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Abstract
Introduction: Mindfulness is a therapeutic process that refers to purposeful, non-judgmental
attention, along with accepting and acknowledging experiences and living in the moment. This study
was conducted to evaluate the effectiveness of mindfulness training on psychological distress and
perceived stress in nursing students.
Methods: The method of this research was semi-experimental and pre-test-post-test method with
control group. The statistical population of the present study consisted of all female nursing students
of Rafsanjan University of Medical Sciences. The research sample consisted of 30 individuals
selected by targeted sampling method and randomly divided into two experimental groups (15
people) and control (15 people). Perceived stress (2005) responded before and after the intervention.
The experimental group underwent 8 minutes of 80-minute sessions (once a week) under the
direction of Cabin Dabin's mindfulness management (2000) and the control group did not receive
any intervention. Subjects' scores were analyzed using mean, standard deviation and analysis of
covariance using SPSS-22 software.
Results: The findings showed that there was a difference between the scores of psychological distress
in the pre-test (66.30±6.53) and post-test (89.88±7.12) (P <0.01). Also, a significant difference was
observed in the perceived stress scores in the pre-test (28.31 ±4.46) and post-test (21.73 ± 5.24) in
the experimental group after the intervention. This difference was not observed in the control group
(P <0.01).
Conclusions: Mindfulness training is effective in increasing psychological hardship and perceived
stress. Therefore, this type of training can be used to reduce the stress of nursing students.
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چکیده
مقدمــه :ذهــن آگاهــی فراینــدی درمانــی اســت کــه بــر توجــه هدفمنــد ،غیــر قضاوتــی ،همــراه بــا پذیــرش تجــارب و اعتــراف بــه آن و
زیســتن در لحظــه اشــاره دارد .ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی اثــر بخشــی آمــوزش ذهــن آگاهــی بــر ســخت رویــی روانشــناختی و
اســترس ادراک شــده دانشــجویان پرســتاری انجــام شــد.
روش کار :روش ایــن تحقیــق نیمــه تجربــی و بــه روش پیشآزمون-پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه ی آمــاری پژوهــش
حاضــر را کلیــه ی دانشــجویان دختــر رشــته پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان تشــکیل دادنــد .نمونــه ی پژوهــش شــامل 30
نفــر کــه بــه روش نمونــه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــده بودنــد و بــه طــور تصادفــی در دو گــروه آزمایشــی ( 15نفــر) و کنتــرل ( 15نفــر)
قــرار گرفتنــد و بــه پرسشــنامه هــای ســخت رویــی روانشــناختی کوباســا ( )1979و اســترس ادراک شــده ( )2005قبــل و بعــد از مداخلــه
پاســخ دادنــد .گــروه آزمایــش بــه مــدت  8جلســه  80دقیقــه ای (هفتــه ای یــک بــار) تحــت درمــان مدیریــت ذهــن آگاهــی محــور
کابــات ذیــن ( )2000قــرار گرفتنــد و گــروه کنتــرل هیــچ مداخلــه ای دریافــت نکــرد .نمــرات آزمودنیهــا بــا اســتفاده از میانگیــن ،انحــراف
معیــار و تحلیــل کوواریانــس و بــه کمــک نــرم افــزار  SPSS -22تحلیــل شــد.
یافتــه هــا :یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد بیــن نمــرات ســخت رویــی روانشــناختی در مرحلــه پیــش آزمــون ( )66/30±6/53و پــس
آزمــون ( )P>0/01( )89/88±7/12تفــاوت معنــاداری را نشــان داد .همچنیــن در نمــرات اســترس ادراک شــده در مرحلــه پیــش آزمــون
( )28/31±4/46و پــس آزمــون ( )P> 0/01( )21/73±5/24در گــروه آزمایــش پــس از اجــرای مداخلــه تفــاوت معنــاداری مشــاهده شــد.
ایــن تفــاوت در گــروه کنتــرل مشــاهده نشــد.
نتیجــه گیــری :از آنجــا کــه آمــوزش ذهــن اگاهــی بــر افزایــش ســخت رویــی روانشــناختی و و اســترس ادراک شــده موثــر اســت مــی
تــوان از ایــن نــوع آمــوزش مــی تــوان بــرای کاهــش اســترس ادارک شــده تحصیلــی و افزایــش ســخت رویــی دانشــجویان رشــته ی
پرســتاری اســتفاده کــرد.
کلیدواژه ها :ذهن آگاهی ،سخت رویی روانشناختی ،و استرس ادراک شده ،دانشجویان پرستاری.
مقدمه

ذهــن آگاهــی ،نوعــی آگاهــی اســت کــه در زمــان توجــه مــا بــه
تجربیاتمــان نســبت بــه موضــوع خاصــی شــکل مــی گیــرد.
توجــه ای کــه متمرکــز بــر هــدف اســت و در زمــان حــال و بــدون
قضــاوت صــورت مــی گیــرد [ .]1ذهــن آگاهــی ویژگــی ای اســت
کــه توســط آن مــی تــوان تجربیــات خــود را مشــاهده کــرد بــدون

آنکــه فــرد بــا آنهــا درگیــر شــود ،همچنیــن وضعیتــی اســت کــه
مــی تــوان بــا وضــوح و شــفافیت بیشــتر ،اتفاقــی را کــه در ذهــن و
حتــی در دنیــای اطــراف در حــال رخ دادن اســت را درک و نســبت
بــه آنهــا آگاهــی پیــدا کــرد .ذهــن آگاهــی فــرد را هوشــیارتر و آگاه
تــر و او را قــادر بــه کنتــرل و مدیریــت احساســات و عواطــف خــود
مــی کنــد کــه همیــن امــر ســبب مــی شــود تصمیمــات معقوالنــه

مریم آخوندی و همکاران

پژوهشــگران یفاتــه انــد کــه آمــوزش ذهــن آگاهی موجــب کاهش
اســترس تحصیلــی مــی شــود [ .]2برخــی مطالعــات نیــز نشــان
داده انــد کــه کــه آمــوزش ذهــن آگاهــی در کاهــش اســترس
تحصیلــی و افســردگی دانشــجویان پزشــکی تاثیــر دارد [.]4
ســخت رویــی بــه معنــای فــرد دارای انــرژی زیــاد ،کوشــش و
فعالیــت و تمــام قــوا ،بــه شــدت بــا قــدرت برخــورد کــردن بــا
مشــکالت ،موانــع و دردمنــدی مــی باشــد .ســخت رویــی
روانشــناختی ترکیبــی از باورهــا در مــورد خویشــتن و جهــان
تعریــف اســت کــه از ســه مولفــه ی تعهــد ،کنتــرل و مبــارزه جویی
تشــکیل شــده اســت .شــخصی کــه از تعهــد بــاالی برخــوردار
اســت .اهمیــت و معنــای اینکــه چــه کســی اســت و چــه فعالیتــی
انجــام مــی دهــد را بــاور دارد .افــرادی کــه در مولفــه کنتــرل قــوی
هســتند رویدادهــای زندگــی را قابــل پیــش بینــی و کنتــرل مــی
داننــد و برایــن باورنــد کــه قادرنــد بــا تــاش آنچــه را کــه در
اطرافشــان رخ مــی دهــد ،تحــت تاثیــر قــرار دهنــد .اشــخاصی کــه
مبــارزه جویــی باالیــی دارنــد ،موقعیــت هــای منفــی یــا مثبتــی
کــه بــه ســازگای مجــدد نیــاز دارد را فرصتــی بــرای یادگیــری
و رشــد بیشــتر مــی داننــد ،تــا تهدیــد بــرای امنیــت و آســایش
خویــش [ .]10ســخت رويــي يــك ويژگــي اكتســابي و يادگرفتنــي
اســت نــه صرفــا يــك ويژگــي ذاتــي .ايــن ويژگــي مثبــت بــه
عنــوان يــك ســازه ي شــخصيتي از تجربيــات مفيــد و متفــاوت
دوران كودكــي نشــأت مــي گيــرد و بــه تدريــج بــه عنــوان يــك
ويژگــي كلــي ،در رفتارهــا و احساســات فــرد ظاهــر مــي شــود
[ .]11یافتــه هــا نشــان مــی دهنــد کــه ذهــن آگاهــی بــا تعهــد
و کنتــرل رابطــه مثبــت و معنــاداری دارد [ .]12دوری از خانــواده
و کاهــش ارتبــاط بــا خانــواده و دوســتان ،مشــکالت اقتصــادی،
در آمــد پائیــن خانــواده و عــدم تمرکــز دانشــجویان مــی توانــد
عاملــی بــرای اســترس تحصیلــی بــاال در آن هــا باشــد .بــا توجــه
بــه آن چــه بیــان شــد و ســخت رویــی روانشــناختی مــی توانــد به
ایــن دســته از دانشــجویان در مدیریــت اســترس تحصیلــی کمــک
کنــد ،لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف اثــر بخشــی آمــوزش ذهــن
آگاهــی بر ســخت رویــی روانشــناختی و اســترس تحصیلــی ادراک
شــده درد انشــجویان رشــته ی پرســتاری انجــام شــد.

تــری در حــل مســائل بــه طــور موفقیــت آمیــز اتخــاذ نمایــد [.]2
کاربــرد مداخــات و درمــان هــای مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی یــا
اســتفاده از شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی در حــوزه
ســامت روان بــه طــور گســترده در بیســت ســال گذشــته رشــد
یافتــه اســت [ ]3و بــه اشــکال خیلــی متفاوتــی در پژوهــش هــا و
درمــان هــای روانشــناختی تلفیــق گشــته اســت .ذهــن همیشــه
در تمرکــز روی افــکار گوناگــون بــه طــور همزمــان ناتــوان و
ســرگردان اســت .ایــن فعالیــت شــناختی بــه عنــوان پراکندگــی
ذهنــی و ذهــن ســرگردان معــروف اســت .از طريــق ذهــن آگاهــي
افــكار و رفتارهايــي كــه قبــا ناهشــيار يــا اتوماتيــك بودنــد ،تبديل
بــه پديــده هايــي قابــل ،مشــاهده مــي شــوند كــه در بــدن يــا
ذهــن خــود فــرد در حــال وقــوع هســتند .ايــن حالــت بــه عنــوان
ادراك مجــدد توصيــف شــده اســت .تمرينــات ذهــن آگاهــي بــه
دنبــال ايجــاد بينــش نســبت بــه پديــده هــاي هيجانــي و ذهنــي
درونــي فــرد ،ســبب مــي شــوند فــرد فهــم بهتــري از نيازهــاي
خــود پيــدا كنــد و در نتيجــه تغييــرات مثبتــي در فــرد ايجــاد شــود
[ .]5تعــداد بســیاری از تحقیقــات بــه بررســی اســتفاده از مداخــات
ذهــن آگاهــی پرداختــه انــد (کابــات زیــن .)2003،امــروزه ،بــا
شــکل گیــری نظــام هــای نویــن در عرصــه هــای آموزشــی بویــژه
دیــدگاه هــای فراشــناختی ،رویکــرد آموزشــی مداخلــه ای ذهــن
آگاهــی بــرای کاهــش اســترس تحصیلــی ادراک شــده و ســخت
رویــی روانشــناختی فراگیــران مهیــا اســت [.]6
مســائل تحصيلــي يكــي از مهــم تریــن منـــابع اســـترس در
دانشــجويان اســت .آن هــا در مواجهـــه بـــا عوامـــل اســترس زا،
واكنــش هــاي جســماني و روانشــناختي متفاوتــی را نشــان مـــي
دهنـــد .اســترس نيرويــي اســت كــه در موقــع اعمــال بــر يــك
ســامانه ،موجــب برخــي تغييــرات قابــل توجــه در آن مــي گــردد
و نوعــي حالــت تنــش روان شــناختي اســت كــه بوســيله انــواع
نيروهــا يــا فشــارها بوجــود مــي آيــد و بهزیســتی جســمی و روان
شــناختی فــرد را تهدیــد مــی کننــد (منبــع) .اســترس تحصيلــي
ادراک شــده بــه احســاس نيــاز بــه آگاهــی و بــه طــور همزمــان،
ادراك فــرد مبنـــي بـــر نداشــتن وقــت كافي بــراي رســیدن به آن
دانــش اشــاره مــي كنــد (منبــع) .اســترس موجــب آســيب هــاي
جســماني ،كمبــود انــرژي ،عــدم انگيــزش ،مـــشكالت سیســتم
گوارشــي و مشــكالت خــواب مــی شــود .اســترس بــر عملکــرد
تحصیلــی ،اجتماعــی و شــغلی ،رضایــت شــخصی و از همــه
مهمتــر ،ســامت روانــی دانشــجویان تأثیــر نامطلــوب خواهــد
داشــت [ .]8مطالعــات زیــادی در رابطــه بــا آمــوزش ذهــن آگاهــی
و اســترس ادراک شــده تحصیلــی انجــام گرفتــه اســت .برخــی

روش کار
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه ی نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش
آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .جامعــه ی آمــاری
پژوهــش حاضــر را کلیــه ی دانشــجویان دختر پرســتاری دانشــگاه
علــوم پزشــکی رفســنجان در ســال تحصیلی  1397 -98تشــکیل
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دادنــد .روش نمونــه گیــری براســاس نمونــه گیــری در دســترس
بــود .حجــم نمونــه براســاس پژوهشــهای پیشــین ( )13،14و بــا
اطمینــان  95درصــد و تــوان آزمــون 80درصــد 30 ،نفــر و بــرای
هــر گــروه  15نفــر بــرآورد شــد .در نهایــت براســاس معیارهــای
ورود بــه پژوهــش انتخــاب شــدند کــه در دو گــروه مداخلــه و
کنتــرل تخصیــص تصادفــی یافتنــد.

ل در
ي تعامــ 
عملکــرد تحصیلــي در بیــرون از کالس ،دشــوار 
مدرســه و دشــواري مدیریــت کار ،خانواد ه و مدرسـ ه تشــکیل شــده
اســت .در ایــن ابــزار دامنــه ی نمــره ی کلــی اســترس تحصیلــی
ي
افــراد بیــن کمتریــن ( )0تــا بیشــترین ( )297اســت .شــاخص هــا 
ي نی ـ ز وجــو د عوامــل چهارگانــه را
ل تاییــد 
ل عام ـ 
ش تحلی ـ 
بــراز 
تأییــد کــرده انــد .ضرایــب آلفــای کرونبــاخ عامــل کلــی اســترس
تحصیلــی ادراک شــده و زیرمقیــاس هــای دشــواری عملکــرد
تحصیلــی در کالس و بیــرون از کالس ،دشــواری تعامــل در
دانشــگاه و در نهایــت دشــواری مدیریــت کار ،خانــواده و دانشــگاه
بــه ترتیــب برابــر بــا  0/93 ،0/95 ،0/98و  0/83بــه دســت آمــد
[.]15
پرسشــنامه ی ســخت رویــی روانشــناختی ( ،)PHI( )1979ایــن

𝑛1 = 𝑛2 = (𝑆12 + 𝑆2 2)(𝑍1−𝛼 /2 + 𝑍1−𝛽)2 /(𝑋1 − 𝑋2)2

آزمودنــی هــا بــه آزمــون اســترس ادراک شــده ( )2005و ســخت
رویــی روانشــناختی کوباســا ( )1979قبــل و بعــد از مداخلــه پاســخ
دادنــد .معیــار ورود بــه مطالعــه شــامل عالقــه منــدی بــه شــرکت
در طــرح ،عــدم درگیــر بــودن بــا حوادثــی کــه در شــش مــاه اخیــر
بــرای فــرد پیــش آمــده اســت ،عــدم ســابقه مصــرف مــواد مخــدر
یــا الــکل ،عــدم ســابقه بیمــاری روانــی ،نمــره پاییــن در اســترس
تحصیلــی بــود .مالحظــات اخالقــی ایــن پژوهــش شــامل مــوارد
ذیــل بــود :الــف) کلیــه ی شــرکت کننــدگان در پژوهــش بــا
اختیــار و تمایــل خود شــرکت کردنــد .ب) دربــاره اصــول رازداری و
محرمانــه بــودن هویــت شــرکت کننــدگان بــه آنــان اطمینــان داده
شــد کــه کلیــه اطالعــات بــه صــورت محرمانــه باقــی خواهــد ماند
ج) در پایــان آمــوزش از شــرکت کننــدگان در پژوهــش تقدیــر و
تشــکر بــه عمــل آمــد .د) شــرکت کننــدگان در صــورت خواســت
هــر زمانــی کــه از ادامــه مشــارکت منصــرف شــدند ،میتواننــد
آزادانــه گــروه را تــرک نماینــد.
ابزار گردآوری داده ها عبارتند از:
پرسشــنامه ی اســترس تحصیلی ادراک شــده ( ،)PASQ()2005در
این پژوهش بـــراي انـــدازه گیـــري اســترس تحصیلی از مقیـــاس
اســترس تحصیلــی ادراک شــده اســتفاده شــده اســت کــه توســط
زاژاکــووا و همــکاران ( )2005ســاخته شــده اســت .مفهوم اســترس
تحصیلــی از طریــق  27تکلیــف مربــوط بــه دانشــگاه انــدازه گیری
س تحصیلــي ،از شــرکتکنندگان
مــی شــود .در پرسشــنام ۀ اســتر 
ن اســترس زایــي هریــک از  27تکلیــف
خواســت ه ميشــو د میــزا 
س  11درجــه اي از (بــه هیــچ وجــه اســترس
ک مقیــا 
را روي ی ـ 
زا نیســت= نمــر صفــر)تــا (کامــل اســترس زا اســت = نمــر ه ده)
ي بــا اســتفاد ه از
ي اصل ـ 
ل مؤلف ـ ه هــا 
ن کنن ـد .نتایــج تحلی ـ 
تعیی ـ 
ش ابلیمیــن نشــان داده انــدپرسشــنامه اســترس تحصیلــي
چرخ ـ 
ي در کالس ،دشــواري
از چهــا ر عامــل دشــواري عملکــر د تحصیلـ 

مقیــاس توســط کوباســا ( )1979ســاخته شــده و دارای  45مــاده
بــا خــرده مقیــاس هــای چالــش ( 15ســوال) ،تعهــد ( 15ســوال)
و کنتــرل ( 15ســوال) اســت کــه براســاس مقیــاس لیکــرت
چهارگزينــه ای اصــ ً
ا درســت نیســت (نمــره  ،)0تــا حــدودی
درســت (نمــره  ،)1درســت (نمــره  )2و کامـ ً
ا درســت اســت (نمــره
 )3نمــره گــذاری مــی شــود .بــر اســاس آلفــای کرونبــاخ همســانی
درونــی مقیــاس بــرای خــرده مقیــاس هــای چالــش ،تعهــد،
کنتــرل و سرســختی کلــی بــه ترتیــب  0/75 ، 0/84 ،0/71و 0/88
بــه دســت امــده اســت و روایــی قابــل قبولــی گــذارش شــده اســت
[ .]16در ایــران ضریــب پایایــی از روش بازآزمایــی بــا فاصله شــش
هفتــه ای بــرای مولفــه هــای بــاال بــه ترتیــب 0/57 ، 0/45 ، 0/80
و  ،0/61همســانی درونــی کلــی ســواالت آزمــون از طریــق آلفــای
کرونبــاخ  0/683بــه دســت آمــده اســت و روایــی مقیــاس از طریق
تحلیــل عاملــی تاییــدی ،تاییــد شــده اســت [.]17
برنامــه آمــوزش ذهــن آگاهــی در ســال  2000توســط جــان کابات
زیــن تدویــن شــده اســت .ایــن مداخلــه در  ۸جلســه تدویــن شــده
اســت و هــدف اصلــی آن کاهــش اســترس بــا اســتفاده از اصــول
و روشهــای ذهــن آگاهــی اســت  ،شــامل  8جلســه ،یــک بــار در
هفتــه بــه مــدت  80دقیقــه بــود .در پایــان  15جلســه تمریــن در
گــروه آزمایــش ،مجــددا پرسشــنامه هــای اســترس ادراک شــده
( )2005و ســخت رویــی روانشناختیکوباســا ( )1979بیــن تمامــی
آزمودنــی هــا در گــروه هــای آزمایــش و کنتــرل توزیــع شــد.
خالصــه ی جلســات آمــوزش ذهــن آگاهــی در (جــدول  )1بیــان
شــد [.]6
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مریم آخوندی و همکاران
جدول  :1خالصه جلسات آموزش ذهن آگاهی
جلسات درمان
جلسه ی اول

فرایند ،فنون و تکنیکهای آموزشی

معرفي اعضا ،بيان اهداف و تعديل انتظارات ،بيان توضيحات درباره استرس و سطح سرمی کورتیزول خون ،سخت رویی روانشناختی،
استرس ادراک شده تحصیلی و رابطه اينها با هم ،خوردن چند عدد کشمش به صورت ذهن آگاهانه و دادن پسخوراند و معرفي
سيستم هدايت خودکار ،انجام مديتيشن اسکن بدن و صحبت در رابطه با آن ،تمرين فضاي تنفس  3دقيقه اي ،ارائه تمرين خانگي،
توزيع سي دي مراقبه و جزوه ها

جلسه ی دوم

انجام تمرينات کششي يوگا ،بحث در مورد تجربه تمرينات خانگي و راه هاي رفع موانع ،مراقبه اسکن بدن و صحبت در مورد تجربه
مراقبه ،توزيع جزوه ها

جلسه ی سوم

انجام يوگاي به هشيار ،انجام نشست هشيارانه ،بحث در مورد تجربه نشست هشيارانه ،تمرين ديدن يا شنيدن هشيارانه ،انجام پياده
روي ذهن آگاهانه هدايت شده ،تمرين فضاي تنفس  ۳دقيقه اي ،توزيع جزوات و سي دي

جلسه ی چهارم

تمرين يوگاي به هشيار ،نشست هشيارانه با آگاهي از هيجانات و افکار ،بحث در رابطه با نگرش ذهن آگاهانه ،توزيع جزوه ها

جلسه ی پنجم

انجام مديتيشن اسکن بدن ،بررسي آگاهي از وقايع ناخوشايند و هيجانات ،افکار و حس هاي بدني همراه با آن ،تمرين فضاي تنفس
 ۳دقيقه اي ،توزيع جزوه ها

جلسه ی ششم

انجام نشست هشيارانه ،بررسي آگاهي از وقايع خوشايند و هيجانات ،افکار و حس هاي بدني همراه با آن ،تمرين فضاي تنفس ۳
دقيقه اي ،توزيع جزوه ها

جلسه ی هفتم

تمرين يوگاي به هشيار ،انجام مراقبه کوهستان ،تکرار تمرينات جلسات قبل ،توزيع جزوه ها

جلسه ی هشتم

تمرين وارسي بدن ،بازنگري برنامه ،بحث در مورد برنامه ها و جمع بندي کل برنامه

آزمــون شــاپیرو ویلــک ،لــون مــورد بررســی و تاییــد قــرار گرفــت
و مــی تــوان از ایــن آزمــون بــرای تحلیــل داده هــا اســتفاده کــرد.
در (جــدول  )2میانگیــن و انحــراف اســتاندارد اســترس ادراک شــده
و ســخت رویــی بــه تفکیــک دو گــروه کنتــرل و آزمایــش و بــه
تفکیــک پیــش آزمــون و پــس آزمــون ارائــه شــده اســت .نتایــج
نشــان مــی دهــد کــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیرهــای
اســترس ادراک شــده و ســخت رویــی مرحلــه پــس آزمــون گــروه
آزمایــش بــه ترتیــب برابــر بــا  21/73و  89/88و در گــروه کنتــرل
 26/26و  65/68اســت .پیــش از اجــرای تحیــل کواریانــس بــرای
اطمینــان از برابــری واریانــس هــا از آزمــون لویــن اســتفاده شــد.
نتایــج در (جــدول  )3نشــان حاکــی از همگنــی واریانــس هــا در
متغیرهــای مــورد مطالعــه بــوده اســت.

دادههــای پژوهــش حاضــر ،در دو بخــش توصیفــی و اســتنباطی
(میانگیــن و انحــراف اســتاندارد در مرحلــه پیشآزمــون،
پسآزمــون) و بــهمنظــور بررســی تأثیــر روشهــای آموزشــی از
روش تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد.
یافته ها
در بخــش یافتــه هــا بــه توصیــف متغیرهــای پژوهــش توســط
آمارههــای توصیفــی میانگیــن و انحــراف معیــار و در آمــار
اســتنباطي بــه منظــور آزمــون فرضیــه هــای پژوهــش ،از روش
آزمــون تحلیــل کوواریانــس بــا اســتفاده از نــرم افــزارSPSS -22
بــه کار گرفتــه شــده اســت .بــه منظــور رعایــت مفروضــه هــای
تحلیــل کوواریــاس ،مفروضــه هــای ایــن آزمــون بــا اســتفاده از

جدول  :2شاخص هاي توصیفی نمرات استرس ادارک شده و سخت رویی روان شناختی در دو گروه کنترل و آزمایش
مراحل
آزمایش

استرس ادارک شده

میانگین و انحراف استاندارد

پیش آزمون

28/31±4/46

پس آزمون

21/73±5/24

کنترل
پیش آزمون

27/83±4/58

پس آزمون

26/26±5/22
سخترویی روان شناختی

آزمایش
66/30±6/53

پیش آزمون
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89/88±7/21

پس آزمون
کنترل
پیش آزمون

66/18±6/54

پس آزمون

65/68±6/15
جدول  :3آماره ی آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها

استرس ادراک شده

آزمون لوین
1/011

درجه آزادی1

درجه آزادی2

سطح معناداری

متغیر

سخت رویی روانشناختی

0/891

1

42

0/247

1

0/223

42

جدول  :4نتایج کوواریانس چندمتغیری مولفههای نمرههای پسآزمون استرس ادراک شده و سخت رویی روانشناختی با حذف اثر پیشآزمون
آزمون

ارزش

F
21/46

درجه آزادی فرضیه
3

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

3

29

0/001

29

0/001

29

0/001

اثر پیالیی

0/496

المبدای ویلکز

0/723

21/46

اثر هتلینگ

3/68

21/46

3

بزرگترین ریشه خطا

3/68

21/46

3

همانطــور کــه در (جــدول  )4مالحظــه میشــود ،ســطوح
معنــاداری متغیرهــای پژوهــش نشــاندهنده ایــن اســت کــه
گروههــای آزمایــش و کنتــرل حداقــل در یکــی از متغیرهــای
وابســته بــه هــم تفــاوت معنــادار دارنــد .بــرای پــی بــردن بــه

29

0/001

ایــن نکتــه کــه از لحــاظ کــدام متغیــر بیــن دو گــروه تفــاوت
وجــود دارد ،تحلیــل کوواریانــس انجــام گرفــت کــه نتایــج آن در
(جــدول  )5مشــخص گردیــد.

جدول :5تحلیل کوواریانس پسآزمون مولفههای سخت رویی روانشناختی و استرس ادراک شده با حذف اثر پیشآزمون
مرحله
سخت رویی روانشناختی
استرس ادراک شده

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

خطا

1021/75

27

37/84

گروه

628/43

1

628/43

خطا

832/68

27

30/84

گروه

933/46

1

همانطــور کــه در (جــدول  )5مالحظــه مــی شــود نتایــج تحلیــل
کواریانــس بــرای ســخت رویــی روانشــناختی (، Eta=0/24
27( = 24/66 P=0/001و  )F )1و بــرای متغیــر اســترس ادراک
شــده (27( = 26/37 P= 0/001 ، Eta= 0/47و  )F )1نشــان
مــی دهــد کــه بیــن دو گــروه اختــاف معنــاداری وجــود دارد؛
بــه عبــارت دیگــر بیــن نمــرات ســخت رویــی روان شــناختی و
اســترس ادراک شــده گــروه آزمایــش بــا گــروه کنتــرل تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد.

933/46

F
24/66
26/37

سطح معناداری
0/001

0/001

اندازه اثر
0/24

0/47

بر ســخت رویــی روانشــناختی و اســترس ادراک شــده ی تحصیلی
بــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کــه آمــوزش ذهــن
آگاهــی موجــب افزایــش ســخت رویــی روانشــناختی و کاهــش
اســترس ادراک شــده ی تحصیلــی در دانشــجویان رشــته ی
پرســتاری شــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا ســایر مطالعــات همخوانی
دارد .محققــان در مطالعــه ای بــر دانشــجویان ســال آخــر رشــته
پرســتاری نشــان داد کــه آمــوزش ذهــن اگاهــی بــر کاهــش
اســترس تحصیلــی موثــر اســت [ .]16محققــان در پژوهــش خــود
اثربخشــی آمــوزش ذهــن اگاهــی مبتنــی بــر اســترس را در کاهش
هیجانــات و فارهــای روانــی و همچنیــن افزایــش ســخت رویــی
روانشــناختی را نشــان دادنــد [ .]17محققــان در پژوهــش خــود بــا

بحث
هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثربخشــی آمــوزش ذهــن آگاهــی
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اســترس تحصیلــی مــی شــود [ .]18ذهــن آگاهــی نیــز یکــی از
رویکردهــای درمانــی جدیــد اســت کــه بــه اصــاح و کنتــرل و
پــردازش افــکار منفــی مــی پــردازد .بــا ایــن روش درمانــی افــکار
فــرد بــه عنــوان حــوادث ذهنــی تجربــه شــده و از تمرکــز و توجه
روی تنفــس بــه عنــوان ابــزاری بــرای زندگــی در زمــان حــال
اســتفاده مــی شــود .بــه عبــارت دیگــر ذهــن آگاهــی عبــارت
اســت از نوعــی شــیوه خــاص پــرورش توجــه بــرای توســعه
آگاهــی .ذهــن آگاهــی شــامل توانمنــد شــدن در شناســایی
جنبــه هــای مشــکل آفریــن یــک فکــر و برقــراری رابطــه ای بــا
رویکــرد متفــاوت بــا ایــن افــکار اســت .هــدف هــر دوره درمانــی
مبتــی بــر ذهــن آگاهــی آمــوزش شــیوه هــای متفــاوت برقــراری
ارتبــاط بــا محتواهــای ذهنــی اســت [.]12
همچنیــن مــی تــوان گفــت ،اســترس دانشــجویان ،بیشــتر جنبــه
ی ذهنــی و شــناختی دارد زیــرا در ایــن روش ،شــخص مــی آموزد
بــا تكنيــك هايــي كــه مربــوط بــه تجربــه كــردن لحظــه ي حال
اســت ،بــه طــور موقــت از نگــرش و باورهــاي خــود كــه ريشــه
در گذشــته دارد و متاثــر از تــرس هــا و نگرانــي هــاي آينــده
اســت رهــا شــود [ .]6ذهــن آگاهــی از طریــق ســازوکارهایی
ماننــد رویارویــی ،پذیــرش ،آرامســازی ،حساســیتزدایی ،تغییــر
روابــط بــا افــکار و تنظیــم هیجــان باعــث کاهــش اســترس
میشــود بــا توجــه بــه محتــواي جلســه هــاي کاهــش اســترس
مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی تاکیــد بــر بکارگیــري روش هایــی
بــراي کاهــش اســترس و هوشــیار بــودن نســبت بــه وضعیــت
خــود مــی باشــد .رهــا کــردن مبــارزه و پذیــرش خــود بــدون
قضــاوت ،مفهــوم اصلــی و اساســی در درمــان کاهــش اســترس
مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی مــی باشــد .در واقــع ،پذیــرش بــدون
قضــاوت بــا ســامت روان رابطــه دارد [.]2
هــر مطالعــه ای بــه طــور اجتنــاب ناپذیــر دچــار محدودیــت
مــی گــردد کــه تفســیر یافتــه هــا را در بســتر محدودیــت هــا
ضــروری مــی ســازد از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر مــی
تــوان گفــت کــه محــدود بــودن انتخــاب دانشــجویان پرســتاری
خانــم کــه تعمیــم نتایــج تحقیــق را بــه دنشــجویان پرســتاری
مــرد را بــا محدودیــت روبــرو مــی کنــد .محــدود بــودن از بیــن
ابزارهــای انــدازه گیــری از پرسشــنامه اســتفاده شــد کــه اســتفاده
از ایــن ابــزار همــواره بــا مقــداری ســوگیری همــراه اســت .در
ایــن پژوهــش ،آمــوزش دهنــده و پژوهشــگر یــک نفــر بــود کــه
امــکان ســوگیری بــه روش آموزشــی خــاص وجــود دارد کــه بایــد
در تعمیــم نتایــج احتیــاط الزم بــه عمــل آیــد .بــه پژوهشــگران
آینــده توصیــه مــی شــود کــه آمــوزش ذهــن آگاهــی را در ســایر

عنــوان رابطــه ذهــن آگاهــی بــا ســخت رویــی روانشــناختی یبــان
کردنــد کــه نتایــج حاصــل از تحلیــل همبســتگی نشــان داد کــه
ذهــن آگاهــی بــا تعهــد و کنتــرل رابطــه مثبــت و معنــاداری دارد
[.]12
در تبییــن ایــن یافتــه هــا مــی تــوان گفــت کــه ذهــن آگاهــی
نیــز یکــی از رویکردهــای درمانــی جدیــد اســت کــه بــه اصــاح
و کنتــرل و پــردازش افــکار منفــی مــی پــردازد .بــا ایــن روش
درمانــی افــکار فــرد بــه عنــوان حــوادث ذهنــی تجربــه شــده و
از تمرکــز و توجــه روی تنفــس بــه عنــوان ابــزاری بــرای زندگــی
در زمــان حــال اســتفاده مــی شــود .بــه عبــارت دیگــر ذهــن
آگاهــی عبــارت اســت از نوعــی شــیوه خــاص پــرورش توجــه
بــرای توســعه آگاهــی .ذهــن آگاهــی شــامل توانمنــد شــدن در
شناســایی جنبــه هــای مشــکل آفریــن یــک فکــر و برقــراری
رابطــه ای بــا رویکــرد متفــاوت بــا ایــن افــکار اســت .هــدف هــر
دوره درمانــی مبتــی بــر ذهــن آگاهــی آمــوزش شــیوه هــای
متفــاوت برقــراری ارتبــاط بــا محتواهــای ذهنــی اســت [.]10
افــراد سرســخت از آنجــا کــه افــرادی متعهــد نســبت (تعهــد از
مولفــه هــای ســخت رویــی مــی باشــد) بــه محيــط اطرافشــان
احســاس تعهــد ميكننــد و خودشــان را بــا فعاليتهــا و
كارهايشــان كامــا درآميختــه و درگيــر كــرده و رويدادهــاي
زندگــي را بــه عنــوان تجــارب معنــاداري تعبيــر مينماينــد
[ .]14ايــن اشــخاص اهميــت و ارزش فعاليتهــاي خودشــان را
بــاور دارنــد و قادرنــد بــراي آنچــه كــه انجــام ميدهنــد معنايــي
بيابنــد .هــم چنيــن آنــان بــه توانايــي خــود بــراي تغييــر تجــارب
زندگــي در جهتــي جالــب و معنـيدار اطمينــان دارنــد .در نتيجــه
بــه عــوض گريــز از مشــكالت زندگــي بــا بســياري از جنبههــاي
آن ماننــد شــغل ،خانــواده و روابــط بيــن فــردي كامــا ســازگاری
فــردی دارنــد .افــراد سرســخت بــه وســيله سيســتم تفكــري و
اعتقــادي خــود بــر ترسهــاي اســترسزا فائــق آمــده و موجــب
كاهــش اســترس ميگردنــد [.]15
آمــوزش مهــارت هــای ذهــن آگاهــی موجــب مــی گــردد کــه
فــرد بــه خودبــاوری مثبــت در کنتــرل موقعیــت هــای اســترس
زای تحصیلــی و تســلط بــر فرآیندهــای ذهنــی خویــش برســد .و
ایــن امــر ،موجــب مــی گــردد کــه فــرد بــه ایــن آگاهــی دســت
یابــد کــه مــی توانــد بــر دروندادهــای ذهنــی و بروندادهــای
رفتــاری خویــش تســلط یابــد و شــکل گیــری ایــن آگاهــی و
شــناخت موجــب مــی شــود کــه فــرد بــه ایــن نتیجــه برســد
کــه مــی توانــد در موقعیــت هــای آموزشــگاهی نیــز بــر اوضــاع
مســلط شــود و شــکل گیــری ایــن آگاهــی موجــب کاهــش
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 موقعیــت هــای منفــی یــا مثبتــی کــه بــه ســازگای،و نامالیمــات
مجــدد نیــاز دارد را فرصتــی بــرای یادگیــری و رشــد بیشــتر تبدیــل
 همچنیــن. تــا تهدیــد بــرای امنیــت و آســایش خویــش،کننــد
 فعالیــت و میــزان،  زمــان رســیدن،رویدادهــای اســترس زا را مهــار
تــاش مــورد نیــاز تــا دســتیابی بــه هــدف را ســازماندهی کننــد و
بدیــن ترتیــب باعــث بهبــود عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان مــی
.گــردد

جامعــه هــا نیــز بــه کارگیرنــد تــا دامنــه تعمیــم یافتــه هــا افزایش
 همچنیــن در پژوهــش هــای آینــده عالقــه منــدان تاثیــر.یابــد
میزان،جنســیت،عوامــل مداخلــه گری همچــون وضعیــت اقتصادی
نحــوه تدریــس و ارتبــاط مثبــت بــا اســتاد را در، تحصیــات
افزایــش ســخت رویــی و کاهــش اســترس تحصیلــی مــورد توجــه
 و نیــز مطلــوب اســت پژوهــش در بیــن جنســیت مــرد.قــرار گیــرد
.هــم انجــام شــود

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش بــه تأییــد کمیتــه اخــاق دانشــگاه آزاد اســامی
IR.Kerman.REC.1399.016 واحــد کرمــان بــا کــد

نتیجه گیری
کارآمــوزی و شــغل پرســتاری بــه ســبب ماهیــت خــاص خــود بــه
گونــه ای اســت کــه پرســتاران بــه طــور روزمــره بــا درد و رنــج و

 بدیــن وســیله از کلیــه ی مشــارکت کننــدگان کــه مــا را در.رســید
.انجــام ایــن پژوهــش یــاری رســاندند تقدیــر و تشــکر مــی شــود

 از ایــن رو پرســتاری،حــوادث مــرگ و میــر مواجــه مــی شــوند
 نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد.حرفــه ای اســترس زاســت
کــه آمــوزش ذهــن آگاهــی مــی توانــد در ســخت رویــی روان
شــناختی و اســترس ادارک شــده تحصیلــی دانشــجویان پرســتاری
اثــر بســزایی دارد و بــه عنــوان عامــل محــرک و تقویــت کننــده
در دانشــجویان باعــث مــی شــود کــه در رویارویــی بــا فشــارها
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