Applied Research In Counseling

پژوهشهای کاربردی در مشاوره

Vol 1, No 3, Winter 2019

سال اول ،شماره  ،3زمستان 9317

ppt 101-118

صفحات 909-991

تدوین مدل بهزیستی روانشناختی با توجه به ذهن آگاهی و احساس مسئولیت در
دانش آموزان
زینب اسمعیلی

1

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی برراز

مردل بیستسرتی روااشریابتی برا جر بر نهرگ هیراهی واحسرا

مسئ لیت در دااش هم زان میباشد .جامع ی پژوهش را داارش همر زان دبترر و پسرر دبیرسرتاای میه ر ار
یران شکیل میدهد .ب اتگ میظ ر 050دااش هم ز با رو

ام ا ییری ب ش ای چیرد مرحهر ای ااتخرا

شداد .برای جمع هوری دادهها از پرسشیام ی نهگ هیاهی پری وجیری ( ،)FFMQپرسشریام ی بیستسرتی
روااشیابتی رتف ،پرسشیام مسئ لیت پذتری اعمتی استفاده شد .دادههای پژوهش بااستفاده ازرو
مسیر با ارم افسار Amosم رد ارزتابی قراریرفت .مدل پیشییادی بر اسا

حهیرل

پرسشهای پژوهش ب هزمر ن

یذاشررت شررد .اتررات ب ر دسررت همررده اشرران داد مرردل بعررد از تررا سررری اصررهاحات از بررراز

میاس ر ی

برب رداراست .تافت های ب دست همده اشان داد مسئ لیت پذتری بر بیستسرتی روااشریابتی رر یر معیراداری
دارد .همچییگ نهگ ایاهی بر بیستستی روااشیابتی ایس ر یر معیاداری دارد .اتگ پرژوهش یرام میمری جیرت
شیابت ع امل مؤ ر بر بیستستی روااشیابتی است.
واژهگان کلیدی :بیستستی روااشیابتی ،نهگ هیاهی ،مسئ لیت پذتری ،دااش هم ز.

 -9دااش هم بت کارشیاسی ارشد مشاوره مدرس دااشگاه عهام ط اط اتی

eli.esmaeli2000@gmail.com
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مقدمه
امروزه عهم روان شیاسی از مرکس صرف بر هسیب شیاسی فاصه یرفت و روتکرد
روااشیاسی مث ت اگر ایس در سرح ل کار پژوهشگران اتگ عرص قرار یرفت است؛ تکی از
مؤلف های مث ت اتگ ح زه ،بیستستی روان شیابتی است (هاتس 9و ج زف.)0003 ،0
بیستستی روان شیابتی شامل درتافتهای فرد از میسان هماهیگی بیگ اهداف معیگ و رسیم
شده تا پیامدهای عمهکردی است ک در فراتید ارزتابیهای مستمر ب دست میهتد و ب
رضاتت دروای و اس تا پاتدار در الی زادیی میجر میش د (ک ل .)0000 ،3در ده های
یذشت رتف و همکارااش ( )9111الگ ی بیستستی روان شیابتی را با اکید بر اتیک
سهامت مث ت چیسی فرا ر از ف دان بیماری است ،ارائ کرداد؛ در اتگ دتدیاه بیستستی ب
معیای ها

برای استعها و ار است ک در ح ق استعدادها و اااتیهای فرد متجهی

میش د.

بیستستی روااشیابتی ک از روااشیاسی مث ت مشتق شده است ک هدف

روااشیاسی مث ت ،سرعت بخشدتگ ب تا غییر بسرگ در روااشیاسی با بی د چیسهای
ارز

دار در زادیی برای سابتگ وتژییهای مث ت میباشد .در اتگ روتکرد ،ب مهالعۀ

وتژیی های مث ت ااساایا و راه ردهای استفاده ازحداکثر استعدادهای نا ی و محیهی برای
بیره میدی ازحالت های رواای سالم و زادیی سازاده بیش از پیش رکید میش د .سرتع
بی د عمهکرد و اصهاحات اشت اهات یذشت درجیت سابتگ بص صیات مث ت میباشد
ک شامل بیستستی ،برسیدی و رضاتت در یذشت و امید و ب ش ییی برای هتیده و
ب شحالی درحال است (سهیگمگ4و سیگستیت.)0000 ،5
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ها های ب عمل همده ب میظ ر ییگ مفی م بیستستی بر ا ش شابصهای بیستستی در
دو سهح برون فردی و درون فردی متمرکس است (کاا  9و رتمپها .)0000،0نهگ هیاهی
تک ی از اتگ متغیرهای درون فردی است .نهگ هیاهی ه شیاری است ک وقتی ب شی ههای
باصی ب جرب مان ج میکییم پدتدار میش د (کرتگ0001 ،؛ رجم جعفری ،باای
پ ر و محمدباای .)9319 ،براتهی )0005(3نهگ هیاهی را ب عی ان هشیاری در اظر
میییرد ک غیر قضاو ی ،دوستاا و در پی افسودن تا کم کردن چیسی از جرب امیباشد.
نهگ هیاهی می ااد در رهاسازی افراد از افکار ب دکار ،عادتها و الگ های رفتاری
ااسالم کما کید و از اتگ رو ا ش میمی را در یظیم رفتاری اتفا کید (رتان.)0000 ،4
بسیاری از اظرت های هسیب شیاسی رواای و رواادرماای اهمیت هیاهی ،حض ر و مشاهده
یری را در سهامت روان و بیستستی روااشیابتی م رد بحث قرار دادهااد(بروتگ ،5واست ن،6
کارسی ،7هاتمگ ،1داتس ن .)9111 ،1ب ع ارت دتگر ،نهگ هیاهی از طرتق رکیب سر
زادیی و واضح دتدن جربیات می ااد غییرات مث تی را در شادکامی و بیستستی اتجاد
اماتد (براون 90و رتان .)0003 ،لییگ کییگ 99و همکاران ( )0090در پژوهش ب د اشان
داداد نهگ هیاهی ا رات مث تی بر قدرت سازیاری و رضاتت از زادیی ،عست افس،
اااتی همدردی و احسا

ب دمختاری دارد .در همیگ راستا فالکیستروم )0090( 90اشان

داد نهگ هیاهی با بیستستی نهیی و روان شیابتی و سهامت رواای رابه ی مث ت دارد.
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تکی دتگر از متغیرهاتی ک بیظر می رسد با بیستستی روااشیابتی در ار اط است،
مسئ لیت پذتری افراد میباشد .یهاسر ( )9167معت د است مشکل ااسانها و ااهیجاریهای
هایا از اپذترفتگ مسئ لیت است زترا هایا امی ااید ایازهای اساسی ب د را ب ط ر صحیح
ارضا کیید .سااد )0001( 9در پژوهش ب د اشان داد هم ز
ارز

و کاربرد هنها ،سکیگ دهیدهی هلام و استر

مفاهیم مسئ لیت ،هزادی و

در بیماران م تها ب سرطان میباشد.

در همیگ راستا اتات پژوهش صفرزاده و مشاک( )9313اشان داد بیگ مسئ لیت پذتری و
احسا بیستستی نهیی رابه معیی داری وج د دارد .همچییگ ج اامرد ،عرتضی و همکاران
( )9313در پژوهش ب د اشان داداد وتژییهای شخصیتی اظیر مسئ لیت پذتری ،بیستستی
روان شیابتی افراد را افساتش میدهد.
ب دلیل کم د ح ی ات در م رد مسئ لیت پذتری ااجام مهالعا ی از اتگ دست ،ضروری
بیظر می رسد .بیابراتگ ج ب ا رات مسئ لیت پذتری بر رفتار ا ج ااان و از س تی دتگر
در اظر یرفتگ اهمیت س م ل ی بیستستی روان شیابتی ،نهگ هیاهی و احسا

مسئ لیت

و ا ش هر کدام از اتگ متغیرها در سهامت ا ج ااان ،مح ق را بر هن داشت ا ب پژوهش در
اتگ زمیی بپردازد .از هن جاتی ک ح ی ی در بص ص ار اط متغیرهای مذک ر ب ط ر
همسمان تافت اشد ،بهاء پژوهشی در اتگ ح زه احسا

میش د .لذا در قالب تا مدل،

پژوهش حاضر ب اتگ پرسش می پردازد ک هتا مدل بیسستی روااشیابتی بر اسا
پذتری و نهگ هیاهی از براز

مسئ لیت

میاس ی برب ردار است؟

روش پژوهش
اتگ پژوهش با ج ب هدف هن از ا ع ح ی ات بییادی و از لحاظ شی هی یرد هوری
دادهها و حهیل هایا ب رو

صیفی و از ا ع طرحهای هم ستگی و رو

مدل تابی

معادلات سابتاری میباشد .با ج ب اتیک هدف پژوهش حاضر هزم ن پرسش و الگ ی
Sand
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اظری ارائ شده است ،در پی دوتگ روابط بیگ متغیرهای زتر بیاتی بیستستی روااشیابتی،
نهگ هیاهی و مسئ لیت پذتری است ،و کابرد اتیج در درج ی اول در تا زمیی ی
باص مهرح ایست .همچییگ از هاجا ک هدف هن صیف کردن شراتط پدتدهها و
متغیرهای م رد بررسی و شیابت بیشتر شراتط م ج د است ،در زمرهی پژوهشهای
صیفی قرار میییرد.
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامع ی هماری اتگ پژوهش شامل دااش هم زان دبیرستاای شیر یران میه
جیسیت دبتر و پسر در سال حصیهی  10-13میباشد .رو

ام ا ییری بر اسا

 1با
صادفی

ب ش ای چید مرحه ای ااجام شد .ب اتگ ص رت ک از جامع ی هماری دااش هم زان
دبتر و پسر م هع مت سه مشغ ل ب حصیل درکهی ی دبیرستانهای میه ا (حدودا"50
مدرس ) لیست شداد ،چیار مدرس ب رو
شد.سپس از هر مدرس  ،چیارکها

قرع کشی ب ص رت صادفی ااتخا

ب ص رت صادفی(قرع کشی) ااتخا و پرسشیام ها

در بیگ دااش هم زان زتع شد.
ابزار اندازه گیری
پرسشنامهی بهزیستی روانشناختی ریف
اتگ پرسشیام

سط رتف ( )9111سابت شده است .در اتگ م یا ها پاسخ ب هر سؤال

بر روی تا طیف شش درج ای (از کامها مخالف ا کامها م افق) مشخص میش د .هر
م یا

شامل  94سؤال ب ده ک ابعاد بیستستی روان شیابتی مدل رتف مشتمل بر ،روابط

مث ت با دتگران ،است هال ،سهط محیهی ،رشدفردی ،هدف در زادیی ،پذتر

ب د ،را

ارزتابی میکید .از بیگ کل سؤالات  44سؤال ب ص رت مست یم و  40سؤال ب ص رت
معک

امره یذاری میش د .هلفای کروا اخ ب دست همده در مهالع ی رتف (، )9111
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برای رشد شخصی ( )0/17ار اط مث ت با دتگران ( ، )0/19پذتر

ب د (، )0/13

هدفمیدی درزادیی ( ، )0/10و سهط بر محیط ( ، )0/10ب دمختاری ( )0/16یسار

شده

است .در مهالعات اتراای ایس ضرتب هلفای کروا اخ برای م یا های ف ق ب ر یب ،0/19
 ،0/77 ،0/76 ،0/75 ،0/61 ،0/73یسار

شده است (مشیدی فراهاای.)9317 ،

کهااترک ش و ا اربافی ( 0/10 ، )9319هلفای کروا اخ اتگ پرسشیام را یسار
یسار

اسا

کرداد .بر

کهااتر ک ش و ا اربافی ( )0090پرسشیام مذک ر از رواتی و پاتاتی میاس ی

برب ردار است .در اتگ ح یق ایس ضرتب هلفای کروا اخ  0/73ب دست همده است.
پرسشنامهی ذهن آگاهی پنج وجهی ()FFMQ
اتگ پرسشیام ابساری است ک بر اسا

مهالع حهیل عامهی روی پی پرسشیام ی نهگ

هیاهی ،شامل هیاهی از ج ( ، )MAAMپرسشیام ی نهگ هیاهی فرات رگ (، )FMI
م یا

نهگ هیاهی عاطفی و شیابتی ( )CMASو پرسشیام ی نهگ هیاهی( )MQسابت

شده است .حهیلها پی عامهی را شیاساتی کرده است ک جی های مختهف نهگ هیاهی را
ارزتابی میکید .اتگ ع امل شامل مشاهده ،صیف ،عمل از روی هیاهی ،عدم قضاوت
دربارهی جرب ی دروای است .اتگ ع امل از طرتق تا پرسشیام ی ب د-یسارشی 31
س الی اادازه ییری میش د .پاسخها بر اسا

م یا

پی درج ای لیکرت از"هریس تا

بیهی ب ادرت صحیح است" ا " اغهب اوقات تا همیش صحیح است" کدیذاری
میش اد (هاسکر  .)0090 ،م یا های پی وجیی از همساای دروای بالاتی دامی ی هلفا
از ٪75ا  ٪10برب ردار است (باتر ،اسمیث ،هاپیکیس ،کرتت میر و ای .)0006 ،
بر اسا

اتات  ،همساای دروای عاملها میاسب ب د وضرتب هلفا در یسترهای بیگ0/75

(در عامل غیر واکیشی ب دن) ا( 0/19در عامل

صیف) قرار داشت .هم ستگی بیگ

عاملها مت سط و در هم م ارد معیی دار ب د و در طیفی بیگ  0/95ا  0/34قرار داشت
(ائ سر  .)0090 ،همچییگ در مهالع ای ک بر روی اعت ار تابی و پاتائی اتگ پرسشیام در
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اتران ااجام یرفت ،اعت ار میاسب (ضرائب هلفا بیگ  )0/55-0/13و رواتی میاسب اتگ
پرسشیام را در ام ا های غیر بالییی اتراای یسار

کردهااد .بیگ 5عامل شخصیت ب

استثیای عامل روان رج رب تی هم ستگی مث ت و معیادار یردتد .همچییگ بیگ مام ابعاد
بیستستی روااشیابتی و نهگ هیاهی هم ستگی مث ت مشاهده یردتد ،در حالی ک با مام
اشاا ای ابتهال وارسی شده در  SCL- 25هم ستگی میفی مشاهده یردتد (احمدواد،
حیدری اسب و شعیری.)9310
پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی
اتگ پرسشیام

سط اعمتی ( ، )9317سابت و هیجارتابی شده است .امره یذاریای

پرسشیام بدتگ ر یب ب ده است ک هر ع ارت شامل پی یستی (از کامها" م افق ا کامها"
مخالف) .امره یذاری از سیستم  9ا  5پیروی میکید .از بیگ کل سؤالات  30سؤال ب
ص رت مست یم و  00سؤال ب ص رت معک

پاسخ داده میش د .ضراتب هم ستگی

بدست همده در مهالع ی اعمتی ( )9317برای ب دمدترتتی ( ، )./71اظم پذتری (، )./16
قاا امیدی ( ،)./10اماات داری ( ،)./55وظیف شیاسی ( ،)./53وظیف شیاسی ( ،)./53سازمان
تافتگی ( ، )./60پیشرفت یراتی ( )./50یسار
مهه

شده است ک هم اشان دهیده پاتاتی

و میاسب هزم ن ب ده است .ضرتب هلفای کراا اخ کل هزم ن  ./10یسار

شده

است ک اشان دهیدهی پاتاتی میاسب هزم ن ب داد.
روش اجرای پژوهش
در ابتدا معرفی اام ای جیت اجرای ح یق از دااشکده مرکس خصصی هزاد برای
هم ز

و پرور

صادر یردتد .سپس پرسشیام ها یظیم و بر اسا

رو

ام ا ییری در

بیگ دااش هم زان زتع مییردد .در ابتدای کار برای جهب اعتماد و اتجاد ااگیسه اهمیت
کار پژوهشی و محرماا ب دن کهی ی اطهاعات بیان میش د .پس از جمع هوری کهی
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پرسشیام  ،بازبییی ،کدیذاری و استخراج دادهها ص رت یرفت .سپس مدل فرضی ارائ
شده با رو

حهیل مسیر و با استفاده از ارم افسار هم

م رد هزم ن قرار یرفت.

یافتههای پژوهش
از اظر بص صیات جمعیت شیابتی  50درصد از جامع پژوهش را زاان و  50را مردان
شکیل میداداد 06 .درصد افراد  95سال  37/6 ،درصد  96سال  33/0،درصد  97سال و
 3/0درصد  91سال ب داد.
جدول  :1ویژگیهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شابص هماری

عداد

میااگیگ

ااحراف استاادارد

م یا
ب دمختاری

050

59/17

90/01

سهط بر محیط

050

57/06

90/57

رشد شخصی

050

63/97

1/53

روابط مث ت

050

50/1

93/41

هدفمیدی

050

63/37

90/60

ب د

050

55/39

90/01

بیستستی روااشیابتی

050

350/70

44/65

مشاهده

050

01/91

6/39

صیف

050

00/13

4/36

عمل یراتی

050

05/50

6/94

عدم قضاوت

050

09/70

6/46

عدم واکیش

050

00/01

3/77

نهگ هیاهی

050

900/66

90/09

اظم پذتری

050

36/50

6/43

ب دمدترتتی

050

33/01

6/31

قاا ن میدی

050

49/47

90/04

پذتر
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اماات داری

050

00/51

4/09

وظیف شیاسی

050

95/09

0/63

سازمان تافتگی

050

91/51

4/43

پیشرفت یراتی

050

95/60

3/05

مسئ لیت پذتری

050

919/07

09/57

همااگ ا ک اتات

تافت های

صیفی اشان میدهد ،از میان م یا های بیستستی

روااشیابتی ،بیشترتگ میااگیگ مرب ط ب هدفمیدی و از میان م یا های نهگ هیاهی
بیشترتگ میااگیگ مرب ط ب مشاهده میباشد .در بکار ییری رو

هماری ،ابتدا با استفاده از

هزم ن هماری ک لم یروف اسمیرا ف ارمال ب دن دادهها م رد هزم ن قرار یرفت ا ا ع
رو

هماری(پارامتری،غیرپارامتری) ک باتد استفاده ش د مشخص مییردد ،و در ص رت

ارمال ب دن دادهها تکی از میم رتگ پیش فرضهای هزم نهای پارامترتا برقرار میباشد.
جدول 1آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونهای
z

شابص هماری

sig

سهح معیاداری

م یا
نهگ هیاهی

9/05

0/01

0/05

مسئ لیت پذتری

0/11

0/40

0/05

بیستستی روااشیابتی

9/04

0/01

0/05

با ج ب اتات جدول و سه ح معیاداری بدست همده هرتا از متغیرهای پژوهش ک
بسریتر از  0/05میباشد،دادههای مام متغیرها ارمال است .
ب میظ ر پاسخ ب پرسش اصهی پژوهش م یی بر اتیک هتا مدل ییگ بیستستی
روااشیابتی براسا

نهگ هیاهی و مسئ لیت پذتری با دادههای جربی براز

حهیل مسیر و ارم افسار ام
هزم ن براز

دارد؟" از

بیره برده شده است.در جدول  3میم رتگ شابصهای

مدل مفی می پژوهش یسار

شده است.
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شابصهای

χdf/2

RMSEA

NFI

NNFI

CFI

GFI

AGFI

براز
م دار اولی
م دار اصهاح
شده
حدمجاز

4/56

0/97

0/16

0/14

0/19

0/10

0/15

0/47

0/01

0/10

0/13

0/10

0/15

0/11

کمتراز3

کمتراز0/9

بیشتراز0/1

بیشتراز0/1

بیشتراز0/1

بیشتراز0/1

بیشتراز0/1

با ج ب اتیک هر تا از شابصهای ب دست همده براز

مدل ب ییاتی دلیل

برازادیی مدل و تا عدم برازادیی هن ایستید ،ایاز است ک اتگ شابصها را در کیار
تکدتگر و با هم فسیر کرد .م دارهای اولی ب دست همده برای اتگ شابصها ،اشان
میدهد ک الگ ی اولی در جیت ییگ و براز

از وضعیت مهه بی برب ردار ایست و

مدل ایازمید اصهاحات است .اتات جدول  3اشان میدهد ،پس از اصهاحات ااجام شده،
شابصهای براز

مدل از وضعیت مهه بی برب ردار شدهااد و بیابراتگ پاسخ ب فرضیات

پژوهش بهامااع میباشد.
در ادام مدل ایاتی (اصهاح شده) در حالت ضراتب استاادارد مسیر ( )βیسار
است.

شده
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شکل .1ضرایب استاندارد شده مسیرهای مدل نهایی تبیین بهزیستی روانشناختی

هزم ن ضراتب مسیر شکل  0اشان میدهد کهی ضراتب استاادارد شده مسیر (ا رات
مست یم متغیرهای برون زا بر بیستستی روااشیابتی) ،در سهح  15درصد اطمییان معیادار
ب ده است(.)p<0.05
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اکت دتگری ک در شکل  9باتستی م رد ج قرار داد مث ت ب دن ضراتب مسیر
میباشد،ک اشااگر ر یر مست یم مث ت اتگ متغیرها میباشد ب ط رتک با افساتش هایا میسان
بیستستی روااشیابتی افساتش میتابد.
سؤال اساسی دتگری ک اتگ پژوهش ب دا ال هن است ،مرب ط ب اادازه ا ر غیرمست یم
نهگ هیاهی بر بیستستی روااشیابتی ب ص رت غیر مست یم از طرتق متغیر میااجی یر
میااجی مسئ لیت پذتری میباشد.اتات هزم ن ا رات غیر مست یم با استفاده از ارم افسار
 Amosاشان داد رابهۀ نهگ هیاهی با بیستستی روااشیابتی ب ص رت غیر مست یم معیادار
امیباشد(.)p>0.05
بحث و نتیجه گیری
اتات

حهیلهای هماری اشان داد مدل ییگ بیستستی روااشیابتی براسا

و مسئ لیت پذتری با دادههای جربی براز
چارچ

نهگ هیاهی

دارد .ب میظ ر ییگ اتگ تافت پژوهش باتد ب

ها های ب عمل همده ب میظ ر ییگ مفی م بیستستی روااشیابتی در سهح

درون فردی مرکس کرد .نهگ هیاهی می ااد در رهاسازی افراد از افکار ب دکار،
عادت ها و الگ های رفتاری ااسالم کما کید و از اتگ رو ا ش میمی را در یظیم رفتاری
اتفا کید .همس با اتات

اتگ پژوهش ،بسیاری از اظرت های هسیب شیاسی رواای و

رواادرماای اهمیت هیاهی ،حض ر و مشاهده یری را در سهامت روان و بیستستی
روااشیابتی م رد بحث قرار دادهااد .برای مثال احمدواد ،حیدری اسب و شعیری ()9319
اشان داداد نهگ هیاهی پیش بییی کییدهی ق ی برای بیستستی روااشیابتی است و 0/40
وارتااس هن را ییگ میکید .همچییگ هم ستگیهای بدست همده بیگ مام ابعاد بیستستی
روااشیابتی و امره کل نهگ هیاهی مث ت و معیادار ب ده و افساتش نهگ هیاهی با افساتش
بیستستی روااشیابتی همراه ب د .ب عهاوه براسا

اتات اتگ پژوهش و همس با اتات

پژوهش براون و رتان(  )0003می ان یفت نهگ هیاهی از طرتق رکیب سر زادیی و
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واضح دتدن جربیات می ااد غییرات مث تی را در شادکامی و بیستستی اتجاد اماتد .نهگ
هیاهی ا رات مث تی بر قدرت سازیاری و رضاتت از زادیی ،عست افس،
همدردی و احسا

اااتی

ب دمختاری دارد .در همیگ راستا فالکیستروم ( )0090ایس اشان داد

نهگ هیاهی با بیستستی نهیی و روان شیابتی و سهامت رواای رابه ی مث ت دارد.
مسئ لیت پذ تری متغیر دتگری است ک در چارچ

مدل پژوهش م رد رتید قرار

یرفت .در ییگ اتگ بخش از مدل باتستی یفت مشکل ااساایا و بخشی از کاهش بیستستی
هایا از اپذترفتگ مسئ لیت است زترا هایا امی -ااید ایازهای اساسی ب د را ب ط ر صحیح
ارضا کیید .همس با اتگ تافت پژوهش سااد ( )0001در پژوهش ب د اشان داد هم ز
مفاهیم مسئ لیت ،هزادی و ارز

و کاربرد هنها ،سکیگ دهیدهی هلام و استر

در

بیماران م تها ب سرطان میباشد.در همیگ راستا اتات پژوهش صفرزاده و مشاک()9313
اشان داد بیگ مسئ لیت پذتری و احسا

بیستستی نهیی رابه معیی داری وج د دارد.

همچییگ همس با اتگ تافت  ،ج اامرد ،عرتضی و همکاران ( )9313در پژوهش ب د اشان
داداد وتژییهای شخصیتی اظیر مسئ لیت پذتری ،بیستستی روان شیابتی افراد را افساتش
میدهد .بر اتگ اسا

باتستی اتیج یرفت در مجم ع و با در اظر یرفتگ پیشیی پژوهش

مدل پژوهشگر ب درستی عرتف و در اتیج حهیلهای هماری ایس هن را رتید ام د.
حهیلهای هماری اشان داد نهگ هیاهی ا ر مست یمی بر مسئ لیت پذتری داشت است .اتگ
تافت با تافت های مهالعات صفرزاده و مشاک ( )9313ودر دابل کش ر ،و یارسیا-الاادت
و همکاران ( ،)0093در بارج از کش ر همس است.
اتگ تافت را می ان در چیارچ
غیر مسئ ل ا برای ب د ارز

اظرت یهاسر ییگ کرد .یهاسر معت د است ک فرد

قائل است و ا برای دتگران و در اتیج ب د را را میدهد

و دتگران را هزرده باطر میکید(پروچاسکا و ا رکرا 9111 ،؛ رجم سید محمدی،
 .)9310مرکس بر بعد مسئ لیت ،هست اساسی کار عهیم و ربیت و روان درماای است و
پذتر

مسئ لیت ب مثابیی اشاا ی بارز سهامت رواای ه ی میش د .از اظر یهاسر ،اکثر
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بیماران ب ااحراف و بیماری ب د اعتراف داراد ،زترا میدااید ک جامع ان ها را طرد کرد
است و با دتگران متفاوت هستید ،بیماران رفتارشان ب طرت ی است ک مااع ارضای
ایازهاتشان میش د و هنها در صدداد ک ب عهت اادرستی رفتارشان پی ب راد .بیابراتگ
قضاوت شخص دربارهی درست و اادرست ب دن رفتار

و داشتگ نهگ هیاهی السامی

است و ا چییگ قضاو ی ص رت اگیرد غییری هم در رفتار پدتدار اخ اهد شد .ب بیان
دتگر از وتژییهای افراد مسئ لیت پذتر می ان ب اتگ م ارد اشاره کرد :داشتگ اعتمادب
افس ،فعال ب دن و پ تاتی ،ق ل شکستها در ص رت ااکامی ب جای م صر دااستگ
دتگران تا جی شکستها ،ها

برای ج ران ااکامیها ،ااعهاف پذتر ب دن در ص رت

لسوم ،پاسخگ ب دن درباره ام ر مح ل  ،هدفمیدکردن فعالیتها ،براام رتسی برای دسترسی
ب اهداف از ق ل عییگ شده .بعد از براام رتسی برای عمهی کردن براام ها ،باتد از طرتق
کیترل نهگ از هشفتگی فکری جه ییری کرد .بیابراتگ نهگ هیاهی و کیترل نهگ میم رتگ
راه کیترل زادیی است و دسترسی ب اهداف از ق ل عییگ شده را سییل میکید .شاد ب دن
و اتجاد روحی اشاط در ب د ،باا اده و اجتماع اشان دهیده میل ب زادیی است و برای
سهامت جسم و نهگ لازم است.
همچییگ ب ط ر کهی مسئ لیت پذتری را می ان شامل  7عامل ب دمدترتتی ،اظم
پذتری ،قاا ن میدی ،اماات داری ،وظیف شیاسی ،سازمان تافتگی ،پیشرفت یراتی دااست
(اعمتی.)9317 ،
صفرزاده و مشاک( )9313ایس رابه ه

معی ی و مسئ لیت پذتری با احسا

بیستستی

نهیی در دااشج تان را م رد بررسی قرار داداد .اتات پژوهش اشان داد ک بیگ ه
مع ی ی و مسئ لیت پذتری با احسا

بیستستی نهیی رابه معیی داری وج د دارد ،در عیگ

حال حهیل ریرسی ن اشان داد ک مسئ لیت پذتری و ه
کییده میاس ی برای متغیر مهاک احسا

معی ی ب ر یب پیش بییی

بیستستی نهیی میباشید.
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همس با اتات

اتگ پژوهش ،در تا پژوهش دت تدس ن ،کابات زتگ ،ش مابر ،

روزاکرااس ،م لر و ساات رلی ( )0003اشان داداد ک در حالت نهگ هیاهی ،افساتش فعالیت
ایمکره چپ دتده میش د؛ و اتگ امر ایس باعث افساتش جرب هیجانهای مث ت
میش د.همچییگ در ییگ اتگ تافت باتد یفت ب ط ر کهی داشتگ حض ر نهگ ب روتدادها
و جربیات در فردی ک ب د کیترلی و سخت ک شی بالا دارد ،می ااد برای سهامت
رواای کما کییده باشد .در واقع حض ر نهگ باعث هماهیگ شدن رفتارهای سازیاراا و
حالتهای روااشیابتی مث ت و م جب بی د قابهیتهای فردی در جیت فعالیتهای
اافرادی و اجتماعی و عهاق ب اتگ فعالیتها ،و در ایاتت افساتش بیستستی روااشیابتی
میش د .همس با اتات اتگ پژوهش باولیگ و بائر ( )0099در مهالع ای اشان داداد ک نهگ
هیاهی با بیستستی رابه ای مث ت و با پرتشاای عم می رابه ای میفی دارد؛ همچییگ عدتل
کییده بیگ ب د کیترلی و عهائم روان شیابتی میباشد .همچییگ لییگ کییگ  ،اسماسکی
و رابییس ( )0090یسار

کردهااد ک نهگ هیاهی ا رات مث تی بر قدرت سازیاری و

رضاتت از زادیی ،عست افس ،اااتی همدردی و احسا

ب دمختاری دارد.

حهیلهای هماری اشان داد مسئ لیت پذتری ا ر مست یمی بر بیستستی روااشیابتی داشت
است .دربارهی اهمیت مسئ لیت در درمانهای وج دی زتاد صح ت شده و اتگ ک یاهی
افراد با اضهرا

وج دی مسئ ل ب دن در برابر اتگ ک چ کسی میب اهد باشید ،م اج

میش اد .ه شیاری و ااتخا از وتژییهای میحصر ب فرد ااسان است .ما باتد ب د روابط
و دایا هیاه باشیم و صمیمات ب د را ب رسمیت بشیاسیم .صمیم یرفتگ مستهسم هن است
ک جرات داشت باشیم مسئ لیت عمل ب د را بپذترتم .بر ارت و همکاران()0095
پژوهشی ب میظ ر بررسی ا ربخشی رواندرماای متمرکس بر معیا ،در ااراحتیهای روااشیابتی
و بیستستی معی ی در بیماران با شخیص سرطان پیشرفت  ،ااجام داداد .اتات بیااگر هن ب د
ک یروه هزماتش کاهش معیاداری در ااراحتیهای روان شیابتی و بی دی در بیستستی
معی ی از ب د اشان داده ب داد .سااد ( )0001در پژوهشی ب بررسی چالشها و مسائل
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مرب ط ب بیماران م تها ب سرطان پردابت و با استفاده از مفاهیم فرااکل( مسئ لیت ،هزادی
و ارز ) اشان داد ک هم ز

اتگ مفاهیم و کاربرد هنها ،سکیگ دهیدهی هلام و استر

هاان میباشد .جارسما ،پل ،رااچر و ساادرمگ ( )0007ر یر معیادرماای ( رابه با بدا،
عید ب زادیی ،ااصاف در زادیی ،هدف مح ی و روابط با دتگران) را در ار اط با
مسائل بیماران م تها ب سرطان بررسی کرداد و ب اتگ اتیج رسیداد ک جرب ی معیا در
زادیی رابه مث ت و معیاداری با بیستستی روااشیابتی و رابه میفی با استر
کاظمی و سعاد ی( )9311در پژوهشی ب بررسی ر یر هم ز

دارد .شعاع

ابعاد معیادرماای( مسئ لیت،

هزادی  ،ارز ها و  )..بر کاهش اا امیدی زاان م تها ب سرطان پردابتید .تافت های پژوهش
اشان داد ک اتگ مدابه

ااست میسان اا امیدی یروه زاان سرطاای را کاهش دهد.
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