
 

 

 با خودکارآمدی و زندگی کیفیت بین رابطه بررسی

 بین دانشجویان سالمت عمومی در های مؤلفه
 2، ایوت وحهود1وقدم حسحن احراهحهی

 =@:8/>/8_ تارخخ پذخرش:  >@:9/8/=8تارخخ درخافت:  چکیده

 های وعلفده حدا خودکاریوددی و زندگی کحفحت بحن راحطه اخن وطالیه حاهدپ حررسی هد :

اخن پ وه  از نوع ههجستگی اسدت.  روش:بحن دانشجوخان انجام شد.  در ستوت عهووی
حاشدد و نهونده ودورد رودهدن ودی واحدد یزاد دانشدگاه دانشدجوخان کلحده یواری شداو  جاویه

گحری خوشددده ای  صدددورت روش نهوندددهنفدددر از دانشدددجوخان اسدددت کددده حددده 5>8وطالیددده شددداو  
 سدازوان زنددگی کحفحدت ارزخدابی کوتداه هدا از وقحدانیوری داده انت دا  شددند. جهدت جهد 

وقحدان  ( و@<@8جروسدلن   و شدوارتز عهدووی خودکاریوددی جهدانی، پرسشدناوه بهداشدت
هددا حددا یزوددون ههجسددتگی پیرسددون و  ( اسددتفاده شددد. داده9<@8گلدددحر)   سددتوت عهددووی

نتدداخج حدسددت یوددده نشددان داد کدده بددحن کحفحددت زندددگی و  هددا:یافتددهرگرسددحون تحلحدد  شدددند. 
خودکاریودی حا ستوت عهووی در دانشجوخان راحطه ویناداری وجود دارد و اخدن دو وتغحدر 

اخدن خافتده  گیدری:نتیجده(. >5p /58عهدووی دانشدجوخان هسدتند   بحنی ستوتقادر حه پی 
های  دهددد کدده حددا افددزاخ  کحفحددت زندددگی و خودکاریودددی در دانشددجوخان وعلفددهنشددان وددی

 خاحد. وی ستوت عهووی نحز در ینان افزاخ 
 کحفحت زندگی، خودکاریودی، ستوت عهووی های کلیدی: واژه

                                       

 .رودهن واحگگد اسگگالوی، آزاد دانشگگگاه تربیتی، علوم و شنگگاسی روان دانگگشکده شنگگاسی، روان اریدانشگ ()نوخسنده وسجول. 1
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 مقدمه
اسگگتعداد روان بگگرای ههگگاهنگی خوشگگاخند و وگگ  ر  ، سگگالود عهگگووی راCBB)1;( روس

حگگگه نقگگگل از کنگگگد ) وگگگی هگگگای دشگگگوار انعطگگگاف پگگگذیر بگگگودن وعرفگگگی کگگگارکردن و بگگگرای ووقعید
کگگاپالن=;:>،2سگگورگی ( سگگگالود عهگگگووی را شگگگاول ;CA;) 3(. ههچنگگگین در تعرخفگگگی دخگگگگر 

سگگازگاری وگگداوم حگگا شگگراخ  وت یگگر و تگگال  بگگرای تحقگگش اعتگگدال بگگین تضگگادهای درونگگی و 
(. سگالود عهگووی حگا شگیوه ;;:>دانگد )حسگینی و ههکگاران، وگی وحیطی در ت ییر الزاوات

)جنگگگا  تفکگگگر، بگگگروز هیجگگگان و ابگگگراز احساسگگگات و رفتارهگگگا و اقگگگداوات افگگگراد وگگگرتب  اسگگگد
(.  C::>،4شگگود )شگگوارتز وگگی (؛ و وحگگور رشگگد اجتهگگاعی و عگگاطفی افگگراد وحسگگوب;;:>آحگگادی،

که بین وقیاس( در وطا<;:>خکتا طلب و ان ارفرد ) کیفیگد  لعات خود نشان دادند  هگای 
 زندگی و سالود روان در بیهاران آسن راحطه ی وعناداری وجود دارد.

که حا سالود عهووی راحطه دارد خودکارآودی کسگتوناسگد ) 5خکی از وت یرهایی  و  6پا
و خودکارآودی حه حاور فگرد حگه توانگایی و وهگارت خگود در انجگام خگ  عهگل (. :;:>ههکاران،

گفته  کگار و ساز ترین حنیادی حندورا از نظر ( و;;:>،7و ههکاران شود )شین وی رفتار خاص 

و  8گگذارد )کگورت وگی ا گر او زنگدگی بگر کگه اسگد حگواد ی کنتگرل و اداره بگرای انسان ضروری
 توصگیف رفتگار ت ییگر حگه خ گوص و رفتگار اصگلی و لفگه عنگوان حگه ( و بیشتر;;:>ههکاران،

 سگطحی صگورت حه اسد خودکارآودی وهکن البته، (:;:>و ههکاران، 9شود )سانگ وی

 ( و خکی از عاول هایC::>،10ظاهر شود.)جاین و داوسون نیز افراد نفو حه اعتهاد از

                                       
1.  Larousse.  
2.  Soorgi ,S. 
3.  Kaplan. 
4.  Schwartz, C.h. 
5.  self-efficacy. 
6.  Paxton, R.J., et al. 
7.  Shin , et al. 
8.  Kurt ,T., et al.   
9.  Sang , et al. 
10.  Jain, S., & Dowson, M. 
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کننگگگگگده در ت ییگگگگگر رفتارهگگگگگای وربگگگگگوط حگگگگگه سگگگگگالوتی اسگگگگگد )راجگگگگگی و  1پگگگگگیش بینگگگگگی 
 قگرار الشگعاع تحگد را فگرد عهلکگرد و سگطح تگال  ویگزان وفهگوم (. ایگن:;:>ههکگاران،

( نشگان داد B::>) ،2ویوخنو ووهای وطالعگات (. خافتگه@;:>دهگد )سگلیهیان و ههکگاران، وی
کگگه افگگگراد حگگا خودکارآوگگگدی حگگا تر بیشگگگتر حگگه رفتارهگگگای خودوگگدیرختی وخگگگود وراقبتگگی اقگگگدام 

کگگگنش کننگگگد و در زوگگگان برخگگگورد حگگگا عواوگگگل تگگگنش وگگگی هگگگای  زای تهدخدکننگگگده سگگگالوتی، وا
 دهند. وی د بروزتری را از خو وناسب

کیفیگد  کگه حگا سگالود عهگووی ههبسگتگی وعنگاداری دارد،  خکی دخگر از وت یگر هگایی 
(. سگگگازوان بهداشگگگد جهگگگانی، ?;:>زاده فیگگگروز آحگگگاد و ههکگگگاران،  زنگگگدگی اسگگگد )حسگگگین

که افراد در آن زندگی کنند و زوینه فرهنگی و نظام  وی کیفید زندگی را ادراکی از وضعیتی 
که در آن  که این ادراک براساس اهداف، انتظگارات، اسگتانداردها آووزشی  هستند، حطوری 
کیفیگگد زنگگدگی ?;:>و ههکگگاران،  3کنگگد )فورجگگاز وگگی حاشگگد تعرخگگف وگگی و عالیگگش آنگگان  .)
وهگارووب  هگا در نگرانی و اسگتانداردها فگردی، انتظگارات از فگرد شگاول ادراک ههچنگین
و  4شگگود )رووگگاتعرخگگف وگگی کننگگد وگگی آن زنگگدگی در کگگه فگگرد ارزشگگی و فرهنگگگی سیسگگتن

کیفیگگد زنگگدگی <;:>و ههکگگاران ) 5(. وطالعگگه حلکهگگور<;:>ههکگگاران، کگگه بگگین  ( نشگگان داد 
 پایین حا اضطراب و افسردگی راحطه وعناداری وجود دارد.

نظگگر حگگه اخنکگگه هگگدف علگگن در قگگرن حاضگگر ارتقگگا  سگگطح سگگالود عهگگووی افگگراد حگگه ونظگگور 
کیفیگد زنگدگی در آنگانهای روان وقاحله حا انواع بیهاری حاشگد، در  وگی ی و جسهی و افگزاخش 

 حگا خودکارآوگدی و زنگدگی کیفید بین راحطه این راستا هدف از انجام این پژوهش بررسی

 حاشد. وی بین دانشجوخان در های سالود عهووی وولفه

                                       
1.  Raggi, A. , et al.   
2.  Vivienne, W.u. 
3.  Forjaz, M., et al.   
4.  Roma, et al. 
5.  Blakemore, A. 
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 روش پژوهش
 اهدانشگگ دانشجوخان کلیه آواری شاول حاشد، جاوعه وی این پژوهش از نوع ههبستگی

کگه حگه :?;حاشگد و نهونگه وگورد وطالعگه شگاول رودهگن وگی واحگد آزاد نفگر از دانشگجوخان اسگد 
کگه احتگدا فهرسگد  صورت رو  نهونه رشگته  <گیری خوشه ای انتخاب شدند. حه این ترتیب 

 :;های دانشگگاه رودهگن )حگه غیگر از روان شناسگی( را تهیگه نهگوده وسگپو از ویگان آنهگا  از رشته
کگالس کالس حه صورت  کننده در این  ت ادفی انتخاب شده وازوجهوع دانشجوخان شرکد 

را تکهیگل  ورد اسگتفادهوگهای  دانشگجو درخواسگد شگد تگا پرسشگناوه :?;ها، حطور ت ادفی از 
خگابی کوتگاه هگا در ایگن پگژوهش از وقیگاس آوری داده نهاخنگدجهد جهگع  زنگدگی کیفیگد ارن

( و CAC;) 1لناجروسگ و شگوارتز عهگووی کارآوگدی خگود جهگانی، پرسشگناوه بهداشد سازوان
هگگگای حدسگگگد آوگگگده از  ( اسگگگتفاده شگگگد. داده>CA;) 2گلگگگدبرگ وفیگگگاس سگگگالود عهگگگووی

 ها حا آزوون ههبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند. پرسشناوه
ایگن وقیگاس حگه  :جهنانی بهداشنن سنازوان زنندگی کیفینن ارزخنابی کوتناه وقیناس الف(
کیفیگگد زنگگدگی <وطالعگگه  کگگه عبارتنگگد از: سگگالود جسگگهی، سگگالود پگگ وگگی داونگگه از  ردازد 

گوخه،  A(. جهد سنجش سالود ?B=;روان، وحی  زندگی، رواح  حا دخگران )ن یری، 
گرفتگه شگد،  Bگوخگه، وحگی  زنگدگی  =گوخه، رواح  اجتهاعی  @سالود روان  گوخگه در نظگر 

کیفید آشکار زندگی و سالود  گوخه اضافی نیز برای وطالعه  عهووی افراد عالوه بر این دو 
گوخگگه های حعگگد رواحگگ  اجتهگگاعی حگگه دلیگگل عگگدم تطگگابش  قگگرار داده شگگده اسگگد، خگگ  وگگورد از 

گوخگگه نهگگره ای از  گرفتگگه شگگده اسگگد. ن گگیری  ?تگگا  ;فرهنگگگی حگگذف شگگد. بگگرای هگگر  در نظگگر 
(;=B? ت گنیفی و )( برای بررسی پاخایی وقیاس از سه رو  حازآزوایی )حا فاصگله هفتگه ای

کرونبگگاخ اسگگ کگگه ضگگرخب پاخگگایی حازآزوگگایی آلفگگای  % و آلفگگای BA% ت گگنیفی A@تفاده شگگد 
حاشد. ضرخب ههبستگی حدسد آوده حا استفاده از رو  روایی ههزوان  وی %<Bکرونباخ 

کل آزوون و نهره آزوودنی در خرده وقیاس=B% تا ?< های  % بود.که حدین ونظور راحطه نهره 
کگل و خگرده وقیاس سگالود عهگووی از ضگرخب ههبسگتگی هگای پرسشگناوه  حاضر حا نهره 

                                       
1.  Schwartz and Jerusalem. 
2.  Goldberg,  D. 
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، حگگگه نقگگگل از :B=;، توسگگگ  تقگگگوی)GHQTسگگگنجیده شگگگد. پاخگگگایی و روایگگگی وحاسگگگبه شگگگده 
 (در حد وطلوب نشان داده شده اسد.?B=;ن یری،

 CAC; سگال در عهگووی خودکارآوگدی وقیگاس :عهنووی کارآوندی خنود ب( پرسشنناوه

خابی ونظور حه جروسلن و شوارتز توس  . شگد سگاخته واجتهگاعی عهگووی خودکارآوگدی ارن
 در. بگود اجتهگاعی و عهگووی خودکارآوگدی وقیاس نیر دو و عبارت :>دارای  وذکور آزوون

 :; حگه را آن عبگارت تعگداد و داده قگرار حگازنگری وورد را آزوون لناجروس و شوارتز ;CB;سال 

 عبگارت :; دارای فعلگی خودکارآوگدی هگایرحاو حنگابراین، پرسشگناوه. دادنگد کگاهش عگدد

 خگود ابگزار خگ  آزوگون سگنجند، ایگن وگی را عهگووی خودکارآوگدی ویگزان ههگگی کگه اسگد

 طیگف خگ  در هگا حاخگد آزوودنی و سگال( اسگد >;)حگا ی  بزرگسگا ن وخ گوص گزارشگی

 وخالفد خا صحیح( ویزان ووافقد کاوال تا نیسد صحیح اصال )از ای درجه < لیکرت

( ضگراخب CCA;سگازند، شگوارتز و ههکگاران ) وشگخص را آن عبگارات از خگ  هگر حگا خگود
% <Bهای وقیاس خودکارآوگدی عهگووی را در دانشگجوخان آلهگانی  ههسانی درونی ویراخش
خکا و اسگگگپانیایی  کردنگگگد. در;C% و وینگگگی ;Bکاسگگگتار گگگگزار    (?B=;رجبگگگی ) پگگگژوهش % 

نفو روزنبرگ بر  عزت وقیاس و عهووی خودکارآودی وقیاس ویان ههگرا روایی ضراخب
 ، حدسد آود.:/:=نفر  B;=وی ر

(، >CA;گلگدبرگ ) توسگ  حگار اولگین عهگووی سگالود پرسشگناوه ح( سنالون عهنووی:
 نیز الی س B> تا >; از آن کوتاههای  فرم و اسد س ال :@ دارای آن اصلی فرم طراحی شد.

 وگورد آزوگون اجگرای زوگان تگا وگاه قبگل خگ  از را فگرد ورضی عالئن آزوون،. اسد شده تهیه

خگابی )خودسگگنجی(  ای درجگگه <نگگوع نیگز آن گگگذاری نهگگره رو  تگرین راخگگ . دهگد وگگی قگرار ارن
 نشان عهووی سالود آزوون وختلفهای  نسخه سنجی روان وطالعات .اسد _ لیکرت
ها دارای بیشگگگترین ویگگگزان اعتبگگگار،  سگگگوال نسگگگبد حگگگه سگگگایر نسگگگخه B>دهگگگد، نسگگگخه  وگگگی

گلگدبرگ و وگگاری % وحاسگگبه <Bحساسگگید ایگن پرسشگگناوه را  حساسگید و ویژگگگی اسگگد. 
 ایگن ساختار عاولی و پاخایی روایی، (. وولوی،>::>کردند )حه نقل از شرخعتی و ههکاران،

 حگالینی حیطگه غیگر در اصگفهان دانشگگاه دانشگجوخان از نفگری @;; نهونگه حگا را پرسشگناوه

 تح گیلی وشگکالت لیسگد وگ  و آوگوز دانگش زنگدگی وشگکالت پرسشگناوه حگا ههگراه
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خابی  وهگار ههگان :/:=حگداقل  عگاولی حگار و احلیهگین وگرخش حگا تحلیل عواول نهود. ارن

کگارکرد عاوگل در سگه اوگا نهگود؛ ت ییگد را گلگدبرگ عاوگل  و اضگطراب اجتهگاعی، اخگتالل 
خگگگانو :/;?افسگگگردگی  خگگگوابی، بگگگی حگگگا  :/;Cکرونبگگگاخ  آلفگگگای ضگگگرخب. نهودنگگگد تبیگگگین را وار

کیفید زندگی،  حدسد آود. B?و  :و  :/>Aترتیب  حه پرسشناوه 

 ها یافته
کگگه در داونگگه سگگنی  ?Aنفگگر( و وگگرد ) ?Aنفگگر )زن ) :?;هگگا شگگاول  آزوودنی  ?>-?=نفگگر(( 

کارشناسگگی و :Bسگگال قگگرار داشگگته، کارشناسگگی ارشگگد وشگگ ول حگگه :>% در وقطگگع  % در وقطگگع 
 تح یل بوده و از ویان دانشجوخان دانشگاه آزاد اسالوی واحد رودهن انتخاب شدند.

کنگدگیهای  در اداوگه جگداول وربگوط حگه شگاخص  حگه وربگوط جگداول ونیگز ورکگزی و پرا

 در آن احعگاد و خگانواده ارتبگاط الگگوی وت یرهگای احعگادآن، و و زنگدگی کیفیگد وت یرهگای

 شگ ل والگدین، و دانشگیجوخان تح گیلی وقطگع جگنو، سگن، ای )وثگل زوینه وت یرهای

 .ویگردد اراخه (...والدین، تح یالت

 های پژوهش . ویانگین و انحراف ودیار وتغیر1جدول 
 انحراف ودیار ویانه ویانگین وولفه وتغیرها

 کیفید زندگی

 <;/C= C@ CC/=; سالود جسهانی
 ?;/@B= B> C/@: روانشناختی
 ?>/>< :>; @B=/;C رواح  اجتهاعی
 B <?/C< @</:> وحی  زندگی

 @/;= ;= :=/<? خودکارآودی خودکارآودی

 عهوویسالود 

 </@> :; ;;/=? های اجتهاعی نشانه
 </CA ;; >;/:; اضطراب
 </C B <B/=? افسردگی

 </=: ;; ;;/:@ کژکاری اجتهاعی
کل(  ?;/:@ :< <</>C سالود عهووی )نهره 
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 (N-141. خالصه نتاخج آزو ن ا خب ههبستگی پیرس ن بین وتغیرها )2جدول 

های  نشانه وتغیرها
 جسهانی

کژکاری  ااطراب
 اجتهاعی

سالون عهووی  افسردگی
 )نهره کل(

 R r R r R 
حیطه سالود 
 جسهانی

**=B;/:- **=B?/:- **=B;/:- **>A?/:- **>@;/:- 

حیطه روان 
 شناختی

**=B=/:- **=<:/:- **==C/:- **=@>/:- **=C?/:- 

حیطه رواح  
 اجتهاعی

**>CB/:- **>BA/:- **>?C/:- **>BB/:- **?>C/:- 

وحی  حیطه 
 زندگی

**>:;/:- **=<B/:- **=A:/:- **>=</:- **>=A/:- 

 -:/>@?** -:/>C</:- **>?</:- **?></:- **>B<** خودکار آودی

 **p:0.01 
کگگه هگگر حگگا توجگگه حگگه ضگگراخب حگگه دسگگد آوگگده وگگی گرفگگد  حیطگگه سگگالود  <تگگوان نتیجگگه 

سگگالود  جسگگهانی، روان شگگناختی، رواحگگ  اجتهگگاعی و وحگگی  زنگگدگی و خودکگگار آوگگدی حگگا
کژکگگگگاری اجتهگگگگاعی و افسگگگگردگی  وولفگگگگه نشگگگگانه <عهگگگگووی و  های جسگگگگهانی، اضگگگگطراب، 

 (. > p:/;:ههبستگی ونفی و وعنادار دارند )

 .  خالصه اراخب رگرسی ن3جدول 

کننده ها  VIF تولرانس B  T Sig پیش بینی 
-دوربین
 واتس ن

 >/@<: - - :/;:: ?;/>B>B/;;A - **?A عدد  احد

حیطه سالود 
  ;/AB/<- ::B/: A;:/: >:C@** -:/?:> -:/>>> جسهانی

  ;/@:? :/<@@ :/A/:- A?C:= -:/<>: -:/<>: حیطه روان شناختی
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کننده ها  VIF تولرانس B  T Sig پیش بینی 
-دوربین
 واتس ن

حیطه رواح  
 اجتهاعی

;BA/:- <CC/:- **?@B/=- ::;/: ?BB/: A:</;  

  ;/CC/:- <B:/;- <:=/: A::/: ><B: -:/<@; حیطه وحی  زندگی
  ;/A>/:- <A?/:- **>:A/=- ::;/: @=B/: ?@B@ خودکارآودی

P< 0.001٭٭ 
R = 0691; R2 = 0/477; تعدیل شده  R2 = 0456; F = 23/001٭٭ 

 

که در جگدول حگا  وشگاهده حگه دسگد اوگده حگدین وعنگی  R2شگود، وقگدار  وگی ههان طور 
کگگگه  حیطگگگه سگگگالود  <درصگگگد از واراخگگگانو وت یگگگر سگگگالود عهگگگووی توسگگگ   A/>Aاسگگگد 

شود.  وی جسهانی، روان شناختی، رواح  اجتهاعی و وحی  زندگی و خودکارآودی تبیین
کندگی وشاهده شده در ت ییر سالود عهگووی توسگ   A/>Aحه عبارت دخگر، درصد از پرا

کگه :/;C@وشاهده شده ) Rشود. وقدار این وت یرها توجیه وی ( نیز نشان دهنده آن اسد 
 Fتواند برای پیش بینی استفاده شود. عالوه بر ایگن، نسگبد  وی ودل رگسیون خطی حاضر

 نتیجگه، درصد وعنگادار اسگد. در CC( در سطح اطهینان حداقل =>/;::وحاسبه شده )

کگرد و سگ tشود. حا وراجعه حه آواره  وی تایید اصلی فرضیه طوح وعنگاداری ویتگوان قضگاوت 
وت یگر سگالود جسگهانی، رواحگ  اجتهگاعی و خودکارآوگدی قگادر حگه پگیش بینگی  =که تنهگا 

 سالود عهووی هستند.

 گیری بحث و نتیجه
کیفیگگد زنگگدگی حگگا و لفگگه کگگه بگگین  های  نتگگاخ  حدسگگد آوگگده در ایگگن پگگژوهش نشگگان داد 

 1های سالتی این خافته حا نتاخ  پژوهشسالود عهووی راحطه وعنادار و وثبتی وجود دارد، 
(؛ خکتگگا طلگگب و C::>و ههکگگاران ) 2(؛ لیگگپو:;:>(؛ حجتگگی و ههکگگاران )C::>و ههکگگاران )

                                       
1.  Salati. 
2.  Lips, I.M. 
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کوسگگگگگتانزو<;:>ان گگگگگارفرد ) (، :C=;) توزنگگگگگده جگگگگگانی و ههکگگگگگاران( C::>و ههکگگگگگاران ) 1( و 
 ( ههسگگگگگو=B=;) (، اعرابیگگگگگان?::>) 2(، وگگگگگارکز و ههکگگگگگاران:C=;جلیلیگگگگگان و ههکگگگگگاران )

 حاشد. وی
کلی حاورهای وثبد بر بیهگاری و سگالود  اوروزه شاهد این هستین خو  بینی و حطور 

خگادیروانی و جسهانی ان کگه از :::>، 3گگذارد.) حگه نقگل از سگلیگهن وگی سان تگا یر ن (. فگردی 
توانگگد بگگر فشگگارهای وعهگگول زنگگدگی روزوگگره  وگگی سگگالود روان برخگگوردار اسگگد حگگه طگگور وعهگگول

کند و  (.@B=;)شاولو،  اشته حاشد.دتواند خ  زندگی وستقل  وی غلبه 
کیفیگگد زنگگدگی حعنگگوانها وگگی در تبیگگین ایگگن خافتگگه کگگه  گفگگد  وعیگگاری از سگگنجش  تگگوان 

( درک فرد از ویزان خوب بودن جسهی، اهنی، عاطفی A::>سالود )شبانی و ههکاران،
کگگه راحطگگه تنگگگاتنگی حگگا سگگطح سگگالود @::>،4حاشگگد )فیلیگگپو وگگی و اجتهگگاعی زنگگدگی  )
کرد. تواند حعنوان خکی از و لفه وی عهووی فرد دارد؛ و  های سالود عهووی حه آن توجه 

کگگه در ایگگن پگگژوهش حدسگگد آوگگد وجگگود راحطگگه ی وعنگگاداری بگگین  خکگگی دخگگگر از نتگگاخجی
کگگه ایگگن خافتگگه حگگا نتگگاخ  پژوهش هگگای  خودکارآوگگدی حگگا سگگالود عهگگووی در دانشگگجوخان بگگود 

گرولگگدA::>و ههکگگاران ) 6(؛ دونC::>و ههکگگاران ) 5دیوخگگد (؛ وگگ  :;:>و ههکگگاران ) 7(؛  
کسگگگتون و ههکگگگاران )@::>و ههکگگگاران ) 8اولگگگی  ( ههسگگگو:;:>و ههکگگگاران ) 9ور( بگگگرو:;:>( پا
کگگه از خودکارآوگگدی حگگا  برخوردارنگگد، از سگگالود روان  وگگی حاشگگد حگگه عقیگگده ی آنگگان افگگرادی 

گگذار  حا تری برخوردارند؛ نیرا حاورهای خودکارآودی بر حالد فیزیولوژی و روانی افراد تگا یر 
کگگاپرا واسگگتکا  11و ههکگگاران آنگگگ ( و هگگو?::>) 10اسگگد و نیگگز ایگگن خافتگگه حگگا نتگگاخ  پگگژوهش 

                                       
1.  Costanzo, E.S. 
2.  Marks, R et al. 
3. Seligmann, M.E.P. 
4.  Phillips, D. 
5.  David, E et al. 
6.  Dunn, K et al. 
7.  Lagerveld, S. E et al. 
8.  McAuley ,E et al. 
9.  Brouwer ,S et al. 
10. Caprara GV,Steca,P. & et al. 
11. Huang, L & et al . 
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کگگه خودکگگار آوگگدی حگگا اضگگطراب و  وگگی ( در خگگ  راسگگتا>;:>) حاشگگند، نتگگاخ  آنگگان شگگان داد 
افسگگردگی راحطگگه ونفگگی و حگگا بهزخسگگتی روانگگی و رضگگاختهندی از زنگگدگی راحطگگه وثبگگد و وعنگگی 

 حگگا راحطگگه وسگگتقین خگگ  و افسگگردگی حگگا وعکگگوس راحطگگه داری دارد و نیگگز خودکارآوگگدی

 فیزخکیهای  فعالید انجام بهداشتی، در رفتارهای وشارکد بیهاریها، در خودودیرختی

 دارد. افراد کیفید زندگی و
خافگد افگراد از وحگی   وگی نتیجه این پگژوهش را ونگین کگه هگر انگدازه در کگرد  تگوان تبیگین 

پیراوون  و انعکاس آن در اهن حه واقعید نزدخ  تر حاشد، رواح  افراد حا وحی  پیراوگونی و 
خگدادها ونطقگی تگر و حگه سگالود روانگی نزدخگ  تگر  گی واکنش آننیز وگون ها حه حگواد  و رو

اسد. حدون توجه حه ویزان خو  بینی خا حدبینی حازخورد افراد نسگبد حگه خگود و خگا جهگان 
 کننگگد. وگگی های روانگگی نقگگش حسگگیار وههگگی اخفگگا در آسگگیب پگگذیری آنگگان نسگگبد حگگه تنیگگدگی

گن  (.<::>،1)سوورنو فال
کگگ وگگی نظگگر توانایی انجگگام تکگگالیف و ،سگگالود شخ گگی ،ه احسگگاس خودکارآوگگدیرسگگد 

تکگگالیف وشگگکل را حگگه  ،شگگود تگگا افگگراد وگگی دهگگد و حاعگگال وگگی کارهگگا را حگگه طگگرق وتعگگدد افگگزاخش
که حاخد بر آن وسل  شوند کگه ،عنوان والشی در نظر حگیرند  تواننگد  وگی آنان اطهینان دارند 

سگگازگاری خافتگگه و  ،و حگگه خگگوبی حگگا شگگراخ  های حگگالقوه را تحگگد وهگگار خگگود در آورده تهدخگگد
کننگگد )راجگگی کهتگگر و بهزخسگگتی روان شگگناختی حگگا تری را تجرحگگه  و  2اضگگطراب و افسگگردگی 

که سالوتی فرد در حفد سگالود فکگری و توانگایی :;:>ههکاران، ( . و نیز حه دلیل اههیتی 
ع و داشتن زندگی وقاحله حا وشکالت زندگی و برقراری خ  راحطه سالن و صهیهانه حا هن نو

کلگیB::>،حاشد )حجتگی وی هدف دار و پر هر خ  هدف وهن در زندگی تگوان  وگی ( .حطگور 
کگه قاحلید کگه افگگراد بگر ایگن حگاور حاشگگند  کگرد  کگار خگگا  هگا و توانایی بیگان  هگای  زم بگگرای انجگام 

کننگگد و در نهاخگگد حگگه  وگگی فعگگالیتی را دارنگگد، بگگرای انجگگام آن تکلیگگف دقگگد بیشگگتری صگگرف
که این خود وستلزم داشتن سالود عهووی نتاخ   حاشد. وی بهتری دسد خواهند خافد 

                                       
1. Sommers- Flanagan, J,.& Sommers- Flanagan,R. 
2.  Raggi, A. 
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 صگرف اسگتفاده :از عبارتنگد آنها ترین وهن و نبوده وحدودخد از خالی حاضر پژوهش

گرفتن  نظر در حا نتاخ  از علی تفسیر عدم ،های خاص وحدودخد حه توجه حا پرسشناوه از
 گگر وداخلگه وت یرهگای از برخگی تگ  یر تگرلکن اوکان ههبستگی و عدم تحقیقات واهید

های  حاشد و برای پژوهش وی وضعید اجتهاعی ،ها آزوودنی های شخ یتی ویژگی وانند
گردد ووضوع سالود را در نهونه ای غیر از دانشگجو انجگام  وی ههسو در این زوینه پیشنهاد

کلی جاوعه تعهین داد. که حتوان ان را حه طیف   دهند 
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