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Abstract
Introduction: Nurses have a key role in providing health services, so promoting their social wellbeing and life expectancy is associated with improving in job performance. The present study was
done with the aim of investigation the effectiveness of mindfulness and metacognition education on
social welfare and life expectancy of nurses.
Methods: in this quasi-experimental research with pretest and posttest design 60 nurses of Sirjan
hospitals Were randomly divided in 3 groups (each group 20 members), consist of: 2 treatment groups
(one for education based on mindfulness and another for education based on metacognition) and
one control group. Mindfulness training based on social relationships and social skills training with
metacognition approach are used for intervention groups. Keys social wellbeing scale and Schneider’s
life expectancy questionnaire are used for data gathering before and after educational intervention,
data were analyzed by SPSS software using descriptive and analytical statistics. Significance level
was set at 0.05.
Results: The mean scores of social welfare dimensions improved in intervention groups after applying
mindfulness and metacognition education. The most increase in mindfulness and metacognition
groups, was related to social participation and social acceptance subscales, respectively. Analysis
of covariance showed that mindfulness and metacognition educations had a positive effect on social
welfare and life expectancy of nurses (P<0.05(
Conclusions: mindfulness and metacognition educations can produce beneficial effects on social
welfare and life expectancy of people who face with high level of stress such as nurses.
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چکیده
مقدمــه :پرســتاران نقــش اصلــی را در ارائــه خدمــات ســامت دارنــد بنابرایــن ارتقــای بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی آنــان
بــا بهبــود عملکــرد شــغلی همــراه اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اثربخشــی آمــوزش هــای ذهــن آگاهــی و فراشــناخت بــر
بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی پرســتاران انجــام شــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــا پیــش آزمــون -پــس آزمــون  60نفــر از پرســتاران بیمارســتان هــای ســیرجان بــه طــور
تصادفــی در ســه گــروه  20نفــره شــامل؛ دو گــروه مداخلــه (یــک گــروه بــرای آمــوزش ذهــن آگاهــی و دیگــر آمــوزش فراشــناخت) و
یــک گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد .آمــوزش ذهــن آگاهــی مبتنــی بــر رفتــار اجتماعــی و آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی بــا رویکــرد
فراشــناخت بــرای گــروه مداخلــه اســتفاده شــد .بــرای جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه بهزیســتی اجتماعــی کییــز و پرسشــنامه امیــد
بــه زندگــی اشــنایدر قبــل و بعــد از مداخلــه ی آموزشــی اســتفاده گردیــد .دادهــا بــا نــرم افــزار  SPSSو بــا اســتفاده از آزمونهــای
توصیفــی و تحلیلــی آنالیــز شــدند .ســطح معنــی داری  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتــه هــا :میانگیــن نمــرات در ابعــاد بهزیســتی اجتماعــی در گــروه هــای مداخلــه بعــد از اجــرای آمــوزش فراشــناخت و ذهــن
آگاهــی افزایــش داشــت .بیشــترین افزایــش در گــروه هــای ذهــن آگاهــی و فراشــناخت بــه ترتیــب مربــوط بــه خــرده مقیــاس
هــای مشــارکت اجتماعــی و پذیــرش اجتماعــی بــود .آنالیــز کواریانــس نشــان داد کــه آمــوزش هــای ذهــن آگاهــی و فراشــناخت بــر
بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی پرســتاران اثــر مثبــت داشــته اســت (.)P>0/05
نتیجــه گیــری :آمــوزش هــای ذهــن آگاهــی و فــرا شــناخت مــی تواننــد اثــرات مفیــد بــر بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی
شــاغلین گــروه هــای شــغلی در معــرض اســترس بــاال ماننــد پرســتاران داشــته باشــد.
کلیدواژه ها :امید به زندگی ،بهزیستی اجتماعی ،ذهن آگاهی ،فراشناخت ،پرستاران.
مقدمه

در جوامــع امــروزی با رشــد ســریع تکنولــوژی و افزایــش پیوندهای

اجتماعــی ظهــور مســایل و مشــکالت فــردی و اجتماعــی نیــز
افزایــش یافتــه اســت .بســياري از مشــكالت عديــده جامعــه

امــروز ،بازتــاب مســائل و ناهنجاريهــاي فــردي اســت و ريشــه

ايــن ناهنجاريهــا در ضعــف تربيتــي اســت كــه در اصليتريــن
نهــاد اجتماع«خانــواده» وجــود دارد و همزمــان بــا رشــد فــرد ،در

همــه ســطوح جامعــه حركــت ميكنــد و تســريع مييابــد .زیــرا
فــرد ،خانــواده و جامعــه یــک مثلــث را تشــکیل مــی دهنــد کــه

اختــاالت رفتــاری در هــر یــک از آن هــا ســبب ایجــاد آســیبها

در دیگــری میگــردد ( .)1بنابرایــن افــراد بــرای مقابلــه بــا ایــن

مشــکالت بایســتی توانمنــد باشــند؛ افــرادي کــه از توانایــی حــل

مســئله بیشــتري برخوردارنــد بهتــر مــی تواننــد بــا انــواع اســترس

و مشــکالت زندگــی مقابلــه کننــد کــه خــود منجــر بــه کــم شــدن
مشــکالت روانشــناختی و اجتماعــی مــی شــود ( .)2بنابرایــن ،لــزوم
آمــوزش مهارتهــای شــناختی ،اجتماعــی ،محیطــی در زندگــی

افــراد بــه جهــت توانمنــد ســازی آنهــا مطــرح میشــود؛ اینکــه

چگونــه و بــا چــ ه کیفیتــی در جمــع حضــور یابنــد و رفتارهــای
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ی متناســب و مقبولــی را از خــود بــروز دهنــد (.)2
گروه ـ 

اســت و اشــاره بــه دانــش یــا باورهــای مربــوط بــه فکــر کــردن

دو مفهــوم رفتــاری بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی

و راهبردهایــی کــه افــراد از آنهــا بــرای تنظیــم و کنتــرل

بیــان مــی کننــد و مــی تــوان گفــت وجــه مشــترک هــر دوی

ماننــد باورهــای منفــی کنتــرل ناپذیــر ،بیشــترین همبســتگی را بــا

اجتماعــی فــرد مربــوط مــی شــود ،بهزیســتی اجتماعــی اســت

فعالیــت هــای شــناختی بــه عوامــل فراشــناختی بســتگی دارنــد

هرکــدام جنبــه هایــی از آگاهــی انســان در محیــط اجتماعــی را

فرایندهــای تفکــر اســتفاده میکننــد ،دارد .فراشــناختهای غلــط،

آنهــا آگاهــی یــا شــناخت مــی باشــد .مفهومــی کــه بــه آگاهــی

مجموعــهای از مقیاسهــای آســیبپذیری دارنــد ( .)8بیشــتر

( .)3بهزیســتی اجتماعــی بــه عنــوان گــزارش شــخصی افــراد

کــه برآنهــا نظــارت دارنــد و کنتــرل شــان مــی کننــد .عــاوه بــر

مــدل چنــد وجهــی  Keyseو  )2004( Shapiroاز بهزیســتی

اغلــب بــه صــورت احساســات ذهنــی تجربــه مــی شــوند کــه مــی

را در عملکــرد اجتماعــی آنهــا معلــوم میکنــد .ایــن پنــج عنصــر:

تــوان دریافــت کــه مهــارت هــای فراشــناختی بــه عنــوان یــک

ســامت روان مربــوط هســتند .ایــن عناصــر میتواننــد وحــدت

ســایر جنبــه هــای شــناختی محســوب مــی شــود (.)10

ی رشــد مــداوم جامعــه و میــزان راحتــی افــراد را در پذیــرش
بــرا 

آنــان را قــادر مــی ســازد بــا افزایــش آگاهــی در مــورد بهزیســتی

ســامت روان را مطــرح میکننــد ( .)4ســازه دیگــر مرتبــط بــا

بــر آنهــا ،شــرایط اجتماعــی را مناســب تــر ســازند ( .)9آمــوزش

شــناختی قــرار گرفتــه ،ســازه امیــد بــه زندگــی اســت ( .)5امیــد

(Met cognitive approach to Social skills

عناصــری از اهــداف و روشهــا و عوامــل (انگیــزش افــراد بــرای

اســت ( .)11فراشــناخت از طریــق تعدیــل حــل مســاله اجتماعــی

شــناختی پیچیــده ،چندبُعــدی ،پویــا و قدرتمنــد در بهبود ســازگاری

فراشــناختی از عوامــل مؤثــر در وضعیــت ســامت روانــی افــراد

از کیفیــت ارتباطــات آنهــا بــا دیگــران تعریــف میشــود (.)3

ایــن ،اطالعاتــی کــه از نظــارت فراشــناخت منشــعب مــی شــوند

اجتماعــی شــامل پنــج جنبــه میشــود کــه کارکــرد بهین ـ ه افــراد

تواننــد بــر رفتــار اثــر بگذارنــد ( .)9بــا توجــه بــه تعاریــف مــی

پیوســتگی ،یکپارچگــی ،پذیــرش ،مشــارکت و شــکوفایی بــه

پردازشــگر اطالعــات ،نظــم دهنــده ،مهــار کننــده و نظــارت کننــده

اجتماعــی ،تشــریک مســاعی ،پیونــد اجتماعــی و حــس ظرفیــت

مجهــز کــردن افــراد بــه مهــارت هــا و راهبردهــای فراشــناختی،

دیگــران ارزیابــی کننــد و در مجمــوع وجــود یــا عــدم وجــود

اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی و ســپس کنتــرل و نظــارت مناســب

عملکردهــای اجرایــی کــه بــه تازگــی مدنظــر پژوهشــگران علــوم

مهــارت هــای اجتماعــی بــا رویکــرد فراشــناختی MASST

بــه عنــوان ســازهای شــناختی انگیزشــی فــرض میشــود کــه بــا

 ،)Trainingدر حــل مســایل اجتماعــی و محیطــی اثــر گــذار

رســیدن بــه اهــداف) روابــط متقابلــی دارد و بــه عنــوان یــک عامل

بــر فعالیــت هــای جســمی و ذهنــی اثــر مــی گــذارد .باورهــای

تأثیرگــذار اســت ( .)6افزایــس اثربخشــی ایــن دو مفهــوم نیــاز بــه

هســتند .افــرادی کــه نقــص فراشــناختی در آنهــا باالســت از

اصطالحــی اســت کــه اولیــن بــار توســط )1976( Flavell

نتایــج تحقیقــی دیگــر نشــان داد که نقــص در فراشــناخت ،عملکرد

آمــوزش آنهــا از طریــق بکارگیــری فراشــناخت دارد .فراشــناخت

ســامت روانــی مناســبی برخــوردار نمــی باشــند ( .)12همچنیــن

بــه کار رفــت و بــه دانــش فــرد در مــورد فرآیندهــای شــناختی و

افــراد را کاهــش مــی دهــد ( .)13نتایــج تحقیقــی دیگــر نشــان

یادگیــری بــه طــور مطلــوب اســتفاده کــرد ،اشــاره دارد ( .)7در

و فراشــناختی روبــرو هســتند ( .)14بعــاوه بیــن خودکارآمــدی

مهــارت هــای فراشــناختی در بیــن افــراد شــده اســت .یادگیــری

گــزارش شــده اســت (.)15

راهبردهــای شــناختی بــه راهبردهایــی کــه افــراد بــرای یادگیــری،

انســان کمــک مــی کنــد ذهــن آگاهــی مــی باشــد .ذهنآگاهــی،

کننــد اشــاره دارد ( .)8فراشــناخت یــک مفهــوم چندوجهــی

خالــی از قضــاوت اســت کــه روشــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا

اینکــه چگونــه مــی تــوان از آن بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف

داده اســت کــه بیمــاران روان پریــش بــا نقــص هــای شــناختی

ســال هــای اخیــر تأکیــد زیــادی بــر آمــوزش بــا هــدف پیشــبرد

و باورفراشــناختی در بیــن افــراد همبســتگی مثبــت معنــاداری

«راهبردهــای شــناختی» و «فــرا شــناختی» را در بــر مــی گیــرد،

مفهــوم دیگــری کــه بــه آگاهــی شــناختی ،اجتماعــی و محیطــی

بــه خاطرســپاری ،یــادآوری و درک مطلــب از آنهــا اســتفاده مــی

بــه معنــی توجهکــردن بــه زمــان حــال بــه صــورت هدفمنــد و
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هم ـ ه تجــارب (مثبــت ،منفــی و خنثــی) محســوب میشــود (.)16

مراقبــت از بیمــاران مهــم و مؤثــر اســت ( .)22پرســتاران بزرگترین

و نشــخواری ذهــن را شناســایی و آنهــا را بــه الگوهــای آگاهانــه

و نقــش اساســی در تــداوم ،مراقبــت و ارتقــای ســامت بیمــاران

عنــوان رویدادهایــی ســاده و گــذرا در ذهــن تلقــی شــوند (.)15

و بهزیســتی روانشــناختی باالیــی برخــوردار باشــند ( .)23افــراد

مطــرح اســت و در مــوارد متعــددی بــرای بهبــود عملکــرد بــه کار

و گاهــی غیرمنظــم مشــغول بــه کار هســتند و کار آنهــا بــا تنــش

مهــارت جدیــد ســودمند اســت ،بــرای بازآمــوزی یــک مهــارت

تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد( .)24بنابرایــن از طريــق آمــوزش

اســت ( .)17مشــاهده کــردن موقعیــت هــا و شــرایط بــا حالــت

بــارز و ســازنده اي در زندگــي خانوادگــي و اجتماعــي خــود داشــته

گــردد ،بلکــه در عــوض فــرد ســعی مــی کنــد درگیــر مکانیســم

بــه بهزیســتی اجتماعــی و برقــراري نظــم و امنيــت اجتماعــي در

 Godfrinو  )2010( Heeringenتأثیــرات مثبتــی را از درمــان

درجــات پذيــرش اجتماعــي و همچنيــن تقويــت خوب نگريســتن و

و کیفیــت زندگــی پیــدا کردنــد (.)18

بــارز و شــاخص هــاي اساســي بهزیســتی اجتماعــی اســت الزم

ایــن روش بــه افــراد میآمــوزد کــه الگوهــای عادتــی غیــرارادی

بخــش از نیــروی انســانی نظــام ســامت را تشــکیل مــی دهنــد

و ارادی تبدیــل کننــد تــا احساســات و اندیشــههای منفــی بــه

دارنــد .بنابرایــن بدیهــی اســت کــه بایــد از ســامت جســمانی

تمریــن ذهنــی بــه عنــوان بازســازی و الگــوی حرکتــی در ذهــن

شــاغل در حرفــه پرســتاری معمــو َال در شــیفتهای کاری مختلــف

مــیرود ( .)16تمریــن ذهنــی عــاوه بــر اینکــه بــرای کســب

و ســختیهایی همــراه اســت کــه آنهــا را از لحــاظ روحــی و روانــی

و همچنیــن بهترشــدن اجــرای مهــارت در توانبخشــی نیــز مفیــد

هــاي مســتقيم و غيرمســتقيم بايــد پرســتاران را بــراي اينكــه نقش

ذهــن آگاهــی منجــر بــه تکذیــب و انــکار افــکار و احساســات نمی

باشــند ،آمــاده كــرد ،تــا بــا ارتقــای ســطح ســامت پرســتاران

هــای دفاعــی نشــود و نســبت بــه تجــارب پذیــرا باشــد (.)15

ســطح جامعــه نیــز کمــک نمــود .بــر ايــن اســاس تقويــت و ارتقــاء

مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر دوره هــای افســردگی ،ســامت روان

مثبــت نگريســتن بــه رفتارهــا و كردارهــاي ديگــران کــه از نــكات

 Vollestadو همــکاران ( )2011دریافتنــد کاهــش اســترس

مــی باشــد.

نگرانــی و صفــت اضطــراب در افــراد مبتــا بــه اختــال اضطــراب

حــوزه فراشــناخت و ذهــن آگاهــی بیشــتر معطــوف بــه یادگیــری و

پیامدهــای آموزشــی ذهــن آگاهــی بیــان کردنــد کــه آمــوزش

اثــرات و فایــده هــای مهــارت هــای فراشــناختی و ذهــن آگاهــی

معنــی داری موجــب کاهــش نشــانه هــای خلــق آســیب پذیــر و

مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرنــد .بعــاوه تمرکــز ایــن مطالعــه بــر

افــراد بــا آموختــن مهــارت هــای فراشــناختی و ذهــن آگاهــی در

کشــور مــی باشــد .بنابرایــن در مطالعــه حاضــر محقــق برآنســت

یابنــد .بهزیســتی اجتماعــی نوعــي بهداشــت روانــي ،فــردي و

اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی پرســتاران بررســی نمایــد.

مثبــت و منفــي افــراد از ديگرانــی اســت كــه در طــي زندگــي

روش کار

مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی موجــب تعدیــل نشــانه هــای اضطــراب و

بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر پژوهــش هــای انجــام شــده قبلــی در

مــی گــردد ( Tanay .)19و همــکاران ( )2014در بررســی

آمــوزش بــوده اســت ،در ایــن پژوهــش جنبــه هــای جدیدتــری از

مهــارت هــای ذهــن آگاهــی بــه لحــاظ آمــاری و بالینــی بــه طــور

ماننــد بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه زندگی بــه طــور نوآورانه ای

اضطــراب مــی شــود ( .)20بنابرایــن مــی تــوان انتظــار داشــت کــه

پرســتاران بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ارکان سیســتم بهداشــتی

زمینــه هــای اجتماعــی بــه بهزیســتی اجتماعــی بیشــتر دســت

کــه اثــرات آمــوزش فراشــناخت و ذهــن آگاهــی را بــر بهزیســتی

اجتماعــي اســت یــا در واقــع همــان ارزيابــي هــا و نگــرش هــاي

روزمــره خــود بــا آنــان در تعامــل هســتند ( .)21كــه در صــورت

طــرح پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــی بــا پیــش آزمــون -پــس

بــود .حرفــه پرســتاری نقــش محــوری و مهمــی در ارائــه خدمــات

بــرای گــروه هــای مداخلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون اجــرا

بــرای ســامت پرســتاران و بهبــود عملکــرد حرفــه ای آنــان در

شــهر ســیرجان (امــام رضــا (ع) و دکتــر غرضــی) ،بــود .بــه جهــت

تحقــق آن در جامعــه شــهروندان داراي انگيــزه و روحيــه خواهنــد

آزمــون بــا دو گــروه مداخلــه و یــک گــروه کنتــرل بــود .کــه

مراقبــت بهداشــتی در همــه کشــورها دارد و ســامت روانشــناختی

شــد .جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه پرســتاران بیمارســتان هــای
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دســتیابی بــه هــدف مطالعــه پرسشــنامه بیــن کلیــه پرســتاران

نمــره ممكــن  132اســت و دامنــه نمــره هــای بــه دســت آمــده

گردیــد .از  380پرســتار شــاغل تنهــا  60نفــر نمــره پاییــن در

(نمــره  )44-88و بــاال (نمــره  )89-132تقســيم مــی شــوند (.)27

شــاغل در بیمارســتان امــام رضــا (ع) و دکتــر غرضــی توزیــع

بــه ســه گــروه ســامت اجتماعــي پاييــن (نمــره ،)0-43متوســط

پرسشــنامه بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی کســب کردنــد

پرسشــنامه امیــد بــه زندگــی اشــنایدر ( )SHSتوســط Snyder

افــراد بــر اســاس بلــوک هــای جایگشــتی بــه صــورت تصادفــی

( .)29دارای 12عبــارت در طیــف لیکــرت  5درجــه ای اســت .از این

تقســیم شــدند 20 .نفــر از گــروه آزمایــش ،مداخلــه آمــوزش ذهــن

بــرای ســنجش تفکــر راهبــردی و  4عبــارت انحرافــی اســت .ایــن

معیــار خــروج از هــر گــروه ،غیبــت بیــش از ســه جلســه افــراد

و  11بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی شــوند .بــرای بــه

مرحلــه نتیجــه گیــری شــامل  11نفــر از گــروه آزمایــش آمــوزش

شــوند .تحقیقــات زیــادی از پایایــی و اعتبــار ایــن مقیــاس حمایــت

علــت غیبــت ریــزش داشــتند.

اســت ( .)30 ,29پایایــی آزمــون -بازآزمــون 0/80و در دوره هــای

کــه بــه عنــوان اعضــای نمونــه انتخــاب و وارد مطالعــه شــدند.

و همــکاران ( )1991بــرای ســنجش امیدواری ســاخته شــده اســت

در دو گــروه مداخلــه (40نفــر) و یــک گــروه کنتــرل (20نفــر)

عبــارت هــا؛  4عبــارت بــرای ســنجش تفکــر عاملــی 4 ،عبــارت

آگاهــی و  20نفــر آمــوزش مهــارت هــای فراشــناخت را گذراندنــد.

مقیــاس دو زیــر مقیــاس دارد :عامــل و راهبــرد .ســواالت 7 ،3

شــرکت کننــده در نظــر گرفتــه شــد کــه در پایــان  17نفــر در

دســت آوردن نمــرات کلــی ،نمــرات زیــر مقیــاس بــا هــم جمع می

فراشــناخت و ذهــن آگاهــی و  6نفــر هــم از گــروه کنتــرل بــه

مــی کننــد همســانی درونــی کل آزمــون بیــن  0/74تــا 0/84

بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات ،پرسشــنام ه بهزیســتی اجتماعی

بیشــتر از  8تــا 10هفتــه از ایــن میــزان نیــز باالتــر اســت (.)31

قــرار گرفــت .پرسشــنام ه  33ســؤالی بهزیســتی اجتماعــی کییــز

نتایــج پژوهــش دیگــری نشــان داد مقیــاس از روایــی مطلوبــی

شــده اســت و طــی دو مطالعــه بــر روی دو نمونـهی  373و 7882

( .)32در پژوهــش صمــدی فــر ( )2017از نمــره کل امیــد بــه

پايايــي ایــن ابــزار در مطالعــه هــای مختلــف داخلــی بــه تأییــد

کرونبــاخ  0/79بــه دســت آمــد (.)30

کــه بــا هــدف تعییــن ویژگــی هــای روانســنجی بــود آلفــای

 REC.1398.016از کمیتــه اخــاق دانشــکده علــوم پزشــکی

مطالعــه حیــدری و غنایــی ( )1387نیــز برابــر بــا  0/831گــزارش

بــه منظــور آمــوزش ذهــن آگاهــی مبتنــی بــر رفتــار اجتماعــی،

مربــوط بــه انســجام اجتماعــي 7 ،گويــه مربــوط بــه پذيــرش

آمــوزش ترکیبی (ســخنرانی و ســی دی آموزشــی) بر اســاس روش

مربــوط بــه انطبــاق اجتماعــي و  7گويــه مربــوط بــه شــكوفايي

ذهــن آگاهــی مبتنــی بــر افزایــش رابطــه اســتفاده شــد .جلســات

ا موافقــم ،موافقــم ،نظــری نــدارم ،مخالفم،کامـ َ
(کامـ َ
ا مخالفــم)

همچنیــن آمــوزش هــا همــراه بــا تکالیــف خانگــی همــراه بــود

اختصــاص مــی یابــد 8 .گویــه پرسشــنامه ( ،24-16، 29-26، 32

بــه تمریــن ذهــن آگاهــی مــی پرداختنــد .فرآینــد انجــام مداخلــه

کییــز و پرسشــنامه امیــد بــه زندگــی اشــنایدر مــورد اســتفاده

روایــی و پایایــی مقیــاس در ایــران نیــز تأییــد شــده اســت (.)30

بــر اســاس مــدل نظــری وی از ســاز ه بهزیســتی اجتماعــی ،تهیــه

برخــوردار بــوده و ضریــب پایایــی مقیــاس 0/81بــه دســت آمــد

نفــری در آمریــکا مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت ( .)25روايــي و

زندگــی اســتفاده شــد و ضریــب پایایــی مقیــاس بــه روش آلفــای

رســیده اســت ( .)27-25در مطالعــه هاشــمی و همــکاران ()1393

پــس از اخــذ کــد اخــاق بــه شــماره IR.SIRUMS.

کرونبــاخ  0/81گــزارش شــده اســت ( .)28اعتبــار پرسشــنامه در

ســیرجان ،تبییــن اهــداف پژوهــش و اخــذ رضایــت نامــه آگاهانــه،

گردیــد ( .)29ايــن پرسشــنامه داراي  33گويــه اســت كــه  7گويــه

بــرای گــروه مداخلــه اول ،در طــی  8جلســه یــک ســاعتی از روش

اجتماعــي 6 ،گويــه مربــوط بــه مشــاركت اجتماعــي 6 ،گويــه

ذهــن آگاهــی مبتنــی بــر کاهــش اســترس کابــات زیــن و روش

اجتماعــي اســت .پاســخ هــا براســاس مقيــاس  5درجــه اي ليكرت

بــه صــورت هفتگــی و بــه مــدت هشــت هفتــه ادامــه یافــت.

بــوده و بــه هــر گزينــه بــه ترتيــب نمــره هــاي  1، 2، 3، 4و 0

کــه آزمودنــی هــا بایــد در طــول هفتــه روزانــه بــه مــدت  30دقیقه

 )13-11 ،5بــه صــورت معكــوس نمــره گــذاري مــی شــوند .پايين

در (جــدول  )1آورده شــده اســت.

تريــن نمــره ممكــن در ســامت اجتماعــي صفــر و باالتريــن

18

زهرا ایزدآبادی و همکاران
جدول  .1فرآیند انجام آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر رفتار اجتماعی
موضوع اهداف جلسات

جلسات

جلسه اول

اجرای پیش آزمون ،برقراری ارتباط و مفهوم سازی مشکل.

جلسه دوم

آموزش تن آرامی برای  14گروه از عضالت که شامل ساعد ،بازو ،عضله ی پشت ساق پا ،ران ها ،شکم ،سینه ،شانهها ،گردن ،لب ،چشمها،
آرواره ها ،پیشانی.

جلسه سوم

آموزش تن آرامی برای  6گروه از عضالت شامل دستها و بازوها ،پاها و رانها ،شکم و سینه ،گردن و شانه ،آروارهها ،پیشانی و لبها و
تکالیف خانگی تن آرامی.

جلسه چهارم

آموزش ذهن آگاهی تنفس :تکنیکهایی از قبیل دم و بازدم همراه آرامش و حتی گفتن آرامش در هنگام دم و بازدم و بدون تفکر در مورد
چیز دیگر و تماشای تنفس آموزش داده شده و تکلیف خانگی ذهن آگاهی تنفس قبل از خواب به مدت  20دقیقه.

جلسه پنجم

آموزش تکنیک پویش بدن :توجه به حرکت بدن هنگام تنفس ،تمرکز بر اعضای بدن و حرکات آنها (جهت آگاهی عمدی از تمام اعضای
بدن) و جستجوی حس های فیزیکی (شنوایی ،چشایی و  ،)....تکلیف خانگی ذهن اگاهی خوردن (آرامش در خوردن و توجه به مزهی غذا).

جلسه ششم

آموزش ذهن آگاهی افکار :آموزش توجه به ذهن ،افکار مثبت و منفی ،خوشایند و ناخوشایند بودن افکار ،اجازه دادن به ورود افکار منفی و
مثبت به ذهن و به آسانی خارج کردن آنها از ذهن بدون قضاوت و توجه عمیق به آنها و تکلیف خانگی نوشتن تجارب منفی و مثبت روزانه
بدون پیش داوری در مورد آنها.

جلسه هفتم

ذهن آگاهی کامل :تکرار جلسات 5،4و  6هر کدام به مدت  20دقیقه

جلسه هشتم

جمع بندی جلسات آموزشی و اجرای پس آزمون

بــرای گــروه آزمایشــی دوم دوره آموزشــی مهــارت هــای اجتماعــی

گــروه فراشــناخت بــود .بــه گونــه ای کــه میانگیــن و انحــراف

طراحــی شــده اســت در ده جلســه  90دقیقــه ای توســط محقــق

گــروه فراشــناخت  15/13 ±2/56بــود و بعــد از اجــرای مداخلــه

بــا رویکــرد فراشــناختی کــه توســط شــینکر و همــکاران ()2004

معیــار خــرده مقیــاس پذیــرش اجتماعــی در قبــل از مداخلهــدر

برگــزار شــد .آمــوزش هــا شــامل مباحثــی چــون خــود مدیریتــی،

بــه  20/90 ± 2/38رســید کــه تفــاوت  5/77واحــدی در میانگیــن

قضــاوت هــای اجتماعــی و رفتــار مســؤالنه بــود .هــر جلســه

مشــهود بــود .میانگیــن و انحــراف معیــار خــرده مقیاس مشــارکت

آزمودنــی هــا بــه گــروه هــای چنــد نفــری تقســیم و در مــورد

اجتماعــی در قبــل از مداخلــه نیــز در گــروه ذهــن آگاهــی 2/99

موضوعــات اجتماعــی بــه بحــث و گفتگــو مــی پرداختند و ســپس

 14/50 ±بــود و بعــد از اجــرای مداخلــه بــه 18 ± 2/30رســید

جمــع بنــدی و نتیجــه گیــری توســط مربــی و همــه گــروه هــا

کــه تفــاوت  3/5واحــدی در میانگیــن مشــاهده شــد .همچنیــن

انجــام مــی شــد .همچنیــن فــرم هایــی حــاوی ســؤاالت و نــکات

کمتریــن افزایــش در گــروه ذهــن آگاهــی مربــوط بــه خــرده

کلیــدی بحــث جهــت تســهیل در جمــع بنــدی نظــرات تهیه شــده

مقیــاس پذیــرش اجتماعــی و در گــروه فراشــناخت در خــرده

بــود کــه در اختیــار گــروه هــا قــرار مــی گرفــت.

مقیــاس مشــارکت اجتماعــی مــی باشــد .بــه طوریکــه میانگیــن و
انحــراف معیــار خــرده مقیــاس پذیــرش اجتماعــی ،قبــل از مداخلــه

یافته ها

در گــروه دریافــت کننــده آمــوزش ذهــن آگاهــی 15/10 ±2/60

در ايــن پژوهــش  60نفــر از پرســتاران بیمارســتان هــای ســطح

بــود و بعــد از اجــرای مداخلــه بــه  16/03 ± 2/53رســید کــه تنهــا

شهرســتان ســیرجان وارد مطالعــه شــدند .از آمــار توصیفــی بــرای

 0/93تفــاوت بیــن دو میانگیــن دیــده شــد .میانگیــن و انحــراف

اجتماعــی و امیــد بــه زندگــی دو گــروه آزمایــش و گــروه کنتــرل

گــروه فراشــناخت  14/08 ± 2/89بــود و بعــد از اجــرای مداخلــه

بررســی شــاخصهای توصیفــی زیــر مقیــاس هــای بهزیســتی

معیــار خــرده مقیــاس مشــارکت اجتماعــی در قبــل از مداخلــه در

اســتفاده شــد ،نتایــج در (جــدول  )2گــزارش شــده اســت .همانگونه

بــه  16/83 ± 1/91رســید کــه تفــاوت  2/75واحــدی در میانگیــن

کــه نتایــج نشــان مــی دهــد میانگیــن پــس آزمــون در ابعــاد

هــا مشــاهده شــد .بنظــر مــی رســد در ارتبــاط بــا ارتقــای پذیــرش

بهزیســتی اجتماعــی در گــروه هــای آزمایــش افزایش یافته اســت.

اجتماعــی آمــوزش فراشــناخت موثــر تــر از آمــوزش ذهــن آگاهــی

بیشــترین افزایــش مربــوط بــه خــرده مقیــاس مشــارکت اجتماعــی

باشــد .در حالیکــه آمــوزش ذهــن آگاهــی بــر ارتقــای مشــارکت

در گــروه ذهــن آگاهــی و خــرده مقیــاس پذیــرش اجتماعــی در

مشــارکت اجتماعــی موثرتــر از فراشــناخت عمــل مــی کنــد.
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تفــاوت میانگیــن هــا در گــروه کنتــرل ،قبــل و بعــد از اجــرای

منظــور از آزمــون  Mباکــس اســتفاده شــد .نتایــج نشــان داد

همــراه بــوده اســت.

متغیرهــای وابســته در مرحله پیــش آزمــون ()F= 2.18, P= 0.072

مداخلــه یــا کاهــش اندکــی داشــته و یــا بــا افزایــش ناچیــزی

کــه مفروضــه همگنــی ماتریــس کواریانــس مشــاهده شــده ی

بــه منظــور تحلیــل داده هــا از نظــر اثــر بخشــی مداخلــه ،معنــی

و پــس آزمــون ( )F= 1.47, P= 0.147رعایــت شــده اســت .نتایــج

دار بــودن تغییــرات میانگیــن هــا بیــن دو گــروه مداخلــه و کنتــرل

مربــوط بــه آنالیــز کوواریانــس در مــورد متغیرهــای پژوهــش در

آزمــون از آنالیــز کوواریانــس چنــد متغیــره اســتفاده شــد .بــرای

از کنتــرل اثــر پیــش آزمــون تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه هــای

بررســی شــد ،بدیــن جهــت بــرای کنتــرل کــردن اثــر پیــش

(جــدول  )3گــزارش شــده اســت نتایــج نشــان مــی دهــد کــه پس

بررســی مفروضــات آزمــون توزیــع نرمــال داده هــا بــا اســتفاده از

مداخلــه و کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون وجــود دارد (.)p<0.05

آزمــون کولموگــراف اســمیرنوف ســنجیده شــد کــه نتیجــه آزمــون

بعبــارت دیگــر هــر دو روش آمــوزش (روش ذهــن آگاهــی و روش

نشــان دهنــده توزیــع نرمــال داده هــای مربــوط بــه کلیــه متغیرهــا

فراشــناخت) بطــور معنــاداری باعــث افزایــش بهزیســتی اجتماعــی

بــود ( .)p >0.05یکــی دیگــر از مفروضــات ایــن آزمــون ،بررســی

و امیــد بــه زندگــی در پرســتاران گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه

همســانی ماتریــس هــای واریانس-کوواریانــس مــی باشــد .بدیــن

کنتــرل شــده اســت.

جدول .2شاخصهای توصیفی زیر مقیاس های بهزیستی اجتماعی و امید به زندگی در گروه آزمایش و گروه کنترل
مقیاس

انسجام اجتماعی

پذیرش اجتماعی

انطباق اجتماعی

مشارکت اجتماعی

شکوفایی اجتماعی

بهزیستی اجتماعی

امید به زندگی

گروه

پس آزمون

پیش آزمون

ذهن آگاهی

میانگین
14/83

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

فراشناخت

15/08

2/93

17/37

2/45

کنترل

15/27

2/49

14/83

2/15

ذهن آگاهی

15/10

2/60

16/03

2/53

فراشناخت

15/13

2/56

20/90

2/38

کنترل

15/27

2/48

15/27

1/92

ذهن آگاهی

14/30

2/54

16/63

2/27

فراشناخت

15/44

2/31

17/10

2/39

کنترل

14/87

2/60

15/20

2/10

ذهن آگاهی

14/50

2/99

18/00

2/30

فراشناخت

14/08

2/89

16/83

1/91

کنترل

15/47

2/59

15/40

2/07

ذهن آگاهی

14/70

2/92

16/95

2/44

فراشناخت

14/37

2/38

17/47

2/54

کنترل

14/77

2/36

14/87

2/25

ذهن آگاهی

75/63

7/22

85/20

6/33

فراشناخت

72/77

7/02

81/23

5/59

کنترل

74/63

7/16

74/20

6/45

ذهن آگاهی

11/93

2/92

14/27

3/01

فراشناخت

11/57

2/79

13/92

2/76

2/36
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16/80

2/17

زهرا ایزدآبادی و همکاران
جدول :3بررسی آموزش ذهن آگاهی و فراشناخت بر بهزیستی اجتماعی و امید به زندگی در گروه آزمایش و کنترل با استفاده از آنالیز کوواریانس
متغیرها
بهزیستی اجتماعی
ذهن آگاهی
امید به زندگی
بهزیستی اجتماعی
فراشناخت
امید به زندگی

F

P-value

227/35

0/000
0/000

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مداخله

609/22

1

21/4

کنترل

951/46

1

28/57

0/000

مداخله

417/34

1

12/53

0/000

کنترل

690/96

1

164/65

0/000

مداخله

151/51

1

4/92

0/03

کنترل

508/61

1

33/99

0/000

مداخله

199/22

1

13/31

0/000

کنترل

6470/85

1

بــر ذهــن آگاهــی ( )MBSRبــر روی افزايــش جــرأت ورزي

بحث

در دانشــجويان مضطــرب موثــر بــوده اســت بگونــه ای کــه

هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ارزیابــی تأثیــر آمــوزش هــای

 MBSRبــرای رفــع اضطــراب اجتماعــی و خودارزیابــی منفــی

ذهــن آگاهــی و فراشــناخت بــر بهزیســتی اجتماعــی و امیــد بــه

مؤثــر بــوده و باعــث افزایــش عــزت نفــس و خودارزیابــی مثبــت

زندگــی در پرســتاران بیمارســتان هــای شــهر ســیرجان بــود .نتایج

در ایــن افــراد شــده اســت ( .)42تحقیقــات نشــان مــی دهنــد

تحلیــل بــا اســتفاده از آنالیــز کواریانــس نشــان داد که هــم آموزش

کــه تنظیــم هیجانــی ،آگاهــی فیزیولــوژی و همدلــی را افزایــش

ذهــن آگاهــی و هــم آمــوزش فراشــناخت بــر امیــد بــه زندگــی و

مــی دهــد ســطح باالتــر همدلــی بــرای افــراد کارمنــد در تمــام

بهزیســتی اجتماعــی پرســتاران تاثیــر مثبــت داشــته اســت .ایــن

ســطوح مطلــوب مــی باشــد بگونــه ای کــه محیــط هایــی کــه

یافتــه هــا بــا نتایــج بررســی هــای محققــان دیگــر مــورد تأییــد

دارای ســطوح باالتــری از همدلــی بیــن همــکاران هســتند ســطوح

قــرار گرفتــه اســت (.)35-33

باالتــری از عدالــت تعاملــی و ســطوح پاییــن تــری از آزار جنســی

نتایــج ایــن پژوهــش در زمینــه اثــر بخشــی آمــوزش هــای ذهــن

و رفتــار جامعــه ســتیزانه را نشــان داده انــد ( .)43راهبردهــاي

آگاهــی و فراشــناخت بــر امیــد بــه زندگــی پرســتاران بیمارســتان

فراشــناختي بــر راهبردهــاي شــناختي اعمــال كنتــرل مــي كننــد و

هــا نشــان داد کــه بعــد از برگــزاری هشــت جلســه ،هــم آمــوزش

بــه آنهــا جهــت مــي دهنــد .بنابرايــن ،بــراي موفقيــت در يادگيــري

ذهــن آگاهــی و هــم آمــوزش فراشــناخت باعــت ارتقــاء امیــد

الزم اســت راهبردهــاي شــناختي و فراشــناختي بــا هــم بــه كار

بــه زندگــی پرســتاران شــده اســت .ایــن یافتــه بــا پژوهــش

بــرده شــوند ( .)42دیــره و بنــی جمالــی ( )2009توســعه راهبردهای

هــای دیگــری کــه در جمعیــت هــای بالینــی بــه رابطــه ذهــن

شــناختی و فراشــناختی را الزمــه ادراک خــود کارآمــدی مــی داننــد

آگاهــی بــا بهبــود امیــد بــه زندگــی ( ،)36دوره هــای افســردگی،

( .)44اثــر بخشــی آمــوزش راهبردهــای فراشــناختی بــر کاهــش

ســامت روان و کیفیــت زندگــی پرداختــه انــد ،همخــوان اســت

اضطــراب امتحــان ،افزایــش خودکارآمــدی ،عــزت نفــس تحصیلی

( .)38 ,37همچنیــن در جمعیــت غیربالینــی ،اثــرات مثبــت مراقبــه

و هوشــیاری و خــود کنترلــی تأییــد شــده اســت ( .)43 ,42فرضیــه

ذهــن آگاهــی و تمریــن مراقبــه بــر توجــه و توانائــی کنتــرل بــر

دیگــر پژوهــش بــه اثــر بخشــی آمــوزش هــای ذهــن آگاهــی

نشــخوار فکــری منفــی ،توجــه متمرکــز بــر خــود ( ،)39نظــم دهی

و فراشــناخت بــر بهزیســتی اجتماعــی مــی پــردازد .بهزیســتی

هیجانــی ،بهبــود بهزیســتی روان شــناختی ( ،)40مؤثــر عنوان شــده

اجتماعــی از مفاهیمــی اســت کــه هــر جامعــه ای بــرای رســیدن

اســت ،چــرا که بــاور فراشــناخت بــه اکتســاب پیرامون فراشــناختی

بــه آن تــاش مــی کنــد (.)21

و دانــش دربــاره ی نحــوه اســتفاده از فرایندهــای کنتــرل شــناختی

نتایــج ایــن پژوهــش در زمینــه اثــر آمــوزش هــای ذهــن آگاهــی

اشــاره دارد (.)41

و فراشــناخت بــر بهزیســتی اجتماعــی نشــان داد کــه هــر دو

در پژوهــش دیگــری تأثیــر برنامــه کاهــش اســترس مبتنــی
21
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متغیــر بــر بهزیســتی اجتماعــی پرســتاران تأثیــر مثبــت معنــادار

محدودیــت هــای ایــن پژوهــش :عــدم کنتــرل عوامــل تأثیرگــذار

توانــد بــه بهبــود بهزیســتی اجتماعــی در همــه ابعــاد آن بــرای

تحقیــق و عــدم همــکاری بعضــی از آزمودنــی هــا در اجــرای

آموزشــی ذهــن آگاهــی بــرای بهزیســتی اجتماعــی مســایلی بــوده

هــای مکــرر بــا سرپرســتاران و نیروهــای پرســتاری و ترغیــب آنها

آنــان بــه طــور روزمــره بــا آن ســرو کار داشــته و اثرات مســتقیم آن

و یــا میــزان جامعــه پســندی آزمودنــی هــا از مــواردی بــود کــه

بهزیســتی اجتماعــی ارزیابــی رفتارهــای معنــادار مثبــت و منفــرد

شــود پژوهــش هایــی بــا اســتفاده از رویکردهــای آموزشــی مبتنــی

ســامت هــر جامعــه ای معرفــی مــی کنــد ،کــه منجــر بــه کارآیی

اجتماعــی ماننــد مســأله اعتیــاد و آســیب هــای اجتماعــی بزهکاری

مختلــف دیگــر در ایــن زمینــه همراســتا اســت (.)46

انجــام شــده اســت کــه الزم اســت ایــن آمــوزش هــا در بیــن

داشــته اســت .و مــی تــوان گفــت آمــوزش هــای ذکــر شــده مــی

فرهنگــی ماننــد :خانــواده ،محــل کار بــر متغیرهــای وابســته

افــراد مختلــف کمــک کنــد .موضوعــات مطــرح شــده در برنامــه

فعالیــت هــای طــول دوره بــود کــه تــاش شــد بــا هماهنگــی

کــه بــا نیازهــای فــردی و شــخصی پرســتاران نزدیــک تــر بــوده و

ایــن مســئله مرتفــع شــود .ویژگــی هــای فــردی و شــخصیتی

را بــه طــور ملمــوس حــس مــی کــرده انــد .بــه زعــم گلداســمیت

کنتــرل آنهــا بــرای محقــق امــکان پذیــر نبــود .پیشــنهاد مــی

فــرد در ارتبــاط بــا دیگــران اســت و آن را یکــی از شــاخص هــای

بــر ذهــن آگاهــی و فراشــناخت در زمینــه مشــکالت مختلــف

رفتــار فــرد مــی گــردد ( .)45ایــن نتایــج بــا نتایــج پژوهــش هــای

و جنایــی هــم اســتفاده شــود .ایــن پژوهــش در بیــن پرســتاران

افــرادی کــه از توانایــی فراشــناختی برخوردارنــد قــادر بــه ایجــاد

ســایر گــروه هــای شــغلی ماننــد کارمندان،کارگــران ،و مدیــران

طریــق از ســامت روانــی و بهزیســتی بیشــتری برخــوردار مــی

آگاهــی در مــورد گــروه هــای ســنی مختلــف و یــا جوامــع مختلــف

نيــاز بــه انعطــاف پذيــري ،يكپارچگــي و اســتفاده از راهبردهــاي

مــی شــود مدیــران بیمارســتان هــا و مدیــران پرســتاری اینگونــه

تعــادل بیــن کنــش هــای درونــی و بیرونــی خودهســتند و از ایــن

مختلــف نیــز انجــام شــود .پژوهــش هایــی بــا محوریــت ذهــن

شــوند ( .)47عواطــف مثبــت كاركردهــاي شــناختي پيچيــده را كــه

بــرای بهتــر شــناختن اثــرات آن ضــروری اســت .بعــاوه پیشــنهاد

شــناختي ماننــد حــل خالقانــه مســائل ،تصميــم گيــري و يادگيري

آمــوزش هــا را در جهــت کاهــش اســترس و فشــارهای روانــی

مــي شــود را تســهيل مــي كنــد .از ايــن رو افــرادي كــه عواطــف

پرســتاران بــکار گیرنــد.

مثبــت دارنــد ،انگيــزه بيشــتري بــراي یادگیــری دارنــد .همچنيــن

عواطــف مثبــت بــا ايمنــي ،ســامت جســماني ،رضايــت از زندگي،

سپاسگزاري

برانگیختگــی ،ســامت جســم و روان رابطــه میســتقیم و درمقابــل

بدینوســیله تيــم تحقيــق بــر خــود الزم مــی دانــد کــه از مســؤولین

عواطــف منفــی بــا تنیدگــی مزمــن و پایدار،کاهــش پاســخ دهــی

و پرســتاران شــاغل در بیمارســتان هــای امــام رضــا (ع) و دکتــر

روانشــناختی بــه تنيدگــي رابطــه مســتقيم دارد (.)48

غرضــی شهرســتان ســیرجان کــه درانجــام پژوهــش همــکاری
کردنــد ،تشــکر و قدردانــی نمایــم.

نتیجه گیری

بــا توجــه بــه آنچــه عنــوان گردیــد بــا ارتقــای بهزیســتی اجتماعی

تضاد منافع

و افزایــش امیــد بــه زندگــی در اقشــار مختلــف بخصــوص افــراد

نویســندگان اعــام ميدارنــد كــه هیــچ گونــه تضــاد منافعــی در

شــاغل در محیــط هــای پــر اســترس ،ماننــد پرســتاران ،مــی تــوان

نــگارش ايــن مقالــه وجــود نــدارد.

ســطح ســامت اجتماعــی و روانــی آنهــا را ارتقــاء داد بدیــن منظور
مداخالتــی چــون ذهــن آگاهــی و فراشــناخت مــی توانــد مؤثــر

واقــع شــود و ارائــه ایــن آمــوزش هــا مــی توانــد اثــرات مفیــد

اجتماعــی را در بیــن شــاغلین گــروه هــای شــغلی در معــرض
اســترس بــاال بویــژه پرســتاران ایجــاد کنــد.
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