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تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

0011 تابستان، 2، شماره 7دوره   

201 -310صفحات   

، خواب کیفیت در استرس کاهش بر مبتنی آگاهی ذهن مداخله اثربخشی

ویروس  کرونا گیری همه طی پرستاران خودکارآمدی و روانشناختی درماندگی

 (02-کووید) 9102
  5پروین عباس زاده ، 4میترا کامل، 3مهری مدنی، 9مهدیه دلداری علمداری، 0وحید صوابی نیری
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 چکیده

 و روانشناختی درماندگی، خواب كیفیت در استرس كاهش بر مبتنی آگاهی ذهن مداخله اثربخشی بررسی با هدف حاضر پژوهش

 كنترل گروه با آزمايش نیمه پژوهش روش. است گرفته صورت (00-كوويد) 2100ويروس  كرونا گیری همه طی پرستاران خودكارآمدی

 آماری نمونه. باشدمی 0011 سال در اردبیل شهر های بیمارستانبخش كرونای  در شاغل پرستاران كلیه شامل پژوهش آماری جامعه. است

 طور به پژوهش خروج و ورود معیارهای به توجه با كه ها بیمارستان كرونای بخش در شاغل داوطلب ارانپرست از نفر 31 شامل پژوهش

از  ها داده آوری جمعجهت  .شدند جايگذاری( انتظار صف در) كنترل گروه در ديگر نفر 00 و آزمايش گروه عنوان به نفر 00 تصادفی

 عمومی و خودكارآمدی (0090) همکاران و خواب بويس كیفیت، (0000) الوبوند و ندالوبو روانشناختی استاندارد درماندگی های پرسشنامه

(GSE-1) (0092 )يک جلسه بر  ای هفته ای دقیقه 01جلسه  9در  استرس كاهش بر مبتنی آگاهی ذهن جلسات سپس استفاده شد؛

 تحلیل آزمون از ها داده و تحلیل  تجزيه جهت. شد گرفته كنترل و آزمايش گروه هردو از آزمون پس درنهايت شد؛ اجرا آزمايش گروه روی

 گروه به نسبت آزمايش گروه در استرس كاهش بر مبتنی آگاهی ذهن مداخله كه داد نشان پژوهش های يافته. شد استفاده كوواريانس

 بوده مؤثر (00-كوويد) 2100ويروس كرونا گیری همه طی پرستاران خودكارآمدی و روانشناختی درماندگی، خواب كیفیت بهبود بر كنترل

 همچنین و پرستاران خودكارآمدی و خواب كیفیت افزايش جهت در رويکرد اين از توان می پژوهش های يافته به توجه با. (>10/1P) است

 .كرد استفاده روانشناختی درماندگی كاهش

، 2100كرونا ويروس ، خودكارآمدی، اختیروانشن درماندگی، خواب كیفیت، استرس كاهش بر مبتنی آگاهی ذهنهای کلیدی:  واژه
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