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 رابطه ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی در زنان
 

 (کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی )زهرا احمدوند
 ( عضو هیات علمی دانشگاه شاهد) لیال حیدری نسب 
 (عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)محمدرضا شعیری 
 

ت، تهوجهی هدممنهد  و بهدون    ذهن آگاهی کیفیتی از هوشیاری است و به معنی توجه کردن بهه لحههه کنهونی اسه    :مقدمه
بلکهه خوويهیات    می شود ی منفی روانشناختینه تنها باعث کاهش نشانه ها باالتر  ذهن اگاهی  (.0991کابات زین،)قضاوت

نشهناختی در  بهزیسهتی روا  و در نتیجه باعث رشدامزایش می دهد  و رضایت از زندگی را  دلسوزی ، مندیمثبت   مانند خرد
 همهراه   بنابراین انتهار می رود که امزایش ذهن آگاهی با امزایش بهزیستی روانشهناختی ( 8112همکاران، بائر و)امراد می شود

 .باشد
 .ر تعیین نوع و میزان  رابطه ابعاد ذهن آگاهی و بهزیستی روانشناختی در زنان بوده استحاض پژوهشهدف : فهد

در این پژوهش از دو پرسشنامه پنج وجهی ذهن .  ت پژوهش حاضر پیرو طرحی از نوع همبستگی بوده اس: روش و ابزار
روش . استفاده شده است (0121طبسی،)روانشناختی  بهزیستیو پرسشنامه ( 8112)، بائر و همکاران (FFMQ))آگاهی

نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شاهدبه شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب 01پژوهش حاضر به این يورت بوده است که
با استفاده (  SPSS  01با نسخه )پس از جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل آنها. این دو پرسشنامه را تکمیل کردندشدند و 

 .از روش همبستگی پیرسون انجام شد
هن آگاهی مثبت یامته ها نشان دادند که  همبستگی های بدست امده بین نمره کل بهزیستی روانشناختی و نمره کل ذ: نتایج

در نتیجه باید گفت که امزایش ذهن آگاهی با امزایش بهزیستی .  استمعنادار بوده  p=1110/1در سطح ( r=11/1)بوده است
 .روانشناختی همراه  است

ذهن آگاهی با وضوح و روشنی بخشیدن به تجربیات، و رشد تجربه لحهه به لحهه زندگی باعث کاهش نشانه های : جمع بندی
نتایج بدست امده در این تحقیق با (.8111بروان وریان،)روانشناختی و درنتیجه رشد بهزیستی روانشناختی می شودمنفی 

( 8111)؛بروان و ریان(8112)؛ بروان و ریان(8110)؛ کارمودی و بائر(8112)؛مورونه و همکاران(8101)نتایج هوول و همکاران
توجه به جنبه های مرهنگی ، میتوان از گسترش روشهای ذهن آگاهی  این امر نشان میدهد که عالوه بر.همسو بوده است

 .برای گسترش ابعاد سالمت روانشناختی  سخن گفت 
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