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 پيشگويي در اجتماعي شناخت نظريه اساسي هاي سازه کاربرد

 بوشهر پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان روان سالمت
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 2 و 5 طهماسبي رحيم ،*1 نوروزي آزيتا ،1 جمالي مكيه

 

 بوشهر يدرمان يو خدمات بهداشت پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده بهداشت، گروه 1
 بوشهر يدرمان يو خدمات بهداشت پزشكي علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده زيستي، آمار گروه 5

 وشهرب يدرمان يو خدمات بهداشت پزشكي علوم دانشگاه ،فارس جيخل يعفون و يريگرمس طب قاتيتحق مرکز سالمت، ارتقاء بخش 2
 

 (5/4/35 مقاله: پذيرش -51/5/35 مقاله: دريافت)

 چكيده
 هر کارآمدي و پويايي تضمين در را مهمي نقش که است روان بهداشت ،مختلف جوامع در سالمت ارزيابي محورهاي از يكي :زمينه

 در اجتماعي شناخت يهينظر اساسي هاي سازه کاربرد هدف با مطالعه اين بنابراين .کند مي ايفا دانشجو قشر در خصوص هب جامعه

 .گرديد انجام شهربو پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان روان سالمت پيشگويي

 در بوشهر پزشكي علوم دانشگاه دانشجوي 454 در منظم تصادفي گيري نمونه روش از استفاده با مقطعي مطالعه اين :ها روش و مواد

 تحصيلي، استرس تحصيلي، خودکارآمدي پرسشنامه شامل استاندارد پرسشنامه 2 توسط اطالعات شد. انجام 1231–35 تحصيلي سال

 آماري افزار نرم توسط ها داده سپس گرديد. آوري جمع (SF-36) زندگي کيفيت و دانشجو پيامد انتظار بعدي، چند اجتماعي حمايت

SPSS گرديد تحليل و تجزيه چندگانه خطي رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب آماري هاي آزمون از استفاده با و 14 ويرايش. 
 و (r=-42/0 و p=000/0) تحصيلي استرس ،(r=23/0 و p=000/0) اجتماعي ايتحم با روان سالمت بين مطالعه اين در ها: يافته

 سالمت کننده پيشگويي عوامل خطي رگرسيون مدل در داشت. وجود داري معني رابطه (r=54/0 و p=000/0) تحصيلي خودکارآمدي

 تحصيلي استرس (،p=021/0 و B=43/1) خودکارآمدي هاي سازه و غيردرسي و درسي مشاوره ارزيابي دانشكده، نوع متغيرهاي روان

(22/4-=B 000/0 و=p) اجتماعي حمايت و (33/4=B 000/0 و=p) .طريق از پدر شغل و مادر تحصيالت جنسيت، عالوه هب بود 

 روان سالمت بر غيرمستقيم طور به تحصيلي خودکارآمدي طريق از درسي مشاوره ارزيابي و کنكور در قبولي سهميه و اجتماعي حمايت

 گذاشتند. مي أثيرت

 برگزاري با ويژه هب استرس کاهش همچنين کننده، حمايت محيط ايجاد و خودکارآمدي افزايش راهبردهاي از استفاده با :گيري نتيجه

 بخشيد. ارتقاء را دانشجويان روان سالمت توان مي غيردرسي و درسي مشاوره جلسات

 دانشجويان اجتماعي، حمايت شناختي، روان استرس خودکارآمدي، روان، سالمت :کليدي واژگان

ISMJ 2015; 17(6): 1236-1251 
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 مقدمه

 جسمي، کامل رفاه را سالمت جهاني بهداشت سازمان

 ناتواني و بيماري فقدان فقط نه و اجتماعي و رواني

 محورهاي از يکي ،اساس همين بر .کند مي تعريف

 روان بهداشت ،مختلف جوامع در سالمت ارزيابي

 کارآمدي و پويايي تضمين در را مهمي نقش که است

 (.1) کند مي ايفا جامعه هر

 رسيدن در افراد همه به کمک روان سالمت اصلي هدف

 خلقي، اختالالت بروز از پيشگيري و تر کامل زندگي به

 سازمان گزارش طبق (.2) است رفتاري و عاطفي

 دنيا جمعيت درصد 11 ،2002 سال در جهاني بهداشت

 بودجه و (3) هستند رواني اختالالت از يکي به مبتال

 رفته دست از عمر هاي سال افزايش از حاصل مالي

 2020 سال تا رواني و روحي هاي بيماري دليل به

 انجمن (.1) يافت خواهد افزايش درصد 11 ميزان به

 کنترل مرکز گزارش اساس بر ،نيز روان سالمت ملي

 2/7 که داشت اعالم ،2001 سال در آمريکا هاي بيماري

 12 -21 سنين در زنان درصد 3/12 و مردان درصد

  (.1) برند مي رنج روان مشکالت از سالگي

 و ها موقعيت مقابل در دانشجو قشر پذيري آسيب

 کالسي، هاي فعاليت امتحان، قبيل از مختلف مشکالت

 نگراني و مطالعه طوالني ساعات فراغت، اوقات فقدان

 اختالالت انواع به آنها ابتال باعث امتحاني نمره درباره

 .(1) گردد مي روان سالمت دادن دست از و شناختي روان

 زانيم دانشجويان، روي بر گرفته صورت مطالعات

 درصد 1/11-11 بين گروه نيا در را رواني تالاختال

 در را اضطراب ،سالمت ملي انجمن و (1) نموده گزارش

 11 دختر دانشجويان در و درصد 11 پسر دانشجويان

 اهميت به توجه با نابراينب است. کرده گزارش درصد

 الزم دانشجويان در آن بودن نامناسب و روان سالمت

  (.1) شود شناسايي آن بر مؤثر عوامل است

 عوامل سالمت آموزش هاي هينظر و الگوها امروزه

 دنده مي قرار تأثير تحت را رفتار يک که متعددي

 که شرايطي و عوامل اين بين روابط ،نموده شناسايي

 معين را دهند مي رخ روابط اين ايطشر آن تحت

 رفتار تغيير هايهينظر ترين مهم از يکي (.7) دنماين مي

 هم و فردي عوامل هم که سالمت آموزش زمينه در

 يهينظر داند، مي مؤثر رفتار کنترل در را محيطي عوامل

 (Social Cognitive Theory) اجتماعي شناخت

  شد. گذاري يهپا (Bandura) بندورا توسط که باشد مي

 نتيجه را انسان عملکرد ،اجتماعي شناخت يهينظر

 )شخصي(، شناختي روان عوامل بين پويا و متقابل تعامل

  (.2) داند مي ررفتا و اجتماعي –فيزيکي محيط

 است خودکارآمدي مؤثر، شناختي روان عوامل از يکي

 سالمت و زندگي مختلف ابعاد در اي ويژه نقش که

 تفکر سبک در را اصلي نقش چنينهم دارد، افراد

 و مشکالت با برخورد کيفيت گيري، تصميم فردي،

 را خودکارآمدي بندورا (.9) دارد رواني هاي بيماري

 انجام در هايشان توانايي از افراد قضاوت و باور

 کند مي تعريف ويژه هاي موقعيت در خاص تکاليف

 معني به خاص، طور به تحصيلي، خودکارآمدي .(10)

 خواندن مانند تحصيلي وظايف انجام در ميناناط

 جهت آمادگي و کالس در واالتئس به پاسخ کتاب،

 پيامدهاي با باال خودکارآمدي (.11) باشد مي آزمون

 ارتقاء و پيشگيرانه رفتارهاي کارگيري هب و بهتر سالمت

 که طوري به (12) دارد ارتباط سالمت دهنده

 استرس االتر،ب تحصيلي خودکارآمدي با دانشجويان

 را بااليي رواني و روحي سالمت و کمتر تحصيلي

 با مؤثرتر مواجهه به قادر نتيجه در ،کنند مي حفظ

 ديگر سوي از (.11) هستند تحصيلي آورهاي استرس

 اثر نتيجه انتظار بر خودکارآمدي ،نظريه نيا طبق بر

 –شناختي مؤلفه يک نتيجه انتظار .(13) گذارد مي
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 ارزش با رابطه در دانشجو باور يدرباره انگيزشي

 مشوق عنوان به و (11) بوده تحصيلي ليفاتک پيگيري

 جمله از سازه دو اين د.باش مي سالم رفتار کننده منع يا

 مرتبط رفتارهاي پيشگويي جهت ارزشمند هاي سازه

 (.11) هستند زندگي در سالم زندگي سبک با

 زني محيطي عوامل شناختي، روان عوامل بر عالوه

 از دهند. قرار تأثير تحت را روان سالمت توانند مي

 تحصيلي استرس به توان مي متعدد محيطي عوامل ميان

 شرايطي استرس (.11) نمود اشاره اجتماعي حمايت و

 وجود به محيط و فرد ميان تعارض نتيجه در که است

 يک ملزومات ميان ناهماهنگي ايجاد باعث و آيد مي

 شود مي فرد اجتماعي و رواني زيستي، منابع و موقعيت

 منفي طور به تواند مي استرس باالي سطوح (.17)

 پيامدهاي به منجر و دهد قرار تأثير تحت را سالمت

 (.11) شود شناختي روان و روحي فيزيکي،

 در (Artin) آرتين توسط که اي مطالعه راستا اين در

 آمريکا در پزشکي دانشجوي 131 روي بر 2010 سال

 مانند منفي احساسات که نمود مشخص فتگر انجام

 تحت را خودکارآمدي باورهاي توانند مي اضطراب

 تحت را فرد سالمت طريق اين از و داده قرار تأثير

 با اجتماعي حمايت مقابل، در (.7) دهند قرار ثيرأت

 کاهش با ،(11) بخش اطمينان منابع کردن فراهم

 سالم ايرفتاره ترغيب و بهبود باعث زا استرس عوامل

 (.11) شود مي دانشجويان در

 حوزه در را بندورا نظريه مطالعاتي اخير هاي سال در

 اين گستردگي دليل به اما اند برده کار به سالمت آموزش

 ها سازه از محدودي تعداد روي بر ها بررسي نظريه،

 در همکاران و فوالدوند مطالعه .است شده متمرکز

 منظور به معلم ربيتت دانشگاه در 21-21 تحصيلي سال

 خودکارآمدي اجتماعي، حمايت بين روابط بررسي

 -رواني سالمت با تحصيلي استرس و تحصيلي

 نيا جينتا .شد انجام دانشجو 320 روي بر جسماني

 - رواني سالمت باالتر سطوح که داد نشان مطالعه

 ،اجتماعي حمايت باالتر نمرات با جسماني

 استرس تر ينپاي نمرات و تحصيلي خودکارآمدي

 با اجتماعي حمايت بين رابطه و است مرتبط تحصيلي

 خودکارآمدي طريق از جسماني - رواني سالمت

 خودکارآمدي بين رابطه و تحصيلي استرس و تحصيلي

 استرس طريق از جسماني - رواني سالمت با تحصيلي

 (.11) است شده گري ميانجي تحصيلي

 (Torres & Solberg) گسولبر و تورس مطالعه در

 خودکارآمدي، نقش بررسي جهت به 2001 سال در که

 179 يرو بر سالمت بر اجتماعي حمايت و استرس

 هيچ که شد مشخص گرفت، انجام دانشجويان از نفر

 وجود سالمت و خانوادگي حمايت بين اي رابطه

 ارتباط در تحصيلي استرس با خودکارآمدي و نداشته

 -رواني المتس با قوي ارتباط نيز استرس و بوده

 همکاران و ميرسميعي مطالعه (.11) داشت جسماني

 حمايت خودکارآمدي، بين رابطه بررسي هدف با

 در که روان سالمت با امتحان اضطراب و اجتماعي

 دانشگاه کارشناسي مقطع پسر و دختر دانشجوي 300

 نشان گرفت صورت 21-21 سال در طباطبايي عالمه

 درک اجتماعي يتحما و خودکارآمدي بين که داد

 وجودم معناداري و مثبت رابطه روان سالمت با شده

 منفي رابطه روان سالمت و اضطراب بين اما بوده

 (.12) دارد وجود معنادار

 مالزي در 2012 سال در که (Mohd) موهد مطالعه جينتا

 اجتماعي حمايت و خودکارآمدي ريتاث بررسي منظور به

 ليسانس دانشجوي 121 در رواني سازگاري بر شده درک

 که داد نشان شد انجام آموزشي مؤسسه يک در الملل بين

 اجتماعي حمايت و خودکارآمدي بين داري معني ارتباط

 (.19) دارد وجود رواني سازگاري با دوستان( )حمايت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 16

https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-640-en.html


 1523/ در سالمت روان ناخت اجتماعيکاربرد نظريه ش                                                جمالي و همكاران                           
 

http://bpums.ac.ir 

 بر مؤثر عوامل ينهيزم در موجود تناقضات به توجه با

 از و مختلف هاي دانشگاه دانشجويان روان سالمت

 در رابطه اين در اي مطالعه تاکنون که آنجايي

 نشده انجام بوشهر پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان

 هاي سازه کارگيري هب با تا ندشد آن بر ينمحقق است،

 سالمت بر ثرؤم عوامل اجتماعي شناخت نظريه اساسي

 را بوشهر پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان روان

 کارهاي راه عوامل ناي شناسايي با تا نمايند مشخص

 در روان سالمت سطح ارتقاء جهت را مؤثري

 نمايند. ريزي برنامه و طراحي دانشجويان

 

 ها روش و مواد

 نوع از تحليلي – توصيفي اي مطالعه حاضر مطالعه

 دانشگاه دانشجوي 122 روي بر که است مقطعي

 بهداشت، يها هدانشکد در که بوشهر پزشکي علوم

 - دندانپزشکي و مامايي – پرستاري پيراپزشکي،

 به مشغول 1391-92 تحصيلي سال در پزشکي

 اساس بر نمونه حجم شد. انجام بودند تحصيل

 و خودکارآمدي نمره بين 2/0 همبستگي ضريب

 در پيشين، مطالعات از آمده دست هب روان سالمت

 11 تعداد با 20/0 آزمون توان و 01/0 خطاي سطح

 جهت که گرديد برآورد نفر 122 تبييني متغير

 وارد دانشجو 111 ها نمونه کافي تعداد از اطمينان

 انتقالي، علت به نفر 12 تعداد، اين از شدند. مطالعه

 3 و مطالعه در مشارکت به تمايل عدم علت به نفر 2

 شدند، خارج مطالعه از رشته تغيير علت به نفر

 گرفت صورت دانشجو 122 روي بر مطالعه بنابراين

 درصد(. 9/91 ها پرسشنامه به دهي پاسخ )ميزان

 که بود دانشجوياني شامل مطالعه به ورود معيارهاي

 ترم در و گذشته ها آن تحصيل از ترم 2 حداقل

 دروس از )غير تئوري واحد 10 حداقل حاضر

 دکتري و کارشناسي مقطع در و داشتند عمومي(

 و بودند تحصيل به مشغول دانشگاه اين عمومي

 تکميل به تمايل عدم شامل طالعهم از خروج معيار

 دانشگاه به انتقال پرسشنامه(، ارائه از )قبل پرسشنامه

  است. بوده تحصيل از انصراف و ديگر

 صورت به حاضر پژوهش در گيري نمونه روش

 رشته هر تفکيک به )سيستماتيک( منظم تصادفي

 اين در نمونه، افراد انتخاب منظور به بود. تحصيلي

 همراه به دانشجويان اسامي يستل ابتدا مطالعه

 ورودي سال و تحصيلي رشته دانشجويي، شماره

 شماره و شده گرفته دانشگاه کل آموزش از ها آن

 SPSS افزار نرم وارد شرايط واجد افراد دانشجويي

(SPSS Inc، Chicago، Il، USA )12 ويرايش 

 واجد دانشجويان کل تعداد نسبت اساس بر و شد

 نمونه تعداد الزم، نمونه تعداد به رشته هر در شرايط

 سپس شدند. انتخاب يبطور تصادف رشته هر در

 اخذ و مربوطه هاي دانشکده به مراجعه با محقق

 در شدن حاضر با منتخب، دانشجويان کالسي برنامه

 از اجازه کسب و کالس( پايان )در درس کالس

 داده توضيح ها نمونه براي را پژوهش هدف اساتيد،

 کدهاي با و مشخصات )بدون ها مهپرسشنا و

 را داشت( اطالع ها آن از محقق فقط که مخصوص

 اطالعات و نمود توزيع منتخب دانشجويان بين در

 جهت گرديد. آوري جمع خودگزارشي طريق از

 کردن يادداشت از مطالعه، اين در اخالقيات رعايت

 در شرکت عالوه هب شد، خودداري دانشجويان اسامي

 گونه هيچ و بوده دانشجويان تمايل ساسا بر مطالعه

 نداشت. وجود ها آن مشارکت در اجباري

 اي پرسشنامه مطالعه اين در اطالعات گردآوري ابزار

  بود: زير موارد شامل بخشي، 1
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 بررسي جهت که دموگرافيک واالتئس بخش (1

 ،تحصيلي سال دانشکده، )نوع آموزشي اطالعات

 مشاوره کنکور، در قبولي سهميه ديپلم، اخذ محل

 وضعيت )سن، غيرآموزشي و غيردرسي( و درسي

 ،جنسيت خانواده، سکونت محل فعلي، سکونت

 شد. استفاده مادر( و پدر شغل و تحصيالت

 تحصيلي خودکارآمدي استاندارد پرسشنامه (2

(college academic self-efficacy 

scale=CASES) اعتماد ميزان که گويه 32 با 

 سؤال برداشتن، يادداشت با اطارتب در دانشجو

 و کامپيوتر از استفاده کالس، در توجه پرسيدن،

 مقياس سواالت کليه و سنجيده را غيره و کتابخانه

 همکاران و شکري داشتند. سطحي 1 ليکرت

 پرسشنامه اين سنجي روان بررسي منظور به (1329)

 دانشجو 320 روي بر را آن ايراني، هاي نمونه در

 دروني همساني کردند. اجرا مرد( 132و زن 122)

 و درصد 90 مردان براي ،درصد 91 آزمون کل براي

ي دهنده نشان که آمد دست به درصد 91 زنان براي

 در ايراني ابزار اعتبار است. ابزار مناسب پايايي

 تحليل از استفاده با همکاران و شکري پژوهش

 بررسي مورد تأييدي عامل تحليل و اکتشافي عامل

  (.20) گرفت قرار

  دانشجويي دوران استرس استاندارد پرسشنامه (3

(Student-Life Stress Inventory:SLSI) 10 با 

 زا استرس عامل بخش 1 که بخش 9 در السؤ

 استرس و تغييرات فشارها، تعارضات، ها، )ناکامي

 عوامل به نسبت واکنش بخش 1 و خودتحميلي(

 ارزيابي و رفتاري هيجاني، )جسماني، زا استرس

 سنجيد. مي سطحي 1 ليکرت مقياس با را شناختي(

 و شکري دکتر توسط پرسشنامه اين پايايي و روايي

 تحليل توسط عاملي روايي و بررسي همکاران

 آلفاي ضريب توسط دروني همساني و عاملي

  (.21) گرديد ئيدأت (20/0) کرونباخ

  بعدي چند اجتماعي حمايت استاندارد پرسشنامه (1

(Multidimensional scale of perceived 

social support) مقياس زير سه سؤال 12 با 

 مقياس با را مهم افراد و دوستان خانواده، حمايت

 اعتبار از مقياس اين سنجيد. مي سطحي 7 ليکرت

 ضريب و بوده برخوردار مطلوبي همزمان و عاملي

 و روايي (.22) گرديد برآورد 91/0 آزمون آلفاي

 هاشمي و رجبي توسط ايران در مقياس اين پايايي

 و عاملي تحليل توسط عاملي روايي و بررسي

 کرونباخ آلفاي ضريب توسط دروني همساني

 (.23) است گرديده ئيدأت (22/0)

  دانشجو پيامد انتظار استاندارد پرسشنامه (1

(Student Outcome Expectation 

Scale=SOES) دهي جهت بعد سه سؤال 13 با 

 با را شخصي انتظارات و شغلي رضايت ده،آين

 دهد. مي قرار ارزيابي مورد سطحي 1 ليکرت مقياس

 بررسي متعدد مطالعات در ابزار اين پايايي و روايي

 (.21 و 21) است شده

 ابزار اين پايايي و روايي نيز ايراني دانشجويان در

 1329 سال در همکاران و نادري شفيع توسط

 خوبي عاملي تحليل از ابزار اين شد. بررسي

 شده برآورد 71/0 نيز ابزار پايايي و بوده برخوردار

  (.21) است

  زندگي کيفيت پرسشنامه توسط روان سالمت (1

(SF-36) داليل به نقش ايفاي محدوديت هاي حيطه که 

 سالمت و نشاط و خستگي اجتماعي، عملکرد عاطفي،

 تسؤاال کليه نمايد. مي بررسي سوال 11 با را روان

 نسخه روايي و پايايي دارند. سطحي 1 ليکرت مقياس
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 و منتظري توسط ايران در پرسشنامه اين فارسي

 (.27) (=7/0r-9/0) است شده تأييد همکاران

 و کامپيوتر وارد ها داده اطالعات، آوري جمع از پس

 و تجزيه ردمو 12 ويرايش SPSS افزار نرم توسط

 ارائه بر عالوه ها داده تحليل در گرفت. قرار تحليل

 و پيرسون همبستگي آزمون از توصيفي هاي شاخص

 همزمان روش به چندگانه خطي رگرسيون تحليل

 شد. استفاده

 ها يافته
 را مطالعه نفر 122 مطالعه، در شده وارد نمونه 111 از

 3/71) نفر 301 تعداد، اين از که نمودند تکميل

 و بوده پسر (درصد 7/22) نفر 123 و دختر درصد(

 مطالعه در کنندگان شرکت سني ميانگين

 متغيرهاي ساير گرديد. محاسبه( 01/2±12/21)

 غيرآموزشي و آموزشي دسته دو به که دموگرافيک

  (.1 )جدول است شده داده نشان زير در اند شده تقسيم
 

 ( توزيع فراوني متغيرهاي دموگرافيک آموزشي و غير آموزشي به تفكيک سطوح1جدول 
 متغيرهاي دموگرافيک غير آموزشي دموگرافيک آموزشيمتغيرهاي 

 درصد تعداد سطح                          درصد تعداد سطح                     

 نوع دانشکده

 9/21 111 بهداشت

 شغل پدر

 1/11 12 کارگر و کشاورز

 1/27 111 کارمند 1/37 110 پيراپزشکي

 2/23 102 هبازنشست 1/12 79 مامايي -پرستاري

 1/30 131 آزاد 2/12 72 پزشکي

 محل اخذ ديپلم
 1/92 391 شهر

 شغل مادر
 1/27 371 خانه دار

 1/12 12 شاغل 3/1 27 روستا

 سهميه قبولي در کنکور

 1/11 12 1منطقه 

 تحصيالت پدر

 9/7 31 بي سواد

 3/11 11 خواندن و نوشتن 1/21 111 2منطقه 

 1/23 99 ر ديپلمزي 1/11 232 3منطقه 

 3/3 11 شاهد
 1/21 92 ديپلم

 1/31 133 باالي ديپلم

 سال تحصيلي

 1/9 39 سال اول

 تحصيالت مادر

 1/11 11 بي سواد

 7/21 93 خواندن و نوشتن 7/13 127 سال دوم

 1/21 109 سال سوم
 1/30 131 زير ديپلم

 1/19 23 ديپلم

 1/21 12 ديپلم باالي 7/21 93 سال چهارم

 مشاوره درسي

 2/32 132 خوب

 وضعيت سکونت فعلي

 7/12 20 منزل

 1/33 111 متوسط
 3/21 312 خوابگاه

 1/31 111 ضعيف

 مشاوره غير درسي

 1/23 100 خوب

 محل سکونت خانواده

 1/12 217 بومي استان

 1/27 111 متوسط
 1/37 111 غير بومي

 3/19 211 ضعيف

 

 و ميانگين )با روان سالمت نمره بين ارتباط بررسي در

 حمايت هاي سازه با (13/11±71/12 معيار انحراف

 تحصيلي استرس (،12/11±91/12) اجتماعي

 تحصيلي خودکارآمدي (،11/21±11/120)

 (13/31±1/1) نتيجه انتظار و (12/17±01/101)

 حمايت با روان سالمت بين که گرديد مشخص

 تحصيلي استرس ،(r=37/0 و p=000/0) اجتماعي

(000/0=p 11/0 و-=r) تحصيلي خودکارآمدي و 
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(000/0=p 21/0 و=r) اما داشت وجود دار معني رابطه 

  نتيجه انتظار و روان سالمت بين

(107/0=p 03/0 و=r) نشد. مشاهده اي رابطه  

 

 ( ضرايب رگرسيون خطي چندگانه مربوط به سالمت روان5 جدول

 β B P تغيرم β B P متغير

 721/0 -912/1 -011/0 سن 172/0 901/37 013/0 جنس

 112/0 121/27 031/0 شغل مادر 111/0 121/31 032/0 محل اخذ ديپلم

وضعيت 

 سکونت

 خوابگاه

 منزل

027/0- 

011/0- 

923/12- 

179/22- 

102/0 

113/0 

مشاوره غير 

درسي: نسبت 

 به ضعيف

 متوسط

 خوب

093/0- 

110/0- 

111/11- 

191/100

- 

071/0 

001/0 

 ها سازه

خودکارآمدي 

 استرس 

  انتظار نتيجه

 حمايت 

112/0 

111/0- 

070/0 

201/0 

111/2 

111/1- 

912/2 

221/1 

002/0 

000/0 

121/0 

000/0 

سال تحصيلي: 

 1نسبت به سال 

 2سال تحصيلي 

 3سال تحصيلي 

 1سال تحصيلي

119/0- 

122/0- 

173/0- 

311/21- 

127/77- 

17/111- 

091/0 

112/0 

022/0 

تحصيالت مادر: 

 نسبت به بيسواد

  و نوشتن  خواندن

  زير ديپلم

  ديپلم

 باالي ديپلم

022/0 

012/0 

019/0 

022/0- 

120/12 

032/39 

103/32 

792/11- 

112/0 

312/0 

121/0 

321/0 

تحصيالت پدر: 

 نسبت به بيسواد

  خواندن و نوشتن

  زير ديپلم

  ديپلم

  باالي ديپلم

011/0 

071/0- 

011/0- 

011/0- 

097/11 

212/11- 

031/21- 

709/21- 

312/0 

101/0 

179/0 

703/0 

شغل پدر: 

نسبت به کارگر 

 و کشاورز

 کارمند

 بازنشسته

 آزاد

092/0 

011/0 

112/0 

009/17 

270/33 

113/11 

212/0 

121/0 

112/0 
دانشکده: نسبت 

 به پزشکي

  دانشکده بهداشت

دانشکده 

  پيراپزشکي

  دانشکده پرستاري

131/0 

111/0 

011/0 

021/22 

211/12 

913/37 

022/0 

071/0 

313/0 

مشاوره درسي 

:نسبت به 

 ضعيف

 متوسط

  خوب

091/0 

110/0 

973/13 

213/91 

022/0 

013/0 

سهميه قبولي: 

نسبت به منطقه 

1 

  2منطقه 

  3منطقه 

  شاهد

101/0- 

071/0- 

011/0- 

719/72- 

122/11- 

223/21- 

293/0 

119/0 

721/0 

 

 از روان سالمت کننده پيشگويي عوامل تعيين جهت

 در که گرديد استفاده چندگانه خطي رگرسيون مدل

 نمره اجتماعي، شناختي نظريه ساختار اساس بر آن

 متغيرهاي و پاسخ متغير عنوان به روان سالمت

 روش به مستقل عوامل عنوان به ها سازه و دموگرافيک

 متغيرهاي ميان از شدند. مدل وارد همزمان

 بهداشت دانشکده دانشجويان آموزشي، گرافيکدمو

 روان سالمت از پزشکي دانشجويان با مقايسه در

 که دانشجوياني همچنين بودند. برخوردار بهتري

 در بودند کرده ارزيابي خوب را درسيي مشاوره

 نامناسب را درسي مشاوره که دانشجوياني با مقايسه

 بودند، برخوردار بهتري روان سالمت از دانستند مي

 مناسب را غيردرسي مشاوره که دانشجوياني اما

 که دانشجوياني با مقايسه در کردند مي ارزيابي

 روان سالمت داشتند نامناسب غيردرسي مشاوره

 چهارم سال دانشجويان همچنين داشتند. بدتري

 روان سالمت از اول سال دانشجويان به نسبت

 مورد هاي سازه بين در بودند. برخوردار تري مطلوب

 تبيين اجتماعي حمايت و خودکارآمدي سازه بررسي،

 با که طوري به بودند، روان سالمت مثبتي کننده
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 روان سالمت خودکارآمدي، در واحد 1 افزايش

 1 افزايش با و يافته افزايش واحد 17/2 اندازه به

 اندازه به روان سالمت اجتماعي، حمايت در واحد

 تحصيلي استرس هساز يافت. مي افزايش واحد 23/1

 که طوري به بود روان سالمت منفيي کننده تبيين نيز

 روان سالمت تحصيلي، استرس در واحد 1 افزايش با

 متغيرها اين يافت. مي کاهش واحد 12/1 اندازه به

 تبيين را روان سالمت تغييرات درصد 3/39

 (.2 )جدول (R2%=3/39) نمودند مي

 حمايت ،خودکارآمدي نظريه، ساختار اساس بر

 دموگرافيک عوامل تأثير تحت استرس و اجتماعي

 رگرسيون مدل اثر، اين بررسي جهت گيرند، مي قرار

 هر براي همزمان روش به ايي جداگانه چندگانه خطي

 غيرمستقيم اثر تا گرديد برازش ها سازه اين از يک

 مشخص روان سالمت بر نيز دموگرافيک متغيرهاي

 اجتماعي حمايت که رگرسيوني مدل در گردد.

 دموگرافيک متغيرهاي بود پاسخ متغير عنوان به

 کننده تبيين پدر آزاد شغل و جنس غيرآموزشي

  بودند. اجتماعي حمايت

 از پسر به نسبت دختر دانشجويان که طوري هب

 همچنين بودند، برخوردار بيشتري اجتماعي حمايت

 حمايت از ندداشت آزاد شغل پدرشان که دانشجوياني

 1/13 متغيرها اين بودند. برخوردار بااليي عياجتما

 کرد مي تبيين را اجتماعي حمايت تغييرات درصد

(1/13=%R2) (.3 )جدول  

 

 ( برآورد ضرايب رگرسيوني خطي مربوط به سازه حمايت اجتماعي2جدول 

 β B متغير
P 

value 
 β B P value متغير

 جنس

 سن

 محل اخذ ديپلم

 شغل مادر

111/0- 

011/0 

031/0 

031/0 

217/1- 

311/0 

111/3- 

132/1 

002/0 

371/0 

211/0 

117/0 

تحصيالت مادر: 

 نسبت به بيسواد

 خواندن و نوشتن

 زير ديپلم

 ديپلم

 باالي ديپلم

130/0- 

010/0- 

022/0- 

117/0- 

127/1- 

271/0- 

211/2- 

1/1 

021/0 

911/0 

330/0 

229/0 

 وضعيت سکونت
 خوابگاه

 منزل

019/0- 

072/0- 

119/0 

919/1- 

711/0 

217/0 

مشاوره غير 

درسي: نسبت 

 به ضعيف

 متوسط

 خوب

020/0- 

031/0- 

129/0- 

911/ 

071/0 

111/0 

تحصيالت پدر: 

 نسبت به بيسواد

 خواندن و نوشتن

 زير ديپلم

 ديپلم

 باالي ديپلم

091/0 

171/0 

119/0 

119/0 

112/3 

311/1 

113/3 

391/1 

217/0 

100/0 

311/0 

211/0 

سال تحصيلي: 

 1به سال نسبت 

 2سال تحصيلي 

 3سال تحصيلي 

 1سال تحصيلي

022/0 

091/0 

093/0 

112/2 

201/2 

912/2 

111/0 

311/0 

320/0 

شغل پدر: نسبت 

به کارگر و 

 کشاورز

 کارمند

 بازنشسته

 آزاد

112/0 

112/0 

121/0 

191/1 

317/3 

113/11 

111/0 

211/0 

030/0 

دانشکده: نسبت 

 به پزشکي

 دانشکده بهداشت

دانشکده 

 پيراپزشکي

 دانشکده پرستاري

001/0 

012/0 

010/0- 

111/0 

191/0 

011/2- 

913/0 

210/0 

391/0 

 :مشاوره درسي

 نسبت به ضعيف

 متوسط

 خوب

093/0 

131/0 

111/2 

732/3 

111/0 

073/0 

سهميه منطقه: 

نسبت به منطقه 

1 

 2منطقه 

 3منطقه 

 شاهد

017/0 

122/0- 

013/0- 

131/0 

121/3- 

112/1- 

222/0 

312/0 

120/0 
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 درسي مشاوره متغيرهاي خودکارآمدي، مورد در

 تبيين شاهد( و 3 ،2 )منطقه قبولي سهميه و خوب

 دانشجوياني که گفت توان مي بنابراين بودند. کننده

 به نسبت داشتند درسي مشاوره از مناسبي ارزيابي که

 از نداشتند رضايت درسي مشاوره از که دانشجوياني

 همچنين بودند. برخوردار ريباالت خودکارآمدي

 دانشجويان به نسبت شاهد و 3 ،2 مناطق دانشجويان

 اين بودند. مند بهره باالتري ازخودکارآمدي يک منطقه

 را خودکارآمدي تغييرات درصد 1/13 نيز متغيرها

 مدل (.1 )جدول (R2%=1/13) کرد مي تبيين

 نبود. معنادار تحصيلي استرس به مربوط رگرسيوني
 

 

 

 ( برآورد ضرايب رگرسيوني خطي مربوط به سازه خودکارآمدي تحصيلي4ل جدو

 β B متغير
P 

value 
 β B متغير

P 

value 
 جنس      

 سن      

 محل اخذ ديپلم      

 شغل مادر      

012/0- 

012/0 

072/0 

021/0 

199/0- 

101/0- 

110/1 

122/1 

713/0 

211/0 

131/0 

712/0 

تحصيالت مادر: 

 ادنسبت به بيسو

 خواندن و نوشتن

 زير ديپلم

 ديپلم

 باالي ديپلم

017/0 

131/0 

101/0 

111/0 

210/2 

012/1 

193/1 

111/7 

371/0 

132/0 

211/0 

137/0 

 وضعيت سکونت
 خوابگاه

 منزل

012/0 

121/0 

233/2- 

110/1 

311/0 

011/0 

 :مشاوره غيردرسي

 نسبت به ضعيف

 متوسط

 خوب

002/0- 

031/0 

021/0- 

172/1 

972/0 

1/0 

تحصيالت پدر: 

 نسبت به بيسواد

 خواندن و نوشتن

 زير ديپلم

 ديپلم

 باالي ديپلم

011/0 

 

011/0- 

021/0- 

021/0 

111/3 

 

121/2- 

273/0- 

771/0 

113/0 

 

111/0 

212/0 

223/0 

نسبت  سال تحصيلي:

 1به سال 

 2سال تحصيلي 

 3سال تحصيلي 

 1سال تحصيلي

017/0 

023/0 

072/0 

122/0 

922/0 

011/3 

222/0 

220/0 

137/0 

شغل پدر: نسبت 

به کارگر و 

 کشاورز

 کارمند

 بازنشسته

 آزاد

019/0 

113/0 

029/0 

102/2 

111/1 

093/1 

193/0 

073/0 

727/0 

دانشکده: نسبت به 

 پزشکي

  دانشکده بهداشت

دانشکده 

  پيراپزشکي

  دانشکده پرستاري

012/0 

012/0- 

027/0 

 

112/1 

110/0- 

222/1 

 

111/0 

212/0 

991/0 

 

 :مشاوره درسي

 نسبت به ضعيف

 متوسط

 خوب

000/0 

119/0 

 

011/0- 

113/1 

991/0 

011/0 

سهميه منطقه: نسبت 

 1به منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه 

 شاهد

290/0 

393/0 

117/0 

219/11 

101/11 

373/11 

013/0 

001/0 

003/0 

 

 بحث
 100 روان سالمت نمره حداکثر اينکه به توجه با

 روان سالمت نمره ميانگين کسب باشد مي

 سطح دهنده نشان مطالعه اين در (71/12±13/11)

 لذا ،باشد مي دانشجويان در روان سالمت متوسط

 دانشجويان در روان سالمت بر مؤثر عوامل شناسايي

 تحصيلي پيشرفت در اي سازنده نقش تواند مي

 آموزشي نظام کيفيت ارتقاء و کارايي و دانشجويان

 شناختي نظريه از مطالعه ينا در بنابراين باشد. داشته

 و مستقيم تأثير که عواملي پيشگويي جهت اجتماعي

 علوم دانشگاه دانشجويان روان سالمت بر غيرمستقيم

 اين نتايج است. شده استفاده دارند، بوشهر پزشکي

 بر مستقيم اثر خودکارآمدي که داد نشان مطالعه
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 و درسي مشاوره متغير دو اثر و داشته روان سالمت

  نمايد. مي گري ميانجي را روان سالمت بر قبولي هميهس

 & Kalantzi) کاالنتزي و کارادماس مطالعه در

Karademas) دانشجويان روي بر 2001 سال در که 

 سالمت بر خودکارآمدي نيز شد انجام آتن دانشگاه

 در (.12) داشت غيرمستقيم و مستقيم ثيرأت دانشجويان

 و مستقيم اثر آمديخودکار گسولبر و تورس مطالعه

 داشت؛ روان سالمت بر استرس طريق از غيرمستقيمي

 و اجتماعي تعامالت با خودکارآمدي بين همچنين

 وجود توجهي قابل رابطه دانشکده اساتيد با تعامل

 (2011) بشارت و پرتو مطالعه در (.11) داشت

 (GHQ) روان سالمت با منفي رابطه خودکارآمدي

 طور هب غلبه هاي مکانيسم قطري از عالوه هب داشت،

 نمود مي اثر اعمال روان سالمت بر نيز غيرمستقيم

 (،9) (2010) آباد چمن قانعي مطالعات در (.22)

 شهيد دانشگاه دانشجويان روي بر (1323) اعرابيان

 ملکي و (11) فوالدوند (،12) عييميرسم (،29) بهشتي

 انتهر دانشگاه دانشجويان روي بر (22-29) پيربازاري

 بر مؤثر فاکتور يک خودکارآمدي نيز (30) اميرکبير و

 که گفت توان مي بنابراين بود. روان سالمت

 هاي حالت تنظيم در محوري نقش خودکارآمدي

 که دانشجوياني کند. مي ايفا دانشجويان رواني و روحي

 يک از دارند اطمينان تحصيل در خود هاي توانايي به

 طريق )از درسي تکاليف تنظيم و مديريت با سو

 با ديگر سوي از و ديگران( و خود تجارب از ترکيبي

 روان سالمت بر استرس( بر )غلبه هيجانات تنظيم

 دانشجويان برخورداري همچنين گذارند. مي تأثير خود

 خودکارآمدي از شاهد دانشجويان و 3 و 2 مناطق

 طور هب تواند مي 1 منطقه دانشجويان به نسبت باالتر

 در اما شود. آنها در روان سالمت موجب غيرمستقيم

 بر 1322-29 سال در که همکاران و آرام دل مطالعه

 منظور به شهرکرد پزشکي علوم دانشجويان روي

 انجام ناموفق و موفق دانشجويان در روان سالمت

 سهميه از آنها بيشتر که ناموفق دانشجويان گرفت

 بدتري روان سالمت از بودند برخوردار ايثارگران

 کم به توان مي را تناقض اين (.31) بودند برخوردار

 و شاهد سهميه از برخوردار دانشجويان تعداد بودن

 اخير مطالعه در داد. نسبت حاضر مطالعه در 1 منطقه

 در که داشتند شاهد سهميه دانشجويان درصد 3/3 تنها

 است، پاييني بسيار نسبت آرام دل مطالعه با مقايسه

 دانشجويان درصد 1/11 تنها لعهمطا اين در همچنين

 منطقه دانشجويان مقايسه لذا داشتند يک منطقه سهميه

 تواند مي پاييني درصد چنين با افراد به نسبت 3 و 2

 ضرورت دهنده نشان که باشد تناقضات اين دليل

 توزيع با بزرگ هاي دانشگاه در عوامل اين مطالعه

 باشد. مي ها سهميه تر متعادل

 روان سالمت با حاضر مطالعه در که اي سازه ديگر

 اثر که بود اجتماعي حمايت داشت مستقيم ارتباط

 تعديل نيز را روان سالمت بر پدر شغل و جنس

 عالوه اجتماعي حمايت فوالدوند مطالعه در نمود. مي

 و استرس طريق از غيرمستقيمي رابطه ،مستقيم اثر بر

ي مطالعه در داشت. روان برسالمت خودکارآمدي

 حمايت (Torres & Solberg) گسولبر و ورست

 طريق از غيرمستقيمي اثري خانواده اجتماعي

 روان سالمت بر استرس و تحصيلي خودکارآمدي

 در (.11) بود روان سالمت بر مستقيم اثر فاقد و داشت

 مالزي در 2010 سال در (Mustafa) مصطفي مطالعه

 همدان در 1329-90 تحصيلي سال در جليليان (،32)

 اجتماعي حمايت نيز (30) پيربازاري ملکي و (33)

 استرازدينس داشت. افسردگي با داري معني منفي رابطه

 حمايت (2002)(Strazdins & Broom) بروم و

 کرده قلمداد روان سالمت ارتقاء عامل را اجتماعي
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 اين در باشند. مي مطالعه اين نتايج با راستا هم که (31)

 حمايت از دختر جوياندانش مندي بهره مطالعه،

 روان سالمت بهتر وضعيت به منجر باالتر اجتماعي

 اين توضيح در بود. شده پسر دانشجويان به نسبت

 جنسي نقش با متناسب رفتار که گفت توان مي يافته

 عالئم مردان از تر راحت زنان که شود مي باعث

 را جويي تسلي و کردن گريه مانند عاطفي هاي ناراحتي

 مددجويي نظر از زنان که دارد احتمال لذا دهند نشان

 روي ديگران به تر بيش عاطفي مشکالت با رابطه در

 دريافت را بيشتري اجتماعي حمايت رو اين از آورند

 کمک است ممکن مردان همچنين کرد، خواهند

 در کنند قلمداد ضعف نشانه را ديگران از خواستن

 و کنند دهاستفا اجتماعي حمايت راهبرد از کمتر نتيجه

 متغير ديگر (.31) ببرند بهره کمتري سالمت از

 اين به بود پدر شغل اجتماعي حمايت بر تأثيرگذار

 داشتند آزاد شغل پدرشان که دانشجوياني که ترتيب

 تا دارد احتمال و کردند مي دريافت را بااليي حمايت

 باشند. برخوردار نيز بيشتري روان سالمت از

 اکثر مزيت که گفت توان مي نتيجه اين توضيح در

 اساس بر کارها تنظيم و کافي وقت داشتن آزاد مشاغل

 نتيجه در باشد مي فرد خود هاي ريزي برنامه

 با بيشتر دارند آزاد شغل والدينشان که دانشجوياني

  اند. بوده تعامل در ها آن

 رابطه روان سالمت با تحصيلي استرس اخير مطالعه در

 و تورس مطالعات جيانت داشت. معکوسي مستقيم

 نيز (11) فوالدوند و (12) ميرسميعي (،11) گسولبر

 استرس باالي سطح باشند. مي اخير مطالعه راستاي در

 – روحي سالمت دانشجويان که شده باعث تحصيلي

  کنند. ابراز را کمتري رواني

 توانايي دانشجويان که زماني گفت توان مي بنابراين

 کافي زمان يا و داشته سيدر تکاليف انجام در کمتري

 را تحصيلي موقعيت باشند شتهندا آن انجام جهت

 و روحي هاي آشفتگي دچار و کرده ارزيابي زا استرس

 و راهنما اساتيد شود مي توصيه بنابراين شوند مي رواني

 فنون هاي کالس برگزاري با دانشگاه مشاوره مرکز

 کاهش دانشجويان در را حس اين استرس مديريت

 در روان سالمت ارتقاء باعث نهايت در و داده

 شوند. دانشجويان

 سالمت با نتيجه انتظار که داد نشان مطالعه اين نتايج

 ويس و آندرسون مطالعه در اما ندارد اي رابطه روان

(Anderson & Wise) (31) قوي طور به نتيجه انتظار 

 در .است بوده ارتباط در رفتاري قصد با مثبت و

 (Kobaua & DiIorio) لوريو دي و واکوباي مطالعه

 پيشگويي عوامل از يکي نتيجه انتظار 2003 سال در

  (.11) بود سالم زندگي سبک با مرتبط رفتارهاي کننده

 پوشاني هم دليل به تواند مي موجود تناقض علت

 حدي به استرس ثيرأت عبارتي به باشد هم بر متغيرها

 را نتيجه نتظارا جمله از ديگر متغيرهاي ثيرأت که است

 زمينه اين در بيشتر مطالعات انجام لذا نمايد، مي مخفي

  رسد. مي نظر به ضروري

 در شده وارد دموگرافيک متغيرهاي از مطالعه اين در

 بود. روان سالمت کننده تبيين دانشکده نوع متغير مدل،

 نسبت بهداشت دانشکده دانشجويان که داد نشان نتايج

 روان سالمت از پزشکي دانشکده دانشجويان به

 هاشمي جهاني مطالعه در بودند. برخوردار تري مطلوب

 سال دانشجويان روي بر 1321 سال در که همکاران و

 شد انجام قزوين پزشکي علوم دانشگاه آخر و اول

 نسبت بهداشت دانشکده دانشجويان که گرديد مشخص

 برخوردار کمتري رواني اختالل از ها دانشکده ساير به

  باشد. مي مطالعه اين راستاي در که (37) ندبود

 همچنين و دروس فشردگي و سختي رسد مي نظر به

 مراکزي در آموزش و تحصيليي دوره بودن طوالني
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 که شده باعث درمانگاه و بيمارستان همچون

 تري پايين روان سالمت ها دانشکده ساير دانشجويان

 ارتقاء جهت که شود مي توصيه بنابراين باشند. داشته

 با مربوطه هاي دانشکده دانشجويان، اين روان سالمت

 اين در که باشند ارتباط در دانشگاه مشاوره مرکز

 فنون کارگاه و ها کالس برگزاري با توانند مي راستا

 يادگيري، هاي روش بيماران، با ارتباط برقراري

 رواني اختالالت بروز از استرس مديريت و سازي آرام

  کنند. جلوگيري

 بود. روان سالمت کننده تبيين متغير ديگر تحصيلي سال

 بهتري روان سالمت چهارم سال دانشجويان که طوري به

 کردند. مي تجربه اول سال دانشجويان به نسبت را

 دوم سال دانشجويان نيز سولبرگ و تورس مطالعه در

 کمتري سالمت و بيشتر استرس چهارم سال به نسبت

 هاشمي جهاني مطالعه در (.11) کردند مي درک را

 از آخر سال دانشجويان به نسبت اول سال دانشجويان

 در اما (.37) بردند مي رنج بيشتري رواني اختالالت

 بر 2011 سال در که همکاران و (Elias) الياس مطالعه

 انجام مالزي پوتراي دانشگاه در دانشجو 371 روي

 استرس آخر سال دانشجويان که شد مشخص گرفت،

 به نسبت را تري پايين سالمت نتيجه در و ربيشت

 اين هاي يافته با که کردند مي درک اول سال دانشجويان

 (.32) است تناقض در مطالعه

 دانشگاه به ورود اول سال که گفت توان مي بنابراين

 گذاري پايه و تحصيلي هاي کننده تعيين افزايش دليل به

 منبع يک عنوان به تواند مي جديد اجتماعي روابط

 با شدن روبرو جهت آمادگي نداشتن و باشد زا استرس

 به منجر اول سال دانشجويان در زا استرس شرايط

 با مؤثرتر انطباق اما شود، مي تر پايين روان سالمت

 با بهتر اجتماعي روابط برقراري و آموزشي محيط

 روان سالمت باعث آخر، سال دانشجويان در ديگران

 است. شده ها آن در بهتر

 سالمت بر ثيرگذارأت دموگرافيک متغيرهاي ديگر از

 و درسي مشاوره ارزيابي مطالعه، اين در روان

 مشاوره که دانشجوياني که طوري به بود. غيردرسي

 با مقايسه در بودند کرده ارزيابي خوب را درسي

 بودند کرده ارزيابي ضعيف را درسي مشاوره که آنهايي

 را رابطه اين بودند. برخوردار بهتري روان سالمت از

 درسي مشاوره که کرد استدالل توان مي اينگونه

 اساتيد توسط اجتماعي حمايت از فرد درک صورت به

 تواند مي که اين بر عالوه عامل اين که کند مي عمل

 به منجر ببخشد بهبود را دانشجويان روان سالمت

 و کالمي هاي ترغيب طريق )از خودکارآمدي افزايش

 شده دانشگاهي تکاليف انجام در شيني(جان تجربيات

 دانشجويان روان سالمت نيز طريق اين از نهايت در و

 که دانشجوياني همچنين دهد. مي قرار تأثير تحت را

 در بودند کرده ارزيابي خوب را غيردرسي مشاوره

 ضعيف را غيردرسي مشاوره که آنهايي با مقايسه

 برخوردار بدتري روان سالمت از بودند کرده ارزيابي

 مشاور اساتيد که باشد دليل اين به تواند مي که بودند

 که دانشجوياني براي را غيردرسي مشاوره معموالً

 عبارتي به دهند مي انجام دارند نامطلوبي روان سالمت

 مشاوره انجام جهت عاملي رواني -روحي مشکالت

  است. بوده غيردرسي

 از دوديمح تعداد بر تمرکز مطالعه، اين محدوديت از

 دليل به که بوده اجتماعي شناختي نظريه هاي سازه

 که نبوده اين جز اي چاره ها پرسشنامه بودن حجيم

 مشخص را ديگر هاي سازه با متعدد مطالعات ضرورت

 مورد در ها يافته کسب که آنجايي از همچنين .نمايد مي

 است ممکن بود خودگزارشي طريق از ها سازه

 تأثير تحت مطالعه اين در کننده شرکت دانشجويان
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 قرار سؤاالت تعداد بودن زياد و محيطي زماني، عوامل

 آن يا خاص زمان آن با متناسب هاي پاسخ و گرفته

 صحيح ابراز از يا باشند کرده بيان را موقعيت

 که باشند کرده اجتناب خود رفتارهاي و احساسات

 اي پرسشنامه مطالعات کليه هاي محدوديت از عامل اين

 بررسي به توان مي مطالعه قوت نقاط از باشد. يم

 و جمعي طور به شناختي روان و محيطي عوامل

 قابليت که تصادفي گيري نمونه از استفاده همچنين

 مطالعه اين در کرد. اشاره دارد را جامعه کل به تعميم

 روان، سالمت بر تأثيرگذار مستقيم عوامل بر عالوه

  د.ش سنجيده نيز غيرمستقيم عوامل
 

 گيري نتيجه
 که گفت توان مي آمده دست به نتايج به توجه با

 نقش استرس و اجتماعي حمايت خودکارآمدي،

  کنند. مي ايفا دانشجويان روان سالمت در را بسزايي

 دانشجويان روان سالمت ارتقاء جهت بنابراين

 اساتيد که شود مي توصيه پسر، دانشجويان خصوص به

 را هايي کالس دانشگاه مشاوره مرکز همکاري با راهنما

 مديريت يادگيري، فنون خودکارآمدي، ارتقاء زمينه در

 برگزار بيمار با ارتباط هاي روش و استرس و زمان

 دانشجويان به زماني دادن اختصاص عالوه هب نمايند.

 و اساتيد با پيشنهاداتشان و نظرات کردن مطرح جهت

 هاي کلتش و ها انجمن ايجاد و ها دانشکدهي رؤسا

 طريق از همديگر تجارب از استفاده جهت دانشجويي

 سالمت ارتقاء در تواند مي اجتماعي حمايت ايجاد

 نظريه وسعت به توجه با شوند. واقع مفيد روان

 در نيز نظريه هاي سازه ساير از شود مي پيشنهاد

 گردد. استفاده بعدي مطالعات
 

 قدرداني و سپاس
 به مربوط تحقيقاتي کار هاي يافته حاصل مقاله اين

 دانشگاه بهداشت آموزش ارشد کارشناسي نامه پايان

  باشد. مي بوشهر پزشکي علوم

 و صبر با که کنندگان شرکت کليه از وسيله دينب

 و نمودند ياري را ما پژوهش اين انجام در حوصله

 پزشکي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت همچنين

 داريم. را قدرداني و تشکر کمال بوشهر

References: __________________________________________________________ 
 

1.Sadeghian E, Heidarian Pour A. Stressors and 

mental health status among students of  

Hamadan University of Medical Sciences. 

HAYAT 2009;15:71- 80. [Persian] 

2.Mohammad AZ, Narimani M, Barahmand O, 

et al. The relationship between emotional 

intelligence with self- efficacy and mental 

health in successes and non- successes 

students. Knowl Res Appl Psychol 2008; 

10:107-122. [Persian] 

3.Abasszadeh A. Association between mental 

health and educational stressful factors among 

students of Razi Nursing and Midwifery 

School in Kerman. Iran J Med Educ 

2011;11:200-209. [Persian] 

4.Mental and Neurological Disorders. The world 

health report, 2001. Available from: 

www.who.int/entity. 

5.Moshki M, Ghofranipour FA, Azad Falah P, et 

al. Effect of an educational program with self 

esteem and health control beliefs on mental 

health promotion of university students. FEYZ 

2009; 12: 38 – 45. [Persian] 

6.Rabbani Bavojdan M, Bagheri M, Rabbani 

Bavojdan M. Clinical comparison of general 

self-e   fficacy believes of depressed or anxious 

students with normal students. Psychol Res 

2012; 15(1): 29 -43. [Persian] 

7.Nutbeam D, Harris E. Theory in Nuteshell: A 

practical guide to health promotion theories. 

2th edition. McGraw-Hill. 2004. 

8.Artino AR, Rochelle JS, Durning S. Second-

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 16

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/browse.php?a_id=85&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/browse.php?a_id=85&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/browse.php?a_id=85&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/browse.php?a_id=85&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-640-en.html


 1543/ در سالمت روان ناخت اجتماعيکاربرد نظريه ش                                                جمالي و همكاران                           
 

ms.ac.irhttp://bpu 

year medical student motivational beliefs, 

emotions, and achievement. Med Educ 2010; 

44: 1203-12. 

9.Ghanaei Chamanabad A, Mirdoraghi F, 

Pakmehr H. The relationship of M.A. students 

meta-cognitive and self-efficacy beliefs with 

their mental health. Procedia Soc Behav Sci 

2011; 15: 3050–5. 

10.Mohamadi FS, Asadzadeh H, Ahadi H, et al. 

Testing bandura’s theory in school. Procedia 

Soc Behav Sci 2011; 12: 426-35. 

11.Torres JB, Solberg S. Role of self-efficacy, 

stress, social integration, and family support in 

Latino college student persistence and health. J 

Vocat Behav 2001; 59: 53-63. 

12.karademas EC, kalantzi-Azizi A. The stress 

process, self-efficacy expectations, and 

psychological health. Pers Individ Dif 2004; 

37: 1033-43. 

13.Walker G, Posner A, Wise JB. Using social 

cognitive theory to predict behavior. 

www.mnsu.edu/urc/journal/2003/walker_posn

er.pdf. 

14.Liem AD, Lau S, Nie Y. The role of self-

efficacy, task value, and achievement goals in 

predicting learning strategies, task 

disengagement, peer relationship, and 

achievement outcome. Contemp Educ Psychol 

2008; 33: 486-512. 

15.Kobu R, Dilorio C. Epilepsy self- efficacy 

management: a comparison of self-efficacy 

and outcome expectancy for medication 

adherence and lifestyle behaviors among 

people with epilepsy. Epilepsy Behav 2003; 4: 

217-25. 

16.Fooladvand KH, Farzad V, Shahraray M, et 

al. Role of social support, academic stress and 

academic self-efficacy on mental and physical 

health. Contemp Psychol 2009; 4: 81- 93. 

[Persian] 

17.Misra R, Castillo LG. Academic stress 

among college students: comparison of 

American and international students. Int J 

Stress Manag 2004; 11: 132-48.    

18.Mirsamiei M, Ebrahimi GS. A study on the 

relationship between self – efficacy,  efficacy, 

social support and exam anxiety and the 

psychological health of the men women 

students in Allameh Tabatabei University. Q 

Educ Psychol 2007; 2: 73-91. [Persian] 

19.Yusliza Mohd Y. Self-efficacy, perceived 

social support, and psychological adjustment 

in international undergraduate students in a 

public higher education institution in 

Malaysia. J Stud Int Educ 2011; 16: 353-371.    

20.Shokri O, Toulabi S, Ghanaei Z, et al. A 

psychometric study of the academic self-

efficacy beliefs questionnaire. Stud Learn Instr 

2012; 3: 11-16. [Persian] 

21.Shokri O, Kadivar P, Naghsh Z, et al. 

Personality traits, academic stress and 

academic performance. J Educ Psychol Stud 

2007; 3: 25-48. [Persian] 

22.Zimet GD, Powell SS, Farley GK, et al. 

Psychometric characteristics of the 

Multidimensional scale of perceived social 

support. J Pers Assess 1990; 55: 610-7. 

23.Rajabi Gh, Hashemi-Sheykh-Shabani SE. 

The study of psychometric properties of the 

Multidimensional Scale Perceived Social 

Support. J Behav Sci 2011; 5:357-64. [Persian] 

24.Rodriguez CM. The impact of academic self-

concept, expectation and the choice of learning 

strategy on academic achievement: the case of 

business students. High Educ Res Dev 2009; 

28: 523-39. 

25.Wigfield A, Eccles J. The development of 

achievement task values: a theoretical analysis. 

Dev Rev 1992; 12: 265-310. 

26- Shafinadery M, Kadivar P, Arabzadeh M , et 

al. An analysis of the factor structure, 

reliability, and validity of students’ outcome 

expectancy scale.Training Meas 2013; 3: 21-

35. [Persian] 

27.Montazeri A, Vahdaninia M, Mousavi SJ, et 

al. The Iranian version of 12-item short form 

health survey (SF-12): factor structure, internal 

consistency and construct validity. BMC 

Public Health 2009; 9: 341-7. 

28.Parto M, Besharat MA. The direct and 

indirect effects of self- efficacy and problem 

solving on mental health in adolescents: 

Assessing the role of coping strategies as 

mediating mechanism. Procedia Soc Behav Sci 

2011; 30: 639-43. 

29.Arabian A, Khodapanahi MK, Heydari M, et 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 16

http://www.mnsu.edu/urc/journal/2003/walker_posner.pdf
http://www.mnsu.edu/urc/journal/2003/walker_posner.pdf
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-640-en.html


1232/ بهمن و اسفند 6سال هفدهم/ شماره                                               /طب جنوب                                        1520
 

http://bpums.ac.ir 

al. Relationship between self efficacy beliefs, 

mental health and academic achievement in 

colleagues. J Psychol 2005; 8: 360-71. 

[Persian] 

30.Maleki Pirbazari M, Nouri R, Sarami GH. 

Social support and depression symptoms: the 

mediating role of self efficacy. Contemp 

Psychol 2011; 6: 26-34. [Persian] 

31.Delaram M, Salehian T, Froozandeh N, 

Alidoosti M. Comparison of general health in 

droupout and Non-droupout students of 

Shahrekord University of Medical Sciences. 

JIUMS 2012; 20: 1-8. 

32.Mustafa MB, Nasir R, Yusooff F. Parental 

support, personality, self-efficacy and 

depression among medical students. Procedia 

Soc Behav Sci 2010; 7: 419-24. 

33.Jalilian F, Emdadi S, Karimi M, et al. 

Depression among Collage Students; The role 

of general self-efficacy and perceived social 

support. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2012; 

18: 60-6. [Persian] 

34.Strazdins L, Broom D. The mental health 

costs and benefits of giving social support. Int 

J Stress Manag 2007; 14: 370-385.   

35.Riahi ME, Aliverdinia A, Pourhossein Z. 

Relationship between social support and 

mental health. Soc Welfare Q 2011; 10: 85-

121. [Persian] 

36.Anderson B, Wise J. The use of social cognitive 

theory to predict strength training behavior. 

http://ahn.mnsu.edu/rpls/faculty/urcposterbethan

yanderson.pdf. 

37.Jahani Hashemi H, Rahimzadeh Mirmahalleh 

S, Ghafelehbashi H, et al. Investigating the 

mental health of the first- and last-year 

students of QUMS (2005). JQUMS 2008; 12: 

41-19. [Persian] 

38.Elias H, Ping WS, Abdullah MC. Stress and 

academic achievement among undergraduate 

students in university Putra Malaysia. Procedia 

Soc Behav Sci 2011; 29: 646-55. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 16

http://ahn.mnsu.edu/rpls/faculty/urcposterbethanyanderson.pdf
http://ahn.mnsu.edu/rpls/faculty/urcposterbethanyanderson.pdf
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Jahani+Hashemi
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Rahimzadeh+Mirmahalleh
http://journal.qums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Ghafelehbashy
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-640-en.html


ISMJ 2015; 17(6): 1236-1251 
 

Website: http://bpums.ac.ir 

Journal Address: http://ismj.bpums.ac.ir 

 

 

Original Article 

 
 

Application of the basic constructs of social 

cognitive theory for predicting mental health in 

student of Bushehr University Medical Sciences 

2012-13 
 

M. Jamali 
1
, A. Noroozi 

1*
, R. Tahmasebi 

2,3 
 

1 Department of Health, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, IRAN 
2 Department of Health, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, IRAN 
3 Department of Health promotion, The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, Bushehr University 

of Medical Sciences, Bushehr, IRAN 

 

 
(Received 1 Mar, 2014 Accepted 11 Jul, 2013) 

 

Abstract 

Background: mental health is one of the health assessment topics in different communities
 
which

 
plays an 

important role in ensuring the dynamism and efficiency, especially in the students. Thus, the aim of this 

study is to application of basic constructs of social cognitive theory for predicting mental health in student 

of Bushehr University Medical Sciences. 

Materials and Methods: This cross– sectional study was conducted with using a systematic random 

sampling method in 428 students of Bushehr University Medical Sciences in 2012-13. Information was 

collected by using five standard questionnaires including academic self efficacy, academic stress, 

multidimensional social support, student outcome expectancy and
 
Quality of life (SF-36) scales. After data 

collection, all data was analyzed by SPSS statistical software with using Pearson correlation coefficient 

test and multiple linear regressions. 

Results: In this study, mental health had a significant correlation with social support (P =0.000, r=0.37), 

academic stress (P= 0.000, r= -0.45)
 
and academic self-efficacy (P =0.000 , r =0. 24). In the liner 

regression model, predictor factors of mental health were faculty type and
 
curriculum counseling and 

noncurriculum counseling evaluation
 
variables and self efficacy (P=0.031, B= 1.49), academic stress 

(P=0.000, B=- 4.35), and social support constructs (P=0.000, B =4.77). Also, gender, mother's education 

and father's job had indirect effects to mental health through social support and acceptance quota and 

curriculum counseling evaluation had indirect effects to mental health through self efficacy.  

Conclusion:
 
Utilization of strategies to increase self- efficacy,

 
creating

 
social support environment and 

also stress reduction
 
particularly with organization of curriculum and non-curriculum counseling sessions 

can promote mental health in students. 
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