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Abstract 
The aim of this study was to predict psychological well-being based on self-esteem 
components in students of Farhangian University of East Azerbaijan. In this research, 
descriptive-correlation research method was used. The statistical population of this study 
included all male and female students and teachers of Farhangian University of East 
Azerbaijan Province (Allameh Amini and Fatemeh Al-Zahra campuses) in the academic 
year 1397-98 with 1654 people.The Crocker et al. (2003) Self-Esteem Questionnaire and 
the Reef Psychological Well-Being Scale (1989) were used to collect data. Pearson 
correlation coefficient and multiple regression tests were used to analyze the data. The 
results of correlation coefficient showed that all components of self-worth except the 
component of divine love have a significant relationship with psychological well-being 
And showed the result of multiple regression that family support with a value of B = 0.144, 
physical and physical aspect with a value of 179 B = 0, Godly love with a value of -0.160, 
scientific competence with a value of B = 0.122, piety and piety with a value of B = 0.177, 
agreement with others with a value of B = 0.297, power before They have psychological 
well-being. And the variables of competition and overtaking are not able to predict and it is 
concluded that the components of self-worth play an important role in the psychological 
well-being and mental health of Farhangian University students and can be effective in 
educating students in the future.  
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های خودارزشمندی در  شناختی براساس مؤلفه بینی بهزیستی روان پیش

 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

 ۳بیرامی ، منصور۲رضایی اکبر ،1راد رحیمی حسین

شناسی، دانشگاه فرهنگیان،  مربی، گروه علوم تربیتی و روانتهران، ایران، نور،  پیام دانشگاه شناسی، روان دکتری دانشجوی .1

 تهران، ایران

 ایران تهران، نور، پیام دانشگاه شناسی، روان گروه استاد،. 2

 تبریر، تبریز، ایران شناسی، دانشگاه تربیتی، دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی روان گروه استاد،. 3

 (00/10/1311: ذیرش؛ تاریخ پ12/05/1311: تاریخ دریافت)

 دهیچک

 جگان یآذربا انیگ دانشگاا  فرهنا  انیدر دانشجوی خودارزشمند یها لفهؤاساس م رشناختی ب روان یستیبهز ینیب شیپ پژوهش حاضرهدف 
 انیگ انشجومعلمان دختگر و پسگر دانشگاا  فرهنا   شامل همة د پژوهش، آماری جامعة. همبستای بود -روش پژوهش توصیفی. بودی شرق

 نمونگه  حجگ   .نفگر بگود   1۵5۱تعگداد  بگه   1311-10 یلتحصی در سال( الزهرا و فاطمه ینیعالمه ام یها سیپرد) شرقی جانیاستان آذربا
پرسشگنامة   از اطالعگا   آوری جمگ   بگرای . ای انتخگا  شگدند   گیری طبقگه  نفر برآورد شد که از طریق نمونه 211براساس جدول مورگان 

آزمگون ضگری     ها برای تحلیل داد . استفاد  شد( 1101)شناختی ریف  و مقیاس بهزیستی روان( 2003)خودارزشمندی کروکر و همکاران 
های خودارزشگمندی   نتایج ضری  همبستای نشان داد تمامی مؤلفه. ها اجرا شد همبستای پیرسون و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داد 

بگا   خگانواد   تیگ حماشناختی دارند و نتیجة رگرسیون چندگانگه نشگان داد    به غیر از مؤلفة عشق خدایی، ارتباط معناداری با بهزیستی روان
، =B 122/0بگا مقگدار    یعلم یستایشا ،=B -1۵0/0عشق خدایی با مقدار  ،=B 111/0ی با مقدار و ظاهر یجسمان ةجنب، =B 1۱۱/0 مقدار
را دارنگد و متییگر    شناختی روانبینی بهزیستی  قدر  پیش ،=B 211/0با مقدار  ارانیموافقت از د ،=B 111/0ی با مقدار زکاریو پره یتقو

و بهداشگت   شگناختی  روان یسگت یبهز نقش مهمی در ،یخودارزشمندهای  در نتیجه، مؤلفه. بینی را ندارد نایی پیشیی تواجو رقابت و سبقت
  .توانند در تربیت و تحصیل دانشجویان مؤثر باشند دارند و درآیند  می انیدانشاا  فرهنا انیدانشجو روانی

  .یخودارزشمند، بهزیستی ،شناختی روان یستیبهز: واژگان کلیدی
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  مقدمه

. دارد زیادی اهمیت دانشجویان ویژة به جامعه افراد برای و سالمت آن  شناختی روان بهزیستی

 که اند داده نشان همخوان صورت به طبیعی و آزمایشگاهی های محیط در ها پژوهش نتایج

 (.2 2 ،  جرج)دارد  تأثیر هاآن شناختی روان بهزیستی بر خودارزشمندی

و  تمامیت از کامل از آگاهی که دارد اشاره سالمتی احساس از نوعی به ی،شناخت روان بهزیستی

 بهزیستی .(  2  ، جهانی بهداشت سازمان)شود  می ناشی فردیهای  جنبه یکپارچگی

 های اخیردهه در رضایتمندی و یعموم سالمت اصلی هایمؤلفه از یکی عنوان به شناختی روان

 نگرمثبت شناسی روان. است کرده جلب خود به را انمحقق و شناسان روان از بسیاری توجه

 بهزیسـتی قالب در را آن و کرده مطرح شناختی روان مثبت کارکرد معادل را روانی سـالمت

 شناختی روان عملکرد و کارکرد معنای به شناختی روان بهزیستی پس کند؛می بیان شناختی روان

 بهزیستی سالمت، مدل اصلی مفاهیم از یکی. ( ۳  راد، شهبازی  کرمی و مؤمنی،) است بهینه

 با را اجتماعی بهزیستی و شناختی روان بهزیستی جسمانی، بهزیستی نوع سه سالمت مدل. است

 و( هیجانی بهزیستی) عاطفی جنبة که هم را بهزیستی از کاملی و جامع مفهوم و کرده ترکیب هم

 وجود به گیرد،ی دربر را روانی المتس( اجتماعی و شناختی روان بهزیستی) کاربردی جنبة هم

 . اند آورده

و  تمامیت از کامل آگاهی که از دارد اشاره سالمتی احساس نوعی از به شناختی روان بهزیستی

( ۳۳1 )  ریف. (  2  جهانی، بهداشت سازمان)شود می ناشی فردی هایجنبه یکپارچگی

. داندمی «فرد واقعی بالقوه هایتوانایی قتحق جهت در کمال برای تالش» را شناختی روان بهزیستی

 فرایندهای نظیر ویژه فرایندهای یاها  مؤلفه نظر از را شناختی روان بهزیستی محققان برخی از

                                                           
1. Psychological Well-being 

2. George 

3  . World Health Organization  

4  . Ryff 
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،  وایزینگ و کیرستین روتمن،)عاطفی  فرایندهای ،(۳۳۳ ،  جوبرت و استفان، دالبرگ)شناختی 

  .کنندمی سازی مفهوم جسمانی فرایندهای و(  22 

 تحولی نگاه با و انسانگرا شناسان روان از الهام با و زمینه این در پژوهشی متون مرور با ریف

 شناختی روان بهزیستی معرفی به یونگ، تعالی و آلپورت پختگی مازلو، خودشکوفایی مفاهیم به

 است انسان وجودی هایقابلیت شکوفاکردن برای تالش شناختی روان بهزیستی. است پرداخته

  (.  2  ، خایر و لوتافتم)

 یکی خودارزشمندی. است خودارزشمندی شناختی روان بر بهزیستی تأثیرگذار عوامل از یکی

(.   2  ، دیمیتریو) می باشد شخصیت و خود ذهن، بین تعامل تحلیل و بررسی از ناشی نتایج از

شود  می تلقی اجتماعی مناسب کارکرد و شناختی روان سازگاری شاخص به مثابة خودارزشمندی

 و خاطرگذشته به نفس، عزت که است ایحوزه کنندة بیان مشروط خودارزشی(.  ۳   زکی،)

 و تمایالت زیاد احتمال به افراد، است ممکن نتیجه، در. شودمی تهدید و نواقص هاناتوانایی

 عاتمطال .( 22  ،1ولف و کراکر) دهند نشان آینده وقایع از هاییحوزه در منفی هایواکنش

 حرمت نوع که است داده نشان خود ارزشهای  وابستگی نظریه و خودمختاری نظریة در شده انجام

 و دسی) است افراد رفتارهای از بهتری کننده تبیین خود حرمت میزان به نسبت خود

 توانایی معنای بهها  زوج خودارزشمندی و نفس بیان کرد عزت( ۳11 )  ستیر (.222 ، رایان

کند  رفتار واقعیت و عشق کرامت، به خود با اینکه و خود برای فرد هر نشد قایل ارزش

های  یافته اساس بر. باشد داشته زناشویی رضایت بر به سزایی تأثیر تواندمی(  ۳   ابراهیمی،)

 و هاترس کنند، می ارضا را 1مشروط خودارزشی که رفتارهای و هاموقعیت(  22 ) ولف و کراکر
                                                           
1. Stephens, Dulberg & Joubert 
2. Roothman, Kirsten & Wissing 
3. Mlotafet & Khayer 

4. Demetriou 

5  . Crocker & Wolfe 

6  . Deci  & Ryan 

7  . Satir 

8  . Contingent self-worth 
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 موجب خودارزشمندی (. ۳   ،بهرامی فارسانی و کاوهمرزبان، ) کنندمی ریتمدی نیز را اضطراب

 رفتار اصالح و افسردگی کاهش انگیزش، منبع خودتنظیمی، عمومی، سالمت سطح ارتقای

 در که بوده زندگی روزمرة وقایع و حوادث با مواجهه مناسب و درست چگونگی اجتماعی،

زکی، ) کندمی نمایان را خود اثرات اجتماعی و زشیآمو خانوادگی، فردی، زندگی مختلف سطوح

. است اجتماعی محیط با اثربخش و کارآمد ارتباط گرو در امروزی جامعة در موفقیت .( ۳  

 اجتماعی روانی، نیازهای ارتقای و رشد یزمینه خود، اطراف محیط و دیگران خود، با ارتباط

 .کندمی فراهم را وغیره

 این در که رودمی شمار به شناختی روان بهزیستی حوزة هایدلم ترین مهم از ریف مدل

 در کمال برای تالش» را شناختی روان بهزیستی ریف. است گرفته قرار استفاده مورد پژوهش

 برای تالش معنای به بهزیستی دیدگاه این در. ددانمی «فرد واقعی بالقوة هایتوانایی تحقـق جهت

 او و(. ۳۳1  ریف،) شودمی متجلی فرد هایتوانایی و استعدادها قتحق در که است ارتقا و استعال

 زندگی های مالك راسل و ارسطو مثل کسانی فلسفی مبانی اساس بر کردند الشت همکاران

 پذیرش عامل  اساس،  این بر. کنند بندیدسته و تعیین را« خوب زندگی» اصطالحاً یا مطلوب

 معنای به)  زندگی در هدفمندی ،(خـود های ضعف وها  قوت پذیرفتن و دیدن توانایی) خود

 احساس)شخصی  رشد ،(بخشد معنا و جهت فرد زندگی به که است اهـدافی و هاغایت داشتن

 خواهـد بالفعـل زنـدگی طـول و در زمان طی در فرد بـالقوة های توانایی و استعدادها که این

 در مهم افراد با و ارزشمند نزدیک ارتباط شتندا مفهوم به)  دیگران با مثبت ارتباط داشـتن ،(شد

 و (روزمره زندگی مسائل ویژه به زندگی امور مدیریت و تنظیم توانایی)  محیط بر تسلط ،(زندگی

 اگر حتی شخصی اصول اساس بر عمل وها  خواست پیگیری قدرت و توانایی)  خودمختاری

                                                           
1. Purpose in Life (PL) 

2. Positive Relations with others (PR) 

3. Environmental Mastery (EM 

4. Autonomy (AU) 
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 بهزیستی دهندة تشکیل هایمؤلفه وانعن به را (باشد اجتماعی رسوم و تقاضاهای و آداب الفمخ

  (.۳1۳  ریف،) کردند تعیین شناختی روان

 را دانشجویان روانی سالمت مختلف های صورت به دانشجویی زندگی متعدد فشارهای

است  همراه ها آن اجتماعی درروابط زیادی تغییرات با معموالً دانشگاه به ورود. کنند می تهدید

 نگرانی و فشار با غالباً که گیرد می شکل ها آن در های جدیدینقشو  انتظارات حال و در عین

 خانواده، از دوری ورود، بدو در دانشگاه محیط با دانشجـویان از بسیاری آشنانبودن. است توأم

 نبودن کافی جدید، زندگی محیط در دیگر افراد با ناسازگاری تحصیلی، رشته به عالقه عدم

 برای تحدیدزا منابع جمله از... و شغلی آینده از نگرانی ،مالی مشکالت رفاهی، امکانات

و همکاران،  زاده یمانیسل) است عالی آموزش نظام در دانشجویان شناختی روان بهزیستی

 اشاره خودارزشمندی جمله از دارند، نقش شناختی روان بهزیستی در مختلفی عوامل(. ۳2  

 شناختی روان بهزیستی های شاخص با غیرهامت این است، رابطة شده سعی پژوهش این در. کرد

های خود  مؤلفه با حاضر این است که آیا سوال اساسی پژوهش مشخص طور به. بررسی شود

  دارند؟ فرهنگیان دانشگاه دانشجویان شناختی بهزیستی روان توانایی پیش بینی ارزشمندی

 التتحصی جنسیت، سن، مانند هاییویژگی با آن ارتباط از حاکی گرفته انجام هایبررسی

 به شناسان روان عالقة دلیل هب شناختی روان بهزیستی در سن متغیر به هعالق. اند بوده شغل و

 مشاغل دار عهده دانشگاه فرهنگیان ویاندانشج اینکه به توجه با (.۳1۳  ریف،)است  رشد

 محسوب کشور یک مهمهای  عنوان سرمایه به و بود خواهند نزدیک ایآینده در (معلم)کلیدی 

 و ضرورت تأثیرگذار دارای و عظیم قشر این روانی سالمت به پرداختن رو،این  از شوند، می

 نتیجه کاهش در و روانی و جسمی بهداشت در نارسایی هرگونه که است بدیهی .است اولویت

پیشرفت در جامعه  کندی به اجتناب غیرقابل ایگونه به پرتحرك قشر اینهای  توانایی

 بر درازمدت در است ممکن ها آن روانی و جسمی سالمت عدم دیگر، از طرف. امدانج می

 گذاریسرمایه و ریزیبرنامه بنابراین، لزوم .بگذارد منفی جامعه اثر آحاد تمامی رفاه و سالمتی

 در مهم نکتة اما. شود می احساس ها آن و اجتماعی شناختی روان بهزیستی و سالمت حوزة در
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 پرداخته فرهنگیان دانشگاه در دانشجویی جمعیت به پژوهشی کمتر که ودهب این خصوص این

 تشکیل را جوان قشر از ایعمده بخش دانشجویی جمعیت ایران در که حالی در. است

 به گروه نای سالمت سطح ارتقای به تواند می هاآن سالمتی وضعیت شناسایی که دهند می

 پژوهش هدف راستا، این در. کند ککم عام شکل به جامعه سالمت سطح و خاص شکل

 دانشجویان شناختی روان بهزیستی های خودارزشمندی بر وضعیت تأثیر مؤلفه مطالعة حاضر،

 .است فرهنگیان دانشگاه پسر و دختر کارشناسی دورة

 شناسی پژوهش روش

جامعة آماری این پژوهش دانشجومعلمان دختر . همبستگی است –روش پژوهش حاضر توصیفی 

دختر بود، که به تعداد     پسر و    2 شرقی، شامل دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان و پسر

 . نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند  ۳ دختر که در مجموع،  2۳ پسر و   1 

شناختی استفاده  آوری اطالعات از دو پرسشنامه خودارزشمندی و بهزیستی روان برای جمع

 :شد

کروکر و  مقیاس از اطالعات آوری جمع برای پژوهش این در :ندیخودارزشم پرسشنامة( الف

 مدرج صورت به که است گویه 1  مقیاس این. استفاده شده است(  22 ) (CSWS)همکاران 

 بهای ارزش، احساس میزان ارزیابی برای( موافقم کامالً =  تا مخالفم کامالً = )ای نمره هفت

هفت ماده  شامل مقیاس این. است شده طراحی هاآزمودنی خویشتن به نسبت اهمیت و قیمت

 ظاهری، و جسمانی جنبة جویی،سبقت و رقابت خانواده، حمایت به نسبت خودارزشمندی مقیاس

 پایایی. است دیگران سوی از موافقت میزان و پرهیزکاری و تقوی علمی، شایستگی خدایی، عشق

است  شده گزارش 2/ 1 و ۳/2  ترتیب، به زنان و مردان بین در و 2/ 1 آزمودنی 1    با مقیاس

 (.  22 کروکر و همکاران، )

ریف  کارول توسط شناختی روان بهزیستی مقیاس :شناختی روان بهزیستی پرسشنامة (ب

 مقیاسی در هاآزمودنی. گیردبرمی در را عامل   و سؤال  1 آزمون این. تاس شده ساخته (۳1۳ )

 مستقیم سؤال هفت و چهل. دهندیم پاسخ هاسؤال هب( موافق کامالً تا مخالف کامالً) ایدرجه شش
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 سنجش و ابزار روایی بررسی برای. شوند می گذارینمره معکوس صورت به سؤال هفت و سی و

 بهزیستی شاخص ضمن در و سنجیدندمی را شخصیتی صفات که هاییسنجه با آن رابطة

 نیوگارتن زندگی عاطفی، برادبورن، رضایت عادلت مقیاس مانند رفتند،می شمار به نیز شناختی روان

 فوق هایمقیاس از یک هر اب ریف آزمون همبستگی نتایج. شد استفاده حرمت خود، روزنبرگ و

 دست هب کرونباخ آلفای. شودمی محسوب روا ایسازه نظر از یادشده ابزار بنابراین،. بود قبول قابل

 ،2/ ۳ران برابر با دیگ با مثبت اطارتب ،2/ ۳با  برابر ودخ ذیرشپ رایب ریف مطالعة در دهآم

 رشد ، و۳2/2برابر با  زندگی در دی، هدفمن۳2/2برابر با  محیط بر تسلط ،2/ 1برابر با  خودمختاری

 اینمونه با که پژوهشی طی ایران در(. ۳1۳ ریف، )است  شده گزارش 2/ 1برابر با  شخصی

آلفای . شد سنجیده کرونباخ آلفای از گیریبهره با درونی همسانی است، گرفته انجام دانشجویی

دیگران  با مثبت ارتباط ،2/  شخصی برابر با  رشد ،۳/2  محیط برابر با بر تسلط کرونباخ برای

 خودمختاری برابر با ،1/2 خود برابر با  پذیرش ،2/   در زندگی برابر با ، هدفمندی1/2  برابر با

برای تحلیل داده  (. 1  ی، انیب ی ومحمدکوچک ،یانیب)ه دست آمد ب ۳2/2کلی برابر با و نمرة 2/2 

 .چندگانه اجرا شد رگرسیون پیرسون و همبستگی ضریب

 های پژوهش یافته
 

 های آن براساس متغیر خودارزشمندی و مؤلفه آمارة توصیفی. 1جدول 

 دامنه حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر
    1      /1  ۳ / 1 حمایت خانواده

    1  ۳  /۳1 ۳ /۳  جوییو سبقت رقابت
    1      /     / ۳ جنبة جسمانی و ظاهری عشق

    1  ۳  /1    / 2 خدایی
    1      /   1 /   شایستگی علمی

    1  ۳  / 2 ۳ / 1 تقوی و پرهیزکاری
 ۳  1     / 2   /   میزان موافقت از دیگران
 11 1    1   /   ۳  /   خودارزشمندی کل

دهد که  را نشان میهای آن  و مؤلفه یخودارزشمند ریبراساس متغ یفیتوصهای  آماره ، جدول 
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 یجسمان ةجنبو میانگین  ۳ /۳ جویی  و میانگین رقابت و سبقت  ۳/ 1میانگین حمایت خانواده 

 .است ۳  /  و میانگین کل خودارزشمندی    / ۳ی و ظاهر

شناختی  روان یستیبهز ینیب شیقدرت پ یهای خودارزشمند مؤلفه»برای بررسی فرضیة 

. ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره اجرا شد« را دارند انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو

 .شود ها بیان می های این آزمون فرض ابتدا پیش
 

 اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال -نتایج آزمون کولموگروف. ۲جدول 

 سطح معناداری آمارة کولموگروف اسمیرونوف تعداد غیرمت

 2/ 21 22/2   ۳  حمایت خانواده

 2/ 2۳ 2/ 21  ۳  جوییو سبقت رقابت

 2/ 2  2/     ۳  جنبة جسمانی و ظاهری
 2/  2 2/     ۳  ییخدا عشق

 2/ 2  2/ 2۳  ۳  یعلمی ستگیشا
 21/2  2۳۳/2  ۳  یزکاریپره و یتقو

 2/ 21 2/     ۳  گرانیاز د موافقت زانیم

دهد که  را نشان می نرمال عیتوز یبرازندگ یبرا فورنیآزمون کولموگروف اسم جینتا ، جدول 

درصد  ۳1بنابراین، با اطمینان . است 21/2سطح معناداری به دست آمده محاسبه شده بزرگتر از 

 .تندها در نمونة مورد بررسی دارای توزیع نرمال هس توان گفت داده می
 

 شناختی با بهزیستی روان های خودارزشمندی پیرسون برای تعیین همبستگی مؤلفهماتریس ضریب  .3جدول

 ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ 3 2 1 متغیر ردیف
          شناختی بهزیستی روان  
         11/2 ** حمایت خانواده  
        2/   ** 2/   ** و سبقت رقابت  
       ۳/2  ** 2/   ** 2/   ** جنبه جسمانی   
      21/2 ** 2/ 1 ** 2/   ** 2/ 21 ییخدا عشق 1
     2/2  ** 2/ 2 ** ۳/2  ** 2/   ** 1/2  ** یعلمی ستگیشا  
    2/   ** 2/   ** 2/   * 2/ 1 ** 2/ ۳ ** 1/2  ** یزکاریپره و یتقو  
   2/  2 1/2 2** -/221 2/   ** 2/  2 211/2 1/2  ** موافقت  زانیم 1

**2 /2P<  21/2*وP< 
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 یستیبا بهز خودارزشمندیهای  مؤلفه یبرای تعیین همبستگ رسونیپ بیضر سیاترم  جدول 

ولی . شناختی با عشق خدایی ارتباط معناداری ندارد دهد که بهزیستی روان را نشان می شناختی روان

ی بررسی این فرضیه از برا. با بقیة شش مؤلفة خودارزشمندی ارتباط مثبت و معناداری دارد

 .رگرسیون چندمتغیره استفاده شد

 

 خالصة مدل، ضریب همبستگی و ضریب تعیین . 4جدول 

 مدل
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 شده اصالح

خطای برآورد ضریب 

 تعیین

آمارة دوربین 

 واتسون

  1  /2    /2  1 /2  2  1/1 2 1/  

است، که در  2/  1بین و مالك  ی بین متغیرهای پیش، ضریب همبستگ با توجه به جدول 

تغییرات مدل  2/  دهد  می  است که نشان 2/   سطح باالیی است و ضریب تعیین برابر با 

تغییرات متغیر مالك را  2/  بین  یعنی متغیرهای پیش. رگرسیون در کل تغییرات متغیر مالك است

 . کنند بینی می برآورد و پیش
 

 بین شناختی براساس دو متغیر پیش بینی بهزیستی روان د رگرسیون خطی پیشبرآور. ۵جدول 

 ضرایب استانداردشده ضرایب استانداردنشده متغیرها
 آمارة تی

سطح 

 بتا انحراف میانگین ß  معناداری

 2/ 22  /12۳ ---  /     /121 مقدار ثابت

 1/2 2  /۳   2/    2/    2/ 1  حمایت خانواده

 2۳/2   /۳ 2 2/  2 2/    2/    جوییبقتو س رقابت

 2/ 22  /11  ۳/2   2/ 1  2/ 1  جنبة جسمانی و ظاهری

 2/  2 - /1 1 -2/2   ۳/2   -2/ 2  ییخدا عشق

 ۳/2 2  /  2 2/    ۳/2   2۳/2  یعلمی ستگیشا

 2/ 22  /2 ۳ 2/    1/2   12/2  یزکاریپره و یتقو

 2/ 22 1/1   2/ ۳  2/ 2  112/2 گرانیموافقت از د زانیم

کنندة مناسبی برای  بینی پیش های خودارزشمندی داری برای مؤلفه ، سطح معنا1مطابق با جدول 
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در سطح شناختی اثر ثابت  بهزیستی روانمتغیر  در. باشند شناختی برای دانشجویان می بهزیستی روان

  .معنادار است 2/ 22

معنادار  1/2 2به دست آمد که در سطح   /۳  ر با آمارة تی در متغیر حمایت خانواده براب

خانواده  تیحماتوان گفت  ، می(2/   )حمایت خانواده برای  با توجه به بتای به دست آمده. است

آمارة تی برای متغیر . بینی کند را پیش شناختی درصد تغییرات بهزیستی روان   تواند  تنهایی می به

 . معنادار نیست 2۳/2 به دست آمد که در سطح   /۳ 2برابر با  جویی رقابت و سبقت

معنادار  2/ 22به دست آمد که در سطح   /11 برابر با  جنبة جسمانی و ظاهریآمارة تی برای 

تواند  تنهایی می توان گفت این مؤلفه به ، می(۳/2  )ی و ظاهر یجسمان ةجنببا توجه به بتای . است

همچنین، آمارة تی برای مؤلفة عشق . ا پیش بینی کندر شناختی درصد تغییرات بهزیستی روان 1 

با توجه به بتای عشق . معنادار است 2/  2به دست آمد که در سطح  - /11 برابر با  خدایی

درصد تغییرات بهزیستی    تواند  تنهایی می توان گفت عشق خدایی به ، می(-2/2  )خدایی 

 .بینی کند را به صورت معکوس پیش شناختی روان

با . معنادار است ۳/2 2به دست آمد که در سطح   /  2برابر با  ارة تی برای شایستگی علمیآم

توان گفت شایستگی علمی  ، می(2/   )شایستگی علمی  توجه به بتای به دست آمده برای

همچنین، آمارة تی در . بینی کند را پیش شناختی درصد تغییرات بهزیستی روان   تواند  تنهایی می به

با توجه به . معنادار است 2/ 22به دست آمد که در سطح   /2 ۳برابر با  یارگزیپره و یتقور متغی

درصد  1 تواند  تنهایی می به یزگاریو پره یتقوتوان گفت  ، می(2/   ) یزگاریو پره یتقوبتای 

ت از موافق زانیمدر نهایت، آمارة تی در متغیر . بینی کند را پیش شناختی تغییرات بهزیستی روان

 زانیمبا توجه به بتای . معنادار نیست 2/ 22به دست آمد که در سطح  1/1   برابر با گرانید

درصد تغییرات  2 تواند  تنهایی می به گرانیموافقت از د زانیم، (2/ ۳ ) گرانیموافقت از د

 .بینی کند را پیش شناختی بهزیستی روان
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 گیری بحث و نتیجه

های خود ارزشمندی به غیر از  توان گفت که تمامی مؤلفه گی میبا نگاهی به نتایج ضریب همبست

شناختی دارند و نتیجة رگرسیون چندمتغیره  مؤلفه عشق خدایی، ارتباط معناداری با بهزیستی روان

 ،=B ۳/2  ی با مقدار و ظاهر یجسمان ةجنب، =B 2/   با مقدار  خانواده تیحمانشان داد که 

ی با زکاریو پره یتقو، =B 2/   با مقدار  یعلم یستگیشا ،=B -2/2  عشق خدایی با مقدار 

 شناختی روانبینی بهزیستی  قدرت پیش ،=B 2/ ۳ با مقدار  گرانیموافقت از د ،=B 2/   مقدار 

های  ها با نتایج پژوهش این یافته. بینی را ندارد یی توانایی پیشجو رقابت و سبقترا دارند و متغیر 

، ( 22 )  وایت، هافمن، پائولیشتا و ( 22 )ولف  و ، کراکر( 22 )  ینو استکوهن  و سیل کمپل

 ،(22۳ )  و ونک ، نف(221 ) 1، لیو( 22 ) همکاران و  ، چنبرلین( 22 )و همکاران   دیبارتولو

و همکاران  ۳، هابرتی(2 2 ) 1تاتئو و ماریاناچی سساتلی، ،(22۳ )  و روزس گراولی رایزن، ون

 . دارد همسویی(   2 )مکاران و ه 2 ، آدامز(  2 )

 سازگاری هایاز شاخص یکی توان بیان کرد خودارزشمندی های پژوهش می در تبیین یافته

 .شودمی محسوب کارکرد اجتماعی و (22۳  و روزس، گراولی رایزن، ون)شناختی  روان

ارتقای و  دانشجویان اجتماعی روانی های آسیب کاهش برای مکانیسمی تواندمی خودارزشمندی

 بهزیستی دارای افراد(.  22 هافمن، پائولیشتا و وایت، ) شود محسوب دانشگاه با سازگاری سطح

 برنامة داشتن و خود به اتکا خودمختاری، اجتماعی، فشارهای برابر در توانایی مقاومت شناختی روان

                                                           
1. Campbell-Sills, Cohan & Stein 

2. Hoffmann, Powlishta & White 

3. DiBartolo 

4. Chamberlain 

5. Liu 

6. Neff & Vonk 

7. Van Ryzin, Gravely & Roseth 

8. Ceccatelli, Marianacci & Tateo 

9. Huberty 

10. Adams 
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 این. است یرامونپ دنیای و خود دربارة مطلوب باورهای داشتن و کنترل محیط برای پیچیده و جامع

 هایتوانایی به بیشتر امور انجام در و هستند باالیی خود به و احترام نفس عزت دارای همچنین، افراد

 خوبی به زندگی زایاسترس هایموقعیت با و هایشانناتوانایی و درماندگی به تا اندیشندمی خود

 و سازگاری جنبة دو ای،تجربه پردازشکه  آنجا از پژوهش پیشینة به توجه با البته. کنندمی مقابله

 ذهن از دور سازگاری و های بهزیستی مقیاس با آن ضعیف رابطه انتظار داراست، را سازگاری عدم

 .نیست

 به پایین خودارزشمندی آموزاندانش دادند نشان( 2 2 ) تاتئو و ماریاناچی سساتلی،

نژاد، عرب) شوندمی قلدری و مواد مصرف مثل پرخطری رفتارهای درگیر بیشتری احتمال

با  خودارزشمندی دادند نشان نیز(  22 ) همکاران و چنبرلین(.  ۳   مفاخری و رنجبر،

 خودارزشمندی .دارد رابطه سالمتی به مربوط عادات به گرایش و پرخطر رفتارهای از اجتناب

 انواننوج در اجتماعی -روانی آسیب و ناسازگاری کاهش و اجتماعی سازگاری موجب

  .شود می

کامل از  یاشاره دارد که از آگاه یاز احساس سالمت یشناختی به نوع روان یستیبهز

 (.   2  ،یسازمان بهداشت جهان) شود یم یناش یفردهای  جنبه یکپارچگیو  تیتمام

 .است افراد رفتار اجتماعی اجتماعی -اخالقی بنیان درك و تبیین مکانیزم خودارزشمندی

 احساس و همچنین بهتر دوستانه روابط کیفیت دارند، باالیی ارزشمندیخود که نوجوانانی

 آدامز و همکاران،)دارند  باالتری نفس به اعتماد و کنندمی تجربه را کمتری اجتماعی اضطراب

 خود توانایی از فرد پنداشت و نفس عزت دوسویة همبستگی هاپژوهش همچنین، در(.   2 

 احساس یابد، کاهش خودارزشمندی همان یا نفس عزت اگر که ترتیب بدین شده است؛ تأیید

 عمومی، سالمت سطح ارتقای موجب خودارزشمندی. آیدمی پدید فرد در ناتوانی و ضعف

 و درست چگونگی اجتماعی، رفتار و اصالح افسردگی کاهش انگیزش، منبع خودتنظیمی،

 فردی، زندگی مختلف حسطو در که بوده زندگی روزمرة وقایع و حوادث با مواجهه مناسب

 . ( ۳  زکی، ) کندمی نمایان را خود آثار اجتماعی و آموزشی خانوادگی،
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 کـه  دارنـد  اشـاره  مطلـب  این به مشروط خودارزشمندی به مربوط هایبررسی مجموع، در

 هـای حـوزه  شـدن  مشـخص  فـرد،  فعالیـت  کردن بینیپیش باعث خودارزشمندی بودن  مشروط

 میـزان  و انگیـزش  میـزان  افـراد  خودارزشـمندی  هـای حـوزه  دانسـتن  با. شودمی فرد انگیزشی

 .شودمی مشخص( خود به گذاشتن احترام)بودن  ارزشمند

 و اجتماعی سازگاری و باعث فراهم کرده را قواعد فردی رعایت موجبات خودارزشمندی

 و دیبارتولو)شود  می دانشجویان اجتماعی روانی هایآسیب و همچنین ناسازگاری کاهش

را  بدنی و فعالیت خودارزشمندی بین ارتباط که وجود دارد مطالعاتی حتی(.  22 همکاران، 

دارد  ها تأثیر مستقیمی آن بدنی هایدر فعالیت افراد خودارزشمندی سطح که اند،کرده تبیین

 احساس و مثبت احساسی عنوان به اصطالحاً بهزیستی احساس (.  2 هابرتی و همکاران، )

 شغل خانواده، مختلفهای  حوزه در دیگران و خود شامل که زندگی از عمومی مندی رضایت

 دانند می سالمتی از حسی را بهزیستی همچنین،(.  22  ، چاو) است شده تعریف است،... و

 .گیرد برمی در را فردهای  جنبه همة در یکپارچگی و تمامیت از کامل آگاهی که

-خودگزارشو  خودسنجى ابزارهای از استفاده به توانمی پژوهش این هایمحدودیت از

فرهنگیان استان دانشجومعلمان دانشگاه  گروه روى بر اجراى آن و هاداده گردآوری جهت دهی

دارد و از آنجا که  وجودا ه پاسخ در احتمال سوگیری بنابراین،. کرد اشارهشرقی آذربایجان 

جمله مصاحبه تخصصی و عمومی و  دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از طریق برخی شرایط از

ن از لحاظ بودن دانشجویا ها باید این همگن دهی آن گزینش شده انتخاب می شوند، در پاسخ

 . ها لحاظ شود ها و نگرش توانایی

از پیشنهادهای این پژوهش تالش برای باالبردن سطح علمی و بهبود عملکرد دانشگاهی 

 کردن کارآمد آموزشی، فرهنگی و پژوهشی و فراهمهای دانشجومعلمان با استفاده از برنامه

                                                           
1. Chow 



   512              ... خودارزشمندی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان های  شناختی براساس مؤلفه بینی بهزیستی روان پیش

  

 

 ها آن هایخودارزشمندی و مؤلفه شناختی، روان بهزیستی سطح ارتقای منظور به مناسب شرایط

 موضوع آموزشی و همچنین تازگی هایریزیدر دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در برنامه

 بهزیستی با را آموزشی و درسی نریزابرنامه آشناکردن لزوم تواندمی ایران در پژوهش

 نظرگرفتن د با ریزانبرنامه تا کند، ها ایجاب آن هایشناختی و خودارزشمندی، مؤلفه روان

 . کنند اقدام خود هایریزیبرنامه به بیشتری پذیریانعطاف با زمینه این در های فردیتفاوت
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