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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر درمان شناختی
( )MBCTبر افزایش خوشبینی زنان باردار دیابتی است.

دریافت1019/31/92 :
تجدیدنظر1010/32/11 :
پذیرش1010/13/31 :

روش :روش پژوهش آزمایشی است و جامعه موردمطالعه این پژوهش ،زنان باردار
دیابتی در قسمت دیابت بیمارستان توحید در سال  19-11که به کلینیک دیابت مراجعه
نموده و در شهرستان سنندج زندگی میکنند و نمونه تحقیق شامل  03نفر خانم باردار
دیابتی بودند که بهطور تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل
قرار گرفتند .در گروه آزمایش ،آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر درمان شناختی ()MBCT
ارائه شد ولی هیچ آموزشی در گروه کنترل ارائه نگردید .هر دو گروه از طریق پیشآزمون
و پس از آموزش از طریق پسآزمون موردسنجش قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها
در این پژوهش پرسشنامه خوشبینی  -بدبینی سلیگمن بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها
از کوواریانس استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس این پژوهش ،تفاوت معنیداری را بین دو گروه آزمایش
و کنترل نشان میدهد .آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر درمان شناختی ( )MBCTدر گروه
آزمایش ،نمرات مقیاس خوشبینی را بهطور معنیداری افزایش داده است.
نتیجهگیری :برنامه آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر درمان شناختی ( )MBCTمیتواند از
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Abstract
Objective:: The purpose of this research is to determine check
the scale of mindfulness training based on cognitive therapy
(MBCT) on enhancing optimism in pregnant women with
diabetes.
Method: Research way is experimental and research sample
contains 30 peregnant women with diabetes who live in sanandaj
and who have been choosed by random and are set in 2 groups
(experimental and control). in the experimental group, they
presented mindfulness training (MBCT) but they presented no
training in control group. Both groups were evaluated by pre -test
and after training by past -test. in this research data were gathered
by oxford optimism questionnaire. For data analysis co -variance
was used.
Results: The findings of this study, has shows significant
differences between control and experimental groups.
the Mindfulness training based on cognitive therapy (MBCT)
has a significant effect on increased optimism.
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Conclusion: The Mindfulness training based on cognitive therapy
(MBCT) can of the interventions program in a population of
pregnant diabetes women and their optimism increase.
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معنیداری هم نشانههای روانشناختی کمتر و هم
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ادامه میدهند و با بهکارگیری راهبردهای کنار

پشت سر گذاشت ،اما افراد بدبین معموالً در انتظار
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پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که ذهنآگ اهی

تمرین های ذهنآگاهی میتواند به عنوان یک

در به وجود آمدن حس آرامش بخشی ،امیدواری

نظام هشدار اولیه مانع شروع یک انفجار یا سیل

و باال بردن قابلیتها در مواجهه با استرس،

قریب الوقوع شود  .آموزش ذهن آگاهی مستلزم

اعتمادبه نفس و کنترل درونی بیشتر تأثی رگذار

یادگیری فراشناختی و راهبردهای رفتاری جدید

است (کابات -زین .)9330 ،افراد با استفاده از

برای متمرکز شدن روی توجه ،جلوگیری از

روش های مدیتیشن مهارت هایی چون نظمبخشی

نشخوارهای فکری و گرایش به پاسخ های

هیجانی 2را می پرورانند (لینهان .)1110 ،2در

نگران کننده است .همچنین باعث گسترش افکار

جدیدترین تحوالت روی آوردهای شناختی،

جدید و کاهش هیجانات ناخوشایند می شود

درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی (MBCT )3

( کاریقید .)9330 ،1در این روش هدف فقط

(تیزدل ،1سگال 13و ویلیامز )9339 ،11مطرح شد،

کاهش استرس نیست بلکه به زبان ساده تر

این درمان که یک مداخله کوتاه مدت  3جلسهای

« حضور در لحظه »9است .به این طریق میتوان

است بهطور گروهی برگزار میشود و از

0

روش های ساده ای برخوردار است که از مراقبه و

و حساس زدایی 4نگریست .درواقع ذهنآگاهی

یوگا مشتق شده و هدف آن ایجاد آگاهی از زمان

بهواسطه کاهش اجتناب در افراد نسبت به جنبههای

حال و تماس لحظه به لحظه با تغییرات بدن و

آزاردهنده عاطفی منفی حساسیت زدائی کرده و

ذهن در بیماران است (تیزدل ،سگال و ویلیامز،

از طریق توجه به ارتباط بین حاالت هیجانی و

.)1115

به ذهن آگاهی در قالب دو فرآیند حساس شدن

تجربه پاسخ های خودکار در افراد حساسیتزایی

1. Carighead, W. E.
2. Present moment.
3. Sensit.
4. Desensitizing.
5. Letting go.
6. Emotion regulation skills.

7. Linehan, M. M.
8. Mindfulnes Behavior-Cognitive Therapy.
9. Teasdale J.D.
10. Segal ZV.
11. Williams J.M.G.
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زدایی ذهنآگاهی انعطاف پذیری ذهنی فرد را باال
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روانشناسی سالمت

دریافت کنیم .وقتی ما نسبت به زمان حال آگاه

ایجاد میکند .ماهیت حساسیتزایی و حساسیت

آذر ولیدی پاک ،شادیه خالدی ،کیومرث معینی منش

جدول  .1عناوین جلسات آموزش

روانشناسی سالمت
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فعالیتهای انجامیافته در جلسه

عنوان جلسه

1

هدایت خودکار

حضور ذهن باعث خروج از هدایت خودکار میشود ،تمرین خوردن کشمش و تمرکز بر آن.

2

رویارویی با موانع

تمرین افکار و احساسات ،تمرین مراقبه نشسته ،تمرین وارسی بدنی.

3

ذهنآگاهی از تنفس

تمرین دیدن و شنیدن ،تمرین قدم زدن با حضور ذهن ،وارسی بدنی تمرکز بر تنفس

4

ماندن درزمان حال

تمرین مراقبههای تنفس ،بدن ،مراقبه سروصدا و افکار

5

مجوز حضور

اجازه حضور به تجربهها همانطوری که هستند بدون قضاوت در مورد آنها ،مراقبهها

6

افکار حقایق نیستند

خلق و افکار منفی ارتباط ما را با تجربه محدود میکنند بااینکه حقیقت ندارند.

7

مراقبت از خود

در صورت یادگیری تمرینات و انجام آنها میتوانید از خودتان مراقبت کنید .انجام مراقبهها.

8

استفاده از
یادگیریها

حضور ذهن به داشتن زندگی متعادل کمک میکند ،انجام مراقبهها.

بررسیها نشان میدهند اغلب بیماریهای

کمتری به درمانهای دارویی و رژیم غذایی

همراه با دیابت عبارتاند از جسمانی سازی،

دارند که این مسئله به نوبه خود کنترل گلیسمیک

افسردگی ،اضطراب و وحشت (ما )9319 ،1و

ضعیفتری را در پی دارد .شواهد نشان میدهند

اینچنین به نظر میرسد که عوامل روانشناختی

درمان شرایط روان شناختی میتواند به نتایج

در کنترل متابولیک نقش داشته باشند .افسردگی

مثبت درمانی منجر شود .کنترل ضعیف دیابت و

یکی از پیامدهای منفی کنترل گلیسمیک نامطلوب

عدم استفاده از انسولین هم به نوبه خود میتواند

است (لیچتر ،9دریلین 0و مور.)9334 ،4

احتمال افسردگی و اضطراب را افزایش دهد

تحقیقات دیگر نشان میدهند اضطراب هم با
دیابت هم بودی دارد (ماوئر ،5جانسون،2

(کاران ،1تانویر ،13جاسکانوال

11

و جایاداو،19

.)9319

اسچریمشر 2و بری یانت .)9311 ،3احتمال ابتال

در کل میتوان گفت حدود  93تا  43درصد

به افسردگی و اضطراب در دیابت دو برابر می

مبتالیان سرپایی دیابت ،درجاتی از پریشانی

شود .بیماران دیابتی افسرده ،احتماالً پایبندی

هیجانی و نشانههای عمومی اضطراب و افسردگی

1. Ma C.B.
2. Leichter SB.
3. Dreelin E.
4. Moore S.
5. Mauer CB.
6. Johnson LA.

7. Schrimsher GW.
8. O'Bryant SE.
9. Karan JK.
10. Tanveer CT.
11. Jaskanwal S.
12. Jayadave S.

بررسی اثر بخشی آموزش ذهنآگاهی بر افزایش خوشبینی در زنان ...

را تجربه میکنند .پایین بودن سطوح سالمت

مک کراکن 5و ولمن )9313( 2در پژوهش

هیجانی ،این بیماران را به نتایج نامطلوب دیگری

خود نشان دادند انعطافپذیری شناختی و حضور

همچون کاهش کیفیت زندگی ،خود مراقبتی و

ذهن باالتر با رنج و ناتوانی کمتر در بیماران همراه

کنترل متابولیک نامطلوب ،افزایش احتمال بروز

است.

عوارض جانبی و افزایش نرخ مرگومیر سوق میدهد
(وان سون ،1نیکلیکک ،9پاپ 0و پائور.)9311 ،4

احمدوند حیدری نسب و شعیری ( )1011در
پژوهشی با عنوان «تبیین بهزیستی روانشناختی بر

نریمانی ،آریاپوران ،ابوالقاسمی و احدی

اساس مؤلفههای ذهنآگاهی» به این یافته دست

( )1011در تحقیقی با موضوع «اثربخشی روشهای

یافتند که ذهنآگاهی پیشبینی کنندهای قوی برای

آموزش ذهنآگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و

بهزیستی روانشناختی است .همچنین همبستگیهای

خلق» به این نتیجه رسیدند آموزشهای ذهنآگاهی

بهدستآمده بین تمام ابعاد بهزیستی روانشناختی

مبتنی بر کاهش استرس و تنظیم هیجان نسبت به

و نمره کل ذهنآگاهی مثبت و معنادار بود و

گروه کنترل بهطور معنیداری بر افزایش عاطفه

افزایش

بهزیستی

مثبت و خلق و بر کاهش عاطفه منفی اثربخش

روانشناختی همراه بود.

بودهاند.

ذهنآگاهی

با

افزایش

نتایج تحقیق سرتیپ پور ،عطاردی ،امینی و

در تحقیقی که توسط زارع و همکاران

حقیقی ( )1039بیانگر نقش مثبت آموزش مدارا با

(  )1019با عنوان «ذهن آگاهی و دیابت:

استرس در بهبود وضعیت کنترل قند خون در

اثربخشی ذهنآگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر

بیماران دیابتی نوع یک است.

نتایج پسآزمون گروه آزمایشی و گروه کنترل

افزایش کیفیت زندگی (گرین و همکاران،)9311 ،

هم به چشم میخورد درحالی که چه در بین

کاهش فشارخون (روزنویگ 13و همکاران9332 ،؛

نتایج پیشآزمون گروه کنترل و آزمایشی و چه

اسچاس ترک ،)9313 ،11کاهش افسردگی

مابین نتایج پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل

(روزنویگ و همکاران ،)9332 ،کاهش افکار

به چشم نخورد  .این نتیجه حاصل شد که تأثیر

مزاحم و بهبود کیفیت خواب (اسچاس ترک،
19

مثبت ذهنآگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر

9313؛ فاد-النگ

کنترل دیابت مؤثر است.

داشته باشد ،اما اثربخشی آن بر کنترل گلیسمیک و
1. Van Son J.
2. Nyklíček I.
3. Pop V.
4. Pouwer F.
5. Mc Cracken LM.
6. Velleman SC.

و همکاران ،)9313 ،نقش

7. Green SM.
8. Bieling PJ.
9. Schuster K.
10. Rosenzweig S.
11. Schuster K.
12. Faude-Lang V.
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تفاوت معنادار بین نتایج پیشآزمون و پسآزمون

است که ذهنآگاهی میتواند در کاهش استرس

21

روانشناسی سالمت

کنترل دیابت» صورت گرفت دادهها حاکی از

نتایج تحقیقات در حوزه دیابت نشان داده

آذر ولیدی پاک ،شادیه خالدی ،کیومرث معینی منش

کنترل وزن چندان مشخص نیست ،عالوه بر آن

پسآزمون است .جامعه موردمطالعه ،زنان باردار

مطالعاتی وجود دارند که آثار ذهنآگاهی را بر

دیابتی در قسمت دیابت بیمارستان توحید در سال

عوارض دیابت هم موردبررسی قرار دادهاند ،از آن

 19-11هستند که به کلینیک دیابت مراجعه نمودند.

جمله میتوان به پژوهش فاد -النگ و همکاران

نمونه این پژوهش شامل  03نفر است که به روش

( )9313اشاره کرد که اذعان داشتند ذهنآگاهی بر

نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .از هر دو

کاهش درد و کاهش شدت عوارض نفروپاتی

گروه پیشآزمونی برای تعیین سطح خوشبینی

دیابتیک مؤثر بوده است.

گرفته شد .سپس به گروه آموزش طی  3جلسه

پیگیری در مورد اثربخشی ذهنآگاهی بر
دیابت در دو مطالعه دیده میشود .روزنویگ و
همکاران ( )9332بیان کردند در پیگیری یکماهه
سطوح هموگلبین گلیکوزیله و فشارخون کاهش
یافت اما وزن تغییر نکرد ،عالوه بر آن کاهش
افسردگی ،اضطراب و پریشانی هیجانی هم مشهود
بود؛ اما ریج و بارتلت ( )9319در پیگیریهای
طوالنیمدت  0 ،9و  4ساله خود نتیجه گرفت ،کالً
درمانهای شناختی-رفتاری دیابت ازجمله ذهن

روانشناسی سالمت
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آگاهی با گذر زمان ،اثربخشی خود را از دست
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آموزش داده شدند .پس از پایان آموزش پس
آزمونی برای بررسی میزان سطح خوشبینی گرفته
شد.
ابزار اندازهگیری :پرسشنامه خوشبینی ـ
بدبینی سلیگمن :پرسشنامه خوشبینی ـ بدبینی
سلیگمن توسط پترسون ،سمل ،وون بیر،
آبرامسون ،سلیگمن در سال  1139ساخته شده و
سه مؤلفه ( .1پایدار  /ناپایدار .9 ،خاص  /فراگیر،
 . 0درونی  /بیرونی) ،هفت مقیاس (تداوم

میدهند ،بنابراین نیاز است ضمن تخمین زمان

رویدادهای منفی /مثبت ،فراگیری رویدادهای

حداکثر اثربخشی ،این درمانها هرچند وقت یکبار

منفی /مثبت ،ماالمال از امید ،شخصی سازی

تجدید شوند.

رویدادهای منفی /مثبت) و  42سؤال (  90گزاره

بهرغم آثار مفید ذهن آگاهی بر بیماریهای

مثبت و  90گزاره منفی) دارد .برای سنجش اعتبار

مزمنی همچون دیابت ،با مرور پژوهشهای

آزمون از روش دو بار اجرا استفاده شده است.

انجام شده در ایران ،جای خالی این قبیل بسیار

نتایج به دست آمده نشان دهنده اعتبار آزمون است

مشهود است .لذا هدف از این مطالعه بررسی

(گولین ،سویینی ،اسچفر.)1131 ،

اثربخشی آموزش ذهنآگاهی بر افزایش

این پرسشنامه در ایران نیز توسط خواجه

خوش بینی در زنان باردار دیابتی در شهرستان

امیری ( )1039هنجاریابی شده است .خواجه امیری

سنندج است.

بهمنظور هنجاریابی این پرسشنامه ،گروه نمونه

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :طرح
پژوهش حاضر ،آزمایشی با طرح پیشآزمون –

 253نفری از دانشجویان شهر تهران (گروه سنی
 )03-45را به روش نمونهبرداری تصادفی
چندمرحلهای انتخاب نموده و پرسشنامه را روی

بررسی اثر بخشی آموزش ذهنآگاهی بر افزایش خوشبینی در زنان ...

آنها اجرا کرده است .ضریب اعتبار آلفای کرونباخ

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش

بهدستآمده برابر  3/51است .برای محاسبه روایی

ذهنآگاهی بر افزایش خوش بینی در زنان باردار

مالکی آزمون ،از دو روش ضریب همبستگی با

دیابتی در شهرستان سنندج است .برای سازماندهی

مقیاس افسردگی بک و روش آزمون مجدد استفاده

اطالعات به دست آمده در طول تحقیق از

کرده است .ضریب همبستگی با مقیاس افسردگی

روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده

بک ،با رویدادهای ناخوشایند  3/49و با رویداد

گردید .در این قسمت ابتدا میانگین و انحراف

خوشایند  3/22و ضریب همبستگی آزمون مجدد

استاندارد و تعداد آزمودنی مشخص می شود.

برابر با  3/23است (حسنی ،احمدی ،میردریکوندی،

سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون
معناداری آن به رد یا تأیید فرض صفر پرداخته

.)1013

خواهد شد و نتایج حاصله در جداول زیر

یافتهها

مشاهده میگردد.

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد پیشآزمون و پسآزمون خوشبینی در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیر

گروه

تعداد

خوشبینی

پیشآزمون
میانگین

پسآزمون

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

گروه
آزمایش

51

62/0

3/51

20/00

1/03

گروه کنترل

51

60/02

3/55

60/33

3/51

همانطور که نتایج جدول ( )9نشان میدهد

فرضیه پژوهش :آموزش حضور ذهن مبتنی بر

هر گروه  15آزمودنی دارد و میانگین گروه آزمایش

درمان شناختی ( )MBCTبر خوشبینی زنان باردار

و کنترل در پیشآزمون خوشبینی به ترتیب 92/32

دیابتی تأثیر دارد.

معیار  5/30و  0/15است .بیشترین میانگین نمرات

با میانگین گروه کنترل مقایسه شده و نمرههای

خوشبینی ( )23/43مربوط به آزمودنیهای گروه

پیشآزمون بهعنوان متغیر کمکی به کار گرفته

آزمایش در پسآزمون بوده و همچنین کمترین

شدند .البته رعایت شرط همگنی شیبهای

میانگین نمرات خوشبینی ( )92/3در پیشآزمون

رگرسیونی الزم است که نتایج آن در زیر گزارش

است.

شده است.
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در پسآزمون به ترتیب  23/43و  94/00و انحراف
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اما میانگین خوشبینی در دو گروه آزمایش و کنترل

فرضیه از تحلیل کوواریانس  ANCOVAاستفاده
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و  94/42و انحراف معیار  0/15و  0/11بوده است؛

برای تحلیل آماری دادههای مربوط به این

آذر ولیدی پاک ،شادیه خالدی ،کیومرث معینی منش

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی همگنی شیبهای رگرسیون در پسآزمون
خوشبینی در دو گروه آزمایش و کنترل
شاخصها -منبع
گروه
پیشآزمون

SS

Df

MS

F

sig

12/00

5

12/00

5/615

0/606

52/300

5

52/300

0/326

0/113

خوشبینی
گروه  پیشآزمون

66/511

5

66/511

0/056

0/085

خطا

5500/86

62

01/036

-

-

کل

58201/0

30

-

-

-

شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکند (P= 3/431و

همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود

.)F=3/41

تعامل بین گروه و پیشآزمون خوشبینی معنیدار
نیست .بهعبارتدیگر دادهها از فرضیه همگنی

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون خوشبینی در دو گروه آزمایش
و کنترل
منبع -شاخصها
پیشآزمون

SS

Df

MS

F

sig

20/88

5

605/058

0/68

0/008

روانشناسی سالمت
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خوشبینی

29

گروه

8825/1

5

100/60

120/6

0/0001

خطا

060/01

60

51/83

-

-

کل

20550/0

30

-

-

-

همانطور که در جدول ( )4مشاهده میشود
پس از تعدیل نمرات پیشآزمون خوشبینی بین دو

بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو
گروه رد میشود.

گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.

مجذور جزئی اتا  3/20رابطه نیرومندی بین

بهطوریکه میانگین نمرات خوشبینی افرادی که از

نمرههای پیش از مداخله و پس از مداخله در آزمون

حضور ذهن استفاده کردهاند بهطور معناداری بیشتر

خوشبینی وجود داشت که با مقدار جزئی 3/20

از میانگین نمرات خوشبینی آزمودنیهای گروه

نشان داده شد .در حقیقت متغیر پیشآزمون 20

کنترل است P≤3/35 .و  92( = 523/9و F)1

درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده است.

بررسی اثر بخشی آموزش ذهنآگاهی بر افزایش خوشبینی در زنان ...

برای مقایسه و بررسی جهت تفاوتهای معنیدار

خوشبینی گروه آزمایش و کنترل در جدول ()5

مذکور میانگین و انحراف معیار تعدیل شده

نشان دادهشده است.

جدول  .5میانگین و خطای معیار تعدیل شده خوشبینی گروههای آزمایش و کنترل

متغیر

خوشبینی

کنترل

آزمایش
M

SE

M

SE

23/32

1/34

94/33

1/34

همانطور که در جدول ( )5مشاهده میشود

روابط اجتماعی منجر میشود .هرچند علوم پزشکی

میانگین نمرات پسآزمون خوشبینی ()23/32

و دارویی دیدگاههای نیرومندی در کنترل قند خون

بهطور معنیداری در گروه آزمایش بیشتر از گروه

و پیامدهای نامطلوب آن به شمار میروند (کلین،1

کنترل ( )94/33است.

لیپاک .)9319 ،9بااینحال با توجه به گسترش
جهانی دیابت و آثار اقتصادی همراه با آن ،محققان

نتیجهگیری و بحث
بارداری یک وضعیت دیابت زا است و دیابت
بارداری شایعترین اختالل متابولیک این دوران
است  .کنترل قند خون مادر با دیابت بارداری ،در
جهت تعیین و درمان هیپرگلیسمی شدید انجام
می شود تا از آسیب به جنین جلوگیری گردد
(الریجانی و همکاران.)1033 ،
این بیماری ازجمله بیماریهای است که بعد

بیماری دیابت به میزان بسزایی باالست (زارع و
همکاران .)1019 ،افزایش قند خون معموالً به
ناتوانی ،مرگ زودهنگام و مشکالت گسترده در

1. Klein H A.
2. Lippa K.D.
3. Sal I.

لزوم ایجاد یک نمونه دیگر و ترکیب مداخالت
روانشناختی با مداخالت دارویی را به تأیید
رسانده است .بنابراین مؤلفههای رفتاری – شناختی
زیربنایی دیابت همانند خود مدیریتی ،پذیرش
بیماری و انگیزه برای دنبال کردن درمان در
برنامههای مداخالتی آموزشی گنجانده شده
است (سال ،0پاپ 4و پرکزل.)9319 ،5
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس این تحقیق
نشانگر این بود که آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر
درمان شناختی ( )MBCTبر افزایش خوشبینی
در زنان باردار دیابتی که تحت آزمایش بودند ،تأثیر
4. Papp I.
5. Perczel F.D.
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خون و همچنین اضطراب ،استرس و افسردگی در

به انسولین ،سندروم متابولیک در برخی مطالعات
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بر فرد دارد .عوارض ناشی از کنترل نکردن قند

بودهاند .تأکید بر نقش استرس مزمن در مقاومت
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از مدتی تأثیرهای سوء و مخرب روانی و جسمی

در پی بهکارگیری مداخالت رفتاری مؤثر بر آن
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مثبت داشته است .در افراد دیابتی ،امید به زندگی و

تحقیقی دریافتند آموزشهای ذهنآگاهی مبتنی بر

خوشبینی کاهش مییابد و عوامل منفی روانی

کاهش استرس و تنظیم هیجان بر افزایش عاطفه

چون اضطراب به دلیل ترس از نابینایی ،عوارض

مثبت و خلق و بر کاهش عاطفه منفی اثربخش

قلبی و عروقی ،عوارض کلیوی و نفروپاتی دیابتیک

بودهاند و تحقیق زارع و همکاران ( )1019که به

و ...افزایش مییابد .زنان باردار دیابتی این تغییرات

نتیجه تأثیر مثبت ذهنآگاهی مبتنی بر کاهش

روان و خلقوخو را بیشتر به همراه دارند زیرا

استرس بر کنترل دیابت رسیدند و در تحقیقی دیگر

خانمهای بارداری که به ناگاه به دیابت بارداری

که توسط احمدوند حیدری نسب و شعیری

مبتال میگردد دچار اضطراب و استرس (از

( )1011با موضوعی تحت عنوان تبیین بهزیستی

سقطجنین ،نارسایی نوزاد) میگردند و خوشبینی

روانشناختی بر اساس مؤلفههای ذهنآگاهی انجام

خود را از دست میدهند؛ بنابراین از طریق ذهن

شد ،همخوان است .تبیین این فرضیه حاکی از این

آگاهی مبتنی بر درمان شناختی این روند برای

است که افراد باردار دیابتی با آموزش حضور ذهن

افزایش خوشبینی در این بیماران بهکاربرده شد.

مبتنی بر درمان شناختی ( )MBCTو با تأکید بر

خوشبینی قبل و بعد از یک مداخله هشتهفتهای

عامل حضور در لحظه بودن و حضور در زمان حال

مورد ارزیابی قرارداده شد ،یافتهها نشان داد که

بهدوراز گذشته و آسیبهای که از طریق خاطرات

نمرات پسآزمون خوشبینی بهطور معناداری

گذشته و نشخوارهای فکری که به فرد میرسد و

باالتر از نمرات پیشآزمون بود و سطح خوشبینی

تأکید بر عامل بدون داوری و بدون قضاوت بودن

نسبت به نمرات پیشآزمون افزایشیافته است و

و هدفمند بودن که از عاملهای دیگر آموزش ذهن

همینطور بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت

آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (  )MBCTاست و

معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیه این پژوهش

همچنین آموزشهای مدیتیشن که در ردهها اجرا

که «آموزش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی

شد و همچنین از طریقه مراقبه و ریلکسیشن،

( )MBCTبر افزایش خوشبینی در زنان باردار

توانستند به امیدوار بودن و خوشبین بودن خود

دیابتی تأثیر مثبت دارد» تأیید گردید .یافتهها نشان

کمک کنند و از طریق افکار مثبت و دفع افکار و

میدهد که عامل آموزش یا مداخله در این مطالعه،

هیجانات منفی تأثیر عمدهای در سالمت روان و

میانگین نمرات پسآزمون خوشبینی را بهطور

حتی سالمت جسمی خود داشتند .از ویژگیهای

معناداری نسبت به میانگین نمرات پیشآزمون

این افراد که بعد از به پایان رساندن ردهها به آن

افزایش داده است و این یافتهها نشانگر تأثیر باالی

ابراز کردند این بود که دیدشان نسبت به زندگی

این عمل در افزایش خوشبینی آزمودنیها است .با

تغییر کرده ،هدفشان را بهصورت یک چیز

توجه به پیشینه پژوهشی محدود این تحقیق

دستیافتی تصور میکنند و امید آنها افزایشیافته

مقایسههایی میتوان انجام داد .نتایج بهدستآمده

بود همچنین به کار بردن حضور ذهن موجب کنترل

در این پژوهش با یافتههای مشابه از نریمانی،

قند خون آنها شده بود قند خون در لحظات اولیه

آریاپوران ،ابوالقاسمی و احدی ( )1011که در

کالس قبل از آموزش و به کار بردن ذهنآگاهی با

بررسی اثر بخشی آموزش ذهنآگاهی بر افزایش خوشبینی در زنان ...

دستگاه قند خون آزمایش میشد و بعد از پایان

پیشنهادات پژوهشی :با توجه به اینکه

یافتن کالس نیز بازهم قند خون این بیماران بررسی

پژوهش حاضر بر روی زنان انجام گرفت ،پیشنهاد

میشد که نتیجه آموزش ذهنآگاهی نشان از کاهش

میشود در پژوهشهای آتی آموزشهای حضور

و کنترل قند خون آنها گردید و این بیماران بعد از

ذهن بر روی آقایان دیابتی نیز انجام گیرد و

تمامی  3جلسه کالس عنوان کردن که قند خون

همچنین بر روی نمونههایی با بیماریهای متفاوت

آنها تحت کنترل خودشان است و با رویدادهای

اجرا گردد.

استرسزای که برای آنها پیش میآید سازگارترند.

پیشنهادات کاربردی :پیشنهاد میشود که در

تعامل با آموزشگر و نحوه آموزش پروتکلهای

آینده از همین روش برای افزایش عزتنفس ،هوش

کابات زین نیز در ایجاد خوشبینی آنان مؤثر بود.

هیجانی و بهزیستی روانی نیز استفاده شود.

اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس

منابع
احمدوند ،زهرا؛ حیدری نسب ،لیال و شعیری،
محمدرضا.

(.)1011

تبیین

بهزیستی

برکنترل دیابت .مجله علوم پزشکی رازی،
دوره  ،93شماره  ،133ص .01-42

روانشناختی بر اساس مؤلفههای ذهنآگاهی.

سرتیپ پور ،مهناز؛ عطاردی ،عباس؛ امینی ،مسعود

فصلنامه علمی پژوهشی ،شماره  ،9ص .23-21

و حقیقی ،ساسان .)1039( .تأثیر آموزش مدارا

حسنی ،رمضانعلی؛ احمدی ،محمدرضا؛ و
میردریکوندی ،رحیم .)1013( .بررسی رابطه
بین خوشبینی اسالمی ،خوشبینی آموختهشده
سلیگمن و امنیت روانی .سال چهارم ،شماره
چهارم ،ص  25ـ .139
خواجهامیری خالدی ،هاله .)1039( .هنجاریابی

با استرس بر کنترل کوتاهمدت قند خون در

بیماران دیابتی نوع یک .پژوهش در علوم
پزشکی ،سال  ،3دوماهنامه .ص .22 -29

سلیگمن ،مارتین .)1113( .کتاب کودک مثبتگرا
(ترجمه ناهید ایراننژاد ( .))1021تهران :نشرِ
دایره.

تهران ،دانشگاه الزّهرا (دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی).
زارع ،حسین؛ زارع ،مریم؛ خالقی دالور ،فائزه؛
امیرآبادی ،فاطمه و شهریاری ،حسنیه.)1019( .

کار ،آالن .)9334( .روانشناسی مثبت( .ترجمه
حسن پاشا شریفی ،جعفر نجفی زند با همکاری
باقر ثنایی ( .))1035تهران :سخن.
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تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی،
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بارداری .مجله دیابت و لیپید ایران .دوره ،1
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آزمون خوشبینی -بدبینی سلیگمن بر روی دو

الریجانی ،ب و حسین نژاد ،آ .)1033( .دیابت

 کیومرث معینی منش، شادیه خالدی،آذر ولیدی پاک

، سعید؛ ابوالقاسمی، محمد؛ آریاپوران،نریمانی

 رابطه علی بین نگرشهای.)1039( . احمد،موحد

 اثربخشی.)1011( . بتول،عباس و احدی

 سالمت روانی و سالمت، خوشبینی،مذهبی

روشهای آموزش ذهنآگاهی و تنظیم هیجان

جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران

 مجله.بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی

 پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی.اهواز

،علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

. دانشگاه شهید چمران اهواز،تربیتی

.042 -052  ص،9  شماره،سال پانزدهم
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