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چکيده
مطالعهی حاضر با هدف بررسي نقش میانجيگر کنترر ححیریلي اگاهانره در رابطرهی بری ورو بینري و اشرفت ي
روانشناوتي و ازمون نقش حعدیلکنندهی جنسیت در روابط ساوتاری بی وو بیني ،کنتر ححیریلي اگاهانره و اشرفت ي
روانشناوتي در دانشجویان انجام شد .در مطالعه ی همبست ي حاضر ،از بی دانشرجویان مقطرک کارشناسري دانشر اه شرهید
بهشتي حهران 913 ،دانشجو ( 246دوتر و  663پسر) به نسخهی حجدیدنظر شدهی ازمون جهتگیری زنردگي (،)LOT- R
مقیاس کنتر ححییلي اگاهانه و مقیاس افسردگي ،اضطراب و استرس ) (DASSپاسخ دادنرد .در ایر مطالعره بره منظرور
ازمون نقش میانجيگر کنتر ححییلي اگاهانه در رابطهی بی وو بیني و اشفت ي روانشناوتي از رو

مد یابي معادالت

ساوتاری و به منظور ازمرون هرمارزی جنسري روابرط سراوتاری بری ورو بینري ،کنترر ححیریلي اگاهانره و اشرفت ي
روانشناوتي از رو

مد یابي معادالت ساوتاری گروهي چندگانه استفاده شد .نتایج نشان داد که بی وو بیني و اشفت ي

روانشناوتي رابطهی منفي و معنادار  ،بی وو بیني و کنتر ححییلي اگاهانه رابطهی مثبرت و معنرادار و نیرز بری کنترر
ححییلي اگاهانه و اشفت ي روانشناوتي رابطهی منفي و معنادار وجود دارد .مجموع یافتههرا نشران از نقرش میرانجيگرری
کنتر ححییلي اگاهانه در رابطهی بی وو بیني و اشفت ي روانشناوتي داشت .نتایج ازمون همارزی جنسري بررای مرد
مفروض  ،با حأکید بر حساوی مد بامحدودیت و بدون محدودیت در دو قسرمت وزنهرای انردازهگیرری و کواریران هرای
ساوتاری ،از حشابه جنسي مد مفروض بر اساس وزنهای اندازهگیری و کواریان های ساوتاری به طرور حجربري حمایرت
کرد .در نهایت ،عدم حساوی مد با محدودیت و بدون محدودیت بر اساس گزینهی وزنهای سراوتاری نشران داد در بری
دانشجویان دوتر در مقایسه با دانشجویان پسر ،رابطهی بی وو بیني با کنتر ححییلي اگاهانه (مسؤولیتپذیری ححیریلي
و کنتر پذیری ححییلي) از لحاظ اماری از حوان بیشحری برووردار است .بر اساس نترایج برهدسرت امرده اثرر يیرمسرتقیم
وو بیني گرایشي بر اشفت ي روانشناوتي از طریق کنتر ححییلي اگاهانه (مسرؤولیتپرذیری ححیریلي و کنترر پرذیری
ححییلي) قابل پیش بیني است و در دانشجویان دوتر نسبت به دانشجویان پسر عامرل ورو بینري ،حروان بریشحرری بررای
پیشبیني کنتر ححییلي اگاهانه دارد.
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مقدمه
دورهی گذار از دبیرستان به دانش اه دوره ای مهرم و اساسري از مراحرل زنردگي اسرت کره برا
مشکالت و چالشهای فراواني همراه است (بیک .)2339، 6در حالي که شروع زندگي دانشرجویي
برای گروه کثیری از دانشجویان یک حجربهی مهیج و ووشایند حلقي ميشود ،برای گرروه دی رری
ورود به دانش اه و مواجهه با حکالیف و مطالبات زندگي ححییلي مانند امرادگي بررای امتحرانهرا،
شرکت در مباحثههای کالسي و یا گزار

و ن ار

حولیدات علمي همواره برا سرطوب براالیي از

حجارب استرسزا همراه بوده است (زاژاکووا 2و همکاران .)2332 ،ای افراد بیشحرر از سرایری در
معرض عوامل نامساعدی چون اضطراب ،افسردگي و استرس قرار گرفته و برا کراهش موفقیرت و
افت ححییلي مواجه ميشوند .ای موضوع گاهي انقدر جدی و حهدیدکننرده اسرت کره بروري از
دانشجویان با حأویر فراوان موفق به احمام دورهی ححییلي وود ميشوند و یرا انرا رهرا مريکننرد
(ودایاری فرد و پرند .)6931 ،ححقیقات بسیاری گزار

کردهاند که دانشجویان از سطح براالیي از

اشفت ي روانشناوتي 9رنج ميبرند (کوک ،2331 ،4اندرس ،2334 ، 2وب.)6331 ،1
اشفت ي رواني به ندرت به عنوان مفهومي مجزا حعریف شده است و اصطالحي است متررادف
با فشار ،استرس و اضطراب (ریدنر .)2334 ،3اشفت ي رواني حا حد زیادی به عنوان حرالتي از درد
و رنج عاطفي حعریف شده که متشکل از عالئم افسردگي و اضطراب است .ای عالئم در بسریاری
از موارد با عالئرم جسرمي همرراه اسرت (میروفسرکي و راس .)2332 ، 3افسرردگي ،اضرطراب و
استرس به عنوان مؤلفههای اصلي اشفت ي و کاهش سالمت رواني ،حأثیرات منفي قابل حوجهي برر
عملکرد دانشجویان دارند (روحیگ 3و همکاران .)2333 ،فور )2336( 63بر ای باور است کره بریش
از نیمي از دانشجویان دانش اه افسردگي را حجربه کردهاند و نیز حعداد قابل حوجهي از انهرا اههرار
داشتهاند که افسردگي رشد علمي انها را مختل ميکند .اضطراب به عنوان یرک واکرنش هیجراني
ناووشایند به شرایط و موقعیتها ،جزء دی ری از اشفت ي رواني در نظر گرفته ميشود .اضرطراب
همچنی برکارامدی ،شکوفایي استعداد ،شکلگیری شخییت و هویت اجتماعي افراد حرأثیر سروء
دارد .اضطراب به عنوان یکي از پدیدههای فراگیر و مشکلساز میران دانشرجویان و دانرشامروزان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Beck
2 - Zajacova
3 - Psychological distress
4 - Cook
5 - Andrews
6 - Webb
7 - Ridner
8 - Mirowsky & Ross
9 - Ruthig
10 - Furr
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ميحواند بر پیشرفت ححییلي و عملکرد بهینهی انران برهویرهه هن رام ارزشریابي حأثیرگرذار باشرد
(وسروی .)2333 ،استرس به عنوان سومی جزء از اشفت ي رواني عبرارت اسرت از واکرنشهرای
فیزیکي ،ذهني و یا عاطفي در پاسخ به حنشها و فشرارهای مختلرف ( فونتانرا .)6339،6فشرارهای
بیروني زندگي ححییلي و انتظارات دروني از وود به عنوان یکي از اصليحری منابک استرس برای
دانشجویان در نظر گرفته ميشود (سانتراک .)2332 ، 2یکي از منرابک روانشرناوتي کره مريحوانرد
محافظ دانشجویان در برابر بیماریهای رواني باشرد و از مهرمحرری و معتبرحرری حوانمنردیهرای
روانري انسران اسررت کره جای رراه ویرههای را در حرروزهی روانشناسري برره ورود اوتیررا

داده،

وو بیني 9یا حفکر مثبت است (سلی م  2333،4و  .(2332وو بیني از ان جهرت کره بره افرراد
فرصت بیشحری برای حجربه ميدهد ،ميحواند زمینهی کاهش سطح استرس و افسردگي را فرراهم
کند (برست  ،کارور و اسچیر .)2332 ، 2وو بیني یا حفکر مثبت ،حمایل به احخاذ امیدوارانهحرری
دیدگاه شناوتي و پیشامادگي عاطفي در ویو

ای که چیزهای ووب مهرمحرر از چیزهرای برد

است اشاره دارد (پیترسون .)2333 ، 1بر ای اساس فرد امیردوار اسرت بهترری نترایج بررای او در
اینده رقم بخورد (کارور و اسچیر.)2332 ،
حیلور 3و همکاران( ،)2333معتقدند که داشت مفهوم مثبت از وود و وو بیني در مورد اینرده
نهحنها در کنتر مسایل روزانهی زندگي ،بلکه در کنار امدن با حوادث بسیار استرسزا و حهدیدزای
زندگي نیز به فرد کمک ميکند .افراد وو بی با استرسها به شریوهی متفراوحي مقابلره مريکننرد،
ولق منفي بسیار کمحری حجربه ميکنند و ممک است رفتارهای سالمتي سراز یافترهحرری داشرته
باشند .در ححقیقاحي که با حوجه به ایر دیردگاه هرا انجرام شرد همبسرت ي منفري و معنراداری بری
وو بیني و اشرفت ي روانري دیرده شرده اسرت .اسرچیر و همکراران( )2333بررای حبیری نقرش
وو بیني در کاهش اشفت ي رواني به نقش عواملي مانند رو های مقابلهای اشاره دارنرد ،انهرا
معتقدند افراد وو بی هن ام رویارویي با فشرار روانري از رو هرای مقابلرهای بهترری اسرتفاده
ميکنند و از زندگي وود لذت بیشحری ميبرند ،سالمت رواني و جسماني بیشحری دارند .بر ای
اساس نخستی اثر ارحقای حوانمندیهای فرد در زمینهی ورو بینري ،کراهش مشرکالت روانري و
هیجاني و افزایش میزان سالمت رواني وواهد بود (هامارات 3و همکاران.)2336 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Fontana
- Santrac
- Optimism
- Seligman
- Brissette, Carver & Scheier
- Peterson
- Taylor
- Hamarat
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یکي دی ر از فاکتورهای روانشناوتي حأثیرگذار در سالمت رواني دانشرجویان کره انهرا را در
برابر استرس و افسردگي حفظ ميکند و از متغیرهای سازگار با وو بیني است که باعث افرزایش
اقدامات شناوتي و حعهد دانشجویان برای اوذ مدرک و به احمام رساندن دورهی ححییلي ميشرود
کنتر ححییلي اگاهانه 6است (روحیگ و همکاران )2333 ،که اثررات ورو بینري را برر سرالمت
روانشناوتي حسهیل ميکند و از دانشجویان در برابر کاهش سالمت روانشناوتي انهرا محافظرت
ميکند (پری ،ها  2و روحیگ ،2333 ،به نقل از روحیگ .)2333 ،کنتر ححیریلي اگاهانره بره یرک
باور در حوانایيهای فرد اشاره دارد که نتایج ححییلي او را ححت حأثیر قررار مريدهرد و یرا کنترر
ميکند (همان منبک) .کنتر ححییلي اگاهانه از انجهت که برا باورهرای انسران مررحبط مريباشرد،
ميحواند در ارزیابي شناوتي افراد از رویدادها ایفای نقش کند .چنی به نظر ميرسد که با حوجه بره
نقش باورهای شناوتي و ححریفهای مربوطه در ارزیابي رویدادهای اموزشي به عنوان رویدادهای
استرسزا و اضطرابافری  ،ایجاد ،حذف ،حقویت و یا حضعیف ایر ححریرفهرا مريحوانرد ححرت
کنتر ححییلي اگاهانه قرار گیرد .بر ای اساس ميحوان گفت نوع و شدت هیجانات و احساسرات
فرد در مورد رویدادهای ححییلي مختلف نیز با حوجره بره میرزان کنترر ححیریلي اگاهانره قابرل
پیشبیني است .در چنی شرایطي کنتر ححییلي اگاهانه ميحواند اثررات ورو بینري برر ارحقرای
سالمت روانشناوتي را حسهیل نموده و از دانشجویان در برابرر اشرفت ي روانشرناوتي محافظرت
کند .با حوجه به اهمیت کنتر ححییلي اگاهانره بررای افرزایش وودمختراری و مسرؤولیتپرذیری
دانشجویان و حأثیر زیادی که بر رشد و موفقیت ححییلي دانشجویان دارد و قابلیت افزایش کنترر
ححییلي اگاهانه دانشجویان که در ححقیقات حجربي مکرر نشان داده شده ،امری مهم است (پرری،
 .)2336روحیگ و همکاران( )2333نشان دادند که وو بینري نسربي ححیریلي ،کنترر ححیریلي
اگاهانه را پیشبیني ميکند و دانشجویان ممک اسرت از طریرق مقایسرهی اجتمراعي ورو بینانره
کنتر ححییلي اگاهانه را افزایش دهند .نتایج پرهوهشهرا نشران داده اسرت کره دانشرجویاني کره
وو بی هستند از همتایان يیروو بی ورود ،کنترر ححیریلي براالحری دارنرد و ورو بینري
ححییلي با یک ح

قوی از کنتر همراه است که پیشرفت بیشحر و در نتیجره سرازگاری روانري

بریشحرری را پریشبینري مريکنرد (روحیرگ و همکراران2333 ،؛ هاحلسرتون و ویسررفلوک2362 ،9؛
استوپنیسکي 4و همکاران.)2362 ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Perceived academic control
- Perry, Hall
- Huttleston & Weisflock
- Stupnisky
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از دی رسو نتایج پهوهشها نشان داده است که درجات مختلفي از کنتر ححییلي اگاهانره در
نوع و شدت احساسات و عواطف مرحبط با موفقیت و شکست دانشجویان همبسته بوده و برر ایر
اساس پیشبیني کنندهی ووبي بررای احسراس وسرت ي و اضرطراب و افسرردگي اسرت (هرا و
همکاران2331 ،؛ روحیگ و همکاران2333 ،؛ استوپنیسرکي و همکراران2362،؛ وون یرو و کانرگ،6
 )2364بنابر باور پکران )2331(2دانشجویاني که کنتر ححییلي اگاهانه دارند ،در واقک از امکانات
بیشحری برای کنتر هیجانات منفي رایج در محیطهای اموزشي مانند اضطراب ،شررم و ناامیردی
دارند .ای افراد همچنی با حکیه بر ای حوانمندی وود ،زمینهی بیشحری را برای هیجانات مثبت و
مناسب برای جو کالس و اموزش اه مانند امید ،يرور و لذت فرراهم مرياورنرد .کنترر ححیریلي
اگاهانه عالوه بر ارحباط با مؤلفههای شناوتي و هیجاني اشفت ي روانري و ورو بینري هرمچنری
ميحواند زمینهی بروز رفتارهای مثبت و مؤثر نظیر حرال

پایردار و مرداومت بریشحرر ،اسرتفاده از

راهبردهای وودنظارحي و نظایر ان باشد و از ای طریق عملکرد ححییلي فرد را ارحقا بخشد.
حعداد قابل مالحظهای از مطالعات ،حفاوتهای جنسریتي را در اضرطراب و افسرردگي گرزار
کردهاند (میروفسکي و راس ،6332 ،نرال  -هوکسریما ،6333 ، 9نقرل از متیرود .)2334 ، 4برر ایر
اساس زنان اشفت ي رواني بیشحری را حجربه مريکننرد (المیردا و کسرلر ،6333 ،2میرووسرکي و
راس ،6332 ،مرک دونراک و استرواسررچی  .)2339 ،1متخییران علروم اجتمرراعي معتقدنرد کرره
حفاوتهای جنسي در اشفت ي رواني بهعلت فشار رواني ناشي از نقش ،حعارضات نقش و درجهی
حعهد به نقش جن
وو بیني در دو جن

است (افخم ابراهیمي .)6933 ،ای در حالیست که حفاوت معناداری در میرزان
گرزار

نشرده اسرت (حسر شراهي6936 ،؛ شرکری6933 ،؛ لواسراني،

.)6932
بر اساس بروي شواهد حجربي در زمینهی متغیرهای پهوهش حاضر به نظر ميرسد وو بینري
در عی ارحباط مستقیم با اشفت ي روانشناوتي ،پیشبینيکنندهی کنتر ححییلي اگاهانه ميباشد و
کنتر ححییلي اگاهانه ،بر کاهش اشفت ي روانشناوتي حأثیر دارد .بر ای اساس مطالعهی حاضرر،
نقش بااهمیت کنتر ححییلي اگاهانه را در رابطهی وو بینري و اشرفت ي روانشرناوتي ازمرون
ميکند و از طرف دی ر همسو با حأکید مطالعات دربارهی نقرش محروری حفراوتهرای جنسري در
بافت مطالعات اشفت ي روانشناوتي ،نقش حعدیلکنندهی متغیر جنسیت در روابط سراوتاری بری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Won You & Kang
- Pekrun
- Nolen- hoeksema
- Matud
- Almeida & Kessler
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وو بیني ،کنتر ححییلي اگاهانه و اشفت ي روانشناوتي نیز مورد ازمون قرار ميگیرد .در واقرک
محقق در مطالعهی حاضر به کمک یک مد مفروض (شکل )6نقش میانجيگرر کنترر ححیریلي
اگاهانه را در رابطهی بی وو بیني و اشفت ي روانشناوتي در دو گروه دانشجویان دوتر و پسرر
را ازمون ميکند.
جنسیت


اشفت ي روانشناوتي

وو بیني




کنتر ححییلي اگاهانه

شکل-6رابطهيعلّیبينخوشبينیوآشفتگیروانشناختیباميانجیگريکنترلتحصيلی
آگاهانهدردانشجويانوالگوياثراتتعديلکنندهيعاملجنسيت(دختروپسر) 
بر اساس مد مفروض پهوهش حاضر فرضیهها و سؤا پهوهش عبارت بودند از:
 -6کنتر ححییلي اگاهانه رابطهی بی وو بیني و اشفت ي روانشرناوتي را میرانجيگرری
ميکند.
 -2بی وو بیني و اشفت ي روانشناوتي رابطهی منفي وجود دارد.
 -9بی وو بیني و کنتر ححییلي اگاهانه رابطهی مثبت وجود دارد.
 -4بی کنتر ححییلي اگاهانه و اشفت ي روانشناوتي رابطهی منفي وجود دارد.
 -2ایا جن

نقش میانجيگر کنتر ححییلي اگاهانه در رابطهی بی ورو بینري و اشرفت ي

روانشناوتي را حعدیل ميکند؟

روشپژوهش 
پهوهش حاضر حوصیفي و از نوع همبست ي است که به منظور ارزیابي روابرط بری سرازههرا و
متغیرهای اندازهگیری شده در ال وی مفهومي پیشرنهاد شرده از ال ویرابي معرادالت سراوتاری 6یرا
ال ویابي علّي استفاده کرده است.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 - Structural Equation Model (SEM
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شرکتکنندگانپژوهش 
جامعهی اماری شامل کلیهی دانشجویان دوتر و پسر مقطک کارشناسي دانشر اه شرهید بهشرتي
بود که در سا ححییلي  32-39مشغو به ححییل بودند 913 .دانشجوی کارشناسي ( 246دوترر
و  663پسر) با رو

نمونهگیری ووشهای چندمرحلهای حیادفي 6انتخاب شدند .ابتدا ،از مجمروع

دانشکدههای دانش اه شهید بهشتي 4 ،دانشکده به طرور حیرادفي انتخراب شردند .سرز  ،از بری
گروههای اموزشي دانشکدههای منتخب 2 ،گروه اموزشي به طور حیادفي انتخراب شردند .از بری
کالسهای درسي مختلف 2 ،کالس به طور حیادفي انتخاب شدند .حعداد دانشجویان دوتر و پسرر
بر اساس نسبت انها در واحدهای جامعه مشخص شد.
ابزارهايپژوهش
آزمونتجديدنظرشدهيجهتگيريزندگی:)LOT-R(1یکي از پراستفادهحرری ابزارهرای
اندازهگیری وو بیني گرایشي ،ازمون جهتگیری زندگي است .ای ازمون اولی برار برهوسریلهی
اسچیر و کارور ( ،)6332با هردف سرنجش ورو بینري گرایشري طراحري شرد .سرز

اسرچیر و

همکاران ( ،)6334با هدف بهبود ویهگي فني  ،LOTنسخهی اصلي ازمون جهتگیرری زنردگي را
مورد حجدید نظر قرار دادند .ازمون حجدید نظر شدهی جهتگیری زندگي شامل  1سرؤا اسرت و
مشارکتکنندگان به سؤا ها بر روی یک مقیاس  2درجهای لیکرت از کامالً مخالف ( )3حرا کرامالً
موافق ( )4پاسخ ميدهند .در نسخهی حجدید نظر ازمون جهتگیرری زنردگي نیرز ماننرد نسرخهی
اصلي ان ،با حأکید بر اصل ایجاز ،سازهی روانشناوتي وو بیني گرایشي به صرورت حرکعراملي
مفهومسازی شده است .در  9 ،LOT-Rسؤا به صورت مثبت و  9سؤا به صرورت منفري نوشرته
شده است و به منظور دست یافت به یک نمرهی کلي  9سؤا منفي به طور معکوس نمررهگرذاری
ميشود .بنابرای میان ی باالحر در  LOT-Rبر سطوب باالحر وو بیني ادراک شده داللرت دارد .در
مطالعهی استینهارت و دولبیر ( ،)2333پایایي ازمون حجدید نظرر شردهی جهرتگیرری زنردگي از
طریق الفای کرونباخ محاسبه شد که میزان پایایي بهدست امده  3/32برود و در پرهوهش گرودرزی
( ،)6936روایي سازه ای ازمون از طریق رو

ححلیل عامل اکتشافي مورد بررسي قرار گرفت کره

نتایج ان نشان داد که عاملهای پرسشنامه روی هم رفته ميحواننرد  92/23درصرد واریران

ان را

حبیی نمایند و با بررسي شاویههای مختلف ای ازمون روایي سازه ان مورد حأیید قرار گرفت.
مقياسکنترلتحصيلیآگاهانهه :بررای ارزیرابي کنترر ححیریلي اگاهانره از مقیراس کنترر
ححییلي اگاهانه که حوسط پری و همکاران ( )2336حهیه شده است ،استفاده شد .ای مقیاس شامل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Multistage random cluster sampling
)2 - Life Orientation Test- Revised (Lot-R
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دو زیرمقیاس مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححیریلي مريباشرد و هشرت سرؤا دارد،
چهار جملهی مثبت و چهار جملهی منفي با درجاحي از بسیار موافقم حا بسیار مخالفم ،کره نمررهی
( )6-2را دربر ميگیرد .گویههای  1 ،9 ،6مربوط به مؤلفهی کنتر پذیری ححییلي و گویههرای ،2
 3 ،3 ،2 ،4مربوط به مؤلفهی مسؤولیتپذیری ححییلي است .در ای مقیاس پاسخهرا برا جمرالت
منفي به طور معکوس جمک شده است و بیشحری نمرات نشان دهنردهی کنترر ححیریلي براالحر
است ،پری و همکاران ( )2336پایایي ان را در پرهوهش ورود برهوسریلهی الفرای کرونبراخ 3/33
گزار

کردهاند و در پهوهش حسیني و ویر( ،)6933پایایي ای پرسشنامه از طریق الفای کرنبراخ

 3/33گزار

شده است .همچنی نتایج ححلیل عاملي حأییدی پرسرشنامرهی مرذکور در مطالعرهی

حسیني و ویر( ،)6933حاکي از روایي قابل قبو پرسشنامه بود و نتایج وجود ورده مقیاسهرا را
مورد حأیید قرار داد.
مقيههاس :DASS-42مقیرراس افسررردگي ،اضررطراب و اسررترس  DASSدر سررا  6332حوسررط
الویبوند و الویبوند 6حهیه شد .ای مقیاس دارای دو فرم است فرم اصلي ان دارای  42عبارت است
که هر یک از سازههای رواني افسردگي ،اضطراب و استرس را حوسط  64عبرارت متفراوت ،مرورد
ارزیابي قرار ميدهد .ای مقیاس حوانایي حشخییي و يربال ری نشانههرای اضرطراب ،افسرردگي و
استرس را در طي گذشت یک هفته دارد و کراربرد ایر مقیراس جهرت افرراد برزر سرا اسرت.
مطالعات انجام شرده حوسرط الویبونرد و الویبونرد ( )6332نشران داد کره اعتبرار بازازمرایي بررای
زیرمقیاسهای فرعي به حرحیب  3/36برای استرس 3/33 ،برای اضطراب ،و  3/36بررای افسرردگي
بهدست امده است .برای روایي مقیاس نیرز ضررایب همبسرت ي برا پرسرشنامرههرای اضرطراب و
افسردگي بک به حرحیب  3/36و  3/34بهدست امد .در پهوهشي حوسط افضرلي ،دالور ،برجعلري و
میرزماني ( )6931ویهگيهای روانسنجي ازمون در نمونرهی  433نفرری از دانرشامروزان اجررا و
نتایج نشان داد که همبست ي مقیاس افسردگي ای ازمرون برا حسرت افسرردگي  ،3/343همبسرت ي
مقیاس اضطراب نیز با ازمون زونگ  3/396و همبست ي مقیاس استرس و سریاههی دانرشامروزان
نیز  3/323بود .ضریب الفای محاسبه شده برای مقیاس افسردگي برابر با  ،3/34مقیراس اضرطراب
برابر با  3/32و مقیاس استرس برابر با  3/33محاسبه شد .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Lovibond, S. H. & Lovibond, P. F
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يافتهها 
جدو  6اندازههای حوصیفي میان ی و انحراف اسرتاندارد متغیرهرای پرهوهش را در دو گرروه
دانشجویان دوتر و پسر نشان ميدهد.
جدول-6شاخصهايتوصيفیميانگينوانحرافاستانداردمتغيرهاياصلیتحقيق( )n=313
میانگین

جنسیت
عامل کلی

دختر

پسر

انحراف استاندارد
دختر

کل میانگین

پسر

انحراف
استاندارد

خوشبینی گرایش

69/29

69/12

9/22

9/69

69/46

9/61

کنترلپذیری تحصیلی

62/13

62/18

2/93

2/39

62/11

2/41

مسؤولیتپذیری تحصیلی

62/32

66/16

9/61

9/36

66/21

9/34

افسردگی

69/66

66/23

8/26

1/18

62/28

1/33

اضطراب

66/29

3/32

1/39

1/29

62/41

1/98

استرس

61/23

61/11

8/36

8/22

61/31

8/21

جدو  2ماحری

همبست ي در کل نمونه را نشان ميدهد.
جدول-1ماتريسهمبستگیدرکلنمونه



وو بیني

مسؤولیتپذیری

وو بیني گرایشي

6

مسؤولیتپذیری ححییلي

**

6

3/63

کنتر پذیری

کنتر پذیری ححییلي

**3/63

**-3/24

6

افسرگي

**

-3/94

**

-3/61

**

-3/93

اضطراب

**

-3/22

**

-3/69

**

-3/92

استرس

**

-3/22

**

-3/24

-3/39

افسرگي

اضطراب

استرس

6
**

3/32

**

3/36

6
**

3/34

6
**p<3/36

همانطور که در جدو  2مالحظه ميشود رابطهی بی وو بیني با عامرلهرای کنترر پرذیری
ححییلي و مسؤولیتپذیری ححییلي مثبت و معنادار است .هرمچنری  ،نترایج نشران مريدهرد کره
رابطهی بی وو بیني با عاملهای افسردگي ،اضطراب و استرس ،منفي و معنادار است .عرالوه برر
ای  ،رابطهی بی مسؤولیتپذیری ححییلي برا افسرردگي و اضرطراب منفري و معنرادار و رابطرهی
کنتر پذیری ححییلي با عاملهای افسردگي ،اضطراب و استرس منفي و معنادار اسرت .در نهایرت،

رابطهی بی مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي منفي و معنادار بود.
به منظور حبیی ال وی پراکندگي نمرات اشرفت ي روانشرناوتي در نمونرهی حاضرر از طریرق
وو بیني گرایشي و با میانجيگری کنتر پذیری ححییلي و مسؤولیتپرذیری ححیریلي از رو
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مد یابي معادالت ساوتاری استفاده شد .به بیان دی ر ،ابتدا ال وی مفروض روابط سراوتاری بری
وو بیني گرایشي و اشفت ي روانشناوتي دانشجویان با میانجيگرری کنترر پرذیری ححیریلي و
مسؤولیتپذیری در نمونهی حاضر ازمون شد (شکل .)2
شکل-1مدلميانجیگرينسبیکنترلپذيريتحصيلیومسؤوليتپذيريتحصيلیدر
رابطهيخوشبينیگرايشیوآشفتگیروانشناختی 

نتایج مربوط به شاوصهای براز

ال وی ساوتاری ازمون میانجيگری کنتر پذیری ححییلي

و مسؤولیتپذیری ححییلي در رابطهی بری ورو بینري گرایشري برا اشرفت ي روانشرناوتي در
نمونهی حاضر برای هر یک از شاوصهای پیشنهادی هو و بنتلر ( )6333شامل شراوص مجرذور
وي ( )χ2شراوص مجرذور وري برر درجره ازادی ( ،)χ2/dfشراوص برراز
شاوص نیکویي براز

( ،)GFIشاوص نیکویي براز

مقایسرهای (،)CFI

انطباقي ( )AGFIو وطای ریشهی مجذور

میان ی حقریب ( )RMSEAبه حرحیب برابر با  3/36 ،3/33 ،3/32 ،4/23 ،462/23و  3/33برهدسرت
امد.
بر اساس منطق پیشنهادی هو و بنتلر ( )6333برای حعیی براز
اساس شاوصهای پیشگفته ،ارز
ازادی ( ،)χ 2/dfارز

ال وی پیشنهادی با دادههرا برر

عددی باالحر از  2بررای شراوص مجرذور وري برر درجرهی

عددی باالحر از  3/31برای شاوص وطای ریشهی مجذور میان ی حقریرب
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( )RMSEAو ارز
براز

عددی کمحر از  3/33برای شاوص براز

( )GFIو شاوص نیکویي براز

مقایسهای ( ،)CFIشاوص نیکویي

انطباقي ( ،)AGFIبا هدف کمک به بهبود برازندگي ال رو،

ضرورت اصالب ال و را نشان ميدهد.
ازمون برازندگي ال و با دادهها با استفاده از انتخاب اصالب ال و نشان داد که در عامرل مکنرون
وو بیني گرایشي از طریق ایجاد کواریان

بی باقیماندههای وطا برای گویههای « 6و  »2و « 9و

 ،»4در عامل مسؤولیتپذیری ححییلي از طریق ایجاد کواریران

بری باقیمانردههرای وطرا بررای

گویههای « 2و  4« ،»4و  »3و « 3و  »3و همچنی  ،در عامل مکنون کنتر پذیری ححییلي از طریرق
ایجاد کواریان

بی باقیماندههای وطا برای گویههای « 6و  »9و « 9و  ،»1پ

در درجهی ازادی ال وی اصالب شده ،مقدار  642/41واحد از ارز

عددی مقدار وي دو در ایر

ال و کم شد .برای ال وی اصالب شده مقادیر شاوصهای نیکویي براز

شامل شراوص مجرذور

وي ( )χ2/ dfشاوص مجذور وي بر درجهی ازادی ( )χ2/ dfشاوص برراز
شاوص نیکویي براز

( ،)GFIشاوص نیکویي براز

از کراهش  3واحرد

مقایسرهای (،)CFI

انطباقي ( )AGFIو وطای ریشهی مجذور

میان ی حقریب ( )RMSEAبه حرحیب برابر با  3/33 ،3/39 ،3/32 ،2/69 ،262/33و  3/323بهدست
امد .ارز

عددی مقادیر شاوصهای نیکویي براز

بررای ال روی کلري اصرالب شرده ،برراز

مطلوب ال و مفروض را با دادهها را نشان ميدهد.
مرور دقیق شاوصهای نیکویي براز
اصالب با دادهها براز

ال وی ساوتاری نشان ميدهد که ال وی مزبور پر

از

مطلوبي داشت .در ای ال و 23 ،درصد از پراکندگي نمرات کنترر پرذیری

ححییلي و  23درصد پراکندگي نمرات مسؤولیتپذیری ححییلي از طریق وو

بیني گرایشري و

 42درصد از پراکندگي نمرات اشفت ي روانشناوتي از طریق وو بیني گرایشي ،مسؤولیتپذیری
ححییلي و کنتر پذیری ححییلي پیشبیني شد.
در ال وی ساوتاری میانجيگری نسبي ،حمامي ضرایب مسیر بری متغیرهرای مکنرون از لحراظ
اماری معنادار بودند .در ای ال و ،رابطهی بی وو بیني گرایشري برا مسرؤولیتپرذیری مثبرت و
معنادار و رابطهی بی وو بیني گرایشي با کنتر پذیری ححییلي مثبت و معنادار بود .هرمچنری ،
نتایج نشان داد که رابطهی بی وو بیني گرایشي با اشفت ي روانشناوتي منفي و معنادار است.
در نهایت ،نتایج نشان داد که رابطهی بی مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي با
اشفت ي روانشناوتي منفي و معنادار است (شکل()2جدو .)9
بر اساس ال وی ساوتاری میانجيگری نسبي ،اثر يیرمستقیم وو بیني گرایشري برر اشرفت ي
روانشناوتي از طریق مسؤولیتپذیری و کنتر پذیری ححییلي به حرحیب برابر برا  -3/61و -3/63
بهدست امد که از لحاظ اماری معنادار هستند (( )P>3/32جدو .)9
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جدول -3اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و کل متغيرهاي پژوهش 
مسیر

اثر مستقیم

سطح معناداری

اثر يیرمستقیم

سطح معناداری

وو بیني بر اشفت ي روانشناوتي

-3/43

3/32

----

----

3/36
وو بیني بر اشفت ي روانشناوتي (از طریق کنتر پذیری)

----

----

-3/63

3/39

وو بیني بر اشفت ي روانشناوتي (از طریق مسؤولیتپذیری)

----

----

-3/61

3/39

وو بیني بر کنتر پذیری

3/23

3/32

----

----

وو بیني بر مسؤولیتپذیری

3/24

کنتر پذیری بر اشفت ي روانشناوتي

-3/94

مسؤولیتپذیری بر اشفت ي روانشناوتي

-3/33

3/36
----

3/32

----

3/36
----

3/32

----

3/36
----

3/39

----

3/36

جدو  4ماحری
باالی قطر ماحری

همبست ي متغیرهای اصلي پهوهش در دو جن

را نشران مريدهرد (مقرادیر

به گروه دانشجویان دوتر و مقادیر پایی قطر به گروه دانشجویان پسرر مربروط

ميشود).
جدول-9ماتريسهمبستگیمتغيرهاياصلیپژوهشدردوجنس
مسؤولیتپذیری

کنتر پذیری

افسرگي

اضطراب

استرس

وو بیني
وو بیني گرایشي

6

**3/23

**3/22

**-3/93

**-3/94

**-3/31

مسؤولیتپذیری ححییلي

**

3/63

6

**

**

-3/63

*

*

کنتر پذیری ححییلي

**

3/23

**

6

**

-3/93

افسرگي

**-3/23

**-3/92

**-3/92

6

**3/34

اضطراب

**

**

**

**

6

**

استرس

**-3/16

**3/26

6

-3/22

-3/22
-3/23

**-3/62

-3/43

-3/93

**-3/19

3/13

**3/14

-3/62

**

-3/94

-3/61

**

-3/14

**3/21
3/29

*p<3/39**p<3/36

نتایج ماحری

همبست ي نشان ميدهد که در دو جن

رابطهی بی وو بینري برا عامرلهرای

کنتر پذیری ححییلي و مسؤولیتپذیری ححییلي مثبت و معنادار است .همچنی  ،نتایج نشران داد
که در دو جن

رابطی بی وو بیني با عاملهای افسردگي ،اضطراب و استرس منفري و معنرادار
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است .عالوه برای  ،در دو جن  ،رابطهی بی مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي با
عامررلهررای افسررردگي ،اضررطراب و اسررترس منفرري و معنررادار اسررت .در نهایررت ،رابط رهی برری
مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي نیز در دو جن

منفي و معنادار بود.

به منظور ازمون حغییرناپذیری 1گروهي روابط ساوتاری در ال وی مفروض ،هرمارزی روابرط

ساوتاری در دو جن

در کانون حوجه محققان قرار گرفت .بر ایر اسراس ،در ال روی پیشرنهادی

ال وی مفروض میانجيگری مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححیریلي ،در رابطرهی بری
وررو بینرري گرایشرري و اشررفت ي روانشررناوتي ،ابترردا ،یررک ال رروی انرردازهگیررری پایرره برردون
محدودیتهای حساوی در دو جن
جن

ایجاد و ازمون شد .سرز  ،حغییرناپرذیری انردازهگیرری در دو

ازمون شد .در یکي از طربهای ححلیل عاملي حأییدی چندگروهي ،دو گروه از طریق حساوی

حمامي بارهای عاملي ازاد در دو گروه ،محدود شدند .براز

ای ال وی ححلیل عاملي چندگروهي

مطلوب بود (جدو  .)2در جدو  ،2مقدار  -Δ χ2که با هدف ازمون حفاوت بی مقرادیر  χ2بری
ال وی بامحدودیت و ال وی بدون محدودیت محاسبه شد نشان ميدهد که وزنهای انردازهگیرری
در دو گروه دانشجویان دوتر و پسر مساوی بودند ] .]χ 2)62( = 3/ 36 ,p=. / 32سز  ،دو گرروه
از طریق ایجاد حساوی در وزنهای ساوتاری محدود شدند .در جدو  ،2مقدار  Δχ2نشان ميدهد
که در ال روی برا محردودیت و ال روی بردون محردودیت ،وزنهرای سراوتاری بررای دو گرروه
دانشجویان دوتر و پسر مساوی نبودند [ .]Δ χ2 )63( = 41/ 63,p > 3/32در ای بخش ،مقایسهی
ضرایب مسیر بی وو بیني گرایشي با مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححیریلي در دو
جن

نشان داد که در بی دانشجویان دوتر در مقایسه با دانشجویان پسر ،رابطهی بی ورو بینري

با مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي از قدرت بیشحرری بروروردار برود .بره بیران
دی ر ،نتایج مقایسهی ضرایب مسیر در دو جن

نشان داد کره حمرایز در حروان پریشبینريکننردگي

کنتر پذیری ححییلي و مسؤولیتپذیری ححییلي از طریق وو بینري گرایشري از لحراظ امراری
معنادار است .در نهایت ،دو گروه از طریق ایجاد حساوی در کواریان های ساوتاری محدود شدند.
در جدو  ،2مقدار  Δχ2نشان مي دهرد کره در ال روی بامحردودیت و ال روی بردون محردودیت،
کواریان های ساوتاری برای دو گروه دانشجویان دوترر و پسرر مسراوی بودنرد ] 32 ,p=3 /23
.]Δ χ2)63( =61/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Invariance
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جدول-9نتايجآزمونتغييرناپذيريگروهیالگويمفروضدردانشجوياندختروپسر


الگو 

 Δχ 2

Δdf

p

الگوهايمفروض 

الگويبامحدوديتوزنهاياندازهگيري 

3/36

62

3/32

الگويبامحدوديتوزنهايساختاري 

41/63

63

3/32

الگويبامحدوديتکواريانسهايساختاري 

23/32

63

3/23

بحثونتيجهگيري
مطالعهی حاضر با دو هدف ازمون نقش میانجيگری کنتر ححییلي اگاهانه در رابطرهی بری
وو بیني و اشفت ي روانشناوتي و ازمون مد اثرات حعدیلکنندهی جنسیت در روابط ساوتاری
بی وو بیني ،کنتر ححییلي اگاهانه و اشفت ي روانشناوتي انجام شد.
در ال وی ساوتاری میانجيگری نسبي ،حمامي ضرایب مسیر بری متغیرهرای مکنرون از لحراظ
اماری معنادار بودند ،در ای ال و رابطهی بی وو بیني گرایشي با اشفت ي روانشناوتي همسو با
یافتههرای مطالعرات (کرارور ،اسرچیر و س رسرترم( ،)2363 ،کرارور و همکراران( ،)6333 ،مکري
کن

( ،)2334،اسچیر و همکاران )2332 ،منفي و معنادار بود و با حوجه به ای که ورو بینري بره

عنوان یکي از برجستهحری سازههای شخییتي که از شناوتهای مثبت حشکیل شرده اسرت و بره
یک انتظار حعمیم یافته اشاره دارد که فرد بر اساس ان احساس ميکند هن ام رویارویي با مشکالت
نتایج ووشایند رخ ميدهد (کارور ،اسچیر و س رسترم )2363 ،و به عنروان یرک ویهگري و عامرل
قوی در برابر حغییرات محیطي است که دانشجویان را در برابر استرس و افسردگي حفرظ مريکنرد
(مکي کن

 )2334 ،قابل حبیی اسرت .افرراد ورو بری حتري اگرر برا مشرکالت و روردادهای

فشارزای زندگي هم مواجه شوند ،از انجاکه نسبت به اینده وو بی بوده و بر ای براور هسرتند
که با حال

وود ميحوانند مشکالت را حل کنند .ای افراد از راهبردهای مثبت کنرار امردن ،بررای

مواجهه با ای موقعیتها استفاده ميکنند و ای مسأله ميحواند به سالمتي رواني و جسرماني انهرا
منجر شود.
در همی راستا (اسچیر و همکاران )2332 ،کراهش میرزان ورو

بینري در برابرر رویردادهای

زندگي را در فرد با نوعي احساس فشار ،اضطراب و یا افسردگي همراه دانستهاند .همچنی یافتههرا
همسو با پهوهش روحیگ و همکاران ( )2333نشاندهندهی رابطهی مثبت و معنادار بی وو بینري
گرایشي با کنتر پذیری ححییلي و مسؤولیتپذیری ححییلي بود .بر ای اسراس دانشرجویاني کره
وو بی هستند ،احساس ميکنند کنتر ححیریلي اگاهانرهی بریشحرری دارنرد و در ححیریالت
دانش اهي موفقحر هستند .وو بیني یا حفکر مثبت حمایل به احخاذ امیدوارانهحری دیدگاه شرناوتي
و پیشامادگي عاطفي درویو

ای که چیزهای ووب مهمحر از چیزهای بد است .دانشجویان برا
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کنتر ححییلي باال به حوانایي وود برای حأثیرگذاری بر نتایج ححییلي در دورههای دانش اهي باور
دارند.
نتایج نشان داد که رابطهی بی مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي برا اشرفت ي
روانشناوتي منفي و معنادار است .بر ای اساس همسو برا روحیرگ و همکراران ( )2333مريحروان
گفت با افزایش کنتر ححییلي اگاهانه ،افسردگي و اضطراب در دانشجویان کاهش پیردا مريکنرد.
درواقک دانشجویان با کنتر ححییلي اگاهانه باال معتقدند که موفقیت و عدم موفقیت قابرل کنترر
است ،در نتیجه ان یزه و حمایل بیشحر برای رسیدن به نتیجهی مثبت دارند و بیشحر حال

ميکنند.

همچنی پیشرفت بیشحری دارند و از سازگاری رواني بهتری برووردارند و کمحر دچرار اسرترس،
افسردگي و اضطراب ميشوند.
مرور شاوصهای برازندگي ال وی پیشنهادی نشان داد که ال وی مفروض میانجی ری نسربي
مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي در رابطرهی ورو بینري گرایشري برا اشرفت ي
روانشناوتي با دادهها براز

مطلوبي داشتند .به بیان دی ر ،نتایج مطالعهی حاضر از میرانجيگرری

نسبي کنتر پذیری ححییلي و مسؤولیتپذیری ححییلي در رابطهی وو بیني گرایشي با اشفت ي
روانشناوتي به طور حجربي حمایت کرد .همسو با پهوهش اسچیر و کارور ( )6332و سرولبر

و

س سترم )2363( 1که نشان دادند افراد وو بی حمایل دارند که نترایج مطلروب را دسرت یرافتني
ببینند و در دستیابي به اهداف وود پافشاری کنند ،زیرا معتقدند که ميحوانند بر وقوع وقایک کنترر
داشته باشند و با حال

به هدف مورد نظر دست یابند ،در واقک وو بیني با یک ح

کنتر همراه است و دانشجویاني که یرک حر

قویحری از

قرویحرری از کنترر ححیریلي اگاهانره دارنرد از

وودمختاری ،راهبردهای وودنظارحي ،مسؤولیتپذیری و احساس کنتر بیشحر در حکالیف درسري
و در کل زندگي دارند که انها را در برابر افسردگي ،اضطراب و استرس حفظ ميکند و در نتیجره
کمحر در معرض اشفت ي روانشناوتي قرار ميگیرند ،قابل حبیی است.
نتایج ازمون همارزی جنسي برای مد مفروض ،با حأکید بر حساوی مد با محردودیت و
بدون محدودیت در دو قسمت وزنهای اندازهگیری و کواریان های سراوتاری ،از حشرابه جنسري
مد مفروض بر اساس وزنهای اندازهگیری و کواریان های ساوتاری بره طرور حجربري حمایرت
کرد .در نهایت ،عدم حساوی مد با محدودیت و بدون محردودیت برر اسراس گزینرهی وزنهرای
ساوتاری نشان داد که در بری دانشرجویان دوترر در مقایسره برا دانشرجویان پسرر ،رابطرهی بری
وو بیني با کنتر ححییلي اگاهانه (مسؤولیتپذیری ححییلي و کنتر پذیری ححییلي) از لحاظ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Solberg & segerstrom
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اماری از حوان بیشحری برووردار است .با حوجه به ارجحیت جهتگیری مبتني بر بهبود وویشرت

در دوترها (باحلر ،)2364 ،1که در حجربهی مواجه با رودادهای ناکامکننده به دنبرا بهبرود و حغییرر
وود هستند و بر ایر باورنرد کره برا حرال

بره یرک نتیجرهی مطلروب وواهنرد رسرید و نقرش

حعیی کنندهی ارز گذاری برای عنیر اسنادی حال

در بی دوترها نسبت به پسرها (مک کرری

و همکاران )2333 ،و ای که زنان در مقایسه با مرردان برا احتمرا کرمحرری از وودنراحوانسرازی
رفتاری که مستلزم کنارهگیری از حال

2
3

یا حال گریزی است بهره ميبرنرد (مرک کرری ،هیررت و

میلنر ،)2333 ،قابل حبیی است .طبق دیدگاه برگالس و جونز )6333( 4وود نراحوانسرازی برر هرر
عمل یا انتخاب رفتاری داللت دارد که فرصت برونسازی حجارب شکست و درونسرازی حجرارب
موفقیتامیز را افزایش ميدهد.
با وجود انکه نتایج مطالعهی حاضرر اطالعرات ارزشرمندی را دربرارهی نقرش حبیینري کنترر
ححییلي اگاهانه در رابطهی بی وو بیني و اشفت ي روانشناوتي ،در بافتهای ححییلي در بی
دانشجویان فراهم کرده است ،اما بروي از محدودیتهای مطالعهی حاضر ،حعمیمپرذیری نترایج ان
را با محدودیت مواجه ميکند .نخست انکه ،نتایج مطالعهی حاضر همچرون بسریاری از مطالعرات
دی ر به دلیل استفاده از ابزارهرای وودگزارشري برهجرای مطالعرهی رفترار واقعري ،ممکر اسرت
مشارکتکنندگان را به استفاده از شیوههای مبتني بر کسرب حأییرد اجتمراعي و اجتنراب از بردنامي
مربوط به عدم کفایت فردی حريیب کند .دی ر انکه ،در مطالعهی حاضر به منظرور ححلیرل روابرط
بی متغیرهای چندگانه در مد مفهومي پیشنهاد شده ،از یک طرب مقطعي 5استفاده شرد .بنرابرای ،

حکرار و بسط ای یافتهها مستلزم بهکارگیری طربهای طولي است .برر ایر اسراس ،ححلیرل نقرش
حبییني کنتر ححییلي اگاهانه در رابطهی بی وو بیني و اشفت ي روانشرناوتي ،از طریرق طررب
مطالعات طولي ،برای محققان عالقه مند به ایر قلمررو پهوهشري ،یرک اولویرت پهوهشري مهرم و
اساسي قلمداد مريشرود .در نهایرت ،در موقعیرت انتخراب مشرارکتکننردگان ،حمرکرز صررف برر
دانشجویان دانش اه شهید بهشتي هرفیت حعمیمدهي یافتههای ححقیرق را حرا حردی برا محردودیت
روبهرو ميکند.
به منظور بسط و گستر

کاربردی نتایج مطالعهی حاضر در موقعیتهرای پیشررفت ،بایرد برر

اندیشهی طرب برنامههای مداولهای ،با هدف حوسعهی ال وهای وو بینانه و ال وهای وودکنترلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Butler
- Mccrae
- Self-handicapping
- Berglas & Jones
- Cross-sectional

1
2
3
4
5

رابطهی وو بیني و اشفت ي روانشناوتي در دانشجویان :نقش میانجيگر کنتر ححییلي اگاهانه 63

در بی فراگیران حأکید کرد .به همی دلیل پیشنهاد مريشرود کره از امروز
وودکنترلي ،اموز

ورو بینري ،امروز

احسراس مسرؤولیت و مهرارتهرای یرادگیری ورودراهبری 1و مهرارتهرای

وودباوری ،2به منظور ارحقای کیفیت زندگي دانشجویان در دانشر اههرا اسرتفاده شرود .اسرتادان و
مربیان بالیني با در نظر گرفت حفاوتهای فردی ،استراحهیهای مناسبي را از قبیل فعالیتهرایي کره
مستلزم حفکروالق است و پروژههای گروهي و همچنی

اموز

با رو

حدری

مبتني برر حرل

مسأله را احخاذ نمایند؛ طوری که برنامههای اموزشي بررای دانشرجویان نرهحنهرا مفیرد بروده ،بلکره
لذتبخش نیز باشد و وودراهبری دانشجویان حسهیل شرود .هرمچنری مشراوران ،روانشناسران و
درمان ران مي حواننرد بره منظرور پیشر یری و درمران افسرردگي ،اضرطراب و اسرترس از امروز
وو بیني و وودکنترلي در مراکز مشاوره استفاده نمایند و بره کمرک رو

ال روسرازی و ایفرای

نقش ،فراگیران ميحوانند رابطهی بی افکار و احساسات ورویش را درک کننرد و بیاموزنرد کره در
رویارویي با موقعیتهای دشوار ،باورهای سازندهای را بهکار گیرند.
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Introduction
Whereas the beginning of academic life is favorable for a group of students, for some
the entrance to university had been accompanied with stressful experiences (Zajacova and
et al, 2005). Research has reported that students suffer from high level of psychological
distress in this period (cook, 2006; Andrews, 2004). Psychological distress is an expression
synonymous with pressure, stress (Ridner, 2004) and consists of depression and anxiety
symptoms (Mirowsky and Ross, 2002) which brings about a lot of negative effects on
students' functions (Ruthig and et al, 2008). One of the psychological resources that can
protect students against the mental illnesses and one of the most important human mental
potencies that has been assigned a specific position in psychology is optimism (Seligman,
2005). Optimism is a propensity in a person, according to which, one hopes that best results
will occur in the future (Carver and Scheier, 2002) and gives people more chance to
experience a decrease in stress and depression(Brissette and et al, 2002). Another effective
factor in psychological health which is one of the adaptive variables with optimism that
increases cognitive actions and students, commitment for achieving degrees and
accomplishing academic course is perceived academic control (Ruthig and et al, 2009) that
refers to a belief in one's capacity that influences or controls academic outcomes. Pery
(2001) believes perceived academic control increases students, autonomy and
responsibility, as a result it causes academic successes. Optimistic students have high
perceived academic control (Stupnisky and et al, 2012) and different levels of which is a
good predictor for anxiety and depression (Stupnisky and et al, 2012; You and Kang, 2014).
Studies have reported gender differences in anxiety and depression (Mirowsky and Ross,
1995; McDonough and Strohschein, 2003) whereas significant difference in the optimism
has not been reported in both sexes (Shokri, 1387, Lavasani, 1392). Considering the
existing literature, the purpose of this research was to examine the mediating role of the
perceived academic control in the relationship between optimism and psychological distress
among university students.

Research questions
1-Is there a negative correlation between optimism with psychological distress?
2-Is there a positive correlation between optimism with perceived academic control?
3-Is there a negative correlation between perceived academic control with psychological
distress?
4- Does erceived academic control mediate the relationship between optimism and
psychological distress?
5- Dose gender moderate the mediating role of perceived academic control in the
relationship between optimism and psychological distress?
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Method
Current study was descriptive and correlational and has used structural equation
modeling for examining the relationship between constructs and measured variables in the
suggested conceptual model. Among male and female students of Shahid Beheshti
University a sample consisting of 360 students (119 males, 241 females) were asked to fill
out the Life Orientation Test- Revised (LOT-R), perceived academic control scale and
depression, anxiety and stress scale (Dass-42) as the research instruments.

Results
Correlation matrix results in both genders showed that the relationship between
optimism with academic control and academic responsibility was positive and significant
and the relationship between optimism with depression, anxiety and stress was negative and
significant and the relationship between academic control and academic responsibility with
depression, anxiety and stress was negative and significant. Finally, the relationship
between academic control and academic responsibility was negative and significant.The
results of path coefficients comparison for both genders showed that among female students
in comparison with male students, the correlation between optimism and perceived
academic control was more considerable statistically.

Discussion
Review of fitness indices of suggested model showed that the proposed model had a
very good fitness with data and according to the findings of previous studies, was
explainable. Carver and et al (2010) believed optimism indicates a generalized expectation
and according to which, an individual feels favorable results occur when facing the
problems. In this course, Scheier and et al (2002) believed that decreasing the optimism
against the events is accompanied with pressure, anxiety and depression. Scheier and
Carver (1985) and Solberg and Segerstrom (2010) showed optimist people hope to perceive
favorable results and insist on achieving their own purposes. Because optimist people can
have control over the events, students who have powerful emotions in perceived academic
control can manage success and failure. Thus, they have more motivations to achieve the
positive outcomes and have autonomy and self-monitoring strategies in life that protect
them against the depression, anxiety and stress. Also, sexual equivalence test results for the
proposed model was explainable based on structural weighs option, according to priority of
orientation, based on self-improvement among female students who intend to improve and
modify when facing frustrating events.
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