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 چکيده
 دنیرس در کنترل زانیم بر آگاهي ذهن ياثربخش يبررس پژوهش حاضر به اثربخشي ذهن آگاهي بر

در شهر مشهد پرداخته است. اين تحقیق از نوع نیمه آزمايشي است.  دختر آموزاندانش در هدف به

ي آماري استفاده شده است.. جامعه نماآزمون با گروه کنترلآزمون و پسدر اين تحقیق از طرح پیش

 42باشد. در اين پژوهش آموزان متوسطه دختر شهر مشهد ميپژوهش حاضر شامل تمامي دانش

گیري در دسترس با مالك داشتن ضريب هوشي متوسط به باال و برقرار بودن آموز با روش نمونهدانش

هاي ساختار انگیزشي و رباره مولفهي فعالیتهاي آموزشي شرکت داشتند.. اطالعات دهمزمان کلیه

اهداف شخصي و  PCIنفري به کمك پرسشنامه 21آگاهي شرکت کنندگان در دو گروه میزان ذهن

در (WEMWBS)پرسشنامه پنج عاملي ذهن آگاهي با عنوان مقیاس بهزيستي وارويك و اذينبورگ 

از پكیج آموزشي )درمان دو مرحله کسب شد. محتواي جلسات ذهن آگاهي در پژوهش حاضر برگرفته 

(( است. جلسات به صورت کارگاه مشاوره 2011شناختي مبتني بر ذهن آگاهي باون، چاوال و مارالت )

ها و تجزيه و به منظور بررسي داده  تجزيه وتحلیل داده ها: گروهي با رويكرد آموزشي برگزار شد.

ووا ريانس تحلیل نتايج روشهاي آمار توصیفي، آمار استنباطي، و تحلیل ک

ANKOVAوMANCOVAافزار ا بكاربرده شد ونتايج بااستفاده از نرمSPSS .بحث   تحلیل گرديد

آموزان ونتیجه گیري: حاکي از آن است که آموزش برنامه ي ذهن آگاهي بر ساختار انگیزشي دانش

باعث متوسطه دختر شهر مشهد تأثیردارد.اين مطالعه نشان دادکه آموز ش مهارتهاي ذهن آگاهي 

اجتناب واعتقادبه شانس ومدت زمان "وکاهش  "انگیزه دستیابي وتعهد نسبت به هدف  "افزايش

 .مي گردد"ادراك شده نسبت به هدف 

 آگاهي، میزان کنترل،دانش آموزان دخترذهن :يديکل واژگان
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 2 سکينه سلطانی کوهبنانی، 1 ماهرخ جواهرفروش زاده

 ، نیشابور ايراننیشابور دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات ،گروه روانشناسي،روانشناسي بالیني ،دانشجوي کارشناس ارشد 1

 دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي. دانشگاه فردوسي مشهد. ايراناستاد يار ،وم تربیتيعلدکتري  2
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 مقدمه

 سوي از انگیزش خصوص در بسیاري هاي وشتهن و آثار و بوده انساني اي سرمايه مديريت در اساسي مفاهیم و موضوعات از انگیزش

شمندان ست  شده مطرح مختلف دان شي فنون تجربي، جهت از هم ونظري  جهت از هم هاآن در کها ستفاده مورد انگیز سط ا  براي مديران تو

سي و بحث مورد افراد عملكرد بهبود ست گرفته قرار برر سي در. ا شنا س يبرا تالش که ييفرآيندها روان   سازد، يم سریم را فهد به دنیر

است  زنده موجود يدرون يها حالت عبارت از زشیانگ: کنند يم فيتعر گونه نيا را زشیانگ( 2002)  نگریکل و کكس. شوند يم دهینام زشیانگ

ست 1محور هدف يمفهوم شودانگیزش، يم هدف يسو به رفتار تيهدا و تداوم ،يختگیبرانگسبب  که  تكمیل براي را يادگیرندگان انگیزش. ا

ست ياوهیش ذهن حضور د.ساز مي رهنمون مطلوب عیني هدف يك درك برآورد و کار کردن شأت يشرق مراقبة از که توجه پرداختن يبرا ا  ن

 به ،نیچن هم(. 1999 ،2 ستلريکر و  مارالت) است شده فیتوص «لحظه به لحظه شكل به حال زمان اتیتجرب به کامل توجه» عنوان به و گرفته

ضاوت بدون و حال، زمان در خاص وهیش كي به توجه رداختنپ" عنوان  که ياگونه به توجه ساختن معطوف ييتوانا ،(1994ن،يز ــــ کبات) ق

ـــ خود عنوان تحت خاص وهیش نيا داد، رشد را آن مراقبه ناتيتمر يبه وسیله بتوان  شده فيتعر گريد لحظة به لحظه كي از توجه يمیتنظ ـ

 .(1982 ن،يز ـ کبات) "است

. 

: داننديم ياصــل عنصــر ســه شــامل را زشیانگ( 1990) 3پورتر و زریاســت. اســت شــده انیب زشیانگ يبرا زین يگريد مختلف فيتعار

 را رفتار: 5کننده تيهدا يروهاین( ب باشد داشته يمشخص رفتار فرد هر شونديم باعث که هستند افراد در ييروهاین: 4کننده فعال يروهاینالف:

ــت هدف زشیانگ ،گريد عبارت به اي کنند يم تيهدا يزیچ به ــان رفتار: 6دهنده تداوم يروهاین( ج ؛ وداراس ــت جهت در که را يانس  به يابیدس

 (.1381 ، 7وير از نقل به) مي دهد تداوم ان به و دهیبخش روین تيهدا ضمن. است هدف

 را جاناتیه و ها شــناخت ازها،ین نیب مشــترك ي هنیزم که اســت يکل اصــطالح كي زهیانگ :کند يم فيتعر گونه نيا را زهیانگ وير

 فرآيند که است معتقد( 1983) 8سكلیم(. 1381 و،ير) کند يم تيهدا و رومندین را رفتار يدرون يفرآيندها هانيا از كي هر و کند يم مشخص

 و کرده آغاز هدف تحقق يبرا را آن ها که رددگ يم اطالق گريد يها سمیمكان اي زا تنش طيشرا ازها،ین ،9هاقيسا ده،یچیپ يروهاین به رشیانگ

 تیفعال انجام به نســبت عالقه و اقیاشــت از اســت عبارت زشیانگ که اعتقاد دارند( 1989) 10همكارانش و  يماند نيو.  بخشــد يم تداوم ان به

 .است الزم ها هدف به لین يبرا که ييها

 رییتغ يبرا يکمتر زهیانگ و کنند يم تيرضا احساس يزندگ از کمتر سازگارانهنا يزشیانگ ساختار يدارا افرادهاي باال مطابق با يافته

سبت يکمتر روان سالمت سطح ازد و دارن خود درمان و رفتار شیانگ ساختار يدارا افراد به ن ستند برخوردار سازگارانه يز ساس بر. ه  دگاهيد ا

 .هستند هدف بیتعق يبرا يمنف يها مشوق نیهمچن و ياجتناب زشینگا يدارا ناسازگارنه يزشیانگ ساختار يدارا افراد يزشیانگ ساختار

هايي ببینند تا بتوانند ساختار انگیزشي خود را تا حدودي الزم است چنین افرادي براي تغییر در ساختار انگیزشي ناسازگارانه آموزش

 به توان يم که است گرفته انجام يپژوهش و يعلم مراکز در يزشیانگ يساختارها بهبود و جاديا نهیزم در ياديز قاتیتحق تاکنونسازگار کنند. 

 ياديز استقبال با امروزه که است سوم نسل يرفتار ين هاادرم از يكي آگاهي ذهن وهیش اما. پرداخت يشناختافر ،يشناخت ،يرفتار يراهكارها

                                                           
1 . Goal-Oriented 
2 . Marlat & Kristeller 
3 .Ste 
4 . Active Forces 
5 . Driving Forces 
6 . The Continuity Forces 
7 .Reeve 
8 Miskel 
9 . Driver 
10 .Win Mondey Et All 
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ست شده مواجه ش. ا شناختي ين هاادرم در وهیش نيا ياثربخ شن از يدايز تعداد ديیتا مورد روان  شن و روان سالمت حوزه ساناکار  ساناروان

 . مي باشد يریادگي و آموزش يها حوزه در يتیترب

شان و افكار به تا نندیبيم آموزش کنندگانشرکت ذهن آگاهي روش در سات سا سبند آن يمحتوا به اما کنند، توجه اح  ـ کبات) نچ

 . ندينما توجه کنند، قضاوت آن ها درباره که آن بدون( است احمقانه وقت اتالف كي نيا ،لامثبراي ) خود يقضاوت افكار به يحت(. 1982 ن،يز

 

 پژوهش  ضرورت و تياهم
شیانگ يساختارها بهبود و جاديا نهیزم در ياديز قاتیتحق ش و يعلم مراکز در تاکنون يز ست گرفته انجام يپژوه  يمازجمله  که. ا

 استقبال با امروزه که است سوم نسل يرفتار ين هاادرم از يكي آگاهي ذهن وهیش اما. اختپرد يشناختافر ،يشناخت ،يرفتارروشهاي  به توان

 و روان ســالمت حوزه ســاناکارشــن از ياديز تعداد ديیتا مورد روان شــناختي ين هاادرم در وهیشــ نيا ياثربخشــ. اســت شــده مواجه ياديز

 .مي باشد يریادگي و آموزش يها حوزه در يتیترب ساناروانشن

 منظور به خود پژوهش در آن ها. اندکرده مشــخص را ناســازگارانه و ســازگارانه يزشــیانگ ســاختار نوع دو( 2002) نگریکل و سکاک

س شیانگ سبك هر يها يژگيو يبرر س جهینت نيا به يز شیانگ سبك با افراد که دندیر سازگارانه يز  از را خود جاناتیه که دارند ليتما شتریب نا

سالم قيطر ستند ياجتناب اهداف دنبال به معموال نند،زایبرانگ نا ستند معتقد اهداف بیتعق در و ه ست ه آن  يبرا يزیناچ لذت هدف به يابي د

شت خواهد ها ست و دا س در شك  عدم اي تیموفق به دنیشياند بدون افراد نيا عالوه به کرد، خواهد ناراحت يکم را آن ها زین هدف به دنیر

ــب در تیموفق ــكل به يکل طور به و پرداخته نآ يریگیپ به هدف کس ــتجو به نانهیب واقع ریغ ش ــبت و پردازند يم اهداف بیتعق و جس  به نس

 يم سالم اهداف بیتعق صرف را خود منابع است سازگارانهي آنها زشیانگ سبك که يافراد برعكس. هستند تفاوت يب اهداف شان به يابیدست

شیانگ يزمهایمكان تیاهم به توجه ریاخ هاي دهه در. کنند سي حوزه اخــــتالالت درمان و درك در يز شنا س روان  شكار اریب ست دهش ترآ  ا

 (. 1998 ،2002 ،2004  نگـر،یکل و کاکس)

 پژوهش  اهداف

 یاصل هدف  1-3-1
   آموزاندانش در هدف به دنیرس در کنترل زانیبرم آگاهي ذهن ياثربخش يبررس

  

  پژوهش: هيفرض
 .است موثر يزشیانگ ساختار  يها مولفه رییتغ بر آگاهي ذهن هايمهارت آموزش

 

 تحقيق: روش

ــي ــبه آزمايش ــت و در زمره اين تحقیق از نوع ش گیرد، در اين تحقیق از طرح پیش آزمون و پس هاي کاربردي قرار ميي پژوهشاس

( ابتدا 95-1394توسطه دختر شهر مشهد )دانش آموز از جامعه آماري تمام دانش آموزان م 126استفاده شد. تعداد  11آزمون با گروه کنترل نما

نامه شرکت در تحقیق، پرسشنامه اي و سپس به روش تصادفي انتخاب شدند و پس از تكمیل رضايتاي چند مرحلهبا روش نمونه گیري خوشه

گاهي را تكمیل کردند و در ي ذهن آنفر با ساختار انگیزشي غیر انطباقي تر انتخاب شدند و پرسشنامه 60اهداف شخصي اجرا شد. سپس تعداد 

شدند و در گروه آزمايش تعداد  42نهايت، تعداد  ساس نمرات ذهن آگاهي همتا  چنین در گروه کنترل نما تعداد شرکت کننده و هم 21نفر بر ا

سه گروه  21 ست که هر يك از اين دو گروه خود به  شدند.  الزم به ذکر ا شدند و آم 7شرکت کننده جايگزين  سیم  وزش ها بر روي نفري تق

 ي شش ماهه انجام شد. ها در دورهنفره صورت گرفت. انجام پژوهش و جمع آوري داده 7هاي گروه

نمرات ساختار انگیزشي و ذهن آگاهي شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون ثبت شد. شرکت کنندگان گروه آزمايش در جلسات 

ضور پیدا کردند )آموزش مهارت سه8هاي ذهن آگاهي ح ساعته يجل سات آموزش مهارت هاي يك  شرکت کنندگان گروه کنترل نما در جل  .)

ي پس آزمون )بعد از طي جلسات( دوباره شرکت کنندگان هر دوگروه آزمايش و کنترل (. در مرحلهيك ساعته يجلسه8مطالعه شرکت کردند )

                                                           
11 . Sham Control 
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براي حذف اثر آزمايشگر هر دو گروه توسط محقق هدايت شد نما پرسشنامه اهداف شخصي و ذهن آگاهي را تكمیل کردند. الزم به ذکر است 

ــورت تمايل از ،)محقق گواهي دوره هاي ذهن آگاهي را دارد(. پس از اجراي طرح   ــرکت کنندگان قرار گرفت تا در ص تلفن محقق در اختیار ش

 نتیجه پژوهش آگاه شوند

 تجزیه وتحليل داده ها:
 نباطي مورد بررسي قرار گرفت: يافته هاي پژوهش در دو بخش توصیفي و است

 یافته هاي توصيفی 
و شــرکت  17-18ويزگي هاي جمعیت شــناســي دو گروه بدين شــرح بود. دامنه ســني شــرکت کنندگان گروه مداخله ذهن آگاهي 

ش 17-18کنندگان گروه کنترل نما  سي ار شنا سي يا کار شنا شتند و تعداد کمي کار سوادي در حد ديپلم دا د بودند. دانش بود. اکثر والدين 

 آموزان از نظر فرزند چندم بودن در خانواده نیز پرسش شدند و از اين نظر طیف هاي متفاوتي داشتند.

 هاي پژوهشیهفرضهاي استنباطي مربوط به يافته

ـــیهوتحلیل دادهمنظور تجزيهبه ـــتفاده هاي پژوهش از آزمون آماري تحلیل کوواريانس يك راهه و چند متغیره ها و آزمون فرض اس

 گیرد.هاي استفاده از اين آزمون آماري مورد بررسي قرار ميفرضشود. ابتدا پیشمي

  آزمون کالموگروف اسمیرونوف(K-S:) 

به کار  12هاي آزمايش و گروه کنترل، آزمون کالموگروف اســـمیرنوففرض نرمال بودن توزيع نمرات در گروهبه جهت بررســـي پیش

نرمال اسـت. نتايج حاصـل از اجراي آزمون  هادادهتوان گفت توزيع ي؛ مباشـد تربزرگ 05/0ناداري آزمون از شـود. چنانچه سـطح معگرفته مي

 شود.کالموگروف اسمیرنوف مربوط به متغیرهاي پژوهش در جداول زير  ارائه مي

 

 ن آگاهی و کنترل نماهاي پژوهش در گروه هاي مداخله ذه آزمون کالموگروف اسميرنوف مقياس . نتایج حاصل از4-1جدول

 گروه کنترل نما گروه مداخله ذهن آگاهي مقادير نوع آزمون متغیر

 k-s 601/0 577/0 آزمونپیش ساختار انگیزشي

 893/0 863/0 سطح معناداري  

 k-s 622/0 501/0 آزمونپس 

 963/0 834/0 سطح معناداري  

 k-s 723/0 381/0 آزمونپیش ذهن آگاهي

 999/0 672/0 يسطح معنادار  

 k-s 449/0 161/1 آزمونپس 

 475/0 942/0 سطح معناداري  

 

 

توان گفت که در گروه هاي مي (K-S)شود؛ با توجه به نتايج آزمون کالموگروف اسمیرونوف طور که در جدول فوق مالحظه ميهمان

 بوط به متغیرهاي پژوهش نرمال مي باشند. آزمايشي و گروه کنترل نما در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توزيع نمرات مر

 

 
 

 

 

 

                                                           
12.Kolmogorov-Smirnov 
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 آزمون کالموگروف اسميرنوف مؤلفه هاي ساختار انگيزشی در گروه هاي مداخله ذهن آگاهی و کنترل نما نتایج حاصل از  4-2جدو.ل

 گروه کنترل نما گروه مداخله ذهن آگاهي مقادير نوع آزمون متغیر

 k-s 601/0 577/0 آزمونپیش دستیابي به هدف

 893/0 863/0 سطح معناداري  

 k-s 622/0 501/0 آزمونپس 

 963/0 834/0 سطح معناداري  

 k-s 723/0 381/0 آزمونپیش اجتناب از هدف

 999/0 672/0 سطح معناداري  

 k-s 449/0 161/1 آزمونپس 

 475/0 942/0 سطح معناداري  

 k-s 906/0 486/0 آزمونپیش کنترل

 972/0 384/0 داريسطح معنا  

 k-s 622/0 775/0 آزمونپس 

 585/0 834/0 سطح معناداري  

 k-s 66/0 583/0 آزمونپیش آگاهي از هدف

 886/0 77/0 سطح معناداري  

 k-s 923/0 58/0 آزمونپس 

 89/0 361/0 سطح معناداري  

 k-s 867/0 44/0 آزمونپیش تالش

 988/0 44/0 سطح معناداري  

 k-s 69/0 743/0 مونآزپس 

 639/0 728/0 سطح معناداري  

 k-s 813/0 499/0 آزمونپیش شانس

 964/0 522/0 سطح معناداري  

 k-s 53/0 463/0 آزمونپس 

 983/0 942/0 سطح معناداري  

 k-s 991/0 135/0 آزمونپیش خوشحالي

 421/0 486/0 سطح معناداري  

 k-s 972/0 994/0 آزمونپس 

 772/0 775/0 ح معناداريسط  

 k-s 585/0 59/0 آزمونپیش عدم خوشحالي

 742/0 583/0 سطح معناداري  

 k-s 886/0 64/0 آزمونپس 

 43/0 58/0 سطح معناداري  

 k-s 89/0 993/0 آزمونپیش غمگیني

 433/0 44/0 سطح معناداري  

 k-s 988/0 992/0 آزمونپس 

 863/0 743/0 سطح معناداري  

 k-s 639/0 446/0 آزمونپیش تعهد
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 971/0 499/0 سطح معناداري  

 k-s 964/0 303/0 آزمونپس 

 844/0 463/0 سطح معناداري  

 k-s 983/0 475/0 آزمونپیش زمان

 988/0 44/0 سطح معناداري  

 k-s 69/0 743/0 آزمونپس 

 639/0 728/0 سطح معناداري  

 

توان گفت که در گروه هاي مي (K-S)شود؛ با توجه به نتايج آزمون کالموگروف اسمیرونوف حظه ميطور که در جدول فوق مالهمان

 آزمايشي و گروه کنترل نما در مراحل پیش آزمون و پس آزمون توزيع نمرات مربوط به مؤلفه هاي ساختار انگیزشي نرمال مي باشند. 

 آزمون لوين

شـود. چنانچه سـطح به کار گرفته مي 13در گروه آزمايش و گروه کنترل، آزمون لوينها فرض همگني واريانسبه جهت بررسـي پیش

شد تربزرگ 05/0معناداري آزمون از  صل از اجراي آزمون  هاگروهها در يانسوارفرض همگني یشپتوان گفت ي؛ مبا ست. نتايج حا شده ا رعايت 

 شود.لوين مربوط به متغیرهاي پژوهش در جدول زير ارائه مي

 

 ها در دو گروه مداخله ذهن آگاهی وکنترل نما.  نتایج حاصل از آزمون لوین مربوط به مقياس4-3جدول

 سطح معناداري F مؤلفه ها مقیاس

 614/0 502/0 - ساختار انگیزشي

 189/0 833/1 به هدف یابيدست 

 926/0 078/0 اجتناب از هدف 

 095/0 685/2 کنترل 

 77/0 266/0 از هدف يآگاه 

 152/0 095/2 تالش 

 1/0 009/3 شانس 

 189/0 833/1 خوشحالي 

 81/0 058/0 عدم خوشحالي 

 672/0 186/0 غمگیني 

 157/0 186/2 تعهد 

 624/0 249/0 زمان 

 11/0 831/2  ذهن آگاهي

 

نما در متغیرهاي پزوهش و ها در دو گروه آزمايشــي و کنترل دهد که همگني واريانسنتايج حاصــل از اجراي آزمون لوين نشــان مي

 مولفه هاي ساختار انگیزشي رعايت شده است.

 بررسی   استنباطی 

صلي    ضیه ا سي فر ست آمد:براي برر ستنباطي پژوهش نتايج زير به د سي ا شدربرر   در کنترل زانيم بر آگاهی ذهن یاثربخ

س ضیه نهفته درتحقیق يعني " دختر آموزاندانش در هدف به دنير ت کنندگاني که برنامه مداخله ذهن آگاهي رادريافت مي شرک"ابتدا فر

                                                           
13.Levene' s Test 
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شان خواهندداد شتري ن شي بهبودبی ساختارانگیز سبت به گروه کنترل نمادر شي "کنندن ساختارانگیز سي قرارگرفت .باتوجه به اينكه  موردبرر

اثرپیش آزمون   بودازتحلیل کواريانس  درمرحله ي پس آزمون به عنوان متغیروابســته،گروه به عنوان متغیرمســتقل وهمچنین به منظور کنترل

عنوان آزمون بهیشپ يدر مرحله یزشــيســاختار انگ يآزمون، نمرهیشثر پ(ا ANCOV) يانسکووار اســتفاده شــد.ابتدادرمدل آماري تحلیل

آزمون در جدول ن و پسآزمومورد مطالعه در مراحل پیش يشرکت کنندگان گروه ها یزشيوارد مدل شد. میانگین نمرات ساختار انگ يتکووار

 آورده شده است. 4-4

 

-آزمون و پسدر مراحل پيشموردمطالعه  يشرکت کنندگان گروه ها یو ذهن آگاه يزشیساختار انگ ميانگين نمرات .4-4جدول

 آزمون

 يذهن آگاه یزشيساختار انگ  

 M SD M SD مون 

 13/5 38/36 09/7 37/48 آزمون یشپ يذهن آگاه يگروه مداخله

 17/6 71/43 38/7 76/62 پس آزمون

 88/5 14/37 46/8 25/54 آزمون یشپ گروه کنترل نما

 02/7 71/39 31/10 86/53 پس آزمون

 

شان نتايج ، اثر معني دار عامل بین شرکت کنندگان گروه وجود داشت متغیرساختارانگیزشي تعديل نمرات پیش آزمون زپس ا داد ن

شت ضیه(. ƞ2 Partial ،001/0=p ،14/14=(1 ،42)=F=164/0) دا شد. بابنابراين فر صلي مطالعه تايید   هايگروه هايمیانگین جدول به توجه ي ا

ــرکت PCI نمرات ،(ببینید را4-4جدول ) آزمونپس و آزمونپیش مراحل در مطالعه مورد ــدن ترانطباقي جهت در کنندگان ش  يافته افزايش ش

 همراه نما، کنترل گروه به نسبت کنندگان، شرکت انگیزشي ساختار نمرات در تربیش بهبود با آگاهي نذه مداخله برنامه ديگر، عبارتبه. است

 . بود

 

 آگاهي ذهن بین گروه هاي مورد مطالعه )مداخله   "ذهن آگاهي برمیزان کنترل دررسیدن به هدف موثراست")ج( دربررسي فرضیه 

ما کنترل و فه در( ن هد يمول فاوت( 2ƞ lPartia، 006/0=p، 67/8=(29 ،1)=F=230/0) تع ماري ت جه با. دارد وجود داري معني آ  افزايش به تو

 کنترل دررســـیدن به زانیم بر يآگاه ذهن " فرضـــیه آگاهي ذهن مداخله گروه در آزمون پس تا آزمون پیش مرحله از تعهد يمولفه میانگین

 تايید شد. "ست ا موثر هدف
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 گيري :بحث و نتيجه

ـــي و روانتر و برنامهآيد که ايجاد حمايتهاي اجتماعي قويه نتايج فوق به نظر ميبا توجه ب ـــوي مراکز ارائه هاي آموزش درماني از س

تواند موثر باشـــد. اگرچه درزمینه ي موضـــوع فوق تحقیقي مشـــاهده نگرديدامادرارتباط آموزان ميکننده خدمات دولتي و غیردولتي به دانش

یرهاي افسردگي،استرس،پرخاشگري ،اضطراب مادران کودکان کم توان ذهني ومواردمتعدد ديگرتحقیقات زيادي صورت باتاثیرذهن آگاهي برمتغ

 گرفته ونتايج مثبتي بدست آمده است که ازجمله به مواردزيراشاره مي گردد.

غیرهاي وابسته مورد مطالعه ( در پژوهشي نشان داد که در سطوح ترکیبي روشهاي درماني و سبكهاي عاطفي میزان مت1392اقبالي )

آگاهي( و سبكهاي عاطفي بر به طور کلي متفاوت است و اثر تعاملي متغیرهاي مستقل )آموزش تنظیم هیجان و شناخت درماني مبتني بر ذهن

 سازي، سرزنش ديگران و افسردگي معنادار است.متغیرهاي وابسته سرزنش خود، نشخوار ذهني، فاجعه

ـــان دا1390فدايي ) ـــناختي مبتني بر ذهن( نش آگاهي بر مادران کودکان کم توان ذهني منجر به کاهش د آموزش رفتار درماني ش

 شود.اضطراب آنها مي

شگري، رفتار پرخطر و بهبود کیفیت 1391پور )نظام شان داد آموزش ذهن آگاهي مبتني بر تنیدگي بر کاهش پرخا شي ن ( در پژوه

 ست. سرپرست موثر ازندگي نوجوانان پسر بي

دهد که شــناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي ســرســختي را افزايش و افســردگي را کاهش اي نشــان مي( در مقاله1389کاوياني )

ــان داد که پس از مداخله2013دهد. الواس )مي ــي نش ــردگي در گروه آزمايش ( نیز در پژوهش ي مبتني بر آموزش مهارتهاي ذهن آگاهي افس

( در پژوهشي نشان داد که آموزش 2010معناداري و میانگین سرسختي افزايش معنادار نشان داده است. اسمیت ) نسبت به گروه کنترل کاهش

سواس  شانه هاي و ست بطور قابل توجهي ن ضطراب مبتني بر ذهن آگاهي قادر ا شگري را در حد بالیني بهبود –روش کاهش ا اجباري و پرخا

 بخشد.

ــمي ) ــهرابي و برجعلي )پور، (، بجان1389نتايج ابوالقاس ــفاري1389س ــیما )نیا و خوش(، ترخان، ص (، هدايتي و همكاران 1391س

(. همچنین 2005(، اشمید و همكاران )2005(، آسن )2003(، لوملي و همكاران )2001(، انشل و دالني )1392(، سبزيان و همكاران )1391)

 (.2010(، اسمیت )2014سو )(، جان1390(، فدايي )1392اقبالي )

ي حال از طريق فنوني مثل توجه هاي شناختي درماني مبتني بر ذهن آگاهي با باال رفتن  انگیزه افراد درلحظهرسد تمرينبه نظر مي

شناختي و پردازش اطالعات اثر مي شدن اين نوع به تنفس و بدن و توجه دادن آگاهي به اينجا و اکنون بر نظام  گذارد. لذا با توجه به موثر واقع 

ي از آن توصیه هاي ساختار انگیزشي و افزايش سرسختي استفاده گستردهي مولفههاي اين روش در زمینهش و با در نظر گرفتن سودمنديآموز

 .شودمي
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