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 چکیده

منظور تعییی  ثرربششیآ ومیوتا تیار ووری بیر ب کیود  کیفیی  تسیسخآ و سرسیش آ  پژوهش حاضر به     

پی   -روا پژوهش ثت سوع سیمه وتمایشآ با طرح پیش وتمون روثسشناخ آ تسان سرپرس  خاسوثر ثسجام شس.

وتمون با خروه کن رل بود.جامعه وماری پژوهش رث کلیه تسان سرپرس  خاسوثر تحی  پوشیش کمی یه ثمیسثد 

سفیر بیه روا هسنمنیس در دسی رت ثس شیار و  31بودسس. ثت میان ثی  تسیان  0311کرماسشاه در سال ش رس ان 

سفره وتمایش و کن رل جایگزی  شسسس. ج   خردووری ثطلاعات،  01سپ  به صورت تصادنآ در دوخروه 

د میور AHI)) ثهوثت و سرسش آ روثسشناخ آ (QFQ)ج اسآ ب سثش  ساتمان های کیفی  تسسخآپرسشنامه

دقیقیه ثی، ومیوتا  11جلسیه  هف گیآ  8 بعس ثت ثسجام پیش وتمون،  خروه وتمایش در ثس فاده قرثر خرن .

وسگاه پ  وتمون برثی هر دو خیروه ثجیرث شیس. س یای   دریان  کرد. رث ووری بر ثسات سظریه هنسرسونتار

سمرثت مولفه هیای کیفیی  ووری باعث ثنزثیش معنادثر میاسگی  سشان دثد که وموتا تارتحلیل کوثریاس  

تسسخآ )به جز مولفه های سلام  جسماسآ و سلام  محیط( و سرسش آ روثسشناخ آ در تسان سرپرس  شسه 

 (.>110/1pثس )

 یآ.معلمان ثب سث ،روثنسلام ، آروثسشناخ  هیسرما، آذه  وخاه کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ثطرثنش و هسف ب سثش  روثسآ سلام  روثسآ عکارت ثس  ثت ساتا نرد با ج ان      

سلام آ ب وثسس تسسخآ پر باری  ی ثی  تامی  سلام  نکر و روثن ثنرثد جامعه ثس  تا در سایه

 ثت سویآ ثت طرنه دو تعامل یک در روثسآ (. سلام 0381 )شیرثسآ و همکارثن، دثش ه باشنس

 محسور تنش و ییرتغ با م ناسب و مؤرر ثیمقابله رثهکردهای ثت ثس فاده و ثس شار س ای 

 شناخ  ون پرتو در که ثس  سالمآ روثسآ نضای سات تمینه خود دیگر سوی ثت و شودمآ

 میسر مؤرر، ثیمقابله رثهکارهای ثس شار ج   تث تنش موقعی  درس  ثرتیابآ و صحیح

سلام  روثن،معلمان رث قادر خوثهس ساخ   دثسش (.0381 پور، قسم و غضنفری) شودمآ

، آعلم  یتوثسنس دثسش وموتثن رث ثت سظر سظم و ثسضکاط و نعال آحس وس ا مبسثسنس تا چه 

 شس. خوثهس و مؤرر سیتر، مف آمیمعلمان و دثسش وموتثن صم  یثرتکاط ب و کمک دهنس

درصس معلمان  22ثشاره میکننس که در  (4113) بش یارپور .(0،4100تکینسون و شیفری )و

تأریر عوثملآ همچیون مطالکیات شیغلآ و نشار  مشکلات سیلام  روثن وجود دثرد که تح 

برثبر معلمان با  1/0کاری ثس  و شیوع ثخ لالات روثسآ در معلمان بیا نشیار کاری تیاد، 

 (.4113، )بش یارپورنشار کیاری کیم بیود

-ذه  وخاهآ به ما یاری مآ وخاهآ ثس .ثت موثردی که بر سلام  روثن تاریر دثرد ذه     

ممک  ثس  رخ دهس. ثما وس ا جزء راب   4ک ه رث درک کنیم که هیجاسات منفآدهس تا ثی  س

  یفیک کیبه عنوثن  آذه  وخاه .(4101 همکارثن، و 3و دثئمآ ششصی  سیس نس. )ثماسوئل

صورت  آخوسه وموتا رسم چیو بسون ه آتسسخ یثت جنکه ها یاریدر بس آو ذثت آدروس

به ثنرثد  آسشان دثدسس که ذه  وخاه آو دس سهایر (.2،4104)ولکرخ  و همکارثن ردیخ آم

مثک  مرتکط با  یرن ارها میو تنظ کیو ثنکار ثتومات آمنف یاررن  یثلگوها لیدر تعس

                                                           
1 Atkinson, R.C. & R.M. Shiffrin 

2  Negative emotions 

3 Emmanuel 

4 Albrecht et al 
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و  آسرتسسخ بیترک قیثت طر آذه  وخاه(. 4101 ،0جاسکی )کنس  آکمک م آسلام 

 سیسما ادجیث آس یو ب ز آرث در شادکام آمثک  رثتییتوثسس تغ آم اتیتجرب سنیوثضح د

 .  (4103 ،4)برون

تعیی  سقش ذه  ( در پژوهش خود با عنوثن 0313) لطف ثلله تثده و قمری کیوی     

سشان دثد که مؤلفه های ثسجام دثد. س ای   وخاهآ در پیش بینآ سلام  روثسشناخ آ معلمان

ذه  وخاهآ شامل: مشاهسه خری، توصیف بسون برچسب، عملکرد همرثه با وخاهآ و 

 (GHQ) بسون قضاوت، رثبطه مثک  و معنآ دثری با تیر مقیات های سلام  روثن پذیرا

دثرسس همچنی  تحلیل دثده ها با ثس فاده ثت روا رخرسیون چنسخاسه سشان دثد که مؤلفه های 

همچنی  در  .ذه  وخاهآ به صورت معنآ دثری سلام  روثن رث پیش بینآ مآ کننس

تعیی  تاریر ذه  وخاهآ بر سلام  ( با عنوثن 0311)برغمسی؛ ثسسی و موسآ تثدهپژوهش 

که ذه  سش  دثد که  روثن در سوجوثسان بآ سرپرس  و بس سرپرس  در ش ر خرخان

 کی، 2041در سال  3آساپول .وخاهآ تاریر مثک  معنا دثری در سلام  روثن دثش ه ثس 

دثد که با سشان  قیتحق  یکسب شسه ثت ث  یسه معلم ثسجام دثد. س ا یرو آفیک قیتحق

و  آتعارض، نشار روثس  یریمس یآدر توثسا ،آوموتا ذه  وخاه کردیثس فاده ثت رو

 حاصل شسه ثس . یودکمعلمان در کلات درت ب   یثضطرثر ث

 یآهاآژخیکه با و ثس  آروثسشناخ  هیخذثر بر سلام  روثن سرما ریتار یرهایم غ گریثت د   

ثهسثف،  یریگیدثش   پش کار در پ  ،یبه مونق آابی دس یبرث شیهایآماسنس باور نرد به توثسا

صح ، )شود آم فیمثک  درباره خود و تحمل کردن مشکلات تعر یثس ادها جادیث

ثت  یو تار وور آنیخوا ب یسوثریثم ،یخودکارومس(. 4101، 2محمودتثده، وشنا و پارسا

 (. 1410،  1ژنیو پ چ یمنیروسس)سورمی ، س آبه شمار م آروثسشناخ  هیسرما یمؤلفه ها

                                                           
1 Junkin 

2 Brown 

3 Napoli 
4 Sehhat, S., Mahmoudzadeh, S.M., Ashena, M., & Parsa, S. 

5 Norman, Nimnicht & Pigeon 
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 در مونقی  به رسیسن برثی هایش  توثسایآ به نرد ثطمینان و باور معنای به خودکارومسی     

 ثی  به و بوده سرسش آ سشاسگر ووری تار(. 4102 ،0علوی مسعودی) ثس  وظایف ثسجام

 و 4سوتویک. )کننس مآ عمل ساتسسه چقسر سش ، شرثیط در ثنرثد که باشس  مآ معنآ

 عوثمل به رث تسسخآ در دثده رخ مثک  ثتفاقات بی ، خوا ثنرثد چنی  هم(. 4102 همکارثن،

. دهسمآ سسک  موق آ به رث ساخوشاینس رویسثدهای و دهنس  مآ ربط ششصآ و دثئمآ

 قابل و دس رت قابل وثقعآ، ثهسثنآ که ساتد مآ قادر رث ثنرثد که ثس  حال آ سیز ثمیسوثری

، کریس ی )کننس مآ تلاا وس ا به رسیسن ج   و در تسسسا مششص خود برثی رث بینآ پیش

 (.4103 ،3کلورث، تاهیر

 آروثسشناخ  سرمایهبر  آتح  عنوثن سقش ذه  وخاه  آ( در پژوهش4101) 2کنگ     

ب کود  آو به طور کل آنبیو خوا یسوثریثم شیبا ثنزث آسشان دثد که ذه  وخاه مارثنیب

 آنیربالیغ یها یو موقع مارس انیهمچون ب آنیبال های یثنرثد در موقع آروثسشناخ  سرمایه

رثبطه ( در پژوهشآ با عنوثن 0311)علینژثد و روتب اسآ .همرثه ثس  آماسنس مرثکز وموتش

سشان دثد که بی  سرمایه روثسشناخ آ با  سرمایه روثسشناخ آ و سلام  روثسآ دبیرثن تن

کوت و سسک ا ضعیفآ وجود دثرد. با سلام  روثسآ دبیرثن تن دوره دوم م وسطه رثبطه مع

توجه به یان ه های پژوهش، می وثن س یجه خرن  که با تقوی  سرمایه روثسشناخ آ تاحسودی 

همچنی  در .می وثن وضعی  سلام  روثن دبیرثن رث در ثی  جامعه وماری ب کود بششیس

سرمایه  تعیی  رثبطه ی بی ( با عنوثن 0312) رسجکرسودجاسآ و شاه محمسی بنآپژوهش 

که رثبطه س یجه خرن نس که  روثسشناخ آ و سلام  روثن در دثسشجویان دثسشگاه نرهنگیان

س ای  رخرسیون چنسخاسه p<0/005 معنآ دثر بی  سلام  روثن و سرمایه روثسشناخ آ بود

ثمیسوثری، خوا بینآ  ،سرمایه ثی روثسشناخ آ خودکارثمسیسیز سشان دثد که مولفه های 

                                                           
1 Masoudi Alavi  

2 Southwick SM 

3 Christens BD, Collura JJ, Tahir F.  

4 Keng 
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( در 4101)  0، جرج  برثسکبرثون . ه ثی درتکیی  م غیرسلام  روثن دثرسسسقش تعیی  کننس

که  سسسیرس آجیبه س ا آروثسشناخ  یسلام  روثن بر توثسمنس ریتح  عنوثن تار  آپژوهش

که با  یدر ثنرثد آنکیو خوش یسثوریبا با ثم یسلام  معنو  یوجود ثرتکاط مثک  ب اسگریب

 موثجه هس نس، هم خوثن ثس . یسالمنس ای یماریدشوثر هم چون ب یها  یموقع

 آقکل یدثش   م ارت ها و دس اوردها کهمع قس ثس  ( 4101،)4بنسورثدر همی  تمینه      

بلکه باور ثسسان  س نس،یس ثنرثد نسهیعملکرد و یبرث آمناسک یکننسه ها آنیب شیثنرثد پ

ثس ، در  مورر شیعملکرد خو آخود در ثسجام وس ا بر چگوسگ یها یآتوثسا آدرباره

بالا منجر به تع س و عملکرد ب  ر  یسشان دثده شسه ثس  که دثش   خودکارومس آپژوهش

 .شود آم آشغل

 تعیی  تاریر هوا ثخلاقآ( با عنوثن 0311)سژثد خشایار و کوهآمچنی  در پژوهش ه    

شگاه برسلام  روثسآ با توجه به سقش میاسجآ سرمایه روثسشناخ آ در بی  دثسشجویان دثس

 .س ای  وتمون تمامآ نرضیات رث مورد تاییس مآ دهسثسجام شس که  وتثد قای 

 یبرث سوثریثم رثنی، مس وموتا و پرورا طیموجود در مح یهاآبا توجه به وشف گ     

. سیپا آسم آساتماس چیتوثن خف  ه آرسنس و بسون وس ا م آبه سظر م آاتیرشس ساتمان ح

 آ یریمس آو سن  کیکلاس فیدثسس  که وظا آخوب ریان مستوثن هم آرث سم سوثریمسیر ثم

 یم ارت ا یدهس و صرنا دثرث آو کن رل رث ثسجام م آساتماسسه ،یزیخود ماسنس برسامه ر

 سهنسیپژوهش ها سشان م  یث(. 4111، 3کیسآ و ثسکاتثس  )  آو نن آثسساس ،آثدرثک

مقابله با ثس رت تثها  یبرثرث  یآدثرسس، رثهکردها آسش  کوش آژخیثت و آکه سطح آکساس

 یکردهایرو  یثخرچه ث. روثن وس اس  ام ون حفظ و ب کود سل امسیکننس که پ آثس شار م

 طیو مح سیجس میپارثدث یهس نس، ثما برث آمؤرر ثلزثم  یریمس کیدثش    یهنوت برث آسن 

توثسنس به  آثس  که رقکا سم  یدر ساتمان ث سیثم جادیث  ی. مزس نسیس آثمروت کان آرقاب 

                                                           
1 Brown& George& Bronk    

2 Bandura 

3 Casey,  P,  J.,  &  Scott,  k.   
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 در سظر دثش . سثریپا آرقاب   یمز کیتوثن ون رث به مثابه  آکننس و م سیثت ون تقل آسادخ

وس ا  ماتیدثرسس و تصم یمؤرر تر ینرد - انیتفکر مثک ، روثبط م یو رهکرثن دثرث رثنیمس

 یآبالا یآو ثس فاده ثت ثطلاعات توثسا یبرخوردثر ثس  و در خردوور یآبالا  یفیثت ک

و عوثمل مورر و  سلام  روثنثسجام شسه در ثرتکاط با  هایپژوهش (. 4114، 0)بیشاپسدثرس

 آدر حوته ساتماس ش ربی باشنس، سقش دثش ه  سلام  روثن  تکیی در توثسنس  آکه م آنیب شیپ

در عملکرد  روثن سلام   یکه با توجه موثرد ذکر شسه و ثهم حالآ ثس ؛ در ثسجام شسه

  یب ایثس  که و  یحاضر ث شهسف ثت پژوه ،آوموتش یها  طیثنرثد به خصوص در مح

 هیساح یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آروثسشناخ  هیو سرما آتعیی  رثبطه ذه  وخاه

 شیروثن رثبطه وجود دثرد؟  4و0

 ثی  مقاله درپآ وتمودن نرضیه های ذیل مآ باشس: به همی  منظور،     

 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آوثسشناخ ر هیو سرما آذه  وخاه بی      

 شیروثن رثبطه معنادثری وجود دثرد.

 یرثبطه معنادثر شیروثن 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آذه  وخاه بی      

 .دثرد وجود

رثبطه ن شیروث 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آروثسشناخ هیسرما بی      

 .دثرد وجود یمعنادثر

 یآمعلمان ثب سث سلام  روثن توثسنسمآ آروثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاه م غیرهای     

 .کنس بینآپیش معنادثری طوربه شیروثن رث 4و0ساحیه 

 

 نمونه و روش نمونه گیری، جامعه، روش پژوهش

م غیرها  میان روثبط بررسآ هب که ثی  مقاله ج  و ثت ون  بنیادی سوع ثت روا تحقیق     

قرثر  توصیفآ( هایروثبط مس قیم و غیر مس قیم(در دس ه تحلیل مسیر)پژوهشپردثتد )مآ

                                                           
1 Bishop 
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 هایپژوهش پردثتد ثت سوعمآ م غیرها بی  رثبطه بررسآ به که ج   ون ثت ؛ وخیردمآ

ساحیه جامعه هسف در ثی  تحقیق تمامآ معلمی  دوره ثب سثیآ ؛ شودهمکس گآ محسور مآ

سفر  0802که تعسثد وس ا  سندهتشکیل مآ 0311-0311در سال تحصیلآ ش ر شیروثن  4و  0

 هس نس. 
 جامعه آماری  1جدول 

 ثب سثیآ ساحیه/سوع منطقه جن 

 311 )روس ایآ(0ساحیه تن

 122 )ش ری(4ساحیه 

 418 )روس ایآ(0ساحیه مرد

 333 )ش ری(4ساحیه 

طق خوساخون)روس ایآ و ش ری( و م ناسب با هر دو در ثی  تحقیق به عل  منا     

جن )موسث و مذکر( ثت سموسه خیری  تصادنآ طکقه ثی با ثس سار م ناسب ثس فاده شسه 

ثس  که در ون سسک  نرثوثسآ هر طکقه ثت سموسه، با سسک  ون طکقه در جامعه وماری یکسان 

سفر ثت  301سه برثبر با بنابرثی  حجم کلآ سمو ((؛0111ثس  )جسول کروجسآ و مورخان)

 )ش ریآ( و برمکنای جنسی  مآ باشس.4)روس ایآ( و ساحیه0مقطع ثب سثیآ برمکنای ساحیه
 نمونه آماری -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثب سثیآ  جن 

 11 روس ایآ تن

 010 ش ری 

 14 روس ایآ مرد

 11 ش ری 
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 ابزارجمع آوری داده ها

 اتیمق, ( 4101بائر و همکارثن ) آوخاه پرسشنامه ذه ترتیب در ثی  پژوهش ثت تتتتت

 ( ثس فاده شسه ثس  ؛GHQ-48(, سلام  روثن خلسبرگ )4111)لوتاسز آروثسشناخ  هیسرما

و  11/1، 14/1پرسشنامه به کمک روا ضریب ولفای کروسکاخ به ترتیب  چ ارپایایآ هر 

 در تیر ثطلاعات مربوط به پرسشنامه ها وورده شسه ثس ..بسس  ومس 10/1

 :( FFMQبائر و همکارثن ) آرسشنامه ذه  وخاهپ

 اتیمق کی( در ثصل FFMQبائر و همکارثن ) آذه  وخاه آشش وج  پرسشنامه     

توسط  0312پرسشنامه در سال   ی. ثباشسآثس  که شامل پن  وجه م آ میو 31 آخودسنج

  ی . همچنثس ان هی لیلسوثل تق 30شسه و سوثلات ون به  آابیو همکارثن هنجار آدهقاس

 یسامگذثر  یو چن ان ی شیعامل ثنزث 1پرسشنامه ثت پن  عامل به   یث یهاتعسثد عامل

و قضاوت در مورد  آابیتمرکز و توجه وخاهاسه، عسم ثرت ،آتجارر دورس فیشسسس: توص

 میعملکرد وخاهاسه، و تنظ ،آمشاهسه ثنکار، ثحساسات و حوثت بسس ،آتجارر دروس

 کیبه عنوثن  آرثسیث آابیدر هنجار سثدهایوثکنش به رو میمل تنظ. عاسثدهایرووثکنش به 

 ، 155 سمایس ثخذ می وثسس نرد که سمرهای بالاتری  پرسشنامه ثی  در .ثضانه شس سیعامل جس

 که بود خوثهس ون سشاسگر باشس سزدیک 155 به نرد سمره ثخر .میکاشس 31 سمره پایین ری  و

 ثو وخاهآ ذه  باشس سزدیک 31 سمره به ثخر برعک  و دثرد بالایآ وخاهآ ذه  وی

 به مش ص سوثلات در که سمرهای حسب بر سیز مقیاس ا خرده ثت هریک سمره .ثس  پایی 

 قسرت سشاسه تیرمقیات هر در بالا سمره یقینا   .میشود محاسکه ومسه بسس  تیرمقیات همان

 .برعک  و ثس  مقیات تیر ون در نرد

 (2007) (PCQلوتاسز ) آروثسشناخ  هیسرما اتیمق -4 

( با 4111روثیآ پرسشنامه در مطالعات مش لف مورد تأییس قرثر خرن ه ثس . لوتاسز )     

های و وماره 1/42ثس فاده ثت تحلیل عاملآ و معادلات ساخ اری سسک  خآ دو ثی  وتمون رث 

CFI  وRMSEA  خزثرا کرده ثس  که روثیآ عاملآ وتمون  18/1و  11/1ثی  مسل رث
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مورد تأییس قرثر خرن ه ثس . پایایآ پرسشنامه در ثیرثن توسط ب ادری خسروشاهآ و 

 42خزثرا شسه ثس . ثی  پرسشنامه  81/1( بر ثسات ولفای کروسکاخ 0310همکارثن )

سؤثلآ و شامل چ ار خرده مقیات ثمیسوثری، تار ووری، خوا بینآ و خودکارومسی 

 1ه ثس  و وتمودسآ به هر خویه در مقیات خوی 1ثس  که در ون هر خرده مقیات شامل 

درجه ثی) کاملا مشالفم تا کاملا موثنقم( لیکرت پاسخ مآ دهس. برثی محاسکه سمره سرمایه 

ها روثسشناخ آ ثب سث سمره هر خرده مقیات محاسکه مآ شود و ثت جمع سمرثت خرده مقیات

 خردد.سمره سرمایه روثسشناخ آ حاصل مآ

 (:GHQ-48سلام  روثن ) -3

( GHQ-48سؤثلآ سلام  روثسآ خلسبرگ ) 48برثی تعیی  سلام  روثسآ ثت مقیات      

هر  _خیرد سؤثل دثرد که چ ار تیرمقیات رث در برمآ48ثس فاده شسه ثس . ثی  وتمون 

رث دربرمآ خیرد. سمره  3تا  1تیرمقیات هف  سؤثل دثرد(. سیس م سمره خذثری سؤثلات ثت 

سشاسه وضع وخیم پاسشگو ثس .  1تا  1م غیر ثس . سمره 40تا  1ثت  هر نرد در هر تیرمقیات

سشاسگر وضع سلام آ  40تا  02وضعی  در وس اسه بیماری رث سشان مآ دهس و سمره  02تا  1

پاسشگو ثس . سمره کلآ هر نرد ثت حاصل جمع سمرثت چ ار تیرمقیات به دس  مآ ویس. 

دریان  مآ کنس وضعی  وخیمآ  48تا  1نردی که در مجموع ثت چ ار تیرمقیات سمره 

وضعی  در وس اسه بیماری پاسشگو رث سشان مآ دهس و نردی که سمره  11تا  48دثرد سمره 

رث کسب مآ کنس ثت وضعی  سلام آ خوبآ برخوردثر ثس . تقوی، در ثیرثن  82تا  11

کاخ به ضریب پایایآ ثی  پرسشنامه رث با سه روا دوباره سنجآ، تنصیفآ، و ولفای کروس

درصس خزثرا کرده ثس . همچنی  ثی  محقق برثی  11درصس، و  13درصس،  11ترتیب 

های ثی   روثیآ پرسشنامه ثت سه روا روثیآ همزمان، همکس گآ خرده وتمونمطالعه

ی کل و تحلیل عوثمل ثس فاده کرده ثس . روثیآ همزمان ثت طریق ثجرثی پرسشنامه با سمره

رث س یجه دثده ثس . ضرثیب  1,11لسک  ضریب همکس گآ همزمان با پرسشنامه میس
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 14بشش و بی  های ثی  پرسشنامه با سمره کل در حس رضای همکس گآ بی  خرده وتمون

 .درصس م غیر بوده ثس  81درصس تا 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ومار توصیفآ  : وتحلیل ثطلاعات در ثی  پژوهش عکارت ثس  ثت هیروا تجز     

و.....( با ی مرکزی هاشاخصآ، میاسگی ، ثسحرثف معیار و محاسکه نرثوثس عیتوتل)شام

ضریب وتمون های ثس نکاطآ شامل  ثت و همچنی  43سسشه  SPSS 0رکمک سرم ثنزث

 نیشر و رخرسیون خام به خام بوده ثس . t   ،fهمکس گآ پیرسون ، وتمون

 

 یافته ها

 های توصیفیداده

مینه و بیشینه سمرثت، میاسگی  و ثسحرثف ثس اسسثرد سایر شاخص های توصیفآ شامل ک

 ومسه ثس . 3م غیرهای پژوهش)م غیرهای ناصله ثی( در جسول 
 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهشی)فاصله ای( 9جدول 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1- SPSS: Statistical Package for Social Science 
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 21 24 32  ری کم

 034 030 79  ری بیش

 80,12 87.64 47.12 سمره میاسگی 

 3,83 14.4 3.06 ثسحرثف ثس اسسثرد
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)سموسه(ثت سلام  روثن  سسک ا ضعیفآ مقطع ثب سثیآ جسول بالا سشان مآ دهس که معلمی      

 ( ثت میاسگی  ثس اسسثرد47.12چرث که میاسگی  سمرثت کسب شسه وس ا)، برخورد مآ باشنس

  شرثیط در خصوص م غیر ذه  وخاهآ سیز ( پایی  تر بوده و ثی11پرسشنامه) )سمره برا(

 صسق مآ کنس به ثی  معنا که سموسه مورد سظر دثرثی میاسگی  سمره ذه  وخاهآ کم ری

( مآ باشس, ولآ در خصوص مولفه 13( سسک  به سمره برا پرسشنامه ثس اسسثر)80,12)

( 81,12سرمایه روثسشناخ آ ثی  مقسثر در حسود م وسط ثس  تیرث میاسگی  کسب شسه)

 ( تیاد م فاوت سمآ باشس.82سسک  به میاسگی  پرسشنامه)

 بررسی فرضیه های پژوهش

بنابر یان ه های حاصل ثت تحلیل مسیر نرضیه های ثول تا سوم پژوهش مورد بررسآ قرثر      

 خرن :

 یرثبطه معنادثر شیروثن 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آذه  وخاه بی  -0

 .ددثر وجود

ثتوسجا که ماتری  همکس گآ مکنای محاسکه رخرسیون و سیز تجزیه و تحلیل مسل های      

علآ ثس ، ماتری  همکس گآ  کلیه مولفه های شش خاسه م غیر ذه  وخاهآ با سلام  

ومسه ثس . طکق ثی  جسول تمامآ روثبط تیرمولفه های ذه  وخاهآ و  2روثن در جسول 

 م  روثن سشان دثده شسه ثس :خود ثی  م غیر با م غیر سلا
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با سلام  روثن سشان مآ دهس بیش ری  میزثن همکس گآ در میان م غیرهای پژوهشآ ثت ون      

شس, ( مآ ب31/1ذه  وخاهآ( به میزثن ))ثت مولفه های "تنظیم وثکنش به رویسثدها"مولفه 

کاط سلام  روثن با ذه  که ثی  میزثن همکس گآ م وسط و مثک  مآ باشس همچنی  میزثن ثرت

( همکس گآ معنادثر و سسک ا کم و مثک  بوده, بسی  معنا که با ثنزثیش میزثن 41/1وخاهآ )

مولفه ذه  وخاهآ معلمان سلام  روثن وس ا سیز ثنزثیش مآ یابس و برعک ؛ همچنی  

ه )ثت مولف"مشاهسه ثنکار,ثحساسات و حوثت بسسآ"با تیر مولفه سلام  روثن همکس گآ بی  

( معنادثر سمآ باشس.در حال  کلآ نرضیه ثول تحقیق مکنآ 11/1های ذه  وخاهآ( به میزثن )

تاییس مآ  شیروثن 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آذه  وخاهبر ثرتکاط 

 خردد.

رثبطه شیروثن  4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آروثسشناخ هیسرما بی  -4

 .دثرد وجود یمعنادثر

( ثس فاده همکس گآ پیرسونج   ثرکات ثی  نرضیه سیز ثت ماتری  همکس گآ)     

 خردیس.س ای  جسول در تیر ومسه ثس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21/   شیروان ییدر معلمان ابتدا یبا سلامت روان یروانشناخت هیو سرمای تعیین رابطه ذهن آگاه 

سشان مآ دهس بیش ری  میزثن همکس گآ در میان م غیرهای پژوهشآ ثت ون  1س ای  جسول      

( مآ 10/1ای سرمایه شناخ آ( به میزثن ))ثت مولفه ه"ثمیسوثری"با تیر مولفه سلام  روثن 

باشس, که ثی  میزثن همکس گآ بسیار بالا و مثک  ومعنادر مآ باشس همچنی  میزثن همکس گآ 

(بوده که همکس گآ معنادثری و تیاد و مثک  11/1بی  سلام  روثن با سرمایه شناخ آ )

لمان ثب سثیآ سلام  روثن بوده, بسی  معنا که با ثنزثیش میزثن مولفه سرمایه شناخ آ در مع

وس ا سیز ثنزثیش مآ یابس و برعک ؛ بنابرثی  در حال  کلآ سیز مآ توثن خف  نرضیه دوم 

 شیروثن 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس تحقیق مکنآ بر ثرتکاط سرمایه شناخ آ

 تاییس مآ خردد.

 یآمعلمان ثب سث سلام  روثن توثسنسمآ آروثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاه م غیرهای -3 

 .کنس بینآپیش معنادثری طوربه شیروثن رث 4و0ساحیه 

ج   پاسشگویآ به ثی  نرضیه ثت رخرسیون خام به خام ثس فاده شس که س ای  ون در      

 جسول  ومسه ثس .
خلاصه مدلهای رگرسیون، تحلیل واریانس و مشخصه های آماری سلامت روان بر  -جدول

 یروانشناخت هیو سرما یاهذهن آگحسب 

 B SEB β t sig F R R2 م غیر مسل
Adj 
R2 

1 

      215.34 .59 .35 .35 

 هیسرما

 آروثسشناخ 
12 1.00 59 14.67 .000     

2       121.3 .61 .38 .38 

 

 هیسرما

 آروثسشناخ 
12 1.00 56 14.21 .000     

     000. 4.24 17. 02. 01. آذه  وخاه

 معنادثر هس نس.  P=10/1در سطح  Fمقادیر  ** تمامآ
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آ روثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاهس ای  جسول سشان مآ دهس که سلام  روثن  بوسیله      

 هیسرما(پیش بینآ سلام  روثن ثت م غیرهای 4قابل پیش بینآ ثس . در ب  ری  مسل )

صس ثت وثریاس  در 38( مآ توثسنس β= 01/1) آذه  وخاه( و β=  1/ 11آ )روثسشناخ 

سلام  روثن رث به صورت سسک ا خوبآ پیش بینآ سماینس. بر ثی  ثسات نرضیه سوم  مکنآ بر 

آ قابل تاییس روثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاهتعیی  قسرت پیش بی  سلام  روثن ثت روی 

 ثس .

 

 توثسس به درک ب  ر روثبط کمک کنس:سمودثر مسیر مآترسیم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 یجه گیرینت

 آبا سلام  روثس آروثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاه تعیی  ثرتکاط هسف پژوهش حاضر      

ثرر مس قیم  مآ دهس, س ای  سشانشیروثن بوده ثس  که  4و  0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث

 سرمایه روانشناختی 

 خودکارآمدی

 امیدواری

 تاب آوری

 خوش بینی

  

 سالمت روان

المت جسمانيس  

 اضطراب

نارسا كنش وري 

 اجتماعي

 افسردگي

 

آگاهیذهن  
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 بر سلام  روثن وخاهآ بر سلام  روثن معنادثر بوده ثس . همچنی  سرمایه روثسشناخ آذه 

  .یم مثک )رثبطه قوی( دثردثرر مس ق

رثبطه  شیروثن 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آذه  وخاه بی  نرضیه ثول:

 .دثرد وجود یمعنادثر

مثک  و معنادثر بود. بسی  صورت نرضیه ثول سلام  روثن بر  آذه  وخاهقیم  ثرر مس     

 به کردن توجه نسیبه عنوثن نرو ذه  وخاهآباتوجه به ثی  ثمر که  محقق تاییس مآ شود.

توجه با سگرا کنجکاوثسه،  آمیخودتنظ بیبه عنوثن ترک  همچنی و لحظه به لحظه تجارر

 0 تی چناسکه کابات  چنیهم .شسه ثس  فیتجارر نرد توص رایبودن، و پذ رثیپذ

خاص، معطوف به هسف،  آقیتوجه کردن به طر یذه  وخاهآ به معنا سآ خویم (4103)

هاس  حفظ م ارت ،ثس . منطق ذه  وخاهآ سثوریشیحال و بسون قضاوت و پ در تمان

 آکه ط 4خودکار  یدهس که به صورت هسنمنس ثت هسثآ م ثمکان رث  یکه به ششص ث

.ثی  ثرتکاط (0311  جه،)خوا ل رها شود رد،یخآعادت شسه شکل م یسششوثر نکر نسینرث

که نرد در  آ یهر نعال آ شوداهآ باعث مذه  وخرث ثی  خوسه سیز مآ توثن تکی  سمود که 

-در ن م وجود خودا منجر شود و ثنرثد رث قادر مآ آعوسی ثسسثت ثس  به چشم ریون درخ

 (. 0311)خوا ل جه، ننسعمل سک آبا تفکر پاسخ دهنس و تکاسش ها یکنس به موقع

مک نآ بر تحقیقات سشان دثده ثس  که درمان ذه  وخاهآ به عکارت دیگر ذه  وخاهآ      

( مآ توثسس MBCT) 2ذه  وخاهآ مک نآ برشناخ  درماسآ ( وMBSR) 3کاهش ثس رت

های بالینآ با درد رث کاهش دثده، علائم رث کم کنس، و سلام  جسماسآ کلآ رث در جمعی 

تحقیقات  همچنی  (.4101و همکارثن،  1)سگ سانهای سلام آ مش لف ثنزثیش دهسوضعی 

های ذه  وخاهآ شرک  کردسس سششوثر نکری که در برسامه سشان دثده ثس  که ثنرثدی

                                                           
1 - Kabat Zin 

2 - Automated Guided 

3 - Mindfulness-based stress reduction 

4 - Mindfulness-based Cognitive Therapy 
5 - Ngtsan 
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(. 4102و همکارثن،  0کم ری رث در وثکنش به رویسثدهای تسسخآ خزثرا کردسس )مکود

بشارت، )روثن، حمای  میکننیس و سلام  وخاهآذه پژوهش ای بسیاری ثت رثبطه بیی  

تعیی  سقش ذه  عنوثن ( در پژوهش خود با 0313) لطف ثلله تثده و قمری کیوی (.0381

سشان دثد که مؤلفه های ذه  ثسجام دثد. س ای   وخاهآ در پیش بینآ سلام  روثن معلمان

وخاهآ شامل: مشاهسه خری، توصیف بسون برچسب، عملکرد همرثه با وخاهآ و پذیرا 

دثرسس  (GHQ) بسون قضاوت، رثبطه مثک  و معنآ دثری با تیر مقیات های سلام  روثن

همچنی  تحلیل دثده ها با ثس فاده ثت روا رخرسیون چنسخاسه سشان دثد که مؤلفه های ذه  

همچنی  در پژوهش  .وخاهآ به صورت معنآ دثری سلام  روثن رث پیش بینآ مآ کننس

تعیی  تاریر ذه  وخاهآ بر سلام  روثن در ( با عنوثن 0311)برغمسی؛ ثسسی و موسآ تثده

که ذه  وخاهآ تاریر سش  دثد که  و بس سرپرس  در ش ر خرخان سوجوثسان بآ سرپرس 

 آفیک قیتحق کی، 2041در سال  4آساپول .مثک  معنا دثری در سلام  روثن دثش ه ثس 

 کردیسشان دثد که با ثس فاده ثت رو قیتحق  یکسب شسه ثت ث  یسه معلم ثسجام دثد. س ا یرو

معلمان در   یو ثضطرثر ث آنشار روثستعارض،   یریمس یآدر توثسا ،آوموتا ذه  وخاه

 . حاصل شسه ثس  یودککلات درت ب 

شیروثن  4و  0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس آروثسشناخ  هیسرما نرضیه دوم:  بی 

 .دثرد وجود یرثبطه معنادثر

اشس مثک  و معنادر مآ ب آبا سلام  روثس روثسشناخ آهیسرما  یبس ای  سشان مآ دهس      

بسی  معنا که با ثنزثیش میزثن مولفه سرمایه شناخ آ در معلمان ثب سثیآ سلام  روثن وس ا سیز 

ثنزثیش مآ یابس و برعک ؛ بنابرثی  در حال  کلآ سیز مآ توثن خف  نرضیه دوم تحقیق 

تاییس  شیروثن 4و0ساحیه  یآدر معلمان ثب سث آبا سلام  روثس مکنآ بر ثرتکاط سرمایه شناخ آ

  خردد.مآ 

                                                           
1 -Mckood 

2 Napoli 
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 مارثنیب آروثسشناخ  سرمایهبر  آ( عنوثن سقش ذه  وخاه4101) 0کنگدر پژوهش      

 سرمایهب کود  آو به طور کل آنبیو خوا یسوثریثم شیبا ثنزث آسشان دثد که ذه  وخاه

ماسنس  آنیربالیغ یها یو موقع مارس انیهمچون ب آنیبال های یثنرثد در موقع آروثسشناخ 

  .همرثه ثس  آمرثکز وموتش

سرمایه روثسشناخ آ به عنوثن یک ساته حال  خوسه ی  ثی  مورد مآ توثن خف  یتک در     

که ریشه در روثسشناسآ مثک  سگر به طور کل و پ  ثت ون رن ار ساتماسآ مثک  سگر دثرد و 

که ثت چ ار ساته ی خودکارومسی، خوشکینآ، ثمیسوثری و تار ووری تشکیل شسه ثس  

( 0118سلیگم  ) تکاط رث با مقوله سلاک  روثن خوثهس دثش ؛ به عنوثن مثالبیش ری  ثر

دریان  که خوشکینآ به طور معنآ دثر و مثک آ با عملکرد سماینسخان نروا بیمه رثبطه دثرد. 

ثنرثد با ثمیسوثری بالا توثسایآ بسیاری در ثیجاد مسیرهایآ برثی رسیسن به ثهسثنشان همچنی  

 همچنی  ثنرثدی کهثسشناخ آ به طور مسثوم ثی  ثمیس رث ثیجاد مآ کنس دثرسس. ثی  منکع رو

ثمیس بالایآ دثرسس، وظایفشان رث طوری چارچور بنسی و تنظیم مآ کننس که وس ا رث برثی 

و  4دثرد)ووی رسیسن به مونقی  در وظایفآ که در دس  دثرسس بسیار با ثسگیزه سگه مآ

ثمیس بالا هس نس، برثی رسیسن به ثهسثف و خرده (. وس ایآ که در مولفه 4118همکارثن، 

ثهسثف ثت برسامه ریزی های ثح مالآ در هنگام که با موثسع پیش بینآ سشسه موثجه مآ شوسس، 

مسیرهای چنس خاسه ثی رث برثی  ثی کننس و به طور پیش بیناسه و پیش دس اسه ثس فاده مآ

(. به عکارت دیگر، ثمیس ثت 4101یسر، ناشدس یابآ به ثهسثف تعیی  شسه، شناسایآ مآ کننس )ث

ثرثده برثی مونقی  و توثسایآ شناخ ، تکیی  و دسکال کردن رثه رسیسن به مونقی ، تشکیل 

علینژثد و  .(4101، به سقل ثت لوتاسز، ووولیو، ووی و سورم ، 4101شسه ثس  )وشنایسر، 

 سلام  روثسآ دبیرثن تنرثبطه سرمایه روثسشناخ آ و ( در پژوهشآ با عنوثن 0311)روتب اسآ

سشان دثد که بی  سرمایه روثسشناخ آ با سلام  روثسآ دبیرثن تن دوره دوم م وسطه رثبطه 

                                                           
1 Keng 

2 Avey 
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معکوت و سسک ا ضعیفآ وجود دثرد. با توجه به یان ه های پژوهش، می وثن س یجه خرن  که 

ی  با تقوی  سرمایه روثسشناخ آ تاحسودی می وثن وضعی  سلام  روثن دبیرثن رث در ث

رسس هر کسثم ثت ثی  قابلی  های سرمایه  سرثسجام به سظر مآ. جامعه وماری ب کود بششیس

روثسشناخ آ، سقش منحصر به نردی در پیامسهای کارکنان دثرسس. مثلا کساسآ که در 

در مجموع  .مس هس نس، مقسثر تلاا بیش ری رث در وظیفه به کار مآ برسسوکارومسی سر

خ آ بالایآ دثرسس، ثمیسوثر هس نس که با دثش   ثرثئه و مسیرهای کساسآ که سرمایه روثسشنا

جایگزی ، ثهسثنشان رث به سرثسجام رساسنس، به طور وثقعآ درباره دس یابآ به پیامسهای مثک ، 

خوا بی  هس نس، باور کارومس بودن دثرسس و ثی  که وس ا مآ توثسنس یک تفاوت مثک  در 

 (.4118ش آ ها دور شوسس )ووی، هیوجز و همکارثن ، محیط کاری خود ثیجاد کننس و ثت س

تعیی  رثبطه ی ( با عنوثن 0312) رسجکرسودجاسآ و شاه محمسی بنآهمچنی  در پژوهش .

س یجه خرن نس که  بی  سرمایه روثسشناخ آ و سلام  روثن در دثسشجویان دثسشگاه نرهنگیان

س ای  رخرسیون چنسخاسه سیز  بود که رثبطه معنآ دثر بی  سلام  روثن و سرمایه روثسشناخ آ

ثمیسوثری، خوا بینآ سقش  ،سرمایه ثی روثسشناخ آ خودکارثمسیسشان دثد که مولفه های 

( در 4101)  0، جرج  برثسکبرثون. تعیی  کننسه ثی درتکیی  م غیرسلام  روثن دثرسس

که  سسسیرس آجیبه س ا آروثسشناخ  یسلام  روثن بر توثسمنس ریتح  عنوثن تار  آپژوهش

که با  یدر ثنرثد آنکیو خوش یسثوریبا با ثم یسلام  معنو  یوجود ثرتکاط مثک  ب اسگریب

در تکی   موثجه هس نس، هم خوثن ثس . یسالمنس ای یماریدشوثر هم چون ب یها  یموقع

سرمایه روثسشناخ آ باچنسی  ساته یان ه های بالا مآ توثن به ثی  مورد سیز ثشاره کرد که 

کات تر و مربوط تر، همگرث ثس . برثی مثال یک ساته چنس بعسی مشابه ثما صف  مثک  با ر

مآ باشس، که شامل عزت سف ، خودکارومسی کلآ؛  خوسه، خود ثرتشیابآ های محوری

میکاشس. خود ثرتشیابآ های محوری، ثرتشیابآ هایآ ثت خود  جایگاه م ار و رکات هیجاسآ

که به طور کلآ بر ثرتیابآ ها و رن ارهای ثنرثد به صورت بنیادی و ساخودوخاه مآ باشس 

                                                           
1 Brown& George& Bronk    
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(. شکاه  های 4100هنگام قرثر خرن   در موقعی  ها تح  تاریر ون ثس  )جاج و بوسو، 

مف ومآ بی  مولفه های سرمایه روثسشناخ آ و خود ثرتشیابآ های محوری مش ود ثس  

اسآ و تار ووری( )مثلا خودکارومسی کلآ و ویژه، جایگاه م ار و خوشکینآ، رکات هیج

هماسنس سرمایه روثسشناخ آ، تحقیقات ثت ثرتشیابآ های محوری به عنوثن یک ساته محوری 

(. 4100کننس )جاج و بوسو،  که ثت چ ار مششصه صف  خوسه تشکیل شسه ثس . حمای  مآ

تاکنون یان ه های تجربآ ثت ثع کار همگرث و ثن رثقآ بی  سرمایه روثسشناخ آ و خود ثرتشیابآ 

(.سطوح بالای ظرنی  4101های محوری حمای  مآ کننس )لوتاسز، ثوولیو و همگارثن ، 

های سرمایه روثسشناخ آ مثل ثمیسوثری و خوشکینآ سشان دثده ثسس که هیجاسات مثک  رث به 

(. به عنوثن یک پیامس نرعآ ثرتیابآ 0110و همکارثن،  0وجود مآ وورسس )ثشنایسر، هری 

نزثیش یان ه ی مونقی  و رسیسن به ثهسثف )ووی، لوتاسز و یوسف، های مثک  و ثح مالات ث

4111.) 

معلمان  سلام  روثن توثسنسمآ آروثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاه م غیرهای نرضیه سوم:

 .کنس بینآپیش معنادثری طوربه شیروثن رث 4و0ساحیه  یآثب سث

آ قابل روثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاهس ای  سشان مآ دهس که سلام  روثن  بوسیله      

آ روثسشناخ  هیسرما(پیش بینآ سلام  روثن ثت م غیرهای 4پیش بینآ ثس . در ب  ری  مسل )

(11 /1  =β و )آذه  وخاه (01/1 =β مآ توثسنس )درصس ثت وثریاس  سلام  روثن رث به  38

قسرت پیش صورت سسک ا خوبآ پیش بینآ سماینس. بر ثی  ثسات نرضیه سوم مکنآ بر تعیی  

سرمایه  آ قابل تاییس ثس ؛روثسشناخ  هیو سرما آذه  وخاهبی  سلام  روثن ثت روی 

م ، ثنزثیییش عملکییرد بییا وجییود وضعییی  نشییارتث و لادر حفییظ سیی روثسشناخ آ

کیفییی  تسسخییآ مؤرییر ثسی . ثنیرثد سرسیش  قیسرت کن یرل بیر وقاییع تسسخیآ رث 

ت وس یا رث بیه عنیوثن نرصی  پیشیرن  ثرتیابییآ لادوری ثت مشیک دثرسیس و بیه جیای

میکننییس. بییه عکییارت دیگییر ثنییرثد سرسییش  سییه تن ییا خییود رث قرباسییآ تغییییر 

                                                           
1 Harris 
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سمیپنسثرسییس، بلکییه خییود رث عامییل تعیییی  کننیسه س ایی  حاصیل ثت تغیییر میسثسنیس 

(، بشارت 4101) همکارثنو  4 یچون دلاها یآر پژوهش هاد (.4104و همکارثن، 0)ب امی 

مورد  سلام  روثنو  سرمایه روثسشناخ آ  یب آ( همکس گ0311و همکارثن ) ضی( و ن0381)

و  3؛ ژثسگ4101و همکارثن،  آ)س  یشیپ یپژوهش ها گرید یوثقع شس. ثت سو سییتأ

و  آ؛ کان0311 ،یسسب و تقو ی؛ موسو0381و قسم پور،  ی؛ غضنفر4101همکارثن، 

و  سرمایه روثسشناخ آ  یرثبطه ب سی( مؤ03181 ،آرودبال آنیو مع ی؛ خودرت0311 ،یموسو

سش   آژخیثت و آکه سطح آکساس سهنسیپژوهش ها سشان م  یسلام  روثن ثس . ث

ون حفظ  امسیکننس که پ آمقابله با ثس رت تثها ثس شار م یرث برث یآدثرسس، رثهکردها آکوش

سرمایه  قاتیتحق  یث  یرسس بر ثسات س ا آبه سظر م  ،یبنابرثروثن وس اس .  امو ب کود سل

  .مسی قیم و غیرمسی قیمآ بیر سیلام  روثن دثشی ه باشنس رثبطه روثسشناخ آ

 میبوده ث آبر ذه  وخاه آثت مسثخلات مک ن یث نسهیشاهس ثس فادة نزث ر،یدر چنس دهه ثخ     

رث وموتا  آسلام  آو به طورکل آسلام  روثس یثرتقا یذه  وخاهاسه برث یکه م ارت ها

 شسه ثس  آمعرن  یت-ثت توجه ثس  که توسط کابات آسوع خاص ،آدهنس. ذه  وخاه آم

و  آرث توجه کردن با م رباس آهذه  وخا (4102) 1سال زم . (2،4103تی -)کابات

عک   یبه جا آپاسخ ده یو ثکنون، و سپ  ثس شار رن ار مناسب برث نجایبر ث یکنجکاو

و  نگس ونی، م  جمله پژوهش کمش لف یکنس. پژوهش ها آم فیثلعمل سشان دثدن، تعر

همکس ه ثس  و  آروثس سلام با  آدهنس که ذه  وخاه آسشان م( 4101) 1همکارثن

ذه  وخاهآ یک عامل تیربنایآ . ابسی آکاهش م یروثن سژسس یسشاسه ها ریم غ  یباوجودث

ثت مشکلات روحآ و روثسآ محسور میشود، تیرث که ذه  م م برثی رسیسن به رهایآ 

وخاهآ روشآ مؤرر و قوی برثی خاموا کردن و توقف نشارهای دسیا و نشارهای روحآ و 
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ثنسردخآ، عاطفه  ذهنآ ثنرثد میکاشس؛ و ثینکه درس یجه ثنزثیش سلام  روثن، ثضطرثر،

آ و عاطفه مثک  ثنزثیش سف ، خوشکینیان ه و عزت های عسم سلام آ کاهشمنفآ و سشاسه

مییابس. همچنی  می وثن باثنزثیش ذه  وخاهآ ثنرثد، سلام  روثن وس ا رث ثنزثیش دثد. ذه  

لحظه تسسخآ  به وخاهآ به تجربیات وضوح و روشنآ میکششس و به ثنرثد میآموتد تا لحظه

  روثن های منفآ سلام آ و ثنزثیش سلامخود رث تجربه کننس، همی  ثمر باعث کاهش سشاسه

 (.0312 ،موسوی سژثد؛ بیجاری؛ ثسماعیلیان و جوثن)میشود

ثرربششآ وموتا م ارت ( در پژوهشآ با عنوثن 0311)یحیایآ؛ خوثرتمآ و مجیسی     

های شناخ  درماسآ مک نآ بر ذه  وخاهآ در ب زیس آ روثسشناخ آ و ثنزثیش خوا بینآ 

رت های ذه  وخاهآ در ب زیس آ در تسان مک لا به سرطان پس ان سشان دثد وموتا م ا

هچنی  در .روثسشناخ آ و ثنزثیش خوا بینآ تسان مک لا به سرطان پس ان ثرربشش ثس 

سقش تار ووری، کن رل ( با عنوثن 0311)سجفآ؛ بادثن نیروت؛ ساجآ و شیشآپژوهش 

سشان دثد که که تار  روثسشناخ آ وثلسی  و ذه  وخاهآ در پیش بینآ ثنسردخآ سوجوثسان

ی، ثبعادی ثت ذه  وخاهآ چون عسم قضاوت و مشاهسه و سیز بعسی ثت کن رلروثن وور

شناخ آ وثلسی  یعنآ کن رل وثبس ه مسثر مآ توثسس ثنسردخآ رث پیش بینآ کننس. بنابرثی  ثت 

وسجایآ که ثخ لالات خلقآ باعث ثیجادمشکلات نرثوثسآ در سلام  جسمآ، عملکرد روثسآ 

روثسشناخ آ و  شود، لزوم مورد توجه قرثر دثدن ویژخآ های و کیفی  تسسخآ سوجوثسان مآ

وموتا م ارت های تار ووری و ذه  وخاهآ مآ توثسس در ثرتقای سلام  روثسآ و هم 

بنابرثی  تحقیقات سشان .مشکلات روثسآ سقش م مآ ثیفا کنس چنی  روا مقابله سوجوثسان با

بیش ری  0تا ثسعطاف پذیری شناخ آمآ دهس که مرثقکه ذه  وخاهآ مردم رث قادر مآ ساتد 

؛ سیگل، 4111، 3کم ری سشان دهنس )مور و مالینوسکآ 4دثش ه باشنس و وثکنش خودکار

ثی دهس که ذه  وخاهآ سقش عمسه(. یک خروه ثت شوثهس رو به خس را سشان مآ4118

                                                           
1 - Cognitive flexibility 

2 - Automatic reaction 
3 - Moore & malonvisky 
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های ثرتکاط میان نردی در ثسعطاف پذیری در وثکنش درمحسوده خوساخوسآ ثت موقعی 

رث به  رای( پذ4103) بائر(. 4101؛ لاکآ و همکارثن،  4102رثس  )بیشار و همکارثن، مور

کرده ثس . بر  فیبر ذه  وخاهآ توص آمک ن آنیبال یهامههمه برسا آثصل  یفیعنوثن ک

 سیتأک نسیساخوشا یها همه سشاسه رییتغ یکه بر تلاا برث آنیبال یکردهایرو گریخلاف د

 رایپذ شیثنزث یرث برث آمش لف یهاکیبر ذه  وخاهآ تکن آمک ن یکردهایرو کننس،آم

-کننسخان در برسامه شرک  را،یپذ  ی. ثدهنسآدردساک وموتا م ایمحرک سامطلور 

ساتخار شوسس و ثت  ریساپذ ثج نار یهاآتا با ساخوش کنسآم قیذه  وخاهآ رث تشو یها

 .کننس یریخشیپ تسنسه بیو ثح مالا  وس آثج ناب یرن ارها
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 منابع
 بر وخاهآ ذه  تاریر تعیی » (.0311) تثده موسآ حس  و ثسسی جوثسشیر مرضیه؛ ،برغمسی (0

 کنفرانس سومین ،«خرخان ش ر در سرپرس  بس و سرپرس  بآ سوجوثسان در روثن سلام 

 ت رثن، ،رفتاری علوم و مشاوره روانشناسی، در اخیر های نوآوری المللی بین

 .سیکان عالآ وتاوم موسسه

 سقش به توجه با روثسآ برسلام  ثخلاقآ هوا تاریر تعیی » (.0311) سژثد کوهآ و ش لا ،خشایار (4

 بین کنفرانس اولین ،«قای  وتثد دثسشگاه دثسشجویان بی  در روثسشناخ آ سرمایه میاسجآ

 مرکز ت رثن، ،روانشناسی و مدیریت تربیتی، علوم در تحقیق و نوآوری المللی

 مرتضوی حکم  سروا ثسلامآ تحقیقات و عاتمطال

 روثسشناخ آ سرمایه بی  ی رثبطه تعیی » (.0312) بنآ محمسی شاه رضا و یوسف ،رسجکرسودجاسآ (3

 در پایدار توسعه ملی کنفرانس سومین ،«نرهنگیان دثسشگاه دثسشجویان در روثن سلام  و

 ثسلامآ تحقیقات ن،ت رث ،فرهنگی و اجتماعی مطالعات روانشناسی، و تربیتی علوم

 .پایسثر توسعه به دس یابآ رثهکارهای مرکز مرتضوی، سروا

 صنع آ دثسشگاه ساتماسآ جو» .(0381) شعکاسآ ثحمس، و ثحمسی غلامرضا، ؛ساهیس شیرثسآ، (2

 پژوهش و دانش ،«81-88تحصیلآ سال در دثسشجویان روثن سلام  با ون ثرتکاط و ثصف ان

 .028-043 صص پاییز، ،43 شماره ،یدرس ریزی برنامه–تریتی علوم در

 روثسآ سلام  و روثسشناخ آ سرمایه رثبطه» (.0311) روتب اسآ م سی و رخساره سیسه ،علینژثد (1

 های آسیب وروانشناسی، تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش پنجمین ،«تن دبیرثن

 .بنیادی  ننون و علوم تروی  و توسعه ثسجم  ت رثن، ،ایران فرهنگی و اجتماعی

 سلام  و ثی مقابله رثهکردهای رثبطه تعیی »(. 0381) زت ثلهع پور، قسم و یروتهغضنفری، ن (1

 ب ار، شماره دهم، سال ،روانی بهداشت اصول فصلنامه ،«وباد خرم ش ر ساکنی  در روثسآ

 .12-21 صص ،31

 ل جه، خوا هترجم ،آگاهی برذهن مبتنی مانی در شناخت(. 0311) ربکا کری ، (1

 .بعث ثن: ت ر ثسیسآ،
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 بینآ پیش در وخاهآ ذه  سقش تعیی » (.0313) کیوی قمری حسی  و معصومه ،تثده ثلله لطف (8

 روانشناسی و تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش اولین ،«معلمان روثسشناخ آ سلام 

 ثسلامآ تحقیقات و مطالعات مرکز ت رثن، ،ایران فرهنگی و اجتماعی های آسیب

 .بنیادی  ننون و علوم تروی  و توسعه علمآ  ثسجم مرتضوی، حکم  سروا

 و وخاهآ ذه » (.0312) جوثن رضا و ثسماعیلیان مصیب بیجاری؛ وحیس محمود؛ ،سژثد موسوی (1

 علوم ترویج و توسعه راهکارهای ملی همایش دومین ،«روثن سلام  بر ون تأریر

 و علوم تروی  و توسعه ثسجم  ت رثن، ،ایران در آموزش و مشاوره روانشناسی، تربیتی،

 .بنیادی  ننون

 قوم : ت رثن، روانی بهداشت(. 0311) ب روت نر، میلاسآ (01

 تار سقش» (.0311) شیشآ محمسرضا و ساجآ ثحمسعلآ نیروت؛ بادثن علآ محمود؛ ،سجفآ (00

 چهارمین ،«سوجوثسان ثنسردخآ بینآ پیش در وخاهآ ذه  و وثلسی  روثسشناخ آ کن رل ووری،

 ش ر- خرجس ان ،اجتماعی مطالعات و تربیتی علوم انشناسیرو المللی بین کنفرانس

 .خرجس ان علوم ثلمللآ بی  وکادمآ تفلی ،

 های م ارت وموتا ثرربششآ» .(0311) مجیسی محکوبه و خوثرتمآ ن یمه پروثسه؛ ،یحیایآ (04

 تسان در بینآ خوا ثنزثیش و روثسشناخ آ ب زیس آ در وخاهآ ذه  بر مک نآ درماسآ شناخ 

 وروانشناسی، تربیتی علوم پژوهشی علمی همایش ششمین ،«پس ان سرطان هب مک لا

 ننون و علوم تروی  و توسعه ثسجم  ت رثن، ،ایران فرهنگی و اجتماعی های آسیب

 .بنیادی 

 وموتا تاریر» (.0310) معصومه رشیسی، ثبوثلقاسم؛ یعقوبآ، رضا؛ محمس تثده، یوسف (03

 شناسی روان ،«م وسطه دوره دخ ر وموتثن سشدث کارثمسی خود بر نرثشناخ آ م ارت ای

 .008-033، صص (3)0 ،مدرسه
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