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خالصه
مقدمه :شكست عاطفي ،آسیبهای روانشناختي و هیجاني فراواني برای دختران ایجاد ميکند که
ضروری است با بكارگیری درمانهای روانشناختي مناسب نسبت به کاهش این آسیبها اقدام شود.
اما آیا آموزش ذهنآگاهي نوجوان محور به کاهش افسردگي و اضطراب دختران دارای شكست
عاطفي کمک ميکند؟ بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش ذهنآگاهي
نوجوانمحور بر افسردگي و اضطراب دختران دارای شكست عاطفي انجام گرفت.
روش کار :پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه و دوره
پیگیری دوماهه بود .جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه دختران نوجوان دوره دوم متوسطه
دارای تجربه شكست عاطفي در شهرستان ازنا (استان لرستان) بود .در این پژوهش تعداد  63دختر
نوجوان دارای تجربه شكست عاطفي با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در
گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15دختر در گروه آزمایش و  15دختر در گروه گواه).
گروه آزمایش آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور (بوردیک )2312 ،را طي دو و نیم ماه در  13جلسه

Email: mozhganarefi@yahoo.com

 93دقیقهای دریافت نمودند .پرسشنامههای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ضربه عشق
(راس ،)1999 ،پرسشنامه افسردگي (بک و همكاران )1993 ،و پرسشنامه اضطراب(بک و همكاران،
 )1911بود .داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور بر افسردگي و اضطراب دختران دارای
شكست عاطفي تأثیر معنادار دارد (.)p>3/331
نتیجه گیری :یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور با
بهره گیری از فنوني همانند فنوني همانند افكار ،هیجانات و رفتار آگاهانه ميتواند به عنوان یک درمان
کارآمد جهت کاهش افسردگي و اضطراب دختران دارای شكست عاطفي مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :آموزش ذهنآگاهي ،افسردگي ،اضطراب ،شكست عاطفي

خرداد-تیر  ،99شماره  ،2ویژه روانشناسي ،سال 36

 -22مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مقدمه

این گسستگي فرد در حالت غم و انزوا به سر برده و نشانگان
(سیلر،6

ایجاد رابطه پایدار و معنيدار یكي از ظرفیتهای اجتماعي

ضربه عشق پدیدار ميشود

کلیدی انسان است .پیوند والدین به نوزاد خود ،پیوند کودک به

عالیم شدیدی است که پس از فروپاشي یک رابطه رمانتیک

پدر و مادر ،دلبستگيهای عاشقانه در دوران نوجواني و جواني،

بروز ميکند و عملكرد فرد را در زمینه تحصیلي و اجتماعي و

دوستيهای نزدیک و دیگر اشكال پیوند انسان ،برای جسم و

حرفهای مختل ميکند .برحسب راهنمای تشخیص اختالالت

سالمت رواني ضروری است .در دوران کودکي ،روابط با پدر و

رواني ،ميتوان ضربه عشق را یک اختالل اضطرابي پس سانحه

مادر اغلب به عنوان مهمترین رابطه شرح داده شده است ،در

به حساب آورد ،چرا که از یک سو پس از حادثه دلخراش اتفاق

حالي که دردوران نوجواني و جواني ،روابط با شرکای عشقي

ميافتد و از سوی دیگر عالیم جسماني و خلقي و اضطرابي

به تدریج اهمیت پیدا ميکند (بهرامي احسان ،بهرامي احسان،

اختالل پس از ضربه را ایجاد ميکند .شكست عاطفي بر اثر

صادقي و کارخانه .)2311 ،در دوره نوجواني ویژگيهای روابط

عواملي همچون عدم عشق ،عدم اعتماد ،عدم صداقت و

عاشقانه در میان نوجوانان متفاوت است در دوره نوجواني اولیه

مشكالت وابستگي مانند نبودن یكدیگر ،خستگي و عدم عالقه،

( 12-12سال) نوجوانان به موضوعات عشقي عالقمند ميشوند،

ارتباط کم و رفتار نامناسب اتفاق افتد (فایلد ،دیاگو و پالز،2

در این دوره برای اجتماعي شدن به سوی گروههای مختلط

.) 2313

گرایش پیدا ميکنند .روابط عاشقانه دختر و پسر در نوجواني

در تحقیات مختلف افسردگي 5و اضطراب 3به عنوان شایعترین

میانه ( )11-15کوتاهمدت و به شكل تصادفي است ،در این

عالیم شكست عاطفي معرفي شده است (مکدونالد.)2313 ،1

دوره شوخيها و رفاقتها ،رنگ و شور جنسي دارد .در

افسردگي یک اختالل خلقي است که با عالیمي چون احساس

نوجواني پایاني ( )23-11نوجوانان برای شكل دادن به یک

خمودگي در تمام روز ،کم شدن عالیق ،احساس گناه ،بیخوابي،

رابطه عاطفي قوی همراه با سازگاری با دیگران ،بر روی رشد

پرخوابي ،برانگیختگي یا کندی رواني حرکتي ،خستگي و از

عشق تمرکز دارند (صنمنژاد و همكاران .)2311 ،نوجوانان با

دست دادن انرژی و وزن ،عدم تمرکز حواس ،افكار مرگ و یا

روابط عاشقانه فرصت پیدا ميکند که تمایالت و هیجانات ناشي

ایدههای خودکشي شناخته ميشود (ریزلند ،فورگت ،ریمز و

از امیال جنسي خود را شناسایي کرده و رفتارهای جنسي را بیان

گیرکین .)2311 ،1از طرفي اضطراب عبارت ازیک احساس

کنند و چگونگي رابطه با یک فرد در همان سن و برونریزی

منتشر شده ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسي با منشاء

هیجانات دوره نوجواني را یاد بگیرند .اما در دوره نوجواني

ناشناخته ،که به فرد دست ميدهد و با عالئمي چون :عدم

روابط عاشقانه نسبتاً کوتاهمدت است (سیمپسون.)2316 ،1

اطمینان ،درماندگي و برانگیختگي فیزیولوژی ،هیجانزدگي،

بررسيهای متفاوتي نشان دادهاند که شكست وگسستگي در این

بیقراری ،عدم تمرکز ،ترس از رخ دادن یک اتفاق و احساس از

روابط نیز ميتواند یكي از دردناکترین هیجاني باشد که

دست دادن کنترل شناخته ميشود (مامان 9و همكاران.)2319 ،

نوجوان تجربه ميکند .شكست عاطفي شامل یک مجموعه نشانه

درمانهای مختلفي برای بهبود مولفههای روانشناختي و هیجاني

و عالیم شدید است که پس از گسستگي ناگهاني یک رابطه

در نوجوانان آسیبپذیر همچون نوجوانان دختر دارای شكست

عاشقانه ظاهر ميشود (پوپال .)2315 ،2شكست در عشق یک

عاطفي به کار گرفته شده است .یكي از جدیدترین روشهای

حالت ناامیدی و حقارت وحشتناک پس از جدایي از فردی
است که او را دوست داشته و از سوی او رد شده است .در اثر
. Simpson
. Popal, Dehkhoda

1
2

 .)2316نشانگان ضربه عشق

3

. Sailor
. Field, Diego, Pelaez
5
. depression
6
. anxiety
7
. McDonald
8
. Reissland, Froggatt, Reames, Girkin
9
. Mamun
4
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جدید ،آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور 1است (بوردیک،

داده است که آموزش ذهنآگاهي ميتواند با ایجاد توانایي

 )1693که کارآیي بالیني آن در پژوهشهای گوناگون همچون

شناختي ،منجر به کاهش اضطراب ،افسردگي و استرس در افراد

پژوهشهای معتمدی ()1691؛ اشرفي ()1691؛ لي ،ژانگ،

شود (اسموسكي و روبینز.)2311 ،9

کای ،وانگ ،بای و ژائو)2312( 2؛ پری -پاریش ،کوپرلند-

با توجه به پیامدهای روانشناختي ،هیجاني و عاطفي نامطلوب

لیندر ،وب و سیبینگا)2313( 6؛ هوپ وود و اسچات)2311( 2؛

بروز شكست عشقي و تاثیرات گسترده آن بر روند زندگي

هافمن ،آنجلیا و گومز)2311( 5؛ کروسول 3و همكاران ()2311؛

فردی ،اجتماعي و ارتباطي دختران و اینکه ميتواند زندگي

قاسمي بستگاني و موسوی نجفي ( )2311و ماتیس ،دونت و

فردی و خانوادگي آنها را با آسیب جدی مواجه سازد ،ضروری

بیل )2319( 1در داخل و خارج از کشور نشان داده شده است.

است اقدامات مقتضي برای بهبود مولفههای روانشناختي،

عالوه بر این این درمان در پژوهش حسیني و منشئي ()1691؛

هیجاني و عاطفي این افراد صورت گیرد .بنابراین با توجه به تاثیر

اصليآزاد ،منشئي و قمراني ( )1691و فرهادی ،اصليآزاد و

آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور بر کاهش مشكالت رواني،

شكرخدایي ( )1691نیز مورد استفاده و کارآیي آن تایید شده

رفتاری و هیجاني نوجوانان ،و از سوی دیگر به دلیل عدم انجام

است .روش ذهنآگاهي قصد دارد از طریق آموزش ذهني ،با

پژوهش مشابه ،پژوهش حاضر در پي پاسخ به این سوال است

تغییر سیر کارکردی و بالیني ذهني مراجع ،به تغییر و بهبود

که آیا آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور بر افسردگي و

عملكرد و رابطه مراجع کمک کند .افراد با ذهنآگاهي باال نه

اضطراب دختران دارای شكست عاطفي تاثیر دارد؟

تنها به خود و موقعیت دروني و بیروني خود آگاه هستند ،بلكه به
تغییرات ایجاد شده در ظاهر و رفتارهای دیگران نیز آگاهي
باالیي دارند .به عبارت دیگر در یک رابطهی ذهنآگاهانه افراد
توانایي شناخت واقعي افكار و احساسات خود را پیدا ميکنند و
در گام بعدی ميتوانند بر پایه توانایي شناسایي درست افكار و
احساسات به قابگیری مجدد این افكار و احساسات بپردازند.
این توانایي به انسان کمک ميکند تا فرایند خودکار چسبندگي
به افكار و احساسات شكستهشده و آن را به صورت پدیدهای
گذرا ببینند که تنها قسمت کوچكي از وجود را فراگرفته و نه
تمام وجود را (براون و کسر .)2335 ،1طبق پژوهشهای انجام
شده ذهنآگاهي کودک و نوجوانمحور ميتواند منجر به
کاهش مشكالت تحصیلي ،هیجاني و رفتاری دانشآموزان
مختلف شود (نریماني ،زاهد و گلپرور1691 ،؛ وصالي ،احدی،
کجباف و نشاطدوست1693 ،؛ وليپور ،حسینیان و
پورشهریاری .)1693 ،چنانكه نتایج پژوهشهای پیشین نشان
1

. Adolescent Mindfulness Training
. Lei, Zhang, Cai, Wang, Bai, Zhu
3
. Perry-Parrish, Copeland-Linder, Webb, Sibinga
4
. Hopwood, Schutte
5
. Hofmann, Angelina, Gomez
6
. Crosswell
7
. Mathis, Dente, Biel
8
: Brown & Kasser
2

روش کار
طرح پژوهش حاضر ،از نوع نیمهآزمایشي با پیشآزمون-
پسآزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود .جامعه
آماری پژوهش شامل شامل کلیه دختران نوجوان دوره دوم
متوسطه دارای تجربه شكست عاطفي در شهرستان ازنا (استان
لرستان) بود .از این میان ،تعداد  63نفر به شیوه نمونهگیری
هدفمند انتخاب شدند .بدین صورت با مراجعه به آموزشگاههای
دخترانه دوره دوم متوسطه شهرستان ازنا ،پرسشنامه ضربه عشق
بین دانشآموزان این آموزشگاهها توزیع شد .پس از جمعآوری
و نمرهگذاری پرسشنامهها ،و حذف پرسشنامههای ناقص و
مخدوش ،دانشآموزاني که نمرات باالتر از نمره برش پرسشنامه
ضربه عشق به دست آوردند ،مورد شناسایي قرار گرفتند (نمره
باالتر از  .) 25در مرحله آخر تعداد  63نفر از دانشآموزان
دختر دارای شكست عاطفي انتخاب و به صورت تصادفي در
گروههای آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15نفر در گروه
آزمایش و  15نفر در گروه گواه) .در گام بعد افراد گروه
آزمایش مداخله آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور را در طي
. Smoski & Robins

9
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 13جلسه  93دقیقهای به صورت هفتهای یک بار در طي دو و

آمده است (دهقاني .)1619 ،در پژوهش حاضر از این پرسشنامه

نیم ماه دریافت نمودند ،در حالیكه گروه گواه به زندگي عادی

جهت تشخیص دختران با شكست عاطفي استفاده شد.

خود ادامه داده و در لیست انتظار قرار گرفته و نهایتاً پس از

پرسشنامه افسردگی

جمعآوری دادهها ،آموزشهای داده شده در قالب برشور به آنها
اراده داده شد .در مالکهای ورود به پژوهش شامل جنسیت
دختر ،دامنه سني  11 -13سال ،حضور در دوره دوم متوسطه،
کسب نمره باالتر از  25در پرسشنامه ضربه عشق ،عدم استفاده از
داروهای روانپزشكي و تمایل به حضور در پژوهش بود.
همچنین مالک های خروج از پژوهش نیز شامل داشتن بیش از
دو جلسه غیبت ،عدم همكاری و انجام ندادن تكالیف مشخص
شده در کالس ،عدم تمایل به ادامه حضور در فرایند انجام
پژوهش و بروز حادثه ناخواسته که امكان ادامه حضور فرد در

پرسشنامه افسردگي توسط بک و همكاران در سال  1993تهیه
شد .این پرسشنامه شامل  21سئوال است که هر سئوال یک بعد
از افسردگي را ميسنجد .پاسخدهندگان به این آزمون ،به هر
ماده بر مبنای یک مقیاس لیكرت چهار درجهای از صفر تا سه
پاسخ دادند .حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر آن 36
است .با جمع کردن نمرات فرد در هر یک از مادهها ،نمره فرد
به طور مستقیم به دست آمد .نمرههای این آزمون به این شكل
طبقهبندی شدهاند 3 :تا (16هیچ یا کمترین افسردگي) 12 ،تا (19
افسردگي خفیف) 23 ،تا ( 21افسردگي متوسط) 29 ،تا 36

جلسات درمان را مختل ميکند ،بود.

(افسردگي شدید) (فتحي ،منشئي ،حاتمي ورزنه ،اصليآزاد و

ابزار پژوهش

فرهادی .)1692 ،اعتبار و روایي این آزمون از هنگام تدوین

پرسشنامه ضربه عشق :1پرسشنامه ضربه عشق که پرسشنامه

تاکنون مورد ارزیابي های متعدد قرار گرفته است که عمدتاً

نشانگان شكست عاطفي نیز نامیده ميشود ،مقیاسي است که

نتایج مظلوبي داشته اند .در تحقیقات متعدد روایي این آزمون از

راس در سال  1999برای سنجش شدت ضربه عشق تهیه کرده

 r=3/16تا  r=3/96با میانگین  r=3/13به دست آمده است.

است .این پرسشنامه از ده ماده تشكیل شده است که هر ماده

درجه روایي همزمان با درجه بندی های بالیني برای بیماران

چهار گزینهای است و فرد الزم است تا بر اساس تجربه ضربه

روانپزشكي نشانگر ضریب همبستگي متوسط تا باال

عشقي خود مناسبترین گزینه را انتخاب کند .این پرسشنامه

است( r=3/55تا  .)r=3/93همچنین این آزمون با آزمون های

یک ارزیابي کلي از میزان آشفتگي جسمي ،هیجاني ،شناختي و

دیگری که افسردگي را ميسنجند همبستگي باالیي داشته است.

رفتاری فراهم ميکند .دامنه نمرات این پرسشنامه بین صفر تا 63

از جمله همبستگي این آزمون با زیر مقیاس افسردگي آزمون

است .کسب نمره باالتر نشان دهنده شكست عاطفي فرد است.

چندوجهي شخصیتي مینه سوتا r=3/12 ،به دست آمده است

اگر نمره بین  20تا  30باشد این وضعیت به معنای تجربه جدی

(رئیسیان ،گلزاری و برجعلي .)1693 ،پایایي پرسشنامه حاضر در

نشانگان ضربه عشق است .نمره بین  10تا  19نشان ميدهد که

این پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ  3/16محاسبه

نشانگان ضربه عشقي وجود دارد اما در حد قابل تحملتری

گردید.

است .نمره بین  0تا  ،13به طور جدی زندگي را تخریب

پرسشنامه اضطراب

نميکند .در پژوهشي ضریب همساني دروني (ضریب آلفا)
پرسشنامه شكست عاطفي دریک گروه 48نفری از جمعیت
دانشجویي 0/81گزارش کردند .ضریب پایایي آن در همین
گروه با روش باز آزمایي به فاصله یک هفته  0/83به دست

پرسشنامه اضطراب توسط بک ،اپستین ،براون و استیر)1911( 2
تدوین شده و نشانه های اضطرابي را مي سنجد .مقیاس اضطراب
بک یک پرسشنامه خودسنجي  21سوالي است که با هدف
اندازه گیری شدت اضطراب طراحي شده است .این آزمون
شدت اضطراب را در یک هفته اخیر و در دامنه ای از «اصالً» تا

. Love Trauma Inventory

1

. Beck, Epstein, Brown, Steer

2
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«شدید» مورد ارزیابي قرار ميدهد .نمره هر سوال بین صفر تا 6

پس از اخذ مجوزهای الزم و انجام فرایند نمونهگیری (مطابق باا

بوده و دامنه نمرات بین صفر تا  36ميباشد .نمره باال نشان دهنده

آنچه ذکر گردید) ،دانشآموزان انتخاب شاده ( 63کارمناد) باه

اضطراب بیشتر است .بک و همكاران ( )1911همساني دروني

شیوه تصادفي در گروههای آزمایش و گواه گمارده شادند (هار

مقیاس را برابر با  3/92و پایایي بازآزمایي یک هفتهای آن را

گروه  15دانشآموز) .گروه آزمایش مداخالت درمااني مرباوط

 3/15و همبستگي ماده های آن را از  3/63تا  3/13گزارش

به آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور را در طي دو و نیم مااه باه

کردهاند .صفوی (2336؛ به نقل از شفیعيسنگآتش ،رفیعينیا و

صورت هفتهای یک جلسه  93دقیقهای دریافات نمودناد .برناماه

نجفي )1691 ،ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  3/92و

مداخلااهای در پااژوهش حاضاار برگرفتااه از برنامااه ذهاانآگاااهي

ضریب پایایي به روش بازآزمایي را  3/16به دست آوردهاند.

نوجوانمحور بوردیک ( )2312بود که از پاژوهش اصاليآزاد و

مطالعات انجام شده نشان ميدهد که این پرسشنامه از اعتبار و

همكاران ( )1691اقتباس شده اسات .جهات رعایات اخاالق در

روایي باالیي برخوردار است .ضریب همساني دروني آن  3/92و

پژوهش رضایت دانشآموزان بارای شارکت در برناماه مداخلاه

اعتبار آن با روش بازآزمایي به فاصلهی یک هفته  3/15و

کسب و از کلیه مراحل مداخله آگاه شادند .هامچناین باه افاراد

همبستگي مادههای آن  3/63تا  3/13متغیر است .پنج نوع روایي

گروه گواه اطمینان داده شد کاه آناان نیاز پاس از اتماام فرایناد

محتوا ،همزمان ،سازه ،تشخیصي و عاملي برای این آزمون

پژوهشي این مداخالت را دریافت خواهند نمود .همچنین به هار

سنجیده شده است که نشان دهنده کارایي باالی این ابزار در

دو گااروه اطمینااان داده شاد کااه اطالعااات آنهااا محرمانااه باااقي

اندازه گیری شدت اضطراب ميباشد (نیكخواه .)1696 ،میزان

ميماند و نیازی به درج نام نیست.

پایایي پرسشنامه حاضر در این پژوهش با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  3/91به دست آمد.
جدول -1خالصه جلسات آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور
جلسه
جلسه اول

هدف

محتوا

آشاانایي بااا افااراد ،جلااب

معرفي آموزش ذهن آگاهي و تعریف آن و توضیح پیرامون علت اجرای ایان دوره آموزشاي بارای شارکت کننادگان،

مشارکت والدین و انجاام

توضیح پیرامون چگونگي برنامهریزی برای تمرینات ذهنآگاهي و گنجاندن این تمرینات در زندگي روزانه ،مشارکت

تمرینااااااات مقاااااادماتي

والدین و یادداشتهای روزانه درباره تمرین ذهنآگاهي ،آموزش و انجام تمرینات مرباوط باه وضاعیتهاای تمریناات

ذهنآگاهي

مراقبه ذهن آگاهي(وضعیت نشستن روی صندلي ،وضعیت خوابیده ،نشستن به حالت چهار زانو ،حالت لوتاوس کامال ،
وضعیت دستها) و ارایه تكلیف خانگي.

جلسه دوم

کساب آگااهي نسابت باه

صحبت در مورد تجربه شرکتکنندگان در مورد ذهنآگاهي ،تمرین تنفس آگاهانه و آموزش تنفس شاكمي ،تمارین

تفس آگاهانه

ذهن آشفته در برابر ذهن آرام با کمک بطری اکلیلي ،ارایه تكلیف خانگي.
صحبت در مورد تجربه شرکتکنندگان از ذهانآگااهي و تكارار تانفس ذهانآگاهاناه و آماوزش اساكن بادن ،ارایاه

جلسه سوم

آموزش اسكن بدن

جلسه

کساب آگااهي نسابت باه

تكرار تمرینات پایه تنفسي و آموزش آگاهي نسبت به زمان حال باا کماک تمارین لیاوان آب ،انجاام حرکاات ذهان-

چهارم

زمان حال

آگاهانه ،ارایه تكلیف خانگي.

کساب آگااهي نسابت باه

صحبت در مورد تجربه شرکت کنندگان از تمرینات ذهن آگاهي و آموزش ذهن آگاهي نسبت به پنج حاس (خاوردن

جلسه

اعمااال پاانج حااس اصاالي

ذهن آگاهانه  ،گوش دادن ذهن آگاهانه ،لمس کردن ذهن آگاهانه ،بوییادن ذهان آگاهاناه ،دیادن ذهان آگاهاناه) باه

پنجم

بدن

همراه تكرار تمرین تنفس ذهن آگاهانه و ارایه تكلیف خانگي.

تكلیف خانگي

جلسه

کسب آگاهي نسبت به

ششم

هیجانات

جلسه

مرور تمرینات تنفسي

انجام تنفس آرمیدگي مقدماتي ،انجام تمرین ذهنآگاهي نسبت باه هیجاناات و یادداشاتنویساي دربااره ذهانآگااهي
نسبت به هیجانات ،استفاده از سناریوهای " بازرس مفید و بازرس غیر مفید" .ارایه تكلیف خانگي
مرور تمرینات تنفسي و اسكن بدن و انجام تمرین ذهنآگاهي نسابت باه افكاار"مراقباه رودخاناه روان" .ارایاه تكلیاف
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هفتم

خانگي

جلسه

کسب آگاهي نسبت به

هشتم

عملكرد عضالت

جلسه نهم

کسب آگاهي نسبت به
حرکات بدن

جلسه دهم
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بكارگیری ذهن آگاهي
در زندگي روزمره

تكرار تمرینات پایه تنفسي (تنفس آرمیدگي) و تمرین تنآرامي عضالني تدریجي ،انجام بازی "عوض کردن کاناال".
ارایه تكلیف خانگي
انجام تمرینات تنفسي پایه (مراقبه تنفسي" ،انجام حرکات ذهن آگاهانه ،تكرار سناریوی"بازرس مفیاد و غیار مفیاد" و
ارایه تكلیف خانگي
مرور تمرینات ذهن آگاهي که در طي جلسات گذشته آموزش داده شد و آموزش "ذهن آگاهي در فعالیات روزاناه" .
مراقبه محبت شفقتآمیز(آرزوهای دوستانه) .ارایه تكلیف خانگي

در این پژوهش برای تجزیاه و تحلیال دادههاا از دو ساطح آماار
توصیفي و استنباطي استفاده شده است .در سطح آماار توصایفي
از میااانگین و انحااراف اسااتاندارد و در سااطح آمااار اسااتنباطي از
آزمون شاپیرو -ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهاا،
آزمون لوین برای بررسي براباری واریاانس هاا ،آزماون ماوچلي
جهت بررسي پیشفارض کرویات دادههاا و همچناین از تحلیال
واریانس باا انادازهگیاری مكارر بارای بررساي فرضایه پاژوهش
اسااتفاده گردیااد .نتااایج آماااری بااا اسااتفاده از ناارمافاازار آماااری
 SPSS-26مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج
یافتههای جمعیت شناختي نشان داد که داناشآماوزان حاضار در
پااژوهش دارای دامنااه سااني  13تااا  11سااال بودنااد کااه بیشاترین
فراواني در گروه آزمایش مربوط به گروه سني  11ساال (23/33
 )%و در گروه گواه نیز مربوط به گروه سني  13ساال ()% 56/66
بااود .میااانگین و انحااراف اسااتاندارد متغیرهااای وابسااته پااژوهش
(افسااردگي و اضااطراب دختااران دارای شكساات عاااطفي) در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون ،به تفكیک دو گاروه آزماایش
و گواه ،در جدول  ،2ارائه شده است.
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جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد افسردگي و اضطراب در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مولفهها

گروهها

افسردگي
اضطراب

پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

62/66

1/22

1/96

6/61

9/23

6/19

گروه گواه

21/21

2/12

21/56

2/62

21/56

2/62

گروه آزمایش

21/21

1311

9/66

5/16

9/16

2/33

گروه گواه

25/11

2/22

25/21

2/56

22/21

5/35

قبل از ارائه نتایج تحلیل آزمون واریانس با اندازهگیری مكرر،

ميداد پیشفرض همگني واریانسها رعایت شده است

پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت.

( .)p<3/35از طرفي نتایج آزمون  tنشان داد که تفاوت نمره-

بر همین اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که

های پیشآزمون گروههای آزمایش و گروه گواه در متغیرهای

پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها در متغیرهای

وابسته (افسردگي و اضطراب) معنادار نبوده است (.)p<3/35

افسردگي و اضطراب در گروههای آزمایش و گواه در مراحل

همچنین نتایج آزمون موچلي بیانگر آن بود که پیشفرض

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری برقرار است(.)p<3/35

کرویت دادهها در متغیرهای افسردگي و اضطراب رعایت شده

همچنین پیشفرض همگني واریانس نیز توسط آزمون لوین

است(.)p<3/35

مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود که این یافته
جدول  -3تحلیل واریانس با اندازهگیری مكرر جهت بررسي تاثیرات درون و بین گروهي برای متغیرهای افسردگي و اضطراب
متغیرها

افسردگي

اضطراب

مقدار f

مقدار p

اندازه

توان

مجموع

درجه

میانگین

اثر

آزمون

مجذورات

آزادی

مجذورات
3/3331

3/13

1

مراحل

111/13

2

693/96

111/66

3/53

1

گروهبندی

1395/51

1

1395/51

63/51

3/3331

3/16

1

تعامل مراحل و گروهبندی

363/65

2

611/11

169/22

3/3331

خطا

121/11

53

2/21

مراحل

211/29

2

115/91

115/91

3/3331

3/11

1

گروهبندی

336/21

1

336/21

22/31

3/3331

3/22

3/99

تعامل مراحل و گروهبندی

611/12

2

119/21

121/61

3/3331

3/12

1

خطا

15/32

53

1/62

همانگونه که نتایج جدول  6نشان ميدهد که میزان  Fاثر تعامال

پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با یكدیگر تفاوت معنايداری

مراحل و گروه بارای متغیار افساردگي ( )169/22و بارای متغیار

دارند .جهت بررسي تفاوت میانگین گروه آزمایش با گروه گواه

اضطراب ( )121/61است کاه در ساطح  3/331معنايدار اسات.

در متغیرهای پژوهش ،در جدول  2نتایج مقایساه میاانگین گاروه

این یافته نشان ميدهد که گروههای آزماایش و گاواه از لحاا

آزمایش و گواه در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

متغیرهااای پااژوهش (افسااردگي و اضااطراب) در سااه مرحلااه

گزارش شده است.

جدول  -4نتایج مقایسه میانگین گروه آزمایش و گواه در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در متغیرهای پژوهش
مولفه

مرحله

مقدار t

افسردگي

درجه آزادی

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد برآورد

سطح معناداری

پیشآزمون

3/62

21

3/56

1/55

3/16

پسآزمون

-9/31

21

-13/23

1/31

3/3331

پیگیری

-13/96

21

-11/33

1/31

3/3331
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پیشآزمون

3/56

21

3/33

1/12

3/59

پس آزمون

-3/51

21

-1/33

1/15

3/3331

پیگیری

-1/21

21

-1/56

1/11

3/3331

همانگونه نتایج جدول  2نشان ميدهد ،در متغیرهای افسردگي و

پاسخهای هدفمند مفیدی را انتخاب کنناد کاه منجار باه باروز و

اضطراب تفاوت میانگین گروه آزمایش با گروه گواه در مرحله

تقویت افكار و رفتارهای افسردهساز ميشود .این در حالي است

پیشآزمون ( 3/16و  )3/59معنيدار نیست و در نتیجه بین دو

که در نبود ذهنآگاهي افراد با آسیبهای روانشناختي ،به طور

گروه آزمایش و گواه در این مرحله تفاوت معنيداری وجود

خودکار با روشهای خو گرفته و ناهشیار نسبت به وقایع محیطي

ندارد .اما تفاوت میانگین گروه آزمایش و گروه گواه در مرحله

واکنش نشان ميدهند (کروساكا و همكااران .)2311 ،از طرفاي

پسآزمون ( 3/3331و  )3/3331و پیگیری ( 3/3331و )3/3331

باید اشاره کرد که دختاران نوجاوان دارای شكسات عااطفي باه

در متغیرهای افسردگي و اضطراب معنيدار ميباشد .در نتیجه

علت تجارب عاطفي آسیبزا و استفاده از پاساخهاای شاناختي،

میانگین گروه آزمایش در این دو مرحله به صورت معنيداری

روانشناختي و هیجاني خو گرفته ،تواناایي روانشاناختي جهات

متفاوت از میانگین گروه گواه ميباشد .این بدان معناست که

تولید پاسخهای شناختي نوآورانه را در خود ادراک نمايکنناد؛

آموزش ذهنآگاهي نوجوانمحور منجر به کاهش افسردگي و

چرا که پردازشهای شناختي آنها درگیر شكست عااطفي پایش

اضطراب دختران دارای شكست عاطفي در مراحل پسآزمون و

آمده است .بنابراین درمان ذهنآگاهي با ایجاد تغییر در سااختار

پیگیری گردد.

عواطااف ،هیجانااات و افكااار دختااران نوجااوان دارای شكساات

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آماوزش ذهانآگااهي
نوجوانمحور بر افساردگي و اضاطراب دختاران دارای شكسات
عاطفي انجام گرفت .یافتاه اول پاژوهش نشاان داد کاه آماوزش
ذهن آگاهي نوجوانمحور منجار باه کااهش افساردگي دختاران
دارای شكست عاطفي شده است .نتایج پژوهش حاضر همسو باا
نتااایج پااژوهش معتماادی ()1691؛ حساایني و منشاائي ()1691؛
فرهادی و همكاران ()1691؛ لي و همكااران ()2312؛ هاافمن و
همكااااران ()2311؛ کروساااول و همكااااران ()2311؛ قاسااامي
بستگاني و موسوی نجفي ( )2311و ماتیس و همكااران ()2319
بود .این پژوهشگران در نتایج پژوهش خاود گازارش کاردهاناد
که آموزش ذهنآگاهي ميتواند منجار باه کااهش آسایبهاای
روانشناختي و هیجاني شود .چنانكه معتمدی ( )1691بیان کرده
است که درمان ذهنآگاهي ميتواند منجر به کااهش افساردگي
کودکان و نوجوانان شود .در تبیین این یافته ميتاوان بیاان نماود
که ذهنآگاهي و مهارتهای ذهنآگااهي باه دختاران نوجاوان
دارای شكست عاطفي یااری مايرسااند تاا نسابت باه الگوهاای
افكار ،عواطف ،هیجانات و رفتارهاای اتوماتیاک و افساردهسااز
خود بینش و آگاهي پیدا کنند و سپس بتواند به صورت ماهراناه

عاطفي آنان را قادر ميسازد که با آگاهي از فرایندهای شاناختي
و فراشناختي خود بتوانند بدون رنج از بازخواني افكار مارتبط باا
شكست عاطفي ،پاسخهای جدیدی را در فرایند شناختي ایجاد و
بروز داده و از افسردگي خود بكاهند.
یافتاااه دوم پاااژوهش نشاااان داد کاااه آماااوزش ذهااانآگااااهي
نوجوانمحور منجر به کاهش اضطراب دختاران دارای شكسات
عاطفي شده است .یافته حاضر همساو باا نتاایج پاژوهش اشارفي
()1691؛ پری -پاریش و همكاران ()2313؛ هوپ وود و اسچات
()2311؛ اصلي آزاد و همكااران ( )1691باود .ایان پژوهشاگران
نشان دادهاند که درمان ذهانآگااهي دارای کاارآیي الزم بارای
جامعه آماری کودکان و نوجوانان است .بر همین اساس اشارفي
( )1691بیااان کاارده اساات کااه درمااان ذهاانآگاااهي ماايتوانااد
اضطراب کودکان و نوجوانان را کااهش دهاد .همچناین هاوپ
وود و اسااچات ( )2311نشااان دادهانااد کااه درمااان ذهاانآگاااهي
ماايتوانااد بااا افاازایش خودآگاااهي ،آساایبهااای شااناختي و
روانشناختي افراد را کاهش دهاد .چنانكاه منطباق باا یافتاه ایان
پژوهشگران ذهن آگاهي ميتواند با فعال نمودن سیستم شاناختي
و فراشناختي افاراد بار پاردازشهاای شاناختي اضاطرابزا تااثیر
گذاشته و سبب شود تاا دختاران دارای شكسات عااطفي میازان
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اضطراب کمتری را گزارش کنند .همچنین کروسول و همكاران

از روش نمونهگیری تصادفي و عدم مهار متغیرهاای اثرگاذار بار

( ) 2311بیان نموده اناد کاه درماان ذهان آگااهي باا بكاارگیری

افسردگي و اضطراب دختران نوجاوان دوره دوم متوساطه دارای

آگااااهي شاااناختي و هیجااااني مااايتواناااد ساااالمت شاااناختي،

تجربه شكست عاطفي از محدودیتهاای پاژوهش حاضار باود.

روانشناختي و هیجاني افراد را ارتقا بخشد.

بنابراین پیشنهاد ميشود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری نتاایج،

در تبیین یافته حاضر باید اشاره کارد کاه آماوزش ذهانآگااهي

در ساطح پیشانهاد پژوهشاي ،ایان پاژوهش در ساایر اساتانهااا و

ميتواند با افزایش فرایند نظارهگری به افكار و هیجانات جاری،

مناطق و جوامع دارای فرهنگهای متفاوت ،دیگر دانشآموزان،

سبب مي شاود تاا افاراد تواناایي بیشاتری در کنتارل ،مادیریت و

مهار عوامل ذکر شده و روش نمونهگیری تصادفي اجرا شود .باا

نظاارت باار افكااار و رفتااار خاود بااه دساات آورده و نظاامبخشااي

توجااه بااه اثربخشااي آمااوزش ذهاانآگاااهي نوجااوانمحااور باار

هیجاني باالتری را تجربه نمایند .بهبود عملكرد شناختي و ایجااد

افسردگي و اضطراب دختران دارای شكست عااطفي ،در ساطح

نقش نظارهگر بر افكار باعث ميشود تا دختاران دارای شكسات

کاربردی پیشانهاد مايشاود ایان پروتكال باه مشااوران مادارس

عاطفي با بكارگیری قدرت حل مساله بهینه ،شیوههای پردازشاي

آموزش و پرورش ارائه و روش اجرای آن آموزش داده شود تاا

خود در مواجهه با چالشهای شناختي شكسات عااطفي اصاالح

آنهااا بااا شناسااایي دانااشآمااوزان دارای شكساات عاااطفي و

نموده و خود را از بند افكار اتوماتیکوار اضطرابزا حاصال از

بكااارگیری پروتكاال ذهاانآگاااهي تااالش نماینااد تااا از میاازان

شكست عاطفي برهانند .این فرایند باعث ميشود تا آنهاا بتوانناد

آسیبهای روانشناختي و هیجاني این دانشآموزان بكاهند.

پردازشهای شناختي سازمان یافتاهتاری را از خاود نشاان داده و

تضاد منافع

اضطراب کمتری را ادراک نمایند .عالوه بر این باید اشاره کارد
که انجام تمرینهای مبتني بر ذهنآگاهي موجب افزایش آگاهي
نوجوان به خود ،دیگران و موقعیتها در زمان کناوني ،باه جاای
گذشته و آیناده مايشاود (هاوپ وود و اساچات )2311 ،بادین
ترتیب دختران دارای شكست عاطفي ميآموزند کاه هار لحظاه
با نگاهي نو ،به خود و محیط ،از طریق پاسخهاای ساازگارانه باه
جای واکنشهای سریع به موقعیتها ،بین خاود و زمیناه تفااوت
قائل شده و از این طریق اضطراب کمتری را تجربه ميکنند.
محدود بودن دامنه تحقیق به دختران نوجوان دوره دوم متوساطه

در این پژوهش هیچگونه تعارض منافعي توسط نویسندگان
گزارش نشده است.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصي محمدرضا
وجدیان در دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) بود .بدین
وسیله از تمام دانشآموزان حاضر در پژوهش و مسئولین
آموزش و پرورش شهرستان ازنا که همكاری کاملي جهت
اجرای پژوهش داشتندسپاسگزاری ميشود.

دارای تجربه شكست عاطفي در شهرستان ازنا؛ عدم بهارهگیاری
منابع
اشرفي ،بهاره .)1691( .اعتبارسنجي بسته آموزش ذهن آگاهي کودک محور برای کودکان 16-1سال دارای افسردگي ،اضطراب ،پرخاشگری ،وسواس
عملي و بیشفعالي .پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اصفهان.
اصلي آزاد ،مسلم؛ منشئي ،غالمرضا و قمراني ،امیر .)1691( .تأثیر درمان ذهنآگاهي بر تحمل ابهام و درآمیختگي فكر و عمل مبتالیان به اختالل
وسواس بياختیاری .فصلنامه سالمت روان کودک.92-16: )1( 3 ،
بوردیک ،دبرا .)1693(.راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهي به کودکان و نوجوانان .ترجمه غالمرضا منشئي ،مسلم اصلي آزاد ،الله حسیني و
پریناز طیبي ،اصفهان :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمياصفهان(خوراسگان)( .تاریخ انتشار به زبان اصلي.)2312 ،
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حسیني ،الله و منشئي ،غالمرضا .)1691( .اثربخشي آموزش ذهن آگاهي کودک محور بر سازگاری اجتماعي و عالئم افسردگي کودکان مبتال به
اختالل افسردگي ،فصلنامه روان شناسي افراد استثنایي.119-233 ،)29(1 ،
دهقاني ،محمود .)1611( .کارآیي رواندرماني کوتاه مدت تعدیل کننده اضطراب بر نشانگان ضربه عشق .رساله دکتری روانشناسي بالیني دانشگاه علوم
بهزیستي و توانبخشي تهران.
رییسیان ،اکرمالسادات ،.گلزاری ،محمود ،.برجعلي ،احمد .)1693(.اثربخشي امیددرماني بر کاهش میزان افسردگي و پیشگیری از عود در زنان درمان
جوی وابسته به مواد مخدر .اعتیادپژوهي.21-23 :)11(5 ،
شفیعي سنگ آتش س ،رفیعي نیا پ ،نجفي م .)1691(.اثربخشي درمان فراشناختي بر اضطراب و مولفه های فراشناختي مبتالیان به اختالل اضطراب
فراگیر ،مجله روان شناسي بالیني.19-61 :)2(2 ،
فتحي ،الهام ،.منشئي ،غالمرضا ،.حاتمي ورزنه ،ابولفضل ،.اصليآزاد ،مسلم ،.فرهادی ،طاهره .)1692(.بررسي اثربخشي مشاوره گروهي خودبخشودگي
مبتني بر مفاهیم قرآني بر افسردگي دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ،اندیشه های نوین تربیتي.121-139 :)6(12 ،
فرهادی ،طاهره؛ اصليآزاد ،مسلم و شكرخدایي ،نیلوفرسادات .)1691( .اثربخشي درمان ذهنآگاهي بر کارکردهای اجرایي و همجوشي شناختي
نوجوانان مبتال به اختالل وسواس فكری-عملي ،فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایي.92-12 ،)2(9 ،
معتمدی ،فاطمه .)1691(.اثربخشي ذهن آگاهي کودک محور بر اضطراب ،پرخاشگری ،کمالگرایي و نارسایي هیجاني دانش آموزان  1تا  12سال
دارای اختالل خواندن شهر اصفهان .پایان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اصفهان.
نریماني ،م؛ زاهد ،ع؛ گل پرور م .)1691(.رابطه ذهن آگاهي ،سبکهای مقابلهای و هوش هیجاني با سالمت رواني در دانشجویان .فصلنامه علوم تربیتي،
.91-135 ،)19(5
نیكخواه ماندانا .)1696(.اثربخشي پذیرش و تعهد درماني بر اضطراب و سالمت روان دانشآموزان دارای اضطراب امتحان ،پایان نامه کارشناسي ارشد،
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اصفهان(خوراسگان).
وصال محمود ،ر ،.احدی ،ح ،.کجباف ،م ،.نشاطدوست ،ح .)1693(.اثربخشي مداخله مبتني بر ذهن آگاهي ویژه کودکان بر ذهن آگاهي و سالمت
روان آنها ،مجله مطالعات ناتواني.1-13 :)16(1 ،
وليپور ،م ،.حسینیان ،س ،.پورشهریاری ،م .)1693(.تاثیر آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر مشكالت رفتاری کودکان ،فصلنامه سالمت
رواني کودک.62-25 :)2(2 ،
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Abstract
Introduction: Affective failure brings about many psychological and
emotional damages for the girls that applying appropriate psychological
therapies to decrease these damages is necessity. But does the adolescentbased mindfulness training help decreasing the depression and anxiety of the
girls with affective failure? therefore the present study was conducted to
investigate the effectiveness of adolescent-based mindfulness training on the
depression and anxiety of the girls with affective failure.
Methods: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest,
and control group and a two-month follow-up design. The statistical
population included all secondary high school female adolescents with
affective failure in the town of Azna (province of Lorestan). 30 female
adolescents experiencing affective failure were selected through purposive
sampling method and randomly replaced into experimental and control
groups (15 girls in the experimental and 15 girls in the control group). The
experimental group received adolescent-based mindfulness training (Bordik,
2014) in ten ninety-minute sessions during two-and-a-half-months. The
applied questionnaires were Love Trauma Inventory (Ross, 1999),
depression questionnaire (Beck et.al, 1996) and anxiety questionnaire (Beck
et.al. 1988). The data taken from the study were analyzed through repeated
measurement ANOVA.
Results: The results showed that the adolescent-based mindfulness training
has significant effect on the depression and anxiety of the girls with
affective failure (p<0.001).
Condusions: The findings of the present study showed that the adolescentbased mindfulness training can be used as an efficient method to decrease
depression and anxiety of the girls with affective failure through the
application of techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.
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