فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  05تابستان 7931

زنان سرپرست خانواده در مقايسه با ديگر زنان بهعلت شرايط سخت زندگي ،کيفيت زندگي
پاييني دارند .پژوهش حاضر با هدف بررسـي اثربخشي ذهنآگاهي به روششناختي بر افزايش
کيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار سازمان بهزيستي طراحي شده است .تعداد 03نفر بهروش
غيرتصادفي در دسترس (هدفمند) انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمايش قرار گرفتند .با استفاده
از يک طرح آزمايشي پيشآزمون-پسآزمون با گروه شاهد  ،گروه آزمايش طي  03جلسه تحت
آموزش ذهن آگاهي به روش شناختي-رفتاري قرار گرفت ،و در اين مدت گروه شاهد مداخلهاي
را دريافت نکرد .هر دو گروه در پيشآزمون و پسآزمون با استفاده از مقياس کيفيت زندگي
( )SF-36مورد ارزيابي قرارگرفتند و دادهها با استفاده از تحليل واريانس يکراهه تحليل شد.
نتايج آزمون تحليل کوواريانس نشان داد که بين دوگروه در پيشآزمون تفاوت معنيداري وجود
ندارد ،اما آموزش ذهن آگاهي به روششناختي-رفتاري درگروه آزمايش ،نمرات کيفيت زندگي را
بهطورمعني داري افزايش داد .برنامه آموزش ذهنآگاهي به روششناختي-رفتاري ميتواند جزء
برنامههاي مداخالتي در سطوح جمعيت عمومي و گروههاي هدف معرف با تحت پوشش
سازمان بهزيستي قرارگيرد و از طريق افزايش کيفيت زندگي مشکالت اين قشرآسيبپذير را
تخفيف دهد.
آموزش ذهن آگاهي؛ کيفيت زندگي؛ زنان سرپرست خانوار

0ـ دانشيار گروه روانشناسي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ،ايران
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از زمان جنگ جهاني دوم ،تعداد خانوارهاي تکسرپرست بهطور مداوم در دنياي غرب در
حال افزايش است (بولداجي ،0فروزان 2و رفيي .)2332 ،0البته ايران نيز طبق شاخصهاي
آماري از اين امر مثتثني نيست بهطوري که از سال  0011تا سال  0033آمار زنان
سرپرست خانواده از  7/0درصد به  02/0در صد افزايش يافته است و آمار منتشره سازمان
بهزيستي کشور که نشان ميدهد طي  03سال گذشته ( )0071-0021هر ساله تعداد
 03033نفر به جمعيت زنان سرپرست خانوار اضافه شده است مقوم اين مطلب ميباشد
(نازکتبار 4و نامدار عليآبادي .)2300 ،1البته اين آمارها ممکن است واقعي نباشند ،زيرا
در خانوارهايي که مردان سرپرست خانوار ،بيکار ،زنداني ،متواري و معتاد هستند،
سرپرست خانوار همچنان مرد اعالم مـيشود ،بنابراين بـه تعداد زنان سرپرست خانوار
حداقل  0تا  4ميليون اضافه ميشود (شاديطلب و گرايينژاد.)0020 ،
زنان سرپرست خانوار شامل زنان بيوه ،مطلقه ،همسران مردان بيکار ،همسران
مرداني که در نظام وظيفه مشغول خدمت هستند ،زنان خود سرپرست (زنان تنها)،
دختران بيسرپرستي که هرگز ازدواج نکردهاند ميباشد (حبيبي ،قنبري ،خدايي.)0032 ،
پديده زنان سرپرست خانواده به داليل مختلف در دنيا روبه افزايش است و اغلب اين
خانوادهها داراي مشکالت فراوان هستند بهگونهاي که فزوني اين گروه از زنان بهصورت
يک مشکل اجتماعي مطرح ميشود (خسروي.)0027 ،
زنان سرپرست خانوار در مقايسه با زنان داراي همسر با استرس بيشتري براي اداره
زندگي روبرو ميشوند .شاغل بودن ،کار در منزل ،مراقبت از فرزندان ،نگرانيهاي مالي و
عدم برخورداري از منابع حمايتي کافي بهطور روزانه سبب استرس و پريشاني زنان
سرپرست خانوار ميشوند و آنها را با مشکالتي از قبيل بيماريهاي جسماني ،مشکالت
خواب و افسردگي مواجه ميکنند که در نهايت بهزيستي خود و خانوادهشان را تحت تأثير
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قرار ميدهند (کوين.)2330 ،0
گروه عمدهاي از اين زنان با فقر ،ناتواني ،بيقدرتي بهويژه در اداره امور اقتصادي
خانوار روبرو هستند  ،به طوري که عزت نفس و سالمت رواني آنان را مختل و زمينه
ابتال به افسردگي و ساير اختالالت را فراهم مي سازد .اين گروه به علت اينکه توان اداره
امور اقتصادي خود را ندارند ،به سازمانهاي حمايتي روي آورده و به مستمريهاي ناچيز
اين نهادها بسنده ميکنند و عالوه بر نقش مادري ،وارد عرصه اقتصادي و بازار اشتغال
شده و به دليل عدم دسترسي به مشاغل با منزلت ،مجبور به اشتغال در مشاغل حاشيهاي،
نيمه وقت ،غيررسمي و کم درآمد ميگردند (چانت.)0337 ،2
زنان نيمي از جمعيت را تشکيل مي دهند و سالمت آنان زير بناي سالمت خانوادهها
و جوامع است .مشکالت زنان بر سالمت جسمي و سالمت روان خانواده ،جامعه و حتي
نسلهاي بعدي تأثيرگذار است از اينرو مطالعه کيفيت زندگي و سالمت زنان بسيار حائز
اهميت بوده و توجه بسياري از پژوهشگران حوزه کيفيت زندگي را بهخود جلب کرده
است (حسيني ،فروزان ،اميرفريار.)0023 ،
تحقيقات جامعهشناسي و علوم رفتاري به تأثير محيط اجتماعي -اقتصادي بر کيفيت
زندگي و بروز بيماري رواني در افراد و بهويژه در اقشار آسيبپذير (زنان و کودکان) اذعان
دارند (اليور .)0337 ،0کيفيت زندگي از بنياديترين مفاهيم مطرح در روانشناسي مثبتنگر
ميباشد ،اين واژه نخستين بار توسط پيکو در سال 0323در کتاب اقتصاد و رفاه
مورداستفاده قرار گرفت .به مرور زمان محققان متوجه شدند که کيفيت زندگي ميتواند
يکي از پيامدهاي پراهميت در ارزيابي سالمت باشد (فايرکلوس .)2332 ،4به استناد
تعريف سازمان جهاني بهداشت ( ،)0330کيفيت زندگي مجموعهاي است از رفاه و
سالمت کامل جسمي ،رواني واجتماعي که به وسيله فردياگروهي از افراد درک مي شود
و متأثر از عوامل متعددي ميباشد .بنابراين ،منظور از کيفيت زندگي فقط سطح استانـدارد
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زيستي وسطح دستيابي به حداقل رفاه و امکانات نيست ،بلکه دربرگيرنده کيفيت روابط
بين فردي و اجتماعي نيز ميباشد.
کيفيت زندگي را ميتوان به چهار بعد عملکرد جسمي ،رواني ،اجتماعي و معنوي
تقسيم کرد که هريک ازاين ابعاد خود داراي اجزايي است .طبق اين تقسيمبندي ،اجزاي
عملکرد جسمي شامل بود يا نبود اختالل در اشتها ،اختالالت بلع و تهوع ،استفراغ،
يبوست ،اسهال ،تنگي نفس ،خستگي و بيخوابي ،ناتواني ،بيحسي ،درد ،توان انجام
حرکت براي مراقبت از خود و انجام کارهاي روزمره است.اجزاي عملکرد رواني مشتمل
بر وجود يا فقدان اضطراب ،افسردگي ،سازش ،بيماري و درمان است .اجزاي عملکرد
اجتماعي دربرگيرنده نحوه ايفاي نقشها ،ارتباطات  ،تعامالت خانوادگي ،ارتباط بادوستان
و توانايي کار درخارج از منزل و فعاليتهاي جنسي است؛ و اجزاي عملکرد معنوي شامل
پرداختن به کارهاي مذهبي از قبيل ديدار از اماکن مقدس و مذهبي ،دعاکردن و راز و
نياز باخداست (برگر ،0پورتنوي 2و ويسمن.)0332 ،0
در اين راستا ،روانشناسان معتقدند که زنان سرپرست خانوار از نظر رواني و عاطفي
داراي مشکل بوده و تنش و اضطراب بيشتري رانسبت به خانوارهاي مرد سرپرست
تجربه ميکنند (بولداج ،فروزان و رفيي .)2332 ،تحقيقات انجام شده در جامعه ايراني نيز
نشان داده است که زنان سرپرست خانوار بهخاطر فراواني باالي نقشهايي که بر عهده
ميگيرند ،نسبت به ساير زنان تنش بيشتري را تجربه مينمايند و در نتيجه از کيفيت
زندگي پايينتري برخوردارند (خسروي.)0027 ،
ترديدي نيست که يکي از راهکارهاي مطلوب براي بهبود و ارتقاي کيفيت زندگي
بشر ،شناسايي روشهاي تأثيرگذار بر کيفيت زندگي افراد بهويژه گروههاي آسيبپذير
جامعه ميباشد (اکينسوال 4و پوپوويچ.)2332 ،1
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مداخالت مبتني برذهن آگاهي با هدف کاهش عالئم روانشناختي پريشاني و افزايش
کيفيت زندگي بهطور فزايندهاي هم در زمينه سالمت روان و هم در زمينه سالمت
جسمي بهکار برده ميشود (آنتوني ،0ايرونسون 2و اسکيدرمن .)2337 ،0تحقيق انجام شده
توسط فلوگل ،4چا ،1لوهلر 0و بائر )2303( 7با هدف بررسي ميزان کيفيت زندگي افرادي
که براي اولين بار در برنامه کاهش استرس مبتني بر ذهناگاهي انجام شد ،نشان داد
بهبودي معنيدار در کيفيت زندگي افراد شرکتکننده در دوره کاهش استرس مبتني بر
ذهن اگاهي ايجاد شده است.
ذهن آگاهي برگرفته از ابعاد مختلف سنتهاي کهن معنوي است و ابزاري است که
انسان از آن براي آزادي خود از درد و رنج و مشکالت موجود به آن متوسل ميشود
(گاناراتانا ،2332 ،به نقل از احمدي .)0030 ،اساس ذهن آگاهي از تمرينهاي مراقبه
بوداييسم گرفته شده است که ظرفيت توجه وآگاهي پيگير و هوشمندانه را (که فراتر از
فکر است) افزايش ميدهد .تمرينهاي مراقبه و ذهنآگاهي به افزايش توانايي خودآگاهي و
پذيرش خود در بيماران منجر ميشود .ذهنآگاهي يک روش يا فن ست ،اگرچه در انجام
آن روشها و فنون مختلف زيادي بهکار رفته است .ذهن آگاهي را ميتوان بهعنوان يک
شيوة "بودن" يا يک شيوه "فهميدن" توصيف کرد که مستلزم درک احساسات شخصي
است (بائر .)2330 ،2به عبارت ديگر ذهن آگاهي يعني بودن در لحظه با هر آنچه اکنون
هست ،بدون قضاوت و توجه ،بدون اظهار نظر درباره آنچه اتفاق ميافتد؛ يعني تجربه
واقعيت محض بدون توضيح (سگال ،3ويليامز 03و تيزديل .)2332 ،00ذهنآگاهي بهصورت
طبيعي منجر به ارزيابي مجدد شناختي يا آگاهي از ارزيابي مجددشناختي هيجانات مثبت
و منفي ميشود که اين امر ميتواند منجر به رشد شخصي و روابط عميق بين شخصي
شود (نيکلييگ ،ويدگرهايتس ،مارسلزلنبرگ .)2300 ،آموزش ذهنآگاهي مستلزم يادگيري
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يادگيري فراشناختي و راهبردهاي رفتاري جديد براي متمرکز شدن روي توجه ،جلوگيري
از نشخوارهاي فکري و گرايش به پاسخهاي نگرانکننده است و همچنين باعث
گسترش افکار جديد و کاهش هيجانات ناخوشايند ميشود (چمبرز،0گولون2و آلن،0
 .)2333در نهايت ميتوان مطرح کرد ذهنآگاهي راهي ساده براي ارتباط با تمام تجاربي
است که ميتوانند درد را کاهش داده و مرحلهاي را براي دگرگوني مثبت شخصي ،بنا
نهد .يک فرايند روانشناختي است که ميتواند چگونگي پاسخ افراد به مشکالت اجتناب-
ناپذير زندگي را تغيير دهد و نه تنها به چالشهاي وجودي روزمره بلکه همچنين به
مشکالت روانشناختي شديد همچون خيالپردازي خودکشيگرايانه ،افسردگي مزمن و
توهمات روانپريشانه نيز ميپردازد (سگال ،ويليامز و تيزدل.)2332 ،
مهارتهاي مراقبه ذهنآگاهي عبارتند از :وارسي بدني ،مراقبه نشستن با توجه به
حاالت تنفسي و ژستهاي بدني مانند هاتايوگا که در همه اين موارد از افراد خواسته
ميشود تا به تجارت دروني خود بدون اينکه به محتواي دروني آنها غرق يا جذب شوند
توجه نمايند (اسپکا ،4کارسون ،1گودي 0و آنگن .)2333 ،7عالوه بر اين ،کاهش استرس
مبتني بر ذهنآگاهي بهطور معنيداري به افزايش وضوح ذهني ،سالمت رواني و نيز
کاهش تنش بدني انجاميده است (کارداسيتو.)2331 ،2
البته برخي يافتهها حاکي از عدم اثر بخشي ذهنآگاهي ميباشد .براي نمونه پژوهش
سميعي و همکاران ( )0030با عنوان رابطه ذهنآگاهي و کيفيت زندگي در بيماران
دياليزي نشان داد که با توجه به ذهنآگاهي نميتوان کيفيت زندگي را پيشبيني نمود.
همچنين پژوهش نجاتي و همکاران ( )0033با عنوان ذهنآگاهي شاخصي مؤثر
درکيفيت زندگي جانبازان نشان داد که ذهنآگاهي با ابعاد فيزيکي ،درد جسمي و فعاليت
اجتماعي رابطه معنيداري ندارد .پژوهش مورني و همکاران ( )2333در زمينه شدت درد،
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خودکارآمدي و کيفيت زندگي پس از آموزش  2جلسهاي ذهنآگاهي ،بين گروه آزمايش
و کنترل تفاوت معنيداري نشان نداد .پژوهش مولوراسکي و همکاران ( )2333نيز نشان
داد پس از مداخالت ذهنآگاهي ،بهبود معنيدار در زمينه کارکرد تنفسي گروههاي مورد
مطالعه وجود ندارد و نهايتاً پژوهش تکسيرا ( )2303تفاوت معنيداري بين گروه مداخله و
کنترل در زمينه خواب و کيفيت زندگي نشان نداد .لذا با توجه به مطالب ياد شده ،مساله
اساسي پژوهش حاضر اين است که آيا برنامه آموزش ذهنآگاهي بر افزايش کيفيت
زندگي زنان سرپرست خانواده مؤثر است؟

طرح پژوهش حاضرنيمه آزمايشي پيشآزمون-پسآزمون باگروه شاهد است .جامعه
آماري پژهش حاضر عبارتست از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي شهرستان
آذرشهر ،که در گروه سني  21تا  13سال بودند ،که تعداد آنان در بهزيستي شهرستان
 213نفر ميباشد .دراين پژوهش از روش نمونه گيري غيرتصادفي در دسترس (هدفمند)
استفاده شد ،تعداد نمونه مورد نظر  03نفر آزمودني (هر گروه  01نفر) انتخاب شد ،پس از
اجراي پيشآزمون و قبل از دخالت متغيرمستقل،به صورت تصادفي در دو گروه آزمايشي
و کنترل جاي گرفتند .قبل از شروع آزمايش دو گروه از نظر تحصيالت ،سن و ميزان
درآمد همتا شدند که در جدول ( )0ميزان تحصيالت گروه آزمايش و کنترل منعکس شده
است.
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همچنين در جدول ( )2سن وميزان درآمد آزمودنيهاي گروه آزمايش و کنترل
منعکس گرديده است.



سن آزمودني
درآمد آزمودني

آزمايش

01

40/03

7/42

کنترل
آزمايش
کنترل

01
01
01

43/23
1/24
1/70

2/72
0/30
0/20

پرسشنامه کيفيت زندگي SF–00

اين پرسشنامه توسط واروشربون در سال  0332در آمريکا طراحي شده است و شامل 00
سوال با پاسخهاي چندگزينهاي است که ديدگاه فرد را نسبت به سالمتش ميسنجد
(نجات )0027 ،هدف از طرح اين پرسشنامه ،ارزيابي حالت سالمت از هر دو نظر وضعيت
جسماني و رواني ميباشد که بهوسيله ترکيب نمرات حيطههاي هشتگانه تشکيلدهنده
سالمت بهدست ميآيد ،در واقع پرسشنامه حاضر هم براي هشت بعد عملکرد جسمي،
ايفاي نقش جسمي ،درد بدني ،سالمت عمومي ،سرزندگي ،عملکرد اجتماعي ،ايفاي نقش
هيجاني و سالمت رواني نمره جداگانه بهدست ميدهد و هم يک نمره کل ميتوان از آن
بهدست آورد که نشاندهنده کيفيت زندگي آزمودني ميباشد (منتظري ،گشتاسبي و
وحدانينيا .)0024 ،ترجمه و تعيين پايايي و روايي گونه فارسي پرسشنامه استاندارد -00
 SFتوسط منتظري ،گشتاسبي ،وحدانينيا ( )0024در شهر تهران در افراد سنين 01سال
و باالتر انجام گرفته است که نشاندهنده کفايت الزم اين ابزار جهت استفاده در جامعه
ايران دارد.
دستورالعمل جلسهها براساس راهنماي کتاب «شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي براي
افسردگي» (سگال و همکاران )2332 ،تنظيم شده است .اين درمان شامل هشت جلسه
آموزش گروهي است که هفتهاي يک بار و بهمدت دو ساعت به طول ميانجامد .در اين


آموزش ،افراد ياد ميگيرند که چطور به شيوهاي متفاوت با افکار و احساسات منفي خود
رابطه برقرار کنند و بر تغيير محتوي باورها و افکارشان متمرکز شوند .آنها همچنين ياد
ميگيرند که چگونه جهت افکار خودآيند ،عادات ،نشخوارهاي ذهني ،افکار و احساسات
منفي خود را تغيير دهند ،نسبت به آنها آگاه شوند و آنها را در چشمانداز وسيعتري ببينند.
موضوع جلسات بهترتيب عبارتند از:
يک -توضيح درباره حضور در لحظه حال و بودن در اينجا و اکنون و باز کردن مفهوم
ذهنآگاهي براي اعضاء با استفاده از چند فن ،و ياد گرفتن انجام امور روزمره همراه با
توجه کردن به آنها؛
دو -پي بردن به ذهن سرگردان و تمرين توجه به بدن ،احساس جسمي و فيزيکي و
توجه به نفس؛
سه -آرام گرفتن ذهن سرگردان با تمرين تنفس و مرور بدن مراقبه نشسته و انجام
تمرين هايي که توجه را به لحظه حال ميآورند؛
چهار -ياد گرفتن اينکه بدون فرار و دوري کردن از افراد در لحظه حاضر باقي بمانيم و
تالطم افکار را نظاره کنيم؛
پنج -آگاهي کامل از افکار و احساسات و پذيرفتن آنها بدون قضاوت و دخالت مستقيم؛
شش -تغيير خلق و افکار از طريق تلقي افکار بهعنوان فقط فکر و نه واقعيت؛
هفت -هشيار بودن از نشانههاي افسردگي و تنظيم برنامه براي روبرو شدن احتمالي با
نشانههاي افسردگي؛
هشت -برنامهريزي براي آينده و استفاده از فنون حضور در حال براي ادامه زندگي و

تعميم آنها به کل جريان زندگي.



در جدول زير ميانگين و انحراف معيار نمرات کيفيت زندگي گروه آزمايش و گروه کنترل
در پيشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .نتايج جدول ( )0نشان ميدهد که ميانگين
نمرات کيفيت زندگي در پيشآزمون براي گروه آموزش ذهنآگاهي برابر با

آزمايش
کنترل

40.00
00.43

34.04
03.00

20.11
30.40

02.20
0.33

 40/00و گروه کنترل  43/00است همچنين نمرات کيفيت زندگي در پسآزمون
بدون مهار متغير مداخلهگر براي گروه آموزش ذهنآگاهي  11/20گروه کنترل 40/30
است.
قبل از بررسي فرضيه پژوهش مبني براثربخشي آموزش ذهنآگاهي بر افزايش
کيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي ،ابتدا به بررسي پيشفرض-
هاي تحليل کوواريانس پرداخته شد  .دراين راستا نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف
نشان داد که دادههاي دو گروه از توزيع نرمال برخوردار ميباشند (.)p>0/05

تعداد
Z
سطح معنيداري

03
.023
.207

03
.722
.004

همچنين بررسي اثرات تعاملي ،حاکي از همگني اثرات تعاملي ميباشد ( f=.153,

 .)p>0.05بهعبارتي جدول ( )0نشان ميدهد که تعامل معناداري بين متغير مستقل و
متغير مداخلهگر وجود ندارد.


F

022.42
130.103
202.02
743.2024

گروهها
پيشآزمون
گروه * پيشآزمون
خطا

022.42
130.103
202.02
323.24

0
0
0
20

.424
.300
.033

.134
073.0
.010

و باالخره نتايج آزمون لون نشان داد فرض تساوي واريانسها برقرار است .به اين معنا
که پراکندگي نمرات کيفيت زندگي در دو گروه تفاوت معناداري ندارد ( p>0.05,
. )F=1.526

F

120.0

df1

df2

0

22

. 370

باعنايت به برقراري مفرضههاي تحليل کوواريانس ،تحليل کوواريانس انجام گرديد
که نتايج در جدول ( )1ارائه شده است.

F

گروهها
پيشآزمون
خطا

41.0333
37.101
12.2037

0
0
27

آزمايش
کنترل

41.0333
37.101
03.20

73.11
33.44

43.02
34.0

332.
04 .

001.
231.

324.
703.

00.2
00.2



نتايج تحليل کواريانس انجام شده بر روي نمرات کيفيت زندگي در دو گروه در
جدول ( )0ارائه شده است .در اين تحليل نمرههاي پيشآزمون تحت کنترل آماري
قرارگرفته است يعني اثر نمرههاي پيشآزمون از روي نمرات کيفيت زندگي برداشته شده
و سپس دو گروه بر اساس واريانس باقيمانده مقايسه شدهاند .همانطور که نتايج تحليل
کواريانس نشان ميدهد بين نمرات کيفيت زندگي دو گروه آزمايش و کنترل تفاوت
معناداري ديده ميشود ( .)F=12.40, p<0.05مجذور اتا  3/00است ،يعني  00درصد از
واريانس نمرات کيفيت زندگي مربوط به عضويت گروهي است .توان آماري برابر 3/32
است ،يعني دقت اين تحليل در کشف تفاوتهاي معنادار  32درصد ميباشد.
مطابق با جدول ( )0ميانگين و خطاي استاندارد نمرات کيفيت زندگي در دو گروه پس
از مـهار متغير مداخلهگـر براي گروه آموزش ذهنآگاهي  11/7و گروه کنترل 44/33
ميباشد که تفاوت معنيداري با يکديگر دارنـد ( .)F=12.40, p<0.05بنابر اين آموزش
ذهنآگاهي بر افزايش کيفيت زندگي زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي تأثير
دارد.

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي کيفيت
زندگي را ارتقاء ميدهد .با توجه به اينکه زندگي ابعاد گوناگوني دارد ،از جمله بعد جسمي،
رواني ،اجتماعي و معنوي ،تمرينهاي ذهن آگاهي بهگونهاي طراحي شده است که بر
همه اين ابعاد تأثير ميگذارد .براساس نتايج تحقيق حاضر ،پس از آموزش ذهنآگاهي،
کيفيت زندگي در زنان سرپرست خانواده افزايش يافت .نتايج اين مطالعه با مطالعات
کارلسون ،0اسپکا ،2پاتل0و گودي ،)2330( 4رابينز،1کنگ ،0اکبلد 7و برنتلي ،)2302( 2ياتام
و همکاران ( ،)2334برليم 3و همکاران ( ،)2334اسکلمن )2334( 03و کاوياني و همکاران
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1- Carlson
3- Patel
5- Robins
7- Ekblad
9- Berlim

( )0024همخوان است.
پژوهش راس و رابينز ( )2334که بهمنظور بررسي تأثير کاهش استرس مبتني بر
ذهنآگاهي بر سالمت عمومي و سالمت مرتبط با کيفيت زندگي انجام شد  ،نتايج نشان
داد که گروه آزمايش نسبت به گروه شاهد ،بعد از گذراندن دوره کامل آموزشي در مقياس
کيفيت زندگي ( )SF36بهبود چشمگيري يافته است .تحقيق کارلسون و همکاران
( )2330نيز اثر مثبت آموزش ذهنآگاهي را بر کيفيت زندگي نشان داده است.
بهنظر ميرسد ذهنآگاهي خودنظارتگري جسمي و هوشياري بدن را افزايش
ميدهد که احتماالً منجر به بهبود مکانيسمهاي بدني و بهبود مراقبت از خود ميشود.
مشابه با آموزش آرميدگي سنتي ،مراقبه ذهنآگاهي با افزايش فعالسازي پاراسمپاتيک
همراه است که ميتواند به آرامش عميق ماهيچه و کاهش تنش و برانگيختگي و در
نهايت کاهش درد منجر شود (گريسون .)2333 ،0ذهنآگاهي ممکن است فرد را در برابر
بد عملکردي خلق مرتبط با استرس بهواسطه افزايش فرايندهاي مقابلهشناختي مانند
ارزيابي مجدد مثبت و تقويت مهارتهاي تنظيم هيجان مانند تحمل پريشاني محافظت
کند (لينهان.)0330 ،2
طبق يافتههاي تحقيق حاضر ،تمرينات ذهن آگاهي باعث افزايش کيفيت زندگي ميشود
در تبيين مطلب فوق ميتوان به دو مطلب اشاره کرد از يکسو بائر ( )2330مدعي اين
مطلب ميباشد که تمرين مهارت ذهنآگاهي ،توانايي مراجعان ،براي تحمل حالتهاي
هـيجاني منفي را افزايش مـيدهد و آنها را به مقابله مؤثر قادر مـيسازد (بائر ،)2330 ،از
سوي ديگر مـيتوان مطرح کرد که با توجه به اين که در ذهنآگاهي ،توجه به بدن و
تنفس تمرين ميشود و ما از حسهاي مختلفي که در بدن و حتي تنفس خود تجربه
ميکنيم ،آگاه ميشويم ،در واقع انجام مستمر تمرينهاي ذهنآگاهي ،شناخت و آگاهي
ما را از بدن ،احساسات و افکارمان افزايش ميدهد در نتيجه ما درمييابيم زماني که در
حالت خشم و عصبانيت بدنمان گرم ميشود و يا در حالت ترس ،ضربان قلبمان افزايش
2- Linehan
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مييابد و تنفسمان تغيير ميکند و کوتاه و تند ميشود ،با انجام تمرينهاي يوگا ،توجه به
بدن را هر چه بيشتر تجربه ميکنيم و اين آگاهي کنترل بعدي را زمينهسازي ميکند
يعني در حقيقت تمرينات ذهنآگاهانه توانايي کنترل ما بر شرايط را افزايش ميدهد.
بهنظر ميرسد که عملکرد مراقبه نه از طريق تغيير محتويهاي ذهن ،بلکه از طريق
شناخت نسبت به اين محتويها بهواسطه بينشي 0است که پذيرا ،شهودي و بالفاصله
است .در نتيجه بهنظر ميرسد که زمينه اصلي آسيبشناسي تمرکز بر غيراراديسازي
فرايندهاي هيجاني و شناختي و شکل دهي به پيکربنديهاي افکار ،خاطرات ،هيجانات و
واکنشهاي بدني است که وراي آگاهي از آنها و تمايل به کنترلشان خودکار ميشوند
(سگال ،ويليامز و تيزدل .)2332 ،ذهنآگاهي به نوعي در مسير متضاد آن عمل ميکند.
فرايندهاي تمرکز زدايي و متمايزسازي ،2که روش هايي براي حصول هدف (هدف
تغيير محتويهاي فکر) در درمان شناختي استاندارد در نظر گرفته ميشوند ،در حقيقت
خود هدف درمان مبتني بر ذهنآگاهي هستند .عدم چسبندگي و متمايزسازي از آنچه که
فرد بهعنوان واقعيت ميپندارد ،اساس رويکردهاي مبتني بر ذهنآگاهي است .نشخوار
فکري يکي از فرايندهاي شناختي اصلي در بسياري از بيماري هاي روانشناختي است.
وقتي افراد درباره مشکالتشان نگران ميشوند يا نشخوار فکري ميکنند حتي اگر
برايشان بهنظر رسد که با مشکلي مواجه هستند ،در واقع از درک مستقيم ماهيت مشکل
بيشتر دور ميشونـد .اين امر به اين خاطر رخ مـيدهد که نشخوار فـکري همواره حاوي
قـضاوت درباره تجربـه است .تکنيکهاي مراقبه بر پايه ذهنآگاهي ،دقيـقاً خالف جهت
مطلوب نـگرش "بگذار برود" نسبت به افکار شخص عمل ميکنند .اين فراينـد ،مهارتي
ضروري براي سالمت جسمي و روانشناختي افراد است چرا که به آنها کمک مـيکند تا
از گير کردن دوباره در چرخههاي معيوب و مضر اجتناب کنند .بدترين آسيب ايجاد شده
توسط نشخوار افسردهساز اين است که فکر نشخواري دائماً خودش را تغذيه ميکند .اين
فرايند افکار و سپس هيجاناتي را بهوجود ميآورد که شديدتر شده و از موقعيت واقعي دور
2- Decentering and Disidentification



1- Seeing

ميشوند تا آنجا که در طول زمان ،تمايز واقعيت از قضاوت فرد درباره آن ،مشکل و
مشکلتر ميشود .به اين دليل ،براساس ذهنآگاهي بسيار مهم است که بيماران ياد
بگيرند چگونه خودشان را از افکارشان متمايز سازند (احمدي.)0030 ،
در واقع بهنظر ميرسد تمرينهاي مبتني بر ذهنآگاهي با افزايش آگاهي افراد نسبت
به لحظه حال ،از طريق فنوني مثل توجه به تنفس و بدن ،و معطوف کردن آگاهي به
اينجا و اکنون ،بر نظامشناختي و پردازش اطالعات اثر دارد (کاوياني و همکاران.)0027 ،
تـکنيکهاي ذهنآگاهي چنـدين اثر بالقوه بر پـردازش اطالعات دارنـد :الف) ابزار
فعالسازي و نيرومندسازي شيوه فراشناختي پردازش را نشان ميدهند؛ و بازسازي
شناختي را تسهيل ميکنند .ب) تأثير باورهاي فراشناختي ناسازگارانه را بر پردازش
مستقيم خنثي ميسازند ،يعني آنها بيمار را قادر ميسازند از تهديدهاي بيروني و دروني
آگاه باشند بدون اينکه سبکهاي نشخوارگرانه و نگرانکننده تفکر را فعال نمايند .ج)
شيوههاي انعطافپذير پاسخدهي به تهديد را ارايه ميکنند .د) طرح هاي فراشناختي را
براي کنترل و هدايت شناخت تقويت ميکنند (اينگرام.)0333 ،
چندين مکانيزم وجود دارد که از طريق آنها ذهنآگاهي ميتواند براي بهزيستي و
نهايتاً براي تنظيم هيجان مفيد باشند (شاپيرو و همکاران .)2337 ،مکانيزم اساسي در اين
عقيده «ادراک مجدد »0ميباشد .ادراک مجدد بهعنوان تغيير ديدگاهي است که فرد را قادر
ميکند ،به محتواي هشياري توجه نکند .ادراک مجدد و ذهنآگاهي مفاهيم مشابهي
هستند ،زيرا اولي بر عدم تشخيص پديدهها و ديگري روي گسلش شناختي تکيه ميکند
(هايس و همکاران.)2330 ،
مـکانيزم ديگر خودتنظيمي است که نتيجه فرايند ادراک مجدد است .زيرا
خودتنظيمي که بهعنوان نتيجهاي از عدم شناسايي پديدههاي ذهني دروني است ،توسط
الگوهاي خودکار افکار و هيجانات که معموالً رفتار ما را تعيين ميکنند ،کنترل نميشود.
بنابراين يک فرد به جاي ايـنکه بر اساس الگوهاي ناسازگارانه رفتار کند ،به احتمال زياد
1- Re perceiving



رفتاري را انتخاب خواهد کرد که با بهزيستي او هماهنگ باشد .انعطافپذيري شناختي،
هيجاني و رفتاري از ادراک مجدد يا ذهنآگاهي ناشي ميشود که همپوشي بااليي با
خود تنظيمي دارد .زيرا خودتنظيمي نيز باعث بهبود شناخت ،هيجان و رفتار ميشود .در
تنظيم هيجان ،هم تنظيم ارادي ابراز هيجان و هم تنظيم غيرارادي تجربه هيجان،
ممکن است بخشي از مکانيزم خود تنظيمي باشند .مکانيزم نهايي ،مواجهه 0با هيجانات
است .واضح است که توجه به پديدههاي آشکار بدون هيچ دفاعي ،به آنها اجازه ميدهد
که خود را نشان دهند .از اين طريق فرد ياد ميگيرد که حتي هيجانات قوي (آنطور
که بهنظر ميرسند) نميتوانند تهديدکننده باشند .زيرا آنها پديدههاي زودگذري هستند
که هر فردي ميتواند آنها را تحمل کند .مواجهه با هيحانات ميتواند در مقابله با نتايج
اجتناب اجباري که بهوسيله اضطراب ناشي ميشوند مؤثر واقع شود که اين امر عامل
مهمي در آسيبشناسي است (بالکلج و هايس .)2330 ،لذا با توجه به مؤثر واقع شدن
اين نوع آموزش و با در نظر گرفتن سودمنديهاي اين روش در زمينه افزايش کيفيت
زندگي ،به کارگيري گسترده اين روش توصيه ميشود.
براساس يافتههاي تحقيق حاضر و با توجه به اثرگذاري تمرينهاي مبتني بر ذهن
آگاهي برکيفيت زندگي و بهداشت روان افراد ميتوان پيشنهاد کرد بهمنظور ارتقاي
کيفيت زندگي افرادي از جامعه که در معرض تجربه مشکالت روانشناختي بيشتري هستند
از روش تمرينهاي مبتني بر ذهنآگاهي به شکل مستمر و مرتب در سازمانها ،مدارس
و دانشگاهها استفاده شود.
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احمدي ،عزتاله ( .)0030رابطه ساختاري گاهي ،و نقش واسطهاي فراشناخت ،راهبردهاي تنظيم هيجان
و حافظه هيجاني با باورهاي وسواسي ،رساله دکتري ،دانشگاه تبريز.
حبيبي ،مجتبي؛ قنبري ،نيکزاد؛ خدايي ،ابراهيم و پرستو قنبري ( .)0032اثربخشي مديريت استرس به
روش شناختي-رفتاري بر کاهش اضطراب ،استرس و افسردگي زنان سرپرست خانوار،
.)0(00 ،
حسيني ،سعيد .فروزان ،سميه و محمد اميرفريار ( .)0023بررسي سالمت رواني زنان سرپرست خانواده
.003-003 :)0(2 ،
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امور زنان نهاد رياست جمهوري.
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کيفيت زندگي در بيماران دياليزي ،دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني.
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.)0(2 ،
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کاهش افکار خودآيند منفي ،نگرش ناکارآمد .افسردگي و اضطراب :پيگيري  03روزه،
.)0( 7 ،
کاوياني ،حسين؛ حاتمي ،ندا و فروزان جواهري ( .)0027اثر کاهنده شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي
،
بر کاهش افکار خودآيند منفي ،نگرشهاي ناکارآمد و افسردگي،
.1-04 :0
منتظري ،علي؛ گشتاسبي ،آزيتا و مريمالسادات وحدانينيا ( .)0024ترجمه ،تعيين پايايي و روايي گونه
.43-12 :)0(1 ،
فارسي پرسشنامه ،SF-36
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. 024-017 :)2(4 ،
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