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چکیده
بنابراین تعیین عوامل مرتبط با آن ؛ دانشجویان مهم استژهیوبهبراي افراد جامعه شناختیروانسالمت :زمینه و هدف

يهاو سبکياسترس تصور،یهاي درونحالتيکنترل تصوررابطه یبررسهدف از این پژوهش . رسدري به نظر میضرو
از تیو رضایافسردگبینیو همچنین تعیین سهم هر یک از این متغیرها در پیشانهیو خردگرايپردازش اطالعات شهود

. ی دانشجویان بودزندگ
نور امیدانشگاه پیعلوم انسانيهادختر و پسر رشتهانینفر از دانشجو241تعداد یدر این پژوهش مقطع:هامواد و روش

). مرد73زن و 168(ندانتخاب شدیتصادفوهیبه شياو خوشهياطبقهيریگبا استفاده از روش نمونهزیمرکز تبر
از تیرضا،ياسترس تصور،یهاي درونحالتيپردازش اطالعات، کنترل تصوريهاسبکهاينامهپرسشانیدانشجو

هاي براي تحلیل دادهچندگانه خطی همبستگی پیرسون و رگرسیون ضریب آزمون . را تکمیل کردندیو افسردگیزندگ
.ندقرار گرفتمورد استفاده شدهيگردآور
بایي درونهاحالتيکنترل تصورانه،یو خردگرايپردازش اطالعات شهوديهاسبکنیبکهنشان داد جینتا:هایافته

ي وجود دارد داریمعنو یرابطه منفیاز زندگتیو رضاياسترس تصورنیبلیو،داریرابطه مثبت و معنیاز زندگتیرضا
)001/0p<.(داریو معنیمنفرابطه یبا افسردگیهاي درونحالتيو کنترل تصورانهیسبک پردازش اطالعات خردگرانیب
چندگانه خطی ونیرگرسنتایج تحلیل . )>001/0p(ري مشاهده شددایمعنو ت مثبیهمبستگيبا استرس تصورلیو

و رضایت از زندگی یافسردگدارهاي معنیکنندهینیبشیپياسترس تصورو یهاي درونحالتيکنترل تصورکه نشان داد
.)>050/0p(هستندانیدانشجو
هاي بینی شاخصدر پیشياسترس تصورو یاي درونهحالتيکنترل تصورنتایج پژوهش حاضر بر اهمیت :گیرينتیجه

.کندکید میأاز جمله رضایت از زندگی و افسردگی در دانشجویان تشناختیروانبهزیستی 
دانشجویانگی، ی، افسرداز زندگتیرضا،پردازش اطالعات،ياسترس تصور،يکنترل تصور:هاي کلیديواژه

رانینور، تهران، اامیدانشگاه پ،یروانشناسآموزشیگروهاریدانش) نویسنده مسئول(-1
akbar528@yahoo.com: نیکیپست الکترو0411-5492301: دورنگار0411-5492308: تلفن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
93

.1
3.

5.
5.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1393.13.5.5.4
http://journal.rums.ac.ir/article-1-2095-en.html


...و درونی، استرس تصوريهايحالتري رابطه کنترل تصو420

1393، سال 5، شماره 13دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه
افراد جامعه يبرایشناختروانبهزیستی و سالمت 

نتایج . استاز اهمیت زیادي برخوردارانیدانشجوژهیوبه
صورتبههاي آزمایشگاهی و طبیعی ها در محیطپژوهش

که احساس افراد از کنترل تصوري اند همخوان نشان داده
. داردریتأثها شناختی آنبر بهزیستی فیزیکی و روان

بر زندگی رگذاریتأثاحساس کنترل بیشتر بر رویدادهاي 
هاي مختلف گستره زندگی فرد با عوامل مثبت در حوزه

اي، هاي مقابلهنظیر کاهش استرس، خودپنداره، مهارت
ی و پیشرفت تحصیلی ارتباط دارد شناختروانبهزیستی 

و همکاران نشان Owusu-Ansahبراي مثال، ]. 1- 4[
دادند که در جامعه دانشجویان داراي اختالالت یادگیري 

شناختی و رضایت از تصوري با بهزیستی روانکنترل
ها، در برخی از موقعیت]. 5[دارد وجودزندگی ارتباط

کنترل تصوري پیامدهاي هیجانی ممکن است در سازگاري 
و Thompson. از کنترل خود موقعیت باشدترمهمکلی 

همکاران در مطالعه خودشان در مورد کنترل تصوري در 
ت مهمی بین کنترل بر رویداد در سازگاري با سرطان تفاو

در این مطالعه، براي . مقابل کنترل بر پیامدها یافتند
وانند تها میکنندگان مهم بود تا باور کنند که آنمشارکت

هاي یافته]. 6[بر دوره بیماري کنترل داشته باشند 
و همکاران گزارش شد Thompsonمشابهی نیز در مطالعه 

در برابر ) ترل خودبیماريیعنی کن(که کنترل مرکزي 
مثبت HIVکنترل مرتبط با پیامد را در نمونه افراد داراي 

کنترل مرتبط با پیامد به طور تنگاتنگی با . بررسی کردند
]. 7[افسردگی ارتباط داشت 

هاي پردازش اند که سبکها نشان دادهپژوهش
بر اساس . شناختی نقش دارنداطالعات نیز در سالمت روان

دنیا از طریق دو ،گراییتجربه-شخصی شناختینظریه 
: شودي میسازمفهومنظام پردازش اطالعات در افراد 

). Experientiality(گرایی و تجربه) Rationality(خردگرایی 
مند شوند، ها ممکن است از هر دو سبک بهرهاگرچه انسان

سبک خردگرایی ]. 8[ها مستقل از هم هستند اما آن
طلبد و بیشتر کالمی، از منابع شناختی را میسطوح باالیی

تحلیلی، آگاهانه و نسبتاً کند است که از طریق قوانین 
این نظام رفتارها را از طریق . کندمنطقی استنتاج عمل می

در مقابل، . کندگري میارزیابی آگاهانه رویدادها میانجی
گرایی فطري و انطباقی است و به ما این سبک تجربه

رفتارها ،این نظام. دهد تا از تجربه یاد بگیریمن را میامکا
آن تجاربی ژهیوبهرا از طریق رمزگردانی پیامدهاي قبلی، 

که بار هیجانی دارند، از طریق اجتناب از هیجانات منفی و 
. دهدقرار میریتأثتسهیل هیجانات مثبت تحت 

گاهانه، گرایی ناآتوان گفت که نظام تجربهمیگریدعبارتبه
خودکار، بدون تالش، شهودي و نسبتاً سریع و مرتبط با 
روابط شخصی و هیجانی است و بر طبق اصول اکتشافی 

پردازش اطالعات خردگرایی از طریق . کندعمل می
ویژه از طریق آموزش رسمی جستجوي فعال دانش به

یا گراییپردازش تجربهکهیدرحالیابد، گسترش می
]. 9[یابد یق تجارب زندگی گسترش میشهودگرایی از طر

از طریق تعامل این دو نظام پردازش نیزرفتار افراد 
و Burns.گیردقرار میریتأثتحت شدهکنترلخودکار و 
D’Zurilla هاي پردازش ي بین سبکداریمعنرابطه

شناختی از جمله رضایت از هاي رواناطالعات و اندازه
]. 10[اند گزارش کردههاي افسردگیزندگی و نشانه

ي استرس تصورها حاکی از آن است که نتایج پژوهش
سازگاري ]. 11[ی دارد شناختتأثیر منفی بر سازگاري روان

تابعی از توانایی ارگانیسم براي انطباق با عنوانبهمعموالً 
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421ییرضااکبر 

1393، سال 5، شماره 13دوره دانشگاه علوم پزشکی رفسنجانمجله

استرس . شودهاي محیط بیرونی در نظر گرفته میخواست
هاي اي از واکنشجموعهمعنوانبهخود نوبهبهنیز 

]. 12[شود ها تعریف میاز طریق این خواستجادشدهیا
، در حوزه روانشناسی سالمت، استرس به گریدعبارتبه

شود که روال طبیعی و یمحالتی از چالش یا تهدید اطالق 
استرس با ایجاد . کندیمتعادل زندگی فرد را مختل 

به مشکالت توانداختالل در حافظه و توجه افراد می
افرادي که استرس زیادي دارند اغلب . شناختی منجر شود

مشکالتی در تمرکز و توجه بر روي یک تکلیف معین دارند 
استرس . کندیمزیرا افکار نامربوط ذهن آنها را اشغال 

دهد که همچنین برانگیختگی فیزیولوژیکی را افزایش می
رادي که اف. شود افراد تصمیمات اشتباه بگیرندباعث می

کنند کمتر احتمال دارد جوانب یماسترس را تجربه 
مختلف را در نظر گیرند و گرایش به اتخاذ تصمیمات 

استرس تصوري همچنین ممکن است . بسیار تکانشی دارند
هاي منفی گوناگونی مانند ترس، اضطراب منجر به هیجان

]. 13[و غمگینی و همچنین رفتار میان فردي منفی شود 
داري رابطه بینی به طور معنیخوشChangدر پژوهش

نشانگان (شناختی بین استرس تصوري و متغیرهاي روان
].14[کندگري را میانجی) افسردگی و رضایت از زندگی

ها و فشارهاي متعدد زندگی دانشجویی استرس
مختلف سالمت روانی دانشجویان را تهدید يهاصورتبه

با تغییرات زیادي در ورود به دانشگاه معموالً. دنکنمی
حال انتظارات و ها همراه است و در عینروابط اجتماعی آن

گیرد که غالباً با فشار ها شکل میهاي جدیدي در آننقش
آشنا نبودن بسیاري از دانشجویان با . استتوأمو نگرانی 

عدم عالقه محیط دانشگاه در بدو ورود، دوري از خانواده،
زگاري با افراد دیگر در محیط به رشته تحصیلی، ناسا

نبودن امکانات رفاهی، مشکالت مالی، زندگی جدید، کافی

از جمله منابع تنش و استرس ... نگرانی از آینده شغلی و 
پذیري آسیب]. 15- 17[در نظام آموزش عالی است 

قشرهاي دانشجو در مقابل مشکالت مختلف باعث ابتالي 
و درهم ریختن سالمت شناختی آنها به انواع مشکالت روان

تیوضعبررسیرونیااز. گرددها میشناختی آنروان
عوامل مرتبط و لیتحلوهیو تجزدانشجویانسالمت روان 
قشر حساس جامعه نیایدر بالندگتواندیمؤثر بر آن م

بیآن نصدیو در درازمدت آثار مثبت و فواشودمؤثر واقع 
د عوامل مختلفی درطورکه اشاره شهمان. کل جامعه گردد

توان به از جمله می،نقش دارندشناختیروانبهزیستی
و ياسترس تصور،یهاي درونحالتيکنترل تصور

در این پژوهش .اشاره کردانهیخردگرا- يشهوديهاسبک
هاي سعی شده است رابطه این متغیرها با شاخص

به طور . افسردگی بررسی گرددشناختیروانبهزیستی 
کنترل ارتباط بین وهش حاضر با هدف تعیینمشخص پژ

يهاو سبکياسترس تصور،یهاي درونحالتيتصور
با افسردگی و رضایت از زندگی انهیخردگرا- يشهود

.دانشجویان انجام گرفت

هامواد و روش
آماري جامعه. مطالعه حاضر از نوع مقطعی است

نور پژوهش را کلیه دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام 
. دادندتشکیل می1391- 92مرکز تبریز در سال تحصیلی 

نمونه آماري با استفاده از روش ،در این پژوهش
اي به شیوه تصادفی انجام ي و خوشهاطبقهي ریگنمونه
در ابتدا با توجه به اینکه در دانشکده علوم انسانی . گرفت

هاي مختلفی مشغول تحصیل بودند، از دانشجویان رشته
پنج رشته روانشناسی، تصادفبههاي مختلف تهبین رش

علوم تربیتی، علوم اجتماعی، آموزش زبان انگلیسی و 
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...و درونی، استرس تصوريهايحالتري رابطه کنترل تصو422

1393، سال 5، شماره 13دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

یا طبقات علوم انسانی هانماینده زیرگروهعنوانبهحقوق 
صورتبهمرحله دوم انتخاب دانشجویان . انتخاب شدند

که دستیاران پژوهشگر از بین صورتنیبداي بود، خوشه
یکی از تصادفبهشده هاي انتخابههاي رشتکالس
ها را انتخاب و بعد از کسب اجازه از استاد مربوطه کالس
عنوانبهها را بر روي کل دانشجویان کالس نامهپرسش

تعداد کل نمونه آماري در این . یک خوشه اجرا کردند
نظرانصاحب. بودند) مرد73زن و 168(نفر 241پژوهش 

کنندگان ارتباط با تعداد مشارکتدریمتفاوتيرهنمودها
یونیرگرسهاي پژوهشی همبستگی و طرحيبراازیمورد ن

15که در حدود کندیمشنهادیپStevens. دهندیه میارا
معادله کیيبرانیبشیپریهر متغيکننده به ازامشارکت

Fidellو Tabachnick]. 18[استازیمعتبر مورد ن

ه نمونه، با توجه به تعداد محاسبه اندازيبرایفرمول
m8+50: انده کردهیاستفاده اراموردینیبشیپيرهایمتغ

>n)نیبشیپيرهایتعداد متغ=m(]19 .[ با توجه به اینکه
حداقل ،وجود داردنیبشیپریمتغچهاردر این پژوهش

براي افزایش قابلیت . الزم بودکننده مشارکت82
براي .بیشتري انتخاب شدحجم نمونه ،پذیري نتایجتعمیم

کنندگان رعایت اخالق پژوهشی در این مطالعه به مشارکت
در زمینه رازداريِ اطالعات، اطمینان خاطر داده شد و 

ها را در محیطی آرام و نامهها با رضایت خودشان پرسشآن
عدم تمایل به شرکت در . بدون ذکر نام تکمیل کردند

گیري اندازهراي ب. عه بودمطالعه از معیارهاي خروج از مطال
شهاي پردازهاي سبکنامهپرسشمتغیرهاي مورد نظر از 

يکنترل تصوراسیمقي، استرس تصور، اطالعات
همچنین وBeckنامه افسردگی ی، پرسشهاي درونحالت

.استفاده شدمقیاس رضایت از زندگی

در این : پردازش اطالعاتهايسبکنامهپرسش-1
-Rational(ی گرایتجربه-خردگراییمهناپرسشپژوهش از 

Experiential Inventory: REI ( براي سنجش ترجیحات
]. 20[هاي پردازش اطالعات استفاده شد افراد در سبک

دهندگان از پاسخاست و سؤال22شامل نامهاین پرسش
یا ماده سؤالهر شود تا عقاید خودشان دربارهخواسته می

کامالً=1(اي لیکرتی درجهمقیاس پنجرا بر روي یک 
در این . مشخص کنند) موافقمکامالً=5مخالفم تا 

به21، 19، 18، 14، 11، 6، 5، 2سؤاالتنامه پرسش
با استفاده از Rezaei. شوندگذاري میمعکوس نمرهصورت

نامه شناسایی تحلیل عاملی، دو عامل را در این پرسش
تحت پوشش التسؤااین دو عامل بر اساس محتواي . کرد

گذاري شده نامو خردگراییگراییتجربهشهودگرایی یا 
نمره باال در مقیاس خردگرایی به میزانی که افراد از . است

شوند یا برند، درگیر میهاي شناختی لذت میفعالیت
مقیاس . کنند، اشاره دارددوست دارند و یا اجتناب می

نیز براي )ایمان به شهود(گرایی یا شهودگرایی تجربه
هاي فوري و سنجش اعتماد به احساسات درونی و برداشت

گیري و عمل مبنایی براي تصمیمعنوانبهواسطه بی
پایایی و همکارانش Sladek]. 21[گسترش یافته است 

براي مقیاس 90/0همسانی درونی یعنی آلفاي کرانباخ 
یی را گزارش گراتجربهبراي مقیاس 84/0خردگرایی و 

آلفاي یضریب پایایدر پژوهش حاضر، ]. 22[د انکرده
گرایی برابر شهودمقیاس سؤال خرده11کرانباخ براي 

مقیاس خردگرایی برابر سؤال خرده11و براي 85/0
. آمددستبه84/0

نامه که این پرسش: نامه استرس تصوريپرسش-2
14تهیه شده است، داراي و همکارانشCohenتوسط 

براي سنجش استرس عمومی تصوري در باشد و سؤال می
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افکار و احساسات ]. 23[رود کار مییک ماه گذشته به
زا، کنترل، غلبه، کنارآمدن با فشار درباره حوادث استرس

شده را مورد سنجش قرار هاي تجربهروانی و استرس
همچنین این مقیاس عوامل خطرزا در اختالالت . دهدمی

زا را نشان ند روابط تنشرفتاري را بررسی کرده و فرای
نامه در کشورهاي مختلف کاربرد این پرسش. دهدمی

هاي گوناگون فراوانی داشته و به همین خاطر به زبان
و قرارگرفتهترجمه و در کشورهاي زیادي مورد استفاده 

نامه به این گذاري پرسشنحوه نمره. هنجاریابی شده است
لیکرت به ايشکل است که بر اساس طیف چهار درجه

4=و اغلب اوقات3=، گاهی اوقات2=، به ندرت1=هرگز
به طور 13و 10، 9، 7، 6، 5، 4هاي سؤال. گیردتعلق می

، گاهی 3=، به ندرت4=هرگز(شوند گذاري میمعکوس نمره
دهنده استرس نمره باالتر نشان). 1=و اغلب اوقات2=اوقات

ن مقیاس در آلفاي کرانباخ براي ای. باشدتصوري بیشتر می
].23[دست آمده است به86/0و 85/0، 84/0سه مطالعه 

هايسؤاليبرا86/0در این پژوهش ضریب آلفاي کرانباخ 
.آمددستبهاسقیمنیا

این : هاي درونیمقیاس کنترل تصوري حالت-3
يریگاندازهيبراPallantسؤال دارد که توسط 18مقیاس 

بر يرگذاریتأثيبرانخودشاییاز تواناافرادتصورات 
آزاريدادهایکنترل اثرات روایلیو تعدیهاي درونحالت

یطراحیکیزیفیستیتفکرات و بهزجانات،ینده بر هده
نامه در ایران با توجه به اینکه این پرسش.]4[ه است شد

نامه پژوهش ابتدا پرسشنیدر اهنجاریابی نشده بود، 
دو نفر از همکاران توسط یدرونيهاحالتيکنترل تصور

ها بعد ترجمه. ترجمه شدی به فارسیسیمترجم زبان انگل
قرار سهیشناس مورد مقااز همکاران روانیکیتوسط 

نیکه به بهتریانیهر سؤال، بيمرحله برانیدر ا. گرفت

سپس . انتخاب شدکردیمییصورت آن سؤال را بازنما
ورت صدانشگاه بهيدانشجو50ينامه بر روپرسش

قرار یفهم سؤاالت مورد بررستیاجرا شد و قابلیشیآزما
نامه با پرسشینسخه فارسيهم ترازتیدر نها. گرفت

جهت ییقرار گرفت و نسخه نهارشیمورد پذینسخه اصل
تر کوچکاسیک مقیدر نامهسپس پرسش. اجرا آماده شد

فهم، اشکاالت تیاجرا شد و قابلیصورت مقدماتبه
. قرار گرفتیابیمورد ارزهااسیمقییایپابیو ضراهاسؤال

و رفع ابهامات و اشکاالت، یمقدماتيبالفاصله بعد از اجرا
مربوطه بر يهابر اساس دستورالعملیاصلياجرا

. صورت گرفتکسانیطیگروه نمونه در شراانیدانشجو
اي لیکرتی درجهپنجگذاري مقیاس بر اساس طیف نمره

. گیردصورت می)موافقمکامالً=5لفم و مخاکامالً=1(
به طور معکوس 16و 15، 11، 7، 2، 1هاي سؤال
دهنده کنترل نمره باالتر نشان. شوندگذاري مینمره

براي Pallant.باشدهاي درونی میتصوري بیشتر حالت
بررسی روایی سازه این مقیاس رابطه نمره کلی این مقیاس 

طی و خودکارآمدي عمومی هاي مقیاس تسلرا با اندازه
با کنترل تصورينتایج نشان دادند که رابطه . بررسی کرد

و خودکارآمدي )>r ،001/0p=52/0(مقیاس تسلطی 
بود که حاکی از روایی سازه )>r ،001/0p=54/0(عمومی 

همچنین Pallant. باشدنسبتاً خوب این مقیاس می
در 92/0ها را با روش آلفاي کرانباخهمسانی درونی سؤال

است در مطالعه دوم خود گزارش کرده90/0مطالعه اول و 
يبرا90/0در این پژوهش ضریب آلفاي کرانباخ . ]4[

.آمددستبهاسقیمنیاهايسؤال
مقیاس رضایت از زندگی : مقیاس رضایت از زندگی-4

)SWLS؛Dienerاز پنج سؤال تشکیل شده ) و همکارانش
صورت کلی مورد سنجش ا بهاست که رضایت از زندگی ر
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کنندگان در پژوهش حاضر از مشارکت]. 24[دهد قرار می
خواسته شد تا میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر بیان، 

کامالً موافقم، =5(اي لیکرتی درجهدر روي یک مقیاس پنج
کامالً =1مخالفم و =2مطمئن نیستم، =3موافقم، =4

ممکن نمرات در این مقیاس دامنه . مشخص کنند) مخالفم
در این مقیاس حاکی از نمره باالتر .باشدمی25تا 4

در این پژوهش ضریب .باشدیمرضایت بیشتر از زندگی
دستبهاسقیمنیاهايسؤاليبرا86/0آلفاي کرانباخ 

.آمد
ینامه افسردگپرسش: Beckنامه افسردگی پرسش-5
Beck و يرفتار،یانم جسمیسؤال است که عال21شامل
در این . دهدرا مورد سنجش قرار مییافسردگیشناخت
دارد که بر نهیگزچهارها سؤالاز کیهر نامهپرسش

شود و درجات مختلفی از گذاري میمبناي صفر تا سه نمره
حداکثر . کنندافسردگی از خفیف تا شدید را تعیین می

]. 25[و حداقل آن صفر است 63نامه نمره در این پرسش
نامه از دهند که این پرسشنشان میشدهانجاممطالعات 

همسانی و همکارانشBeck. پایایی مطلوبی برخوردار است
با 92/0تا 73/0از يانامه را در دامنهپرسشنیادرونی

و غیر 86/0و ضریب آلفا براي گروه بیمار 86/0میانگین 
همکارانشو Basker].25[اند گزارش کرده81/0بیمار 

ییایو پا96/0یدرونیهمسانایکرانباخ يآلفابیضر
اند آوردهدستنامه بهپرسشنیايرا برا82/0ییبازآزما

90/0در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفاي کرانباخ ]. 26[
.دست آمدبهاسقیمنیايهاسؤاليبرا

پژوهش، نیآوري شده در اهاي جمعدادهلیبراي تحل
...) انحراف استاندارد و ن،یانگیم(آمار توصیفی يهااز روش

،ی پیرسونهمبستگآزمون ضریب (و آمار استنباطی 
چندانسیوارلیو تحلخطی چندگانه ونیرگرسلیتحل
نیدر ايمحاسبات آمارهیکل. استفاده شد) يریمتغ

انجام 20نسخه SPSSافزار از نرميریگپژوهش با بهره
).05/0داري با سطح معنی(گرفت

نتایج
مورد گروه نمونه میانگین و انحراف معیار سنی 

) نفر168% (70همچنین . سال بود7/26±57/6پژوهش 
آنان ) نفر73% (30کنندگان در مطالعه زن و از شرکت
هاي آمار توصیفی در متغیرهاي مورد شاخص. مرد بودند

به تفکیک نیو همچنانیکل دانشجويمطالعه برا
.استه شده یارا1اول در جدتیجنس

هاي ي مربوط به تفاوتهادادهبراي تحلیل آماري 
از یتو رضایافسردگيهامقیاسخردهجنسیتی در نمرات 

ياسترس تصوری،درونيهاحالتيکنترل تصوری،زندگ
از یانهو خردگرايپردازش اطالعات شهوديهاو سبک

.استفاده شد(MANOVA)تحلیل واریانس چند متغیري 
یی نظیر بهنجاري، خطی بودن، هامفروضهدر ابتدا 

ي پرت تک متغیري و چند متغیري، یکسانی هاداده
کوواریانس و چند هم خطی مورد -ماتریس واریانس

. ها مشاهده نشدتخطی جدي از مفروضه. بررسی گرفت
ي و محاسبه ریچندمتغتنها بعد از بررسی بهنجاري 

و Tabachnickظر بر اساس نMahalanobisهايفاصله
Fidell19[پرت از تحلیل کنار گذاشته شدندهايداده.[

متغیرهاي عنوانبههاي مختلف مقیاسسپس نمرات خرده
هاي چند نتایج آزمون2جدول. وابسته وارد تحلیل شدند
.دهدیممتغیري مربوطه را نشان 
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در این مطالعهمورد بررسی تغیرهايممیانگین و انحراف استاندارد - 1جدول 

انحراف استانداردمیانگینجنسیتهامقیاسخرده

شهوديپردازش اطالعات سبک 
50/3895/6مرد
22/3762/6زن
62/3771/6کل

خردگراییپردازش اطالعات سبک 
03/41052/7مرد
81/3980/6زن
20/4086/6کل

هاي درونیکنترل تصوري حالت
77/6122/9مرد
41/5866/11زن
44/5905/11کل

استرس تصوري
91/3218/6مرد
41/3391/6زن
23/3371/6کل

یافسردگ
15/1446/10مرد
41/1367/10زن
58/1358/10کل

رضایت از زندگی
59/1564/4مرد
88/1551/4زن
81/1553/4کل

ی،درونيهاحالتيکنترل تصوری،از زندگیتو رضایافسردگيهایاسمقچند متغیريهاي آزموننتایج - 2جدول 
بر اساس جنسیتیانه و خردگرايپردازش اطالعات شهوديهاو سبکياسترس تصور

pمقدار خطاd.fفرض شده Fd.fمقدارنام آزمون

052/0436/16157204/0اثر پیالیی
948/0436/16157204/0المبداي ویلکز

055/0436/16157204/0اثر هتلینگ
055/0436/16157204/0ین ریشۀ رويتربزرگ

بر اساس شودیممشاهده 2که در جدول طورهمان
داري بین یتفاوت معنچندمتغیريهاي آزموننتایج 

وجود ندارد هامقیاسخردهاین در دانشجویان زن و مرد
)204/0=P 6و157(= 436/1و(F 055/0و=T2هتلینگ .(
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نیبیهمبستگیبررسيبرادر این پژوهش 
استرس ،یهاي درونحالتيکنترل تصوريهااسیمق

و يپردازش اطالعات شهوديهاو سبکيتصور

از انیدانشجویاز زندگتیو رضایبا افسردگانهیخردگرا
در جدول . استفاده شدرسونیپیهمبستگضریب آزمون 

. ه شده استیی بین متغیرها ارانتایج آزمون همبستگ3

یتو رضایبا افسردگیانهخردگرا-يشهوديهاو سبکياسترس تصوري،کنترل تصوري هااسیمقماتریس ضریب همبستگی - 3جدول 
یاز زندگ

سبک پردازش هااسیمق
اطالعات شهودي

سبک پردازش 
اطالعات 
خردگرایانه

کنترل تصوري 
هاي درونیحالت

استرس 
رضایت از زندگییافسردگوريتص

سبک پردازش 
00/1اطالعات شهودي

سبک پردازش 
13/000/1اطالعات خردگرایانه

هاي کنترل تصوري حالت
درونی

*16/0**52/000/1

00/1- 65/0**-37/0**-09/0استرس تصوري
69/000/1**-59/0**-32/0**-03/0افسردگی
00/1-42/0**-49/0**39/0**22/0**18/0**زندگیرضایت از 

010/0p<** 050/0و* p<)آزمون دودامنه(

شود ضرایب مشاهده می3که در جدول طورهمان
ي و پردازش اطالعات شهودهايسبکهمبستگی بین 

ی و رضایت از هاي درونحالتيکنترل تصورخردگرایانه، 
سترس تصوري و ولی بین اداریمعنزندگی مثبت و 

وجود داریمعنافسردگی با رضایت از زندگی رابطه منفی 
رضایت از زندگی باالترین ضریب همبستگی مثبت را . دارد
و باالترین ضریب یهاي درونحالتيکنترل تصوربا 

.و استرس تصوري داردهمبستگی منفی را با افسردگی
خردگرایانه سبک پردازش اطالعات ضرایب همبستگی بین 

ی با افسردگی منفی و هاي درونحالتيکنترل تصورو 
. دار استو با استرس تصوري رابطه مثبت معنیداریمعن

استرس افسردگی باالترین ضریب همبستگی مثبت را با 
کنترل با باالترین ضریب همبستگی منفی راوتصوري 

.داردیهاي درونحالتيتصور

يل تصورکنتربراي تعیین سهم هر یک از متغیرهاي 
پردازش يهاو سبکياسترس تصوری،هاي درونحالت

از یترضابینی یانه در پیشو خردگراياطالعات شهود
ی دانشجویان از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه زندگ

اطمینان از عدم منظوربههاي مقدماتی تحلیل. استفاده شد
خطی هاي نرمال بودن، خطی بودن، همتخطی از مفروضه

براي شدهگزارشمقادیر . پراکندگی انجام شدو یکسانی
Tolerance وVIFی از آن است که از حاک4در جدول

Toleranceارزش . خطی تخطی نشده استمفروضه هم

بیانگر تخطی از این 10باالي VIFیا ارزش 1/0کمتر از 
همچنین بررسی نمودار پراکنش و ].27[مفروضه است 

و نمودار پراکنش Normal (P–P) Plotنمودار 
ي هافرضنشان داد که از استانداردشدهماندهاي پس

نرمال بودن، خطی بودن، یکسانی پراکندگی تخطی نشده 
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رضایت از زندگیبینیدر این پژوهش براي پیش. است
؛ 2R=233/0(آمد دستبهداري دانشجویان مدل معنی

سهم هر یک از 4جدول ). p=001/0؛ F) 4و 172(=047/13
رضایت از زندگیبینیبه مدل در پیشواردشدهغیرهاي مت

شود مشاهده می4که در جدول طورهمان.دهدرا نشان می

دار در این مدل تنها دو متغیر از لحاظ آماري معنی
یهاي درونحالتيکنترل تصور،از بین این دو. باشندمی

و در ) β ،012/0=p= 237/0(داراي ارزش بتاي مثبت 
داراي ) β ،001/0=p= -281/0(يتصوررس مقابل است

. ارزش بتاي منفی بودند

بینی رضایت از زندگی دانشجویانبراي پیشرگرسیون راستانداردیغو نتایج ضرایب استاندارد-4جدول

ضرایب ضرایب غیراستانداردمدل
pمقدار tاستاندارد

ي چند هم خطیهاآماره

Bخطاي استانداردβToleranceVIF

592/14004/4645/3001/0)ثابت(
041/0045/0061/0898/0370/0959/0043/1سبک شهودي

003/0052/0004/0054/0957/0717/0395/1سبک خردگرایانه
095/0038/0237/0531/2012/0507/0973/1کنترل تصوري

-056/0281/0-183/0استرس تصوري
263/3
-001/0602/0660/1

هاي حالتيکنترل تصوربراي تعیین سهم متغیرهاي 
پردازش اطالعات يهاو سبکياسترس تصوری،درون

بینی افسردگی دانشجویان یانه در پیشو خردگرايشهود
. نیز از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد

هاي نرمال عدم تخطی از مفروضه،هاي مقدماتیتحلیل
را نشان بودن، خطی بودن، هم خطی و یکسانی پراکندگی

افسردگیبینیبراي پیشدر این پژوهش. دادند
؛ 2R=507/0(آمد دستبهداري نیز مدل معنیدانشجویان

سهم هر نیز 5جدول ). >001/0p؛ F) 4و162(=715/41
افسردگی بینیبه مدل در پیشواردشدهیک از متغیرهاي 

شود مشاهده می5که در جدول طورهمان.دهدن میرا نشا
از . باشنددار میدر این مدل دو متغیر از لحاظ آماري معنی

بین این دو متغیر، کنترل تصوري داراي ارزش بتاي منفی 
)222/0 -=β ،007/0=p ( و متغیر استرس تصوري داراي

. بودند) >β ،001/0p=568/0(بتاي مثبت 

ی دانشجویانافسردگبینی براي پیشرگرسیون راستانداردیغو رایب استانداردنتایج ض-5جدول

مدل
ضرایب ضرایب غیراستاندارد

pمقدار tاستاندارد
ي چند هم خطیهاآماره

Bخطاي استانداردβToleranceVIF

301/0-764/7038/1-062/8)ثابت(
078/0087/0051/0893/0373/0959/0043/1سبک شهودي

055/0105/0035/0526/0600/0717/0395/1سبک خردگرایانه
007/0507/0973/1-752/2-076/0222/0-209/0کنترل تصوري

856/0110/0568/0810/7001/0602/0660/1استرس تصوري
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بحث
يرابطه کنترل تصوریبررسبا هدف پژوهش حاضر 

پردازش يهاو سبکيتصوراسترس ،یهاي درونحالت
از تیو رضایبا افسردگانهیو خردگراياطالعات شهود

. انجام گرفتنور امیدانشگاه پانیدر جامعه دانشجویزندگ
و يپردازش اطالعات شهوديهاسبکنیداد بننشاجینتا

از تیو رضایهاي درونحالتيکنترل تصورانه،یخردگرا
بیضرا. ود داردوجداریرابطه مثبت و معنیزندگ

و انهیسبک پردازش اطالعات خردگرانیبیهمبستگ
و یمنفیبا افسردگیهاي درونحالتيکنترل تصور

در . بودداریرابطه مثبت معنيو با استرس تصورداریمعن
یهاي درونحالتيکنترل تصورمتغیر دو اثر پژوهش نیا
ارزشيدارا(يو استرس تصور)مثبتيارزش بتايدارا(

انیدانشجویاز زندگتیرضاینیبشیپيبرا)یمنفيبتا
نشان داد که نیهمچنونیرگرسجینتا.بوددار معنی

و )نفیميارزش بتايدارا(يکنترل تصوريرهایمتغ
يهاینیبشیپ)مثبتيارزش بتايدارا(ياسترس تصور

این نتایج همسو . باشندیمانیدانشجویافسردگداریمعن
Pallant. ي قبلی هستندهاپژوهشهاي یافتهو هماهنگ با 

تر نشان داد که عدم کنترل تصوري با سطوح پایین
در این . شناختی ارتباط داردسازگاري و بهزیستی روان

همبستگی ،هاي درونیپژوهش کنترل تصوري حالت
، )r=- 42/0(هاي نشانگان فیزیکی متوسطی با اندازه

با شدهيریگاندازهشناختی و فیزیکی کلی سالمت روان
GHQ)48/0 -=r( هر دو عاطفه مثبت و منفی ،) به ترتیب
) r=-58/0(و استرس تصوري ) r،48/0 -=r=46/0برابر 

و همکاران نیز نشان Bayramia]. 4[آمده بود دستبه
هاي مثبت، سبک پردازش بینی، هیجاندادند که خوش

ي داریمعنگرایی به طور اطالعات خردگرایی و تجربه

]. 28[کنند بینی میرا پیششناختیروانسازگاري 
Rezaei يهاسبکنیبو همکارانش نیز دریافتند که

یمنفیهمبستگیو افسردگییپردازش اطالعات خردگرا
رابطه یاز زندگتیو رضاییخردگرانبییولداریو معن

جینتاهمچنین در این مطالعه.وجود داردداریمثبت و معن
و ینیبخوشيرهامتغیکهدادنشانونیرگرسلیتحل

و یافسردگيبرايداریمعنهاينیبشیپییخردگرا
ینیبشیدر پهاریمتغنیا. هستندیاز زندگتیرضا

از تیرضانییبشیدر پیولیمنفيارزش بتایافسردگ
بر اساس نظر . ]29[مثبت داشتنديبتاارزش یزندگ

Epsteinاالیی از منابع شناختی سطوح ب،سبک خردگرایی
طلبد و بیشتر تحلیلی و آگاهانه است که از طریق را می

این نظام، . ]30[کند قوانین منطقی استنتاج عمل می
گري رفتارها را از طریق ارزیابی آگاهانه رویدادها میانجی

کند، بنابراین دور از انتظار نیست که این نوع پردازش می
ثر بازدارندگی و براي رضایت از ا،اطالعات براي افسردگی

. اثر مثبتی داشته باشد،زندگی
بخشی از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استرس 

ي با افسردگی و رابطه داریو معنتصوري رابطه مثبت 
نتایج پژوهش . داري با رضایت از زندگی داردمنفی و معنی

Rezaeiهاي پژوهش حاضر نشان داد کهنیز همسو با یافته
و ياسترس تصوری،عاطفه منفی، نیبخوشهايریمتغ
انیدانشجویافسردگدارهاي معنیینیبشیپ،ینیبدب
این نتایج حاکی از آن است که استرس .]31[باشند می

استرس با ایجاد . تأثیرات منفی بر سالمت روانی دارد
تواند به مشکالت اختالل در حافظه و توجه افراد می

افرادي که تحت استرس زیاد هستند . شناختی منجر شود
اغلب مشکالتی در تمرکز و توجه بر روي یک تکلیف معین 

. کندیمها را اشغال زیرا افکار نامربوط ذهن آن،دارند
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استرس همچنین ممکن است برانگیختگی فیزیولوژیکی را 
شود افراد تصمیمات دهد که این امر باعث میافزایش 

کنند کمتر یماسترس را تجربه افرادي که . اشتباه بگیرند
احتمال دارد جوانب مختلف را در نظر گیرند و گرایش به 

همچنین استرس . اتخاذ تصمیمات بسیار تکانشی دارند
منفی گوناگون مانند هايهیجانممکن است منجر به

]. 13[شود افسردگیترس، اضطراب و 
بخش دیگري از نتایج نشان داد که کنترل تصوري 

هاي بهزیستی بین شاخصپیش،درونیهايحالت
Pallantاین نتایج پژوهش دییتأدر . شناختی استروان

بههاي درونی نشان داده است که کنترل تصوري حالت
]. 4[هاي سازگاري ارتباط دارند داري با اندازهمعنیصورت

و همکارانش Heidari Pahlavianهمچنین در پژوهش 
یو میزان افسردگیکنترل درونگرایش به منبع

گزارش شده است یدار منفمعنییدانشجویان همبستگ
]32 .[Thompson و همکاران نیز به نتایج مشابهی در

هاي درونی در تعیین ارتباط با اهمیت کنترل حالت
مفهوم کنترل ذهنی ]. 6- 7[بودند دست یافتهسازگاري 

هاي درونی یک مؤلفه مهم هوش هیجانی است، حالت
هاي ق پژوهشی زیادي را در رشتهیکه اخیراً عالموضوعی

و مدیریت وپرورشآموزشمختلف از جمله روانشناسی، 
به طورهاي درونی اهمیت کنترل حالت. جلب کرده است

در حوزه ژهیوبهواضح در ادبیات روانشناسی بالینی و 
تمرکز بسیاري از درمانگران . مدیریت استرس مشهود است

مداخله گران بر افزایش توانایی کنترل رفتاري و-شناختی
بسیاري از . هاي درونی استهاي حالتبرخی جنبه

هاي فیزیکی ها بر افزایش کنترل بیماران بر واکنشمداخله
براي مثال بازخورد زیستی، آموزش آرمیدگی، (خودشان 

رویکردهاي بر فرایندهاي فکري معیوب ) مراقبه و یوگا

ت ارزیابی رویکردهاي مدیریت اگرچه مطالعا. استوار است
، حالنیبااکنند، میدییتأها را سودمندي آن،استرس

کنترل . سازوکار زیربناي اثربخشی آن نامشخص است
اگر . یک سازوکار ممکن مطرح شده استعنوانبهتصوري 

توانند وقوع رویدادهاي منفی را در چه درمانگران نمی
توانند به ها می، آنحالاینزندگی بیمار کنترل کنند، با

این رویدادها را بر بهزیستی ریتأثبیمار کمک کنند تا 
اگر شخص احساس . فیزیکی و هیجانی او کاهش دهند

ها در ها و واکنشتوانایی اعمال کنترل بر تفکرات، احساس
ها ممکن است در زا داشته باشند، آنحول مواجهه استرس

مؤثر صورتبهت موضع بهتري براي بازخورد با آن موقعی
هایی براي اثر حفاظتی حمایتPallantنتایج . باشند

اگر . هاي درونی فراهم کرداحتمالی کنترل تصوري حالت
ها و توانایی براي کنترل ها مهارتافراد فکر کنند که آن

در ها کمتري آناحتمالبهدارند، شان راهاي درونیحالت
ي اصلی زندگی ا هازاسترساثرات منفی مواجهه با برابر

افراد با . پذیر خواهند بودتسلیم شوند و در نتیجه آسیب
عنوانبهاحتمال بیشتر یک موقعیت را کنترل پایین به

کنند کمتري فکر میاحتمالبهکنند و تهدید ارزیابی می
ها نه تنها آن. کردن دارندها منابع ضروري براي عملکه آن

هاي بلکه  باید با واکنشیند آمیبا خود موقعیت کنار 
. ارزیابی خودشان از رویدادها بپردازندبهخودشان 

شده احتماالً با فرایندهاي تفکر هاي هیجانی ارزیابیپاسخ
گیري مرتبط با عمل فرایند تصمیمژهیوبهکنند، تداخل می

در کل . برخورد شودزیدآمیتهدتا موقعیت شدهانجام
بیشتري موقعیت را لاحتمابهشخص با کنترل پایین 

ثر با اثر ؤکمتري به شیوه ماحتمالبهتهدید و عنوانبه
کند و ممکن است با احتمال هیجانی این ارزیابی برخورد 

تري پاسخ کمتري با موقعیت موجود به شیوه سازگارانه
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اگرچه مطالعات طولی بیشتري الزم است تا این ،]4[دهد 
.رسی نمایندتري برعمیقصورتبهموضوعات را 

هاي قبلی نشان نتایج این پژوهش بر خالف پژوهش
داد که بین متغیرهاي مربوط به سالمت روانی و متغیر 

. ي وجود نداردداریمعنمورد بررسی در این پژوهش تفاوت 
بین که در نشان داد Michaeli Maneeبراي مثال، 

شناختی غیر از مؤلفه هدفمندي بهزیستی روانيهامؤلفه
ها دختران دانشجو وضعیت زندگی در سایر مؤلفهدر 

پژوهش نتایج ]. 33[رند بهتري نسبت به پسران دانشجو دا
Shokriجنسیتی يهااز نظر آماري تفاوتو همکاران نیز

هاي رشد داري پس از کنترل متغیر سن در مقیاسمعنی
، گریدعبارت؛ بهندفردي و روابط مثبت با دیگران نشان داد

رشد فردي و يهااسیر مقایسه با پسران در مقدختران د
؛ ه بودندروابط مثبت با دیگران نمرات باالتري گزارش کرد

هاي استقالل، تسلط محیطی، هدف که در مقیاسحالیدر
داري از تفاوت معنی،در زندگی و پذیرش بین دو جنس

براي توجیه نتایج متفاوت ]. 34[نظر آماري مشاهده نشد
هاي موجود در متغیرهاي مورد بررسی اوتتوان به تفمی

مختلف هاي در پژوهششناختیبهزیستی روانمربوط به 
.اشاره کرد

: مواجه بودجديتیمحدودنیحاضر با چندپژوهش 
دانشگاهانیدانشجويپژوهش بر رواین کهنینخست ا
به توانیرا نمجینتانیانجام گرفت، بنابراتبریزپیام نور

هاي دیگر یا دانشجویان دانشگاهمثال يبرا(گریدوامعج
...) تر و تر، مضطربافسرده؛ینیباليهانمونهحتی بر روي 

حاضر با ژوهشاست پيضروررونیاز ا. دادمیتعم
در صورت امکان با استفاده از نیو همچنینیباليهانمونه
هاي بالقوه بالینی جهت بررسی سودمنديگریديابزارها

در مطالعه حاضر تنها دو شاخص کهنیدوم ا.انجام گیرد

از تیرضایعنییشناختروانو ناسازگاري يسازگار
، بنابراین قرار گرفته استیمورد بررسیو افسردگیزندگ

هاي دیگر نیز هاي بعدي بهتر است شاخصدر پژوهش
شود در همچنین پیشنهاد می. مورد بررسی قرار گیرند

یی رهایبا متغاین متغیرها رابطه بین بعديي هاپژوهش
عاطفه،ییخوآزردهروان،اخالقیخود پنداره، هوش رینظ

، سرسختی، مکان کنترل،يکارآمدخود،یمثبت و منف
به خاطر وجود نیافزون بر ا. شودیبررسگرایی نیزکمال
شناختیمتغیرهاي بهزیستی رواندر یگفرهنيهاتفاوت

پژوهش حاضر به يهاافتهیيریپذمیبهتر است در تعم
يبراتاًینها. کرداطیاحتگریديو نژادهاهاتیجوامع، قوم

يهاپژوهششود پیشنهاد میجینتامیتعمتیقابلشیافزا
افراد در جوامع آماري مختلف با سنین يرویمشابه

.انجام شودمتفاوت

گیرينتیجه
در کل نتایج پژوهش حاضر همخوان با نتایج 

يکنترل تصورن دادند کههاي قبلی نشاپژوهش
ینی افسردگی بشیپدر استرس تصوريو یهاي درونحالت

استرس تصوري در . نقش دارندو رضایت از زندگی
يکنترل تصوربینی هر دو متغیر مالك بیشتر از پیش
این نتایج حاکی از آن است . سهم داشتیهاي درونحالت

تیشناخروانکه متغیرهاي استرس تصوري در سازگاري 
نقش مهمی دارد و مشاوران، درمانگران و پژوهشگران باید 
بر اهمیت و نقش آن در ارتقاء سالمت روانی و بهبود 

.توجه ویژه داشته باشندشناختیروانسازگاري 
تشکر و قدردانی

یمالتیاست که با حمایاز طرحاستخراج یافتهمقاله نیا
از در اینجا .استدهیرسبیبه تصوتبریزنورامیدانشگاه پ

شوراي محترم پژوهشی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان 
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هاي مالی و همچنین از دانشجویان محترم شرقی جهت حمایت
کننده در پژوهش که صمیمانه با پژوهشگر همکاري و شرکت

.شودانی میدها را تکمیل کردند، قدرنامهپرسش
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Relationship between Imaginary Control of Internal States, Imaginary Stress and
Intuitive-Rational Information Processing Styles with Depression and Life

Satisfaction Among Students of Humanism in Tabriz Payam-e-Nour University
During 2013-2014

A. Rezaei 1
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Background and Objective: Psychological health is important for people especially for students. Hence,

identifying related factors to psychological health is needed. The purpose of the present study was to investigate the

relationship between Imaginary Control of Internal States, imaginary Stress and Intuitive-Rational Information

processing styles and also determine contribution of these variables in prediction of depression and life

satisfaction among students.

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 241 students of humanity sciences (168 females and 73

males) from Payame Noor University–Tabriz branch were randomly selected, using stratified and multiple stage

cluster sampling. Imaginary control of internal states, information processing styles, imaginary stress, depression

and life satisfaction questionnaires were completed by these students. The Pearson’s correlation test and multiple

linear regression analysis were used to analyze the collected data.

Results: The results showed that there is positive and significant correlation between intuitive and rational

information processing style and imaginary control of internal states with life satisfaction, but the relationship

between imaginary stress and life satisfaction were significantly negative (p<0.001). There was significantly

negative correlation between rational information processing style and imaginary control of internal states with

depression, but relationship between depression and imaginary stress were positive (p<0.001). Results of multiple

linear regression analysis showed that imaginary control of internal states and imaginary stress variables are

significant predictors of depression and life satisfaction (p<0.050).

Conclusion: The present finding emphases on the importance of imaginary control of internal states and imaginary

stress in prediction of psychological wellbeing like, life satisfaction and depression.

Keywords: Imaginary control, imaginary stress, Information processing, Life satisfaction, Depression, Students
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