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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي ذهنآگاهي بر پردازش شناختي ،تنظيم هيجان و بهزيستي روانشناختي معلمان در سال
تحصيلي  0911-0011انجام گرفت .در اين پژوهش از طرح نيمه آزمايشي پيشآزمون  -پسآزمون با گروه كنترل استفاده شد .در
پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونهگيری در دسترس 01 ،نفر از معلمان بهصورت نمونهگيری در دسترس و به روش تصادفي
در دو گروه  01نفری آزمايش و كنترل جايگزين و به پرسشنامههای پردازش شناختي ،تنظيم هيجان گراس و جان ( )0119و
بهزيستي روانشناختي ريف پاسخ دادند .گروه آزمايش  8جلسه آموزش ذهنآگاهي هفتهای دوبار به مدت  04دقيقه دريافت كردند
و مشاركتكنندگان گروه كنترل در ليست انتظار قرار گرفتند .تحليل يافتهها با استفاده از تحليل كوواريانس مستقل نشان داد كه
آموزش ذهنآگاهي باعث افزايش پردازش شناختي ،تنظيم هيجان و بهزيستي روانشناختي معلمان شده است .مهمترين نتايج اين
پژوهش ،مؤثر بودن آموزش ذهنآگاهي در ارتقاء پردازش شناختي ،تنظيم هيجان و بهزيستي روانشناختي معلمان ميباشد .ازاينرو
به مسئولين آموزشوپرورش توصيه ميشود گامهای مؤثری در جهت حفظ و ارتقاء بهزيستي روانشناختي معلمان بردارند.
کلیدواژه :ذهنآگاهي ،پردازش شناختي ،تنظيم هيجان ،بهزيستي روانشناختي ،معلمان.
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مقدمه
تعليم و تربيت امری پرثمر و درعينحال دشوار است .در اين ميان معلمان برترين نقش را دارند و آنها بهمثابه نقطه آغاز تحول در
آموزشوپرورش به شمار ميآيند .با داشتن معلمان متبحر در امر آموزشوپرورش است كه جامعه ميتواند موجبات ايجاد تحول
بنيادی را فراهم سازد (محمديان شريف ،غريبي و كليبر .)0914 ،در آموزشوپرورش كه منشأ و سرچشمه تربيت انسانهای موفق
است و معلم بهعنوان مهمترين عنصر اين فرآيند ميباشد .لزوم توجه و پرورش معلمان پويا و متخصص الزامي است .اولين قدم در
جهت رسيدن به اين هدف درك عواملي است كه بر كيفيت فعاليت معلمان مؤثر است (اكبری امرغان و آموزگار)0919 ،؛ بنابراين
بايد باور داشـته باشـيم كـه زيباترين طرح اصﻼح و بازسازی آموزشوپرورش ،درصورتيكه معلم به تعداد كافي و باكيفيت مطلوب
در اختيار نداشته باشيم با شﮑست روبهرو خواهد شد (كاوهای ،عاشوری ،حبيبي .)0919 ،يﮑي از متغيرهايي كه نيازمند بررسي در
معلمان ميباشد مفهوم پردازش شناختي است .انسانها صرفاً به ويژگيهای عيني موقعيت واكنش نشان نميدهند بلﮑه به تعبير و
تفسيرهای ذهني خود از موقعيت نيز واكنش نشان ميدهند .ساختار شناختي مجموعه مفاهيم تحت عنوان دانش عمومي دربارهی
حوادث ،اعمال يا اشيا را شامل ميشود كه حاصل تجربيات گذشته است كه نقش اصلي را در غربال كردن ،رمزگرداني ،سازماندهي،
ذخيره سازی و بازخواني اطﻼعات دارد و هنگاميكه اين نظام شناختي با يك موقعيت يا محرك مواجه ميشود ،پردازش خودكار
اطﻼعات برای انتخاب ،تفسير و ارزيابي محرك به كار ميافتد كه به آن پردازش شناختي گفته ميشود (مرادی .)0981 ،اين فرآيندهای
پردازشي طبق عقيدهی (دميك0111 ،0؛ به نقل از حميدپور )0988 ،نوعي ذهن ناآگاهي خواندهشده است كه وقتي افراد دچار آن
ميشوند كمترين تﻼش برای پردازش اطﻼعات رخ ميدهد .طبق عقيدهی هيز ،استروسال و ويلسون0112( 0؛ به نقل از حاتم خاني،
 )0911اين نوع پاسخهای واكنشي يا خودكار به حاالت بيروني يا حاالت دروني انعطافناپذيری شناختي ناميده ميشود و در مقابل
معطوف شدن به آگاهي لحظهبهلحظه و انتخاب فعاليت يا عدم فعاليت بهصورت غير خودكار و مبتني بر ارزشهای شخصي
انعطافپذيری شناختي تعريف ميشود .لذا با در نظر گرفتن تعريف ذهنآگاهي بهعنوان جلبتوجه كامل فرد به تجربه لحظهبهلحظه
كنوني رابطه بالقوهی ذهنآگاهي با پردازش شناختي و تنظيم هيجان آشﮑار ميشود .بنابراين يﮑي ديگر از متغيرهايي كه در معلمان
قابلبررسي ميباشد مفهوم تنظيم هيجان است .تنظيم هيجان با سازش يافتگي تعامﻼت اجتماعي مثبت مرتبط است و موجب افزايش
تجربهی هيجان مثبت و مقابله مؤثر با موقعيتهای تنشزا ميشود و اين توانايي فعاليتهای واكنشي الزم را در پاسخ به موقعيتهای
و اصﻼح تجربه و بيان هيجانات شخص تعريف ميكنند (گروس .)0109 ،9تنظيم هيجان بهويژه در ارزيابي مجدد شناختي نقش
مهمي در اختﻼالت اضطرابي ايفا ميكند (ونگ 0و همﮑاران .)0101 ،شواهد پژوهشي نشان ميدهد كه تنظيم هيجان نهتنها با افزايش
سﻼمتي و مزايای روانشناختي و اجتماعي همراه است بلﮑه ميتواند به افراد كمك كند تا بسياری از چالشهای مربوط به كار و
1

Demick
Hayes, Strosal, Vilson
3
Gross
4
Wang
2

مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری ،دوره هفتم ،شماره پنجاه و پنجم ،سال 1101

91

] [ Downloaded from ijndibs.com on 2022-08-10

اجتماعي باال ميبرد (خدابخشي ،كواليي ،فلسفي نژاد و نويديان .)0914 ،روان شناسان تنظيم هيجان را بهعنوان فرآيند شروع ،حفظ

بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر پردازش شناختي ،تنظیم......

ياقوتي و همکار

شغل را مديريت كنند (وندر ليندن 0و همﮑاران .)0102 ،تنظيم هيجان ميتواند كنترل هيجاني بهتری را در موقعيتهای دشوار فراهم
كند (ويلز 0و همﮑاران .)0118 ،موسوی و همﮑاران ( )0919در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه افراد با راهبردهای تنظيم هيجان
بيشتر ،اضطراب و استرس كمتری را تجربه ميكنند .دومارادزكا و فاجﮑوسﮑا )0108( 9در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه
راهبردهای منفي تنظيم هيجان با اضطراب و افسردگي رابطه مثبت دارند .بر اساس نظر ايزنبرگ و اسپينراد ،)0110( 0تنظيم هيجان
به فرايند ارادی و هدفمنداست كه هدف آن تعديل و اصﻼح حالت هيجاني برای سازگاری اجتماعي و زيستي است .در اين فرايند
برانگيختگي هيجاني باعث راهاندازی كنشهای مرتبط با تنظيم هيجان بهمنظور مديريت و تنظيم اين برانگيختگي ميشود .تنظيم
هيجان ميتواند بهعنوان هرگونه فرايند اصﻼح دروني و بيروني نيز تعريف شود (اتﮑين و همﮑاران )0104 ،و شامل تغيير و يا حفظ
هر جنبه از برانگيختگي هيجاني ايجادشده قبلي مانند فعالسازی عصبي و فيزيولوژيﮑي ،ارزيابي شناختي و فرايندهای توجهي
ميگردد .چنيني فرايندهايي مسئول نظارت ،ارزيابي و تعديل واكنشهای هيجاني هستند و ميتوانند بهسوی تغيير در يك هيجان
فعالشده شامل تغيير در شده ،ظرفيت يا دوره زماني هدايت شوند .بنابراين تنظيم هيجان تﻼشي است برای تبيين اينكه چگونه و
چرا هيجانها فرايندهای روانشناختي مانند توجه ،غلبه بر مشﮑﻼت رفتاری ،حل مسئله و سازگاری كلي را تسهيل يا مختل ميكند
(گروس.)0104 ،
اثربخشي روش ذهنآگاهي در اختﻼلهای روانشناسي و جسماني مانند افسردگي ،اضطراب و نشخوار ذهني (كراولي)0104 ،4؛
كاهش استرس والدين مانند استرس والديني در كودكان كمشنوا (ون دراورد 2و همﮑاران ،)0100 ،تحمل درد ،بهزيستي روانشناختي
و فعاليت جسماني (كينﮑستون 2و همﮑاران)0112 ،؛ اضطراب ،افسردگي و سوءمصرف مواد (هافمن ،ساير ،وايت و اوه0101 ،8؛
ولش 1و همﮑاران0111 ،؛ پيترسون 01و همﮑاران0102 ،؛ گروسما 00و همﮑاران)0112 ،؛ اختﻼالت روانپزشﮑي (چيسا و سرتي،00
)0100؛ كاهش عﻼئم روانشناختي و افزايش كيفيت زندگي (كابات-زين )0111 ،09و افزايش سﻼمت رواني و جسماني (بي شاپ،00
0110؛ گراسمان و همﮑاران0110 ،؛ تيزدل 04و همﮑاران )0110 ،گزارششده است .در سالهای اخير ،تعدادی از پژوهشگران تلفيق
رويﮑردهای مبتني بر ذهنآگاهي را با مداخلههای شناختي-رفتاری موجود ،پيشنهاد كردهاند (كايون هايزو ويلسون0119،؛ كاتز،
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بورسينﮑوو بنسون 0184 ،به نقل از ويتفيلد .)0112 ،كاكابرايي و عظيمي ( )0104بيان ميكنند كه اثر ذهنآگاهي بر خودتنظيمي و
تحمل آشفتگي معنادار است .جانسون 0و همﮑاران ( )0108نيز تأثير ذهنآگاهي بر سﻼمت روان و بهبود عملﮑرد را نشان دادند.
واراهل 0و همﮑاران ( )0108استرس مبتني بر ذهنآگاهي در افزايش تحمل درد و بهبود سﻼمت رواني ورزشﮑاران آسيبديده را
كارساز ميدانند (ماری 9و همﮑاران .)0101 ،ريچ 0و همﮑاران ( )0102نشان دادند كه روش ذهنآگاهي برای كاهش بيماریهای
رواني و استرس مفيد است .گوانزلو 4و همﮑاران ( )0102ذهنآگاهي را دارای كارايي باال برای پيشگيری از بيماریهايي كه با عﻼئم
اضطرابي و افسردگي همراهاند ،مؤثر ميدانند .همچنين كارايي باليني ذهنآگاهي در پژوهشهای پيﮑات 2و همﮑاران ( ،)0109بيتوال-
دبرا-مارشال ،در دو و دان ،)0102( 2آيرس 8و همﮑاران ( ،)0101سون و چوی ،)0101( 1صمد زاده ،صالحي ،بني جمالي و احدی
( ،)0912احمدی ،قائمي و فرخي ( ،)0912هوت وود و اسچاپ)0102( 01؛ به نقل از هافمن ،آنجليا و گومز)0102( 00؛ به نقل از
كروسول 00و همﮑاران ( )0102و كروسﮑا ،ميلر ،روچ ،كروسﮑاو اوهارا ،)0108( 09راش ،كاوانگ و گارلند )0101( 00نشان ميدهند
كه درمان ذهنآگاهي ميتواند منجر به بهبود مؤلفههای روانشناختي و هيجاني افراد مختلف شود.
معلمان به علت فعاليتهای شديد و مشﮑﻼتي كه در مدرسه با مدير ،والدين و همﮑاران پيدا ميكنند و نيز به خاطر زحمتهای
فراواني كه در مدرسه برای كنترل رفتارهای نابهنجار دانش آموزان صرف ميكنند ،الزم است تا موضوع سﻼمت اين قشر عظيم را
از يك ديدگاه مثبت نگر موردتوجه قرارداد زيرا بهزيستي رواني ،جزو روانشناختي كيفيت زندگي است كه بهعنوان درك افراد از
زندگي در حيطهی رفتارهای هيجاني عملﮑردهای رواني و ابعاد سﻼمت رواني تعريفشده و بهطوركلي بهزيستي روانشناختي شامل
ارزيابي عاطفي و شناختي فرد از زندگي خود است (كﻼرك و گوسن .)0111 ،04افرادی كه بهزيستي روانشناختي بيشتری دارند
بيشتر عﻼقهمند در اجتماع نقشي بر عهده بگيرند ،بيشتر عﻼقهمندند در اجتماع نقشي به عهده بگيرند ،وقت فراغت پرشورتری برای
خود ايجاد ميكنند و در فعاليتهای عمومي بيشتری شركت ميكنند ،دارای روحيه مشاركتي بيشتری هستند و عمدتاً دارای هيجانات
مثبتاند و از ارزيابي مثبت رويدادهای در حال وقوع استقبال ميكنند ،در مقابل افرادی كه از بهزيستي روانشناختي پاييني
برخوردارند ،شرايط و رويدادها را نامطلوب ارزيابي كرده و به همين دليل هيجانات نامطلوب مثل اضطراب ،افسردگي و پرخاشگری
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را بيشتر تجربه ميكنند (چيارا .)0110 ،معلمان ميتوانند مهمترين نقش را در ارتقای سﻼمت دانش آموزان در مدارس بر عهده داشته
باشند؛ زيرا آنها مهمترين عامل در فرآيند تعليم و تربيتاند .معلمان در صورتي قادر به ايفای چنين وظيفهای خواهند بود كه دارای
توانمندیهای الزم و الگوی مناسبي برای شاگردان باشند (فتي و همﮑاران .)0910 ،در بين اين صﻼحيتها ،برخورداری معلمان از
سﻼمت رواني و بهزيستي روانشناختي اهميت زيادی دارد و ساير وظايف آنها را تحتالشعاع قرار ميدهد (بياني ،محمدكوشﮑي
و بياني .)0982 ،پژوهش حاضر درصدد آن است كه به اين سؤال اساسي پاسخ دهد كه آيا ذهنآگاهي بر پردازش شناختي ،تنظيم
هيجان و بهزيستي روانشناختي معلمان مؤثر است يا خير؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف يك پژوهش كاربردی و از نظر جمعآوری دادهها يك پژوهش نيمه آزمايشي است .طرح نيمه آزمايشي
پژوهش حاضر پيشآزمون -پسآزمون با گروه كنترل است .در اين پژوهش اثربخشي يك متغير مستقل آموزش ذهنآگاهي بر
متغيرهای وابسته يعني پردازش شناختي ،تنظيم هيجان و بهزيستي روانشناختي موردبررسي قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش
حاضر شامل كليهی معلمان شهر كرمانشاه در سال  0911-0011ميباشند .نمونه موردنظر در پژوهش حاضر از نوع تصادفي در
دسترس است كه از بين معلمان تعداد  01نفر بهعنوان گروه نمونه انتخاب شد كه بهصورت تصادفي  01نفر در گروه آزمايش و 01
نفر در گروه كنترل جايگزين شدند .معيارهای ورود به نمونهگيری داشتن حداقل يك سال سابقه خدمت ،عدم سابقه بيماری رواني
بارز و داوطلب بودن برای شركت در پژوهش ميباشد .معيارهای خروج از نمونه شامل بازنشستگي ،عدم رضايت و خستگي برای
شركت در پژوهش در نظر گرفته شد .سپس از شركتكنندگان خواسته شد پرسشنامههای پژوهش را بهصورت كامل پركرده و
بعدازآن برای شركتكنندگان در گروه آزمايش جلسات آموزش ذهنآگاهي را بهصورت هفتگي به مدت  8جلسه  04دقيقهای اجرا
شد و بعد از يك ماه مجدداً پرسشنامهها به شركتكنندگان داده شد تا پر كنند و برای شركتكنندگان در گروه كنترل جهت رعايت
اخﻼق يك جلسه اجرا شد .روش تحليل دادههای اين پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي صورت گرفت .در سطح توصيفي
از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد ،در بخش استنباطي از تحليل كوواريانس استفاده شد .الزم به ذكر است كه كليه مراحل تحليل
دادهها توسط نرمافزار  spssنسخه  00انجام گرفت .پروتﮑل مبتني بر ذهنآگاهي در اين پژوهش عبارت است از هشت جلسه
آموزش ذهنآگاهي منطبق بر پروتﮑل آموزشي كابات-زين( .جلسه اول :هدايت خودكار ،جلسه دوم :مقابله با موانع ،جلسه سوم:

جلسه هفتم :مراقبت از خود ،جلسه هشتم :استفاده آموختهها).
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حضور ذهن يا تﮑنيك تنفس ،جلسه چهارم :ماندن در زمان حال ،جلسه پنجم :اجازه /مجوز ،جلسه ششم :افﮑار حقايق نيستند،

بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر پردازش شناختي ،تنظیم......

ياقوتي و همکار

ابزار پژوهش
مقیاس بهزيستي روانشناختي ريف :فرم كوتاه مقياس بهزيستي روانشناختي توسط ريف طراحي و در سال  0110مورد تجديدنظر
قرارگرفته است .فرم كوتاه اين پرسشنامه برگرفته از فرم اصلي با  001سوال است .اين نسخه مشتمل بر  2عامل است كه عبارتاند
از استقﻼل ،تسلط بر محيط ،رشد شخصي ،عامل ارتباط مثبت با ديگران ،هدفمندی در زندگي و پذيرش خود .آزمودني بايد در يك
طيف  2درجهای (از كامﻼً مخالفم تا  2كامﻼً موافقم) مشخص سازد كه در چه حد با هر يك از عبارات موافق يا مخالف است
(ريف )0112 ،همبستگي اين آزمون را با مقياس  80سوالي از  1/21تا  1/81درصد گزارش كردند .در ايران در پژوهشي همساني
دروني آن با استفاده از آلفای كرونباخ برای خرده مقياسهای پذيرش خود ،تسلط محيطي ،رابطه مثبت با ديگران ،داشتن هدف در
زندگي ،رشد شخصي و استقﻼل و پايايي كل به ترتيب  1/20 ،1/29 ،1/49 ،1/24 ،1/22 ،1/40و  1/20به دست آمد (خانجاني و
همﮑاران .)0100 ،در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  1/89به دست آمد.
پرسشنامه پردازش شناختي (اطالعات عمیق) :اين مقياس توسط اسﮑئونبرگ و اسﮑيلدر ( )0112ساختهشده است و دارای  9خرده
مقياس خواندن انتقادی ،بافت اوليه و ساختار است .مجموع نمرههای اين  9خرده مقياس نمره كل پردازش اطﻼعات است كه
بهصورت مقياس ليﮑرت  4درجهای نمرهگذاری ميشود .سازندگان پايايي آزمون را از  1/24تا  1/80و روايي آن را  1/21گزارش
كردهاند .قاسم پور ( )0911نيز در پژوهش خود پايايي و روايي محتوايي آزمون را مورد تأييد قرار داده است .در پژوهش حاضر
آلفای كرونباخ  1/22محاسبه شد.
پرسشنامه تنظیم هیجان :اين پرسشنامه توسط گروس وجان )0119( 0ساختهشده است و دارای  01گويه بوده و دو خرده مقياس
دارد كه عبارتاند از :الف) سركوبي هيجاني و ب) ارزيابي مجدد هيجاني .آزمودني به هر گويه اين مقياس بر اساس مقياس هفت
درجهای ليﮑرت از "كامﻼً موافقم " تا "كامﻼً مخالفم " پاسخ ميدهد .دامنه نمرات در اين پرسشنامه  01تا  21ميباشد .از نظر
همساني دروني برای عامل بازداری هيجاني در طول چهار اجرای مختلف از طريق ضريب آلفای كرونباخ به ترتيب
 1/1،22/1،24/1،28/29بهدستآمده است .پايايي بازآزمايي اين مقياس در سه ماه  1/21بوده است .در يك بررسي مقدماتي بر روی
جانبازان ،ضريب آلفای كرونباخ اين پرسشنامه  ،1/22پايايي دونيمه سازی آن  1/41و پايايي بازآزمايي آن  1/42بوده است (آريا
پوران .)0911،در پژوهش حاضر آلفای كرونباخ  1/80محاسبه شد.
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Gross and John

1

ياقوتي و همکار

بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر پردازش شناختي ،تنظیم......

يافتهها
از مجموع كل پاسخگويان  08/10درصد ( 08نفر) مرد و  40/18درصد ( 00نفر) زن ميباشد .در جدول زير اطﻼعات جمعيت
شناختي نمونه برحسب سن آورده شده است.
جدول .1اطالعات جمعیت شناختي نمونه برحسب سن
سن

فراواني

درصد

01-01

08

09/00

91-91

09

94/42

01-01

4

00/40

41-41

0

1/28

جدول .2آزمون نرمال بودن دادهها
مرحله

آزمون شاپيرو -ويلك

آزمون كولموگروف-اسميرنف
آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

پيشآزمون

1/00

01

1/10

1/22

01

1/9

پسآزمون

1/00

01

1/10

1/89

01

1/0

نتايج جدول  0نشان ميدهد سطح معنيداری برای آزمون شاپيرو-ويلك بزرگتراز  1/14است كه با اين محاسبه ميتوان دادهها را با
اطمينان بااليي نرمال فرض كرد.
جدول زير ميانگين و انحراف معيار متغير تنظيم هيجان در گروههای آزمايش و كنترل در موقعيت پيشآزمون و پسآزمون را نشان
ميدهد.
جدول .9ميانگين و انحراف استاندارد تنظيم هيجان به همراه خرده مقياسهای آن در دو موقعيت پيشآزمون و پسآزمون در گروههای آزمايش و كنترل
آموزش مبتني بر ذهنآگاهي
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

سركوبي هيجاني

00/09

0/24

01/00

0/11

ارزيابي مجدد هيجاني

00/09

0/82

00/08

0/22

نمره كل

09/00

0/22

00/44

0/24

سركوبي هيجاني

00/82

0/40

01/90

0/00

ارزيابي مجدد هيجاني

98/00

9/02

01/98

0/82

نمره كل

41/00

2/81

91/00

0/12
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پسآزمون

پيشآزمون

موقعيت

مؤلفهها

گروه كنترل

ياقوتي و همکار

بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر پردازش شناختي ،تنظیم......

جدول .4میانگین و انحراف استاندارد پردازش شناختي به همراه خرده مقیاسهای آن در دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در گروههای آزمايش و کنترل

موقعيت

پسآزمون

پيشآزمون

مؤلفهها

گروه كنترل

آموزش مبتني بر ذهنآگاهي
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

خواندن انتقادی

04/00

0/90

00/42

9/11

بافت اوليه

08/90

9/00

02/90

0/82

ساختار

09/22

0/99

00/28

0/81

نمره كل

29/02

2/98

20/09

2/11

خواندن انتقادی

92/81

0/04

00/00

0/22

بافت اوليه

90/94

9/00

02/82

0/00

ساختار

99/09

0/40

00/18

0/02

نمره كل

80/09

01/24

20/22

8/18

جدول .5میانگین و انحراف استاندارد بهزيستي روانشناختي به همراه خرده مقیاسهای آن در دو موقعیت پیشآزمون و پسآزمون در گروههای آزمايش و کنترل

موقعيت

پسآزمون

پيشآزمون

مؤلفهها

گروه كنترل

آموزش مبتني بر ذهنآگاهي
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

استقﻼل

00/99

4/99

09/00

0/100

تسلط بر محيط

91/24

0/00

00/00

0/40

رشد شخصي

44/01

2/14

49/09

4/18

عامل ارتباط مؤثر با ديگران

01/09

9/24

00/42

0/82

هدفمندی در زندگي

91/00

0/24

92/20

9/00

پذيرش خود

99/22

0/40

92/90

0/11

نمره كل

28/09

2/42

29/99

8/24

استقﻼل

49/09

8/90

00/24

0/21

تسلط بر محيط

40/90

8/20

00/09

0/24

رشد شخصي

22/09

1/00

40/10

4/08

عامل ارتباط مؤثر با ديگران

40/81

2/82

09/09

0/09

هدفمندی در زندگي

40/28

2/90

91/24

9/90

پذيرش خود

02/82

4/09

98/20

0/09

نمره كل

81/09

00/84

22/00

2/01

منبع

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

F

سطح معنيداری

مجذور اتا

پيشآزمون

94/92

0

94/92

2/22

1/19

1/01

گروه

082/42

0

082/42

00/00

1/110

1/29

خطا

28/24

02

4/40

كل

020402/28

01
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جدول  .2نتايج آزمون تحليل كوواريانس يكراهه (مانﮑوا)

بررسي اثربخشي ذهن آگاهي بر پردازش شناختي ،تنظیم......

ياقوتي و همکار

نتايج جدول شماره 2بيانگر آن است بين نمرات پيشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( )P>1/110و اين بدان معني
است كه ذهنآگاهي بر پردازش شناختي ،تنظيم هيجان و بهزيستي روانشناختي معلمان در نمونه موردبررسي تأثير معناداری گذاشته
است.
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش بهمنظور بررسي اثربخشي ذهنآگاهي بر پردازش شناختي ،تنظيم هيجان و بهزيستي روانشناختي معلمان انجام گرفت.
نتايج تحليل كوواريانس حاكي از اين است كه آموزش ذهنآگاهي بر نمرات پسآزمون پردازش شناختي معلمان تأثير معنيدار داشته
است .بر اساس ميانگين نمرات ميتوان گفت كه نمرات پردازش شناختي در پسآزمون در گروه آزمايش افزايشيافته است .نتايج
اين پژوهش با يافتههای موسوی و همﮑاران ( ،)0914بيتوال و همﮑاران ( ،)0102پيﮑات و همﮑارن ( )0109همسو ميباشد .در
تبيين نتايج ميتوان گفت افرادی كه ذهنآگاهي را تمرين ميكنند توانايي سركوب اطﻼعات تداخل كنندهی بهتری نسبت به گروه
گواه دارند (جيها ،كرومپينگر و بايم0112 ،؛ اسﻼگتر ،لوتز ،گريشار ،فرانسيس ،نيوونيوس و ديويس0112 ،؛ ولنتاين و سوئيت)0111 ،
طبق نتايج بهدستآمده قابلمشاهده است .بنابراين از طريق آموزش ذهنآگاهي فرد ياد ميگيرد تا اليههايي را كه بهصورت عادتي،
خودبهخود تجربه ميافزايد را مشاهده كندو لنزهای ويژهای را شناسايي كند كه از آن طريق به تماشای دنيا مينشيند (كرين.)0100 ،
پژوهشهای انجامشده تأييدی بر اين است آموزش مبتني بر ذهنآگاهي به كاهش تأثير تجربه گذشته بر تجربه حاضر كمك كند.
برای نمونه پژوهش كازاماتسو و هيرای ( ،)0112نشان داد مراقبه كاران با تجربه به صداهای تﮑراری كمتر عادت ميكنند .پژوهش
اوستافين و كاسمن ( )0100نيز نشان داده كه ذهنآگاهي حواس موجب كاهش تأثير تجربه گذشته ما بر تفسير و عمل كردن در
زمان حاضر ميشود كه تأييدكننده ديدگاه (گاناراتانا ،؛ 0110به نقل از اوستافين و كاسمن )0100 ،نيز هست كه ذهنآگاهي را مستلزم
توجه صرف مي دانست (تروير و همﮑاران .)0100 ،همچنين در آموزش ذهنآگاهي فرد قادر ميشود برای غلبه بر اينرسي هايي كه
مانع از حل خﻼقانه مسئله هستند روشهايي را بياموزند و مسئله را در زمان حال و بدون قضاوت و فراخواني دادههای كاذب قبلي
ببيند و بررسي كنند (پورمحمدی و باقری.)0919 ،
همچنين نتايج نشان داد كه آموزش ذهنآگاهي بر نمرات پسآزمون تنظيم هيجان معلمان تأثير معنيدار داشته است .نتايج اين
پژوهش با يافتههای بيتوال و همﮑاران ( ،)0102پيﮑات و همﮑاران ( )0109و بركينگ و همﮑاران ( )0101همسو ميباشد .در تبيين

افﮑار منفي مقابله نموده ،حوادث ذهني را بهصورت مثبت تجربه كنند و نﮑته مهم ديگر اينﮑه آموزش مهارتهای ذهنآگاهي ميتواند
باوجود چنين تﮑنيك های مثبتي نقش مهمي در بهبود سﻼمت عمومي معلمان داشته باشد .آموزش ذهنآگاهي ،افراد را با نحوه ابراز
مناسب هيجانات در موقعيتهای مختلف آشنا نموده و آنها با پذيرش هيجانات خويش ،ابراز بهموقع و كنترل بعد منفي آن هيجانات،
ميتوانند تصور منفي از خود را بهبود بخشند و خود را بهعنوان فردی مفيد تلقي كنند .ذهنآگاهي باعث تعديل احساسات بدون
قضاوت و افزايش آگاهي نسبت به احساسات رواني و جسماني ميشود و به واضح ديدن و پذيرش هيجانات و پديدههای فيزيﮑي،
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همانطور كه اتفاق ميافتند ،كمك ميكند (بروان و ريان .)0119 ،در پژوهشهای قبلي نشان دادهشده است كه ذهنآگاهي به مردم
در تعديل رفتارهای منفي و افﮑار منفي كمك مينمايد و منجر به تنظيم رفتارهای مثبت مرتبط با سﻼمتي ميشود (جانﮑين.)0112 ،
با انجام تمرينهای منظم ذهنآگاهي تغييراتي مثبت در برخي از كاركردهای روانشناختي مانند كاهش تنيدگي و مهار هيجان ايجاد
ميشود كه منجر به كسب توانش های خودگرداني و انعطافپذيری در برخورد با رويدادهای تنيدگي زا و كسب توانشهای فيزيﮑي
و جسمي شده كه اين فرآيند نيز باعث شﮑلگيری توانش ها ی الزم ،برای تغيير در شيوههای مقابله با مشﮑﻼت ميشود (كروسﮑا
و همﮑاران .)0109 ،درمان ذهنآگاهي ،بر تغيير آگاهي و ايجاد رابطه جديد با افﮑار بهجای تغيير آنها تأكيد ميشود كه نشخوارهای
ذهني نسبت به فرآيندهای روانشناختي و سﻼمت را كاهش ميدهد .اين توانايي بهواسطه پروری دو توانش مهم پذيری تجارب
دروني افﮑار ،احساسات و حسهای بدني ناخوشايند و عدم اجتناب از اين تجارب است .يﮑي از مﮑانيسمهای اثر درمان ذهنآگاهي
برای افزايشپذيری ،ارائه شيوه متفاوتي از مواجهه با هيجانات ،درد و پريشاني است (كروسول و همﮑاران.)0100 ،
همچنين نتايج نيز نشان داد كه آموزش ذهنآگاهي بر نمرات پسآزمون بهزيستي روانشناختي معلمان تأثير معنيدار داشته است .بر
اساس ميانگين نمرات ميتوان گفت كه نمرات بهزيستي روانشناختي در پسآزمون در گروه آزمايش افزايشيافته است .اين پژوهش
با يافته آيرس و همﮑاران ( )0101همسو ميباشد .در تبيين نتايج ميتوان گفت آموزش مهارتهای ذهنآگاهي باعث افزايش
بهزيستي روانشناختي معلمان زن ميشود و بر زيرمقياسهای پذيرش خود ،تسلط بر محيط ،زندگي هدفمند ،خودمختاری و رشد
فردی و روابط مثبت با ديگران اثربخش هستند .مطالعهای نشان داد كه آموزش يوگا بر بهزيستي روانشناختي و شادكامي تأثير مثبت
داشته است (مهرابي زاده و همﮑاران .)0910 ،همچنين مطالعهای ديگر نشان داد كه ذهنآگاهي پيشبيني كنندهای قوی برای بهزيستي
روانشناختي محسوب ميشود (مﮑي پور .)0910 ،در تبيين نتايج ميتوان گفت ذهنآگاهي بهعنوان نوعي ظرفيت يا توانايي ذاتي
بشر در نظر گرفته ميشود گرچه ميتوان آن را از طريق طيفي از تمرينها مثل مديتيشن ذهنآگاهي و مداخﻼت مثل ذهنآگاهي
مبتني بر كاهش استرس (هاسلي ،)0100 ،افزايش داد (آرچ و كراسك .)0112 ،ذهن آگاهي را ميتوان بهعنوان يك شيوه بودن يا
يك شيوه فهميدن توصيف كرد كه مستلزم درك كردن احساسات شخصي است .ذهنآگاهي روشي است برای ارتباط بهتر با زندگي
كه ميتواند دردهای جسماني را تسﮑين دهد و زندگي را غني بخشد و معنادار كند .ذهنآگاهي اين كار را با هماهنگ شدن باتجربه
لحظهبهلحظه و ارائه بينش مستقيم در مورد نقش ذهن در ايجاد دلشورههای بيمورد انجام ميدهد (سيگل .)0101 ،مطالعات متعدد

بهزيستي ،اضطراب ،افسردگي ،عاطفه منفي و نشانههای روانشناختي كاهشيافته و عزتنفس ،خوشبيني و عاطفه مثبت افزايش
مييابد .نتايج مطالعه حاضر نشان ميدهد كه ميتوان با افزايش ذهنآگاهي افراد بهزيستي روانشناختي آنها را افزايش داد .ذهنآگاهي
به تجربيات وضوح و روشني ميبخشد و به افراد ميآموزد تا لحظهبهلحظه زندگي خود را تجربه كنند ،همين امر باعث كاهش
نشانههای منفي روانشناختي و افزايش بهزيستي روانشناختي ميشود (برين و همﮑاران .)0101 ،انجام تمرينات ذهنآگاهي باعث
رشد عاملهای مختلف ذهنآگاهي مانند مشاهده ،غير قضاوتي بودن ،غير واكنشي بودن و عمل توأم با هوشياری ميشود .رشد اين
عاملها نيز خود باعث رشد بهزيستي روانشناختي ،كاهش استرس و نشانههای روانشناختي ميشود .در حقيقت وقتي ذهنآگاهي
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نمايانگر تأثير ذهنآگاهي افزايشيافته در بهزيستي روانشناختي و درنتيجه افزايش رضايت از زندگي است .چراكه درنتيجه افزايش
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افزايش مييابد توانايي ما برای عقب ايستادن و مشاهده كردن حالتهايي مثل اضطراب افزايش مييابد ،درنتيجه ما ميتوانيم خود
را از الگوهای رفتاری اتوماتيك رها كنيم و از طريق درك و دريافت مجدد ،ديگر باحالتهايي مثل اضطراب و ترس كنترل نشويم،
بلﮑه ميتوانيم از اطﻼعات بر خواسته از اين حالتها استفاده كنيم و با هيجانات همراه باشيم و درنتيجه بهزيستي روانشناختي خود
را افزايش دهيم (احمدوند و همﮑاران .)0910 ،پژوهش حاضر منحصراً در شهر كرمانشاه انجامگرفته است ،لذا تعميم آن به ديگر
شهرهای كشور بايد بااحتياط كامل صورت گيرد .تنها منبع جمعآوری اطﻼعات در اين پژوهش ،پرسشنامه بود كه جنبه خود گزارشي
دارد .به همين دليل ممﮑن است در اطﻼعات بهدستآمده سوگيری تكروشي ايجادشده باشد .در اين پژوهش مداخﻼت يك ماه
طول كشيد كه به نظر ميرسد اگر طوالنيمدت ميشد اثرات بيشتری در آزمودنيها ايجاد مينمود .پيشنهاد ميشود كه اين پژوهش
در شهرها و استانهای ديگر و بافرهنگهای مختلف نيز انجام شود تا بتوان از اين طريق قابليت تعميم نتايج را افزايش داد .پيشنهاد
ميشود در پژوهشهای آتي عﻼوه بر پرسشنامه از ابزارهای ديگری مثل مصاحبه ،مشاهده و ...كه ميتواند اين متغيرها را دقيقتر
موردسنجش قرار دهند استفاده شود .در كﻼسهای آموزش معلمان كه اغلب در مراكز مشاوره و كارگاهها توسط روان شناسان،
مشاوران و ساير دستاندركاران مراكز اجرا ميشود ،بحث آموزش ذهنآگاهي و چگونگي كاربرد آنها گنجانده شود .همچنين
پيشنهاد ميشود تا با برگزاری كﻼسهای مختلف آموزشي برای معلمان به بهبود بهزيستي روانشناختي در آنها كمك كنند .درنهايت
اميد است تا نتايج پژوهش حاضر بتواند در مراكز مشاوره و كلينيكهای درماني در جهت كمك به معلمان مورداستفاده قرار گيرد.
منابع


اكبری امرغان ،حسين و آموزگار ،زهرا ( .)0919اثربخشي آموزش ذهنآگاهي بر سازگاری شغلي معلمين زن مقطع ابتدايي.
فصلنامه علمي پژوهشي تربيتي.002-091 ،)91(1 ،



احمدی ،اكرم؛ قائمي ،فاطمه و فرخي ،نورعلي ( .)0914اثربخشي آموزش ذهنآگاهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر درماندگي
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.140
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