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 چکیده
 بر  مبتنی  درمانی  شناخت  بخشی اثر بررسی حاضر پژوهش هدف

- کووید   بخش  پرستاران  در  پریشانی  تحمل  و  استرس  بر  آگاهی  ذهن
  آزمایشی  نیمه  نوع  از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  پژوهش  روش.  بود  19

  آماری   جامعه.  بود  کنترل  گروه  با  آزمونپس-آزمون  پیش طرح  با و

  رشت  شهرستان  های بیمارستان  پرستاران کلیه  شامل  پژوهش  این

.  بودند   کار  به  مشغول  1400  سال  در  که  بوده19-کووید  بخش  دارای
  که  پرستارانی  از  نفر  40  هدفمند  گیرینمونه  روش  با  جامعه، این از

  تر پایین  نمره  و  شغلی  استرس  در  50  باالی  نمرات  آزمون پیش  در

  کامالً  طور  به  و  انتخاب  کردند کسب  پریشانی  تحمل  در  30  از

  20)   کنترل  گروه   و(  نفر  20)  آزمایش  گروه  در(  کشیقرعه)  تصادفی
  پریشانی  تحمل  پرسشنامه  ها داده  گردآوری ابزار.  گرفتند قرار( نفر

(  2005)  هری  استرس  پرسشنامه  و(  2005)  گاهر  و  سیونز  هیجانی

  شناخت درمان  تحت  بار  دو ایهفته جلسه  8 آزمایش گروه.  بود
  درمانی  کنترل  گروه و  گرفتند قرار  آگاهی ذهن  بر  مبتنی درمانی

  با  ها داده .  گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  گروه  دو  هر  سپس.  نکرد  دریافت

  افزارنرم  توسط  مکرر گیری  اندازه  با  واریانس  آزمون  از استفاده

SPSS  شناخت  آموزش  که  داد  نشان نتایج. شدند تحلیل و  تجزیه  
  و استرس میانگین کاهش موجب آگاهی  ذهن  بر مبتنی درمانی

 
Abstract 

The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of mindfulness-based cognitive 

therapy on stress and distress tolerance in nurses 

in Covid-19 ward. The research method was 

applied in terms of purpose and quasi-

experimental with a pretest-posttest design with 

a control group. The statistical population of this 

study included all nurses of hospitals in Rasht 

city with Covid-19 ward who were working in 

1400. From this population, by purposeful 

sampling method, 40 nurses who obtained scores 

above 50 in job stress and scores below 30 in 

stress tolerance were selected and completely 

randomly (lottery) in the experimental group (20 

people) and The control group (20 people) were 

included. Data collection tools were Sevens and 

Gahr (2005) Emotional Distress Tolerance 

Questionnaire and Harry Stress Questionnaire 

(2005). The experimental group underwent 

mindfulness-based cognitive therapy 8 sessions 

twice a week and the control group did not 

receive treatment. Then both groups were 

evaluated. Data were analyzed using repeated 

measures analysis of variance using SPSS 

software. The results showed that cognitive 

therapy training on the mind that reduced stress 

and increased anxiety weight. Therefore, 
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  مبتنی  درمانی  شناخت  بنابراین.  شد  پریشانی  تحمل  میانگین  افزایش

  برای  مناسب درمانی  گزینه  یک عنوان به  تواند  می  آگاهی ذهن بر

  افزایش  و  استرس کاهش جهت19-کووید های  بخش پرستاران

 .گیرد   قرار  استفاده  مورد  پریشانی  تحمل

 آگاهی،  ذهن  بر  مبتنی  درمانی  شناخت  :های کلیدیواژه

 .19-کووید  بخش پرستاران  پریشانی، تحمل استرس،

 
 

cognitive therapy for the mind can be used as a 

suitable treatment option for nurses in Quid-19 

wards to reduce stress and increase anxiety 

tolerance. 

Keywords: Cognitive therapy based on 
mindfulness, stress, distress tolerance, 
nurses in Covid-19 ward. 
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 مقدمه
دهند و به عنوان اولین گروه درصد تیم درمان را تشکیل می  75پرستاران عنصر اصلی مراقبت در تیم درمان هستند که بیش از  

با پاندمی کوویددر خط  به دنبال دارد و   19-مقدم مواجهه  حضور دارند. محیط کار پرستاران، استرس های طوالنی مداوم را 

،  )عارفان   آیدرسان که خود را غرق در مشکالت دیگران احساس می نمایند، به وجود می این مورد در افراد شاغل در حرف یاری
حرفه پر استرس معرفی کرده و   40، پرستاری را در رأس 1ای آمریکایمنی حرفه(. انجمن ملی ا1390،صدیقی، صدیقی و نوبهار

یان)بارت احتماال در میان مشاغل بهداشتی، در رأس مشاغل پر استرس قرار دارد   3(.  مطالعه کانو2،2019، بارمن، بروکس و 

پرستاری نسبت به مشاغل دیگر در معرض بیشترین عوامل تنش زا قرار دا (. از طرفی موج مطالعاتی  2020،نورند )کانشان داد 

بیماری کووید بهداشتی در سراسر جهان وارد شده است  19-در مورد چگونگی شیوع  و همکاران،   4)بونگ به سیستم مراقبت 
(. در میان کارکنان بهداشت و درمان، پرستاران در مراقبت و درمان  2020،  5، مبوروک، جین، ونکاتسان و ویشیا؛ آینگر2020

( .گزارش شده است که پرستاران 2020و همکاران،  6)مو  بسیار مضطرب و تحت فشار هستند  19-بیماران آلوده به ویروس کووید

و    8؛ پاپا2020، 7، جاکسون و یوشر)آلهربی نگرانی و استرس آلوده شدن ناخواسته از دیگران و مراقبت از بیمار عفونی را دارند
با کرونا به دلیل ماهیت کاری، لباس های محافظتی 2020،  کارانهم؛ البراگو و 2020همکاران،  (. پرستاران بخش های مرتبط 

به بروز  N-95سنگین، استفاده از ماسک   است که می تواند منجر  ، خطر آلوده شدن و آلوده کردن دیگران در معرض خطر 

کاری مانند برنامه کاری نامنظم و کامل، کمبود  (. عالوه بر این موقعیت های2020)زو و همکاران،  اختالالت روانشناختی شود

و موجب استرس دارد  به همراه  برای آن ها  بارهای اضافی را  اجباری  استقرار  پرسنل و  محافظتی  )زو و   می شود  تجهیزات 
 (.2020و همکاران،  10؛ ال هاگ2020،  9؛ مابن و بریدگس2020همکاران، 
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پریشانی ها و آشفتگی هایی در میان پرستاران شده است. گزارش هایی از افزایش خستگی باعث ایجاد   19-همچنین کووید

بیماران کووید بروز اختالل استرس پس از سانحه در میان پرستارانی که از  پریشانی و  مراقبت می کنند وجود   19-عاطفی و 

)هو و جیلی ؛2020و همکاران،   11دارد  ایسن  تحمل موقعیت های  (. تحمل پریشانی،2020،  12، چن،  به توانایی تجربه و 

روانشناختی منفی اطالق می گردد، پریشانی ممکن است در نتیجه فرایندهای جسمانی و روانشناختی باشد، اما بازنمایی آن به  
 و همکاران،   13صورت حالت هیجانی است که غالباً با تمایل به واکنشی جهت رهایی از تجربه هیجانی مشخص می گردد )کدوری

2018  .) 

بهتر   پرستاران به دلیل عملکرد ضعیف آن ها  و افسردگی و آثار منفی آن در  با توجه به عوارض متعدد داروهای ضد اضطراب 
؛  2015و همکاران،   14است از روش های غیردارویی در جهت تسکین اضطراب، افسردگی و استرس بیماران استفاده شود )تسایی

ز جمله درمان های قابل استفاده در بهبود مشکالت این بیماران درمان های روان شناختی  (. ا2016، 15، کوکور و کیملکوهن

 می باشد. امروزه درمان های موج سوم روان شناختی نسبت به سایردرمان ها پیشی گرفته است. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

خیر در زمینه کاهش اضطراب، افسردگی و استرس از جمله این از درمان ها و از جدیدترین درمان های معرفی شده ا 16آگاهی
 آگاهی¬نوعی شناخت درمانی است که از ذهن  آگاهی¬(. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن2012و همکاران،   17)مارچند  می باشد

بهره می گیرد و شامل مراقبه های مختلف، یوگای کشیدگی، آموزش درباره استرس، اضطراب و افسردگی و تمرین های شناخت  

)یانگد لیورمانی است  بیرونی زمان حال متمرکز  آگاهی¬(. ذهن2015، 18، لیو، ژانگ و  بر تجربه های درونی و  توجه فرد را 
کرده و باعث پذیرش رویدادها بدون تغییر آن ها می شود و شامل توجه کردن به شیوه ای خاص و هدفمند در زمان حال بدون  

باشد )امسترنگ و   و قضاوت می  نمودند که در درمان   20کوری(.  2016  ،19ریمزپپیش داوری  عنوان  پژوهشی  و همکاران در 

بدنی، افکار و احساس ها و آگاهی¬مبتنی بر ذهن لحظه، حس های  به تجربیات درونی خود در هر  ، افراد ترغیب می شوند تا 

این نگرش به وجود می آید که    همچنین به جنبه های محیطی مانند مناظر و صداها توجه کنند. طی این نوع درمان در افراد
پذیرش بدون قضاوت داشته باشند، یعنی ایجاد آگاهی نسبت به ادراک ها، شناخت ها، هیجان ها یا احساس ها  نسبت به امور 

بدون اینکه نسبت به خوبی یا بدی، حقیقی یا کاذب، سالم یا ناسالم بودن، مهم بودن یا نبودن آنها قضاوت و ارزیابی شود )کوری  

و فنون شناختی شرایطی را فراهم می کند تا فرد   آگاهی ( همچنین این روش با ترکیب مهارت های ذهن2013همکاران، و  
پایدار افکار منفی دوری  باشد واز درگیر شدن با الگوهای  بتواند به صورت مجزا و خالی از قضاوت، نظاره گر افکار منفی خود 

پارسونزکند و منجر به رشد دیدگاه جدید و شکل گیری افکار و هیجان های خوشایند می شود )پارسونز ، فیجوربک و ، کران، 

 (.  2017،  21کویکن

موقعیت شغلی نامناسب و ناعادالنه، نوبت کاری فشرده، فعالیت های حساس و استرس آور و توقعات بی شمار بیماران و همراهان 
نامساعد شغلی، اجتماعی و روانشناختی همواره دست به گریبان باشند.   پرستاری موجب می شود تا آنان با شرایط  آنها از تیم 
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و تحمل پریشانی پرستاران بخش   ا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرسلذ

 کرونا انجام گرفت. 

  آگاهی نوعی شناخت درمانی است که از ذهن آگاهی  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن :آگاهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

ختلف، یوگای کشیدگی، آموزش درباره استرس، اضطراب و افسردگی و تمرین های شناخت  بهره می گیرد و شامل مراقبه های م

)یانگ و همکاران،   بر ذهن آگاهی،در این پژوهش منظور از    (.2015درمانی است  جلسه درمان به    8 شناخت درمانی مبتنی 

 ( صورت گرفته است.23،2009کرین) 22آگاهیدرمان شناختی مبتنی بر ذهنکتاب اساس بر   صورت هفته ای دو بار است که

ن انیعدم توازن م  کیاز    یا جهیکران ول استرس را به عنوان نت استرس: که بر آنها تحم یازهایسطح  و  ی گرددم لیمردم 

 (.1395 ،یو دولت آباد  استاین ز،یکرده است )مم فیمزبور، توص یازهاین سازی آورده بر در ها  آن ییتوانا

پریشانی ممکن    تحمل پریشانی: تحمل پریشانی، به توانایی تجربه و تحمل موقعیت های روانشناختی منفی اطالق می گردد، 

بازنمایی آن به صورت حالت هیجانی است که غالباً با تمایل به   باشد، اما  نتیجه فرایندهای جسمانی و روانشناختی  است در 
ی  شان یتحمل پراز  در این پژوهش منظور  (.2018ی و همکاران، واکنشی جهت رهایی از تجربه هیجانی مشخص می گردد )کدور

 .(  کسب کرده اند2005 ،25سیونز و گاهر)  24از پاسخ به پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی ؛نمره ای است که آزمودنی

 

 های تحقیق   هیفرض

 پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد. سترسشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ا .1

 .پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد  پریشانیشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحمل  .2

 

 روش
در پرستاران بخش    پریشانیشناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس و تحمل  یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس

به هدف و لذا با توجه  مورداستفاده قرار   19-دیکوو بخشپرستاران    ژهیپرستاران به و  یسطح زندگ  یارتقا  کرونا انجام شد؛ 
نوع کاربرد رندیگیم لحاظ روش  نی. همچنباشدیم  یاز  نوع   مهین  ،شناسی پژوهش حاضر از  پژوهش از  آزمایشی است. طرح 

پروتکل    یعنیمستقل   ری، متغ19-دیپرستاران بخش کوو  شیآزمون با گروه گواه در نظر گرفته شد. در گروه آزماپس  -آزمونشیپ

در آگاهی  بر ذهن  یمبتن یانشناخت درم پرستاران ه افتیرا  نکردند. قبل از  افتیدر  یآموزش گونهچیکردند و در گروه گواه 

 .  دیمربوطه اجرا گرد یهامداخله پرسشنامه  انیشروع جلسات و پس از پا

شهرستان رشت    19-دیبخش کوو  یدارا  یهامارستانین پژوهش شامل کلیه پرستاران بجامعه آماری ای: جامعه آماری تحقیق 

 .شغول به کار بودندم  1400بوده که در سال 

نمونه( از   یاعضا  زشینفر )با احتساب ر  40هدفمند   یریگدر پژوهش حاضر با روش نمونه: نمونه آماری و روش نمونه گیری

پا  132نمره باالتر از  آزمونشیکه در پ یپرستاران کسب کردند انتخاب و   پریشانیدر تحمل   30تر از    نییدر استرس و نمره 
 ( قرار گرفتند.فرن  20نفر( و گروه گواه )  20) شی( در گروه آزمایکش)قرعه یطور کامالً تصادف به

 

 
22 Cognitive therapy based on mindfulness 
23 Rebecca Crane 
24 Distress tolerance scale 
25 Simons & Gaher 



5 

 1400، پاییز 27فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (27), 2021 

 

 

 

 ابزار پژوهش
 (2005، 27هری) 26پرسشنامه استرس -1

های متفاوت زندگی تهیه کرده است.  برای سنجش استرس در موقعیت  2005این پرسشنامه را هری در سال  الف( معرفی ابزار:

 عبارت است.  66این آزمون شامل  

و نمره از »اصالً قبول ندارم=درجه 5های این آزمون در یک طیف پاسخ  گذاری:ب( اجرا  « قرار 5« تا »کامالً قبول دارم=1ای 
عب شود. طور معکوس انجام میگذاری بهنمره  2،4،6،8،11،13،14،16،17،31،43،44،46،64،65های ارتگرفته است. البته در 

نمرات باالتر از  درصورتی باشد، فرد دچار تنش بوده و ضروری است که شرایط موجود زندگی خود را تغییر دهد   150که جمع 

بگیرد.باشد، حتما ً م  250که مجموع کل نمرات فرد باالتر از و درصورتی باید تحت مراقبت تخصصی قرار   راجع 

روایی: پاسخ    ج( اعتبار و  براساس  دونیمه کردن  با روش  درونی آن  پرسشنامه، همسانی  تعیین روایی  نمونه برای    50های 
بررسی ثبات    74/0دانشجوی دانشگاه محاسبه شد. نتایج حاصل از فرمول »اسپیرمن براون« برای محاسبه ثبات درونی  و برای 

به دست  79/0هفته(  4نفری دانشجویی ضریب همبستگی در روش بازآزمایی )به فاصله  52مان پرسشنامه برای یک نمونه  ز

بررسی اعتبار پرسشنامه، اعتبار محتوا موردبررسی قرار گرفت. برای این کار عبارات پرسشنامه به   استاد روانشناس    5آمد. برای 
مورد که بهتر    66عبارتی که با دقت مطالعه کردند، به    101ها از اشتند، ارائه شد. آنکه در زمینه فشار روانی تجربه و تخصص د

دادند، بیشترین امتیاز را دادند؛ بنابراین عبارات مذکور انتخاب شد. در مجموع این آزمون، عالیم استرس را مورد ارزیابی قرار می

 (1386)هری، ابزاری مناسب برای تشخیص میزان فشار روانی در افراد است. 

 

 :(DTS)ی جانیه یشانیپرسشنامه تحمل پر -2

ماده و  15دارای    اسیمق نی( ساخته شد. ا2005و گاهر ) ونزیاست که توسط س  یجانیه یشانیتحمل پر یشاخص خودسنج
(، برآورد  15،4،2)سواالت   یمنف جاناتیه  لهیوس(، جذب شدن به5،3،1)سواالت  یجانیه یشانیتحمل پر  اسیچهار خرده مق

  .( است8،13،14)سواالت    یشانیپر نیبرای تسک  هاتالش می(، و تنظ 12،11،10،9،7،6)سواالت  یشانیپر یذهن

پا  ییروا )  مونزیپژوهش س  در :ییایو  پر بی( ضرا2005و گاهر  ابعاد تحمل  برای  به  ،یجانیه یشانیآلفا    لهی وسجذب شدن 
برای تسکتالش  میو تنظ  ،یشانیپر  یبرآورد ذهن  ،یمنف جاناتیه برای   70/0، 78/0، 82/0،  72/0  بیبه ترت  ،یشانیپر  نیها  و 

  نی شده که امشخص  ن،یبود. همچن 61/0ماه،    ششپس از گذشت   یادرون طبقه  یگزارش شد. همبستگ 82/0  اسیکل مق

اول  یمالک  ییدارای روا  اسیمق راهبردهای   یهااسیخلق رابطه مثبت و با مق  رشیبا پذ  اسیمق نیاست. ا یخوب هیو همگرای 

از آن نیو همچن  جوانایاستفاده از الکل و مار  یامقابله بهبود، رابطه منفاستفاده  (. در  2005  ،و گاهر  مونزیدارد)س  یها برای 
) ییرزایم زی،یبه دست آمد. عز 86/0  اسی( آلفای کرونباخ کل مق1392خشک ) یپژوهش اندام   زانیم  ز،ی( ن1388و شمس 

 (.1389 زی،ی)عز  گزارش کردند  79/0  زیپرسشنامه را ن  نیا  ییو اعتبار بازآزما  67/0پرسشنامه را   نیآلفای کرونباخ ا

 

واقع   19-دیبخش کوو  یدارا یهامارستانیب  تیریاطالعات و بعد از اخذ مجوز از مد  یآورجهت جمع  : پژوهش اجرای روند

 یجلسات آموزش یبخش و تماس با افراد در خصوص برگزار  نیپرستاران ا  ستیل  افتیپس از در در رشت، با آنجا مراجعه شد و
ورود و خروج و با    یهاتعداد بر اساس مالک نینمودند. از ا لینفر از افراد اعالم تما 82 آگاهی ذهنبر  یمبتن یشناخت درمان

به ا برا  15از حجم نمونه   یشیآزما مهیو ن  یشیکه در اغلب مطالعات آزما نیتوجه  و گواه  شیآزما  یاز گروه ها کیهر  ینفر 

 
26 Stress scale 
27 Hari  
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به عنوان اعضا  40استفاده شده است. تعداد   به  تخابنمونه ان ینفر  ( در دو گروه یکش)با قرعه  یصورت کامالً تصادف  شدند و 

مذکور را   یها رل پرسشنامهو کنت شیپژوهش حاضر ابتدا هر دو گروه آزما در .نفر( قرار گرفتند  20و گواه )هرکدام   شیآزما

برگرفته از  آگاهی  تحت آموزش برنامه ذهن رشت مارستانیدر ب دو بار  یاجلسه هفته 8به مدت   شیکردند. گروه آزما لیتکم

از هر دو  آگاهی هفته مداخله ذهن  8پس از  .  انجام نگرفت یامداخله چیگروه گواه ه یبر رو  .گرفتند( قرار  2009) نیکتاب کر
 آزمون به عمل آمد.ا پسگروه مجدد

نرم  داده: اطالعات ل یتحل و هیروش تجز از  با استفاده    ار،یانحراف مع ن،یانگی)م  یفیدر دو بخش آمار توص  SPSSافزار  ها 

ب  نیکمتر آمار استنباط  نیشتریو  پ  یمقدار( و  غ  هاانسیوار  یهمگن ،یتی)نرمال  انسیکووار  یهاآزمونشیکه شامل  ( و رهیو 

 قرار گرفتند.  لیو تحل هی( مورد تجزانسی)آزمون کووار

 آگاهی  ذهن بر مبتنی  درمانی  شناخت آموزش جلسات کلی  ساختار 1جدول شماره 

 خالصه محتوی جلسه جلسه

 جلسه اول

نسبت به انجام   ایجاد رابطه درمانی، اطمینان بخشی، گرفتن تعهد از مراجع که در صورت تمایل به ادامه، 

 تکالیف و تکمیل دوره متعهد شود، پرواز بر روی خلبان خودکار، رونوشت : تمرین خوردن کشمش، ذهن

 تنفس آگاهی خوردن کشمش، ذهن آگاهی

 جلسه دوم

دقیقه ای    آگاهی ورود یک نوع محاوره جدید در روند درمان، مبارزه با افکار خودکار، آموزش ذهن

احساسات ناخوشایند، استفاده از  آگاهی آگاهی قدم زدن، آموزش ذهن فضای تنفس، آموزش ذهن
 متافورها )استعاره(

متافور)استعاره( مردی در باتالق، متافور مرد درون چاه، متافور فرزند جیغ و جیغو، بازنگری تکلیف  

دقیقه، دادن    15تا   11، مراقبه نشسته  خانگی جلسه قبل، ثبت وقایع خوشایند یا لذت بخش)هر روز(
 جزوه جلسه دوم به شرکت کننده، ارائه تکلیف خانگی

 جلسه سوم

فیلم اسکن مغزی بیماران افسرده   بر آن( آگاهی شناخت نحوه عملکرد مغز بیماران افسرده و تأثیر ذهن

های  فعالیت گاهیآ قبل و بعد از تمرین، عینی کردن مشکل، تربیت مغز، آموزش چند نمونه از ذهن
با حضور ذهن دراز بکشید و به   3روزمره، تمرین فضای تنفس   دقیقه ای و بازنگری داشته باشید. همراه 

بازنگری ادامه دهید، با حضور ذهن قدم بزنید و بازنگری را داشته باشید، فهرستی از وقایع ناخوشایند  

 خانگی  تهیه کنید، جزوه جلسه سوم را به شرکت کننده بدهید، تکلیف

جلسه 
 چهارم

از  آگاهی پذیرش، استفاده از متافورها )مهمانخانه، فرد دست شکسته، فنجانت را خالی کن(، دقیقه ذهن

بدن، صدا و افکار، بازنگری تکلیف خانگی، افکار خودکار و مالک های »افسردگی« تعریف   تنفس، 
به    3تشخیص افسردگی، فضای تنفس   شرکت کنندگان، تعیین تکلیف دقیقه ای +بازنگری، دادن جزوه 

 خانگی

 جلسه پنجم

با باورهایتان   با احساسات خود نیستید، شما مساوی  با افکارتان نیستید، شما مساوی  شما مساوی 
بدن، صداها، افکار؛   آگاهی اسکن بدن، ذهن آگاهی نیستید، هدف گذاری، ذهن نشستن آگاهی از تنفس، 

بدنی نشان   هایی که نسبت به افکار، احساسات، یا حس توجه به اینکه چگونه ما از طریق واکنش های 

دهد  هایی که در طی انجام تمرین روی می کنیم؛ بیان دشواری دهیم با تجاربمان ارتباط برقرار می می
به آنها، بازنگری تمرین، بازنگری تکلیف خانگی، ذهن  آگاهی¬و توجه به تأثیرات آنها بر بدن و واکنش 

 فضای تنفس و بازنگری آن، دادن جزوات جلسه پنجم بین شرکت کنندگان، تعیین تکلیف خانگی
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 جلسه ششم

رها کردن، افزایش خود   آگاهی رهایی از طریق بخشش: متافور مرد چاقو خورده، آموزش ذهن

:متافور کوزه ترک برداشته، بازنگری تکلیف خانگی، آماده شدن برای اتمام دوره، خلق، افکار  ارزشمندی 

و تمرین نقطه نظرات یا افکار، جانشین، قبل از این که نسبت به افکار دید وسیعتری در مورد تنفس 
 زوه جلسه ششم، تعیین تکلیف خانگیبحث  »اولین گام«  بدست آورید به عنوان کنید، دادن ج

 جلسه هفتم

برای بهبود روابط، ذهن آگاهی دوستی و مهربانی با خود و دیگران، ایجاد رابطه با خود، ذهن  گوش دادن 

بین فعالیت و خلق، تهیه فهرستی از   آگاهی بازنگری تکالیف خانگی، تمرین مشاهده ارتباط  تنفس، 

که منجر به حس از عهده آیی میشود، برنامه ریزی و تهیه یک    های لذت بخش و فعالیت هایی فعالیت

هایی، شناسایی نشانگان عود، شناسایی کارهای مورد نیاز برای  برنامه مناسب برای چنین فعالیت
با ذهن 3رویارویی با عود/ بازگشت، فضای تنفس  ، دادن جزوات آگاهی دقیقه ای یا قدم زدن همراه 

 دادن تکلیف خانگیجلسه هفتم به شرکت کننده، 

 جلسه هشتم

به حفظ  آگاهی صبر کردن قدردانی کردن، تأمل و تغییر، سپاسگزار هر روز باشید، تمرین منظم ذهن
شوند زیرا این تمرینات با دالیل مثبت مراقبت از   کند. نیات مثبت تقویت می تعادل در زندگی کمک می

تکلیف خانگی، بازنگری کل برنامه )آنچه که    اسکن بدن، بازنگری آگاهی خود مرتبط است، تمرین ذهن

هفته گذشته؛ چه  7یاد گرفته شده(، بحث در مورد این که چگونه به بهترین نحو، تحرک و نظمی که در 
یابد، وارسی و بحث در مورد   های منظم و چه در تمرین در تمرین های غیر منظم ایجاد شده ادامه 

 آگاهی ها با آخرین تمرین ذهن مه تمرین، پایان دادن به کالسبرنامه ها و یافتن دالیل مثبت برای ادا

 تنفس

 

 یافته های پژوهش

 کنندگان بر اساس سن، تاهل، جنسیت، تحصیالت و سابقه کارتوزیع درصد فراوانی خصوصیات شرکت 2جدول شماره 

 سابقه کار تحصیالت سن تاهل  جنسیت

 (%65زن )

 (%35مرد )

 (%39مجرد )

 (%41)متاهل 
 (16مطلقه )%

 (%4بیوه )

 (%34ساله )  30-20

 (%51ساله )  40-30
 (%15ساله و باالتر )  40

 

 (%76کارشناسی )
 ( % 24کارشناسی ارشد )

 (%42سال )  5-1

 (%30سال )  10-5
 (%18سال )  15-10

 (%10سال و باالتر )  15

 

و سابقه    %76، کارشناسی  %51سال    30-40، سن  %41، متاهل  %65بیشترین جنسیت شرکت کننده زن    2مطابق جدول شماره 

 در بین افراد شرکت کننده است.   %43سال    1-5کار 
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 آگاهی های توصیفی استرس و تحمل پریشانی قبل و بعد از آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن شاخص 3جدول شماره 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
آزمون کاهش داشته است.   شینسبت به پ شینمره در پس آزمون گروه آزما  نیانگیاسترس م ریدر متغ  3مطابق جدول شماره 

به پ نشد.  یرییآزمون تغ شیاما در پس آزمون گروه کنترل نسبت  پر ریدر متغ مشاهده  نمره در پس   نیانگیم  یشانیتحمل 

 یرییآزمون تغ شیداشته است. اما در پس آزمون گروه کنترل نسبت به پ شیآزمون افزا  شینسبت به پ  شیآزمون گروه آزما
 مشاهده نشد.

 

 استنباطی یافته های

 فرضیه اول : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد.

 نتایج اثرات بین آزمودنی برای فرضیه اول پژوهش 4جدول شماره 

 منبع خطا 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 استرس

 آزمونپیش

 گروه

 خطا

 204/27216 1 204/27216 857/3050  

 006/657 1 006/657 648/73 001/0 

 863/240 27 921/8   

 

پنتیجه گرفت  4توان از جدول شماره  می با خارج کردن اثر  دو گروه  نیب  یاسترس اختالف معنادار ریآزمون در متغ  شیکه 

به ) ریو کنترل در متغ  یشیدو گروه آزما نیکه ب بیترتنیاوجود دارد.  )p=001/0استرس   ی( تفاوت معنادارF=  648/73( و  
گفت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس   توانیدرصد م  99 نانیبا اطم وشد  دییاول تأ هیوجود دارد. پس فرض

 پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد.

 

 هایشاخص آزمونپیش آزمونپس

 آماری
 مقیاس

 آزمایش کنترل آزمایش کنترل 

 میانگین 533/144 200/150 466/134 666/149
 انحراف معیار

 بیشترین

 کمترین

 

 استرس
410/29 109/33 064/29 822/31 

189 188 190 193 

100 87 105 98 

 میانگین 600/33 533/28 733/43 533/28

 انحراف معیار
 بیشترین

 کمترین

 تحمل پریشانی
257/9 344/8 455/9 822/6 

45 58 45 44 

15 30 15 21 
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 آگاهی بر تحمل پریشانی پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد. فرضیه دوم : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

 نتایج اثرات بین آزمودنی برای فرضیه دوم پژوهش  4جدول شماره 

 منبع خطا 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F معناداری 

 تحمل پریشانی

 آزمونپیش

 گروه

 خطا

 006/1927 1 006/1927 793/4 037/0 

 057/695 1 057/695 775/75 001/0 

 660/247 27 173/9   

 

بین دو  نتیجه گرفت که با خارج کردن اثر پیش  4توان از جدول شماره می آزمون در متغیر تحمل پریشانی اختالف معناداری 

به ( تفاوت  F=775/75( و  )p=001/0)ترتیب که بین دو گروه آزمایشی و کنترل در متغیر تحمل پریشانی  اینگروه وجود دارد. 
توان گفت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر  درصد می  99معناداری وجود دارد. پس فرضیه دوم تأیید شد و با اطمینان 

 تحمل پریشانی پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد.

 

و نتیجه  گیری بحث 

 رستاران بخش کرونا تاثیر دارد.شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس پفرضیه اول : 
نتایج   بررسی قرار گرفت.  پرستاران بخش کرونا مورد  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس  در این پژوهش تاثیر 

بین دو گروه وجود دارد. به آزمون نشان داد که با خارج کردن اثر پیش ترتیب که بین  ایندر متغیر استرس اختالف معناداری 
)دو گ )p=001/0روه آزمایشی و کنترل در متغیر استرس  ( تفاوت معناداری وجود دارد. پس می توان گفت F=  648/73( و  

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد و موجب کاهش استرس در میان پرستاران  

 شده است.  
(، استروس  2020(، ارازوریز و همکاران )2020(، سارازین و همکاران )2020التور و همکاران )نتایج این یافته ها با پژوهش های 

( )2021و همکاران  )1400(، طالبی  و همکاران  )1399(، شریفی و ناصری  ( همسو است. در 1398(، صابری نیا و همکاران 

یافته این  ب تبیین و تفسیر  جلسات ذهن آگاهی،  گفت که محتوای  که برای ها می توان  از روش هایی تاکید دارد  ر استفاده 

باشد و پذیرش بدون قضاوت ، مفهوم اصلی و پایه در درمان مبتنی  کاهش استرس و هوشیار بودن نسبت به وضعیت خـود می
بر ذهن آگاهی است. به عبارت دیگر، در آمـوزش ذهن آگاهی فـرد مـی آموزد که موقعیت های استرس زا را شناسـایی کـرده  

و نسبت بـه آن ها بـه طـور کامـل آگاهـی و شـناخت پیـدا کنـد و این موقعیت های تنش زا را هوشـیارانه تحت کنترل خود 

نسبت به خـود 1397قـرار دهد )صفرزاده و جهانگیری،  (. به عبارتی دیگر این رویکرد موجب می شود تا افراد شناخت بهتری 
بیاموزند، در  پیـدا کنند، نقاط ضعف و قوت خـود را  با این موقعیـت ها را  بشناسند و سـپس روش های مقابله ای برای مواجهه 

و اسـترس  بـه تبـع آن اضطراب  آور و نگران کننده خـود را کنترل کنند که  نتیجه این توانایی را می یابند تا افکار اضطراب 

(. در واقع می توان چنین گفت 2019ا و همکاران،  ؛ قاوادر1399کاهـش پیـدا می کند )خوش خطی، امیری مجد، یزدی نژاد،  

که ذهن آگاهی، یک توجه و اگاهـی قابـل انعطـاف از افکار و رفتار ها و هیجانـات و احساسـات اسـت کـه ممکـن اسـت در 
(. پرستار  1397رویارویی بـا رویدادهـای فشـارزا مداخله کـرده و میـزان و شـدت آن را کاهـش دهـد )صفرزاده و جهانگیری، 

با تمرین منظم مدیتیشن نسبت به احساسات و تجربیات استرس آور خود انعطاف پذیرتر می شود و تعادل هیجانی خود را باز  
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هیجانـی کاهش می یابد یعنـی هیجانـات منفـی و استرس آور او کاهش و  -می یابد. بنابراین با کاهش استرس عامل روانـی

 د.  هیجانات مثبت افزایش می یاب
 

 فرضیه دوم : شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحمل پریشانی پرستاران بخش کرونا تاثیر دارد.
بررسی قرار گرفت.   پژوهش تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تحمل پریشانی پرستاران بخش کرونا مورد  در این 

ترتیب  اینمتغیر تحمل پریشانی اختالف معناداری بین دو گروه وجود دارد. بهدر    آزمون  نتایج نشان داد که با خارج کردن اثر پیش

( تفاوت معناداری وجود دارد. پس می F=775/75( و  )p=001/0که بین دو گروه آزمایشی و کنترل در متغیر تحمل پریشانی )

بر تحمل پریشانی پرستاران بخش کرونا  تاثیر دارد و موجب افزایش تحمل  توان گفت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 
(،  2020(، سارازین و همکاران )2020پریشانی در میان پرستاران شده است. نتایج این یافته ها با پژوهش های التور و همکاران )

(، صابری نیا و  1399(، شریفی و ناصری )1400(، طالبی و همکاران )2021(، استروس و همکاران )2020ارازوریز و همکاران )

 ( همسو است. 1398همکاران )

نتایج، می توان گفت آموزش حضور  نیازهای هیجانی و  در تبیین  ارضای  یاد می دهد که چگونه با راهبردهای  به افراد  ذهن 
برای بهبود هیجانات   لحظه، شرایط را  یا حس  جهت دادن منابع پردازش اطالعات به طرف اهداف خنثی توجه و مانند تنفس 

جلوگیری می کند و  منفی مهیا کنند. احساس اضطراب  یا تداوم  به این شیوه از افزایش  بنابراین، به کار گرفتن مجدد توجه 

پردازش معیوب کمتر دردسترس قرار گیرند )پنگ و راش (. از آنجاکه در مدت آموزش 2019،  28باعث می شود چرخه های 
اختیاری جلب ناخوانده به سوی تمرکزی  افکار  مختلف، از   ذهن آگاهی، توجه از  رویارویی با موقعیت های  می شود، فرد در 

پردازش ثانویه افکار و حس های بدنی و احساساتی می تواند جلوگیری کند که در جریان هیجانات ناخوشایند محیط بیمارستان  

پریشانی می در تبیین اثر شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش  (.2011و همکاران،    29برانگیخته می شوند )ایکن

بدون قضاوت مشاهده کنند و آن ها را  به افراد آموزش داده می شود که افکار و احساس های خود را  توان گفت در این روش 
به عنوان قسمتی از خودشان یا انعکاسی از واقعیت   ببینند که می آیند و می روند، به جای آنکه آن ها را  وقایع ذهنی ساده ای 

،  30ع نگرش به شناخت های مرتبط با مشکالت از تشدید افکار منفی در محیط کاری مانع می شود )کرسول در نظر بگیرند. این نو

آگاهی باعث می شود افراد اغلب وقایع رخداده را به خوبی تفسیر و استنباط کنند و واکنش   (؛ بنابراین، تکنیک های ذهن2017
نوعی درمان ش ها و احساسات آنان پایدار شود. به کاهش نگرش  ذهن آگاهی  ناختی است که ازطریق تغییر در محتوای افکار 

بلکه تأکید بر   ناکارآمد منجر می شود.   نمیشود؛  در ذهن آگاهی رویدادهای موافق و مخالف با افکار حذف یا به آن پاسخ داده 

)بناوا و چودریمقاومت افراد درمقابل افکار منفی است که با ذهن متمایز و با توجه و تمرکز بیشتر انجام می ش (.  2017،  31ود 

برای زندگی در  به عنوان ابزاری  با این روش درمانی، افکار فرد به عنوان حوادث ذهنی تجربه و از تمرکز و توجه روی تنفس 
  زمان حال استفاده می شود. بنابراین، افراد ازطریق این تکنیک ها می توانند چرخۀ افکاری را متوقف کنند که به بروز پیامدهای

بیشتری تجربه کنند   با افزایش انعطاف پذیری ، احساس شادی  نامطلوب منجر می شود و از افکار منفی شان فاصله گیرند و 

(. در درمان ذهن آگاهی، تکنیک آموزش توجه به کسب آگاهی و کنترل  2020؛ دنیس و همکاران،    2020)وانگ و همکاران، 
جریان کنترل انعطاف پذیر توجه به بیمار آموزش داده می شود تا با افکار یا  انعطاف پذیر بر تفکرات منفی کمک می کند. در 

 (.  2019احساسات مزاحم درونی خود به عنوان سروصدا رفتار کنند )لو و همکاران،  

 

 
28 Pang, D., & Ruch, W. 
29 Aiken 
30 Creswell, J. D 
31 Benada, N., & Chowdhry, R. 
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