مقاله پژوهشی

آموزش اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روانشناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی در زنان
خانهدار
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چکیده
این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روانشناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی در زنان خانهدار انجام شد.
این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که با روش پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر،
کلیه زنان خانهدار شهر اصفهان بودند .نمونههای پژوهش شامل  30نفر از زنان خانهدار شهر اصفهان که به مراکز بهداشت مراجعه
میکردند ،بود که به روش نمونهبرداری در دسترس انتخاب و در دو گروه مساوی آزمایش ( 51نفر) و کنترل ( 51نفر) جایگزین
شدند .ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه شادکامی آکسفورد ( ،)5191پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی (لوتانز،
 )۷00۲و مقیاس رضایت از زندگی (دینر و همکاران .)5191 ،جهت تحلیل دادهها از میانگین و انحراف معیار و تحلیل کواریانس با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ۷1برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده شد .نتایج نشان داد در مرحله پسآزمون بین گروه
آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ متغیرهای وابسته سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی ،خوشبینی ،امیدواری ،انعطافپذیری) ،شادکامی
و رضایت از زندگی تفاوت معنیداری وجود داشت ( )p<0/005 ،F=550/05۷و آموزش ذهن آگاهی بر سرمایه روانشناختی
(خودکارآمدی ،خوشبینی ،امیدواری ،انعطافپذیری) ،شادکامی و رضایت از زندگی مؤثر بوده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
آموزش ذهن آگاهی موجب افزایش سرمایه روانشناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی در زنان خانهدار میشود.
کلیدواژه :ذهن آگاهی ،سرمایه روانشناختی ،شادکامی ،رضایت از زندگی.
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 .2کارشناس ارشد روان پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران.

آموزش اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روان شناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی......

آتش پور و همکاران

مقدمه
در دین اسالم ،زن جایگاه بسیار واالیی دارد؛ هم در اجتماع و هم در خانواده زن سازنده خانواده است .لذا میتوان گفت که زن
سازنده جامعه است و قادر است جامعه را به سمت سعادت و تعالی و یا به سمت انحراف و فساد سوق دهد (حسومی ،نوشینفرد،
حسینیبهشتی ،بابالحوائجی و حریری .)531۲ ،از طرفی زنان در طی مراحل زندگی ،به دلیل تغییرات پیش از قاعدگی ،پس از

به زنان باید مورد توجه قرار گیرد.
در این میان سرمایه روانشناختی ۷در میان زنان یک مفهوم جدیدی است که توسط لوتانز )۷005( 3معرفیشده است .سرمایه
روانشناختی یک حالت توسعهای مثبت روانشناختی با ویژگیهای متعهد شدن و انجام تالش الزم جهت موفقیت در کارها و
وظایف چالشبرانگیز (اعتمادبهنفس/خودکارآمدی) ،داشتن استناد مثبت درباره موفقیتهای حال و آینده (خوشبینی) ،پایداری درراه
هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به اهداف جهت رسیدن به موفقیت (امیدواری) و مقاومت هنگام مواجهه با سختیها و
مشکالت برای دستیابی به موفقیت (انعطافپذیری) است (ولومبوا ،لوتانر ،اوی و اوکه۷055 ،4؛ لوتانز ،یوسف و اولیو.)۷00۲ ،1
سرمایه روانشناختی نشانگر منابع روانشناختی فرد است و سطوح باالی این منابع مهم افراد را قادر خواهد ساخت تا هنگام مواجهه
با مشکالت و چالشهای زندگی ،خودشان را تجدید و بازسازی کنند و انرژی تازهای بگیرند (آتشپور و رحیمی نژاد.)5313 ،
بررسیهای انجامشده در حیطه سرمایه روانشناختی نشان داده است که طیف گستردهای از پیامدهای رفتاری و نگرشی ازجمله
پیامدهای مهم برای حوزههای مختلف زندگی مانند روابط شخصی و سالمت (التانس ،یوسف و سویتمن و هرمس،)۷053 ،6
بهزیستی روانشناختی (اوی ،التانس ،اسمیت و پالمر ،)۷050 ،۲شادکامی (کالبرتسون ،فاالگر و میلز )۷050 ،9را پیشبینی میکند.
شادکامی 1نیز ،به تعداد زیادی تجربههای خوشایند و تعداد کمی تجربه ناخوشایند و تجربه رضایت از زندگی 50باال توصیف میشود
(اسچیمک ،اویشی ،فار و فاندر ۷004 ،نقل از کابلو 55و فرناندز-بروکال .)۷051 ،5۷آرگایل ،)۷005( 53در تعریف خود از شادکامی
به بررسیهای زمینهیابی که بر روی نمونههای فراوانی انجامشده اشاره میکند و معتقد است که شادکامی شامل سه جز است-5 :
حالت خوشحالی یا سرور (هیجانات مثبت) -۷ ،راضی بودن از زندگی و  -3فقدان افسردگی و اضطراب (عوامل منفی) .در این
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زایمان یا یائسگی ،میتوانند در مقابل تنش و افسردگی آسیبپذیرتر باشند (راماناسان ،موهان و راجندران .)۷051 ،5لذا مسائل مربوط
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تعریف مجموعاً عواطف مثبت و منفی را که اموری درونی میباشند ،در نظر گرفته و در بعد بیرونی نیز به رضایت از زندگی اشاره
دارد (آرگایل .)۷005 ،بررسیهای انجامشده نشان میدهد ،افرادی که شادکامی باالتری دارند ،عمر طوالنیتر ،ازدواجهای پایدارتر،
کسبوکار بهتر دارند ،از سوی کارفرمایانشان بهتر ارزیابی میشوند ،عادات بهداشتی بهتر و سالمت باالتر دارند ،بهطور مؤثری به
روابطشان تمایل نشان میدهند ،نسبت به زندگی و آینده امیدوار و خالقیت بیشتری دارند و از سبکهای سالم تفکر بهره میبرند

یکی از شاخصهای سالمت روانی ،میزان رضایت از زندگی است .رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصربهفردی برای هر
فرد است و به ارزیابیهای شناختی فرد در زندگی خود اشاره دارد (یی ،یو و لی .)۷05۷ ،3این مفهوم ارزیابی کلی از زندگی و
فرایندی مبتنی بر قضاوت فردی است ،یعنی شخص بر اساس معیارهای فردی خود ،کیفیت خود را مورد سنجش قرار میدهد
(ماتود ،بتنکورت و ایبانز .)۷054 ،4افرادی که سطوح باالیی از رضایت از زندگی رادارند ،شرایط زندگی آنها با مالهایی که برای
خود تعیین کردهاند ،مطابقت دارد .رضایت از زندگی ،جامعترین ارزیابی اشخاص از شرایط زندگی خود در نظر گرفته میشود
(داینر۷00 ،1؛ نقل از حسینخانزاده ،فالحمرتضینژاد ،طاهر و سیدنوری.)5316 ،
در این میان یکی از درمانهای مؤثر ذهن آگاهی 6است .ذهن آگاهی ناشی از سنتهای شرقی است و محبوبیت اخیر آن در
روانشناسی عمدتاً به دلیل توسعه و گسترش گستردهای از مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی استاندارد است که بهمنظور بهبود عملکرد
روانشناختی و سالمتی ،ماهیت تمرکز ذهنی سنتی را با عمل روانشناختی معاصر ادغام میکند (گا ،استراس ،بوند و کاواناق،۲
 .)۷051ذهن آگاهی بهطور سنتی بهعنوان یک رشد آگاهی بیشتر ازآنچه در حال حاضر اتفاق میافتد توصیفشده است .همچنین
توضیح دادهشده است که ذهن آگاهی ،موجب میشود تا افراد واقعیت را دقیقه همانطور که هست ،ببینند (گوناتارا )۷005 ،9تمرین
بهعنوان پیشرفت فردی به شمار میرود که به فرد کمک میکند تا حالت ذهنی مسالمتآمیز و حاشیهای را به وجود آورد که در
نتیجه کاهش درد و رنج ،منجر به بهزیستی هیجانی و روانشناختی میگردد (گتین .)۷005 ،1از طریق ذهن آگاهی ،حالتهای عاطفی
و شناختی فرد در پی رشد آگاهی اخالقی و روانی خود را از طریق رفتار مهربان ،بیضرر و شکیبایی تغییر میکنند (گیلپین.)۷001 ،
درواقع ،ذهن آگاهی به افراد کمک میکند که به افکار خود واکنش نشان ندهند و باورهای خود را به روششناختی رفتاری و مواجهه
سازی و پیشگیری از پاسخ عملی به چالش بکشند (دیدونا .)۷001 ،50تانیسارو 511۲( 55نقل از زایچیویکز ،)۷059 ،5۷بیان نمود که
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(بیسواس -دینر 5و دین.)۷00۲ ،۷
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ذهن آگاهی یک تجربه لحظهبهلحظه است که شامل یک فرآیند فعال ،درگیر کننده ،غیر انفصالی و غیر واکنشی است .در لحظه حال
که یک رویداد ذهنی منجر به رویداد ذهنی دیگری میشود ،بینش رخ میدهد .زمانی که تمرین کننده واقعاً در این فرآیند درگیر
شود ،یادگیری واقعی اتفاق میافتد .ذهن آگاهی دارای دو جنبه است :یک جنبه بهصورت خود نظم جویی توجه ،آگاهی

فراشناختی5

و توجه به لحظه کنونی توضیح دادهشده است و جنبه دیگر ،جهتگیری باز بودن ۷به هر چیزی که با کنجکاوی ،3پذیرش 4و عدم
و گرینبرگ .)۷055 ،۲نتایج بررسیهای انجامشده دال لت بر آن دارد که افرادی که به شیوه ذهن آگاهانه زندگی میکنند ،عملکرد
بهتری در جنبههای مختلف زندگی از خود نشان میدهند و بهزیستی روانشناختی ،9سالمت هیجانی و شادکامی بیشتری دارند (کی
و پیدجون۷053 ،1؛ اسچوت و مالوف۷055 ،50؛ سانگ و لیندکوایست .)۷054 ،55همچنین ،بررسی ادبیات و پیشینه پژوهشی نشان
میدهد که ذهن آگاهی عالوه بر پیامدهای مثبت روانشناحتی و هیجانی ذکرشده ،بر بهبود روابط بین فردی و غنیسازی زندگی
زوجها نیز میتوانند نقش مثبتی داشته باشند (اتکینسون .)۷053 ،5۷یک رویکرد رو به رشد از شواهد قوی از آزمایشات تصادفی
کنترلشده نشان میدهد که ذهن آگاهی در بهبود طیف وسیعی از نتایج روانشناختی بالینی و غیر بالینی در مقایسه با شرایط کنترل،
ازجمله اضطراب (گرین و بیلینگ۷05۷ ،53؛ هافمن ،صاویر ،ویت و اوه ،)۷050 ،54نشانههای افسردگی (استراس ،کاواناق ،اولیور و
پیتمن ،)۷054 ،51واکنشهای استرس (لیندسای ،یانگ ،اسمیت ،براون و کرسول ،)۷059 ،56کیفیت زندگی (گودفرین و وان-
هیرینگن )۷050 ،5۲و رضایت از زندگی در افراد دارای درد مزمن (دود 59و همکاران۷051 ،؛ هنریکسون ،واسارا و رونالند،)۷056 ،51
مؤثر است .در انتها با توجه به مطالب ذکرشده و عدم مطالعات منسجم و کافی در زمینه بررسی همزمان متغیرها ،پژوهش حاضر به
دنبال پاسخ به این سوال است که آیا آموزش ذهن آگاهی بر سرمایه روانشناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی در زنان خانهدار
مؤثر است؟

1

metacognitive awareness
ppenness orientation
3
curiosity
4
acceptance
5
Chiesa & Malinowski
6
Davidson & Kaszniak.
7
Jennings, Snowberg, Coccia & Greenberg.
8
psychological well-being
9
Keye & Pidgeon.
10
Schutte & Malouff.
11
Song & Lindquist
12
Atkinson
13
Green, & Bieling
14
Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh
15
Oliver, & Pettman
16
Lindsay, Young, Smyth, Brownd, & Creswell
17
Godfrin, & van Heeringen
18
Dowd
19
Henriksson, Wasara, & Rönnlund
2

مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری ،دوره پنجم ،شماره پنجاه و سه ،اسفندماه 1311

4

Downloaded from ijndibs.com at 12:39 +0430 on Wednesday May 26th 2021

قضاوت در افکار و هیجانها رخ میدهد (چیسا و مالینوسکی۷055 ،1؛ دیویدسون و کاسزینیاک۷051 ،6؛ جنینگز ،اسنوبرگ ،کوکسیا
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا شبه آزمایشی پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است و با استفاده از طرح
دوگروهی ناهمسان با پیشآزمون و پسآزمون صورت گرفت .طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل ،از دو گروه آزمودنی
تشکیل شد که هر گروه ،دو بار مورداندازهگیری قرار گرفتند .اندازهگیری اول با اجرای یک پیشآزمون و اندازهگیری دوم با یک

نمونه ابتدا بهصورت داوطلبانه ،از بین زنان خانهدار شهر اصفهان که به مراکز بهداشت مراجعه میکنند ،دعوت به همکاری شد،
سپس پرسشنامهها در بین آنها اجرا گردید و افرادی که نمرههای پایینی از این آزمونها کسب کنند ،مشخص شدند ،سپس بهطور
تصادفی  30نفر ( 51نفر گروه کنترل و  51نفر گروه آزمایش) از آنها بهعنوان نمونه انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه مساوی
آزمایش ( 51نفر) و کنترل ( 51نفر) جایگزین شدند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها در بخش توصیفی از میانگین ،انحراف استاندارد و
در بخش استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
پروتکل آموزش ذهن آگاهی
برنامه منظم جلسات بهاینترتیب بود :جلسه با یک تمرین ذهن آگاهی آغاز میشود .فرد آموزشدهنده به سواالت شرکتکنندگان
در ارتباط با تکالیف هفته پاسخ میدهد .سپس در ارتباط با موضوع جلسه فعلی با شرکتکنندگان بحث میشود و تمرینهای جدید
به آنها آموزش داده میشود .سرانجام در پایان جلسه در ارتباط با تکالیف مربوط به هفته آینده توضیحات کافی داده شد.
محتوای جلسات آموزشی ذهن آگاهی
جلسه

محتوا

جلسه اول

معرفی شرکتکنندگان  ،تمرین خوردن کشمش ،بحث درباره اینکه بسیاری از مردم به شیوه ذهن ناآگاهانه ای زندگی میکنند و
اغلب به آنچه انجام میدهند توجهی نمیکنند ،تمرین مراقبه متمرکز بر تنفس ،تمرین وارسی بدن.

جلسه دوم

تمرین وارسی بدن ،دعوت از شرکتکنندگان در ارتباط با صحبت درباره تجربههایشان از تمرینات ذهن آگاهی ،بررسی موانع،
بحث در ارتباط برخی ویژگیهای ذهن آگاهی همچون غیر قضاوتی بودن و یا رها کردن ،تمرین افکار و احساسات ،تمرین
مراقبه نشسته با تمرکز بر تنفس.

جلسه سوم

تمرین کوتاه دیدن و یا شنیدن ،مراقبه نشسته با تمرکز بر تنفس و حسهای بدنی ،فضای تنفس سهدقیقهای ،تمرین حرکات
آگاهانه بدن.

جلسه چهارم

مراقبه نشسته با توجه به تنفس ،بدن ،صداها و افکار (به اصطالح مراقبه نشسته با چهار مؤلفه اصلی) ،بحث درباره استرس و
واکنشهای معمول افراد به موقعیتهای دشوار و نگرشها و واکنشهای جایگزین ،راه رفتن آگاهانه

جلسه پنجم

تمرین مراقبه نشسته با توجه به تنفس ،بدن ،صداها و افکار ،بحث درباره اذعان و پذیرش واقعیت موقعیت حاضر همانطور که
هست ،تمرین سری دوم حرکات آگاهانه بدن.

جلسه ششم

فضای تنفس سهدقیقهای ،بحث درباره افکار ما اغلب محتوای اغلب واقعی نیست.

جلسه هفتم

تمرین مراقبه نشسته و آگاهی باز (به هر چیزی که لحظهبهلحظه وارد هشیاری میشود) ،بحث درباره بهترین راه برای مراقبت از
خود چیست ،تمرین بررسی فعالیتهای روزانه خوشایند در برابر ناخوشایند و یادگیری برنامهریزی برای فعالیتهای خوشایند،
تمرین مراقبه عشق و مهربانی.

جلسه هشتم

تمرین وارسی بدنی ،بحث ازآنچه تاکنون آموختهاید ،استفاده کنید ،ارزیابی آموزش ،ارائه منابع بیشتر.
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پسآزمون انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر زنان خانهدار شهر اصفهان بود .روش نمونهگیری در دسترس بود .برای انتخاب

آموزش اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روان شناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی......

آتش پور و همکاران

ابزار سنجش
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :پرسشنامه شادکامی آکسفورد در سال ( ،)5191توسط آرگایل ،5مارتین ۷و کراسلند 3و براساس
پرسشنامه افسردگی بک ( ،)51۲6ساختهشده است که میزان شادکامی فردی را میسنجد .پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل
وکراسلند از شادکامی است (آنها بهمنظور ارائه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازهای دارای سه بخش مهم دانستهاند:

که  ۷5ماده از مادههای این پرسشنامه از افسردگی بک گرفتهشده و معکوس گردیده و یازده ماده به آن اضافهشده است تا سایر
جنبههای سالمت ذهنی را پوشش دهد ،مانند آزمون افسردگی بک هر ماده پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی
باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید .این آزمون شامل  ۷1ماده چهارگزینهای است که نمرهگذاری گزینه
های هر عبارت در دامنه  3-0قرار گرفت .بدین ترتیب باالترین نمرهای که آزمودنی میتواند در این پرسشنامه کسب کند 9۲ ،است
که بیانگر باالترین حد شادکامی بوده و کمترین نمره این پرسشنامه صفر است که مؤید ناراضی بودن آزمودنی از زندگی و افسردگی
فرد است .نمره بهنجار این آزمون بین  40تا  4۷است .آرگایل و دیگران ( ،)5191اعتبار پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب
آلفای کرونباخ  0/10و بازآزمایی آن را طی هفت هفته  0/۲9گزارش کردهاند .روایی همزمان 4این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی
دوستان افراد درباره آنها  0/43محاسبه شد .همچنین ،ازآنجاییکه شادکامی دارای سه بخش :عاطفه مثبت ،رضایت و نبود عاطفه
منفی دانسته شده ،همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن ( ،)0/3۷با شاخص رضایت از زندگی ( )0/1۲و با
پرسشنامه افسردگی بک ( ،)-0/1۷محاسبه شد .در پژوهشی که توسط نورباال و علی پور ( ،)5391با نمونهای متشکل از  505نفر
از دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت .ضریب همسانی درونی برای گروه مردان و زنان به ترتیب برابر  0/14و  0/1و
اعتبار بازآزمایی پس از  ۲هفته  0/۲9و ضریب اعتبار بازآزمایی با فاصله زمانی سه هفته در یک نمونه  ۷1نفری  0/۲1به دست آمد؛
اما ازآنجاییکه در پژوهش نورباال و علی پور ( ،)5391برای بررسی شادکامی تنها از دانشجویان دانشگاههای تهران و با حجم نمونه
کم ( 505نفر) ،استفادهشده بود .بنابراین ،پژوهش دیگری توسط علیپور و آگاه هریس ( ،)5396برای بررسی اعتبار فرم تجدید نظر
شده  ۷1مادهای شادکامی با استفاده از حجم نمونه بیشتر و نمونه آماری گستردهتر انجام شد تا عالوه بر بررسی اعتبار فرم تجدید
نظر شادکامی ارتباط نمرههای حاصل از فهرست مذکور با ویژگیهای شخصیتی آیزنک 1و نمرههای افسردگی بک نیز مشخص
شود .پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/۲1به دست آمد.
پرسشنامه رضایت از زندگی ( )6SWLSداینر و همکاران  :5891این مقیاس توسط داینر و همکاران ( )5191روی  5۲6دانشجوی
دانشگاه الینویز ساخته و از پنج سوال تشکیلشده است که توسط سواری و برنا ( )5396به فارسی ترجمه و روی دانشجویان دانشگاه
1

Argyle
Martin
3
Crossland
4
concurrent validity
5
Eysenck's Personality Traits
6
Satisfaction with Life scale
2
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فراوانی و درجه عاطفه مثبت ،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی) .این پرسشنامه دارای  ۷1ماده است
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آزاد اهواز اجرا شد .این پرسشنامه بهصورت مقیاس لیکرت  1درجهای از کامالً مخالفم (نمرهی  )5تا کامالً موافقم (نمرهی )1
نمرهگذاری میشود .داینر و همکاران مقیاس رضایت از زندگی را برای همهی گروههای سنی تهیه کردند .این مقیاس متشکل از
 49سوال بود که میزان رضایت از زندگی و بهزیستی را منعکس میکرد و تحلیل عاملی نشان داد که از سه عامل تشکیلشده است.
 50سوال آن با رضایت از زندگی مرتبط بود که پس از بررسیهای متعدد درنهایت به  1سوال کاهش یافت و بهعنوان یک مقیاس

فرد نیز از زندگی بیشتر است .اعتبار و روایی این مقیاس در مطالعات متعددی بررسیشده است .داینر و دیگر همکاران ( )5191در
نمونهای متشکل از  5۲6دانشجوی کارش ناسی ،مقیاس رضایت از زندگی را ارزشیابی کردند .میانگین و انحراف استاندارد نمرههای
دانشجویان به ترتیب  ۷3/1و  6/43و ضریب همبستگی بازآزمایی نمرهها پس از دو ماه اجرا  0/9۷بود .در ایران نیز بیانی و دیگران
( )5396با انجام تحقیقی به بررسی اعتبار و روایی این مقیاس پرداختند .اعتبار مقیاس رضایت از زندگی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/93و با استفاده از روش بازآزمایی  0/61به دست آمد .روایی سازهی این مقیاس از طریق روایی همگرا با استفاده از
فهرست شادکامی آکسفورد ( )OHIو فهرست افسردگی بک برآورد شد .این مقیاس همبستگی مثبت فهرست شادکامی آکسفورد و
همبستگی منفی با فهرست افسردگی بک نشان داد .بهطورکلی بیانی و همکاران در پژوهش خود روایی و پایایی مناسبی را برای این
مقیاس گزارش کردند .پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/۲9به دست آمد.
پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز ( :)۷۰۰۲پرسشنامه سرمایه روانشناختی ،لوتانز ( )۷00۲طراحیشده است .این
پرسشنامه دارای  ۷4ماده و  4مؤلفه امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است .هر مؤلفه  6ماده دارد و بر اساس طیف
شش گزینهای لیکرت با مادههایی مانند (با اعتماد یک مسئله طوالنی را بررسی میکنم تا یکراه حل بیابم) به سنجش سرمایه
روانشناختی میپردازد .نسبت خی دو این آزمون برابر با  ۷4/6است و آمارههای  RMSEA ،CFIدر این مدل به ترتیب  0/1۲و
 0/09هستند (لوتانز و آولیو ،اوی و نورمن .)۷00۲ ،5لوتانز و همکاران ( )۷00۲پایایی پرسشنامه را باالی  0/10گزارش کردهاند.
پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر  0/99به دست آمد.
یافتهها
مادران کودکان کمتوان ذهنی زنان خانهدار و شاغل و دارای تحصیالت زیر دیپلم تا دکتری بودند که یافتههای توصیفی سن ،سطح
تحصیالت و وضعیت اشتغال آنها در جدول ( )5موردبررسی قرار گرفت.

Luthans, Avolio, Avey & Norman
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مجزا مورداستفاده قرار گرفت .این پرسشنامه نمره گزاری وارونه ندارد .هر چه نمرهی فرد در این پرسشنامه بیشتر باشد ،رضایت
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آموزش اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روان شناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی......

جدول  .5میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گروه کنترل
متغیر

خودکارآمدی

خوشبینی

امیدواری

انعطافپذیری

شادکامی

رضایت از زندگی

گروه آزمایش

آماری

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

61/000

13/400

61/000

6۲/96۲

انحراف معیار

1/4۷6

1/59۲

6/916

6/۲95

میانگین

56/400

۷5/96۲

56/۷00

56/133

انحراف معیار

۷/130

3/316

۷/301

3/59۷

میانگین

5۲/533

۷1/06۲

5۲/46۲

59/533

انحراف معیار

۷/103

3/019

۷/4۲1

۷/061

میانگین

51/96۲

۷3/66۲

56/06۲

56/96۲

انحراف معیار

3/۷04

4/139

۷/596

۷/19۲

میانگین

51/600

۷۷/900

51/۷6۲

56/333

انحراف معیار

۷/1۷3

۷/۲93

3/095

3/41۲

میانگین

۲0/133

9۷/96۲

۲5/400

۲5/133

انحراف معیار

۲/090

1/630

6/691

6/413

میانگین

54/46۲

۷0/533

54/133

54/96۲

انحراف معیار

5/101

۷/۷63

5/119

5/90۲

همانطور که نتایج مندرج در جدول  5نشان میدهد ،میانگین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای سرمایه روانشناختی در
گروه آزمایش به ترتیب ( 61/00و  )13/40و در گروه کنترل به ترتیب ( 61/00و  ،)6۲/9۲خودکارآمدی در گروه آزمایش به ترتیب
( 56/40و  )۷5/9۲و در گروه کنترل به ترتیب ( 56/۷0و  ،)56/13خوشبینی در گروه آزمایش به ترتیب ( 5۲/33و  )۷1/0۲و در
گروه کنترل به ترتیب ( 5۲/4۲و  ،)59/53امیدواری در گروه آزمایش به ترتیب ( 51/9۲و  )۷3/6۲و در گروه کنترل به ترتیب
( 56/0۲و  ،)56/9۲انعطافپذیری در گروه آزمایش به ترتیب ( 51/60و  )۷۷/90و در گروه کنترل به ترتیب ( 51/۷۲و ،)56/33
شادکامی در گروه آزمایش به ترتیب ( ۲0/13و  )9۷/9۲و در گروه کنترل به ترتیب ( ۲5/40و  )۲5/13و رضایت از زندگی در گروه
آزمایش به ترتیب ( 54/4۲و  )۷0/53و در گروه کنترل به ترتیب ( 54/13و  )54/9۲است.
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سرمایه روانشناختی

شاخصهای

گروه کنترل

آتش پور و همکاران
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جدول  .۷نتایج آزمون لوین جهت برابری واریانس خطای متغیرهای وابسته در گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پسآزمون
متغیر وابسته

درجه آزادی 5

درجه آزادی ۷

F

سرمایه روانشناختی

5

۷9

5/09۷

0/30۲

خودکارآمدی

5

۷9

0/194

0/415

خوشبینی

5

۷9

۷/661

0/554

امیدواری

5

۷9

5/۷90

0/۷69

انعطافپذیری

5

۷9

0/۲۲5

0/39۲

شادکامی

5

۷9

5/116

0/561

رضایت از زندگی

5

۷9

0/410

0/109

سطح
معنیداری

خودکارآمدی ( F=0/194و  ،)P<0/415خوشبینی ( F=۷/661و  ،)P<0/554امیدواری ( F=5/۷90و  ،)P<0/۷69انعطافپذیری
( F=0/۲۲5و  ،)P<0/39۲شادکامی ( F=5/116و  )P<0/561و رضایت از زندگی ( F=0/410و  )P<0/109و غیر معنیدار میباشند؛
بنابراین واریانس خطای پسآزمون گروه آزمایش و گروه کنترل در متغیرهای سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی ،خوشبینی،
امیدواری ،انعطافپذیری) ،شادکامی و رضایت از زندگی بهطور معنیداری متفاوت نیستند و فرض همگنی واریانسها در مرحله
پسآزمون تأیید میشود.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکوا روی میانگین نمرههای پسآزمون متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش و گروه کنترل
اثر

متغیر وابسته

گروه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح

اندازه اثر

معنیداری

خودکارآمدی

5۲1/119

5

5۲1/119

40/645

0/005

0/641

خوشبینی

391/410

5

391/410

551/4۲1

0/005

0/940

امیدواری

3۲5/۷۷۲

5

3۲5/۷۷۲

61/5۷0

0/005

0/۲11

انعطافپذیری

۷۲1/114

5

۷۲1/114

95/۷14

0/005

0/۲9۲

شادکامی

11۲/5۲1

5

11۲/5۲1

90/561

0/005

0/۲91

رضایت از زندگی

۷09/414

5

۷09/414

90/94۲

0/005

0/۲96

همانطور که نتایج مندرج در جدول  3نشان میدهد ،در مرحله پسآزمون بین گروه آزمایش و گروه کنترل ازلحاظ حداقل یکی از
متغیرهای وابسته سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی ،خوشبینی ،امیدواری ،انعطافپذیری) ،شادکامی و رضایت از زندگی تفاوت
معنیداری وجود دارد ( )p<0/005 ،F=550/05۷و آموزش ذهن آگاهی بر سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی ،خوشبینی،
امیدواری ،انعطافپذیری) ،شادکامی و رضایت از زندگی مؤثر بوده است.
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همانطور که نتایج مندرج در جدول  ۷نشان میدهند ،آزمون لوین در متغیرهای سرمایه روانشناختی ( F=5/09۷و ،)P<0/30۲
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آتش پور و همکاران

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی آموزش اثربخشی ذهن آگاهی بر سرمایه روانشناختی ،شادکامی و رضایت از زندگی در زنان خانهدار
انجام گرفت .یافتههای حاصل نشان میدهد با کنترل پیشآزمون ،انعطافپذیری گروه آزمایش در پسآزمون با گروه کنترل تفاوت
معنیداری دارد .این یافته با نتایج ابراهیمیمقدم و شیرازی ( ،)5314برون ،کرسول و ریان ،)۷051( 5باجاج و پاند ،)۷056( ۷بیرن ،هاک،

میافتد توصیفشده است .همچنین توضیح دادهشده است که ذهن آگاهی ،موجب میشود تا افراد واقعیت را دقیقه همانطور که هست،
ببینند (گوناتارا )۷005 ،تمرین بهعنوان پیشرفت فردی به شمار میرود که به فرد کمک میکند تا حالت ذهنی مسالمتآمیز و حاشیهای
را به وجود آورد که در نتیجه کاهش درد و رنج ،منجر به بهزیستی هیجانی و روانشناختی میگردد (گتین .)۷005 ،از طریق ذهن
آگاهی ،حالت های عاطفی و شناختی فرد در پی رشد آگاهی اخالقی و روانی خود را از طریق رفتار مهربان ،بیضرر و شکیبایی تغییر
میکنند (گیلپین .)۷001 ،درواقع ،ذهن آگاهی به افراد کمک میکند که به افکار خود واکنش نشان ندهند و باورهای خود را به
روششناختی رفتاری و مواجهه سازی و پیشگیری از پاسخ عملی به چالش بکشند (دیدونا .)۷001 ،براساس آموزشهای دادهشده به
افراد نمونه گروه آزمایش (زنان خانهدار) ،تجارب و بینش آنها در مورد حوادثی که بهطور معمولی در حال اتفاق افتادن است ،تغییر
پیدا کرد و نسبت به تجاربشان آگاهتر شدند و بهطورکلی از نگرشهای منفی و بزرگنمایی مسائل جلوگیری میکند .این زنان ،متعهدتر
شدند و جهت موفقیت در کارها و وظایف چالشبرانگیز به تالش میپردازند ،درباره موفقیتها و حوادث حال و آینده خوشبینتر،
درراه اهداف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به اهداف جهت رسیدن به موفقیت پایدارتر و هنگام مواجهه با سختیها و مشکالت
برای دستیابی به موفقیت مقاومتر میشوند که طبیعی است در این زنان خوشبینی ،امیدواری ،خودکارآمدی و تابآوری (انعطافپذیری)
افزایش یابد .در نتیجه گروه آزمایشی به خاطر تغییراتی که در افکار و تجربه -هایشان در اثر آموزش ذهن آگاهی پدید آمده است ،منجر
به تفاوت آنها با گروه کنترلشده است.
نتایج نشان میدهد ،شادکامی گروه آزمایش در پسآزمون با گروه کنترل تفاوت معنیداری دارد .این یافته با نتایج کنگرلو (،)5311
هاشمی و ماهور ( ،)5311کوو و ساالنووا )۷05۲( 4مشابه است .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود که گارلند 1و همکاران ()۷051
نظریه ذهن آگاهانه به معنی را پیشنهاد دادند تا راههای بالقوهای را که از طریق آن تمرکز ذهن آگاهی متغیرهای مثبت را افزایش میدهد.
نظریه بیانگر این است که ذهنیت ،ارزیابی مجدد مثبت را تسهیل میکند ،زیرا باعث میشود که یک تمرکز زدایی برای آگاهی وجود
داشته باشد ،درحالیکه افکار و احساسات از منظر فراشناختی مشاهده میشود و امکان ساخت انعطافپذیرتر ارزیابیهای سازگار را
فراهم میآورد .با توجه به تجارب ذهنی بهجای ماندن در آنها ،منابع شناختی آزاد میشوند تا دامنه توجه را به گستره وسیعی از

1

Brown, Creswell, & Ryan
Bajaj, & Pande
3
Byrne, Hauck, Fisher, Bayes & Schutze,
4
Coo, & Salanova
5
Garland
2
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فیشر ،بایتس و شوتز )۷054( 3همسو است .ذهن آگاهی بهطور سنتی بهعنوان یک رشد آگاهی بیشتر ازآنچه در حال حاضر اتفاق
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آتش پور و همکاران

حوادث لذتبخش و معنیدار برسانند و بنابراین انگیزهای برای تعامل هدفمند بازندگی ایجاد میکنند (گارلند و همکاران.)۷051 ،
مقاالت تجربی باهدف ارائه شواهد برای توجه به نظریه معنا ،دریافتند که تمرین ذهن آگاهانه موجی از تأثیرات مثبت و شناختی است
که عناصر کلیدی بهزیستی هستند (گارلند و همکاران .)۷051 ،افزون بر این ،افزایش در صفت ذهن آگاهی با استفاده بیشتر از ارزیابی
مجدد مثبت همراه است (گارلند و همکاران .)۷056 ،دربیانی دیگر میتوان بیان نمود آموزش ذهن آگاهی به گروه آزمایش به زنان

دارد پرهیز کنند؛ بنابراین ،زنان خانهدار گروه آزمایشی به خاطر تغییراتی که در افکار و تجربههایشان در اثر آموزش ذهن آگاهی پدید
آمده است ،منجر به تفاوت آنها با گروه کنترلشده است.
همچنین نتایج نشان داد رضایت از زندگی گروه آزمایش در پسآزمون با گروه کنترل تفاوت معنیداری دارد .این یافته با نتایج
قادرینجفآبادی و همکاران ( ،)5311هنریکسون و همکاران ( )۷056همسو بود .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود بر اساس ذهن
آگاهی کالسیک ،پذیرش بهعنوان ارزشی که رشد کردنِ توجه عریان را متوقف میکند ،درک میشود زیرا در طول تمرینها آگاهی و
توجه ،قصد تمرین کننده ،پذیرش همهچیز است .در ذهن آگاهی کالسیک ،عقیده بر ماندن با چیزهایی است که ایجاد میشوند و نه
تغییر دادن آنها به طریقی که فرد میخواهد و نیز تجربه کردن آنهاست همانطور که هستند .کتاب مقدسِ آبهیدارمای بودا از یک مدل
روانی-فلسفیِ ادراک و شناخت برای توصیف مفهوم حالت های روانی در ذهن آگاهی استفاده میکند .این مدل ،ذهن آگاهی را بهعنوان
عامل اصلی که مسئول فعالیتهایی روانی است و بهعبارتدیگر تجربه یک شی ،تبیین میکند (رپپگی و بیستریسکی .)۷001 ،5ویلیامز
و پنمن )۷055( ۷توضیح دادند که تمارین ذهنی میتوانند صرفاً شامل نشستن آرام و توجه به تنفس و در همان لحظه تشخیص لحظهای
است که ذهن سرگردان میشود .زمانی که این اتفاق میافتد ،توجه به طریقی غیرقضاوتی ،دوباره به تنفس معطوف میگردد .تانیسارو
(511۲؛ به نقل از زایچیویکز ،)۷059 ،بیان نمود که ذهن آگاهی یک تجربه لحظهبهلحظه است که شامل یک فرآیند فعال ،درگیر کننده،
غیر انفصالی و غیر واکنشی است .در لحظه حال که یک رویداد ذهنی منجر به رویداد ذهنی دیگری میشود ،بینش رخ میدهد .زمانی
که تمرین کننده واقعاً در این فرآیند درگیر شود ،یادگیری واقعی اتفاق میافتد .افزون بر این ،افزایش در صفت ذهن آگاهی با استفاده
بیشتر از ارزیابی مجدد مثبت همراه است (گارلند و همکاران )۷056 ،کهموجی از تأثیرات مثبت و شناختی است که عناصر کلیدی
بهزیستی هستند ،مرتبط است (گارلند و همکاران .)۷051 ،درواقع میتوان گفت ،زندگی کردن در لحظه حال و بیتوجهی به افکار
پریشان کننده میتواند موجبات افزایش رضایت از زندگی را فراهم آورد .ازجمله محدودیتهای اجرای این پژوهش ،اجرای آن در
زنان متأهل بوده که دامنه واریانس را محدود میکرد .لذا در تعمیم نتایج به سایر جوامع باید احتیاط صورت گیرد .به همین دلیل ،به
محققان پیشنهاد میشود ،پژوهشی مشابه با نمونههای متفاوت نیز انجام شود.

Rapgay, & Bystrisky
Williams, & Penman
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خانهدار کمک کرد که در زمان حال و باهدف و معنا زندگی کنند و از اندیشیدن به گذشته و افکار بیهوده که افسردگی را دبه دنبال
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