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و سالمت روان دانش آموزان   یشادکام  ین یب شیدر پ یسهم ذهن آگاه   نیی تع

 شهر تهران  5دوره دوم متوسطه منطقه 

 
 آالله قلیش لی

 
 چکیده

  یتوسله   دوم  دوره  آیوزان  دانش روان سلمی   و  شلاداای   بین  پیش  در  آگاه   ذهن سلم   تعیین  پژوهش این اصلی   هدف

گ د آور، داده هلا توصلللیز  از نو   روشاز نظ     از نظ  هلدف الارب د،   روش پژوهش  .بلاشلللدی   تم ان  شلللم   5  ینهقل 

تم ان در  5جایع  آیار، این پژوهش دانش آیوزان دوره دوم یتوسلله  ینهق    پژوهش این آیار، جایع  همبسللت   اسلل .

 نمون   حج  و  پژوهش انتخاب شلد   گی ، در دسلت   نمون با اسلتزاده از روش نمون باشلند و  ی   1400-1401سلا  تصیلیی   

و  بائ    ذهن آگاه   آیتم  39پ سلنلنای     ها  داده گ دآور،  ابزار  یعیار نز  انتخاب شلدند.  98پین    جول  ف یو  از اسلتزاده  با

ی  باشلد.    (GHQ) پ سلنلنای  سلمی  مموی و (1989آاسلزورد)   اسلتاندارد شلاداایسلوال    29پ سلنلنای     (2006)همکاران

  ی  0.443  با  ب اب    آگاه   ذهن یتغی   ضل ی نتایج رگ سلیون در زیین  ارتبا  شلاداای  و ذهن آگاه  حاا  از آن اسل  ا  

ذهن آگاه    ضل ی  یتغی آگاه     ذهن  و سلمی  روان   ارتبا در یورد  ی  باشلد .    و پیش بین  اننده ، شلاداای   باشلد

  ی  باشد .   و پیش بین  اننده ، سمی  روان  باشد  ی  0/691  با ب اب 

 آیوزان دانش روان سمی    شاداای  آگاه   ذهن کلید واژه ها:

 

 مقدمه
   و درون     ونیاند ا  شلای  توج  ب  احسلاسلا  ب   اشلاره ی  در حا  حاضل  الی  ب  اممال  1  ذهن آگاه 

  کی ب  منوان     اوقا  ذهن آگاه   گاه  نیبا ن  ش ها و یقاصلد اا  اسل . هم ن    ذهن  ا ییصتو ایبدن  

تم از حوا    ،هانیتم     خیاز لصاظ تار و    شللود   در نظ  گ فت  ی   ژگیو  کی ای  و   حال  ذهن  ند یف آ

سلال  را   زندگ   ا   ی هاوهیشل  یو یعموالً در انار سلا  شلد  یتزک ان  در نظ  گ فت  ی   زندگ  ،ب ا  ،ا یپا

 (.2021 2)لوی  و همکارانشد  انجام ی انند  ی  یتقو

ذهن آگاه    .در لصظ  حا  ولی قضلاوت  اسل   توج  پایدار و هدفمند و ب  شلیوه ا، اا      آگاه ذهن  

درک الایل  یلا از   یوجل  دگ گون  ایزیل  تج بل  یلا ی  شلللود  بل و    راتنظی  ی  انلد   توجل  و ان ی، یلا

توجل    کیل   آگلاه ذهن  (.2015 3)ولف و سللل پلابخنلللد  ارتبلا  یلا بلا دی  ان و جملان لنلا ی بنللل یل   و  
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  نی . یممت کند یاز آن ا  نم  اییا اضلاف     ا یب  تج ب  زیچ چیها دن     اسل  ا  تا قب  از تج ب     ِقضلاوتیل

  ،ف د بتواند ممیک د   ک یطور  تعمد ب  حضللور ذهن اسلل   ب    عنیبودن    آگاه    آگاه  ذهن نا یبخش تم 

داشلت     آگاه   در ه  زیان   ینسلب  ب  یوقع    وااننلیل  صلور   و ب   داشلت  و بدون تمش     قضلاوتیل

 (.2018 1هافنب ک و وهسباشد)

  رواننللناسللان روان   توج ی بودا ها،  نلل ی اند یتأث   تص یاا  سللالما،  در  ا  اسلل    یزموی    آگاه  ذهن

از دریلان    کیبل  منوان    آگلاه  ب  ذهن   یلداام  یبتن.  اسللل   ا ده  اودجیل  بل   را  یصققلان  و  دریلان  ان

  فی یتزاو   تع   ها،  وهیشل  ب    آگاه  ذهن  .نلودییوج سلوم قیمداد ی ای  سلوم نسل   رفتار،–  ها، شلناات

   آگاه   ذهن از  یذاور  فیدارند .تع  د یتاا  وانجکاو،     گنللودگیپذ   انعهاف  ب توج  آنما  ایاهم .  نللودیی

 ن  ش    اسل .دوم ذهن آگاه  فک ا دن  ن    ندآگاهیف ا   آگاه نخسل  ذهن  اند: ی انیب  را یم   نکت  سل 

 (.2009 2)ه یسرادرب دارد ذهن  ،یپذ انعهاف  آگاه نودوسوم ذهنیی راشای  انجکاو، و  گنودگ

  اد،یز   ی و  توانا   کنند یادراک  ی   فیرا  آزادان   و  بدون  تص      ونیو  ب    درون   ا یآگاه  واقع  اف اد ذهن

 ند یو  نااوشلا   ند یام   از  اوشلا)و  تج ب   ها     جانمایدر  یواجم   با  داین   گسلت ده  ا،  از  تزک ا   ه

 (.2007 3)ب اون و دی  اندارند  (

رخ  دهد   ایا     اسل یمکن      ینز جانما،یا  ه   ینکت  را درک ان  نیتا ا دهد یی  ار،یب  یا     آگاه-ذهن  

تا ب  جا، آنک  ب     دهد یایکان را ی نیب  ف د ا نی.هم ن  سللتند ین   یشللخیلل   آنما  جز  ثاب   و  دائم

 (.2010 4)ایانوئ  و دی  انپاسخ دهد  با تزک  و تای  پاسخ دهد  تای یو ب  اراد،یب  طور  ل دادهایرو

در      ذهن  آگاه  د یاث ا  یز ان  یصلور  گ فت  اسل   ا  نما  اد،یپژوهنلما، ز   رابه  با  ذهن آگاهدر  

  درگ وهما،  ابعادآن  سل یایقای  آن ها،  وهمبسلت    آگاه  ذهن سلازه سلنجش. دریان  انوا   ینلکم   اسل 

 نی.بلد اسللل   افتل یل  ای گسلللت ش   نیا   یاا  هلا،  نلدارد.تنملادردهل    طوالن  نل ینلللیب   نی بلالیول   نیبلال

  ق ار   یوردب رسل  شلناات   یاآسلیو  نیادیبن  سلازه ها،  با  رادرارتبا    آگاه  ذهن اند   دهیاوشل  ااط یصققان

 (.2014 5)تایسوندهند 

  روان  فنللارها، ب اب  در را انسللان چون سللی ، ه  و اسلل  ننللا  و شللور ان ی،  یولد  6شللاداای 

را ب  اود   انسللان ذهن نلل یبنلل  هم  ،ازهاین  نیاز یم  ت    کیب  منوان    اداایشلل.  اند  ی  یصافظ 

  یصزا  اف اد شاداام صور  گ فت  اس   . ب  دل  صینخت ن یدرزی  ،ادیز  قا یینغو  ا ده اس  و تصق
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   ی  نیآنملا را تلأی   تعلایل  اجتملام بل  ازیلدهنلد ال  ن  ق ار ی ی هلا  یلال  اف اد اود را در یع   یوقع  نیا

 (.2018 1)تمسما و دی  انشوند   ی شادت  ج ینتاند؛ در 

ب  ف د یی ذارد و    ای  تأثی  یثبت   اسل  ا  توسلا اف اد تج ب  یینلود. این  احسلا  ماطز  یک  2شلاداای 

یقابی  با ینکم    امتماد ب  نزس بینت   ذهن سال  و بمبود ممیک د و    ب ا،  قدر  ذهن   ینج  ب  افزایش

بوده و دارا، مدم قهعی  اسل    شلاداای  یک یزموم فاز،(.2013   3گو زن  یی زاشلمود  )یینلود  بمزیسلت 

 (.1396)نیک نژاد 

ها، فه ، و    ا، یثب  و یک  از ضل وریت ین اواسلت   منوان یک  از احسلاسلا  رینل   شلاد، و ننلا  ب 

ازآنجاییک  شاد، همواره  نیازها، روان  انسان  نقش تعیینکنندها، در تأیین سالم  ف د و جایع  داشت  و  

با ا سلند،  اوشلبین  و ایید و امتماد هم اه اسل   ییتواند نقش تسل یعکنندها، در ف ایند توسلع  جایع   

 (1393ی اد،  و  هزارج یب )داشت  باشد 

درصلد ی دم احسلا  شلاداای  و ننلا   50ب  اسلا  نتایج پژوهنلما، انجام شلده در زیین  شلاد،  از نظ   

د، ب  بعد در ن اه سللازیان یی  یتصدب ا،  میی 2000ندگ  ب  شللمار یی ود. از سللا  یممت ین یسللهی  ز

یافت   انلورها یتغی ها، ننلا   ایید ب  آینده  انلنود، و رضلایتمند، اف اد جایع     توسلع  حتعیین سله

منوان یک یتغی  ایید، وارد یصاسلبا  شلده اسل . ب  این صلور  ا  اگ  ی دم یک جایع  احسلا    نیز ب 

یافت  قیمداد ا د ا  این ننلاندهنده   ا   انلنود، و رضلایتمند، نکنند  نمیتوان آن جایع  را توسلع ننل

 (.1395فتاح  و همکاران  )اهمی  شاد، و ننا  ییباشد 

آگاه  نسللب  ب  شلل ایا جسللمان  و    توج  و در نتیج  افزایش  ،  یثب   یوج  گسللت ش داین هیجانا 

نیزدر زندگ     یؤث ت ،  گی یما،اارآیدت   تیلمی   می  اسلتزاده ازراهب دها،اف اد شلاد ب   .  شلودی   یصیه 

 (.1397شکوه  ایی آباد،  دالور  مباس  و اوشک   )دارند 

 ا  در آن ه  ف د ب  د یلل  دانلل اش  جمان  سمی  روان را مبار  از نوم  وضعی  بمزیست د سازیان بم

، فعالی   د و اارآیص  ب  ند ابی  انقگ  ید ملللاد، زنللل با فنلللارها،  ی  تواند واناییما، اود واقف اس   ت

 (؛ در2015  4و اویار روهیم   ازقب  ن  2013اشلل  جمان   د )سللازیان بم  د ان  کاود ام و ب  جایع د ان

در    یوث وانلللای  آنلللان بللل ا، ممیکللل د تلللش یمللل  و بنیاد، در بمزیست  اف اد و  قواقع  سمی  روان ن

اننده سمی     نییتع  ،از یمک ها   کیسمی  روان ب  منوان   (.2015  5و همکاران جایعللل  دارد )پلللو  

 ،از اارآید  نانیشلللود و یزموم آن مبلار  از احسلللا  اوب بودن و اطم   اف اد در نظ  گ فتل  ی   مموی
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اسل    جانیو ه  ،بالقوه فک   ی و توانا  ی و اودشلکوفا   نسلی نیرقاب   تعیق ب   یاود  اتکا ب  اود  ظ ف

 (.1397  ومو سم  میاب اه   )قاسم

(.از آلاز ق ن  2020 1سمی  روان تص  تأثی  موای  یختیز  از جمی  ب وز بیمار، ق ار دارد)وانگ و دی  ان

  ها، جدید، ب  طور دوره ا، ظاه  شلدند با توج  ب  وضلعی  هم  گی  بیمار، ا جدید ییمد،   بیمار،

تق یباً هم  جنب  ها، یم  اقتیللاد،   سللیاسلل  و اجتمام  انللور را تص  تأثی  ق ار ی  دهد   بص  در  

یورد تأثی ا  رواننناات  این بیمار، ب  سمی  روان اف اد در سهوح یختیف جایع  بسیار یم  اس )ل  و  

  (. 2020 2همکاران

)یزدان      3شلده اسل  ا  ب  افزایش سلمی  روانشلناات آگاه   روش دریان   دریان  یبتن  ب  ذهنشلناا 

(  2020   5زونا و وارد،  -؛ وارد،  2019   4؛ یک انویی   لویس  چایب ز و حاسلد 1396اسلمعیی  و نایدار،   

(  2020ها، نااارآید )اوش ا دار و رئیسل    ( و در ااهش ن  ش 2016و اودانت ل  )حاتمیان و ق بان    

 اث  یثب  داشت  اس . 

زی بنا،    زا، آسللی   منوان یک مای  حزاظت  مم  نموده و چ ا    ب  ییتواند   آگاه  ب  نظ  یی سللدذهن

  ازآگاه   نوم  را  آگاه   ذهن.  دگ گون اند   رواننللناات  را  زاوممئ   تج ب  رویدادهایآسللی   بودن  همزیان

  آشلکار ولصظ   تج بیا   ب   راجع  قضلاو   حا  بدون  درزیان  وبودن  واقع  اهداف  ب   توج  ازط یق  ا  ییداند 

 (.2003 6)اابا  زین پدیداریی  دد لصظ  ب 

آگاه  ف د نسلب  ب  شل ایا جسلمان  و    ها، یثب  اسل  ا  افزایش ک  از یم  ت ین هیجانشلاداای  ی

یصیه  را در پ  دارد. احسلا  شلاداای  ب  منوان یک پدیده هیجان  یثب  ب ا، انسلان ضل ور، اسل  و  

ییبخنلد. شلاداای  دارا، اث ا  یثب  و اث بخنل  ب ا، اف اد یختیف اسل   از جمی  این زندگ  او یعنا    ب 

یافت     ایزی  ارتباطا  اسل .در این حال  احسلا  نو  دوسلت  افزایش  اث ا  افزایش قدر  تزک  و ارتقا،

 (.1398  ،آبکنار  منق)استاد، و و اف اد ب  دی  ان امک ییکنند 

  گلذشلللتل   دنیلا، در  ذهن  اتویلاتیلک  والارا د  روزانل   فعلالیتملا، بل  نسلللبل   آگلاه  ف د ذهن  املک  بل ای وزه  

  انت   ب آنما جسللمان  و حالتما، ازافکار احسللاسللا   لصظ   ب   لصظ   آگاه   یافت  وازط یق  آگاه   وآینده

  یلینلللود  رهللا  وآیلنللده  بل گللذشلللتلل   یلتلمل الز  اتلویللاتلیللک  و  ذهلن روزیل ه  از  و  النللد   یل   پلیللدا
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  و  پژوهش  یورد  نیز  ویژه  بالین   درجمعیتما،  رویک د حاضلل این  (.درحا 2002 1)سلل ا  ویییایز تیسللدا 

  ذهن ب   یبتن  شلللناات   دریان  روش   ب  سلللزا،  تأثی  از  حاا   آیده  دسللل   ب  نتایج  و  ق ارگ فت   اارب د

  وسلل طان  یزین  اودانلل  دردها،  ب   بایی   توام  افسلل دگ   وایق    اضلله اب  ااتمال   دردریان  آگاه 

 (.2010 2ییباشد)هافمن سویی  وی 

یک  از نمادها، اجتمام  ا  تص  تأثی  شل ایا زندگ  ناپایدار یا در طو  هم  گی ،  ا ونا شلک  گ فت   

  با  گی ، روابا اجتمام  و شلخیلی  اهمی  دارداسل   بدون شلک اانواده اسل .اانواده ا  در شلک 

اند. صل ف زیان با ها  ب  ف آیندها، اجتمام  شلدن امک ی یتمایز اود  یانند تقوی  شلبک ها،  ویژگ 

ایزی ؛ ب  اشلت اک گذاشلتن منلق؛ توسلع  امتماد ب  نزس و قدردان ؛ و آیوزش ارزش ها  آیین ها و سلن   

حمای    ها. مموه ب  این  اانواده ب  طور سلللنت  شلللای  نقش های  یانند دلبسلللت    ی اقب   والدین و

اجتمام  اسل  ا  وظایف و تعمد نسلب  ب  یکدی   را ب  امضلا، اانواده ب  تیلوی  ی  انلد. در ارائ  اینما  

گی ،  با این حا   یانند هم  جو اانواده و انسلجام اانواده یزاهی  یمم  ب ا، رفاه امضلا، اانواده هسلتند 

شللود  ب  ممیک د آن تأثی   واده پدیدار ی   اسللت سلل  ا  در نتیج  تغیی ا  درون یا اارج از اان19-اووید 

 (.2020 3گذارد  ایا ف آیند هماهن   را ب  هم اه دارد)لوتیک و همکارانیثب  یا ینز  ی 

احسلا  انسلجام اانواده را ی  توان در تکمی  یک رابه  اانوادگ  تثبی  شلده ذا  ا د. احسلا  انسلجام  

اسلت   و ادرااا  شلناات  و ال وها، ارتباط  درون اانواده   اانواده ب  تمش ها، اانواده ب ا، یقابی  با

(  2001و امضللا، اانواده در یواجم  با رویدادها، چالش ب ان یز دانسلل  .مموه ب  این  سللاگ  و دوتان )

انسجام اانواده را ب  منوان ادراک شناات  اانواده از جمان و تمش ب ا، یقابی  با اث ا  یخ ب رویدادها،  

زندگ  تع یف ی  انند. در یهالعا  قبی  تااید شلده اسل  ا  با افزایش توانای  امضلا، اانواده  نااواسلت   

شلوند و احسلا  انسلجام را در  ت  ی ها، انسلجام  آنما قو،ب ا، رویاروی  با تج بیا  ینز  زندگ  یا یمار 

م اانواده تأثی  ب ذارد  (. یک  از موای  اصللی  ا  ی  تواند ب  انسللجا2012   4دهند )چ نف د افزایش ی 

جو اانواده اسل . جو اانواده از ابعاد ااصل  یانند رابه  درون اانواده  اقتدار بین نسی  و انسجام شناات  

ها و باورها،  ها، ینلاب   ممیق  ن  ش ب ا، یثا   انسلجام شلناات  شلای  دیدگاه تنلکی  شلده اسل .

گی ، اانواده  اارا د اانواده و هماهن   تیللمی ینللت ک و اشللت اک نزدیک در اانواده ب  ف آیندها،  

بلا این ابعلاد  جو یثبل  الانواده نی و، یص ال  ا، اسللل  ال  از  (.2018 5)گونو  و دی  ان انلد املک ی 

 

1 Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD 
2 Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA 
3 Luttik, M. L. A., Mahrer-Imhof, R., Garcia-Vivar, C., Brødsgaard, A., Dieperink, K. B., 

Imhof, L., Østergaard, B., Svavarsdottir, E. K., Konradsen, H. 
4 Gönül, B, Işık-Baş, H., Şahin-Acar, B. 
5 Gönül et al 
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ف آیند اجتمام  شللدن اانواده و جایع  با ویژگ  ها، یثب  آن یانند امتماد  امتماد ب  نزس  اب از وجود   

 (.2017  1تاپیا-گارسیا و آلونسو-دلبست   ماطز  یثب  و اودیختار، حمای  ی  اند )اانت و

ا  انسجام اانواده مای  تعیین اننده ایزی  زندگ  اف اد در طو  دوره هم  گی ،  ی  توان انتظار داش   

( بیان ی  انند ا  امبودها، اقتیلاد،  اجتمام   روان  و بمداشلت  در  2021)2باشلد. چواسلزو همکاران 

زنلدگ  اف اد در همل  گی ، یمکن اسللل  بل  طور جلد، ب  ایزیل  زنلدگ  تلأثی  ب لذارد. بل  همین ت تیل    

ویژه در سلهح اانواده شلده گی ، بام  تغیی  سلااتار زندگ  روزی ه  ب انهور ا  در باال تأاید شلد  هم هم

گذار، اجتمام  را ب  ایزی  زندگ  اود  زا، ق نهین  و/یا فاصلی اسل   و هم  امضلا، اانواده تأثی  اسلت   

یمم  یاننلد امتملاد اان   ا  یک   اند. تغیی  ایزیل  زندگ  اانوادگ  ی  تواند ب  اارا دها،  تج ب  ا ده

از شلااص ها، انسلجام شلناات  اسل  آسلی  ب سلاند.مموه ب  این  با توج  ب  اینک  یکیارچ   امضلا، 

ها اسلل . دهنده تصقق انسللجام شللناات  آنها و باورهاینللان ننللانها  ن  ش ها  دیدگاهاانواده با ارزش 

  تأثی  ایزی  آنما ق ار گی د. زندگ  و سللهوح  انسللجام شللناات  یک ف د یمکن اسلل  ب  طور یثب  تص

انسلجام اانواده آنما ب  مبار  دی    ی  تواند ب  منوان یک اث  ییانج  ب  این دو یتغی  مم  اند. مموه ب   

این یوارد  جو اانواده ا  یتنللک  از ابعاد، یانند اقتدار بین نسللی  و انسللجام شللناات  اسلل  وی  تواند  

رچ   اانواده باشلد. اانواده مای  یمم  اسل  ا  ب  زندگ  ف د تأثی  ی  گذارد. ب   پیش بین  اننده یکیا

ها، اجتمام  او نیز  تواند ب  اانواده و سلای  یصیا اند ا  رفتار یک ف د ی طور ینلاب   این نظ ی  ادما ی 

 (.2018  3تأثی  ب ذارد )شیتون

ت  در سلهوح یختیف جایع  ضل ور، بوده تا با شلناادر وضلعی  پ اه  دنیا، ای وز  ب رسل  وضلعی  روان  

با توج  ب  آن   گزت  شلد در این شلناات  بتوان سلمی  این اف اد را حزن نمود.  اارها، یناسل  روانراه

و سلمی      شلاداای   نیب شیدر پ   سلم  ذهن آگاهپژوهش ب آنی  ب  این سلوا  اسلاسل  پاسلخ دهی  ا   

 چ ون  اس ؟ شم  تم ان 5روان دانش آیوزان دوره دوم یتوسه  ینهق  

 مواد و روش ها

توصلیز    از لصاظ یاهی  اج ا و نصوه جمع آور، اطمما   و    از نظ  هدف اارب د، اسل پژوهش حاضل  

جایع  آیار، این پژوهش دانش  .  ی  پ دازداز نو  همبسلت   اسل .چ ا ا  ب  ب رسل  رابه  بین یتغی ها 

با اسلتزاده از روش  باشلند و  ی   1400-1401تم ان در سلا  تصیلیی    5آیوزان دوره دوم یتوسله  ینهق   

چون   جول  پین یو   ینظور ب آورد حج  نمون  با ف   ب  شد.گی ، در دست   نمون  پژوهش انتخاب  نمون 

ابزار یورد اسللتزاده در این پژوهش    . نز  انتخاب شللد   98بین وجود دارد تعدادیتغی  پیش  6در این یهالع   

 

1 Cantero-García, M., Alonso-Tapia, J 
2 Chwaszcz, J., Palacz-Chrisidis, A., Wiechetek, M., Bartczuk, R., Niewiadomska, I., 

Wośko, P., Sławska, P. 
3 Shelton, L. G. 
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   شلللادالای   آیتم     29پ سلللنلللنلایل    )2006)و همکلاران1آیتم  بلائ 39  ذهن آگشاه  رسششاشش شامشهپ

پس از تایید تمی  شلد ها پ سلنلنای   در ابتدا و پ سلنلنای  سلمی  روان آاسلزورد بود .(  1989آاسلزورد)

پ سلنلنای  ها توسلا اسلتاد راهنما با ی اجع  ب  یدار  و صلصب  با یدی  و گ فتن گ وه واتسلا  دانش  

-1401در سللا  تصیللیی    تم ان  5دانش آیوزان دوره دوم یتوسلله  ینهق   پ سللنللنای  را بین  آیوزان  

 گ دید.از آزیون رگ سیون چندیتغی ه استزاده جم  تجزی  و تصیی  داده ها  شد. توزیع 1400

  یافته ها:

 .دانش آیوزان دوره دوم یتوسه  سم  دارد  شاداای  نیب شیدر پ  ذهن آگاه:  تصقیق ف ضی  او 
 

ید   ا  یعنادار،  و تبیین قابیی  :1جدو   

r=0/443 DW  
 تعیین تعدیل شده ضریب   ضریب تعیین  واتسون  دوربین

0/188 a0/196 1/766 

** 0/01 >P    

 آزمون آنوا   :2 جدو 

 سطح مع   داری  Fآماره میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  مدل

 0/001 23.460 20.616 1 20.616 رگ سیون 

 879. 96 84.363 باق  یانده 

  97 104.980 یجمو  

 

 رگ سیون   امص  ض ای   :3 جدو 

  B SE یتغی 

β 

t Sig.    سهح یعن
 دار، 

 0/001 6.992  269. 1.882 م   از یبدا

 0/001 4.844 443. 093. 450.  ذهن آگاه 

**     0.01 >P 

 

 

1 Baer 
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  وجود   مدم  ف     دارد  ق ار   2/5  تا  1/5  فاصیۀ  در   واتسون   دوربین  آزیون  آیارۀ   یقدار  چون

یقدار ض ی  تعیین    .ا د  استزاده  رگ سیون  از  توان   ی   و  شود  نم   رد  ها  اها  بین   همبست  )استقم (

  از ا  تغیی ا  شاداای    درصد  19.6ی  باشد  ننان ی  دهد ا     0/09( ا  ب اب  با  𝑅2تعدی  شده )

وابست  ب  یتغی ها، پیش بین ذا  شده در این یعادل  ی  باشد. با توج  ب  یعن  دار، یقدار آزیون  

F  (23/460  )ی  توان نتیج  گ ف  ا  ید  رگ سیون  تصقیق  0/01ا، اوچک ت  از  در سهح اه  

ی ا  از یتغی ها، یستق   انت ل  و وابست   ید  اوب  بوده و یتغی  پیش بین قادر اس  تغیی ا   

  ی    0/443  با  ذهن آگاه   ب اب   ض ی  یتغی    آید   ب  ی    جدو    از  ا    همانهورشاداای  را تبیین انند.  

-pو    t  آیاره  ب    توج    با  و شاداای  دارد. ذهن آگاه   باشد  ا  حکای  از رابه  یثب  و یستقی  بین  

Value باشد  ی   درصد   1 اها، سهح در  ض ی   این بودن  یعنادار ننان   نتایج یتغی     این.  

 ید  ا  یعنادار، و تبیین  قابیی   :4 جدو   سمی  روان دانش آیوزان دوره دوم یتوسه  سم  دارد.  نیب شیدر پ  ذهن آگاه:  تصقیق ف ضی   دوم

r=0/427 DW  
 ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  واتسون  دوربین

0/174 0/182 1/769 

** 0/01 >P    

 آزمون آنوا   :5 جدو 

 سطح مع   داری  Fآماره میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات  مدل

 0/001 21/400 19.136 1 19.136 رگ سیون 

 894. 88 85.844 باق  یانده 

  89 104.980 یجمو  

 امص  ض ای  رگ سیون    :6 جدو 

 سهح یعن  دار،   .B SE β t Sig یتغی 

 0/001 8.987  235. 2.110 م   از یبدا

 0/001 4.626 427. 081. 373.  ذهن آگاه 

**     0.01 >P 

  وجود   مدم  ف     دارد  ق ار   2/5  تا  1/5  فاصیۀ  در   واتسون   دوربین  آزیون  آیارۀ   یقدار  چون

یقدار ض ی  تعیین    .ا د  استزاده  رگ سیون  از  توان   ی   و  شود  نم   رد  ها  اها  بین   همبست  )استقم (

سمی   از ا  تغیی ا   درصد  18/2ی  باشد  ننان ی  دهد ا   0/182( ا  ب اب  با  𝑅2تعدی  شده ) 
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وابست  ب  یتغی ها، پیش بین ذا  شده در این یعادل  ی  باشد. با توج  ب  یعن  دار، یقدار        روان  

  ی  توان نتیج  گ ف  ا  ید  رگ سیون   0/01در سهح اها، اوچک ت  از  F  (21/400  )آزیون  

انت ل  و وابست   ید  اوب  بوده و یتغی  پیش بین قادر اس     تصقیق ی ا  از یتغی ها، یستق  

 را تبیین انند.   سمی  روان  تغیی ا  

باشد  ا  حکای  از    ی    0/691  با   ذهن آگاه   ب اب    ض ی  یتغی    آید   ب  ی    جدو    از   ا    همانهور

  این   p-Valueو    t  آیاره  ب   توج   با  دارد.  سمی  روان  و    ذهن آگاه   رابه  یثب  و یستقی  بین  

  .باشد  ی   درصد  1 اها، سهح  در  ض ی  این بودن  یعنادار ننان   نتایج یتغی  

 نتیجه گیری

بناب این  .دانش آیوزان دوره دوم یتوسه  سم  دارد    شاداای    نیب  شیدر پ    ذهن آگاهب اسا  یافت  ها  

آور،   اودآگاه   پذی ش اود توانای  تابآگاه  بام  افزایش  توانای  ممیق  ها، ذهن  تم ین ی  توان گز   

ها، یثبت  اس  ا  یوج  یقابی  یثب  و یزید  ها و ویژگ  آور، ظ فی  و ارتقا، شااای  ی  گ دد. تاب

دارد و  ب  طور  شود و او را از ااتمال  روان  ی تبا با است   ییون ی  ها، یصیه  ی ف د با چالش 

. بناب این دوره ها، ذهن آگاه  با افزایش شاداای  و سمی     گ دد یستقی  یوج  گست ش بمزیست  ی  

آگاه  و رویک دها، یختیف آن ب  منوان یمارت  هوشیاران    روان  ی  تواند ب  زندگ  بمت  ینج  شود . ذهن 

ی   روان  سمی   دهنده  افزایش  و  است    ااهش  افکار   و  احسا   انت    ب   ارتقا،  یتم از  در  توانند 

آگاه   (نیز قاب  تبیین اس  او یعتقد بود  ذهن 1992باشند. این یافت  ها با رویک د اتابزین )شاداای  یؤث   

ها و  پ ت ا، ب ا، ااهش دادن درد و رنج درون  انسان اس  و ب  منوان رفتار، ا  در یقاب  حوا  وسیی  

ی  انص اف  ق ار  ب  س اوب یص ک ها  و  بد ی گی د  درون   این ط ها،  ب   و  افزایش  پ دازد   ا   اس   یق 

  اند. بین   بمزیست  ذهن  را تقوی  ی  شناات  و افزایش اوش ها، ینز  روان آگاه  با ااهش ننان  ذهن

  ک یرا ب  منوان     دریان ذهن آگاه   ک دیتوان رو    ی( نیز ب  این نتیج  رسیدند  1399ش یعت  و همکاران)

و ااهش موار      زندگ   ا یبا ش ا  ، دات ان جوان در سازگار    شاداای  ،یداای  یناس  ب  ینظور ارتقا

ب د.    ناش     روان شناات اار  ب   تج د  و همکاران)  از  نیز1401ول   داد ا  ه  دو یتغ  (    ، باورها    یننان 

ب       یبتن  اا  دریانشن      یبا گ وه انت   داشتند. ب  مبار  د  ،دار  تزاو  یعن     و شاداای   ینهق یل

ب     وج با ت.را تج ب  انند   ،نت  یب   امت  و شاداای    ینهق یل  ،بام  شد ا  سالمندان باورها   آگاهذهن

  ن یاز ا  توانند   دریان  ان و یتخییان ی تبا با سمی  ی    آگاهب  ذهن   یبتن    شناا  دریان   اث بخن

استزاده     و شاداای    ینهق یل  ، بمبود باورها  ،ب ا  ژهیی تبا با سمی  ب  و  ،هایداای    ،ب ا    روش دریان

    زندگ    یزی بمبود ا  ،در راستا   آگاهآیوزش ذهن   ،هااارب د ب نای  ( نیز  1397قدم پور و همکاران)  .ند ینما

 .سازد  سالمندان را ااط  ننان ی   شاداای ش یو افزا
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یوزان دوره دوم  سللمی  روان دانش آ   نیب شیدر پ   آگاهذهن  هم نین یافت  ها حاا  از آن اسلل  ا   

آگاه  روشل  ب ا، بمت  زیسلتن     ذهن( ا  یعتقد بود  2010یافت  ها با نظ ی  سلی  )یتوسله  سلم  دارد.

همسو  اس و شاداای    تندرست  و رضای  از زنللدگ      تسکین دردها و لنابخن  و یعنادارساز، زندگ   

اف اد ذهن آگاه در شلناا  و یدی ی  و ح  ینلکم  روزی ه  (یعتقد بود  2015ی  باشلد. هم نان ا  بیین)

و ینج  ب  افزایش شلاداای   آگاه  پیایدها، یثبت  ب  سلمی  رواننلناات  دارد  ذهن و   توانات  هسلتند 

  .یی  دد

 منابع:

 منابع فارسی

و    رواننلناات   یتوسلا سل یا  ،شلاد   نیب شیپ(.1398).  یسلم  ،آبکنار   منلق    یی   ،اسلتاد −

(  1)  8  ;1398.  روان شلناسل  شیشلم  تم ان. رو   شلناسل  نیااریندان سلازیان زی   هدف در زندگ

:76-69. 

   ی (. تصی1397. )نی ی شلل سلل وک لهف ال  واوشللک    مباسلل م دالور میی ل، آبادیای   شللکوه −

در     ی. ابتکار و امق و شلاداای   یآیوزش و پ ورش ب  اسلا  امق  نیادیسلند تصو  بن  ،یصتوا

 .192.2۶-1۶5( 3)8, میوم انسان

سلمی  روان   ،ب  شلااص ها  ،(. ی ور1397راحی . )    ای ال  و سلموم    میف زان ؛ اب اه   قاسلم −

 .209-251  470اصزمان   . یجی  داننکده پزشک در یهالعا  داای

   آگاه آیوزش ذهن   (. اث بخنل1397یصمد. )  شلاه ا ی    و  یسل   زاده  ،ی اد   پور, مز  ال   قدم −

 .38-27(, 1)4, ، یپ  شناس سالمندان. روان  زندگ  یزیو بمبود ا  شاداای شیب  افزا

 ( سمی  روان   تم ان  انتنارا  ارسباران.1397گنج   حمزه ) −

 تم ان: نن  یخاط .   حق شاداای ،(.در جستجو139۶نژاد  سایان. ) کین −

اث بخنللل139۶ک. )   ،م.  نلایلدار    ییم.  اسلللملام    زدانی − یثبل  ب     آگلاهآیوزش ذهن   (. 

(  4)3یثب       رواننلناسل  ۀ. پژوهنلنای افسل دگ  ،هاننلان   ،نوجوانان پسل  دارا  ،ورزاودشلزق 

7۶-۶5. 
− Bajaj B, Khoury B and Sengupta S (2022) Resilience and Stress as Mediators in the 

Relationship of Mindfulness and Happiness. Front. Psychol. 13:771263. 

− Brown KW, Ryan RM, Creswell JD. Mindfulness: Theoretical foundations and evidence 

for its salutary effects. Psychological Inquiry 2007; 18(7): 211-37.4. 
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