فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينی

Quarterly of Clinical Psychology Studies
Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی

Vol. 8, No. 29, Winter 2018

سال هشتم ،شماره بيست و نهم ،زمستان  ،69ص  69تا 111

بررسی اثربخشی شناخت در مانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش
کمرویی و افزایش ابراز وجود دختران دوره بلوغ
سيدابوالقاسم مهری
تاریخ وصول95/11/11 :

نژاد1

تاریخ پذیرش90/10/10 :

چکیده
کمرویی یک صفت تاثیرگذار درطیف وسیعی از اختالالت درونی شده و برونی شده در نوجوانان است .
هدف پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان کمرویی و نارسایی ابراز

وجود دختران سن بلوغ بود .روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس
آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل میباشد .جامعهی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان
دختر دوره متوسطه اول (سال تحصیلی  ( )99-95پایه7و )8مناطق  7و  0تهران بود .با استفاده از
نمونه گیری تصادفی ساده  9مدرسه انتخاب شد .پس از اجرای آزمون کمرویی و ابراز وجود در
این  9مدرسه 01 ،نفر که حاضر به دریافت  11جلسه درمان بودند بصورت در دسترس انتخاب و
بصورت تصادفی به دوگروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند .برای گروه آزمایش  11جلسه یک
ساعته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اجرا گردید .سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل
آمد .برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .یافته ها نشان داد شناخت درمانی
مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش کمرویی و افزایش ابراز وجود در سطح  P<0/001تاثیرمعناداری داشته
است .با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان از درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان
درمان موثر بر کاهش کمرویی و افزایش مهارت های ابراز وجود و جرات مندی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :کمرویی ،ابراز وجود ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

 .1دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه الزهرا ab_mehrinejad@yahoo.com
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مقدمه
کم رویی نوعی احساس ناامنی اجتماعی است که در تعامل و معاشرت با دیگران آشکار
میشود .کوکس ،مکفرسون و انس )5115( 1کم رویی را معذب بودن و احساس
دستپاچگی و خجالت شدید در حضور دیگران میدانند .همچنین کمرویی را میتوان یک
پدیده اجتماعی تعریف نمود که در بستر اجتماع اتفاق میافتد ،در اثر روابط نادرست ایجاد
شده و به سازش نایافتگی اجتماعی میانجامد .کمرویی با اضطرابِ تجربه شده در
موقعیتهایِ اجتماعی و یا بازداری از انجام یک رفتار به دلیل نگرانی از ارزشیابی بین
فردی شناخته میشود .همچنین کمرویی را میتوان صفتی پایدار دانست که بوسیله تنش،
ناراحتی و یا بازداری از انجامِ رفتار در حضور دیگران نمایان میشود .در نهایت میتوان
گفت کم رویی عبارت است از اضطراب و بازداری رفتاری در موقعیتهای اجتماعی
(وادامن ،دورکین و کونتی رامسدن.)5111 ،5
کم رویی غالبا در مواردی مانند موقعیتهای تازه ،مورد ارزشیابی ،توجه و مشاهده
قرار گرفتن از سوی دیگران و یا موارد دخالت دیگران در امور فرد ،مشاهده میشود .افراد
کمرو در موقعیتهای چالشزا انگیزه پایینی دارند ،این افراد به دلیل شدت ترس ،قدرت
هرگونه تحرکی را از دست داده و قادر به انجام عکس العملهای درست نبوده و از عهده
انجام هیچ کاری به درستی بر نمیآیند ،بنابراین ترجیح میدهند همیشه تنها باشند .آنها به
دلیل انزوا و گوشه گیری از جمع دیگران دور افتاده و طرد می شوند که منجر به
شکلگیری ذهنیت منفی نسبت به خود و اعتماد به نفس پایین میشود .کمرویی از بسیاری
جنبهها با اضطراب یا هراس اجتماعی مرتبط است ( مانند اپن ،قاباش ،سالم و صبری،0
5118؛ گاستال5111 ،9؛ هیسر ،ترنر ،بیدل و روکسان .)5111 ،5همچنین کمرویی با
الگوهای ضعیف ارتباطی ،عزت نفس پایین و احساس تنهایی (ارسالن ،)5111 ،0رفتار
بازداری شده  ،افسردگی و گوشه گیری اجتماعی همپوشی دارد (کاواس .)5119 ،7به
1. Cox, MacPherson & Enns
2. Wadamn, Durkin & Conti-Ramsden
3. Eapen, Ghabash, Salem & Sabri
4. Guastella
5. Heiser, Turner, Beidel & Roxann
6. Arslan
7. Kavas
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عالوه یافتههای پژوهشی مؤیّد آن است که کمرویی با مقادیر متفاوتی از اضطراب،
افسردگی ،عاطفهی منفی ،پرخاشگری ،استرس ،خودکشی و اختالالت خوردن رابطه دارد
(میلر ،اسچمیدت و ویالنکورت .)5118 ،1پرداختن به مسئله کم رویی و مبانی روانشناختی
آن از این جهت اهمیت دارد که همه ما به گونهای تجاربی از کم رویی را در موقعیتهای
مختلف داشتهایم .اما نکته مهمتر این است که بعضیها در تمام شرایط و موقعیتهای
اجتماعی به کم رویی قابل توجهی دچار میشوند و چنانچه مشکل این افراد به موقع
تشخیص داده نشود و درمان نگردد ،ممکن است آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد و رشد
شناختی ،عاطفی ،روانی و اجتماعی آنها را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد .پس باید
کم رویی هر چه زودتر شناسایی شده ،تا از آن پیشگیری شود؛ در غیر این صورت ،کم
رویی میتواند به صورت نوعی بیماری درآید .پژوهشها نشان میدهند کمرویی با جرات
ورزی پایین بخصوص در میان دانش آموزان همراه است .لین ،شیاه ،چانگ ،الئی و
وانگ )5110( 5جرأت ورزی را مهارت در برقراری ارتباط میان فردی میدانند.
وانگاندی 0نیز جرأت ورزی را قلب رفتار میان فردی و کلید روابط انسانی دانسته و معتقد
است جرات ورزی در شکوفایی استعدادها و رشد خالقیت نوجوانان نقش مؤثری را ایفا
میکند .افراد کمجرأت نمیتوانند به صورت مناسب با اطرافیان خود تعامل داشته باشند.
این افراد احساس گناه ،بی اعتمادی و سلطه پذیری در روابط اجتماعی را تجربه میکنند و
ترس ،اضطراب و افسردگی از خود نشان میدهند .جرات ورزی پایین با عوارض جسمی،
روانی و اجتماعی فراوان همراه بوده و موجب نشانگانی مانند احساس درماندگی ،تنهایی،
ناسازگاری اجتماعی ،زخم معده ،میگرن ،اختالل فشار خون ،اضطراب و افت تحصیلی
میگردد .جرات ورزی پایین با کمرویی ارتباط تنگاتنگی دارد و هردوی این ویژگیها با
خصوصیاتی چون عاطفة منفی ،گوشه گیری اجتماعی ،حرمت نفس پایین و افسردگی در
ارتباطند (استراچان و مونروئه چاندلر.)5119 ،9
در تحقیقاتی که درباره مشکالت رفتاری نوجوانان ،انجام شد ،مشخص گردید%55 ،
از آنها دچار کم رویی و  %51دیگر دچار نگرانی و اضطراب هستند .کوکس و همکاران
1. Miller, Schmidt & Vaillancourt
2. Lin, Shiah, Chang, Lai & Wang
3. Van Gundy
4. Strachan & Munroe-Chandler
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( )5115در یک گزارش از موسسه ملی شیوع شناسی آمریکایی بیان کردند که از 5877
آزمودنی %50 ،از زنان و  %19از مردان خود را در سنین رشد و کودکی شدیداً خجالتی
میدانستند و برآورد پایینی از جرات ورزی خود داشتند .از این تعداد افراد %50 ،از زنان و
 %91از مردان حداقل یک یا چند معیار از معیارهای اضطراب یا اختالل خلق را در طول
زندگیشان تجربه کرده بودند .همچنین نتایج نشان داد در هر دو گروه نوعی ترس
اجتماعی وجود داشت .این در حالی است که درمان کم رویی و بهبود جرات ورزی از
چالش انگیزترین موضوعات پیش روی روانشناسان و به خصوص روانشناسان مدرسه
است .بدین لحاظ بازبینی ادبیات مربوط برای دستیابی به بهترین گزینههای درمانی از
ضرورت دو چندانی برخوردار است.
مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی به عنوان یکی از درمانهای شناختی رفتاری نسل سوم
یا موج سوم قلمداد میشود .ذهن آگاهی نوعی از مراقبه است که ریشه در تعالیم و
آیینهای مذهبی شرقی خصوصا بودائیسم دارد (اوست .)5118 ،1سگال ،ویلیامز و
تیسدال )5110 ،5ذهن آگاهی را توجه کردن به شیوهای خاص و هدفمند ،در زمان کنونی
و بدون قضاوت و پیشداوری تعریف کردهاند .لینهان 0برای اولین بار به ضرورت اهمیت
دادن به ذهن آگاهی به عنوان یکی از مولفههای اساسی درمانهای روانشناختی تاکید
کرد .ذهن آگاهی به رشد سه مولفهی خودداری از قضاوت ،آگاهی هدفمندانه و تمرکز بر
لحظهی کنونی نیاز دارد .توجه متمرکز بر زمان حال و پردازش تمام جنبههای تجربهی بال
واسطه موجب میشود فرد نسبت به فعالیتهای روزانه وکارکرد اتوماتیک ذهن در دنیای
گذشته وآینده آگاهی پیدا کرده و از طریق آگاهی لحظه به لحظه نسبت به افکار،
احساسات و حالتهای جسمانی بر آنها کنترل پیدا میکند .در نتیجه از ذهن روزمره و
اتوماتیک متمرکز بر گذشته و آینده رها میشود (سگال و همکاران5110 ،؛ ریق و
ساندرسون .)5119 ،9ذهنآگاهی میتواند در رها سازی افراد از افکار اتوماتیک ،عادتها
و الگوهای رفتاری ناسالم کمک کننده باشد و از این رو نقش مهمی را در تنظیم رفتار ایفا

1. Ost
2. Segal,Wiliams & Teasdal
3. Linahan
4. Rygh & Sanderson
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میکند (کاویانی ،جواهری و بهیاری5115 ،؛ ریان و دسی .)5111 ،1بنابراین تاکید بر تغییر
آگاهی و ایجاد رابطهی جدید با افکار در مقایسه با تغییرآنها مورد تاکید قرار میگیرد .در
سال  ،5115روئمر و اورسیلو )5115( 5ادغام دیدگاههای مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی را
برای درمان اختالالت با ریشه اضطراب پیشنهاد کردند .به اعتقاد آنها چون نگرانی ماهیتی
رو به آینده دارد ،آموزش بودن در حال و هشیاری ذهن آگاهانه راههای جایگزین مفیدی
برای پاسخدهی در افراد مبتال به اختالالت با ریشهی اضطرابی است .نتایج پژوهشها نشان
میدهد که مراجعانی که تحت درمانهای شناختی – رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و
ذهن آگاهی بودند ،کاهش قابل مالحظهای در نشانهها و بهبود در کیفیت زندگی را نشان
دادند (روئمر و اورسیلو .)5117 ،ایوانز 0و همکاران ( )5118در پژوهشهای خود به
نتیجهی مشابهی رسیدند که اضطراب و نگرانی در ارتباط با اجتناب از رویارویی با
تجربیات و احساسات درونی جاری و ناخوشایند است ،لذا درمانهای مانند ذهن آگاهی
مبتنی برشناخت درمانی ( )MBCTمیتواند در درمان این نوع اختالالت موثر باشد.
مطالعات نشان داده است که فنون ذهن آگاهی در افزایش آرامیدگی عضالنی و
کاهش نگرانی ،استرس و اضطراب موثر می باشد .از جمله اختالالتی که از طریق آموزش
ذهن آگاهی تعدیل میگردند ،اختالالت اضطرابی هستند (ولز1995 ،9؛ ولز1999 ،؛ ولز،
5111؛ سوگیرا5119 ،5؛ لوواس ،دیوید ،بارسکی و آرتور5111 ،0؛ صداقت ،محمدی،
علیزاده و حسینی .)1091 ،والستاد ،سیورتسن و نیلسن )5111( 7در پژوهش خود دریافتند
که آموزش ذهن آگاهی موجب تعدیل نشانههای اضطراب ،نگرانی و اضطراب صفت در
افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر میشود .تانای ،لوتان و برنستین )5115( 8در بررسی
پیامدهای آموزش ذهن آگاهی بیان کردند که آموزش مهارتهای ذهن آگاهی به لحاظ
آماری و بالینی به طور معنیداری موجب کاهش نشانههای خلق آسیب پذیر و اضطراب
میشود .با توجه به نقش موثر درمان شناختی مبتی بر ذهن آگاهی بر اختالالت اضطرابی و
1. Rayan & Deci
2. Roemer & Orsillo
3. Evans
4. Wells
5. Sugiura
6. Lovas, David, Barsky & Arthur
7. Vollestad, Siverstsen & Nielsen
8. Tanay, Lotan & Bernstein
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از آنجایی که کمرویی و ضعف در جرات ورزی ،ریشه در اختالالت اضطرابی دارد ،این
پژوهش قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا این روش مداخله می تواند نقش موثری
در بهبود کمرویی ایفا کند.

روش
روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون با دو گروه
آزمایش و کنترل میباشد .جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر
دوره متوسطه اول ( پایه7و )8مناطق  7و  0تهران می شد که مشغول به تحصیل در سال
تحصیلی  99-95بودند .با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده  9مدرسه انتخاب شد .پس
از اجرای آزمون کمرویی و ابراز وجود در این  9مدرسه  97نفر مالک ورود به پژوهش را
داشتند .مالکهای ورود آزمودنیها عالوه بر پایه تحصیلی ،جنسیت و نمرهی
پرسشنامههای کمرویی و ابرازوجود؛ داشتن خواهر یا برادر  ،عدم طالق والدین و عدم
مردودی در طول تحصیل بود .از این  97نفر 01 ،نفر آزمودنی بصورت در دسترس که
حاضر به دریافت  11جلسه درمان بودند انتخاب و بصورت تصادفی به دوگروه کنترل و
آزمایش تقسیم شدند .مالکهای خروج از طرح نیزیک جلسه غیبت در دوره درمان بود .
برای گروه آزمایش  11جلسه یک ساعته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اجرا
گردید .برای هر دو گروه پیش آزمون و درپایان پس آزمون اجرا شد و نتایج دو گروه با
هم مقایسه شدند .تنها داده های حاصل از 58نفر از آزمودنیها قابل بررسی بود.
ابزارها
 -1آزمون کم رویی :آزمون کم رویی توسط سموعی (بی تا)( )1085ساخته شده و

واجد  99سوال است که نحوه نمره گذاری برای سواالت با محتوای مثبت از صفر به چهار
و برای سواالت با محتوای منفی برعکس یعنی از چهار به صفر می باشد .پایایی پرسشنامه
از طریق آلفای کرونباخ  1/8محاسبه شده است .پایایی آن به روش دو نیمه کردن نیز
مناسب گزارش شده است .همچنین روایی همزمان این پرسشنامه با مصاحبه روانشناختی
سنجیده شده و در سطح  1/11معنی دار به دست آمده است (تقوی ،ایران دوست،
فرامرزی و نیکبخت .)1090 ،در این پژوهش پایایی بازآزمون با استفاده از روش همسانی
درونی برابر 1/70بدست آمد.
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 -2آزمون ابراز وجود :این مقیاس توسط گمبریل و ریچی )1975( 1ساخته شده
است .مقیاس حاوی  91ماده است و هر ماده یک موقعیت خاص را که مستلزم رفتار جرأت
ورزانه است ،نشان می دهد .پرسشنامه ابراز وجود دارای دوقسمت است .یک قسمت به
اندازهگیری درجه یا میزان ناراحتی فرد اختصاص دارد و قسمت دیگر آن  ،احتمال بروز
رفتار ابراز وجودی را مورد سنجش قرار می دهد .اعتبار عاملی مادههای مختلف مقیاس بین
 1 /09تا 1/7و ضریب پایایی آن. /81 ،گزارش شده است (شجاع کاظمی و مومنی.)1091 ،
همچنین ،ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس توسط محامد ( ،1078به نقل شجاع کاظمی
و مومنی )1091 ،برای درجه ناراحتی و احتمال بروز رفتار به ترتیب  1/71و 1/88گزارش
شده است .در پژوهش پیرساقی و همکاران( )1090پایایی پرسشنامه با روش آلفای
کرنباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان آن 1/81برآورد شده است .در این پژوهش
پایایی آزمون با استفاده از روش همسانی درونی برابر 1/79بدست آمد.
جدول  .1جلسات درمان
جلسه اول
جلسه دوم

جلسه ی معرفی اعضای گروه به یکدیگر ،تشریح قوانین گروه برای اعضا ،اجرای 5
پرسشنامه(پیش آزمون ) برای دو گروه کنترل و آزمایش
ارائه موضوعات کلی هریک از جلسات ،معرفی اجمالی روش ،MBCTمروری بر عالئم
کمرویی و نداشتن مهارت های ابراز وجود
آموزش توجه و آگاهی با محوریت افکار مربوط به اضطراب ،آگاهی کامل از افکار و

جلسه سوم

احساسات به شیو ه ی فراشناختی ،با تاکید بر آموزش همیشگی نبودن احساسات منفی،
آموزش ارتباط میان افکار و احساسات با تاکید بر اضطراب

جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

پی بردن به ذهن سرگردان،آموزش تکنیک وارسی بدن ،کنترل ذهن سرگردان با تمرین وارسی
بدن
آموزش ذهن آگاهی از تنفس وتمرین مراقبهی ذهن آگاهی ،مراقبه نشسته ،ذهن آگاهی از
تنفس و بدن ،تمرین ذهن آگاهی همراه با مراقبه
آموزش تنفس  0دقیقهای (آگاهی ،یکپارچه سازی ،گسترش دادن ) ماندن در زمان حال
(تماس راحت،کشف تجربه ،محدود کردن و گسترش دادن توجه) با روش مراقبهی شنیدن

جلسه هفتم

ایجاد رابطهای متفاوت با تجربه ،چگونگی ایجاد و استفاده از پذیرش.

جلسه هشتم

آموزش روشهایی متفاوت دیدن افکار تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلق
مروری بر مراقبت از خود ،انتخاب گزینه ها ی مراقبت از خود ،ارتباط فعالیت و خلق ،یکپارچه

جلسه نهم

سازی فعال رفتاری در آموزش برنامه ریزی فعالیت ،تمرین منظم حضور ذهن برای کمک به
حفظ تعادل در زندگی  ،تمرین تقویت نیات ،تمرین وارسی بدنی ،بازنگری کل برنامه
1. Gamberill & Richi
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مروری بر جلسات گذشته واجراء پس آزمون برای دو گروه آزمایش وگواه.

جلسه دهم

یافتهها
برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آمارتوصیفی همچون ،جدول
فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی ،جهت آزمون فرضیات از آزمون
تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAاستفاده گردید برای این منظور از نرم
افزار  SPSS51استفاده گردید .جداول شماره  1میانگین و انحراف معیار متغیرهای
کمرویی و ابراز وجود را دو گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون و پس آزمون
نشان می دهد.
جدول .2شاخصهای توصیفی کمرویی و ابراز وجود در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه
کمرویی
تعداد
آزمودنی

میانگین

ابراز وجود
انحراف

تعداد

استاندارد

آزمودنی

میانگین

انحراف
استاندارد

گروه آزمایش

پیش

19

75/90

17/0

19

91/09

9/11

گروه کنترل

آزمون

19

71/17

19/0

19

91/58

9/01

گروه آزمایش

پس

19

01/9

10/7

19

59/08

0/10

گروه کنترل

آزمون

19

71/19

10/90

19

90/19

9/07

0/05

جهت بررسی تفاوت دو گروه از لحاظ متغیرهای کمرویی و ابراز وجود از تحلیل
کوواریانش چند متغیری استفاده شد ،بدین صورت که نمره های پیش آزمون دو گروه
کنترل شد و تحلیل بر روی نمره های پس آزمون گروه ها انجام شد.
جدول .3نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه کمرویی گروه کنترل و آزمایش با حذف اثر
پیشآزمون
منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

پیش آزمون

0005/75

1

0005/75

بین گروهی

5751/99

1

5751/99

درون گروهی

0590/71

50

101/98

F

سطح معناداری

59/00

1/11

51/91

1/11
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همانگونه که اطالعات ارائه شده در جدول  0نشان می دهد علی رغم حذف اثر پیش
آزمون میان دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون کمرویی تفاوت معناداری وجود
دارد( f=51/95و  )p=1/11با توجه به میانگین های پس آزمون دو گروه در آزمون
کمرویی می توان چنین نتیجه گرفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب
کاهش کمرویی گروه آزمایش گردیده است.
جدول .4نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه ابراز وجود گروه کنترل و آزمایش با حذف
اثر پیش آزمون
منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

پیش آزمون

85/99

1

85/99

بین گروهی

555/98

1

555/98

درون گروهی

089/79

50

55/59

F

سطح معناداری

0/59

1/11

51/97

1/11

داده های ارائه شده در جدول  9نشان میدهد با حذف اثر پیش آزمون میان دو گروه
کنترل و آزمایش در پس آزمون ابراز وجود تفاوت معناداری وجود دارد( f=51/97و
 )p=1/11با توجه به میانگینهای پس آزمون دو گروه در آزمون ابراز وجود میتوان نتیجه
گرفت که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب بهبود ابراز وجود گروه آزمایش
گردیده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش
کمرویی و بهبود مهارتهای ابراز وجود در دانشآموزان دختر دوره راهنمایی مناطق 0و 7
تهران که در سال تحصیلی  99-95مشغول به تحصیلاند ،بود .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنی داری باعث کاهش نگرانی
آسیب شناختی و عالئم اضطرابی و در نتیجه کاهش عالئم کمرویی و بهبود مهارت های
ابراز وجود دراین افراد میشود .نتایج پژوهش با یافته های پژوهشی سگال و همکاران
( )5110و والستاد و همکاران ( )5111همخوانی دارد .الزم به توضیح است که
پژوهشهای ذکر شده در مورد دانشجویان و بیماران کلینیکی انجام شده است ،در
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حالیکه پژوهش حاضر در مورد دانش آموزان راهنمایی که در دوره بلوغ قرار دارند و
احتماال هیجانات شدیدتری را تجربه میکنند ،صورت گرفته است .نتیجه با نتایج
پژوهشهای تانای و همکاران ( )5115در بررسی پیامدهای آموزش ذهن آگاهی که بیان
داشتند آموزش مهارت های ذهن آگاهی به لحاظ آماری و بالینی به طور معنی داری
موجب کاهش نشانههای خلق آسیب پذیر و اضطراب میشود هماهنگی دارد .نتیجهی
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای مشابه در مورد تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی بر کاهش اضطراب همسو است (ولز1995 ،؛ ولز1999 ،؛ ولز5111 ،؛ سوگیورا،
5119؛ لوواس و همکاران5111 ،؛ صداقت و همکاران1091 ،؛ مکسول و داف5110 ،1؛
بامبر ،کرانزل اسچنیدر ،سمپل و رید و میلر5115 ،5؛ رافیفتان و جوز.)5110 ،0
از سوی دیگر بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر آموزش ذهن آگاهی در
افزایش میزان ابراز وجود دانش آموزان موثر بوده است  .اصطالح ابراز وجود را در ابتدا
ولپی مطرح کرده است .وی اعتقاد داشت میان پاسخ های جرات ورزانه با اضطراب تضاد
جمع ناپذیری وجود دارد .دراین صورت افراد با یادگیری این مهارت تا حدود زیادی
میتوانند بر ترسهای خود غلبه کنند .ابراز وجود در معنای احترام به خود و دیگران است.
در این راستا فنل )5119( 9در پژوهش خود نشان داد که با آموزش شناخت درمانی مبتنی
بر ذهن آگاهی افسردگی آنها بهبود یافته و عالوه بر بهبود افسردگی این آموزش منجر به
افزایش اعتماد به نفس آنان می شود .ابراز وجود از مسائلی است که در بهبود سازگاری
فرد با محیط کارساز میباشد و موجب میشود ،فرد از عملکرد خویش رضایت داشته باشد
و همچنین از عوامل موثر در داشتن مهارتهای بین فردی سالم داشتن مهارت ابراز وجود
است (ایلهان ،سوکوت ،آخان و باتماز.)5110 ،5
به نظر میرسد مکانیسم اصلی ذهن آگاهی  ،خود کنترلی توجه میباشد ،چرا که
تمرکز کردن مکرر توجه روی یک محرک خنثی مثل تنفس ،یک محیط توجهی مناسب
به وجود میآورد و از اشتغال ذهنی با افکار تهدید کننده و نگرانی در مورد عملکرد و
1. Maxwell & Duff
2. Bamber, Kraenzle Schneider, Semple, Reid & Miller
3. Raphiphatthana & Jose
4. Fennell
5. Ilhan, Sukut, Akhan & Batmaz
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ارزیابی موقعیت جلوگیری میکند (موسویان و همکاران .)1089 ،همچنین ،در تبیین
اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش نشخوار فکری تهدید
کننده می توان گفت ،درمان ذهن آگاهی یکی از رویکردهای جدید است که به اصالح و
کنترل و پردازش افکار میپردازد (احمدی بجق ،بخشی پور و فرامرزی .)1099 ،دلیل
دیگر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی این است که آموزش ذهن آگاهی ،منجر به تغییر
شناختی در طرز تفکر میشود .بدین ترتیب که فرد مبتال برای رفتن به گام بعدی تالش
میکند تا خود را در گامی باالتر ببیند و این تمایل به سوی گام باالتر به طور مستمر باعث
بهبود تدریجی مرحله به مرحلهی بیمار میشود و فرد در عین آرامش و آگاهی به درمان
فردی خود ادامه می دهد و نواقص و اشکاالت خود را در جلسات حضوری حل مینماید
(پترنیتی .)5117 ،1نتایج تحقیق با مطالعه ریان و دسی ( )5111که نشان داد که آموزش
ذهن آگاهی به افراد در تعدیل الگوهای رفتاری منفی و افکار اتوماتیک و تنظیم رفتارهای
مثبت مرتبط با سالمتی کمک میکند و بدین ترتیب اضطراب را کاهش میدهد ،هم
خوانی دارد .به عبارت دیگر ،ذهن آگاهی از طریق سرزندگی و واضح دیدن تجربیات
میتواند تغییرات مثبتی را در شادکامی و بهزیستی ایجاد نماید (بران 5و ریان.)5110 ،
بدین ترتیب در بسیاری از اجتماعات افرادی دیده میشوند که آرام ،کمرو و خجالتی
هستند .این افراد در زندگی روزمره ی خود اغلب اوقات با اعضاء خانواده و همساالن آشنا
معاشرت میکنند و از غریبهها اجتناب میورزند .شرم و خجالت این افراد ممکن است آنها
را از اکتساب مهارتها و آمادگیهای الزم برای بسیاری از فعالیتهایی که همساالنشان از
آن لذت میبرند و یا اصوالً برای رشد شخصیت آنها ضروری است ،بازدارد با توجه به
اینکه موضوع اصلی در شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی عدم تحکیم باورهای
نادرست است .رویکردی بی نهایت سودمند و فوق العاده اثرگذار در توجه غیرقضاوتی و
انعطاف پذیر به مشکالت است .با توجه به این موارد مؤثر بودن شناخت درمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی را کاهش کم رویی و افزایش ابراز وجود می توان توجیه کرد.
از یافتههای این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که مداخله ذهن آگاهی عالوه بر
اینکه منجر به کاهش کم رویی میشود ،می تواند مهارتهای ابراز وجود را افزایش دهد.
1. Paterniti
2. Brown
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با توجه به این که این پژوهش بر روی دختران نوجوان انجام شده است در تعمیم نتایج به
پسران و سایر گروههای سنی باید احتیاط کرد .در نهایت نیز پیشنهاد میشود از نتایج این
پژوهش به صورت گسترده و در مدارس متوسطه ی اول و دوم جهت ارتقای مهارتهای
جرات ورزی نوجوانان دختر استفاده شود تا ضمن افزایش سالمت روان آنان ،برای ورود
به جامعه آمادگی الزم را پیدا کنند.

منابع
احمدی بجق ،سودابه ،.بخشی پور ،باب اهلل و فرامرزی محبوبه .)1099( .اثربخشی
گروهدرمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر وسواس فکری ـ عملی ،باورهای
فراشناخت و نشخوار فکری .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.79-119:)51 (5 ،
پیرساقی ،فهیمه ،.محمد نظری ،علی ،.حاجی حسنی ،مهرداد و نادعلی پور ،حسن.)1090(.
اثربخشی درمان خود متمایز سازی بر میزان ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه
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