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بیني  پسند در پیش نقش هنآ اگاني، نمجوشي شناخ ي و شخصیت جامعهتعییآ ندف از پژونش حاضر 

ای  به تعداد  روش پژونش از نوع توصیفي نمبس گي بود. برای ايآ منظور نمونه شجويان بود.سالمت چند بعدی دان

مشغول به تحصیل بودند، به  5563 – 66تحصیلي  ازمودني از دانشجويان دانشگاه محقق اردبیلي که در سال 523

سالمت عمومي گلدبرگ   نا از پرسشنامه اوری داده ای ان خاب شد. برای جمع دفي خوشهگیری تصا روش نمونه

( و پرسشنامه 2002پسند پنر ) ( پرسشنامه شخصیت جامعه2005(، پرسشنامه هنآ اگاني رايان و براون )5692)

نای ضريب نمبس گي  نا، از ازمون ( اس فاده شد. به منظور تجزيه و تحلیل داده2050نمجوشي شناخ ي گیالندرز )

ن ايج نشان داد که سالمت چند  اس فاده شد. SPSS-24رم افزار پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه از طريق ن

( و خرده >05/0Pو  r= 00/0نمجوشي شناخ ي )ی منفي، با  رابطه (>05/0Pو  r= -22/0)بعدی با هنآ اگاني 

و خرده ( >05/0Pو  r= -55/0)پسند  شخصیت جامعهی مثبت و با  رابطه (>05/0Pو  r= 59/0مقیا  نمجوشي )

درصد از واريانس  25ی منفي دارد و  رابطه (>05/0Pو  r= -53/0)گیری شده ديگران  سي جهتح مقیا  نم

. ضرايب ب ا نیز نشان داد که ( >005/0P) شود بیآ تبییآ مي سالمت چند بعدی دانشجويان توسط م غیرنای پیش

بیني م غیر مالک  یت پیشقابل  -55/0پسند با  و شخصیت جامعه 00/0، نمجوشي شناخ ي با  -22/0هنآ اگاني با 

توانند سالمت  پسند مي نای پژونش هنآ اگاني، نمجوشي شناخ ي و شخصیت جامعه بر اسا  ياف هرا داش ند. 

پسند و انجام مداخالت  بیني کنند؛ بنابرايآ با اموزش و تقويت هنآ اگاني و شخصیت جامعه چند بعدی را پیش

 بعدی دانشجويان دانشجويان را افزايش داد. توان سالمت چند مربوط به نمجوشي شناخ ي مي
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 مقدمه -1-1

رشد و بالندگی هر جامعه بستگی به نیروهای سازنده، سالم و کارآمد از نظر روانشناختی دارد و از این در عصر حاضر 

سالمت روان نسل حاضر و به ویژه دانشجو از نظر اهمیت در اولویت قرار دارد، چرا که عملکرد مطلوب جامعه مستلزم 

(. 6831وبی قرار داشته باشند )خسروانی و گیالنی،برخورداری از افرادی است که از حیث سالمت روانی در وضعیت مطل

بخش فردی است و سالمت روان اقشار یک جامعه خصوصا اقشار موثر  سالمت روان الزمه یک زندگی مفید، موثر و رضایت

های هر سرزمین محسوب  ی آن، الزمه پویایی، بالندگی واعتالی جامعه است. جوانان به عنوان مهمترین سرمایه و سازنده

شوند و از میان آنان دانشجویان به عنوان جوانان فرهیخته یک کشور نقش عمیقی را در چگونگی پیشرفت جامعه ایفا  می

انگیزگی تحصیلی و غیره در میان  کنند. فقدان سالمت روان موجب مشکالتی از قبیل افت تحصیلی و آموزشی، بی می

شماری نشان داده است  (. امروزه مطالعات بی6831و صالحی،  6831بخش،  ؛ فرح6831شود )جهانی هاشمی،  دانشجویان می

ی جسمی، اجتماعی و  گانه باشد که بیانگر تاثیر ابعاد سه که ریشه بسیاری از مشکالت جسمی و عاطفی مسائل روانی می

ی و مشکالت (. در همه کشورهای دنیا و از جمله کشور ما مسائل دانشگاه6831روانی آدمی بر روی همدیگر است )گنجی، 

رسد که عوامل متعددی سالمت روانشناختی آنها را به  گیرد و به نظر می روانشناختی بین دانشجویان دامنه وسیعی به خود می

ساز شکست و تسلیم فرد در برابر مشکالت است و اغلب به شکست تحصیلی، بیکاری، مشکالت  اندازد که زمینه خطر می

، 6شود )مونک و محمود و در برخی موارد حتی به خودکشی و دیگرکشی منجر می ترک تحصیلسالمت، ضعف در عملکرد، 

ها منجر به ازدیاد شمار بیماران مبتال به  ها و فشارهای اجتماعی، تعارضات و ناکامی (. افزایش بیش از حد استرس6111

به بیمارستان فزونی یابد )جعفری،  اختالل روانی گشته است و باعث شده که میزان مراجعه افراد مبتال به اختالالت روانی

 (.  6811؛ به نقل از شعبانی، 6831

 1نوعی از آگاهی را که بر اثر توجه روی هدف در لحظه جاری و بدون استنتاج لحظه به لحظه وجود دارد، ذهن آگاهی

و جاری بوده، به عنوان  (. به عبارت دیگر، ذهن آگاهی تعمّقی غیر عمدی بر روی وقایع حاضر1008، 8زین-گویند )کابات می

؛ رایان و 1008، 4گردد )هیز و ویلسون نوعی آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه اکنون در حال وقوع است، تعریف می

 (. 1008، 1براون

                                                
1- Monk & Mahmood 

2- mindfulness 
3- Kabat-Zinn 

4- Hayes,Wilson  

5- Ryan, Brown 
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شود رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظییم رفتیاری حیاکم شیوند و فیرد نسیبت بیه نتیای           همجوشی شناختی موجب می

، 1، سیاکت 1، هییز 1طبق بیانیات ماسیودا  (. 1064، 4، رمینگتون8، باند1، بلدرستون6یت کمتری پیدا کند )گیالندرزمستقیم، حساس

( پدیده همجوشی شناختی با زبان آدمی ارتباط دارد. در واقع ازآنجا که فرایندهای کالمی در برخی از ابعاد کم 1004) 3توهیگ

ویدادهای دارای ساختار کالمی چنانچه محسیوس باشیند واکینش نشیان دهنید،      باشند، افرادی که قادرند به ر و بیش مفید می 

شود و با ساختارهای واقعیی   ای که فراگرفته می جا از فرایندهای کالمی استفاده کنند. درواقع زبان از لحظه تمایل دارند در همه

، و همکیاران  1، رات کلیف، گرانتا، نورتیون  ینسکسافرا، )باررادهد.  می را با واقعیت افزایش مییابد، پیوند محرک کال ارتباط می

1061.) 

داند که بدون انتظار پاداش مادی یا اجتماعی، مساعدت دیگیران را   هایی می رفتار جامعه پسند را شامل فعالیت 60بیرهوف

میورد  انگیزد و پاداش آن عموما همان احساس خوشایندی فرد کمک کننده اسیت. بیه عبیارت دیگیر ایین اصیطالح در        بر می

رساند و حتی ممکن است خطراتیی   دهد، نمی رود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام می اعمالی به کار می

بینی سالمت چند بعدی دانشیجویان بیر اسیاس ذهین      (. بنابراین هدف مطالعه حاضر پیش6833، کریمیبرای او داشته باشد )

 ند است.پس آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه

 بیان مسئله -2 -1

باشد )احمدی، صحبائی و  ی حفظ و دوام عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی افراد جامعه می سالمت روان الزمه

ها  تواند زمینه ساز انواع استرس آید می میای به حساب  (. زندگی دانشجویی بر حسب اینکه موقعیت تازه6831محمدزاده، 

های  ند سالمت روانی دانشجویان را به خطر اندازد. آنها برای کنار آمدن با موقعیت جدید از شیوهتوا ها می باشد، این استرس

  ضیغمی و پورمدار و اجتنابی اشاره کرد ) مدار، هیجان های مساله توان به شیوه ند که میکن ای متعددی استفاده می مقابله

قابلیت فرد در برقراری ارتباط »سالمت روانی عبارت است از: ( 1060) 66(. از نظر سازمان بهداشت جهانی6831 بهاالدینی،

های هیجانی  موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصالح محیط اجتماعی خویش و حل مناسب و منطقی تعارض

                                                
1- Gillanders
2- Bolderston 

3- Bond

4- Remington 

5- Masuda 
6- Hayes 

7- Sackett 

8- Twohig 
Norton, Garnaat, Ratcliff ,Szafranski ,Barrera -9 

10- Birhouf

11- Word health organization
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کرد عمل»( نیز، سالمت روانی را به این صورت تعریف کرده است: 6833و سادوک ) 6سادوک«. و تمایالت شخصی خود

های ثمر بخش، روابط ارضا کننده با دیگران و  موفق کارکردهای روانی در قالب تفکر، خلق و رفتار، که منجر به فعالیت

ی افراد در  به عبارت دیگر، هدف اصلی سالمت روان کمک به همه«. شود توانایی انطباق با تغییر و مدارا با نامالیمات می

هنگ، شناخت وسیع و پیشگیری از بروز اختالالت خلقی، عاطفی و رفتاری است رسیدن به زندگی کاملتر، شادتر، هما

سالمت روان را داشتن اهداف مشخص، روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب، کمک به همنوعان و  8(. آدلر1001، 1)پیلگریم

ره مند از سالمت روان، ، الگوی شخصیت سالم و به4داند، در حالی که به باور راجرز کنترل عواطف و احساسات خود می

گیرد و دارای  ها و استعدادهای خود بهره می انسانی است بسیار کارآمد و با کنش و کارکرد کامل که از تمام توانایی

 (. 6818هایی همچون آمادگی برای کسب تجربه، احساس آزادی، خالقیت و آفرینندگی است )خدا رحیمی،  ویژگی

دانشجویان، ذهن آگاهی است. ذهن آگاهی به عنوان آگاهی پذیرا و عاری از  بعدیچند یکی از عوامل موثر در سالمت 

ترین  توان در کهن های این مفهوم را می (. پایه1008باشد )رایان و براون،  قضاوت از آنچه اکنون در حال وقوع است، می

لحظه به لحظه، مداوم و غیر ارزیابانه های بودایی ردیابی کرد. به عبارت دیگر ذهن آگاهی از طریق آگاهی و هشیاری  متن

شود و شامل آگاهی مداوم از احساسات  فیزیکی ، ادراکات، عواطف، افکار و تصورات  نسبت به فرایندهای روانی مشخص می

 (.1004، 1است. ذهن آگاهی از افکار جداناپذیر است )ولز

کنند و توانایی زیادی در مواجهه با دامنه  ادراک می افراد ذهن آگاه واقعیات درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف

(. 1001؛ براون و همکاران، 1008ها )اعم از خوشایند و ناخوشایند( دارند )رایان و براون،  ها و تجربه گسترده تفکرات، هیجان

ت و این با تفکیک توجه از نوع ذهن آگاهی، همان توجه دقیق فرد به آن چیزی است که او هم اکنون در حال تعبیر آن اس

و با  1(. این سازه روانشناختی را باید از خودآگاهی6111، 1)استین دگیر های حسی خام صورت می های خود از داده واکنش

های ذهنی است، اما تفاوت اصلی در  ها در توجه فزون یافته به تجربه توجه معطوف به خود متمایز کرد. تشابه این سازه

های تفکر خود محور بوده، با قضاوت  بدین معنا که جلب توجه در خودآگاهی تحت تاثیر سوگیریی شناختی آنهاست.  جنبه

های خود است. ذهن آگاهی با  راجع بخود همراه است، اما ذهن آگاهی، یک توجه بدون سوگیری و قضاوت پیرامون جنبه

                                                
1- Sadock
2- Pilgrim

3- Adller

4- Rogers
5- Wells

6- Astin 

7- Self awdreness
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ود آگاهی با میزان پایین بهزیستی روانشناختی بهزیستی ذهنی و روانشناختی و سالمت روانی رابطه مثبت دارد، در حالی که خ

 (. 1060، 1؛ فالکنستروم1001؛ براون و همکاران، 1001، 6مرتبط است )براون و کاسر

است. همجوشی شناختی مفهومی  8دومین عامل احتمالی مرتبط با سالمت چند بعدی دانشجویان همجوشی شناختی

شود. همجوشی شناختی یک فرآیند  گرفتار خود فکری بافت در شخص هک افتد می اتفاق زمانیاجتماعی است و  -شناختی

شناختی این است که  (. به عبارت دیگر منظور از همجوشی1004)هیز،  کند پذیری روانی را تهدید می کلیدی است که انعطاف

به بر دیگر منابع تنظیم شوند رفتار و تجر تاثیر افکارش قرار گیرد که گویی کامال داخلی هستند و موجب می فرد طوری تحت

(. همجوشی 1064کند )گیالندرز و همکاران،  رفتاری حاکم شوند و فرد نسبت به نتای  مستقیم، حساسیت کمتری پیدا می

در انگلستان طراحی شد. این مفهوم دارای دو مولفه  4( ACT) درمان تعهد و پذیرششناختی بطور تجربی توسط بنیاد 

 ( عمل دور شدن از افکار را گسلشACT(. در الگوی )1060)گیالندرز و همکاران، همجوشی و گسلش شناختی است 

نامند و فرایند مخالف آن همجوشی شناختی نام دارد. درمان تعهد پذیرش بر روابطی که شخص با افکار و عقاید  شناختی می

ای روانشناختی  شود و فاصله اعمال میکند، در این نوع درمان مداخالت همجوشی موجب رهایی افکار از  خود دارد تاکید می

(. در ارتباط با همجوشی، هیز و 1064کند )گیالندرز و همکاران،  بین شخص با افکار، عقاید، خاطرات و خیاالتش ایجاد می

ها هستند ترکیب  ( توضیح دادند که هیجانات بطور گسترده با افکاری که ناشی از تفاسیر واقعی تجربه1004همکارانش )

 کنند.  ند و تجربه درونی افراد را غیر قابل تشخیص میشو می

است.  1پسند ست، شخصیت جامعهدانشجویان در ارتباط ا چند بعدیرسد با سالمت  سومین متغیری که به نظر می

ر داند که بدون انتظار پاداش مادی یا اجتماعی، مساعدت دیگران را ب هایی می پسند را شامل فعالیت رفتار جامعه 1بیرهوف

کننده است. به عبارت دیگر این اصطالح در مورد اعمالی  وما همان احساس خوشایندی فرد کمکانگیزد و پاداش آن عم می

رساند و حتی ممکن است خطراتی برای او  دهد، نمی رود که هیچ سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام می به کار می

 (.6833، کریمیداشته باشد )

های خاص این  بندی ی دارند و بیشترین تاکید در طبقهدر جذب رفتار جامعه پسند شباهت زیاد زنان و مردان

ای و به  بیشتر نماینده ای و گروهی است و این رفتارها در مردان پسند در زنان، بیشتر رابطه جامعهرفتارهاست. رفتارهای 

های هورمونی انتظارات  باورها تحت تاثیر پردازش گیری شده مانند تمرکز بر قدرت همکاری است که مبدا این صورت جهت

                                                
1- Kasser

2- Falkentrom

3- Cognitive Fasion
4- Acceptance and Commitment Therapy

Prosocial Personality -5

6- Birhouf
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پسندانه از  تکاملی معتقدند که تمایالت جامعه(. برخی از روانشناسان 1001، 6های فردی قرار دارد )ایگلی اجتماعی و موقعیت

شود.  ن میجمله نوع دوستی، ذاتی بوده و بطور ژنتیکی توسط یک مکانیسم درونی مشترک بین تمام موجودات انسانی تعیی

ت یا هر واژه دیگری از دنیای وجود انسانی در رائه خدمات، متواضع بودن، حسن نیّبخشیدن، کمک کردن، داوطلب شدن، ا

هایی بدون انتظار پاداش یا عمل متقابل  رود. با آنکه چنین فعالیت بخشندگی و رفتار نوع دوستانه نسبت به دیگران به کار می

کننده مزایایی به دنبال دارند )پاگانو، کرنتزمن،  ( برای کمک1001، 1اک و استوتنر، پاست، جابر، زیود )پگانو، زلتشون انجام می

 (. 1060، 8و استوت زیواکاوندر، باریاک و 

دهند و آنها از حساسترین قشرهای  با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان را دانشجویان تشکیل می

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بر عهده خواهند گرفت ضرورت دارد که  نده همه چرخجامعه هستند که در آی

ی تکالیف  های جدی زندگی، و به ویژه از عهده ی چالش آنها از سالمت روانی باالتری برخوردار باشند تا بتوانند از عهده

مل مرتبط با سالمت چند بعدی دانشجویان، درصدد تحصیلی خود برآیند. بنابراین این پژوهش در راستای شناسایی عوا

بینی سالمت چند  پاسخگویی به این سوال بوده که آیا ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند در پیش

 بعدی دانشجویان نقش دارند؟

 اهمیت و ضرورت موضوع -3 -1

شک سالمت روانی، نقش مهمی  معه است. بییکی از محورهای ارزیابی سالمتی جوامع مختلف، بهداشت روانی آن جا

کند. از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد، برگزیده جامعه و سازندگان فردای  در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می

)ساکی و  تای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار اس باشند، بنابراین سالمت روانی آنان از اهمیت ویژه هر کشور می

 .(6836کیخانی، 

افراد جامعه بدون نجایی که نیروی کار و کالً وامع امری انکارناپذیر است و از آاهمیت دارا بودن سالمت روانی در ج

به ویژه دانشجویان  توانند در جامعه کارایی الزم را داشته باشند شناسایی عوامل مختل کننده کارایی افراد سالمت روان نمی

ساز جامعه هستند از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر چه افراد از سالمت روانی بیشتری برخوردار باشند آسیب  دهکه قشر آین

های بیشتری دست یابند و بیش از  توانند به موفقیت رخورداری از سالمت فکر و روان میپذیری آنها کمتر خواهد بود. با ب

ی کشورهای دنیا مسائل دانشگاهی و مشکالت روانشناختی بین  (. در همه6810نژاد،  مشکالت غلبه نمایند )شایانپیش بر 

اندازد.  مت روانشناختی آنها را به خطر میرسد که عوامل متعددی سال و به نظر می گیرد دانشجویان دامنه وسیعی به خود می

                                                
1- Eagly

2- Pagano, Zeltner, Post, Jaber, Zywiak & stowt

3- Pagano, krentzman, Onder, Baryak,  Zywiak & stowt
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های مفرط  مانند فشار و استرسعوامل بیرونی تواند ترکیبی از محرکهای درونی مانند ویژگیهای شخصیتی و  این عوامل می

در بین دانشجویان باشد که اغلب به شکست تحصیلی، بیکاری، مشکالت سالمت، ترک تحصیل منجر شود )تفتی و ولی 

ی شیوع اختالالت روانی در کشورهای مختلف جهان، حاکی از  با نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در زمینه (.6831زاده، 

میلیون نفر در دنیا به یکی از  100المت روان است. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت، بیش از بحرانی بودن وضعیت س

میلیون نفر مبتال به  110میلیون نفر مبتال به اختالالت روانی شدید،  10بین  این انواع اختالالت روانی مبتال هستند که از

میلیون نفر از  80میلیون نفر مبتال به صرع بوده و  10ی ذهنی، میلیون نفر مبتال به عقب ماندگ 610اختالالت ضعیف روانی، 

 (.6831برند )مهربانی،  دمانس رن  می

ایران از جمله کشورهایی است که بخش عمده ای از جمعیت آن جوان است. از این رو پرداختن به سالمت روانی این 

در سالمت جسمی و روانی و در نتیجه کاهش  قشر عظیم دارای ضرورت و الویت است. بدیهی است که هرگونه نارسایی

ای غیر قابل اجتناب به کندی در پیشرفت جامعه می انجامد )گزارش ملی جوانان،  توانایی های این قشر پر تحرک به گونه

(. از سوی دیگر با توجه به تحقیقات اندک در زمینه متغیر همجوشی شناختی 6811؛ به نقل از سلیمانی حمیدی نژاد، 6836

پسند بر سالمت چند بعدی  هی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعهر ایران، بنابراین این پژوهش به بررسی نقش ذهن آگاد

 دانشجویان می پردازد.

 اهداف پژوهش -4 -1

 اهداف اصلی:   -6 -4 -6

 تعیین رابطه بین ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند با سالمت چند بعدی دانشجویان -6

 پیش بینی سالمت چند بعدی دانشجویان بر اساس ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند -1

 اهداف فرعی: -1 -4 -6

 تعیین ارتباط ذهن آگاهی با سالمت چند بعدی دانشجویان -6

 تعیین ارتباط همجوشی شناختی با سالمت چند بعدی دانشجویان -1

 سالمت چند بعدی دانشجویان تعیین ارتباط شخصیت جامعه پسند با -8

 تعیین نقش ذهن آگاهی، همجوشی شناختی و شخصیت جامعه پسند در پیش بینی سالمت چند بعدی دانشجویان -4
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 های پژوهش فرضیه -5 -1

 وجود دارد.مستقیم بین ذهن آگاهی و سالمت چند بعدی دانشجویان رابطه  -6

 وجود دارد. مستقیم ان رابطهبین همجوشی شناختی و سالمت چند بعدی دانشجوی -1

 وجود دارد.مستقیم بین شخصیت جامعه پسند و سالمت چند بعدی دانشجویان رابطه  -8

 

 پژوهش سوال -1-6

سالمت چندبعدی بینی  در پیش پسند شخصیت جامعهو  همجوشی شناختی )با ابعاد همجوشی و گسلش( ،ذهن آگاهیآیا  

 در است؟نقش دارند؟ و سهم هر کدام چقدانشجویان 

 

 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها -7 -1

 سالمت چند بعدی -1 -7 -1

 اجتماعی و روانی جسمی، کامل رفاه برخورداری از عبارت است سالمتی سازمان بهداشت جهانی، دیدگاه تعریف نظری: از

 قرار شاخص مورد ارزیابی چهار در افراد بررسی طریق از روانی ( سالمت6111) 6از دیدگاه گلدبرگبیماری.  فقدان نه و است

 اجتماعی. کارکرد در و اختالل افسردگی، خوابی، بی و اضطراب جسمی، های نشانه از اند عبارت که گیرد می

ای بیه دسیت    ی سالمت عمومی گلیدبرگ در مقییاس فاصیله    ای اشاره دارد که آزمودنی در پرسشنامه تعریف عملیاتی: به نمره

 آورد.   می

 اهیذهن آگ -2 -7 -1

باشید )راییان و    ذهن آگاهی به عنوان آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه اکنون در حیال وقیوع اسیت، میی    تعریف نظری: 

 (.1008براون، 

آورد، اشیاره دارد.   به دست می سوالی ارزیابی ذهن آگاهی  براون و ریان 61مقیاس ای که آزمودنی در  تعریف عملیاتی: به نمره

 ای بود. ده برای سنجش این متغیر فاصلهمقیاس مورد استفا

 همجوشی شناختی -3 -7 -1

                                                
1- Goldberg  
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منظور از همجوشی شناختی این است که فرد طوری تحت تاثیری افکارش قرار گیرد که گیویی کیامال داخلیی    تعریف نظری: 

سیتقیم، حساسییت   شوند رفتار و تجربه بر دیگر منابع تنظیم رفتاری حاکم شوند و فرد نسیبت بیه نتیای  م    هستند و موجب می

 (.1064کند )گیالندرز و همکاران،  کمتری پیدا می

بیه دسیت    (1060) یالندرزگ شناختی هایی بود که از اجرای پرسشنامه همجوشی شناختی نمره میزان همجوشی تعریف عملیاتی:

 ای بود. مقیاس سنجش این متغیر نیز فاصله آید. می

 پسند شخصیت جامعه -4 -7 -1

داند که بدون انتظار پیاداش میادی ییا اجتمیاعی، مسیاعدت       هایی می پسند را شامل فعالیت وف رفتار جامعهتعریف نظری: بیره

 بیه  اعمیالی  مورد در اصطالح این کننده است. وما همان احساس خوشایندی فرد کمکانگیزد و پاداش آن عم دیگران را بر می

 او بیرای  خطراتیی  اسیت  ممکن و حتی رساند دهد، نمی می جامان را اعمال آن که فردی به سود مستقیمی هیچ که رود می کار

 (.6833، کریمیباشد ) داشته

سوالی پرسشنامه شخصییت   80ای بود که آزمونی در فرم  پسند نمره تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از شخصیت جامعه

 ای بود. مقیاس سنجش این متغیر نیز فاصله آورد. پسند به دست می جامعه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 مبانی نظری

 پژوهش
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 سالمت و ابعاد آن -2-1

ارائه شده است: سالمت حالت خوب بودن کامل،  6ترین تعریف از سالمت در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی معمول 

کند که  از نظر جسمی، روانی و اجتماعی است و این به معنای فقدان بیماری و ناتوانی نیست. این تعریف این مطلب را القا می

است و هم ارتقای سالمت مثبت را در از بیمار شدن )ناخوشی، آسیب و بیماری(  1هم شامل پیشگیریسالمت واقعی 

تعریف سازمان بهداشت جهانی را به این دلیل مورد انتقاد قرار داده است که حالت خوب بودن کامل، از  8گیرد. بن یارد برمی

این تعریف بنا به انتقاداتی که از آن شده (. 6831، 4)کرتیسنظر جسمی، روانی و اجتماعی در دنیای واقعی بسیار مشکل است 

آل است و از نظر امکان سنجش هم دشواری دارد. با این حال سه بعد اصلی سالمت به خوبی مورد  است تا حد زیادی ایده

ه عنوان مثال تاکید قرار گرفته است. بد نیست در عین حال متوجه سایر نکاتی باشیم که در بحث از سالمت مطرح است؛ ب

ی سالمت  نوشته بر این چند نکته درباره 6110ی ارزیابی سالمت در سال  شناس انگلیسی در کتابی در زمینه بالکستر جامعه

 به طور کلی تاکید داشته است: 

است. فرد ممکن است از یک نقطه نظر سالم و از نقطه نظر دیگر در شرایط بیماری قرار  1سالمت مفهومی چند بعدی -6

نظیر پادرد، میگرن، های متعدد دچار باشند ) و بیماریداشته باشد. بسیاری از افراد ممکن است علیرغم اینکه به مشکالت 

مشکل دید، افسردگی و غیره( خود را همچنان سالم به حساب بیاورند. ممکن است فرد بیماری جسمانی خاصی نداشته باشد 

 بیمار تلقی کند.اما به دلیل ناخرسندی روحی روانی، خود را 

توان سیاه و  ای در یک پیوستار در نظر گرفته شود یعنی سالمت یا عدم آن را نمی وضعیت سالمت ممکن است نقطه -1

 سفید دید.

های بیماری باشد که بسته به جنس، یا  ی میزان معینی از عالیم یا نشانه تواند در بردارنده تعریف از سالمت بهنجار می -8

ای از بیماری ندارد،  کند. در واقع اینکه فردی بگوید هیچ نشانه هنجارهای اجتماعی در افراد تفاوت پیدا می ی فرد یا تجربه

 شود. غیر عادی تلقی می

 

                                                
1-World Health Organization 

2- Prevention 
3- Banyard 

4- Curtis

5- Multidimensional  
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سالمت یکی از مهمترین عناصر تعریف سالمت نزد افراد عامی است. توانایی ایفای نقشهای  6جنبه یا وجه کارکردی -4

 "فهمم سالم نیستم وقتی نتوانم کارهایم را انجام بدهم می"شود:  بودن مالحضه می اجتماعی یکی از ویژگیهای سالم

 (.6831یزدی،  )باقری

ای چند بعدی است که عالوه بر بعد  شود که سالمت مسئله می( مشخص WHOبا توجه به تعریف سالمت )تعریف 

ماعی و سالمت هوش و ذهن به آن اضافه جسمی، روانی و اجتماعی ابعادی دیگری هم مانند سالمت معنوی، سالمت اجت

با آنکه این ابعاد در رابطه با یکدیگر عمل و بر یکدیگر کنش دارند ولى هر یک طبیعت خاص خود را دارند و براى کرد. 

بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.  1از بین ابعاد سالمت، سالمت روان مقاصد توصیفى باید جداگانه بررسى شوند.

(. 6836ها و جوامع است )شجاعی و زمانی منفرد،  ها، سازمان های مهم خانواده مروزه عدم سالمت روان یکی از گرفتاریا

های متفاوتی تعریف شده است. مفهوم سالمت روان شامل  های مختلف، به صورت سالمت روان توسط محققان از فرهنگ

کا به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خود شکوفایی احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، ات

باشد. البته با در نظر گرفتن تفاوتهای بین فرهنگها، ارائه تعریف جامع از سالمت روان  های بالقوه فکری و هیجانی می توانایی

تر از نبود اختالالت روانی نماید. با وجود این بر سر این امر اتفاق نظر وجود دارد که سالمت روان چیزی فرا غیر ممکن می

را در یک فرد صد در صد تایید کرد. حتی توان سالمت روان  است. به این معنی که صرفا به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی

بریم اما واضح است که برخی از ما به لحاظ روانی  با اینکه بسیاری از ما از بیماری خاص روانی قابل تشخیص رن  نمی

 (.6831تر از دیگران هستیم آنچه مسلم است حفظ سالمت روان نیز مانند سالمت جسم حائز اهمیت است )نجفی پور،  سالم

 عریف سالمت روانت -2-2

قابلیت فرد در برقراری ارتباط موزون و »( سالمت روانی عبارت است از: 1060از نظر سازمان بهداشت جهانی )

های هیجانی و  هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصالح محیط اجتماعی خویش و حل مناسب و منطقی تعارض

عملکرد موفق »ز، سالمت روانی را به این صورت تعریف کرده است: ( نی6833و سادوک ) 8سادوک«. تمایالت شخصی خود

های ثمر بخش، روابط ارضا کننده با دیگران و توانایی  کارکردهای روانی در قالب تفکر، خلق و رفتار، که منجر به فعالیت

ی افراد در رسیدن به  ه همهبه عبارت دیگر، هدف اصلی سالمت روان کمک ب«. شود انطباق با تغییر و مدارا با نامالیمات می

 (.1001زندگی کاملتر، شادتر، هماهنگ، شناخت وسیع و پیشگیری از بروز اختالالت خلقی، عاطفی و رفتاری است )پیلگریم، 

                                                
  1- Function 

2- Mental Health

3- Sadock
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ی شیوع اختالالت روانی در کشورهای مختلف جهان، حاکی از بحرانی بودن  با نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در زمینه

میلیون نفر از  410آمار سازمان بهداشت جهانی حاکی از این است که در سرتاسر جهان حدود  روان است.وضعیت سالمت 

درصد از عمر سپری شده با ناتوانی، حدود یک میلیون  88برند. علت  عصبی و رفتاری رن  می –مردم از مشکالت روانی 

میلیون نفر مبتال به اسکیزوفرنی  11ه افسردگی و حدود میلیون بیمار مبتال ب 610خودکشی موفق ساالنه در جهان، بیش از 

های روانی  دهد. این آمار جدای از دیگر مشکالتی است که بیماری های روانی را بر جامعه نشان می به خوبی تاثیر بیماری

ا در خود جای کنند؛ مشکالتی که فهرستی طوالنی از قتل و جنایت گرفته تا طالق و کودک آزاری ر برای اجتماع ایجاد می

بینی  (. پیش6831، مهربانیای برای سالمت روان چندان کار دور از ذهنی نیست ) دهد. با این اوصاف قرار دادن هفته می

درصد کل بار جهانی  61درصد افزایش یابد و حدود  10میزان اختالالت روانی و عصبی حدود 1010شود تا سال  می

کشورهای توسعه نیافته در سالمت روان مشکل دارند، در ایران نیز شیوع اختالل درصد مردم  31ها را شامل شود.  بیماری

 (.6831درصد گزارش شده است )نورباال و همکاران،  1/80درصد تا  1/66روانی 

سالمت جسم و روان جدای از یکدیگر نیستند. به همین دلیل نیز سالهاست تعریف سالمت دیگر تنها سالمت جسمی 

درصد مردم به نوعی به یکی از اختالالت روانی دچار هستند.  10تا  61د. بر اساس برآوردهای موجود بین گیر را در بر نمی

(. با وجود نقش مهم سالمت روان در 1003، 6شولتز و شولتزاین آماری که کم و بیش در اکثر کشورهای جهان وجود دارد )

ری از کشورها میزان کمی از بودجه سالمت خود را صرف های سازمان بهداشت جهانی بسیا ها، طبق گزارش زندگی انسان

شود. یک پنجم  های جسمی می کنند. در حقیقت عمده پول بخش بهداشت و درمان صرف بیماری بحث سالمت روانی می

ی بخش بهداشت و درمان خود را  اند، کمتر از یک درصد بودجه یکصد کشوری که آمارهای خود را به این سازمان ارائه کرده

ها  به دسته  های درمان بیماری درصد هزینه 68که طبق آمارهای این سازمان،  کنند. در حالی برای سالمت روانی هزینه می

تر این آمار گویای آن است که سالمت روانی هنوز در  شود. به بیان ساده روانی مربوط می –ای از اختالالت عصبی  گسترده

عصبی به منظور رفع  –است و منابع جهانی برای مبتالیان به اختالالت روانی اولویت بسیاری از کشورها قرار نگرفته 

 (.6818ر، یع آنها در جهان نابرابر است )کوپنیازهای روزافزون بهداشت روانی ناکافی و توز

تواند بیش از  های جسمانی نمود آشکاری ندارند، وضعیت روحی فرد می بسیاری از اختالالت روانی همانند بیماری

ی کشنده نباشند )هر های جسمان د مانند بیماریهای روانی شای ضعیت جسمی او وخیم باشد و نادیده نیز گرفته شود. بیماریو

های جسمانی  ی چند خودکشی یکی از علل مهم مرگ و میر بیماران روانی است( و از نظر آماری و مقایسه با مرگ ومیر بیمار

                                                
1- Schultz& Schultz 
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همین دلیل باشد که امروزه بیش از آنچه به روح و روان اهمیت داده شود به درمان بتوان آن را نادیده گرفت. شاید هم به 

که برای درمان مشکالت جسمی خود به مراکز درمانی مراجعه شود. اما از دیدگاه پزشکی بسیاری از بیماران  جسم پرداخته می

نها در آنجاست، اما متاسفانه بیشتر این برند و در حقیقت مشکل اصلی آ کنند، از اختالالت و مشکالت روانی رن  می می

های جسمانی با حل مشکالت روحی درمان  مشکالت روانی تشخیص داده نمی شوند. در صورتی که بسیاری از این بیماری

 (.همان منبعشود ) می

ها و  نشها، ت های گوناگون با هیجان ها از صبحگاه تا شامگاه به صورت زندگی ماشینی امروزی باعث شده است انسان

هایی مواجه باشند، که این فشارهای روانی با وضعیت بدنی، عصبی و روانی ما متناسب نیست. تقریبا  ها و نگرانی استرس

شوند. مسلما  درد می طور که بسیاری از آنها دچار سردرد یا دل کنند، همان ها برخی اوقات احساس افسردگی می تمامی انسان

توان تا  توان در امان بود. اما می های جسمی نیز نمی طور که از بیماری جلوگیری کرد، همان های روحی توان از ناراحتی نمی

حدی از آنها پیشگیری یا حداقل به موقع آنها را درمان کرد. حفظ سالمت روان نیاز به دانش و رهبری دارد تا به افراد کمک 

تری را  های مطلوب حل با محیط خود سازگاری پیدا کنند و راههایی صحیح از لحاظ عاطفی و روانی بتوانند  کند با ایجاد روش

طور که سالمت جسمی فراتر از نبود بیماری است، سالمت روان نیز امری بیشتر از  برای حل مشکالتشان پیدا کنند. همان

ندگی شاد دست توانیم به روح و روان متعادل و ز های سالمت روانی بهتر می نبود بیماری روحی است. با آموختن ویژگی

 (. 6834نیا،  رحیمییابیم. فراموش نکنیم جای خالی سالمت با هیچ چیزی پر نخواهد شد )

 اهمیت سالمت روان -2-3

برند که بر عزت نفس و  های روانی رن  می بر اساس شواهد سازمان بهداشت جهانی حدود نیمی از مردم دنیا از بیماری

ای از مفهوم کلی سالمت  روان در واقع جنبه  گذارد. مفهوم سالمت شان تاثیر می هتوانایی آنان برای عمل در زندگی روزمر

مفهوم سالمت  که چنین نیست و اند که نقطه مقابل سالمت روانی، بیماری روانی است در حالی است. برخی چنین تصور کرده

یگران در آرامش بودن است. فرد سالم تر از این است. سالمت روان قدرت آرام زیستن و با خود و د روانی بسیار گسترده

شناسد،  ها و استعدادهای خود را می تواند با خودش و دیگران زندگی کند، او محدودیت کند راحت است و می احساس می

دارد. وی از درون و احساسات خویش آگاه است و بر آنها  پذیرد و برای بهبود رفتار خویش گام بر می کمبودهای خود را می

 گذارد. کند زیر پا نمی ای راکه در آن زندگی می رد و معیارهای جامعهتلسط دا

داند  ها و مقابله با مشکالت زندگی و فشارها است. زیرا چنین شخصی می گیری در بحران سالمت روان قدرت تصمیم

دت که یک امر نسبی های بسیاری ممکن است مواجه شود. بنابراین برای دستیابی به سعا که در طول زندگی با فراز و نشیب
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نماید.  کند و از وقت آزاد خویش استفاده مفید می است باید تالش کند. شخص سالم از کار و زندگی خود احساس رضایت می

شود و برای احساسات و عواطف مردم، اهمیت قائل  شخصی که از نظر درونی نقصی ندارد، با دیگران از در تفاهم وارد می

تواند به دیگران اعتماد کند و مورد احترام و اعنماد دیگران قرار گیرد. شخص  شمارد. چنین فردی می شده و آنها را محترم می

که سالمت روانی ضعیف  کند، در حالی گیرد و برای دستیابی به آن اقدام می برای خود در نظر می« گرایانه واقع»سالم اهداف 

که  تواند زندگی فرد را تقویت کند در حالی المت روانی خوب میشود. حفظ س منجر به مشکالتی از قبیل سوء مصرف مواد می

دهد سالمت روانی با رفتارهای  سالمت روانی ضعیف مانع یک زندگی سالم و عنی است. شواهد رو به رشدی نشان می

 (.1060، 6اجتماعی مانند مدیریت استرس و سالمت جسمانی مرتبط است )ریچاردز، کامپانیا و موس

 روانیافراد سالم از نظر   ویژگی -2-4

مشکل است بگوییم که یک شخص از لحاظ روانی تا چه حد سالم و طبیعی است. میزان آن بر حسب تمدن جامعه، 

تواند  آید برای پی بردن به سالمت روانی انسان می زمان، مکان، فرهنگ و انتظارات هر جامعه تفاوت دارد. آنچه در زیر می

 راهنمای کوچکی باشد.

 .است دلگیر و ناراحت کمتر و کند می خوشی اظهار و است راضی بیشتر زندگی از سالم صشخ -6

 و خویش وجود واقعیت و کیفیت داند، می را خود های هدف و امیال ها، خواسته امکانات، است، آگاه خود استقالل از -1

 .کند می هماهنگ واقعیت با را خود روش و کرده درک را محیطش

 هم و کند می رضایت احساس دوستی این از خود هم که سازد برقرار دیگران با صمیمانه و دوستانه سباتمنا تواند می -8

 .باشد برخوردار او دوستی از صحبتش طرف

 است ممکن که هرچند و بیند می سالم و زیبا را زندگی و کند می رضایت احساس روز، معمولی وقایع و پیشامدها برابر در -4

 .کند ناتوانی احساس شخص سخت، وقایع و مشکالت مقابل در

 .برد می لذت آنها به کردن محبت از و دارد دوست را دیگران و خود -1

 .کنند تامین برایش راحت و خوب زندگی دیگران، که ندارد انتظار -1

 .باشد ناراحت و خشمگین که دارد حق حاد، و بخصوص موارد در -1

 .است آگاه دیگران روی خود رفتار تاثیر از و دارد قبول را خویشتن خوب و بد برد، می پی خود وجود ماهیت به -3

 .شود نمی قائل اضافی مزیت خود برای و کند نمی تحقیر را دیگران -1

 .باشد کند می زندگی آن در که ای جامعه قبول قابل که کند می اظهار نحوی به را هایش ناراحتی و آشفتگی  -60

                                                
1- Richards, Campania & muse
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 امکان راه، آن در داند می که کند می انتخاب را راهی همیشه و نیست توقع پر است، معتقد رکا یک انجام امکان به  -66

 .است دیگر های راه از بیش منظور یک شدن عملی

 .تنهایی در هم و کند می خوشی احساس جمع میان در هم  -61

 .(6831 فر، تیبشار) کند می حفظ را خود ماهیت و شخصیت همیشه ولی است دیگران بین اینکه با -68

 های مختلف مفهوم سالمت روان از دیدگاه -2-5

 دیدگاه فروید -2-5-1

اعتقاد دارد:  یجامعه است. و یها و فشارها فرد با خود و با خواسته یسازگار یبه معنا« سالمت روان» 6به نظر فروید

 ییاجرا ری)من(، که مد گویاست. ا« وایگسوپر»و « ایگو»، «اید» یسه ساختار به نام ها ایسه بخش  یانسان دارا تیشخص

. ردیگ یتحت فشار قرار م طیو مح «گویسوپرا»، «دیا»باشد، همواره از طرف  یحفظ تعادل آن م تشیاست و مسئول تیشخص

به هم خورده،  تیتعادل شخص جه،یدهد و در نت یاش را از دست م یتیریو مد ییگردد، قدرت اجرا فیفرد تضع یگویچنانچه ا

روان خود را از دست  متکه سال ی: کسیعنیفرد ناسازگار  د،یفرو دهیگردد. به عق یمبتال م یانسان به ناسازگار ت،یدر نها

 یا ازگار شدن فرد با خود و با جامعهسازگار کردن و س ییالگو، هدف نها نیا یِنظام ارزش در است. دهیگرد یماریداده و دچار ب

کند، بدون  یاش زندگ است که در جامعه یی فرد سالم هم کس خواهد باشد یه مکند ی جامعه هر چ یم یاست که در آن زندگ

 .دیاش به وجود آ و جامعهروان و ذهن او  نیب یتعارض نکهیا

خورد، و  یو تعارض به سر نبرد، بر چسب سالمت م زیاش سازگار باشد و با آنها در ست که با خود و جامعه یکس ن،یبنابرا

خورد.  یو مرض م یماریداشته باشد برچسب ب یریسازگار شود و با آنها تعارض و درگ شیجامعه خوکه نتواند با خود و  یکس

نظام آن است که به افراد آموزش دهد چگونه با خود و جامعه خود سازگار شوند، و به  نیو هنر ا تالشبه هر حال، تمام 

 .ستیقاومتشان در برابر آن چشان با جامعه و م یرا بدهد که علت ناسازگار نشیب نیا زین مارانیب

های خاصی برای سالمت روانی ضرورت دارد. نخستین ویژگی خودآگاهی است، یعنی هر آنچه  طبق نظر فروید ویژگی

مگر اینکه کنترل که ممکن است در ناخودآگاه موجب مشکل شود بایستی خودآگاه شود و خودآگاهی حقیقی ممکن نیست 

درهم شکسته شود. به نظر فروید خودآگاهی عنصر اصلی )و نه عنصر کافی(  سوپرایگوز حد ضروری یا زیاد اغیر واقعی و غیر

داند  های عمومی را، معیار نهایی سالمت روانی می ها و اشتیاق مندی سالمت روانی است. فروید بیگانگی منطقی را از عالقه

 (.6811نژاد،  )شعاری

                                                
1- Freud
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 دیدگاه آدلر -2-5-2

از سالمت روان توان و شهامت با جرات عمل کردن برای رسیدن به اهدافش را دارد. چنین  طبق نظر آدلر فرد برخوردار

فردی، جذاب و شاداب است و روابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد. فرد سالم به عقیده آدلر از مفاهیم و اهداف 

ی سالمت روان مطمئن و خوشبین است و ضمن خودش آگاهی دارد و عملکرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست. فرد دارا

 کند. پذیرفتن اشکاالت خود، در حد توان اقدام به رفع آنها می

فرد دارای سالمت روان به نظر آدلر، روابط خانوادگی صمیمی و مطلوبی دارد و جایگاه خودش را در خانواده و محیط 

مدار است و دارای اعمال مناسب بر تعقیب این  ند و غایتشناسد. همچنین فرد سالم در زندگی هدفم اجتماعی به درستی می

 (.6831است )کاویانی، « خویشتن»ترین هدف شخصیت سالم به عقیده آدلر تحقق  اعمال است. غایی

 

 دیدگاه اریک اریکسون -2-5-3

شناختی را  ناست. سالمت روا«  1من» شناختی اصوال نتیجه عملکرد قوی و قدرتمند  سالمت روان 6به عقیده اریکسون

اجتماعی تعریف کرد. توانایی مرتبط با اولین مرحله رشد روانی  –ها و در هر مرحله از رشد روانی  توان در قالب این توانایی می

اجتماعی  –است. مرحله سوم رشد روانی « اراده»اجتماعی  –است. مرحله دوم رشد روانی « امید»اجتماعی در طفولیت  –

است که در نهایت مشخص کننده مهارت و « شایستگی»شود. چهارمین توانایی بشر  می« هدف»منجر به بروز توانایی 

توانایی متمایز کننده ششمین « عشق»ت. اس« وفاداری»کند  خبرگی فرد است. توانایی و قدرتی که در نوجوانی بروز می

رتبط با مرحله مولد . توانایی  قدرت مداند اجتماعی است که اریکسون آن را بزرگترین قدرت بشر می –مرحله رشد روانی 

 است.« خرسندی»اجتماعی  –است. توانایی متناسب برای آخرین مرحله رشد روانی « مراقبت»بودن زندگی 

ای است که توانسته است توانایی متناسب با هر کدام  شناختی هر فرد به همان اندازه ی اریکسون سالمت روان به عقیده

کند بایستی از  فردی که در جامعه زندگی می» شناختی ارائه کرده است:  کرده باشد. سالمت رواناز مراحل زندگی را کسب 

 تعارض عاری باشد، بایستی از استعداد و توانایی بارزی استفاده کند، در کارش ماهر و استاد باشد، ابتکار نامحدود داشته باشد،

                                                
1- Erickson

2- ego 
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هایت در مورد فرآیند زندگی نظریه معنوی روشن و قابل درکی اش پسخوراند بگیرد و در ن از انجام لحظه به لحظه حرفه

 . (6833آبادی،  شفیعداشته باشد )

 دیدگاه اسکینر -2-5-4

ی بوده است. سالمت یبه بعد یکی از روانشناسان تجربی و صاحب نفوذ در سنت رفتارگرا 6143 سال از 6بی اف اسکینر

فتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است. و چنین انسانی وقتی با مشکل روانی و انسان سالم به عقیده اسکینر معادل با ر

جوید  روبرو شود از طریق شیوه اصالح رفتار برای بهبودی و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می

پندارد و بداند که خودش را نوعی توهم بتا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد. به عالوه انسان بایستی آزاد بودن 

گردد. انسان سالم کسی است که از  محیط است و هر رفتار توسط محدودی از عوامل محیطی مشخص می رفتار او تابع

تاییدات اجتماعی بیشتری به خاطر رفتارهای متناسب، از محیط و اطرافیانش دریافت کند. فرد سالم کسی است که بتواند با 

تری برسد و مفاهیم ذهنی مثل امیال هدفمندی،  یشتر از اصول علمی استفاده کند و به نتای  سودمندانههر روشی ب

 (.6833نگری و امالثهم را کنار بگذارد )احدی،  تغای

 های سالمت روانی مدل -2-6

 پزشکی –مدل زیستی  -2-6-1

باشد. الگوی  اری، ناراحتی و ناتوانی و ... میدر مدل پزشکی، سالمتی یعنی فقدان یک یا چند مورد از موارد مرگ، بیم

پزشکی حاوی این دیدگاه است که برای تمام اختالالت روانی، عوامل جسمانی شناخته شده یا قابل شناخت وجود  -زیستی  

باط بین های مختلف در ایجاد اختالالت سهیم باشند. ارت ها و مواد شیمیایی از راه ها، ژن دارد. به ویژه ممکن است میکروب

 شود. سالمت و بیماری و لذا سالمت روان و بیماری روانی به عنوان دو انتهای یک پیوستار در نظر گرفته می

 حداقل اختالل روانی / بیماری  <-----------------------------حداکثر اختالل / بیماری  

 مت روانحداکثر سال  <------------------------------حداقل سالمت روان        

پردازند. این الگو که الگویی مسلط برای درمان  شناختی سالمتی  و یا بیماری می پیروان این الگو عمدتا به تبیین زیست

داند.  انگاری دکارتی ذهن و بدن را دو جوهر جدا می انگاری دکارتی است. دوگانه در قرن بیستم بوده، به شدت متاثر از دوگانه

                                                
 1- Skinner 
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شود که با حذف  با بدن مانند ماشینی رفتار می»کند:  گرایانه توصیف می مکانیک پزشکی را الگوی –کللند الگوی زیستی  مک

 (.6831)کرتیس،  «شود دن تعمیر میروز مشکل است بیا جایگزینی بخش بیمار یا از میان برداشتن جسمی خارجی که علت ب

 مدل سیستماتیک -2-6-2

کند، بلکه بر این باور  به عوامل مکانیکی، شیمیایی و فیزیولوژیکی توجه نمی های روانی، تنها این مدل در تبیین بیماری

دهند و تحلیل وضعیت بیماری روانی  تاثیر قرار می  های روانی را تحت است که عوامل بسیاری در سطوح مختلف، پدیده

شود که در آن  در نظر گرفته می مستلزم بررسی این عوامل است. در این دیدگاه انسان و رفتارهای او در مجموع یک سیستم

شود که چگونه عوامل متنوع زیستی و عوامل  عوامل مختلف تاثیر متقابل بر هم دارند. با این دید سیستماتیک، مالحضه می

 گذارند. روانی و اجتماعی بر یکدیگر اثر می

 مدل چند بعدی -2-6-3

اند. در این الگو سالمت  سازی و عملیاتی کرده هومبعدی از سالمت روانشناختی را مفریف و همکاران یک الگوی چند

ی مثبت با دیگران  شناختی ماهیت مثبت عملکردی دارد که متشکل از عناصر مختلفی مانند: الف( پذیرش خود ب( رابطه روان

 باشد. ج( خود پیروی د( غلبه بر محیط ح( هدفمندی در زندگی و رشد شخصی می

 مدل ارتقاء -2-6-4

اجتماعی،  –روانی  –نظور منسجم کردن مفاهیم گوناگون و مبانی متعدد و گاه متعارض الگوی زیستی این الگو به م

های محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تحلیل  ای به جنبه تحت یک ساختار نظری واحد مطرح شد. مدل ارتقاء به طور گسترده

اندیشد. ارتقای سالمتی،  و محوری در زندگی بشر می سالمت روانی توجه دارد و به سالمت روانی به عنوان یک بحث اساسی

سازد تا توان کنترل خویش را افزایش دهد و سالمتی خود را برای رسیدن به حالت کاملی از  فرایندی است که فرد را قادر می

این خودشناسی  شود تا فرد به خودشناسی برسد تا در پرتو رفاه اجتماعی، روانی و جسمی بهبود بخشد. در این مدل تالش می

بتواند انتظارات خود را بیان کند و نیازهای خود را تحقق بخشد و قادر به تغییر محیط یا سازگاری با آن باشد. ارتقای سالمتی 

فقط مسئول حفظ سالمتی در یک حد خاص نیست، بلکه بر این عقیده است که باید فراتر از سالمتی در زندگی و احساس 

 شادی گام بردارد.
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 ذهن آگاهی -2-7

ی مفاهیمی چون  ای چند بعدی است که دشواری عملیاتی کردن آن به اثبات رسیده است و بردارنده سازه 6ذهن اگاهی

تا حضور مندی است. این اجزا بایستی حضور داشته باشند  عدم قضاوت، پذیرش، آگاهی نسبت به لحظه حال، توجه و نیت

توان ان را با استفاده از کلمات توصیف کرد اما از آنجایی که بر  یتی است که میذهن تجربه شود و گفته شده حضور ذهن فعال

توان تعریف آن را به طور کامل با کلمات بیان کرد با این حال آزمایش  انگیختن تجارب غیر کالمی فرآیند ظریفی است نمی

ی حال به  ی عبارت است از توجه به لحظههای آن است. در روانشناسی بالینی، ذهن اگاه ذهن آگاهی نیازمند تعریف مولفه

 (.6816پور،  ؛ به نقل از محمدخانی و خانی6110، 1زین-ای غیر قضاوتی و متمرکز بر هدف است )کابات شیوه

باشد، که با هشیاری،  )در زبان مقدس بودائیان( می 8ی ساتی ی انگلیسی ترجمه واژه نامه ی ذهن آگاهی در لغت واژه

زبان روانشناسان بودائیسم بوده است و ذهن آگاهی به عنوان  4(. پالی6114زین، -دن ارتباط دارد )کاباتتوجه و به خاطر سپر

ی حال در یک لحظه توصیف  نجا به عنوان توجه کامل به تجربهآشود و در  هسته اصلی آموزش در این مکتب شناخته می

دون هیچ قضاوتی و به عنوان مشاهده کردن بدون ای خاص به یک هدف در زمان حال و ب توجه کردن به شیوه. شود می

 (.6114زین، -شود )کابات داوری در نظر گرفته می

ه مدت در ی کوتا ی حافظه هینهجانات شخصی، عملکرد بفقدان اشتغال ذهنی مفرط به گذشته یا آینده، هشیاری به هی

ردن غذا و انجام خودکار امور زندگی از مهمترین پیگیری حوادث حال حاضر، توانایی تمرکز در انجام امور، عدم شتاب در خو

کند )براون و  باشد که شرایط شناختی مساعد در برخورد موثر با مسائل و امور زندگی را فراهم می مصادیق ذهن آگاهی می

 (.1008رایان، 

اصی از توجه ذهن آگاهی به زبان ساده به معنای آگاه بودن از افکار، رفتار، هیجانات و احساسات است و شکل خ

شود که در آن دو عنصر اساسی: حواس جمع بودن، بیداری صد در صد و آگاه بودن نسبت به همه رخدادهایی  محسوب می

گونه  باشد. به این شکل که هیچ که همین االن در اطراف ما و همینطور درون بدن ما در حال اتفاق افتادن هستند، می

بودن اتفاقات، این بیداری و حواس جمعی و ذهن آگاهی ما را تحت تاثیر قرار  قضاوت پیشداوری نسبت به درست و نادرست

 (.1001، 1ندهد )ویلیامز و سگال

                                                
1- Mindfulness

2- Kabat-zinn
3- sati 

4- Pali 

5- Williams, Segal
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 کند که ذهن اگاهی به معنای توجه ویژه به اهداف زمان حال و توجه بدون قضاوت است.  ( بیان می6114زین )-کابات

حالت ذهنی تعریف شده است که روی تجربیات در زمان زین ذهن اگاهی به عنوان یک -به عبارت دیگر از نظر کابات

 حال بدون قضاوت و داوری متمرکز است.

 ( ذهن آگاهی را به عنوان آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه اکنون در حال وقوع است، تعریف 1008براون و رایان )

 کنند. می

 صی که در حال مراقبه است به صورت دقیق به ( معتقد است که در ذهن آگاهی شخ1001) و همکاران 6کینگ استون

 بیند. پردازد و هر واقعه را همانطور که اتفاق افتاده است، می حقایق موجود می

 6دانند که عبارتند از  اصلی میی  ( ذهن آگاهی را در برگیرنده دو مولفه1004) 1شاپ، شاپیرو، کارلسون و همکاران بی- 

 -1دهند؛  که امکان بازشناسی رویدادهای ذهنی را در زمان حال افزایش می حفظ خود تنظیمی توجه بر تجارب فعلی

 شود. گیری ویژه در تجربه شخصی که به صورت کنجکاوی، گشودگی و پذیرش مشخص می اتخاذ یک جهت

 خاستگاه ذهن آگاهی -2-8

های  ترین متن توان در کهن یهای این مفهوم را م های مشرق زمین قرار دارد، پایه خاستگاه اصلی ذهن آگاهی در آموزه

بودایی ردیابی کرد. درست است که موضوع ذهن اگاهی در شرق کشف شد، اما در حال حاضر در سراسر جهان به عنوان یک 

العاده موثر و کارامد برای مقابله با مشکالت روزافزون روانی قرن بیست و یک مطرح است )سگال، تیزدل و  رویکرد فوق

ای تحت عنوان کاهش استرس بر مبنای ذهن آگاهی را در غرب  رای مثال پرفسور جان کابات زین برنامه(. ب1001، 8ویلیامز

بیمارستان آمریکا ارائه شده و  100های طب مکمل بوده و در حال حاضر در بیش از  توسعه داده است که یکی از شیوه

 (.1001، ورو و ملینوسکیهای دانشگاهی در طب مکمل و جایگزین است )م موضوع بسیاری از پژوهش

های الزم در حقایق اصیل چهارگانه در فرهنگ  فرض توان گفت ذهن آگاهی یکی از پیش تر می با ارائه تصویری روشن

تهمیدات اخالقی )زندگی درست، فعالیت درست و گفتار  -6ی بودا عبارتند از  بودایی است. سه نوع گام در طریقت چهارگانه

نظم و انضباط ذهنی )تالش درست یا ذهن آگاهی درست(. اغلب این  -8درست و هدف درست  داشتن دیدگاه -1درست( 

ها نقش مهمی در پرداختن به ذهن اگاهی به عنوان یک تکنیک در جهت رسیدن به  شوند، این آموزش ها آموزش داده می گام
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و آگاهی و  شناخترا که در راه رسیدن به توان مشکالتی  آزادی روحی داشته است. از طریق تمرکز بر تمرین ذهن اگاهی می

 برد. ی وجود دارد را کاهش داد و از بینرسیدن به آزاد

ی سوتا برای تطهیر موجودات توسط راهبی  اند. واژه ذهن اگاهی چهار پایه اصلی دارد که با آموزش بودا مشخص شده

بردن از آیین حقیقت و  از میان بردن درد و ناراحتی، بهرهشود و کارایی آن غلبه بر غمگینی و پریشانی،  بودایی به کار برده می

ی دیگری به صورت تمرین در فرهنگ  ی سوتا کلمه (. شبیه کلمه6810؛ به نقل از آریاپوران، 6111آرامش بوده است )والش، 

ز طریق آن کسی که مراقبه باشد و ا گرفت که ماهاسائئ پاتهانا نام دارد. پاتهانا به معنای کوشش می بودا مود استفاده قرار می

تامل در مورد بدن، آورد. چهار شالوده اصلی این مراقبه، شامل  دهد ذهن اگاهی و توجه را در خودش به وجود می را انجام می

 (.1008، 6باشد )بائر می احساسات در مورد خود، ذهن و تامل در مورد مفاهیم ذهنی

تنفس  -6ورود به بدن در شش بخش توصیف شده است که عبارتند از:  های ایجاد تفکر برای های سوتا، تمرین در آموزش

 آرامش بدنی. -1عناصر جسمانی و  -1واقعیت بدن  -4درک بدنی  -8حالت و وضعیت بدنی  -1

که به نوعی با ذهن آگاهی مرتبط هستند.  دهد تامل و تفکر در مورد مفاهیم ذهنی اصولی مانند روشنگری را آموزش می

رسد که هر کس این چهار شالوده اساسی و اصلی ذهن آگاهی را تمرین کند، در آن  وتا با این هدف به پایان میهای س تمرین

 (.1008واحد به باالترین سطح دانش و توجه خواهد رسید )بائر، 

اشد ذهن تر ب اش جمع در مجموع هر چه انسان بیدارتر و هوشیارتر باشد و حواسش نسبت به اتفاقات جاری و اکنون زندگی

تر و موثرتر و آرامش و اطمینان قلبی او بیشتر است )سگال، تیزدل و  هایش به تحریکات زندگی خردمندانه تر است و پاسخ آگاه

توان گفت ریشه و خاستگاه ذهن آگاهی در مکتب بودائیسم نهفته است و این مکتب نقش مهمی  (. بنابراین می1008ویلیامز، 

 داشته است. در تروی  این تکنیک درمانی

 های ذهن آگاهی مکانیسم -2-9

 های دخیل در زیربنای اثربخشی ذهن اگاهی تجزیه و تحلیل این عبارات است. یک راه برای بررسی مکانیسم

ی حال و در عین حال آگاه بودن  توانایی تمرکز توجه به لحظه تمرکز توجه بر هدف و تمرکز بر لحظه حال است:

گرا برای توصیف افراد دارای کارکردهای کامل  هایی است که بسیاری از روانشناسان انسان الکنسبت به اهداف فردی جزء م

هایی است که در  ی حال واجد توانایی حفظ توجه به همه محرک دهد. توجه کردن به لحظه و خودشکوفا مورد اشاره قرار می
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ند عاطفه منفی احساسات جسمانی یا افکار و شوند. این نوع توجه کردن موضوعات مختلفی مان حیطه هوشیاری ظاهر می

 گیرد. گیری را در بر می تصورات استیصال برانگیز در زمان شکل

یابانه و التقاطی زبان است.  این مکانیسم به دلیل از بین رفتن کاربرد ارزش های غیر قضاوتی: توجه کردن به شیوه

ی  دهد تا به سادگی به مشاهده تی تاکید کند این آموزش را میذهن آگاهی به جای اینکه به ارزیابی تجارب هیجانی و شناخ

شود و از این  بندی جزمی تجارب می این رویدادها بنشینیم. تصور بر این است که ذهن آگاهی موجب کاهش گرایش به طبقه

 تواند به عنوان راهبردی مفید برای تقویت و سازگار کردن اعمال رفتاری و شناختی تلقی گردد. حیث می

شود اول از  ذهن آگاهی نوعی کنترل فرایند توجه که منجر به ایجاد آگاهی فراشناختی می ی آگاهی فراشناختی: توسعه

ای است که توجه در آن متمرکز شده است؛ یعنی بازبینی نقطه تمرکز توجه در  همه توجه کردن نیازمند آگاه بودن از نقطه

گیرد، فراشناخت گفته  ی که در آن بازبینی نقطه تمرکز توجه نیز صورت میروانشناسی شناختی به بازبینی فرایندهای فکر

شود. این بازبینی شرط الزم برای هدایت فعاالنه توجه است اما همچنین ممکن است به خودی خود مزایایی نیز داشته  می

 باشد.

( بیان 6816نقل از محمدخانی، ؛ به 6138) 6نظریه تفاوت از خود هیگنز آل: کاهش تفاوت بین خود واقعی و خود ایده

گزینی دارای ساختارهای شناختی هستند که رابطه بین خودپنداره جاری را با  یابی به تعادل یا هدف کند افراد برای دست می

دهند، هر چه تفاوت میان دو وضعیت بیشتر باشد مالل و افسردگی تجربه شده  اهداف مرتبط با خود مورد بازبینی قرار می

بیشتر خواهد بود. یکی دیگر از طرق اثر گذاری ذهن آگاهی در کاهش افسردگی محافظت از بیمار در برابر اثر  توسط فرد

شود تا کمتر درگیر بررسی تفاوت بین  ال است، به این شیوه به بیمار کمک می های مبتنی بر خود ایده ساز خود راهنمایی آماده

ازگارانه و ناکارآمدی را که برای راهنمایی خود برشمرده است رها کند. رها آل شود و با اهداف ناس خود واقعی و خود ایده

شود که خود مانع از انجام کار با  نکردن اهداف ناسازگارانه به احتمال زیاد موجب به راه انداختن نشخوار فکری در افراد می

 شود. عملی بر اساس اهداف معتبر می

شود. پذیرش نوعی نگرش است و باورهای فرد در  پذیرش محسوب می ذهن آگاهی راهی برای تسهیل ایجاد پذیرش:

های خالص از  های بدنی یا بازنمایی روانی شامل توانایی تلقی نکردن افکار، احساسات یا حسن ارتباط با تجارب درون

ی مانند قضاوت یا ی کارکردهای زبان روانی غیر نمادی به وسیله ها و عدم تالش برای دوری گزینی از تجارب درون واقعیت

 دهد. در حالت پذیرش یک فکر، تنها یک فکر و یک احساس، یک احساس است نه چیزی کمتر نه  یابی را نشان می ارزش
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Abstract: 

 Aim: The aim of this study was to investigate the role of mindfulness, cognitive 

fusion and prosocial personality in predicting multidimensional health of students. 

Method: The research method was descriptive-correlational. For this purpose, a sample of 

370 students from the University of Mohaghegh Ardabili who were studying in the year 

1395-96 were selected by random cluster sampling. To collect data, from General Health 

(Goldberg, 1972) questionnaire, Mindfulness evaluation Scale (Brown & Ryan, 2003), 

Cognitive Fusion (Gillanders, 2010) questionnaire and Pro-social Personality questionire 

(Penner, 2003) was used. Pearson correlation coefficient and multiple regression were used 

to analyze the data through SPSS-24 software .Results: The results showed that 

multidimensional health had a negative relationship with mindfulness (r = -0.22, P <0.01) 

with cognitive fusion (r = 0.40, P<0.01) and fusion subscale (r =0.37, P<0.01) have a 

positive relationship and with the prosocial personality (r = -0.11, P <0.01) and oriented 

empathy Subscales (r = -./15, P <0.01)  is a negative correlation and 20% of the variance 

multidimensional health of students is explained by predictor variables (P <0.001). Beta 

coefficients showed that mindfulness with -0.22, cognitive fusion with 0.40 and prosocial 

personality with -0.11 were predictive of dependent variables.Conclusion: According to 

research findings, mindfulness, cognitive fusion and prosocial personality can predict 

multidimensional health; thus with educating and enhancing the mindfulness and prosocial 

personality, and interventions related to cognitive fusion can increase multidimensional 

health of students.
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