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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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چکیده:
زمینه و هدف :بهزیستی ذهنی یکی از ابعاد مهم سالمت روان دانشجویان است که ناشی از نحوه ادراک
شناختی و عاطفی شخصی از کل زندگی است .پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی
شفقتورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دارای استرس
تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحالوبختیاری انجام شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحالوبختیاری به تعداد  353نفر
در سال تحصیلی  1381-89بودند .از بین تمام دانشجویان 153 ،نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب
شدند .سپس از بین آنها  83نفر که نمره استرس تحصیلی باالتری نسبت به میانگین گروه داشتند ،بهعنوان
نمونه نهایی انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در سه گروه  33نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) قرار
گرفتند .در هر سه گروه پرسشنامه بهزیستی ذهنی بهعنوان پیشآزمون تکمیل و پس از اتمام مداخالت ،مجدداً
پسآزمون و پیگیری برای هر سه گروه اجرا شد .دادههای گردآوریشده با استفاده از روشهای آمار توصیفی
شامل میانگین و انحرافمعیار و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس و کوواریانس تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :بر اساس نتایج ،آموزش شفقتورزی و آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزایش بهزیستی

کلید واژهها:
استرس تحصیلی ،بهزیستی
ذهنی ،ذهنآگاهی،
شفقتورزی ،کاهش استرس

ذهنی تأثیر معنیدار داشتهاند ( .)P<3/331همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد تفاوت بین میانگین
نمرههای دو گروه آزمایش در سطح  3/35معنیدار بوده است .این تفاوتها مربوط به بیشتربودن تأثیر آموزش
کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی در کاهش هیجانات منفی ،افزایش بهزیستی روانشناختی و اجتماعی بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه میتوان از هر دو روش (بهویژه آموزش کاهش استرس مبتنی بر
ذهنآگاهی) برای افزایش بهزیستی ذهنی دانشجویان استفاده کرد.

*نویسنده مسئول:
طیبه شریفی
نشانی :گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
پست الکترونیکsharifi_ta@yahoo.com :
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مقدمه
سالمت روانی یکی از ابعاد مهم سالمت دانشجویان است.

تأسیس دانشگاه فرهنگیان را که تربیت معلمانی کارآمد و

از دیدگاه روانشناسی مثبتگرا ،نداشتن نشانههای بیماریهای

توانمند در طراز جمهوری اسالمی ایران است ،با مشکل

روانی شاخص سالمتی نیست ،بلکه نشاندادن ویژگیهای

مواجه میسازد.

مثبت نشاندهنده سالمت است .هدف اصلی فرد در زندگی

یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بهزیستی ذهنی ،استرس

شکوفاسازی قابلیتهای خود است ( .)1یکی از مؤلفههای

است .استرس عبارت از واکنش بدن به تغییری است که

زندگی خوب و سالم که سالها مورد غفلت واقع شده بود،

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

بهزیستی ( )Well-beingو شادکامی بوده است .در حال

استرس تحصیلی از طریق تشدید تجربه عوامل منفی ،بهزیستی
()13

حاضر این تعادل برقرار شده و مطالعات زیادی با عنوان

فرد را در جهات مختلف به مخاطره میاندازد

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

روانشناختی امروزی باید بر اصالح و تغییر کیفیت زندگی،

احساس ذهنی بهزیستی ( )Subjective well-beingمفهومی

گسترش توانمندیها و ایجاد رضایت از زندگی در افراد

کلی و ناشی از نحوه ادراک شناختی و عاطفی شخصی از کل

متمرکز باشند؛ زیرا درحقیقت شادی و افسردگی (عاطفه مثبت

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

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

بعد شناختی بهزیستی عبارت است از :ارزیابی افراد از میزان

خلق منفی فرد را بهصورت خودکار به سوی شادی و رضایت

رضایت از زندگی .بعد عاطفی به معنای برخورداری از حداکثر

از زندگی سوق نمیدهند ( .)11دو مورد از درمانهای

عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی است (.)3

روانشناختی که در این پژوهش بررسی خواهند شد عبارتاند

بهزیستی ذهنی مفهومی چنـدوجهی اسـت که سالمت
جسمی و روانی ،وضعیت تحصیلی ،موقعیـت اقتصـادی،

 .درمانهای

از :برخورداری از شفقت به خود و عدم برخورداری از استرس
مبتنی بر ذهنآگاهی.

امنیـت مـادی ،دسـتیـابی بـه استقالل و آزادی و توانایی

روانشناسان غرب زمان زیادی را در کارهای تجربی

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

صرف بررسی همدلی و شفقت نسبت به دیگران کردهاند ،اما

به بهزیستی و سالمت روان در مطالعات گوناگون نشان داده

«شفقت به خود» اخیراً بررسی شده است .از سال  2333که

شده است .افراد راضی و خشنود هیجانات مثبت بیشتری را

 Neffاین سازه را تعریف کرد و ابزارهایی برای سنجش آن

تجربه میکنند و از رویدادهای پیرامون خود ارزیابیهای

ارائه داد تا سال  2311بر اساس جستوجوی واژه

مثبتتری دارند ( ،)5تابآوری باال و خودکارآمدی بیشتری

« »Compassion-selfدر پایگاه گوگل اسکالر 19۴3،پژوهش

دارند و میزان پیشرفت تحصیلی و رضایت از زندگی بیشتری

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

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

گذشته این است که شفقت به خود با اضطراب و افسردگی

ارتقای سالمت روان و بهزیستی ذهنی درگرو ارضاشدن

کمتری همراه است .چندین فراتحلیل با ترکیبی از  19پژوهش

نیازهـای بنیادی روانشناختی است .همچنین بین نیازهای

گزارش کردهاند که شفقت به خود با کاهش آسیبشناسی

بنیادی روانشناختی بـا بهزیسـتی ذهنـی همبسـتگی مثبت و

روانی و افزایش بهزیستی روانشناختی در نوجوانان و

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

بزرگساالن همراه است ( )13و (.)1۴

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

مفهوم شفقت به خود بهسادگی نشاندهنده نگاه محبتآمیز

است؛ چراکه با قائلشدن ارزشی بیشتر از همیشه برای انسان،

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

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

و رنج شخصی است ( .)15ذهن انسان قدرت اندیشیدن در مورد

اهمیت بهزیستی بهعنوان یکی از فاکتورهای سالمت روان و

خود به شکل موضوعی بیرونی را دارد .گویی ما میتوانیم با

به دلیل نقش مهمی که معلمان در آینده جامعه ایفا میکنند،

خودمان بهعنوان شخصی دیگر ارتباط برقرار کنیم ،میتوانیم

بیتوجهی به بهزیستی دانشجومعلمان ،دستیابی به اهداف

خود را ارزیابی کنیم و نسبت به خود احساساتی چون

سودابه شیرانی بروجنی و همکاران .آموزش گروهی شفقتورزی و کاهش استرس
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عطوفت ،خصومت و خودانتقادی داشته باشیم .کارکرد طبیعی

طی دهه گذشته شواهد فراوانی از اثرات سودمند

شفقت ایجاد رفتارهای مهرجویانه ،فراهمکردن موقعیتهایی

مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بر سالمت روان بهدست آمده

برای پیوستگی ،امنیت ،تسکینبخشی ،مشارکت ،ترغیب و

است؛ ازجمله  Gracia Gozaloو همکاران در پژوهشی

حمایت است ( .)16شواهد روزافزونی نشان میدهد شفقت به

دریافتند که استفاده از برنامه ذهنآگاهی میتواند باعث افزایش

خود با بهزیستی روانشناختی رابطه دارد و بهعنوان عامل

بهزیستی شود ( .)25تحقیقات متعدد نشان میدهد مداخالت

محافظتی مهمی در نظر گرفته میشود که تابآوری هیجانی را

مبتنی بر ذهنآگاهی ازجمله کاهش استرس مبتنی بر

ارتقا میدهد و نقش محافظتی در برابر افکار خودکشی و

ذهنآگاهی به افراد کمک میکند با مشاهده تجارب ناخوشایند

رفتارهای خودجرحی دارد (.)11

.

مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی ( )Mindfulnessتوجه

ذهنآگاهی درمانی است که از درمانهای شناختی-رفتاری

زیادی را در روانشناسی به خود جلب کرده است و تعداد

مشتق میشود و از مؤلفههای مهم موج سوم مدلهای درمانی

زیادی از مطالعات تجربی ،اثربخشی این مداخالت را در

روانشناختی به شمار میرود و تأثیر آن در افزایش بهزیستی

زمینههای بالینی و غیربالینی تأیید میکنند ( .)19بیشتر مفاهیم

تأیید شده است (.)21

ذهنآگاهی که در مداخالت بالینی و پژوهشهای غربی آورده

امروزه دانشگاه های زیادی به تربیت جوانان میپردازند.

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

یکی از دانشگاه هایی که نقشی اساسی در تربیت نیروی

مراقبه ذهنآگاهی بهعنوان شکلی از مداخله رفتاری برای

انسانی مورد نیاز آموزشوپرورش دارد ،دانشگاه فرهنگیان

مشکالت بالینی با کارهای  Jon Kabat-Zinnآغاز شد که

است؛ چراکه نقش معلم در جامعه بسیار تأثیرگذار است و

کاربرد این شیوه را در درمان بیماران مبتالبه درد مزمن کشف

اگر معلمان وضعیت روحی و روانی مناسبی نداشته نباشند،

 Yمداخلهای که اکنون با عنوان الگوی درمانی کاهش

بدون تردید تأثیر مخرب زیادی بر روحیه نسل های بعدی

استرس بر اساس ذهنآگاهی ( MBSR: Mindfulness-Based

جامعه خواهند گذاشت .ازاینرو توجه به شرایط روحی و

 )Stress Reductionشناخته میشود.

روانی دانشجومعلمان و آموزش آنان در زمینه های مختلف

کرد

()23

در برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی افراد یاد
میگیرند پذیرش و دلسوزی را به جای قضاوتکردن

روان شناختی و بهزیستی می تواند کمک مؤثری به آینده
جامعه داشته باشد.

تجربهشان گسترش دهند ،هشیاری لحظه حاضر را به جای

بنابراین آنچه در این پژوهش بهعنوان مسئله مطرح بوده

هدایت خودکار ایجاد کنند و شیوههای جدید پاسخدادن به

این است که آیا اثربخشی دو نوع آموزش شفقتورزی و

موقعیتها را یاد بگیرند ( .)21ذهنآگاهی میتواند درمانجویان

کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی ،بر بهزیستی ذهنی

را در شناخت افکار و ارزیابیهای نادرست کمک کند تا به

دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی دانشگاه فرهنگیان

زمان حال عاری از قضاوت آگاه شوند و به ارزشهای شخصی

استان چهارمحالوبختیاری با هم متفاوت است؛ و کدامیک از

و تواناییهای خود پی ببرند ( .)22مزایای استفاده از روشهای

این دو روش اثربخشتر است.

ذهنآگاهی ازجمله مراقبه ،تشخیص بدن و یوگا در تحقیقات

اهداف

مبتنی بر شواهد نشان داده است که شناخت فلسفه بودایی و

 -1تعیین اثربخشی آموزش گروهی شفقتورزی بر بهزیستی

نحوه تکمیل روانشناسی غرب میتواند نقش مهم توجه در

772

به شیوهای غیرقضاوتی ،عاطفه منفی خود را کنترل کنند

()26

ذهنی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان

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

 -2تعیین اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر

روانشناسان شناختی توضیح میدهند که بخش عمدهای از

ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر دانشگاه

استرسهای تحصیلی دانشجویان از نگرانیهای آنها از آینده

فرهنگیان

ناشی میشود؛ لذا آموزش بودن در لحظه حال و تجربه آگاهی

 -3مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقتورزی و کاهش

از فرایندهای لحظهای ذهن میتواند چاره مناسبی برای این

استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان

دانشجویان باشد (.)2۴

دختر دانشگاه فرهنگیان
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مداخله آزمایشی

روش بررسی
این پژوهش بهصورت نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-

گروه آزمایش  :1در ابتدا شرکت کنندگان پرسش نامه

پسآزمون با پیگیری و گروه گواه طراحی شد .کد اخالق

بهزیستی ذهنی را تکمیل کردند .پس از آن آموزش

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

شفقت ورزی آغاز شد .مطالب آموزشی بهطور مستمر به

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد گرفته شد .در این مطالعه

افراد گروه آموزش داده میشد .این کار از اوایل اردیبهشت

 83نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دارای نمره استرس

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

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

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

نمونهگیر ی تصادفی ساده انتخاب شده بودند و مالکهای

هر جلسه که محتوای آن بر اساس راهنمای «پرورش ذهن

ورود به پژوهش را داشتند ،بهعنوان نمونه نهایی انتخاب

شفقتورز» (گیلبرت )2313 ،تنظیم شده بود ،توسط محقق

شدند و بهصورت تصادفی ساده در سه گروه مساوی و

ارائه میشد .در این روش شرکت کنندگان به انجام تمریناتی

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

از قبیل تمرین تنفس آرامبخش ریتمیک ،تمرین مهربانی و

توجه به اینکه طرح پژوهشی حاضر نیمهآزمایشی است و

مهرورزیدن ،ثبت روزانه ذهن شفقت ورز ،تمرین بهوشیاری

حجم نمونه در طرحهای نیمهآزمایشی حداقل  15نفر در هر

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

گروه توصیه می شود و همچنین هرچه نمونه با حجم

دلسوزانه بدن ،تمرین تصویربرداری ذهنی و نوشتن نامه

بزرگتری انتخاب شود ،شاخصهای آماری محاسبهشده،

شفقت ورز به خود می پردازند .در پایان آخرین بخش

برآورد دقیقتری از پارامترهای جامعه بهدست خواهند داد

آموزش نیز بار دیگر اعضا به پرسش نامه بهزیستی ذهنی

( ،)29لذا از نمونه مذکور  33نفر در هر گروه آزمایش و گواه

پاسخ دادند.
گروه آزمایش  :2شرکتکنندگان این گروه ابتدا پرسشنامه

قرار گرفتند.
مالکهای ورود به پژوهش شامل دانشجومعلم بودن و

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

حضور تماموقت در دانشگاه فرهنگیان ،کسب نمره یک

این گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل (برنامه آموزش

انحرافمعیار بیشتر از میانگین در پرسشنامه استرس تحصیلی،

کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی) قرار گرفت .بدینصورت

آسیبهای

که  8جلسه )هر هفته یک جلسه به مدت  83دقیقه در دو ماه

روانشناختی مزمن همچون اضطراب و افسردگی (با توجه به

اردیبهشت تا خرداد  )1389آموزش کاهش استرس مبتنی بر

خوداظهاری و مصاحبه بالینی) بود .مالکهای خروج از

ذهنآگاهی برای دانشجویان گروه آزمایش  2برگزار شد .طرح

پژوهش نیز شامل غیبت در دو جلسه آموزشی و

مداخله از بسته آموزشی «کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی»

همکارینکردن ،انجامندادن تکالیف مشخصشده در دوره

 Bowenو  )2311( Marlattاقتباس شده است که پژوهشگر

آموزشی و بروز حوادث پیشبینینشده بود (.)29

برای دانشجویان انجام داد .در این روش عالوه بر انجام

برخورداری

از

سالمت

جسمی،

نداشتن

به منظور رعایت نکات اخالق پژوهشی ،ابتدا رضایت

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

شرکت کنندگان برای ورود به فرایند پژوهش به صورت کتبی

ذهنآگاهی ،مراقبه نشسته ،مراقبهها و انجام تکالیف همراه با

گرفته شد .همچنین درباره محرمانهماندن اطالعات به آنها

ذهنآگاهی در جلسات گروهی) ،شرکتکنندگان متعهد

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

میشوند حداقل روزی سی تا شصت دقیقه این تکنیکها را

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

تمرین کنند .هدف از اجرای تمامی تمرینات معطوفکردن

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

توجه به زمان حال و آگاهی از تجارب لحظهبهلحظه است .در

بررسی روند تغییرات در زمینه موضوع تحقیق الزم است

پایان آخرین بخش آموزش نیز بار دیگر اعضا به پرسشنامه

تعدادی پرسش نامه را تکمیل کنند .به همین منظور برای

بهزیستی ذهنی پاسخ دادند.

همکاری با پژوهشگر پرسش نامههای مدنظر را تکمیل
کردند.

گروه کنترل :افرادی که در این گروه جای گرفتند یک بار
در ابتدا پرسشنامه بهزیستی ذهنی را بهصورت پیشآزمون پر
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کردند و پس از گذشت زمان مدنظر ،مجدداً همان پرسشنامه

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

را بهصورت پسآزمون تکمیل کردند.

پژوهش های متعددی از این ابزار بهره برده اند و پایایی آن را

مرحله پیگیری :دو ماه بعد از پایان جلسات گروههای

تأیید کردهاند .در پژوهش شکری ( )1395ضریب پایایی

آزمایش ،جلسه پیگیری با اعضای دو گروه بهطور مجزا تشکیل

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

شد و همه اعضا به پرسشنامه بهزیستی ذهنی مجدداً پاسخ

پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو ()2009

دادند .همچنین گروه کنترل نیز دو ماه پس از تکمیل
پرسشنامه پسآزمون ،با هماهنگی قبلی در دانشگاه حضور
یافتند و مجدداً پرسشنامه را تکمیل کردند.

روانشناختی و اجتماعی بهزیستی را ارزیابی میکند.
مقیاس فرعی بهزیستی هیجانی :این مقیاس با  12سؤال،

تجزیهوتحلیل اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و

هیجانات مثبت و منفی افراد را در یک ماه منتهی به مطالعه

استنباطی (تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس با اندازهگیری

ارزیابی میکند و نمرهای است که فرد در مقیاس فرعی

مکرر) با کمک نرمافزار  SPSSانجام گرفت.

بهزیستی هیجانی بهدست میآورد .افراد احساس کلی خود را

ابزار پژوهش

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

پرسشنامه استرس تحصیلی گادزال ( SLSI: Student-Life

(هیچوقت) رتبهبندی میکنند 1 .به معنی بدترین حالت و  5به
معنی بهترین حالت هیجانی است

)Stress Inventory

()33

.

بهمنظور سنجش میزان استرس تحصیلی دانش آموزان از

مقیاس فرعی بهزیستی روانشناختی :این مقیاس  19سؤال

پرسش نامه استرس تحصیلی گادزال استفاده شد .این

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

پرسش نامه یک ابزار خودگزارشی مداد و کاغذی است که از

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

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

دیگران است .پاسخگویان ارزیابی روانشناختی کلی از خود را

نظری توصیفشده  )1883( Morrisمبتنی است .مدل مزبور

در مقیاس  1درجهای لیکرت از ( 1بسیار زیاد مخالفم) تا 1

پنج طبقه عامل استرس زا (ناکامی ها ،تعارضات ،فشارها،

774

این پرسشنامه سه بخش دارد و ابعاد هیجانی،

(بسیار زیاد موافقم) رتبهبندی میکنند

()33

.

تغییرات و استرس خودتحمیلی) و چهار نوع (بخش)

مقیاس فرعی بهزیستی اجتماعی :این مقیاس  15سؤال

واکنش نسبت به عوامل استرسزا (جسمانی ،هیجانی،

دارد و شامل  5مؤلفه مقبولیت و پذیرش اجتماعی ،واقعگرایی

رفتاری و ارزیابی شناختی) را ارزیابی میکند .در هر

اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،پیوستگی اجتماعی و همبستگی

خردهمقیاس برای به دست آوردن یک نمره کلی ،سؤاالت با

اجتماعی است .پاسخگویان ارزیابی کلی خود را در مقیاس 1

یکدیگر جمع می شوند .نمرات باالتر به ترتیب نشان دهنده

درجهای لیکرت از ( 1بسیار زیاد مخالفم) تا ( 1بسیار زیاد

استرس تحصیلی بیشتر و واکنش های بیشتر نسبت به استرس

موافقم) رتبهبندی میکنند (.)33

است .میزان استرس دانشجویان در سه طبقه خفیف ،متوسط

گلستانیبخت این پرسشنامه را روی  51آزمودنی اجرا و

و شدید رتبه بندی میشود .نمرات کمتر از  132بهعنوان

اعتباریابی کرده است .او ضریب همبستگی پرسشنامه

استرس خفیف ،نمرات  133تا  153متوسط و نمرات بیشتر

بهزیستی ذهنی را  3/19گزارش کرده است .ضریب همسانی

از  15۴بهعنوان استرس شدید در نظر گرفته شد .روایی

درونی بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 3/93

همزمان پرسش نامه استرس تحصیلی را  Gadzellaاز

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

پاسخ های  91دانشجو و  Gadzellaو همکاران از پاسخهای

کوتاه ( 21سؤالی) پرسشنامه افسردگی بک با پرسشنامه
()33

 283دانش آموز گزارش کرده اند .پایایی پرسش نامه استرس

بهزیستی ذهنی  -3/52گزارش کرده است

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

حاضر ،آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بهزیستی ذهنی 96/۴

شکری و همکاران در سال  1395این ابزار را به فارسی

بهدست آمد.

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

مداخالت درمانی
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جدول  .9محتوا و نحوه اجرای پروتکل آموزشی مبتنی بر شفقت بر اساس راهنمای «پرورش ذهن شفقتورز» (گیلبرت)2313 ،
شرح جلسه

جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

برقراری ارتباط اولیه ،گروهبندی ،مروری بر ساختار جلسات ،آشنایی با اصول کلی درمان مبتنی بر شفقت و تمایز شفقت با تأسف
برای خود
آموزش ذهن آگاهی همراه با تمرین وارسی بدنی و تنفس ،آشنایی با سیستمهای مغزی مبتنی بر شفقت و تکالیف خانگی
آشنایی با خصوصیات افراد مشفق ،شفقتورزی نسبت به دیگران ،پرورش احساس گرمی و مهربانی نسبت به خود ،پرورش و درک
اینکه دیگران نیز نقایص و مشکالتی دارند (پرورش حس اشتراکات انسانی) در مقابل احساسات خودتخریبگرانه و ارائه تکلیف خانگی
مرور تمرین جلسه قبل ،ترغیب آزمودنیها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود بهعنوان «شفقتورز» یا «غیرشفقتورز» با توجه

جلسه

به مباحث آموزشی ،شناسایی و کاربرد تمرینهای «پرورش ذهن شفقتورز ( »1ارزش شفقتورزی ،همدلی و همدردی نسبت به

چهارم

خود و دیگران ،آموزش استعاره فیزیوتراپ) و تکالیف خانگی

جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه

مرور تمرین جلسه قبل ،آشنایی و کاربرد «تمرینهای پرورش ذهن شفقتورز ( »2بخشش ،پذیرش بدون قضاوت ،آموزش استعاره
آنفلوانزا و آموزش بردباری) و تکالیف خانگی
مرور تمرین جلسه قبل ،تمرین عملی ایجاد تصاویر شفقتورزانه ،آموزش سبکها و روشهای ابراز شفقت (شفقت کالمی ،عملی،
مقطعی و پیوسته) و بهکارگیری این روشها در زندگی روزمره و برای والدین ،دوستان ،معلمان و آشنایان ،تکالیف خانگی
مرور تمرین جلسه قبل ،آموزش نوشتن نامه های مهرورزانه برای خود و دیگران ،آموزش روش ثبت و یادداشت روزانه موقعیتهای
واقعی بر شفقت و عملکرد فرد در آن موقعیت
جمعبندی و ارائه راهکارهایی برای حفظ و بهکارگیری این روش درمانی در زندگی روزمره

هشتم

جدول  .2محتوا و نحوه اجرای پروتکل آموزشی «کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی» با استفاده از مدل  Bowenو )2311( Marlatt
جلسه
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم

شرح جلسه
تشریح ماهیت تشکیل جلسه ،معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر ،شرح مختصری از  9جلسه ،انجام مدیتیشنهای خوردن یک عدد
کشمش و سپس به مدت  33دقیقه مدیتیشن اسکن بدن و صحبت درباره احساسات ناشی از انجام این مدیتیشنها ،تکلیف خانگی
انجام مدیتیشن اسکن بدن و بحث درباره این تجربه ،بحث درباره تکالیف خانگی ،موانع تمرین و راهحلهای برنامه ذهنآگاهی
برای آن ،انجام مدیتیشن در حالت نشسته ،تکلیف خانگی
حرکات آرام و ذهنآگاه یوگا بهعنوان شیوهای از آرامکردن عالئم فیزیکی استرس و آگاهشدن از حرکات ظریف بدن ،تمرین دیدن و
شنیدن ،مدیتیشن نشسته و نفسکشیدن همراه با توجه به حواس بدنی ،تکالیف خانگی

جلسه

مراقبه نشسته با تأکید بر توجه به تنفس و صداهای بدن و افکار ،بحث درباره پاسخهای استرس و واکنش فرد به موقعیتهای

چهارم

دشوار و نگرشها و رفتارهای جایگزین ،تمرین قدمزدن ذهنآگاه ،تکالیف خانگی

جلسه پنجم
جلسه ششم

انجام مدیتیشن نشسته ،ارائه و اجرای حرکات ذهنآگاه بدن ،تکالیف خانگی
تمرین فضای تنفسی سه دقیقهای ،بحث درباره تکالیف خانگی در گروههای دوتایی ،ارائه تمرینی با عنوان «خلق ،فکر ،دیدگاههایی
جداگانه» با این مضمون که محتوای افکار اکثراً واقعی نیستند ،چهار تمرین مدیتیشن به مدت یک ساعت ،تکالیف خانگی
مدیتیشن چهاربعدی و آگاهی نسبت به هر آنچه در لحظه به هشیاری وارد میشود ،مضمون این جلسه این است که بهترین راه

جلسه هفتم

مراقبت از خودم چیست ،ارائه تمرینی که در آن شرکتکنندگان مشخص میکنند کدامیک از رویدادهای زندگیشان خوشایند و
کدامیک ناخوشایند است و عالوه بر آن چگونه میتوان برنامه ای چید که به اندازه کافی رویدادهای خوشایند در آن باشد ،فضای
تنفسی سه دقیقهای ،تکلیف خانگی

جلسه

اسکن ،مضمون این جلسه استفاده از چیزی است تاکنون یاد گرفتهاید ،تمرین فضای تنفسی سه دقیقهای ،بحث درباره روشهای

هشتم

کنارآمدن با موانع مدیتیشن ،مطرحشدن سؤاالتی در مورد کل جلسات
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یافتهها

ریشه رُی) ،مربوط به تفاوت بین میانگین نمرههای دو گروه

تحلیل سؤالهای پژوهش

آزمایش ( 1آموزش شفقتورزی) و گواه ،در کل تفاوت بین

بهمنظور تعیین برابری واریانس نمرههای بررسیشده و

میانگین نمرههای افراد در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با

مقایسه نمرههای گروههای آزمایش  1و گواه و آزمایش  2و

هم معنیدار است .همچنین نتایج آزمون مجذور جزئی اتا

گواه از آزمون لون استفاده شده است .نتایج این آزمون در

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

جدول  ۴آورده شده است.

بهعبارتدیگر ،حدود  86درصد از تفاوت میانگین نمرههای

طبق نتایج جدول  ،3در سطح معنیداری  3/35درصد،

مرحله پیشآزمون با مرحله پسآزمون و پیگیری را آموزش

واریانس بیشتر نمرهها با توجه به متغیرهای بررسیشده نرمال

شفقتورزی تبیین میکند .توان آماری آزمون نیز برابر  1و

بوده است.

میزان خطا بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است.
 -2آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر

 -9آموزش شفقتورزی بر بهزیستی ذهنی دانشجویان

بهزیستی ذهنی (کل و ابعاد) دانشجویان دختر دانشگاه

دختر دانشگاه فرهنگیان استان مؤثر است.

فرهنگیان استان مؤثر است.

طبق نتایج جدول  ،۴در سطح معنیداری  ،3/35در چهار

طبق نتایج جدول  ،5در سطح معنیداری  ،3/35در چهار

آزمون (اثر پیالیی ،لمبداویلکس ،اثر هاتلینگ و بزرگترین

جدول  .9نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس نمرهها به تفکیک گروه ،متغیر و مرحله
مؤلفه

پرسشنامه

هیجانی مثبت

هیجانی منفی
بهزیستی
ذهنی

روانشناختی

اجتماعی

گروه

آزمایش  -9گواه (شفقتورزی)

آزمایش  -2گواه (کاهش استرس)

مرحله

L.S

Sig

L.S

Sig

پیشآزمون

3/23

3/651

3/23

3/651

پسآزمون

1/15

3/393

3/239

3/653

پیگیری

9/31

3/313

3/131

3/1۴6

پیشآزمون

9/5

3/335

9/58

3/335

پسآزمون

12/5

3/331

19/2

3/3۴3

پیگیری

13/8

3/336

15/6

3/363

پیشآزمون

1/11

3/281

1/2۴

3/213

پسآزمون

3/315

3/832

3/31

3/396

پیگیری

3/338

3/82۴

۴/8

3/332

پیشآزمون

3/215

3/6۴2

3/129

3/389

پسآزمون

3/562

3/۴51

3/315

3/196

پیگیری

3/5۴1

3/۴63

3/111

3/13۴

پیگیری

3/333

1/333

3/261

3/612

جدول  .4نتایج آزمونهای چندمتغیره (تحلیل کوواریانس) در زمینه تأثیر آموزش شفقتورزی بر بهزیستی ذهنی
بهزیستی ذهنی

کل

آزمون

گروه آزمایش  9و گواه
V

F

sig

P.E.S

*O.P

اثر پیالیی

3/86

338/1

3/333

3/86

1

لمبداویلکس

3/336

338/1

3/333

3/86

1

اثر هاتلینگ

26/9

338/1

3/333

3/86

1

بزرگترین ریشه رُی

26/9

338/1

3/333

3/86

1
* P<0.05
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جدول  .5نتایج آزمونهای چندمتغیره (تحلیل کوواریانس) در زمینه تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی
بهزیستی ذهنی

کل

آزمون

گروه آزمایش ( 2آموزش کاهش استرس) و گواه
V

F

sig

P.E.S

*O.P

اثر پیالیی

3/859

263/1

3/333

3/859

1

لمبداویلکس

3/۴2

263/1

3/333

3/859

1

اثر هاتلینگ

22/8

263/1

3/333

3/859

1

بزرگترین ریشه رُی

22/8

263/1

3/333

3/859

1
* P<0.05

جدول  .6نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به مقایسه اثربخشی آموزش شفقتورزی و کاهش استرس بر بهزیستی ذهنی
بهزیستی ذهنی
کل

منبع

S.S

d.f

M.S

F

Sig

درون گروهها

3/16

1

3/161

8/38

3/33۴

بین گروهها

3/99

۴9

3/319

کل

1/31

۴8

آزمون (اثر پیالیی ،لمبداویلکس ،اثر هاتلینگ و بزرگترین

 -3بین اثربخشی آموزش شفقتورزی و آموزش کاهش

ریشه رُی) ،مربوط به تفاوت بین میانگین نمرههای دو گروه

استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی (کل و ابعاد)

آزمایش ( 2کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی) و گواه ،در کل

دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان تفاوت وجود دارد.

تفاوت بین میانگین نمرههای افراد در پیشآزمون ،پسآزمون و

با توجه به نتایج جدول  ،6نتایج آزمون تحلیل واریانس

پیگیری با هم معنیدار است .همچنین نتایج آزمون مجذور

حاکی است که تفاوت بین میانگین نمرههای گروه آزمایش 1

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

(آموزش شفقتورزی) و گروه آزمایش ( 2آموزش کاهش

است .بهعبارتدیگر ،حدود  85درصد تفاوت میانگین

استرس) در سطح معنیداری  3/35در زمینه بهزیستی ذهنی از

نمرههای مرحله پیشآزمون با مرحله پسآزمون و پیگیری را

نظر آماری معنیدار بوده است .نتایج حاکی است که این

کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی تبیین میکند .توان آماری

تفاوتها مربوط به بیشتربودن تأثیر آموزش کاهش استرس

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

مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزایش بهزیستی ذهنی ،نسبت به تأثیر

بوده است.

آموزش شفقتورزی بوده است.

نمودار  .9مقایسه اثربخشی آموزش شفقتورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی
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بحث
بهزیستی ذهنی یکی از مؤلفههای مهم سالمت روانی است

این ویژگی به فرد کمک میکند از شکلگیری افکار بدبینانه و

که شناسایی روشهای مؤثر برای بهبود آن بهویژه در

نشخوارهای فکری پیشگیری کند و در هیجانهای خود تعادل

دانشجومعلمان که در آینده مسئول حفظ و ارتقای سالمت

.

روان دانشآموزان هستند ،اهمیت مضاعفی دارد .این پژوهش

در تبیین دیگر ،شفقت خود بهعنوان شکلی از ارتباط با

با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی شفقتورزی و

خود ،میزان رضایتمندی فرد را افزایش میدهد و افراد دارای

کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی

شفقت بر خود در موقعیتهای مختلف و چالشانگیز کارآمد

دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی انجام شد.

عمل میکنند و بهواسطه مهربانی با خود ،شایستگیهای خود

نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل آماری نشان داد آموزش

را شناسایی و بر مشکالت غلبه میکنند .همچنین این افراد از

گروهی شفقتورزی بر بهزیستی ذهنی و بهطور مجزا بر ابعاد

تمرکز مثبت ،برنامهریزی منظم و پذیرش خود برخوردارند که

آن اثربخش بوده است .بر اساس جستوجوهای انجامگرفته،

این عوامل از طریق افزایش سالمت و انسجام روانی باعث

یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات هادیان و جبلعاملی

افزایش بهزیستی ذهنی آنان میشود

()۴3

.

( ،)31( )1389کرمی و همکاران ( Jeon ،)32( )1386و همکاران

همچنین نتایج پژوهش نشان داد آموزش گروهی کاهش

و کرد ()2316

استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی ذهنی و بهطور مجزا

( Elaine ،)33( )2316و )2316( Hollins

()3۴

( )35همسو است.

بر ابعاد آن اثربخش بوده است .این یافته با نتایج پژوهشهای

در تبیین این یافته با توجه به مبانی نظری درمان متمرکز بر

778

را برقرار سازد

()38

شعبانی و خلعتبری ( Janusek ،)۴1( )1389و همکاران ()2315

شفقت میتوان گفت که افراد با استفاده مؤثر از ذهنآگاهی،

()۴2

شناسایی ارزشها و تأکید بر تجربه هیجانات ناخوشایند و

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

سرکوبنکردن آنها و همچنین کسب انگیزه مراقبت و توجه

در تبیین این یافته میتوان گفت که ذهنآگاهی روشی

به سالمتی ،حساسیت ،همدلی و همدردی و دیدگاه

برای ارتباط بهتر با زندگی است که میتواند دردهای جسمی و

غیرقضاوتی که باعث میشود فرد تجربه هیجانی خود را

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

بشناسد و نگرشی مشفقانه به احساسات و عواطف منفی خود

ذهنآگاهی این کار را با هماهنگشدن با تجربه لحظهبهلحظه و

داشته باشد ،میتوانند با مهربانی و مهرورزی نسبت به کاستیها

ارائه بینش مستقیم در زمینه نقش ذهن در ایجاد دلشورههای

و بیکفایتیهای خود و احساسات مشترک انسانی و اعتراف به

بیمورد انجام میدهد ( .)۴6ذهنآگاهی بهعنوان یک آگاهی

اینکه همه انسانها نقص دارند و اشتباه میکنند ،به آنها

هدفمند و به دور از پردازش ادراکی خودکار و خودآیند باعث

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

ایجاد چارچوب متعادل ذهنی میشود که از بزرگنماییهای

و کاهش انتقاد از خود ،نشخوار فکری و سرکوبی افکار منفی

هیجانی و نامطلوب جلوگیری میکند و فرصتی فراهم میسازد

مثل اضطراب و درنهایت باعث بهزیستی ذهنی میشود.

که فرد از حالتهای هیجانی ناخوشایند فاصله بگیرد (.)۴1

 Crescentini ،و همکاران ()2311

()۴3

 ،عبدی و همکاران

افزون بر آن ،مطالعه اخیر  Neffو همکاران نشان داده

ذهنآگاهی باعث ایجاد تجربههای روشن و واضح میشود.

است شفقتورزی به خود نقش مؤثری در تنظیم هیجانات و

همچنین تجربه زندگی در لحظه را به افراد میآموزد و درنتیجه

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

میتواند نشانههای روانی منفی را کاهش و بهزیستی را افزایش

افراد ،به آنها کمک میکند میان خود و دیگران پیوند احساس

دهد ( .)۴۴انجام تمرینات ذهنآگاهی باعث رشد عاملهای

کنند و بهواسطه این احساس پیوند و وابستگی بر ترس از طرد

مختلف ذهنآگاهی مانند مشاهده ،غیرقضاوتی بودن،

و منزویشدن غلبه کنند ( .)39افرادی که شفقتورزی بیشتری

غیرواکنشی بودن و عمل توأم با هوشیاری میشود .رشد این

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

عاملها نیز باعث رشد بهزیستی روانشناختی و ذهنی و کاهش

هیجانهای منفی کمتری را بر خود تحمیل میکنند .همچنین

استرس میشود (.)۴9
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یافته های این پژوهش نشان داد آموزش کاهش استرس

دانشجویان گامهای مؤثری برداشت و به دلیل نقش تأثیرگذار

مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با آموزش شفقتورزی ،نقش

معلمان بر روحیه نسلهای بعدی جامعه از این طریق کمک

بیشتری در افزایش مؤلفههای اجتماعی و روانشناختی و

مؤثری به آینده جامعه کرد.

کاهش عاطفه منفی داشته است .به این معنا که ذهنآگاهی

پژوهش حاضر روی دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان

بیشتر می تواند بر بهزیستی ذهنی تأثیر داشته باشد .این یافته

استان چهارمحالوبختیاری انجام گرفته است؛ بنابراین ،در

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

تعمیم نتایج به سایر دانشجویان و دانشگاهها باید احتیاط کرد.

یافته باید گفت که  Baerو همکاران در پژوهشهای

پیشنهاد میشود این مداخالت روی سایر دانشجویان

مداخله ای خود ابراز کردند که انجام تمرینات ذهنآگاهی

دانشگاههای مختلف نیز اجرا شود.

باعث رشد ویژگی هایی همچون مشاهده دقیق ،غیرقضاوتی

کاربرد یافتهها در بالین

بودن و عمل توأم با هوشیاری و آگاهی می شود که رشد این

بر اساس نتایج پژوهش حاضر شایسته است که متصدیان

عاملها بهنوبه خود باعث رشد بهزیستی روانشناختی ،کاهش

دانشگاهی روشهای بهوشیاری را به دانشجویان آموزش دهند.

استرس و هیجانهای منفی روانشناختی (عاطفه منفی)

همچنین اساتید و مربیان با فراهمآوردن شرایط مناسب برای

میشود (.)۴8

افزایش تنظیم هیجانات از طریق آموزش برنامههای ذهنآگاهی

چرخه ذهنآگاهی مثبت به کمک مداخالت روانشناسی

و شفقتورزی به خود فرصت بیشتری برای بهزیستی روانی

مثبت و ذهنآگاهی ،بهزیستی لذتگرا و سعادتگرا را بهبود

دانشجویان فراهم کنند .سازمان آموزشوپرورش ،مسئوالن

میبخشد و در این زمینه به هم کمک میکنند .این پروسه

دانشگاه فرهنگیان ،مؤسسات آموزشی و تربیتی ،مراکز درمانی

چرخشی باعث میشود بر ذهنآگاهی و مداخالت مثبت

و برنامهریزان حوزه آموزش میتوانند از نتایج این پژوهش

همدیگر بهصورت ادامهدار تأثیر مثبت بگذارند و باعث بهبود

بهمنظور افزایش سالمت روان بهویژه افزایش بهزیستی ذهنی

بهزیستی افراد شوند و اثربخشی بیشتری نسبت به ذهنآگاهی

استفاده کنند.

یا مداخالت روانشناسی مثبت بهصورت جداگانه داشته باشند
( .)53پژوهشهای انجامشده در زمینه تأثیر آموزش کاهش
استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزایش بهزیستی روانشناختی
و پژوهشهای نزدیک به موضوع ،نتایج ذکرشده را تأیید
میکنند .درمجموع میتوان استنباط کرد که از طریق آموزش
کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی میتوان مهارتهای
ذهنآگاهی را تمرین و از این طریق به بهبود بهزیستی ذهنی
کمک کرد.

مالحظات اخالقی
این مطالعه پس از کسب اجازه از کمیته اخالق دانشگاه
آزاد اسالمی واحد شهرکرد با کد اخالق IR.IAU.

 SHK.REC.1399.014انجام شد .توضیح درباره اهداف
مطالعه ،کسب رضایت کتبی ،دادن حق کنارهگیری از مطالعه و
رعایت اصل رازداری از دیگر موارد اخالقی بود که در مطالعه
حاضر رعایت شده است.

حامی مالی

نتیجهگیری
با توجه به اهمیت بهزیستی بهعنوان یکی از فاکتورهای
سالمت روان و به دلیل نقش مهمی که معلمان در آینده جامعه

این مطالعه حمایت مالی نداشته است.

تعارض منافع

ایفا میکنند ،توجه به بهزیستی دانشجومعلمان میتواند دستیابی

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دکتری تخصصی نویسنده

به اهداف تأسیس دانشگاه فرهنگیان را تسهیل کند که تربیت

اول با کد  133۴963331399811622155۴1میباشد .تعارض

معلمانی کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسالمی ایران

منافع وجود ندارد.

است .نتایج این پژوهش نشان داد میتوان با تلفیق آموزش

تشکر و قدردانی

شفقتورزی و کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بهعنوان

این مقاله بخشی از پایاننامه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

روشهای مداخلهای مفید ،بهمنظور افزایش بهزیستی ذهنی

اسالمی واحد شهرکرد به شماره  853319928است که در
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دانشجویان دانشگاه فرهنگیان که با تیم تحقیق همکاری کامل

 تیم تحقیق ضمن تشکر از. مصوب شده است81/11/15 تاریخ

.داشتند تشکر و قدردانی میکند

 از،معاونت محترم پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
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