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 سالمت بینیپیش در شناختی پذیریانعطاف و خود به دلسوزی نقش تعیین هدف با حاضر پژوهش :چکیده

 به توصیفی مطالعه این .گرفت انجام عضو، نقص به منجر مین انفجار زایآسیب رویداد با شده مواجهه افراد روان

 نقص به منجر مین انفجار علت به که بود افرادی تمام شامل مطالعه مورد نمونۀ. گرفت انجام همبستگی روش

 محدود دلیل به( N=511. )بودند 5931 سال اول نیمه در غربگیالن شهرستان شهید بنیاد حمایت تحت عضو

 های،نامهپرسش از اطالعات آوریجمع برای .شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به  افراد تمامی جامعه حجم بودن

. شد استفاده شناختی پذیری انعطاف و خود به دلسوزی ،(GHQ-56)عمومی سالمت شناختی،جمعیت اطالعات

 خطی رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب هایآزمون از استفاده با نیز شده آوریجمع هایداده

 خود به مهربانی با روان سالمت کلی نمره که داد نشان پیرسون همبستگی یباضر نتایج .شد تحلیل چندگانه

(93/1=r115/1 ؛>p)، مشترک انسانیت (93/1=r115/1 ؛>p)، اگاهیذهن (92/1=r115/1 ؛>p)، کلی نمره 

-معنی و مثبت ارتباط( p<115/1 ؛r=13/1) شناختی پذیری انعطاف و( p<11/1 ؛r=65/1) خود به دلسوزی

-35/1) افراطی همدردی و( p>115/1 ؛r=-31/1) انزوا ،(p<115/1 ؛r=-93/1) داوری خود با ولی دارد، داری

=r115/1 ؛>p )انعطاف و خود به دلسوزی کلی نمره که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج. دارد منفی ارتباط-

-می بینیپیش را روان سالمت واریانس از درصد 93 خود به دلسوزی هایمؤلفه و درصد 93 شناختی پذیری

-انعطاف عدم و ،کننده ناراحت احساسات برابر در خود به نسبت دلسوزی که داد نشان مطالعه این نتایج .کنند

 .باشد داشته نقش آسیب با شده مواجهه افراد روان سالمت در تواندمی شناختی پذیری

 عضو نقص به منجر زایآسیب رویداد روان، سالمت شناختی، پذیریانعطاف خود، به دلسوزی: کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 بین روابط و افراد سالمت بر فراوانی بخشزیان تأثیرات و است عمومی سالمت برای مهمی معضل زاآسیب رویدادهای بروز    

 روان سالمت World health organization)) (6115) (WHO) یا جهانی بهداشت سازمان .گذاردمی اجتماعی و فردی

 طور به شخصی تمایالت و تضادها حل و اجتماعی و فردی محیط اصالح و تغییر دیگران، با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت را

 توان بلکه نیست، روانی هایبیماری نداشتن صرفاً روان، سالمت که باورند این بر و کرده تعریف مناسب و عادالنه منطقی،

 از بسیاری در سالمتی روانی بعد. است دارمعنی و پذیرانعطاف صورت به زندگی تجربیات گوناگون انواع برابر در واکنش

 هایبیماری جمله از بهداشتی، هایاولویت سایر به اصلی توجه دلیل به ،(سوم جهان کشورهای ویژه به) جهان کشورهای

 و آمار به نگاهی حال، این با. است گرفته قرار توجه مورد کمتر ،حاضر درعصر مزمن هایبیماری یا و گذشته در عفونی واگیردار

 روان سالمت وضعیت بودن بحرانی از حاکی جهان، مختلف کشورهای در روانی اختالالت شیوع زمینۀ در شده منتشر ارقام

 از یکی به مبتال دنیا در نفر میلیون 111 از بیش جهانی بهداشت سازمان برآورد طبق. (5،6115جهانی سالمت سازمان) است

 اختالالت به مبتال نفر میلیون 611 روانی، شدید اختالالت به مبتال نفر میلیون 11 عده این از هستندکه روانی اختالالت انواع

 رنج دمانس از نفر میلیون 91 و بوده، صرع به نفرمبتال میلیون 11 ذهنی، ماندگی عقب به مبتال نفر میلیون 561 روانی، خفیف

 میزان لیکن اند،شده شناخته جهان مختلف درکشورهای روانی هایبیماری مشکالت حجم امروزه هرچند (.مهربانی) برندمی

 است بوده متغییر درصد 3/93 تا درصد 9/3 از هامیزان این که طوری به. است شده برآورد متفاوت و متغیر بسیار آن شیوع

 و 2لی ؛5333همکاران، و 1کسلر ؛5333 ،3سادوک و کاپالن ؛5331همکاران، و 9هالیفید ؛53336سیبن، و پیر هدیامونت،)

 ازسایرکشورها کمتر روانی، اختالالت شیوع میزان دهدکهمی نشان نیز ایران در شده انجام مطالعات نتایج (. 5331 همکاران،

 از اختالالت این شیوع بودن متغیر بر داللت ایران، در شده انجام روانی اختالالت گیرشناسیهمه مطالعات که طوری به نیست

 (.5936 همکاران، و محمدی) دارند را درصد 6/91 تا 3/55

 در مهمی نقش روان، سالمت شكبی. است جامعه آن یروان بهداشت مختلف، جوامع سالمتی ارزیابی محورهای از یکی   

 و است توأم نگرانی و فشار با اغلب زاآسیب رویدادهای با شدن مواجهه .کندمی ایفا جامعه هر کارآمدی و پویایی تضمین

 داشتن طرفی، از. دهدمی افزایش را روانی اختالالت به ابتال احتمال خطر و دهد می قرار تأثیر تحت را افراد بازدهی و عملکرد

 به را جدی روانشناسی و جسمی عواقب تواندمی روانی مشکالت چون. شودمی فرد عملکرد در اختالل به منجر روانی مشکالت

 دوران در زاآسیب رویدادهای معرض در گرفتن قرار که داد نشان (6151)همکاران و 3بارت مطالعه نتایج. باشد داشته همراه

 همکاران 3پارکر  مطالعه. شودمی روانی اختالالت توسعه جمله از پایدار و جدی بسیار اثرات آمدن وجود به باعث کودکی

 و شودمی افسردگی هایواکنش و عزاداری سوگ، اندوه، غم، به منجر زاآسیب رویدادهای با مواجهه که داد نشان( 6151)

 احساس عدم شناختی، هاینگرانی اجتناب، منفی، عواطف بین که دریافتند خود مطالعه در( 6151) همکاران و 3بخشایی

 کرد بررسی باید رواین از. دارد وجود ارتباط آسیب با شده مواجهه افراد میان در سانحه از پس استرس اختالل عالیم و پذیرش

                                                           

1 .World Health Organization 
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 دچار روانی اختالالت به زا آسیب حوادث با شدن مواجهه از پس شخص اینکه برای خطرزایی و کننده کمك عواملی چه که

  گذارند؟ می تأثیر شود،

 .باشد داشته نقش آسیب با شده مواجهه افراد شناختیروان پیامدهای در تواندمی 51خود به دلسوزی رسدمی نظر به   

 به و است زندگی و خود نامطلوب هایجنبه قبول و پذیرش میزان بیانگر که است خودپذیری سالم شکل یك خود به دلسوزی

 هانارسایی به نسبت ارزیابانه غیر نگرش و فهم و درک خود، به نسبت مهربانی و مراقبت پذیر، آسیب احساسات پذیرش معنی

 نشان پژوهشی شواهد حاضر حال در(. 6151 ،55رایس) شودمی تعریف فرد، رایج تجربیات بازشناسی و خویش هایشکست و

-آسیب مانند زا،آسیب حوادث منفی اثرات برابر در دفاعی مکانیزم یك عنوان به است ممکن خود به دلسوزی که دهدمی

 برای مداخله از مهمی حوزة یك عنوان به خود به دلسوزی افزایش بنابراین .کند عمل زندگی کیفیت کاهش و روانی شناسی

 که کرد پیشنهاد (6112) 59گیلبرت (.6153 ،56اورکات و میرون سلیگوسکی،) است زاآسیب رویدادهای با شده مواجهه افراد

 را فردا بهزیستی تواندمی و باشند داشته هیجانی آرامش و پیوستگی امنیت، احساس تا کند می کمك افراد به خود به دلسوزی

 از ترس و PTSD یا 53سانحه از پس استرس اختالل عالیم بهبودی باعث است ممکن خود به دلسوزی افزایش. دهد ارتقا

 در(. 6153اورکات، و 51شریل میرون،) دهد افزایش را سانحه از پس استرس اختالل از ناشی رنج و درد است ممکن دلسوزی

 عنوان به خود به زیدلسو مقابل در اما است، روانی التاختال برای مهم رینخطرآف عامل یك عنوان به خود از انتقاد که حالی

(. 6153 ،52برکینگز و جورمانب احرتا،) کندمی عمل روانی اختالالت دوام و رشد برابر در حفاظتی و پذیرانعطاف عامل یك

 کنندةبینیپیش بهترین عنوان به خود به دلسوزی که رسیدند نتیجه این به خود مطالعه در( 6153) همکاران و سلیگوسکی

( 6153) همکاران و احرتا مطالعه هاییافته. است روانشناختی پذیریانعطاف و PTSD  عالیم حتی روان، سالمت تغییرات

 با ایبالقوه ارتباط عالوه به. بود افسردگی هایحالت با مرتبط خود به دلسوزی و خودانتقادی در فردی هایتفاوت که داد نشان

 مطالعه در (6153) همکاران و 53وودراف. داشت تطبیقی احساسات تنظیم کلی طور به و نشخوار شناخت، عملکردی، اعتقادات

 .داد نشان را روانی سالمت واریانس بینیپیش برای اگاهیذهن به نسبت بیشتری توانایی خود به دلسوزی که دریافتند خود

-انعطاف باشد داشته نقش آسیب با شده مواجهه افراد شناختیروان پیامدهای در تواندمی که دیگری مهم عوامل از یکی   

 طور به ندارد؛ وجود آن سنجش یا مفهوم این تعریف چگونگی مورد در نظری اتفاق حاضر حال در .است 53شناختی پذیری

 عنصر عنوان به این و است محیطی تغییر حال در هایمحرک با سازگاری منظور به شناختی هایآمایه تغییر توانایی کلی

-پذیریانعطاف پژوهشگران بعضی(. 6151 ،53واندروال و دنیس) کندمی عمل شناختیپذیریانعطاف عملیاتی تعاریف در اصلی

 تغییر مختلف هایموقعیت در ارزیابی این که اندکرده تعریف شرایط بودن کنترل قابل مورد در فرد ارزیابی میزان را شناختی

 آسیب با شده مواجهه افراد در بهبودی و رنج و درد کاهش باعث است ممکن آن افزایش و (6151همکاران، و 61زانگ) کندمی
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 هستند اگاهیذهن مداخالت با مرتبط هایسازه خود، به دلسوزی و شناختیپذیریانعطاف(. 6153همکاران، و 65دیك) شود

 به برای روانی بهداشت اساسی جنبه عنوان به و( 6153همکاران، و وودراف) دارند ارتباط روانی سالمت مختلف ابعاد با که

 در که است روانی سالمت مهم عناصر از دیگر یکی و (66،6151روتنبرگ و کاشدان) است شناختیروان سالمت آوردن دست

 مطالعه در( 6153) همکاران و وودراف (. 6151روتنبرگ، و کاشدان) دارد شناختیروان سالمت در اساسی نقش زمان طول

 واریانس بینیپیش برای خود به دلسوزی به نسبت بیشتری توانایی شناختیپذیریانعطاف عدم که رسیدند نتیجه این به خود

 که داد نشان( 6153) 69کلمانسك و کرتیس مطالعه نتایج .(6153همکاران، و وودراف) داد نشان را روانی سالمت هایشاخص

 و پذیریواکنش عدم ترتیب به رابطه این در و. دارد رابطه افسردگی و فراگیر اضطراب عالیم با شناختیپذیریانعطاف عدم

 نگرانی، ،فکرینشخوار برای شواهدی خود مطالعه در( 6151) همکاران و 63گوو. .داشتند را میانجی نقش ،اگاهی با کردن عمل

 دست به را اگاهیذهن بر مبتنی شناختی رماند زیربنایی هایمکانیزم عنوان به شناختیپذیریانعطاف و خود به دلسوزی

 . داشتند افراد روانی سالمت روی بر اگاهیذهن بر مبتنی شناختی درمان در را مهمی میانجی نقش متغییرها این و آوردند

 با شده مواجهه افراد روانی سالمت برای مهمی معضل زاآسیب رویدادهای با مواجهه که دهدمی نشان موجود شواهد  

. شوندنمی شناختیروان عوارض دچار گیرند،می قرار رویدادهایی چنین معرض در که افرادی تمام اما. است زاآسیب رویدادهای

 در زیادی اهمیت تواندمی زاآسیب رویدادهای تجربه بدنبال روانی اختالالت به ابتال خطرآفرین و حفاظتی عوامل شناخت لذا

 زا مورد دو شناختیپذیریانعطاف و خود به دلسوزی هایسازه که رسدمی نظر به. باشد داشته مشکالت این درمان و تشخیص

 عامل یك عنوان به تواندمی و بوده زاآسیب رویدادهای با شده مواجهه افراد روانی سالمت با مرتبط اساسی متغییرهای

 عملکرد در که تأثیری و امر این اهمیت به توجه با .دکن عمل آسیب با شده مواجهه افراد در روانی اختالالت برابر در حفاظتی

 بودن اندک و روانی اختالالت تداوم و گیریشکل برابر در حفاظتی شناختیروان عوامل شناسایی لزوم و دندار افراد این

-انعطاف و خود به دلسوزی نقش ینتعی هدف با حاضر پژوهش ،گرفته انجام نظر مورد متغییرهای زمینه در که مطالعاتی

 . گرفت انجام عضو، نقص به منجر مین انفجار زایآسیب رویداد با شده مواجهه افراد روان سالمت بینیپیش در شناختیپذیری

 

 هاروش  و مواد      

 علت به که بود افرادی تمام شامل حاضر پژوهش آماری جامعۀ. بود همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش روش    

 به(. N=511) بودند غربگیالن شهرستان شهید بنیاد حمایت تحت 5931 سال اول نیمۀ در عضو نقص به منجر مین انفجار

 که همبستگی تحقیقات در نمونه حجم حداقل به توجه با گرفت قرار مطالعه مورد جامعه کل جامعه، حجم بودن محدود دلیل

 تعداد بین،پیش متغیر دو داشتن دلیل به مطالعه این در(. 6113 دالور،) است شده ذکر نفر 91 بین،پیش متغیر هر ازای به

 در نمونه حجم عنوان به( آماری جامعه کل) نفر 511 تعداد مطالعه، بیرونی اعتبار افزایش برای ولی کرد،می کفایت نفر 21

 . شد استفاده زیر هاینامهپرسش از نیز اطالعات آوریجمع برای کردند شرکت پژوهش این در و شد گرفته نظر

 و گردید تنظیم 5336 سال در 62گولدبرگ توسط بار اولین نامهپرسش(: GHQ-22) 25عمومی سالمت نامهپرسش     

 6 دارای شودمی استفاده آن از حاضر پژوهش در که نامهپرسش این سؤالی 56 فرم. است سؤالی 21 و 63 ،56 فرم سه دارای

                                                           

21 .Dick 

22 .Kashdan & Rotenberg 

23 .Curtiss & Klemansk 

24 .Gu 

25 .General Health Questionnairre 
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-می اخیر هفته چهار در فرد روانی وضعیت بررسی به که است روانی اختالل و مثبت روان سالمت شامل که ،مقیاس خرده

 هاسؤال جهت همین به. است مشاهده قابل رفتار از هاییجنبه و نابهنجار احساسات و افکار مثل هایینشانه دربرگیرنده پردازد،

 از هریك که است اصلی نامهپرسش سؤال 21 از سوال 56 شامل  GHQ نامهپرسش. دارد تاکید اکنون و اینجا موقعیت بر

-پرسش این گذارینمره روش(. 5333 ویلیامز،  گولدبرگ) سنجدمی اخیر هفته چند در را روانی مشکالت شدت آن هایسؤال

( 3 ،9 ،6 ،5 ،1) نمرات ترتیب به چهارگانه هایگزینه برای روش این در است،( Likert Simple) لیکرت ساده روش به نامه

 از نامهپرسش سازه عتبارا. شدبامی 92 با برابر گذارینمره روش این با هاآزمودنی نمره حداکثر  که شودمی گرفته نظر در

 شدت با معنادار همبستگی دارای همگی که شد محاسبه کل نمره با و یکدیگر با هامقیاسخرده بین همبستگی بررسی طریق

 برابر ترتیب به روانی اختالل هاینشانه و مثبت روانی سالمت هاینشانه هایمؤلفه برای کرونباخ آلفای ضریب. بودند قوی

 و یعقوبی) آمد دست به 35/1 هردو نیز گاتمن تصنیف، اعتبار ضریب و 36/1 نامهپرسش کل برای نیز و 33/1 و 33/1

 .(6156 همکاران،

 Neff توسط که است سوالی 62 گزارشی خود مقیاس یك خود به دلسوزی مقیاس: 27خود به دلسوزی مقیاس     

 انزوا ،(گزینه3)  مشترک انسانیت ،(گزینه1)  داوری خود ،(گزینه 1)  خود به مهربانی مقیاس خرده 2 مقیاس این. شد ساخته

 در مقیاس این سواالت به هاآزمودنی. گیردمی بر در را( گزینه 3)  حد از بیش دردیهم و( گزینه 3)  آگاهیذهن ،( گزینه 3) 

 با) نیز مقیاس  2این نمرات میانگین. دهندمی پاسخ( 3) همیشه تقریباً تا( صفر) هرگز تفریباً از اینقطه 1 لیکرت مقیاس

 اعتباریابی به مربوط هایپژوهش(. 6119 ،63نف) دهدمی دست به را خود به دلسوزی کلی نمره (معکوس نمرات احتساب

 تأییدی عاملی هایتحلیل و دارند هم با باالیی درونی همبستگی مقیاس 2 این همه که اندداده نشان نامهپرسش این مقدماتی

 نامهپرسش این درونی ثبات. نمایدمی تبیین را درونی همبستگی این خود به دلسوزی مجزای عامل یك که اندداده نشان نیز

 در مقیاس این(.  6119نف،) است شده گزارش 36/1 آن مجدد آزمون و 36/1 گذشته تحقیقات در کرونباخ آلفای روش به

 آشکار را یك از بیشتر ویژه مقادیر با عامل 2 اکتشافی، عامل تحلیل نتایج است، شده ابیاعتباری( 5936) بشرپور توسط ایران

 این کلی نمره و هامقیاس خرده کرونباخ آلفای ضرایب. کردند تبیین را واریانس کل از درصد 33/39 مجموع در که کرد

 . آمد دست به 36/1 تا 21/1 دامنه در ایرانی نمونه یك روی بر پرسشنامه

 که. است سؤالی 91 خودگزارشی مقیاس یك شناختی هایییاتوان نامهپرسش: 29شناختی هایتوانایی نامهپرسش      

 انتخابی، توجه و مهاری کنترل حافظه،) یمجزا عامل هفت مقیاس این. است شده اعتباریابی و ساخت( 5936) نجاتی توسط

 مقیاس سؤاالت جز به و گیردمی بر در را( شناختیپذیریانعطاف و اجتماعی شناخت پایدار، توجه ریزی،برنامه گیری،تصمیم

 تقریباٌ) یك از اینقطه پنج در قیاسم این سؤاالت به هاآزمودنی. دارند معکوس گذارینمره سؤاالت همۀ اجتماعی شناخت

 نوبت دو پیرسون همبستگی و آمد دست به 39/1 نامهپرسش کرونباخ آلفای. دهندمی پاسخ( همیشه تقریباٌ) پنج تا( هرگز

 همبستگی معدل با 15/1 سطح در( اجتماعی شناخت جز به) آزمون هایمقیاس تمامی. بود معنادار 15/1 سطح در آزمون

 در .داد نشان را معناداری تفاوت( اجتماعی شناخت و ریزیبرنامه جز به) آزمون هایشاخص تمامی بین تی آزمون و داشتند

 روی بر مقیاس خرده این کرونباخ آلفای ضریب که شد استفاده آزمون این شناختیپذیریانعطاف مقیاس خرده از پژوهش این

 .آمد دست به 32/1 حاضر مطالعه هایآزمودنی

                                                                                                                                                                                     

26 .Goldberg 

27 .Self-Compassion Scale 

28 .Neff 

29 .Cognitive Abilities Questionnairre 
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 در) غرب،گیالن شهر شهید بنیاد به مراجعه و اداری الزم هایهماهنگی از بعد که بود صورت این به پژوهش این اجرای    

 نقص به منجر مین انفجار علت به که مراجعینی تمامی لیست( داشت وجود شهید بنیاد برای مرکز یك فقط شهرستان این

 و آماری نمونۀ انتخاب از بعد گرفت قرار اختیار در بودند گرفته قرار شهید بنیاد حمایت تحت 5931 سال اول نیمۀ در عضو

 سطح تأهل، وضعیت سن، جنس،) شناختیجمعیت اطالعات هاینامهپرسش به شد درخواست هاآن از پژوهشی اهداف تبیین

 خود به دلسوزی مقیاس ،(GHQ-56) روان سالمت ،(زاآسیب رویداد نوع و خانواده درآمد میزان اشتغال، وضعیت تحصیالت،

 پاسخ پژوهشگر حضور با و انفرادی صورت به بودند خودگزارشی هاینامهپرسش نوع از که شناختی پذیرینعطافا مقیاس و

 و ورود هایمالک هانامهپرسش به گوییپاسخ جهت نوشتن و خواندن سواد داشتن زا،آسیب رویداد یك حداقل تجربۀ. دهند

 خروج هایمالک ،مطالعه در مشارکت برای انگیزه عدم و پریشیروان عالیم و ذهنی ماندگی عقب طبی، بیماری نوع هر داشتن

 تکمیل از قبل و داشته کامل آزادی پژوهش در شرکت برای هاآزمودنی تمام پژوهش، این در. بود مطالعه از هاآزمودنی

-جمع اطالعات که شد داده اطمینان هاآن به و شد داده توضیح هاآن به پژوهش اهداف اخالقی مالحظات رعایت پرسشنامه

 همبستگی ضریب هایآزمون از استفاده با نیز شده آوریجمع هایداده. شد خواهد تحلیل گروهی صورت به شده آوری

 .شد تحلیل و تجزیه ،SPSS افزارنرم 61 نسخه از استفاده با چندگانه خطی رگرسیون تحلیل و پیرسون

 

  هایافته     

 نفر، 511 کل از. داشتند شرکت مطالعه این در 52/51 استاندارد انحراف و سال 33/93 سنی میانگین با نفر 511 تعداد     

 تحصیالت نفر 69 دبیرستان، تحصیالت نفر 32 راهنمایی، تحصیالت نفر 55 ابتدایی، تحصیالت نفر 52 تحصیالت نظر از

 21 و آزاد، شغل هاآن نفر 61 اداری، شغل نفر 51 شغلی وضعیت نظر از. داشتند ارشد کارشناسی تحصیالت نفر 3 کارشناسی،

 .کردند شرکت پژوهش این در که. بودند بیکار هاآن نفر

 

 

 و شناختی پذیریانعطاف خود، به دلسوزی روان، سالمت در ها آزمودنی نمرات معیارانحراف و میانگین: 2جدول

 هاآن هایزیرمؤلفه

 مهربانی 

 خود به

 خود

 داوری

 انسانیت

 مشترک

-ذهن انزوا

 اگاهی

-هم

 دردی

 کلی نمره

 دلسوزی

 خود به

-انعطاف

 پذیری

 شناختی

 اختالل

 روانی

 سالمت

 روان

 مثبت

 نمره

 کلی

 سالمت

 روانی

 65/63 15/56 13/53 6/56 33/36 63/56 13/51 91/56 96/51 15/53 33/56 میانگین

 انحراف

 معیار

33/1 35/5 53/3 23/6 29/3 21/6 39/59 23/9 13/1 13/9 52/3 

 

 هایزیرمؤلفه و شناختیپذیریانعطاف خود، به دلسوزی روان،سالمت در هاآزمودنی نمرات معیارانحراف و میانگین: 5 جدول

 .دهدمی نشان را هاآن
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 هاآن هایزیرمؤلفه و روان سالمت شناختی، پذیریانعطاف خود، به دلسوزی بین همبستگی ضرایب: 6 جدول 

 52/5 سطح در داریمعنی**          55/5 سطح در داریمعنی*

 

 ،(11/1 ؛r=63/1) خود به مهربانی با مثبت روان سالمت که دهدمی نشان 6 جدول در پیرسون همبستگی ضریب نتایج     

 و (p<11/1 ؛r=53/1) خود به دلسوزی کلی نمره ،(p<115/1 ؛r=92/1) اگاهیذهن ،(p<11/1 ؛r=69/1) مشترک انسانیت

 انزوا ،(p<115/1 ؛r=-63/1) اوریخودد با ولی ،دارد داریمعنی و مثبت ارتباط( p<115/1 ؛r=93/1) شناختیپذیریانعطاف

(63/1-=r115/1 ؛>p)، افراطی دردیهم (63/1-=r115/1 ؛>p) اوریخودد با روانی اختالل. دارد داریمعنی و منفی ارتباط 

(92/1=r115/1 ؛>p)، انزوا (35/1=r115/1 ؛>p)، افراطی دردیهم (31/1=r115/1 ؛>p) دارد، داریمعنی و مثبت ارتباط 

 ،(115/1p ؛r=-99/1) اگاهیذهن ،(p<115/1 ؛r=-91/1) مشترک انسانیت ،(p<115/1 ؛r=-93/1) خود به مهربانی با ولی

  2 2 3 4 5 6 7 8 9 25 22 

 مهربانی-5 

 خود به

5           

 6-

 خودداوری

**99/1- 

115/1 

5          

 انسانیت-9 

 مشترک

**32/1 

115/1 

*65/1- 

16/1 

5         

 دلسوزی

 خود به

 -63/1** انزوا-3

116/1 

*96/1 

15/1 

53/1- 

53/1 

5        

-ذهن-1 

 اگاهی

**33/1 

115/1 

**93/1- 

115/1 

**36/1 

115/1 

59/1- 

52/1 

5       

 همدردی-2 

 افراطی

55/1- 

62/1 

**31/1 

115/1 

19/1- 

31/1 

**93/1 

115/1 

59/1- 

53/1 

5      

 کلی نمره-3 

 به دلسوزی

 خود

**33/1 

115/1 

56/1- 

53/1 

**32/1 

115/1 

11/1 

25/1 

**32/1 

115/1 

*53/1 

13/1 

5     

 انعطاف-3 

 پذیری

 شناختی

*53/1 

11/1 

**91/1- 

115/1 

56/1 

53/1 

**95/1- 

115/1 

52/1 

13/1 

**13/1- 

115/1 

15/1- 

33/1 

5    

 سالمت

 روان

 اختالل-3

 روانی

**93/1- 

115/1 

**92/1 

115/1 

**91/1- 

115/1 

**35/1 

115/1 

**99/1- 

115/1 

**31/1 

115/1 

*63/1- 

15/1 

**13/1- 

115/1 

5   

 سالمت-51 

 مثبت روان

*63/1 

15/1 

**63/1- 

113/1 

*69/1 

15/1 

**63/1- 

116/1 

**62/1 

113/1 

**63/1- 

113/1 

*53/1 

11/1 

**93/1 

115/1 

**31/1- 

115/1 

5  

 کلی نمره 

 سالمت

 روان

**93/1 

115/1 

**93/1- 

115/1 

**93/1 

115/1 

**31/1- 

115/1 

**92/1 

115/1 

**35/1- 

115/1 

*65/1 

15/1 

**13/1 

115/1 

**39/1 

115/1 

**31/1 

115/1 

5 
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 داریمعنی و منفی ارتباط( p<115/1 ؛r=-13/1) شناختی پذیریانعطاف و( p<11/1 ؛r-63/1) خود به دلسوزی کلی نمره

 اگاهیذهن ،(p<115/1 ؛r=93/1) مشترک انسانیت ،(p<115/1 ؛r=93/1) خود به مهربانی با روان سالمت کلی نمره و دارد

(92/1=r115/1 ؛>p)، خود به دلسوزی کلی نمره (65/1=r11/1 ؛>p )شناختی پذیری انعطاف و (13/1=r115/1 ؛>p )ارتباط 

-35/1) افراطی همدردی و( p>115/1 ؛r=-31/1) انزوا ،(p<115/1 ؛r=-93/1) داوری خود با ولی دارد، داریمعنی و مثبت

=r115/1 ؛>p) دارد منفی ارتباط . 

  شناختی پذیری انعطاف و خود به دلسوزی اساس بر روان سالمت رگرسیون تحلیل نتایج:  9 جدول

 

 و خود به دلسوزی وسیلۀ به روانی سالمت واریانس از درصد 93 که دهدمی نشان رگرسیون تحلیل نتایج 9 جدول مطابق      

(. P<115/1 ؛F=33/91) است رگرسیون مدل داریمعنی معرف نیز آنوا آزمون نتیجه. شودمی تبیین شناختی پذیریانعطاف

 ؛t=-32/3) شناختی پذیریانعطاف و (p<115/1 ؛t=69/9) خود به دلسوزی که دهدمی نشان نیز رگرسیون ضرایب نتایج

115/1>p )کندمی بینیپیش را روانی سالمت مثبت صورت به. 

  خود به دلسوزی هایمؤلفه اساس بر روانی سالمت رگرسیون تحلیل نتایج:  3جدول

 

 متغیر

 مالک

 R 2R F Sig بینمتغیرپیش

of F 
B SE 

B 
 t p 

           

  25/1 93/1 33/91 115/1      

 سالمت

 روان

 116/1 69/9 69/1 19/1 56/1     خود به دلسوزی

 پذیری انعطاف 

 شناختی

    56/5 53/1 13/1 32/3 115/1 

 R 2R F Sig بینمتغیرپیش مالک متغیر

of F 
B SE 

B 
 t p 

           

  25/1 93/1 62/55 115/1      

 32/1 53/1 16/1 53/1 19/1     خود به مهربانی 

 13/1 -36/5 -51/1 96/1 -12/1     خودباوری 

 55/1 21/5 53/1 65/1 99/1     مشترک انسانیت 

 115/1 -33/9 -63/1 69/1 -33/1     انزوا  روان سالمت

 39/1 33/1 55/1 66/1 53/1     اگاهیذهن 

 15/1 -36/6 -65/1 69/1 -12/1     افراطی همدردی 
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 دلسوزی هایمؤلفه وسیلۀ به روان سالمت واریانس از درصد 93 که دهدمی نشان رگرسیون تحلیل نتایج 3 جدول مطابق      

 ضرایب نتایج(. P<115/1 ؛F=62/55) است رگرسیون مدل داریمعنی معرف نیز آنوا آزمون نتیجه. شودمی تبیین خود به

 معکوس صورت به( p<11/1 ؛t=-36/6) افراطی همدردی و( p<115/1 ؛t=-33/9) انزوا دهدکهمی نشان نیز رگرسیون

 .کنندمی بینیپیش را روان سالمت

 گیرینتیجه بحث

 طور به فردی صالحیت افزایش .دارد زننده آسیب رویدادهای خطرات کاهش برای مدلی کاربرد مستلزم روانی سالمت ارتقاء

 هایظرفیت و هاتوانایی از تجربی شواهد و هانظریه اساس بر باید مداخالت همچنین. دهدمی ارتقاء را روانی سالمت مؤثری

 است نیاز مورد هایصالحیت از یکی شناختیپذیریانعطاف. دهد توضیح را خود تأثیرات بتواند که باشد مبتنی شناختیروان

 و گیلبرت) کندمی بینیپیش زمان گذشت با را شناختیروان سالمت بهبود ،خود به دلسوزی افزایش و( 91،6112هایس)

 بینیپیش در شناختی پذیریانعطاف و خود به دلسوزی نقش تعیین هدف با حاضر پژوهش راستا این در(. 6112 ،95پروکتر

 .گرفت انجام عضو نقص به منفر مین انفجار زایآسیب رویداد با شده مواجهه افراد روان سالمت

 و اگاهیذهن مشترک، انسانیت خود، به مهربانی با روان سالمت کلی نمره که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتایج

 .دارد منفی ارتباط افراطی همدردی و انزوا داوری، خود با ولی دارد، داریمعنی و مثبت ارتباط خود به دلسوزی کلی نمره

 به افراطی همدردی و انزوا هایمؤلفه ولی مثبت صورت به خود به دلسوزی کلی نمره که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل تایجن

 همکاران و احرتا ،(6153) همکاران و سلیگووسکی نتایج با هایافته این .کنندمی بینیپیش را روان سالمت معکوس صورت

 از کمتری میزان به که آسیب با شده مواجهه افراد دهد،می نشان مطالعه این نتایج. است انوهمخ( 6153) وودراف و (6153)

 ،است زندگی و خود نامطلوب هایجنبه قبول و پذیرش میزان بیانگر خود این که هستند برخوردار خودپذیری سالم شکل یك

 تواندمی خود به دلسوزی پایین سطح که گفت توانمی یافته این توجیه در. دهندمی گزارش را بیشتری روانی اختالل عالیم

 در روانی اختالالت باعث است ممکن خود این که شود همرا منفی هیجان باالی شدت با منفی و مثبت عواطف بر اثر واسطه به

 مؤله یك عنوان به حواس و احساسات افکار، درباره داشتن هوشیاری و ذهن حضور همچنین. شود آسیب با شده مواجهه افراد

 ذهن محتویات از تواندمی شخص آن واسطه به که است شخصی نامالیمات بر غلبه و مواجهه برای ابزاری خود، به دلسوزی

 هنگام به فرد که شودمی باعث هاویژگی این. (6113 ،96رووت و بونو کالوگ، مك) کنندن تجربه را سازیمحکوم شده، آگاه خود

 تعلق از بیشتری احساس تا کندمی کمك افراد به خود به دلسوزی. شود روانی اختالالت دچار کمتر زاآسیب رویداد با مواجهه

 بودن مهربان در افراد توانایی همچنین. گرددمی زندگی بهتر کیفیت و بهزیستی به منجر مسأله این. باشند داشته امنیت و

 راکو) است روانی سالمت با ارتباط در هاآن دلبستگی گیریجهت اصلی عامل ،دیگران به نسبت تعلق احساس و خود به نسبت

 (. 6155 ،99باگدان

 منفی رویدادهای با تا کندمی کمك افراد به و کندمی فراهم فرد برای را مناسب ایمقابله منابع احتماالً خود به دلسوزی

-قابلیت دارای خود به دلسوزی و است روانی سالمت مهم هایمؤلفه از یکی و( 6151 ،93الری و آلن) شوند مواجه خود زندگی

 کنند کسب را شناختیروان بهزیستی و شادکامی توانندمی آن با مرتبط هایمهارت انجام و یادگیری با افراد که است هایی
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 به منجر که آگاهیذهن جمله از دیگری، هایمهارت داشتن با خود به دلسوزی همچنین(. 6111 ،91دجیتیرات و هسیه نف،)

 و ،است منفی و مثبت عواطف تغییر موجب خودمهربانی افزایش و. شودمی زندگی بهتر کیفیت و حاضر حال از آگاهی افزایش

 را هاآن زندگی کیفیت که هاییآشفتگی از ایدلسوزانه فهم و قرارداده ارزیابی مورد را خود قضاوت تا کندمی کمك افراد به

 و باشد داشته بیشتری تحمل و بپذیرد را خود افکار و احساسات هشیارانه صورت به و کند ایجاد خود در داده قرار تأثیر تحت

 قابلیت و( 6111 دجیتیرات، و هسیه نف،) شودمی خودانتقادی تمایالت و هاآشفتگی با افراد مقابله توان افزایش موجب

 نهایت در و سازدمی فراهم ترروشن روش به را هیجانات با داشتن سروکار کیفیت و بردمی باال را دیگران با تعامل چگونگی

 یك عنوان به تواندمی که شودمی آسیب به نسبت جدید نگاهی و رویکرد ساختن فراهم موجب خود به دلسوزی آموزش

 و 92ردی) گیرد قرار استفاده مورد مختلف غیربالینی و بالینی هایموقعیت در افراد برای مناسب و مفید ایمداخله چارچوب

 (. 6159 همکاران،

 روان سالمت کلی نمره و مثبت روان سالمت با شناختی پذیریانعطاف که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتایج

 پذیریانعطاف که داد نشان نیز رگرسیون تحلیل نتایج .دارد داریمعنی و منفی رتباطا روانی اختالل با اما مثبت، ارتباط

 و کرتیس ،(6153) همکاران و وودراف   نتایج با هایافته این. کنندمی بینیپیش را روان سالمت مثبت صورت به شناختی

 که آسیب با شده مواجهه افراد دهد،می نشان مطالعه این نتایج. است وانهمخ( 6151) همکاران و گوو و( 6153) همکاران

 اختالل عالیم ،دارند را محیطی تغییر حال در هایمحرک با سازگاری منظور به شناختی هایآمایه تغییر برای کمتری توانایی

 کمتری پذیریانعطاف از که آسیب با شده مواجهه افراد گفت، توانمی یافته این توجیه در. کنندمی گزارش را بیشتری روانی

 بر هاآن کنند، فراموش را زاآسیب رویداد با مرتبط اولیه هاییادگیری زاآسیب رویداد توانندمی سختی به برخوردارند،

 سازگاری عدم به است ممکن پافشاری این و کنندمی پافشاری دارد هاآن برای منفی پیامدهای که خود قبلی هاییادگیری

 .شود منجر سانحه از پس استرس اختالل عالیم تشدید و ،جدید شرایط با هاآن

-یریپذانعطاف که رادیاف کرد استنباط  گونهاین توانمی کنند،می بیان( 5331)93 الزاروس و فولکمن که آنچه به توجه با 

 نتوانند که صورتی در و کنند بانتخا را مناسب ایمقابله كسب زااسترس هایموقعیت در دتواننیم ربهت ددارن تریالبا شناختی

 در را رانهسازگا ایمقابله هایكسب هاآن. اندیشندمی دیگر هایزینهگ به و بوده پذیرانعطاف دهند تغییر را استرس منبع

-انعطاف که افرادی ردیگ سوی از. کنندمی درک کنترل قابل را سخت هایموقعیت رازی د،کننیم انتخاب ترساس با مواجهه

 .برندمی کار به را رانهناسازگا ایمقابله هایبكس ددارن ریکمت ذیریپ

 این بر. است ارزش بر مبتنی رفتار و تجارب پذیرش شامل که دارد هم به وابسته متقابل فرایند دو شناختیپذیریانعطاف 

 مایلند دهند تغییر را آن یا کنترل را آن یا کند اجتناب خود تجارب ار کهاین جای به شناختیپذیریانعطاف دارای افراد اساس

 هایارزش اساس بر خود این که. شودمی تسهیل اعمال دادن انجام توسط پذیرش این و .شوند روروبه خود منفی تجارب با

 مشکالت به مربوط تنها شناختیپذیریانعطاف که است داده نشان مطالعات(. 6112 همکاران، و 93هایس) است فردی معتبر

 که است داده نشان مطالعات. دارد ارتباط نیز شغلی رضایت و رفاه هیجانی، زندگی بهتر کیفیت با بلکه نیست شناختیروان

 و بولمیجر فلدروس،) دارد هیجانی و روانی سالمت در را سازگارانه مقابله هایسبك در را میانجی نقش شناختیپذیریانعطاف

 درمان. است شناختیپذیریانعطاف افزایش روی بر اگاهیذهن و تعهد و پذیرش درمانی مدل دو تمرکز(. 93،6151پیترز
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 سالمت در را میانجی نقش که است شناختیپذیریانعطاف افزایش آن هدف که است درمانی رفتار از شکلی تعهد و پذیرش

 (. 6113 همکاران، و 31پاورز) دارد عهده بر روان

 عدم و پذیر آسیب احساسات و خود نامطلوب هایجنبه برابر در خود به نسبت دلسوزی که داد نشان مطالعه این نتایج

 برخی کنترل در ناتوانی. باشد داشته نقش آسیب با شده مواجهه افراد روان سالمت در تواندمی شناختی پذیریانعطاف

 کندنمی فراهم را علّی ارزیابی امکان که همبستگی تحقیق طرح از استفاده و زاآسیب رویداد نوع چون مزاحم متغیرهای

. گیرند انجام مزاحم متغیرهای این کنترل با آتی مطالعات شودمی پیشنهاد بنابراین. بودند حاضر مطالعه عمده هایمحدودیت

 بینپیش متغیرهای در جنسی هایتفاوت بررسی زاآسیبرویدادهای به مردان و زنان متفاوت پذیریآسیب به توجه با همچنین

 مداخله و پیشگیرانه روش یك عنوان به را خود به دلسوزی درمان گیری بکار مطالعه این نتایج. شودمی پیشنهاد مطالعه این

 .کندمی پیشنهاد روانی اختالالت عالیم در
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