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 چکيده

  ی در دوران کرونا بر افسردگ  یزندگ  یهاو مهارت   یر یپذ  تیرابطه مسئول  یپژوهش حاضر با هدف بررس

از نوع همبستگ  یانجام شده است. روش پژوهش کم  کلیه    انیدانشجو  این پژوهشبود. جامعه    ی و 

به عنوان    (مرد  11زن و    33) نفر    44  بود و تعداد  1400-1399  اول  سالنیمشهر تهران در    یهادانشگاه 

  از نوع  و  یرتصادفیغنیز به صورت  ها  داده   یانتخاب شدند. روش جمع آورنمونه به صورت دردسترس 

از طریق سایت پرسال تهیه و توزیع    هاآن که به دلیل شیوع ویروس کرونا پرسشنامه    دردسترس بود

بک    یآرون ت  یو افسردگ  یزندگ   یهاو گاف، مهارت   سونیهار  یر یپذ  تی مسئول  یها. پرسشنامه گردید

  ی هاه یفرض  یآنوا و برا  یاز آزمون آمار   یاصل  هیفرض  یپژوهش انتخاب شدند. سپس برا   نیبه عنوان ابزار ا

  با  برابر برای فرضیه اصلی که  sig نمرات حاصل ازه به . با توجدی استفاده گرد رسونیاز آزمون پ یفرع

و فرض خالف رد و رابطه معنادار نبود، اما با توجه به   دییتأشد در نتیجه فرض صفر   733/0  و  031/0

  05/0و این نمره کوچکتر از  بود    034/0  آن برابر  sigی زندگی با افسردگی  هامهارت آنکه فرضیه فرعی  

 . باشدیمرابطه معنادار    %95و با احتمال    دییتأرض خالف  است لذا فرض صفر رد و ف

 . یافسردگ ، یزندگ  یهامهارت ،یریپذ تیمسئول  واژگان کليدی:
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  2رومينا حسن طهرانی،  1علی اکبر صالحی
 .شهرری -ره( ) ینیخممدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام  1
 .شهرری - ره() ینیخمدانش آموخته مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام  2 

 

  نام نویسنده مسئول:

 رومينا حسن طهرانی 

 ی زندگی بر افسردگی هامهارت رابطه مسئوليت پذیری و 

 در دوران کرونا 
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 مقدمه 
  ده یمشهور گرد  یروان  یباال به سرماخوردگ  وعیبه علت ش  ی داشته است. افسردگ  یادیز  ش یافزا  1یافسردگ  ریدر دو دهه اخ

  یشده است و از عالئم آن ب  ی طبقه بند  2یدر دسته اختالالت خلق  ی . افسردگشودیم  ریشماره ساالنه با آن درگ  ی است که افراد ب 

روزانه   یهاتیانجام فعال  یبرا   یمداوم، مشکالت در خواب، عدم انرژ  یهاهیگر  ،یکشخلق افسرده، افکار خود  ،یخستگ  ،یحوصل

  ییکند. هر جامعه ا  فایخود را ا  یهاتیو مسئول  فیو ظا  یکه فرد نتواند به درست  شودیباعث م  یافسردگ  .(1388  ،یباشد )علویم

خود  فیو کوشش در جهت به انجام رساندن وظا یداری پا یعنی 3ی ریپذ تیدارد. مسئول ازین ریپذ تیبه افراد مسئول شرفتیپ  یبرا

 .(1390 ،ی)عبد

انجام ندهند.    یبه درست  ای انجام ندهند    توانندیو م  د یخود را آنطور که با  فیافراد وظا  شودیباعث م  یریپذ  تیمسئول  عدم

از جانب  ستندین ریپذ تیکه مسئول یاست. افراد یات یح یارتقاء و رشد زندگ یو برا یضرور ستیدر اجتماع امر یریپذ تیمسئول

کمک    زین  ی که به ارتقاء و رشد زندگ  یاز جمله موارد  شودیها سپرده نمبه آن  ی فیوظا  ا ی  و   رند یگیمورد توجه قرار نم  گرانید

  یهایکه بر توانمند  داندیم   ییهاییها و توانارا مهارت  ی( مهارت زندگ1980و همکاران )  4است. استتن   یزندگ   یهامهارت  کندیم

  یاز آنها به کارها  یکه برخ  شودیاستخراج م  یو الزامات زندگ  ی تماع اج  یهاو خواسته   ازهاین  لیدارند و تحل   دیتاک  تیو موفق  یعمل

  یکه برا  داند یم  یفرد  نیاز دانش و تعامل ب   یعیوس  فیرا ط  یزندگ  یها( مهارت1990)  5جون   نی. همچنشودیروزمره مربوط م

 .(1385، بیداند )ادیاست م ی اساس یبزرگسال  یزندگ

نقش   یسازگار نیکند که ا دایپ  یکه وجود دارد سازگار ی تا با جامعه و مشکالت کندیبه فرد کمک م یمهارت زندگ داشتن

  ی هاافراد مهارت  نیقلمدات شوند ا  توانندیم  تیمسئول  ی ب  یندارند افراد  یکه با جامعه سازگار  یفرد دارد. افراد  ی سالمت روان  یمهم

  شوندیاز اجتماع دور م  یریپذ   تیدر عدم مسئول  یو ناتوان  یعدم سازگار  ل یو معموالً به دل  ستندی ن  کا دارند و قابل ات  ی نییپا  ی زندگ

 .شوندیم یاز جمله افسردگ یار یبس یدچار اختالالت روان اند دهینرس طیبا مح یو چون به سازگار

دانشگاه کاشان پرداخت،   انیدانشجو  یریپذ   تیو مسئول  یمهارت زندگ   نیرابطه ب  یبه بررس  ی ( در پژوهش1394)  یمیرح

و    یمهارت زندگ   نیباالتر از حد متوسط بود. ب  ان،یدر دانشجو  یریپذ  تیو مسئول  یمهارت زندگ  ی هانشان داد که مؤلفه   جینتا

را    انیدانشجو  یریپذ  تیمسئول  ی نیب  ش یپ   تیقابل  یوجود دارد. مهارت زندگ   اررابطه مثبت و معناد  ی ریپذ  تیمسئول  ی هامؤلفه 

 .دارد

و سالمت روان بانوان ورزشکار آماتور کرج پرداختند    یریپذ  تیرابطه مسئول  ی( به بررس1391مراد و جماعت لو )  یسیع 

 وجود دارد. یو معنادار یو سالمت روان رابطه منف یریپذ تیمسئول  نینشان داد که ب جینتا

  ماًیمستق هیچ یک   یصورت گرفته است ول  ی و افسردگ  ی زندگ یهامهارت  ،یریپذ تیدر رابطه با مسئول  یادی ز یهاپژوهش

پژوهش با هدف    نیا  لیدل  نینشد. به هم  افتی باشد    یبر افسردگ  یزندگ   ی هابا مهارت  یریپذ   ت یرابطه مسئول  ان ینشان دهنده م

امام    ادگاریدانشگاه    شناسی  رشته روان  انیدر دانشجو  یبر افسردگ  ی زندگ  یهابا مهارت  یریذپ  تیرابطه مسئول  یو فرض بررس

بر    یزندگ   یهابا مهارت  یریپذ  تیمسئول  ایصورت گرفت تا مشخص گردد که آ  1400-1399  یلیاول تحص  مسالیدر ن  ینیخم

در دوران کرونا    1400-1399  یلیاول تحص  مسالیدر ن  ینیامام خم  ادگاریدانشگاه    شناسی   رشته روان  انیدر دانشجو  یافسردگ

 ؟یا خیر اردرابطه د

 

 روش 
  .باشدیم  یو از نوع همبستگ  یمورد نظر کم  قیاست، روش تحق  یادیپژوهش بر اساس هدف و نوع کاربرد از نوع بن  نیا

  44  که  باشد یم  1400-1399  ی لیتحص  در سال  شهر تهران  یها اول دانشگاه  مسالین  انیدانشجو  جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه

 
1. Depression 
2. mood disorders 
3. Responsibility 
4. Staten 
5. June 
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  اقدام به،  سایت پرسالپژوهش با استفاده از    نیدر ابه عنوان نمونه به صورت دردسترس انتخاب شدند.    (مرد  11زن و    33)  نفر

ی زندگی ریگو و  هامهارت،  6ی مسئولیت پذیری هاریسون و گاف هاپرسشنامه  گردید،  نیپرسشنامه به صورت آنال  و توزیع  ساخت

داده به صورت   یجمع آور  نیقرار گرفت، همچن  لیجهت تکم  نکیصورت لنمونه افراد جامعه به    اریدر اختو افسردگی بک    7کاناری 

 . رفتیو دردسترس صورت پذ ی رتصادفیغ 

هاریسون: و  گاف  پذیری  مسئوليت  پرسشنامه    پرسشنامه  با    نیاولاین  همراه  پرسشنامه  "در    گرید  اس یمق  14بار 

)  "ایفرنیکال  یروانشناخت گاف  گرد1984توسط  مطرح  مسئول  اسیمق.  دی(  سنجش   یسوال  42  یریپذ  تیسنجش  منظور  به 

بر نظم و مقررات، منطق و    یاعتماد، رفتار مبتن   تیقال  ت،یجد  ، یاحساس تعهد، سخت کوش  ،یشناس   فهیوظ  لیاز قب  یی هایژگیو

در صورت موافقت با    شودیم   گذاری  نمره  1و    0پرسشنامه بصورت    ن یا  یهاپاسخ  .مورد استفاده قرار گرفت  تیاحساس مسئول

نمره و در صورت مخالفت   1هر عبارت   یبرا یآزمودن 39، 38،  37، 34، 33، 32، 31، 30، 26، 24، 22، 10،20، 9، 4، 2عبارات 

و در صورت موافقت   1ها نمره  در صورت مخالفت با آن   یآزمودن  یعنیسؤاالت بر عکس است.    ریسا  ی. براکندیم   افتیدر  0نمره  

 ، یکرونباخ در پژوهش عسکر  یو آلفا  فیروش تنص   قی از طر  یریپذ  تیبخش مسئول  اسیمق  ییای پا  بیضرا  .کندیم  افتیدر  0نمره  

بود. در   55/0و  50/0( برابر با 1389) یطاس یو ق یدیو در پژوهش حم 81/0و  70/0برابر با  بی( به ترت1390) یو روشن ی تیعنا

(  1389)  ی و سلطان  ای ازاد ن  ،یپژوهش جعفر  در،  بوده است  81/0  یی روش بازآزما  قیاز طر  رانیدر ا  آزمون  نیا  یی ایپا  ، یگرید  یبررس

 . باشد یم 56/0 اسیمق  نیاعتبار ا بی( ضر1379) ییو در پژوهش رضا 61/0پرسشنامه برابر با    نیهمزمان ا ی اعتبار مالک

شامل  این  ی ریگو و کاناری:  زندگ  یهاپرسشنامه مهارت و  سؤال    144پرسشنامه  مق  19بوده  تشک  اسیخرده    لیرا 

  یانسان  یمربوط به ارتباطها  یها. مهارت3  ی . داشتن مهارت در زندگ2  ی. خودآگاه 1عبارتند از:    ها اسیخرده مق  نیکه ا  دهدیم

. 9حل مسئله    یها. مهارت8  ی . بهداشت و سالمت جسمان7  ی . بهداشت و سالمت روان6  یریمگی. تصم5  یفرد  نی. روابط ب4

. درک و  13  ی فرد  یهاتی. نشان دادن مسئول12  ی. تفکر انتقاد11(  تی. تفکرخالق )خالق10  یمشارکت و همکار  یهامهارت

  یاجتماع   ی. نشان دادن رفتارها15  بخشندیکه منافع را بهبود م  ییها ت ی. شرکت در فعال14  ی، عدالت و تساویاصول آزاد  یارتقا

  ی ها. مهارت19  یمنینکات ا  یریو به کارگ  تیمربوط به رعا   یها. مهارت18  یهاحرف  یها. مهارت 17  شدن  ی . شهروند جهان16

، متوسط =  4=    اد ی، ز5=   ادی ز  اریکه از بس  باشد یم  کرتیل  فیپرسشنامه به صورت ط نیا  یاطالعات. نمره گذار  یاستفاده از فناور

  ی به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه، پس از اجرا   یاسیق  قیدر تحق  .شودیم  یسؤاالت نمره گذار  1کم =    اریو بس  2، کم =  3

اعتبار، محاسبه   بیبه عنوان ضر  97/0  بیکرونباخ، ضر  یآلفا یهابا استفاده از روش   ق،یتحق  یها نفر از نمونه   30  یبر رو  یمقدمات 

گزارش شده    93/0کرونباخ    یلفاآ  بیآن ضر  یشده و برا  یفر بررس  یهارتوسط ب  1381پرسش نامه در سال    نیا  نی. همچندیگرد

که در   یگرید  قی. در تحقباشد یم  یمطلوب  یروانسنج  یهایژگیکه پرسشنامه مذکور واجد و  باشدیمعرف آن م  بیضرا  نیاست. ا

  بیکرونباخ، ضر  یبر روش آلفا  دیو با تاک  دیدانشجو اجرا گرد  600  یپرسشنامه بر رو  نی، ارفتیانجام پذ  یوسفیتوسط    1383سال  

 ابزار زده شد.  نیا  یروانسنج یهابر مطلوب بودن شاخص  یدییبه عنوان مهر تا 95/0

برای ارزیابی شدت افسردگی در بیماران   یابه طور گستردهپرسشنامه افسردگی بک    (:BDIپرسشنامه افسردگی بک )

به منظور   افسردگی بک  به کار گرفته است. پرسشنامه  بیماریابی در جمعیت بهنجار،  برای  روانپزشکی و همچنین  با تشخیص 

  مشاهده   بک   روان درمانی   جریان  در  است  شده  ساخته  ، دهندیفراوانی که بیماران افسرده نشان م   ی هاسنجش بازخوردها و نشانه

ها را که مختص  ها و نگرشنشانه  از  گروهی  او.  کرد  ثبت  را  افسرده   بیماران  مشخص  یهانگرش   وها  نشانه  و  داد  ترتیب  منظمی

نشانه و نگرش شناسایی    21منابع روانپزشکی افسردگی بودند، انتخاب کرد. از این طریق    یهافیافسردگی بودند. همسان با توص

جمله کوتاه براساس شدت تنظیم شدند. ارزش عدد صفر تا سه برای هر جمله، نشان دهنده    5یا    4شدند و هر کدام به وسیله  

( مطالعات  1988بک، استیر و گاربین ).  ب شدندها به طور منطقی انتخاآن  یهاشدت درجه تعیین شده است. این مواد و وزن 

ها اظهار کردند  سال بر روی پرسشنامه افسردگی بک صورت گرفته است، بررسی کردند. آن  25را که در طول    یاپژوهشی عمده

یگر  د  یهابود. اعتبار همزمان پرسشنامه افسردگی بک با شاخص  87/0که پرسشنامه افسردگی بک همسانی درونی )ضریب آلفا(  

 
6. Harrison& Goff 
7. Rigo and Canary 
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از   بیش  بازآزمایی  روش  به  آن  پایایی  و  بالینی    60/0بود  با سنجش  افسردگی بک  پرسشنامه  است.  باال  افسردگی  بندی  درجه 

 همبستگی مثبت باالیی دارد. (HRSD) افسردگی و خودسنجی های دیگر روانپزشکی،

که از نظر آمار   دیاستفاده گرد  SPSS-20ها در پژوهش حاضر، از نرم افزار  داده  لیو تحل  هیو تجز  هاه یفرض   یبررس  یبرا

  نیانگی م  ، یفراوان  رینظ  یی هااز شاخص  یفیقرار گرفت. در قسمت آمار توص  لیتحل  هیو تجز  یها مورد بررسداده  یو استنباط  یفیتوص

از    یها در قالب جداول و نمودارها ارائه شد و در قسمت آمار استنباطو داده  دیاستفاده گرد  انسیو وار  انهیمد، م  ار،یو انحراف مع

 پژوهش استفاده شد.  یهاهیفرض د ییعدم تأ  ا ی دییجهت تأ  رسون،یپ  یروش همبستگ

 

 نتایج
 اماری سن  1-جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، انحراف 07/35ی: میانگین )هاشاخص نفر و    44، در این جدول تعداد نمونه  گردد یممشاهده    1همانطور که در جدول  

،  باشد یم( به ترتیب  205/216)  انس یوار(  58( و دامنه )22)  مد (،  50/28)  انهیم(،  217/2)  اریمع(، اشتباه انحراف  704/14)  اریمع

 است. 1543و مجموع سن افراد  باشدیم 78بیشترین سن  و 20کمترین سن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 age 

N 
Valid 44 

Missing 0 

Mean 35.07 

Std. Error of Mean 2.217 

Median 28.50 

Mode 22 

Std. Deviation 14.704 

Variance 216.205 

Skewness .941 

Std. Error of Skewness .357 

Kurtosis .071 

Std. Error of Kurtosis .702 

Range 58 

Minimum 20 

Maximum 78 

Sum 1543 
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 فروانی سن  - 2جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، این ستون اول فروانی سن افراد، ستون دوم درصد، ستون سوم درصد فروانی و  گرددیممشاهده    2همانطور که در جدول  

 . باشد یمستون چهارم درصد فراوانی تجمعی 

 فراوانی جنسيت   - 3جدول  

 

 

 

 

Sen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

20 2 4.5 4.5 4.5 

21 3 6.8 6.8 11.4 

22 7 15.9 15.9 27.3 

23 3 6.8 6.8 34.1 

24 1 2.3 2.3 36.4 

25 1 2.3 2.3 38.6 

27 2 4.5 4.5 43.2 

28 3 6.8 6.8 50.0 

29 1 2.3 2.3 52.3 

32 2 4.5 4.5 56.8 

33 1 2.3 2.3 59.1 

34 2 4.5 4.5 63.6 

40 2 4.5 4.5 68.2 

44 1 2.3 2.3 70.5 

45 1 2.3 2.3 72.7 

47 1 2.3 2.3 75.0 

50 1 2.3 2.3 77.3 

51 4 9.1 9.1 86.4 

53 1 2.3 2.3 88.6 

56 2 4.5 4.5 93.2 

60 1 2.3 2.3 95.5 

63 1 2.3 2.3 97.7 

78 1 2.3 2.3 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

jensiyat 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

zan 33 75.0 75.0 75.0 

mard 11 25.0 25.0 100.0 

Total 44 100.0 100.0  
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مرد و به ترتیب درصد   11نفر زن و    33، شامل  باشد یم این جدول فراوانی جنسیت    شودیمدیده    3همانطور که در جدول  

 هر کدام مشخص گردیده است.
 

 تحصيالت  -4جدول 
 

vazeiyat tahsillat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

diplom 8 18.2 18.2 18.2 

fogh diplom 3 6.8 6.8 25.0 

karshenasi 22 50.0 50.0 75.0 

karshenasi arshad 9 20.5 20.5 95.5 

doktora 2 4.5 4.5 100.0 

Total 44 100.0 100.0  

 

نفر کارشناسی،    22فوق دیپلم،    نفر  3نفر دارای مدرک دیپلم،  8که    دهد یمکه نمایانگر فراوانی تحصیالت است، نشان    4جدول  

 . باشندیمنفر دکترا   2نفر کارشناسی ارشد و  9
 هيستوگرام جنسيت  -1نمودار 

 
 . باشدیمنمودار فروانی جنسیت است، همانطور که مشخص است بیشترین تعداد زن و بعد مرد   1نمودار 
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 هيستوگرام سن  -2نمودار 

 
 . دهد یمفراوانی سن افراد را نشان  7-1-4نمودار 

 

 ی بر افسردگ ی زندگ یهاو مهارت  یریپذ تيمسئولتحليل واریانس    -5جدول 
 

 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Masuliyat paziri 

Between Groups 279.338 18 15.519 2.237 .031 

Within Groups 173.457 25 6.938   

Total 452.795 43    

Maharat zendegi 

Between Groups 1381.508 18 76.750 .749 .733 

Within Groups 2560.129 25 102.405   

Total 3941.636 43    

 

رابطه وجود    ی بر افسردگ  ی زندگ  ی هابا مهارت  یریپذ  تیمسئولآن بود که بین    باشدیم که فرضیه اصلی پژوهش    5جدول  

و فرض   دیی تأ است لذا فرض صفر  تربزرگ  05/0بود که از  733/0و  031/0در جدول فوق که برابر  sigنتایج نمره حاصل از  دارد

 ی زندگی با افسردگی رابطه وجود ندارد. هامهارتو  یریپذ تیمسئولبنابراین بین خالف رد شد، 
 

 رابطه مسئوليت پذیری با افسردگی  -6جدول 

 Masuliyat paziri Afsordegi 

Masuliyat 

paziri 

Pearson Correlation 1 -.212 

Sig. (2-tailed)  .168 

N 44 44 

Afsordegi 

Pearson Correlation -.212 1 

Sig. (2-tailed) .168  

N 44 44 

 

فرضیه فرعی اول به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با افسردگی پرداخته شد، فرض صفر آن بود که بین    6در جدول  

 یریپذ  تی مسئولمسئولیت پذیری و افسردگی رابطه وجود ندارد و فرض خالف که فرض محقق است بیان کننده آن بود که بین  
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است   تربزرگ  05/0که از    باشدیم  168/0در جدول فوق برابر با    sigرابطه وجود دارد، با توجه به آنکه نمره حاصل    ی با افسردگ

 و فرض خالف رد شد، بین مسئولیت پذیری و افسردگی رابطه ایی وجود ندارد. دیی تأ بنابراین فرض صفر 
 

 رابطه مهارت زندگی با افسردگی   -7جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

، فرض صفر بیان کننده آن بود که  باشدیمفرضیه فرعی دوم نشان دهنده رابطه بین مهارت زندگی با افسردگی    7  جدول

با    رابطه وجود دارد  یبا افسردگ  ی مهارت زندگی رابطه وجود ندارد اما فرض خالف آن بود که بین  با افسردگ  ی مهارت زندگبین  

است بنابراین فرض صفر رد و فرض    ترکوچک  05/0که از    باشدیم  034/0  از جدول فوق که برابر با   sigتوجه به نمره حاصل  

 رابطه معنادار وجود دارد.  %95شد، بین مسئولیت پذیری و افسردگی با احتمال  دیی تأ خالف 

 

 بحث
 رشته روان   انیدر دانشجو  یبر افسردگ   ی زندگ  یهابا مهارت یریپذ  تیمسئولبین   ای آاصلی پژوهش حاضر این بود که    سؤال

 یا خیر. دارد؟وجود رابطه در دوران کرونا  1400-1399 یلیاول تحص مسالیدر ن ینیامام خم ادگار ی دانشگاه  شناسی

تجزیه و تحلیل آنوا فرضیه اصلی نشان دهنده آن بود که بین مسئولیت پذیری با افسردگی رابطه مثبت    5نتایج در جدول  

نشان دهنده ان    7و    6فرعی جدول    هاهیفرضی زندگی با افسردگی رابطه وجود ندارد، و  هامهارت و معناداری وجود دارد اما بین  

ی زندگی با افسردگی رابطه مثبت و معنادار وجود  هامهارتبود که بین مسئولیت پذیری با افسردگی رابطه وجود ندارد، اما بین  

تماعی ضعیف هم یک عامل پیش بینی کننده در افسردگی  ی اجهامهارتاما    شودیمدارد. بی مسئولیتی موجب افزایش افسردگی  

 است.

  انیدانشجو  یریپذ  تی و مسئول  یورزبر جرأت  یزندگ  یها آموزش مهارت   یاثر بخش  ی( به بررس1397)  یو لطف  یبن  ینادر

و  یجراتورز زانیبر م یدار  یبه طور معن ی نشان داد آموزش مهارت زندگ  ج ی)ره( پرداختند، نتا  ینیامام خم ییایدانشگاه علوم در

پژوهش از لحاظ موضوع با پژوهش مورد نظر شباهت دارد اما از لحاظ جامعه    نیمؤثر بوده است. ا  انیدانشجو  یریپذ  تیمسئول

 .ها در پژوهش استتفاوت نی، روش و طرح پژوهش از جمله اباشد یکوچکتر از پژوهش حاضر م

نشان داد    جیدانشگاه خوراسگان پرداخت، نتا  انیدر دانشجو  یریپذ  تیرابطه سالمت روان و مسئول  ی( به بررس1394)  ی پناه

مورد پژوهش،    یرهایمعنادار داشت، تفاوت پژوهش انجام شده در متغ  یرابطه منف  ی افسردگ  اسیرمقیتنها با ز  یریپذ  تیکه مسئول

نتا اما شباهت    جیحجم نمونه و  افسردگ  آناست،  با هم    یریپذ  تیو مسئول  یجامعه و در نظر گرفتن  به عنوان عوامل مرتبط 

 .باشدیم

نشان داد که آموزش    جیآموزش مهارتهای زندگی برای کاهش افسردگی پرداخت، نتا   ی( به بررس 1388)  یبرمکوهامیری  

.  دهدیمعنادار کاهش م یاافسردگی، مشکالت اجتماعی و اشتغال ذهنی با بیماری و مرگ را به گونه یهامهارتهای زندگی، نشانه

و    ی زندگ  یهاپژوهش هر دو نشان دهنده رابطه مهارت جیبود، اما نتا  معهپژوهش با پژوهش حاضر در روش، حجم و جا   ن یتفاوت ا

 بود.  یافسردگ

 

 Maharat zendegi Afsordegi 

Maharat zendegi 

Pearson Correlation 1 *.320 

Sig. (2-tailed)  .034 

N 44 44 

Afsordegi 

Pearson Correlation *.320 1 
Sig. (2-tailed) .034  

N 44 44 
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 منابع: 

  ینامه کارشناس  انیدانش اموزان، پا   نیدرب  یاضطراب اجتماع   اسیمق  یابی(. ساخت و هنجار1386)  .حهی، ملادیب [1]

 . یی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا

  ، صص20، شماره  5دوره  ی،  کاهش افسردگ  یبرا  یزندگ   یآموزش مهارتها(،  1388امیری برمکوهی، علی ) [2]

297-306 . 

 ن یدانشگاه خوراسگان، سوم انیدردانشجو یریپذ تیرابطه سالمت روان و مسئول ی، بررس1394ه،یسم ،ی پناه [3]

 .https://civilica.com/doc/435469،تهران ، یو علوم اجتماع  یروانشناس یالملل نیکنفرانس ب

حمید [4] ب  لیتحل  (،1394)  رحیمی،  زندگ   نیرابطه  مسئول  یمهارت  کاشان  انیدانشجو  یریپذ  تیو  ،  دانشگاه 

 . (16 ی اپ ی)پ  3شماره  1394 زییسال پنجم پا ی فرهنگ در دانشگاه اسالم

  ی خانواده، دانشگاه آزاد اسالم  ی با جو عاطف  یریپذت یو مسئول  یآوررابطه تاب  یبررس  (.1390)  .الیل  ، عبدی [5]

 ی. و روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یواحد تهران مرکز

  ان یو اضطراب، پا   ی با افسردگ  ییگراو کمال  یتیشخص  یهایژگیرابطه و  ی(. بررس1388محمد رسول. )  ،یعلو [6]

 .زیارشد، دانشگاه تبر ینامه کارشناس

[7] ( نوشین  لو،  ابوالقاسم؛ جماعت  مراد،  ورزشکار   یریپذ  تی رابطه مسئول(،  1391عیسی  بانوان  روان  و سالمت 

 . 4شماره  1391سال اول زمستان  یورزش تیریپژوهش در مد، آماتور کرج

  ی ریپذ  تیو مسئول  یورزبر جرأت  یزندگ  ی هازش مهارت آمو  یاثر بخش(،  1397نادری بنی، رضا؛ لطفی، حمید ) [8]

 . 11-1 ، صص12 یاپیشماره پ  -  1، شماره 5دوره ، )ره( ینیامام خم یی ای دانشگاه علوم در انیدانشجو
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