچن و .دهد قرار ريتاث تحت را آنان يعموم سالمت تواند يم

 در يعمـوم  سـالمت  بـا  ها يجانه ميتنظ يراهبردها و بيني خوش رابطه يبررس حاضر مطالعه هدف. باشد داشته رابطه آنان يعموم سالمت با مرتبط يرفتارها

  .بود دانشگاه انيدانشجو از يا نمونه

 يا خوشه گيري نمونه روش با نمونه عنوان به) دختر١١٢ پسرو ٧٠(دانشجو ١٨٢ هدف نيا به لين يبرا. است يهمبستگ نوع از پژوهش روش :ها روشمواد و 

 يراهبردهـا  نامـه  پرسـش  ،LOT-R)( يزنـدگ  مندي جهت شده نظر ديتجد هاي نامه پرسش با شدندو انتخاب هياروم دانشگاه انيدانشجو انيم از يا مرحله چند

 چند ونيرگرس ليتحل و رسونيپ يهمبستگ بيضر يها روش از استفاده با ها داده. شدند يابيارز) GHQ-28(يعموم سالمت نامه پرسش و)EPQ(جانيه کنترل

  .گرفت قرار ليتحل مورد همزمان يريمتغ

 يا رابطه يعموم سالمت و يکنترل يراهبردها نيب اما. دارد داري معني مثبت رابطه )=٢٢/٠r ،>٠١/٠P(ينيخوشب با يعموم سالمت که داد نشان جينتا :ها يافته

 نمود نييتب را يعموم سالمت انسيوار از درصد ٠٦/٠ ينيخوشب،)يبازدار و يابيارز(جانيه ميتنظ ي،راهبردهاينيخوشب:پژوهش يرهايمتغ نيب از. نداشت وجود

)٠٠١/٠p< .(  

 و مقابله يريکارگ به باالتر سطوح با بيني خوش ها يافته ريسا با همسان خوردارندو بر يخوب يعموم سالمت از هستند نيخوشب که يافراد: بحث و نتيجه گيري

  .است همراه ها يجانه ميتنظ در ،اجتناب تر يينپا سطوح

  يعموم سالمت جان،يه ميتنظ يراهبردها ،بيني خوش :ها واژهکليد 
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  ٠٩١٤٤٤١٦٦٤١: تلفن ،هياروم دانشگاه يانسان علوم و اتيادب دانشکدة ،٢ والفجر ابانيخ ه،ياروم :مکاتبهآدرس 

E-mail: Ali_Issazadeg@yahoo.com 

 
  

   

                                                
  هياروم دانشگاه ،يانسان علوم و اتيادب دانشکدة ،يشناس روان آموزش گروه ارياستاد ١
  )نويسنده مسئول(اروميه پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، روان آموزش گروه استاديار ٢

3 health psychology 
4 physical and psychological health 
5 optimism 
6 emotion regulation strategies 

  مقدمه

 دهد يم نشان ۳سالمت يشناس روان حوزة در يپژوهش اتيادب

 ينـ يب شيپـ  عوامـل  فهـم  يبـرا  ياديز توجه رياخ يها سال در که

. دارد وجود پژوهشگران نيب ۴يروان و يجسمان يسالمت يبرا کننده

 به را يتوجه قابل يعالقمند رياخ يها دهه در که يعوامل جمله از

ـ  يراهبردهـا  و ۵ينـ يب خـوش  عامل است کرده جلب خود  يکنترل

 ).۱( ۶هاست يجانه
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 بـا  افراد آن در که است يزندگ به مندي جهت کي بيني خوش

 وةيشـ  به را يزندگ روزمرة يدادهايرو بينانه خوش مندي جهت کي

). ۲( کننـد  يمـ  تجربـه  تـر  مثبت يامدهايپ انتظار کي با و تر مثبت

 يامـدها يپ انتظار به اشاره بيني خوش ريشر و ور کار مدل با مطابق

ــت ــدهيآ از مثب ــه). ۳( دارد ن ــم ب ــتوا زع ــاران و سرواس ) ۴( همک

ـ  کـه  هستند يکسان ها خوشبين  انتظـار  بـه  يشـناخت  شيگـرا  کي

  .دارند مطلوب و مثبت يامدهايپ

 بـه  بينـي  خـوش  اسـت  ممکـن  کـه  معتقدند نامحقق از يبرخ

 کـه  اسـت  نيا بر نظر. باشد يسازگار مهم کنندة بيني پيش عنوان

 نـه يزم نيـ ا در اسـت؛  ارتباط در يسالمت و يستيبهز با بيني خوش

 طـور  بـه  بينـي  خـوش  کـه  دهـد  يم نشان يجار و نيشيپ مطالعات

ــه داري معنــي ــا جنب ــ يســتيبهز و يســالمت متعــدد يه  را يذهن

 در بـاال  نمـرات  که است نيا از يحاک ها يبررس. کند يم بيني پيش

 نمـرات  و تـر  يينپـا  خـون  فشـار  و يزنـدگ  از تيرضا با بيني خوش

 و سگراسـتروم ). ۲( اسـت  همـراه  يافسـردگ  نشـانگان  بـا  تـر  يينپا

 اگـر  يحتـ  بيني خوش يگر يانجيم نقش که دادند نشان همکاران

 زعم به. است توجه قابل يعموم سالمت خصوص در باشد زين يجزئ

 در بهتـر  يسـت يبهز بـا  يمثبت طور به بيني خوش يباال سطوح آنان

  ).۵( دارد يهمبستگ مشکالت و مصائب با ييارويرو مواقع

 يسـت يبهز و بينـي  خوش يرو بر کار از که يخوب جينتا از يکي

 افـراد  بـا  مطالعه نيچند. است يپزشک حوزة در آمده بدست يفرد

 کي افراد نيا که است شده انجام قلب نييشرا يجراح عمل يدارا

 گرفتنـد؛  قرار نظر تحت آن از بعد ماه هشت و يجراح از شيپ ماه

 از بعـد  و قبـل  تري کم اضطراب بين خوش افراد که داد نشان جينتا

 سرطان يدارا افراد دربارة که يگريد مطالعه. داشتند يجراح عمل

  ).۶( است داشته بر در يمشابه جينتا شده انجام گردن و سر

ـ  يبهبـود  نـد يفرا درخصـوص  ريگيپ يا مطالعه در  کـه  يمردان

 يبهبـود  و کنـد  يبهبـود  بـا  گـروه  دو به افراد بودند داده يپسويب

 طور به کند يبهبود يدارا افراد داد نشان جينتا شدند؛ ميتقس عيسر

 يبهبـود  يدارا افـراد  بـه  نسـبت  تـري  کم بيني خوش يتوجه قابل

 مـورد  زيـ ن يمنـ يا سـتم يس با بيني خوش رابطه ).۷( داشتند عيسر

 نشـان  خصـوص  نيـ ا در يپژوهشـ  جينتـا . اسـت  گرفتـه  قرار توجه

 از يشـتر يب T هاي لنفوسيت يمنيا يها سلول ها بين خوش دهد يم

 ).۸،۵( دارند زا تنش يها محرک به پاسخ در ها ينبدب

ـ  در. اسـت  ارتباط در زين افراد يروان سالمت با بيني خوش  کي

 يروان سالمت بيني خوش که است آن از يحاک جينتا يطول مطالعه

 نشـان  جينتـا ). ۹( کنـد  بيني پيش تواند يم سال ده از پس را افراد

ـ  سـالمت  بينـي  خـوش  دهـد  يم  ،يجبـر  وسـواس  نشـانگان ( يروان

 و خــواب اخــتالالت( يجســمان ســالمت و) خصــومت ،يافســردگ

ـ  هـا  پـژوهش ). ۱۰( کند يم بيني پيش را) يپرتنش  نشـان  نيهمچن

 يشتريب يسرطان ضد يعيطب هاي ياخته بين خوش افراد است داده

  ).۱۱(داشتند نيبدب افراد به نسبت

 سـالمت  بـا  آن ارتبـاط  و بينـي  خـوش  با مرتبط عوامل از يکي

 يدادهايرو با مواجهه در ها يجانه مهار و مقابله يها سبک ،يعموم

 مــؤثر يمهــار يراهبردهــا اضــافه بــه بينــي خــوش. اســت زا تــنش

 تيـ موفق ،يجسمان و يروان سالمت يرو بر يمثبت جينتا ،ها يجانه

 افـراد  دهـد  يمـ  نشان يپژوهش جينتا ).۱۲( دارد يليتحص و يشغل

 کـه  کنند يم استفاده ها يجانه مهار يبرا ييراهبردها از بين خوش

 نيا از يحاک جينتا. کنند غلبه مشکالت بر تا دهد يم امکان آنان به

 ،يذهنـ  يرسـاز يتصو مثل يکنترل يراهبردها از افراد نيا که است

 اسـتفاده  1مجـدد  يابيـ ارز و يمنطقـ  ليـ تحل و فکر کنترل تالش،

 ).۱۳( کنند يم

 عيوقا با يسازگار در يمهم نقش ها يجانه يکنترل يراهبردها

 کـه  دهـد  يم نشان ها پژوهش جينتا). ۱۴( دارد يزندگ زاي استرس

 ،يشـناخت  روان يشادمان بر ها يجانه مؤثر ميتنظ در افراد تيظرف

). ۱۵( گذارد يم ريتأث مطلوب يفرد نيب روابط و يجسمان يسالمت

ـ  رييـ تغ منظـور  بـه  کـه  شـود  يم اطالق ياعمال به جانيه ميتنظ  اي

                                                
1. reapprisal 
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 شيخي زادگان، دکتر سيامک عيسي دکتر علي
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 خـود  از يخاصـ  شـکل  و رود يمـ  کار به يجانيه حالت کي ليتعد

  ).۱۶( است يبخش نظم

 شده مطرح) ۱۷( گروس و جان توسط يکنترل راهبرد نوع دو

 بـر  متمرکـز ) ب( و ،1پاسـخ  بـر  متمرکـز  يراهبردهـا ) الـف ( :است

 فـرا  در مرحله پنج در است ممکن ها يجانه ها آن نظر به. 2نديشآيپ

 تيموقع انتخاب) ۱( مراحل شامل که شوند، کنترل شان يتجل روند

) ۵( و يشـناخت  رييـ تغ) ۴( 3يـي آرا توجـه ) ۳( تيـ موقع رييتغ) ۲(

 مرحلة چهار. باشند يم يکيولوژيزيف و يرفتار ،يتجرب پاسخ ميتنظ

 جـزء  پـنجم  مرحلـه  و نديشـا يپ بـر  متمرکـز  يندهايفرا اجزاء اول

 بـا  کـه  خـاص  يمهار راهبرد دو. است پاسخ بر متمرکز يندهايفرا

ـ  5يبـازدار  و 4يشـناخت  مجـدد  يابيـ ارز ارتباطند در مراحل نيا  اي

  ).۱۷( است ها يجانه يفرونشان

 نديشـا يپ بـر  متمرکز يکنترل راهبرد با يشناخت مجدد يابيارز

 داديرو کي با ارتباط در تفکر وةيش در رييتغ يعني است، ارتباط در

 يبازدار و گيرد يم صورت جانيه ظهور از قبل که جانيه فراخوان

 اسـت،  ارتبـاط  در پاسـخ  بـر  متمرکز کنترل راهبرد با يفرونشان اي

 بالقوه داديرو کي برابر در يرفتار طور به پاسخ وهيش در رييتغ يعني

 دهـد  يمـ  يرو جانيه يتجل و آغاز از پس که جانيه کي فراخوان

)۱۹،۱۸.(  

ـ  راهبـرد  که دهند يم نشان ها پژوهش  مجـدد  يابيـ ارز يکنترل

 ادتريـ ز تجربـه  بـا  و تـر  کـم  يمنفـ  هاي يجانه ي تجربه با يشناخت

 در يپژوهشــ هــاي يافتـه ). ۲۰( اســت همــراه مثبـت  هــاي يجـان ه

 سـالمت  طهيح در ها يجانه ميتنظ يراهبردها يامدهايپ خصوص

 يهـا  نشـانه  بـا  هـا  يجـان ه يفرونشـان  کـه  دهنـد  يم نشان يعموم

 فشـار  ،يعروقـ  – يقلبـ  هـاي  يستمس در يکيولوژيزيف يختگيبرانگ

 از يحاک يپژوهش جينتا ).۲۱( است همراه معده زخم و آسم خون،

                                                
1. response - focused  
2. antecedent - focused  
3. attention array  
4. cognitive reapprisal 
5. suppression  

 سـطوح  يشـناخت  مجدد يابيارز کنترل راهبرد با افراد که است آن

 و استقالل خود، رشيپذ ،يشخص رشد ط،يمح بر تسلط در يباالتر

ـ  راهبـرد  با افراد عوض در و داشته گرانيد با مثبت ارتباط  يکنترل

 نشـان  گـران يد بـا  مثبـت  ارتبـاط  در تـري  يينپـا  سـطوح  يبازدار

 از کـه  يافـراد  دهـد  يمـ  نشـان  جينتـا  يکل طور به). ۱۵( دهند يم

 افـراد  ريسـا  به نسبت کنند يم استفاده يبازدار کنترل يراهبردها

 کـه  يحـال  در و رنـد يپذ بيآسـ  يجـان يه مشکالت برابر در شتريب

 کننـد  يم استفاده يجانيه مطلوب يمهار يراهبردها از که يافراد

 برخوردارنـد  يبهتر يروان سالمت از و داشته تري کم يريپذ بيآس

)۲۰.(  

 يکنترل يها مهارت دهد يم نشان جينتا يمرور مطالعه کي در

 بينـي  خـوش  آثـار  بـروز  موجب که است ياصل يسازوکارها از يکي

 زا تـنش  داديـ رو بـا  طرح و برنامه با شتريب بين خوش افراد. شود يم

 از زيـ گر ريتـداب  و افکـار  از شـتر يب نيبـدب  افـراد  و شـوند  يم مواجه

 شـده  انجـام  يها پژوهش به ينگاه). ۲۲( کنند يم استفاده تيواقع

ــ رابطــه جهــت در تــري کــم قيــتحق کــه دارد آن از تيــحکا  نيب

 .اسـت  شـده  روان سالمت با جانيه ميتنظ يراهبردها ،بيني خوش

 انيدانشـجو  يروان بهداشت با دانشگاه طيمح در که يعوامل از يکي

. هاسـت  يجـان ه ميتنظـ  يراهبردهـا  باشـد  داشـته  رابطـه  تواند مي

 قبال در را انيدانشجو تواند يم ها جانيه ميتنظ در يکاست هرگونه

 پـذير  آسـيب  اضـطراب  و يافسـردگ  جمله از يروانشناخت مشکالت

 جملـه  از يزنـدگ  بـه  منـدي  جهـت  در تواند يم ليمسا نيا و سازد

 حاضرپژوهش  در نيبنابرا. باشد اثرگذار افراد ينيبدب اي بيني خوش

 هـاي  يـاس مق ريـ وز ينيخوشب عامل رابطه که بود آن نخست هدف

ـ  بهداشت با جانيه ميتنظ راهبرد  تيـ نها ودر شـود  يبررسـ  يروان

ـ  از ميکنـ  يبررسـ  کـه  بـود  آن هـدف   بينـي  خـوش  ريـ متغ دو نيب

 يبـرا  را ييبـاال  بينـي  پيش قدرت کدام جانيه ميتنظ يوراهبردها

 در موجـود  شـواهد  و ها يافته اساس بر .دارد يعموم سالمت ريمتغ

  :شود يم يبررس ريز يها سوال پژوهش يرهايمتغ نهيزم
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 سـالمت  بـا  جانيه ميتنظ يراهبردها و بيني خوش نيب ايآ-۱

  دارد؟ وجود يا رابطه يعموم

 ســالمت يجــانيه ميتنظــ يراهبردهــا و بينــي خــوش ايــآ -۲

  ؟کند يم بيني پيش داري معني طور به را يعموم

  

  کار وروش مواد

ــه ــار جامع ــژوهش در يآم ــر پ ــارت حاض ــت عب ــکل از اس  هي

 دوم سـال  نـيم  در کـه  هياروم دانشگاه يکارشناس مقطع انيدانشجو

 کـه  پژوهش تيماه به توجه با. داشتند اشتغال ليتحص به ۸۹-۸۸

 مورگـان  -يگرجسـ  جـدول  بـه  توجـه  بـا  و است يهمبستگ نوع از

 چنـد  يتصـادف  گيـري  نمونه روش به نفر ۲۰۰ بر مشتمل يا نمونه

 علـوم  يليتحصـ  مختلـف  يهـا  رشـته  انيدانشـجو  نيب از اي مرحله

 ۱۸ نامه پرسش. شدند انتخاب يمهندس – يفن و هيپا علوم ،يانسان

 و. شدند حذف نمونه گروه از شدن پر ناقص علت به نفر ۲۰۰ از نفر

 مـورد ) پسر ۷۰ و دختر ۱۱۲( نفر ۱۸۲ از حاصل يها داده آخر در

 نمونـه  کـل  اريـ مع انحـراف  و يسـن  نيانگيـ م. گرفتند قرار ليتحل

 در يجـان يه ليمسـا  کـه  اين به توجه با .بود ۰۶/۲و ۱/۲۱ ترتيب به

 هـاي  يشـاني پر اغلـب  و هسـتند  مهم ييدانشجو دوره اول يها سال

ـ  يسـن  دامنـه  يط در يجانيه و يذهن  بـروز  يسـالگ  ۱۸-۲۴ نيب

 دامنـه  نيـ ا در يعمـوم  سـالمت  لحاظ از يبيآس نوع هر و کند يم

 مقطـع  از شـتر يب نمونـه  گـروه  شـد  يسع دارند يمهم اثرات يسن

  .شوند انتخاب يکارشناس

 صـورت  در هـا  دهنـده  پاسـخ  هيـ کل،ياخالق مالحظات لحاظ از

 در کـه  داشـتند  کامـل  يآزاد داشتند، مشارکت پژوهش در ليتما

 بـه  نـان ياطم نيـ ا .نکننـد  شـرکت  پـژوهش  در ليتما عدم صورت

 امور يابر و هستند محرمانه اطالعات تمام که شد داده ها يآزمودن

 ميحـر  تيرعا منظور به .گرفت خواهند قرار استفاده مورد يپژوهش

 صورت در .نشد ثبت کنندگان شرکت يخانوادگ نام و نام يخصوص

 امکان يانفراد مشاوره جلسه کي قالب در کنندگان شرکت ل،يتما

. داشـت  وجـود  يشـان برا پـژوهش  اتمـام  از پس پژوهش جينتا ارائه

 يها داده ليتحل و شده مطرح سوال دو يبرا جينتا يبررس منظور به

 انحراف ن،يانگيم درصد، ،يفراوان جمله از يآمار يها شاخص از آن

  .شد استفاده ونيرگرس ليتحل و هيتجز و يهمبستگ بيضر و اريمع

  :از عبارتند پژوهش نيا در رفته بکار يها اسيومق ابزار

-LOT( يزندگ يريگ جهت شده نظر ديتجد نامه پرسش -الف

R(1: کارور روي يش توسط نامه پرسش نيا )شـده  يطراحـ ) ۲۰۰۲ 

 را خـود  انتظـارات  افراد که يا اندازه يسوال هشت اسيمق نيا. است

 و دهـد  يمـ  دسـت  بـه  ،کنند يم يابيارز يزندگ يامدهايپ به نسبت

 .اسـت  يمنفـ  سـوال  چهـار  و مثبـت  عبـارت  بـا  سوال چهار شامل

 و شود يم گذاري نمره ميمستق طور به و بوده مثبت۱،۳،۴،۷ سواالت

 گـذاري  نمـره  معکـوس  صـورت  بـه  و بـوده  يمنفـ  ۲،۵،۶،۸ سواالت

  .شود يم

 اعتبـار  بيضـر  و ۷۶/۰ کرونبـاخ  يآلفا بيضر کارور و ري يش

 انيدانشجو از گروه کي يبرا را هفته چهار فاصله با ۷۹/۰ ييبازآزما

 يرو کـه  را آزمـون  نيا) ۲۳( پارک چت، هات. است کرده گزارش

 .انـد  کـرده  گـزارش  ۸۸/۰ يآلفـا  بيضـر  و کـرده  اجرا دانشجو ۹۶

) ۳( سـانا  و چانـک  ،۶۵/۰ کرونباخ يآلفا) ۲( همکاران و يواماکيک

 در. آوردنـد  بدست يآزمودن ۵۶۰ با را ۷۸/۰ کرونباخ يآلفا بيضر

 يدانشگاه شيپ آموز دانش ۲۷ بر آزمون نيا ييبازآزما اعتبار رانيا

  ).۱۱( است شده گزارش ۷۰/۰ روز ۱۰ فاصله با

 توسـط  نامه پرسش نيا ):ERQ(2جانيه ميتنظ نامه پرسش)ب

 يهـا  تفاوت يابيارز يبرا که است شده هيته) ۲۰۰۳(گروس و جان

 .رود يمـ  کار به جانيه يکنترل راهبرد دو يمعمول کاربرد در يفرد

 يدارا کـه  اسـت  شده ليتشک جمله اي عبارت ۱۰از نامه پرسش نيا

 بر ها پاسخ. است يبازدار و يشناخت مجدد يابيارز آزمون خرده دو

 تـا ) ۱( مخـالف  کـامآل  از اي درجـه  هفت کرتيل اسيمق کي اساس

                                                
1. revised life - orientation  
2. emotion regulation questionnair 
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 ۷۵/۰ کرونباخ يآلفا) ۱۸( جان و گروس. باشد يم) ۷( موافق کامالً

 نيـ ا. انـد  کـرده  گزارش يبازدار يبرا را ۶۷/۰ و يابيارز عامل يبرا

 يهـا  برنامـه  مقابله، يها سبک اسيمق با ها سازه ريسا با نامه پرسش

 بک، يافسردگ اههيس و اتسون و PANAS(1( يمنف و مثبت عاطفه

 يسـاز  آمـاده  منظـور  به ).۱۵( دارد رابطه فير آزمون و زونگ بک،

 ابتـدا . شـد  اسـتفاده  مضـاعف  ترجمـه  از جانيه ميتنظ نامه پرسش

 توسـط  سـپس  و ترجمـه  يفارس به پژوهشگران توسط نامه پرسش

 همکـاران  از نفـر  دو و يسيانگل زبان و يفارس زبان و اتيادب دياسات

 ترجمـه  نسـخه  بعد مرحله در .گرفت قرار ينيبازب مورد يروانشناس

 بـه  يسـ يانگل زبان ارشد يکارشناس انيدانشجو از يکي توسط شده

 مضـاعف  ترجمه نيا به که شد برگردانده يسيانگل به مجدد صورت

 ياصـل  نسـخه  و شـده  ترجمـه  نسـخه  مطابقـت  از پـس . گويند يم

 در. شـد  بـرداري  بهـره  آماده نامه پرسش و شد رفع موجود اشکاالت

 ۸۰/۰ ييايپا بيضر کرونباخ يآلفا روش از استفاده با پژوهش نيا

  .آمد بدست

 نيـ ا :۲۸GHQ-(2( يسـوال  ۲۸ يعموم سالمت نامه پرسش)ج

 است يپزشک روان در يغربالگر ابزار نيتر شده شناخته نامه پرسش

ـ  اخـتالالت  ييشناسـا  يبرا که  طيشـرا  در کيکوتيسـا  ريـ غ يروان

 کلـدبرگ  توسط يسؤال ۲۸ نامه پرسش نيا. رود يم کار به گوناگون

ـ  اخـتالالت  کـردن  سرند يبرا 3لريه و  يعمـوم  تيـ جمع در يروان

 کـدام  هـر  کـه  اسـت  يفرعـ  اسيمق چهار يدارا. است شده ساخته

) ج ؛ياضـطراب  ميـ عال) ب ؛يجسـمان  عاليم) الف :پرسشند ۷ يدارا

 توسط نامه پرسش نيا ييايپا. يافسردگ عاليم) د ؛ياجتماع کارکرد

 مطالعـه  در. اسـت  شـده  محاسـبه  ۹۱/۰ يبراهنـ  و نصـر  پاالهنگ،

 يآلفــا و ييآزمــا بــاز ييايــپا بيضــر) ۲۴( همکــاران و رحيميــان

) ۲۵( همکـاران  و يشـکر . است آمده بدست ۸۱/۰ با برابر کرونباخ

 و GHQ نامـه  پرسـش  دو ياجرا از حاصل يها داده نيب يهمبستگ

                                                
1. positive and negative affect schedule  
2. general health questionnaire  
3. Goldberg and Hillier  

۹۰- SCL بيضر) ۲۶( ياکبر يبررس در. اند کرده گزارش ۸۷/۰ را 

 يهـا  آزمـون  خـرده  يبـرا  و ۷۲/۰ نامـه  پرسـش  کـل  يبـرا  ييايـ پا

 و ياجتمـاع  يکـار  کـژ  ،خـوابي  بـي  و اضطراب ،يجسمان يها نشانه

  .اند کرده گزارش ۵۸/۰ و ۵۷/۰ ،۶۸/۰ ،۶۰/۰ بيترت به يافسردگ

  

  ها يافته

ـ  يا رابطـه  چـه  کـه  سـوال  نيـ ا يبررس يبرا   يرهـاي متغ نيب

 دارد وجود يعموم سالمت و جانيه ميتنظ يراهبردها ،بيني خوش

 سيمـاتر  ۱ جـدول  کـه  شد استفاده رسونيپ يهمبستگ بيضر از

 نمونـه  کـل  در را ها آن هاي مقياس ريز و يرهامتغ انيم يهمبستگ

  .دهد يم نشان

 نشان ۱ جدول در مطالعه مورد يرهايمتغ يهمبستگ سيماتر

ـ  که دهد يم  و مثبـت  رابطـه  يعمـوم  سـالمت  و بينـي  خـوش  نيب

 بيضـرا  نيـ ا که دهد يم نشان حاصل جينتا. دارد وجود داري معني

ـ  سيمـاتر  نيا اطالعات. است دار معني >۰۱/۰p سطح در  نيهمچن

 يشـناخت  مجدد يابيارز ،يکنترل يراهبردها نيب که دهد يم نشان

 نيـ ا بلکـه  .ندارد وجود دار معني رابطه يعموم سالمت با يبازدار و

 و بينـي  خـوش  يرهـا يمتغ نقش نييتع يبرا. است زين يمنف رابطه

 يعمـوم  سـالمت  انسيـ وار نيـي تب در جـان يه يکنترل يراهبردها

 در آن جينتـا  که شدند ونيرگرس معادله وارد نيب شيپ يرهايمتغ

  .شوند يم مشاهده ۳و ۲ جدول

 بـا  برابـر  ليـ تحل نيـ ا از حاصـل  F که دهد يم نشان ۲ جدول

ــوان يمــ نيبنــابرا. اســت دار معنــي >۰۰۱/۰p ســطح در ۷۳۱/۲  ت

  . کرد بيني پيش شده مطرح يرهايمتغ يرو از را يعموم سالمت

 و ۲ جـدول  که طور همان ونيرگرس ليتحل جينتا خصوص در

 >۰۰۱/۰p ســطح در شــده مشــاهده F زانيــم دهــد يمــ نشــان ۳

 يعمـوم  سالمت به مربوط انسيوار از درصد ۰۶/۰ و است دار معني

 توان يم يکنترل يراهبردها و بيني خوش يرهايمتغ لهيوس به افراد

 کـه  داد نشـان  ليتحل که نيا به توجه با). R2=  ۰۶/۰( کرد نييتب
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R2 ـ  بيضـرا  اسـت  دار معنـي  يآمـار  لحـاظ  از آمـده  بدست  يجزئ

) B= ۶۵/۱( بيني خوش بيضر. گرفت قرار يبررس مورد زين رهايمتغ

 احتمـال  با ريمتغ نيا که داد نشان t= ۱۲/۳ آمارة مقدار به توجه با

 بيني پيش را يعموم سالمت به مربوط راتييتغ نانياطم درصد ۹۹

) B=  -۱۸/۰( يبازدار و) B= ۰۳/۰( مجدد يابيارز بيضرا. کند يم

 کـه  داد نشان) ۲۵/۰ و ۸۵/۰ بيترت به( يها آماره مقدار به توجه با

 يعمــوم سـالمت  بــه مربـوط  راتييــتغ تواننـد  ينمــ رهـا يمتغ نيـ ا

  .کنند بيني پيش داري معني طور به را انيدانشجو

  

  پژوهش يرهايمتغ نيب يهمبستگ سيماتر ):۱(جدول

 M SD ۱ ۲ ۳ ۴ رهايمتغ

    ۱ ۱۹/۲ ۲۶/۸ بيني خوش

   ۱ -۱۸/۰ ۴۱/۸ ۷۷/۲۹ مجدد يابيارز

  ۱ ۰۳/۰ -۰۳/۰ ۱۶/۷ ۵۱/۱۴ يبازدار

 ۱ -۰۸/۰ -۱۲/۰ ۲۲/۰ ** ۴۶/۱۵ ۴۱/۵۷ يعموم سالمت

**P< ۰۱/۰  
  

  يعموم سالمت بر) يبازدار و يابيارز( يکنترل يراهبردها و بيني خوش انسيوار ليتحل خالصه جينتا :)۲( جدول

  شاخص    
 منبع

 داري معني سطح F مجذورات نيانگيم يآزاد درجه مجذورات مجموع

 ۳۲۲/۶۲۹ ۴ ۲۸۷/۲۵۱۷ ونيرگرس
۷۳۱/۲ ۰۰۱/۰ 

 ۴۰۱/۲۰۳ ۱۷۷ ۹۷۷/۴۰۷۸۰ مانده يباق
  

  يعموم سالمت با يکنترل يراهبردها ،بيني خوش ي کننده بيني پيش يرهايمتغ نيب گانه چند ونيرگرس هاي يلتحل :)۳( جدول

 R R2 SE B β t P نيب شيپ مالک ريمتغ

  
 يعموم سالمت

 بيني خوش
  
۲۴۱/۰ 

  
۰۶/۰  

۵۳/۰ ۶۵/۱ ۲۳/۰  *۱۲/۳ ۰۰۱/۰ 
 ۸۵/۰ ۱۹/۰ ۰۱/۰ ۰۳/۰ ۱۴/۰ مجدد يابيارز

 ۲۵/۰ -۱۵/۱ -۰۸/۰ -۱۸/۰ ۱۶/۰ يبازدار

   * P<  ۰۰۱/۰  
  

  و نتيجه گيري بحث

 يراهبردهـا  ،بينـي  خـوش  رابطه يبررس حاضر، پژوهش هدف

 حاضـر  پـژوهش  هاي يافته. بود يعموم سالمت با ها يجانه يکنترل

 ،بينـي  خـوش  انيـ م رابطـه  وجود بر يمبن اول هيفرض خصوص در

 و دهـد  يم قرار دييتأ مورد را يعموم سالمت و يکنترل يراهبردها

 جينتـا . دارد رابطـه  يعموم سالمت با بيني خوش فقط که داد نشان

ــد نشــان پــژوهش نيــا ــ از کــه دادن ــ يرهــايمتغ نيب ــ شيپ  ن،يب

ـ  يراهبردها و بيني خوش  انسيـ وار توانسـت  بينـي  خـوش  ،يکنترل

 نيـ ا. کنـد  نيـي تب دار معنـي  صـورت  بـه  را يعمـوم  سالمت ريمتغ

 ،)۲۷( همکاران و يآلو ،)۵( همکاران و سگراستروم جينتا با ها يافته

 هتچـت  ،)۳( سـانا  و چانـک  قـات يتحق ،)۸( ولراث ،)۶( تزجرالديف

 نسـبت  يا گونـه  به) ۲۹( داماسيکار ،)۲۸( همکاران و شپرد ،)۲۳(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 10

https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-612-fa.html


 شيخي زادگان، دکتر سيامک عيسي دکتر علي
 

 هیاروم یدوماهنامه دانشکده پرستاري و مامای    1390 آذر و دي، 34 یدر پ ی، پپنجمدوره نهم، شماره  390

 کـه ) ۳۰( همکاران و سپهوند هاي يافته با نيهمچن. دارد ييهمسو

 يزا اسـترس  يرخـدادها  بـا  بينانـه  خـوش  اسـناد  يها سبک رابطه

  . باشد يم همسو کردند، يبررس را يعموم سالمت و يزندگ

 بـين  خـوش  افراد که گفت نيچن توان يم افتهي نيا نييتب در 

 در نانياطم احساس داشتن علت به شوند يم مواجه چالش با يوقت

 ،بـين  خـوش  افـراد  ديـ د از ،کننـد  يمـ  يپافشـار  هـدف  به دنيرس

 گـر يد يسـو  از. هسـتند  يدسـتکار  قابـل  هـا  ياريبدب و ماتينامال

 ارتبـاط  در زين ديام سازه با بيني خوش که اند داده نشان ها پژوهش

 :دارد بخـش  دو ذهن کمان نيرنگ د،يام) ۳۱( درياسنا زعم به. است

 را او کـه  است ييها راه وجود از شخص ادراک به مربوط اول بخش

 نيا از شخص نانياطم سطح دوم و) گذرگاه( رساند يم اهدافش به

 جينتـا ). کارگزار( برسد اهدافش به ها راه آن لهيوس به است قادر که

 و بـوده  بـاال  يدواريـ ام بين خوش افراد در دهد يم نشان يپژوهش

 با ارتباط در و کرده عمل بهتر مناسب هاي هدف ييشناسا در آنان

 سـاختن  فـراهم  در بـين  خوش افراد ).۲۹( مصرترند هدف يريگيپ

 يارتقـا  موجـب  کـه  اي وابسـته  منـابع  و يا مقابلـه  يشـناخت  منابع

 نشـان  يپژوهش جينتا. هستند تر موفق شوند يم ها آن روان سالمت

 ،کننـد  يمـ  سـرکوب  را خود خشم تر کم بين خوش افراد است داده

ــردگ ــم يافس ــري ک ــد ت ــطراب و دارن ــا و اض ــرل يراهبرده  کنت

  ).۱۱( است تر کم ها آن نيب در گرانه سرکوب

 راهبرد دو نيب رابطه نبود پژوهش نيا گريد هاي يافته جمله از

 در. بود يعموم سالمت با يبازدار و يشناخت مجدد يابيارز يکنترل

 ها يجانه ميتنظ يراهبردها نيب دهند يم نشان مطالعات اغلب کل

 و يناکارآمـد  هـاي  نشانه). ۳۲( دارد وجود رابطه يعموم سالمت و

 محـور  يها اختالل از يمين از شيب در ها يجانه ميتنظ در يينارسا

I محور يصيتشخ يها اختالل تمام در و II بـاز  مجموعـه  نيچهارم 

 1يروانــ يهــا اخــتالل يآمــار و يصــيتشخ يراهنمــا شــده ينگـر 

)DSM(افتد يم اتفاق)کـه  دهنـد  يم نشان ها پژوهش از يبرخ ).۳۳ 

                                                
1.Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders(DSM) 

 ســالمت يامـدها يپ از يشــمار بـا  جــانيه موفـق  ميتنظــ ييتوانـا 

 بـر  فـرض  برعکس، .است مرتبط کيولوژيزيف و ياجتماع ،يجسمان

 ييربنــايز ســميمکان ،جــانيه ميتنظــ در يينارســا کــه اســت نيــا

 جينتـا  ،يکلـ  طـور  بـه ). ۳۴( باشد يم ياضطراب و يخلق يها اختالل

ـ  يهـا  سـبک  از کـه  يافـراد  که دهند يم نشان  در فيضـع  يکنترل

 برابـر  در شـتر يب افـراد  ريسـا  بـه  نسـبت  ،کنند يم استفاده جانيه

 که يافراد در که يحال در. باشند يم ريپذ بيآس يجانيه مشکالت

 بيآسـ  کننـد  يم استفاده مجدد يابيارز مانند مطلوب يها سبک از

ـ  در). ۳۵( دارنـد  تـري  کـم  يريپذ ـ  يلـ يتحل فـرا  مطالعـه  کي  نيب

 چهـار  در يروان يشناس بيآس نشانگان و جانيه ميتنظ يراهبرها

 سـوء  بـا  طيمـرت  اخـتالل  و خـوردن  ،يافسـردگ  ،ياضطراب اختالل

ـ  داري معنـي  رابطه که دهد يم نشان جينتا مواد، مصرف  هـا  آن نيب

 يهـا  پـژوهش  هاي يافته با يفعل پژوهش هاي يافته). ۳۶(دارد وجود

 بحث توان يم نيچن ها يافته نيا نييتب در. نبودند همسو شده ذکر

 توانـد  يمـ  ها جانيه يکنترل يراهبردها درخصوص ها يافته که کرد

 ها ياييآس که داده نشان مطالعات مثالً. باشد يفرهنگ ازعوامل متأثر

 يياروپـا  هـاي  يکـايي امر خود از شتريب تبار ييايآس هاي يکاييآمر و

  ).۳( هستند نيبدب تبار

 در يفرهنگـ  يهـا  گـروه  که دهند يم نشان ها پژوهش از يبرخ

 جـان يه درجـة  و هـا  يجانه يفرونشان اي يبازدار يفراوان و ها کنش

 يهـا  پـژوهش  رسد يم نظر به. متفاوتند هم با ها آن از حاصل يمنف

 ينشان فرو اي و يابرازگر خصوص در يغرب يکشورها در شده انجام

 شده توجه تر کم يفرهنگ يها ارزش و هنجارها مسئله به ها هيجان

ـ  منع کند يم انيب که غرب فرهنگ برخالف مثالً. است  يبـازدار  اي

 ممکن ييايآس يها فرهنگ در است همراه يمنف نشانگان با جانيه

 يها فرهنگ رسد يم نظر به. باشد همراه يمنف جانيه با تر کم است

ـ  يط،فرونشـان يشرا از يعيوسـ  دامنـه  کي در ييايآس  ابـراز  عـدم  اي

 يهـا  فرهنـگ  در کـه  يحـال  در. کننـد  يمـ  زين قيتشو را ها يجانه

  ).۳۷(شود يم ديتأک شتريب يتيحما خود يکارکردها يرو يياروپا
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 يمبتنـ ) ۳۸( يمنبه  زعم به ران،يا در يجانيه تظاهر يالگوها

 توان يم است قهر و تعارف شامل) باطن( اندرون و) ظاهر( رونيب بر

 رانيـ ا در جـان يه کنتـرل  يراهبردهـا  کـه  کرد انيب اساس نيا بر

 در کـه  طلبد يم. است گيري کناره و د،يتشد ،ييجا جابه بر يمبتن

 زيـ ن داخل در جانيه کنترل يراهبردها خصوص در يبعد مقاالت

 آنچه جان،يه ابراز اي و تظاهر خصوص در. رديگ انجام ييها پژوهش

 ؛يناسازگار آن ابراز عدم و شود يم يتلق مثبت غرب فرهنگ در که

 يتلقـ  ناسـازگارانه  جانيه همان ابراز گريد فرهنگ در است ممکن

 يآمـار  يهـا  داده تمـام  حتمـاً  نـدارد  يلزومـ  رسـد  يم نظر به. شود

 کسـان ي و مشابه متفاوت، فرهنگ دو نيب يشناخت روان يرهايمتغ

 عنـوان  به ها آن نقش و فرهنگ کل در و نهيزم بافت، مسئله. باشد

  .رديگ قرار توجه مورد ها پژوهش در يستيبا يبوم يرهايمتغ

 سـالمت  يشناس روان و هاست ملت همه يآرزو ،يروان سالمت

 بيآس عوامل و يبررس را يعموم سالمت ممکن حد تا دارد فهيوظ

 يبـرا  روان استقرار را يروان بهداشت. کند ييشناسا را آن به رسان

 دشـوار،  هـاي  يـت موقع يبرا کردن، کار مؤثر و نديخوشا هماهنگ،

 داشـتن  ييتوانـا  و خـود  تعـادل  يابيـ باز يبـرا  و بودن پذير انعطاف

 سالمت در يمهم نقش تواند يم که يعوامل از يکي. اند کرده فيتعر

 ينـ ييتب سـبک  بـا  يزنـدگ  بـه  يمنـد  جهـت  باشـد  داشته يعموم

ـ  سـالمت  منـدي  جهـت  نـوع  نيا. است بينانه خوش  سـالمت  ،يروان

. دهد يم قرار ريتأث تحت را افراد يشناخت روان يسازگار و يجسمان

 سه. است زين اي مقابله سبک نوع کي مندي جهت نوع نيا ييسو از

 بـه  توجـه  باشـد  بينـي  خـوش  مفهـوم  دهندة شکل تواند يم مؤلفه

 مثبـت  انتظـار  و دادهايـ رو مثبـت  ريتفسـ  ؛يزندگ مثبت يها جنبه

 در زيـ ن يزنـدگ  از يمنـد  تيرضـا  بـا  بينـي  خوش. ندهيآ به نسبت

ـ  يزنـدگ  از يمند تيرضا در چون است ارتباط  احسـاس  نـوع  کي

 وجـود  دارد مؤلفـه  سه احساس نيا دارد وجود زين يذهن يستيبهز

 عوامـل  نيا و يزندگ از تيرضا و يمنف عاطفه فقدان مثبت، عاطفه

 از. باشــد اثرگــذار يعمــوم ســالمت ،يســازگار در توانــد يمــ زيــن

 توانمندسـاز  هـاي  يصـه خص از يبرخـوردار  روان، سالمت يها نشانه

 درون منـابع  نيـ ا از يبرخوردار. است قدرت يدرون منابع اي يدرون

 يشـامدها يپ و ناگوار طيشرا رغم علي تا سازد يم قادر را فرد ،يفرد

 را خـود  روان سـالمت  و دهـد  ادامـه  را خود سازگارانه رشد ،يمنف

ـ  عنـوان  بـه  بينـي  خـوش  رسـد  يمـ  نظـر  به. کند حفظ  يژگـ يو کي

 در لـذا الزم اسـت  . اسـت  مؤثر خصوص نيا در يسرشت يتيشخص

ـ  عنوان به بيني خوش ،يعموم سالمت ارتقاء جهت  سـبک  نـوع  کي

 يخاصـ  شکل عنوان به يجانيه کنترل کارآمد يراهبردها و ينييتب

  .شود داده آموزش افراد به يبخش نظم خود از

  

  تشکرتقدير و 

ــا در کــه يزيــعز انيدانشــجو همــه از ــتحق ني  يهمکــار قي

  .ميسپاسگزار مانهيصم ،اند نموده
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