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Abstract 
Objective: This study aimed to investigate the 

relationship between self-efficacy and mental 

health of high school students in Ahwaz second 

period . Methods: This study was descriptive and 

correlational study population included all high 

school students in Ahwaz second term in the 

academic year were enrolled 2015-2016. The 

sample of 400 people from the community who 

were selected by multistage cluster sampling. 
Measuring devices include self-Scherrer and 

Maddox (GSE-10) and mental health 

questionnaire SCL-25)) content in order to 
analyze the correlation and multivariate 

regression were used. Results: The results 

showed that between self-efficacy and mental 

health of high school students in Ahwaz second 
term is positive and significant relationship 

(005/0 = α). 
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 مقدمه

به عنوان يکی از ابعاد مهم سالمت مورد توجه قرار گرفته است،  4در طول چند دهه اخير، مسئله سالمت روان

؛ 4935قدرتی ميركوهی و خرمايی، )هاي انجام شده در كشورهاي مختلفحتی بر اساس جديدترين پژوهش  

هاي روانی باالترين شيوع و فراوانی را دارند و  ، بيماري(449 ، 9و جکوبی 1و ويتچن 4551، 9و سادوك  كاپالن

1سازمان بهداشت جهانی)هاي روانی است ی مربوط به بيماريباالترين اولويت بهداشت
WHO ، 442 .) همه متخصصان

بدون وجود  تصور تحوّل موزون انسان،. القولند كه سالمت روان در تحول شخصيت واحد، نقش بنيادين دارد متفق

ها  گذارند كه فهرست كردن همه آن شک عوامل متعددي بر سالمت روان تأثير می بی. سالمت روان غيرممکن است

هاي فردي ممکن است به تنوع در عوامل مؤثر بر سالمت روان بينجامد، با اين حال،  دشوار است؛ چرا كه وجود تفاوت

شناسی و عوامل اجتماعی، دانش ما را درباره عواملی كه ممکن است  هاي زيست ها در زمينه هاي حاصل از پژوهش يافته

 (.4954كاهه و هيودي، )اند أثير قرار دهند، وسعت بخشيدهسالمت روان را تحت ت

. است 2آموزان در ارتباط باشد، خودكارآمدي تواند با موفقيت و سالمت روان دانش مؤلفه ديگري كه می

هايش براي اتخاذ سطوح انتخابی عملکرد كه  خودكارآمدي در واقع عبارتست از باورهاي شخصی در مورد توانايی

،  4و ووچيو 44، پاكيليو44، گاربينو5، استکا3كاپرارا)باشند دهاي مؤثر بر زندگی فرد میراهنما و شکل دهنده رويدا

نظريه بندورا بر (. 441 ، 49بندورا)اعی بندورا قرار داردشناخت اجتم مفهوم خودكارآمدي، در مركز نظريه(. 441 

بر اساس نظر بندورا، . اي، تجربيات اجتماعی و جبرگرايی تقابلی در رشد شخصيت، تاكيد دارد نقش يادگيري مشاهده

ز اين نظام در چگونگی درك ما ا. دهند تشکيل می« نظام خود»هاي شناختی هر فرد،  ها و مهارت ها، توانايی نگرش

خودكارآمدي، بخش مهمی از . كند اي ايفا می ها، نقش عمده شرايط مختلف و چگونگی رفتار ما در واكنش به آن

هاي خود در سازماندهی و  اعتقاد يک نفر به قابليت»: خودكارآمدي عبارت است از. است« اعتقاد يک نفر به خود»

 (. 4559، رابندو)«هاي مختلف وضعيتمديريت شرايط و هاي مورد نياز براي  انجام يک رشته فعاليت

تقريباً بر روي همه چيز، از حاالت روانی  ،اند، خودكارآمدي گونه كه بندورا و ساير پژوهشگران نشان داده همان

توانند با اعمالشان به نتايج دلخواه برسند، در  افرادي كه باور دارند، می. ها تأثير دارد گرفته تا رفتارها و انگيزه

هاي  با مشکالت احساس از صالحيت باال در انجام يک تکليف برخوردارند، اما باور پايين نسبت به قابليترويارويی 

كنند، به عبارت ديگر وقتی قابليت باال، اما باورهاي خودكارآمدي  خود دارند و براي تکميل تکليف، كمتر تالش می

(. 4559بندورا، )اشتبا موقعيت خاص، وجود خواهد دپايين باشد، امکان كمی براي انجام دادن تکليف يا كنار آمدن 

هايش براي  ها و توانايی باورهاي خودكارآمدي، قضاوت هاي فرد درباره قابليت( 4552)از سوي ديگر به نظر بندورا

 .روندانجام عملی خاص، در شرايط خاص هستند و در معنیِ محدود به كار می 
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 روش

همبستگی، محقق دو يا چند دسته از اطالعات مربوط به يک  پژوهشدر . باشد اين پژوهش از نوع همبستگی می

گروه يا يک دسته اطالعات از دو يا چند گروه را در اختيار دارد، اين روش براي مطالعه ميزان تغييرات در يک يا 

ابط بين متغيرها درجات همبستگی و رو در اين طرح صرفاًً. چند عامل در اثر تغييرات يک يا چند عامل ديگر است

با سالمت روان در  خود كارامديبررسی رابطه ساده و چندگانه پژوهشگر در اين پژوهش به دنبال . شود بررسی می

جامعه آماري اين پژوهش كليه دانش آموزان دختر  .باشد آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز می دانش

نمونه آماري اين مشغول به تحصيل بودند 4951-59در سال تحصيلی  مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز هستند كه

عمليات . اي انتخاب شدند اي چند مرحله گيري خوشه از جامعه مذكور هستند كه با روش نمونهنفر  144پژوهش 

 .پرسشنامه صورت گرفت 144آماري نيز، روي 

 گیریابزارهای اندازه

  و جروسلم 5رشوارتزپرسشنامه خودكارآمدی 
    

 
 (GSE-10) 

 یابيو جروسلم، به منظور ارز رتوسط شوارتز ( 455شوارتزر، ؛ به نقل از 4525)یعموم يپرسشنامه خودكارآمد

 یو اجتماع یعموم يخودكارآمد اسيمق ريعبارت و دو ز 4  يساخته شد و دارا یو اجتماع یعموم يخودكارآمد

عدد كاهش  44قرار داده و تعداد عبارت آن را به  يو جروسلم، آزمون را مورد بازنگر رشوارتز 4534در سال . است

. دنسنج یرا م یعموم يخودكارآمد زانيم یعبارت است كه همگ 44 يپرسشنامه مورد استفاده دارا ،نيبنابرا. دادند

 کيآزمون  نيا(.  455شوارتزر، )فرد نسبت به خود است نانهيب خوش دينشان دهنده د ،ادراك شده يسازه خودكارآمد

 از اصالً)يا درجه 1 کرتيل فيط کيدر  ديها با یاست و آزمودن( سال  4 يباال)مخصوص بزرگساالن یابزار خود گزارش

زمان متوسط . از عبارات آن را مشخص سازند کيمخالفت خود با هر  ايموافقت  زانيم( حيصح تا كامالً ستين حيصح

 اگونگون يكرونباخ در كشورها يبه دست آمده با استفاده از آلفا يیايپا. است قهيدق 1 اسيمق نيپاسخ دادن به ا يبرا

 . متفاوت است

ختر و د انياز دانشجو ينفر 932 يا نمونه يآن را بر رو ،رانيآزمون در ا نيا یابيبه منظور هنجار( 4939)ی رجب

كرونباخ به  يمربوط به اعتبار آن بر اساس آلفا جيچمران و دانشگاه مرودشت اجرا كرد كه نتا ديپسر دانشگاه شه

و  یعموم يخودكارآمد اسيمق انيهمگرا م يیروا بيضرا( 4939)یرجب هشدر پژو. به دست آمد 34/4و  31/4بيترت

و در  4/4 نفر  12  يچمران اهواز بر رو ديدانشگاه شه، در 94/4نفر  943 يعزت نفس روزنبرگ بر رو اسيمق

در تحقيق حاضر براي تعيين پايايی پرسشنامه . به دست آمد 9/4 نفر  43  يدانشگاه آزاد مرودشت بر رو انيدانشجو

يی ، كه بيانگر ضرايب پايا39/4د كه براي كل پرسشنامه برابر با ـاستفاده ش از روش آلفاي كرونباخنيز  يخودكارآمد

 .باشد می قابل قبول پرسشنامه ياد شده

 (SCL-90فرم كوتاه شده ) SCL-25(سالمت روان)یاختالالت روان یپرسشنامه نشانه ها

معرفی ( 495؛ به نقل از مرادي، 4592)9و كووي ، ليپمن دراگوتيستوسطیاختالالت روان يپرسشنامه نشانه ها

توسط  4521سنجی، مورد تجديد نظر قرار گرفته و فرم نهايی آن در سال هاي روان شد و با تجربيات بالينی و تحليل

                                                
1.Schwarzer 

2.Jerusalem 
1.Derogatis 

2.Lipman 

3.Covey 

4.Rikls 

5.Rock 

6.Hopkins symptom check  list 
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-SCL-90بر اساس مقياس ( 4934)نجاريان و داودي(.  495مرادي، )تهيه گرديد9و راك 1دراگوتيس، ريکلز

R،ار اين مقياس نيز يک ابز. باشد، تهيه كردند را كه يک مقياس تک عاملی میی اختالالت روان يپرسشنامه نشانه ها

 9سئواالت به شکل سئوال است و  9 شامل باشد و شناسی روانی عمومی می خود گزارشی براي سنجش آسيب

تا ( براي هيچ) 4گذاري هر سؤال بر روي يک پيوستار از  نمره(. زيادهيچ، كمی، تا حدي، زياد و خيلی )اي هستند گزينه

اين . شناسی روانی است گزارشی رايج براي سنجش آسيب اين پرسشنامه يک ابراز خود. باشد می( براي اكثر اوقات) 9

. است  هاي جسمی و روانی ساخته شده كه آزمودنی اخيراًً تجربه نموده ابزار اختصاصاًً براي سنجش آن دسته ناراحتی

باشد كه توسط نجاريان  میSCL-90-Rاي يعنی  اين مقياس فرم كوتاه شده نسخه تجديد نظر شده فهرست نود نشانه

هاي اصلی  با استفاده از ماده SCL-90-Rاي يعنی  نشانه 54نسخه اوليه فهرست . تهيه گرديد( 4934)داوديو 

همچنين ايجاد تغييرات در شيوه  هاي جديد به مقياس مذكور و و اضافه كردن ماده 1هاپکينز  فهرست نشانه

ساخته شده ( 4934، به نقل از نجاريان و داودي، 4529)وش اجرا توسط دراگوتيس و همکارانبندي و ر درجه

هاي سالمت روان  بيمار روانی در آمريکا ضرايب پايايی نمره 51بر روي ( 4935، به نقل از صفوي، 4524) 2نانالی. است

را با روش بازآزمايی پس از يک  SCL90-Rگانه فهرست تجديدنظر شده عالئم روانی  5كلی و هر يک از اختالالت 

در تحقيق حاضر براي تعيين . گزارش گرديد 23/4 -59/4هفته محاسبه نمود كه دامنه ضريب پايايی همگی آنها 

كه بيانگر ، 51/4استفاده شد كه براي كل پرسشنامه برابر با  از روش آلفاي كرونباخياد شده نيز  پايايی پرسشنامه

وضيح است كه نحوه نمره گذاري اين مقياس در تحقيق الزم به ت .می باشد مطلوب پرسشنامه ياد شدهضرايب پايايی 

 .حاضر، به نحوي است كه نمره باال بيانگر سالمت روانی بيشتر می باشد

 :فرآیند اجرای پژوهش

در انجام اين پژوهش، ابتدا از دانشگاه آزاد اسالمی مجوزي جهت ارائه به آموزش و پرورش استان خوزستان 

آموزش و پرورش استان و بررسی هاي الزم با توجه به اينکه جامعه مورد نظر يعنی گرفته شد و بعد از مراجعه به 

نفر بودند و طرح  1311 ، 51-59آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز در سال تحصيلی  كليه دانش

( 1و   هاي  هناحي)ناحيه آموزش و پرورش استان دو ناحيه  1پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی بود كه از بين 

باشند كه از بين اين  مدرسه می 1 و  4 انتخاب شدند و  با توجه به اطالعات كسب شده هر ناحيه به ترتيب داراي 

مدرسه به طور تصادفی انتخاب نموده و بعد از مراجعه به هر مدرسه از بين كالسهاي موجود در هر  3مدارس، 

نفر مورد  144مربوطه اين پژوهش توزيع گرديد كه در مجموع  هاي كالس پرسشنامه 3آموزان  مدرسه به كل دانش

ها داده  نظر به عنوان نمونه آماري پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند و توضيحات الزم جهت پاسخگويی به آزمودنی

 شد و در پايان پرسشنامه ها جمع آوري و داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 نتایج

. شد هاي آماري مناسب، داده هاي جمع آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته با استفاده از روش جادر اين 

 .ارائه می شوندزير هاي پژوهش در سه قسمت  يافته

 یافته های توصیفی -4

نمونه هاي  هاي توصيفی اين پژوهش شامل شاخص هاي آماري مانند ميانگين، انحراف معيارو تعداد آزمودنی يافته

 .ارائه شده است 4براي كليه متغيرهاي مورد مطالعه در جدول
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 پژوهش هایانحراف معیارنمره آزمودنیها در متغیر و میانگین:5 جدول

 شاخص هاي آماري متغير

 آزمودنی ها

 تعداد انحراف معيار ميانگين

 91  15/9 2 /54 دانش آموزان پايه دوم خودكارآمدي

 411 32/9 2 /49 دانش آموزان پايه سوم 

 144 19/9 2 /93 كل دانش آموزان دختر

 91  4 /93 95/33 دانش آموزان پايه دوم سالمت روان

 411 4 /9   3/ 4 دانش آموزان پايه سوم 

 144 4 /9  54/39 كل دانش آموزان دختر
 خودكارآمدی و سالمت روان دانش آموزان دخترضرایب همبستگی ساده بین :  جدول

 متغير

 مالك

 شاخص آماري

 متغير پيش بين

ضريب 

 همبستگی

 (r ) 

 سطح 

 ( p) معنی داري

 تعداد

 ( n)نمونه

سالمت 

 روان
 144 4444/4 2/4  خودكارآمدي

 
 خودكارآمدی و سالمت روان دانش آموزان پایه دومضرایب همبستگی ساده بین : 9جدول 

 متغير

 مالك

 شاخص آماري

 متغير پيش بين
 ضريب همبستگی

 (r ) 

 سطح 

 ( p) داري معنی

 تعداد

)نمونه

n ) 

 91  4444/4 91/4 خودكارآمدي سالمت روان

 
 خودكارآمدی و سالمت روان دانش آموزان پایه سومضرایب همبستگی ساده بین :  4جدول 

 متغير

 مالك

 شاخص آماري

 متغير پيش بين

 ضريب همبستگی

 (r ) 

 سطح 

 ( p) معنی داري

 تعداد

 ( n)نمونه

 411 494/4 49/4 خودكارآمدي روانسالمت 

 
 خودكارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزانضرایب همبستگی ساده بین :  1جدول 

 متغير

 مالك

 شاخص آماري

 متغير پيش بين

 ضريب همبستگی

 (r ) 

 سطح 

 ( p) معنی داري

 تعداد

 ( n)نمونه

عملکرد 

 تحصيلی
 144 4444/4 41/4 خودكارآمدي

 

و  2 /54آموزان پايه دوم  دانش خودكارآمدي، برايمشاهده می شوددر متغير  4طوري كه در جدول  همان

سالمت در متغير ، ، 19/9و  2 /93و كل دانش آموزان دختر  32/9و  2 /49آموزان پايه سوم  ، دانش15/9
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و كل دانش آموزان دختر  4 /9 و   3/ 4آموزان پايه سوم  ، دانش4 /93و  95/33آموزان پايه دوم  دانش روان،

 .می باشد 4 /9 و  54/39

 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش - 

 مشاهده می شود   در جدول .وجود دارد خودكارآمدي و سالمت روان دانش آموزان دختررابطهبين  :فرضیه

=  2/4 و  p=4444/4)وجود دارد داري  معنیمثبت رابطه آموزان دختر دانش خودكارآمدي و سالمت روانبين 

r .)به عبارت ديگر، افزايش خودكارآمدي دانش آموزان دختر با افزايش . گردد فرضيه تأييد می اين  بنابراين

 .سالمت روان آنان همراه شده است

 یافته های جانبی  -9

از لحاظ برخی  آموزان دختر دانشها، به مقايسه  هاي مربوط به فرضيه و بررسی يافته پژوهشمحقق در ضمن 

بين  مشاهده می شود 9 در جدول. پرداخته كه شرح آن در ذيل آمده استو نيز رابطه بين متغيرها متغيرها 

=  91/4و  p=4444/4)وجود دارد معنی داري منفی رابطه  آموزان پايه دوم خودكارآمدي و سالمت روان دانش

r .)ه دوم با افزايش سالمت روان آنان همراه شده استآموزان پاي به عبارت ديگر، افزايش خودكارآمدي دانش. 

معنی داري مثبت رابطه  آموزان پايه سوم خودكارآمدي و سالمت روان دانشبين  شود مشاهده می 1 در جدول

آموزان پايه سوم با افزايش  به عبارت ديگر، افزايش خودكارآمدي دانش(. r=  49/4و  p=494/4)وجود دارد

خودكارآمدي و عملکرد تحصيلی بين  مشاهده می شود 9 در جدول .همراه شده استسالمت روان آنان 

به عبارت ديگر، افزايش خودكارآمدي (. r=  41/4و  p=441/4)وجود داردداري  معنیمثبت رابطه آموزان  دانش

 .آموزان با افزايش عملکرد تحصيلی آنان همراه شده است دانش

 گیریبحث و نتیجه

با سالمت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره  يخودكارآمداين پژوهش به منظور بررسی رابطه 

هاي اصلی به دست آمده از آزمون فرضيه هاي پژوهش و هم  به بيان يافته جادر اين .انجام گرفتدوم شهر اهواز

گردد، سپس  پژوهش مطرح میابتدا هر يک از فرضيه هاي . شود می هنين مروري بر نتايج پژوهش پرداختچ

چنين، با ارائه شواهد پژوهشی مربوط به هر فرضيه كه در  هم. شود نتايج به دست آمده در مورد آنها ارائه می

اي  شناختی، نقش عمده عوامل روان.اضر، تبيين گرديده استحاصل از پژوهش حداخل و خارج از كشور، نتايج 

خودكارآمدي مؤلفه اي است كه با سالمت روان دانش آموزان در كنند میها ايفا  در سالمت فرد و بهبود بيماري

هاي خود می باشد كه باعث بسيج انگيزه و  خودكارآمدي در واقع اعتماد راسخ فرد نسبت به توانايی.ارتباط است

باورهاي . شود آميز يک كار خاص الزم است می منابع شناختی و رشته اعمالی كه براي انجام موفقيت

كند كه افراد  اين باورها تعيين می. كنند رفاه و پيشرفت فردي ايجاد می هارچوبی براي انگيزش، چارآمدي، ودكخ

توان گفت  یم ،نيبنابرا.دهند براي تالش انگيزه كمی دارند و يا در مقابل مشکالت از خود استقامت نشان می

 هم،خود داشته باشند يها يیاز توانا یدرك درست ،كه افراد یزمان یعن،يدارد ريتاث روانبرسالمت  يخودكارآمد

  حيصح ليوتحل هيتوانند با تجز یمچنين در موقعيت هاي متفاوت راه هاي كنترل استرس و اضطراب را بدانند، 

 نتايج پژوهشاين نتايج باتحقيقات  .نگردد یروان يها بيوآس يماريباعث بروز ب ،به مسائل پرداخته وآن مشکالت

، ( 495)نصيري ،( 495)رزمجويی ،( 495)زاده محمديان عوض ،(4951)طهماسبی ،(4951)ايزدمهر هاي

 ،(4954)رنجبران ،(4935)پيرخائقی و همکاران ،(4954)ربانی باوجدان ،(4954)مهر كارشکی و پاك

 ، همسو می باشد(4935)جهانی
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 .پژوهش حاظر به صورت زير می باشد تبيين فرضيه

رابطه آموزان دختر، دانش خودكارآمدي و سالمت روانبين  مشاهده می شود،   همان طوري كه در جدول

به عبارت ديگر، . گردد فرضيه  تأييد میاين  بنابراين (. r=  2/4 و  p=4444/4)وجود داردداري  معنیمثبت 

با  نتايج پژوهش حاضر.افزايش خودكارآمدي دانش آموزان دختر با افزايش سالمت روانی آنان همراه شده است

 ،( 495)رزمجويی ،( 495)زاده محمديان عوض ،(4951)طهماسبی ،(4951)ايزدمهر هاي نتايج پژوهش

 ،(4935)پيرخائقی و همکاران ،(4954)ربانی باوجدان ،(4954)مهر كارشکی و پاك، ( 495)نصيري

 ،(441 )آپاسينگ ،(441 )پاكستون و همکاران ،(4935)عزيزان مرتضوي ،(4935)جهانی ،(4954)رنجبران

 ،(442 )زيچووسکی ،(443 )معينی و همکاران ،(443 )كيم ،(444 )بارلو ،( 44 )هاستينگ ،(449 )ژيا جين

 .باشد همسو و هماهنگ می( 444 )سو جيکس و بيل( 441 )كائو و استفان –، سئو (442 )اجوبوال

سعی كرده در سايه  ها و مجهوالت بسياري مواجه بوده است و همواره انسان از آغاز خلقت، با پرسش

با اين همه، انسان در طی هزاران سالی كه بر او . ها و راه حلهاي آن، دست پيدا كند كنجکاوي و تالش، به پاسخ

توان گفت كه بندورا  در تبيين اين فرضيه می. گذرد، هميشه يکی از بزرگترين مجهوالت، خود او بوده است می

ان عامل تاثير گذار بر چگونگی زندگی و سالمت افراد، معرفی كرد مفهوم خودكارآمدي را به عنو 4524در دهه 

به توانايی ادراك شده فرد در انجام يک تکليف يا كنار « خود»و خودكارآمدي، به عنوان بخش مهمی از سيستم 

هاي بهينه و سالمت روان آدميان  وري شوند و در عملکرد مناسب، كنش هاي خاص اطالق می آمدن با موقعيت

كه بين خودكارآمدي با سالمت روان  نددر پژوهشی نشان داد( 4935)و همکاران پيرخائقی. اساسی داردنقش 

 . داري وجود دارد معنی رابطه

را تحت  ،شناخت، افکار و احساسات افراد ي،توان گفت خودكارآمد یم (4559)بندورا هيطبق نظر چنين، هم

احساس  ،رنديگ یقرار م یزا ومنف استرس يها تيمعرض موقعدر افراد  یوقت ،نيبنابرا. دهد یقرار م ريتاث

از  ياريرا در برابر بس خود جهياداره كنند ودر نت دادهارايكند تا بتوانند آن رو یباال به آنها كمک م يخودكارآمد

مانع كنار آمدن موثر با  ،نييپا ياحساس خود كارآمد ،گريد يازسو ،محافظت كنند ی،وروان یمشکالت جسم

 ،نيبنابرا.دهد یم شيرا افزا یروان يواختاللها یمرض يها باشد واحتمال بروز نشانه یزا م استرس يها تيموقع

خود  يها يیاز توانا یدرك درست ،كه افراد یزمان یعن،يدارد ريتاث روانبرسالمت  يتوان گفت خودكارآمد یم

 يها بيوآس يماريباعث بروز ب ،وآن مشکالتبه مسائل پرداخته  حيصح ليوتحل هيتوانند با تجز یم ،داشته باشند

 ودافراد در امر درمان و بهب شتريب يباعث همکار ي،خودكارآمد يباورها تيتقو ،نيعالوه برا. نگردند یروان

خود  یغلبه بر حاالت منف يبرا يشتريتالش ب ،باال يافراد با خود كارآمد رايز ;آنان خواهد شد عتريسر

 يها با موقعيت ینيرومند در روياروي یعنوان يک منبع شخصيت به ي،قو يخودكارآمد يباورها. ندينما یم

اند درك خودكارآمدي بر انتخاب، تالش،  نشان داده( 4552)س و ميلرچنين، پاجاري هم. زا مطرح اند استرس

دارد، در حالی كه خودكارآمدي باال، با سالمت بهتر ارتباط . گذارد مقاومت، عملکرد و هيجان اثر می

اهميت . تنی، ارتباط داردهاي روان  ضطراب، افسردگی و نشانههاي ا خودكارآمدي پايين نيز با نشانه

گونه كه انسانها،  به اين . ناميد« اساس عمل انسان»آن را ( 444 )كه بندورا خودكارآمدي تا به آنجا است

د آوردن پيامدهاي مطلوب، از نيروي انديش و خود سامان بخش هستند و براي به وجو خودگردان، متکبر، ژرف

 نيدر پژوهشی اين نتيجه رسيد كه ب( 4935)زيزان مرتضويع. تاثير گذاري بر اعمالشان برخوردارند

نشان داد كه  ونيرگرس جينتا. ديمشاهده گرد دار یزن و مرد رابطه معن رانيدب یو سالمت عموم يخودكارآمد

ها بايد اشاره كرد كه با  چنين، در توجيه اين يافته هم.باشد یم یكننده سالمت عموم ینيب شيپ ي،خودكارآمد
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كند و شناخت  داند كه به عنوان يک ميانجی شناختی، عمل می خودكارآمدي را عاملی می توجه به اينکه بندورا،

 ;نيستاي به دور از انتظار  دهد، به دست آوردن چنين نتيجه و افکار و احساسات افراد را، تحت تاثير قرار می

هاي استرس زا قرار می گيرند، احساس  آموزان در معرض رويدادهاي منفی و يا موقعيت چراكه وقتی دانش

ها را اداره و كنترل كنند و در نتيجه  كند تا بتوانند آن رويدادها و موقعيت خودكارآمدي باال، به آنها كمک می

هاي  هاي صحيحی از توانايی نگامی كه افراد قضاوته. خود را در برابر بسياري از مشکالت روانی، محافظت كنند

توانند با بررسی درست و دقيق موقعيت و شرايط، با مسائل مقابله كنند تا باعث آْسيب  خود داشته باشند، می

شود كه فرد، بيشتر تالش،  از طرفی، خودكارآمدي باال، در روند درمان باعث می. پذيري و بيماري ها نشوند

باور و توانايی در سازش با موقعيتها . شود ي كند و در نتيجه در بهبود، بسيار مفيد واقع میمشاركت و همکار

كسانی كه داراي خودكارآمدي ضعيف هستند، در مقابله با پيامدهاي در آن غرق . شوند باعث تنيدگی كمتر می

راين، با توجه به توضيحات و بناب. كنند كه اين خود مشکالت بيشتري را به دنبال دارد شده و درمان را رها می

پژوهش حاضر از محدوديت هايی برخوردار بود از  .هاي انجام شده فرضيه به درستی تائيد شده است پژوهش

 :جمله

هاي خود گزارشی به دست آمده كه بدون شک امکان دادن پاسخ  هاي پژوهشی حاضر، براساس مقياس ـ يافته4

 . دنی وجود داردو تأثير گذاري از طريق خلق و خوي، آزمو

ناتوانی در كنترل برخی از متغيرهاي غيرمرتبط و مخدوش كننده از جمله بهره هوشی، ميزان عالقه،  - 

 . ها، خستگی و يا متغيرهاي اثرگذار ديگر انگيزش

 . ها، احتماالً باعث خستگی افراد در پاسخ به سواالت در پژوهش شده است زياد بودن سواالت پرسشنامه -9

انجام دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهوازاي كوچک از  از سوي ديگر، اين پژوهش با نمونه -1

لذا . هاي ديگر در اين شهر و يا در مناطق ديگر، بايد خودداري شود و از تعميم نتيجه اين پژوهش با نمونه. پذيرفت

 /گردد در اين رابطه از لحاظ پژوهشی و كاربردي پيشتهاداتی می

 پژوهشیپیشنهادات 

نيز،  هاي سنی مناطق ديگر و ساير گروههاي ديگر،  هايی بر جامعه شود كه مشابه چنين پژوهش ـ پيشنهاد می4

 . اجرا شود

 مورد بسيار مهم ديگري كه بايد مد نظر پژوهشگران آينده قرار بگيرد، اين است كه با وجود ابزارهاي مختلف - 

براي سنجش سالمت روان، از آنجايی كه مفهوم سالمت روان، با توجه به زمينه ( پايايی مناسببا روايی و )غربی

دينی و فرهنگی ما، با مفهوم آن در انديشه و فرهنگ غربی تا حدودي متفاوت است، شايسته و به جا است كه 

براي ساخت يک ابزار ( هاي فرهنگی كشورمان با توجه به ديدگاه اسالم و زمينه)انجام پژوهشی در سطح ملی

 .مناسب براي سنجش سالمت روان خاص ايرانيان، در اولويتهاي پژوهشی آنها قرار گيرد

مقابله با  يها و سبک يخودكارآمد ،یهدف در زندگهاي گوناگون  شود در زمينه ارتباط مولفه پيشنهاد می -9

هاي اين متغيرها نيز بر سالمت روان  معادالت ساختاري صورت پذيرد تا تاثير مولفهروان  ،استرس با سالمت

 .آشکار گردد
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توان ميزان استرس ادراك  از جمله می. توان متغيرهاي ديگر و واسط را نيز سنجيد در پژوهشهاي آتی، می -1

شده يا متغيرهايی همچون سبک اسناد، رضايت از زندگی، كارايی خانواده، هوش هيجانی و رابطه آن را با 

 .زان بررسی نمودسالمت روان دانش آمو

 منابع 

( گرا درون گرا و برون)هاي شخصيتی  رابطه كيفيت زندگی، خودكارآمدي و تيپبررسی (. 4951. )ايزدمهر، الله

شناسی بالينی، دانشگاه آزاد واحد  نامه كارشناسی ارشد روان پايان. با سالمت روان پرستاران بيمارستان نفت اهواز

 . قات اهوازعلوم و تحقي

بررسی روابط ساختاري خالقيت، (. 4935. )پيرخائقی، عليرضا؛ برجعلی، احمد؛ دالور، علی و اسکندري، حسين

، شماره 1دوره (.شناسی و علوم تربيتی روان)شناسی تربيتی  ، روانخودكارآمدي و روش كنارآمدن با سالمت روان

 .32-441، ص 42

 انيدر دانشجو یبا سالمت عموم یمنطقريغ يو باورها يرابطه خودكارآمد یبررس(. 4935. )جهانی، مولود

اي، دانشگاه  شناسی عمومی و ميان رشته نامه كارشناسی ارشد روان پايان. (ره)ی نيامام خم یالملل نيدانشگاه ب

 .قزوين –( ره)بين المللی امام خمينی 

مقابله با استرس و  يراهبردها ،یعموم يخودكارآمد يباورها نيرابطه ب یبررس(. 4954)ربانی باوجدان، مژگان 

در ريسه متغ نيسالمت روان آنها بر اساس ا ینيب شيمکان كنترل با سالمت روان افراد مصرف كننده مواد و پ

شهيد  شناسی عمومی، دانشگاه نامه كارشناسی ارشد روان پايان،شهر كرمان يیسرپا اديمراكز خود معرف ترك اعت

 .باهنر

شناسی  بررسی پايايی و روايی مقياس باورهاي خودكارآمدي در دانشجويان روان(. 4939. )غالم رضارجبی، 

هاي  شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت، فصلنامه انديشه دانشکده علوم تربيتی و روان

 .444-  4، ص  و  4نوين تربيتی، دوره دوم، شماره 

هاي فرزندپروري و خودكارآمدي تحصيلی با سالمت روان  شيوهبررسی رابطه بين (.  495. )رزمجويی، شهرزاد

نامه  ، پايان54- 5در دانش آموزان نوجوان پسر و دختر مقطع راهنمايی مدارس شهرستان شيراز در سال 

 .اي،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت شناسی عمومی و ميان رشته كارشناسی ارشد روان

آموزان مراكز  هاي هويت و خودكارآمدي با سالمت روان دانش بررسی رابطه بين سبک(. 4954. )رنجبران، رضا

 . شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي نامه كارشناسی ارشد روان پايان،شبانه روزي استان تهران

پذيري كنشی با اختالل در سالمت روان بررسی رابطه سبک هاي تفکر و انعطاف (. 4935. )صفوي، سيده آسيه

 .شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نامه كارشناسی ارشد روان پايان. زنان آسيب ديده شهر اهواز

هاي مقابله  بررسی رابطه هوش هيجانی و خودكارآمدي با سالمت عمومی و سبک(. 4951. )طهماسبی، نازنين

شناسی عمومی، دانشگاه آزاد  نامه كارشناسی ارشد روان پايان .ملی حفاري اهواز با استرس كاركنان اداري شركت

 .اسالمی واحد اهواز

رابطه خالقيت و خودكارآمدي با سالمت عمومی دبيران آموزش و پرورش (. 4935. )مرتضوي، سيد جابر عزيزان

 . اسالمی واحد اهوازشناسی عمومی، دانشگاه آزاد  نامه كارشناسی ارشد روان پايان. شهر اميديه
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 آموزش كاركنان روان با سالمت و خودكارآمدي خالقيت بين رابطه بررسی(.  495. )زاده محمديان، زهره عوض

اي،دانشگاه آزاد  شناسی عمومی و ميان رشته نامه كارشناسی ارشد روان پايان. مرودشت شهرستان وپرورش

 .اسالمی واحد مرودشت

رابطه دينداري با سالمت روان در نوجوانان شهرهاي (. 4935. )خرمايی، احسانقدرتی مير كوهی، مهدي و 

 .449-494اصفهان و تهران، فصلنامه علوم رفتاري، 

رضايت شغلی و سالمت روان، فصلنامه پايش، سال يازدهم، شماره سوم، (. 4954. )كاهه، داوود و هيودي، طيبه

 . 954-952ص 

رابطه باورهاي خودكارآمدي، فراشناختی و تفکر انتقادي بررسی (. 4954). مهر، حميده كارشکی، حسين و پاك

 . 434-432، ص 9، شماره 41، حکيم، دوره با سالمت روان دانشجويان علوم پزشکی

گيري مذهبی باسالمت روان در  و جهتپذيري كنشی  انعطاف، هاي تفکر رابطه سبک(.  495. )مرادي، مريم

شناسی عمومی، دانشگاه  نامه كارشناسی ارشد روان پزشکی جندي شاپور اهواز، پاياندانشجويان دانشگاه علوم 

 .آزاد اسالمی واحد اهواز

 . تاثير يوگا بر استرس پرستاران، مجله پيام مهر، سال اول، شماره (. 4939. )مکوندي، فريده

 .انتشارات ققنوس: بهداشت روانی، تهران(. 4931. )ميالنی فر، بهروز

، مجله (SCL-90-Rفرم كوتاه شده ) SCL-25ساخت و اعتباريابی (. 4934. )و داودي، ايران. بهمن نجاريان،

 . شناسی، سال پنجم، شماره  روان

 زبان مدرسان خودكارآمدي با روان سالمت و شغلی انگيزش بررسی رابطه(.  495. )نصيري، مهدي

 .شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد مرودشت ارشد رواننامه كارشناسی  شيراز، پايان   و 4 نواحی آموزشگاههاي
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