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با استرس در  مقابله های سبکو  سخت رویی  بر اساسرضایت از زندگی 

 دانشجویان

 2وفا علی رضایی ،1سیمین بشردوست

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن علمی هیئت1

 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن2

 

 چکیده

ها را  های زندگی سودمند باشد. افراد سرسخت تنش سازگاری فرد با استرستواند در  یک ویژگی شخصیتی می عنوان بهسرسختی 

دانشجویان  ازآنجاکهدهند واقف هستند.  هایی که انجام می کنند و به اهمیت و ارزش فعالیت های مثبت و مفید قلمداد می تجربه

شود که آنان با مشکالت  ت رویی باال باعث میبرند، دارا بودن ویژگی سخ رشته پزشکی در شرایط تحصیلی بسیار دشواری به سر می

ها و در  مقابله نموده و منجر به افزایش عملکرد تحصیلی و بهزیستی روانی و جسمانی آن خوبی بهمربوط به دوره می تحصیلی خود، 

ت تمامی افراد و بهداش سالمت بهجسمی و روانی آنان کمک  سالمت  بهشود؛ بنابراین توجه  کل رضایت از زندگی دانشجویان می

های  سخت رویی و سبک بر اساسبینی رضایت از زندگی دانشجویان پزشکی  جامعه است. بدین ترتیب هدف از پژوهش حاضر پیش

دختر  205مقابله آنان با استرس است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان رشته پزشکی )

دانشجو با استفاده از فرمول کوکران  18۱بودند. از میان آنان  13۳3نشگاه علوم پزشکی ایران در پسر( مشغول به تحصیل دا 1۶1و 

های مقابله با استرس )اندلر  ، سبک(1۳85 ،های رضایت از زندگی )داینر نامه ای تصادفی انتخاب و پرسش گیری خوشه به روش نمونه

و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار در پژوهش نشان داد که بین سخت رویی  ورداستفاده قرار گفت. نتایجم (1۳۳0 ،و پارکر

 مقابله های سبک از و بود معنادار و مثبت زندگی از رضایت بارویی رابطه بین تعهد های سخت وجود دارد. از بین مؤلفه 01/0 سطح

 بود. معنادار محور هیجان و محور مسئله های سبک استرس، با

 

 های مقابله با استرس، دانشجویان رشته پزشکی سبکرویی، رضایت از زندگی، : سختواژگان کلیدی
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 مقدمه

اند. در حقیقت یک تفاوت بین  خواهد و آنچه که هست تصور کرده تفاوت بین آنچه شخص می عنوان بهمحققان رضایت از زندگی را 

که چه چیزی باعث رضایت  های اساسی که محققان با آن درگیر هستند این است اند. یکی از سؤال واقعیت و ایده آل را طرح کرده

توان تحت دو گروه  شود؟ چرا برخی افراد بیش از دیگران از زندگی رضایت دارند؟ بیشتر تحقیقات در این زمینه را می از زندگی می

 -2های ذاتی.  ها و ویژگی سازد مثل ژن دهد شخصیت، رضایت از زندگی را متأثر می شواهدی موجود است که نشان می-1گنجاند: 

 (.2005 ،1سازد )هنینتون هدی که محیط، رضایت از زندگی را متأثر میشوا

ای پیچیده  ها به دلیل تغییر سبک زندگی، استرس به پدیده زا و کاهش توان مقابله انسان در برابر آن امروزه، با گسترش عوامل تنش

 استرس(. 200۶ ،2دارد )فریدنبرگ و لویس ها قرار و بزرگ تبدیل شده است؛ چراکه تحت تأثیر عوامل متعدد و تعامل میان آن

شناختی  ها را تهدید کننده سالمت جسمی یا روان شوند که آن رو می دهد، افراد با رویدادهایی روبه حالتی است که وقتی رخ می

ش برای مقابله ا ها فراتر از توانایی کند آن درخواست شود که برای مثال فرد احساس می یابند. این نتیجه وقتی حاصل می خود می

های مربوط به استرس  پاسخ جادیآورند و به ا به وجود می "استرسورها"ها است. به طور خالصه، استرس حالتی است که  مؤثر با آن

 (.200۶ ،3)لویس و فریدنبرگ شود اند، منجر می ریزی شده که برای مقابله مؤثر با موقعیت ناخوشایندی برنامه

ی منفی، سه جزء  ی مثبت و عاطفه رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای هر انسان است که به همراه عاطفه

اش اشاره دارد )داینر و همکاران،  های شناختی یک شخص از زندگی اساسی بهزیستی روانی را تشکیل داده و عموماً به ارزیابی

از زندگی بوده و فرآیندی مبتنی بر قضاوت فردی است، یعنی فرد بر اساس معیارهای شخصی این مفهوم، یک ارزیابی کلی (. 2011

 (.2005 ،4سنجد )سیندر و توکاسا اش را می خود، کیفیت زندگی

های آموزشی، مقطع تحصیلی و وضعیت استقرار )بومی  یکی از اهداف محقق بررسی تغییرات رضایت از زندگی برحسب جنس، گروه

هایی که در داخل دانشگاه رضایت از زندگی کمتری دارند؛ به فراخور امکانات دانشگاه  است تا از آن طریق برای دسته خوابگاهی( -

پیشنهادات راهبردی ارائه گردد. به لحاظ تئوریک این پژوهش از دو جنبه حائز اهمیت است: نخست ویژگی خاص جامعه آماری آن 

های جغرافیایی متعددی هستند؛ برخی ساکن شهرهای بزرگ و  شجویان دارای خاستگاهاست یعنی از آنجائیکه در این پژوهش دان

و برخی ساکن در  (ها پرجمعیتی مانند تهران، اصفهان، تبریز و..، برخی ساکن شهرهایی با جمعیت متوسط )مانند اغلب شهرستان

گردد در حالیکه غالب  رضایت از زندگی فراهم می با« توسعه یافتگی»اند؛ لذا در این تحقیق امکان بررسی رابطه  روستاها بوده

آورد. دوم پرداختن به  پذیرد و امکان این نوع بررسی را برای محقق فراهم نمی تحقیقات در حوزه جغرافیایی محدودی انجام می

ت. رویکرد نخست ذکر است که در نگاه به این مفهوم دو رویکرد تئوریک قابل مشاهده اس است. شایان« رضایت از زندگی»مفهوم 

، “رضایت از دوستان ” ، “رضایت از خانواده ” نگاه به رضایت از زندگی به مثابه یک سازه که اجزای آن از جنس رضایت است: مانند 

و .... نگاه دوم به رضایت از زندگی به مثابه یک متغیر بسیط که به اقتضای کلی و عام بودن مفهوم “ رضایت از محل سکونت ” 

رضایت از زندگی در ایران انجام پذیرفته  ۀهایی که در حوز گردد. در غالب پژوهش های خاص نمی معطوف به حیطه «زندگی »

اند بدون آنکه این انتخاب مبتنی بر ارزیابی و توجه به رویکرد رقیب باشد. در این پژوهش، محقق سعی  رویکرد نخست را برگزیده

ابی تئوریک این دو بپردازد و رویکرد دوم را که رویکردی جدید در پرداختن به مفهوم خواهد نمود در حد توان مختصر خود به ارزی

اهمیت دیگر این تحقیق پرداختن  رضایت از زندگی در ادبیات موجود در این پژوهش در ایران است؛ را اتخاذ خواهد نمود. لذا

های مقابله  شناسایی سهم سبک هدف این مقاله ست.ای است که در غالب تحقیقات صورت گرفته مغفول مانده ا تئوریک به مسئله

 است. بینی و بهبود رضایت از زندگی دانشجویان رشته پزشکی با استرس و سخت رویی برای پیش

                                                           
1
 - Henintone 

2
 - Freedenberg& Luies 

3
 - Luies & Freedenberg 

4
 - Snyder& Tsukasa 
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 مبانی نظری

 رضایت از زندگی

ترین هدف انسان در حیات خویش است که البته باید آن  ناپذیر و جاویدان اخروی، عالی تکامل معنوی، تقرب به خدا و حیات وصف

هیچ  «زندگی»را به دست آورد. مهم این است که دنیا تنها بستر تحقق این هدف است و جز آن همه آن چیزی است که ما از، 

های  ها و واکنش ود ندارد و در این میان دنیا را در اختیار داریم و اساساً حیات، جز با کنشراهی برای رسیدن به آن هدف عالی وج

تر از آن است که در اذهان  گیرد. از این رو دنیا و زندگی در آن، بسی مهم ما در پهنه پر پیچ و خم و پر راز و رمز زندگی شکل نمی

ناپذیر انسان است و  شوند. زندگی، جزء جدایی هرگز از یکدیگر جدا نمیعمومی وجود دارد. انسان و زندگی مفاهیمی هستند که 

بخش، کدام است؟ بشر در  توان پرسید: زندگی گوارا و لذت هیچ راه فراری از آن نیست. پس انسان تا هست، باید زندگی کند؛ اما می

س نیست که بخواهد زندگی همراه با جستجوی خوشبختی است و در پی آن است که به زندگی رضایتمندانه دست یابد. هیچ ک

 (احساس خوشبختی)ضایت ر نام به ای گمشده انسان، و هاست انسان تمامی فراگیر ویژگینارضایتی داشته باشد. رضایت خواهی، 

 (.138۶دارد )پسندیده، 

 عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی

 ها ژن

 شادمانی در موجود های تفاوتدرصد  80دهد که بیش از  ها بر روی رضایت از زندگی نشان می نتایج به دست آمده از تأثیر ژن

در مغز با شادمانی افراد همبستگی دارد  2۱و دوپامین  2۶ سروتونین سطح همچنین. است توجیه قابل افراد ژنتیکی ترکیب توسط

ها از مطالعه دوقلوها حاصل شده است. مطالعه و بررسی دوقلوها نشان داده است که  نقش ژن(. 200۶و همکاران،  5)کینک

 دوقلوهای یک تخمکی، سطح بهزیستی مشابهی دارند.

 شخصیت

و اعتماد به نفس. به نظر  ییگرا بین بودن برون از جمله عوامل شخصیتی که در رضایت از زندگی افراد نقش دارند عبارتند از: خوش

دهد. یک  ها شادمانی را نشان می ها یا ترکیب استعدادی آن رسد که برخی از افراد بیشتر از دیگران شاد هستند و شخصیت آن می

مطالعه نشان داده است که عوامل شخصیتی بیشتر از عوامل موقعیتی تأثیر نیرومندی بر روی هیجانات مثبت و منفی و همچنین 

 (2008 ،۶ی رضایت از زندگی دارند )دینر و الرسونبر رو

 های جسمانی ویژگی

های جسمانی تأثیر کمی بر روی بهزیستی ما دارند. اگرچه این موضوع ناشی از فرهنگ تعدیل یافته است، در غرب جذابیت  ویژگی

بلند بودن در میان مردان با سطح باالی  جسمانی در بین زنان با رضایت از زندگی باال پیوند خورده است. این در حالی است که قد

 (.200۱، نرضایتمندی از زندگی ارتباط دارد )کار آل

 سن

اند که سطح رضایت از زندگی در میان  های مختلف افراد دریافته رابطه بین سن و بهزیستی وسیع است و محققین با بررسی نمونه

عمر افزایش  یها یابد و دوباره در آخرین سال ساله کاهش می 55 - 45سال باالست و به تدریج در بین میانساالن  25افراد زیر 

 (.2008و همکاران،  ۱یابد )دینر می

                                                           
5
 - king 

6
 - Diener & Larsen 

7
 - Diener 
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های بین فرهنگی گوناگونی وجود دارد. برای مثال در جوامعی مانند ژاپن که به افراد مسن احترام  به هر حال از این نظر تفاوت

ترها اغلب بیشتر  مقابل در مجارستان جوان سال باالست. در ۶5افراد باالی از زندگی در میان  شود، رضایت زیادی گذاشته می

 (.1385، دار شتنی؛ به نقل از خو1۳۳0، 8تر است )اینگلهارت پیرتر، پایین یها خرسند هستند و رضایتمندی در بین نسل

 

 جنسیت

در بین زنان بیشتر از مردان باشد. برای مثال در یک  یا هیرسد که سطح رضایت از زندگی به طور حاش به طور کلی به نظر می

درصد  21درصد از زنان در مقایسه با  24سال، محققان به این نتیجه رسیدند که  ۶کشور در طی متوسط  1۶بررسی انجام شده در 

 (.2005 ،۳؛ به نقل از فیلدمن و اشنایدر1۳۳0از مردان خیلی شادترند )اینگهارت، 

 

 رضایت از زندگی:های پیرامون  نظریه

 نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون

تواند به صورت ذهنی تا عینی  کنند که عقیده افراد در خصوص زندگی خوب می بیان می( 2003) 10ونتگوت، مریک و اندرسون

رضایت از آورد به طیف مزبور، نظریه کلی  های جذاب رضایت از زندگی را به وجود می مشاهده شود که این طیف شماری از نظریه

نظریه کلی رضایت از زندگی نظریه جامعی است که شامل هشت نظریه ( 200۳گویند. مطابق نظر ونتگوت و همکاران ) زندگی می

از  جا به بررسی رضایت از زندگی در این طیف با توجه به نظریه رضایت نیحقیقی دیگر در طیف ذهنی، وجودی، عینی است. ا

 شود: ه میزندگی ونتگوت و همکاران پرداخت

کند دارای زندگی خوبی است. هر فرد مشخص، چگونگی  : یعنی این که شخص تا چه میزان احساس میرضایت ذهنی از زندگی

که آیا شخص از زندگی خود راضی و خشنود است،  نیدهد. ا دید خود از اشیاء، احساسات و عقایدش را مورد ارزیابی قرار می

 کنند. می دگی را منعکسهایی هستند که کیفیت ذهنی زن جنبه

تر تا چه اندازه خوب است. در این جا فرض شده که شخص  : یعنی زندگی یک شخص در سطح عمیقرضایت وجودی از زندگی

تری دارد و شایسته احترام است و ممکن است شخص فکر کند که شماری از نیازهای طبیعت بیولوژیکی وی بایستی  طبیعت عمیق

های روحانی و  سازی شوند یا این که همه اشخاص باید بر طبق ایده آل بهینه مانند شرایط رشد باید برآورده شوند. این عوامل

 اند، زندگی کنند. ها عجین شده مذهبی مشخصی که با طبیعت زندگی آن
 

 پیشینه داخلی و خارجی پژوهش

افراد در برابر فشار روانی بسیار مقاوم هستند در تحقیقی ده ساله روی افراد سرسخت دریافتند که این ( 2008) 11مدی و کوباسا -

را جهت رشد و  ها تیو این موقع روند یها م ، بلکه به استقبال آننندیب یفشارزا نه تنها آسیب روانی نم یها تیو تحت تأثیر موقع

 دانند. پیشرفت در زندگی خود ضروری می

. یعنی در نوجوانی و جوانی گذارند یهم روی سرسختی تأثیر م در تعامل با سن و جنس( 2001) 12هانا و هارسی یها افتهیطبق  -

 .باشد یسرسختی در زنان بیشتر و در سالمندی در مردان بیشتر م

                                                           
8
 - Engelharth 

9
 - Fildman & Shnaidaer 

10
 - Ventgout&mrik&anderson 

11
 - Cobasa & Maddi 

12
 - Hanna & Harsy 
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نظیر نیاز به تأیید دیگران، انتظار باال از خود،  یرمنطقینشان دادند، تفکرات غ( 200۱و همکاران ) 13در مطالعه دیگری تننبام -

 از مشکالت و درماندگی برای تغییر با عزت نفس پایین و نارضایتی از زندگی رابطه دارد. دلواپسی و اضطراب، اجتناب

در یک پژوهش آزمایشی رابطه بین برانگیختگی عاطفی و تفکرات غیر منطقی را با رضایت از زندگی بین ( 2000) 14بال و یانگ -

داد افرادی که تفکرات غیر منطقی باالیی دارند، آشفتگی دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش نشان 

ها همچنین دریافتند در دانشجویانی که تفکرات غیرمنطقی وجود  . آندهند یهیجانی بیشتر و رضایت از زندگی کمتری را گزارش م

 ومندتری دارد.اختالالت روانی رابطه نیر یها و برخی نشانه یدار شتنیهای ناسازگار با نداشتن خودارد، طرحواره

ای مورد استفاده  مقابله یها در مورد دانشجویان انجام دادند، مشخص شد که روش( 2002) 15در بررسی که کیم وسیدلیتز -

 و شوخی هستند. یزن دیگران، واپس تی، استفاده از حمامسئلهدانشجویان، شامل حل 

ای معمول شامل استفاده از  مقابله یها دانشجو در دانشگاه کالیفرنیا، روش 235در مورد ( 2000در تحقیق تواملی و همکاران ) -

 تجربیات گذشته، اجتناب از موقعیت، سوء استفاده از الکل و دارو بوده است.

 مسئلهمقابله  یها مقابله در بین نوجوانان روستایی و آموزش مهارت یها با بررسی رابطه سالمت روانی و روش( 2003) 1۶پاسکار -

مدار نشان داد. این برنامه در افزایش سالمت روانی نقش داشته و سالمت روانی این نوجوانان افزایش یافته است )به نقل از 

 (1385 حسینیان و همکاران،

کنند و  کنند که اگر افراد استرسور را قابل کنترل بدانند، بیشتر از مقابله متمرکز بر مسئله استفاده می فولکمن و الزاروس بیان می -

. این روند ممکن است توجیه کننده باشد که چرا مقابله متمرکز بر آورند یدر غیر این صورت به مقابله متمرکز به هیجان روی م

مسئله اغلب در مورد استرسورهای مربوط به کار و تعامالت و عملکردهای اجتماعی و مقابله متمرکز بر هیجان بیشتر در مورد 

شود )حاجبی و همکاران،  ی و تندرستی و حاالت خلقی فرد )اضطراب و افسردگی ( استفاده میسالمت بهاسترسورهای مربوط 

1385) 

 یها زا، روش در دانشگاه جندی شاپور تحت عنوان بررسی عوامل استرس( 200۱در تحقیقی که توسط بهروزیان و نعمت پور ) -

ای، حمایت  مقابله یها فته، بیان شده که ارتباط نزدیکی بین روشگر ای و ارتباط آن با سالمت عمومی دانشجویان، انجام مقابله

ای مورد استفاده دانشجویان علوم  مقابله یها اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان پرستاری وجود دارد. همچنین بیشترین روش

 که است مطلب این بیانگر که بوده% ۳/40 مؤثر غیر و %3/۶2 هیجانی %،3/۶2 ای منطقی مقابله یها پزشکی به ترتیب روش

ن بی آماری معنادار رابطه همچنین و کنند می استفاده منطقی و محور هیجان ای مقابله یها روش از ترکیبی صورت به دانشجویان

 میزان استرس، شیوه مقابله منطقی و سالمت عمومی دانشجویان دیده شده است.

سخت رویی، رضایت از زندگی و  ی دانشگاه تبریز تحت عنوان رابطهدر ( 138۳و همکاران ) یرمحمدیدر تحقیقی که توسط ش -

تعهد و  یها امید با عملکرد تحصیلی دانشجویان، انجام گرفته، بیان شده که میان متغیرهای سخت رویی و امید و میان مؤلفه

. عالوه بر این، بین سخت رویی و وجود دارد دار یمثبت و معن ی گذرگاه( رابطه امید )کارگزار و یها کنترل سخت رویی با مؤلفه

 ی به دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، مؤلفه دار یمثبت و معن ی رضایت از زندگی و امید و رضایت از زندگی رابطه

ه به پس از آن متغیرهای تعهد و گذرگا کند یدرصد از تغییرات مربوط به رضایت از زندگی را تبیین م 31کارگزار امید به تنهایی 

 .باشد یپیش بین در تبیین عملکرد تحصیلی م نیتر یترتیب بیشترین سهم را داشتند. عالوه بر این رضایت از زندگی به تنهایی قو

، بیانگر عدم تفاوت بین دختران و پسران و دو گروه علوم انسانی و علوم پایه در (13۳2نتایج پژوهش دهقانی و کجباف در سال ) -

. تفاوت معناداری در سه سبک مقابله در گروه علوم انسانی و علوم پایه وجود نداشت، اما در دو راهبرد رجوع میزان سخت رویی بود
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مقابله حل مسئله و  یها به دیگران و راهبرد مقابله غیر مؤثر، میانگین زنان باالتر از مردان بود. بین متغیر سخت رویی و سبک

P) شد رجوع به دیگران، همبستگی معناداری مشاهده / )0  یها نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سبک 001

کنند. به عبارت دیگر،  می ینیب شیواریانس سخت رویی را پ 4۱/0و  44/0 مقابله حل مسئله و راهبرد مقابله غیر مؤثر به ترتیب

 .مقابله با استرس فقط تحت تأثیر سبک مقابله حل مسئله و مقابله غیر مؤثر قرار دارد یها رابطه بین سخت رویی و سبک

 %۱/۶1محور بوده است.  مسئله، نشان داد که روش غالب دانشجویان در مقابله، سبک (13۳1نتایج پژوهش اینانلو و همکاران ) -

 محور مسئله یها سبک از بقیه %8/1 و محور اجتناب سبک از% ۶/1۱ محور، هیجان سبک %1۳ محور، مسئله سبک از دانشجویان

دانشجویان  یها مقابل یها . هیچکدام از مشخصات فردی با سبککنند یاب محور استفاده ماجتن – محور همسئل و محور هیجان -

 ارتباط آماری معناداری نداشتند.

محور بوده است و همچنین بعد از  مسئلهمقابله، سبک : نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش غالب دانشجویان در یریگ جهینت

مقابله با  یها محور، سبک هیجان محور و اجتناب محور مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به ارتباط بین سبک مسئلهسبک 

 یها ان رشتهسالمت روان و همچنین توجه به این نکته که برخورداری از سالمت روان در دانشجویان و به خصوص دانشجوی

 .باشد یپرستاری که با بیماران سروکار داشته و نقش مهمی را در سیستم بهداشتی دارند، بسیار مهم و نیازمند توجه خاص م

مقابله با  یها رابطه بین سبک زندگی و سبک یا سهیبررسی مقا "در پژوهشی تحت عنوان ( 13۳2حجتی نیا و همکاران ) -

نشان داد که بین مؤلفه کنترل با متغیر  "اران آموزش و پرورش استثنایی و عادی شهر بیرجند استرس با فرسودگی شغلی آموزگ

وجود دارد. همچنین بین  یدار یدر آموزگاران استثنائی رابطه معن با احساس کفایت شخصی ییگرا مسخ شخصیت و بین کمال

و کنترل با احساس کفایت شخصی در آموزگاران عادی  ییاگر کمال یها با خستگی هیجانی، بین مؤلفه ییگرا مؤلفه انتظار و کمال

مقابله با استرس، فرسودگی شغلی و سبک زندگی در آموزگاران مذکر و  یها به دست آمد. بین میانگین سبک یدار یرابطه معن

س در آموزگاران انتظار و عزت نف یها مشاهده نشد. میانگین احساس کفایت شخصی، سبک زندگی و مؤلفه یدار یمؤنث تفاوت معن

مقابله با استرس در آموزگاران استثنایی و  یها بیشتر بود ولی تفاوت میانگین سبک یدار یعادی نسبت به استثنایی به طور معن

 نبود. دار یعادی معن

و کاهش  یشناخت سبک مقابله هیجان محور مثبت با افزایش بهزیستی روان افتندیدر پژوهشی در( 200۱بشارت و همکاران ) -

و  یشناخت و سبک مقابله هیجان محور منفی با کاهش بهزیستی روان کند یمطابقت م MSدر بیماران  یشناخت درماندگی روان

 است. همراه MSبیماران  یشناخت افزایش درماندگی روان

انی در ساکنین شهر خرم ای و سالمت رو بررسی رابطه راهبردهای مقابله "در پژوهشی تحت عنوان ( 138۱غضنفری و قدم پور ) -

P)نشان دادند که بین سالمت روانی و راهبردهای مقابله رابطه معناداری وجود دارد  "آباد / )0 بین استفاده از راهبرد . 001

که هر چه فرد راهبرد مقابله  دهد یآزمون کلدبرگ رابطه معناداری دیده نشد. این امر نشان م یها اسیمدار و خرده مق مسئله

مدار را بیشتر به کار برد. از سالمت باالتری برخوردار است و بالعکس راهبرد هیجان مداری سبب افزایش عالئم جسمانی،  مسئله

P) شود اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی می / )0  مسئلهای  قابلههمچنین نتایج نشان داد که راهبردهای م 001

مدار و هیجان مدار به طور متفاوتی واریانس متغیرهای اضطراب، آسیب جسمانی، افسردگی و اختالل در عملکرد اجتماعی که از 

P)کنند  سالمت روانی هستند را به صورت معناداری تبیین می یها مؤلفه / )0 001 

 

 روش تحقیق

جامعه .ردیگ یهمبستگی است. این تحقیق برحسب هدف در گروه تحقیقات کاربردی جای م -طرح تحقیق در این پژوهش توصیفی

ها  در دانشگاه علوم پزشکی ایران است که تعداد آن ۳3آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان پزشکی مشغول به تحصیل در سال 

نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت  18۱به حجم  یا از این جامعه نمونه باشد یپسر( م 1۶1دختر و  205دانشجو ) 3۶۶
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مقابله با استرس و سنجش سخت  یها رضایت از زندگی، سبک یها تکمیل پرسشنامه انتخاب و با یا تصادفی خوشه یریگ نمونه

وش و میدانی صورت گرفت. در ر یا در این پژوهش بصورت کتابخانه ازیرویی در این پژوهش شرکت داده شدند.اطالعات موردن

از منابع مختلف مثل کتاب، مقاله، نشریه و اینترنت استفاده شد. در روش میدانی پرسشنامه مناسب با موضوع پژوهش  یا کتابخانه

آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در  یها ها، از روش برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها قرار گرفت. کننده اختیار شرکتدر 

ها به صورت فراوانی، میانگین، درصد و ترسیم جداول است. در بخش دوم برای تجزیه و  بخش نخست، تجزیه و تحلیل توصیفی داده

تنباط از ضریب همبستگی پیرسون و جهت بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و اس ها هیها و آزمون فرض تحلیل استنباطی داده

 استفاده شد. 18نسخه  SPSSافزار  از نرم یریگ ها از روش رگرسیون چندگانه با بهره داده

 ها تحلیل دادهتجزیه و 

 : بین سخت رویی و رضایت زندگی در دانشجویان رابطه وجود دارد.1فرضیه 

و نیز نمره کل سخت رویی با نمره کل رضایت زندگی محاسبه شد و نتایج در جدول  ها اسیرایب همبستگی بین نمرات خرده مقض

 ارائه شده است. 1

 نتایج ضریب همبستگی برای رابطه نمرات سخت رویی و رضایت زندگی در دانشجویان .1جدول 

 سخت رویی کنترل چالش تعهد رهایمتغ

 3۱3/0**  330/0**  1۳0/0*  42۶/0**  رضایت زندگی

P / P /   0 01 0 05 
و نیز نمره کل سخت رویی با رضایت زندگی در دانشجویان همبستگی  ها اسیکه بین تمامی خرده مق دهد ینشان م 1نتایج جدول 

وجود دارد. بیشترین میزان همبستگی بین خرده مقیاس تعهد و رضایت زندگی  05/0 در سطح کمتر از دار یمثبت معن

(r( ) / , P / ) 180 0 426 0 و کمترین میزان همبستگی بین خرده مقیاس چالش و رضایت زندگی  01

(r( ) / , P / ) 180 0 190 0  دار یوجود دارد. بین نمره کل سخت رویی و رضایت زندگی نیز همبستگی مثبت معن 05

(r( ) / ,P / ) 180 0 373 0 نمود که بین سخت رویی و  یریگ جهیچنین نت توان یوجود دارد. بنابراین م 01/0 در سطح 01

وجود دارد. بطوری که با افزایش نمرات سخت رویی،  دار یآن با رضایت زندگی در دانشجویان رابطه مثبت معن یها اسیخرده مق

 باشد. رهایتواند نشانگر رابطه على بین این متغ ذکر است که این رابطه نمی و برعکس. قابل ابدی ینمرات رضایت زندگی افزایش م

 مقابله با استرس و رضایت زندگی در دانشجویان رابطه وجود دارد. یها بین سبک: 2فرضیه 

ارائه شده  2ای با استرس با نمره کل رضایت زندگی محاسبه شد و نتایج در جدول  مقابله یها ضرایب همبستگی بین نمرات سبک

 است.

 

 

 

 ای با استرس و رضایت مقابله یها سبکنتایج ضریب همبستگی برای رابطه نمرات . 2جدول 

 زندگی در دانشجویان

 اجتنابی هیجان مدار مدار مسئله رهایمتغ

 150/0**  -258/0* *  251/0**  رضایت زندگی

/ P / P   0 05 0 01 
مدار و اجتنابی با رضایت زندگی در دانشجویان همبستگی  مسئلهای  مقابله یها که بین تمامی سبک دهد ینشان م 2نتایج جدول 

مدار و رضایت زندگی  مسئلهوجود دارد. بیشترین میزان همبستگی بین سبک  05/0 در سطح کمتر از دار یمثبت معن
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(r( ) / , P / ) 180 0 251 0 و کمترین میزان همبستگی بین سبک اجتنابی و رضایت زندگی  01

(r( ) / , P / ) 180 0 150 0  دار یوجود دارد. بین سبک هیجان مدار و رضایت زندگی همبستگی منفی معن 05

(r( ) / , P / )  180 0 258 0 مقابله  یها نمود که بین سبک یریگ جهیچنین نت توان یوجود دارد. بنابراین م 01/0 در سطح 01

مدار و اجتنابی،  مسئله یها وجود دارد. بطوری که با افزایش نمرات سبک دار یبا استرس با رضایت زندگی در دانشجویان رابطه معن

 ابدی یای هیجان مدار، نمرات رضایت زندگی در دانشجویان کاهش م و با افزایش سبک مقابله ابدی ینمرات رضایت زندگی افزایش م

 باشد. رهایتواند نشانگر رابطه علی بین این متغ ذکر است که این روابط نمی و برعکس. قابل

کننده رضایت زندگی در دانشجویان رشته پزشکی  ینیب شیمقابله با استرس و سخت رویی، پ یها سبک یها فرضیه اصلی: مؤلفه

 است.

سخت رویی با رضایت زندگی در دانشجویان رشته پزشکی  یها مقابله با استرس و مؤلفه یها رابطه بین سبک یدار یبا توجه به معن

سخت رویی از روش تحلیل  یها مقابله با استرس و مؤلفه یها سبک یها رضایت زندگی بر اساس مؤلفه ینیب شیبه منظور بررسی پ

رگرسیون چند متغیری استفاده شد. بدین منظور از روش گام به گام رگرسیون چند متغیری استفاده شد. با توجه به برقراری 

پرت و هم خطی بودن چندگانه، تحلیل رگرسیون چند  یها داده خطی بودن، نرمال بودن، ثابت بودن واریانس، یها مفروضه

ارائه  3متغیری انجام شد. خالصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیری با استفاده از روش گام به گام در جدول 

 شده است.

 رضایت زندگی ینیب شیمدل رگرسیون برای پ ینتایج معنادار. 3جدول 

منبع  متغیرها گام

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

R R2 R2 
 شده لیتعد

F  سطح

 معناداری

 رگرسیون تعهد اول

 باقیمانده

 جمع

31۳/305 

021/1380 

33۳/1۶85 

1 

1۱8 

1۱۳ 

42۶/0 181/0 1۱۱/0 38/3۳ 001/0 

 تعهد دوم

 مسئله

 مدار

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع

325/338 

014/134۱ 

33۳/1۶85 

2 

1۱۱ 

1۱۳ 

448/0 201/0 1۳2/0 22/22 001/0 

 تعهد سوم

 مسئله

 مدار

هیجان 

 مدار

 رگرسیون

 باقیمانده

 جمع

۳۳۳/3۳4 

340/12۳0 

33۳/1۶8۶ 

3 

1۱۶ 

1۱۳ 

484/0 234/0 221/0 ۳5/1۱ 001/0 

رضایت  ینیب شیسخت رویی در پ یها مقابله با استرس و مؤلفه یها سبک یها درصد واریانس مشترک مؤلفه ،R2 با توجه به اینکه

درصد از رضایت زندگی را  ۱/1۱ اول، مؤلفه تعهد به تنهایی نشانگر آن است که در گام 3زندگی دانشجویان است، نتایج جدول 

درصد  1/22 مدار و هیجان مدار مشترکا مسئلهای  مقابله یها تعهد، سبک یها و در گام سوم )نهایی( مؤلفه کند یم ینیب شیپ

است، لذا مدل  دار یمعن 01/0 محاسبه شده در سطح Fبا توجه به اینکه در هر سه گام  کند یم ینیب شیرضایت زندگی را پ

هیجان مدار با رضایت زندگی رابطه مدار و  مسئلهای  مقابله یها تعهد، سبک یها رگرسیون خطی معنادار است و در نتیجه مؤلفه

 ارائه شده است. 4ها محاسبه و نتایج در جدول  آن یدار یضرایب رگرسیون و آزمون معن نیخطی معنادار دارند. بنابرا
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 برای رضایت زندگی یدار یضرایب رگرسیون و آزمون معن. 4جدول 

 سطح آماره Beta t خطای معیار b متغیر گام

 

 معناداری

 ثابت اول

 تعهد

324/15 

282/3 

033/1 

523/0 

 

42۶/0 

830/14 

2۱5/۶ 

001/0 

001/0 

 ثابت دوم

 تعهد

 مدار مسئله

451/13 

۳۱5/2 

048/0 

3۶3/1 

53۳/0 

023/0 

 

38۶/0 

145/0 

8۶۳/۳ 

523/5 

083/2 

001/0 

001/0 

03۳/0 

 ثابت سوم

 تعهد

 مدار مسئله

 هیجان مدار

۶۱۶/1۶ 

405/2 

0۶۱/0 

0۶1/0- 

۱۱1/1 

5۶۱/0 

024/0 

022/0 

 

312/0 

200/0 

200/0- 

418/۳ 

240/4 

805/2 

۱80/2- 

001/0 

001/0 

00۶/0 

00۶/0 

مدار و  مسئلهای  مقابله یها تعهد، سبک یها که بر اساس نتایج گام نهایی )سوم( رگرسیون، مؤلفه دهد ینشان م 4نتایج جدول 

ها در  ضرایب رگرسیون آن یبرای معنادار tرضایت زندگی دانشجویان رشته پزشکی است و آزمون  ینیب شیهیجان مدار قادر به پ

ضریب رگرسیون حاصل از نمرات خام است و بنابراین تحت تأثیر مقیاس  bمعنادار است. با توجه به اینکه  01/0 سطح کمتر از

ریب رگرسیون حاصل از نمرات استاندارد شده است توصیه که ض Betaقرار دارد، استفاده از  نیب شیمتغیرهای پ یریگ اندازه

Beta)رضایت زندگی  ینیب شیشود. ضریب استاندارد رگرسیون نشانگر آن است که سهم مؤلفه تعهد در پ می / )0 بیشتر  312

Beta)مدار  مسئلهاز سهم سبک  / )0 Beta)و سبک هیجان مدار  20 / ) 0 است. ضرایب رگرسیون مثبت تعهد و  20

ها با رضایت زندگی و ضریب رگرسیون منفی سبک هیجان مدار نشانگر رابطه منفی آن با  مدار نشانگر رابطه مثبت آن مسئلهسبک 

 رضایت زندگی در دانشجویان است.

تعهد،  یها مؤلفه نیب شیته پزشکی برحسب متغیرهای پرضایت زندگی در دانشجویان رش ینیب شیمعادله رگرسیون برای پ

 عبارت است از: Betaمدار و هیجان مدار بر اساس نمرات استاندارد  مسئلهای  مقابله یها سبک

/ هیجان مدار() Z0 / مدار ( مسئله) 20 Z0 / تعهد() 20 Z0  زندگی دانشجویانرضایت 312

 

 یریگ جهیبحث و نت

 نتایج مطالعه حاضر در بخش توصیفی نشان داد که:

 بین سخت رویی و رضایت زندگی در دانشجویان رشته پزشکی رابطه وجود دارد. -

و نیز نمره کل سخت رویی با رضایت زندگی در دانشجویان همبستگی  ها اسیآزمون فرضیه فوق نشان داد که بین تمامی خرده مق

و  ابدی ینمرات سخت رویی، نمرات رضایت زندگی افزایش م وجود دارد. بطوری که با افزایش 05/0 در سطح کمتر از دار یمثبت معن

ها، از خصوصیات  ات منفی ناشی از آنبرعکس. توانایی مقابله با تنیدگی و تفسیر مجدد تجارب آزارنده برای کاهش یا تعدیل اثر

ها از زندگی  شود که آن و این موضوع باعث می مانند یدر نتیجه این افراد از لحاظ جسمی و روانی سالم باقی م. افراد سخت رو است

مشکالت شود که آنان با  خود احساس رضایت بیشتری داشته باشند. ویژگی سخت رویی باال در دانشجویان رشته پزشکی باعث می

مقابله نموده و در نتیجه یادگیری به فرایند مثبتی از رشد و موفقیت دسترسی یابند که  خوبی بهتحصیلی خود  ی مربوط به دوره

ها خواهد شد. بنابراین این افراد  ها و در کل رضایت از زندگی آن باعث افزایش عملکرد تحصیلی و بهزیستی روانی و جسمانی آن

تواند عاملی برای موفقیت  بیشتری هستند که می یه زندگی خود داشته و دارای عزت نفس و خود اثربخشرویکرد مثبتی نسبت ب
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؛ کوئین و داچورد (2010های دالهایج و همکاران ) مختلف زندگی از جمله تحصیل باشد. این یافته با پژوهش یها طهیها در ح آن

 .باشد یهمسو م( 200۶)

 مقابله با استرس و رضایت زندگی در دانشجویان رشته پزشکی رابطه وجود دارد. یها بین سبک -

در  دار یمدار با رضایت زندگی در دانشجویان همبستگی مثبت معن مسئلهای  آزمون فرضیه فوق نشان داد که بین سبک مقابله

و با  ابدی ینمرات رضایت زندگی افزایش م مدار، مسئله یها وجود دارد. به طوری که با افزایش نمرات سبک 05/0 سطح کمتر از

و برعکس. دانشجویان با به کار بستن  ابدی یای هیجان مدار، نمرات رضایت زندگی در دانشجویان کاهش م افزایش سبک مقابله

با مشکل  مقابله یها کنند. بر این اساس راه شناختی برای حل مسئله استفاده می یها مدار از مهارت مسئلهسبک مقابله کارآمد 

شود. از سوی دیگر این  حاصل می یشناخت مناسب برای مشکل، رضایت روان یها حل و معموالً با یافتن راه شوند یمستقیم بررسی م

. در سایه انسجام فکری و آرامش هیجانی به دست دهد یشود و آشفتگی هیجانی را کاهش م وضعیت باعث نظم و انسجام فکری می

و ممکن است قابل کنترل ارزیابی شود. شناخت منبع کنترل از یک سو و قابل  گردد یتر شناسایی مآمده منبع استرس نیز به

. همچنین کند یکنترل ارزیابی کردن آن از سوی دیگر به افزایش سالمت روانی و به تبع آن افزایش رضایت از زندگی کمک م

شود.  و باعث بهبود کیفیت زندگی می دهد یگی را کاهش مشناخت منبع استرس از طریق افزایش اعتماد به نفس، اضطراب و آشفت

همچنین استفاده از راهبرد اجتنابی در افزایش رضایت از زندگی مؤثر است اما این اثرگذاری موقت و ناپایدار است. برعکس استفاده 

. این دهد یو توانمندی او برای حل مشکل را کاهش م دارد یمشکل باز م از راهبرد هیجان مدار، فرد را از درگیری مستقیم و مؤثر با

. آشفتگی فکری و هیجانی دهد یشود و رضایت از زندگی را کاهش م وضعیت باعث اختالل در انسجام فکری و آشفتگی هیجانی می

. این یافته دهد یمو نگرش به زندگی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار  برد یامکان شناخت صحیح منبع استرس را نیز به تحلیل م

؛ شرد و همکاران، (200۶؛ شریفی و حاجی زادگان )(2001؛ گونزالس و همکاران، )(1۳۳۶های فریدنبرگ و همکاران، ) با پژوهش

 .باشد یهمسو م( 200۱)

 کنند. می ینیب شیمقابله با استرس و سخت رویی، رضایت از زندگی دانشجویان رشته پزشکی را پ یها سبک یها مؤلفه -

وجود دارد. نتایج  01/0در سطح  دار یمثبت معن ی پژوهش نشان داد که بین سخت رویی و رضایت از زندگی رابطه یها افتهی

و در گام سوم  کند یم ینیب شیدرصد از رضایت زندگی را پ ۱/1۱ نشانگر آن است که در گام اول، مؤلفه تعهد به تنهایی ۶-4جدول 

 ینیب شیدرصد رضایت زندگی را پ 1/22 مدار و هیجان مدار به طور مشترک مسئلهای  مقابله یها تعهد، سبک یها )نهایی( مؤلفه

و وجود  یطلب . ویژگی دانشجویان پزشکی، شرایط خاص زندگی دانشجویی به علت انتظارات والدین، مواجه بودن با استقاللکند یم

فکری راجع به  یها انشجویان در دوره دانشجویی دچار مشغله. اکثر دکند یمشکالت مالی، استرس زیادی را بر دانشجویان وارد م

، گذراندن واحدهای درسی، انجام تکالیف یاتاق ، کار کردن حین تحصیل، زندگی در خوابگاه، کنار آمدن با همها نهیپرداخت هز

ا مؤثر است. توانایی خوب حل ه که همه این عوامل ایجاد استرس کرده و بر سالمت آن شوند یدرسی و برآوردن انتظارات خانواده م

، داشتن تجربیات کافی، در دسترس بودن سیستم حمایتی مناسب، داشتن خواب و بهداشت فردی مناسب و برخورداری از مسئله

 یها ای مؤثر هستند. افرادی که قادر به مقابله مؤثر نیستند، استرس سبک زندگی متعادل از عوامل مؤثر بر استفاده از سبک مقابله

. علت اصلی بسیاری از مشکالت گردد یکنند و عدم سازگاری ایجاد شده باعث بروز اختالالت و مشکالت روانی م تری تجربه میبیش

. اما شوند یمقابله مؤثر استفاده کنند با تغییرات محیطی سازگار م یها مقابله غیر مؤثر هستند. اگر افراد از سبک یها روانی، روش

ها تأثیر  شود و بر روابط بین فردی آن که باعث کاهش کیفیت زندگی افراد می دهد یازگاری رخ مدر مقابله غیر مؤثر عدم س

آور است و بر سالمت  استرس یها تیودن و سازگاری روانی در موقعب خوب احساس ایجاد برای مهمی منبع. مقابله مؤثر گذارد یم

از  برند یکارآمدی در زندگی روزمره بکار م ای مؤثر و مقابله یها دانشجویانی که سبک نیفیزیکی و روانی افراد تأثیر دارد. بنابرا

؛ اونگ و (200۱پژوهشی بایلی و همکاران ) یها افتهیرضایت از زندگی بیشتری برخوردار خواهند بود. این یافته نیز همسو با 

 .باشد ی؛ خدایاری فرد و همکاران م(2005؛ وانگ و همکاران، )(200۱؛ شیکایی و همکاران )(200۶همکاران، )
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ها با  . آنبرند یگفت که دانشجویان رشته پزشکی در شرایط تحصیلی بسیار دشواری به سر م توان یدر تحلیل نتیجه فرضیه فوق م

اشتن ها، رقابت تحصیلی، ساعات زیاد درس خواندن و دور بودن از خانواده و ... روبرو هستند. د مسئولیت مرگ و زندگی انسان

ویژگی شخصیتی مناسب برای چنین شرایطی درخور توجه و اهمیت است. چنانچه کوباسا این تمایز شخصیتی را در ساختاری به 

سرسختی تعهد است. کسانی که از میزان تعهد باالیی برخوردارند، به ارزش و اهمیت  یها نام سرسختی مطرح کرد. یکی از مؤلفه

زندگی  یها کنند. این افراد با بسیاری از جنبه زندگی را مثبت و مفید تلقی می یها بوده و تنشفعالیت خود واقف هستند، کنجکاو 

کنند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از میان ابعاد سرسختی بعد  خود از جمله؛ شغل، خانواده، روابط بین فردی تعادل برقرار می

با توجه به یافته  هماهنگ بود.( 138۱احدی ) یها افتهینتیجه این پژوهش با تعهد با میزان بیشتر رضایت از زندگی در ارتباط بود. 

 های مقاله پیشنهادات زیر ارائه میشود:

، از مصاحبه و کند یها را ایجاد م عالوه بر استفاده از پرسشنامه که احتمال سوگیری در پاسخ شود یبه پژوهشگران توصیه م -1

 کیفی نیز استفاده کنند. یها روش

کالس بدون احتساب سن و ترم  یریگ در دانشگاه علوم پزشکی پراکندگی سنی باالست و در این پژوهش واحد نمونه ازآنجاکه -2

 شود که در تحقیقات بعدی به عامل سن توجه شود. دانشجویان در نظر گرفته شده بود، توصیه می

 یرد.دیگر دانشگاهی نیز این پژوهش انجام پذ یها ها و رشته در گروه -3

بر افزایش آگاهی دانشجویان در مورد  یا مشاوره یآموزش یها در مورد اثربخشی برنامه یا شود مطالعات مداخله پیشنهاد می -4

 مقابله مؤثر فراهم آید. یها عوامل مؤثر بر سالمت روان و استفاده هر چه بهتر و بیشتر از سبک
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استان  سرپرست یو کنترل استرس سالمندان ب اثربخشی سخت رویی بر میزان حل تعارض( 138۳سیروانی، عباس ) .۶

 .ایالم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک

کارشناسی  پایان نامه .بر میزان سخت رویی یریپذ تیبررسی رابطه باورهای شناختی، مسئول( 1388سیف، نازنین ) .۱

 زادساری.آدانشگاه 

آموزان، مجله اصول در دانش  مشاوره گروهی مبتنی بر سخت رویی بر بحران هویت( 13۳0صادقی، آرزو، نبی، سامان ) .8

 .۱-1۱ ص( 1) 12بهداشت روانی، سال 

ناختی مثبت و ش رابطه بین سخت رویی، افسردگی و نشخوار فکری با باورهای( 13۳1عزیزی، اسدا..، ببریان، فاطمه ) .۳

، ۶و روانشناختی دانشگاه اصفهان، سال  های تربیتی و روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی منفی معتادین، مجله پژوهش

 .31-38، صص 4شماره 
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 استرس و فرسودگی شغلی در معلمان. تهران: انتشارات حوا. .138۶فرهمند، فاطمه. ) .10

مطلقه، پایان  زندگی و روابط فردی در میان زنان یها سخت رویی بر میزان مهارت یاثربخشی آموزش( 13۳1) فیضی دینا .11

 نشگاه آزاد ساوهنامه کارشناسی ارشد دا

شخصیتی پنج عاملی در ی ها پیبررسی رابطه فرسودگی شغلی، سخت رویی و ت( 138۳قاسم نژاد مینو، حبیبی، رضا ) .12

 .54-43ص  8۳، پاییز 4سازمانی، سال اول، شماره /  روانشناسی صنعتی یها نامه تازه بین پرسنل شهرداری تهران، فصل

کارمندان  شغلی و استرس با سالمت روانی در پرستاران و مقایسه آن بابررسی فرسودگی (. 1384) نایقدسی، آنت .13

 بیمارستان شهر تهران، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن.

 نامه انیپا ،ییسخت رو ، رفتار مستعد بیماری کرونر قلب وAبررسی ارتباط الگوی رفتاری تیپ (. 13۱3قربانی، نیما ) .14

 .گاه تربیت مدرسکارشناسی ارشد، دانش

رفتار، سال هفتم،  ها. مجله اندیشه و ، بررسی زندگی دانش آموزان نابینا و همتای بینای آن(1380کوهپایه زاده، جلیل ) .15

 .4شماره 

پزشکان اهواز، پایان  با اختالل وسواس فکری یریپذ تیو مسئول ییگرا بررسی رابطه کمال( 138۱) یگرگانی، محمدعل .1۶

 ، دانشگاه چمران اهوازنامه کارشناسی ارشد

کارشناسی  با خودپندار مثبت پایان نامه یکوش بررسی رابطه اضطراب امتحان، عزت نفس با سخت( 138۳ناصر تاش ) .1۱

 .ارشد دانشگاه آزاد اراک

سخت رویی بر میزان امید به زندگی و استرس معتادین ترک اعتیاد فریدونکنار.  ثربخشی آموزشا( 138۳نریمانی، بهاره ) .18

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تنکابن

-WHOQOLبررسی روایی و پایایی مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، )( 1385نصیری، حبیب ا.. ) .1۳
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ای در معتادین  ادراک شده جو عاطفی خانواده و راهبردهای مقابله یها بررسی رابطه بین سبک( 1388) نوروزی، امیررضا .20

 در حال ترک موسسه راه نو، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز.

ارشد آزاد  ی، پایان نامه کارشناسیآور اثربخشی آموزش ابزار وجود بر میزان خالقیت و تاب( 1388نوروزی ایمان ) .21
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