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اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش
آموزان دختر مدارس شبانه روزی
فاطمه طوفانی  ،دکتر شهرام واحدی  ،دکتر تورج هاشمی

چکيده
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان
دختر مدارس شبانهروزی اجرا شد .روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .برای انتخاب
نمونه ،از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده گردید .بدین صورت در مرحله غربالگری 3 ،نفر انتخاب شدند و در دو
گروه  1نفری (آزمایش و کنترل) جایگزین گردیدند .گروه آزمایش طی  8جلسه تحت آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر
ذهن آگاهی قرار گرفتند ،امّا در این مدت گروه کنترل مداخلهای را دریافت نکردند .برای جمعآوری اطالعات موردنیاز از
پرسشنامههای مهارت های ارتباطی کوئین دام استفاده شد .نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد .نتایج نشان داد
که بین دو گروه (آزمایش و کنترل) در متغیر مهارت های ارتباطی تفاوت معنی دار وجود دارد .برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن
آگاهی موجب بهبود معنادار مهارت های ارتباطی در دانش آموزان گردیده است .مبتنی بر یافته ها ،می توان نتیجه گرفت که
برنامه های کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر را بهبود بخشد.
واژگان کليدی :ذهن آگاهی ،کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی،مهارت های ارتباطی
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The Effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction Program on improved
Communication Skills of Female Students in Boarding Schools
Fatemeh Tofani, Shahram Vahedi, Touraj Hashemi
Abstract
The study aimed to determine the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on
improvement of communication skills of female students in boarding schools. This semiexperiment with a pretest- posttest design and a control group was conducted on 30 subjects
selected through screening method and divided in two test and control groups of 15 cases. The
experimental group received eight sessions of mindfulness-based stress reduction training,
whereas no training was provided for the control group. Data were collected using Beck anxiety
and depression scale and Queen-Dom communication skills test. Data analysis was carried out
using analysis of covariance. Results indicated a significant difference between the study groups in
terms of anxiety, depression, and communication skills. Therefore, mindfulness-based stress
reduction programs resulted in a significant reduction in depression, anxiety, as well as
improvement of communication skills among the students. Therefore, it could be concluded that
mindfulness-based stress reduction programs can decrease anxiety, depression and improve
communication skills in the adolescents.
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مقدمه
1

نوجوانی دورهای بین کودکی و بزرگ سالی است که با تغییرات مربوط به رشد درزمینه های زیستشناختی  ،روانشناسی و
اجتماعی مشخص میشود .نوجوانی چالشهای بسیاری نظیر چالشهای جسمانی ،زیستی و روانشناختی را به همراه دارد و
تغییرات اجتماعی نیز در پیش رو هستند .زمانی که یک نوجوان برای مواجهشدن و دستوپنجه نرم کردن موفقیتآمیز با
یک چالش رشدی ناتوان است ،احتمال پیامدهای روانشناختی ،هیجانی و رفتاری مشکلآفرینی وجود دارد (گلدارد و
گلدارد.) 81 ،
مسائل و مشکالت نوجوانان خود را به شکلهای مختلفی همچون افسردگی ،اضطرابی ،مشکالت رفتاری و ناسازگاری خود را
نشان میدهند؛ بنابراین شناسایی این قبیل مشکالت بسیار مهم است (سادات محجوب.) 3 ،
مطالعات هوسی و گو ) 331( 1نشان داد که اختاللهای روانی ،مشکالت رفتاری -تحصیلی نوجوانانی که در مدارس
شبانهروزی به سر میبرند ،از همتایان خود که در خانواده زندگی میکنند ،بیشتر و عزتنفس و مهارتهای ارتباطی آنها
کمتر است و مشکالت جسمانی و روانشناختی دختران ساکن مدارس بیش از پسران است (باربسکی 33 ،8؛ نقل از
میکائیلی منیع.) 83 ،
در این راستا ،دهستانی (  ) 1در بررسی سالمت روانی دانش آموزان مدارس شبانهروزی دریافت که دختران در مدارس
شبانهروزی در تمامی مقیاسها غیر از پرخاشگری (که تفاوت معنادار نبود) ،آسیب روانی بیشتری از خود نشان میدهند.
دختران دبیرستانی نسبت به سایر گروه ها ،این دوره خاص از زندگی خود را بسیار تنش زا میدانند که میتواند مربوط به
عللی همچون دریافت ناکافی و نامناسب آموزشهای پیرامون مسائل مرتبط با سالمت بلوغ ،بد آموزی و وجود منابع
نادرست آگاهی دهنده ،عوامل هورمونی و بیداری غرایز جنسی ،تغییرات ساختاری ،نگرانی از سالمت جسمی و ترس از
آینده ،ازدواج و شکست تحصیلی باشد (خیرخواه ،مکاری ،نیسانی سامانی و حسینی.) 3 ،
از سویی ،در کنار مسائلی چون تحول عاطفی نوجوان ،کمبود مهارتهای اجتماعی نیز بهعنوان مسئلهای که نیاز به بررسی
دارد ،مطرح میشود .بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای الزم و اساسی هستند .مشکالتی نظیر
افسردگی ،اضطراب ،تنهایی ،ک مرویی و تعارض در روابط بین فردی ازجمله مشکالتی هستند که بسیاری از افراد جامعه با
آن دستبهگریبان بوده و بهنوعی این قبیل مشکالت ریشه در بسیاری از آسیب اجتماعی نیز محسوب میشوند (سامانی و
جوکار.) 8 ،
برقراری ارتباط اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است ،یک ارتباط موثر وسیله ی مناسبی برای انتقال داده ها بین افراد،
نشان دادن احساسات به دیگران و تصحیح سوء تفاهم ها می باشد .پیش شرط هر توع آموزش موثر ،ارتباط موثر است که
الزمه رشد یک اجتماع است .یک ارتباط نا موثر باعث سوء تفاهم ها ،نارضایتی و احساس تنهایی در افراد جامعه می شود.
در طول اعتماد به نفس فرد را مختل می کند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیب های روانی و اجتماعی ایجاد می
نماید .ارتباط ناموثر توانایی فرد برای مقابله با مشکالت زندگی را کاهش می دهد (گراند 33 ،3؛ به نقل از مستقیمی و
شفیع آبادی .) 3 ،به سخن دیگ ر بدون ارتباط موثر و تعامل بین فردی ،انسان نمی تواند به رشد مطلوب و شکوفایی
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شخصیت برسد و هر گونه محرومیت از روابط مطلوب و منطقی با دیگران و درماندن از زندگی پویایی اجتماعی ،زمینه
اضطراب ،افسردگی و عقب ماندگی فرهنگی را هموار می نماید (بولتن.) 8 ، 3
عقیده بر این است که ارتقای مهارتهای ارتباطی در بهبود سالمت روانشناختی افراد مؤثر است (سامانی و جوکار،
.) 8
مهارتهای ارتباطی به افراد کمک میکنند تا در موقعیتهای مختلف ،عاقالنه و صحیح رفتار کنند ،درعینحال با دیگران
ارتباط سازگارانه و مفیدی را برقرار کنند و بدون توسل به خشونت یا خودخوری بتوانند مسائل پیشآمده را حل کنند
(الوانی .) 33 ،ازاینرو ،امروزه ،یکی از نیازهای جدی آدمی ،شکل دادن به ارتباطات اجتماعی است.
از طرفی حل تعارضات بین فردی و بهبود مهارتهای ارتباطی و مشکالت هیجانی ،به توانمندیهای بیشتری از قبیل
ذهن آگاهی و رهایی از قیود ذهنیتهای منفی و باورهای ناکارآمد نیازمند است .ازاینرو ،روان شناسان شناختی وضعیت
ذهن آگاهی را تئوریزه نموده و آن را بهعنوان راهکاری جهت مقابله با نگرانیها ،اضطرابها و افکار ناکارآمد توصیه
نمودهاند (موسویان ،مرادی ،میرزایی و همکاران.) 83 ،
سنجش سازه ذهن آگاهی و همبستههای آن یا مقایسه ابعاد آن در گروههای بالینی وغیر بالینی پیشینه طوالنی ندارد.
تنها در دهههای اخیر این امر گسترشیافته است .بدین خاطر محققان کوشیدهاند ذهن آگاهی را در ارتباط با سازههای
بنیادین و یا آسیبشناختی موردبررسی قرار دهند (امانوئل  3 3 ،؛ نقل از احدیان فرد .) 3 ،ذهن آگاهی به معنی
توجه ویژه و هدفمند در زمان کنونی و خالی از قضاوت است که از طریق تمرین منظم ذهن آگاهی ایجاد میشود و بر
آگاهی نسبت به محتوای ذهن تأکید میکند (کابات-زین  .) 333 ،ذهن آگاهی به زبان ساده به معنی آگاه بودن از
افکار ،رفتار ،هیجانات و احساسات است و شکل خاصی از توجه محسوب میشود که در آن دو نوع عنصر اساسی ) حضور
در زمان اکنون ) ،قضاوت نکردن در مورد رخدادها و کنشها و واکنشها نقش اصلی را به عهده دارد .ذهن آگاهی یعنی
حواس جمع بودن و بیداری صد در صد و آگاه بودن نسبت به همه رخدادهایی که همیناالن در اطراف ما و همینطور
درون بدن ما در حال اتفاق افتادن هستند به این شکل که هیچگونه قضاوت و پیشداوری نسبت به درست و نادرست
بودن اتفاقات ،این بیداری و حواسجمعی و آگاهی ما را تحت تأثیر قرار ندهد (کابات -زین.) 33 ،
ازنظر رایان و براون (  ، ) 33ذهن آگاهی روشی است برای زندگی بهتر ،تسکین دردها ،غنابخشی و معنادارسازی
زندگی .درروان درمانی ،درمانهای ذهن آگاهانه که پایه در آموزههای بودائی و شرقی دارند ،مانند کاهش استرس مبتنی
بر ذهن آگاهی ( MBSRکابات زین ) 38 ،و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ( 1MBCTسگال ،ویلیامز و
تیزدل  ) 33 ،بسیار مورد توجه قرارگرفتهاند (بائر. 1) 33 ،
کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی یک مداخله مراجعمحور ،تجربی و آموزشی است .هسته این برنامه شامل آموزش
متمرکز مراقبه ذهن آگاهانه و کاربرد آن برای زندگی روزمره و مقابله با استرس ،درد و بیماری هست (کابات زین.) 33 ،
در این روش افراد یاد میگیرند پذیرش و دلسوزی را بجای قضاوت کردن درباره تجربهشان گسترش دهند و هشیاری
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لحظهای حاضر را بهجای هدایت خودکار ایجاد کنند و شیوههای جدید پاسخ دادن به موقعیت را یاد بگیرند (کرین، 8
.) 3
شواهد روزافزونی ،اثربخشی روشها و فنون مبتنی بر ذهن آگاهی را در بسیاری از حوزههای روانشناسی نشان میدهند.
برای مثال ،تکنیکهای ذهن آگاهی در کاهش درمان اختالالت اضطرابی (کابات -زین ،مسیون ،کریستلر 3و همکاران،
 ،) 33جلوگیری از عود افسردگی (سگال ،ویلیامز و تیزدل ،) 33 ،اختالل استرس پس از سانحه ،عالئم جسمانی
سازی ،مدل های درمانی استرس ،مقابله و تاب آوری (اسمیتز ،اورتیز ،استیفن 3و همکاران ،) 3 ،سوءمصرف مواد
(بوئن ،چاواالد و مارالت  ،) 3 ،اضطراب اجتماعی (اشمیرتز ،ماسودا و آندرسون  ) 3 ،و بهبود بسیاری از
اختالالت دیگر اثربخشی باالیی دارد.
در حوزة ذهن آگاهی ،علی رغم اینکه ذهن آگاهی تأثیر مثبتی بر روی سالمت روانی و بهزیستی روانی دارد ،تحقیقات
کمتری بر روی متغیرهای روابط خصوصاً در مورد دانش آموزان وجود دارد .به عنوان مثال غالمی (  ) 3در پژوهش خود
به این نتیجه رسید ،افرادی که ذهن آگاهی باالیی دارند ،روابط بهتری را در زندگی تجربه می کنند .با این حال ،برخی
شواهد پژوهشی همچون تحقیقات شوارتز (  ) 33و کاناری (  ) 33نشان داده است که فنون ذهن آگاهی در تخفیف
تجارب هیجانی فردی بیش از تجارب هیجانی بین فردی مؤثر است و در موقعیت های چالش برانگیز بین فردی بخاطر
فعال شدن طرحواره های اتوماتیک زیر قشری ،امکان کاربرد فنون ذهن آگاهی کاهش می یابد.
درنتیجه تحقیقی که توسط روحی (  ) 3صورت گرفت ،محقق به این نتیجه رسید که اثر درمان شناختی مبتنی بر
ذهن آگاهی در کاهش افسردگی ،اضطراب و استرس و افزایش کیفیت زندگی زنان خانهدار میتواند مؤثر واقع شود.
تحقیقی که توسط دلوزوسکا و کیربی ) 3 ( 1انجام یافت ،نشان داد که ذهن آگاهی و خودتنظیمی منجر به ایجاد
انعطافپذیری شخصی و شغلی میشود که این انعطافپذیری نیز به بهبود روابط بین فردی و کاهش تعارضات منتهی
میگردد.
الکتور و پیترسون (  ) 3در پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مراقبههای ذهن آگاهانه منجر به
کاهش اضطراب ،افسردگی و بهبود کیفیت زندگی روانشناختی (بهزیستی روانی) میشود.
بالمیجر ،پیرجیر ،تاول و کیجپیرز ) 3 3( 1نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب
اضطراب و سازگاری روانشناختی تأثیر دارد
همچنین تحقیقی که توسط جونز و هانسون ) 3 ( 8صورت گرفت محققین به این نتیجه رسیدند که ذهن آگاهی باعث
بهبود مهارتهای ارتباطی در افراد میشود .کریمیان ،مامی و کیخاونی (  ) 3در پژوهش خود نشان دادند که شناخت
درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مهارتهای ارتباطی و سازگاری زوجین شهر کرمانشاه اثر مثبت داشته است .در راستای
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بررسی اثربخشی ذهن آگاهی ،مطالعات کارلسون ) 33 ( 3و بیشاب ) 33 ( 3و ولز (  ) 33نشان میدهند که
به کارگیری فنون ذهن آگاهی زمینه را برای حل تعارضات بین فردی وکنترل خشم مهیا می کند .با این حال ،برخی
پژوهش ها (زیدان ،گوردون ،مرچانت و گولکیشین  ) 3 3( ،نشان میدهند که فنون ذهن آگاهی در تخفیف تجارب
هیجانی فردی بیش از تجارب بین فردی مؤثر است .در همین راستا ،مطالعات کاناری (  ) 33نشان داده است که در
موقعیتهای چالش برانگیز بین فردی ،هجوم افکار و هیجانات به فضای ذهنی و فعال شدن طرحوارههای خودکار زیر
قشری ،امکان کاربست فنون ذهن آگاهی در چنین موقعیتهای اضطرابی را از فرد بازستانده و اثربخشی آنها را در حل
تعارضات کاهش میدهد.
بر اساس مطالعات انجام شده ،در رابطه با اثربخشی ذهن آگاهی بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان مدارس شبانه روزی
پژوهشی انجام نگرفته است و یافته های متناقضی در رابطه ذهن آگاهی بر مهارت های ارتباطی وجود دارد و ازآنجاکه
بیشتر اختالالت روانی در اصل ناشی از مشک الت مربوط به ارتباط نامناسب است و با در نظر گرفتن اهمیت پرداختن به
مسائل و مشکالت دانش آموزان خصوصا دختران نوجوان امروز که مادران فردا هستند و از ارکان اساسی نظام آموزشی
کشور در دستیابی به اهداف نظام آموزشی هستند ،یافتن روشی که بتوان بهوسیلة آن این اختالالت را کاهش داد و از به
خطر افتادن سالمت روانی آنها پیشگیری کرد ،اهمیت بسزایی دارد .لذا اگر کارایی  MBSRبر بهبود مهارت های ارتباطی
دانش آموزان بررسی شود ،نتایج آن میتواند بهعنوان روشی کوتاه مدت و ساختاریافته مورد استفاده قرار گیرد .این روش
درمانی به علت بهصرفه بودن ازلحاظ هزینه و زمان ،افراد بیشتری میتوانند از امکان درمان بهرهمند شوند .همچنین
مدیران ،برنامه ریزان بخشهای مختلف اداره آموزشوپرورش ،مسئولین بهداشت مدارس و مشاوران میتوانند ضمن
بازنگری ،اصالح و سازماندهی مجدد برنامههای خود ،شرایط الزم برای توسعه سالمت روان دانش آموزان فراهم آورند .لذا
نتایج این تحقیق میتواند در این راستا حائز اهمیت باشد .بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که آیا درمان کاهش
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود مهارتهای ارتباطی دانش آموزان دختر مدارس شبانهروزی مؤثر است؟
روش
این پژوهش از نوع طرحهای نیمه آزمایشی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .نخست آزمودنیهای
انتخابشده در هر دو گروه بهوسیله پیشآزمون اندازهگیری شدند و سپس گروه آزمایش به مدت  8جلسه در برنامه
 MBSRشرکت کردند و بعد از آن یک پسآزمون از هر دو گروه به عمل آمد.
در این پژوهش جامعه آماری ،شامل کلیة دانش آموزان دختر مدارس شبانهروزی شهرستان کلیبر و بخشهای اطراف آن
بود که در سال تحصیلی  3 -3مشغول به تحصیل بودند .بر اساس اطالعات بهدستآمده تعداد دانش آموزان این مدارس
 138نفر بود .نمونه آماری این پژوهش  3نفر بودند که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند.
بدین ترتیب که از این مدارس ( 8مدرسه شبانهروزی دخترانه شهرستان کلیبر) یک مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد
و در مرحله غربالگری ،ابتدا پرسشنامه مهارت های ارتباطی ت وسط تمامی دانش آموزان این مدارس تکمیل گردید و سپس
از بین دانش آموزانی که نمرات دو انحراف استاندارد باالتر از میانگین گروه بود 3 ،نفر غربال شد و در دو گروه  1نفری
(آزمایش و کنترل) جایگزین گردیدند.
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مالک ورود شرکتکنندگان در پژوهش :دختر و جزو دانش آموزان مدارس شبانهروزی بودن ،در گسترة سنی ، 3- 1
مجرد و عدم استفاده از هر نوع مداخله روانشناختی و مشاورهای دیگر ،طی دورهای که آزمودنیها در جریان این مداخله
قرار میگرفتند.
ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی
در پژوهش حاضر از آزمون مهارت ارتباطی کوئین دام استفاده شد .این آزمون که توسط کوئین دام برای سنجش
گویه است که مهارتهای ارتباطی را توصیف میکنند .پاسخگو باید میزان
مهارتهای ارتباطی ابداعشده است ،دارای
انطباق وضعیت خود را با محتوای پرسش بر روی یک طیف لیکرت  1درجهای از (برای هرگز) تا ( 1برای همیشه)
مشخص کند .مهارت های فرعی که در این پرسشنامه شامل پنج مهارت گوش دادن ،توانایی دریافت و ارسال پیام ،بینش
نسبت به فرایند ارتباط ،کنترل عاطفی و ارتباط توأم با قاطعیت هستند .حاصل جمع نمرات فرد درمجموع عبارت یک
نمره کلی برای او به دست میدهد که مبین مهارتهای ارتباطی آزمودنی است .بدینسان ،دامنه نمره محتمل برای هر
فرد بین تا  13خواهد بود .البته باید خاطرن شان کرد که برخی از عبارات به دلیل ماهیت و محتوای آنها ،در محاسبه
نمره بهصورت وارونه نمرهگذاری میشوند .بدین معنا که اگر انتخاب گزینه یا پاسخ "همیشه" برای سایر گویه ها حداکثر
نمره ،یعنی  1را برای فرد به دنبال داشته باشد ،در گویه های وارونه انتخاب همین پاسخ ،منتهی به کسب حداقل نمره،
یعنی  ،میگردد (حسین چاری و فداکار .) 8 ،پایایی این آزمون توسط حسین چاری و فداکار (  ) 8با استفاده از
روش آلفای کرونباخ ،برابر با  3/ 3گزارش شد که حاکی از همسانی درونی آن است .این مقدار برای آزمودنیهای دانشجو
 3/1و برای دانش آموزان دبیرستانی برابر با  3/بود .بهمنظور بررسی روایی سازهای آزمون مهارتهای ارتباطی و نیز
ساختار عوامل مهارت های ارتباطی ،در پژوهش ذکرشده از شیوه آماری تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که مقدار عددی
گزارش
شاخص  KMOبرابر با  3/1و نیز مقدار عددی شاخص خی دو ( )X2در آزمون کرویت بارتلت برابر با 8/3
شد که در سطح  3/33معنادار بود .همچنین یوسفی ( ) 81در پژوهشی ،اعتبار کل مقیاس مهارتهای ارتباطی را با
استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  3/8و با استفاده از روش دونیمه سازی ،برابر با  3/11گزارش شد .پایایی این ایزار در
این پژوهش با روش آلفای کرونباخ  3/ 3بدست آمد.
مواد آموزشی )(MBSR

خالصه جلسات آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی:
جلسه اول :هدایت خودکار -برقراری ارتباط و مفهوم سازی ،لزوم استفاده از آموزش ذهن آگاهی ،ارائه توضیحاتی پیرامون
سیستم های هدایت خودکار
جلسه دوم :پرداختن به موانع -مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین وارسی بدن ،دادن پسخوراند و بحث در مورد تمرین
وارسی بدن ،تمرین مراقبه ذهن آگاهی تنفس
جلسه سوم :تنفس ذهن آگاهانه و حرکات بدن -مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین مراقبه نشسته ،تمرین تنفس سه دقیقه
ای ،تمرین حرکات ذهن آگاهانه و یوگا
جلسه چهارم :ماندن در زمان حال -مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین  1دقیقه ای دیدن یا شنیدن ،تمرین مجدد ذهن
آگاهی تنفس و وارسی بدن.

Queendom
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جلسه پنجم :پذیرفتن /اجازه ماندن -مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین تنفس سه دقیقه ای ،مراقبه نشسته ،توضیحاتی
پیرامون مهارت های ارتباطی ،بررسی آگاهی از وقایع خوشایند و ناخوشایند بر احساس ،افکار و حس های بدنی.
جلسه ششم :افکار حقیقی نیستند -مرور تکالیف هفته گذشته ،یوگای هشیارانه ،بحث پیرامون متفاوت دیدن افکار یا افکار
جانشین ،مراقبه نشسته
جلسه هفتم :چگونه میتوانم به بهترین نحو از خودم مراقبت کنم؟ -مرور تکالیف هفته گذشته ،تهیه فهرستی از فعالیت
های لذت بخش ،تنفس ذهن آگاهانه
جلسه هشتم :پذیرش و تغییر -مرور تکالیف هفته گذشته ،تمرین وارسی بدن ،جمع بندی جلسات ،اجرای پس آزمون.
تحليل داده ها و یافته های پژوهشی
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSو روش تحلیل کواریانس تک متغیره
صورت گرفت.
جدول  :1شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغيرها در پسآزمون

متغيرها

گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد

مهارت های

آزمایش

31/83

1/83

1

ارتباطی

کنترل

3 /

/33

1

مندرجات جدول شماره نشان میدهد که در مرحله پسآزمون :میزان مهارتهای ارتباطی گروه آزمایشی نسبت به گروه
کنترل ،افزایش قابلمالحظهای یافته است.
در راستای تحلیل دادههای جمعآوریشده و آزمودن فرضیه ،از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.
فرضیه ( ) :درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر مدارس
شبانهروزی مؤثر است.
برای تحلیل داده های مربوط به این فرضیه از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول
شماره ارائهشده است.
جدول :2تحليل کوواریانس تک متغيره اثرات روش درمانی بر نشانههای مهارت های ارتباطی با کنترل پيشآزمون
اثر آزمون
روش
درمانی

خطا
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متغير

مجموع

ميانگين

وابسته

مجذورات

مجذورات

مهارت های
ارتباطی

88/13

88/13

3 /31

/18

df

F

سطح

ضریب اتا

معناداری
/38

-

3/333

-

توان
آزمون

3/ 3

-

3/33

-
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مندرجات جدول نشان میدهد که با کنترل اثرات پیش آزمون ،روش درمانی ذهن آگاهی اثرات مثبت و معنیدار در
بهبود مهارتهای ارتباطی دانش آموزان داشته است چراکه  Fمحاسبهشده ( ) /38در سطح  P >3/31معنیدار است.
همچنین مندرجات جدول نیز نشان میدهد که میانگین گروه آزمایش) ) M=97/80نسبت به گروه کنترل ( =M
 )93/21تفاوت فاحش دارد و این تفاوت به نفع گروه آزمایش است .بنابراین فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش
آموزان دختر مدارس شبانهروزی صورت گرفت .یافتهها نشان داد که آموزش برنامة کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
بر بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر مدارس شبانهروزی تأثیرگذار بود.
این یافته ی پژوهش مبنی بر اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با یافتههای رزاقی الوندی (،) 33
برجعلی (  ،) 3نقیبی (  ،) 3غالمی (  ،) 3پورعباسی (  ،) 3آرامون و همکاران (  ،) 3معصومیان و همکاران
(  ،) 3ایمانی و همکاران (  ،) 3کریمیان ،مامی و کیخاونی (  ،) 3کاویانی و همکاران (  ،) 3عرب شیبانی و
همکاران (  ،) 3نوروزی و همکاران (  ) 3و جدل و همکاران (  ،) 3کارلسون (  ،) 33دلوزوسکا و کیربی
(  ،) 3مارک (  ،) 33جونز و هانسون (  ) 3و هنریش ) 338( 1همسو هست و با تحقیقات کاناری ( ،) 33
شوارتز (  ) 33و زیدان و همکاران ( ) 3 3ناهمسو می باشد.
مطالعات متعدد نشان داده که انسانها وقتی شروع به تمرین مراقبه ذهن آگاهی میکنند ارتباطشان با اطرافیان بسیار
بهبود مییابد و بهراحتی از عهده حل مسائل بین فردی پیشآمده برمیآیند .این بهبود عمیق در روابط انسانی دالیل
مختلفی دارد.
اولین دلیل این است که ذهن آگاهی باعث خاموش شدن کلید استرس میشود .وقتی فردی در معرض تهدید باشید و در
محیط کار یا منزل منتظر اتفاق شومی باشد ،بدیهی است که بدن و ذهن وی در یک حالت واکنشی پراسترس قرار دارد.
روشن است این حالت پراسترس سبب میگردد قدرت درک و آگاهی او کمتر شود و واکنشهای قضاوتی و خود به خودی
وی بیشتر شود .در این موقع وقتی یکی از اطرافیان سؤال میکند موضوع چیه؟ این فرد خیلی راحت از کوره درمی رود و
واکنشی پرخاشگرانه از خود نشان میدهد .واکنشی که میتواند کل رابطه دوستانه او با اطرافیان و نزدیکانش را به هم
بزند .کاری که بیداری ذهن آگاهی انجام می دهد ،این است که میزان آرامش و تن آرامی روزانه را بیشتر میکند و
درنتیجه واکنشهای غیرمفید فرد کمتر میگردد.
دلیل دوم بهبودی روابط پس از مراقبه ذهن آگاهی این است که با ذهن آگاه شدن ظرفیت پذیرش تجربه و اتفاقاتی که در
هرلحظه زندگی فرد رخ میدهد در او بیشتر میشود .این روحیه آمادگی برای رودررویی با هر چه رخ میدهد خودبهخود
باعث بهبودی روابط وی با بقیه می شود ،چراکه او دیگر روحیه رد یا انکار یا حذف نداشته و آدمها را همانطوری که
هستند بدون پیشداوری اولیه نظاره میکند .به بیان سادهتر ،فقط معایب و نواقص دیگران را نمیبیند ،بلکه به یمن
بیداری و هشیاری ذهن آگاهانهای که دارد به خاطر دید بازتر و وسیعتری که نگاه ذهن آگاهانه به او میدهد ،میتواند
تصویری کالنتر از تجربه و اتفاقاتی که رخ میدهد را ببیند و در برخورد با آدمها آنها را در تصویری بزرگتر نظاره کند و
طبیعی است که بهاینترتیب میتواند در کنار معایب و اشکاالت و خطاهای آدمها ،خوبیها و نکات مثبت شخصیت و رفتار
افراد را بهتر دریابد.

35 Heinrich
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به تعبیری ،آموزش ذهن آگاهی مستلزم یادگیری فراشناختی و استراتژیهای رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی روابط
بین فردی و جلوگیری از ایجاد تعارضات بین فردی است و باعث گسترش افکار جدید و کاهش اتفاقات ناخوشایند است.
در این راستا سگال (  ) 33توضیح میدهد که ذهن آگاهی موجب میشود فرد در موقعیتهای تعارضآمیز بهجای درگیر
شدن با تعبیر و تفسیرهای چرخه ای ناکارآمد ،به بسط و توسعه فضاهای هشیاری و آگاهی درونی مبادرت ورزیده و
سمت وسوی هشیاری خویش را از افکار خودکار و منفی به جنبههای جدیدی از زندگی در حال گذر معطوف کند.
همچنین مطالعات کارلسون (  ) 33نشان میدهد که کاربست فنون ذهن آگاهی از قبیل مراقبه ،کنترل تنفس و تغییر و
توجه در موقعیتهای استرس اجتماعی ،زمینه را برای کنترل خشم و حل مسالمتآمیز مسائل بین فردی مهیا میکند .در
همین راستا تحقیقی که توسط دلوزوسکا و کیربی (  ) 3انجام یافت ،نتایج نشان داد که تمرکز بر روی تمرین ذهن
آگاهی و خودتنظیمی منجر به ایجاد انعطافپذیری شخصی و شغلی میشود که این انعطافپذیری نیز به بهبود روابط بین
فردی و کاهش تعارضات منتهی میگردد.
مارک (  ،) 33در تبیین نقش ذهن آگاهی در مهارتهای ارتباطی و کاهش تعارضات در روابط بین فردی بیان میکند
که آموزش ذه ن آگاهی با ترغیب افراد به تمرین مکرر توجه متمرکز روی مسئله موردنظر و آگاهی قصدمندانه روی
موضوع و ذهن افراد ،پاسخ فرد به موقعیتهای تعارض آمیز را از حالت خودکار به وضعیت هشیارانه و مناسب تبدیل
میکند.
از سویی ،ریچموند ) 331( 1توضیح میدهد که مهارتهای ذهن آگاهی ،از فعال شدن طرحوارهها ،ذهنیتها و باورهای
خودکار و منفی بازداری نموده و بازداشت این ذهنیت ها ،زمینه را برای نگاه غیر جهت گیرانه به موضوع و افراد مهیا نموده
و از بروز پیشداوری و قضاوتهای منفی جلوگیری میکند .ازاینرو ،انتظار بر این است که این مهارتها بتوانند افراد را در
موقعیتهای بین فردی و چالش برانگیز همراهی نموده و زمینه تفاهم بین فردی را مهیا سازند .همچنین هنریش () 338
نشان داد که بهکارگیری مهارت های ذهن آگاهی راه را برای حل مسائل اجتماعی و ایجاد توافق بین فردی فراهم میکند.
همچنین مطالعه امیدی ( ) 338نشان داد که ارتباط ذهن آگاهانه با دیگران ابزاری فوقالعاده برای حل مسائل مختلف
زندگی است .در حالت ذهن آگاهی فرد میتواند نتیجه برخورد تند یا مالیم خود را مستقیم و بیواسطه همانطوری که
هست و درنتیجه بهصورت خالقانه راهحل ارائه دهد.
درمجموع یافتههای این پژوهش نشان داد که کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بهبود مهارتهای ارتباطی اثربخش
است.
با توجه به یافته های پژوهش حاضر ،توصیه می شود که برای بهبود مهارت های ارتباطی دانش آموزان از روش های
آموزشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده شود .از جمله محدودیت های پژوهش حاضر مربوط به جامعه
آماری آن است که فقط متشکل از دانش آموزان دختر است بنابراین در تعمیم یافته های آن به سایر مناطق و مقاطع
تحصیلی یا دانش آموزان پسر باید احتیاط کرد .بنابراین ،پیشنهاد می شود که در آینده ،پژوهش هایی از این نوع روی هر
دو جنس انجام پذیرد .از سویی ،با توجه به اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب ،برای ترویج و انعکاس
روشها و آموزش این روشها و نیز افزایش سطح سالمت روانی جامعه دانش آموزان ،مسئولین ذیربط و مشاوران مدارس
میتوانند در قالب برنامهای جامع و پیشگیرانه بهطور کاربردی آنها را در سطح مدارس اجرا کنند.
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زوجين .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز.
روحی ،بهاره (  .) 3آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی ،اضطراب و استرس و افزایش کيفيت زندگی
زنان خانه دار .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
سادات محجوب ،مرجان (  .) 3اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر کاهش رفتارهای وسواسی و اضطرابی نوجوانان .پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
سامانی ،سیامک و جوکار ،بهرام (  .) 8بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی ،اضطراب و استرس .مجله علوم اجتماعی و انسانی
دانشگاه شيراز،

.1 - 1 ،

غالمی ،زهرا (  .) 3مقایسه نقش معنویت و ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی زنان و مردان شاغل .پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی،
دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
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کرین ،ربکا ( .) 333شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی .ترجمه انیسی خوش لهجه صدق ( ،) 33انتشارات بعثت.
گلدارد ،کاترین و گلدارد ،دیوید (  .) 33مشاوره با کودکان با روش بازی درمانی .ترجمه زهرا ارجمندی ( ،) 81تهران ،انتشاارت ارجمند.
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