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  هاي حل مسئلهرابطه ابعاد هوش معنوي و سبک

 آوري در ميان دانشجويانبا تاب
 sayedalimarashi@scu.ac.ir ازچمران اهو دانشگاه شهيد باليني شناسيرواناستاديار /  سيدعلي مرعشي
  شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالمدانشجوي کارشناسي ارشد روانفاطمه ميرزائي / 

  / کردستان شناسي باليني دانشگاهروان ارشد کارشناسيدانشجوي طاهره محرابيان  t.mehrabian@yahoo.com 
 40/14/1932 پذيرش: -42/42/1932 دريافت:

 چکيده

آوري، در ميبان دانشبجويان تبا ببا هاي حب  مئبه   ابعاد هوش معنوي و سبک  ةهش حاضر با هدف بررسي رابطپژو
دانشجويان ب  روش تصادفي نفر از  180تعداد ، منظوربدينطرح تحقيق از نوع همکئتگي است.  انجام شد. دانشگاه ايالم

را تکميب   «آوريمقيبا  تبا »و « ي ح  مئه  هاسک » ،«ش معنويهو»هاي نام پرسشانتخا  شدند و  ايخوش 
هاي تجزيب  و تح يب  شبدند. يافتب  ههاي تحقيق با ضريب همکئتگي پيرسون و تح ي  رگرسيون چندمتغيردند. دادهکر

خالقيبت در حب  نشان داد. همچنبين ميبان متغيرهباي  آوريتمام ابعاد هوش معنوي با تا پژوهش ارتکاط مثکتي ميان 
و ببين درمانبدگي در حب  مئبه   و  ثکبت،م ةرابطب آوريتبا ببا  در ح  مئه  ، و گرايش ب  ح  مئبه  مئه  ، اعتماد 

 معنباداري شخصبيوجود داشت. باالترين ضريب همکئتگي مربوط بب  آوري رابطة منفي مهارگري در ح  مئه   با تا 
دسبت  معناداري بب  ةرابط آوريبا تا اجتنا  از ح  مئه   بين در اين پژوهش است. بين ترين متغير پيشاست ک  مهم

تبوان نتيجب  آوري بباالتري دارنبد، ميهاي ح  مئه ة سازگاران  تا رو، ک  افراد با هوش معنوي باال و سک ازآننيامد. 
تواند منجر بب  گرفت ک  فراهم نمودن عوام  حمايتي )مانند مذهب و معنويت( ب  منظور افزايش هوش معنوي افراد، مي

 آوري آنها گردد.تا  افزايش

 هاي ح  مئه  ، دانشجويان.، سک ، هوش معنويآوريتا  :هاهکليدواژ
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 مقدمه

اسبت کب  متغيرهباي زيبادي  روانبي مهبم سبالمتهاي ، يکي از مؤلفب «آوريتا »شناسي مثکت، از ديدگاه روان

آوري توانايي فرد در برقبراري تقدند تا ( معConnor & Davidson)ديويئون و  کانرتواند با آن ارتکاط داشت  باشد. مي

عنبوان يب  آوري بب (. تبا 1934رواني در شرايط خطرناک است )ب  نق  از بهزادپبور و همکباران،  -تعادل زيئتي

شبود آميز با محيط، با وجود شرايط خطرزا و تهديدکننده در نظبر گرفتب  ميفرايند، توانايي يا پيامد سازگاري موفقيت

 (.1934، ب  نق  از مظ وم و همکاران، 4448(، Clauss)کالو  )

( در 4414و همکباران ) ديويبدآوري با بهداشت و سالمت روان اشاره دارند. هاي متعددي ب  رابطة بين تا پژوهش

آوري ( نشان دادند ک  ببين تبا 1983) بهاريو  خ عتکريآوري با سالمت روان رابط  دارد. پژوهش خود، يافتند ک  تا 

آوري خطبر ( نشان دادند کب  تبا 4414( و همکاران )Mir) مايريت از زندگي، رابطة مثکت و معناداري وجود دارد. و رضا

( 1931و همکباران ) آلکبوکرديدهبد. ابتال ب  رفتارهاي پرخطر، از جم   سيگار کشيدن و نوشيدن الکب  را کباهش مي

آوري پباييني داشبتند. همچنبين نتباي  ختالالت روانبي، تبا نشان دادند ک  درصد قاب  توجهي از زندانيان با نشانگان ا

 بيني کند.شناختي را پيشتواند بهزيئتي روانآوري مي( نشان داد ک  تا 4412و همکاران ) سوريپژوهش 

هاي حمبايتي عنوان پتانئبي هاي اخير نشان داده است ک  نگرش مذهکي، هوش معنوي، و اميد ب  آينده ب بررسي

، بب  4448(، King؛ کينب  )4442(، Perkins & Jonesآيند. چندين تحقيق )پرکينبز و جبونز )شمار ميوري ب آبراي تا 

کنبد و ( نشان داده است ک  مذهکي ببودن در نوجوانبان احئبا  هدفمنبدي ايجباد مي1931نق  از حميد و همکاران، 

راي ايجباد اميبد بب  بهکبود شبرايط در آينبده بهبره برخي از نوجوانان با اينک  با مشکالتي مواج  هئتند، از ايمانشان بب

بينبي آوري را در دانشبجويان پيش( نشان دادند ک  سالمت روان و هوش معنوي، تا 1931و همکاران ) حميدبرند. مي

آوري آنهبا گبردد. تواند منجر ب  افزايش تبا کند. همچنين فراهم کردن عوام  حمايتي، مانند مذهب و معنويت، ميمي

( و بعبد در سبال Stivens)اسبتيونز توسبط  1330بار در سبال شناسي، براي اوليندر ادبيات روان« هوش معنوي» ممفهو

داند کب  مئبا   معنبايي هوش معنوي را نوعي هوش غايي مي ايمونز(. 1988مطرح شد )سهرابي،  ايمونزتوسط  1333

 (.1931کند )نريماني و پوراسمع ي، ما ح  مي و ارزشي را ب  ما نشان داده است و مئا   مرتکط با آن را براي

تبوان آن را ببا ديگبر سوي، ببا معنويبت پيونبد دارد و مبيي  شناسي دو حيثيت دارد: از هوش معنوي در روان

چبون قبدرداني، گذشبت و هبوش همهبايي شناسي دين مقايئ  کرد. از سوي ديگر، همتباي سبازهها در روانسازه

شناسي مثکبت گبذارد کب  امبروزه رو بب  رونبق اسبت. هبوش معنبوي ا در رواق روانتوان آن رهيجاني است و مي

هاي غيرمادي و متعالي است، ب  ويژه آنهايي کب  ببا ماهيبت هاي سازش رواني مکتني بر جنک اي از قاب يتمجموع 

هبا بب  کبار شياري مربوط است. زماني ک  اين قاب يتووجودي ي  فرد، معناداري شخصي، تعالي و سطوح باالي ه

سبازي د. طکبق مفهبومنبکنگشايي، تفکر انتزاعي و کنار آمدن را تئهي  ميبئت  شوند توانايي منحصر ب  فرد مئه  

 از: است عکارت ک وجود دارد  (، چهار مؤلف  براي هوش معنوي1934، ب  نق  از آقابابايي و همکاران، 4442) کين 
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گوهر وجود، واقعيت، گيتي، زمان، مکبان  ةاستعداد تفکر انتقادي دربار :ست ازا ک  عکارت «تفکر وجودي انتقادي» .1

 ؛هاي غيروجودي مرتکط با وجود فردموضوع ةهاي وجودي و متافيزي  و توانايي تفکر دربارو موضوع

تجربيبات جئبمي و  ةتوانايي استنتاج مفهوم و معنباي شخصبي از همب :ست ازا ک  عکارت «معناداري شخصي» .4

 ؛جم   توانايي ايجاد هدف زندگياز  ؛ذهني

هاي متعالي خود، ديگبران و دنيباي مبادي استعداد تشخيص ابعاد و چارچو  :ست ازا ک  عکارت «شياري متعاليوه» .9

 ؛فرد و با دنياي مادي «خود»شياري، همراه با استعداد تشخيص ارتکاط آنها با وهاي طکيعي هدر خالل حالت

 ، دعا و امثال آن.عکادتمانند  ؛شياريوهاي باالي هتوانايي ورود ب  حالت :ست ازا عکارتک   «شياريوگئترش حالت ه» .2

نياز فراتر رفتن از خود در زندگي روزمره و يکپارچ  شدن با کئي غير از خود فرد است. اين آگاهي ممکن « معنويت»

(. فبردي ببا 1931ق  از حميد و همکباران، ، ب  ن4448(، Crichtonاي فراتر از خود منجر شود )کريکتون )است ب  تجرب 

نگر ب  جهان هئتي اسبت کب  در هوش معنوي باال داراي انعطاف، خودآگاهي، ظرفيتي براي الهام و شهود و ديدگاه ک 

توانبد ها و آدا  و رسوم باشد. بنابراين، هوش معنوي ميهاي بنيادين زندگي و نقد سنتوجوي پاسخ براي پرسشجئت

( ببر رابطبة مثکبت 4444( و همکباران )Tsuang) زانب (. 1981انئان توان تغيير و تحول بدهد )صمدي،  ب  راحتي، ب 

( يافتنبد کب  ببين McCoubrie & Davies( )4440) ديويدو  کوبريهمچنين م کنند. معنويت و سالمت روان تأکيد مي

( دريافتنبد کب  ببين 4414) يوسفيو  اورزيکشداري وجود دارد. سالمت معنوي با افئردگي و اضطرا  رابطة منفي معنا

( نشان 1934) س يمي بجئتانيو  قميحئينيداري وجود دارد. نتاي  پژوهش آوري رابطة مثکت معناهوش معنوي و تا 

آمبوزش هبوش  کب  ( نشبان داد1934) مرعشيآوري وجود دارد. گيري مذهکي و تا داد ک  رابطة معناداري بين جهت

شناختي، افزايش هوش معنوي و کاهش اضطرا  وجودي در گروه هاي بهزيئتي روانلف ؤم ةر همبهکود دموجب معنوي 

کنار  شناختي افراد،تواند ب  بهکود وضعيت روانآزمايش نئکت ب  گروه گواه شده است. همچنين آموزش هوش معنوي مي

 .کند کم سعادت، سالمت و موفقيت آنها  ،ک يطورآمدن با تهديدهايي مانند مرگ و ب 

تبرين متغيرهبايي اسبت کب  در مواجهب  و مقاب بة افبراد ببا مشبکالت و هاي حب  مئبه   يکبي از مهمسک 

واقع، ح  مئه   ي  مهارت حياتي براي زنبدگي در عصبر حاضبر گيرد. درنظر قرار ميهاي زندگي مطمحناسازگاري

کنبد، سبي ة آنهبا، مشبکالت را تعريب  مياست. ح  مئه   مئت زم راهکردهاي ويژه و هدفمندي است ک  فرد ب  و

، (Elliot) کنبد )اليبوتگيرد و بر آنها نظبارت ميگيرد، راهکردهاي ح  مئه   را ب  کار ميح  ميتصميم ب  اتخاذ راه

دانبد رفتباري مي -( مهارت ح  مئه   را فرايندي شناختيNezu) نزو(. 1934، ب  نق  از بهزادپور و همکاران، 1334

زا در زنبدگي روزمبره را هباي مشبک  يبا مئبه  هاي مؤثر براي مقاب ب  ببا موقعيتمشي  واسطة آن خطک  افراد ب

و همکباران او  لبويمي(. نتاي  پژوهش 1380زو، ننق  از:  ، ب 1934)بهزادپور و همکاران،  کنندشناسايي و کش  مي

( و Coşkun) کوسبکانمعناداري وجود دارد.  آوري رابطةهاي ح  مئه ة سازگاران  و تا ( نشان داد بين سک 1934)
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آوري رابط  معنباداري وجبود دارد. نتباي  هاي ح  مئه   مثکت و تا ( نشان دادند ک  بين سک 4412همکاران او )

تواند ب  صبورت يابي مثکت ح  مئه   و هوش معنوي مي( نشان داد ک  جهت4419و همکاران ) ابوالمعاليپژوهش 

 بيني کند.زندگي را پيشمعناداري رضايت از 

سو، ارتکاط هوش معنوي )ب  لحاظ جديد بودن اين سازه و همپوشي نظبري آن اين پژوهش درصدد است از ي 

آوري دانشبجويان را آوري بررسي کند، و از سوي ديگر، تا هاي ح  مئه   را با تا هاي ديني( و سک بنديبا پاي

 بيني کند.آنها پيشهاي ح  مئه ة بر اسا  هوش معنوي و سک 

 روش پژوهش

حاضبر، پبژوهش  ةجامعبرود. شبمار مبي است ک  در زمرة تحقيقات توصيفي ب « همکئتگي»طرح اين پژوهش از نوع 

تبن اسبت. ببا توجب  بب  طبرح پبژوهش، کب  از نبوع  1444 تمام دانشجويان دانشگاه ايالم هئتند ک  تعداد آنها قريب

پئبر( از آنهبا بب  روش  22دختبر و  143) تبن 180متغيرهباي مئبتق ، تعبداد همکئتگي است، و با توجب  بب  تعبداد 

هاي گوناگون انتخا  شدند، ب  اين صورت ک  ابتبدا بب  صبورت تصبادفي، از دانشکده« ايگيري تصادفي خوش نمون »

انتخا   کال  هاي دانشگاه ايالم انتخا  شد، سپس ب  صورت تصادفي، از هر دانشکده س س  دانشکده از بين دانشکده

هاي حب  آوري، هوش معنوي و سک هاي تا نام گرديد و پس از کئب رضايت از استادان ب  دانشجويان آنها پرسش

متغيبر اسبت.  دکتبريتبا  کباردانيتحصي ي آنهبا از  ةسال است و دامن 94تا  18سني آنها بين  ةمحدودمئه   داده شد. 

 هرگرسبيون چنبدمتغير تح ي  و پيرسون همکئتگي ضريبهاي آماري ا روشها محاسک  و بآنها در اين آزمون هايهنمر

 استفاده شد. 44، نئخ  SPSSافزار از نرم ،هاتجزي  و تح ي  شد. همچنين براي تجزي  و تح ي  داده

 پژوهش هايابزار

ري قبدرت مقاب ب  ببا گي( براي انبدازه4449) يويئونو د کانراي را گوي  41نامة اين پرسش : «آوريتاب»نامة پرسش

، هنجاريابي کرده اسبت. ببراي تعيبين روايبي ايبن (1982) محمديفشار و تهديد طراحي کردند. اين مقيا  را 

را نشبان داد،  02/4تبا  21/4هاي ببين ضريب - 9بجز گوية  -مقيا ، نخئت همکئتگي هر نمره با نمرة ک  

و همکباران  ساماني ي شد. همچنين در پژوهش هاي اص ي، تح ي  عامهاي مقيا  ب  روش مؤلف سپس گوي 

گزارش شده اسبت. در پبژوهش حاضبر، آلفباي  82/4( براي پايايي اين آزمون، ضريب آلفاي کرونکاخ 1980او )

 ب  دست آمد. 83/4نام  کرونکاخ پرسش

 کين  «هوش معنوي»از مقيا   ،براي سنجش هوش معنوي ،در پژوهش حاضر : (SISRI-24) «هوش معنوي»مقياس 

ماده، توليد معناي شخصي  2شام  تفکر وجودي با  ،مقيا خرده 2ماده و  42داراي ( استفاده شد. اين مقيا  4448)

ماده است. اعتکار و پايايي هوش معنوي در ايران  1ماده، و گئترش وضعيت هوشياري با  2ماده، آگاهي متعالي با  1با 
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اول استفاده شد ک  ضريب  ةاز تح ي  عام ي تأييدي مرتک ،ي روايي( سنجيده شد. برا1982و همکاران ) رقيبتوسط 

هم از طريق آلفاي کرونکباخ آن دست آمده و پايايي  ب  00/4 بنا غکارينام  تجرب  معنوي آن با پرسش همکئتگي

 دست آمد. ب  34/4نام ، در پژوهش حاضر، . ضريب آلفاي کرونکاخ اين پرسشبرآورد شده است 88/4

( طي دو مرح ب  Cassidy & Long( )1330) الن و  کئيدياين مقيا  توسط  «:سبک حل مسئله»امة نپرسش

سنجد. ايبن عوامب  عکارتنبد از: درمانبدگي در حب  سؤال است ک  شش عام  را مي 42ساخت  شده و داراي 

اجتنبا  از  مئه  ، کنترل يا مهارگري در ح  مئه  ، سک  ح  مئه ة خالقان ، اعتماد در ح  مئه  ، سبک 

از عوامب  « اجتنبا »و « مهارگري»، «درماندگي»هاي ح  مئه   و سک  گرايش ب  ح  مئه  . زيرمقيا 

، بب  1984 صباحکيو  محمديها از عوام  سازندة ح  مئه   هئتند )غيرسازندة ح  مئه   و بقية زيرمقيا 

را ببراي  04/4کباخ، پايبايي براببر ببا گيبري از ضبريب آلفباي کرونبا بهره. (1980نق  از زارعان و همکاران، 

 دست آمد. ب  10/4نام  در پژوهش حاضر، نام  گزارش کردند. ضريب آلفاي کرونکاخ اين پرسشپرسش
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نمره کل 
هر 

 مقياس
  مقياس

  وريآ. تا 1 144 1          
تا آور ي

 

 . تفکر وجودي انتقادي4 48 *10/4 1         

ي
عنو

ش م
هو

 

 . معناداري شخصي9 44 **24/4 **11/4 1        

 . هوشياري متعالي2 48 **41/4 **02/4 **04/4 1       

 . گئترش حالت هوشياري1 44 **42/4 **13/4 **24/4 **01/4 1      

 . خالقيت در ح  مئه  0 2 **94/4 **43/4 **24/4 **41/4 **94/4 1     

ه  
مئ
  
 ح
 

سک
 

 . اعتماد در ح  مئه  2 2 **92/4 *12/4 **92/4 **41/4 **-42/4 **23/4 1    

 . گرايش ب  ح  مئه  8 2 **40/4 **92/4 **41/4 **42/4 **-43/4 **11/4 **91/4 1   

 . درماندگي در ح  مئه  3 2 **-92/4 **-92/4 **-24/4 -42/4 **-20/4 **-29/4 **-48/4 **-29/4 1  

 . مهارگري در ح  مئه  14 2 **-41/4 **-49/4 **-49/4 *-11/4 **-44/4 **-44/4 *-12/4 **-44/4 **98/4 1 

 . اجتنا  از ح  مئه  11 2 14/4 49/4 -41/4 -41/4 -40/4 *18/4 **44/4 **44/4 -49/4 -49/4 1

 11/1داري در سطح امعن** 15/1داري در سطح امعن*

آوري را در دانشبجويان هاي ح  مئه   ببا تبا ضرايب همکئتگي متغيرهاي هوش معنوي و سک  1جدول 

آوري رابطة مثکت معناداري شود، بين تمام ابعاد هوش معنوي با تا گون  ک  مشاهده ميدهد. هماننشان مي

هاي حب  آوري، رابطة مثکت معنادار، و بين سک تا هاي ح  مئه ة مثکت با وجود دارد. همچنين بين سک 
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اجتنبا  »آوري رابطة منفي معناداري وجود دارد. عالوه بر اين، نتاي  نشان داد بين سبک  مئه ة منفي با تا 

 شود.اي وجود ندارد. بنابراين، فرضية پژوهش تأييد ميآوري رابط و تا « از ح  مئه  

 هاي حل مسئلهآوري دانشجويان از طريق هوش معنوي و سبکي تابها. تحليل واريانس نمره2جدول 

 سطح معناداري Fمقدار آماره  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع متغير گام

1 

 441/4 48/91 11/8424 1 11/8424 رگرسيون

   14/499 181 11/24402 باقيمانده

    184 42/14148 ک 

4 

 441/4 40/42 12/1948 4 48/14012 رگرسيون

   93/441 184 33/93814 باقيمانده

    184 42/14148 ک 

9 

 441/4 24/18 21/2441 9 11/14401 رگرسيون

   20/412 123 34/98224 باقيمانده

    184 42/14148 ک 

هاي حب  و سبک آوري با استفاده از هوش معنبوي ، نتاي  تح ي  رگرسيون گام ب  گام نمرة تا 4در جدول 

معنبادار  441/4( در سبطح =24/18Fمحاسک  شده براي الگوي رگرسبيوني ) Fدهد ک  آمارة مئه   نشان مي

آوري دانشجويان را بر اسا  معنباداري شخصبي، درمانبدگي در توان تا مي 33/4است. بنابراين، با اطمينان 

، در گبام اول، عامب  9ببا توجب  بب  جبدول بيني کرد. همچنبين ح  مئه   و اعتماد در ح  مئه ة آنها پيش

درصبد از  11آوري دارد، وارد الگبو شبده و معناداري شخصي، ک  بيشترين ضريب همکئتگي جز ي را با تا 

کند. در گبام دوم، ببا ورود درمانبدگي در حب  مئبه   بب  ايبن الگبو، ايبن بيني ميآوري را پيشتغييرات تا 

بينبي اضاف  شد، پيش ايت، در گام آخر، ک  اعتماد در ح  مئه   ب  الگودرصد رسيد، و در نه 44بيني ب  پيش

 درصد افزايش پيدا کرد. 44ب  

 آوري از روي هوش معنوي و حل مسئله با روش گام به گام. نتيجة تحليل رگرسيون تاب3جدول 

ضريب  خطاي انحراف استاندارد متغير گام

 استاندارد

سطح 

 معناداري

ضريب 

 همبستگي

عيين ضريب ت

 شدهتعديل

 11/4 24/4 441/4 24/4 48/11 معناداري شخصي 1

4 
 44/4 20/4 441/4 94/4 82/12 معناداري شخصي

   441/4 -42/4  درماندگي در ح  مئه  

9 

 44/4 23/4 441/4 41/4 01/12 معناداري شخصي

   442/4 -41/4  درماندگي در ح  مئه  

   411/4 18/4  اعتماد در ح  مئه  

 11/1داري در سطح امعن**
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 گيريتيجهبحث و ن

ي، در دانشبجويان رآوتبا ببا هاي حب  مئبه   ابعاد هوش معنبوي و سبک  ةپژوهش حاضر با هدف بررسي رابط

هاي حب  نشان داده شد، بين تمام ابعاد هوش معنبوي و سبک  1گون  ک  در جدول دانشگاه ايالم انجام شد. همان

آوري رابطبة هاي ح  مئه ة منفبي و تبا در دانشجويان، رابطة مثکت معنادار، و بين سک  آوريمئه ة مثکت با تا 

آوري منفي معناداري وجود داشت. همچنين نتاي  پژوهش حاضر نشان داد بين سک  حب  مئبه   اجتنبابي ببا تبا 

 داري وجود ندارد.رابطة معنا

(، 1931و همکباران ) حميدهاي پيشين، از جم   شهاي پژوهآوري با يافت رابطة مثکت بين هوش معنوي و تا 

 & Zohar) مارشبالو  زوهبر( همئوسبت. 1934) سب يمي بجئبتانيو  قميحئيني ( و 4414) يوسفيو  کشاورزي

Marshall) گيبرد و دانند ک  انئان در ح  مئا   معنوي و ارزشي خود ب  کبار مبيهوش معنوي را استعداد ذاتي مي

. در تکيبين ايبن رابطب ، (1982، و همکباران )ب  نقب  از رقيبب دهدرده از غنا و معنا قرار ميزندگي را در حالتي گئت

کنبد و مايبة تئب دي در شبرايط دردنباک و توان گفت: اعتقاد ب  نيرويي برتر، هدف زندگي را براي فرد روشن ميمي

شوند ک  فبرد عنوي موجب ميبخشد. باورهاي معنوي و هوش متهديدکننده است و تحم  اين شرايط را تئهي  مي

عنوان رويدادهايي کمتر تهديدکننده ارزيابي کند و قادر باشد رويبدادهاي غيرقابب  تغييبر رويدادهاي غير منتظره را ب 

هباي واالتبري دارد، تبري در ارتکباط اسبت و اهبداف و ارزشرا بپذيرد. از اين ديدگاه، زماني ک  فرد با نيروي بزرگ

 (.1934است )هاشمي و جوکار، داراي عم کرد بهتري 

هاي ح  مئه ة مثکت )خالقيت در ح  مئه  ، اعتمباد بب  حب  همچنين نتاي  پژوهش نشان داد ک  بين سک 

آوري رابطبة مثکبت معنباداري وجبود دارد. بب  عکبارت ديگبر، افبرادي کب  از مئه   و گرايش ب  ح  مئه  ( با تا 

هباي پيشبين، از هاي پژوهشآوري باالتري دارند. اين يافت  با يافت تا کنند، هاي ح  مئه ة مثکت استفاده ميشيوه

( همئوست. در تکيبين 4412و همکاران ) کاسکون( و 1934و همکاران ) لويمي(، 4412و همکاران ) ابوالمعاليجم   

دو مؤلفب   طور اختصاصي، ي  عنصر مهم در ح  مئه   است و بين ايبنآوري ب توان گفت: ک  تا اين رابط ، مي

آوري او رابطة متقاب ي وجود دارد. توانايي ي  فرد براي غ ک  بر مشکالت، شخصيت مکبارز او و سبازگارش بب  تبا 

(. ب  عکارت ديگر، اين افراد آستان  تحم  باالتري دارند و در شرايط پرفشبار 4412اشاره دارند )کوسکان و همکاران، 

تر هئتند و با در دست داشتن کنترل موقعيبت، سبعي ر نتيج ، موفقکنند. دزندگي، کمتر احئا  يأ  و ضع  مي

 کنند بهداشت رواني خود را حفظ کنند.مي

هاي ح  مئه ة منفي )درماندگي در ح  مئبه  ، مهبارگري در عالوه بر اين، نتاي  پژوهش نشان داد بين سک 

هاي حب  مئبه ة منفبي اسبتفاده ي ک  از سک داري وجود دارد؛ يعني افرادآوري رابطة منفي معناح  مئه  ( با تا 

(، 4412و همکباران ) ابوالمعاليهاي پيشين، از جم   هاي پژوهشآوري کمتري دارند. اين يافت  با يافت کنند، تا مي
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تبوان گفبت: افبرادي ( همئوست. در تکيين اين رابط ، مي4412و همکاران ) کوسکان( و 1934و همکاران ) لويمي

کنند، ممکن است هنگبام برخبورد ح  مئه ة نادرست مانند درماندگي، کنترل و اجتنا  استفاده مي هايک  از سک 

جاي هاي زندگي را از دست بدهند و بب با مشکالت زندگي، احئا  ضع  و نااميدي کنند، کنترل شرايط و موقعيت

کنند و شبايد انتظبار داشبت  باشبند ح  براي مشکالت خود باشند، از ح  مشکالت خود دوري مياينک  ب  دنکال راه

خود و منفعالن  حب  شبود، در نتيجب ، بيشبتر احتمبال دارد در شبرايط ب ک  ب  مرور زمان، مشکالت ب  صورت خود

 هاي پرخطر بروند.هاي احتمالي نادرست و يا براي تئکين و آرامش آني خود سراغ روشح عنوان راهپرفشار، ب 

بررسبي تحت بين نشان داد متغيرهاي پيش 9در جدول « گام ب  گام» يون با روشربوط ب  تح ي  رگرس  منتاي

 ،ببيندهبد کب  از ببين متغيرهباي پيشنتباي  نشبان ميهمچنبين  د.نبکنرا تکيين مي آوريتا درصد واريانس  44

را بب   آوريصورت مئتقيم، و درماندگي در ح  مئه   تا  آوري را ب معناداري شخصي و اعتماد در ح  مئه   تا 

 معنباداري شخصبي ،بين در اين تحقيقترين متغير پيش. مهمکنندبيني ميصورت معکو  در بين دانشجويان پيش

شببناختي و بهزيئببتي روانبهداشببت روانببي آوري و در نتيجبب ، تببا توانببد مي معنبباداري شخصببي ،واقببع در .اسببت

 افزايش دهد.را دانشجويان 
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