
1 

 

 
The Effect of Mindfulness-Based Education on the Conformity 

and Quality of Life of Youth in Tehran 

 

2iSeyed Reza Fallah cha, 1Mojtaba Abbasi 

Abstract 

Background and aim: Mindfulness-based education on resiliency and quality of 

life for youth in Tehran. 

Research Methodology: Applied research methodology and in a quasi-

experimental way, Statistical population of the study included all young people 

between 18 and 29 years of age Referred   to counseling centers in Tehran.   By 

Using the Convenience Sampling method 32 in both control and experimental 

groups (each group, n = 16) were included. Tool for collecting research data 

Standard questionnaire Resilience and quality of life, Standard questionnaire 

Resilience and quality of life analyzed. 

Result: The results showed is significant difference between the experimental 

and control groups in resiliency, quality of life for youth in Tehran city. 

Conclusion: As a result of mindfulness-based education on resiliency and quality 

of life of youth Tehran has a positive and significant impact. 
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 چکیده

سی تاثیر آموزش های م زمینه و هدف: ضر برر صلی پژوهش حا شهر دگی  و کیفیت زنبتنی بر ذهن آگاهی  بر تاب آوری هدف ا جوانان 

 می باشد.  تهران

سااام مراجعه  29- 81جوانان بین ی جامعه آماری تحقیق شااامک کلیهبود، تجربی  نیمهکاربردی و به روش روش تحقیق  روش تحقیق:

ستفاده از  شهر تهران بود. با ا گروه آزمایش  در دو ه طور تصادفیانتخاب و ب نفر  32داوطلبانه روش نمونه گیری کننده به مراکز مشاوره در 
داده های  فیت زندگی بود،یک و قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسااشاانامه اسااتاندارد تاب آوری( نفر  16و شاااهد رهر گروه 

  لیک شدند.تح SPSS19در نرم افزار  تحلیک کواریانسسوام های پژوهش و با استفاده از تحقیق پس از جمع آوری بر اساس 

ندگی جوانان شااهر تهران زیافته های پژوهش نشااان داد که تفاوم معنی داری بین گروه گواه و آزمایش در تاب آوری، کیفیت  یافته ها:

 وجود دارد. 

یر مثبت و معنی داری تاث و کیفیت زندگی جوانان شاااهر تهران در نتیجه آموزش های مبتنی بر ذهن آگاهی  بر تاب آوری نتیجه گیری:
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 مقدمه
 های اخیر رویکردهایی که بجای نابهنجاری و اختالم به ساااامدر 

و توانمندیهای انساااان پرداخته اند، مورد توجه مشااااوران و  ظرفیتها
از جمله بنیادی ترین سازه های مورد (. 1ندرروان شناسان قرار گرفته ا

ساارمایه های روانشااناختی، رفتارهای بهزیسااتی،  ها،نظر این رویکرد
شبینی، کیفیت زندگی، سالمت روان،مثبت،  تاب آوری  شادکامی، خو

(. طرفداران عملکرد توانایی 2ی ازاین قبیک استرو مفاهیم امیدواری ،
شااناساای مثبت محور بجای تمرکز بر آساایم معتقدند که حوزه روان

برای متخصاصاان فرصاتی فراهو خواهد کرد تا با داشاتن ابزارهایی 
 ( .3انداز وسیعتر و کاملتری بنگرندرجدید، مراجعان خود را از چشو

صیت تاب آوری شخ صلی  سازه های ا ست و یکی از  برای  ا
 تاب آوری (.3ر فهو انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است

ست. در حقیقت  ظرفیتی ذاتی نیست بلکه سابی ا رفتار تاب آورانه اکت
فرایند زندگی اسااات، فرایندی که در آن، هر کس می تواند بر تنش 

به کند نه در  و ها و رویدادهای ناگوار غل نتیجه فرایندی تاب آفرینا
می تواند ایجاد  تاب آوری. عدم گساااترش (5رگی واقعی اساااتزند

کننده تجارب منفی باشد و علت ناسازگاری، تحمک کو و عدم تطابق 
و در نهایت طیف  با شااارایح محیطی و اساااترس زا را باع  شاااود

  عنوان به را پژوهشگران  تاب آوری (.6ر سالمت روان را برهو زند

 دشاااوار به موقعیت های واکنش و مقابله در فردی های تفاوم

 به را ناگوار موقعیت تاب آور فرد یک بنابراین، می کنند تعریف

 آن با رویارویی برای را خود و می کند تری پردازش شیوه ی مثبت

 در تنها پایداری البته تاب آوری (.7می کندر قلمداد توانمندی دارای

سیم ست کننده تهدید شرایح یا ها برابر آ  در انفعالی حالتی و نی

 سازنده و فعام شرکت بلکه باشد، خطرناك نمی شرایح با رویارویی

ست. خود پیرامونی محیح در  توانمندی تاب آوری، گفت توان می ا

ستی تعادم برقراری در فرد ستر شرایح خطرناك در روانی -زی (. 8ا
 ترمیو نوعی تاب آوری که باورند این بر محققان بر این، افزون

 (.9استر شناختی و عاطفی هیجانی، مثبت پیامدهای با خود
مسائک پیش روی جهان  ترینکیفیت زندگی یکی از مهودر مقابک 

گذاری اجتماعی محسوب سیاست امروز و از مباح  اساسی در تکوین
 که موضوعاتی چون رفاه، ارتقاء کیفیت زندگی سالمت (10رشودمی

بخش، د و رضایترفع نیازهای اساسی، زندگی رو به رشمحور،
 (.11ر گیردبرمی گذشتگی در میان جماعام را در خود دوستی و ازنوع

در رویکردی عملی کیفیت زندگی به عنوان یک مفهوم کلی تعریف 

نیازهای حیاتی،   که تمام ابعاد زیستی شامک رضایت مادی، ،می شود
 به عالوه جنبه های انتقالی زندگی نظیر توسعه فردی، خودشناسی و

(، از طرف دیگر کیفیت 12بهداشت اکوسیستو را پوشش می دهدر
زندگی نیروی قدرتمندی در راستای هدایت، حفظ و پیشبرد سالمت و 

(. کیفیت 13تندرستی در جوامع و فرهنگ های مختلف می باشدر
زندگی را می توان نوعی برداشت فرد و درك او از موقعیت خود در 

ارزشی مورد قبوم وی تعریف زندگی در چهارچوب اهداف و نظام 
(، که از آن در رویکرد روان شناختی به توانایی فرد برای 14کردر

(. و به عنوان شاخص مهمی 15دریافت معنا از زندگی تعبیر می شود ر
برای ارزیابی سالمت فردی، تصمیو گیری و قضاوم در مورد سالمت 

افراد در  کلی جامعه و یافتن مشکالم اصلی در ابعاد گوناگون زندگی
(. با آن که حوزه های 16پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است ر

مختلف مطالعاتی این مفهوم را مورد استفاده و سنجش قرار داده اند 
اما وفاق کلی بر چند بعدی و پیچیده بودن مفهوم کیفیت زندگی در 
بین محققان وجود دارد، چرا که در برگیرنده عوامک عینی و ذهنی است 

ارزیابی فرد در مورد رفاه و آسایش در جنبه های مهو زندگی را مورد و 
 (.17توجه قرار می دهد ر

 و عوامک محافظت کننده از گسترده ای طیف متعدد مطالعام
ساز برای  کیفیت زندگی و تاب  خطر عوامک برابر در کنترم کننده

 هایمتغیرفزایش ا بمنظور مداخله موثر و است. شناسایی کرده آوری را
هر یک از مراجعان  کیفیت زندگی، تاب آوری و روانی سالمت

خاص خود را ارائه  مداخالتیشیوه  ممکن است رویکردهای مشاوره
بسیاری از رویکردهای مشاوره ای بر نحوه استفاده از تفکر ،  دهند.

(. در این 18ر قضاوم، تصمیو گیری، عمک و احساس تاکید دارند
پژوهش آموزش ذهن آگاهی به عنوان عامک مستقک و تاثیر گذار با 

ذهن های درمانی آموزشسازه های مذکور در نظر گرفته شده است. 
تواند بر بسیارهای از متغیر هایی است که میدرمان جمله ازی آگاه

ی، احساس بدون قضاوم ذهن آگاه(. 19های روانشناختی مؤثر باشدر
از آگاهی است که به واضح دیدن و پذیرش هیجانام و و متعادلی 

 (.20کند رافتند، کمک میکه اتفاق می طورهمانهای فیزیکی، پدیده
که آموزش ذهن آگاهی با  مشخصی شدپژوهشی همین راستا در  در

های درمانی ذهن آگاهی، یکی از روش مراقبتی و تن آرامتلفیقی از 
ی است که در آن بازنمایی ذهنی ماندر روانمبتنی بر کاهش استرس و 

اشیاء موجود در زندگی که از گواه بالفاصله انسان خارج است، از طریق 
شود و این روش درمانی موجم تنفس و فکر کردن آموزش داده می

. مطالعام (21رشودایجاد سالمت روانی و کاهش باورهای غلح می
رهای غلح، نشان داده است که آموزش ذهن آگاهی کاهش درد، باو

شناختی های اسنادی بدبینانه، اضطراب و پریشانی روانکاهش سبک
های (. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نشانه22را به دنبام داردر

اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد و در بهبود بهزیستی جسمانی، 
روانی، هیجانی و معنوی، بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی باال، 

  (.23است رهای فیزیکی پایین مؤثر بوده بردن از زندگی و نشانه لذم
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اپذیر سالمت، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ن
قریباً است. ت و تاب آوری آن برای شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی

رسیدن  های گوناگونی به دنبامهمه افراد در جوامع مختلف به شیوه
ا با های مختلف زندگی هستند. امجنبه نسبی دربه آرامش و رفاه 

ئولیت گسترش روز افزون صنعت و تکنولوژی و به تبع آن افزایش مس
سمی نیز جهای افراد، نابهنجاری ها، اختالالم روانی و بیماری های 

فرهنگی  علی رغو ایجاد تغییرام عمیقرو به افزایش است. در مقابک 
ک زندگی در رویارویی با مسائ جوانانو شیوه های زندگی بسیاری از 

نان را در آتوانایی های الزم و اساسی هستند و همین امر  تاب و فاقد
یفیت و ک مواجهه با مسائک و مشکالم روزمره آسیم پذیر کرده است
ست، بر این زندگی آنها را با چالش و مسائک پیچیده ای مواجهه کرده ا

جوانان  آوری و کیفیت زندگیاساس شناسایی عوامک اثر گذار بر تاب 
آنها و  می تواند گامی موثر در راستای مواجهه با مشکالم پیش روی
صلی این در نهایت جامعه باشد، با توجه به آنچه که مطرح شد هدف ا

تنی مب آموزش هایپژوهش پاسخگویی به این سوام می باشد که آیا 
ن تاثیر تهرابر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی جوانان شهر 

 معنی داری دارد؟

 روش 
 ه روشباطالعام از نظر گردآوری  واین تحقیق از نظر هدف کاربردی 

انجام  آزمایشی که با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترم نیمه
سام  29- 18جامعه آماری پژوهش شامک جوانان بین  شده است.

ش نمونه مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر تهران می باشد. رو
س می باشد. اسا داوطلبانهگیری پژوهش حاضر روش نمونه گیری 
وطلم و استفاده از افراد دا این روش بر این مهو استوار است که 
لحظه نمونه  دلیک حضور آنان در استفاده از گروه های موجود، صرفاً به

ی تالش اتفاق می افتد، اما جهت باال بردن توان تعمیو پذیر گیری
رکز مشاوره مشد که نمونه از تنوع الزم برخودار باشد به همین از چند 

آماری به  نفر به عنوان نمونه 32نمونه انتخاب شد. در ادامه تعداد 
زم است صورم تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کار بندی شدند، ال

گروه  گزاری دوره آموزشی برایگروه گواه بعد از بر بیان شود که
آموزش  آزمایش،  در کارگاه های آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی مورد
دارد به قرار گرفت.ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استان

 شرح زیر بود:

 دیویدسون -این پرسشنامه توسح کانر پرسشنامه تاب آوری:

سوام بوده و هدف آن سنجش  25دارای ( ارائه شده است. 2003ر
، شایستگی / استحکام شخصیمیزان تاب آوری بر اساس مولفه های 

در افراد  و معنویت مهار اعتماد به غرایز شخصی، تحمک عواطف منفی،
مختلف است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرم می باشد. برای بدست 

سواالم را با هو  آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازام همه
را خواهد داشت. هر  100تا  0جمع می شوند. این امتیاز دامنه ای از 

چه این امتیاز باالتر باشد، بیانگر میزان تاب آوری بیشتر فرد پاسخ 
می باشد.  50دهنده خواهد و برعکس. نقطه برش این پرسشنامه امتیاز 

ب آوری خواهد بود نشانگر افراد دارای تا 50به عبارتی، نمره باالتر از 
باشد، به همان میزان شدم تاب آوری  50و هرچه این امتیاز باالتر از 

این پرسشنامه در مطالعام مختلفی  فرد نیز باالتر خواهد بود و برعکس.
در داخک کشور اعتبار یابی شده است از جمله می توان اشاره کرد به 

ریم آلفای که  پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ضشی پژوه
برای این پرسشنامه  84/0کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای 

میزان پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس . (24ربدست آمد
 محاسبه شد. 81/0ضریم آلفای کرونباخ 

 زندگی کیفیت کوتاه فرم پرسشنامهپرسشنامه کیفیت زندگی: 

خرده  4 دارای و است سئوام 26 دارای بهداشت جهانی سازمان

 سالمت و اجتماعی روابح روانی، سالمت جسمانی، سالمت مقیاس،

 امسئو دو است. سئوام 8 و 3از  هریک ترتیم به که باشد می محیح

 ها سمقیا خرده ، 6و ندارد تعلق ها مقیاس خرده از یک هیچ به اوم

 یم ارزیابی کلی شکک به را زندگی کیفیت و سالمت وضعیت 7دارای

 اه گزینه عبارم که -26 مجموع در پرسشنامه این بنابراین .کند

 ملیکر روش به گذاری نمره طیف  .دارد سئوام - های مولفه درکک

 امالًک و هرگز کو، خیلی بد، بسیار از مقیاس 5 از  ایی گزینه پنج

 برای  4کامالً  و خوب خیلی زیاد، خیلی همیشه، و 1 نمره با ناراضی

 رد الزم محاسبام از پس .است متفاوم 5 نمره با راضی - خرده هر

 هک آمد خواهد بدست تفکیک به 21 معادم امتیازی مقیاس خرده هر

 مورد مقیاس خرده وضعیت بهترین نشانه 21 و بدترین نشانه 4 آن، در

 می 111-1 دامنه با امتیازی به تبدیک قابک امتیازها این نظر است.

تبار یابی مختلفی در داخک کشور اعباشند. این پرسشنامه در مطالعام 

رسشنامه پپایایی  ی کهشده است از جمله می توان اشاره کرد به پژوهش

یزان م. (7رگزارش شده است 95/0بر اساس ضریم آلفای کرونباخ  را 

باخ پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریم آلفای کرون

 بود. به شرح زیرپژوهش در سه گام  محاسبه شد. مراحک انجام 92/0

 گام اول: اجرای پیش آزمون
یوه پس از هماهنگی های الزم برای اجرای پژوهش، افراد به ش

امه های تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند و  پرسشن
ده شدر نظر گرفته شده برای پیش آزمون که توسح پژوهشگر تهیه 

واه توزیع وه آزمون و گبود قبک از شروع دوره مورد نظر در بین دو گر
 و گردآوری شد.

 گام دوم: اجرای آموزش
 4جلسه  8پس از مشخص شدن گروه ها، گروه آزمایش به مدم 

ساعتی تحت آموزش قرار گرفتند، در ادامه به طور  خالصه دوره برگزار 
 شده اشاره می گردد. 
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 گام سوم: اجرای پس آزمون
در انتهای برنامه آموزشی پس آزمون برای دو گروه با دقت برگزار شد. 
الزم به ذکر که در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون گروه های 

 به یک پرسشنامه پاسخ دادند.
برای تجزیه و تحلیک یافته های به دست آمده از این پژوهش 

در دو سطح توصیفی و استنباطی بهره  SPSS19افزار آماری از نرم
انحراف میانگین، هایی نظیر گرفته شد. در سطح آمارتوصیفی از آماره

با توجه  استفاده شد و در سطح استنباطی از ، کجی و کشیدگیاستاندارد

ده ها از تحلیک کواریانس بهره گرفته شد. برای به نرمام بودن دا
 بررسی نرمام بودن داده از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده شد.

 یافته های 
شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش در پیش آزمون  و 

ارائه شده  2پس آزمون نمونه آماری در گروه گواه و آزمایش در جدوم 
 است.

 

 : شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش2جدوم 

انحراف  میانگین تعداد مرحله گروه متغیر ها

 استاندارد

سطح   zآماره  کشیدگی کجی

 معناداری
 73/0 68/0 -55/0 -38/0 47/0 37/2 16 پیش آزمون
 74/0 68/0 29/1 -18/1 35/0 77/2 16 پس آزمون
 63/0 74/0 -26/1 -49/0 46/0 69/2 16 پیش آزمون
 97/0 47/0 75/0 -43/0 37/0 97/3 16 پس آزمون
 74/0 68/0 -37/1 -07/0 53/0 36/2 16 پیش آزمون
 23/0 04/1 86/0 08/1 55/0 42/2 16 پس آزمون
 98/0 46/0 05/0 -35/0 52/0 68/2 16 پیش آزمون
 97/0 47/0 -43/0 -36/0 48/0 04/4 16 پس آزمون

 شهروندان شهر تهران تاثیر دارد؟ مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری آموزشسوال اول: آیا 

 نتایج بررسی همگنی شیم رگرسیون : 3جدوم شماره 

مجموع  منبع

 محذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

معنی  F ضریب

 داری

 28/0 20/1 16/0 1 16/0 تاب آوریگروه+ پیش آزمون 

 
تحلیک مقدماتی برای ارزیابی همگنی بین  -3بر اساس نتایج جدوم 

ها نشان می دهد  که اثر متقابک بین متغیرکوارینت رپیش آزمون( شیم
های مربوط به نرمام در نتیجه  پیش فرضباشد و عامک معنادار نمی

ها برقرار و  شرایح الزم برای استفاده بودن تقریبی و همسانی واریانس
  از آزمون تحلیک کوواریانس وجود دارد. 

 خالصه مراحک و جلسام: 1جدوم 

 هدف عنوان جلسام

آشنایی با افراد، آشنایی با ذهن آگاهی وکتاب نیروی حام، تشریح ساختار  اوم
 دوره، جلسام و تمرینام

 راجع  کلی بیان گروه، قوانین و ها چارچوب ،تعیین رابطه دوره و کتاب، ایجاد معرفی
 دوره آموزشی اهداف به

آشنایی با پیوند ذهن و رفع اشکام و جمع بندی تمرینام جلسه گذشته،  دوم
 زمان و مکانیزم فعالیت ذهن و افکار خودآیند

شناخت بیماری فکر کردن غیر ارادی، افکار خودآیند و تفکر زائد، آمادگی برای 
 مطالعه و کاربست بخش دوم کتاب

رفع اشکام و جمع بندی تمرینام جلسه گذشته، آشنایی با عمق لحظه  سوم
 حام

زمان به درون لحظه حام آمادگی برای مطالعه و  چگونگی حرکت عمیق به از
 کاربست بخش سوم کتاب

رفع اشکام و جمع بندی تمرینام جلسه گذشته، آشنایی با مهارم حضور  چهارم
 داشتن

ترفندهای ذهن برای فرار از لحظه حام و حالت حضور، آمادگی مطالعه و کاربست 
 بخش های چهارم و پنجو کتاب

جمع بندی تمرینام جلسه گذشته، آشنایی با جسو درون و رفع اشکام و  پنجو
 انرژی حیاتی درون بدن

تمرین عملی و کاربردی اصام با جسو درون، آمادگی برای مطالعه و کاربست بخش 
 ششو کتاب

رفع اشکام و جمع بندی تمرینام جلسه گذشته، آشنایی با بودن کک و  ششو
 مفهوم آشکار نشده و ناکران مندی آن

بکارگیری عملی دروازه هایی به سوی آشکار نشده و بودن کک، آمادگی برای مطالعه 
 و کاربست هشتو کتاب

رفع اشکام و جمع بندی تمرینام جلسه گذشته، آشنایی با مفهوم حضور  هفتو
 و روشن بینی در روابح عاطفی و بین فردی

برای مطالعه و تمرین عملی و کاربردی نیروی حام در رابطه عاطفی ، آمادگی 
 کاربست بخش های هشتو و ششو کتاب

رفع اشکام و جمع بندی تمرینام جلسه گذشته، آشنایی با کیفیت آرامِش  هشتو
 ورای شادی و اندوه، و نیز معنای تسلیو

چگونگی کیفیت آرامش و درك مفهوم تسلیو ، آمادگی برای مطالعه و کاربست 
 بخشهای نهو و دهو کتاب
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 : نتایج تحلیک کواریانس دو گروه آزمایش و گواه در تاب آوری4جدوم شماره 

 شاخص
 منبع تغییر

مجموع 
 مجذورام

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورام

معنی  F ضریم
 داری

 آزمون لوین مجذور اتا

F Sig 

 89/0 01/0 02/0 40/0 70/0 09/0 1 09/0 تاب آوری

   71/0 000/0 93/71 59/9 1 59/9 گروه

      13/0 29 36/3 مقدار خطا

       32 31/379 جمع

نتایج تحلیک کواریانس دو گروه آزمایش  و  -4با توجه به نتایج جدوم 
،  P=000/0ضریم اتا ،  = 71/0گواه در پیش آزمون و پس آزمون ر

( برای متغیر تاب آوری معنی دار می باشد. در  F(1و 29ر=93/71
نتیجه تفاوم معنی داری بین گروه گواه و آزمایش در تاب آوری وجود 

مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب  آموزشدارد و می توان نتیجه گرفت که 
 جوانان شهر تهران تاثیر دارد. آوری

مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت  آموزش: آیا دومسوال 

 شهروندان شهر تهران تاثیر دارد؟ زندگی
 نتایج بررسی همگنی شیم رگرسیون -5جدوم شماره 

مجموع  منبع

 محذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

معنی  F ضریب

 داری

 19/0 73/1 47/0 1 47/0 کیفیت زندگیگروه+ پیش آزمون 

 
تحلیک مقدماتی برای ارزیابی همگنی بین -5بر اساس نتایج جدوم 

رپیش آزمون( ها نشان می دهد  که اثر متقابک بین متغیرکوارینت شیم
های مربوط به نرمام در نتیجه  پیش فرضباشد و عامک معنادار نمی

ها برقرار و  شرایح الزم برای استفاده بودن تقریبی و همسانی واریانس
  از آزمون تحلیک کوواریانس وجود دارد. 

 یش و گواه در کیفیت زندگینتایج تحلیک کواریانس دو گروه آزما -6جدوم شماره 

 شاخص
 منبع تغییر

مجموع 
 مجذورام

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورام

معنی  F ضریم
 داری

 آزمون لوین مجذور اتا

F Sig 

 95/0 003/0 001/0 83/0 04/0 01/0 1 01/0 کیفیت زندگی

   69/0 000/0 32/67 77/18 1 77/18 گروه

      27/0 29 08/8 مقدار خطا

       32 39/363 جمع

نتایج تحلیک کواریانس دو گروه آزمایش  و  -6با توجه به نتایج جدوم 
،  P=000/0ضریم اتا ،  = 69/0گواه در پیش آزمون و پس آزمون ر

( برای متغیر کیفیت زندگی معنی دار می باشد. در  F(1و 29ر=32/67
نتیجه تفاوم معنی داری بین گروه گواه و آزمایش در کیفیت زندگی 

مبتنی بر ذهن  آموزش هایوجود دارد و می توان نتیجه گرفت که 
 کیفیت زندگی جوانان شهر تهران تاثیر دارد.آگاهی بر 

 بحث
که تفاوم معنی تجزیه و تحلیک سوام اوم پژوهش نشان داد 

داری بین گروه گواه و آزمایش در تاب آوری وجود دارد، در نتیجه 
مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری جوانان شهر تهران تاثیر  آموزش

اثر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر که  مشخص شددارد. در مطالعه 
. (25رمثبت و معنی دار می باشداب آوری سالمندان ت بر پذیرش و تعهد
آموزش ذهن آگاهی بر میزان  تاثیرمشخص شد که دیگر در بررسی 

مثبت و معنی دار می  آوری و بیماران زن مبتال به سرطان پستانتاب

رابطه بین ذهن آگاهی و تاب آوری  همچنین در پژوهشی. (26رباشد
. این نتایج با یافته (27شدردانشجویان را مثبت و معنی دار گزارش 

دوم پژوهش همسو می باشد چرا که به نتایج  های حاصک از سوام
در راستای نتایج به دست آمده می توان بیان  مشابه ای دست یافتند.

راهبردهای  ایجاد باع  ،های مبتنی بر ذهن آگاهی آموزشکرد که 
 این به و شود افراد می در بهتر، دفاعی ساز وکارهای و کنارآمدن

 مداخله افزایش دهند. فرایند تاب آوری خود را توانندافراد می طریق

 و رفتار نگرش، در همچنین تغییراتی آوری،تاب آموزش بر مبتنی
با دیگران،  خود روابح در توانندمی که کندمی ایجاد های افرادمهارم
تسلیو  کندآنها کمک می به همچنین کنند؛ عمک بهتر محیح

 تأثیر تحت را آنان زندگی مسائک، این اجازه ندهند و نشوند مشکالم

 دهد. قرار
پژوهش نشان داد که تفاوم معنی  دومتجزیه و تحلیک سوام 

داری بین گروه گواه و آزمایش در کیفیت زندگی وجود دارد، در نتیجه 
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مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی جوانان شهر  آموزش های
آموزش برنامه کاهش در مطالعه مشخص شد که تهران تاثیر دارد. 

 نی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواراسترس مبت
مشخص شد که دیگر در بررسی  .(28رمثبت و معنی دار می باشد

کارآمدی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی در 
. در (29رتاثیر مثبت و معنی داری داردزنان مبتال به سرطان پستان 

مشخص شد که  گرفتبر دانشجویان دختر صورم که مطالعه ای 
 و خواب کیفیت بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان اثربخشی
 یدر پژوهشهمچنین  .(30رمثبت و معنی دار می باشد زندگی کیفیت

که نقش ذهن آگاهی در کیفیت زندگی نوجوانان دیگر مشخص شد 
این نتایج با یافته های  .(19رمبتال به آسو مثبت و معنی دار می باشد

حاصک از سوام چهارم پژوهش همسو می باشد چرا که به نتایج مشابه 
که در راستای نتایج به دست آمده می توان بیان کرد  ای دست یافتند.

های مبتنی بر ذهن آگاهی زمینه را فراهم می آورد  آموزش

موقعیت خود در زندگی  وت زندگی یفیککه درک افزاد از 

دگی می کند، ناز نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن ز

را بهبود اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت هایشان 

یفیت زندگی بیانگر شاخصی از فعالیت فیزیکی و اجتماعی ک، ببخشند

و همچنین سالمت روانی است و به عنوان یکی از مؤلفه های مهو 
در خصوص رضایت  و با ارزیابی های فرد شودسالمت محسوب می 

از سالمت خود، احساس لذم از زندگی، رضایت از فعالیت های بدنی 
و وضعیت ظاهری بدنی، رضایت از محک سکونت، رضایت از تعامالم 
اجتماعی، رضایت از حمک و نقک و...در ارتباط هست در نتیجه زمانی 

باشند و خود را اسیر  که افراد یاد می گیرند در لحظه حضور داشته
 مسائک بی اثر نکنند کیفیت زندگی آنها ارتقاء خواهد یافت.

 نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که ذهن آگاهی 
در معنا به معنی توجه آگاهانه به تجربیام حاضر  است و یکی از 
رویکردهای اساسی آن رها سازی است، رویکرد ذهن آگاهی بر این 
باور استوار است که افراد به طور کلی به خیلی از مسائک وابسته و 

ها، رویداد های خاص، دوره خاصی از زندگی، درگیر شده اند، به باور
یک منظره، یک خواسته، یک دوست قدیمی، و... و این مسائک و 
رویدادها آن ها را بسیار آسیم پذیر می کند، و در نتیجه این بستر آنها 
تاب آوری کمتری برای تحمک شرایح پیش رو دارند، احساس از دست 

کیفیت زندگی خود را پایین دادن کنترم بر زندگی خود را می کنند، 
می ببیند ، اما زمانی که افراد در کارگاه های آموزش مبتنی بر ذهن 
آگاهی  یاد می گیرند که این مسائک را رها کنند و نسبت به آنها آگاهی 
بیشتر و پذیرش داشته باشند، بدین تریبت مسائک و مشکالم را با 

این اساس می توان بر ذهنی شفاف تر و گشوده تر بررسی خواهند، 
ادعا داشت که چون ذهن آگاهی و آموزش آن باع  تعدیک احساسام 
بدون قضاوم و افزایش آگاهی نسبت به احساسام روانی و جسمانی 
می شود و  به واضح دیدن و پذیرش هیجانام و پدیده های فیزیکی 

 در نتیجه تاب آوری بیشتر همان طور که اتفاق می افتند کمک می کند
 .یت زندگی باالتر را تجربه خواهند کردکیف و

 تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری 

 دادند تقدیر و تشکر به عمک می آورد.
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