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Abstract
The aim of the present study was investigating the
effectiveness of mindfulness-based cognitive
therapy on cognitive emotion regulation in gifted
male students. The statistical population of the
present study was all male students in the first high
school in Gifted Shahre-Babak High School in the
academic year of 2018-2019. In this research, the
purposive sampling method was used. after the
initial implementation of the questionnaire, 30
subjects who had less scores in the cognitive
emotion regulation were selected and randomly
assigned to experimental (15 people) and control
(15 people) groups. For the experimental group,
during 8 2-hour sessions, a mindfulness-based
cognitive therapy intervention program was
implemented between the pre-test and post-test
intervals. To collect data, the Cognitive Emotion
Regulation Questionnaire of Garnowski et al.
(2001) was used. Data were analyzed using the
univariate analysis of covariance (ANCOVA). The
results showed that mindfulness-based cognitive
therapy training has a significant effect on reducing
maladaptive strategies of cognitive emotion
regulation and increasing adaptive strategies
(except acceptance and refocusing on planning)
(P<0.01). Therefore, mindfulness-based cognitive
therapy education can be considered as an effective
intervention in improving the cognitive emotion
regulation in gifted students.
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مهدی ولی زاده پورکانی

چکیده
هدف پژوهش حاضرررر بررسررری اثربخشررری شرررنا درمانی مبتنی بر
) بر نظمجویی شررنا تی هیجان دانشآموزان پسرررMBCT( ذهنآگاهی
 جامعه آماری پژوهش حاضررر کلیه دانشآموزان پسررر دوره.تیزهوش بود
- 98 متو سطه اول دبیر ستان تیزهو شان شهر بابک در سال تح صیلی
. در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند اسررتداده شررد. بود1397
 ندر که از نظمجویی30،بدین گونه که پس از اجرای اولیه پرسرررشرررنامه
شنا تی هیجانی کمتری بر وردار بودند از جامعه آماری پژوهش انتخاب
 ندر) جای داده15(  ندر) و گواه15( و به تصرررادف در دو گروه آزمایش
 برنامه مدا له، سررراعته2  جلسررره8  برای گروه آزمایش در طی.شررردند
آموزش شرررنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی در فاصرررله پیشآزمون و
 برای جمعآوری دادهها از پرسرررشرررنامه نظمجویی.پسآزمون اجرا شرررد
 دادهها با.) ا ستداده شد2001( شنا تی هیجان گارند سکی و همکاران
اسرررتداده از روش تحلیو کواریانس تکمتغیره مورد تجزیه و تحلیو قرار
 نتایج پژوهش نشررران داد که آموزش شرررنا درمانی مبتنی بر.گرفتند
ذهنآگاهی بر کاهش راهبردهای نظمجویی شنا تی هیجان ناسازگارانه و
افزایش راهبرد های سرررراز گارا نه ( به جز پذیرش و تمرکز م جدد بر
 ب نابراین میتوان آموزش.)P< 0/01( بر نا مهریزی) تاثیر مع ناداری دارد
شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی را به عنوان مدا لهای موثر در بهبود
. دشواری نظمجویی شنا تی هیجان دانشآموزان تیزهوش دانس

درمانی

99  مرداد:پذیرش

 شنا، نظمجویی شنا تی هیجان، تیزهوش:واژههای کلیدی
.مبتنی بر ذهنآگاهی
99  خرداد: دریافت
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از آنجا که دوره نوجوانی دورهای اس که در آن تغییرات جسمی و روانی -اجتماعی نوجوان با هیجانات شدید همراه اس و بسیاری
از دستگاههای عصبی یا شنا تی که هیجان را کنترل میکنند در ضمن این دوره به رشد میرسند (هوپر1و همکاران ،)2004 ،بر ی از مسائو
اجتماعی و هیجانی از جمله کمالگرایی ،اضطراب و مدیری استرس ،بهویژه در افراد تیزهوش ممکن اس مشکوساز باشد .زندگی روزمره
یک دانشآموز بواسطه مسائو دیگر رایج در دوره متوسطه پیرامون فشار همساالن ،تغییرات هورمونی و نیاز به همنوایی و تعلق ،میتواند
طاق فرسا باشد (داس و بلوم .)2018 ،2نوجوانان که به طور طبیعی و در اثر تغییرات این دوره سطوح باالتر اضطراب و استرس را تجربه
میکنند ممکن اس بیشتر مستعد تجربه دشواری تنظیم هیجان باشند (امیری ،قاسمینسب و جمالی .)1397 ،وقتی توان مدیری
هیجانی در دم انتظارات اجتماعی باال که بر تیزهوشان اعمال میشود قرار میگیرد ،سازماندهی هیجانها دچار اغتشاش و آشدتگی
میشود (ساقی و مرادیپور .)1394 ،به گدته نیهارت 3و همکاران ( )2002و رابینسون )2004( 4دانشآموزان تیزهوش وقتی تواناییشان
ودتردیدی تمایو دارند که
درجه پاسخ به مطالبات تح انتظار کاهش مییابد احساس سر وردگی میکنند .آنها همچنین به سم
5
بر اعتماد به ندس ،روابط همساالن ،ظرفی سازگاری و ودپنداره به گونه مندی تأثیر میگذارد (بردی و بنبو  .)1986 ،از آنجا که آنها به
شکس عادت ندارند ،این احساسات و سر وردگیها میتواند باعث ایجاد ا تالالت روانی مانند افسردگی ،اضطراب و استرس در بین
دانشآموزان تیزهوش شود (بیکر و ایساک .)2014 ،6نوجوانان تیزهوش در موقعیتی قرار دارند که ممکن اس به طور ویژه در معرض
8
آسیب کمالگرایی نابهنجار قرار داشته باشند (رنزولی2003 ،7؛ به نقو از پوران .)1390 ،برمبنای یافتههای استورنلی ،فل و هوی
( )2009دانشآموزان تیزهوشی که تح فشارهای کمالگرایانه برای کسب موفقی هستند مستعد عواطف مندی مانند افسردگی و اضطراب
9
هستند .تحقیقات نشان داده اس که هر دو کمالگرایی نابهنجار و بهنجار با ابعاد مندی نظمجویی شنا تی هیجان همراه هستند (ماسدو
و همکاران .)2017 ،از دیدگاه نظری ،تنظیم هیجان ممکن اس تجربه و ابراز پریشانی مرتبط با کمالگرایی و انتظارات شکس ورده را
تعدیو کند .کمالگرایانی که میتوانند هیجانات ود را تنظیم کنند ،ممکن اس ا تالل کمتری را تجربه کنند (آفرونتی و ودروف بوردن،10
.)2017
یکی از جنبههای مهم فرایند تنظیم هیجان ،تنظیم تجارب هیجانی از طریق عناصر شنا تی اس  .این مدهوم در متون روانشنا تی
نظمجویی شنا تی هیجان 11نامیده میشود .این بعد از نظمجویی که نظمجویی شنا تی هیجان نامیده میشود بر شیوه شنا تی دستکاری
ورود اطالعات برانگیزاننده هیجان دالل دارد (اوکسنر و گراس .)2005 ،12مدهومسازی گارندسکی و کریج )2007( 13از نظمجویی شنا تی
هیجان شامو نه راهبرد مقابلهای شنا تی اس که معموال در پاسخ به رویدادهای استرسزا استداده میشوند .چهارتا از آنها ناسازگار قلمداد
میشوند و رابطه مثبتی با اضطراب و افسردگی دارند که عبارتند از :سرزنش ود ،14سرزنش دیگران ،15نشخوار ذهنی 16و فاجعهآمیز-
پنداری .17پنج بعد دیگر مربوط به پاسخهای مقابلهای سازگارانه اس که عبارتند از :پذیرش ،18تمرکز در برنامهریزی ،19تمرکز مجدد
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مثب  ،1ارزیابی مجدد مثب  2و دیدگاهپذیری( 3ماسدو و همکاران .)2017 ،تنظیم هیجان از اهمی اساسی در تحول بهنجار بر وردار
اس و تنظیم هیجانی ضعیف یا بدتنظیمی هیجان یک عامو اصلی در ایجاد آسیبشناسی روانی به شمار میرود (سیسچتی و کوهن،4
 .)2006بررسی راهنمای تشخیصی و آماری ا تاللهای روانشنا تی نشان میدهد که بیش از  50درصد ا تاللهای بالینی محور یک و
بیش از 90درصد ا تاللهای شخصی محور دو و به طور کلی بیش از  75درصد ا تاللهای روانشنا تی بر نقایصی در تنظیم هیجان
دالل دارند (سادوک و همکاران.)2015 ،5
در تحقیقات گذشته ،به بررسی تنظیم شنا تی هیجان در کودکان تیزهوش پردا ته شده اس  .یوسدی ( )1385در پژوهشی نشان
داد که راهبردهای مقابلهای ناسازگارانه نظمجویی شنا تی هیجان و ارزیابی مجدد مثب مهمترین پیشبینیکنندههای افسردگی و
اضطراب در دانشآموزان استعداد در شان هستند .پژوهش کریمی ،بزازیان و بابا انی ( )1386حاکی از این اس که بین استرس ادراکشده
مثب و مولدههای پذیرش ،تمرکز مجدد مثب  ،ارزیابی مجدد مثب رابطه مثب و با تمرکز مجدد بر برنامهریزی و فاجعهسازی در
دانشآموزان تیزهوش رابطه مندی وجود دارد .استرس ادراکشده مندی با مولدههای نشخوارگری ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی و فاجعهسازی
رابطه مثب و با پذیرش ،تمرکز مجدد مثب  ،دیدگاهپذیری و ارزیابی مجدد مثب رابطه مندی دارد .ساقی و مرادیپور ( )1394در پژوهشی
دریافتند که بین شا ه چهارم هوش هیجانی یعنی تنظیم یا اداره هیجانی در دانشآموزان تیزهوش د تر و پسر با نمرات هوشبهر
همبستگی وجود ندارد .عباسی ( )1395در پژهشی نشان داد که این دانشآموزان توانایی نظمدهی و پردازش هیجانی متداوتی دارند و
درنتیجه ،با مدیری متداوت هیجانات ،سبک مقابلهای متداوتی تجربه میکنند و در بر ی از مولدههای پردازش هیجانی مانند سرکوب،
جدایی و آشدتگی نمرات باال و مشکوسازی میگیرند .پژوهش انجام شده توسط امیری ،قاسمینسب و جمالی ( )1397حاکی از این اس
که نوجوانان تیزهوش در بر ی راهبردهای مقابلهای سازگارانه (تمرکز مجدد مثب  ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی) سطوح پایین و در نشخوار
ذهنی سطوح باالیی را تجربه میکنند.
6
یکی از متغیرهایی که میتواند در تنظیم هیجان موثر باشد و ا یراً مورد توجه دانشمندان قرار گرفته اس  ،ذهنآگاهی اس (ساین،
النسیون ،کورت ،واهلر .)2006 ،7ذهنآگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار ،رفتار ،هیجانات و انگیزهها اس به طوری که بهتر
بتوانیم آنها را مدیری و تنظیم کنیم .از طرفی ذهنآگاهی یک عامو زیربنایی مهم برای رسیدن به رهایی اس ؛ زیرا روشی موثر و قوی
درمانی مبتنی بر
برای اموش کردن و توقف فشارهای دنیا و یا فشارهای ذهنی ود فرد اس (کابات زین .)2005 ،8برنامه شنا
ذهنآگاهی 9ابداع شده توسط تیزدل 10و همکارانش در 1992براساس تحلیو ابتکاری سودمندی شنا درمانی ،به گروههایی از بیماران
افسرده بهبود یافته آموزش میدهد که چگونه به طور متداوتتری از قبو با تدکرات و احساسات مندی ود بدون تمرکز به تغییر اعتقاد در
مورد محتوای تدکر ارتباط یابند (یونسی و رحیمیانبوگر .)2008 ،شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی یک مدا له کوتاه مدت سا تاریافته
اس  ،از روی مدل کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی سا ته شده و اصول درمان شنا تی به آن اضافه گردیده اس  .هدف آموزش تدکر
حضور ذهن ،مانند شنا درمانی سنتی ،تغییر محتوای افکار نیس ؛ بلکه هدف ،ایجاد نگرش یا رابطه متداوت با افکار ،احساسات و عواطف
اس که شامو حدظ توجه کامو و لحظه به لحظه و نیز داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت اس (ولز .)2002 ،11ذهنآگاهی
و پاسخ دادن به نشانههای هیجانی احشایی مانند تندس سریع ناشی از اضطراب شدید میشود ،به
باعث افزایش توانایی فرد در شنا
12
فرد اجازه میدهد تا تجلی بدنی یک هیجان و سپس ودتنظیمی به منظور کنترل این هیجان را تشخیص دهد (تپر ،سگال و اینزلی ،
 .)2013چون افزایش توجه و آگاهی نسب به افکار ،هیجانات و تمایالت عملی مثب از وجوه مثب ذهنآگاهی اس (اوگدن و مینتون،13
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روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا یک مطالعه نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل اس .
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه اول دبیرستان تیزهوشان شهر بابک در سال تحصیلی  1397 - 98بوده
اس  .روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری هدفمند بود .جه انتخاب نمونه پژوهش پس از اجرای اولیه پرسشنامه نظمجویی شنا تی
هیجانی بر روی  69دانشآموز متوسطه اول 30 ،ندر با توجه مالکهای پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه گواه (15ندر) و آزمایش (15ندر)
گمارش شدند .مالک ورود شامو نمره کو  101و پایینتر از پیشآزمون نظمجویی شنا تی هیجانی ،سالم جسمی ،نبود مصرف داروی
روانگردان و رضای انواده برای همکاری در برنامه مدا لهای و مالک روج عدم همکاری برای شرک در جلسات بود .گروه آزمایش 8
جلسه  120دقیقهای آموزش شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی را دریاف کرد ولی به شرک کنندگان گروه گواه هیچ آموزشی داده
نشد.
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 )2006و ذهنآگاهی باعث افزایش احساس بدون قضاوت شده و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدههای فیزیکی کمک میکند
(براوان و ریان )2002 ،1بنابراین باعث میشود نوجوانان از عواطف مثب و مندی ود آگاه شوند و این نقش مهمی در بهبود و تعدیو
حاالت هیجانی آنان ایدا میکند .فرایندهای تنظیم هیجان موجب افزایش توانایی فردی برای انجام کار و افزایش آگاهی از نیازهای هیجانی
میشوند (گراس.)2002 ،
تحقیقات اثربخشی مدا الت مبتنی بر ذهنآگاهی را در طیف گستردهای از شرایط روانشنا تی که با ا تالل در تنظیم هیجانات
مشخص شدهاند نشان دادهاند (گئوندلمن ،مدیروس و رامپس .)2017 ،2نتایج تحقیقات کروزل 3و همکاران (  )2007و کروزل ،آیزنبرگر و
لیبرمن )2008(4نشان داد که افراد با ذهنآگاهی بیشتر به طور موثرتر از قشر پیشپیشانی استداده میکنند تا هیجانات ناشی از بادامه را
کنترل کنند .مطالعات تصویریرداری عصبی نشان میدهد که این نوع آموزش ذهنی ممکن اس بر انعطافپذیری سا تار و عملکرد مغز
تاثیر داشته باشد (تاماسینو 5و همکاران2013 ،؛ فاکس 6و همکاران .)2014 ،احمدی ( )1395و فرانکو 7و همکاران ( )2016نشان دادند
که آموزش شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر تنظیم هیجانی و کنترل شم دانشآموزان موثر اس  .پژوهشهای صدوقی و حسامپور
( )1395و ابراهیمی ،جعدری و رنجبرسودجانی ( )1397در مورد بررسی رابطه ذهنآگاهی با نظمجویی شنا تی هیجان در دانشجویان
نشان دادند که ذهنآگاهی میتواند به عنوان یک عامو پیشبینی برای کنترل هیجانات و تنظیم شنا تی هیجانات موثر واقع شود .سلیمانی
و محمد نژاددوین ( )1396در پژوهشی بر روی نوجوانان دریافتند که بین راهبردهای مثب هیجانی و ذهنآگاهی رابطه مثب معنادار و
همچنین بین راهبردهای مندی هیجان و ذهنآگاهی رابطه مندی معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش پیرسیگ )2017( 8نشان داد که مدا له
کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی میتواند بر مشکالت تنظیم هیجان کودکان موثر باشد .تورانزاس 9و همکاران ( )2018در پژوهشی با
عنوان ارزیابی برنامه ( 10APACذهنآگاهی برای تیزهوش) ،دریافتند که مدا له مبتنی بر ذهنآگاهی برنامه  APACمیتواند بر افزایش
ظرفی هیجانی موثر باشد.
با توجه به آنچه گدته شد و از آنجایی که دانشآموزان تیزهوش مهمترین منابع انسانی آینده برای توسعه و پیشرف هر کشور هستند
شنا مدا الت روانشنا تی کارآمدتر بر تنظیم هیجان در این دانشآموزان سبب کاهش و بهبود مشکالت تنظیم هیجانی ،افزایش رشد
و پیشرف استعدادها و شایستگیهایشان میشود .از سویی با توجه به اینکه پژوهشی دا لی مبنی بر بررسی تاثیر شنا درمانی مبتنی
بر ذهنآگاهی بر نظمجویی هیجان دانش آموزان مدارس تیزهوشان یاف نشد ،بنابراین هدف این پژوهش پاسخگویی به این سوال بود که
آیا شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی موجب افزایش نظمجویی شنا تی هیجان دانشآموزان پسر مدارس تیزهوشان میشود؟
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ابزار سنجش
1

پرسشنامه نظمجویی شناختی هیجان ( :)CERQ-Pنسخه اصلی این پرسشنامه شامو  9زیر مقیاس و  36ماده اس

که

جدول -1محتوای جلسات درمان شناختدرمانی مبتنی بر ذهنآگاهی سگال و همکاران ()2002
جلسه

محتوای جلسات

جلسه
اول

ود کار :وردن کشمش با آگاهی مراقبه وارسی بدن .تکلیف انگی :انجام وارسی
بیان قوانین و اهداف جلسات گروهی ،هدای
بدنی در طی  6روز .وارسی بدنی ،انجام ذهنآگاه یک فعالی عادی روزمره در هر روز (شستن ،غذا وردن ،مسواک زدن و)....

جلسه
دوم

جلسه
چهارم
جلسه
پنجم

تمرین مقابله با موانع ،مراقبه وارسی جسمانی ،تمرین افکار و احساسات 10 ،دقیقه مراقبه نشسته .تکلیف انگی :مراقبه معاینه
بدن ،ده دقیقه حضور ذهن بر روی جریان تندس معطوف کردن توجه به یک فعالی روزمره به شیوهای متداوت ،ثب یک واقعه
وشایند.
آموزش تندس همراه با حضور ذهن ،تمرین دیدن و شنیدن به مدت  5دقیقه ،تکنیک راه رفتن ذهنآگاهانه و فضای تندس3
دقیقهای .بازنگری تمرینات .تکلیف انگی :ترکیبی از مراقبه کشش بدن و ندس کشیدن (روزهای  2 ،1و  )3تمرین تندس و
کشش و حرک توجه آگاهانه و تمرین فضای تندس سه دقیقهای  3بار در روز و ثب وقایع نا وشایند
ماندن در زمان حال  5دقیقه حضور ذهن دیداری یا شنیداری ،مراقبه نشسته و راه رفتن با حضور ذهن .تکالیف انگی :مراقبه
نشسته ،راه رفتن ذهنآگاهانه و تندس سه دقیقهای.
اجازه حضور -بازنگری تمرینات و انجام مراقبه نشسته – آگاهی از تندس ،بدن ،صداها ،افکار و بحث و گدتگو در مورد اهمی
پذیرش و ویژگیهای آن .با تأکید بر اهمی فضای تندس  3دقیقهای مقابله ای .تکلیف انگی :مراقبه نشسته و فضای تندس سه
دقیقهای.
آموزش توجه به ذهن ،افکار مثب و مندی ،وشایند یا نا وشایند بودن افکار ،اجازه ورود افکار مندی و مثب به ذهن و به آسانی
ارج کردن آنها از ذهن بدون قضاوت ،مراقبه نشسته ،فضای تندس سهدقیقهای .تکلیف انگی  :مراقبه نشسته و تندس سه
دقیقهای و ایجاد سیستم هشدار اولیه.
مراقب از ود -تمرین تکنیکهای قبلی در این جلسه به گونهای که به عنوان یک کار متداول روزانه مورد استداده قرار گیرد
فضای تندس  3دقیقهای نه تنها روزانه  3بار و هر زمانی که متوجه استرس و هیجانات نا وشایند میشوند.

جلسه
هشتم

استداده از آمو تهها برای کنارآمدن با وضعی های لقی در آینده ،تمرین مراقبه وارسی جسمانی ،مروری بر آنچه در دوره
گذش  ،به پایان رساندن مراقبه و در نهای اجرای پسآزمون از گروه آزمایش و کنترل.

جلسه
سوم

جلسه
ششم
جلسه
هدتم

cognitive emotion regulation questionnaire

1
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گارندسکی و همکاران ( ) 2001آن را به منظور ارزیابی نحوة تدکر افراد بعد از تجربة ر دادهای تهدیدکننده یا استرسزای زندگی ابداع
کردهاند؛ و شامو راهبردهای مندی (سرزنش ود ،سرزنش دیگران ،نشخوار ذهنی و فاجعهآمیزپنداری) و راهبردهای مثب (پذیرش ،تمرکز
مجدد بر برنامهریزی ،تمرکز مجدد مثب و دیدگاهپذیری) اس  .پاسخهای این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجهای (همیشه ،اغلب
اوقات ،معموال ،گاهی و هرگز) تنظیم شده اس  .سازندگان این پرسشنامه اعتبار آن را از طریق آلدای کرونباخ برای راهبردهای مثب ،
مندی و کو پرسشنامه به ترتیب برابر با  0/93 ،0/86 ،0/91گزارش کردهاند (گارندسکی و همکاران .)2001 ،نسخه فارسی این پرسشنامه
توسط حسنی ( )1389تدوین شده اس  .اعتبار زیرمقیاسهای نسخه فارسی بر اساس روشهای همسانی درونی  0/76تا  0/92و بازآزمایی
 0/51تا  0/77گزارش شده اس (حسنی.)1389 ،
پس از تعیین اهداف مطالعه در آغاز آموزش ،شرک کنندگانی که پس از اجرای اولیه پرسشنامه پژوهش ،با توجه به مالکهای پژوهش،
انتخاب شده بودند به صورت تصادفی به دو گروه گمارش شدند .گروه آزمایش  8جلسه 120دقیقهای (هدتهای یک جلسه) تح آموزش
شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی قرار گرفتند .برای گروه کنترل در این مدت ،هیچگونه مدا لهای صورت نگرف  .در پایان جلسات،
شا صهایی که در پیشآزمون ارزیابی شده بودند مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند .جلسات آموزش ذهنآگاهی به شیوه گروهی بر اساس
مداهیم اساسی و فنون ا تصاصی برنامه شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی سگال و همکاران ( )2002به شرح زیر تنظیم و اجرا گردید.
دادهها با استداده از روش تحلیو کواریانس تکمتغیره بوسیله نرمافزار  SPSSنسخه  18مورد تجزیه و تحلیو قرار گرفتند.
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یافتهها
جدول شماره  2میانگین و انحراف معیار نمرات شرک کنندگان گروه آزمایش و گواه را در مولدههای نظمجویی شنا تی هیجان نشان
میدهد.

هیجان
گروه آزمایش
پیشآزمون

مولده ها

گروه کنترل
پسآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

13/00

1/69

11/20

1/52

12/33

1/67

12/53

1/55

پذیرش

12/40

1/99

13/00

1/64

11/93

1/66

11/73

1/48

نشخوار ذهنی
تمرکز مجدد مثب
تمرکزمجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثب
دیدگاهپذیری

12/33
11/40
13/46
11/93
12/20

2/16
1/63
1/92
1/79
2/39

10/73
13/00
13/86
13/53
13/40

2/08
1/41
2/09
1/80
2/52

12/06
11/06
12/93
11/60
11/86

1/86
1/66
2/21
1/84
1/68

11/73
10/93
12/73
11/46
11/53

2/15
1/62
2/25
2/03
1/40

فاجعهآمیزپنداری
سرزنش دیگران

11/33
11/13

1/71
1/76

10/06
10/20

1/70
1/52

10/93
11/53

1/70
1/35

10/93
11/80

1/38
1/52

سرزنش ویش

باتوجه به جدول شماره  2میانگین نمرات دو گروه در مرحله پسآزمون نشاندهنده روند افزایش نمرههای راهبردهای سازگارانه
نظمجویی شنا تی هیجانی (پذیرش ،تمرکز مجدد مثب  ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثب و دیدگاه پذیری) و کاهش
نمرههای راهبردهای ناسازگارانه (سرزنش ویش ،نشخوار ذهنی ،فاجعهآمیز پنداری و سرزنش دیگران) اس ؛ به این صورت که میانگین
گروه آزمایشی در پسآزمون نسب به گروه کنترل در راهبردهای سازگارانه افزایش و در راهبردهای ناسازگارانه کاهش داشته اس  .این
درحالی اس که میانگین نمرات دو گروه در مرحله پیشآزمون تداوت معنیداری نداشته اس  .برای مقایسه میانگین نمرات دو گروه در
مراحو پیشآزمون و پسآزمون و پاسخگویی به فرضیههای پژوهش از آزمون تحلیو کوواریانس استداده شد.
قبو از پاسخگویی به فرضیههای پژوهشی از طریق مدل آماری انتخاب شده یعنی تحلیو کوواریانس ابتدا الزم بود پیشفرضهای
استداده از مدل مورد بررسی قرار گیرد .از اینرو نرمال بودن توزیع دادهها با استداده از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف مورد بررسی قرار
گرف و نتایج بیانگر توزیع نرمال متغیرها بود (جدول شماره  .)3سپس آزمون همگنی ماتریس مورد بررسی قرار گرف که نتایج نشانگر
برقراری شرط همگنی ماتریاسهای واریانس-کوواریانس بود .همچنین مدروضههای عدم همخطی چندگانه و همگنی شیبهای رگرسیون
و مدروضه یکسانی طای واریانسها برای تمام متغیرها نیز برقرار بوده اس .
جدول  -3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
گروه کنترل
مقدار Z

سطح معناداری

سرزنش ویش

0/734

0/654

0/724

0/672

پذیرش
نشخوار ذهنی

0/704
0/509

0/705
0/958

0/584
0/611

0/885
0/849

تمرکز مجدد مثب

0/788

0/563

0/796

0/551

تمرکز مجدد بر برنامه ریزی

0/984

0/287

0/610

0/851

متغیرها

گروه آزمایش
سطح معناداری
مقدار Z
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جدول -2میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیها در پیشآزمون-پسآزمون دو گروه آزمایش و گواه در مولفههای نظمجویی شناختی
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ارزیابی مجدد مثب
دیدگاهپذیری

0/588
0/517

0/880
0/952

0/720
0/890

0/678
0/406

فاجعهآمیزپنداری

0/685

0/736

0/674

0/754

سرزنش دیگران

0/762

0/607

0/899

0/395

جدول -4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری تأثیر عضویت گروهی بر نمرات نظمجویی شناختی هیجانی
متغیر

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح
معناداری

اندازه اثر

سرزنش ویش
طا
مجموع

24/824
17/157
4304/00

1
27
30

24/824
0/635

39/06

0/01

0/59

پذیرش
طا
مجموع

20/440
25/698
4983/00

1
27
30

20/440
1/017

12/56

0/06

0/21

نشخوار ذهنی
طا
مجموع

11/772
20/743
3919/00

1
27
30

11/772
0/768

15/32

0/01

0/36

تمرکز مجدد مثب
طا
مجموع

23/479
7/90
4393/00

1
27
30

23/479
0/293

80/22

/01

0/74

تمرکز مجدد برنامهریزی
طا
مجموع

13/681
8/753
5173/00

1
27
30

13/681
0/347

11/29

0/08

0/15

ارزیابی مجدد مثب
طا
مجموع

22/577
15/281
4823/00

1
27
30

22/577
0/566

39/82

0/01

0/59

دیدگاهپذیری
طا
مجموع

19/283
45/545
4806/00

1
27
30

19/283
1/687

11/43

0/01

0/29

فاجعهآمیزپنداری
طا
مجموع

10/39
15/557
3381/00

1
27
30

10/39
0/576

18/03

0/01

0/40

سرزنش دیگران
طا
مجموع

11/796
16/03
3714/00

1
27
30

11/796
0/594

19/85

0/01

0/42
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نتایج گزارش شده در جدول  3نتایج نشان میدهد که مقادیر  Zبدس آمده در گروه آزمایش و گوا ه از مقدار بحرانی ()α =0/05
بیشتر هستند ،بنابراین برای تمام متغیرها فرض صدر مبنی بر وجود توزیع نرمال تایید میشود و فرض یک مبنی بر عدم توزیع نرمال
رد میشود .بنابراین میتوان گد که توزیع متغیرها نرمال اس  .برای بررسی فرضیههای پژوهش مبنی بر اثربخشی شنا درمانی مبتنی
بر ذهنآگاهی بر نظمجویی شنا تی هیجان از تحلیو کووایانس تکمتغیری استداده شد که نتایج آن در جدول شماره  4ارائه شده اس .
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر نظمجویی شنا تی هیجانی در دانشآموزان
پسر مدارس تیزهوشان انجام شده اس  .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شناح درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بهگونه معناداری موجب
افزایش راهبردهای سازگارانه نظمجویی شنا تی هیجان (به جز پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامهریزی) و کاهش راهبردهای ناسازگارانه
نظمجویی شنا تی هیجان شد .این نتایج با یافتههای صدوقی و حسامپور ( ،)1395احمدی ( ،)1395سلیمانی و محمد نژاددوین (،)1396
ابراهیمی و همکاران ( ،)1397پیرسینگ ( )2017و تورانزاس و همکاران ( )2018همسو اس .
در تبیین این یافتهها میتوان گد که انجام منظم تمرینهای ذهنآگاهی موجب تغییراتی مثب در بر ی از کارکردهای روانشنا تی
و هیجانی نوجوانان تیزهوش مانند کنترل هیجان میشود که منجر به کسب انعطافپذیری روانشنا تی و هیجانی در بر ورد با رویدادهای
استرسزا و کسب مهارت تنظیم هیجان در آنان میشود؛ زیرا در نوجوانان ،قشر پیشپیشانی در حال رشد اس و بسیاری از نوجوانان با
استداده از بادامه مغز ،هیجانات را شناسایی میکنند (هولیهان2015 ،1؛ به نقو از هیلتز .)2016 ،2به نظر میرسد افراد ذهنآگاهتر ،در
کنترل واکنشهای هیجانی در قسم میانی مغز (آمیگدال و قشر سینگوالت قدامی لدی] ) 3[ACCبواسطه تعامو با بخش جلوی مغز
(قشر جلوی مغز] )4[PFCکه به توجه ،تمرکز و تنظیم هیجانات مربوط میشود ،توانایی بیشتری دارند (کرزول و همکاران2007 ،؛ کرزول،
آیزنبرگر و لیبرمن .)2008 ،مهارتهای ذهنآگاهی ذاتاً با فرایندهای از باال به پایین ،مانند آگاهی و تأمو و همچنین فرایندهای از پایین
به باال ،مانند ارزیابی هیجانی ،مرتبط اس ؛ بنابراین میتواند تنظیم شنا تی هیجانی فرد را بهبود بخشند (درایگاس و کاریوتاکی.)2018 ،5
این درمان از طریق استداده از سازوکارهایی همچون پذیرش ،بدون داوری بودن ،توصیفگری ،آگاهی ،مشاهده و با استداده از فنونی همچون
مراقبه ،آرامشدهی ،آگاهی از تندس به افراد ،منجر به افزایش توجه و آگاهی نوجوانان تیزهوش نسب به احساسات فیزیکی و روانی و
پذیرش واقعی ر دادهای زندگی میشود؛ درنتیجه آنان این توانایی را کسب میکنند که با تمرکز کامو نسب به تک تک رویدادها که
هماینک و همینجا رخ میدهد چر ة باطو افکار ود آیند مندی را درهم شکنند و افکار و احساسات ود را آگاهانه انتخاب کنند و کمتر
تح تاثیر احساسات نا وشایند و آمیگدال قرار گیرند .بواسطه تمرینها و تکنیکهای مبتنی بر ذهنآگاهی فرد نسب به فعالی های
روزانه ود آگاهی پیدا میکند ،به کارکرد ودکار ذهن در دنیای گذشته و آینده آگاهی مییابد و از طریق آگاهی لحظه به لحظه از افکار،
احساسات و حال های جسمانی بر آنها کنترل پیدا میکند و از ذهن روزمره و ودکار متمرکز بر گذشته و آینده رها میشود (سگال ،تیزدل
و ویلیامز .)2002 ،به کمک فنهای ذهنآگاهی ،افراد مشاهده عاری از قضاوت و انتقاد همراه با شدق نسب به ود و دیگران را درعمو
یاد میگیرند؛ آنها میآموزند با مشاهده افکار و هیجانات استرسزا و غمانگیز ،الگوی رفتار مندی را قبو از آنکه به چر ه معیوب کشیده
شوند شناسایی کنند ،به این ترتیب ذهنآگاهی تغییرات بسیاری در لق و و و سطح شادی و سالم افراد میگذارد (ویلیامز و
1
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همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود نتایج تحلیو کواریانس تک متغیری تداوت معناداری را بین دو گروه آزمایش و گواه در
متغیرهای سرزنش ویش ( F=39/06و  ،)P<0/01نشخوار ذهنی ( F=15/32و  ،)P<0/01تمرکز مجدد مثب ( F=80/22و ،)P<0/01
ارزیابی مجدد مثب ( F=39/82و  )P<0/01دیدگاهپذیری ( F=11/43و  ،)P<0/01فاجعهآمیزپنداری ( F=18/03و  ،)P<0/01سرزنش
دیگران ( F=19/85و  )P< 0/01نشان میدهد .با توجه به مقادیر میانگین این مؤلدهها برای گروه آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
(جدول  ،)2مشاهده میشود که آموزش شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی باعث افزایش میانگین نمرات متغیرهای پذیرش ،تمرکز مجدد
مثب  ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،ارزیابی مجدد مثب  ،دیدگاهپذیری ،در پسآزمون گردیده اس  .همچنین آموزش شنا درمانی مبتنی
بر ذهنآگاهی باعث کاهش میانگین نمرات متغیرهای سرزنش ویش ،نشخوار ذهنی ،فاجعهآمیزپنداری و سرزنش دیگران ،در پسآزمون
گردیده اس  .همچنین نتایج نشان می دهد تداوت مشاهده شده بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیرهای پذیرش ( F=12/56و )P<0/06
و تمرکز مجدد بر برنامهریزی ( F=11/29و  ،)P<0/08معنادار نشده اس  .مطابق با این نتایج آموزش شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
بر نمره کو نظمجویی شنا تی هیجان اثربخش اس .
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پنمن2012،1؛ به نقو از محمد انی و قادری .)1395 ،این درمان باعث میشود نوجوانان تیزهوش از عواطف مثب و مندی ود آگاه شوند
و این نقش مهمی در بهبود و تعدیو حاالت عاطدی آنان ایدا میکند .تنظیم هیجانی میتواند به کاهش نشخوار ذهنی کمک کند که اغلب
منجر به اضطراب میشود .چون افزایش توجه و آگاهی نسب به افکار ،هیجانات و تمایالت عملی مثب از وجوه مثب ذهنآگاهی اس
(اوگدن و مینتون )2006 ،و ذهنآگاهی باعث افزایش احسا س بدون قضاوت شده و به واضح دیدن و پذیرش هیجانات و پدیدهای فیزیکی
کمک میکند (براوان و ریان .) 2003 ،فرایندهای تنظیم هیجان موجب افزایش توانایی فردی برای انجام کار و افزایش آگاهی از نیازهای
هیجانی میشوند (گراس .)2002 ،بنابراین آموزش شنا درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی با وجود چنین روشهای سودمندی نقشی بسزا در
کاهش و بهبود هیجانات مندی و افزایش هیجانات مثب و درنتیجه افزایش نظمجویی شنا تی هیجان در نوجوانان تیزهوش دارد .انتظار
میرود کسانی که از ذهنآگاهی باالتری بر وردار هستند قادر به تنظیم بهتر هیجانات ود باشند و به عبارتی از قابلی نظمجویی هیجانی
باالتری بهرهمند باشند و در مواجهه با رویدادهای استرسزای زندگی قادر باشند هیجانات ود را بهتر کنترل کنند (صدوقی و حسامپور،
.)1395
این پژوهش دارای محدودی هایی بود .جامعة آماری پژوهش به دانشآموزان پسر دوره متوسطه اول محدود شده اس که در تعمیم
یافتهها آن به سایر شهرها ،دورههای تحصیلی و دانشآموزان د تر باید احتیاط کرد .از سویی به عل اینکه دبیرستان تیزهوشان پسرانه
دوره اول متوسطه در شهرستان یک واحد بود ،قدرت انتخاب تصادفی از میان مدارس برای پژوهشگر وجود نداش و برای جمعآوری دادهها
فقط از روش پرسشنامه استداده شد و ممکن اس افراد سعی کنند ود را مطلوبتر از آنچه هستند نشان دهند .این پژوهش به عل
تعطیالت تابستانی مدارس با آزمون پیگیری همراه نبود .پیشنهاد میشود که در آینده ،پژوهشهایی از اینگونه روی هر دو جنس انجام
پذیرد و با آزمونهای پیگیری همراه باشد تا نتایج درمان درگذر زمان بررسی شود .با توجه به اهمی یافتههای پژوهش حاضر ،در راستای
کمک به رشد و پیشرف دانشآموزان تیزهوش و پیشگیری از بروز ا تالالت روانی در آنان ،توسعه و ترویج کاربرد این رویکرد درمانی در
مدارس سمپاد الزم به نظر میرسد؛ بنابراین به مسوالن و برنامهریزان مربوطه پیشنهاد میشود به مشاوران مدارس تیزهوشان اهمی ،
مداهیم و تکنیکهای ذهنآگاهی آموزش داده شود و در محتوای کتاب درسی تدکر و سبک زندگی بخشی به ذهنآگاهی ا تصاص یابد.
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