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 تهران، ایران ،تهران مرکزواحد گروه روانشناس بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی  1
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 ، تهران، ایرانواحد تهران مرکزروانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی ارشد  یکارشناس 3

 

 چکیده 

در دانش آموزان دختر نوجوانِ دارای  هدف این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی تمرینات ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی
نفر پس از سرند کردن دانش  32اضطراب بود. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعه شبه آزمایشی است. برای گروه نمونه، تعداد 

هدفمند از یک دبیرستان دخترانه انتخاب شدند.  یریگنمونهبه روش  -با پرسشنامه اضطراب  -ی اضطراب باالهانشانهآموزان دارای 
تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه، مداخالت مبتنی بر ذهن  صورتبه هاآن

ی هایآزمودنی خودتنظیمی هیجانی گراتز قبل و بعد از مداخله برای همه پرسشنامهجرای با استفاده از ا هادادهآگاهی دریافت کرد. 
بوده است و همچنین  مؤثرمعنادار  طوربهدو گروه گردآوری شد. نتایج نشان داد که مداخالت ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی 

 .شودیماضطراب نیز  عالئمباعث کاهش شدت 

 خودتنظیمی هیجانی ن آگاهی؛ اضطراب؛تمرینات ذه :هادواژهیکل

 

 

 مقدمه

(. 2009 کند )موگلر،نوجوانی دوره انتقالی است که در آن فرد از امنیت کودکی به سوی مسئولیت پذیری و امتیازات بزرگسالی حرکت می
(. 2007 همکاران، و ورهواوِن، یونگر، آکن، )ون است خانواده محیط فرزندان، رفتاری در و هیجانی مشکالت در بروز عامل ترین برجسته
در  کودکان این شوند. می متوسل نیز آنان به تنبیه و ندارند را رفتاری اختالالت با رفتارهای نوجوانان تحمل بزرگساالن در خانواده، از بسیاری
 ناتوانی های اند. مواجه جدی مشکالتبا  اجتماعی، تعامالت در و دارند محدودیت مهم زندگی های جنبه در خود، بهنجار همساالن با مقایسه

(. نوجوان باید بتواند با ایجاد ارتباطی کارآمد با والدین، 2010)فرهات، لوک، النوتی و مورتون،د شومی ناشی آنان رفتارهای از کودکان، این
شود. بسیاری از روانشناسان معتقدند  هویت جنسی، اجتماعی ، شناختی و خانوادگی جداگانه ای شکل داده و از زیر چتر حمایتگر والدین خارج

دین نوجوانی یک دگرگونی جسمانی، روانی، شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است. از قدیم این دوران هم از نظر نوجوان هم از نظر وال
 (.2010فارهات و همکاران، از زمان کودکی قلمداد شده است ) دورانی به مراتب دشوارتر

متخصصان همواره بدنبال پژوهش برای یافتن روش های متعدد ، جهت ارائه راه کار مناسب به والدین و نوجوانان برای  ،به این ترتیب
مطرح شده است . ( Mindfulness) حل مشکالت ارتباطی آنها و مسایل عاطفی شان بوده اند . در این میان ، مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی

نوعی آگاهی از روی قصد و هدف ، بدون هرگونه قضاوت "( به عنوان 2003) زین-ست که بوسیله ی کاباتذهن آگاهی روش خاصی از توجه ا
توصیف شده است. سه عنصر اولیه ای که به عنوان مولفه ی فرایند  "و همراه با صبر، مهربانی و پذیرش و بودن با تجربه های لحظه ی حال

ی هشیاری در ذهن آگاهی بر بنیان های نگرشی (. شیوه2006و همکاران، توجه و قصد )شاپیرو  ذهن آگاهی پیشنهاد شده اند عبارتند از: نگرش،
و و همکاران،  ؛ شاپیر2007خاصی استوار است که غیر قضاوتی بودن، پذیرش، اعتماد، صبر، کنجکاوی و مهربانی را شامل می شود )بیشاپ، 

ارت های تغییر یا جابه جایی توجه از یک محرک به محرک دیگر را شامل می شود. (. مولفه ی دوم توجه متمرکز، وسیع و پایدار و مه2006
سومین عنصر، قصد یا هدف هشیارانه است که توجه عمدی یا از روی قصد است که می تواند به عنوان خود تنظیمی مورد مالحظه قرار گیرد 

                                                 
  Far.keshavarzi@gmail.comنویسنده مسئول:  پست الکترونیک  *

 ( است.1394کارشناسی ارشد خانم هدیه داداش نیا )پایان نامه برگرفته از بخشی از این مقاله 
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گرش، توجه و قصد همزمان هستند که جنبه های متصلی از فرآیند ذهن عناصر ن( پیشنهاد دادند که 2006(. شاپیرو و همکاران )2007)بیشاپ، 
. این فرآیند به شخص اجازه می دهد که دیدگاهی را در طی تجربیات رشد دهد که از حالت قضاوتی، عینی و غیر مشروح  افکار، آگاهی است

ی می احساسات و هیجانات به عنوان پدیده های گذرا، تمرکز زدایی کند. این پدیده بطور بالقوه به تغییری در روابط شخص با این پدیده ها منته
شخص به روشنی می تواند الگوهای عادتی یا حالت های ذهنی را مشاهده، شناسایی و قطع کند و پاسخ هایی را شروع کند که شود، جایی که 

 (. 2006؛ شاپیرو، 2002؛ سگال و همکاران، 2003بیشتر بازتابی باشد تا واکنشی )بائر، 
انی از ارزیابی خود واکنش نشان می دهند و از این رو نمی دانش آموزان دارای اضطراب باال به شرایط ارزیابی، با نشخوارذهنی و نگر

(. یعنی اگر فردی عاطفه منفی پایینی دارد، بطورخودکار افکار 1388توانند توجه کافی بر موقعیت های اجتماعی داشته باشند )ابوالقاسمی، 
عیارهای عمومی آشفتگی روان شناختی، فراوانی حاالت ( یکی از مNA) (. عاطفه منفی2005نشخوارگری را نیز دارد )دینر، لوکاس، و اویشی، 

 (. 1988منفی مانند اضطراب، خشم، غمیگنی و ترس است )واتسون و همکاران، 
این درحالی است که تمرینات ذهن آگاهی با تغییر نوع توجه متمرکز فرد ، مثال جابه جایی از وضعیت ذهنی انجام کار به وضعیت ذهنی 

ا کاهش نشخوارهای فکری می انجامد و به این ترتیب می تواند بر تنظیم هیجانی نیز تاثیر مطلوبی برجای گذارد . بودن، به شکسته شدن ی
ذهن آگاهی یکی از شیوه های ارزیابی کمتر منفی از رویدادهاست که امکان برداشت مثبت تر و بهره مندی از تقویت کننده های محیطی را 

(. نتیجه حاصل از پژوهش ها نشان داده اند که مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی نیز می تواند با 2008رین،؛ ک 2003فراهم می آورد )هیوبنر، 
د بهبود و افزایش مهارت های مقابله ای هم بر نشانه های استرس و هم اضطراب و نگرانی روان شناختی در دختران آسیب پذیر تاثیر داشته باش

با باالبردن هشیاری و پذیرش غیرقضاوتی افکار و هیجانات مرتبط با آن، نظم بخشی هیجانی را بسط  (. ذهن آگاهی2009)دانکان و همکاران، 
می دهد. تجربه این واکنش های هیجانی اطالعاتی را در مورد پاسخ های خودکار فیزیولوژیک در اختیار فرد قرار می دهد، که این اطالعات، 

 (. 2005ان و ارائه پاسخ های رفتاری موثرتر باشد )اورسیلو، رومر، و لرنر، خود می تواند راهنمای وی در برخورد با دیگر
( برنامه ای را توصیف می کند که در آن ترکیبی از تای چی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در مورد یک 2005) مقاله وال

ر به کار برده شده است. هرچند ابزارها و مقیاس های رسمی گروه از دختران کالس ششم و یک گروه از پسران کالس هشتم مدرسه مرکز شه
یا تحلیل های پیچیده ای در این مطالعه استفاده نشده اما مولفان مقاله بیان داشتند که گزارش های شخصی دانش آموزان نشان دهنده این 

را تجربه کرده اند و هم چنین خواب و رفتارهای  است که آنها به واسطه این برنامه خودآگاهی، خودتنظیمی، آرامش و خودمراقبتی بیشتری
( نشان دادند که ذهن آگاهی ممکن است هنگام تجربه عاطفه منفی در کودکان و 2007همکاران ) واکنشی آنها بهبود یافته است. میلر و

گونه فکر و احساس مثبت را که ممکن نوجوانان، به مثابه سبکی که به نوجوانان چگونگی آگاهی از تفسیرهای خودکار و همچنین آگاهی از هر 
 8( اظهار داشتند که برنامه ذهن آگاهی 2013است در موقعیت خاص تجربه شود، آموزش می دهد، اثربخش باشد. همچنین، پائول و همکاران )

 اخیر همخوان است.هفته ای ، اضطراب را در دانشجویان کاهش داده و احساس کنترل در آنان را افزایش می دهدکه با نتایج مطالعات 

تمرینات مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی نوجوانان دختر دبیرستانی "براین اساس، فرضیه اصلی پژوهش حاضر عبارتست از : 

ختران آیا انجام تمرینات ذهن آگاهی بر کاهش میزان اضطراب د".  همچنین با توجه به گروه نمونه ، این پرسش هم مطرح است که "تاثیر دارد

  " نوجوان تاثیر دارد؟ 

 
 روش

 کنندگان شرکت

ی آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی دانش آموزان دختر نوجوان پایه های هشتم، نهم مقطع متوسطه است که در یکی از جامعه
منطقه دو شهر تهران، یک مشغول به تحصیل بودند. از بین دبیرستان های دخترانه  1395دبیرستان های یکی از مناطق شهر تهران در سال 

دانش آموز در کالس های هشتم تا دهم داشت. گروه نمونه پژوهش با روش  293دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد که در مجموع 
 32نفر از طریق غربالگری و برحسب نمرات پرسشنامه اضطراب زانگ شناسایی شدند که در نهایت  60غربالگری اضطراب، انتخاب شد. تعداد 

نفر بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در هریک از این  32نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند برگزیده شد و این 
نفر شرکت داشتند و بصورت تصادفی یکی از این گروه ها به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه  16گروه ها نمونه ای به حجم 

 پس آزمون با گروه کنترل( است. -نی شبه آزمایشی )طرح پیش آزموترل انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع مطالعهکن
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 ابزار
نگ جهت سنجش اطراحی شده است. مقیاس اضطراب ز 1970در سال گ ناپرسشنامه توسط ز: این (SAS) نگااضطراب ز پرسشنامه

ناشی از اضطراب تدوین شده عاطفی -ای است. سواالت این پرسشنامه بر مبنای نشانگان بدنیگزینه 4ماده  20اضطراب طراحی شده و دارای 
 تبار و روایی مناسب برخوردار است.است و از اع

رفتاری –( به منظور سنجش مشکالت تنظیم هیجانی 2004) گراتز این پرسشنامه توسط رفتاری گراتز:-پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی
برای تقریبا همیشه  5برای تقریباً هرگز، تا  1گذاری آن در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت از سئوال بوده و نمره 36شده است که دارای  تدوین

قرار می گیرد. عالوه بر نمره کل، دارای هفت زیرمقیاس هست که شامل: عدم پذیرش هیجانات، رفتار  180تا  36گیرد و نمره کل بین انجام می
، فقدان آگاهی هیجانی، محدودیت در دستیابی به استراتژی های تنظیم هیجان و فقدان وضوح در هیجانات است.  محور، کنترل تکانه هاهدف 

(. 2004( است )گراتز، α= 93/0دهد که این مقیاس دارای همسانی درونی باال برای کل مقیاس )نتایج مربوط به اعتبار پرسشنامه نشان می
( به بررسی روایی و اعتبار این مقیاس پرداختند. آنها اعتبار مقیاس را با استفاده از 1392، سعیدیان، حسین چاری و ادریسی )همچنین خانزاده

 اند.گزارش کرده 91/0تا  79/0و اعتبار بازآزمون آن را در دامنه بین  88/0تا  66/0آلفای کرونباخ برای شش زیرمقیاس در دامنه بین 

 ی اجراشیوه
( بود. جلسات هفته ای یک بار و به 1990زین )-جلسه ای تهیه شد که بر اساس فرمت کابات 8گروه آزمایش، یک راهنمای عملی برای 

مدت یک ساعت و نیم توسط پژوهشگر که بر اساس رویکرد مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش دیده بود برگزار شد. همچنین برای آموزش برنامه 
کنندگان گروه آزمایش بی از جزوات و تکالیف و صداهای موجود به زبان فارسی استفاده کرد. هر کدام از شرکتمبتنی بر ذهن آگاهی است. مر

کردند. در طول هفته از در هر هفته صدای ضبط شده ی تکنیک آن هفته را برای تمرین بیشتر در منزل در طول هفته دریافت می
هایی که دقیقه تکنیک های آن هفته را با کمک لوح 45ته ای شش روز هر روز به مدت کنندگان خواسته می شد که خارج از جلسات هفشرکت

، آموزش تمرینات (body Scan) گرفت، تمرین کنند. هر هفته یکی از تکنیکهای وارسی بدنیتوسط آموزش دهنده در اختیار آنها قرار می
 شد.به آنها آموزش داده می (yoga postures) یوگا ، آموزش تنفس، آموزش وضعیت های(meditation training) ایمراقبه

 

 نتایج

از روش آماری تحلیل کواواریانس استفاده شد . اما ابتدا مفروضه  -متناسب با فرضیه و طرح پژوهشی و گروه ها –برای تحلیل داده ها 
کلموگروف و بررسی مفروضه یا -های آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه، یعنی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش با کمک آزمون اسمیرنف

تمرینات مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودتنظیمی هیجانی  "این مطالعه فرضیه اصلی . وین بررسی شدشرط همگنی واریانس ها با کمک آزمون ل
 بود. "نوجوانان دختر دبیرستانی تاثیر دارد 

 1ولجد              

 در دو گروه آزمایش و کنترلخودتنظیمی هیجانی نمره نتایج تحلیل کواریانس برای               
 SS df MS F P منابع تغییر

 <001/0 102.113 11251.366 1 11051.366 پیش آزمون
 <001/0 44.492 4705.197 1 4815.197 گروه
   108.227 29 3138.571 خطا

محاسبه شده برای نمرات پس آزمون خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر دو گروه آزمایش و  Fبا توجه به نتایج جدول باال  مقدار 
دانش گواه، بعد از ثابت نگه داشتن اثر  نمرات پیش آزمون معــنادار است. بنابراین برنامه آموزشی تمرینات ذهن آگاهی بر خودتنطیمی هیجانی 

د بطور دریافت کرده اند در مقایسه با دانش آموزان دختر گروه گواه که این برنامه را دریافت نکرده ان آموزان دختر گروه آزمایش که این برنامه را
در پایان و به عنوان یک یافته فرعی و جانبی این پرسش مطرح شد که آیا در میزان اضطراب این دختران نیز تغییری معنادار تاثیرداشته است. 
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از تحلیل کوواریانس استفاده شد و یافته ها موید تاثیر معنادار تمرینات ذهن اگاهی بر شدت عالیم مر نیز  ایجاد شده است ؟ برای بررسی این ا
 اضطراب در شرکت کنندگان بود.

 بحث

بر میزان خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان اضطرابی دختر تاثیر داشت. این مداخالت ذهن آگاهی همانطورکه نتایج تحلیل نشان داد، 
( آنها اینگونه  2004( و اورسیلو،رومر، لرنر، و تول،)2010)  ( ، گامبرل و کیلینگ2010با نتایج پژوهش های زیر همسو بود ؛ ساویر و دایان ) یافته

تبیین کردند که ذهن آگاهی با باالبردن هشیاری و پذیرش غیرقضاوتی افکار و هیجانات مرتبط با آن، نظم بخش هیجانی را بسط می دهد. به 
اسطه این نوع مشاهده غیرقضاوتی، فرد احساس می کند که بر پاسخ های هیجانی و رفتارهای خود کنترل بیشتری دارد و از این طریق و

 احساس خودتنظیمی وی افزایش می یابد. 
حتی در جمعیت های  همچنین مواجهه تدریجی با باورهای مربوط به توانایی کنترل موقعیت و مقابله موثرتر نیز می تواند همراه باشد ،

(. به عبارتی ، بی نظمی هیجانی زمانی روی می دهد که افراد تجربیات هیجانی خود 2004غیربالینی نیز کمک  میکند مانند چانگ و همکاران)
کشانده شده، مورد را نمی پذیرند و از هیجانات مرتبط با آن تجربه اجتناب می کنند. با این وجود، در ارزیابی مجدد، هیجانات به سطح هشیاری 

(. در این روش نظم بخشی، 2008واکاوی قرار می گیرند، و ارتباط بین حاالت درونی و محرکات بیرونی از نو بررسی می شوند)ایتون و برادلی، 
و بالطبع رفتارهای در قیاس با سرکوبی هیجانی، تجربه هیجانات منفی و نهایتاَ رفتار منفی کاهش پیدا کرده، در حالی که تجربه هیجانات مثبت 

کرده و اثربخش افزایش می یابد. بنابراین، فرد با ارزیابی رویداد یا ارزیابی مجدد رویداد از لحاظ شناختی می تواند تجربه هیجانی را دگرگون 
 .غالباَ عاطفه منفی را کاهش دهد

ر انجام شد و ضمنا امکان نمونه گیری از تمامی مهمترین محدودیت پژوهش حاضر، آن بود که تنها برای گروه دانش آموزان نوجوان دخت
مناطق تهران و گسترده تر کردن جامعه آماری نبود. بنابراین جامعه پژوهش محدود به یک منطقه از شهر تهران شد. همچنین ، چون این طرح 

ر پی داشت . البته از سوی دیگر می بایست به اجبار درون فضای مدرسه اجرا می شد، محدودیت های زمان و مکانی را برای پژوهشگر د
پیشنهاد می شود با تکرار پژوهش های مشابه ، راهی برای تسری بیشتر این برنامه ی آموزشی و مهارت های مربوط به آن فراهم شود . مسلما 

 یادگیری تمرینات ذهن آگاهی و کاربست آن در کنار فنون دیگر می تواند ارزشمند باشد.
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