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 چکیده
 راتییطور مداوم خود را با تغکه بر اساس آن افراد به استیپو یسالمت حالت

 نییبه تب یمختلف یها. علوم و رشتهکنندیسازگار م یو خارج یداخل طیمح
بهداشت جامعه، نگاه  یحوزه یهاها رشتهآن انیاند که از مسالمت پرداخته

مدل  نیو تدو یسدف بررمقوله دارند. پژوهش حاضر با ه نیبر ا یاژهیو
با  ییگراو کمال یفلسف تیبر اساس ذهن یذهن یستیبهز ینیبشیپ یساختار

در کارمندان مرد شهر تهران انجام شده است. پژوهش  یآگاهذهن یگریانجیم
پژوهش  نیموردمطالعه در ا یبود و جامعه یاز نوع همبستگ یفیحاضر توص

ستاد  ،یجمهور استینهاد ر یلتگاه دوکارمندان مرد در چهار دست یهیشامل کل
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گمرک و وزارت صنعت و معدن شهر تهران  یمرکز

 یاخوشه یتصادف یریگبودند. در پژوهش حاضر از روش نمونه 1397در سال 
 300پژوهش،  یرهایاستفاده شد. حجم نمونه با توجه به تعداد متغ یاچندمرحله

 تیاسم یفلسف تیذهن یهاپرسشنامه ق،یتحق نیا بزارشد. ا نفر در نظر گرفته
 ( و2006بائر و همکاران ) یآگاهذهن(، 2007بشارت ) ییگرا(، کمال2005)

مورداستفاده در  ی( بودند. روش آمار2003) ارمویو ماگ زییک یذهن یستیبهز
بر  یذهن یستیبهز ینیبشیپ یبود. مدل ساختار یمدل ساختار نییپژوهش، تب
در کارمندان  یآگاهذهن یگریانجیبا م ییگراو کمال یفلسف تیناساس ذه

(؛ P<05/0داشت ) یقبول و مطلوببرازش قابل شدهیگردآور یهامرد با داده
با  ییگراو کمال یفلسف تیکرد که ذهن یریگجهینت نیچن توانیم نیبنابرا

 نییتب رادر کارمندان مرد شهر تهران  یذهن یستیبهز ،یآگاهذهن یگریانجیم
 .کندیم

 ها:کلیدواژه
 یمعادالت ساختار ،یآگاهذهن ،ییگراکمال ،یفلسف تیذهن ،یذهن یستیبهز

 Abstract 

Health is a dynamic state in which individuals consistently adapt 

themselves to the internal and external changes. Different sciences 

and disciplines have addressed health issues, which among them, 

the community health disciplines have a special look at the subject. 

The purpose of this study was to investigate and develop a 

structural model for prediction of subjective well-being based on 

philosophical and perfectionism mentality through mediation of 

mindfulness in Tehran male employees. The present research was a 

correlation research and the target population of this study 

included all male employees of four state departments of Tehran in 

2018. In this study, multi-stage cluster random sampling method 

was used. The sample size was 300 people according to the number 

of variables in the research. In this research the philosophical 

mentality, perfectionism, mindfulness, and subjective well-being 

questionnaires were used. Analyzing of data was performed using 

path analysis and structural modeling. The structural model of 

prediction of subjective well-being prediction based on 

philosophical mentality and perfectionism with the mediation of 

mindfulness in male employees was satisfactorily matched with 

research data (p<0.05). Therefore, it can be concluded that the 

subjective well-being in the men employees of Tehran state 

departments is explained by the philosophical mindedness and 

perfectionism through mediation of mindfulness . 

Keywords: 

Subjective well-being, philosophical mentality, perfectionism, 

mindfulness, structural modeling 

 

 مقدمه

و ظهور  یشناختتوجه به رشد روان شی، افزا1960از حدود دهه 

به  یمنف ای یشناختبیآس کردیرو ریینگر، موجب تغمثبت یشناسنروا
 ث،یح نیشد. از ا ینگر در موضوع سالمت روانمثبت یهامدل

در قالب  یشناختمثبت روان یمعادل با کارکردها یسالمت روان



 Contemporary Psychology 2019, 14 (1), 49-60 50 49-60، 14(1)، 1398 دوفصلنامه روانشناسی معاصر

http://dx.doi.org/10.29252/bjcp.14.1.49 

 یآگاهذهن یگریانجیبا م ییگراو کمال یفلسف تیبر اساس ذهن یذهن یستیبهز ینیبشیپ یساختار یابیمدلو همکاران،  زادهحامد ماه

شد  یسازها مفهومانسان ینهیبه کردعنوان کاربه 1یذهن یستیبهز
 یهانشان داد مردم فرهنگ یتجرب یها(. پژوهش2011، 2نل)

و  یشادکام ،یشاد یکه گاه یزی)چ یذهن یستیمختلف، بهز
و  خوانندیم شانیزندگ یمؤلفه نیتر( را مهمشودیم دهینام یشادمان

 اندیستیپرورش بهز یهاعامل ییشناسا یمندان در پدانش رونیاز ا
 کیعنوان را به یذهن یستیبهز ف،ی(. ر2007 ،3لوکاس و دانلن)

که از  کندیم فیخود تعر یبالقوه یهاییجهت تحقق توانا ندیفرا
مثبت  یرابطه ،یرشد شخص ،یطیتسلط مح ،یشش بُعدِ خودمختار

شده است  لیتشک شتنیخو رشیو پذ یهدف در زندگ ران،گیبا د
سالم  یکه ازنظر روان ی(. انسان2016، 4جریوسترهوف و وبوهلم س،یو)

بلکه از  ست،ین یتنها دچار اختالل رواناست که نه یاست کس
 کنواختیرا از حالت  اشهیبرخوردار است و روح زیمثبت ن یهاجانیه

ها نشان (. پژوهش1998 نگ،یکوئ) بردیفراتر م یو معمول زندگ
همچون سالمت، ازدواج،  یاند افراد شاد در ابعاد مختلف زندگداده

، 5نریود نگ،یک ،یوبومرسکیلترند )و کار موفق لیدرآمد، تحص ،یدوست
 یستی( باال بودن بهز2004) 6گمنیو سل نرید دگاهی. بر اساس د(2005

 رایز کندیم لیمسئوالن تسه یکشور را برا یدر افراد، اداره یذهن
داده و  شیباال، رفاه را در سطح جامعه افزا یافراد شاد با درآمدها

 یبرخوردار لیبه دلو  کنندیخلق م گرانید یبرا یشتریب یهافرصت
 جادیدر سطح جامعه ا یبهتر یاز سالمت روان باال، روابط اجتماع

 یستیبهز یِتی( بر نقش مهم حما2016) 7فیر نی. همچنندینمایم
. کندیم دیافراد تأک یجسم نیو همچن یدر سالمت روان یذهن

و  یو جسمان یروانسالمت  نیاز لحاظ تأم یستیبهز یاحساس ذهن
 یریگانسان، اندازه یبرا یطول عمر، اثبات ارزش شادکام شیافزا

 یو اجتماع یاقتصاد یهادر کنار شاخص یزندگ تیفیشاخص ک
آرزو و  نیتربزرگ یستیبهز یدارد. درواقع، احساس ذهن تیاهم

 یگریاز هر عامل د شیبشر است که ب یهدف زندگ نیترمهم
و  یعسگر) دهدیقرار م ریتحت تأث افراد را یبهداشت روان

ابعاد  یذهن یستیبهز رازیغبه ی(. سالمت روان2009 ن،یالدشرف
عوامل  ریسا دیمدل جامع با کیبه  یابیدست یدارد که برا یمختلف

 قرار داد. یمورد بررس زیمؤثر را ن

 به مربوط المس انسان یشناختروان یهایژگیو از دیگر یکی
 و حال زمان به مربوط که است ییهایاریهوش و توجه آگاهانه مفهوم
 است پایا تمرکز و هوشیاری نیازمند هوشیارانه توجه این .است اکنون

                                                                 
1. Subjective-Wellbeing 

2. Nel 

3. Lucas, Donnellan 

4. Weiss, Westerhof & Bohlmeijer 

5. Lyubomirsky, King, Diener 

6. Diener & Seligman 

7. Ryff 

ذهن مفهوم .شودیم پیرامونی واقعیت از ادراک درستی باعث که
 و تجربه کند لحظهبهلحظه را زندگی فرد تا کندیم کمک 8یگاهآ
 هوشیاری یواسطهبه آگاهیباشد. ذهن داشته واقعیت با نزدیکی ماست

 یشناختروانفرایندهای  به نسبت ارزیابانه غیر و مداوم ،لحظهبهلحظه
 ادراکات، فیزیکی، احساسات از مداوم آگاهی شامل و شودیم مشخص
 از عاری و پذیرا یک آگاهی است و شامل تصورات و افکار عواطف،

گونل، موسیویچ، مکلوین، است ) زندگی جاری وقایع زا داوریپیش
 حال زمان به ردنک توجه یآگاهی معن(. ذهن2017، 9ایکالند، کروکر

، 10زین کابات) است قضاوت از یخال و هدفمند خاص، یاوهیش به
 تعامل بر ،شودیم استفاده یآگاهذهن از هک ییهاپژوهش (. در1990

 میچالیک،) گرددمی دیتأک ی،جانیه و یشناخت ،یبدن یندهاین فرآیب
 بر شدهانجامی گسترده قاتیعمل تحق در (.2012، 11هایدنریچ و برگ
 یهاطهیح در را یدرمان روش نیا بودن دیمف سالبزرگ تیجمع

 یهامهارت یارتقا و اضطراب و استرس تیریمد همچون ونگوناگ
 (.2012 پوتک،) است اثبات رسانده به جانیه میتنظ

ی هاسال در نهیزم نیا در پژوهش انجام و یآگاهذهن از استفاده
ی مبنا بر (.2012، 12یزاچار و پیت، ورتزناست ) افتهی شیافزا ریاخ

 با مقابله قیطر دو از کمدست یآگاهذهن ،شدهانجاممطالعات 
پاول، ) یجانیه ارکخود یدهپاسخ اهشک و یرکف ینشخوارها
یم اثر یبر افسردگ (2012، 13وانگ و اسموسکی گریسون، استنتون،

ق یرد تحقیکرو یکف یتوص یرا برا یآگاهذهن یگذارد. النجر واژه
خالق  یند شناختیفرا یک آگاهیار برد. به نظر النجر، ذهنکبه یعلم

یمار کرا به  یدیلک یژگیفرد سه و یکه ک یو سازنده است و زمان
 یک خلق -1از:  اندعبارت یژگی. آن سه وشودیمار ک، آشردیگ

د و یداز  یآگاه -3د و یرا بودن اطالعات جدیپذ -2د یجد یبندطبقه
ساین، الیبرهای، النسیونی، گیولیو، شتر )یو ب ترژرفد ید یایزوا

یمنشان  یمختلف یهاپژوهش(. 2005، 14وینتن، آالن و همکاران
جنیس، باون و با سالمت روانی همبسته است )آگاهی ه ذهنک دهند

 .(5200، 15مارالت

یکی از مسائل مهم در بهزیستی کارمندان، تفکر است که برای 
یکی از این ابزارها داشتن ذهن  .پرورش آن ابزارهایی الزم است

. در کندیمفلسفی است که افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک 

                                                                 
8. mindfulness 

9. Gunnell, Mosewich, McEwen, Eklund, Crocker 

10. Kabat Zinn 

11. Michalak, Burg & Heidenreich 

12. Piet, Würtzen, & Zachariae 

13. Paul, Stanton, Greeson, Smoski & Wang 

14. Singh, Nirbhay, Lancioni, Giulio, Winton, Alan & et all 

15. Janis, Leigh Bowen, Marlatt, 
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 یآگاهذهن یگریانجیبا م ییگراو کمال یفلسف تیبر اساس ذهن یذهن یستیبهز ینیبشیپ یساختار یابیمدلمکاران، و ه زادهحامد ماه 

اسمیت معتقد است تفکر منطقی اساس کار  1خصوص ذهنیت فلسفی
تا پیدا کردن  مسئلهاز شناسایی فرد است و فرد با تفکر منطقی 

 ریپذامکاناین کار  ؛رودیممناسب برای مشکالت پیش  یهاحلراه
برخوردار باشد. )اسمیت  یفلسفاز خصوصیات تفکر  کهنیانیست مگر 

ذهن،  ییتوانا یبه معنافلسفی  (. ذهنیت2004بهرنگی، نقل از به 
ان شده است. به یب یر ذهنیا تصویر و کمحصول طرز فر، کتف یوهیش

ر، کز فکتمر یه داراکاست  ییروین یت فلسفی، ذهنترکاملعبارت 
 ق است.ی، جهت فهم حقاهاآنن یوند بیو پ کت در مقابل ادرایحساس

است که در رفتار  یاتیخصوص یدارا یمانند روح فلسف یت فلسفیذهن
با  شدن روروبهگران، یا دب یلسوف، در برخورد ویو طرز فکر ف

 خوردیمبه چشم  یو یدر تمام شئون زندگ یطورکلبهو  التمشک
ت، تعمق و یعد جامعسه بُو  شودیم گرانیز او از دیکه باعث تما

اعتقاد  به (.2015شریعتمداری، ) ردیگیمرا در بر  یریپذانعطاف
به دانستن دارد و  یدیل شدیدارد، تما یفلسف ه ذهنک یسکت، یاسم

ند. او ذهن کیب مکیش تریاد در مورد باورهایاط زیل را با احتین تمایا
ر و کردن دارد. عادت به تفکر کداشته و عادت به درست ف یمنطق

یمرا  یاربرد آن در زندگک ییو توانا یگذارارزشح و یقضاوت صح
ه کساختن منش است  یسفت فلید. ذهنینام یت فلسفیذهن توان

ر و که تفک ییهاارزشو  هانگرشل دادن عادات، کعبارت است از ش
 (.2012 زاد و دادخواه،بیکم باشد )نقل از کح بر آن حایقضاوت صح

پس از توجه به قسمت شناختی ابعاد سالمت روان و بهزیستی ذهنی 
توجه داشت.  توانیمفردی افراد نیز  یهایژگیوبه موارد همچون 

ی فردی که تحقیقات متنوع بر روی آن صورت گرفته هاژهیویکی از 
 است. 2ییگراکمالاست 

ی، حفظ و مسیر شناسسببمهمی در  نقش گراییکمال
 ازجملههایی و با مکانیزم دارد ساالنبزرگی روانی در هابیآس

برای عملکرد  ریناپذانعطافمعیارهای افراطی که باعث ایجاد قوانین 
و نیز رفتارهایی همچون اجتناب و ارزیابی مکرر عملکرد،  شودیم

، توجه انتخابی به یامقوله دوشناختی همچون افکار  یهایریسوگ
گلور، ) شودیمشکست و افزایش معیارها در مورد دستاوردها برجسته 

گرایی را (. اکثر تعاریف اولیه، کمال2007 ،3نبرون، فیربرن و شافرا
گرایان افرادی با عقاید محکم . کمالرندیگیمویژگی ناکارآمد در نظر 

یکی از اولین خصوصیاتی  یریپذانعطافو سختی عقاید و  اندثابتو 
(. 2005 برنز و فدوا،) شدگرایی مطرح است که درباره کمال

 بودن و  بیعیب یاست که با تالش برا یتیشخص یژگیو ییگراکمال

 

                                                                 
1. Philosophy Mindedness 

2. Perfectionism 

3. Glover, Brown, Fairburn, Shafran 

 یابیش به ارزیعملکرد و گرا یار باال برایبس یوضع استانداردها
فر، مختاری، روشن) شودیمگران مشخص یرفتار خود و د یمنتقدانه
باال برای عملکرد  از معیارهای بسیار یامجموعه ( و2013پاداش، 

و سرزنش خود همراه است  انتقادات منفی، یهایابیخودارزاست که با 
گرایی ساختاری (. کمال1990 ،4فراست، مارتن، لهارت، روزن بالت)

تالش برای دستیابی به  یدهندهنشانشخصیتی است که 
 یبه ارزیابی خود به شیوه استانداردهای باال برای عملکرد و تمایل

از  یامجموعهگرا رد کمالف (.2006 ،5فلت و هویتانتقادی است )
 ین شخصیچن، کندیجاد میو باال ا یرواقعیسخت، غ یاستانداردها
و شرط  شودیمچ یه ای ر تفکر همهیعملکرد خود، درگ یابیهنگام ارز

رود یانتظار م .داندیمن استانداردها یابه  یابیت را دستیموفق
 ر قرار دهدیمختلف سالمت روان را تحت تأث یهاجنبه ییگراکمال

 (.2011، 6اروزهان، کاراکاسی، آیبرک)

بهزیستی ذهنی همواره از  آیندپسآیند و بررسی عوامل پیش
ماعی، صنعتی و سازمانی و اجت شناسینرواپژوهشگران  یهادغدغه

این عوامل در مطالعات  .مرتبط با علوم مدیریت بوده است یهاحوزه
. اندشده یبندطبقهمتعدد به تناسب اهمیت و تأثیر خود شناسایی و یا 

تجربی جهت  یهاتالشاما متأسفانه کار بر روی تعدیل این عوامل و 
 یخألی، بر بهزیستی ذهن رگذاریتأثکاهش دادن عوامل منفی 

که در  ییهاپژوهش یهمه رغمیعل. استبرجسته در این حوزه 
یکی  عنوانبههنوز  مسئلهسالمت روان انجام شده است، این  یحوزه

نظام اداری ما مطرح است. با توجه به  یهادغدغهو  هاچالشاز 
بهزیستی ذهنی در ارتقای سالمت روانی افراد و با  یاهمیت سازه

بر اساس یک مدل  شدهانجام یهاپژوهشودن عنایت به اندک ب
ساختاری در این حوزه، انجام این پژوهش برای سنجش و بررسی 

با بهزیستی ذهنی، ضرورت دارد. بنابراین هدف از  هاسازهارتباط این 
بهزیستی ذهنی بر  ینیبشیپپژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری 

آگاهی در ذهن گریگرایی با میانجیاساس ذهنیت فلسفی و کمال
کارمندان مرد شهر تهران است که در قالب مدل مفهومی زیر طراحی 

 و تنظیم شده است.

نظری و پژوهشی موجود، این پژوهش  یبا توجه به پشتوانه
بر  توانیمقرار دهد که آیا  یموردبررساست این مسئله را  درصدد

ینجایمفلسفی با  تیذهن و ییگراکمال یهامؤلفهاساس برخی از 
 کرد؟ ینیبشیپآگاهی، بهزیستی ذهنی را ذهن یگر

 

                                                                 
4. Frost, Marten, Lahart & Rosenblate 

5. Flett & Hewitt 

6. Erozhan, Karakasy, Ayberk 
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 مفهومی تحقیق مدل .1 شکل

 روش

 مطالعه مورد یجامعهو همبستگی  -توصیفی پژوهشروش این 
نهاد ریاست دولتی  یهادستگاهکارمندان مرد  یکلیه پژوهش نیدر ا

و ارز، گمرک و وزارت  جمهوری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
هومن . بودند 1397شهر تهران در سال ت، معدن و تجارت صنع

 مدل به توجه با آماری ی(، برای در نظر گرفتن حجم نمونه2005)
 برای استاندارد، مجذورات کمترین معمولی با روش ساختاری معادالت

را  عدد این( 2015) یکالنتردهد و می پیشنهاد را نفر 15 متغیر، هر
ر یهر متغ یمشاهده به ازا 10سبت . همچنین نداندیم 20تا  5 بین

 میلر و( 2005هومن، به نقل از  1970فلورت ) و مستقل را هالینسکی
 دیدگاه ازاند. نموده پیشنهاد (2005 هومن،به نقل از  1973کانس ) و

 نیبشیپ ریمتغ هر ازای به مشاهده 15 گرفتن نظر در استیونس جیمز
 مجذورات نیمترک یمعمول روش با چندگانه ونیرگرس لیتحل در
 به نقل ازآید )حساب میخوب به یسرانگشت یقاعده یکاندارد، است

معادالت  یابیمدل یشناسروشدر  یطورکلبه. پس (2005هومن، 
هر  یمشاهده به ازا 15تا  5ن یب تواندیمن حجم نمونه ییتع یساختار

با توجه به تعداد زیاد متغیر و  .ن شودییشده تع یریگاندازهر یمتغ
بهزیستی ذهنی شامل سه  -1این مدل پیشنهادی ) یهااسیمقزیر

ذهنیت  -2و اجتماعی،  یشناختروانبهزیستی هیجانی،  اسیرمقیز
 گراییکمال-3 یریپذانعطافعد جامعیت، تعمق و سه بُ شامل فلسفی
 مدار و مدار، دیگرمدار و جامعهگرایی خویشتنعد کمالسه بُ شامل

ر یاری، غیمشاهده، عمل توأم با هوشعد پنج بُشامل  آگاهیذهن -4
با در نظر  و (نر واکنشی بودیف و غیربه درونی، توصتجقضاوتی بودن 

 از نفر 300 به تعداد ،ماریآ ینمونهمتغیرها،  یگانهچهاردهگرفتن ابعاد 
نهاد ریاست جمهوری، ستاد مرکزی  دولتی یهادستگاهکارمندان مرد 

و ارز، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  مبارزه با قاچاق کاال
ب شد. قابل واحد سازمانی در هر سازمان( انتخا 25)شامل  شهر تهران

 تصادفبهی سازمانی رمجموعهیزذکر است که از هر واحد چند 
مورد مطالعه قرار  رمجموعهیزانتخاب گردید و سپس کارمندان هر 

 یهاقسمت از یاچندمرحله ایخوشه تصادفی طوربهگرفتند و 

مختلف، انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش، در ابتدا مجوزهای الزم 
پس از  مراکز دولتی،سپس با حضور در  گردید؛خذ ا ربطیذاز مراکز 

به جمع در خصوص انجام پژوهش، جلب اطمینان و توضیحات کافی
پرداخته شد. از تمامی افراد خواسته شد انفرادی  صورتبه هادادهآوری 
اطمینان  کنندهشرکتپاسخ دهند و به ها نامهپرسش سؤاالتتا به 

محرمانه باقی خواهد ماند و در ها داده شد که تمامی اطالعات آن
 یها از اسامی پاسخگویان استفاده نخواهد شد. در اجرانامهپرسش
 دهندگانپاسخوجود نداشت و  یت زمانیچ محدودیز هینامه نپرسش

پس از ل دهند. ینامه آن را تحول پرسشیمکموظف بودند بعد از ت
و با شد ، استخراج ازیموردنخام  یهادادهنامه، پرسش یآورجمع

تعریف و  رهایمتغ AMOSو  21SPSS افزار آماریاستفاده از نرم
آماری تحلیل مسیر و  یهاروشو با استفاده از  شداطالعات وارد 

 گرفت.قرار  لیوتحلهیتجزمورد  یابی ساختاریمدل

 ابزار پژوهش

 (2007بشارت، ) ،)1TMPS( ی تهرانعدچندبُیی گراکمال اسیمق

مدار، خویشتن ییگراکمالعد است و سه بُ یسؤال 30یک مقیاس 
 یهااندازهدیگرمدار را در  ییگراکمالمدار و جامعه ییگراکمال

طراحی  ساالنبزرگبرای  5تا  1 یلیکرت از نمره یادرجهپنج
 یهااسیمقکرونباخ زیر ی. در این مقیاس ضرایب آلفاگردیده است

 ییراـــــــگکمالمدار و دیگر ییگراکمالمدار، خویشتن ییگراکمال

که  ه استمحاسبه شد 81/0و  90/0، 91/0مدار به ترتیب جامعه
در پژوهش حاضر این ضرایب  همسانی درونی خوبی است. ینشانه
 دیگرمدار ییگراکمال، مدارخویشتن ییگراکمال یهااسیمقزیربرای 

، 92/0، 88/0به ترتیب  کل ییگراکمالو  مدارجامعه ییگراکمالو 
مقیاس نیز از طریق اجرای  زمانهم. روایی محاسبه شد 83/0و  79/0
، ارنو و بائر هروویتز، روزنبرگ،) یفردمقیاس مشکالت بین  زمانهم

 یهارگه( و 1983 ویر، ویت ومقیاس روانی ) ،(1988 ویالسنور،
 NEOشخصیتی  یشدهبازنگری یسیاهه یگردبروننورزگرایی و 

                                                                 
1. Tehran Multidimensional Perfectionism Scale 
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. نتایج ضرایب گردید( محاسبه 1992 ،کاستا و مک کریریال)
در  هایآزمودن یهمبستگی پیرسون نشان دادند که بین نمره

، r=44/0ن فردی )خودمحور با مشکالت بی ییگراکمال اسیرمقیز
001/0>P یشناختروان(، بهزیستی (62/0=r ،001/0>P و )

 ( همبستگی معنادار وجود داردr ،001/0>P=74/0نورزگرایی )
 .(2007بشارت، )

 آگاهیذهن یپرسشنامه

آیتمی است که توسط بائر و همکاران  39مقیاس خودسنجی 
 5 گویه و 112 یداراکه  این پرسشنامه .ارائه گردیده است (2006)

ی هاعاملعامل با  5 عامل از 4 است؛ بر اساس نتایج مؤلفه
1 در شدهشناخته

KIMS بود و پنجمین عامل شامل  سهیمقاقابل
ر واکنشی به یکه تحت عنوان حالت غ بود MQو  FMIاز  ییهاتمیآ

 نیچننیا آمدهدستبه یهاعاملف شد. یعردرونی ت یتجربه
ر قضاوتی بودن یاری، غی، عمل توأم با هوشمشاهده گردید: یگذارنام

همسانی  ر واکنشی بودن. بر اساس نتایج،یف و غیتجربه درونی، توص
)در  75/0 نیبی اگسترهب آلفا در یضر مناسب بود و هاعاملدرونی 
ف( قرار داشت. یعامل توصدر ) 91/0بودن( تا  یواکنش ریغ عامل

بود و در  دارمعناموارد  یمتوسط و در همه هاعاملن یهمبستگی ب
احمدوند، ؛ نقل از 2010 نئوسر،قرار داشت ) 34/0تا  15/0ن یفی بیط

ای که بر روی اعتباریابی و پایائی این همچنین در مطالعه (.2012
باز  - فت، ضرایب همبستگی آزمونانجام گر رانیدر اپرسشنامه 

2آزمون پرسشنامه 
FFMQ  57/0در نمونه ایرانی بین=r  مربوط به(

. قرار داشت)عامل مشاهده(  r=84/0عامل غیر قضاوتی بودن( و 
 مربوط به عامل α=55/0ضرایب آلفا در حد قابل قبولی )بین  نینمچه
آمد  دستبهتوصیف( مربوط به عامل  α=83/0 بودن و یواکنش ریغ
 (.1392 احمدوند،)

 کییز و ماگیارموبهزیستی ذهنی  یپرسشنامه

( برای 2003یز و ماگیارمو )مقیاس بهزیستی ذهنی توسط کی
که از  رودیمو اجتماعی بکار  یشناختروانسنجش بهزیستی هیجانی، 

اول مربوط به بهزیستی  سؤال 12 تشکیل شده است. سؤال 45
یم یشناختروانبعدی مربوط به بهزیستی  سؤال 18، استهیجانی 

 .استبعدی مربوط به بهزیستی اجتماعی  سؤال 15 تیدرنهاو  باشد
بهزیستی هیجانی در بخش هیجان مثبت  اسیرمقیزاعتبار درونی 

 یشناختروانبهزیستی اس مقیبود.  78/0منفی  جانیهو بخش  91/0
 و  7/0تا  4/0ط از ـی متوسـو اجتماعی دارای اعتبار درون

                                                                 
1. Kentucky Inventory of Mindfulness Skills 

2. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

یز و کی) و باالتر بود 8/0 هااسیمقاین  یاعتبار مجموع هر دو
( برای بررسی روایی این مقیاس از روایی عاملی 2003 ماگیارمو،

ساختار سه عاملی  ی،دییتأعامل استفاده شده است که نتایج تحلیل 
( 2008گلستانی بخت ) یهعکرده است. در مطال دییتأاین مقیاس را 

گزارش شده است. پایایی  86/0ضریب پایایی و پایایی بازآزمایی 
های بهزیستی هیجانی، بهزیستی مقیاس بهزیستی ذهنی و زیرمقیاس

و  64/0، 76/0، 75/0و بهزیستی اجتماعی به ترتیب  یشناختروان
آلفای کرونباخ برای هر یک از موارد فوق به ترتیب  .است 76/0
محاسبه شده که حاکی از همسانی درونی  64/0و  80/0، 86/0، 80/0

 (.2008 گلستانی بخت،مطلوب مقیاس است )

 اسمیت .فیلیپ جفلسفی  ذهنیت یپرسشنامه

 یفلسفی الگوی تفکری است که دارای سه مؤلفه یتذهن
دارای بیست  مؤلفههر است،  یریپذاصلی جامعیت، تعمق و انعطاف

ی هاپاسخگویه دارد که  60عبارت یا گویه است پرسشنامه در کل 
، بعضی ندرتبههرگز،  صورتبهی ادرجهپنجبر روی مقیاس  هاآن

برای سنجش تنظیم شده است.  شهیو همهمیشه  باًیتقرمواقع، 
 (1997) یکه توسط ایرج سلطانی افلسفی از پرسشنامه یتذهن

( و مهوش مرتضایی 1998) یزک یمحمدعلتدوین و اجرا و توسط 
. ضریب آلفای شودی(، مجدداً اجرا شده است، استفاده م2002مقدم )

 بوده است و در این 73/0آمده برای این پرسشنامه، دستکرونباخ به
برای  .باشدیم 74/0آمده دستپژوهش ضریب آلفای کرونباخ به

ی ذهنیت فلسفی، از روش اعتبار محتوایی سنجش روایی پرسشنامه
ه شده که در این روش، نظر افراد متخصص کیفی استفاد صورتبه

. بنابراین، برای تعیین میزان شودیمبررسی  موردمطالعهدر موضوع 
ی ذهن فلسفی بر اساس تشخیص هایژگیوها با همخوانی گویه

جاویدی، متخصصان فلسفه و تعلیم و تربیت عمل شده است. )
 (2010ابوترابی، 

 هایافته

در گروه  درصد 11در پژوهش،  کنندهشرکت 300از مجموع 
 41سال،  40تا  31در گروه سنی  درصد 26سال،  30تا  20سنی 
 50در گروه سنی  درصد 22سال و  50تا  41در گروه سنی  درصد

 درصد 16 سطح تحصیالت نیز، ازنظرهمچنین  .سال به باال بودند
فوق درصد 10لیسانس،  صددر 7/44، پلمیدفوق درصد 3/26دیپلم، 

 توصیفیهای ، شاخص1 شماره جدول دکتر بودند. درصد 3و  سلیسان
 کند.متغیرهای پژوهش را ارائه می مربوط به
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 نفر( 300 تعداد) توصیفی )مرکزی و پراکندگی( متغیرهای پژوهش یهاآماره .1 جدول

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیر

 ذهنیت فلسفی

 572/1 -2/1 36/5 53/15 25 0 جامعیت

 -117/0 -075/0 40/4 68/13 24 0 تعمق

 -289/0 -108/0 65/3 19/16 26 2 یریپذانعطاف

 086/1 -522/1 97/10 40/45 71 5 کل( ینمره) یفلسفذهنیت 

 گراییکمال

 -173/1 -177/0 34/9 80/21 37 4 مدارجامعه

 -588/0 -645/0 46/36 83/54 131 17 ردیگرمدا

 877/0 -576/0 69/10 52/39 69 16 مدارخویشتن

 -703/0 -146/0 50/46 15/116 234 37 ی کل(گرایی )نمرهکمال

 آگاهیذهن

 -157/0 -655/0 73/4 51/13 25 5 مشاهده

 022/0 -464/0 77/4 66/18 35 7 با هوشیاری توأمعمل 

 683/1 -305/1 15/5 68/17 35 6 یقضاوت ریغ

 282/0 -207/1 93/3 40/14 25 7 توصیف

 482/2 -055/1 74/4 79/15 25 7 غیر واکنشی بودن

 883/0 -706/0 02/16 03/80 125 38 ی کل(آگاهی )نمرهذهن

 بهزیستی ذهنی

 117/0 -945/0 42/7 65/19 56 1 اجتماعی

 852/0 -097/1 73/3 13/16 22 3 روانی

 477/0 -146/0 66/6 12/20 40 1 جانیهی

 404/0 237/0 11/15 89/55 108 8 ی کل(نمره) یذهنبهزیستی 
 

 سی فرض نرمال بودن توزیع متغیرهابرر .2 جدول

 (p) سطح معناداری zمقدار  متغیر

 07/0 19/1 ی کل(نمره) یفلسفذهنیت 

 07/0 20/1 گراییکمال

 47/0 84/0 ی کل(آگاهی )نمرهذهن

 17/0 10/1 ی ذهنیبهزیست
 

 zدهد، با توجه به مقدار نشان می 2طور که جدول شماره همان
توان در هریک از متغیرها می p>05/0و سطح معناداری  آمدهدستبه
با توزیع نرمال  موردنظرگیری کرد که توزیع متغیرهای نتیجه گونهنیا

یید قرار مورد تأ فرضشیپاین  در نتیجهندارند.  یدارمعنااختالف 
 گرفت.

متغیرهای مستقل نیز با  یخطهمفرض عدم همچنین پیش
( نشان داد که مشکل 1VIF) انسیواراستفاده از شاخص عامل تورم 

بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد. برای تشخیص وجود  یخطهم
 یواتسون استفاده شد. آماره - نیز از آزمون دوربیناستقالل خطاها 

بین متغیرهای استقالل خطاها ( بیانگر وجود 92/1واتسون )–دوربین
 تحقیق بود. یمستقل و وابسته

یابی معادالت ساختاری استفاده شد. از مدل هادادهبرای تحلیل 
 ریمتغنشانگر و سه  عنوانبهآگاهی ذهن ریمتغدر این پژوهش 

                                                                 
1. Variance inflation factor 

متغیر پنهان  عنوانبه، ذهنیت فلسفی و بهزیستی ذهنی ییگراکمال
 ،برازندگی یهاشاخص، پیش از تحلیل رونیازاشدند.  وارد مطالعه

 یدییتأمکنون فوق با استفاده از تحلیل عاملی  ریمتغ یریگاندازهمدل 
 ارزیابی شد. 

 یهادادهبا  یریگاندازهپس از اطمینان از برازش مطلوب مدل 
برازندگی مدل  یهاشاخص ،دوم یدر مرحله و شدهیگردآور

ارزیابی قرار گرفت. در مدل ساختاری  ( مورد1ساختاری )شکل 
مکنون ذهنیت فلسفی و  ریمتغپژوهش چنین فرض شده بود که دو 

آگاهی بر ذهن یگریانجیممستقیم و هم با  صورتبههم  ییگراکمال
 مکنون بهزیستی ذهنی اثر دارد. ریمتغ

افزار های برازش مدل را با استفاده از نرمشاخص 3جدول شماره 
AMOS  دهدیمنشان. 

 هاآن یکه همه های برازندگی،با توجه به مقادیر شاخص
های مدل با داده قبولقابلبرازش مطلوب و  یدهندهنشان ینوعبه
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اصلی پژوهش  ی، فرضیهآمدهدستبهبا توجه به نتایج  و پژوهشی بود
بهزیستی  ییندهاآالگوی پیشنهادی پیش گریدعبارتبه. شودیمتأیید 

از مدل ساختاری با  آمدهدستبهنتایج  ست.هاداده یهذهنی برازند
 توجه به ضرایب تحلیل مسیر به شکل زیر است:

 های برازش در مدلشاخص .3 جدول

 ی برازندگیهاشاخص مقدار حد مجاز

 مجذور کای 71/2 <3

 (RMSEA) یبیخطای میانگین مجذورات تقر یریشه 09/0 <1/0

 (NFIازندگی )بر یشدهمشاخص نر 9/0 >9/0

 (CFI) یقیشاخص برازندگی تطب 90/0 >9/0

 (IFIشاخص برازندگی افزایشی ) 90/0 >9/0

 (GFIشاخص خوبی برازندگی ) 91/0 >9/0

 (AGFI) شدهلیشاخص خوبی برازندگی تعد 90/0 >9/0

 ضرایب برآورد شده برحسبمدل ساختاری  .2 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مربوط به برآورد مستقیم مدلنتایج  .4 جدول

 تأیید/رد سطح معناداری .S.E. C.R ضریب مسیر مقدار برآورد ات مستقیم متغیرهااثر

 تأیید p<05/0 99/1 109/0 12/0 آگاهیذهن ‹------ذهنیت فلسفی
 تأیید p<05/0 -86/7 06/0 -82/0 آگاهیذهن ‹------گراییکمال

 تأیید p<05/0 25/7 19/0 54/0 بهزیستی ذهنی ‹------ذهنیت فلسفی

 رد p>05/0 25/1 25/0 22/0 بهزیستی ذهنی ‹------آگاهیذهن

 تأیید p<05/0 -84/2 16/0 -50/0 بهزیستی ذهنی ‹------گراییکمال

 رد p>05/0 84/0 62/0 026/0 بهزیستی ذهنی ‹------ذهنیت فلسفی میرمستقیغاثر 

 تأیید p<05/0 -90/1 25/0 -183/0 بهزیستی ذهنی ‹------گراییکمال میرمستقیغاثر 
 

گرایی کمالمستقیم اثر متغیر  یرابطهنشان داد که  4جدول  نتایج
 tو ارزش بوده  (p ،82/0<05/0مقدار ضریب مسیر ) آگاهی،بر ذهن

درصد  95بنابراین با  معنادار وجود دارد. یرابطهکه  کندیمبیان  آن
گرایی بر کمالپژوهش در خصوص تأثیر متغیر  1 یاطمینان فرضیه

دهد که نتایج نشان می .شودیم تأیید و فرض صفر رد آگاهینذه

مقدار ضریب  آگاهی،ذهنیت فلسفی بر ذهنمستقیم اثر متغیر  یرابطه
 یرابطهکه  کندیمبیان  آن tو ارزش بوده  (p ،12/0<05/0مسیر )

پژوهش  2 یدرصد اطمینان فرضیه 95بنابراین با  معنادار وجود دارد.
آگاهی تأیید و فرض ذهنیت فلسفی بر ذهنتغیر در خصوص تأثیر م

مستقیم اثر متغیر  یرابطهدهد که نتایج نشان می. شودیم صفر رد
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 (p ،22/0>05/0مقدار ضریب مسیر ) آگاهی بر بهزیستی ذهنی،ذهن
بنابراین  دارد.نمعنادار وجود  یرابطهکه  کندیمبیان  آن tو ارزش بوده 

پژوهش در خصوص تأثیر متغیر  3 یاطمینان فرضیه درصد 95با 
 .شودیم آگاهی بر بهزیستی ذهنی رد و فرض صفر تأییدذهن

گرایی بر کمالمستقیم اثر متغیر  یرابطههمچنین نتایج نشان داد 
و ارزش بوده  (-p ،50/0<05/0مقدار ضریب مسیر ) بهزیستی ذهنی،

t درصد 95با  بنابراین دارد. معنادار وجود یرابطهکه  کندیمبیان  آن 
گرایی بر کمالپژوهش در خصوص تأثیر متغیر  4 یاطمینان فرضیه

دهد نتایج نشان می .شودیم تأیید و فرض صفر رد یذهن یستیبهز
مقدار  ذهنیت فلسفی بر بهزیستی ذهنی،مستقیم اثر متغیر  یرابطهکه 

که  کندیمبیان  آن tو ارزش بوده  (p ،54/0<05/0ضریب مسیر )
 5 یاطمینان فرضیه درصد 95بنابراین با  دارد. معنادار وجود یرابطه

ذهنیت فلسفی بر بهزیستی ذهنی پژوهش در خصوص تأثیر متغیر 
 یرابطهدهد که نتایج نشان می .شودیم تأیید و فرض صفر رد

مقدار ضریب  گرایی بر بهزیستی ذهنی،کمالمستقیم اثر متغیر غیر
 یرابطهکه  کندیمبیان  آن tرزش و ابوده  (-p ،183/0<05/0مسیر )

پژوهش  6 یاطمینان فرضیه درصد 95بنابراین با  دارد. معنادار وجود
آگاهی( بر گرایی )از طریق ذهنکمالدر خصوص تأثیر متغیر 

دهد نتایج نشان می .شودیم بهزیستی ذهنی تأیید و فرض صفر رد
 ذهنیت فلسفی بر بهزیستی ذهنی،مستقیم اثر متغیر غیر یرابطهکه 

 کندیمبیان  آن tو ارزش بوده  (p ،026/0>05/0مقدار ضریب مسیر )
 یاطمینان فرضیه درصد 95بنابراین با  دارد.ن معنادار وجود یرابطهکه 

ذهنیت فلسفی )از طریق پژوهش در خصوص تأثیر متغیر  7
 .ودشیم آگاهی( بر بهزیستی ذهنی رد و فرض صفر تأییدذهن

ذهنیت مستقیم اثر متغیر غیر یرابطههمچنین نتایج نشان داد که 
 (p>05/0) آگاهی در سطحفلسفی بر بهزیستی ذهنی از طریق ذهن

گرایی بر بهزیستی ذهنی از طریق کمالاثر متغیر و  معنادار ریغ
 معنادار بود. (،p<05/0) آگاهی در سطحذهن

 بحث 

ل مفهومی پژوهش مبنی برازش مد دیمؤی این پژوهش هاافتهی
گرایی با بهزیستی ذهنی بر اساس ذهنیت فلسفی و کمالی نیبشیپبر 
های . یافتهبود تهران آگاهی در کارمندان مرد شهرذهن یگریانجیم

در خصوص ارتباط بین متغیرها  شدهارائهمدل پژوهش نشان داد که 
 .استمورد تأیید نیکوئی برازش،  یهاشاخصبا استفاده از 

آگاهی بر بهزیستی ذهنمستقیم اثر متغیر  یرابطهمچنین ه
ذهنیت فلسفی بر بهزیستی مستقیم اثر متغیر غیر یرابطهذهنی و 

مستقیم و غیرمستقیم  و اثر معنادار ریغآگاهی، ذهنی از طریق ذهن
سایر متغیرها بر بهزیستی ذهنی معنادار بود. در پژوهش حاضر الگوی 

بین ذهنیت  یاواسطهگاهی نقش آساختاری فرض شد که ذهن
بهزیستی ذهنی در بین  ینیبشیپگرایی در رابطه با فلسفی و کمال

گفت که  توانیم درواقع .کندیمکارمندان مرد شهر تهران را ایفا 
آگاهی در گرایی و ذهنذهنیت فلسفی، کمال ساختاری عدبُ که هرقدر

بهزیستی ذهنی  طحس کند پیدا بهبود بین کارمندان مرد بیشتر باشد و
در  آمدهدستبهنتایج  .و برعکس کندیم پیدا هم به دنبال آن افزایش

میزراییان، ، دوستوطنهای این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش
 یسام(؛ اورکی و 2007ذاکر فرد )(؛ عماد، آتش پور، 2015زاده )حسن

 1(، ویمبرلی، مینتز، ساه2010بوت )(؛ 2017) ییجغتا(؛ 2017)
 همخوانی دارد. (2015) 2و ویلکامب سویسا

یی بر گراکمالو مستقیم  اثر کلنتایج این پژوهش نشان داد که 
 صورتبهیی گراکمالبهزیستی ذهنی منفی و معنادار بود و همچنین 

آگاهی بر بهزیستی ذهنی اثرگذار است. این با میانجی ذهن میرمستقیغ
(، احمدوند، حیدری نسب و 2003) 3نتیجه، با نتایج براون و رایان

( همسو است. در تبیین 2010) 4 ، دیگدان، بوروهوول(؛ 2012شعیری )
یم( ترس از شکست 1990همکاران )این یافته طبق نظر فراست و 

 هاآنگرایی که هدف ی رفتاری کمالهامؤلفهی برانگیزاننده تواند
رسیدن به معیارهای غیرمعقول و باالی فرد است باشد و نگرانی در 

فراست و ) شودیمگرایی محسوب مورد اشتباهات، عامل اصلی کمال
د اهمیت زیادی گرا هستن(. همچنین کسانی که کمال1993همکاران، 

. اندنگرانتوسط دیگران  دییتأعدمو از  دهندیمی دیگران هایابیارزبه 
ینیبشیپگرایی ی تحقیقات نشان داده است که ابعاد کمالطورکلبه

(؛ 2001شافران و منسل، ی قوی برای نگرانی هستند )هاکننده
گرا به جهت ترس زیاد از شکست کمال ممکن است افراد کهیطوربه

و همچنین داشتن اهداف غیرواقع بینانه، سطوح باالیی از نگرانی و 
 توانندیم. نگرانی و پریشانی روانی کنندی را تجربه شناختروانپریشانی 

ی فرد شده و لذا تأثیرات منفی در بهزیستی ذهنی مانع از عملکرد بهینه
آگاهی مهارتی است که به افراد ر ذهنوی داشته باشند. از طرف دیگ

که در زمان حال، حوادث را کمتر از آن میزان که  دهدیماجازه 
(. وقتی اشخاص 2003 کابات زین،، دریافت کنند )اندکنندهناراحت

، دیگر توجه خود را روی گذشته یا شوندیمنسبت به زمان حال آگاه 
 جهیدرنتکاهش خواهد یافت؛  هاآنعطوف نکرده و نگرانی آینده م

 یرابطهآگاهی منجر به تغییر در افزایش ذهن رودیماحتمال 
گرایی و ذهنیت فلسفی با بهزیستی ذهنی گردد. لذا طبق این کمال

آگاهی در پژوهش و همخوان با تحقیقات پیشین، تأثیر مثبت ذهن
، بر اساس درواقعاست و  انتظارقابلی شناختروانی بهزیستی نیبشیپ

                                                                 
1. Wimberley, Mintz & Suh 

2. Soysa & Wilcomb 

3. Kabat & Zinn 

4. Howell, Digdon, Buro 
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آگاهی، بهزیستی ذهنی افراد نیز در نمرات ، با افزایش ذهنهاافتهی
ی بر روی محدودتراثر  هرچندگرایی افزایش یافته است؛ مختلف کمال

های افزایش مهارت که آنجا ازاما ذهنیت فلسفی ایجاد کرده است. 
کمتر نگران اشتباهات کند که گرا کمک میبه افراد کمال آگاهیذهن

افزایش  منجر به آگاهیافزایش ذهن رودیمانتظار  فردی خود باشند.
همچنین  .شودفلسفی با ذهنیت گرا بهزیستی ذهنی در افراد کمال

با  تواندیمآگاهی نتایج پژوهشی نشان داده است که افزایش ذهن
ی گرایحذف نشخوارهای فکری که اثر میانجیگری در رابطه با کمال

گرایی را ی ناشی از کمالهارنجمنفی با پیامدهای منفی روانی دارد، 
با  احتماالًگفت  توانیم(. 2013شورت و مازمانیان، کاهش دهد )

 ازآنجاکهکاهش رنج روانی، سالمت روانی افراد بهبود خواهد یافت و 
ت روانی همبستگی ی سالمهاشاخصهبین بهزیستی ذهنی و دیگر 

آگاهی انتظار داشت که ذهن توانیم( 2016ریف، مثبت وجود دارد )
گرایی و ذهنیت بتواند با حذف نشخوارهای فکری در رابطه با کمال

 ی داشته باشد.کنندگلیتعدفلسفی با بهزیستی ذهنی نقش میانجی و 

ذهنیت ن تحقیق نشان داد که در ای آمدهدستبهنتایج همچنین 
با نتایج ارتباط مستقیم دارد که این نتیجه بهزیستی ذهنی فلسفی با 

 (، خرقانیان1965(، اسمیت )2010نژاد )دمیرچی و رسولهای پژوهش
(، محمدی پویا و دهقانی 2008(، زندوانیان )1997زاده )(، بندلی1993)
 توانیمن یافته در تبیین ای( همخوانی دارد. 2004( و هایلر )2016)

ذهنی و  یریپذانعطافجامعیت و ی الادراک سطوح بابیان کرد که 
ش برای کسب ال، ارزشمندی و توانمندی، با تدرک عواطف مثبت

 ؛بودن همراه است بلندهمتاعتماد به خود و  باالیموفقیت، سطوح 
بالقوه به  یهاییتوانارشد، بالندگی، تبدیل  یسوبهامری که فرد را 

ویژگی ذهن . همچنین دهدل و رضایتمندی از زندگی سوق میبالفع
خاص در ارتباط با  عد جامعیت نگریسـتن بـه مـواردفلسفی در بُ

وسیع، ارتباط دادن مسائل آتی به اهداف درازمدت و به کـار  یزمینه
در تبیین  .بردن قدرت تعمیم و شکیبایی در تفکرات عمیق است

جامعیت و هنیت فلسفی )تعمق، ذ یهامؤلفهبرخی از  یرابطه
 عدبُ که هرقدرگفت  توانیم، ذهنی ( و بهزیستییریپذانعطاف

ذهنیت فلسفی در بین کارمندان مرد بیشتر  یریپذانعطافجامعیت و 
 بهزیستی ذهنی هم به دنبال آن افزایش سطح کند پیدا بهبود باشد و

، رها یریپذانعطافعد ذهنی در بُ یهایژگیو ازآنجاکه .کندیم پیدا
 هاآنسنجی افکار بدون توجه به منبع  و ارزش یشدن از جمود فکر

ـائل  یهاجنبهو توجه به  ـاگون مس با داشتن  کارکنان، استگون
ه  یهایژگیو ذهنیت فلسفی دید وسـیعی نسـبت به قضایا داشـته و ـب

ط فـرد دور و در  یو از جمـود فکـر اندحساس یامـور و رواـب
 ی در ـد که این شکیبایـدهنان میـنش درـصی سعهخود از  هاقضاوت

 

نتایج  یطورکلبهشود. آگاهی بیشتر از خودشان میباعث  هاقضاوت
آن حاکی از این است که نوع نگرش افراد  یپژوهش حاضر و پیشینه

است و یا به  مؤثر یشناخترواندر جلوگیری و یا افزایش مشکالت 
 مسائلعینی او به  یهانگرشد بر عبارتی، طرز تفکر و بینش فر

 هستند. رگذاریتأثزندگی و نیز رفتار، عواطف و احساسش 

، از نقش سوکیآمده در پژوهش حاضر، از دستمدل به
و از  گراییکمالبا  ذهنیت فلسفی بین در رابطه آگاهیذهن یگرواسطه

، حمایت و در رابطه با بهزیستی ذهنی هاآن نیبشیپنقش سوی دیگر، 
نظری و پژوهشی در این زمینه کمک کرد. این مدل ی پر کردن خألها

با سازد که تربیت افراد ازلحاظ نظری این نکته را خاطرنشان می
ها و باید در اولویت خانواده ی و ذهنی باال،شناختروانبهزیستی 

 ،افرادبهزیستی روانی چراکه پرورش  ؛قرار گیرد ربطیذی هاسازمان
ی، رضایت شادکام، خود عواطف مثبت، حرمت یدهکلزمینه را برای ش

 سازدیبا بروز رفتارهای سالم فراهم مگرایی از زندگی و کاهش کمال
 .پویایی جامعه خواهد بود یکنندهنیکه خود تضم

آن تفسیر  یهاتیمحدودپژوهش حاضر باید در بافت  یهاافتهی
 عنوانبه ی این پژوهش استفاده از پرسشنامههاتیاز محدود .شود

یک ابزار خودگزارشی بود. در ابزارهای خودگزارشی ممکن است 
به دلیل سوگیری مطلوبیت اجتماعی آگاهانه یا  کنندگانشرکت

 شودیمتوصیه  رونیازای خود را تحریف کنند؛ هاپاسخناخودآگاه، 
همچنین انجام پژوهش آزمایشی  با احتیاط صورت گیرد. هاافتهیمیتعم
ین میزان اثربخشی مداخالت مبتنی بر افزایش تعی منظوربه

 یرفتاردرمانمداخالت موج سوم ) یذهنآگاهی و بهزیستی ذهن
با  .شودیمگرایی پیشنهاد شناختی( در کاهش پیامدهای منفی کمال

پژوهش مبنی بر اینکه افزایش  در این آمدهدستبهتوجه به نتایج 
آگاهی و و ذهن گرایی با کاهش بهزیستی ذهنی همراه استکمال

 ننیچمهمثبت بهزیستی ذهنی هستند و  یهانیبشیپذهنیت فلسفی 
گرایی میزان آگاهی، با کاهش کمالدر سطوح باالتر ذهن ازآنجاکه

، پیشنهاد استافزایش بهزیستی ذهنی و روانی در کارکنان چشمگیر 
در جلسات  یشناختروانمشاوران در مراکز مشاوره و خدمات  گرددیم

گرایی به دلیل پیامدهای کاهش کمال منظوربهشی و درمانی که آموز
آگاهی منفی آن بر بهزیستی ذهنی کارمندان دارد، به افزایش ذهن

 تری داشته باشند.توجه ویژه

 تشکر و قدردانی

 نیکه در انجام ا یکارکنان یاز تمام داندیخود م فهیمحقق وظ
 .دیانم یکردند، سپاسگزار یهمکار مانهیپژوهش، صم
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