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Abstract
Introduction: Over the recent years, the sources of stress and unfavorable situations are
increasingly rising. The main purpose of the present study was to investigate the relationship
between egocentrism and early maladaptive schemas with well-being in students.
Method: The methods which were used in this research were correlation and stepwise
regression. The number of the studied cases consisted of 400 students of the Tehran PayamNoor University from four different social classes and levels in the society that were sampled
by using stratified random sampling. They were asked to complete the personal fable scale and
the new imaginary audience scale in order to evaluate egocentrism and three other scales were
completed to consider early maladaptive schemas (EMSs), Personal well-being (PWB),
individually. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient, stepwise regression
analysis.
Results: The analysis showed that there were significant negative relationships between wellbeings and maladaptive schemas and egocentrism. Stepwise the regression analysis showed that
there were significant negative correlations between social Isolation/Alienation, emotional
deprivation, negativity/pessimism, insufficient self-control/self-discipline and in vulnerability
with well-being.
Conclusion: The maladaptive schemas and invulnerability has a key role in predicting
students’ psychological well-being. By being aware of the emotional needs and creating a better
relationship with the same age groups, these students can lead to a much better social perception
and an increase in psychological well-being status.
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چکیده
مقدمه :در سالهای اخیر منابع استرسزا و محیطهای نامساعد رو به افزایش است .هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی شخصی از
طریق خودمیانبینی و طرحوارههای ناسازگار اولیه است.
روش :در یک مطالعه از نوع همبستگی چهارصد دانشجو ،از بین دانشجویان دانشگاه پیامنور استان تهران به روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای از بین چهار دانشکده دانشگاه انتخاب شدند و به پرسشنامههای بهزیستیشخصی ) ،(PWBمقیاسافسانهپردازیشخص )، (PF
خیالپردازی ) (IAبرای سنجشخودمیانبینی و طرحوارههایناسازگاراولیه ) (EMSsپاسخ دادند .دادههای بدست آمده با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج همبستگی پیرسون نشان داد ،بین خودمیانبینی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با رضایت کلی از زندگی و بهزیستی شخصی
رابطه منفی معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که پیشبینی طرحوارههای انزوایاجتماعی/بیگانگی ،محرومیت
هیجانی ،منفی گرایی/بدبینی ،خویشتنداری و خودانضباطیناکافی و آسیبناپذیری در ارتباط بابهزیستی شخصیمعنادار است .این متغیرها در
مجموع  32درصد از میزان بهزیستی روانشناختی دانشجویان را پیشبینی میکنند.
نتیجهگیری :بهزیستی شخصی مستلزم آموزش روش دستیابی به طرحوارههای سازگار است .از نظر کاربردی میتوان گفت که با آموزش
مهارتهای اجتماعی ،میتوان احساس تفاوتشان با دیگران را کاهش و غلبه براجتناب از موقعیتهای اجتماعی را افزایش داد .هم چنین بهبود
روابط فعلی با همساالن و گروههای اجتماعی با آگاهی از نیازهای هیجانی و با ورود به دنیای اشتغال موجب درک اجتماعی و کاهش خودمیان
بینی و افزایش بهزیستی شخصی خواهد شد.
کلید واژهها :بهزیستی شخصی ،خودمیان بینی ،طرحوارههای ناسازگار ،دانشجویان
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مقدمه
داشتتتن یک زندگی با کیفیت مطلوب همواره آرزوی بشتتر بوده و
هستتتت و در طی ستتتالیان متمادی یافتن مفهوم زندگی خوب و
چگونگی دستتتتیابی به آن ،افکار و مطالعات را به خود معطوف
دا شته ا ست [ .]1یکی از مفاهیم مهم در بافتن کیفیت زندگی و
رویکرد روانشتتناستتیمثبت ،مفهوم بهزیستتتی میباشتتد .از لحا
تاریخی ،فالستتفه در تئوریهایاخالق بهخصتتور رویکردهای
لذتگرا یا نه اپیکوری ( ،)Epicureبه طورگستتتترده بهمفهوم
شادمانی و بهزی ستی پرداختهاند؛ اما برای اولینبار دانیر ا صطالح
بهزی ستیذهنی و ساختارهای مرتبط با آن را به صورت روشمند
درحوزه روانشتتناستتی بررستتی کرد وآن را جایگزین و مترادف
شادمانی قرار داد [ .]3بهزیستیشخصی جزء روانشناختی کیفیت
زندگی ا ست که بهعنوان درک افراد از زندگیخود شان در حیطه
رفتارهای هیجانی و عملکردهای روانی و ابعاد ستتتالمت روانی
تعریف شده ا ست و دارای دو جزء شناختی و عاطفی ا ست .بعد
شناختی بهزی ستی ،یعنی ارزیابی شناختی افراد از میزان ر ضایت
از زندگی و بعد عاطفی یعنی برخورداری از حداکثر عاطفه مثبت
و حداقل عاطفه منفی و ستتطت تجربههای خوشتتایند میباشتتد.
مولفههای شناختی و عاطفی بهزیستی ،به همدیگر وابسته است
و میزان همبستتتتگی آنها از  0/8تا  1در نوستتتان استتتت [.]2
پژوهشها در باره بهزی ستی شخ صی قلمروهایی از شخ صیت،
انگیزش و عامل های شتتتناختی (درک کنترل ،اعتماد به نف ،
نیکبینی) را نشتتان دادهاند که همه این عوامل در رضتتایتمندی
افراد از زندگی م شارکت دارند .کامینز معتقد ا ست که بهزی ستی
شتتتخصتتتی دارای هشتتتت قلمرو مهم استتتت که عبارتند از:
 -1استتتانداردهای زندگی -3 ،ستتالمت -2 ،موفقیت در زندگی،
 -2ایمنی -5 ،ن سبت خوی شی -6 ،تعامالت اجتماعی -2 ،آینده
ایمن -8 ،مذهب و معنویت [ .]2این قلمروهای با ارزش در فهم
روانی و فیزیکی از افراد و شنا سایی اجزای بهزی ستی شخ صی
عمومی مشارکت دارند [ .]5بهزیستی شخصی بیان میکند افراد
چه احساسی از خودشان دارند که شامل پاسخهای هیجانی افراد،
ر ضایتمندی از زندگی و ق ضاوت در باره کیفیت زندگی میبا شد.
بهزیستی شخصی اندازهگیری شناخت (رضایتمندی) و احساسات
(مثبت) را دربر میگیرد .جزء شتتناختی بهزیستتتی شتتخصتتی دو
سبک را تو صیف میکند -1:ر ضایتمندی در زندگی  -3کیفیت
زندگی شخ صی .بهزی ستی شخ صی به عنوان یکی از مولفههای
اصتتلی ستتالمت عمومی و رضتتامندی در خالل دو دهه گذشتتته
توجه بستتیاری از روانشتتناستتان و محققان را بهخود جلب کرده و
پژوهش های گستتتتردهای در این باره انجامگرفتهاستتتت .نتایج
مطالعهای ن شان داد که بین ویژگیهای شخ صیتی و سبکهای
مقابلهای با بهزیستتتی شتتخصتتی رابطه معنادار وجود دارد [،]5
مطالعه دیگری به رابطه بین رضتتتایت از زندگی و انگیزه های
درونی با بهزی ستی شخ صی ا شاره نموده ا ست [.]6؛ همچنین
پژوهش دیگر نشتتتان داد که افراد با احستتتاس بهزیستتتتی باال

هی جا نات مث بت را تجر به میکن ند و ارز یابی مثبتی از حوادث و
وقایع زندگیشتتان دارند [ .]3همچنین مطالعات نشتتان دادند که
عوامل روانشتتناختی بر کارکردجستتمی در افراد دارای بهزیستتتی
شتخصتی باالتر تاثیر دارد و این افراد از ستالمت جستمی باالتر
برخوردارند ،شتتتادتر و مثبت نگرترند [ .]2نتایج پژوهش دیگری
نشان داد که احساس کنترل داشتن بر وقایع و خودکارآمدی باال،
موجب باالرفتن سطت بهزی ستی شخ صی و ر ضایت زندگی می
شود [ .]8نتایج پژوهش رابطه تابآوری و خوشبینی با بهزیستی
روانشتتناختی نشتتان داد که تابآوری  32درصتتد توان پیشبینی
بهزیستی روانشناختی را دارد [.]1
از ستتوی دیگر طرحوارههای ناستتازگار اولیه در ستتطت مفهومی،
ساختارهای شناختی عمیقی شامل باورهایی دربارۀ خود ،دیگران
و محیط هستند که از ارضاء نشدن نیازهای اولیه بهویژه نیازهای
هیجانی در دوران کودکی سرچشمه میگیرند این طرحوارهها ،به
عنوان یک چارچوب مرجع ،ساختارهای پایدار و بادوامی ه ستند
که به مثابهی عد سیهایی بر ادراک فرد از جهان ،خود و دیگران
اثر میگذارد .منشتتتاء این طرحوارهها نیازهای هیجانی اصتتتلی،
شامل پنج حیطه )1 :دلب ستگی امن به دیگران )3 ،خودمختاری،
رقابت و اح ساس هویت )2 ،آزادی در بیان نیازها و هیجانات)2 ،
بتتازی و خودانگیختتته بودن )5 ،محتتدودیتتتهتتای معقول و
خودکنترلی؛ تجارب اولیهی زندگی (ناکامی در ارضتتتای نیازهای
اولیه ،ارضای بیش از حد و همانندسازی با رفتار نادرست والدین)
و مزاج هیجانی کودک ا ست [ .]10علیرغم تحقیقات زیادی که
در مورد هر یک از متغیرها به طورجداگانه انجام شده است اما در
مورد رابطه آنها با بهزیستتتی شتتخصتتی تحقیقات بستتیار اندکی
وجود دارد ،مثالً در نتایج مطالعهای که به مقایستته طرحوارههای
ناستتتازگار و ستتتبکهای فرزندپروری و تلههایزندگی بین زنان
مطلقه و عادی پرداخته شتتتده بود تفاوت قابل مالحظهای در دو
گروه مشتتاهده گردید [ ،]11همچنین در پژوهشتتی طرحوارههای
نا سازگار اولیه و سبکهای مقابلهای را به عنوان پیشبینیکننده
های بهزیستی شخصی شان دادهاست [.]13
به دلیل این که بهزی ستی شخ صی سازه های ا ست چند بعدی
که به صتتتورت عاطفه ،شتتتناخت ،رفتار ،روابط بینفردی و
خودپنداره بروز مینماید.متغیر شتتناختی دیگری که میتواند در
ارتباط بین بهزی ستی شخ صی و طرحوارهها نقش دا شته با شد،
خودمیانبینی استتتت .وجود خودمیانبینی عقلی و عاطفی که
ارتجالیترین و ریشتتهدارترین رفتار وجدانفردی و حتی وجدان
گروهی ا ست که مانع ترقیات هماهنگی فکری و روابط متقابل
اخالقی است و در روح هر فرد تا حدودی که بیشتر بدوی است
و هنوز بر اثر عدم تعامل اجتماعی از خودمیانبینی رهایی نیافته
است وجود دارد و نیز همراه با آن ،وجود اجتماع میانبینی عقلی
و عاطفی استتت که به نوبهی خود در هر واحد اجتماعی باز در
حدودی که میانواگرائی صورت نپذیرفته ا ست بروز میکند در
اینجاست که میتوان مشاهده کرد رفتاری طبیعی در هروجدانی
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لنگر انداخته ا ست ،که غیر ممکن ا ست یکباره بتوان ،به کمک
یک نوع تبدیل کلی تمایالت ارتجالی ،از قید آن رهایی یافت،
چه این رفتار در هر مرتبه به منا سبت پیروزی جدیدی در زمینه
ی هماهنگی از نو بروز میکند .این آزاد ساختن ضروری نسبت
به" من" و" ما "م ستلزم م ساعی و مجاهدت فکری و اخالقی
فراوان استتت و به ارادهی ثابت و حتی در پارهای از موارد به
اعمال قهرمانی نیازمند ا ست .در چنین شرایطی چه ک سی می
تواند مدعی باشد که بر مسایل اجتماعی مسلط است ،وقتی که
خودمیانبینی ملی ،خودمیانبینی طبقاتی ،خودمیانبینی نژادی
و دیگر ا شکال متعدد کم و بیش بر ذهن ما فرمانروا ست و بر
روح یک ردیف ا شتباهاتی را که از خطای سادهی نقطه نظر
شخصی تا دروغ طبقهبندی می شود و همهی آنها را از فشار و
اجبار گروه ناشی میگردند تحمیل میکند .
در سال  1133مفهوم خودمیانبینی را پیاژه معرفی کرد و تا اواسط
دهۀ  20به طور اساسی و بنیادی دربارۀ مفهومی که خود ارائه داده
بود ،تجدیدنظر کرد [ .]12الکایند ( )1185تئوری خودمیانبینی
پیاژه را با مفهوم خودمیانبینی نوجوان گسترش داد و به دو ساختار
ذهنی ،خیالپردازی و افسانهپردازی شخصی اشاره نمود [ ،]12وی
معتقد است که فرایند تفکر نوجوانان با خیالپردازی آغاز میشود،
یعنی باور و اعتقادی که دیگران بیش از حد به آنها توجه دارند
و چنان به خود مشغول میشوند که تصور میکنند دیگران نیز به
اندازۀ آنها دربارۀ ظاهر و رفتارشان وسواس دارند و همین باورِ
مشغولیت ذهنی دیگران با ظاهر و رفتار ،خودمیانبینی را تشکیل
میدهد .سپ افسانهپردازی شخصی ،یعنی توانایی شناختی این
دوره منجر به تولید نوع خاصی از تفکر متفاوت با دیگران میگردد
که باعث میشود گمان کند فردی بیهمتا و منحصربهفرد ،ویژه
و آسیبناپذیر بهشمار میرود و احساس میکنند افراد زیادی به
وی اهمیت میدهند در عین حال که آنها معتقدند همه به آنها
توجه می کنند ،خود را بهکلی تنها و بیهمتا در جهانی وسیع و
بیعاطفه میدانند [ .]15بهطور کلی ،اگرچه تحقیقات اولیه بر روی
خودمیانبینی نوجوانی ،این تئوری را حمایت کرد ،تحقیقات بعدی
در افکار عملیات صوری با شکست روبرو شد [ .]16این عدم ارتباط
رشدی الپسلی و همکارانش را وادار به اندیشیدن دربارۀ
خودمیانبینی نوجوان کرد [ .]12الپسلی ،روش شناختی الکایند را
با روش «جدایی -تفرد» ادغام کرد .این روش بیانگر آن است که
هدف خیالپردازی شخصی ،توضیت اضطراب و نگرانی مربوط به
وابستگی پیشین ازدسترفته ،نسبت به والدینشان میباشد [.]12
درعینحال ،افسانهپردازی شخصی به نوجوان کمک میکند به
تفرد وشکلگیری یک خود جدید دست یابد [ .]18بررسیها،
ادعای الکایند ( )1162را دربارۀ خودمیان بینی که ویژگی خار
نوجوان است ،را تأیید نکرد و به این نتیجه دست یافتند که
بزرگساالن نیز ویژگی خودمیانبینی را دارا میباشند .در پژوهشی
خودمیانبینی نوجوانان را با بزرگساالن مقایسه کرد و نشان داد
که خیالپردازی و افسانه پردازی شخصی تا بزرگسالی ادامه پیدا

میکند و به دوران نوجوانی محدود و محصور نمیشود [.]12
یکی از موضوعاتی که در دهههای اخیر توجه بسیاری از
پژوهشگران را به خود جلب کرده است ،روانشناسی مثبتگرا می-
باشد .این دیدگاه بر توانمندیها و داشتههای فرد تأکید می کند
و معتقد است هدف روانشناسی باید ارتقاء سطت زندگی فرد و
بالفعل کردن استعدادهای نهفته وی (دانشجو) باشد .با توجه به
مطالب ارائه شده ،سوال پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا
خودمیانبینی به طور منفی بهزیستی شخصی را پیشبینی می
کند و آیا طرحوارههای ناسازگار منجر به کاهش بهزیستی شخصی
میشود و آیا این متغیرها وقتی در کنار یکدیگر باشند نقش تبیینی
آنها متفاوت خواهد بود؟ الزم به ذکر است که در این زمینه
پژوهشی انجام نگرفتهاست.

روش
مطالعۀ حا ضر از نوع تو صیفی -همب ستگی ا ست .جامعه آماری
پژوهش شتتامل کلیه دانشتتجویان جدیدالورود دانشتتگاه پیام نور
تهران بود که در نیم سال دوم تح صیلی  11-13در این دان شگاه
م شغول به تح صیل بودند .جهت انتخاب نمونه برا ساس فرمول
کوکران با م قدار خ طای  0/50و ت عداد متغیر ها 200 ،نفر از
دانشتتجویان با استتتفاده از روش نمونهگیری تصتتادفی طبقهای (
مالک انتخاب طبقه ای براستتاس رشتتته های تحصتتیلی) از بین
چهار دانشتکده دانشتگاه انتخاب شتدند .معیارهای ورود به نمونه
دا شتن سن بین  11-50سال ،دانشجوی سال اول بودن در این
دانشتتگاه و رضتتایت از همکاری در تکمیل پرستتشتتنامه و مالک
خروخ از نمونه سن باالی  50سال بود .پژوه شگر پ از آگاهی
از تعداد نمونه در هر طبقه برا ساس ر شته تح صیلی در سطت هر
دان شکده به کالسهای دان شجویان سال اول مراجعه کرده پ
از دریافت اجازه از مدرس کالس به ذکر پارهای از تو ضیحات در
مورد پژوهش و چگونگی همکاری برای دانشتتتجویان پرداخت.
ز مان اجرای طرح از اوا یل اردیبهشتتتت ماه تا تیر ماه به طول
انجامید .برای تحلیل دادهها عالوه بر آمارتوصتتتیفی از ضتتتریب
همبستتتگی پیرستتون و تحلیل رگرستتیون به شتتیوه گام به گام
استتتفاده شتتد .جهت گردآوری اطالعات از پرستتشتتنامههای ذیل
استفاده شد:
پرسششش

نامشششۀ طشششرحوارههشششایناسشششازگاراولیشششۀ

یانشش ) :(EMSSدارای  10متتتاده استتتت کتتته 18حیطتتته از
طرحوارههتای ناستازگاراولیه را انتدازه متیگیترد .هتر متاده بته
کمک مقیاس درجتهبنتدی شتش گزینتهای نمترهگتذاری متی-
شتتود ( = 1کتتامال" نادرستتت  ،تتتا  =6کتتامالً درستتت) .نمتتره-
های این مقیاس با جمع نمترات متادههتای هتر زیرمقیتاس بته
دست میآیتد [ .]11طترحوارههتای ناستازگار اولیتۀ10پرسشتی
ویتتترایش ستتتوم را بتتتر روی یتتتک نمونتتتۀ  562نفتتتری از
دانشتتجویان امریکتتایی ارزیتتابی کردنتتد کتته اعتبتتار آن را بتتا
استتتفاده از روش هتتمستتانی درونتتی و بازآزمتتایی بتتهترتیتتب
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 0/15و  0/81گتزارش کردنتتد .روایتی همگتترای مقیتاس را بتتا
ابزارهای انتدازهگیتری درمانتدگی روانشتناختی ،حرمتتختود-،
آستتیبپتتذیریشتتناختی بتترای نشتتانگان اختتتالل افستتردگی و
اختتتالل شخصتتیت بررستتیکردنتتد و نتتتایج نشتتان داد کتته
طرحوارههای ناسازگار ارتبتاط منفتی بتا صتفات مثبتت ازقبیتل
«اعتمادبتتهنفتت »«،عاطفتتۀ مثبتتت» و «ارتبتتاطمثبتتت» بتتا
صتتفاتی ازقبیتتل «اختتتالل شخصتتیت»«،درمانتتدگی»« ،عاطف تۀ
منفتتی» و «اختتتالل عملکتترد نگتترش» داشتتتند .در ایتتران نیتتز
[ ]30روایتی و اعتبتار پرستشنامتۀرا بتر روی یتک نمونتۀ 521
نفتتری در دو مرحلتته بررستتی کردنتتد و اعتبتتار آن را بتته روش
آلفایکرونبتاخ و دو نیمتهکتردن درکتل نمونته بتهترتیتب 0/11
و  ،0/86در دختتتتتتران  0/82و  0/82و در پستتتتتران  0/82و
 0/81گتتزارش دادنتتد .آنتتان میتتزان آلفتتای کرونبتتاخ را بتترای
تمام عامتلهتا بتاالتر از 0/81و بترای کتل پرستشنامته 0/11
بهدستآوردند.
پرسشششش

نامششششۀ افسششششانهپششششردازی شخصششششی

) :(PF-Personal Fableلپستتلی مقیتتاس افستتانهپتتردازی
شخصتتی را در ستتال  1181تهیتته کتترد [ .]31ایتتن مقیتتاس
شامل  26پرسش است .نمتره گتذاری پرستشنامته بتا مقیتاس
 5درجتتهای لیکتترت از کتتامالً متتوافقم تتتا کتتامالً مختتالفم بتتر
استتاس ( )5،2،2،3،1انجتتام متتیگیتترد .ایتتن پرستتشنامتته دارای
سه خردهمقیاس یکتتایی ،همتهتتوانی و آستیب ناپتذیری استت
[ .]33ضتتریب آلفتتای کرونبتتاخ را بتترای ختتردهمقیتتاس یکتتتایی
 0/20و بتتترای ختتتردهمقیتتتاس همتتتهتتتتوانی 0/21و بتتترای
خردهمقیتاسآستیبناپتذیری 0/22گتزارش کتردهانتد .در ایتران
[ ]32روایتتی و اعتبتتار پرستتشنامتتۀ افستتانهپتتردازی شخصتتی را
بر روی یتک نمونتۀ  208نفتری دانشتجوی دانشتگاه پیتام نتور
بررستتتی کردنتتتد .بتتترای بررستتتی روایتتتی هتتتمزمتتتان از دو
پرسش نامۀ هیجانختواهی زاکترمن و افستردگی بتک استتفاده
شد .بین افسانهپردازی کل بتا هیجتان ختواهی کتل بتا ضتریب
هتتمبستتتگی ( )r=0/32،p>0/01رابطتتۀ مثبتتت و معنتتاداری
وجود دارد .اعتبتار آزمتون افستانهپتردازی شخصتی بتا استتفاده
از روش آلفتتای کرونبتتاخ برابتتر بتتا  F= 65/0,81/28و ستتطت
معنتتاداری  0/0001وجتتود ارتبتتاط معنتتادار بتتین پرستتشهتتا را
نشان میدهدکه دلیل بر معتبر بودن این آزمون است.
پرسشش

گزارشکترده انتد .در ایتران [ ]32روایتی و اعتبتار پرستش نامتۀ
خیتتالپتتردازی را بتتر روی یتتک نمونتتۀ  208نفتتری دانشتتجوی
دانشگاه پیامنتور بررستی کردنتد .بتین هیجتانختواهی کلتی و
خیتتالپتتردازیکلتتی ( )r=0/12 ،p>0/01هتتمبستتتگی مثبتتت و
معنتتاداری بتتهدستتت آوردنتتد .اعتبتتار آزمتتون خیتتالپتتردازی بتتا
استفاده از روش آلفتای کرونبتاخ برابتر بتا 0/86بتهدستت آمتد
کتته نمایتتانگر معتبتتربتتودن ایتتن آزمتتون استتت و  F=11/358و
سطت معناداری 0/0001وجتود ارتبتاط معنتادار بتین پرستشهتا
را نشتتان متتیدهتتد .اعتبتتار بتته دستتت آمتتده بتتا روش دونیمتته-
کتردن گتاتمن برابتر بتا  0/25استتت کته بته اعتبتار بته دستتت
آمده با روش آلفتای کرونبتاخ  0/86نزدیتک متیباشتد .ضتریب
اعتبار باالی 0/2نشتاندهنتدۀ اعتبتار ختوب آزمتون متورد نظتر
است.
پر س شنامه بهزی ستی شخ صی-مقیاس بزرگ ساالن مک

کامینز) :(PWBبرای تعیین رابطه بهزیستی شخصی بزرگساالن
به کار میرود .این ن شانگر در برگیرنده ه شت مقوله ر ضایتمندی
از زندگی ا ست و شامل نه سوال در دو بخش ا ست که بخش
اول عبارت است از :رویهمرفته چقدر از زندگیتان راضی هستید؟
و موارد بخش دوم عبارتند از -1:ا ستاندارده و شرایط زندگی-3،
تندرستتتی -2 ،دستتتاوردها در زندگی -2 ،روابط با دیگران-5 ،
امنیت و آرامش در زندگی -6 ،احستتاس بستتتگی و عضتتویت در
گروه -2 ،احستتتاس امنیت در آینده -8 ،رضتتتایت از باورهای
مذهبی و معنویت [ .]32ستتتواالت این نشتتتانگر از لحا روایی
رابطهآن  0/28با ستتطت مقیاس رضتتایتمندی و از لحا اعتبار،
طبق  13تحقیق انجام شده در ا سترالیا حداکثر تغییرات آن 2/1
درصد بهزیستی شخصی بوده است و ضریب آلفای کرونباخ بین
 0/20تا  0/85در استرالیا و سایر نقاط جهان مشاهده شده است.
همبستتتگی بین ستتواالت  20درصتتد تا  55درصتتد و مجموع
همبستگی سواالت حداقل  50درصد گزارش شده است [ .]32در
ایران در پژوهشتتی که روی همستتران شتتاهد و جانباز و آزادهی
ا ستان قم انجام داده ا ست اعتبار اینپر س شنامه از طریق ضریب
آلفای کرونباخ برابر  85درصتتتد گزارش نموده استتتت و روایی
پرستتشتتنامه از طریق همبستتتگی منفی معنادار با مقیاس تنیدگی
 0/221و نیز همبستتتگی منفی معنادار با اختالل پ از ضتتربه
 0/222گزارش شده است [.]35

نامششۀخیششا پششردازی (IA- Personal well-

) :beingلپستتلی مقیتتاس خیتتالپتتردازی را در ستتال 1181
تهیه کرد [ .]31مبنتای نظتریآن ،نظریتۀ الکاینتد استت و ایتن
پرستتشنامتته خودمیتتان بینتتی در بتتزرگستتاالن را بررستتی
متتیکنتتد .ایتتن مقیتتاس دارای  28پرستتش استتت .نمتترهگتتذاری
با مقیاس  2درجهای لیکرت از هرگتز ،بته نتدرت ،گتاهیاوقتات
و بیشتر اوقات بتراستاس ( )2،2،3،1انجتام متیگیترد .لپستلی و
همکتتاران ( )1181در پتتژوهش ختتود ضتتریب آلفتتایکرونبتتاخ
بتتهدستتت آمتتده بتترای مقیتتاس خیتتالپتتردازی جدیتتد را 0/12

یافتهها
در پژوهش حاضر دامنۀ سنی دانشجویان میان  11تا  50سال ،به
تعداد  350نفر دختر ( 63/5در صد) 150 ،نفر پ سر ( 22/5در صد)
بود 25/8 .درصد لیسان ( 182نفر) 22/3 ،درصد فوق لیسان
( 122نفر) و  30درصتتد دکتری ( 80نفر) از ستته دانشتتکدۀ علوم
ان سانی ،فنی مهند سی و علوم پایه نمونۀ آماری را ت شکیل دادند.
از کل افراد نمونه  51/3درصتتتد متأهل و  25درصتتتد شتتتاغل
بودند(جدول.)1

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،8شماره  ،3پاییز 9313

رابطه خودمیانبینی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با بهزیستی شخصی در دانشجویان 352 /

جدو  .1میانگین ،انحراف معیار متغیرهای پژوهش ()N =200
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

طرحوارههای ناسازگار کل
*حوزه طرد و بریدگی
*حوزه خودگردانی و عملکرد مختل
*حوزه محدودیت های مختل
*حوزه دیگرجهتمندی
*حوزهگوشبهزنگیافراطیو بازداری
خیالپردازی
افسانه پردازی کل
یکتایی
همه توانی
آسیب ناپذیری
رضایت کلی از زندگی
استانداردها و شرایط زندگی
تندرستی
دست آوردها در زندگی
روابط با دیگران
احساس امنیت و آرامش
احساس بستگی و عضویت
احساس امنیت در آینده
رضایت از باورهای مذهبی و معنویت
بهزیستی شخصی کل

322/28
55/66
22/21
31/60
25/65
51/82
11/12
122/16
20/32
61/25
21/52
6/28
6/11
2/20
6/58
2/00
6/62
6/62
6/23
2/21
52/11

23/02
12/62
11/36
2/11
1/26
13/88
12/82
11/32
2/12
2/22
2/21
1/81
1/11
3/12
1/15
3/05
1/12
1/12
3/23
3/32
10/82

جدو  .2نتایج تحلیل همبستگی بین بهزیستی شخصی ،حوزههای طرحوارههای ناسازگار و مولفههای خودمیانبینی
رضایت
از زندگی

حوزه 1
حوزه 3
حوزه 2
حوزه 2
حوزه 5
خیالپردازی
یکتایی
همه توانی
آسیب
ناپذیری

**-0/38
0/0001
**-0/32
0/0001
**-0/15
0/002
**-0/12
0/0001
**-0/30
0/0001
-0/06
0/312
-0/02
0/212
-0/02
0/212
-0/06
0/305

بهزیستی
1

2

3

4

5

6

**-0/15
0/003
**-0/12
0/008
**-0/11
0/0001
**-0/11
0/0001
**-0/31
0/0001
-0/02
0/600
-0/02
0/216
0/02
0/216
*-0/13
0/031

**-0/18
0/0001
*-0/10
0/022
-0/01
0/025
*-0/12
0/013
**-0/16
0/003
-0/06
0/321
0/00
0/185
0/00
0/185
-0/05
0/253

**-0/33
0/0001
*-0/12
0/011
**-0/16
0/001
-0/02
0/122
**-0/32
0/0001
-0/02
0/286
-0/03
0/230
-0/03
0/230
*-0/11
0/022

**-0/28
0/0001
**-0/38
0/0001
**-0/33
0/0001
**-0/12
0/005
**-0/38
0/0001
-0/03
0/632
-0/02
0/121
0/01
0/88
-0/08
0/136

**-0/22
0/0001
**-0/21
0/0001
**-0/31
0/0001
**-0/12
0/0001
**-0/18
0/0001
-0/01
0/851
0/02
0/232
-0/02
0/168
**-0/11
0/0001

**-0/26
0/0001
**-0/31
0/0001
**-0/18
0/0001
-0/02
0/168
**-0/16
0/003
-0/02
0/113
-0/05
0/212
0/15
0/003
-0/06
0/118

7

8

شخصی
کل

همانگونه که در جدول شتماره  3نیتز مشتاهده متیشتود ،پتنج
حتتوزهطتترحوارههتتایناستتازگار بتتا رضتتایتکلتتی از زنتتدگی و
بهزیستتتتی شخصتتتی کتتتل در ستتتطت  P>0/01همبستتتتگی
منفتی معنتادار دارنتتد .از بتین مولفتتههتای خودمیتتانبینتی تنهتتا

**-0/32** -0/32
0/0001 0/0001
**-0/30** -0/33
0/0001 0/0001
**-0/08 -0/18
0/012 0/0001
*-0/33** -0/11
0/0001 0/0001
**-0/11** -0/16
0/0001
0/001
-0/02
-0/01
0/183
0/805
0/01
0/03
0/221
0/222
-0/08
-0/01
0/102
0/856
**
-0/30
**-0/15
0/0001
0/003
**p<0/01

**-0/20
0/0001
**-0/21
0/0001
**-0/32
0/0001
**-0/31
0/0001
**-0/20
0/0001
-0/02
0/61
-0/01
0/121
-0/02
0/583
**-0/18
0/0001
*p<0/05

مولفتته آستتیب ناپتتذیری بتتا بهزیستتتی کتتل در ستتطت P>0/01

رابطه منفتی دارد .بتین مولفتههتای خیتالپتردازی و یکتتایی و
همتتهتتتوانی بتتا رضتتایت از زنتتدگی و بهزیستتتی شخصتتی کتتل،
همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
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در مرحلته بعتد جهتت بررستتی معنتاداری پتیشبینتی طتترحواره
هتتتای ناستتتازگار و مولفتتتههتتتای خودمیتتتانبینتتتی براستتتاس
یهزیستتتی شخصتتی از تحلیتتل رگرستتیون چنتتدمتغیری بتته
شیوهی گام به گتام بهتره گرفتته شتد .بترای استتفاده از متدل
رگرستتیون الزم استتت پتتیش فتتر هتتای استتتفاده از آن متتورد
آزمتتون قتترار گیتترد .بتتدین منظتتور ،آزمتتون دوربتتین/واتستتن
( )Durbin-Watsonبتتترای بررستتتی استتتتقالل خطاهتتتا،
آزمتتون هتتمخطتتی ) (collinearityبتتا دو شتتاخص ضتتریب
(variance
تحمتتل (تتتولرن ) و عامتتل تتتورم واریتتان
) inflation factorو آزمتتتون کتتتالموگروف /استتتمیرنف
مولفتتهی بهزیستتتی شخصتتی از روی طتترحوارههتتای ناستتازگار
و مولفتتتههتتتای خودمیتتتانبینتتتی ،مقتتتادیر عتتتددی آزمتتتون
دوربین/واتستتتتتن ( )1/218و کالموگروف/استتتتتمیرنف ()0/32
بیتتانگر استتتقالل خطاهتتا و نرمتتال بتتودن توزیتتع بتتود .ستتایر
مشخصتتههتتای رگرستتیون و مفروضتتهی هتتم خطتتی بتتودن در
جتتدول  2و  2مشتتاهده متتیشتتود .شتتاخصهتتای هتتم خطتتی
بتتودن نشتتان متتیدهنتتد کتته بتتین متغیرهتتای پتتیشبتتین ،هتتم
خطی وجتود نداشتته و نتتایج حاصتل از متدل رگرستیون قابتل
اتکا میباشد.
نتتتایج تحلیتتل رگرستتیون گتتامبتتهگتتام نشتتاندادکتته ار بتتین 18
طتترحواره ناستتازگار ،طتترحوارههتتای انتتزوایاجتماعی/بیگتتانگی،
محرومیتتت هیجتتانی ،منفتتیگرایی/بتتدبینی ،خویشتتتنداری و
خودانضتتباطیناکتتافی و ختترده مقیتتاس آستتیبناپتتذیری در
ارتباط با متغیر متالک ،توانستتهانتد میتزان بهزیستتی شخصتی

دانشتتجویان را متتورد پتتیش بینتتی قتترار دهنتتد (،F=32/11
 .(P≤0/05ایتتن متغیرهتتا در مجمتتوع  32درصتتد از میتتزان
بهزیستتتی شخصتتی دانشتتجویان را پتتیشبینتتی متتیکننتتد
( )R2=0/32و  22درصتتد بتته عوامتتل ختتارج از متتدل متتذکور
مربتتوط متتیشتتود .ضتتریب تتتاثیر طتترحواره انتتزوای اجتمتتاعی،
محرومیتتتت هیجتتتانی ،منفتتتیگرایتتتی ،آستتتیبناپتتتذیری و
خودانظبتتاطی ناکتتافی بتته ترتیتتب (، B= -0/53 ،B= -6/22
 )B= -0/38 ، B= -0/33 ، B= -0/20استتتتتتت؛ لتتتتتتذا از
مقایستته ایتتن ضتترایب متتیتتتوان بتته اهمیتتت بیشتتتر طتترحواره
انتتتزوای اجتمتتتاعی درپتتتیشبینتتتی بهزیستتتتی شخصتتتی
دانشجویان نسبت به ستایر متغیرهتا پتی بترد .بنتابراین بترازش
معادله رگرسیون بهزیستتی شخصتی دانشتجویان بتا توجته بته
متغیرهای پیش بین به شرح زیر است:
Y=a+b1X1+b2X2 +b3X3+b4X4+b5X5
(– 0/53 )X2( – 0/ 20 )X3(– 0/33 )X4(-0/38 )X5
(Y =82/82 – 6/22)X1

 =Yبهزیستیشخصیدانشجویان =X1 ،انزوایاجتماعی=X2 ،
محرومیتهیجانی = X3،منفیگرایی  = X4،آسیبناپذیری،
 =X5خودانظباطیناکافی.
برمبنتتای رابطتته فتتوق بتته ازای هتتر واحتتد کتته از انتتزوای
اجتمتتاعی ،محرومیتتت هیجتتانی ،منفتتیگرایتتی ،آستتیبناپتتذیری
و خودانظبتتاطی ناکتتافی دانشتتجویان کتتم شتتود ،میتتزان ، 6/22
 0/33 ،0/2 ،0/53و  0/38بتتتتتته بهزیستتتتتتتی شخصتتتتتتی
دانشجویان افزوده خواهد شد.

جدو  .3نتایجرگرسیونگامبهگامبهزیستیشخصی براساس طرحوارههایناسازگار و مولفههای خودمیانبینی
مد

متغیر پی

بین

2

SS

df

Ms

F

P

R

R

گام1

انزوای اجتماعی/بیگانگی

رگرسیون
باقیمانده

6083/20
20812/26

1
218

6083/20
103/55

51/21

0/0001

0/26

0/16

گام3

انزوایاجتماعی/بیگانگی
محرومیت هیجانی

رگرسیون
باقیمانده

8810/20
28006/26

3
212

2225/30
15/22

26/22

0/0001

0/22

0/11

گام2

انزوایاجتماعی /بیگانگی
محرومیت هیجانی
منفیگرایی /بدبینی

رگرسیون
باقیمانده

1122/81
26151/822

2
216

2212/16
12/18

25/52

گام2

انزوایاجتماعی /بیگانگی
محرومیت هیجانی
منفیگرایی /بدبینی
آسیبناپذیری

رگرسیون
باقیمانده

2118/282
28818/32

2
215

2111/32
12/18

38/55

گام 5

انزوایاجتماعی /بیگانگی
محرومیت هیجانی
منفیگرایی /بدبینی
آسیبناپذیری
خودانضباطی ناکافی

رگرسیون
باقیمانده

10136/82
25161/13

5
212

3185/22
11/31
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32/11

0/0001

0/0001

0/0001

0/26

0/22

0/28

0/31

0/33

0/32

رابطه خودمیانبینی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با بهزیستی شخصی در دانشجویان 351 /
جدو  .4ضرایب رگرسیون گام به گام میزان بهزیستی شخصی دانشجویان براساس طرحوارههای ناسازگار و مولفههای خودمیان بینی
متغیر

مقدار ثابت
انزوای اجتماعی
محرومیت هیجانی
منفی گرایی/بدبینی
آسیب ناپذیری
خودانظباطی ناکافی

ضریب B

خطای معیار

ضریب بتا

82/82
-6/22
-0/53
-0/20
-0/33
-0/38

2/22
0/12
0/13
0/11
0/10
0/12

-0/31
-0/31
-0/12
-0/10
-0/11

بحث
نتایج حاکی از این بود که بین طرحواره های حوزه بریدگی /طرد،
محدودیت های مختل و گوش بهزنگی بیشاز حد و بازداریو هم
چنین با خرده مقیاس آستتیبناپذیری رابطه منفی و معناداری در
سطت  P≤0/01وجود دارد ،یعنی با کاهش طرحوارههای ناسازگار
و خودمیانبینی دانشتتتجویان ،ستتتطت بهزیستتتتی آنها افزایش
مییابد .این یافته با پژوهشهای [ ]13 ،32 ،36همسوست .برای
تبیین این مسئله که چرا دانشجویان رضایت از زندگی را (یکی از
مولفههای بهزی ستی شخ صی) در حد پایین اح ساس مینمایند،
میتوان ب یان کرد که طبق نظر یه طرحواره محور یا نگ ،افراد
(دانشتتتجویان) دارای طرحوارههای انزوای اجتماعی /بیگانگی و
محرومیتتت هیجتتانی کتته در حوزه بریتتدگی /طرد قرار دارنتتد،
نمیتوانند دلبستگیهای ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار
کنند و اعتقاد دارندکه نیاز آنها به ثبات ،امنیت ،محبت ،ع شق و
تعلقخاطر برآورده نخواهد شتتد و احستتاس می کنند با دیگران
مت فاوت ند و ح مت فاوت بودن فرد ،با عث میشتتتود این افراد
(دانشتتتجویان) به هیچ گروه یا جامعهای ،احستتتاس تعلق خاطر
نداشتتته باشتتند ،را توضتتیت میدهد .هم چنین در پژوهشتتی به
همب ستگی مثبت و معنادار بین نیاز به تعلق در افراد و ر ضایت از
زندگی نشتتان دادند [ .]38از طرفی نتایج مطالعهای دیگر نشتتان
داد کتته احتمتتاالً برای مردم فرهنتتگهتتای جمعگرا ،افزایش
بهزیستیدرونی از عضویتهای درونگروهی سرچشمه میگیرد.
عضوی از گروه بودن ،احساس تعلق را بوجود میآورد و به عنوان
بخ شی از معنای زندگی شخ صی تعریف می شود و تاثیر مثبتی
روی احستتاس ذهنی فرد از بهزیستتتیاش دارد و احترام به خود
جمعی را بوجود میآورد و احترام به خود فردی و خشتتتنودی
بی شترین واریان بعد شناختی بهزی ستی درونی و ر ضایتمندی
زندگی ،مهمترین پیشبینیکننده بعد عاطفی بهزی ستی میبا شد
[ .]20 ،31ن تایج پژوهش حاضتتتر مبنی بر کاهش بهزیستتتتی
شخصی دانشجویان و ارتباط آن با انزوای اجتماعی و بیگانگی را
تبیین مینماید از ستتوئی با الگوی فرهنگی جامعه ایران مبنی بر
فرهنگ جمعگراستتتت نیز همستتتو می باشتتتد بهطوری که در
پژوهشهای بین فرهنگی به مقایستتته دو الگوی فرهنگی (جمع
گرا-فردگرا) در ارتباط با بهزی ستی شخ صی انجام گردیده ا ست،
به ارتباط مثبت معنادار بین عضتتویت در گروه و احستتاس تعلق

t

سطح معناداری

18/10
-2/20
-2/21
-3/61
-3/16
-3/13

0/0001
0/0001
0/0001
0/001
0/021
0/025

مفروضههای هم خطی
VIF
تولرنس

0/81
0/82
0/82
0/15
0/21

1/32
1/30
1/31
1/05
1/36

خاطر در فرهنگهای جمعگرا با بهزیستتتی شتتخصتتی را نشتتان
دادهاند [ .]3 ، 21نتایج پژوهشتتی دیگر نشتتان دادند که هر چند
افراد در محیطهای عینی (خارجی) زندگی میکنند ،ولی براساس
جهان ذهنی شان به رویدادها پا سخ میدهند [ .]23هم چنان که
بهزی ستی شخ صی جز روان شناختی کیفیت زندگی ا ست و در
نتیجه کیفیت زندگی ،زندگی تجربه شتتتده نیستتتت و دیدگاه و
قضتتاوت فرد در رابطه با یک موقعیت و مجموعهای از حوادث و
ی ا زندگی جاری فرد در کنار کل اجتماع (محیط دانشتتتگاه) طی
یک دوره زمانی را نیز در بر میگیرد؛ بنابراین ،نیروی قدرتمندی
در راستتتای راهنمایی ،حفو و پیشتتبرد ستتالمت و تندرستتتی در
جوامع و فرهنگهای مختلف میباشد [ .]22یانگ ( )3002معتقد
استتت که طرحواره محرومیت هیجانی یکی از شتتایع ترین طرح
وارههاست است که اغلب افراد از وجود آنها آگاه نیستند و بدلیل
ار ضاء ن شدن نیازهای هیجانی شان ،شکل گرفته ا ست در واقع
افرادی که به قدرکافی محبت ،صمیمیت و توجه دریافت نکردند،
ممکن استتت احستتاس پوچی ،بیمعنایی و محرومیت از محبت
کنند و ناآگاهی از وجود چنین طرحوارهای باعث میشتتتود اغلب
این افراد احستتاس تنهایی ،غمگینی و افستتردگی داشتتته باشتتند.
شتتواهد پژوهشتتی فراوانی وجود دارد که ارتباط بین افستتردگی،
ا ضطراب ،سالمت ج سمانی را با طرحوارههای نا سازگار ن شان
دادند و بالطبع در کاهش احستتاس بهزیستتتی دانشتتجویان موثر
میباشتتتد [ .]26 ، 25 ، 22در واقع ارتباط طرح واره محرومیت
هیجانی و انزوای اجتماعی دان شجویان به نظر معنادار میر سد و
از ستتوئی تجربه افستتردگی ،تنهایی و عالئم جستتمانی و فقدان
محبت ،همدلی و حمایت از ستتوی دیگر منجر به تجربه عواطف
منفی میگردد و پژوهشهای متعددی نشان دادند که افرادی که
عواطف منفی بیشتتتری تجربه میکنند از بهزیستتتی شتتخصتتی
کمتری برخوردار ند [ .]13 ، 22ارت باط مث بت و مع ناداری بین
همدلی و محبت و عواطف مثبت در پژوهش [ ]12نشتتتان داده
شده ا ست .در کل نتایج پژوهشها هم سو با نتایج بد ست آمده
میباشد.
در تبیین رابطه منفی و معنادار بین طرحواره ناسازگار خویشتن
داری /خودانضباطیناکافی با بهزیستی شخصی ،طبق نظریه یانگ
و همکاران ( ،)3002افراد (دانشجویان) دارای طرحواره مذکور فاقد
دو ویژگی ،خویشتنداری و خودانضباطی هستند .هم چنین در به
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تاخیر انداختن رضایت آنی برای دستیابی به اهداف بلندمدت آتی،
مشکالت عدیدهای دارند .آنها (دانشجویان) ترجیت میدهند که
از درد ،تعار  ،روبروشدن با مشکالت ،مسئولیتپذیری و
کارکردن زیاد اجتناب کنند ،حتی اگر به قیمت از دست دادن
رضایت فردی و انسجام شخصیتیشان تمام شود که همسو با
پژوهش [ [5است که به رابطه بین ح انسجام دانشجویان و
بهزیستی شخصی دانشجویان اشاره داشتند.
بامیستر [ ]28معتقد است معناداری زندگی باعث میشود فرد
احساس کارآمدی و مهار ،خودارزشمندی و هدفمندی در زندگی
کند .هدفمندی و احساس جهت داشتن و رفتارهای هدفمند از
طریق ثبات در رفتار و اصرار بر هدف تقویت میشوند .این عوامل
باعث ایجاد شادکامی و همچنین عواطف مثبت شده و بهزیستی
فرد را به دنبال دارد و در نتیجه زمانی که دانشجویان مهار فردی
ندارند ،احتمال ابتال به افسردگی در آنها بیشتر است و
برخورداربودن از یک تفکر هدفمدار و خودانضباطی کافی منجر
به افزایش تجربه بهزیستی شخصی که جزء روانشناختی کیفیت
زندگی است منجر میگردد .همانگونه که ذکر گردید ،کیفیت
زندگی ،زندگی تجربه شده نیست ،بلکه تجسم زندگی تجربه شده
توسط فرد در طول زمان محسوب میشود و دیدگاهو قضاوت فرد
در رابطه با یک موقعیت و مجموعهای از حوادث و یا زندگی جاری
فرد در کنار کل اجتماع طی یک دوره زمانی (دوران تحصیل
دانشگاهی) را نیز در بر میگیرد .همچنین طبق نظریه پردازان
شناختی-رفتاری میتوان بیان کرد که افراد دارای که افراد دارای
طرحوارههای مذکور در ظرفیت انضباط ،کنترل تکانه و توجه به
نیازهای دیگران ناتوان میباشد .همانگونه که یافتههای [،21
]20؛ به رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تحریفات
شناختی با اختالالت شخصیت وخلق وخو پرداختند  ،در نتیجه
نداشتن خویشتنداری و خودانضباطی کافی اثر معکوسی بر
احساس ذهنی بهزیستی را در افراد نشان میدهد .از سویی نتایج
نشان داد که بین خرده مقیاس آسیبناپذیری با بهزیستی شخصی
دانشجویان رابطهیمنفی و معناداری وجود دارد که با نتایج [، 21
 ]23همسوست ،نتایج حاکی از رابطه معنادار بین مولفه آسیب-
ناپذیری با ریسک باالیرفتارهای پرخطر و هیجانخواهی بود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رابطه مولفه آسیب ناپذیری با
طرحوارههای مذکور همخوان است همانطور که نتایج پژوهش
نشان داد ،افراد دارای تفکر خودمیان بین در درک هیجانات و
عواطف خود ،دارای سوگیری هستند و معموالً بیش از اندازه آنها
را برآورد میکنند [ .]22برای تبیین این مساله که چرا با افزایش
مولفه آسیبناپذیری ،بهزیستی شخصی دانشجویان کاهش می-
یابد ،میتوان به پژوهشهایی مرتبط به رفتارهایی که منجر به
خطر کردن و هیجانخواهی است اشاره نمود.
جرینی و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که
افراد خودمیانبین ،هیجانخواهی بیشتری نشان میدهند  ،که
افسانه پردازی شخصی با هیجانخواهی در ارتباط است که این

حالت در کاهش اهمیت نوجوانان در عمل به پیامهای بهداشتی
تأثیر دارد [. ]22در پژوهشی دیگر نتایج نشان داد که افسانه
پردازی شخصی و خطر کردن به شدت با هم در ارتباط هستند
[ .]25در این راستا پژوهش [ ]26نشان داد که بیماران مثبت در
ابعاد هیجان و کل مقیاس هیجانخواهی ،از میانگین نمرات
بیشتری نسبت به افراد عادی برخوردار بودند .همچنین عبدی
[ ]22نیز در پژوهش خود همبستگی معنادار را بین سبکهای
تنظیم هیجان شناختی با سالمت عمومی در دانشجویان نشان
دادند.
از سوئی دهقانی [ ]28نشان داد که تجربهطلبی ،فقدان بازداری،
خطرجویی و ماجراجویی دانشجویان پیشبین رفتارهای پرخطر
میباشد [ .]21همانطور که مطالعات [ ]22نشان داد افراد خود-
میانبین در درک هیجانات و عواطف خود دارای سوگیری هستند
و در نتیجه رفتارهای پرخطر را در دانشجویان بدلیل داشتن باور
آسیبناپذیری که مولفهای شناختی است میتوان تبیین نمود.
به این ترتیب هر چه دانشجویان خودمیانبینانه تر باشند و خود
را آسیبناپذیرتر میپندارند  ،بهزیستی شخصی کمتری را تجربه
خواهند نمود .به گونهای که دانشجویان از طریق خیالپردازی و
افسانهپردازی خودمیانبینانه ،طرحوارهها را تا بزرگسالی حفو می-
کنند ،زیرا طرحوارهها فراتر از یک فکر ،هستند و به شکلی پویا
عالوه بر طرح عملبودن ،انسان را نیز طراحی میکنند؛ و بدلیل
آنکه خاصیت تکراری بودن را دارا هستند سبب میشود فرد
نسبت به آنها خیلی آگاهانه عمل نکند و خودتقویتگر باشند و
این خودتقویتگری به آنها قدرت و ثبات داده و نسبت به تغییر
مقاومت ایجاد کند .همانگونه که برای بدست آوردن عالیق خود-
محوری و اعتبار دادن به تفکرخودمیانبین تالش مینماید و []50
تاکید داشتند که ماهیت تفکرخودمیان بینانه به صورت غیرمنطقی
و غیرانعطافپذیری به همراه داشتن احساسهای متعار خشم
و افسردگی از سوئی ،و بیعاطفه بودن ،غرور و نخوت فرد
(دانشجو) را درگیر و گرفتار مینماید که بالطبع با کاهش بهزیستی
شخصی یعنی بعد روانشناختی کیفیت زندگی مواجه خواهد بود.
این پژوهش همچنین با محدودیتهایی مواجه بوده است .از آنجا
که روش پژوهش از نوع همبستگی است ،امکان نتیجهگیری علّی
امکانپذیر نیست .از دیگر محدودیت این پژوهش این است که
فقط بر روی دانشجویان انجام گرفته است ،لذا در تعمیم نتایج
آن به دیگر گروهها باید احتیاط شود .با توجه به مطالب ذکر شده
و ذکر این نکته که از سال اول تا سال آخر دانشگاه ،تغییرات روانی
زیادی در دانشجویان ایجاد میگردد ،الزم است مشابه این
پژوهش در بین سایر اقشار جامعه با سطت تحصیالت و دامنه سنی
متفاوت انجام گیرد تا تعمیمپذیری باال رود.

نتیجهگیری
از نتایج این پژوهش می توان استنتاج کرد که بهزیستی شخصی
مستلزم آموزش روش دستیابی به طرحوارههای سازگار است .از
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محیط دانشگاهی را ایجاد و به موازات آن با ورود به دنیای اشتغال
 تفکر میانواگرا و پ صوری را در آنها،یا آغاز آموزش حرفهای
 فرایندی که فرد را به آغاز واقعی بزرگسالی، درنهایت.تسهیل نمود
 یعنی بازنگری مداوم دیدگاههاست،میرساند میانواگرایی است
.که بهطور همزمان در سطت فکری و اجتماعی تحقق میپذیرد
 از دانشجویان گرامی و مسئوالن دانشگاه پیام:تشکر و قدردانی
نور مرکز تهران که با مساعدت و همکاری در این پژوهش شرکت
.نمودند قدردانی و تشکر مینمائیم

نظر کاربردی میتوان گفت که که با آموزش مهارتهای
 میتوان احساس تفاوتشان با دیگران را کاهش و غلبه،اجتماعی
براجتناب از موقعیتهای اجتماعی دانشجویان را افزایش و بالطبع
احساس بهتری در فرد (دانشجو) ایجاد کرد و لذا می تواند از عهده
 هم چنین دانشجویان مورد مطالعه در این پژوهش.مشکالت برآید
میتوانند با کاهش احساس تفاوتشان با دیگران و احساس تعلق
و بهبود روابط فعلی با همساالن و گروههای اجتماعی عالوه بر
، زمینه ایجاد بحثهایگروهی،تحصیل آکادمیک در دانشگاه
 جلسات مسالهگشایی و آزمایشات علمی در، طرح سوال،مناظره
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