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ABSTRACT The article is taken from a doctoral dissertation. 

R
ec

ei
ve

d:
 2

20
4/

13
99

 - 
A

cc
ep

te
d:

 1
9/

06
/1

39
9 

 Aim: Students are one of the most talented and promising segments of society 
and future builders of their country, and their level of health and psychological 
well-being will have a significant impact on learning and increasing their scientific 
awareness and academic success. Therefore, the purpose of this study was to 
investigate a structural model of psychological well-being based on negative life 
events and mindfulness with emphasis on the mediating role  of coping styles.  

Methods: The method of conducting the present study was descriptive 
correlational of structurequational type. The statistical population of the study 
were the undergraduate students of Shahid Beheshti University in Tehran, 365 of 
whom participated through cluster sampling. They responded to questionnaires on 
negative life events, mindfulness, coping styles, and psychological well-being. 
The reliability and validity of the instruments were confirmed using Cronbach's 
alpha coefficient and confirmatory factor analysis. To analyze the data, structural 
equation method was used with Amos software.  

Results: The results showed that the effect of negative life events on the 
problem-oriented style and psychological well-being is negative and significant. 
The effect of mindfulness on the problem-oriented style and psychological well-
being is positive and significant. The effect of problem-oriented style on 
psychological well-being is positive and significant. The mediating role of 
problem-focused coping style in the relationship between negative life events and 
mindfulness with psychological well-being is meaningful.  

Conclusion: The results showed that the model presented among the students 
of Shahid Beheshti University has a good fit and confirmed the role of the 
variables of negative life events, mindfulness and problem-oriented coping style in 
psychological well-being. 

Keywords: Negative life events, mindfulness, coping styles, psychological 
well-being 

 



  ی مشاورههافصلنامه علمی پژوهش
 انجمن مشاوره ایران

 3499بهار ، 77، شماره69جلد 
 پژوهشیمقاله 
p-issn: 400-2717X e-issn: 4018-2717 

DOI: 10. 10.18502/qjcr.v20i77.6135 
 
 

 

شناختی براساس رویدادهای منفی زندگی و  بررسی مدل بهزیستی روان 
گاهی با  میانجی ذهن  ای مقابلههای  گری سبک آ
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دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعره و سرازندگان آینرده کشرور خرویش هسرتند و سرطح سرالمت و  هدف:
گراهی علمری و موفقیرت تحصریلی بهزیستی روان شران خواهرد داشرت. شناختی آنها تاثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آ

سرراس رویرردادهای منفرری زنرردگی و شررناختی برا بنررابراین، هرردپ تحقیررق حاضررر بررسرری مرردل سرراختاری بهزیسررتی روان
گاهی با  میانجیذهن  ای در میان دانشجویان بود. های مقابلهگری سبوآ

همبستگی از نروع معراد ت سراختاری برود. جامعره آمراری تحقیرق دانشرجویان  -نوع تحقیق حاضر توصیفی روش:
ای مشررارکت کردنررد. گیررری خوشررهنفررر از آنرران برره روش نمونرره 925دوره کارشناسرری دانشررگاه شررهید بهشررتی بودنررد کرره 

گررردآوری داده گرراهی، سرربوهررای رویرردادهای منفرری زنرردگی، ذهررنهررا از پرسشررنامهجهررت  ای و بهزیسررتی هررای مقابلررهآ
شناختی استفاده شد. پایرایی و روایری ابزارهرا برا اسرتفاده از ضرریج آلفرای کرونبرال و تحلیرل عراملی ت ی ردی مرورد  روان

 ها از روش معاد ت ساختاری با نرم افزار ایموس استفاده شد. ه و تحلیل دادهت ی د قرار گرفت. جهت تجزی
شرناختی  ( و بهزیسرتی روان>93/9Pنتایج نشان داد ت ثیر رویدادهای منفری زنردگی برر سربو مسر له مردار ) ها:یافته

(95/9P<منفی و معنادار است. ت ثیر ذهن )گاهی بر سبو مس له تی مثبت و معنادار اسرت شناخ مدار و بهزیستی روانآ
(93/9P<تررر ثیر سررربو مسررر له مررردار برررر بهزیسرررتی روان .) ( 93/9شرررناختی مثبرررت و معنرررادار اسرررتP< امرررا تررر ثیر سررربو )

مردار در ای مسر لهمقابلره شرناختی معنرادار نیسرت. نقرش میرانجی سربو مدار و سربو اجتنرابی برر بهزیسرتی روانهیجان
گات ثیر رویدادهای منفی زندگی و ذهن   (.>93/9Pدار است )شناختی معنی هی بر بهزیستی روانآ

نتررایج نشرران داد کرره مرردل ارائرره شررده در بررین دانشررجویان دانشررگاه شهیدبهشررتی از برررازش مناسرربی  گیددری:نتیجدده
گاهی و سربو مسر لهبرخوردار است و نقش متغیرهای رویدادهای منفی زندگی، ذهن شرناختی  مردار در بهزیسرتی روانآ

 را مورد ت ی د قرار داد. 
کلیدی:  واژه گاهی، سبورویدادهای منفی زندگی، ذهنهای   شناختی ای، بهزیستی روانهای مقابلهآ
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 مقدمه
و ، دهنتتد متتی بتتا توجتته بتته اینکتته قستتمت اعظمتتی از نیتتروی انستتانی متتا را جوانتتان تشتتکیل

هتای روانتی و تتر یر شتناخت ویژگتی، باشتد متی دانشتجویانیکی از بهترین قشترهای جوانتان 
ای نتتتوین هتتا پدیتتدهای در ایتتن افتتراد در ستتطح دانشتتگاهی و مشتتاورهشناستت روانمتتداخالت 

کته بتوانتد بهزیستتی ، باشدمی ی ایتن قشتر را افتزایش شتناخت روانبنتابراین شتناخت عتواملی 
گیتترد. بنتتابراین بتتا توجتته بتته اهمیتتت بهزیستتتی  دهتتد مهتتو تلقتتی شتتده و بایتتد متتورد ترییتتد قتترار 

افتتتراد شناستتتایی عوامتتتل متتتؤ ر بتتتر آن از اهمیتتتت  2یشتتتناخت رواندر ستتتالمت  1یشتتتناخت روان
ق حاضتر بته تتدوین یتدر تحق، (. در نتیجته2632، ارانکتو هم 3یلت) بسیاری برختوردار استت

گتاهی بتا  ی براساس رویدادهای منفی زندگی و ذهتنشناخت رواناختاری بهزیستی مدا س آ
 شود. ای پرداخته میهای مقابلهگری سب میانجی

کتتته  4یشتتتناخت روانمفهتتتوم بهزیستتتتی  یکتتتردی  نگر بتتته  ی مثبتتتتشناستتت روانبتتته عنتتتوان رو
کرده بر ویژگی سالمت روان در ساا هتای فتردی های مثبتت و رشتد توانتاییهای اخیر مطرح 

کیتتد داشتتته و در واقتتع بتتر ستتالمت ذهنتتی مثبتتت داللتتت دارد (. 2637، 5نتتواک و ستتومی) تر
هتای وجتودی زنتدگی استت. رویکترد بهزیستتی ی مستلزم درک چالششناخت روانبهزیستی 

هتتای وجتتودی زنتتدگی را بررستتی ی رشتتد و تحتتوا مشتتاهده شتتده در برابتتر چتتالششتتناخت روان
کیتتد دارد  بتته عنتتوان مثتتاا دنبتتاا نمتتودن اهتتداف کنتتد و بتته شتتدت بتتر توستتعه متتی انستتانی تا

کیفتی بتا دیگتران. بهزیستتتی ، معنتادار تحتوا و پیشترفت بته عنتوان یت  فتترد و برقتراری روابتط 
 هتتای همؤلفتتی بتته معنتتای قابلیتتت یتتافتن تمتتام استتتعدادهای فتترد استتت و دارای شتتناخت روان

 ..( .محتتیط پیرامتتون فتترد واحستتاس شایستتتگی و توانتتایی در متتدیریت ) 6خودمختتتاری -3
                          
1. psychological well-being 
2. psychological Health 
3. Li, J. 
4. Psychological Well-being (PWB) 
5. Novak, M. A., & Suomi, S. J. 

6. autonomy 
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داشتن روابتط ) 2روابط مثبت با دیگران -1داشتن رشد مداوم و پایدار( ) 1رشد شخصی -2
 4پتتذیرش ختتود -1داشتتتن هتتدف در زنتتدگی( ) 3هدفمنتتدی در زنتتدگی -5گتترم و صتتمیمی( 

توانتتایی انتختتاب و ایجتتاد ) 5تستتلط بتتر محتتیط -0داشتتتن نگتترش مثبتتت نستتبت بتته ختتود( )
ینتتتتی) باشتتتتدمتتتتی  (محیطتتتتی مناستتتتب (.  احستتتتاس بهزیستتتتتی هتتتتو دارای 2635، 6فتتتتاوا و رو

های شناختی است. افتراد بتا احستاس بهزیستتی بتاال بته طتور های عاطفی و هو مؤلفهمؤلفه
یتتابی ای هیجانتتات مثبتتت را تجربتته متتیعمتتده کننتتد و از حتتوادو و وقتتایع پیرامتتون ختتود ارز

که افراد با احساس بهزیستی، مثبتی دارند شتان پایین حوادو و موقعیتت زنتدگی در حالی 
یابی می افستردگی و خشتو را ، کنند و بیشتر هیجانات منفتی نظیتر اضتطرابرا نامطلوب ارز

 (.  2635، 7وانگ و یونگ، فریسچینه، بنسون، وو، لی، وانگ) کنندتجربه می
گتاهی ذهتن، یشتناخت روانیکی از روشهای مناسب برای افتزایش بهزیستتی  باشتد.  متی آ

گتاهی ارائته شتده استت. یکتی از معتروف تترین تعتاریف  کنون تعتاریف مختلفتی از ذهتن آ تا
که ذهن کار برده شده این است  گاهی به  گاهی ذهن آ گاهی لحظه به لحظته، آ کته  آ ایستت 

 یابتتد بتته صتتورتی هدفمنتتد توستتط تجربتته زمتتان حتتاا و بتتا نگتترش بتتدون قاتتاوت پتترورش متتی
گتتاهی از تجتتارب  ذهتتن (.2631، 8راش و فورنتتایر، شتتارما، وریکتت) گتتاهی استتتقباا پتتذیری و آ آ

که رخ گرچته ذهتن 2637، 9دورتستچی و فینچتام، کیمتز) دهنتد می درونی و بیرونی ایست  (. ا
گاهی به عنوان ی  صفت  گاه بودن در زندگی روزمترهشناخت روانآ گرایش به آ ، باشتد متی ی 

گتتاهی افتتزایش یابتت امتتا متتی کنتتگ، بتتااو) دتوانتتد از طریتتق مراقبتته و یتتا آمتتوزش ذهتتن آ کستتو و  ، 10ا
گاهی به افراد در تعتدیل الگوهتای رفتتاری منفتی  ها نشان داده قی(. تحق2631 که ذهن آ اند 

                          
1. personal growth 
2. positive relationships with others 
3. feeling of purpose and meaning in life 
4. Self-Acceptance 
5. personal mastery 
6. Fava, G. A., & Ruini, C. 
7. Wang, F., Lee, E. K. O., Wu, T., Benson, H., Fricchione, G., Wang, W., & Yeung, A. S.  

8. Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. 
9. Kimmes, J. G., Durtschi, J. A., & Fincham, F. D. 
10. Bao, X., Xue, S., & Kong, F. 
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کمت  کنتد و در نتیجته  متی و افکار ختود آینتد و تنظتیو رفتارهتای مثبتت مترتبط بتا ستالمتی 
 (.2626، 1النگر و نیکولز، کوتین، کلوزمان) شود ی میشناخت روانمنجر به بهزیستی 

کتته بتتر بهزیستتتی  یتتدادهای ، گتتذاردی تتتر یر متتیشتتناخت روانیکتتی دیگتتر از متییرهتتایی  رو
که رویدادهایی یا شرایط زندگی به منفی یزندگی منفی است.  رویدادها  افراد اشاره دارد 

، نتدارد فعلتی آنتان همتاهنگیهای  یتوانمند و امکانات با اما مواجه شده آنها با زندگی در
یتدادها2630، 2واسترمان) شتوندروانتی متی کشتمکش و تعار  دچار بنابراین  منفتی ی(. رو

کنش نامشخ  بدن کتهمی هاییخواسته و توضیحات نسبت به زندگی باعث وا  از شود 

نشتتتان   هکتتت دارد وجتتتود یفراوانتتت یقتتتیتحق شتتتواهد .رودمتتتی یتتت  شتتتخ  انتظتتتار
 و دهند قرار ریتر  را تحت یشناخت روان یستیبهز قادرند یزندگ دهندرویدادهای منفییم

جتاد یا بتا اضطراب منجر شوند  و و یافسردگ مانند یروان التکمش جادیا و به نندک مختل
بهتتادری خسروشتتاهی و ) منتهتتی شتتوند یشتتناخت روان یستتتیبهز اهشکتت بتته یدگیتتتن

یتدادهای منفتی یت( در تحق2631) و همکتاران 3(. بتو3126، خانجانی کته رو یافتنتد  ق ختود در
یت  4بتر ستالمت روانزندگی و استرس ختانواده  -گتاویرلو، تتر یر منفتی و معنتاداری دارد. الز
یتت  یتتدادهای منفتتی زنتتدگی یتت( در تحق2631) 5جرکویتت  و جووانوو کتته رو یافتنتتد  ق ختتود در

کتتاهش بهزیستتتی  ( در 2631) 6هیلتتز و والتتویز، هتتوبنر، شتتود. نتتگی متتیشتتناخت روانمنجتتر بتته 
یتتدادهای استترسیتتحق کتته رو یافتنتتد  ی تتتر یر شتتناخت روانزای زنتتدگی بتتر بهزیستتتی ق ختتود در

 منفی و معنادار دارد.
گاهی و رویدادهای منفی زندگی با بهزیستتی در زمینه ارتباع بین ذهن ، یشتناخت روانآ

کنتد. بته عبتارت های مقابلهسب  ای ممکتن استت بته عنتوان متییتر میتانجی ایفتای نقتش 
کتته بهزیستتتی  دیگتتر می گفتتت  توانتتد در نتیجتته  ایین در افتتراد میی پتتشتتناخت روانتتتوان چنتتین 

                          
1. Klussman, K., Curtin, N., Langer, J., & Nichols, A. L. 
2. Wasserman, D. 
3. Bøe, T. 
4. Mental Health 
5. Lazić, M., Gavrilov-Jerković, V., & Jovanović, V. 
6. Ng, Z. J., Huebner, E. S., Hills, K. J., & Valois, R. F. 
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یتدادهای منفتی زنتدگی و شکستت در استتفاده متؤ ر از ستب  هتای سازگاری نامناسب با رو
( بتتته هتتتر نتتتوع تتتتالش ستتتالو یتتتا ناستتتالو بتتترای 3215) 1ای باشتتتد. الزاروس و فتتتوکلمنمقابلتتته

 هتتای فتترد بتترای متتدیریت یتتا از بتتین بتتردن یتتا تاتتعیف منبتتع استتترس یتتا بتته تالش، جلتتوگیری
گوینتتد و آن را بتته دو دستتته ستتب   مقابلتته می، کنتتترا موقعیتتت چتتالش برانگیتتز یتتا پتتر دغدغتته

کردنتتد. انتتدلر و پتتارکرمستتئله ( اجتنتتاب از مشتتکالت را 3226) 2متتدار و هیجتتان متتدار تقستتیو 
ای (. ستتب  مقابلتته2635، 3جانستتون) هتتای مقابلتته دانستتتندستتومین دستتته اصتتلی ستتب 

گفتته  متدار بته روشمسئله کتاهش یتا  میهتایی  کته بترای  کته براستاس آن فترد اعمتالی را  شتود 
کتتار می کتتردن استتترس بتته  کتترده، گیتترد برطتترف  دربتتاره مستتئله اطالعتتات ، بررستتی و محاستتبه 

گام  کنتتتد بنتتتدی متتتیهتتتایی را بتتترای حتتتل مستتترله الویتتتت بیشتتتری را جستتتتجو و بتتتر آن استتتاس 
متدار فتترد بتر ختتود هیجتتانای بترعک  در ستتب  مقابلته، (2631، 4هبتارد و نتتوولز، وودهتاوس)

کتاهش احساستات ناخوشتایند ختویش استت.  کوشتش او در جهتت  متمرکز شتده و تمتامی 
کتته ممکتتن هتتای استتترس اجتنتتاب از موقعیت، ای اجتنتتابیهتتدف ستتب  مقابلتته زا استتت 

است به صورت روی آوردن و درگیر شتدن در یت  فعالیتت جدیتد و یتا بته شتکل روی آوردن 
(. نتتتایج 3117، دانشتتپور و طرختتان، متترادی، شتتکری) اهر شتتودبتته اجتمتتاع و افتتراد دیگتتر  تت

کته ستب های انجام شده نشان میقیتحق ای منجتر بته بهبتود بهزیستتی هتای مقابلتهدهتد 
،   ستیدطبایی3127، حستنی و مقدستین، محمدخانی، موحدی) شوندی میشناخت روان

، 2631، 6و یتتالچین   متتالکو 2631، 5  عبیتتد و دائتتو3120، محمتتدی و اعتمتتاد، نتتژادرحمتتتی
 (.  2631، 7اسچون و پیترز، هایز، والین، وانسلف، هانسن

گذشتتتته رابطتتته متییرهتتتاقیتتتدر تحق، در مجمتتتوع یتتتدادهای منفتتتی زنتتتدگی یهتتتای  ، رو
                          
1. Lazarus, R. S., & Folkman, S. 
2. Endler, N. S., & Parker, J. D. 
3. Johnson, J. C. 
4. Woodhouse, S., Hebbard, G., & Knowles, S. R. 
5. Obeid, R., & Daou, N. 
6. Malkoç, A., & Yalçin, İ. 
7. Hanssen, M. M., Vancleef, L. M. G., Vlaeyen, J. W. S., Hayes, A. F., Schouten, E. G. W., 

& Peters, M. L. 
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گاهیذهن امتا در ایتن ، ی بررسی شده استشناخت روانهزیستی و  ایهای مقابلهسب  ، آ
که بتا استتفاده از یت  متدایتحق یتدادهای یتحق ق سعی بر آن است  قتی بته بررستی رابطته رو

گتاهی بتا  بهزیستتی منفی زندگی و ذهتن هتای ی مبتنتی بتر میتانجیگری ستب شتناخت روانآ
کتته بتتا استتتفاده از یتت  متتدا یتتای پرداختتته شتتود. در ایتتن تحقمقابلتته ق ستتعی بتتر آن استتت 

کاهشتتی در پتتیشیتحق ی داشتتت. نقتتش شتتناخت روانبینتتی بهزیستتتی قتتی بتتتوان رویکتتردی 
ک که متییرها را به نفع متییر برتر بتی ا تر متییابی ایفا میه مدامهمی  کنتد. بته کند آن است 

گاهی و بهزیستی عنوان مثاا هرچند رابطه ذهن امتا ، ی قباَل تریید شتده استتشناخت روانآ
گاهی و بهزیستی رابطه ذهن، یابیممکن است در مدا هتای ی به دلیتل رابطتهشناخت روانآ
یتتدادهای منفتتی زنتتدگی و ستتب ، ای دیگتترستتاختاری بتتا متییرهتت ای هتتای مقابلتتهاز قبیتتل رو

کتته آیتتا یتتکنتتار بتترود. بنتتابراین بتتا توجتته بتته آنچتته بیتتان شتتد مستترله اصتتلی تحق ق ایتتن استتت 
گتاهی بتا  بهزیستتی رویدادهای منفتی زنتدگی و ذهتن ی مبتنتی بتر میتانجیگری شتناخت روانآ

 ای رابطه دارند؟های مقابلهسب 
ترستتیو شتتده 3ادبیتتات نظتتری و پهوهشتتی متتدا مفهتتومی پتتهوهش در شتتکل بتتا توجتته بتته 

که مالحظه می گتاهو ذهتن یزنتدگ یمنفت یدادهایتشود در ایتن متدا رواست. همانطور   یآ
 یستتتتیبتتته عنتتتوان متییتتتر میتتتانجی و بهز یامقابلتتته یهتتتا ستتتب، بتتته عنتتتوان متییتتتر مستتتتقل

گرفته شده یشناخت روان کلوزمتانپهوهشتها. مطابق بتا اندبه عنوان متییر وابسته در نظر  ، ی 
، الفینستوتن، بیتتز، وایتهتد، (2632) 2پتویریر و پایلتدن، زوالرز ، (2626) 1النگر و نیکولز، کوتین

گتتاهی بتتر شتتود ذهتتن( فتتر  متتی2626) 4وانتتگ و آن، ژانتتگ، ( و جتتین2632) 3یانتتگ و متتورای آ
کارشناستی دانشتگاه شناخت روانبهزیستی  تتر یر  ید بهشتتیشتهی در میان دانشجویان دوره 

یت ، (2631) ی بو و همکارانپهوهشهامطابق با  دارد.  جرکویت  و جووانوویت -گتاویرلو، الز
یتتتدادهای منفتتتیشتتتود فتتتر  متتتی( 2631) هیلتتتز و والتتتویز، هتتتوبنر، ( و نتتتگ2631) زنتتتدگی  رو

                          
1. lussman, K., Curtin, N., Langer, J., & Nichols 
2. Ollars, I., Poirier, T. I., & Pailden, J. 
3. Hitehead, R., Bates, G., Elphinstone, B., Yang, Y., & Murray, G. 
4. jin, Y., Zhang, M., Wang, Y., & An, J. 
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کارشناستی دانشتگاه شتهشناخت روانبهزیستی  تتر یر  ید بهشتتیی در میان دانشجویان دوره 
(  3127) حستتتتتنی و مقدستتتتتین، محمتتتتتدخانی، موحتتتتتدیی پهوهشتتتتتهابق بتتتتتا دارد. مطتتتتتا

(  متتتالکو  و 2631) (  عبیتتتد و دائتتتو3120) محمتتتدی و اعتمتتتاد، نتتتژادرحمتتتتی، ستتتیدطبایی
شتتود ( فتتر  متتی2631) استتچون و پیتتترز، هتتایز، والیتتن، وانستتلف، ( و هانستتن2631) یتتالچین
یتتدادهای منفتی زنتدگی بتا بهزیستتتی ای در ارتبتتاع بتین ذهتنهتای مقابلتهستب  گتاهی و رو آ

کارشناسی دانشگاه شته یشناخت روان نقتش میتانجی  ید بهشتتیدر میان دانشجویان دوره 
 دارد. 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

 روش
از نتوع  یهمبستتگ ی( و طترح پهوهشتیشیر آزمایغ) یفیپهوهش حاضر توص یروش اجرا

ت یرهتا در قالتب الگتوین متییروابتط بت، پتهوهشن یرا در ایمعادالت ساختاری است  ز  یعل 
گرفتتت. یمتتورد بررستت کارشناستتی یتتجامعتته آمتتاری تحق قتترار  کلیتته دانشتتجویان دوره  ق حاضتتر 

بودنتتد. براستتاس اطالعتتات بتته  3122-3121 یلیدانشتتگاه شتتهید بهشتتتی در ستتاا تحصتت
کارشناستتی حتتدود  کتتل دانشتتجویان دوره  ر از  نفتت 101ه کتت  بتتودنفتتر  7166دستتت آمتتده تعتتداد 
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ق یتتتبتتته عنتتتوان نمونتتته تحق( 2۱13، 1شتتتو لتتته وی و لمی) ران کوکتتتآنتتتان بتتتا استتتتفاده از فرمتتتوا 
ای خوشته یگیری تصتادفق حاضر نیز روش نمونهیگیری در تحقانتخاب شدند. روش نمونه

که از بین دانشکده دانشتکده ) دانشتکده 7های دانشگاه شهید بهشتتی بود. بدین صورت 
، دانشتکده متدیریت و حستابداری، دانشکده ادبیتات و علتوم انستانی، علوم شیمی و نفت

کتتامپیوتر، دانشتتکده حقتوق، دانشتکده معمتتاری و شهرستتازی ، دانشتتکده مهندستتی و علتتوم 
یاضتتتی( بتتته  صتتتورت تصتتتادفی بتتته عنتتتوان نمونتتته انتختتتاب شتتتدند و از هتتتر دانشتتتکده علتتتوم ر

که  در مجموع  1دانشکده  هتا ب شدند و پرسشتنامهکالس به عنوان نمونه انتخا 23کالس 
کالس معیارهتای ورود بته پتهوهش شتامل  های انتخاب شده توزیع شتد.در بین دانشجویان 

کارشناستتی  و معیارهتتای  گاهانتته بتترای شتترکت در پتتهوهش و تحصتتیل در مقطتتع  رضتتایت آ
هتای خروج از پهوهش شامل عدم رضتایت و همکتاری از ستوی دانشتجو و وجتود پرسشتنامه

 .مخدوش و ناق  بود
هتا انجام شد. پ  از تتدوین پرسشتنامه 3121-3122ق حاضر در ساا تحصیلی یتحق

بتته دانشتتگاه شتتهید بهشتتتی مراجعتته شتتد و در ، هتتا توستتط استتاتید راهنمتتا و مشتتاورو ترییتتد آن
گرفتت. ستپ  مطتابق بتا حجتو نمونتهیرابطه با تحق ، ق و اجرای آن همتاهنگی الزم صتورت 
کارپرسشنامه کتل ها بین دانشجویان دوره  یتع شتد  566شناسی توزیع شتد. در  پرسشتنامه توز

پرسشنامه به دلیل اینکه ناق  پاسخ داده شتده بودنتد از تحلیتل  11که از این میان تعداد 
گرفتت. مالحظتات اخالقتی یتپرسشتنامه مبنتای تحق 101حذف شدند و در نهایت  ق قترار 

گرفته شتدند عبارتنتد از: داشتتن استو مستت ننتدگان کتکعار شترکه در تحقیق حاضر در نظر 
گاهانتتتتته ، ت توستتتتتط محقتتتتتقیرش مستتتتتئولیانتظتتتتتار پتتتتتذ، قیتتتتتدر تحق کستتتتتب رضتتتتتایت آ
 کنندگان و عمل به این تعهد.تعهد به حفف اسرار شرکت، قیکنندگان در تحقشرکت

تی ، های توصیفی متییرهای پهوهش پ  از محاسبه شاخ  به منظور بررسی روابط عل 
هتا از استتفاده شتد. جهتت تجزیته و تحلیتل داده یبتین متییرهتا از روش معتادالت ستاختار

                          
1. Levy & Lemeshow 
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 .شداستفاده  AMOS24و  SPSS23افزارهای نرم

   پژوهشابزار 
یتتتدادهای منفتتتی زنتتتدگیگیتتتری بتتترای انتتتدازهرویهههدادهای منفهههی زنهههدگی:  از پرسشتتتنامه  رو

( استتفاده شتد. ایتن پرسشتنامه 2632) 1سیگفوستدوتیر و یونتگ، سیگوردسون، گودجانسون
( استتت. ضتتریب پایتتایی ایتتن پرسشتتنامه توستتط 6) ( و خیتتر3) بتته صتتورت بلتتهگویتته  32دارای 

( پایتایی 2630) گزارش شده است. عتالوه بتراین تیتان 72/6( 2632) گودجانسون و همکاران
کتترده 76/6و ضتتریب همستتانی درونتتی آن را  71/6بتتازآزمون ایتتن پرسشتتنامه را   انتتد. گتتزارش 

نفتتر از دانشتتجویان دانشتتگاه  56گر بتتر روی همچنتتین ایتتن پرسشتتنامه در ایتتران توستتط پهوهشتت
کرونبتتاخ آن  کتته ضتتریب آلفتتای  گرفتتت  شهیدبهشتتتی بتته صتتورت مقتتدماتی متتورد بررستتی قتترار 

دستتت آمتتد. پایتتایی پرسشتتنامه در مطالعتته نهتتایی بتتا استتتفاده از ضتتریب آلفتتای بتته 11/6
هتتای بتترازش تحلیتتل عتتاملی ترییتتدی در همچنتتین شتتاخ دستتت آمتتد. بتته 22/6کرونبتتاخ 

 NFI=27/6 و RMSEA ، 25/6=GFI ،21/6=AGFI ، 21/6=CFI=615/6هش حاضتتتتتتر پتتتتتتهو

که نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است.به   دست آمده است 
گهاهی: ذهن گتاهی از پرسشتنامه بتائربته منظتور ستنجش ذهتنآ کته 2660) و همکتاران 2آ  )
، گویتته( 1) مشتاهدهگویته استتت استتفاده شتتد. ایتن پرسشتتنامه دارای پتنج عامتتل  12دارای 

 7) فیتوصت، گویه( 1) ر قااوتی بودن به تجربه درونییغ، گویه( 1) ارییعمل توأم با هوش
کنشی بودنیگویه( و غ هتا  ( همسانی درونتی عامل2636) بر اساس نتایج نئوسر گویه(. 7) ر وا

گستترهیمناسب بتود وضتر کنشتی بتودن( تتایدرعامتل غ) 71/6نیبتای  ب آلفتا در  در ) 23/6روا
متوسط و در همه موارد معنی دار بتود ها  ن عاملیف( قرار داشت. همبستگی بیامل توصع

(. همچنتتین در 3122، احمدونتتد و همکتتاران) قتترار داشتتت 15/6تتتا  31/6ن یفتتی بتتیو در ط
گرفتتمطالعه یتابی و پایتایی ایتن پرسشتنامه در ایتران انجتام  کته بتر روی اعتبار ضترایب ، ای 

                          
1. Gudjonsson, G. H., Sigurdsson, J. F., Sigfusdottir, I. D., & Young 
2. Baer 
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( مربتتوع بتته عامتتل r=17/6) رسشتتنامه در نمونتته ایرانتتی بتتینبتتاز آزمتتون پ -همبستتتگی آزمتتون
. هتتو چنتتین ضتترایب آلفتتا در شتتد( عامتتل مشتتاهده مشتتاهده r=15/6) غیرقاتتاوتی بتتودن( و 

کنشی بود نتو  مربوع به عامل α=11/6بین ) حد قابل قبولی مربتوع بته عامتل  α=11/6غیروا
کرونبتاخ پرسشتنامه (.  ضتریب 3122، احمدوند و همکتاران) دست آمدتوصیف( به آلفتای 

گتتاهی در ایتتن پتتهوهش ذهتتن هتتای بتترازش تحلیتتل همچنتتین شتتاخ  دستتت آمتتد.بتته 20/6آ
 ، RMSEA ، 21/6=GFI ،23/6=AGFI=601/6عتتتتتتتتاملی ترییتتتتتتتتدی در پتتتتتتتتهوهش حاضتتتتتتتتر 

27/6=CFI 20/6 و=NFI کتته نشتتانگر روایتتی مناستتب ایتتن پرسشتتنامه بتته دستتت آمتتده استتت 
  است.

گیتری بهزیستتی  ی:شناخت روانبهزیستی  ی از پرسشتنامه تتدوین شتناخت روانبترای انتدازه 
یتتتتف  عامتتتتل 0ستتتتؤاا دارد و  31( استتتتتفاده شتتتتد. ایتتتتن پرسشتتتتنامه 3212) شتتتتده توستتتتط ر

پتتذیرش ، هدفمنتتدی در زنتتدگی، روابتتط مثبتتت بتتا دیگتتران، رشتتد شخصتتی، خودمختتتاری)
گزینته متی خود و تسلط بتر محتیط( را ای از ستنجد. ستؤاالت بتر استاس طیتف لیکترت شتش 

کامالا موافقو3) کاماٌل مخالفو کرونباخ گذاری می( نمره0) ( تا  به دستت آمتده در شود. آلفای 
، (10/6) خودمختتاری، (23/6) ارتباع بتا دیگتران، (21/6) مطالعه ریف برای پذیرش خود

گتتزارش 17/6) ( و رشتتد شخصتتی26/6) هدفمنتتدی در زنتتدگی، (26/6) تستتلط بتتر محتتیط  )
ن یبت یب همتاهنگیاجرا و ضر ینفر 123نمونه  ی  یاس در آغاز بر روین مقیشده است. ا

 337نمونتته  یپت  از شتش هفتتته بتر رو ییبازآزمتتا ییایتب پایو ضتتر 21/6تتا  10/6هتا  اسیمق
یتف) دستت آمتتدبته 10/6تتتا  13/6ن یبت ینفتر  یانیتتو ب کیوچکت، یانیتتران بیت(.  در  ا3212، ر
از  یریتتگ آن بتتا بهره یدرونتت یقتترار دادنتتد و همستتاناس را متتورد آزمتتون یتتن مقیتتا ییایت( پا3117)

 یو خودمختتتتار 76/6 یدر زنتتتدگ یهدفمنتتتد، 73/6رش ختتتود یپتتتذ، 71/6 یرشتتتد شخصتتت
کرونبتتاخ پرسشتتنامه دستتت آمتتد. بتته 12/6 در ایتتن ی شتتناخت روانبهزیستتتی ضتتریب آلفتتای 

هتتای بتترازش تحلیتتل عتتاملی ترییتتدی در همچنتتین شتتاخ  د.دستتت آمتتبتته 22/6پتتهوهش 
 NFI=20/6 و RMSEA ، 25/6=GFI ،22/6=AGFI ، 21/6=CFI=602/6پتتتتتتتهوهش حاضتتتتتتتر 

که نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است.به   دست آمده است 
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های  ای از پرسشتنامه ستب های مقابلته گیتری ستب بترای انتدازه ای:های مقابلههسبک
یتابی انتواع ستبکهای 3226) پارکر -اندلرای  مقابله ( استفاده شد. این پرسشنامه با هدف ارز

مستترله ای  های مقابلتته هتتای استتترس زا بتته ستته صتتورت ستتب  کنتتار آمتتدن افتتراد در موقعیت
ستؤاا استت  51هیجان مدار و اجتنابی طراحی شتده استت. ایتن پرسشتنامه شتامل ، مدار

کنار آمدن مربوع استت.  51که هر  ستؤاالت بتر استاس طیتف لیکترت سؤاا به یکی از ابعاد 
کامالا مختالفوای  پنج درجه کتامالا متوافقو3) از  گیتری می1) ( تتا   شتوند. انتدلر و پتارکر ( انتدازه 

هیجتتان متتدار و اجتنتتابی را بتترای نمونتته پستتران بتته ، های مستتئله متتدار ( پایتتایی ستتب 3226)
دست آوردنتد. در به  12/6و  11/6، 26/6و برای نمونه دختران  11/6، 12/6، 22/6ترتیب 

کتشاف یل عاملیروش تحل، سازه ییروا یبررس ی( برا3112) رادایران قریشی ه بته یتو تجز یا
کرد و بترا یاصلهای  همؤلف و  یمته ستازیدو ن، ییمحاستبه اعتبتار از روش بازآزمتا یاستفاده 
کرد. نتایج نشان داد  یآلفا را ان  یتکل وار ٪11به دست آمده های  همؤلفکرونباخ استفاده 
کرونبتتاخ بتترای ختتردهن متتییتتیتب هتتای مقیتتاس مقیتتاسکننتتد. عتتالوه بتتراین ضتتریب آلفتتای 

ه استت. دست آمدبه 72/6و  13/6، 10/6مدار و اجتنابی را به ترتیب هیجان، مدارمسرله
کرونبتتاخ بتترای ختترده ، متتدارهتتای مستترلهمقیتتاس مقیتتاسدر پتتهوهش حاضتتر ضتتریب آلفتتای 

همچنتین  ه استت.دستت آمتدبته 25/6و  22/6، 20/6ترتیتب متدار و اجتنتابی را بته هیجان
 ، RMSEA=602/6هتتتتای بتتتترازش تحلیتتتتل عتتتتاملی ترییتتتتدی در پتتتتهوهش حاضتتتتر شتتتتاخ 

25/6=GFI ،26/6=AGFI ، 20/6=CFI 21/6 و=NFI کته نشتانگر روایتی به دستت آمتده استت 
 مناسب این پرسشنامه است.

 نتایج
تتیبتتا توجتته بتته اینکتته مبنتتای تجزیتته و تحلیتتل  متتاتری  همبستتتگی استتت. ، الگوهتتای عل 

ارائتته  3در جتتدوا ، میتتانگین و انحتتراف معیتتار متییرهتتای متتورد بررستتی، متتاتری  همبستتتگی
 شده است. 
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .1جدول 

 یدادهایرو متغیرها
 یزندگ یمنف

گاهذهن  کسب یآ
 مدارمسأله

 کسب
 مدارجانیه

 کسب
 ىاجتناب

 یستیبهز
 یشناخت روان

 یمنف یدادهایرو
 یزندگ

3      

گاهذهن      3 -15/6** یآ

    3 11/6** -53/6** مدارمسرله  سب

   3 -03/6** -11/6** 51/6** مدارجانیه  سب

  3 11/6** -55/6** -12/6** 53/6** یاجتناب  سب

 3 -15/6** -51/6** 12/6** 06/6** -51/6** یشناخت روان یستیبهز

 32/13 02/51 15/53 07/50 62/330 17/1 نیانگیم

 22/31 72/32 57/33 16/35 22/20 12/1 اریانحراف مع

63/6>**P 
 

که  یزنتدگ یمنف یدادهایشود ضریب همبستگی رو مشاهده می 3در جدوا   همانطور 
گتتتاهبتتتا ذهتتتن  یشتتتناخت روان( و بهزیستتتتی =r-15/6) متتتدارمستتترله  ستتتب، (=r-15/6) یآ

(51/6-r= در ) گتتاهمثبتتت و معنتتادار استتت. ضتتریب همبستتتگی ذهتتن 63/6ستتطح بتتا  یآ
و  یمنفتتت 63/6( در ستتتطح =r-12/6) یاجتنتتتاب  ( و ستتتب=r-11/6) جتتتان متتتداریه  ستتتب

( =12/6r) یشتناخت روان یستتیمتدار و بهزمسرله  سب یب همبستگیمعنادار است.  ضر
 مثبت و معنادار است.      63/6در سطح 

برازندگی الگوی معادالت ستاختاری یعنتی شتاخ  های  مشخصه 2در جدوا شماره 
مجتتذور میتتتانگین ، (AGFI) یافتتتهشتتاخ  نکتتویی بتترازش تعتتدیل، (GFI) نکتتویی بتترازش

( و شتتتاخ  بتتترازش CFI) شتتتاخ  بتتترازش تطبیقتتتی، (RMSEA) مربعتتتات خطتتتای تقریتتتب
گرفته شده( به عنوان شاخ NFI) هنجار شده  اند. های برازش مدا در نظر 
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 های برازندگی الگوی معادالت ساختاری شخصهم .7جدول 
2
 df df /2 RMSEA GFI AGFI CFI NFI 

01577111 2115 72/2 602/6 21/6 22/6 27/6 21/6 
 

df= /2 72/2) یدو بته درجته آزاد ینستبت خت 2بتر استاس جتدوا 
) ییشتاخ  نکتو 

 شتتتهیو ر AGFI) =22/6) بتتترازش یینکتتتو ی ل شتتتدهیشتتتاخ  تعتتتد، (GFI=21/6) بتتترازش
هستتتند. بنتتابر  یدر ستتطح مناستتب RMSEA) =602/6) بیتتن مجتتذورات تقریانگیتتم یخطتتا

 2استتت. شتتکل  یدر ستتطح مناستتب یشتتناخت روان یستتتیبهز ینتتیبشین بتترازش الگتتوی پتتیتتا
دهد. اعداد روی مستیرها  یی را نشان مشناخت روان یستیبهز ینیبشیالگوی برازش شده پ

 ( هستند. β) ضرایب استاندارد شده

 
 یشناخت روان یستیالگوی آزمون شده پیش بینی بهز .7شکل

 
یتتان  تبیتتین شتتده متییرهتتای تحق، ا تترات مستتتقیو 1در جتتدوا  ق یتتغیتتر مستتتقیو و وار

گزارش شده است. اعداد داخل پرانتز ضرایب تی هستند. جهت بررستی ا ترات میتانجی از 
 آزمون سوبل استفاده شده است. 
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 و واریانس تبیین شده الگو ب استاندارد شدهیبرآورد ضرا .3جدول 
 واریانس تبیین شده اثر مستقیم مسیرها

  ی از:شناس روانبه روی بهزیستی 

13% 

 22/6**(211/1) مدارمسرله  سب

 67/6( 352/3) مدارجانیه  سب

 -61/6(-067/6) یاجتناب  سب

گاهذهن  11/6**(237/1) یآ

 -37/6*(-261/2) یزندگ یمنف یدادهایرو

  مدار از:مسرله  روی سببه 

گاهذهن 16%  17/6**(202/2) یآ

 -52/6**(-310/7) یزندگ یمنف یدادهایرو

  مدار از:جانیه  به روی سب

گاهذهن 12%  -17/6**(-527/7) یآ

 21/6**(555/5) یزندگ یمنف یدادهایرو

  از: یاجتناب  به روی سب

گاهذهن 23%  -53/6**(-212/0) یآ

 23/6**(750/1) یزندگ یمنف یدادهایرو

  ر:یمدار در تر مسرله یامقابله  سب یانجینقش م

 -62/6**(211/2) یشناخت روان یستیبر بهز یزندگ یمنف یدادهایرو -

گاهذهن  32/6**(621/1) یشناخت روان یستیبر بهز یآ

  ر:یمدار در تر جانیه  یامقابله  سب یانجینقش م
- 

 62/6(360/3) یشناخت روان یستیبر بهز یزندگ یمنف یدادهایرو
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 واریانس تبیین شده اثر مستقیم مسیرها
گاهذهن  -65/6(322/3) یشناخت روان یستیبر بهز یآ

  ر:یدر تر  یاجتناب یامقابله  سب یانجینقش م

 -660/6(122/6) یشناخت روان یستیبر بهز یزندگ یمنف یدادهایرو 

گاهذهن  63/6(065) یشناخت روان یستیبر بهز یآ

63/6> **P61/6> *P 
 

که در جدوا  و همچنتین  -37/6با توجه به ضریب مستیر ، شود می مشاهده 1همانطور 
و  یر منفتتیتتتر  یشتتناخت روان یستتتیبتتر بهز یزنتتدگ یمنفتت یدادهایتترو 261/2بتته مقتتدار   tآمتاره 

 237/1بتتته مقتتتدار   tو همچنتتتین آمتتتاره  11/6معنتتتاداری دارد. بتتتا توجتتته بتتته ضتتتریب مستتتیر 
گتتاهذهتتن ر مثبتتت و معنتتاداری دارد. بتتا توجتته بتته ضتتریب یتتتر  یشتتناخت روان یستتتیبتتر بهز یآ
 یستتیمتدار بتر بهزمسترله یامقابلته  ستب 211/1به مقتدار   tو همچنین آماره  22/6مسیر 
و همچنتتین  -52/6ر مثبتتت و معنتتاداری دارد. بتتا توجتته بتته ضتتریب مستتیر یتتتر  یشتتناخت روان

ر یمتتدار تتتر مستترله یامقابلتته  بتتر ستتب یدگزنتت یمنفتت یدادهایتترو - 310/7بتته مقتتدار   tآمتتاره 
 555/5به مقتدار   tو همچنین آماره  21/6و معناداری دارد. با توجه به ضریب مسیر  یمنف
ر مثبتت و معنتاداری دارد. بتا یمتدار تتر جتانیه یامقابلته  بر سب یزندگ یمنف یدادهایرو

 یزنتدگ یمنفت یدادهایترو  750/1به مقدار   tو همچنین آماره  23/6توجه به ضریب مسیر 
و همچنتین  17/6ر مثبت و معناداری دارد. با توجه به ضریب مستیر یتر  یاجتناب  بر سب
گاهذهن 202/2به مقدار   tآماره  ر مثبت و معنتاداری یمدار تر مسرله یامقابله  بر سب یآ

گتاهذهتن - 527/7مقتدار بته   tو همچنین آماره  -17/6دارد. با توجه به ضریب مسیر    یآ
و معنتتاداری دارد. بتتا توجتته بتته ضتتریب مستتیر  یر منفتتیمتتدار تتتر جتتانیه یامقابلتته  بتتر ستتب

گاهذهن  -212/0به مقدار   tو همچنین آماره  -53/6 ر یتر  یاجتناب یامقابله  بر سب یآ
 و معناداری دارد. یمنف

که در جدوا  ، یشتناخت روان یستتیبهزان  یتدرصد وار 13شود مشاهده می 1همانطور 
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ان  یتدرصتد وار 23جتان متدار و یه  ان  سبیدرصد وار 12، مدارمسرله  درصد سب 16
 شود. ق حاضر تبیین مییتوسط متییرهای موجود در مدا تحق یاجتناب  سب

 گیریبحث و نتیجه
ی براستتتتاس شتتتتناخت روانپتتتتهوهش حاضتتتتر تتتتتدوین متتتتدا ستتتتاختاری بهزیستتتتتی  هتتتتدف

گاهی با  میانجیو ذهن رویدادهای منفی زندگی ای بتا استتفاده از هتای مقابلتهگری ستب آ
یتتدادهای منفتتی زنتتدگی بتتر یبتتود.  نتتتا یروش معتتادالت ستتاختار ج آزمتتون متتدا نشتتان داد رو

 یامقابلتته  ر آن بتتر ستتبیدارد امتتا تتتر  یو معنتتادار یر منفتتیمتتدار تتتر مستترله یامقابلتته  ستتب
ه کتج نشتان داد ین نتتایادار استت. عتالوه بترامعنتادار مثبتت و معنت یمتدار و اجتنتابجانیه

یتتدادهای منفتتی زنتتدگی بتتر بهزیمتتدار در تتتر مستترله یامقابلتته  ستتب  یشتتناخت روان یستتتیر رو
کته بهزیستتی  دارد. بته عبتارت دیگتر می یو معنادار یمنف یانجینقش م گفتت  تتوان چنتین 

یتتدادهای توانتتد در نتیجته ستتازگاری  ی پتتایین در دانشتجویان میشتناخت روان نامناستب بتتا رو
ج یافتته بتا نتتاین یتای باشتد. اهای مقابلتهمنفی زندگی و شکست در استفاده مؤ ر از سب 

یتت  و همکتتاران، (2631) ارانکتتبتتو و هم یهتتاقیتتتحق ( 2631) ( و نتتگ و همکتتاران2631) الز
، (3120) ستتتیدطبایی و همکتتتاران، (3127) حستتتنی و مقدستتتین، محمتتتدخانی، موحتتتدی

(  و زرگتتتر و 3125) پستتتندبیگتتتی و طتتتالع، (3121) کتتتتابی و متتترادی، (3120) جنگتتتی زهتتتی
کتتته یتتت( در تحق2631) دارد. بتتتو و همکتتتاران ی( همختتتوان3125) همکتتتاران یافتنتتتد  ق ختتتود در

رویدادهای منفتی زنتدگی و استترس ختانواده بتر ستالمت روان تتر یر منفتی و معنتاداری دارد. 
یافتنی( در تحق2631) الزی  و همکاران یتدادهای منفتی زنتدگی منجتر بته ق خود در کته رو د 

ق ختتتتود یتتتت( در تحق2631) شتتتتود. نتتتتگ و همکتتتتارانی متتتتیشتتتتناخت روانکتتتتاهش بهزیستتتتتی 
یافتندکه رویدادهای استرس ی تتر یر منفتی و معنتادار شتناخت روانزای زندگی بر بهزیستتی در

گفتت یمت یامقابلته یهتا بر سب یزندگ یمنف یدادهایر روین تر ییدارد. در تب ه در کتتتوان 
یتتادی بتترای نحتتوه مواجهتته بتتا تنیتتدگی و چالش ستتاا هتتای زنتتدگی قائتتل  های اخیتتر اهمیتتت ز
ان بتته بررستتی راهبردهتتای مقابلتته بتتا شناستت روانانتتد. الزاروس و فتتولکمن بیشتتتر از ستتایر شتتده
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( تفستتتیر و 3215) انتتتد. طبتتتق بتتتاور الزاروس و فتتتولکمنپرداختتتته یزنتتتدگ یمنفتتت یدادهایتتترو
یتتتد یتتتدادها دارد. آنهتتتا معتقدنتتتد نتتته برآوردهتتتای متتتا از رو ادها اهمیتتتت بیشتتتتری از ختتتود آن رو

یتتداد محیطتتی و نتته پاستتخ دانشتتجویان کننتتدهتتیی یتت  نمتتی، رو ، تواننتتد تنیتتدگی را تعریتتف 
که تنیدگی و شتدت آن را تعیتین کنتد. ایتن  متی بلکه ادراک دانشجویان از موقعیت هاست 

بتتالقوه و توانتتایی ادراک شتتده فتترد هتتای  تهدیتتدها و چالش، تتتدابیر، هتتاادراک شتتامل آستتیب
یتارویی بتا تنیتدگی مشتکالت زنتدگی ، برای مقابله با آنها است. توانایی سازگاری افراد در رو

(. در محیط مشتابه 2660 1،همکارانآنگرمیر و ) شخصی و معاالت اجتماعی برابر نیست
برانگیتز را های چتالش  بعای دانشجویان توانایی مقابله با مشکالت و موقعیت، اجتماعی

کتته عتتتده خیلتتی زود از دستتت می دیگتتر بتته راحتتتی قادرنتتد از پتت  ایتتتن ای  دهنتتد در حتتالی 
کترده یتا آن را پشتت ستر بگذارنتد موقعیت  ها برآیند و بدون عارضه خاصی مشکل را برطرف 

(. هر اندازه چنین  رفیتی باالتر یتا بیشتتر باشتد بته همتان 3221 2،میراندا و سگاا اینگرام،)
دانشجو قادر خواهد بود سالمت روانی و اجتمتاعی ختود را در ستطح بهتتری نگته دارد اندازه 

کارآمتد بته حتل و فصتل مشتکالت ختویش ب تردازد. ، و به شتیوه مثبتت )گتراس و ستازگارانه و 
هتتای فعتتالی  در ایتتن راستتتا راهبردهتتای مستتاله متتدار شتتامل روش(. 3221 3متتونز و همکتتاران،

هتتایی بتتروز  باشتتد ایتتن راهبردهتتای در موقعیت میهمچتتون حتتل مشتتکل شتتناختی و رفتتتاری 
که شخ  احساس می می کرده یا تیییر دهد برختی از  کند می کند  کنترا  تواند موقعیت را 

گذشتته روش جمتع ، واقتع بینتی، های عملی در این شتیوه عبارتنتد از استتفاده از تجربیتات 
مستئله. راهبترد  توجته بته نقتاع مثبتت، مشتورت، آوری اطالعات بیشتر برای حل مشکالت

کنتترا استترس محستوب می شتود و  مساله مدار به عنوان مناسب ترین و سازگارترین شتیوه 
ج نشتان داد یه نتتاکتاستفاده از آن با سالمتی روانی افراد ارتبتاع مستتقیو دارد. امتا همتانطور 

 یهتتا از ستتب یشتتریدانشتتجویان بتا احتمتتاا ب یزنتدگ یمنفتت یدادهایتدر صتورت وجتتود رو

                          
1. Angermeyer, M. C.,& et al. 
2. Ingram, R. E., Miranda, J., & Segal, Z. V. 
3. Gross, J. J., & Muñoz, R. F. 
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 نند. کیاستفاده م یجان مدار و اجتنابیه یامقابله
گتتاه ج نشتتان داد ذهتتنینتتتا  یر مثبتتت و معنتتاداریمتتدار تتتر  مستترله یا مقابلتته  بتتر ستتب یآ

ن یستتت. عتتالوه بتترایمعنتتادار ن یمتتدار و اجتنتتاب جتتانیه یا مقابلتته  ر آن بتتر ستتبیدارد امتتا تتتر 
گتتتاه ر ذهتتتنیمتتتدار در تتتتر  مستتترله یا مقابلتتته  ه ستتتبکتتتج نشتتتان داد ینتتتتا  یستتتتیبتتتر بهز یآ
گاهی بته دانشتجویان ، نیدارد. بنابرا یمثبت و معنادار یانجینقش م یشناخت روان ذهن آ

در تعتتدیل الگوهتتای رفتتتاری منفتتی و افکتتار ختتود آینتتد و تنظتتیو رفتارهتتای مثبتتت متترتبط بتتا 
کمتت  متتی ، نریمتتانی) شتتود ی متتیشتتناخت روانکنتتد و در نتیجتته منجتتر بتته بهزیستتتی  ستتالمتی 

یتت  و  یهتتا قیتتج تحقیافتتته بتتا نتتتاین یتت(. ا3122، عبتتاس و زاهتتد، القاستتمیابو، امینتتی الز
 حستتنی و مقدستتین، محمتتدخانی، ( موحتتدی2631) ( و نتتگ و همکتتاران2631) همکتتاران

( 3121) کتتابی و مترادی، (3120) جنگی زهی، (3120) سیدطبایی و همکاران، (3127)
گتتاه ر ذهتتنیدارد. در تبیتتین تتتر  ی( همختتوان3125) پستتند و بیگتتی و طتتالع  یهتتا  بتتر ستتب یآ

گفت  می یا مقابله گتاهی باعتث مت ه ذهتنکتوان  شتود دانشتجو بته طتور فعاالنته از راهبترد  یآ
نتتد. در ایتتن نتتوع مقابلتته دانشتتجو بتترای کمتتدار بتترای تیییتتر منبتتع فشتتار روانتتی استتتفاده  مستترله

یابکیه بر فکل با تکنترا و حل مشک پتردازد  هتای مختلتف می حل ی راهر و اندیشه خود به ارز
هتتتای  نتتتد و از فعالیتک و بعتتتد از آن بتتتا انتختتتاب بهتتتترین شتتتیوه بتتته حتتتل مستتتئله اقتتتدام متتتی

شتود  تر شدن مسئله و ایجتاد اختالا در رونتد حتل مستئله می ه منجر به پیچیدهکای  ناپخته
ه دانشتتجو ختتود را بتترای حتتل مستتئله نتتاتوان کتتکنتتد. هنگتتامی  خویشتتتنداری و اجتنتتاب متتی

بته تناستب   متکایتن ، نتدک های یاورانه افراد دیگر استتفاده متی  مکبیند به راحتی از  می
مشتاوره و جتذب ، سب اطالعات از طریتق ختدمات راهنمتاییکتواند  ل میکنیاز و نوع مش

ر از طریتتتق متتتدا انتتتات متتتادی یتتتا معنتتتوی از دیگتتتران باشتتتد در نتیجتتته راهبردهتتتای مستتترلهکام
کتار متی کتردن استترس بته  کتاهش یتا برطترف  کته دانشتجو بترای  دربتاره مستئله ، گیترد اعمالی 

گتتام بنتتدی  هتتایی را بتترای حتتل مستتئله الویتتت اطالعتتات بیشتتتری را جستتتجو و بتتر آن استتاس 
شتود. عتالوه  دانشتجویان متی یشتناخت روان یستیکند و از این طریق منجر به افزایش بهز می
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گتاه در متورد عتادتنذهتن دانشجوی یبرا کتنشآ هتای غیتر ارادی و ختود بته هتا و رفتارهتا و وا
گاه هو منکر آنها نیست. فقط  گتاه اصترار دارد ذهتندانش دانشتجوی خودی ضمیر ناخودآ آ

به  اهر غیتر ارادی و ختود بته ختودی حاتور فعتاا داشتته باشتد. های  که در تمام این فرآیند
گفته گاهی  ا بتوانید عملیات خود بته ختودی درون ذهتن شود وقتی شم می در بحث ذهن آ

کنید و زیر نظر بگیریتد آنگتاه ایتن عملیتات از ، و ضمیر خود را دقیق و لحظه به لحظه رصد 
کنشتی و غیتر ارادی ختارج عاقالنته تتر و پختته تتر های  شتوند و بته صتورت پاستخ متی حالت وا

اهش کتتمتتدا و مستترله یشتتتر از راهبردهتتایجتته منجتتر بتته استتتفاده بیشتتوند و در نت متتی  تتاهر
 شود. یم یمدار و اجتنابجانیه یاستفاده از راهبردها
شتتتود هتتای پتتتهوهش بتته مستتئوالن دانشتتگاه شهیدبهشتتتتی پیشتتنهاد متتیبراستتاس یافتتته

گاهای مدون برای آموزش ذهنبرنامه کارگاه یآ های آموزشتی و همچنتین تتدوین به صورت 
گرفتته شتود. پیشتنهاد متیدر این زمینته بترای دانشتجوی آموزشیهای  کتابچه شتود ان در نظتر 

گاهآموزش ذهن گیترد تتا در فهرست برنامه یآ های مرکز مشاوره دانشتگاه شهیدبهشتتی قترار 
منتتد شتتوند. ی بهتترهشتتناخت رواندانشتتجویان از ایتتن راهبردهتتا بتترای افتتزایش افتتزایش بهزیستتتی 

گتتاه، نیضتترورت آمتتوزش والتتد تواننتتد در یمتت ه چگونتتهکتتنیر نقتتش آنتتان و اییتتاز تی یجهتتت ا
( یلیبخصتتتود در ستتتاا اوا تحصتتت) ختتتود یدانشتتتجو ید حتتتامیتتتجد یاوهینتتتو و شتتت یقتتتالب

 یدبهشتتتیدانشتتگاه شه یارشناستتکان یای از دانشتتجوباشتتند. در ایتتن مطالعتته تنهتتا نمونتته
ت مواجته یهتا بتا محتدودان و دانشتگاهیگتر دانشتجویافتته بته دیو ین تعمتیتاشد  بنتابر یبررس

 است. 

 منابع
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