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چكیده
هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی روش های درمانی نوروفيدبك و کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن بر اختالل اضطراب اجتماعی بود.
طرح این پژوهش نيمه آزمایشی از نوع پيش آزمون پس آزمون با دو گروه بود .جامعه آماری ،دانشجویان دانشگاه پيام نور شهرسبزوار بود .نمونه گيری
به روش در دسترس صورت گرفت که  02نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه درمانی قرار گرفتند .ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه اضطراب
اجتماعی ليبوتيز و پرسشنامه  0 _ MMPIبود .روش آماری در این تحقيق استفاده از تحليل کوواریانس و آزمون  tوابسته می باشد.یافته ها نشان داد
که نوروفيدبك و حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی تأثير داشته و باعث کاهش آن می شوند) . ( p<2020ولی این دو روش درمانی در کاهش اضطراب
تفاوت معناداری با هم ندارند.نتيجه برای درمان یا کاهش اضطراب در افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی می توان از روش درمانی نوروفيدبك و
همچنين حضور ذهن استفاده کرد .در این پژوهش موثر بودن این روش های درمانی در کاهش اضطراب تایيد گردید.

واژههای کلیدی :روش های درمانی ،نوروفيدبك،کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن  ،اختالل اضطراب اجتماعی

Article title
A Comparative study of Neurofeedback and presence of Mind Based on stress
Reduction on Social Anxiety Disorder.
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Abstract
The objective is to study the Neurofeedback and presence of Mind Based on stress Reduction on Social
Anxiety Disorder. The research sketch is pseudo-experimental with pre/fore test with two groups. In
this study, research population is. Students of P.N-V.And,by means of sampling 02 students(8 males&is
females) were chosen as research sample and randomly divided into 02 group of neuro-feedback and
mind presence. Statistical method in this research is to apply Co-variance analysis and dependent ttest. Before statistical tests by means of Kalmogrouf-Smirnouf, distribution normality was examined.
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Also, in co-variance analysis, suppositions.Regression slops homogeneity and variances homogeneity
were tested.The result show there is significant relationship between neuro-feedback and mind
presence on social anxiety. statistical analysis show there is no significant relationship between neurofeedback remedy and mind presence based on stress reduction in reducing the anxiety symptoms.
Key words: Therapeutic methods, Neuro-feedback, Mind Presence Based on Stress Reduction, Social
Anxiety Disorder

مقدمه
اضطراب اجتماعی یك اختالل بسيار ناتوان کننده است که می تواند بسياری از جنبه های زندگی فرد را مختل کند
(هوالندر،0سيمون  ) 80،0223 ، 0اختالل اضطراب اجتماعی نوعی اختالل روانی است که مشخصه آن ترس غير منطقی است،
ترسی که خود فرد هم به سادگی به بی اساس بودن و مبالغه آميز بودن آن پی می برد) بروند .)73،0866 ،مبتالیان به اختالل
اضطراب اجتماعی تقریبأ هميشه نشانه های اضطراب) تپش قلب ،رعشه ،تعریق ،نارحتی معدی_ روده ای ،اسهال ،تنش
عضالنی و سرخ شدن ( را در موقعيت های اجتماعی احساس می کنند) انجمن روانپزشكی امریكا  .)077،0222، 8انتظار
اضطراب ،پيش بين واضح اضطراب اجتماعی می باشد و در روابط اجتماعی اختالل ایجاد می کند) معانی  .)08،0862 ،روش
های درمانی مختلفی درمورد اختالل اضطراب اجتماعی انجام شده است از جمله داروها ،روش های شناختی_ رفتاری .در این
پژوهش اثربخشی نوروفيدبك و حضور ذهن مورد بررسی می باشد.
نوروفيدبك یك روش شرطی سازی عامل است که برای تقویت یا مهار فرم های خاصی از فعاليت  EEGمورد
استفاده می باشد) اسكات ،کيسر ،اتمر ،سدروف ( 006-007، 0220 ،0نوروفيدبك به عنوان وسيله ای امواج مغزی را تغيير
می دهد و باعث بهبود عملكرد فرد می شود) گریزلير ،تامپسون ،ردینگ( 6،0208،0در نورو فيدبك برای کاهش اضطراب باید
آموزش الفا ،بتا وتتا نوروفيدبك مورد نظر باشد .طول جلسات برای اختالل های مختلف فرق می کند .در واقع نوروفيدبك این
کاربرد را دارد که امواج بيش ازحد دامنه را سرکوب و امواج پایين تر از دامنه را تقویت نماید در واقع این تغييرات در ارتباط با
اختالل های عصبی و روانی می باشد.اثرگذاری نوروفيدبك بر اساس نوع اختالل بر مناطق خاصی از مغز مربوط می شود
)سریوت و همكاران 0220 ،؛ استفن بيل،بروور ،کيسر ،وان وو) 80،0208 ،7از نوروفيدبك برای درمان صرع ،اضطراب،
افسردگی ،بيش فعالی ،اختالل یادگيری و اختالل سوء مصرف مواد استفاده می شود) بریكوا ،تایموفرل ،موسولو.)700،0228،6
نوروفيدبك به عنوان روش ایمنی و غير تهاجمی باعث تغيير و رشد سلول های مغزی می شود) وثوقی فرد و همكاران
.)000،0840
حضورذهن نيز به عنوان روشی نوین در این پژوهش مورد توجه می باشد.حضور ذهن به معنی توجه کردن به طریق
خاص ،معطوف به هدف در زمان حال و بدون داوری می باشد .در حضور ذهن فرد می آموزد که در هر لحظه از حالت ذهنی
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خود اگاهی داشته و توجه خود را به شيوه های مختلف ذهنی خود متمرکز کند) اميدی و محمدخانی .)080،0836 ،حضور
ذهن یعنی توجه واقعيت محض بدون توضيح) آقاباقری ،خانی ،عمرانی ،فرهمند؛. ) 00-08 ،0840،در حال حاضر رایج ترین
روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر حضوزذهن ) (3MBSRمی باشد .این روش در ساختار طب سنتی و برای دامنه
وسيعی از افراد مبتال به اختالالت مرتبط با استرس و درد مزمن سودمند می باشد .یكی از پيام های تمرین حضور ذهن این
است که افراد در می یابند اکثر حس ها ،افكار و هيجانات دارای نوسان زود گذر است .برای قرن ها ثابت شده است که حضور
ذهن به کاهش درد و رنج و افزایش رفاه منجر شده است) چمرکوهی و محمد امينی .)022- 30 ،0830،یكی از مسائلی که
ضرورت توجه و اهميت به این اختالل و درمان آن را توجيه می کند گرایش به خود کشی و مصرف مواد مخدر در این افراد
می باشد) انجمن روانپزشكی امریكا) 700،0222،و در حدود 8تا  08درصد مردم دچار این اختالل هستند که تعداد زنان
بيشتر از مردان است) اناری ،شفيعی تبار و پوراعتماد .) 0833،باتوجه به اینكه تحقيقی در مورد اثربخشی کاهش استرس
مبتنی برحضورذهن و نوروفيدبك در مورد اضطراب اجتماعی وجود ندارد ،هدف این پژوهش مشخص کردن این موضوع است
که آیا نوروفيدبك و کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن بر اضطراب اجتماعی مؤثر هستند؟ و اینكه کدام روش مؤثرتر می
باشد؟ با توضيحات داده شده سواالت این پژوهش موارد زیر را شامل می شود:
آیا بين دو روش نوروفيدبك و کاهش استرس مبتنی برحضورذهن در کاهش اضطراب اجتماعی در افراد اضطراب اجتماعی
تفاوت معنيداری وجود دارد.
آیا نوروفيدبك موجب کاهش اضطراب اجتماعی در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی ميشود؟
آیا روش کاهش استرس مبتنی برحضورذهن موجب کاهش اضطراب اجتماعی در افراد مبتال به اضطراب اجتماعی ميشود؟

روش:
طرح این پژوهش با روش شبه آزمایشی از نوع پيش آزمون_ پس آزمون با دوگروه می باشد ،جامعه پژوهشی در این تحقيق
دانشجویان مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی دانشگاه پيام نور می باشد .مالک های ورود به این تحقيق :سن ،داشتن
اضطراب اجتماعی ،تحت درمان دیگری نبودن و اختالل همزمانی نداشته باشد .تعداد نمونه در این تحقيق  02نفر به روش
نمونه گيری در دسترس و به صورت تصادفی در دو گروه نوروفيدبك و حضورذهن قرار گرفتند و هر گروه شامل  02نفر بود .
برای گروه نوروفيدبك آموزش آلفا _ تتا نوروفيدبك و به مدت  00جلسه و برای گروه درمانی حضور ذهن 3جلسه در  3هفته
برگزار شد .در این تحقيق ابتدا از هر گروه پيش آزمون با استفاده از آزمون ليبوتيز) برای ارزیابی اضطراب اجتماعی ( آزمون
( mmpIبرای بررسی اختالل های همایند (گرفته شد و بعد از آموزش نوروفيدبك و حضورذهن ،از هردو گروه پس آزمون
گرفته شد .روش آماری در این پژوهش تحليل کوواریانس و آزمون  tوابسته می باشد.

ابزار:
پرسشنامه اضطراب اجتماعی ليبوتيزاین مقياس در سال  0436توسط الیبوتيز ساخته شد ،هيمبرگ و همكاران)  (0444ویژگی های روانسنجی این مقياس را
خوب گزارش کرده اند و آن را یكی از دقيق ترین مقياس های موجود در سنجش اضطراب اجتماعی دانسته اند .این پرسشنامه
 03گویه و  0خرده مقياس اصلی دارد .اعتبار این مقياس را40درصد و روایی آن را  36درصد و اعتبار خرده مقياس آن در حد
قابل قبولی گزارش شده است .نمره  70در این پرسشنامه به عنوان نقطه برش می باشد.
پرسشنامهMMPIپرسشنامه چند وجهی مينه سوتا) ام ام پی ای (در دهه  02توسط دو تن از پژوهشگران دانشگاه مينه سوتای آمریكا به نام های دکتر استارک هات وی

و دکتر مك کينلی  4ارئه شد .در شخصيت سنج چند وجهی مينه سوتا آزمودنی باید از بين سه پاسخ درست ،غلط ،نمی دانم یكی را انتخاب کند،
Mindfulness_based stress reduction
Stark's Hot & McKinley

3

8
9

همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی

وقتی که به آزمون نمره داده شد ،نيمرخ شخصيت براساس ده مقياس بالينی بدست می آید که هر کدام جنبه ای از زندگی
روانی را اندازه می گيرد .این آزمون از اولين آزمون هایی بوده است که اعتبارش از طریق مقياس های بالينی با تشخيص
روانپزشكان تعيين شد .فرم اوليه دارای  070سوال بوده و در همه افراد باالی  07سال و  3کالس سواد قابل اجراست .این
آزمون را می توان به صورت گروهی انجام داد و زمان الزم برای اجرای آن یك ساعت می باشد .فرم جدید  076سوال می باشد
که در این پژوهش از این فرم استفاده شده است.

روش کار:
در جلسات درمانی نوروفيدبك مراجع روی صندلی مخصوص و راحتی قرارمی گيرد 0 ،الكترود به گوشهای مراجع و یك
الكترود به سر او ،در جای مناسب متصل شد) بنا به تشخيص درمانگر( .سپس از بيمار خواسته شد تا کامالً آرام باشد و به
صفحه کامپيوتری که در مقابلش قرار دارد نگاه کند .درمانگر برنامه خاصی برای بيمار در نظر گرفته است که متناسب با
مشكل اوست( .این برنامه ها شبيه بازی کامپيوتری هستند( .بيمار کار خاصی انجام نميدهد بلكه مغز اوست که همه کارها را
انجام ميدهد .پس از چندین جلسه تمرین و تكرار ،مغز تكاليف را ميآموزد و خود را با آن ها تطبيق ميدهد .در پایان جلسه
الكترودها از بيمار جدا ميشود و تكاليفی برای انجام در منزل به او داده ميشود .زمان هر جلسه حدود  00دقيقه است و
جلسات درمان معموالً بسته به تشخيص پزشك متغير است .که در این پژوهش  00جلسه مدنظر بود و بر روی امواج الفا و تتا
کار شده است .روش درمانی حضور ذهن به شكل برنامه  3تا  02هفته ای می باشد که در این پژوهش  3هفته که در هر هفته
یك جلسه به صورت گروهی اجرا شد در طی جلسات مهارت های مراقبه ای متعددی آموخته می شود که شرکت کنندگان
آموزش دیدند تا بر فعاليت های خود تمرکز کنند و در هر لحظه از احوال خود آگاه باشند و هرگاه هيجانات ،حس ها یا
شناخت ها پردازش می شوند ،بدون قضاوت مشاهده کنند بنابراین شرکت کنندگان آموزش می بينند تا به افكار و
احساساتشان توجه کنند ،اما به محتوای آن نچسبند.

نتایج
در بخش توصيفی ابتدا ميانگين ،و انحراف معيار متغيرها در بخش توصيفی ارائه ميشود ،سپس در بخش استنباطی نتایج
حاصل از آزمون سواالت پژوهش با استفاده از تحليل کوواریانس و آزمون  tوابسته ارائه ميگردد.
جدول  1 :میانگین و انحراف معیار مؤلفه اضطراب در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیک گروه
پس آزمون

پیش آزمون
گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نوروفیدبک

7800222

00060462

8306222

0000230

حضور ذهن

7708222

8020736

0000222

6080004

جدول  2 :میانگین و انحراف معیار مؤلفه اجتناب در پیش آزمون و پس آزمون به تفكیک گروه
پس آزمون

پیش آزمون
گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نوروفیدبک

3070367

7006222

0042630

8608222

حضور ذهن

7808222

3030432

0006222

6084000
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سوال  1 :آیا بین اثربخشی نوروفیدبک و کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن در کاهش اضطراباجتماعی در افراد
مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی تفاوت وجود دارد؟
قبل از اجرای تحليل کوواریانس برای پاسخگویی به سوال اول ،مفروضه های همگنی شيبهای رگرسيون و همگنی واریانسها
بررسی ميشوند .برای آزمون همگنی شيب های رگرسيون از اثر کنش متقابل بين متغير گروه و پيش آزمون ،و برای آزمون
مفروضه و اریانس ها از آزمون لوین استفاده شده است.
جدول  3 :نتایج آزمون فرض همگنی شیب های رگرسیون
متغیر

منبع

1df

2df

F

p

اضطراب

گروه *پیش آزمون

0

07

20203

20382

اجتناب

گروه *پیش آزمون

0

07

00700

20004

نمره کل

گروه *پیش آزمون

0

07

80708

20263

همانطور که در جدول مشاهده می شود ،سطح معناداری برای کنش متقابل گروه و پيش آزمون اضطراب (،F = 20203
 ،)p=20382برای کنش متقابل گروه و پيش آزمون اجتناب ( )P = 20004،F = 00700و برای کنش متقابل گروه و پيش
آزمون نمره کل ( ) P = 20263، F =80708بزرگتر از2020است ،بنابراین فرض صفر تایيد و نتيجه گرفته می شود شيب های
رگرسيون برای متغيرهای اضطراب ،اجتناب ،و نمره کل در هر دو گروه یكسان هستند و مفروضه همگنی شيب های رگرسيون
برقرار است.
جدول  4 :نتایج آزمون لوین برای فرض همگنی واریانس ها
متغیر

1df

2df

F

p

اضطراب

0

03

80600

20382

اجتناب

0

03

64606

20200

نمره کل

0

03

80604

20226

همانطور که در جدول مشاهده می شود ،سطح معناداری آزمون لوین برای اضطراب ( ،) P =20382 ، F =80600بزرگتر از
 2020است ،بنابراین فرض صفر تایيد و نتيجه گرفته می شود واریانس متغير اضطراب در هر دو گروه یكسان هستند و مفروضه
همگنی واریانسها برای متغير اضطراب برقرار است .سطح معنيداری آزمون لوین برای متغيرهای اجتناب (20200 ،F =64606
=  )Pو نمره کل ( )P = 20226 ،F = 80604کوچكتر از 2020است بنابراین نتيجه گرفته می شود واریانس های متغيرهای
اجتناب و نمره کل در دو گروه همگن نيست .اما با توجه به این که تحليل کوواریانس در زمان برابر بودن تعداد آزمودنی ها در
گروه ها نسبت به نقض مفروضه همگنی واریانس ها مقاوم است ،و در این حالت مقادیر  Fبه بزرگی  02هم قابل قبول هستند
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و منجر به افزایش خطای نوع  Iنمی شوند ،.می توان از تحليل کوواریانس استفاده کرد) تاباچنيك ،وفيدل-37 ،0200 02
.)020
جدول  5 :نتایج تحلیل کوواریانس) آنكوا (برای اضطراب اجتماعی) نمره کل(
منبع

SS

df

MS

F

P

η2

پیش آزمون

202002

0

202002

202222

204382

202222

گروه

0080008

0

0080008

80740

202602

200632

خطا

04200303

06

0000480

کل

0802300222

02

همانطور که در جدول مشاهده می شود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت ميانگين نمره کل گروه نوروفيدبك و کاهش
استرس مبتنی برحضورذهن بزرگتر از  2020است ( . )P =202602 ، F = 80740بنابراین نتيجه گرفته ميشود درمان
نوروفيدبك و حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس در کاهش اضطراب اجتماعی تفاوت معناداری ندارند .مقدار مجذور ایتا
(( η2=20063نشان ميدهد که حدود  03درصد از واریانس نمره کل توسط توسط تفاوت دو روش تبيين می شود.در مرحله
بعد چون اضطراب اجتماعی از دو مؤلفه اضطراب واجتناب تشكيل شده ،بنابراین  ،به بررسی اثربخشی دو روش نوروفيدبك و
کاهش استرس مبتنی برحضورذهن بر مؤلفه های اضطراب واجتناب اشاره ميشود .در این تحليل از روش آنكوا استفاده شده
است و اینكه قبل از انجام آنكوا همگنی شيب های رگرسيون وهمگنی واریانس انجام شده است.
جدول  6 :نتایج تحلیل کوواریانس برای مؤلفه اضطراب
منبع

SS

df

MS

F

P

η2

پیش آزمون

202472

0

202472

202282

204072

202222

گروه

700780

0

700780

00002

200702

200002

خطا

0070020

06

820470

کل

880300222

02

همانطور که در جدول مشاهده می شود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت ميانگين اضطراب گروه نوروفيدبك و کاهش
استرس مبتنی برحضور ذهن بزرگتر از  2020است( . )P = 200702 ، F = 00002بنابراین نتيجه گرفته می شود درمان
نوروفيدبك و کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن در کاهش نشانه های اضطراب تفاوت معناداری ندارند .مقدار مجذور ایتا
(( η2=20000نشان ميدهد که حدود  00درصد از واریانس اضطراب توسط تفاوت دو روش تبيين می شود.
Tabachnic, Fidell
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جدول  7 :نتایج تحلیل کوواریانس برای مؤلفه اجتناب
منبع

SS

df

MS

F

P

η2

پیش آزمون

020822

0

020822

208002

200382

202032

گروه

8070000

0

8070000

00700

202072

200082

خطا

0060422

06

800303

کل

806000222

02

همانطور که در جدول مشاهده می شود سطح معناداری مشاهده شده برای تفاوت ميانگين اجتناب گروه نوروفيدبك و کاهش
استرس مبتنی بر حضورذهن کوچكتر از  2020است ( .) P = 202072 ،F = 00700بنابراین با  40درصد اطمينان فرض صفر
رد و نتيجه گرفته ميشود درمان نوروفيدبك و کاهش استرس مبتنی برحضورذهن درکاهش نشانه های اجتناب تفاوت
معناداری دارند .با توجه به بيشتر بودن کاهش ایجاد شده در مقدار اجتناب برای گروه نوروفيدبك ميتوان گفت درمان
نوروفيدبك بر عالئم اجتناب موثرتر است .مقدار مجذور ایتا ( ( η2=20008نشان می دهد که حدود  00درصد از واریانس
اضطراب توسط تفاوت دو روش تبيين ميشود.
سوال  2 :آیا نوروفیدبک موجب کاهش اضطراب اجتماعی در افراد مبتال به اختالل اضطراب
اجتماعی می شود؟
برای پاسخ دهی به این سوال از آزمون  Tوابسته استفاده شد که نتایج آن برطبق جدول زیر آورده شده است.
جدول  8:نتایج آزمون  tوابسته برای تفاوت پیش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در گروه نوروفیدبک

اضطراب اجتماعی

تفاوت میانگین

انحراف معیار

T

Df

P

00002

04000

207003

4

202220

همانطور که در جدول مشاهده می شود سطح معناداری برای تفاوت پيش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در گروه
نوروفيدبك کوچكتر از  202220است  .)T = 207003) P < 202220بنابراین با  44درصد اطمينان فرض صفر رد و نتيجه
گرفته می شود نوروفيدبك موجب کاهش اضطراب اجتماعی در افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی می شود.
سوال  3:آیا کاهش استرس مبتنی برحضورذهن موجب کاهش اضطراب اجتماعی در افراد
مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی می شود؟
برای پاسخ دهی به این سوال از آزمون  Tوابسته استفاده شد که نتایج آن برطبق جدول زیر آورده شده است.
جدول  9:نتایج آزمون  tوابسته برای تفاوت پیش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در گروه حضور ذهن

اضطراب اجتماعی

تفاوت میانگین

انحراف معیار

T

Df

P

02000

68008

020000

4

202220
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همانطور که در جدول مشاهده می شود سطح معناداری برای تفاوت پيش آزمون و پس آزمون اضطراب اجتماعی در گروه
حضور ذهن کوچكتر از202220است بنابراین با  44درصد اطمينان فرض صفر رد ونتيجه گرفته می شود که کاهش استرس
مبتنی برحضورذهن موجب کاهش اضطراب اجتماعی در افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی می شود.
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان می دهد که هرکدام از روش های درمانی نوروفيدبك و حضور ذهن باعث کاهش اضطراب می شوند
براساس فرضيه اول تأثير درمان نوروفيدبك در کاهش اجتناب که یكی از مؤلفه های پرسشنامه اضطراب اجتماعی می باشد
بيشتر است ،و با توجه به فرضيه های دوم و سوم درمان نوروفيدبك و حضور ذهن باعث کاهش اضطراب و اجتناب در افراد
مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی شده اند .اما بين دو روش درمانی نوروفيدبك و کاهش استرس ومبتنی بر حضور ذهن در
درمان اختالل اضطرابی یا کاهش اضطراب به لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده نشد .در واقع هم روش درمانی نوروفيدبك
و هم روش درمانی حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس در کاهش اضطراب در افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی موثر
بوده اند ،ولی هيچ کدام از این روش ها در کاهش اضطراب بر دیگری برتری نداشته و به لحاظ آماری تفاوت آنها در کاهش
اضطراب معنادار نبود .افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی پيش از روبرو شدن با موقعيت اجتماعی اضطراب زا بارها و بارها
شرایط را به صورت ذهنی تصور می کنند و مسائل و موقعيت های اضطراب زای بالقوه و طریقه برخورد با آن را مرور می کنند .
آنها اتفاقاتی که ممكن است برایشان خجالت آور باشد را بررسی می کنند و حتی رشته تفكراتشان پس از رویارویی با آن
موقعيت خاتمه نمی یابد بلكه تا روزها بعد رفتار خود را بررسی می کنند و معموالً خود را به خاطر اشتباهات و نمایش ضعيف
سرزنش می کنند و بدبين تر از دیگران هستند .چنان که اصل آموزش حضور ذهن به این صورت است که باید این نگرش را
در افراد بوجود آورد که نسبت به امور ،پذیرش بدون قضاوت داشته باشند  .در نتيجه مبتالیان تحت درمان درمی یابند که
ذهن در درون افكار ،خاطرات یا خيالپردازی ها سرگردان شده ،در صورت امكان و بدون توجه به محتوا و ماهيت آنها ،توجه
خود را به زمان حال باز می گردانند .واکنش های فيزیولوژیكی در بزرگساالن مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی به صورت
چشمان اشكی ،تعریق زیاد ،دل آشوب ،لرزش و تپش قلب دیده می شود که در نتيجه پاسخ فيزیولوژیكی استرس به وجود می
آید که استرس روی شبكه های مغزی تأثير گذاشته و در کار آنها اخالل ایجاد ميكنند  .در واقع نوروفيدبك طی فرایندی به
مغز خودتنظيمی را آموزش می دهد و به افراد از طریق شرطی سازی کمك می کند تا واکنش های روانی سازش یافته و
مهارت های کنترل اضطراب را بهتر به دست آورند  .مهارتهای جدید که بصورت آگاهانه و نا آگاهانه بدست آمدهاند در طول
آموزش درونی ميشوند و بطور خودکار به فعاليتهای روزانه فرد منتقل ميشوند  .بنابراین نوروفيدبك به مغز کمك ميكند تا یاد
بگيرد که چطور خودش را تنظيم و نواقص عملكردی خود رابرطرف نماید.
در تحقيقاتی که قبال انجام گرفته اثربخشی هر کدام از این روشها در درمان یا کاهش اضطراب مشخص شده
است.تحقيقاتی که در ایران توسط کاویانی و همكاران ( )0830در مورد اضطراب صورت گرفت ،اثربخشی روش درمانی حضور
ذهن در کاهش اضطراب را نشان می دهد .که این یافته ها با نتایج پژوهش حاضر همسو و همخوان بوده است.دکيسر 00و
همكاران(  (0000-0080 ، 0223با مطالعه مهارت های حضورذهن و رفتار درون فردی نشان دادند که چهار مؤلفه از مؤلفه
های حضورذهن) مشاهده گری ،توصيف ،عمل همراه با اگاهی و پذیرش بدون قضاوت ( با مهارت های حضورذهن و مؤلفه های
از رفتار درون فردی همبستگی باال و مثبتی دارند ،همچنين این مؤلفه ها با توصيف و تشخيص بهتر احساسات بدنی و اضطراب
و آشفتگی کمتر همراه است .نتایج تحقيقاتی ولز ، (0 ،0440 ) 00سفاگيوا ،(0، 0220 )08الوا و بارسكی،(0، 0202 ) 00
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صداقت ،محمدی ،عليزاده و ایمانی )  ( 0، 0200نشان داده که تكنيك کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن بر اضطراب مؤثر
بوده است) گل پور چمر کوهی ،محمد امينی)022-30، 0840،کبات زین 00و همكاران ) ( 0، 0440نشان دادند که با افزایش
حضورذهن در پردازش اجتماعی از جنبه های گوناگون تعارضات متقابل روان درمانی ،تغييراتی حاصل می شود .آنها دریافتند
که ميزان آگاهی ،خود تنظيمی و بازیابی تعادل نيز با افزایش ذهن آگاهی بهبود می یابد .و در نتيجه اضطراب کاهش می یابد .
که این یافته ها هم با نتایج پژوهش حاضر همخوان می باشد.
به عالوه ،روش درمانی حضور ذهن همچنين در درمان بيماری های قلبی ،سرطان ،ایدز و فشار خون مفيد بوده است
)اميدی ،محمدخانی .( 00-83، 0836 ،نتایج پژوهش ها نشان می دهد که  32تا  42درصد روش درمانی نوروفيدبك باعث
درمان اضطراب شده است) جليليان )0842،کوبن و پاداالسكی )0222 ( 07در تحقيقات خود نشان دادند که اموزش الفا بتا و
الفا تتا نوروفيدبك باعث کاهش اضطراب می شود) مرادی و همكاران. ( 026-028، 0200 ،همچنين تحقيقات حيدری و
ساعدی (  ،) 00-0، 0200گریزلی (  ، ) 0، 0208بریكوا (  ،)0، 0228گریت و سيلور ،) 0، 0467 ( 06مور(7-0، 0222 ( 03اثر
بخشی نوروفيدبك را در کاهش اضطراب نشان می دهد .که همه این یافته ها با نتایج این تحقيق همخوان و همسو می باشد،
چرا که یافته های این پژوهش نشان داد روش درمانی نوروفيدبك در کاهش اضطراب افراد مبتال به اختالل اضطراب اجتماعی
موثر است.
به طور کلی می توان بيان کرد که هر دو روش درمانی نوروفيدبك و کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن در درمان
اضطراب مؤثر بوده است .با توجه به اینكه تاکنون تحقيقی در مورد اینكه کدام روش درمانی در درمان اضطراب اجتماعی
مفيدتر بوده است ،صورت نگرفته است ،لذا یكی از اهداف این تحقيق مقایسه اثربخشی روش درمانی نوروفيدبك و کاهش
استرس مبتنی بر حضورذهن در کاهش اضطراب بوده است .که یافته های این پژوهش نشان داد بين این دو روش در کاهش
اضطراب تفاوت معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد ،و هيچ کدام از این روش ها در کاهش اضطراب یا درمان اختالل اضطراب
اجتماعی بر دیگری برتری ندارد.
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 )اثربخشی کاهش استرس مبتنی برحضور ذهن بربهبود ذهن اگاهی0840 ( زهرا،  محمدامينی.رضا، ] گل پور چمرکوهی7[
8 / شماره،  دوره اول.0840 وافزایش ابراز وجود در دانش اموران مبتال به اضطراب امتحان" مجله روانشناسی مدرسه پایيز
022 _ 30
 چاپ پژمان:تهران، "اضطراب. (0862)ایرج، ] معانی6[
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