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Abstract
Aim: the mental health in the safe and progressive society
can impress on mental issues which is made by
depression, mental stress, and also inaccurate emotion and
weak self-efficiency, hence, the relation between cognitive
emotion regulation and self-efficiency with mental health
is the purpose of this investigation. Method: sample study
is including 311 students who are studying at high school
and they have chosen by Stage cluster sampling method.
In this study, have used the Cognitive emotion regulation
questionnaire, general self- efficiency questionnaire and
the short form of mental health questionnaire (DASS).
Results: The results of Pearson correlation analysis
showed that between dimensions of cognitive emotion
(rumination, positive refocusing / planning, positive
evaluation and acceptance of situation) And self-efficacy
has a significant relationship with mental health. Also
enter regression demonstrated that: cognitive emotion
regulation questionnaire (positive refocusing /planning,
positive assessment and acceptance situation) can
anticipate mental health significantly. In the other hand,
the self- efficiency is meaningfully able to predict mental
health as well. Conclusion: Since having a healthy society
depends on having healthy people, the findings of this
study can be considered that investing in training
strategies for cognitive emotion regulation and ways to
increase self-efficacy and belief in the abilities of students
at the age of school, Can affect the growth of a healthy
person and, consequently, a healthy society.
Keywords: cognitive emotion regulation, efficacy, mental
health, regression analysis
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مقدمه
م رت ین عوامل تأث ری گذار در داشتن جامعهای سالم و متعادل وجود سالمت روان است تا اف رد هنالاعف دنناوتب هعماج نآ دار
ی یک از مه 
هصرع های اجتما یع حضور بهم رسانند ،سالمت روانی سرمایه ا یلص داشتن یک جامعهی خ بو

و تسا

  

اتفر لوصحم اهنت ر یدرف       

نیست هکلب تحت تأث ری اجتماع و محیط اق صت ادی و ف زی ی یک قرار میگ ری د .لذا رب ای داشتن سالمت روان بایس یت هم هب رفتار فرد و هم هب
محیط وی توجه نمود .رچ ا هک انسان در محیط اجتماع هب سر می رب د ،و پیوس هت در معرض عوامل اجتما یع و یب ولوژی یک گوناگون ق رار
میگ ری د هک نت هجی ی آن اخ الت ل از سالمت روانی وی میباشد .سازمان بهداشت روانی سالمت را چنین تعریف میکند :حالت سالم یت
کامل جسم ،ی روان ،ی اجتما یع است نه فقدان یب ماری یا نقص عضو .سالمت روانی در واقع جنبهای از مفهوم سالم یت است .هدف هر
جامعه این است هک شرای یط را هک سالمت اعضای جامعه را تضمین میکند آماده نماید (نجات.) 1378 ،

الوبوند والوبوند ) 1995 (1در تعریف سالمت روان با طرح موضوع توان کن رت ل دنیای درون و ریب ون ،سالمت روان را وضع یتی تعریف

میکنند هک در آن شرایط ،فرد دارای احساس کن رت ل کامل رب دنیای درون و ریب ون خود میباشد .هب ا تع قاد این دو محقق هر هچ م زی ان
این احساس کن رت ل نزد فرد کاهش یابد ،آن فرد از حالت سالمت کامل فا هلص میگ ری د و هب س تالکشم یو

و یناجیه رو رتشیب ینا     

پیش میرود .بشر هر روز با ه جی انات و اس رت سهای گوناگون دست هب گریبان است هک هر یک هب نو یع تأث ری هب سزایی رب زندگی وی
  

خواهد داشت .اس رت س و ه جی ان خب ش یکفت ک ناپذی یر از زندگی است ،در این زمینه آنچه از دست انسان رب م ممیآی هک تسا نیا د

خود را رب ای رویارویی با مش الک ت مهیا نماید و هب زندگی هب عنوان یک صحنه پ کی ار نگاه کند تا قادر باشد رب مش هریچ تالک ش ووو وووود،
شیوههای رب خورد با مش الک ت نقش مهمی در سالمت جسمی و روانی افراد دارند .افراد هب شیوههای گوناگونی هب مقا هلب تالکشم اب
میپردازند ،شیوههایی هک تب واند از اس رت س و ه جی انات من یف کب اهد ( هب نقل از جود ،یک  .) 1386هر چند ه جي انها مبناي يز س يت دارند ،اما
افراد قادرند رب شیوههایی هك اين ه جي انها را ا رب از میکنند ،اثر گب ذارند .اين توانا يي

هك تن یط م ه جي ان ناميده میشود ،فرايندي دروني و

رب وني است هك مسئو يل ت كن رت ل ،ار يز ا يب و تغ ريي واكنشهاي عاط يف فرد را در مس ري تحقق يافتن هدفها عرب هده دارد (تامپسون.) 1994 ،2

تنظیم شناخ یت ه جی ان را میتوان روش شناخ یت مدیریت اط عال ات ه جی انی تحریک شده تعریف رک د ) پاتهوف 3و هم ناراک 2016 ،،،
به عقیدهی گارنفس یک  4و همکاران (  ) 2009اف ار ددد در مواجه ههه با ا ش یار ططط تن یگدی

(.

زاا از راهبرده فتسا یعونتم یناجیه میظنت یا ا هد      

یکنند.
م 

هب عبارت دی ،رگ راهبردهای تنظیم شناخ یت ه جی ان ،هب نحوه رکفت افراد پس از رب وز یک هبرجت من یف یا واقعه آسیب زا رب ای آنها اطالق
میگردد .افراد با افزایش سن ،روشهای مقا هلب ای خود را گس رت ش میدهند و از راهبردهای ا تب دایی ریب ونی یاهدربهار هب یراتفر و     
درونی و ش تخان ی یی تغ ریی تهج   

م ممیدهن زا .د اهدربهار نیا هلمج      م ممی لئاسم اب دروخرب رد تاناجیه میظنت هب ناوت درک هراشا .......... .........

دررو ركي دهاي نوين لع ت اخ الالت ت ه جي اني هب نقص در كن لرت هاي شناخ يت نسبت داده میشود ،هب طوري هك ناتواني دركن رت ل ه ناجي

من يف ناشي از وجودافكار و باورهاي من يف درباره ن رگ اني و اس فت اده از شیوههای ناكارآمد مقا هلب ای است (و زل  .) 2007 ،5ش خان تتتها ا يا ا

ت ه اجی نننها ا مغ ول ببب نش دو
سهای خود را تنظيم نموده و توسط شدت ت
فرآیندهای شناخ يت هب افراد كمك میکند هك ه جی انها و احسا 
(حسن ،ی .) 2010
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مش الک ت ه جی انی درصد باالیی از افراد جوامع را درگ ری

55
رک دهاند ،همانطور هک ذ رک شد از جم هل ی این مش الک ت میتوان هب افسردگ ،ی

اض رط ا ،ب خصومت و حساسیت یب ن فردی اشاره نمود .نظ هير پردازان رب اين باورند ،افرادي هك قادر هب مد يري ت صح حي ه جي اناتشان در
رب ا رب رويدادهاي روزمره نيستند ،يب ش رت نشانههای تش يصيخ و اخ الت لهاي درونی از قبيل افسردگي و اض رط اب را نشان میدهند (من ،نی

فاراچ .) 2007 ،1بنا رب اين تن یط م ه جي ان ،كي

اصل اساسي در شروع ،ار يبايز زا یریگولج نينچمه و هناراگزاس راتفر يهدنامزاس و

شها نشاننن داده
ه جي انهاي من يف و رفتارهاي ناسازگارانه محسوب میشود (گارنفس یک و همکاران . ( 2002 ،این امر در شماري از پژوه 
شده است هك اس فت اده از راهبردهاي ناسازگارانهی تنظيم
ت روان را طب ههه دارد .یافت هههها ییی مش رت ككك تحقيقاتتت موج دو  ،،،نش نا م ممیدهددد از م ناي راهبردها ای
ت س مال ت ت
شناخ يت ه جي ان با مش الك ت ت
ناسازگاران ،ه س زر نش خود ،نشخوار ذهني و فاجعه آم زي پنداري همبس يگت ن ري ومندي با ه جي ان رطضا ،یگدرسفازا معا یفنم تا اب ،،،،،،،،،،،

اس رت س و خشم دارند (ارول انگن 2010 ،2؛ زولومک و هاهن .) 2010 ،3تا جای هکی رب وز مش الک ت در تنظیم ه جی ان م تر بط با اخ الت لهاي
روانی است (آلدائو و همکاران .) 2010 ،در این یب ن داشتن خودکارآمدی رب ای افراد در جهت مقا هلب با این مش الک ت ام یر مهم هب نظر
میرسد رچ ا هک افراد در تمامی مراحل زندگی با دامنهی وسیعی از روی از یگدینت یاهداد و ارب شلاچ ن ریگ اهج اب قابطنا یارب ن         
اطراف رو رب و میشوند ادراک خودکارآمدی هب انتظارات افراد در مورد تواناییش رد لمع یارب نا

اهتیعقوم ی یمرب هدنیآ  ددرگ ........ .......

ٌال در رب خورد با مسائل مشکل ،یب ش رت الت ش میکنند ،در الت شهایش تماقتسا نا   
افرادی با احساس خودکارآمدی باال احتما ٌال

م ممیورزن ،د

درطول انجام مسائل یب ش رت آرام هستند تا رب ان هتخیگ باشند و افکارشان را تح مزاس هنارگ لیل ان     م ممیدهن یورپ( د نن ننن ،4س اور ننن 5و جاننن،6
ک فرددد در م و تخس تيعقوم کي تيريد
 .) 2005خودكارآمدي هب صورت ا تع ماددد ب ههه قا يلب تتت يک ک

اسرف تقاط

فيرعت       

م ممیشوددد

(ند کجل ویک .) 2013 ،7هب نظر بندورا ) 1997 ( 8خودکارآمدی یعنی معتقد باشیم میتوانیم با وضعیتهای م یناسک .میایب رانک فلتخ    
هک خ یلی خود بسنده هستند ،انتظار دارند موفق شوند و غالب ٌاٌا موفق میشوند و کسانی هک چندان خودکارآمد نیستند ،در م ییاناوت درو

بها
خود در انجام کت ا یل ف شک دارند و هب همین جهت ن زی کم رت موفق میشوند ،رچ ا هک افراد با خودکارآمدی باال در مواجهه با آسی 
و مسائل گوناگون زندگی از روشهای کارآمد بهره می رب دند .خودكارآمدي هب باورهـاي اف رـ اد در ـب اره توانا يي ها ـي شان در سـامان دادن
هب انگ زی هها ،منابع شناخ يت و اعمـال كن رـت ل رـب كـي

رخـداد مع يـ ن اشـاره دارد يـكي ازجنبه هاي اساسي خودكارآم صخش يد

نيا    

ـب اور اسـت هـك ف رـ د از راه اعمـال كن رـت ل میتواند رب پيامدهاي زندگي خود اثر گب ذارد .هب اـب ييوراـيور ماـگنه رد هژيو لـماوع       
اس رت س زا ،داشتن احساس كن رت ل رب ش رـ ايط ،ـع ام يل مهـم در سـازگاري ـب ا موقع تي هـاي گوناگون است .انتظ يو تارا ژژ ژژژه ف دروم رد در   
توانا يي هايش رب اي ان ـج ام اعمـال خـاص رـب كوشش فرد در انجام كي

عمل و پايداري در انجام آن و ا جي اد انگ زی هها ییی مناس ريثأـت ب

دارد (بندورا و باربانس يل  1999 ،9هب نقل از مسعودنيا. ( 1386 ،در را هطب ـب اسالمت روان ،خودکارآمدی یب ان رگ این مسا هل اس رف هک ت ددد دددد

دارای خودکارآمدی با ،ال توانایی تغ یی ر حاالت منفی روانی خود را دارد ( یک م ) 2003 ،10هب عب یترا

ش یب ن ییی
ل پی ش ش
دمآراکدوخ ییییی عامل ل
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کنندهای در تغ ریی رفتارهای م بر وط هب سالم یت است (راگی 1و همکاران .) 2010 ،تحقیقات نشان داده است هک ب ـــــ ین خودکارآم دـ ییی و
مش الک ت رفتاری را هطب ی معناداری وجـود دارد (کاپرا )4 00 2،2و باور مثبت نسـبت توان ی اـ ی یاـه    خ دو

در درم نا

یب ماریه ناور یا ییییی

نقشی قابل ـت وجهی دارد (اسیوکائو و اس فت ان .) 2008 ،3ایجاد اخ الت لهای روانی ه چر ند نا زیچ تأث ری خود را رب زندگی فرد خواهد داشت
و گاه میتواند مقدمهای رب اخ الت لهای شدید بعدی شود .رب ای مثال از نظر بک 4عقاید من یف در د یروحم لماع دوخ هراب ر لالتخا     

شهای من یف خب ش ا یلص تغ ریی خلق محسوب میشوند .از طرفی تغ ریی در هر کدام از خب شهای م لتخ ف عم رکل د
افسردگی است و ن رگ 
سیستمهای شناخ ،یت از قبیل؛ حافظ ،ه توجه و هوشیاری موجب تغ ریی خلق میشود .بنا رب این نمیتوان نقش تنظیم شناخ یت و اهم نآ تی
را در سازگاری افراد با وقایع اس رت س زای زندگی نادیده گرف کیور رد .ت ر تلع ،زین نیون یاهد ه تالالتخا ی صقن هب یناج رد     
کن رت لهای شناخ یت نسبت داده میشود ،هب طوری هک ناتوانی در کن رت ل ه جی ان من یف ناشی از وج و راکفا دو یفنم یاهرواب    

  

در راب ه هی

ن رگ انی و اس فت اده از شیوههای ناکارآمد مقا هلب ای است (گرانفس ،یک رک ایج ،اس یپ ن هون  .) 2001 ،3بنا رب این تنظیم مناسب ه جی انات افراد
در رب خورد با موقعیتهای تنش زا بسیار پر اهمیت است و من رج هب وجود سبک زندگی سالم در افراد خواهد شد .همانگونه هک کذ ر
شد ایجاد یک مشکل ه جی انی و عدم وجود خودکارآمدی میتواند عواقب تأث ری گذاری بر سالمت روان داش هت باشد و مخاطرا یت رب ای
روح و روان فرد ایجاد کند ،لذا بحث پ ری امون این سه متغ ری ضروری هب نظر میرسد رچ ا هک داشتن جامعهای با افراد سالم میتوان رد د
گرو تعادل یب ن تعادل شناخ یت ه جی ان ،بهره مندی از خودکارآمدی و سالمت روان افراد آن جامعه است .لذا در پژوهش حاضر نآرب   
 ناور از قیرط

شدیم تا را هطب ی این سه متغ ری با یکدی رگ را تب یی ن رک ده و هب پیش یب نی وطس ح تمالس 

میظنت داعبا و یدمآراکدوخ       

شناخ یت ه جی ان رپب دازیم.
رو ش
روش پژوهش حاضر تو یفیص و نوع آن همبس یگت است .جامعه آماری پژوهش حاضر هیلک دانش آموزان دخ رت و پسر مقاطع متوس هط
شهرستان ش ری از بود هک از آن هب روش نمونه گ یری خوشهای چند مرح هل ا ،ی نمونهی پژوهش ان خت اب شد .پس از مراجعه شزومآ هب
پرورش ش ری از و دریافت نواحی شهرستان 2 ،ناح هی هب صت ادف ان خت اب گردید س سپ

از هر ناح هی هب صورت صت ادفی  2د ریب ستان دخ رت انه

و  2د ریب ستان پسرانه ان خت اب و در نهایت از هر مدرسه  3الک س از هر پایه (اول ،دو ،م سوم) ،را هب عومجم .میدرک باختنا فداصت      
دانش آموزان ش کر ت داده شده در پژوهش هب  113ن رف رسید هک در انتها پس از پخش پرسشنامهها و حذف پرسشنامهها ای م ،شودخ
کامل نشده یا نیمه کامل شده ،هب  306پرسشنامه صح حی رسیدیم.
ابزار

پرسشنامهی تنظیم شناخ یت ه جی ان :پرسشنامهی تنظیم شناخ یت ه جی ان توسط گارنفس یک

راکمه و ا  ن (( (((  ) 2001س هتخا نیا .تسا هدش     

پرسشنامه حاوی  36گویه میباشد هک هب صورت مدرج پنج نمرهای نمره گذاری میشود و م و یناماس هعلاطم قباط  یقداص (((( ((((( ) 1389
شامل هفت عامل هب قرار س زر نش خود ،س زر نش دی رگ ان ،نشخوار ف ،یرک لت قی فاجعه آم ،زی پذیرش ،تم زکر مجدد مثبت  /رب نامه ری یز
و ارزیا یب مجدد مثبت میباشد .ضریب آ فل ا رب ای این عوامل در مطالعه ماس ا و ین

 یقداص ((( ((((  ) 1389در دامنه  0/ 62ات

 0/ 91و ض بیر

بازآزمایی آن در دامنه  0/ 79تا  0/ 88گزارش شده است.
1

Raggi
Capra
3Stephan
4 Beck
2
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سرتسا و

پرسشنامه سالمت روان (DASSمقیاس افسردگ ،ی اض رط اب و اس رت س) :مقیاس افسردگ ،ی اض بارط

لاس رد    

 1995توسط

الوبوند و الوبوند ته هی شده است .محققان مذکور با اس فت اده از روش تح یل ل عام ،یل ساختار عام یل ای رارق یسررب دروم ار سایقم ن      
دادند .این مقیاس دارای دو ف مر م لتخ ف میباشد؛ ف مر کوتاه (  21سوا یل ) و لب ند ( 24سوا یل ) هک

فک ای نس ناور ت ج نیا هاتوک مرف ی     

مقیاس توسط سامانی و جوکار (  ) 1386در ایران مورد مطالعه قرار گرف هت و نتایج این مطالعه نشان رگ

فک ای نس ناور ت ج سایقم نیا ی     

بوده است .این مقیاس شامل سه عامل افسردگ ،ی اض رط اب و اس رت س میباشد هک هب صورت مدرج چهارنمره تنظیم شده است .ضریب
بازآزمایی خرده آزمونهای این مقیاس در مطالعهی سامانی و جوکار (  ) 1386در دامنه  0/ 87تا  0/ 81گزارش شده است.
ش خودكارآمد ييي عم مو ييي از پرسش مان ههه خودكارآمد ييي ش فتسا رر اا اااده
ش ارب ييي س جن ش ش
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی :در اين پ هوژ ش ش
ش
گرديد .پس از اجراي مقدما يت در مرا زك ويژه ناشنواي هنرستاني در شهر تهران و شهرضا ،روا يي آن توسططط اس ادات ننن گ ور ههه پ هوژ ش ش
تأ يي د شد .اين پرسشنامه داراي  17سؤال است هك رب اساس مقياي ركيل ت از كام ًالًال مخا فل م (نمره  )1تا ا ماک ًالًال  مقفاوم  (( (((نمرههه  )5درج ههه
بندي شده است .ض ير ب پايا يي اين آزمون با اس فت اده از روش دو نيمه رك دن  0/ 79و از ط ير ق آ فل اي رك ونباخ  0/ 76گزارش شده است.
یهای هب دست آمده با دو مقياس زع ت ن سف
همچنين ،همبس گت 

و خود ار يز ا يب با خودكارآمدي در جهتتت تأ يي ددد ا تع باررر س زا ههه آزموننن

بوده است ( رب ا ،يت  1375؛ نقل از عابد ،ي .) 1380
یافتهها
یاف هت های آماری پژوهش حاض هبر شرح ذیل میباشد:
جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
میان یگ ن

متغ ری
نشخوار ف یرک

انحراف معیار

35 / 61

8/ 82

17 /11

3/ 31

تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ری یز

28 / 90

6/ 72

ارزیا یب مثبت

31 / 62

7/ 59

پذیرش شرایط

20 / 83

4/ 91

خودکارآمدی

23 / 73

5/50

سالمت روان

27 / 12

6/ 23

تنظیم شناخ یت ه جی ان

لت قی فاجعه آم زی

همانگونه هک نتایج جدول  1نشان میدهد ،میان یگ ن نمرات ابعاد تنظیم شناخ یت ه جی ان (نشخوار ف رک ی  ، 35 / 61لت قی فاجعه آم زی ، 17 /11
تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ری یز

 ، 28 / 90ارزیا یب مثبت  ، 31 / 62پذیرش شرایط  ) 20 / 83و میان یگ ن نم هر خودکارآمدددی  23 / 73م نیگنای

نمره سالمت روان  27 / 12میباشد.
جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای رابطهی بین ابعاد تنظیم شناختی هیجان وخودکارآمدی با سالمت روان
سالمت روان

ابعاد تنظیم شناخ یت ه جی ان

r
0/ 51 -

نشخوار ف رک ی

-

لت قی فاجعه آمیز

p
**0/ 00
0/ 26

تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ریزی

0/ 59

0/ 02

ارزیابی مثبت

0/ 56

0/ 03

پذیرش شرایط

0/ 67

0/ 02

خودکارآمدی

0/ 76

0/ 04

**p≤0.01
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همانگونه هک در جدول  2مشاهده میشود یب ن ابعاد تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ریز ،ی ارزیابی مثبت و پذیرش شراایط ناور تمالس اب   
را هطب ی مثبت و معناداری وجود دارد ،یعنی با افزایش متغ ری های فوق الذ ،رک سالمت روان ن زی افزایش میابددد .ح عب هکنآ لا ددد دددد نش راوخ
ف رک ی با سالمت روان را هطب ی من یف و معناداری دارد ،یعنی با کاهش نشخوار ف یرک در فرد ،س بایم شیازفا یو ناور تمال ددد دددد .متغ ری
خودکارآمدی ن زی با سالمت روان را هطب ی مثبت و معناداری دارد.
جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش بینی سالمت روان از طریق ابعاد تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی
پیش یب ن
نشخوار ف یرک
لت قی فاجعه آم زی

Beta

SE

T

B

P

0/ 27

0/ 20

0/ 19

7 .4

0.09

-0/ 08

- 0/410

0/ 10

- 5 .2

0.23

تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ری یز

0/ 17

0/ 18

0/11

3 .0 3

* 0.03

ارزیا یب مثبت

0/ 18

0 /42

0/11

2 .3

** 0.01

پذیرش شرایط

0/ 14

0/ 17

0/ 16

4 .2

0.01

خودکارآمدی

0/ 17

0/ 15

0/ 14

3.07

0.00

R

R2

0/ 67

0/ 44

F

13 / 72

**p≤0.01 *p≤0.05

رب اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،3ابعاد تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ری یز (  ،p≤)0/ 01 ، β=0/ 17ارزیا یب مثبت (  p≤)0/ 01 ، β=0/ 18و
پذیرش شرایط (  p≤)0/ 01 ، β=0/ 14هب همراه متغ ری خودکارآمدی (  p≤)0/ 01 ، β=0/ 17هب طور همزمان دارای توان پیش راد انعم نیب   
رب ای سالمت روان هستند .واریانس تب یی ن شده سالمت روان از طریق چهار متغ ری فوق الذ رک  0/ 44درصد بوده است .بن دعب هس نیاربا    
متغ ری تن یط م شناخ یت ه جی ان (تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ری ،یز ارزیا یب مثبت و پذیرش شرایط) هم غتم اب هار ی یارب یدمآراک دوخ ر      
سالمت روان دارای توان پیش یب ن هستند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه هب نتایج ضریب همبس یگت پ ری سون یب ن ابعاد نشخوار ف ،یرک تم زکر مجدد مثبت /رب نامه ریز ،ی ارزیابی مثبت و پذیرش شرایط و
خودکارآمدی با سالمت روان را هطب ی معناداری وجود دارد ،این یاف هت ها با یاف هت های عبدی و هم  ناراک ((  ) 1389هک اد ناشن دند دد دددد يب ن ن
ن
سبكهاي تنظيم هيجان شناخ يت با سالمت عمومي همبس يگت معني داري وجود دارد همسو میباشد .در گرفتاریهای زندگي س اهكب ييي
شناخ يت تنظيم ه جي ان از شرايط بوجودآمده متأثر میشود هب طوري هك یک مطالعه درارتباط با كش ام نازروا لل للل باخت ههه در اثر يب م را ييي
حيوانات نتایج حا يك ازاين بود هك سبكهاي تنظيم ه جي ان ش يتخان

مانرب و يركف راوخشن ههههههههه ر زي ييي ران اب ا تح ييييي روان ش تخان ييي را طب ههه

مستقيمي دارد .همچنين سبكهاي تنظيم ه جي ان شناخ يت تم زكر مجدد مثبت و ار بايز ييي م دج د ن اب تبثم  ا طبار يتخانش ناور يتحار ههههههههههههه
معكوس دارد (گارنفس ،یک  ،) 2005همانگونه هک مشاهده میشود یاف هت های پژوهش گارنفسکی (  ) 2005ن زی با یاف هت های پژوهش حاضر
یباشد .اين مسا هل يب ان رگ آن است هك در دغدغهها و مسائل اس رت س زای زندگ ،ی ف رك
در یک راستا م 

رك دن هب موضوعی لذت خب ش هب

جاي مسا هل ی واقعي و ركفت درباره جنبههای مثبت واقع ،ه و یا باور هب توانایی خود رب ای تغ ریی شرایط من یف حا یک از سالمت روان ف در
است .از طرفی آزمون تح یل ل رگرسیون همزمان انجام شده نشان داد هک از ابع ددجم زکرمت ،ناجیه یتخانش میظنت دا م همانرب/تبث     
ری ،یز ارزیا یب مثبت و پ ناوت ،طیارش شریذ ا تمالس ینیب شیپ یی

ه .دنراد ار ناور ممممممم ممممممممچن گر لیلحت نی ر داد ناشن نامزمه نویس

   

خودکارآمدی ن زی میتواند پیش یب ن سالمت روان باشد .این یاف هت ها با یاف هت های گن یج ارجن یگ و فراهانی (  ) 1387هک نشان دادند مدل
فرضی روابط یب ن عوامل اس رت س زای شغ ،یل خودکارآمدی و رضایت از زندگی از رب ازش قابل قبو یل رب خوردار اس ،ت

همس تسا و ... ..

همچنین یاف هت های حاصل با نتایج پژوهش بندورا (  ) 1999و ن یـفج و فوالدچنـگ (  ) 1386هک نشان دادنددد خودکارآم یب شیپ ،ید نی   
کننده قوی رب

ای سالمت روان محسوب میشود ،همخوان است.
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امروزه رب خالف نظریههای او هيل رب م يف د بودن ه جي ان در رفتارها تا يك د میکنند ،ديدگاه عمومي رب اين است هك ه جي انها قب زا ل راتفر   
واقع میشوند و سازگاري فرد را با ضروريات محيط ف يكيزي و اجتما يع بهينه میسازند .ه جي ان با هماهنگ اهدنيارف ندرك ييييي ذهن ،ي
يز س ،يت و ان زيگ شي موجب میشود وضعيت فرد در ارتباط با محيط تثبيت شود (لونسون ) 1999 ،و دانش آموز را و هژيو ياهخساپ اب
كارآمد مناسب با مسائل مجهز میکند و موجب بقاي جسماني و اجتما يع وي میشود (گروس ،) 1999 ،لذا با توجه هب این امر موفقیت
فرد در تنظیم ه جی انات خود در شرایط م لتخ ف و باور وی هب تواناییهایش در موقعیتهای م فت اوت زندگ ،ی رب ایش س ر ناور تمال اا در
پی خواهد داشت.
وق یت دانش آموزان در معرض رویـدادهاي من یف و یا موقع تی هاي اس رت س زا ق  رار مم مممیگ ری نددد احس اک دوخ سا ر اب يدمآ الالالالالالالالال و توان یا ی
شناخ یت آنها در کن رت ل صح حی ه جی اناتشان هب آنهـا کمـک میکند ـت ا تب وانن ار اهتیعقوم نآ د    اداره هدرک و در ن هجیت از س ناور تمال
خود محافظت کنند ،رچ ا هک هنگامی هک افراد قضاوتهاي صح حی و دقیقی از تواناییهاي خود داش هت باشند ،میتوانند با رکفت و یقطنم
درست با مسائل مقا هلب کنند وآسیب پذی ير خویش را کاهش دهند.
از آنجا هک در دنیای امروز همواره افراد در زندگی روزمره خ یزیگنارب شلاچ لئاسم اب دو بور

رر ر رررررررررر و م ممیش شزومآ دنو و یریگدای

راهبردهای تنظیم شناخ یت ه جی ان و راهکارهای افزایش خودکارآمدی ام یر دور از ذهن نمیباشد رچ ا هک همانطور هک نیا دش نایب    
عوامل میتوانند سالمت روان را هب دنبال آورند ،هب یب ان دی رگ داش نت جامع هههای س ورگ رد ملا
ن رب داش ک ت رد شزومآ یور رب یراذگ هیامرس هک
یاف هت های پژوهش حاضر میتوان چنین ن

رفا نتشاد ا ید ملاس       م ممیباش اذل د    از

اجیه یتخانش میظنت یاهدربهار ن و 

      

راهکارهای افزایش خودکارآمدی و باور هب توانمندیها در دانش آموزان در سنین مدرس ،ه میتواند در رش درف د رد و ملاس یپ نآ

  

جامعهی سالم تأث ری گذار باشد.
منابع

پروين ،الرنس و جان ،او يل ور (  .) 2001ش يصخ ت ،نظ هير و پژوهش ،م رت جمان :جواد ،ی محمدجع رف ؛ کديور ،پروين .تهران ،نشر آ يي ژ.

جودکی ،مرض هی (  .) 1386رب رسی را هطب ی ویژگیهای ش صخ یتی سخت رویی با سالمت روان و زع ت ن سف
روانشناسی عمومی ،دانشگاه ا زل هرا ،شهریور .68

دانشجویان آزاد رب وجرد ،پای ییان نامه انشراک سس سسسی ارشد

سامانی ،سیامک؛ صادقی ،الدن (  .) 1389رب رسی فک ایت روانسنجی پرسشنامهی تن ططط یم ش خان تتت ی هی اج ننن .م هلج ور شششه دم و ا لل لللها ای روان ش خان تتت ی دانش دازآ هاگ
مرودشت .شماره اول. 62 - 52 ،

عبد ،ی سامان؛ باباپور خ ري الدين ،ج یل ل؛ فتح ،ی حیدر (  .) 1389را هطب سبكهاي تنظيم ه جي ان شناخ يت و سالمت عمومي دانشجويان .م هلج هاگشناد يشهوژپ يملع
لع وم پزش يك ارتش جمهوري اسالمي ا ري ان .سال هشتم ،شماره .4

گن یج ارجن ،یگ معصومه؛ فراهان ،ی محمد نقی ( . ( 1387را هطب اس رت س شغ یل و خودکارآمدی با رضایت ا زز ن یگد
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