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Abstract
Introduction: Ensuring and maintaining the physical and mental health of students 
is important because mental disorders affect the academic process and lead students 
to academic failure. Psychological capital approaches and the mindfulness approach 
provide a practical and positive framework that helps to prevent and improve mental 
health.

Objectives: The present study was conducted to compare the effectiveness of 
psychological capital and mindfulness training in improving the mental health of 
medical students at a military university in Tehran, Iran.

Materials and Methods: The current experimental research was conducted based on a 
pretest-posttest design with a control group and follow-up in 2021. The research sample 
consisted of 75 medical faculty students who were randomly selected on the basis of 
their years of study and were then randomly divided into two experimental groups and 
one control group )n=25 each(. Mental health questionnaire was used to collect data, and 
the variance method )with repeated measurements( was used for data analysis to test the 
hypotheses at a significance level of P≤0.05.

Results: The means of mental health of experimental and control groups were not 
significantly different in the pre-test; however, under the influence of psychological 
capital and mindfulness training in the post-test and follow-up were significantly 
different between the two mentioned groups )F=52.132, Eta=0.592, P<0.001(. These 
results showed the effectiveness of the mentioned methods to improve mental health.

Conclusion: The findings of the present research indicated the effectiveness of group 
training in psychological capital and mindfulness on the improvement of mental 
health dimensions. Moreover, comparing the effectiveness of these two approaches 
on mental health dimensions showed the superiority of the mindfulness approach 
over psychological capital. Therefore, it is suggested that psychological capital and 
mindfulness group training programs be performed in educational centers, counseling 
and psychology centers, and medical and health centers to improve mental health.
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مقاله پژوهشی

مقایسه ی اثربخشی آموزش سرمایه های روانشناختی و ذهن آگاهی بر بهبود ابعاد سالمت روان 
دانشجویان پزشکی یک دانشگاه نظامی

بهمن شیخی تل یابی1، *احمد علی پور2، حسین شکرکن3، احمد غضنفری4

چکیده
مقدمه: تأمین و حفظ ســالمت جســم و روان دانشجویان امری مهم است، چرا که اختالالت روانی با تأثیر بر روند آموزشی موجب افت یا 

ترک تحصیل می گردد. رویکردهای ســرمایه  های روان شــناختی و رویکرد ذهن آگاهی چهارچوب عملی و مثبتی را فراهم می کنند که به 
پیشگیری و ارتقاء سالمت روان کمک می کند.

هدف: مطالعه حاضر با هدف مقایســه اثربخشــی آموزش سرمایه  های روانشــناختی و ذهن آگاهی بر بهبود ابعاد سالمت روان دانشجویان 

دانشکده  پزشکی یکی از دانشگاه های نظامی در شهر تهران انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع تجربی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون- پیگیری با گروه  کنترل اســت که در ســال 1400 صورت 

گرفت. نمونه پژوهش شــامل 75 نفر از دانشــجویان دانشکده پزشکی، بر اساس ســنوات تحصیلی )سال اول تا پنجم( به صورت تصادفی 
انتخاب و در دو گروه  آزمایش و یک  گروه کنترل )هر گروه 25 نفر( مجدداً به صورت تصادفی تقسیم شدند. سپس برای گردآوری داده ها از 
پرسشنامه ی سالمت روان و برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل  واریانس )با اندازه گیری  مکرر( در سطح معنی داری P≤0/05 استفاده شد.

یافته ها: میانگین ابعاد ســالمت روان در پیش آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایشــی و کنترل نداشت، ولی تحت تأثیر آموزش 

 ،P> 0/001( ســرمایه های روان شناختی و ذهن آگاهی در مراحل پس آزمون و پیگیری بین دو گروه  مذکور تفاوت معناداری داشته است
Eta =0/592 ،F=52/132(. این نتایج نشان دهنده  اثربخشی آموزش این دو رویکرد بر بهبود ابعاد سالمت روان هست.

نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اثربخشی آموزش گروهی سرمایه های روان شناختی و ذهن آگاهی بر بهبود ابعاد سالمت 

روانی است. همچنین مقایسه ی اثربخشی بین این دو رویکرد بر ابعاد  سالمت روان، حاکی از برتری اثربخشی رویکرد ذهن آگاهی نسبت به 
سرمایه های  روان شناختی است. لذا، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی گروهی سرمایه های روانشناختی و ذهن آگاهی در مراکز آموزشی، 

مراکز مشاوره و روان شناسی و مراکز درمانی و بهداشتی جهت ارتقاء بهداشت روان مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: دانشجویان، ذهن آگاهی، سرمایه های روان شناختی، مؤلفه های سالمت روان
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مقدمه
رویکرد ســرمایه های روانشــناختی، ســازه ای ترکیبی و به هم 
پیوســته اســت که چارچوب عملی و مثبتی را فراهم می کند که 
از روان شناســی مثبت گرا گرفته شده است، این رویکرد به جای 
تمرکــز بر نقاط ضعف و رفتارهای غلط، ســعی در برطرف کردن 
آن ها دارد و بــه دنبال کارکردهای مثبت و بالقوه افراد اســت و 
چهار مؤلفه ادراکی-شــناختی یعنی امیــدواری، خودکارآمدی، 

تــاب آوری، خوش بینــی را در بر می  گیــرد )1(. امیدواری حالت 
انگیزشي پشتکار داشتن و ثابت قدم بودن و جهت دهي دوباره ی 
روش ها و راهبردها به ســوی اهداف اســت که می تواند ذاتی یا 
اکتســابی باشــد )2، 3(. خودکارآمدی درک، تفسیر و برداشت 
 Albert( فردی در مورد رویدادها و گواه آن ها است. آلبرت بندورا
Bandura( بیــان می کند که افراد با بــرآورد اینکه آیا می توانند 

»وظیفه ی خاصــی« را انجام دهند، خودکارآمدی خودشــان را 
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تخمین می زنند )4(. تاب آوری به عنوان فرایندي پویا، ســازگاري 
مثبت و قابل توجهی را در شــرایط طاقت فرســا فراهم می کند و 
یک ظرفیت توسعه پذیر جهت گذشتن از سختی ها، کشمکش ها، 
شکست ها و حتی رویدادهای مثبت، پیشرفت ها و مسئولیت های 
بیشتری اســت )5(. از مشــاغل دارای تنیدگی باال و پیچیدگی 
خاص، مشاغل نظامی و پزشکی هستند که در سرتاسر دنیا توأم با 
تنیدگی، مخاطرات جسمانی، دوری از خانواده و زندگی در شرایط 
ســخت است. خوش بینی نیز به یک شیوه استناددهي اشاره دارد 
که مطابق با آن رویدادهاي فعلي و پیامدهاي مورد انتظار آتي به 

گونه اي مثبت تفسیر مي شوند )6(.
از مدل هایی که بر ســالمت  روان به روش در لحظه زندگی کردن 
و غیرقضاوتی برخورد کردن با خود، تأکید دارد، مدل ذهن آگاهی 
اســت )7(. ذهن آگاهــی مهارتی اســت که با ترکیــب مراقبه و 
جهت گیری های ذهنی خاص نســبت به یک تجربه، آگاه شــدن 
نســبت به زمان حال به نحوی غیرقضاوتی با به حداقل رســاندن 
درگیری های ذهنی، افکار و احساســات را تشــویق می کند )8(. 
تمرین ذهن آگاهی به آزاد کردن الگوهای تفکر منفی و رها کردن 
زندگی در گذشــته یا آینده، می  تواند به طور مستقیم به سالمت 
روان افــراد کمک کند )9(. هدف کلی آموزش ذهن آگاهی، بهبود 
ســازگاری افراد با خود، محیط اطراف و دیگران است )10(. تمام 
تمرین های موجود در ذهن آگاهی به نحوی طراحی شــده اســت 
کــه توجه به بــدن را افزایش می دهــد )11(. نقش مهم بدن در 
حیطه های بین رشــته ای جدید همچون پزشکی ذهن-بدن هم 
به اثبات رسیده اســت )12(. در پژوهش هایی که از ذهن آگاهی 
استفاده می شود، تأکید بر تعامل بین فرآیندهای بدنی، شناختی 

و هیجانی است )13(.
سازمان جهانی بهداشت، سالمت روان را عبارت از نوعی وضعیت 
بهزیســتی می داند که در آن هر فرد بــر توانایی های خود واقف 
است و می تواند با فشــارهای عادی زندگی مقابله کرده و به نحو 

کارآمدی فعالیت نماید و به جامعه خود کمک کند )14(.
ســه اصل سالمت روان شامل آرامش، مدیریت هیجان و شناخت 
اســت. در آرامش نکته مهم این اســت که فرد بتواند به درستی 
شــرایط را ارزیابی و برای رفع و کاهــش این نگرانی ها اقدام کند 
)15(. مدیریــت هیجان از دیگر ویژگی های مهم ســالمت روان، 
توانایی کنترل و بروز مناســب احساسات و هیجان ها است. بروز 

احساســات باید به گونه ای باشــد که از یک طــرف فرد نخواهد 
احساس هایش را سرکوب کند و از طرف دیگر، آن ها را به صورت 
مهارگســیخته بروز ندهــد. همچنین انتظار می رود ذهن ســالم 
بتواند محیط پیرامون خود را به  درســتی ادراک کند )15(. یکی 
دیگر از خصوصیات ذهن سالم، شناخت است. منظور از شناخت، 
مجموعه ای از توانایی های مغز شــامل هوشیاری، توجه و تمرکز، 
حافظه و زبان اســت که هر فردی با توجه به شــرایط خود از آن 
بهره مند است. ســالم بودن این توانایی ها تأمین کننده و نشان گر 
بخشــی از سالمت روان ما هســتند )15(. از طرف دیگر سالمت 

روان بر سالمت جسماني هم تأثیر دارد )16(.
ســازمان جهاني بهداشت، سالمتي را رفاه کامل جسمی، روانی و 
اجتماعی نه صرفاً فقدان بیماری یا ناتوانی می داند )17(. بسیاري 
از پژوهش هاي اخیر مشــخص کرده اند که یک سري اختالل هاي 
فیزیکي و جســماني به شرایط خاص رواني مرتبط هستند )18(. 
در حقیقت سالمت روان، امری بیش از عدم وجود بیماری روحی 
است. هدف هر جامعه این است که شرایط تضمین کننده سالمت 
اعضاي خود را آماده نماید و ســالمت روان، بخشی از سالمت کل 
اســت )19(. با تحلیل مختصری که از ســالمت روان و مبانی آن 
ارائه شــد، این نکته مورد تأیید قرار می گیرد که مفهوم ســالمت 
روانی، روندی رو به رشــد داشته اســت و این بحث از زمانی که 
سالمتی به نبود بیماری و آسیب های بیولوژیک تعریف می شد تا 
به امروز که به تعالی نفس، خودشکوفایی و باال بردن ظرفیت ها و 
توانمندی های آدمی تعریف می شــود، شاهد تحوالت زیادی بوده 
اســت؛ اما این نکته را هم باید در نظر داشــت که هنوز به لحاظ 
نظــری نمی توان چهارچوب جامعی را بــرای آن تعریف کرد و به 
لحاظ عملی نیز مســائل و مشکالت بســیاری وجود دارد که علم 
روز از درمــان آن ها عاجز بوده و پیش گیــری از آن نیز ناممکن 

می نماید )20(.
 از آنجایی که ســالمت روان افراد جامعه، مخصوصاً دانشــجویان 
)به عنوان نیروهای تحصیل کرده و آینده ســاز جامعه( از اهمیت 
به ســزایی برخوردار اســت، جامعه  ی هدف این پژوهش پزشکان 
آینــده این مرز و بوم هســتند، با توجه به نقــش آن ها در ارتقاء 
ســالمت نظامیان به عنــوان تأمین کننده امنیــت و مهارکننده 
بحران هــا، ایثارگری های آن ها در ارتقای ســالمت کشــور نقش 
به ســزایی دارد. باقری شــیخ انگفشــه و همکاران پژوهشی را با 
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عنوان نقش تاب آوری و خودکارآمــدی )دو مؤلفه از چهار مؤلفه 
سرمایه های روان شــناختی( در ارتقای سالمت روان کادر درمانی 
طــی همه گیری کووید-19 در یک مــرور روایتی انجام دادند که 
یافته های  آن ها نشــان داد پرستاران و پزشکانی که از تاب آوری و 
خودکارآمدی باالیی برخوردار بودند از نظر سالمت روان شناختی 
در وضعیت خوبی قرار داشــتند. همچنین اضطراب، استرس پس 
از سانحه، افســردگی، بی خوابی و فرسودگی شغلی از شایع ترین 
اختالالت ایجاد شده توســط کووید-19 در پرستاران و پزشکان 
در این همه گیــری بود )21(. به خصوص کــه مطالعات بر روی 
دانشــجویان غیرنظامــی و افراد عادی جامعه صــورت گرفته اما 
تاکنون دانشــگاه های نظامی در آن لحاظ نشده بودند )22، 23(؛ 
بنابراین با توجه مأموریت  محور بودن دانشگاه های نظامی و نقش 
پزشــکان پرورش یافته این دانشگاه ها در تأمین سالمت نیروهای 
مســلح و حافظین امنیت کشــور، اهمیت این مطالعه دو چندان 
می شــود؛ و علیرغم تأثیر زیاد آموزش سرمایه های روان شناختی 
و ذهن آگاهــی که هــر دو از رویکردهای جدید و موج ســوم در 
روان درمانــی هســتند و با توجه به این امر کــه مطالعه ای نیز بر 
روی سالمت روان  دانشجویان پزشکی نیروهای مسلح انجام نشده 
اســت. این حیطه و گروه هدف انتخاب شــد. همچنین بررســی 
مطالعات تجربی نشــان داد که الگوی آمــوزش گروهی می تواند 
بــر کاهش عالئم و اختالالت روانی مؤثر باشــد و در نتیجه باعث 
افزایش ســالمت روان در گروه های آزمایشی شود )24(؛ بنابراین 
به کارگیری شــیوه های نوین آمــوزش کارگاهی که افراد به طور 
مســتقیم با یکدیگر به تعامل و بحث می پردازند و با نقاط قوت و 
ضعف خود آشــنا و استعداد و توانایی های خود را شناسایی نماید 
و مهارت های الزم را با تمرین و تکرار مداوم به دســت می آورند. 
بررسی نشان داد که لذا، این مطالعه با هدف مقایسه ی اثربخشی 
آموزش گروهی سرمایه های روان  شناختی و ذهن آگاهی بر ابعاد 
سالمت روان دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه نظامی منتخب 

صورت گرفت.

مواد و روش ها
این پژوهش از نوع تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری 
با گروه کنترل بوده اســت که در ســال 1400 بر روی تعداد 75 
نفــر آزمودنی که به طور تصادفی از بین 475 نفر از دانشــجویان 

پزشکی یک دانشــگاه منتخب علوم پزشــکی نظامی )با در نظر 
گرفتــن احتمال ریزش( به صورت تصادفی بر اســاس مالک های 
ورود )دانشجوی دانشکده پزشــکی نظامی بودن، محدوده زمانی 
ســال های اول تا پنجم پزشــکی، داشــتن رضایت و تمایل برای 
شــرکت در پژوهش، عــدم مصرف داروهای روان گــردان و مواد 
مخدر( و مالک های خروج )سوء مصرف مواد، دارای اختالل روانی 
)بر اساس خود گزارش دهی و مفاد پرسشنامه(، شرکت در جلسات 
مشابه )کارگاه های روان شناسی و مشاوره همانند کارگاه های طرح 
پژوهشــی جاری( و غیبت بیش از دو جلسه و بر اساس  سنوات به 
طور تصادفی انتخاب و در 3 گروه 25 نفری )2 گروه آزمایشــی و 
یک گروه کنترل( مجدداً به صــورت تصادفی قرار گرفتند. روش 
نمونه گیری بر اســاس نرم افزار G-power نســخه 10.0.3 با در 
نظر گرفتن خطای نــوع اول 0/01 و توان آزمون 90 درصد، 23 
نفر برای هر گروه تعین گردیــد؛ که با احتمال 10 درصد ریزش 
مجدد، تعداد 25 نفر در هر گروه تعیین شد برای گردآوری داده ها 
از پرسشنامه سالمت روان استفاده گردید. گروه اول تحت آموزش 
سرمایه های روان شــناختی، گروه دوم تحت آموزش ذهن آگاهی 
و گروه ســوم به عنوان گروه کنترل در لیســت انتظار قرار داده 
شدند و هیچ گونه آموزشــی دریافت نکردند. آموزش سرمایه های 
روان شــناختی بر گروه اول و ذهن آگاهی بر گروه دوم در 6 جلسه 
1/5 ساعته هفته ای یک جلسه اجرا شد. پس از اتمام جلسات، از 
3 گروه پس آزمون گرفته شد و پس از سپری شدن دوره 3 ماهه، 

آزمون پیگیری انجام شد.
در پژوهش حاضر از پرسش نامه سالمت روان عمومی-28 سؤالی 
 questions(  )General mental Health Questionnaire-28

GHQ-28(( استفاده شد. ایـن پرســـش نامه توسط گلدبرگ و 

هیلیر )Goldberg and Hillier( در ســال 1972 ابداع شده و 
شامل 28 ســـؤال و شــامل 4 مؤلفه عالئم جسمانی، اضطراب و 
بی خوابی، اختالل در عملکرد اجتماعی و افســردگی هســت که 
از روایي و پایایی باالیي برخوردار اســـت )25(. نمره ي بـرش آن 
22 اســـت دو نوع شیوه نمره گذاری براي این آزمون وجود دارد. 
یکي روش ســنتي است که گزینه ها به صورت )0-0-1-1( نمره 
داده مي شوند و حداکثر نمره فرد برابر 28 خواهد بود. روش دیگر 
نمره گذاری، روش لیکرتي اســت کــه گزینه ها به صورت )1-0-

2-3( نمره داده مي شــوند. حداکثر نمره آزمودني با این روش در 
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پرســش نامه مذکور 84 خواهد بود معمــوالً در اکثر پژوهش ها از 
روش لیکرت استفاده می شود )26(.

چان )Chan( در ســال 1985 پس از اجرای پرسشنامه بر روی 
72 دانشجو در هنگ کنک، ضریب همسانی درونی این پرسشنامه 
را با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ 0/93 گزارش کرد )27(، به 
نقل از مطالعه تقوی و همکاران، گلدبرگ و ویلیامز این پرسشنامه 
را بــه روش دو نیمه کردن روی 853 نفر اجرا کردند و پایایی آن 
را 0/95 گزارش و اعتبار این پرسشنامه را 0/89 گزارش کرده اند 
)28(. همچنین در ایران، پایایی این پرسشــنامه بر اســاس سه 
روش بازآزمایی، دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار 
گرفت که به ترتیب 0/93، 0/70 و 0/90 به دســت آمد. )28(. به 
طور کلی ضریب پایایی برای مؤلفه های آن با استفاده از آلفـــاي 
کرونبـاخ 0/88 تـــا 0/92 گزارش شده است که پایایی همسانی 
درونی قابل قبولی داشــت، عملکرد کل پرسشنامه 28 سؤالی به 
عنوان یک آزمون غربالگری ارزیابی می شود. ساختار عاملی عالئم 
شناســی برای 3 مجموعه مســتقل از داده ها بسیار مشابه است. 
)26(. روایی همزمان پرسش نامه سالمت عمومی از طریق اجرای 

 )Midlex Questionnaire( همزمان با پرســش نامه میدلکس
ضریــب همبســتگی 0/55 را ارائه داده اســت. این پژوهش طی 
چهار مرحله صورت گرفت: در مرحله اول قبل از شــروع آموزش 
و مداخله جهت ســه گروه دانشــجویان، پرسشنامه  سالمت روان 
جهت تکمیل در زمان مشخص به آن ها داده و جمع آوری شد. در 
مرحله دوم، آموزش سرمایه های روانشناختی و ذهن آگاهی برای 
گروه های آزمایشی توسط فرد پژوهشگر اجرا گردید. گروه کنترل 
از هیج آموزشــی بهره نگرفت. مرحله سوم، پس از اتمام آموزش 
شش هفته ای )برابر جدول شماره 1 مربوط به آموزش سرمایه های 
روان شــناختی و جدول شماره 2 مربوط به آموزش ذهن آگاهی(، 
اندازه گیری مجدد )پس آزمون( با اســتفاده از پرسشنامه سالمت 
روان برای گروه های آزمایشــی و کنترل صورت گرفت. در مرحله 
چهــارم، پس از خاتمه آموزش و انجام پس آزمون، به مدت ســه 
ماه برای هر سه گروه مداخله خاصی صورت نگرفت. پس از پایان 
مدت مذکور از تمامی شــرکت کنندگان مجدداً ســومین مرحله 

اندازه گیری با استفاده از پرسشنامه  سالمت روان انجام گرفت.

پروتکل های آموزش 
)29())Psychological Capital Intervention )PCI( جدول 1- پروتکل جلسات آموزش سرمایه ی روانشناختی

محتواوموضوعاتجلساتآموزشسرمایهیروانشناختیجلسات
برقراری ارتباط، معرفی اعضا، بیان قواعد گروه )از جمله رازداری، احترام، گوش دادن و...(، صحبت در مورد مســائل، آشــنایی با فرایند اول

دوره آموزشــی و معرفی جلسه ها به صورت کوتاه، شرح قوانین گروه، تعهدات درمانی، معرفی کوتاه درباره سرمایه های روان شناختی و 
مؤلفه های آن

ارائــه تعریف امیدواری و ابعاد آن، لزوم و اهمیت امیدواری، ارائه مثال های کاربردی و ارائه تکلیف عملی، آشــنایی با چگونگی تدوین دوم
اهداف و چگونگی تبدیل اهداف کالن به اهداف خرد آموزش نحوه برنامه ریزی و تدوین راهکار برای مواجهه موانع

ارائــه تعریف خودکارآمــدی و ابعاد آن، لزوم اهمیت خودکارآمدی، ارائه مثال های کاربردی، ارائه تکلیف عملی، آشــنایی با فرایندهای سوم
شکل گیری خودکارآمدی، دریافت بازخورد.

ارائــه تعریف خوش بینــی و ابعاد آن، لزوم و اهمیت خوش بینی، ارائه مثال های کاربردی و ارائــه تکلیف عملی، بیان مفهوم درماندگی چهارم
آموخته شــده، مکان گواه و نحوه تدوین اســتنادهای مبتنی بر بدبینی و خوش بینی، دیدن نقاط قوت، قدردانی از زمان حال و در جست 

و جوی آینده بودن.

ارائه تعریف انعطاف پذیری و ابعاد آن، لزوم و اهمیت انعطاف پذیری، ارائه مثال های کاربردی و ارائه تکلیف عملی، آشنایی با راهبردهای پنجم
دارایی محور، راهبردهای ریسک محور و راهبردهای فرآیند محور، تقویت معنویت و معناداری.

مــرور و جمع بنــدی، تمرین فنون درمانی آموزش داده شــده با تأکید بر تأثیر آن ها و تغییرات به وجــود آمده، تعیین زمان اجرای پس ششم
آزمون های مربوطه با ارسال پرسشنامه ها، تشکر از گروه و ختم جلسات.
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)30( )MBCT( )Mindfulness-Based Cognitive Therapy( جدول 2- پروتکل جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

محتواوموضوعاتجلساتشناختدرمانیمبتنیبرذهنآگاهیجلسات
برقراری ارتباط، معرفی اعضا، بیان قواعد گروه )از جمله رازداری، احترام، گوش دادن و...(، صحبت در مورد مســائل، آشــنایی با فرایند اول

درمان و معرفی جلسه های درمان به صورت کوتاه، شرح قوانین گروه، تعهدات درمانی، صحبت های مقدماتی درباره فواید بودن در زمان 
حال و روشن کردن قصد و نیت از انجام ذهن آگاهی و در نظر گرفتن ذهن آگاهی به عنوان چیزی فراتر از حالل مشکالت.

 آمــوزش و تمرین تکنیک های حضور ذهن، آگاهی از تنفس و متمرکز شــدن بر آن جهت افزایش ظرفیت توجه و تمرکز، مراقبه 45 دوم
دقیقه ای وارسی بدن، 10 دقیقه تنفس همراه با ذهن آگاهی و بیان منطق هر یک از این تکنیک ها، تفکر درباره تمرین ها و حس کردن 

دقیق هر یک از آن ها و فضای تنفس سه دقیقه ای و بیان منطق آن ها.
انجام تکنیک تن آرامی عضالنی، تمرین حرکت هوشیارانه، گسترده نگه داشتن افکار و ذهن از طریق پیگیری تمرین های مراقبه ای و سوم

تمرکز بر تنفس آگاهانه و اعضای بدن، آشنایی با ذهن آگاهی، آشنایی با منطق و اهداف این درمان )ارتباط با دنیا به گونه ای متفاوت(، 
تمرین تنفس 3 دقیقه ای.

آموزش و تمرین خوردن ذهن آگاهانه در جلسه، تمرین 45 دقیقه ای نشسته، بیان منطق آن، توصیه اجرای تمرین های الگوبرداری شده چهارم
جهت کاربرد در زمان هایی که دچار تنش می شوند.

تمرین 45 دقیقه ای وارســی بدن، آموزش و تمرین کشــف واکنش به الگوهای عادی شــده و کاربرد اســتعدادهای بالقوه ی مهارت پنجم
ذهن آگاهی جهت آسان سازی واکنش به تجارب زمان حال )گواه ذهن سرگردان(، آموزش و تمرین مراقبه پذیرش و ارزیابی افکار خود 

آیند و شناسایی خطاهای شناختی در روابط میان فردی، استفاده از ذهن آگاهی در زندگی، دریافت بازخورد.

مــرور و جمع بندی، تمرین فنون درمانی آموزش داده شــده با تأکید بر تأثیر آن ها و تغییرات به وجــود آمده، تعیین زمان اجرای پس ششم
آزمون های مربوطه با ارسال پرسشنامه ها، تشکر از گروه و ختم جلسات.

به منظــور تجزیه و تحلیل داده ها از شــاخص های آمار توصیفی 
)مانند میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی با رعایت برخی 
پیــش فرض های واریانس تجزیه  و تحلیــل داده های پژوهش، از 
روش تحلیــل واریانس با اندازه گیری مکرر در ســطح معنی داری 
P≤0/05 اســتفاده شد. البته این روش فقط یک تفاوت کلی بین 
گروه آزمایش و گروه کنترل را نشــان می دهد، لذا، جهت مقایسه 
تأثیر مداخالت صــورت گرفته، آزمون تعقیبــی بن فرونی مورد 
اســتفاده قرار گرفت. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار 

آماری SPSS نسخه 25 صورت پذیرفت.
این مطالعه در کمیته ی اخالق دانشــگاه آزاد اســالمی شهرکرد 
بــا کد IR.IAU.SHK.REC. 1400. 033. به تصویب رســید. 
در این پژوهش برابر مفاد بیانیه هلینســکی )توضیح اهداف برای 
آزمودنی ها، کسب رضایت آگاهانه از افراد مورد مطالعه، اختیاری 
بودن شــرکت در پژوهش، حق خروج از مطالعه، بدون ضرر بودن 
پاســخ به سؤاالت و در اختیار قرار دادن نتایج پژوهش در صورت 

تمایل( رعایت گردید.

یافته ها
بر اســاس نتایج به دست آمده میانگین ســنی گروه های آزمایش 
سرمایه های روان شناختی 26/280 و ذهن آگاهی 21/800 و گروه 
کنترل 22/840 بود. جنســیت تمام افراد شــرکت کننده مرد بود. 
توزیع ســنی افراد شرکت کننده در مطالعه در دو بازه 24-19 سال 
60 درصد و 25-30 ســال 40 درصد بوده اســت. در گروه کنترل 
در بازه ســنی 19-24 ســال، 18 نفر و در بازه سنی 30-25 سال 
7 نفر شرکت داشتند همچنین در گروه ذهن آگاهی در بازه سنی 
19-24 ســال، 12 نفر و در بازه ســنی 30-25 سال، 13 نفر و در 
گروه سرمایه های روان شناختی در بازه سنی 19-24 سال، 15 نفر 
و در بازه ســنی 30-25 ســال 10 نفر شــرکت داشتند. سه گروه 
 F=2/540 از حیث مشــخصات دموگرافیک با توجه به محاسبات
و P=0/086 همگن بودند، میانگین و انحراف اســتاندارد.  نمره های 
سالمت روان در گروه های آزمایشی و کنترل در مرحله پیش آزمون 
تفاوت معنی داری نداشــته اند. ولی در مرحله پس آزمون و پیگیری 
در گروه های آزمایشــی کمتر از گروه کنترل بوده است با توجه به 
)جدول 3 و 4( این کاهش عالئم در خرده مقیاس های جســمانی، 
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اضطرابی، اجتماعی و افســردگی نشــان دهنده ی تأثیر دو رویکرد 
مذکور بر سالمت روان دانشجویان می باشد.

جدول 3- مقایسه میانگین و انحراف استاندارد مربوط به تأثیر آموزش سرمایه های روان شناختی بر خرده مقیاس های متغیر سالمت 
روان برای گروه آزمایشی و کنترل در مراحل مختلف

تعدادمراحلمتغیرها
گروه کنترلگروه آزمایش

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

عالئم جسمانی

257/8001/4438/4401/827پیش آزمون
255/4401/5027/9601/098پس آزمون

255/4001/5818/1201/363پیگیری

عالئم اضطراب و بی خوابی

2513/6803/11816/76019/774پیش آزمون
256/9201/63011/2803/272پس آزمون

256/7601/39211/3203/532پیگیری

اختالل در کارکرد اجتماعی

258/4002/1218/4402/433پیش آزمون
255/4401/2937/7602/067پس آزمون

255/3201/7257/6401/912پیگیری

عالئم افسردگی

2511/2403/89710/8002/397پیش آزمون
256/6802/6259/8803/205پس آزمون

256/3602/0999/7602/184پیگیری

جدول 4- مقایسه میانگین و انحراف استاندارد مربوط به تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر خرده مقیاس های متغیر سالمت روان برای گروه 
آزمایش و کنترل در مراحل مختلف

تعدادمراحلمتغیرها
گروه کنترلگروه آزمایش

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

258/2800/9368/4401/827پیش آزمونعالئم جسمانی
254/0400/7347/9601/098پس آزمون

254/2000/7078/1201/363پیگیری
2514/4402/73916/76019/774پیش  آزمونعالئم اضطراب و بی خوابی

254/8001/65811/2803/272پس آزمون
256/3201/10711/3203/532پیگیری

256/4001/6588/4402/433پیش آزموناختالل در کارکرد اجتماعی
254/1600/9867/7602/067پس آزمون

253/9201/0777/6401/912پیگیری
258/3202/82410/8002/397پیش آزمونعالئم افسردگی

255/7601/0519/8803/205پس آزمون
254/7601/5889/7602/184پیگیری
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نتایــج تحلیل واریانس بــا اندازه گیری های مکــرر در جدول 5، 
مربــوط به مؤلفه هــای متغیر ســالمت روان صرفــاً یک تفاوت 
کلی بین گروه هــای آزمایش و کنترل را نشــان می دهد و فقط 
بیانگر این اســت که مداخله مؤثر بوده است که مؤلفه های عالئم 
 ،P>0/001( عالئم اضطرابی ،)F= 54/995 ،P>0/001( جسمانی
F=9/042(، عالئم اجتماعــی )F=40/437 ،P> 0/001(، عالئم 
افســردگی )F=26/844 ،P>0/001(، نشان می دهد بین عملکرد 
اعضای ســه گروه مذکور در پس آزمون و پیگیری تفاوت معنا دار 

وجــود دارد بنابراین صرفاً یک تفاوت کلی بین گروه های آزمایش 
و کنتــرل را نشــان می دهد و فقط بیانگر این اســت که مداخله 
مؤثر بوده اســت. در نتیجه فرضیه پژوهش مبنی بر این که »بین 
مقایســه ی اثر بخشی آموزش سرمایه روان شناختی و ذهن آگاهی 
بر بهبود ابعاد ســالمت  روان دانشجویان دانشکده پزشکی آجا در 
پس  آزمون و پیگیری نســبت به پیش آزمون تفــاوت معناداری 

وجود دارد«، مورد تائید قرار گرفته است )جدول 5(.

جدول 5- نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مربوط به مؤلفه های متغیر سالمت روان

سطحمعناداریسطحآمارهمیانگینمجذوراتدرجهآزادیمجموعمجذوراتمتغیر

)Intercept(رهگیری
)عاملمکررمؤلفههای

سالمتروان(

001 /9893/61819893/6183800/9060عالئم جسمانی
23654/440123654/440456/0430/001عالئم اضطرابی
9177/64019177/6402033/2840/001عالئم اجتماعی
15030/760115030/7601437/4840/001عالئم افسردگی

)Group(گروه
)تعاملگروههاوعامل

مکرر(

286/3022143/15154/9950/001عالئم جسمانی
938/0002469/0009/0420/001عالئم اضطرابی
365/0402182/52040/4370/001عالئم اجتماعی
561/3872280/69326/8440/001عالئم افسردگی

)Error(خطا

187/413722/6030/001عالئم جسمانی
3734/5607251/8690/001عالئم اضطرابی
324/987724/5140/001عالئم اجتماعی
752/8537210/4560/001عالئم افسردگی

نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر گویای این هستند 
کــه تعامل گروه و عامل مکــرر برای مؤلفه های ســالمت روانی 
)جسمانی، عملکرد اجتماعی و افسردگی( معنادار است این نتیجه 
دال بر اثربخشی آموزش سرمایه های روان شناختی و ذهن آگاهی 
بر مؤلفه های ســالمت روانی )جســمانی، عملکــرد اجتماعی و 
افسردگی( اســت؛ و نشــان می دهد که مداخله به طور کلی اثر 
بخش بوده اســت برای این که متوجه بشویم کدام رویکرد مؤثرتر 

بوده است باید از آزمون های تعقیبی استفاده نماییم.
نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشــان می دهد که بین اثربخشی 
آموزش گروهی سرمایه های روان شناختی و ذهن آگاهی بر مؤلفه  
عالئم جســمانی، عالئم اجتماعی و افسردگِی سالمت روان تفاوت 

معنادار وجود دارد )P >0/05(؛ اما بین اثربخشــی این دو رویکرد 
درمانی )ســرمایه های روان شــناختی و ذهن آگاهــی( بر عالئم 

.)P <0/05( اضطرابی و بی خوابی تفاوت معناداری وجود ندارد
نتایج آزمــون تعقیبی بن فرونی مربوط به مقایســه زوجی تأثیر 
زمان بر زیر مؤلفه های سالمت روان نشان می دهد سطح معناداری 
تمامی زیــر مؤلفه های ســالمت روان تحت تأثیــر آموزش های 
سرمایه های روان شــناختی و ذهن آگاهی در مرحله پس آزمون و 
پیگیری )P> 0/05( اســت که نشان دهنده پایداری آموزش های 
سرمایه های روان شناختی و ذهن آگاهی در اثر گذر زمان می باشد 

)جدول 6(.
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جدول 6- نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی اثر زمان مربوط به زیر مؤلفه های سالمت روان

تفاوتگروهمتغیرها
میانگینها

خطای
استاندارد

سطح
حدباالحدپایینمعناداری

عالئمجسمانی

ذهن آگاهی
0/0609-1/3525-0/70670/263460/027-سرمایه های روانشناختی

2/0209-3/3125-2/66670/263460/001-کنترل
سرمایه های 
روانشناختی

0/70670/263460/0270/06091/3525ذهن آگاهی
1/3142-2/6058-1/96000/263460/001-کنترل

کنترل
2/66670/263460/0012/02093/3125ذهن آگاهی

1/96000/263460/0011/31422/6058سرمایه های روانشناختی

عالئماضطرابیو
بیخوابی

ذهن آگاهی
3/48282/2828-0/600001/176081/000-سرمایه های روانشناختی

1/7172-7/4828-4/60001/176080/001-کنترل
سرمایه های 
روانشناختی

2/28283/4828-0/60001/176081/000ذهن آگاهی
1/1172-6/8828-4/00001/176080/003-کنترل

کنترل
4/60001/176080/0011/71727/4828ذهن آگاهی

4/00001/176080/0031/11726/8828سرمایه های روانشناختی

عالئماجتماعی

ذهن آگاهی
2/41040/7069-1/56000/346940/001-سرمایه های روانشناختی

2/2696-3/9704-3/12000/346940/001-کنترل
سرمایه های 
روانشناختی

1/56000/346940/0010/70962/4104ذهن آگاهی
2/41040/7096-1/56000/346940/001-کنترل

کنترل
3/12000/346940/0012/26963/9704ذهن آگاهی

1/56000/346940/0010/70962/4104سرمایه های روانشناختی

عالئمافسردگی

ذهن آگاهی
0/5190-3/1077-1/81330/528050/003-سرمایه های روانشناختی

2/5723-5/1610-3/86670/528050/001-کنترل
سرمایه های 
روانشناختی

1/81330/528050/0030/51903/1077ذهن آگاهی
3/34770/7590-2/05330/528050/001-کنترل

کنترل
3/86670/528050/0012/57235/1610ذهن آگاهی

2/05330/528050/0010/75903/3477سرمایه های روانشناختی

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه با هدف مقایســه ی اثربخشــی آموزش ســرمایه های 
روان شناختی و ذهن آگاهی بر بهبود ابعاد سالمت روان دانشجویان 
دانشــکده پزشــکی یکی از دانشــگاه های نظامی در شهر تهران 
در ســال 1400 انجام گرفت. شــواهد موجود نشان می دهد که 
محیط پژوهش حاضر یک دانشــگاه نظامی مأموریت محور است 
و دانشجویان دانشکده پزشکی شــاغل به تحصیل در آن شرایط 
خاص از جملــه زندگی در محیط نظامی پر اســترس، نگهبانی، 
گشت حفاظتی، شیفت های بیمارســتانی و سایر مسائل نظامی، 

دوری از خانواده، مشکالت اقتصادی و نداشتن درآمد کافی، حجم 
زیاد دروس پزشــکی، رقابت های فشــرده و ... را تجربه می کنند، 
بنابراین نیازمند دریافت آموزش ها و مهارت های بیشتری در این 

حوزه هستند.
نتایج پژوهش حاضر نشــان دهنده ی اثربخشــی آموزش گروهی 
ســرمایه های روانشــناختی و ذهن آگاهی بر بهبود ابعاد سالمت 
روانی است بنابر این به  طور کلی مقایسه میانگین ها و آزمون های 
تعقیبی بن فرونی در پس آزمون و پیگیری نشان می دهد که نمرات 
گروه های آزمایشــی کمتر از گروه گواه بوده است و بین عملکرد 
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اعضای ســه گروه در پس آزمون و پیگیــری تفاوت معنا دار وجود 
دارد. این کاهش عالئم نشان دهنده تأثیر مداخله ها می باشد.

نتایج آزمون تعقیبی مقایســه های ذوجی نشان می دهد که ذهن 
آگاهی نســبت به سرمایه های روان شناختی مؤثرتر بوده به جز در 
عالئم اضطرابی و بی خوابی که بیــن رویکردها تفاوت معناداری 
وجود نداشــته اســت. علی هذا نتایج آزمــون تعقیبی بن فرونی 
مربوط بــه اثر زمان حاکی از قدرتمنــدی و ماندگاری اثر آن در 
گذر زمان تحت تأثیر آموزش گروهی ســرمایه های روانشناختی و 

ذهن آگاهی است.
در پژوهش اژدری و همکاران با عنوان اثربخشــی ذهن آگاهی بر 
کاهش اضطراب کرونا و حل تعارضات زناشویی زوجین تهرانی در 
دوران همه گیری کووید-19، حاکی از اثربخش بودن ذهن آگاهی 
بر کاهش اضطراب و تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های آن  بود 
که نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر در کاهش عالئم اضطراب 
همسو می باشد )31(، نتایج پژوهش برغمدی و همکاران با عنوان 
بررسی تأثیر ذهن آگاهی بر سالمت روان در نوجوانان بی سرپرست 
و بد  سرپرســت در شهر گرگان، نشــان داد که ذهن آگاهی تأثیر 
مثبت معناداری در سالمت  روان داشته و همچنین تأثیر مثبتی در 
کاهش نشانه های بدنی، بهبود کنش وری اجتماعی و توقف چرخه 
تجارب و افکار منفی داشته اســت نتایج این پژوهش با پژوهش 
حاضر در کاهش عالئم جسمانی و عالئم عملکرد اجتماعی عالئم 

افسردگی همسو می باشد )32(،
نتایج پژوهش انکمــا و همکاران با عنوان ارتباط بین ذهن آگاهی 
و نتایج ســالمت روان در یک مطالعه مرور سیســتماتیک نشان 
از ارتبــاط مثبــت بین ذهن آگاهی و ســالمت روانــی در نتایج 
مطالعات دارد با پژوهش حاضر همســو می باشــد )33(. علی پور 
و همکاران در پژوهشــی با عنوان بررسی اثربخشی مدل مداخله 
ســرمایه روان شناختی بر سالمت کارشناســان شاغل در شرکت 
ایران خودرو دیزل، نشــان داد با استفاده از مدل مداخله ای لوتانز 
و همــکاران در نمرات گروه آزمایش و کنتــرل تفاوت معناداری 
به وجود آمده اســت. بــه این ترتیب که ســالمت روان و خرده 
مقیاس های کارکرد اجتماعی، اضطراب و افســردگی بهبود یافته 
اســت اما تفاوت معناداری در زیر مقیاس نشــان های جســمانی 
مشــاهده نشــد )34(. این پژوهش با پژوهش حاضر در خصوص 
تأثیر سرمایه های روان شــناختی در مؤلفه های کارکرد اجتماعی، 

اضطراب و افسردگی همسو می باشد؛ اما در زیر مقیاس نشان های 
جسمانی ناهمسو می باشد.

والنن و همکاران، یک کارآزمایی کنترل شــده تصادفی خوشه ای 
انجام دادند و به بررســی اثربخشــی یک برنامــه ذهن آگاهی بر 
سالمت روان در مقایسه با یک برنامه آرام سازی و آموزش متداول 
مدارس پرداختند. در این مطالعه به نظر می رســید که دختران و 
نوجوانان 13 ســاله از ذهن آگاهی نسبت به آرامش سود بیشتری 
می برند. همچنین در میان پســران نیز تمرین منظم ذهن آگاهی 
مؤثر واقع گردید. نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر در خصوص 
تأثیر ذهن آگاهی در مؤلفه های عالئــم روانی، کارکرد اجتماعی، 

اضطراب، افسردگی و نشانه های جسمانی همسو می باشد )35(.
در تبیین اثربخشــی آموزش سرمایه های روانشــناختی بر ابعاد 
سالمت روان می توان گفت سرمایه های روان شناختي مجموعه اي 
از منابع و ســرمایه های درونی است که معموالً ارزیابي مثبت فرد 
از شــرایط و احتمال دســتیابي به موفقیت بر اساس این منابع را 
بازنمایي مي کند و از طریــق مؤلفه های آن، یعنی خودکارآمدی، 
امیــدواری، خوش بینی و تاب آوری در کاهش عالئم جســمانی، 
عالئم اضطراب، اختالل در کارکرد اجتماعی و عالئم افســردگی 
تأثیرگذار بوده و ســبب کاهش این عالئم می شــود و همان طور 
که از  نمره های آزمون پیگیری معلوم می شــود، این تأثیر پذیری 
در گذر زمان پایدار بوده اســت. در تبیین اثربخشی ذهن آگاهی 
بر ابعاد ســالمت روان می توان گفت شــناخت درمانی مبتنی بر 
ذهن آگاهی، یک توجه بدون سو گیری و قضاوت پیرامون جنبه های 
خود است که با بهزیســتی ذهنی و روان شناختی و سالمت روان 
رابطــه ی مثبت دارد )36( و نتایج مطالعه حاضر نشــان می دهد 
این امر بر کاهش عالئم جســمانی، عالئــم اضطراب، اختالل در 
کارکرد اجتماعی و عالئم افسردگی تأثیرگذار بوده و در گذر زمان 
دارای پایداری اثر بوده اســت. ذهن آگاهی به افراد این توانایی را 
می دهد که متوجه کوچکترین تغییرات بدن شوند. در این شرایط 
با بروز اولین نشانه های استرس مفرط، می توان نسبت به شرایط، 
ذهن آگاه تر شد و متوجه شد که چطور به جای تشدید استرس با 
استفاده از تکنیک های آموخته شده، آن را از بین برد. وقتی افراد 
ذهن آگاهی انجام می دهند، دو اتفاق ممکن اســت رخ دهد. اول 
اینکه ذهن  آگاه تر می شــوند )توجــه و تمرکز باالتر( و دوم اینکه 
احتمــال انجام دوباره را افزایش می دهد، زیرا هر فعالیت جدیدی 
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که انجام می شــود، چه فیزیکی و چه ذهنی، مسیر جدیدی را در 
مغز ایجاد می کند )گسترش دندریتی( )13(.

محدودیت های پژوهش حاضر شــامل انجــام گرفتن پژوهش در 
 ،)Omicron( شرایط همه گیری ویروس کووید-19 و موج اُمیکرون
تداخل بعضی برنامه های آموزشی دانشجویان، تداخل شیفت های 
بیمارســتانی و لوحه نگهبانی بعضی از شــرکت کنندگان با امور 
مربوط به پژوهش بوده است که جهت رفع این موارد سعی شد با 
استفاده از پروتکل های بهداشتی از ابتال به بیماری جلوگیری شده 
و همچنین هماهنگی  مورد نیاز با فرماندهی گردان دانشــجویان 

جهت جابجایی شیفت های تداخلی صورت گرفت.
بر اساس نتایج به  دست آمده در این تحقیق پیشنهاد می شود در 
شرایطی به دور از شرایط همه گیری ویروس کووید-19، بر دیگر 
گروه ها و جنســیت ها و دانشجویان رشته های دیگر و روی جوامع 
دیگر، پژوهش مشابه انجام پذیرد و استفاده از نتایج آن با پژوهش 
حاضر مقایســه گردد. در پژوهش های آینده، عوامل مداخله گری 
همچون وضعیت اقتصادی و تأهل مورد بررسی قرار گیرد. جهت 
ارزیابی تأثیر گذر زمان بر میزان حفظ دســتاوردهای درمانی، در 
تحقیقات آتی دوره های پیگیری طوالنی تری در نظر گرفته شود. 
همچنین مراکز آموزشی خصوصاً دانشگاه ها، پادگان ها، شرکت های 
دولتی و خصوصی، ســازمان های دولتی و صنعتی، بیمارستان ها، 

مراکز خدمات روان شناســی، مشاوره و آموزش و پرورش، آموزش 
رویکرد  های ســرمایه های روان شناختی و ذهن آگاهی را به عنوان 
برنامــه ای ثابت در قالب کارگاه های آموزشــی یا دوره های ضمن 
خدمت به منظور افزایش بهره وری و حفظ ســالمت  روانی نیروی 
انسانی آن مجموعه در نظر گرفته و برگزار گردد، چرا که با توجه 
به مشکالت و مسائل دانشجویان، جوانان و افراد جامعه، به منظور 
افزایش سالمت  روان، بهبود کیفیت زندگی، ضروری و کارآمد به 

نظر می رسد.

تشکر و قدردانی
 ایــن مقاله برگرفتــه از پایان نامه دکترای رشــته روانشناســی 
می باشــد که در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد با شماره 
1334820017617241400162430975 در تاریخ 1400/4/14 
ثبت شده است. از فرماندهی محترم دانشگاه علوم پزشکی منتخب و 
کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی که در این پژوهش با نویسندگان 

همکاری داشتند، تشکر می کنیم.

تضاد منافع
بدین وســیله نویســندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تضاد 

منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
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