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در  یو ذهـن آگـاه   یشـناخت  یهمجوشـ  یتی،شخصـ  یـپ نقـش ت  یپژوهش حاضر باهـدف بررسـ  :هدف 

  .انجام شد ی دانشجویان مجرد سن باالو اختالالت روان یدام بینی یشپ

جامعه آماري شـامل  . پژوهش حاضر با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد:شناسی پژوهش روش

ي در دسـترس  ریـ گ نمونهسال دانشگاه محقق اردبیلی بودند که به روش  25کلیه دانشجویان مجرد باالي 

از پرسشـنامه امیـدواري   . نمونـه انتخـاب شـدند    عنـوان  بـه ) مونثنفر  60و  مذکرنفر  60(نفر120تعداد

اگرامیـ ان، پرسشـنامه تشـخیص شخصـیت    )1976(یروانت ي اختالالها نشانه، پرسشنامه )1991(ردیاشنا

) 2006(بـورگ یفراذهـن آگـاهی    پرسشـنامه ،)2010(النـدرز یگ، پرسشنامه همجوشی شناختی )1990(

مورد  زمان همو رگرسیون چندگانه  نورسیپي همبستگی ها آزموني پژوهش از طریق ها داده. استفاده شد

  .قرار گرفتند لیوتحل هیتجز

ها نشان داد که امید به زندگی دانشجویان مجرد سن باال با تیـپ شخصـیتی موفقیـت گـرا،      یافته:ها یافته

گسلش شناختی و ذهن آگاهی رابطه مثبت معنادار و با تیـپ شخصـیتی فردگـرا و همجوشـی شـناختی      

ن بـاال بـا تیـپ شخصـیتی     دانشجویان مجرد سرابطه منفی معنادار دارد همچنین نمره کل اختالل روانی 

، تیپ شخصیتی چالش گر و ذهن آگاهی رابطه منفی معنادار و بـا تیـپ شخصـیتی وفـادار و     موفقیت گرا

نتـایج رگرسـیون چندگانـه همزمـان نشـان داد کـه تیـپ        . همجوشی شناختی رابطه مثبت معنـادار دارد 

درصد از واریـانس  44انس امید به زندگی و درصد از واری43شخصیتی، همجوشی شناختی و ذهن آگاهی 

  .کند بینی می اختالل روانی را در دانشجویان مجرد سن باال پیش

توان پیشنهاد داد که براي بهبود امید بـه زنـدگی و کـاهش     هاي پژوهش می با توجه به یافته:گیري نتیجه

اه براي دانشجویان در نظـر گرفتـه   هاي ویژه در دانشگ هاي روانی دانشجویان مجرد سن باال مشاوره اختالل

  .شود

تیپ شخصیتی، همجوشی شناختی، ذهن آگاهی، امید به زندگی، اخـتالل روانـی، سـن    :هاي کلیدي واژه

  ازدواج

  

  

  



  مقدمه- 1-1

مهم براي ارزیابی میزان سالمت و بهداشت جسمی و روانی افراد  هاي شاخصیکیاز 

آن بر  ریتأث شاید امري شخصی تلقی شود اما ١ازدواج.یک جامعه،شاخص سن ازدواج است

یی را دارد تا ها سازماني ا جامعهدر این راستا هر . پوشیده نیست کس چیهروابط و افراد بر 

اگرچه ممکن است در همه جوامع ازدواج داراي . تشکیل زندگی زوجین را تنظیم کنند

در تشکیل خانواده و بقاي نسل بشر هدف  ها همهآنمعنا و مفهوم یکسانی نباشد، اما 

براي اینکه جامعه در روال صحیح خود قدم بردارد نیاز است که ازدواج از . مشترکی دارند

 .در زمان خودش انجام گیردموقع  بهادشدهاد پذیرفته شود تا اهداف یسوي همه افر

اقتصادي و اجتماعی  مالحظاتافزایش سن ازدواج و تجرد قطعی بیشتر پایبند  درگذشته

عوارض روحی و روانی را نیز  ادشدهبود ولی امروزه افزایش سن ازدواج عالوه بر مشکالت ی

  .به دنبال دارد

یک چالش اصلی جامعه ایرانی درآمده،  صورت بهوانان ایرانی آنچه امروزه در میان ج

فرصت ازدواج  که، جوانانی کنندینمجوانانی که ازدواج . افزایش سن ازدواج است

و ی هستند نینش خانهي غلط اجتماعی مجبور به ها سنتجوانانی که به خاطر  ابندی ینم

و  مسائلنیا. ا مجرد باشندهمچنین جوانانی که دوست دارند مدت زیادي از عمر خود ر

است درآورده  مسئلهیک  صورت بهسن ازدواج را  تاهم داده  دست به دستعواملی دیگر 

  ).1386آرمکی، آزاد(

افرادي که . بهداشت روانی اهمیت به سزایی دارد ازنظرازدواج و انتخاب همسر 

یزدانی (اند  شدهکمتر دچار اختالل روانی  اند بودهو در این امر موفق  اند کرده ازدواج

. یش سن ازدواج پیامدهاي فراوانی براي جامعه و فرد به همراه خواهد داشتافزا ).1376،

با آن روبه رومی  2هایی که مجردها یبآسنگاهی به تحقیقات گذشته برخی از مشکالت و 

است که به همبستگی ی شناس جامعهکیم اولین دوررسد  یمدهد به نظر  یمشوند را نشان 

وي در سال . ی پی برده استشناخت روان-و یک متغیر اجتماعی تأهلبین وضعیت 

ی از افزایش خودکشی مربوط به دادبخشسال پیش نشان  120، یعنی حدود 1897

یباً به نصف کاهش تقربه عبارتی،ازدواج خطر خودکشی را . وضعیت زناشویی است

 ،کرده ازدواجبیشتر است بنابراین افراد  متأهالنه دهد؛ خودکشی در مجردها نسبت ب یم

                                                                                                                        
1.Marriage

.البته در اینجا منظور از مجرد ها، افرادي هستند که هرگز ازدواج نکرده اند. ٢
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  ).1378دورکیم، (کشند یمرا کمتر  خود

آمده است و در پی  به وجود ي اخیر در جامعه ایرانیها دههبا توجه به تحوالتی کهدر 

هدف پژوهش حاضر  میا بودهسنازدواج جوانان  در خصوصی راتییتغآن تحوالت، شاهد 

ي روحی و روانی را که در پی افزایش سن ازدواج براي امدهایپو  راتیتأثاین است که 

  .ی قرار دهدموردبررسدیآیبه وجودمجوانان 

  مسئلهبیان - 1-2

ازدواج و نیاز جنسی یکی از نیازهایی است که در دین اسالم به آن خیلی سفارش 

قرآن ازدواج مایه آرامش روح و روان آدمی است که این خود از  ازنظر. شده است

ازدواج پیوند قانونی مرد و ).21آیه  ،سوره روم(ي رحمت و بزرگی خداوند است ها شانهن

در ارتباط با نهاد خانواده است و کارکرد آن کنترل و تنظیم  قاًیدقزن با همدیگر است و 

علومی چون  موردتوجهبر ادیان و مذاهب، عالوه رو نیازا.زندگیجنسی و اجتماعی آن است

، تعلیم و تربیت، فلسفه، یشناس روانی، حقوق، اقتصاد، شناس مردمی، شناس جامعهتاریخ، 

بر اساس آمارهاي  حال، ینباا). 1391مرادي و صفاریان،(قرارگرفتهاست ی شناس ستیز

کشور و مرکز آمار ایران، میانگین سن ازدواج جوانان در ایران در سال  احوال ثبتسازمان 

که این ارقام در مقایسه  استسال بوده  1/22ن سال و براي زنا 4/27براي مردان 1392

افزایش چشمگیري را نشان )براي زنان 8/19سال براي مردان و  6/23(1365با سال 

  ).1392کشور و مرکز ایران، احوال ثبتسایت سازمان (دهد یم

ازدواج موجب آسایش و آرامش، پیشرفت فردي و اجتماعی،  کهییازآنجا 

که پیامد آن سالمت  گرددیمنیازهاي روانی  نیتأمي جنسی، بقاي نسل و ازهایننیتأم

این نیازها، ضررهاي  موقع بهعدم برآورده شدن صحیح و . فردي و اجتماعی است

از سویی دیگر نادیده گرفتن نیاز جنسی و . کندیمي به فرد و اجتماع وارد ریناپذ جبران

ي هایبداخالقالت فردي و اجتماعی و تخلیه نشدن آن باعث خشم،افسردگیو دیگر مشک

زندگی فرد در اجتماع ).1390حبیب پور و غفاري، (شود یمرفتاري در روابط بین فردي 

و دختر و پسري که داراي ناکامی در ارضاي نیازهاي خود هستند ممکن  شودیمکامل 

ماعی، شغلی خود در کارکرد اجت نوبه بهاست فشار روانی زیادي را تجربه کنندو این مسئله 

موجب گسترش  ها انسانهمچنین تغییر رفتار  کندیماختالل ایجاد  ها آنو تحصیلی 

همچنین افسردگی در افرادي . اختالالتی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس شده است

که این موضوع با توجه به نوع زندگی امروزي،  کندیمبیشتر بروز  معموالًکه تنها هستند 

 دچار شتریبدرصد  30افراد مجرد تا  شده انجامي هایبر اساسبررس .دشویمبیشتر دیده 
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اضطراب، افسردگی و استرس شده و مشکالت روانی در  ژهیو بهاختالالت روانی 

تجرد و افزایش سن ازدواج و ).2013، 1کارلز(انجامد یمبیشتري به طول  زمان هامدت آن

که افزایش سن آشکارشدههمچنینکنندیمعمل  آور عنواناسترس بهي ناشی از آن هایناکام

 15ازدواجمنجر به اختالل در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردي شده و نهایت 

؛ )1385شاهمیري و قریشی زاده،(کنندیمبیماران افسرده در اثر خودکشی فوت  درصد

ی وجهت قابلبسیار باالست و بخش ) سالگی 16-30(میزان خودکشی در سنین جوانی  که

اند ماندهیا از آن ناکام  اند بوده، در ازدواج ناموفق اند کردهاز افرادي که اقدام به خودکشی 

  ).1383تقوي، (

ازدواج و تمایل به ازدواج در افراد را  تواندیمامید به زندگی از عوامل دیگري است که 

مانند پاسخ  ها اسیامید با سالمت روانی و جسمی که با انواع مق .قرار دهد ریتأثتحت 

 ي پرفشاردادهایرومثبت به مداخله پزشکی، سالمت ذهنی، خلق مثبت، پرهیز از 

زنـدگی، نشـاط و شـادکامی در مور زندگی و مسئله گشایی همبستگی مثبـت دارد و 

ی و نیب خوش).1384، ترجمه پاشا شریفی و همکاران، 2کار(کندیم ینیب شیها را پ آن

زیادي  ریتأثی، باورهاي مثبت بر بیماري و سالمت روانی و جسمانی انسان طورکل به

).1383شهنی ییالق، (گذارندیم

ي شخصیتی افراد هایژگیوقرار دهد،  ریتأثازدواج را تحت  تواندیمیکی از عواملی که 

ی آنان در عهدشکنیا  وبه برآورد میزان تعهد  توانندیمي شخصیتی افراد هایژگیو. است

بر ي شخصیت افراد را ها هینظر ).3،1997سابشکلفورد و (دینماازدواج کمک 

یکی از این . اند کردهي مختلف تقسیم ها پیتي شخصیتی مختلف به هایژگیاساسو

ي هایژگیونیتر مهمخالصه  طور بهانیاگرام نام دارد که  گانه نهي شخصیتی ها پیتها هینظر

و قمشتادار،فاو ،محققا،گرد،فرگرا عمل دهنده،ياری ،گرا کمال٤ي شخصیتی انیاگرامها پیت

). 1391حسینیان و همکاران، (به خودهست مطمئن ،چالش طلب ق،شوور و ش با

ي مهم شخصیتی با ها سازهیکی از  عنوان بهیی را گرا کمال) 1389(رضاخانی و همکاران 

ي ها زهیانگیی و گرا کمالي ازدواج بررسی کردند که نتایج نشان داد بین ها زهیانگباورها و 

نشان ) 1394(همکاران ی و نیحس .نامناسب ازدواج رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

یی و گشودگی به تجربه با تعهد زناشویی رنجور خوي شخصیتی روان هایژگیوکه  اند داده

                                                                                                                        
1.Charles
2.Carr
1.Shakelford &Buss
2. Enneagram Type Indicator
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ي ریپذ تیمسئولیی، سازگاري و گرا بروني هایژگیوی منفی و معناداري دارد و همبستگ

ي شخصیتی قدرت هایژگیورابطه مثبت و معناداري با تعهد زناشویی دارند و تمامی 

  .رادارندی تعهد زناشویی نیب شیپ

بگذارد عامل  ریتأثسن و تجرد جوانان  شیبرافزاتواندیمي فردي که هایژگیواز دیگر 

. مرتبط است یو روان یبا اختالالت جسم یشناخت یهمجوش. همجوشی شناختی است

باشد احتمال مبتال شدن به  شتریدر افراد ب یشناخت یجوش هرچه قدر هم یعنینیا

). 2015گیالندرز و همکاران،(است  شتریها ب در آنیهم و روان یاختالالت جسم

ي جسمی و هايماریبي مختلفی اثر تعاملی همجوشی شناختی را در خصوص ها پژوهش

گیالندرز (سرطان ، )1،2016نو فرگوسباردی(اختالل استرس پس از سانحه  ازجملهروانی 

بررسی ) 2015، 2فرانچزو و فلسنر(اجباري  _، اختالل وسواسی )2015و همکاران، 

اما اثر تعاملی همجوشی شناختی در مورد مقوله افزایش سن ازدواج تاکنون  اند کرده

  .مطرح نشده است

زندگی جوانان مجرد  دراختالالت بالینی و امید به تواندیمعوامل دیگري که  ازجمله 

ذهن آگاهی شامل آگاهی . است ها آنآگاهی  ذهني ها مهارتسن باال نقش داشته باشد 

و عاري از  رایادراکات، عواطف، افکار و تصورات، آگاهی پذ کی،یزیمداوم از احساسات ف

آگاهی  تواندیمذهن آگاهی ). 2008همکاران، و ٣فرن(هست جاري  عیقضاوت وقا

داده و  را کاهشي نسبت به احساسات و افکار دشوار را افزایش و استرس تر قیعم

نشان ) 1394(همکاران شیرین زاده دستگیر و ). 4،2007براون(بخشد سالمتی را بهبود 

ي، افسردگیو نشخوار فکرکه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش  اند داده

در خصوص اینکه ذهن آگاهی بر  حال نیبااودشیمافسردگی  مبتالبهنقص بازداري افراد 

ي دارد پژوهشی صورت ریازآنچهتأثپیامدهاي افزایش سن ازدواج و اختالالت بالینی ناشی 

  .نگرفته است

با توجه به افزایش روزافزون سن ازدواج در جامعه و شیوع اختالالت روانی ناشی از آن 

ي ضروري است و ریپذ بیآسدر این  مؤثردر افراد مجرد سن باال، پرداختن به عوامل 

ی به ده پاسخي پژوهش موجود در این زمینه موجب شد که مطالعه حاضر درصدد خألها

، ذهن آگاهی و همجوشی شناختی در گانه نهي شخصیتی ها پیتباشد که آیا  سؤالاین 

                                                                                                                        
3.Bardeen & Fergus
4.Francazio & Flessner
5.Frewen
1.Brown
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  مجرد سن باال نقش دارد؟ دانشجویانی امید به زندگی و اختالالت روانی نیب شیپ

  پژوهش تیاهمرورت و ض- 1-3

تمام جوامع به دنبال این هستند که سطح سالمت افراد جامعه خود را ارتقا دهند زیرا 

در این راستا . که جوامع براي رشد و پیشرفت بهنیروي کار همه افراد خود نیازمندند

اندوزي و مداخله مناسب سالمت افراد را افزایش داد تا عضو مفیدي از  بادانشتوانیم

سالمت و بهداشت روان و جسم افراد را  رسدیمیکی از مواردي که به نظر .جامعه شوند

ي اخیر است که ممکن است ها سالمسئله افزایش سن ازدواج در  دهدیمقرار  ریتأثتحت 

ي زندگی انسان اعم از روانی، ها جنبهبر  ندتوایمپیامدهاي مختلفی برجاي بگذارد و 

. بگذارد و امید به زندگی افراد را کاهش دهد ریتأثجسمی، جنسی، اجتماعی و معنوي 

و سعادتمندانه در افزایش سالمت  تیفیباکی زناشویی وزندگاهمیت اساسی ازدواج  رغم به

در رات جهانی، طی چند دهه اخیر، همسو با تغیی متأسفانهی و اجتماعی روان جسمی،

 افتهیشیشدتافزا بهمیانگین سن ازدواج و از سوي دیگر میزان طالق  سو کنیز از ی رانیا

  ).1392ریاحی و علیزاده،(است 

ــد  ــروز تجــرد     ازنظــرنبای ــه ب ــزایش ســن ازدواج و در ادام ــده اف ــه پدی دور داشــت ک

قطعــی باعــث اخــتالل در کــارکرد طبیعــی نهــاد خــانواده شــده و بــه دنبــال ایــن امــر   

ــه ــود    طــور ب ــی شــاهد وج ــاینابســامانطبیع ــه خــواهیم بــود    ه یی در ســطح جامع

ن و یی چـون انـواع فسـادهاي اجتمـاعی، بحـران میـل جنسـی، فـرار دختـرا         هاینابسامان

عوامـل زیـادي در افـزایش سـن ازدواج جوانـان نقـش دارد ازجملـه        .چندین مـورد دیگـر  

ــه عامــل همجوشــی شــناختی اشــاره کــرد  تــوانیمــایــن عوامــل  ــده همجوشــی . ب پدی

و  1هیـز (کـه فـرد در بافـت فکـري خـود گرفتـار شـود         افتـد یمـ شناختی زمـانی اتفـاق   

یر آن، اغلـــب ســـبب عـــدم ختـــأبنـــابراین خـــودداري از ازدواج و ؛ )1991همکـــاران،

ــار، ســلب    ــایین، نابهنجــاري در رفت ــاروري پ ــادل در جمعیــت، ب ــزایش مســئولتع یت، اف

ــی خاصــی  هــا فرصــتهــاي اجتمــاعی، از دســت دادن  یبآســ و عــوارض جســمی و روان

  ).1392محمدپور و تقوي،(گردد یمدر افراد 

ــا  ــه، هــیچ تحقیقــی شــده انجــامي هــایبررســب ــه بررســی نقــش  طــور ب  مســتقیم ب

ــاهی و   ــن آگ ــناختی، ذه ــی ش ــتهمجوش ــا پی ــهي ه ــه ن ــدر  گان ــیب شیپ ــتالالت ن ی اخ

                                                                                                                        
1.Hayes
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لــذا بررســی نقــش . بـالینی و امیــد در افــراد مجــرد ســن بــاال در ایـران نپرداختــه اســت  

اهمیـت موضـوع   . کنـد یمـ در افـراد مجـرد سـن بـاال ضـرورت پیـدا        ادشـده متغیرهاي ی

راهنمــایی بــراي مشــاوران و روانشناســانی باشــد کــه   توانــدیمــاســت کــه  جهــت نیــازا

  .ینه ازدواج و افزایش سن ازدواج جوانان درگیر هستنددرزم

ــه جایگــاه بهداشــت   ــا توجــه ب ــدگی در ســالمت روان  شــناخت روانب ــه زن ی و امیــد ب

ــوص     ــاتی در خص ــه اطالع ــراد، ارائ ــتاف ــا پی ــیتیه ــناختی ي شخص ــی ش و  ، همجوش

ي در ارتقـاي بهداشـت روان و امیـد بـه     مـؤثر نقـش   توانـد یمـ ي ذهـن آگـاهی   ها آموزش

، هـا  آمـوزش و  هـا  دانـش ایـن   موقـع  بـه و  مـؤثر ي ریکـارگ  بـه زندگی افراد داشته باشد و با 

ــ ــوانیم ــکالت  ت ــراد را   شــناخت روانمش ــایت اف ــاهش داد و ســطح رض ــی را ک ی و جنس

  .باال برد

در این حوزه و  تر عجامي ها پژوهشبه عدم وجود  توانیماز مزایاي دیگر این پژوهش 

حسن . در این حوزه اشاره کرد جانبه همهي بیشتر و ها پژوهشایجاد زمینه براي انجام 

دیگر پژوهش حاضر در این است که در جهت ارتقاي سالمت افراد مجرد سن باال صورت 

انجام این  شده گفتهبه موارد  با توجهلذا . ها آندر کاهش مشکالت  تنها نهگرفته است 

  .ي برخوردار استا ژهیواز اهمیت  پژوهش

  

  

  

  اهداف پژوهش-1-4

  اهداف کلی پژوهش-1-4-1

ارتباط تیپ شخصیتی، همجوشی شناختی و ذهن آگاهی با امید به  تعیین- 1

  .زندگی و اختالالت روانی در دانشجویانمجرد سن باال

ی نیب شیپنقش تیپ شخصیتی، همجوشی شناختی و ذهن آگاهی در  تعیین- 2

  .زندگی و اختالالت روانی در دانشجویانمجرد سن باال به یدام

  اهداف جزئی پژوهش-1-4-2

دانشجویان در ارتباط تیپ شخصیتی با امید به زندگی و اختالالت روانی  تعیین- 1

  .مجرد سن باال

ارتباط همجوشی شناختی با امید به زندگی و اختالالت روانی در تعیین - 2

  .دانشجویان مجرد سن باال
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و اختالالت روانی در دانشجویان به زندگی  اط ذهن آگاهی با امیدارتبتعیین - 3

  .مجرد سن باال

بینی  یشپنقش تیپ شخصیتی، همجوشی شناختی و ذهن آگاهی در  تعیین- 4

  .امید به زندگی در دانشجویان مجرد سن باال

بینی  یشپوشی شناختی و ذهن آگاهیدر جنقش تیپ شخصیتی، هم تعیین- 5

  .دانشجویان مجرد سن باالاختالالت روانی در 

  ي پژوهشها هیفرض - 1-5

شخصیتی با امید به زندگی و اختالالت روانی در دانشجویان مجرد سن  پیت- 1

  .باال رابطه دارد

ی شناختی با امید به زندگی و اختالالت روانی در دانشجویان مجرد همجوش- 2

  .سن باال رابطهدارد

ذهن آگاهی با امید به زندگی و اختالالت روانی در دانشجویان مجرد سن باال  - 3

  .رابطه دارد

ی امید به زندگی نیب شیپتیپ شخصیتی، همجوشی شناختی و ذهن آگاهیدر - 4

  .دانشجویان مجرد سن باال نقش دارد

 يها اختاللی نیب شیپ، همجوشی شناختی و ذهن آگاهی در تیپ شخصیتی- 5

.روانی دانشجویان مجرد سن باال نقش دارد

  و عملیاتی تعریف مفهومی-1-6

  تیپ شخصیتی

به مجموعه خصوصیاتی که فرد در تعامل با دیگران از خود :تعریف مفهومی

کننده یک فرد از دیگران اطالق  هاي مشخص ي و خصلتهایژگصفات،وی. دهدنشانمی

  ).1387شولتز، ترجمه سید محمدي،(شود  می

ها در  یکهآزمودني بود ا شخصیتی نمره يهایژگیدر این پژوهش و:تعریف عملیاتی

  .آورده بودند به دستانیاگرام  گانه نهاز پرسشنامه يا فاصلهمقیاس 

  همجوشی شناختی

 ریمنظور از همجوشی شناختی این است که فرد طوري تحت تأث:تعریف مفهومی

رفتار و تجربه بر دیگر  شوندیهستند و موجب مافکارش قرار گیرد که گویی کامالًواقعی 

منابع تنظیم رفتاري حاکم شوند و فرد نسبت به نتایجمستقیم، حساسیت کمتري پیدا 
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  ).2015گیالندرز و همکاران،(کند یم

ها از  یآزمودني بود که ا نمرهدر این پژوهش همجوشی شناختی :تعریف عملیاتی

در مقیاس ) 2010(همکارانش ی همجوشی شناختی گیالندرز و سؤال12پرسشنامه 

  .به دست آورده بودند يا فاصله

  ذهن آگاهی

تعریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

ــومی ــتازتوجهبهطریقیخاص،معطوفبههدفدرزمانحالوبدونداورین:مفهـــ ذهنآگاهیعبارتاســـ

ــبتبهتجربیاتدرونیوبیرونی ــ.سـ ــهیها وهیغالباًاینحالتذهنیازطریقشـ آمـــوختهم1مختلفمراقبـ

  ).1394وهمکاران،نه بجو قاسمی(شودي

ازپرسشـنامه ذهـن آگـاهی     هـا  یآزمـودن کـه  یبـود  ا نمـره ذهن آگـاهی  :تعریف عملیاتی

  .آورده بودندبه دست یا فاصلهفرایبورگدر مقیاس 

  امید به زندگی

ذهنــی اســت کــه مبتنــی بــر حــس  يا امیــد بــه زنــدگی، مجموعــه:تعریـف مفهــومی 

ــه  ــل اراده و برنام ــر متقاب ــت     يزی ــدف اس ــه ه ــیدن ب ــراي رس ــاران،  (ب ــنایدر و همک اش

2006.(  

از پرسشنامه امید  ها که آزمودنی ي بودا منظور از امید به زندگی نمره:تعریف عملیاتی

  .کسب کرده بودند يا فاصلهیاشنایدردر مقیاس سؤال 12یبه زندگ

  اختالل روانی

یا رفتاري بوده و  یشناخت یک ناخوشی است که داراي تظاهرات روان :تعریف مفهومی

، اجتماعی، یشناخت ستیز يهایبا ناراحتی فراوان و اختالل عملکرد ناشی از آشفتگ

معیار سنجش اختالالت روانی، . ، ژنتیکی، جسمی یا شیمیایی همراه استیشناخت روان

  ).1395، کاپالن و سادوك(هنجارهاي طبیعی است  يا میزان انحراف از پاره

پرسشنامه یسؤال 25از مقیاس ها  یبود که آزمودن يا نمره منظور :تعریف عملیاتی

  .آورده بودندبه دست یا فاصلهی در مقیاس رواني اختالالت ها نشانه

  

  

                                                                                                                        
1. Meditation
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  ازدواج -2-1

یري خانواده دارد، ازدواج گ شکلاي اجتماعی نقش اساسی در  یدهمثابهپد بهازدواج 

ی و با معیارهاي صحیح درست بهضامن بقاي نوع بشر است و هم ارضاي غریزه که اگر 

یی است که ها هدفهمه  ینا. شود یمانجام شود باعث آرامش و کمال و سعادت آدمی 

؛ شوند یمزن و مرد در سایه ازدواجی مشروع مکمل یکدیگر . است ها آناسالمنیز خواستار 

شوند، در  یمیکدیگر  بخش آرامکنند و دلدار و  یمنقایص خود را توسط یکدیگر رفع  و

و سازندگی و  شود میو ازانزواجویی و گریز از حیات جلوگیري آید یمازدواج همدلی پیش سایه 

  .شود میکهاین باعث پیشرفت مدنیتو فرهنگ بشري  آید میآن پدید  براثرخالقیت 

ي ا عمـده دهد که میانگین سن ازدواج با تحوالت  یمدر کشور ما آمارهاي موجود نشان 

، بـا افـزایش   1345-1381ي هـا  سـال ین اسـاس سـن ازدواج بـین    بـرا . شده اسـت  رو روبه

یکـی دو دهـه اخیـر شـتاب بیشـتري داشـته اسـت،        درتدریجی همراه بوده و این افزایش 

ــه ــور ب ــال   يط ــه در س ــ 1381ک ــکب ــران   یش از ی ــارم دخت ــوز   25-29چه ــاله هن س

  ).1383کاظمی پور، (نکردهبودند  ازدواج

  

  علل افزایش سن ازدواج دختران-2-1-1

در کشور ما که هنجارهاي دینینزد عموم مردم از مطلوبیت خاصی برخوردار است و 

، این ارزیابی در حوزه اخالق اجتماعی و دهند می جوانان بخش غالب جمعیتی را تشکیل

رفتاري و  هاي حوزهو دامنه تأثیر سنازدواج را به  شود میروحیه جمعی نیز مطرح 

ازدواج  سن(ان سن ازدواججوان توجه قابلافزایش . کشاند میفرهنگی هویتی نسل جوان 

تجربه ازدواج زودرس، پدیدهاي مهم در حوزهتغییرات  ها قرناز  پس) بلوغبیشتر از سن 



انسانی طی دو قرن اخیر، شاهدتغییرات  جوامع).1965هاجنال،(رود می اجتماعی به شمار

رهاي اروپایی اتفاق افتاد که این تغییرات نخست در کشو اند بودهاساسی در سن ازدواج 

).1381لوکاس و میر، (کردسرایت  توسعه درحالوسپس در قرن بیستم به کشورهاي 

توسعه و نوسازي در . پذیرد میزمان ازدواج و تشکیل خانواده از عوامل مختلفی تأثیر 

شرایط اقتصادي و اجتماعی افراد، تغییر در زمان  توجه قابلدنیاي جدید با تغییر سریع و

خانوادگی  هاي نظامفروپاشی  .دورتر را موجب شده است هاي زمانازدواج و تأخیر آن به 

اقتصاد کشاورزي  جاي بهگسترده، جایگزینی اقتصاد تجاري و صنعتی 

اجتماعی،گسترش تحصیالت همگانی و مشارکت بیشتر  کار ترشدنتقسیم پیچیدهسنتی،

نه، عواملی هستند که در تأخیر اقتصادي واجتماعی خارج از خا هاي فعالیتزنان در 

ترین عوامل کاهش ازدواج و تأخیر سن  از مهم ).1383محمودیان،(دارندازدواج نقش 

توان به علل اقتصادي و عدم اطمینان به آینده شخصی، عدم شناخت کامل از  ازدواج می

 ).1374میري،(هاي طرفین اشاره کرد طرف مقابل و عدم تطابق فرهنگی بین خانواده

ث دور داشت که پدیده افزایش سن ازدواج و در ادامه بروز تجرد قطعی باع ازنظرباید ن

طبیعی شاهد وجود  طور بهاختالل در کارکرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر 

.خواهیم بوددر سطح جامعه هایی  نابسامانی

  

  پیامدهاي افزایش سن ازدواج-2-1-2

از آلودگی، موجبی براي رهایی از تنهـایی و سـببی بـراي بقـاي     ازدواج عاملی براي نجات 

هاي مهم براي ارزیابی میـزان سـالمت و    یکی از شاخص ازدواج و زمان انجام آن. نسل است

؛بنـابراین  )13،2001مورایامـا (شـود  بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب مـی 

در جمعیـت، بـاروري پـایین،     خودداري از ازدواج و تـأخیر آن، اغلـب سـبب عـدم تعـادل     

ها  هاي اجتماعی، از دست دادن فرصت نابهنجاري در رفتار، سلب مسئولیت، افزایش آسیب

نظر به مهم بودن زمان تشکیل خـانواده  .گردد و عوارض جسمی و روانی خاصی در افراد می

وضعیت افراد، شناسایی عوامل مؤثر بر سن ازدواج و تبیـین میـزان و نحـوه تـأثیر     در تغییر

ــا آن ــ، ه ــدیم ــدر توان ــیب شیپ ــف آن  ین ــات مختل ــرتبع ــد مثمرثم ــان .باش ــر  انس ــا ب بن

سرشتوماهیتوجودیخویشووابستگیبهغیردرپاسخبهنیازهایدرونیوبیرونیخودهموارهازفردگرایی

ــت ــنازدواجاثرات. گریزانبودهاســــ ــرانباالرفتنســــ ــذ جبــــ ــاظ  يریناپــــ ازلحــــ

ــتیوفردیازخودبجاي ــ روانیواجتماعیوحتیزیس ــذاردیم ــن    .گ ــه ای ــه ب ــا توج ــتهدب ي دهای

                                                                                                                        
1.Murayama
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و  پزشـکان  روانموردتوجـه روانشناسـان،    قاًیعمامروزه موضوع بهداشت روانی  ریناپذ جبران

اگر فشارهاي روانی فـرد   چراکه. است قرارگرفتهسایر دانشمندان علوم رفتاري و اجتماعی 

ي هـا  تیمسـئول تواند انسان بانشاط، نیرومند و توانا در انجام  را مدام تهدید کند دیگر نمی

ي اخیر رویکرد جدید در حوزه روانشناسی پدیـدار شـده   ها سالدر این راستا در .خود باشد

علـم روانشناسـی مثبـت را علـم بررسـی     . است معروف 14»روانشناسی مثبت«است که به 

ازجمله متغیرهـاي مطـرح در   ). 2000اشنایدر،(دانند یمو نقاط قوت انسانی  هايتوانمند

، شفادهندهعنوان یک عامل  تواند به امید به زندگی می. روانشناسی مثبت سازه امید هست

شود و نقش مهمی در سـازگاري بـا فقـدان داشـته      توصیف می و قدرتمندچندبعدي، پویا 

عنوان شاخص توانمندي در بهزیستی افراد موردتوجه  سازه امید به). 15،2004هارپر(باشد 

  ).2002و همکاران، ١٦اشنایدر(شدهاست  واقع

 یهسـتندکه شناخت روان نشـان داده اسـت کـه امیدومعنایزنـدگیازمتغیرهاي     هـا  افتهنتایج ی

ــ ــندتوانندیمـ ــدگی. درتمایلبهازدواجدانشجویاننقشبسزاییداشتهباشـ ــه  معنادرزنـ باتجربـ

 حضـوري متعالیدردرونفردشـکل   تجربـه  ی،رابطهباشخصـیدیگریا در زندگ داشتنهدففرداز

ــ ــگیمـــ ــخارو و روزن(ردیـــ ــا ).17،2008ماســـ ــهییازآنجـــ ــیاریاز کـــ  علتبســـ

تـرین انگیـزه در    عنـوان مهـم   بودن بـه  دواریام .یاستهدفیب یروانی،احساسپوچیوها اختالل

 ابـد ی یمـ ي داشت به آن دست شود زیرا اگر کسی امید به چیز زندگی انسان وارد عمل می

 دنیدررسـ هـا را   امید انسان. کند ی به آن هدف را براي خود مهیا میابیدستي ها نهیزمو 

ــداف   ــه اهــ ــخودبــ ــیاریــ ــد ي مــ ــ .کنــ ــاور  نیهمچنــ ــایج تحقیقمیلروبــ 18نتــ

ــوانش  نشاندادکهمعنایزندگیدرکنارسایرعواملمانندتواناییمقابله،بهداشــــتروانی)1988( وتــ

  .دیآیحساب م به بهترندهیآ ینیب شیپ نوعیعنوان  به مهمامیدواريکننده نییتع فردي،

 در تبیین بهداشت روانی، برخورداري از حمایت

حمایت اجتماعی . کند افرادنقشیبسیارمؤثرایفامییاجتماعیدرتأمینبهداشتروان

ازجانبدوستان، 

. یرگذاراستهاتأث شودودرسالمتروانیآن خانوادهوسایرافرادمنجربهکاهشفشارروانیدرافرادمی

لذابسیاریازروانشناسان 
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گردد معتقدندکهازدواجبافراهمآوردنحمایتاجتماعیبرایافرادمنجربهحفظبهداشتروانیافرادمی

).2002، 19سارافینو(

شود و دختر و پسري که داراي ناکامی در ارضاي  زندگی فرد در اجتماع کامل می

تجربه کنند و این مسئله نیازهاي خود هستند ممکن است فشارهاي روانی فراوانی را 

کند همچنین  ها اختالل ایجاد می نوبه خود در کارکرد اجتماعی و شغلی و تحصیلی آن به

ها، موجب گسترش اختالالتی نظیر افسردگی، اضطراب و استرس شده  تغییر رفتار انسان

است، همچنین با توجه به این نکته که شیوع افسردگی در زنان بیشتر از مردان است، 

کند که این موضوع با توجه به  سردگی در افرادي که تنها هستند معموالً بیشتر بروز میاف

شده افراد مجرد تا  هاي انجام شود بر اساس بررسی نوع زندگی امروزي، بیشتر دیده می

ویژه اضطراب، افسردگی و استرس شده و  درصد بیشتر دچار اختالالت روانی به30

همچنین افسردگی در . انجامد مان بیشتري به طول میز ها مدت مشکالت روانی در آن

اند شایع است و ممکن است چندین سال  داده تازگی همسر خود را ازدست افرادي که به

عنوان استرسور عمل  هاي ناشی از آن به تجرد و افزایش سن ازدواج و ناکامی. ادامه یابد

روي سالمت روان دارد و جهت ازدواج نقش حفاظتی بر  بدین ).20،2013رلزکا(کند می

کرده از سالمت جسمی و روانی بهتري برخوردارند، شادترند و عمر  افراد ازدواج

  ).1380،فخرایینورباال و (تري دارند طوالنی

  

امید- 2-2

در علوم انسانی  موردتوجهي مهم و ها موضوعامیدواري و ناامیدي نسبت به آینده از 

ي ها گونه، در چارچوب علمی بررسی و از دهه هفتاد، به 1960است که از اواخر سال 

امیدوار بودن . است شده مطرحدیگري در رابطه با احساسات منفی، سازگاري و بقا 

  .ین انگیزه در زندگی انسان استتر مهم

) کاییشناس آمری روان(وسیله اشنایدر  امید ویژگی مثبتی است که به

در روانشناسی  .رود شناسیمثبتنگربهشمارمی شدهاستوازمفاهیمبسیارنزدیکبهروان معرفی

تواند از افراد در برابر  هایی همچون امید، می مثبت نگر اعتقاد بران است که سازه

این سازه . زاي زندگی حمایت کند رویدادهاي استرس

-تابرایافزایشکارآمدیخویشبهخودخواهد درروانشناسیمثبتنگر،یکنظریهرفتاریاستکهازفردمی
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تواند  هاي شناختی از خویش بپردازد؛ بنابراین،فردمی نظارتی و اصالح تعریف

بپردازد موجبآگاهیوشناختازخویش،درجهت اصالحرفتارخودبراي رسیدنبهاهدافموردنظر  به

کند  امیدنیروییهیجانیاستکهتخیلرابهسمتمواردمثبتهدایتمی). 2000،اشنایدر(

کند و  کندومانندکاتالیزوریبرایکاروفعالیتعملمی دهدومجهزشانمی اانرژیمیه وبهانسان

دهد کند،می پذیري،نشاطوتواناییخالصیازضرباتیراکهزندگیبرماتحمیلمی همچنینبهماانعطاف

  .)21،2004پیچت(شود وباعثافزایشرضایتاززندگیمی

هاي  مؤلفهتنها خود متأثر از  هاي مهمی است که نه امید به زندگی، ازجمله شاخص

متعدد هست بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی،اجتماعی، اقتصادي و بهداشتی هر جامعه نیز 

هاي سالمت در  شاخص امید به زندگی به یکی از نشانگرهاي نوسانات نابرابري. هست

هاي  سازمان بهداشت جهانی از این شاخص برکنار شاخص.شده است جوامع گوناگونتبدیل

الص ملی و میزان باسوادي، اقدام به برآورد شاخص توسعه انسانی درآمد سرانه، تولید ناخ

فرشته نژاد دیگران، (هاي ارزشیابی توسعه انسانی هست  ترین شاخص نماید که از مهم می

امید دربردارنده تصورات و توجه افراد به آینده است و با این تصور که احتمال ).1389

سازي از امید،  هر نوع مفهوم. شود د میدارد نتایج مثبت حاصل گردد، باعث تالش فر

مک کلمنت (کند نگر و فرایند نگري آن را منعکسمی هاي چندبعدي، پویایی، آینده ویژگی

).1390؛ بالجانی و همکاران، 2008، 22و چوکنیوف
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24بلند و دارلینگتون ازنظرنیروي زندگی پویا؛ ) 1989(23نووتنی ازنظرمفهوم امید 

) 2002(25هاملستین و روث ازنظراهمیت حمایت شدن از سوي دیگران؛ ) 2002(

ظرفیت از اشنایدر امید عبارت است  ازنظري شخصی و ها باارزشبرقراري ارتباط نزدیک 

26هاقتون ازنظربراي تولید مسیرهایی به سمت اهداف مطلوب و اهداف؛ و  شده ادراك

، کنچرا(است خود  داشتن نگههاي روزانه و متحرك  یتفعالتوان دنبال کردن ) 2007(

  ).2008استانگلی، اسالد،
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رو، امید یعنیانتظار مثبت براي  ینازا. براي حرکت در این مسیرها شده ادراكانگیزه 

اشنایدر،(است  »عامل«و »راهبردي«انتظار مثبت داراي دو نوع تفکر . دستیابی به اهداف

2000.(  

  تاریخچه امید -2- 2-2

رئیس انجمن روانشناسی آمریکا، اولین بار در یک  عنوان به)1959(27منینجرکارل

نقطه قوت در  عنوان به» امید«سخنرانی در محفل روانشناسان آمریکا، با اشاره به 

نقش امید در فرایند درمان  تريجد، همکارانش را تشویق کرد که به بررسی انیجو درمان

بپردازند و قدرت امید به خود و قدرت امید به بیمارانشان را در فهم و درمان بیماران 

اشنایدر ازجمله افرادي بود که به درخواست منینجر این سازه . روانی به رسمیت بشناسند

را » میدنظریه ا«خود تحت عنوان  هینظر 1990وي در سال . را موردبررسی علمی قرارداد

پرچم و (گرفت ازآن، این سازه موردتوجه محققان و متخصصان قرار  مطرح کرد و پس

عنوان یک نقطه قوت  هاي اخیر روانشناسان به سازه امید به در مهروموم).1390محققیان،

تواند به پرورش و ایجاد سالمت روان  شناختی نگریسته و معتقدند که این سازه می روان

هاي اصولی توازن و  معتقد است امید یکی از پایه) 1993(رابینسون . کمک زیادي بنماید

کننده دستاوردهاي زندگی است و انسان را به تالش  قدرت روانی است که مشخص

به . کند واداشته و او را به سطح باالیی از عملکردهاي روانی و رفتاري نزدیک می

اطفی هست که مؤلفه عاطفی امید داراي دو مؤلفه شناختی و ع) 1986(28عقیدهاستاش

بینی کننده وقوع رویدادهاي مثبت در آینده و درنتیجه سالمت روانی  تواند پیش آن می

 سال 60روانشناسی طی ) 2000(29بر اساس نظریه سلیگمن و زیکزنتمیهالی. باشد

همچنین پیشنهاد  ها آن. شده است ي گسترده به علم درمان تبدیلا گونه بهگذشته 

تنها باید به این موضوع که چگونه با رخدادهاي منفی زندگی کنار  نشناسان نهکنند روا می

  یی که زندگی را ارزشمند زهایچرا درمان کنند بلکه باید به فهم آن  ها آنبیایند و 
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Abstract
Research Aim: To investigate prediction of life expectancy and mental disorder 
single senior student based of personality type, cognitive fusion and mind 
fulnes.
Research method: The study was based on a descriptive correlation method. 
Statistical population consisted of all single senior student in university of 
Mohaghegh Ardabili 1397. 120 people (60 male and 60 famale) were selected 
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25Questionnaire(۱۹۶۷), The Riso-Hudson enneagram type indicator (1990), 
Gillanderscognitive fussion questionnaire (2014), and Freburg mind fullness 
Questionnaire(2008).Research data were analyzed by PearsonCorrelation 
coefficient and multiple regression methods.
Findings: The findings showed that there is a significant positive relationship 
between the life expectancy of single senior students with achver personality 
type, cognitive fault and mindfulness. There is a significant negative 
correlation between personality type and cognitive fusion, as well as the total 
score of mental disorder of single senior students with personality type The 
success-oriented, challenger personality type and mindfulness have a 
significant negative relationship with the loyalist personality type, cognitive 

fusion, positive relationship.Multiple regression results showed that 

personality type, cognitive fusion and mindfulness predict 43% of life 
expectancy variance and 44% of variance of mental disorder in single age 
students.
Conclusion: According to the findings of this study, it is suggested that students 
should be considered at the university for the improvement of life expectancy 
and reduction of mental disorders of single students.
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