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 مقدمه       

-هايی برای مقابله با استرس است. ذهن                                  بیانگر روش          1آگاهی     ذهن   

گردانی از گذشته و                   حال را از طريق روی                    آگاهی آگاهی از لحظه                   

آگـاهـی سـه          (. تعاريف مختلف از ذهن                      0دهد)    آينده افزايش می               

کنند: الف( توجه و آگاهی متمرکز بر زمان                                        ويژگی را منعکس می                 

انگیزشی توجه و رفتـار                        حال، ب( هدفمندی که مربوط به م لفه                                 

دهد مـانـنـد           است و پ( نگرش، وضعیت توجه فرد را نشان می                                        

 (.    1دهنده بودن)           قضاوت، پذيرش و پاسخ                   عالقه، کنجکاوی، عدم                  

آگاهی را بـر افـزايـش بـهـزيسـتـی                            مداخالت، اثربخشی ذهن                   

اند   دهنـدگان خدمات بهداشتـی نـشان داده                                  ارائه       1شنـاختی         روان    

آگـاهـی       اند که آموزش ذهن                (. مطالعات ديگر پیشنهاد داده                            1و 9)   

ی موثری برای دانشـجويان پرستـاری باشـد                                      ممکن است مداخله               

صورتی که باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس                                            (، به     5و 1)   

آگاهی باعث تـقـويـت                  (. ذهن      6شود)    در دانشجويان پرستاری می                       

شـود.      شناختی  از طريق تجربـیـات  ـنـی مـی                                بهزيستی روان            

را با تسهیل             شناختی        مستقیم بهزيستی روان                   همچنین به طور  یر                 

آگاهی نیـازمـنـد               (. ذهن      7بخشد)     بهبود می          9تنظیمی      -رفتار خود         

دادن بـه عـواطـف               ( و توانايی نظم               /تنظیمی است)           -رفتار خود         

شناختـی            آگاهی و بهزيستی روان                    منفی میانجی ارتباط بین ذهن                          

عـنـوان تـوجـه            آگاهی همچنـیـن بـه               (. ذهن      3باشد)     را دارا می          

 (.  01کند)    -خودتنظیمانه عمل می                  

توانايی مديريت رفتار بـرای کـنـتـرل                                 ”   عنوان       تنظیمی به         -خود   

تعريف شده            “ ها  ها، تمرکز داشتن، انجام و ايف و مسئولیت                                      تکانه     

(.    00است)    

ها و الگوهای رفتاری ناسالم افزايش                                   افراد از افکار خودکار، عادت                           

(. خودتنظیمی در توانـايی مراقبـت مسـتقل از بیمـار                                                   01ابد)    می  

ای    نقـش داشته و بـه رشـد توانمنـدی و مـهـــارت حـرفـه                                             

(. برای         09کند)    دانشجويان پرستاری کارآموز در عرصه کمک می                                        

تنظیمی داشـتـه              -آگاهی داشته باشیم بايد رفتار خود                                اينکه ذهن         

آگاهی و بهزيستی                 بین ذهن         تنظیمی، میانجی رابطه                    -باشیم. خود          

آگاهی از طـريـق               ديگر ذهن          عبارت     باشد. به          شناختی  می            روان    

دهـد    شـناختی را ارتقـا می                      تنظیـمی بهزيسـتی روان                     -رفتار خود         

 (.  7و 3) 

شناختی  دربرگیرنده احساس مثبت و احسـاس                                         بهزيستی روان            

های مختلـف خـانـواده،                    رضايتمندی عمومی از زندگی در حوزه                                

شغل و نظیر اين موارد است. افراد با احساس بهزيستی باال بـه                                                         

طور عمده هیجانات مثبت بیشتری را تجربه و از حوادث و وقايع                                                          

پیرامون خود ارزيابی مثبتی دارند، از سويی افراد با بهـزيسـتـی                                                           

1- Mindfulness 

2- Psychological well-being 

3- Self-regulatory 
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شـان را        هـای زنـدگـی         شناختی  پايین حوادث و موقعیت                              روان    

نامطلوب ارزيابی کرده و هیجانات منـفـی نـظـیـر اضـطـراب،                                                  

(. بنابراين کسـی دارای                       01کنند)     افسردگی و خشم را تجربه می                         

-هايی مانند عزت              شود که ويژگی            شناختی تلقی می              سالمت روان         

نفس، ارتباطات اجتماعی گسترده، احساس خـودکـارآمـدی و                                                  

(. داشتن احساس رضايت از زنـدگـی،                                05حس استقالل دارد)               

پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و م ثر با جهان، انرژی و خـلـق                                                        

مطلوب با اجتماع و پیشرفت مـثـبـت، از                                     مثبت، پیوند و رابطه                   

(.    01شناخـتـی اسـت)             های افراد دارای بهزيستی روان                            مشخصه     

( وضعیت سالمت روانی و بهزيستـی                              06ساسمیتا و کومار مهاتو)                      

های بهداشتی مورد                  شناختی  را در میان متخصصان مراقبت                                   روان    

مطالعه قرار دادند. نتیجه مطالعه نشان داد که سط  استرس در                                                          

پرستاران بیشتر است و پس از آن متخصصان و در نـهـايـت                                                  

آگـاهـی       شناختی  کمتری دارند. ذهـن                          پزشکان، بهزيستی روان                    

عالوه بر تأثیراتی که به صورت مستقیم و  یرمستقیم )از طريـق                                                         

شناختی  دارد، به همین صورت                              تنظیمی( بر بهزيستی روان                       -خود   

-تنظیمی( بر خـود              -يعنی مستقیم و  یرمستقیم )از طريق خود                                    

دلسـوزانـه          -آگاهی باعث رفتار خود                    دلسوزی نیز تأثیر دارد. ذهن                          

 (.    07شود)    نسبت به خود می              

انـد کـه        های  یربالینی نشـان داده                       مطالعات در زمینه جمعیت                      

دلسوزی، عواطف مثبت، بهزيستی                             -آگاهی ممکن است خود                  ذهن   

و کیفیت زندگی را افزايش داده و عواطف منفی، نشخوار فکری،                                                         

(.    /0های استرس، اضطراب و پرخاشگری را کاهش دهـد)                                         نشانه     

آگاهی به صورتی است که از طـريـق                               تأثیرات  یرمستقیم ذهن                     

تنظیمی از تجربه رفتارهای آزارنده و نامطلوب جلوگـیـری                                                    -خود   

شـود     دلسوزنه نسبت به خود می                      -شود؛ بلکه باعث رفتار خود                        نمی   

شونـد      -زيرا احساسات به صورت مهربانانه مورد پذيرش واقع می                                                 

هايی از خود             دلسوزی نمايانگر گرمی و پذيرش جنبه                                 -(. خود      03)   

و زندگی است که خوشايند بوده و شامل سه عنصر اصلی اسـت.                                                      

اول، مهربانی با خود، دوم حسی است از ويژگی مشترک انسانی،                                                         

دلسوزی معرف آگاهی متعادل نسبت به هیجانات                                          -و نهايتا ، خود              

دلسوزی نشـان داده                  -(. تحقیقات در زمینه خود                       11خود است)        

 مدل مفهومی پژوهش -8شکل

شناخـتـی  بـاالتـر،                  دلسوزی باال مرتبط با بهزيستی روان                                -خود   

افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری کمتر و رضايت از زندگی و                                                       

 (.    10ارتباطات اجتماعی است)                     

دلسوزی و تاثیراتی که ممکن اسـت بـر بـهـزيسـتـی                                          -و خود     

شناختی  داشته باشد، جديد بودن اين مفـاهـیـم و ارائـه                                                    روان    

ها ضرورت اين پژوهـش                    نشدن هی  مدلی در رابطه با اين متغیر                                   

شود. در اين پژوهش از دانشجويان پرسـتـاری بـه                                           احساس می        

عنوان نمونه استفاده شد؛ زيرا دانشجويان پرسـتـاری سـطـوح                                                     

باالتری از استرس، اضطراب و افسردگی را نسبت به دانشجويان                                                        

اند که دانشجويان                  (. عالوه بر اين، مطالعات اخیر تأيید کرده                                       11)   

هايی کـه در            های پرستاری به خصوص زمان                        پرستاری، آموزش              

زا توصیف          کنند را به عنوان منابع استرس                            بالینی صرف می               عرصه    

شناختی  پايینی دارند                        (؛ بنابراين بهزيستی روان                        11و 19کنند)     می  

دلسـوزی        -شناختی  متأثر از خود                      شود بهزيستی روان                و فر  می        

آگـاهـی       دلسوزی و ذهـن            -آگاهی است و با رويکرد خود                         و ذهن     

يابد. لذا هدف کلی ايـن مـطـالـعـه،                               بهزيستی روانی ارتقاء می                       

آگـاهـی بـه دو             گیری میزان تأثیراتی که ذهن                          شناخت و اندازه              

تنـظـیـمـی( بـر            -صورت مستقیم و  یرمستقیم )از طريق خود                                    

دلسوزی دارد و مدل مفـهـومـی                          -شناختی و خود              بهزيستی روان            

های زير مطرح              است. همچنین فرضیه                   0پژوهش به صورت شکل                   

 شود:    می  

 شناختی  تأثیر دارد.                       آگاهی بر بهزيستی روان                     ذهن   

 تنظیمی تأثیر دارد.                    -آگاهی بر خود            ذهن   

شنـاخـتـی            تنظیمی بر بهزيستی روان                      -آگاهی از طريق خود                 ذهن   

 تأثیر دارد.             

 دلسوزی تأثیر دارد.                    -آگاهی بر خود            ذهن   

 تنظیمی تأثیر دارد.                    -دلسوزی از طريق خود                  -آگاهی بر خود            ذهن   

 دلسوزی تأثیر دارد.                    -تنظیمی بر خود             -خود   

 شناختی  تأثیر دارد.                       تنظیمی بر بهزيستی روان                      -خود   

 شناختی  تأثیر دارد.                       دلسوزی بر بهزيستی روان                      -خود   

 بهزيستی روانشناختی

 آگاهیذهن
 تنظیمی -خود

 دلسوزی-خود
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 روش کار       

تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربـردی و بـا                                                       

  0ها جزء تحقـیـقـات تـوصـیـفـی                     توجه به نحوه گردآوری داده                         

يـابـی مـعـادالت             ) یرآزمايشی از نوع همبستگی( و خاص مدل                                     

پژوهش حاضر دانشجويـان پـرسـتـاری                                ساختاری است. جامعه                  

دانشگاه لرستان در واحدهای مختلف بوده است. بدين مـنـظـور                                                      

پرسشنامه در واحدها توزيع شد که از اين تـعـداد،                                                951تعداد       

گـیـری      پرسشنامه به محقق عودت داده شد. روش نمـونـه                                          911

صورت کـه         اين       ای بود به         ای چند مرحله            براساس تصادفی خوشه                  

مورد پژوهش به تناسب نمونه از واحدهای مختلف بـه                                                 از جامعه        

به مـنـظـور          صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها توزيع شد.                                            

های توصیفی از میانگین و                         ها، جهت شاخص            تجزيه و تحلیل داده                  

انحراف معیار و در سط  آمار استنباطی از معادالت ساختاری و                                                         

استفاده گرديد. به منظـور گـردآوری                                   AMOSافزار آماری             نرم   

 ها از چهار پرسشنامه به شرح زير استفاده شد:                                          داده    

اين مـقـیـاس يـک مـقـیـاس                    :     2دلسوزی      -مقیاس خود         -0

( ساخته شـده             15)       9سوالی است که توسط نف                      16خودگزارشی           

ها در آن در يـک                مقیاس و پاسخ            است. اين مقیاس، شش خرده                       

تقريبا  همیشه قـرار                      5تقريبا  هرگز تا                   0ای لیکرت از             دامنه درجه          

گیرند. اين مقیاس سه م لفه دو قطبی را درقالب شش زيـر                                                    می  

آگاهی، همانندسـازی                   خود، ذهن        مقیاس مهربانی با خود، قضاوت                           

مطالـعـات           .کند   گیری می       فزاينده، اشتراکات انسانی و انزوا اندازه                                       

( و روايی افتراقی، همسانی درونی و پـايـايـی                                          11روايی همگرا)            

اند. در مطالعات                 ( اين مقیاس را نشان داده                        10بازآزمايی مناسب)                

ايرانی نیز روايی همگرا و واگرای مقیاس خودلسوزی از طـريـق                                                        

های افسردگی و اضطراب                      خود و پرسشنامه              اجرای مقیاس حرمت                

(. در اين پژوهش نـیـز                     16دار بود )         بک محاسبه شد و نتايج معنا                         

 دست آمد.          به      1873آلفای کرونبا                

ايـن     :     ((4RSP B شناختهی ریهف            بهزیستی روان              -2

ها    ( ساخته شده است. در اين مقیاس                             17پرسشنامه توسط ريف)                  

ای )از کامال  مخالف                    درجه    پاسخ به هر سوال روی يک طیف شش                             

سـوال        01شود. هر مقیاس شامل                    تا کامال  موافق( مشخص می                       

شناختی  مدل ريف مشـتـمـل بـر                            بوده که ابعاد بهزيستی روان                          

روابط مثبت با ديگران، استقالل، تسلط محیطی، رشـد فـردی،                                                     

کـنـد. آلـفـای            هدف در زندگی و پذيرش خود را ارزيابـی مـی                                      

(، بـرای کـلـیـه              17کرونبا  به دست آمده در مطالعـه ريـف)                                  

اساس گزارش کالنتر کوشه                       ها مطلوب گزارش شد. بر                       زيرمقیاس        

( پرسشنامه مذکور از روايی و پايايی مـنـاسـبـی                                           /1و نواربافی)           

  1879برخوردار است. در اين تحقیق نیز ضريب آلفای کرونبـا                                                    

 دست آمد.          به  

-مقیاس خودتنظیم              :     S) -SRI)5گری   مقیاس خودتنظیم                -9

ای اسـت و          گويه      71( يک آزمون            13گری مارکوس و همکاران)                     

گری را در پنج زمینة عملکرد مثبت، مـهـارپـذيـری،                                             خودتنظیم        

آشکارسازی احساسات و نیازها، قاطعیت و بهزيستی طلبـی در                                                      

های     سنجد. ويژگی           می    5تا    0ای لیکرت از نمره                  مقیاس پنج درجه              

هـای خـارجـی           گری در پژوهش            تنظیم     سنجی مقیاس خود              روان    

های ايـرانـی نـیـز                (. در پژوهش           13مورد تأيید قرار گرفته است)                          

سنجی اين پرسشنامه را                      های روان        ( ويژگی       91بشارت و بزازيان)                

اند. در اين تحقیق نیز ضريب آلفای کرونبا                                           مورد تأيید قرار داده                    

 به دست آمد.               1871

ايـن     :     ( FFM)       6آگاهی پنج وجههی              ذهن     پرسشنامه          -4

پرسشنامه ابزاری است که بر اساس مطالعه تحلیل عاملی روی                                                       

،   MAAM(آگاهی، شامل آگاهی از توجه )                           ذهن     پنج پرسشنامه            

، مقیاس ذهن آگاهـی                   FMI(ذهن آگاهی فرايبور  )                      پرسشنامه        

 MQ(آگاهی )         ذهن     ( و پرسشنامه            CAMSعاطفی و شناختی )                

ساخته شده است. عوامل شامل مشاهده، توصیف، عمل از روی                                                     

  93درونی است. پرسشنامه                       تجربه       آگاهی و عدم قضاوت درباره                        

ای لـیـکـرت          ها بر اساس مقیاس پنج درجه                         سوالی بوده و پاسخ                 

ها و ضريب آلـفـا                (. همسانی درونی عامل                    90شوند)     کدگذاری می          

ای در ايـران اعـتـبـار                    (. همچنین در مطالعه                   91مناسب است )           

( و روايی مـنـاسـب ايـن                     1855-18/9مناسب )ضرائب آلفا بین                       

اند     های  یـربالینی ايـرانی گزارش کرده                                 پرسـشنامه را در نـمونه                      

 به دست آمد.               1870(. ضريب آلفای کرونبا  در اين تحقیق                                    99) 

 

 ها  یافته     

درصد پسـر            93863درصد دختر و               61893پژوهش         از کل نمونه           

  /9180درصد سال اول کارشناسی،                          03897عالوه      بوده است. به            

درصد سال سوم کارشناسی                         91861درصد سال دوم کارشناسی،                        

درصد سال چهارم کارشناسی بودند. باالترين میانگین                                                  078/0و   

و     578/1ها مربوط به خودمختـاری بـا                          مقیاس     در میان خرده            

عـالوه      بود. بـه         09811ترين مربوط به اشتراکات انسانی با                                  پايین     

و     09855باالترين انحراف معیار مربوط به زندگی هدفمند بـا                                               

 بود.      989ترين مهارپذيری با                   کوچک    

ها    با توجه به اينکه روش معادالت ساختاری به نرمال بودن داده                                                      

اسمیرنف جهت تـعـیـیـن                   –از آزمون کولموگروف                  ،   حساس است        

ها استفاده شد. نتايج اين آزمـون نشـان داد                                         نرمال بودن داده               

 باشند.        های پژوهش نرمال می                  داده    
های برازش استفاده شد. همانطور                               در ابتدا برازش مدل از شاخص                          

دسـت آمـده بـرای               شود مقادير به             مالحظه می          0که در جدول            

ها پس از انجام اصالحات انجام شده در وضعیت مطلوبی                                                 شاخص    

 باشد.       قرار دارند؛ بنابراين پاسخ به فرضیات پژوهش بالمانع می                                                   

1- Descriptive 

2- Self-compassion scale 

3- Neff  

4- Ryff scale psychological wellbeing (RSPWB) 

5- Self-Regulation Inventory-SRI_S 

6- Five facet mindfulness questionnaire-FFMQ  
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 های برازش تحلیل مسیر مدل قبل و بعد از اصالحشاخص -8جدول

 مقادیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم و ضرایب مسیر در مدل کلی-2جدول 

کلیه اثرات مستـقـیـم و                       1بر اساس اطالعات مندرج در جدول                              

اند و از نـظـر آمـاری                     یرمستقیم مدل مورد تايید قرار گرفته                                   

 دار هستند.          معنی    

 

 گیری    بحث و نتیجه           

آگاهی بر بهـزيسـتـی                  اول نشان داد ذهن                  نتايج حاصل از فرضیه                   

شناختی  تأثیر دارد. اين فرضیه با نتايج مطالعات مورين و                                                          روان    

(؛    96(؛ هاول و هـمـکـاران)                  95(؛ کارمودی و بائر)                  91همکاران)        

(؛    /9(؛ سوور، واال  وکلز)                   7(؛ براون و ريان)                97مورونه و همکارن)                

( و احمدوند و همکاران                     11(؛ شاپیرو و همکاران)                    93فالکنستروم)           

( در مـطـالـعـه خـود                 97( همسو است. مورونه و همکاران)                             99)   

-آگاهی باعث رشد بـهـزيسـتـی روان                           دريافتند که تمرين ذهن                     

(   99شود. در پژوهش احمدوند و همکاران)                                شناختی در افراد می                  

کـنـنـده قـوی بـرای بـهـزيسـتـی                        بینی    آگاهی پیش         نیز ذهن       

کـنـد.      -از واريانس آن را تبیین مـی                           1811شناختی بوده و                 روان    

آگاهـی       ( نیز اثرات کلی ذهن                   /9نتايج پژوهش سوور و همکاران)                           

شناختی  نشان داده است. در تبیین اين يافتـه                                             بر بهزيستی روان               

آگاهی به بهبود کارکردهای                          های ذهن       توان گفت انجام تمرين                    می  

های برازش مدل پس از                     شود شاخص        گونه که مشاهده می                 همان    

های متغیرها در                اصالح و ايجاد کوواريانس میان برخی زيرمقیاس                                         

وضعیت مطلوبی قرار گرفته است و مورد تايید است. در ادامه به                                                           

شود. در         های مرتبط با مدل پژوهش پرداخته می                                 بررسی فرضیه           

اثرات مستقیم و  یرمستقیم متغیرهای پژوهش                                           1جدول شماره            

 شود.      در مدل تحلیل مسیر مالحظه می                          

1- Root Mean Square Error Approximation  

 

 نام شاخص
 های برازششاخص  

 حد مجاز بعد از اصالح قبل از اصالح

 
 9کمتر از  0839 0865

 180کمتر از 0RMSEA 1817 1811)ريشه خطای میانگین( برآورد 

CFI 183باالتر از  1830 18/0 يافته()برازندگی تعديل 

NFI)183باالتر از  1835 1871 )برازندگی نرم شده 

NNFI )183باالتر از  1833 1879 )برازندگی نرم نشده 

GFI )183باالتر از  1835 18/5 )نیکويی برازش 

AGFI)183باالتر از  1837 1867 )نیکويی برازش تعديل 

 نوع اثر بینمتغیر پیش متغیر مالک
ضريب 

 استاندارد نشده
β 

 T Sig استانداردشده

 1810 3813 /180 1811 مستقیم آگاهیذهن شناختی بهزيستی روان

 1810 831/ 1811 1806 مستقیم آگاهیذهن تنظیمی -خود

 آگاهیذهن شناختی بهزيستی روان
از طريق   یرمستقیم

 تنظیمی-خود
1801 1806 5896 1811 

 1810 1813 1811 1805 مستقیم آگاهیذهن دلسوزی-خود

 آگاهیذهن دلسوزی-خود
 یرمستقیم از طريق 

 تنظیمی-خود
180/ 1813 09819 1810 

 1810 189 1811 1890 مستقیم تنظیمی-خود دلسوزی-خود

 1811 781 1805 1803 مستقیم تنظیمی-خود شناختی بهزيستی روان

 1815 1815 1899 1811 مستقیم دلسوزی-خود شناختی بهزيستی روان
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ها، کاهش استرس و افـزايـش                         شناختی مثل کاهش نشانه                     روان    

عالوه تمرينات تنفسی                    شود. به       شناختی  منجر می                 بهزيستی روان            

آگاهی گردش خون و جذب اکسیژن و عملکـرد                                      های ذهن       برنامه      

 بخشد.     سیستم هورمونی را بهبود می                         

تنظیمی تـاثـیـر              -آگاهی بر خود            نتايج فرضیه دوم نشان داد ذهن                            

(؛    10های پـرتـو و بشـارت)                 دارد. نتايج اين فرضیه با پژوهش                              

(؛    19(؛ ويـلـیـامـز)           11(؛ چمبر و  همکاران)                   /بیشاپ و همکاران)                

( و ريان و دسـی               /0(؛ شاپیـرو و همکاران)                     11تیزدل و همکاران)                

کند تـا        آگاهی به افراد کمک می                     باشد. ذهن         راستا می        -( هم    01)   

-افکار مخربی که همیشه واقعی نیستند را بهبود بخشند و خود                                                      

عـالوه از         بخشـد. بـه        تنظیمی رفتاری را از اين طريق بهبود می                                     

طريق بهبـود عملکردهای شناختی نیز به بهـبود آن کــمـک                                                    

توان گفت عناصر کلیـدی                      -(. در تبیین اين يافته می                        11کند)    می  

آگاهی مانند حساسیت نسبت به حاالت روانـی، بـدن و                                              ذهـن    

شود؛ درواقع توجه به                     تنظیمی می         -های محیطی باعث خود                  نشانه     

-آگاهی است که باعث خود                     زمان حال يکی از عناصر اصلی ذهن                              

 شود.    تنظیمی می         

تنظیمـی        -آگاهی از طريق خود                 نتايج فرضیه سوم نشان داد ذهن                            

شناختی  تاثیر دارد. نتايج ايـن فـرضـیـه بـا                                          بر بهزيستی روان               

(؛ کـافـی         /(؛ بیشاپ و همکاران)                   10های پرتو و بشارت)                 پژوهش     

باشد. میانجی ارتـبـاط                     ( همسو می         7( و برون و ريان)                3وهارتمن)        

دادن بـه         شناختی  توانايی نظم                     آگاهی و بهزيستی روان                    بین ذهن       

-آگاهی از طريق خود                 (. ذهن      3عواطف منفی )خودتظیمی( است)                          

تنظیمی توجه، توجه دانشجويان پرستاری را از افسـردگـی و                                                     

( و از ايـن طـريـق                 11کند)    حال هدايت می              اضطراب به لحظه              

بخـشـد. از          شناختی  را بهبود می                     سالمت روان و بهزيستی روان                        

کنند بـه         های آگاهی از زمان حال افراد تالش می                                  طريق مهارت          

الگوهای فکری، عواطف و روابط با ديگران بصیرت داشته باشنـد                                                         

  هايشان را به صورت هدفمندانه انتخاب کنند نه به                                             العمل     و عکس     

تـوان گـفـت          (. در تبیین اين يافته می                        /و 11صورت  یرارادی )               

 

آگاهی       چهارم( تاثیر ذهن                  يکی ديگر از نتايج اين پژوهش )فرضیه                                  

هـای     دلسوزی است. نتايج اين فرضیه همسو با پژوهـش                                         -بر خود      

-باشد. هالـیـس           ( می    07( و جرمر)         15والکر و کلوسمیو)                -هالیس     

آگاهی،        (، در پژوهش خود نشان دادند ذهن                              15والکر و کلوسمیو)                

آگاهی توانايی پذيرش                     کند. ذهن        -بینی می       دلسوزی را پیش             -خود   

-العمل     شود در عکس          افکار و احساسات دردناک است و باعث می                                    

آگاهی و         -مان گم نشويم. عنصر مشترک بین ذهن                                -های عاطفی         

آگاهی خود           کنیم و با ذهن             -دلسوزی درد را احساس می                      -در خود      

 (.    07دهیم)     را در بین درد تسلی می                     

دلسوزی از           -آگاهی بر خود            از ديگر نتايج اين پژوهش تاثیر ذهن                                 

تنظیـمـی        -آگاهی از طريق خود                 تنظیمی است. ذهن               -طريق خود        

شود، زيرا احساسات                   دلسوزنه نسبت به خود می                      -باعث رفتار خود              

به صورت مهربانانه مورد پذيرش واقع شده و از ايـن طـريـق                                                     

  (. زمانی        03شوند)     احساسات منفی به احساسات مثبت تبديل می                                     

تنظیمی رفتارهای نادرستشان تـالش                               -که دانشجويان برای خود                     

شود و بـه افـراد احسـاس                      دلسوزی حاصل می              -کنند، خود         -می  

گرمی و حمايت و همچنین احساس مسئولیت و شجاعت بـرای                                                  

آگاهی       (. دانشجويانی که ذهن                    16دهد)    -محافظت از خودشان می                   

شان داشته           دارند گرايش دارند ديد  یرقضاوتی نسبت به تجارب                                             

آگاهی از طريـق               باشند و رفتارشان را بپذيرند و اين ويژگی ذهن                                           

حذف موانعی که ممکن است توجه افراد را به قضاوت منعـطـف                                                     

(. در تبیـیـن ايـن                 /1و   17دهد)    تنظیمی را ارتقا می                  -کند، خود        

-آگاهی بـر خـود            توان گفت از طريق تأثیراتی که ذهن                                يافته می        

يابد و        دلسوزی بهبود می               -تنظیمی احساسات دردناک دارد، خود                               

 کنند.       دانشجويان در جهت پذيرش افکار دردناک تالش می                                          

تنظیمی بر           -ديگر از نتايج پژوهش )فرضیه ششم( تاثیرخود                                        يکی     

باشد. نتايج اين يافته همـسـو بـا پـژوهـش                                     دلسوزی می         -خود   

باشد. بنابر اعتقاد گیلبرت وقـتـی اشـخـاص                                      ( می    16گیلبرت )        

هايشان شـبـیـه             پذيرند، پاسخ            خودشان را با گرمی و مهربانی می                              

شوند. زمانـی کـه                های کسانی است که تشويق و تايید می                                 پاسخ    

کننـد،       تنظیمی رفتارهای نادرستشان تالش می                                -افراد برای خود              

شود و به افـراد احسـاس گـرمـی و                             دلسوزی حاصل می              -خود   

حمايت و همچنین احساس مسئولیت و شجاعت برای محافظت                                                  

تـوان      آورد. در تبیین اين يافته مـی                           از خودشان را به ارمغان می                         

گفت زمانی که دانشجويان رفتارهای منفی خود را در جـهـت                                                    

-تنظیمی( در واقع در جـهـت خـود                          -برند )خود         مثبت پیش می           

 اند.      دلسوزی و پذيرش خود تالش کرده                           

تنظـیـمـی بـر بـهـزيسـتـی                   -فرضیه هفتم حاکی ازتاثیر خود                           

( اسـت.        13باشد که همسو با يافته تری و لری)                                شناختی می           روان    

تنظـیـمـی از           -رسد خود       رفتار و سالمتی خود دارند. به نظر می                                  

طريق تسهیل رفتارهای سالم باعث ارتقـای سـالمـت روان و                                                  

 شود.      همچنین دستیابی دانشجويان پرستاری به اهدافشان می                                               

دلسوزی بـر بـهـزيسـتـی                   -اين پژوهش تاثیر خود                     آخرين يافته           

دلسوزی بـاعـث             -باشد. به عبارتی افزايش خود                          شناختی می           روان    

شناختی  با گذشـت زمـان                        بهبود سالمت روان و بهزيستی روان                              

لـری و       (؛  51های گیلبرت و پروکـتـر)                    شود که مطابق با يافته                     می  

(؛ نف و همکاران               51گهی)    (؛ نف و مک          15و 10؛ نف )      50همکاران)        

دلسوزی يکـی            -باشد. خود         ( می    59( و نف، سیه و ديجیرات)                      11)   

(.    51زای زندگی اسـت)              های سازگاری با شرايط استرس                          از روش      

باشد کـه         دلسوزی، نگرش عاطفی مثبت نسبت به خود می                                      -خود   
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نتايج منفی مانند قضاوت از خود، نشخوار فکری و افسردگـی را                                                         

رسد فردی که خوددلسوز اسـت از                             (. به نظر می            15در بر ندارد)            

گیری کمتر خودش را مـورد داوری قـرار                                   آنجايی که با سخـت                 

هـا و      ارزيابی       -تر پذيرفته و خود                دهد، وقايع دردناک را راحت                         می  

اشد. با توجـه بـه                 اش می     هايش بر اساس عملکرد واقعی                         واکنش     

پذيرش باالی اين افراد کمتر دچار اضطراب، افسردگی، مشکالت                                                       

 شوند.     خواب و  یره می              

آگاهی بـه دو صـورت                  به طور کلی اين پژوهش نشان داد ذهن                                 

تنظیمی بـر بـهـزيسـتـی                   -مستقیم و  یرمستقیم از طريق خود                              

دلسوزی        -عالوه خود        دلسوزی تاثیر دارد. به                     -شناختی  و خود               روان    

هـای     شناختی  تاثیر دارد. از جمله محـدوديـت                                     بر بهزيستی روان               

بـاشـد.       اين پژوهش محدوديت در روايی بیرونی اين پژوهش می                                              

جامعه پژوهش حاضر دانشجويان پرستاری بودند، لذا در تعمیـم                                                        

هـای     نتايج جانب احتیاط بايد رعايت شود. از ديگر مـحـدوديـت                                                 

باشد که امکان تحريف در آن وجـود                                پژوهش ابزار پژوهش می                    

شود از روش آزمايشی                    های آتی پیشنهاد می                  دارد؛ لذا در پژوهش                  

دلسوزی        -و خود     شناختی        گاهی بر بهزيستی روان                    جهت تاثیر ذهن             

دلسوزی        -آگاهی و خود           استفاده شود. باتوجه به جديد بودن ذهن                                    

شود پژوهش در اين زمینه به ويـژه                                به پژوهشگران پیشنهاد می                       

در زمینه مدل را گسترش دهند. همچنین به مشاوران پیشنهاد                                                       

های سالمت          -آگاهی برای درمان و زمینه                        شود از رويکرد ذهن                 می  

شناختی  در پرستاران و قشرهای ديگر استفاده                                             و بهزيستی روان              

 نمايند.       

 

 تشکر و قدردانی              

دانند از کلیه دانشجـويـان                         نويسندگان اين مقاله بر خود الزم می                                 

که در انجام اين پژوهش مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی بـه                                                        

 .عمل آورند         
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The structural model of mediator role of self-regulatory in the relationship between mindful
ness with psychological well-being and self-compassion in nursing students 

 Cheraghian H(MS.c)*, Musavi RS(PhD),  Zarei-Toupkhane M(MS.c) 
Shafeie E(MA) 

 
Abstract 

Introduction: mediator 
role in the relationship between mindfulness with psychological well-being and self-compassion. 
Method: The Five Facet Mindfulness Questionnaire, Ryff  Psychological well-being, Neff self-
compassion and Marques et. al. self-regulation was used to collect the data. The data were evaluated 
using by structural model method using Amos software. 
Results: also affects 
the self-compassion and psychological well-being directly and indirectly through self-regulation. In 
addition, self-compassion also affects the psychological well-being.  
Conclusion: well-being 
and self-compassion. Regarding this fact the nursing students that face stressful resources in training 
courses, have low psychological well-being. 
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