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 چکیده
 زنادگی درکیفیا  ساازرفتاری فعال وسیستم شناختی نارساییهای نقش تعیین هدف از این پژوهش

 کارمنادان تماامی شاام  پژوهش آماری جامعه .بود همبستگیاز نوع  توصیفی روش مطالعهکارمندان بود. 

 سااده تصاادفی بصاور  پاژوهش درایان گیاری نموناه روش.باود 6931 آزادشهربندرعباسدرسال دانشگاه

 انتخاا  نموناه گروه عنوان به آزادشهربندرعباس دانشگاه نفرازکارمندان 35 تعداد روش ازاین بودوبااستفاده

جما  م فعال سااز رفتااری و کیفیا  زنادگی پرسشنامه نارسایی شناختی، سیست.داده ها با استفاده از شد

ضریب همبستگی پیرسون و با بهره گیری از نرم افااار  آزمون بااستفادهاز آمده دس  .اطالعا  بهآوری شد

شاناختی شاام   باین کیفیا  زنادگی باا نارساایی داد نشاان نتاای  تجایه و تحلی  شاد. SPSSآماری 

اساامی ارتبااط منفای معناادار وباا  یاادآوری وی،عدمسه حافظه،اشتباها  به مربوط مشکال ، حواسپرتی

سازرفتاری ارتباط مثب  معناداری بدس  آمد.بر اساس نتای  بدس  آماده مای تاوان نتیجاه  سیستم فعال

 گرف  نارسایی های شناختی و سیستم فعال ساز رفتاری از عوام  تاثیر گذار در کیفی  زندگی می باشد.

 
 زندگی سازرفتاری،کیفی  فعال تی،سیستمشناخ های نارسایی:واژگان کلیدی

 
 

 بیان مساله

کیفی  زندگی مفهومی فراگیر اس  که سالم  جسمانی، وضعی  روان شناختی، میاان اساتقالل، پیونادهای اجتمااعی، 

باورهای فردی و ارتباط با جنبه های برجسته ی محیط را در بر می گیرد.کیفی  زندگی بر اساس دید کلی فارد باه زنادگی و 

خشنودی یا ناخشنودی او از جنبه های مهم زندگی تعریف می شود و منظور، زندگی آرمانی نیس ، بلکه توجه به جنبه هاایی 

(. ایاوانا و کاو  6921از زندگی افراد اس  که برای آن ها خواستنی و نشان دهنده بهترین وضعی  زنادگی اسا  مهمتیاان، 

به برداش  و درک فرد از جایگاه خود در زندگی و چهاارچو  اهاداف و نظاام  ( بر این باورند که مفهوم کیفی  زندگی،6323م

ارزشی مورد قبول وی بستگی دارد؛ به این معنا که کیفی  زندگی هر فرد، پیارو درک خااص وی از زنادگی و خشانودی او از 

ای  افراد مختلف در موقعی  هاای ارتباطی اس  که با خانواده، دوستان و جامعه دارد. بنابر آن چه گفته شد، کیفی  زندگی بر

(. در ایان میاان، 6929مختلف تعابیری متفاو  دارد، اما در اص  به رضای  افراد از زندگی برمی گردد مآی  اللهی و همکاران، 

شماری از پژوهشگران کیفی  زندگی را امری فردی و وابسته به درک خاص شخص از جنبه های روانی، اجتمااعی، اقتصاادی، 

 (.6921مذهبی و جنسی زتدگی اش می دانند مهمتیان،  فرهنگی،

نارسایی های شناختی رااشاتباها  یکی از جنبه های روانی تاثیر گذار درکیفی  زندگی افراد، نارسایی شناختی می باشد.

عبارتی نارساایی یا خطاهاییمی دانند که فرد در انجام دادنتکالیفی که به طور طبیعی قادر به انجام آن اس ، مرتکبمی شود، به 
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شناختی سازه ای چند بعدیاس  که شام  خطا در شک  دادن به اهداف، خطا در فعالساازیطر  واره هاا و خطاا در راه انادازی 

نارسایی شناختی به دلی  تداخ  با فعالی  های روزمرهمی تواناد منجار باه مشاکال  اساسای (.2552مواالک،  کنش ها اس 

زیادی می طلبد. بسیاری از پژوهشگرانبر این امر کاه نارساایی هاای شاناختی شاام  حاواس شود؛ جبران اینخطاها گاه زمان 

(. نتاای  6322د مبرودبنا ،پرتی،مشکال  مربوط به حافظه، اشتباها  سهوی و عادمیادآوری اساامی اسا ، اتفاار نظار دارنا

وجوددارد  مثبتومعناداری رابطه انشجویاند گیری ورزیدرتصمیممطالعا  نشان دادهکه بیننارساییشناختیونارسایی هیجانیباتعلل

(، خساتگی،خوا  آلاودگی 2551، 6شناختی،اضطرا ،فشاارروانی ممکاسای نارساایی هاای . باین(6939معباسی و همکااران، 

 بدس  آمده اس . ( رابطه2551، 2عاطفی مسالیوان و پاینه ( و اختالال 2551ممکاسی، 

ند سیستم فعال ساز رفتاری در شاخص های عملکرد اجتماعی و عاطفی ( در پژوهشی نشان داد2569م9. آدام و همکاران

( در پژوهشی نشان دادند سیستم فعال ساز رفتاری با انتظارا  پاداش، 2565م 5باال ارتباط معنی داری داش .استفن و فیلیپ

ارا  مجازا  و عاطفه منفی عا  نفس باال و عاطفه مثب  رابطه معنی داری داش  در حالی که سیستم بازداری رفتار با انتظ

 بیآس ریو غ یشناخت بیآس یبا نگران یبازدار ستمیس نیرابطه بنتای  تحقیقا  نشان دادهرابطه معنی داری بدس  آمد. 

ها  یفعال ساز با نگران ستمیس نیها داش .رابطه ب یبر نگران یدار یمعن ومثب   ریتاث یبازدار ستمیدار بود.س یمعن یشناخت

. بنابراین (6923، و همکاران یمنصورمها نداش   یبر نگران یدار یمثب  و معن ریفعال ساز تاث ستمید و سدار نبو یمعن

 یزندگ  یفیدر ک یفعال ساز رفتار ستمیو س یشناخت یها یینارساپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اس  که آیا

 تاثیردارد؟ کارمندان

 

 یافته ها

 

 و درصد جنسیت پاسخگویانتوزیع فراوانی  -1-4جدول 

 توزی  جنسی فراوانی درصد

 زن 91 66/56

 مرد 19 22/12

 جم  35 655

 

 درصد مرد بودند. 22/12درصد پاسخگویان زن و  66/56( نشان می دهد 6-5نتای  جدولم

 

 توزیع فراوانی و درصد وضعیت سن پاسخگویان -2-4جدول 

 توزی  سن  فراوانی درصد

 سال 95زیر  26 99/29

95 21 96-55 

                                                           
1- Mkasy 

5- Sullivan & Peine 

3- Adam et al. 

4- Stephen & Philip 
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11/21 21 56-15 

 سال 16باالتر از  61 22/62

 جم  35 655

 

 22/62و  15-56درصد  11/21، 55-96درصد سن  95سال،  95درصد زیر  99/29( نشان می دهد 2-5نتای  جدول م

 سال سن داشتند. 16باالتر از 

 فرضیه اول پژوهش حاضر عبار  بودند از: 

 ناختی و کیفی  زندگی کارمندان رابطه وجود دارد.بین نارسایی های ش -6

 رابطه وجود دارد.  کارمندان یزندگ  یفیو ک یحواس پرت بین -6-6

 رابطه وجود دارد. کارمندان یزندگ  یفیمربوط به حافظه و ک مشکال بین -6-2

 رابطه وجود دارد. کارمندان یزندگ  یفیو ک یسهو اشتباها بین -6-9

 رابطه وجود دارد. کارمندان یزندگ  یفیو ک یآسام یآور ادیعدمبین -6-5

برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده اس  که نتای  آن در قالب جداول زیر گااارش 

 شده اس .

 

 ضریب همبستگی نارسایی های شناختی با کیفیت زندگی -6-4جدول 

 کیفی  زندگی آماره متغیر

 -95/5 ب همبستگیضری یحواس پرت

 559/5 سطح معناداری

 -51/5 ضریب همبستگی مربوط به حافظه مشکال 

 555/5 سطح معناداری

 -29/5 ضریب همبستگی یسهو اشتباها 

 52/5 سطح معناداری

 -52/5 ضریب همبستگی یآسام یآور ادیعدم

 555/5 سطح معناداری

 -23/5 ضریب همبستگی نارسایی های شناختی

 555/5 ح معناداریسط

 

 مرباوط باه حافظاه مشاکال (، r=-95/5ی محاواس پرتا( نشان می دهد بین کیفی  زندگی با 1-5همانطور که جدول م

( رابطاه منفای r=-23/5ی مشاناخت یها یینارسا( و r=-52/5ی مآسام یآور ادیعدم(، r=-29/5ی مسهو اشتباها (، r=-51/5م

جه به این نتای  فرضیه اول پژوهش تایید می شود و بر این اساس مای تاوان گفا  باا با تو(. p<51/5ممعنی داری وجود دارد 

 افاایش هر واحد از نارسایی های شناختی کیفی  زندگی کاهش پیدا می کند.

 

 فرضیه دوم پژوهش حاضر عبار  بودند از: 
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 بین سیستم فعال ساز رفتاری و کیفی  زندگی کارمندان رابطه وجود دارد. -2

رسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده اس  که نتای  آن در قالب جداول زیر گااارش برای بر

 شده اس .
 

 ضریب همبستگی نارسایی های شناختی با کیفیت زندگی -7-4جدول 

 کیفی  زندگی آماره متغیر

 22/5 ضریب همبستگی فعال ساز رفتاری

 59/5 سطح معناداری

 

( رابطه مثبا  معنای r=-95/5( نشان می دهد بین کیفی  زندگی با سیستم فعال ساز رفتاری م1-5ول مهمانطور که جد

. با توجه به این نتای  فرضیه دوم پژوهش تایید می شود و بر این اساس می توان گف  باا افااایش (p<51/5مداری وجود دارد 

 می کند. هر واحد از سیستم فعال ساز رفتاری، کیفی  زندگی افاایش پیدا

 نتیجه گیریبحث و 

انجاام  کارمندان یزندگ  یفیدر ک یفعال ساز رفتار ستمیو س یشناخت یها یینقش نارساپژوهش حاضر با هدف بررسی 

 شد.

 اشاتباها ،مرباوط باه حافظه مشاکال ی،حاواس پرتفرضیه اول این پژوهش عبار  بود از: بین نارسایی های شناختی م

کیفی  زندگی کارمندان رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبساتگی  ی( وآسام یآور ادیعدمیو سهو

مرباوط باه  مشاکال (، r=-95/5ی محواس پرتپیرسون استفاده شده اس  که نتای  این آزمون نشان داد بین کیفی  زندگی با 

( رابطاه r=-23/5ی مشناخت یها یینارسا( و r=-52/5ی مآسام یآور ادی عدم(، r=-29/5ی مسهو اشتباها (، r=-51/5م حافظه

غناایی و همکااران  قاا یتحق  یبدس  آمده از پژوهش حاضار همساو باا نتاا  ینتا(. p<51/5ممنفی معنی داری وجود دارد 

( و فاادریکا و همکاااران 6935(، ابوالقاساامی و همکاااران م6923(، براتاای و عری اای م6923(، شاااهقلیان و همکاااران م6929م

که در آن زندگی مای کیفی  زندگی پندارهای فرد از وضعی  زندگی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی ی باشد. ( م2561م

(. عوام  زیادی می تواند بر کیفی  6925کند و ارتباط این دریاف  ها با اهداف، انتظارا  و استانداردها می شود مهاشمی فرد، 

زندگی افراد تاثیر می گذارد که عواما  مرباوط باه نارساایی هاای شاناختی مای تواناد در کیفیا  زنادگی تااثیر گاذار مای 

ختی اشتباها  یا خطاهایی اس  که فرد در انجام دادن تکالیفی که به طور طبیعای قاادر باه انجاام آن نارسایی های شناباشد.

اس ، مرتکب می شود، به عبارتی نارسایی شناختی سازه ای چند بعدی اس  که شام  خطا در شک  دادن به اهداف، خطاا در 

(. نارسایی های شناختی به دلی  تداخ  2552همکاران،  فعال سازی طرحواره ها و خطا در راه اندازی کنش ها اس  مواالس و

با فعالی  های روزمره می توانند منجر به مشکال  اساسی شوند. جبران این خطاها گاه زمان زیادی می طلبد. در ماواقعی کاه 

مدورن و این خطاها در راه اندازی کنش ها رخ می دهند، ممکن آسیب های جدی و حتای مارر را باه دنباال داشاته باشاند 

(. نارسایی شناختی شام  اختالل در توجاه مبارای مثاال شکسا  در ادراک(، حافظاه مشکسا  در یاادآوری 2565همکاران، 

( مطر  کرده افرادی که مرتکب نارسایی شاناختی مای 6322نارسایی( و عملکرد حرکتی منارسایی حرکتی( می باشد. ریاون م

نارسایی شناختی سازه ای چندبعدی اس  کاه شاام  خطاا درشاک  دادن باه  به عبارتیشوند، تمرکا حافظه محدودی دارند. 

(. 2552واساااتانی، و اهاااداف،خطا درفعاااال ساااازی طرحاااواره هاااا وخطاااا درراه انااادازی کااانش هاسااا  مواالس،کااااس

... مای افتدرکیفی  زندگی به دلی  عدم یادآوری اسامی، حواس پرتی و  .حواسپرتییکپدیدهروانیاستکهعوارضمتعددیبه دنبالدارد

 تواند اشاره کرد.



 251-215، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 5163-2652 

          http://www.joih.ir  

 

542 

 

فرضیه دوم این پژوهش عبار  بود از: بین سیستم فعال ساز رفتاری و کیفی  زندگی کارمندان رابطه وجاود دارد.  بارای 

بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده اس  که نتای  این آزمون نشان داد بین کیفی  زندگی باا 

(. نتای  بدس  آمده از پژوهش حاضر همسو p<51/5ارتباط مثب  معناداری وجود دارد م (r=-95/5ماری سیستم فعال ساز رفت

(، جنگای و همکااران 6923علیلو و همکاران م (،6921حسینی و همکاران م (،6921با نتای  تحقیقا  ذوالجناحی و همکاران م

و یانااناگ و  (2562معابیوهمکااران  (،2565و فیلیاپ م(، اساتفن 2553گاوما و گاوما م (،2551و همکارانم فرانکن (،6932م

سیستم های مغای رفتاری اساس تفاو  های فردی را مشخص می کنند. هر کدام از این سیساتم ( می باشد. 2561همکاران م

سیساتم ها موجب فراخانی رفتاری خاص در فرد می شود که این امر می تواند شرایط زندگی فرد را تح  تاثیر خود قرار دهد. 

توسط محرک های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال می شود. دو مؤلفه ی رفتاری این سیساتم فعال ساز رفتاری 

شام  روی آوردن مجستجوی فعاالنه پاداش( و اجتنا  فعال مارائه ی رفتارهاای خااص بارای اجتناا  از تنبیاه( مای باشاند. 

فرد اس  و به نظر می رسد که بارای تجااربی نظیار امیاد، وجاد و   و تکانشگری حساسی  این سیستم نمایانگر زودانگیختگی

شادی پاسخگو باشد. فرض بر این اس  که سیستم فعال ساز رفتاری دلی  بنیادی صاف  زودانگیختگای اسا  و باا انگیااش، 

می افتد که فرد با هیجانا   . فعالی  این سیستم در موارد شادی و زمانی اتفاربرونگردی و جستجوی احساس مرتبط می باشد

مختلف روبرو می شود و با توجه به این هیجانا  به موقعی  پاسخ می دهد که می تواند موجاب افااایش کیفییا  زنادگی در 

فرد مورد نظر شود در نتیجه، سیستم فعال ساز رفتاری موجب فعالی  سیستم روی آوری و اجتنا  منفع  می شود و این امار 

ی و نشااط در فارد شاده کاه باه تبا  موجاب افااایش کیفیا  زنادگی افاراد مای شاود مهویناگ و موجب مای شاود شااد

 (.2551همکاران،

 جمع بندی

کیفی  زندگی یکی از بنیادی ترین مفاهیم مطر  در روانشناسی مثب  نگر اس . این باور که بهایستی فردی، خانوادگی، 

زشها و ادراکا  فرد از بهایستی و شرایط محیطی به وجود می آیاد، از اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرف  ها به همراه ار

(.به لحاظ اهمی  و دامنه فراگیر کیفی  زندگی در حوزه 2552و همکاران، مناب  اولیه گرایش به کیفی  زندگی اس  ماسکاالک

عواملی همچاون جنسای ، هاوش، روانشناسی مثب  نگر عوام  مؤثر بر آن مورد کنکاش بسیار قرار گرفته اس . تاکنون تأثیر 

نیازهای معنوی، سالمتی خود و دیگران، فعالی  های اوقا  فراغ ، کار و زندگی اجتمااعی، خاانواده، خویشااوندان و شااخص 

های عینی و جمعی  شناختی بررسی شده اس . در میان عوام  اجتماعی نقش خانواده و نحوه ارتباطا  اع ای آن با یکدیگر 

کیفی  زندگی ابعاد متفاو  سالم  و آساایش جسامی، روانای و ی  زندگی بسیار اساسی به نظر می رسد.در شک  گیری کیف

اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متاثر از تجربه شخص و درک او از زندگی اس  که با گذش  زمان تغییر مای کناد. هار 

اس ، اما انتظارا  و دریاف  ذهنی فرد اس  که بیانگر کیفیا   یک از این ابعاد دارای دو جنبه ذهنی و عینی قاب  اندازه گیری

(. مفهوم ذهنی کیفی  زندگی به این معنا اس  که حتماً باید توسط 6923زندگی واقعی تجربه شده اوس  مطیبی و همکاران، 

لاذا ضاروری اسا  در  خود شخص، براساس نظر او و نه فرد جایگاین تعیین گردد، پویا یعنی در طی زمان تغییر خواهد کرد و

گیری گردد.کیفی  زندگی مرتبط با سالم  به ارزیابی ذهنی فرد از وضعی  سالم  کنونی اش، مراقبا  ای از زمان اندازهدوره

های بهداشتی و فعالی  های ارتقاء دهنده سالمتی که موجب سطحی از فعالی  کلی می شود و به فارد اجاازه مای دهاد کاه 

را دنبال کند. سالیانه پژوهش های زیادی در زمینه کیفی  زندگی افراد مختلف انجام می شود کاه  اهداف ارزشمند زندگی اش

انجاام  کارمنادان یزنادگ  یفیدر ک یفعال ساز رفتار ستمیو س یشناخت یها یینقش نارساپژوهش حاضر نیا با هدف بررسی 

ابطه منفی و بین سیستم فعال ساز رفتاری با کیفیا  شد که نتای  آن نشان داد بین نارسایی های شناختی با کیفی  زندگی ر

زندگی ارتباط مثب  معناداری وجود دارد. بر اساس نتای  بدس  آمده می توان نتیجه گرف  نارسایی های شناختی و سیساتم 

 فعال ساز رفتاری از عوام  تاثیر گذار در کیفی  زندگی می باشد.
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