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Background & Aims: Mental well-being is one of the most important aspects 

of students' mental health which results from personal cognitive and emotional 

perception of the whole life. The present study aimed to compare the 

effectiveness of compassion group training and mindfulness-based stress 

reduction in subjective well-being of female students with academic stress in 

Farhangian University of Chahar Mahal va Bakhtiari. 

Methods: The present quasi-experimental study was conducted based on a 

pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the 

study consisted of all 350 female students of Farhangian University of Chahar 

Mahal va Bakhtiari province in the academic year of 2018-2019. A number of 

150 students were randomly selected from among all the students; therafter, 90 

students with higher academic stress scores were selected as the final sample 

and were randomly assigned to three groups of 30 subjects (two experimental 

and one control group).In all the three groups, the subjective well-being 

questionnaire was completed as a pre-test, and  post-test and follow-up were 

performed for all the three groups after the intervention. The collected data 

were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and 

inferential statistics (including analysis of variance and covariance). 

Results: As evidenced by the obtained results, compassion training and 

mindfulness-based stress reduction training had a significant effect on 

increasing subjective well-being (P<0.001). Moreover, the results of analysis 

of variance test demonstrated that the difference between the mean scores of 

the two experimental groups was significant at the level of 0.05. These 

differences can be attributed to the greater effect of mindfulness-based stress 

reduction training on reducing negative emotions, increasing psychological and 

social well-being.  

Conclusion: Based on the results of the currents study, both methods 

(especially mindfulness-based stress reduction training) can be used to increase 

students' subjective well-being.  
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آگاهی بر ورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهنمقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت

بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی 

9یبروجنسودابه شیرانی 
 2احمد غضنفری، 9، رضا احمدی*2، طیبه شریفی 

رانیا شهرکرد، ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روانی تربیتی، شناسرواندانشجوی دکتری  .1

 رانیشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روانانشیار، د .2

 رانیا شهرکرد، ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه رواناستادیار،  .3

:چکیده

ادراک  نحوهناشی از که  استبهزیستی ذهنی یکی از ابعاد مهم سالمت روان دانشجویان  :هدف و زمینه

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی  پژوهش حاضر با هدف. و عاطفی شخصی از کل زندگی استشناختی 

آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس ورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهنشفقت

انجام شد. وبختیاریتحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال

جامعه آزمون با گروه گواه بود. پس-آزمونیشی با طرح پیشآزماپژوهش حاضر از نوع نیمه :بررسی روش

نفر  353وبختیاری به تعداد دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال همهآماری این پژوهش شامل 

ی تصادفی انتخاب ریگنمونه صورتبهنفر  153بین تمام دانشجویان،  از بودند. 1381-89در سال تحصیلی 

 عنوانبهنفر که نمره استرس تحصیلی باالتری نسبت به میانگین گروه داشتند،  83 هاآنز بین شدند. سپس ا

دو گروه آزمایش و یک گروه گواه( قرار نفره ) 33تصادفی در سه گروه  صورتبهنمونه نهایی انتخاب شدند و 

س از اتمام مداخالت، مجدداً آزمون تکمیل و پعنوان پیشبهبهزیستی ذهنی نامه گروه پرسش سهدر هر  گرفتند.

های آمار توصیفی با استفاده از روش شدهیهای گردآورگروه اجرا شد. داده سهبرای هر  و پیگیری آزمونپس

 .شدندوتحلیل تجزیه انسیکووار واریانس و معیار و آمار استنباطی شامل تحلیلو انحراف نیانگیشامل م

آگاهی بر افزایش بهزیستی ی و آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنرزوشفقت آموزش ،نتایجبر اساس  ها:یافته

نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد تفاوت بین میانگین  نیهمچن (.>331/3Pاند )داشته دارمعنی ریتأثذهنی 

وزش ها مربوط به بیشتربودن تأثیر آمتفاوت نیا دار بوده است.معنی 35/3های دو گروه آزمایش در سطح نمره

 ی و اجتماعی بود.شناختروانآگاهی در کاهش هیجانات منفی، افزایش بهزیستی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

کاهش استرس مبتنی بر آموزش  ژهیو)بهاز هر دو روش  توانیمبه نتایج این مطالعه  با توجه گیری:نتیجه

( برای افزایش بهزیستی ذهنی دانشجویان استفاده کرد.آگاهیذهن

1388 اردیبهشت 29: دریافت یختار

 1388مرداد  13پذیرش:  تاریخ

 9911پاییز انتشار:  تاریخ

 ها:واژه کلید

استرس تحصیلی، بهزیستی 

آگاهی، ذهنی، ذهن

ورزی، کاهش استرسشفقت

:نویسنده مسئول*
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مقدمه

 .استسالمت روانی یکی از ابعاد مهم سالمت دانشجویان 

ی هایماریبی هانشانه، نداشتن گرامثبتشناسی دیدگاه روان از

های دادن ویژگیروانی شاخص سالمتی نیست، بلکه نشان

فرد در زندگی سالمت است. هدف اصلی  دهندهنشانمثبت 

های . یکی از مؤلفه(1)است های خود شکوفاسازی قابلیت

 ،ها مورد غفلت واقع شده بودسالزندگی خوب و سالم که 

در حال  بوده است.و شادکامی ( Well-being) یستیبهز

عنوان  بااین تعادل برقرار شده و مطالعات زیادی  حاضر

. (2)فته است بهزیستی و رضایت از زندگی مورد توجه قرار گر

( مفهومی Subjective well-being) یستیبهزاحساس ذهنی 

ادراک شناختی و عاطفی شخصی از کل  نحوهکلی و ناشی از 

زندگی است. بهزیستی ذهنی دو جزء شناختی و عاطفی دارد. 

بعد شناختی بهزیستی عبارت است از: ارزیابی افراد از میزان 

برخورداری از حداکثر  رضایت از زندگی. بعد عاطفی به معنای

 . (3)است عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی 

چنـدوجهی اسـت که سالمت  یبهزیستی ذهنی مفهوم

جسمی و روانی، وضعیت تحصیلی، موقعیـت اقتصـادی، 

امنیـت مـادی، دسـتیـابی بـه استقالل و آزادی و توانایی 

. اهمیت پرداختن (۴)مشارکت در زندگی شهری را دربردارد 

به بهزیستی و سالمت روان در مطالعات گوناگون نشان داده 

شده است. افراد راضی و خشنود هیجانات مثبت بیشتری را 

ی هایابیارز خودکنند و از رویدادهای پیرامون تجربه می

ی باال و خودکارآمدی بیشتری آورتاب، (5)دارند ی ترمثبت

بیشتری دارند و میزان پیشرفت تحصیلی و رضایت از زندگی 

 شواهد پژوهشی حاکی از آن است که. (6)کنند را تجربه می

سالمت روان و بهزیستی ذهنی درگرو ارضاشدن  یارتقا

همچنین بین نیازهای  .است یشناختنیازهـای بنیادی روان

بـا بهزیسـتی ذهنـی همبسـتگی مثبت و  یشناختبنیادی روان

بهزیستی ذهنی توجه ویژه به مفهوم . (1)وجود دارد  یمعنادار

طی سه دهه اخیر پیامدهای مهمی را برای بشر به دنبال داشته 

شدن ارزشی بیشتر از همیشه برای انسان، است؛ چراکه با قائل

. با توجه به (9)ی او را از کیفیت زندگی مهم دانسته است ابارزی

یکی از فاکتورهای سالمت روان و  عنوانبهاهمیت بهزیستی 

 کنند،ه معلمان در آینده جامعه ایفا میبه دلیل نقش مهمی ک

، دستیابی به اهداف دانشجومعلمانی به بهزیستی توجهیب

دانشگاه فرهنگیان را که تربیت معلمانی کارآمد و  سیتأس

توانمند در طراز جمهوری اسالمی ایران است، با مشکل 

 سازد.مواجه می

بر بهزیستی ذهنی، استرس  رگذاریتأثیکی از متغیرهای 

از واکنش بدن به تغییری است که عبارت ت. استرس اس

. (8)است مستلزم سازگاری یا پاسخ جسمی، ذهنی یا هیجانی 

استرس تحصیلی از طریق تشدید تجربه عوامل منفی، بهزیستی 

های . درمان(31)اندازد فرد را در جهات مختلف به مخاطره می

ندگی، ی امروزی باید بر اصالح و تغییر کیفیت زشناختروان

ها و ایجاد رضایت از زندگی در افراد گسترش توانمندی

عاطفه مثبت )متمرکز باشند؛ زیرا درحقیقت شادی و افسردگی 

و منفی( دو قطب متضاد روی یک پیوستار نیستند و درمان 

به سوی شادی و رضایت  خودکار صورتبهخلق منفی فرد را 

های . دو مورد از درمان(11)د ندهینماز زندگی سوق 

 اندعبارتی که در این پژوهش بررسی خواهند شد شناختروان

برخورداری از شفقت به خود و عدم برخورداری از استرس  از:

 آگاهی.مبتنی بر ذهن

شناسان غرب زمان زیادی را در کارهای تجربی روان

اما  ،اندصرف بررسی همدلی و شفقت نسبت به دیگران کرده

که  2333است. از سال  شدهی اخیراً بررس «شفقت به خود»

Neff  تعریف کرد و ابزارهایی برای سنجش آن  رااین سازه

جوی واژه وبر اساس جست 2311ارائه داد تا سال 

«Compassion-self »پژوهش  19۴3،گوگل اسکالر در پایگاه

های ثابت در تحقیقات یکی از یافته. (12)صورت گرفته بود 

با اضطراب و افسردگی گذشته این است که شفقت به خود 

پژوهش  19کمتری همراه است. چندین فراتحلیل با ترکیبی از 

شناسی اند که شفقت به خود با کاهش آسیبگزارش کرده

در نوجوانان و  یشناختروانی و افزایش بهزیستی روان

  .(1۴)و  (13)ساالن همراه است بزرگ

 زیمآدهنده نگاه محبتنشان یسادگمفهوم شفقت به خود به

و دلسوزانه به خود هنگام مواجهه با عدم موفقیت، عدم کفایت 

. ذهن انسان قدرت اندیشیدن در مورد (51) و رنج شخصی است

توانیم با خود به شکل موضوعی بیرونی را دارد. گویی ما می

توانیم شخصی دیگر ارتباط برقرار کنیم، می عنوانبهخودمان 

د احساساتی چون خود را ارزیابی کنیم و نسبت به خو
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کارکرد طبیعی عطوفت، خصومت و خودانتقادی داشته باشیم. 

هایی کردن موقعیتشفقت ایجاد رفتارهای مهرجویانه، فراهم

بخشی، مشارکت، ترغیب و برای پیوستگی، امنیت، تسکین

دهد شفقت به شواهد روزافزونی نشان می .(16)است حمایت 

عنوان عامل ارد و بهرابطه د یشناختخود با بهزیستی روان

آوری هیجانی را شود که تابمحافظتی مهمی در نظر گرفته می

نقش محافظتی در برابر افکار خودکشی و  و دهدیارتقا م

 .(11)رفتارهای خودجرحی دارد 

( توجه Mindfulness) آگاهیمداخالت مبتنی بر ذهن

ی به خود جلب کرده است و تعداد شناسروانزیادی را در 

از مطالعات تجربی، اثربخشی این مداخالت را در  زیادی

. بیشتر مفاهیم (19)کنند می دییتأهای بالینی و غیربالینی زمینه

های غربی آورده آگاهی که در مداخالت بالینی و پژوهشذهن

اما کاربرد ؛ (18)دارد شود، در بودیسم و سایر سنن دینی ریشه می

مداخله رفتاری برای شکلی از  عنوانبهآگاهی مراقبه ذهن

آغاز شد که  Jon Kabat-Zinnمشکالت بالینی با کارهای 

درد مزمن کشف  مبتالبهکاربرد این شیوه را در درمان بیماران 

ای که اکنون با عنوان الگوی درمانی کاهش مداخله Y (23)کرد 

 MBSR: Mindfulness-Basedآگاهی )استرس بر اساس ذهن

Stress Reductionشود.می ( شناخته 

 افراد یاد یآگاهبر ذهن یکاهش استرس مبتندر برنامه 

کردن گیرند پذیرش و دلسوزی را به جای قضاوتمی

شان گسترش دهند، هشیاری لحظه حاضر را به جای تجربه

دادن به های جدید پاسخهدایت خودکار ایجاد کنند و شیوه

جویان رمانتواند دآگاهی می. ذهن(12) رندیبگها را یاد موقعیت

های نادرست کمک کند تا به را در شناخت افکار و ارزیابی

های شخصی زمان حال عاری از قضاوت آگاه شوند و به ارزش

 یهااستفاده از روش یایمزا .(22)ببرند های خود پی و توانایی

آگاهی ازجمله مراقبه، تشخیص بدن و یوگا در تحقیقات ذهن

که شناخت فلسفه بودایی و  مبتنی بر شواهد نشان داده است

در تواند نقش مهم توجه شناسی غرب مینحوه تکمیل روان

مبتنی بر این رویکرد، . (23)را به حداکثر برساند  سالمت روان

ای از دهند که بخش عمدهشناسان شناختی توضیح میروان

از آینده  هاآنهای های تحصیلی دانشجویان از نگرانیاسترس

ا آموزش بودن در لحظه حال و تجربه آگاهی شود؛ لذناشی می

تواند چاره مناسبی برای این ی ذهن میالحظهاز فرایندهای 

 .(۴2)باشد دانشجویان 

طی دهه گذشته شواهد فراوانی از اثرات سودمند 

آمده  دستبهآگاهی بر سالمت روان مداخالت مبتنی بر ذهن

 و همکاران در پژوهشی Gracia Gozalo ازجملهاست؛ 

تواند باعث افزایش ی میآگاهذهندریافتند که استفاده از برنامه 

دهد مداخالت . تحقیقات متعدد نشان می(25) بهزیستی شود

بر  یکاهش استرس مبتن ازجملهآگاهی مبتنی بر ذهن

کند با مشاهده تجارب ناخوشایند به افراد کمک می یآگاهذهن

 .(26)کنند کنترل ای غیرقضاوتی، عاطفه منفی خود را به شیوه

 رفتاری-شناختی یهادرمانی است که از درمان یآگاهذهن

های درمانی های مهم موج سوم مدلمؤلفه از و شودیم مشتق

 افزایش بهزیستیو تأثیر آن در  رودیبه شمار م یشناختروان

 .(21)تأیید شده است 

پردازند. های زیادی به تربیت جوانان میامروزه دانشگاه

هایی که نقشی اساسی در تربیت نیروی ز دانشگاهیکی ا

دارد، دانشگاه فرهنگیان  وپرورشآموزشانسانی مورد نیاز 

است و  رگذاریتأث ارینقش معلم در جامعه بس چراکهاست؛ 

اگر معلمان وضعیت روحی و روانی مناسبی نداشته نباشند، 

های بعدی بدون تردید تأثیر مخرب زیادی بر روحیه نسل

توجه به شرایط روحی و  رونیازاخواهند گذاشت. جامعه 

های مختلف و آموزش آنان در زمینه دانشجومعلمانروانی 

تواند کمک مؤثری به آینده ی و بهزیستی میشناختروان

 جامعه داشته باشد.

مسئله مطرح بوده  عنوانبهبنابراین آنچه در این پژوهش 

ی و ورزشفقتاثربخشی دو نوع آموزش  این است که آیا

آگاهی، بر بهزیستی ذهنی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

ی استرس تحصیلی دانشگاه فرهنگیان دختر دارادانشجویان 

از  کیکداموبختیاری با هم متفاوت است؛ و استان چهارمحال

 تر است.این دو روش اثربخش

 اهداف

ورزی بر بهزیستی تعیین اثربخشی آموزش گروهی شفقت -1

 تر دانشگاه فرهنگیانذهنی دانشجویان دخ

تعیین اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر  -2

آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دانشگاه ذهن

 فرهنگیان

ورزی و کاهش مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت -3

آگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان استرس مبتنی بر ذهن

 دختر دانشگاه فرهنگیان
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 روش بررسی

-آزمونپیشآزمایشی با طرح نیمه صورتبهژوهش این پ

با پیگیری و گروه گواه طراحی شد. کد اخالق  آزمونپس

از  IR.IAU.SHK.REC.1399.014شماره پژوهش با 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد گرفته شد. در این مطالعه 

نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دارای نمره استرس  83

تر نسبت به میانگین گروه که در ابتدا به روش تحصیلی باال

های ی تصادفی ساده انتخاب شده بودند و مالکریگنمونه

نمونه نهایی انتخاب  عنوانبهورود به پژوهش را داشتند، 

تصادفی ساده در سه گروه مساوی و  صورتبهشدند و 

دو گروه آزمایش و یک گروه گواه( قرار گرفتند. با همگن )

و  استآزمایشی نکه طرح پژوهشی حاضر نیمهتوجه به ای

نفر در هر  15آزمایشی حداقل های نیمهحجم نمونه در طرح

شود و همچنین هرچه نمونه با حجم گروه توصیه می

، شدهمحاسبههای آماری ی انتخاب شود، شاخصتربزرگ

داد خواهند  دستبهی از پارامترهای جامعه ترقیدقبرآورد 
نفر در هر گروه آزمایش و گواه  33ه مذکور ، لذا از نمون(29)

 قرار گرفتند. 

های ورود به پژوهش شامل دانشجومعلم بودن و مالک

نمره یک  کسب در دانشگاه فرهنگیان، وقتتمامحضور 

 ،نامه استرس تحصیلیمعیار بیشتر از میانگین در پرسشانحراف

های ، نداشتن آسیببرخورداری از سالمت جسمی

ی مزمن همچون اضطراب و افسردگی )با توجه به شناختروان

های خروج از خوداظهاری و مصاحبه بالینی( بود. مالک

پژوهش نیز شامل غیبت در دو جلسه آموزشی و 

در دوره  شدهمشخصندادن تکالیف نکردن، انجامهمکاری

 .(29)بود  نشدهینیبشیپآموزشی و بروز حوادث 

ی، ابتدا رضایت ق پژوهشالمنظور رعایت نکات اخبه

صورت کتبی یند پژوهش بهاورود به فر برایکنندگان شرکت

ها عات به آنالماندن اطمحرمانه بارههمچنین در .گرفته شد

آموزشی  کار افراد، تمایل اعالم از پس. اطمینان داده شد

 کنترل گروه به شد. آغاز برای دو گروه آزمایش توسط محقق

منظور به و پژوهشی طرح یک راستای در که شد نیز اعالم

 است الزم تحقیق زمینه موضوع در تغییرات روند بررسی

 برای منظور همین به کنند. تکمیل را نامهپرسش تعدادی

را تکمیل  مدنظرهای نامهپرسش پژوهشگر با همکاری

 کردند.

 یشیآزما مداخله

 نامهپرسشکنندگان شرکت ابتدا در :1 شیآزما گروه

آموزش  آن از پس کمیل کردند.را ت بهزیستی ذهنی

 به مستمرطور به آموزشی مطالب شد. ورزی آغازشفقت

 بهشتیارداوایل  شد. این کار ازمی داده گروه آموزش افراد

ای یک جلسه ماه و هفته 2به مدت  89خرداد  پایان تا 1389

 اصلی انجامید. ساختار طول به جلسه( 9 )جمعاً یاقهیدق 83

پرورش ذهن »اساس راهنمای  بر آن محتوای که هر جلسه

 محقق توسط بود، شده تنظیم( 2313 لبرت،ی)گ« ورزشفقت

به انجام تمریناتی  کنندگانشرکتدر این روش  .شدمی ارائه

ریتمیک، تمرین مهربانی و  بخشآرامتمرین تنفس  لیقباز 

ورز، تمرین بهوشیاری مهرورزیدن، ثبت روزانه ذهن شفقت

احساسات و برخورد با درد، تمرین اسکن  در ردیابی افکار و

دلسوزانه بدن، تمرین تصویربرداری ذهنی و نوشتن نامه 

 بخش آخرین پایاندر  پردازند.ورز به خود میشفقت

 نامه بهزیستی ذهنیپرسش به اعضا دیگر بار نیز آموزش

 .دادند پاسخ

 نامهاین گروه ابتدا پرسش کنندگانشرکت: 2گروه آزمایش 

 شد. آموزش آغاز آن از را تکمیل کردند. پس ذهنی بهزیستی

آموزش  مستقل )برنامه متغیر معرض در آزمایش این گروه

 صورتنیبد .گرفت قرار آگاهی(ذهن کاهش استرس مبتنی بر

ماه  دو در دقیقه 83 مدت بهجلسه  یک هفته هر(جلسه  8که 

 بر استرس مبتنی آموزش کاهش (1389اردیبهشت تا خرداد 

 طرح .برگزار شد 2 شیآزما گروه دانشجویان برای گاهیآذهن

« آگاهیکاهش استرس مبتنی بر ذهن»از بسته آموزشی  مداخله

Bowen  وMarlatt (2311اقتباس ) پژوهشگر است که شده 

 انجام بر عالوه این روش درداد.  انجام دانشجویان برای

 با همراه تنفس معاینه بدن، یوگا،هاسا رسمی ) تمرینات

 با همراه تکالیف انجام ها ومراقبه نشسته، مراقبه آگاهی،هنذ

 متعهدکنندگان شرکت گروهی(، جلسات آگاهی درذهن

 راها تکنیک این دقیقه شصت تا سی روزی شوند حداقلمی

 کردنمعطوف تمرینات تمامی اجرای از هدف کنند. تمرین

 در .لحظه استبهلحظه تجارب از آگاهی و حال زمان به توجه

نامه پرسش به اعضا دیگر بار نیز آموزش بخش آخرین پایان

 .دادند پاسخ بهزیستی ذهنی

 بار یک گرفتند جای گروه این در که افرادی :کنترل گروه

پر آزمون صورت پیشبه بهزیستی ذهنی را نامهپرسش ابتدا در
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نامه پرسش همانمجدداً  مدنظر، زمان گذشت از پس و کردند

 کردند. تکمیلآزمون صورت پسبه را

های مرحله پیگیری: دو ماه بعد از پایان جلسات گروه

مجزا تشکیل  طوربهآزمایش، جلسه پیگیری با اعضای دو گروه 

پاسخ  مجدداًبهزیستی ذهنی نامه شد و همه اعضا به پرسش

دادند. همچنین گروه کنترل نیز دو ماه پس از تکمیل 

بلی در دانشگاه حضور ، با هماهنگی قآزمونپسنامه پرسش

 نامه را تکمیل کردند.یافتند و مجدداً پرسش

اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و  لیوتحلهیتجز

ی ریگاندازهتحلیل واریانس با کوواریانس و استنباطی )تحلیل 

 .انجام گرفت SPSSافزار مکرر( با کمک نرم

 ابزار پژوهش

 SLSI: Student-Lifeگادزال ) نامه استرس تحصیلیپرسش

Stress Inventory) 

آموزان از سنجش میزان استرس تحصیلی دانش منظوربه

این شد. نامه استرس تحصیلی گادزال استفاده پرسش

نامه یک ابزار خودگزارشی مداد و کاغذی است که از پرسش

ابزار بر مدل  نیا .طبقه تشکیل شده است 8در  سؤال 51

نی است. مدل مزبور ( مبت1883) Morris شدهفیتوصنظری 

ها، تعارضات، فشارها، زا )ناکامیپنج طبقه عامل استرس

تغییرات و استرس خودتحمیلی( و چهار نوع )بخش( 

)جسمانی، هیجانی،  زااسترسواکنش نسبت به عوامل 

هر  در .کندرفتاری و ارزیابی شناختی( را ارزیابی می

با  تسؤاالآوردن یک نمره کلی، دستبهمقیاس برای خرده

دهنده شوند. نمرات باالتر به ترتیب نشانیکدیگر جمع می

های بیشتر نسبت به استرس استرس تحصیلی بیشتر و واکنش

متوسط ، در سه طبقه خفیفجویان استرس دانش زانیم .است

 عنوانبه 132 از کمتر نمرات. شودبندی میو شدید رتبه

 یشترب نمرات و متوسط 153تا  133 نمرات، استرس خفیف

 ییروا .شد گرفته نظر در شدید استرس عنوانبه 15۴ از

از  Gadzellaرا  یلینامه استرس تحصپرسش زمانهم

های پاسخ ازو همکاران  Gadzellaدانشجو و  91های پاسخ

نامه استرس . پایایی پرسشاندکردهآموز گزارش دانش 283

 .(28)تحصیلی در مطالعات قبلی بررسی و گزارش شده است 

به فارسی را این ابزار  1395شکری و همکاران در سال 

ترجمه و روایی )روایی محتوا و تطابق فرهنگی( و پایایی 

در مطالعات داخل کشور نیز  .کردند دییتأآن را ( 93/3)

اند و پایایی آن را های متعددی از این ابزار بهره بردهپژوهش

یایی ضریب پا (1395) پژوهش شکری در اند.کرده دییتأ

 .آمد دستبه 93/3نامه مدنظر با روش آلفای کرونباخ پرسش

 (2009) ارمویماگیز و نامه بهزیستی ذهنی کیپرسش

نامه سه بخش دارد و ابعاد هیجانی، پرسش نیا

  کند.ی و اجتماعی بهزیستی را ارزیابی میشناختروان

، سؤال 12ی: این مقیاس با جانیه یستیبهز یفرع اسیمق

ثبت و منفی افراد را در یک ماه منتهی به مطالعه هیجانات م

ای است که فرد در مقیاس فرعی کند و نمرهارزیابی می

آورد. افراد احساس کلی خود را می دستبهبهزیستی هیجانی 

 5تا  (تمام مدت) 1ای لیکرت از در مقیاس پنج درجه

به  5به معنی بدترین حالت و  1کنند. ی میبندرتبه (وقتچی)ه

  .(33)است معنی بهترین حالت هیجانی 

 سؤال 19این مقیاس  :یشناختروانفرعی بهزیستی  اسیمق

پذیرش خویشتن، رشد شخصی، هدف  مؤلفه 6دارد و شامل 

در زندگی، تسلط بر محیط، خودمختاری و روابط مثبت با 

ی کلی از خود را شناختروانارزیابی  انیگوپاسخدیگران است. 

 1)بسیار زیاد مخالفم( تا  1ای لیکرت از درجه 1در مقیاس 

  .(33)کنند ی میبندرتبه)بسیار زیاد موافقم( 

 سؤال 15این مقیاس  :فرعی بهزیستی اجتماعی اسیمق

یی گراواقعمقبولیت و پذیرش اجتماعی،  مؤلفه 5دارد و شامل 

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و همبستگی 

 1ارزیابی کلی خود را در مقیاس  انیوگپاسخاجتماعی است. 

)بسیار زیاد  1)بسیار زیاد مخالفم( تا  1ای لیکرت از درجه

 . (33)کنند ی میبندرتبهموافقم( 

آزمودنی اجرا و  51نامه را روی بخت این پرسشگلستانی

نامه او ضریب همبستگی پرسش .اعتباریابی کرده است

ت. ضریب همسانی گزارش کرده اس 19/3بهزیستی ذهنی را 

 93/3نامه درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسش

. او روایی افتراقی را هم با اجرای فرم (33)است آمده  دستبه

نامه نامه افسردگی بک با پرسشی( پرسشسؤال 21کوتاه )

. در پژوهش (33) گزارش کرده است -52/3بهزیستی ذهنی 

 ۴/96مه بهزیستی ذهنی ناحاضر، آلفای کرونباخ برای پرسش

 آمد. دستبه

 مداخالت درمانی
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 (2313 لبرت،یگ)« ورزپرورش ذهن شفقت»اساس راهنمای  برمحتوا و نحوه اجرای پروتکل آموزشی مبتنی بر شفقت  .9جدول 

 شرح جلسه جلسه

 جلسه اول
رمان مبتنی بر شفقت و تمایز شفقت با تأسف ، مروری بر ساختار جلسات، آشنایی با اصول کلی دیبندبرقراری ارتباط اولیه، گروه

 برای خود

 های مغزی مبتنی بر شفقت و تکالیف خانگیآگاهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفس، آشنایی با سیستمآموزش ذهن جلسه دوم

 جلسه سوم
نسبت به خود، پرورش و درک ورزی نسبت به دیگران، پرورش احساس گرمی و مهربانی آشنایی با خصوصیات افراد مشفق، شفقت

 گرانه و ارائه تکلیف خانگیاینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی دارند )پرورش حس اشتراکات انسانی( در مقابل احساسات خودتخریب

جلسه 

 چهارم

با توجه « رزوغیرشفقت»یا « ورزشفقت»عنوان ها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود بهمرور تمرین جلسه قبل، ترغیب آزمودنی

ورزی، همدلی و همدردی نسبت به )ارزش شفقت« 1ورز پرورش ذهن شفقت»های به مباحث آموزشی، شناسایی و کاربرد تمرین

 خود و دیگران، آموزش استعاره فیزیوتراپ( و تکالیف خانگی

 جلسه پنجم
خشش، پذیرش بدون قضاوت، آموزش استعاره )ب« 2ورز های پرورش ذهن شفقتتمرین»مرور تمرین جلسه قبل، آشنایی و کاربرد 

 آنفلوانزا و آموزش بردباری( و تکالیف خانگی

 جلسه ششم
های ابراز شفقت )شفقت کالمی، عملی، ها و روشورزانه، آموزش سبکمرور تمرین جلسه قبل، تمرین عملی ایجاد تصاویر شفقت

 و برای والدین، دوستان، معلمان و آشنایان، تکالیف خانگیها در زندگی روزمره این روش یریکارگمقطعی و پیوسته( و به

 جلسه هفتم
های های مهرورزانه برای خود و دیگران، آموزش روش ثبت و یادداشت روزانه موقعیتمرور تمرین جلسه قبل، آموزش نوشتن نامه

 واقعی بر شفقت و عملکرد فرد در آن موقعیت

جلسه 

 هشتم
 این روش درمانی در زندگی روزمره یریکارگبرای حفظ و به و ارائه راهکارهایی یبندجمع

 
 Marlatt (2311)و  Bowenبا استفاده از مدل « آگاهیکاهش استرس مبتنی بر ذهن»آموزشی  محتوا و نحوه اجرای پروتکل. 2جدول 

 شرح جلسه جلسه

 جلسه اول
های خوردن یک عدد جلسه، انجام مدیتیشن 9صری از تشریح ماهیت تشکیل جلسه، معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، شرح مخت

 ها، تکلیف خانگیاحساسات ناشی از انجام این مدیتیشن بارهدقیقه مدیتیشن اسکن بدن و صحبت در 33کشمش و سپس به مدت 

 جلسه دوم
آگاهی برنامه ذهن یهاحلتکالیف خانگی، موانع تمرین و راه بارهاین تجربه، بحث در بارهانجام مدیتیشن اسکن بدن و بحث در

 برای آن، انجام مدیتیشن در حالت نشسته، تکلیف خانگی

 جلسه سوم
شدن از حرکات ظریف بدن، تمرین دیدن و کردن عالئم فیزیکی استرس و آگاهای از آرامعنوان شیوهآگاه یوگا بهحرکات آرام و ذهن

 خانگی بدنی، تکالیفهمراه با توجه به حواس  دنیکششنیدن، مدیتیشن نشسته و نفس

جلسه 

 چهارم

های های استرس و واکنش فرد به موقعیتپاسخ بارهصداهای بدن و افکار، بحث در و بر توجه به تنفس دیمراقبه نشسته با تأک

 خانگی آگاه، تکالیفزدن ذهنها و رفتارهای جایگزین، تمرین قدمدشوار و نگرش

 خانگی آگاه بدن، تکالیفاجرای حرکات ذهن انجام مدیتیشن نشسته، ارائه و جلسه پنجم

 جلسه ششم
هایی خلق، فکر، دیدگاه»دوتایی، ارائه تمرینی با عنوان  یهاتکالیف خانگی در گروه بارهای، بحث درتمرین فضای تنفسی سه دقیقه

 خانگی ساعت، تکالیف چهار تمرین مدیتیشن به مدت یک ،نیستند یمحتوای افکار اکثراً واقع که با این مضمون« جداگانه

 جلسه هفتم

بهترین راه  که شود، مضمون این جلسه این استمدیتیشن چهاربعدی و آگاهی نسبت به هر آنچه در لحظه به هشیاری وارد می

خوشایند و  شانیاز رویدادهای زندگ کیکنند کدامکنندگان مشخص میمراقبت از خودم چیست، ارائه تمرینی که در آن شرکت

ای چید که به اندازه کافی رویدادهای خوشایند در آن باشد، فضای برنامه توانیناخوشایند است و عالوه بر آن چگونه م کیکدام

 خانگی ای، تکلیفتنفسی سه دقیقه

جلسه 

 هشتم

های روش بارهای، بحث در، تمرین فضای تنفسی سه دقیقهدیاتاکنون یاد گرفتهچیزی است  اسکن، مضمون این جلسه استفاده از

 در مورد کل جلسات یشدن سؤاالتکنارآمدن با موانع مدیتیشن، مطرح
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 هایافته

 های پژوهشتحلیل سؤال

 شده ویبررس یهانمره انسیوار یبرابر نییتع منظوربه

و  2 شیآزما و گواه و 1 شیآزما یاههگرو یهانمره سهیمقا

در  نآزمو نیا جیاز آزمون لون استفاده شده است. نتا گواه

 آورده شده است. ۴جدول 

درصد،  35/3 داری، در سطح معنی3طبق نتایج جدول 

شده نرمال ها با توجه به متغیرهای بررسیواریانس بیشتر نمره

 بوده است.

دانشجویان  بر بهزیستی ذهنی یورزآموزش شفقت -9

 .استان مؤثر است دختر دانشگاه فرهنگیان

در چهار ، 35/3 ریدادر سطح معنی ،۴طبق نتایج جدول 

 نیتربزرگاثر پیالیی، لمبداویلکس، اثر هاتلینگ و آزمون )

های دو گروه مربوط به تفاوت بین میانگین نمره، ریشه رُی(

بین  تفاوتی( و گواه، در کل ورزشفقت)آموزش  1آزمایش 

آزمون و پیگیری با آزمون، پسپیش های افراد درمیانگین نمره

اتا  یچنین نتایج آزمون مجذور جزئدار است. همهم معنی

است.  بوده 86/3در کل  حاکی است که میزان این تأثیر

های درصد از تفاوت میانگین نمره 86، حدود گریدعبارتبه

آزمون و پیگیری را آموزش آزمون با مرحله پسمرحله پیش

و  1برابر  توان آماری آزمون نیزکند. ی تبیین میورزشفقت

 است.بوده ر ناچیز و نزدیک به صفر میزان خطا بسیا

بر  یآگاهذهنکاهش استرس مبتنی بر آموزش  -2

)کل و ابعاد( دانشجویان دختر دانشگاه  یبهزیستی ذهن

 .استان مؤثر است فرهنگیان

در چهار ، 35/3 داری، در سطح معنی5طبق نتایج جدول 

 

 ا به تفکیک گروه، متغیر و مرحلههنتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس نمره. 9جدول 

 مؤلفه نامهپرسش
 گواه )کاهش استرس( -2آزمایش  ورزی(گواه )شفقت -9آزمایش  گروه

 L.S Sig L.S Sig مرحله

بهزیستی 

 ذهنی

 هیجانی مثبت

 651/3 23/3 651/3 23/3 آزمونپیش

 653/3 239/3 393/3 15/1 آزمونپس

 1۴6/3 131/3 313/3 31/9 پیگیری

 هیجانی منفی

 335/3 58/9 335/3 5/9 آزمونپیش

 3۴3/3 2/19 331/3 5/12 آزمونپس

 363/3 6/15 336/3 8/13 پیگیری

 یشناختروان

 213/3 2۴/1 281/3 11/1 آزمونپیش

 396/3 31/3 832/3 315/3 آزمونپس

 332/3 8/۴ 82۴/3 338/3 پیگیری

 اجتماعی

 389/3 129/3 6۴2/3 215/3 آزمونپیش

 196/3 315/3 ۴51/3 562/3 آزمونپس

 13۴/3 111/3 ۴63/3 5۴1/3 پیگیری

 612/3 261/3 333/1 333/3 پیگیری
 

 بر بهزیستی ذهنی یورزتأثیر آموزش شفقت زمینهدر  (انسیکووارتحلیل ) رهیهای چندمتغنتایج آزمون .4 جدول

 اهو گو 9گروه آزمایش  آزمون بهزیستی ذهنی

V F sig P.E.S O.P* 

 کل

 1 86/3 333/3 1/338 86/3 اثر پیالیی

 1 86/3 333/3 1/338 336/3 لمبداویلکس

 1 86/3 333/3 1/338 9/26 اثر هاتلینگ

 1 86/3 333/3 1/338 9/26 رُی ترین ریشهبزرگ
    * P<0.05 



  
 
 
 

 

 

  9شماره . 1. دوره 9911پاییز 

 

 

 ورزی و کاهش استرسآموزش گروهی شفقت. و همکاران یبروجنسودابه شیرانی  777

 

 بر بهزیستی ذهنی آگاهیکاهش استرس مبتنی بر ذهنتأثیر آموزش  ینهزمدر  تحلیل کوواریانس() رهیهای چندمتغنتایج آزمون .5جدول 

 گواه )آموزش کاهش استرس( و 2گروه آزمایش  آزمون ذهنی بهزیستی
V F sig P.E.S O.P* 

 کل

 1 859/3 333/3 1/263 859/3 اثر پیالیی

 1 859/3 333/3 1/263 ۴2/3 لمبداویلکس

 1 859/3 333/3 1/263 8/22 اثر هاتلینگ

 1 859/3 333/3 1/263 8/22 رُی ترین ریشهبزرگ
       * P<0.05 

 

 بر بهزیستی ذهنی ی و کاهش استرسورزشفقتمقایسه اثربخشی آموزش مربوط به  آزمون تحلیل واریانسنتایج  .6جدول 
 S.S d.f M.S F Sig منبع بهزیستی ذهنی

 کل

 33۴/3 38/8 161/3 1 16/3 هادرون گروه

   319/3 ۴9 99/3 هاروهبین گ

    ۴8 31/1 کل

 

 نیتربزرگاثر پیالیی، لمبداویلکس، اثر هاتلینگ و آزمون )

های دو گروه مربوط به تفاوت بین میانگین نمره، ریشه رُی(

گواه، در کل  ( ویآگاهذهنکاهش استرس مبتنی بر ) 2آزمایش 

آزمون و آزمون، پسدر پیشهای افراد بین میانگین نمره تفاوت

دار است. همچنین نتایج آزمون مجذور پیگیری با هم معنی

بوده  85/3حدود  اتا حاکی است که میزان این تأثیر یجزئ

درصد تفاوت میانگین  85، حدود گریدعبارتبهاست. 

آزمون و پیگیری را آزمون با مرحله پسهای مرحله پیشنمره

توان آماری د. کنتبیین میی آگاهذهنکاهش استرس مبتنی بر 

و میزان خطا بسیار ناچیز و نزدیک به صفر  1 برابر آزمون نیز

 است.بوده 

و آموزش کاهش  یورزشفقتبین اثربخشی آموزش  -3

)کل و ابعاد(  یبر بهزیستی ذهنی آگاهذهناسترس مبتنی بر 

 استان تفاوت وجود دارد. دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان

، نتایج آزمون تحلیل واریانس 6با توجه به نتایج جدول 

 1های گروه آزمایش حاکی است که تفاوت بین میانگین نمره

)آموزش کاهش  2ورزی( و گروه آزمایش )آموزش شفقت

در زمینه بهزیستی ذهنی از  35/3داری استرس( در سطح معنی

دار بوده است. نتایج حاکی است که این نظر آماری معنی

بودن تأثیر آموزش کاهش استرس ها مربوط به بیشترتفاوت

آگاهی بر افزایش بهزیستی ذهنی، نسبت به تأثیر مبتنی بر ذهن

 ی بوده است.ورزشفقتآموزش 

 

 
 ذهنی بهزیستیآگاهی بر ی و کاهش استرس مبتنی بر ذهنورزشفقتآموزش  اثربخشی سهیمقا .9نمودار 
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بحث
 ستا روانی سالمت مهم یهامؤلفه از یکی ذهنی بهزیستی

 در ژهیوبه برای بهبود آن های مؤثرشناسایی روش که

 سالمت ارتقای و مسئول حفظ ندهیدر آ که دانشجومعلمان

 پژوهش این دارد. مضاعفی اهمیت هستند، آموزانروان دانش

ورزی و مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقت هدف با

آگاهی بر بهزیستی ذهنی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 شد. انجامدختر دارای استرس تحصیلی  دانشجویان

آماری نشان داد آموزش  لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از 

مجزا بر ابعاد  طوربهورزی بر بهزیستی ذهنی و گروهی شفقت

گرفته، وجوهای انجاماساس جست بر آن اثربخش بوده است.

 یعاملهای این پژوهش با نتایج مطالعات هادیان و جبلیافته

همکاران و  Jeon، (32)( 1386)، کرمی و همکاران (13)( 1389)

(2316 )(33) ،Elaine  وHollins (2316 )(3۴) ( 2316کرد ) و
 همسو است. (35)

با توجه به مبانی نظری درمان متمرکز بر  یافته این نییدر تب

آگاهی، از ذهن مؤثرگفت که افراد با استفاده  توانمیشفقت 

تجربه هیجانات ناخوشایند و بر  دیتأکها و شناسایی ارزش

و همچنین کسب انگیزه مراقبت و توجه  هاآننکردن سرکوب

و دیدگاه  به سالمتی، حساسیت، همدلی و همدردی

شود فرد تجربه هیجانی خود را غیرقضاوتی که باعث می

نگرشی مشفقانه به احساسات و عواطف منفی خود بشناسد و 

ها مهرورزی نسبت به کاستیبا مهربانی و  توانندیم داشته باشد،

ی خود و احساسات مشترک انسانی و اعتراف به هایتیکفایبو 

 هاآنکنند، به ها نقص دارند و اشتباه میاینکه همه انسان

 اجتماعی افزایش ارتباط باعث ابتدا کار این .(36)شوند  ترکینزد

 افکار منفی سرکوبی و فکری نشخوار ،از خود انتقادو کاهش 

 .شودمی ذهنی بهزیستی باعث تیدرنها و ضطرابا مثل

 داده همکاران نشان و Neff اخیر مطالعه آن، بر افزون

 و هیجانات در تنظیم مؤثری نقش خود به ورزیشفقت است

 در مشفقانه وجود نگرش . درواقع(31)دارد  ذهنی بهزیستی

 احساس پیوند و دیگران خود میان کندمی کمکها آن به افراد،

 طرد از ترس بر و وابستگی پیوند احساس اینواسطه به و کنند

 بیشتری ورزیشفقت که . افرادی(39) کنند غلبه شدنمنزوی و

 ناخوشایند، رویدادهای و در تجربه وقایع دارند، خود به نسبت

 همچنین کنند.می تحمیل خود بر را منفی کمتری یهاجانیه

 و بدبینانه افکار یریگشکل از کندمی فرد کمک به ویژگی این

تعادل  خود یهاجانیهدر  و کند پیشگیری نشخوارهای فکری

 .(38)سازد  برقرار را

 با ارتباط از شکلیعنوان بهدر تبیین دیگر، شفقت خود 

 دارای افراد و دهدافزایش می را فرد رضایتمندی میزان خود،

 کارآمد زیانگچالشو  مختلف هایموقعیت در بر خود شفقت

 خود هایخود، شایستگی با مهربانیواسطه به و کنندمی عمل

 از افراد همچنین این کنند.می غلبه مشکالت بر و شناسایی را

 برخوردارند که خود پذیرش منظم و یزیربرنامهمثبت،  تمرکز

 باعث روانی انسجام و سالمت افزایش طریق از عوامل این

 .(۴3)شود می آنان ذهنی افزایش بهزیستی

آموزش گروهی کاهش  داد نشان پژوهش نتایج همچنین

مجزا  طوربهآگاهی بر بهزیستی ذهنی و استرس مبتنی بر ذهن

های . این یافته با نتایج پژوهشبر ابعاد آن اثربخش بوده است

( 2315) و همکاران Janusek، (1۴)( 1389) یخلعتبرشعبانی و 
(2۴) ،Crescentini  کاران هم، عبدی و (۴3)( 2311همکاران )و

 همخوانی دارد. (۴5)( 2311همکاران )و  Langerو  (۴۴)( 2316)

آگاهی روشی توان گفت که ذهندر تبیین این یافته می

تواند دردهای جسمی و برای ارتباط بهتر با زندگی است که می

روحی را تسکین دهد و زندگی را غنی و معنادار سازد. 

و  لحظهبهلحظهجربه شدن با تآگاهی این کار را با هماهنگذهن

ی هاشورهدلارائه بینش مستقیم در زمینه نقش ذهن در ایجاد 

یک آگاهی  عنوانبهآگاهی . ذهن(۴6)دهد انجام می موردیب

پردازش ادراکی خودکار و خودآیند باعث  از دور بههدفمند و 

ی هایینمابزرگشود که از ایجاد چارچوب متعادل ذهنی می

سازد کند و فرصتی فراهم میجلوگیری می هیجانی و نامطلوب

. (۴1) ردیبگهای هیجانی ناخوشایند فاصله که فرد از حالت

شود. های روشن و واضح میآگاهی باعث ایجاد تجربهذهن

 جهیدرنتآموزد و همچنین تجربه زندگی در لحظه را به افراد می

یش ی روانی منفی را کاهش و بهزیستی را افزاهانشانهتواند می

های آگاهی باعث رشد عامل. انجام تمرینات ذهن(۴۴)دهد 

بودن،  آگاهی مانند مشاهده، غیرقضاوتیمختلف ذهن

شود. رشد این با هوشیاری می توأمغیرواکنشی بودن و عمل 

ی و ذهنی و کاهش شناختروانها نیز باعث رشد بهزیستی عامل

 .(۴9)شود استرس می
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د آموزش کاهش استرس های این پژوهش نشان دایافته

ورزی، نقش آگاهی در مقایسه با آموزش شفقتمبتنی بر ذهن

ی و شناختروانی اجتماعی و هامؤلفهبیشتری در افزایش 

آگاهی کاهش عاطفه منفی داشته است. به این معنا که ذهن

داشته باشد. این یافته  ریتأثتواند بر بهزیستی ذهنی بیشتر می

( همخوانی دارد. در تبیین این 1385کرد )با نتیجه پژوهش 

های و همکاران در پژوهش Baerیافته باید گفت که 

آگاهی ای خود ابراز کردند که انجام تمرینات ذهنمداخله

هایی همچون مشاهده دقیق، غیرقضاوتی باعث رشد ویژگی

شود که رشد این با هوشیاری و آگاهی می توأمبودن و عمل 

ی، کاهش شناختروانرشد بهزیستی  خود باعث نوبهبهها عامل

عاطفه منفی( ) یشناختروانهای منفی استرس و هیجان

 .(۴8)شود می

شناسی روان مداخالت به کمکمثبت  یآگاهذهن هچرخ

گرا را بهبود گرا و سعادتآگاهی، بهزیستی لذتمثبت و ذهن

 هکنند. این پروسو در این زمینه به هم کمک می بخشدیم

ت مثبت الو مداخ یآگاهذهن بر شودیم باعث چرخشی

دار تأثیر مثبت بگذارند و باعث بهبود صورت ادامههمدیگر به

 یآگاهبهزیستی افراد شوند و اثربخشی بیشتری نسبت به ذهن

صورت جداگانه داشته باشند شناسی مثبت بهت روانالیا مداخ
تأثیر آموزش کاهش  نهیزمدر  شدهانجامهای . پژوهش(35)

ی شناختروانآگاهی بر افزایش بهزیستی رس مبتنی بر ذهناست

های نزدیک به موضوع، نتایج ذکرشده را تأیید و پژوهش

توان استنباط کرد که از طریق آموزش می درمجموع. کنندمی

های توان مهارتآگاهی میکاهش استرس مبتنی بر ذهن

نی آگاهی را تمرین و از این طریق به بهبود بهزیستی ذهذهن

 کمک کرد.

 گیرینتیجه

یکی از فاکتورهای  عنوانبهبا توجه به اهمیت بهزیستی 

سالمت روان و به دلیل نقش مهمی که معلمان در آینده جامعه 

تواند دستیابی می دانشجومعلمانکنند، توجه به بهزیستی ایفا می

دانشگاه فرهنگیان را تسهیل کند که تربیت  سیتأسبه اهداف 

د و توانمند در طراز جمهوری اسالمی ایران معلمانی کارآم

توان با تلفیق آموزش نتایج این پژوهش نشان داد می است.

 عنوانبهآگاهی ورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهنشفقت

منظور افزایش بهزیستی ذهنی ای مفید، بههای مداخلهروش

 رگذاریتأثی برداشت و به دلیل نقش مؤثرهای دانشجویان گام

های بعدی جامعه از این طریق کمک ان بر روحیه نسلمعلم

 ی به آینده جامعه کرد.مؤثر

پژوهش حاضر روی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان 

وبختیاری انجام گرفته است؛ بنابراین، در استان چهارمحال

 ها باید احتیاط کرد.تعمیم نتایج به سایر دانشجویان و دانشگاه

خالت روی سایر دانشجویان شود این مدامی شنهادیپ

 ی مختلف نیز اجرا شود.هادانشگاه

 ها در بالینکاربرد یافته
بر اساس نتایج پژوهش حاضر شایسته است که متصدیان 

 های بهوشیاری را به دانشجویان آموزش دهند.دانشگاهی روش

شرایط مناسب برای  آوردنفراهماساتید و مربیان با  نیهمچن

آگاهی های ذهنت از طریق آموزش برنامهافزایش تنظیم هیجانا

ورزی به خود فرصت بیشتری برای بهزیستی روانی و شفقت

، مسئوالن وپرورشآموزشسازمان  .دانشجویان فراهم کنند

آموزشی و تربیتی، مراکز درمانی  مؤسساتدانشگاه فرهنگیان، 

از نتایج این پژوهش توانند ریزان حوزه آموزش میو برنامه

افزایش بهزیستی ذهنی  ژهیوبهافزایش سالمت روان  منظوربه

 استفاده کنند.

 مالحظات اخالقی

دانشگاه  اخالق کمیته از اجازه کسب از پس مطالعه این

 .IR.IAU اخالق کد با شهرکرد واحد اسالمی آزاد

SHK.REC.1399.014 اهداف درباره توضیح. شد انجام 

 و مطالعه از ریگیکناره حق دادن کتبی، رضایت مطالعه، کسب

 مطالعه در که بود اخالقی موارد دیگر از رازداری رعایت اصل

 .است شده حاضر رعایت

 حامی مالی

 این مطالعه حمایت مالی نداشته است.

 تعارض منافع
 نویسنده تخصصی دکتری نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله

 تعارض. باشدمی 133۴963331399811622155۴1 کد با اول

 .ندارد وجود منافع

 تشکر و قدردانی

دکتری تخصصی دانشگاه آزاد نامه این مقاله بخشی از پایان
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است. تیم تحقیق ضمن تشکر از  مصوب شده 15/11/81تاریخ 

 از ،شهرکرد آزاد اسالمی واحدمعاونت محترم پژوهش دانشگاه 

که با تیم تحقیق همکاری کامل  نگیاندانشجویان دانشگاه فره

 کند.تشکر و قدردانی می ندداشت

 

 

 

References
1. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? 

Explorations on the meaning of psychological 

well-being. J Person Soc Psychol. 1989; 

57(6):1069. 

2. Furnham A, Chamorro‐Premuzic T. Individual 

differences and beliefs concerning preference 

for university assessment methods. J Appl  

Soc Psychol. 2005; 35(9):1968-94. [DOI: 

10.1111/j.1559-1816.2005.tb02205.x] 

3. Larsen RJ, Buss DM, Wismeijer A, Song J. 

Personality psychology: domains of knowledge 

about human nature. 3rd ed. New York: 

McGraw-Hill; 2008. 

4. Global youth wellbeing index. An Initiative of 

the International Youth Foundation. Available 

at: URL: www.youthindex.org; 2017. 

5. Ositer GR, Markindes KS, Black SA, Goodwin 

JS. Emotional Wellbeing predicts subsequent 

Functional independence and survival. J  

Am Great Soc. 2000; 48(5):473-8. [DOI: 

10.1111/j.1532-5415.2000.tb04991.x] 

6. Karbalaeipoor H, Banisi P. Prediction of 

psychological well-being on the basis of 

resilience and self-efficacy in students. The 

Fourth Scientific and Research Conference of 

Education and Psychology, Social and Cultural 

Affairs of Iran, Tehran, Iran; 2016. 

7. Arabzadeh M, Pirsaghi F, Kavosian J, Amani 

K. Investigating the structural relationship 

between basic psychological needs and 

subjective well-being with mental health in 

older adults. J Gerontol. 2017; 2(2):1-10. [DOI: 

10.29252/joge.2.2.1] 

8. Sha'bani S, Bolouki A, Mamsharifi EI. A study 

of self-efficacy, social support and optimism in 

prediction of mental wellbeing: towards a 

structural model for students. Clin Psychol 

Stud. 2012; 2(8):93-117. 

9. Morrow A. Stress definition. Retrieved from: 

dying. Available at: URL: com/od/glossary/g/ 

stress. Htm; 2011. 

10. Mclem G. Children’s emotion regulation: step 

by step guide for parent, teachers. Trans: Kiani 

AR, Bahrami F. Tehran: Arjmand; 2011. 

11. Joseph S, Linley PA. Positive therapy: a meta-

theory for positive psychological practice. 

London: Routledge; 2006. 

12. Germer C, Neff K. Teaching the mindful self-

compassion program: a guide for professionals. 

New York: Guilford Publications; 2019. 

13. Zessin U, Dickhäuser O, Garbade S. The 

relationship between self‐compassion and 

well‐being: a meta‐analysis. Appl Psychol 

Health Well‐Being. 2015; 7(3):340-64. [DOI: 

10.1111/aphw.12051] 

14. Marsh IC, Chan SW, MacBeth A. Self-

compassion and psychological distress in 

adolescents-a meta-analysis. Mindfulness. 

2018; 9(4):1011-27. [DOI: 10.1007/s12671-

017-0850-7] 

15. Neff KD, Dahm KA. Self-compassion: what it 

is, what it does, and how it relates to 

mindfulness. Handbook of mindfulness and 

self-regulation. New York: Springer; 2015. P. 

121-37. 

16. Gilbert P, Procter S. Compassionate mind 

training for people with high shame and 

self‐criticism: overview and pilot study of a group 

therapy approach. Clin Psychol Psychother. 2006; 

13(6):353-79. [DOI: 10.1002/cpp.507] 

17. Foroughi AA, Khanjani S, Rafiee S, Taheri AA. 

Self-compassion: conceptualization, research, 

and interventions (Brief review). Shenakht J 

Psychol Psychiatry. 2020; 6(6):77-87. [DOI: 

10.29252/shenakht.6.6.77] 

18. Malinowski P, Lim HJ. Mindfulness at work: 

positive affect, hope, and optimism mediate the 

relationship between dispositional mindfulness, 

work engagement, and well-being. Mindfulness. 

2015; 6(6):1250-62. [DOI: 10.1007/s12671-

015-0388-5] 

19. Vaughn LA, Dubovi AS, Niño NP. Processing 

fluency affects behavior more strongly among 

people higher in trait mindfulness. J Res 

Person. 2013; 47(6):782-8. [DOI: 10.1016/ 

j.jrp.2013.08.002] 

20. Kang J. Instrumental social support, material 

hardship, personal control and neglectful 

parenting. Child Youth Serv Rev. 2013; 

35(9):1366-73. [DOI: 10.1016/j.childyouth. 

2013.05.009] 

21. Hanasabzadeh M, Yazdandoost R, Asgharnejad 

FA, Gharaei B. Mindfulness based cognitive 

therapy (MBCT) on suicidal depressed patients: 

a qualitative study. Int J Behav Sci. 2011; 

5(1):33-8. 

22. Zarnaghash M, Mehrabizadeh Honarmand M, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02205.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02205.x
https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1532-5415.2000.tb04991.x
https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1532-5415.2000.tb04991.x
http://joge.ir/article-1-171-en.html
http://joge.ir/article-1-171-en.html
https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aphw.12051
https://iaap-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/aphw.12051
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-017-0850-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-017-0850-7
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpp.507
http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-840-en.html
http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-840-en.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-015-0388-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-015-0388-5
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092656613001086
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092656613001086
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740913001588
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740913001588


  
 
 
 

 

 

  9شماره . 1. دوره 9911پاییز 

 

 

 ورزی و کاهش استرسآموزش گروهی شفقت. و همکاران یبروجنسودابه شیرانی  781

 

Beshlideh K, Davodi I, Marashi SA. Effect of 

mindfulness-based stress reduction on anxious 

thoughts of wives of veterans with amputation. 

Iran J War Public Health. 2019; 11(2):79-83. 

23. Maxwell L, Duff E. Mindfulness: an effective 

prescription for depression and anxiety. J Nurse 

Practition. 2016; 12(6):403-9. [DOI: 10.1016/ 

j.nurpra.2016.02.009] 

24. Zarei AR, Haghayegh SA. The predict of 

psychological well-being based on defense 

mechanisms and adaptation strategies in 

patients with acquired immunodeficiency 

syndrome. Health Psychol. 2017; 5(20):137-51. 

25. Gozalo RG, Tarrés JF, Ayora AA, Herrero MA, 

Kareaga AA, Roca RF. Application of a 

mindfulness program among healthcare 

professionals in an intensive care unit: effect  

on burnout, empathy and self-compassion.  

Med Intensiva. 2019; 43(4):207-16. [DOI: 

10.1016/j.medine.2019.03.006] 

26. Gu J, Strauss C, Bond R, Cavanagh K. How do 

mindfulness-based cognitive therapy and 

mindfulness-based stress reduction improve 

mental health and wellbeing? A systematic 

review and meta-analysis of mediation studies. 

Clin Psychol Rev. 2015; 37:1-12. [DOI: 

10.1016/j.cpr.2015.01.006] 

27. Garland EL, Farb NA, R. Goldin P, Fredrickson 

BL. Mindfulness broadens awareness and  

builds eudaimonic meaning: a process model  

of mindful positive emotion regulation.  

Psychol Inquiry. 2015; 26(4):293-314. [DOI: 

10.1080/1047840X.2015.1064294] 

28. Delavar A. Theoretical and practical foundations 

of research in humanities and social sciences. 

Tehran: Roshd Publication; 2015. 

29. Gadzella BM, Baloglu M. Confirmatory factor 

analysis and internal consistency of the Student-

life Stress Inventory. J Instruct Psychol. 2001; 

28(2):84. 

30. Golestani-Bakht T. The model of subjective 

well-being and happiness in Tehran population. 

[PhD Theses]. Tehran: Alzahra University; 

2007. 

31. Hadian S, Jabalameli S. The effectiveness  

of compassion-focused therapy (CFT) on 

subjective well-being of students with sleep 

disorders. Daneshvar Med. 2019; 27(140): 

19-28. 

32. Taher-Karami Z, Hossieni O, Dasht-Bozorgi Z. 

The effectiveness of compassion-focused 

therapy on resiliency, self-discrepancy, hope 

and psychological well-being of menopausal 

women in Ahvaz. Community Health. 2018; 

5(2):189-97. 

33. Jeon H, Lee K, Kwon S. Investigation of the 

structural relationships between social support, 

self-compassion, and subjective well-being in 

Korean elite student athletes. Psychol Rep. 

2016; 119(1):39-54. [DOI: 10.1177/003329 

4116658226] 

34. Elaine BC, Hollins M. Exploration of a training 

programmer for student therapists that employs 

Compassionate Mind Training (CMT) to 

develop compassion for self and others. Arts 

Psychother. 2016; 22:5-13. 

35. Kurd B. Prediction of nursing students’ 

subjective well-being based on mindfulness and 

self-compassion. Iran J Med Educ. 2016; 

16:273-82. 

36. Neff KD. The role of self-compassion in 

development: a healthier way to relate to 

oneself. Hum Dev. 2009; 52(4):211-4. 

37. Neff KD, Hsieh YP, Dejitterat K. Self-

compassion, achievement goals, and coping with 

academic failure. Self Identity. 2005; 4(3):263-

87. [DOI: 10.1080/13576500444000317] 

38. Neff K. Self-compassion: an alternative 

conceptualization of a healthy attitude toward 

oneself. Self Identity. 2003; 2(2):85-101. [DOI: 

10.1080/15298860309032] 

39. Soysa CK, Wilcomb CJ. Mindfulness, self-

compassion, self-efficacy, and gender as 

predictors of depression, anxiety, stress, and 

well-being. Mindfulness. 2015; 6(2):217-26. 

[DOI: 10.1007/s12671-013-0247-1] 

40. Raes F, Pommier E, Neff KD, Van Gucht D. 

Construction and factorial validation of a short 

form of the self-compassion scale. Clin 

Psychol Psychother. 2011; 18(3):250-5. [DOI: 

10.1002/cpp.702] 

41. Shabani M, Khalatbari J. The effectiveness of 

mindfulness-based stress reduction training on 

emotion regulation difficulties and psychological 

well-being in premenstrual syndrome. Health 

Psychol. 2019; 8(1):134-52. 

42. Janusek LW, Tell D, Mathews HL. Mindfulness 

based stress reduction improves psychological 

well-being and restores immune function in 

women with breast cancer, from diagnosis 

through 6-months post-cancer treatment. Brain 

Behav Immunity. 2015; 49:e37-8. [DOI: 

10.1016/j.bbi.2015.06.143] 

43. Crescentini C, Matiz A, Cimenti M, Pascoli E, 

Eleopra R, Fabbro F. Effect of mindfulness 

meditation on personality and psychological 

well-being in patients with multiple sclerosis. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415516001732
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1555415516001732
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2173572719300621
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2173572719300621
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735815000197
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735815000197
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1047840X.2015.1064294
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1047840X.2015.1064294
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0033294116658226
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0033294116658226
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13576500444000317
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298860309032
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298860309032
https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-013-0247-1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpp.702
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cpp.702
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889159115003608
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0889159115003608


 
 
 
 

 

 
 

  9شماره . 1. دوره 9911پاییز  

 

 ورزی و کاهش استرسآموزش گروهی شفقت. و همکاران یبروجنسودابه شیرانی  782

Int J MS Care. 2018; 20(3):101-8. [DOI: 

10.7224/1537-2073.2016-093] 

44. Abdi R, Kheyrjoo E, Javidfar S, Jabari G. 

Effectiveness of group training of mindfulness-

based techniques on improvement of 

psychological well-being of individuals with 

spinal cord injury. J Modern Rehabilit. 2016; 

10(4):155-62. 

45. Langer ÁI, Schmidt C, Mayol R, Díaz M, 

Lecaros J, Krogh E, et al. The effect of a 

mindfulness-based intervention in cognitive 

functions and psychological well-being applied 

as an early intervention in schizophrenia and 

high-risk mental state in a Chilean sample: 

study protocol for a randomized controlled trial. 

Trials. 2017; 18(1):1-9. [DOI: 10.1186/s13063-

017-1967-7] 

46. Siegel RD. The mindfulness solution: everyday 

practices for everyday problems. New York: 

Guilford Press; 2009. 

47. Kord B. The prediction of subjective well-being 

based on meaning of life and mindfulness among 

cardiovascular patients. Iran J Psychiatric Nurs. 

2018; 5(6):16-23. [DOI: 10.21859/ijpn-05063] 

48. Shapiro SL, Carlson LE, Astin JA, Freedman B. 

Mechanisms of mindfulness. J Clin Psychol. 

2006; 62(3):373-86. [DOI: 10.1002/jclp.20237] 

49. Baer RA, Lykins EL, Peters JR. Mindfulness 

and self-compassion as predictors of psycholo-

gical wellbeing in long-term meditators and 

matched nonmeditators. J Positive Psychol. 

2012; 7(3):230-8. [DOI: 10.1080/17439760. 

2012.674548] 

50. Ivtzan I, Lomas T. Mindfulness in positive 

psychology: the science of meditation and 

wellbeing. London: Routledge; 2016. 

 

https://meridian.allenpress.com/ijmsc/article/20/3/101/33429/Effect-of-Mindfulness-Meditation-on-Personality
https://meridian.allenpress.com/ijmsc/article/20/3/101/33429/Effect-of-Mindfulness-Meditation-on-Personality
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-017-1967-7
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-017-1967-7
http://ijpn.ir/article-1-943-en.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jclp.20237
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439760.2012.674548
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17439760.2012.674548

