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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر پیشبینی اختالالت بالینی دانشجویان بر اساس ذهن آگناهی و سن
میباشد.

هنا ماابهنآ آننان

دوره  ،14شماره  ،1پیاپی 26
بهار و تابستان 1931
صص93-39 :.

روش :جامعآ آمار ای پژوهش کهیآ دانشجویان ماطع کارشناسی دانشگاه فنی مهندسی گهپایگان میباشند کنآ تعنداد
 222نفر بآ روش نمونآگینر در دسنترس انتبناد شندند .جهن جمنعآور اطالعنات سنآ پرسشننامآ ذهن آگناهی،
س ها ماابهآ و خالصآ عالئم مرضی ،مورد استفاده قرار گرف  .ای تحاین ا ننوه هم سنتگی بنوده و بنرا تحهین
آمار دادهها هم ستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرف .

تاریخ دریافت1934/66/13 :

نتایج :تحهی دادهها ای پژوهش نشان داد بآجز عام مشاهده تمام مؤلفنآهنا ذهن آگناهی بنا اخنتالالت
بالینی رابطآ منفی معنادار داشتآ و ا بی س ها ماابهآ ،ماابهآ مسئهآ مدار بنا بنرو اخنتالالت بنالینی رابطنآ
منفی معنادار و ماابهآ هیجان مدار و اجتناد مدار رابطآ مث معنادار داشتند .یافتآها همچننی نشنان داد عمن
آگاهانآ (ا مؤلفآها ذه آگاهی) و س ها ماابهآ مسئهآ مدار و هیجان مدار منیتواننند  %53/6وارینان
اختالالت بالینی را ت یی کنند.

تاریخ پذیرش1934/12/19 :

بحث و نتیجهگیری :با توجآ بآ یافتآها پژوهش ،توصیآ میشود کنآ درمنانگران ا راه ردهنا ماابهنآ و
تمری ها ذه آگاهی در طرحریز درمان اختالالت بالینی استفاده کنند.
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بهمنظور روخن کرد جنبههان مختلف از این پشیشه مطرح خشه
است اما هیچیت اعتباربخشی تجربی کامل به دست نیاورده است
[ ]10 ،14و بهرور خهاص توافه کلهی بهررون مفههومسهازن و
عدلیاتی کرد ذهنآگاهی وجود نشارد.
عالوه بر این پژوهشهان انشکی به بررسی رابطه مؤلفهههان
ذهنآگاهی (مشاهشه ،توصیف کرد  ،عدل آگاهانه ،عشم قضاوت و
عشم واکنش) با اختالالت روانی پرداختهانش؛ این امر میتوانش به ما
در تعیین سازوکار درگیر در رابطه ذهنآگاهی و اختالالت بالینی
کدت کنش .لذا انجام پژوهشهان بیشتر در این زمینه میتوانش به
خناسایی عوامل مؤثر در تغییر حاصله از درمها ههان مبتنهی بهر
ذهنآگاهی و مکانیسمهان تغییر در این درما هها کدهت کنهش و
بشین ترتیب مشاخالت مبتنی بر ذهن آگاهی را جههتدار کهرده و
اثربخشتر سازد عالوه برا پژوهش در زمینه سازه ذهنآگاهی و
کشف روابط ساختارن آ با دیگهر سهازهههان روا خهناختی بهه
غنیتر خش این حیطه از دانش کدت میکنش
از دیگر عواملی که بر چگونگی برخهورد بها مشهکالت و بهروز
اختالالت بالینی تأثیر دارد سبت مقابله فرد است .سهبت مقابلهه،
رویکرد فرد در پاسخ به مشکالت روزمره و یا وقایع مههم زنهشگی
است و چگونگی واکنش او به رویشادهان تنشزا و هیجانات منفی
هدراه با آ را تعیین میکنهش [ .]16ابتهشا دو نهو سهبت مقابلهه
مسئله مشار و سبت مقابله هیجا مهشار و سه س سهبت مقابلهه
اجتناب مشار در ادبیات این حوزه مطرح گردیش که از آ بهعنوا
گری یا دورن از منابع فشار نام میبرنش [.]18 ،17
گرچه مطالعات زیادن به بررسی رابطه سبتههان مقابلهه بها
اختالالت بالینی پرداخته انهش و اغلهب مقابلهه هیجها مهشار را بها
اف ایش ابتال و مقابله مسئله مشار را با کاهش ابهتال بهه اخهتالالت
بالینی مرتبط دانسته انش اما یافته ها در زمینه مقابله اجتناب مهشار
متناقض است .بران مثال برخی مطالعات به رابطه مثبهت مقابلهه
اجتناب مشار با بروز اختالالت بالینی اخهاره کردنهش [ ]19امها در
پههژوهشهههان دیگههر ایههن رابطههه معنههادار نبههود [ .]02ازآنجاکههه
سبتهان مقابله فرد به عنوا یکهی از عوامهل حفها تی در برابهر
آسیبهان روا خناختی عدل میکنش خناخت دقی رابطه آ بها
اختالالت بالینی ضرورن به نظر میرسش .لذا پژوهشههان بیشهتر
در این زمینه میتوانش کارگشا باخش .با توجه به آنچه که پهیشتهر
ذکر خش و هدچنین مطالعهات صهورت گرفتهه فرضهیه ههان ایهن
پژوهش بهصورت زیر تشوین گشت.
 بین ذهن آگاهی و اختالالت بهالینی در دانشهجویا رابطهه
وجود دارد.
 بین سبت هان مقابله و اخهتالالت بهالینی در دانشهجویا
رابطه وجود دارد.
 مؤلفه هان ذهن آگاهی و سبتهان مقابله میتواننش عالئهم
اختالالت بالینی را پیشبینی کننش.

مقدمه
یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است توجه
به ذهنآگاهی بههعنهوا یهت تواندنهشن خهناختی در مقابلهه بها
مشکالت است .ذهن آگاهی به معنان «توجهه کهرد بهه رریقهی
خاص ،معطوف به هشف ،در زما حال و غیر قضاوتی» اسهت و از
 0022سال پیش تهاکنو بهران پهرورآ آگهاهی و بیهنش اجهرا
میخود [.]0 ،1
فرد ذهن آگاه در هر لحظه از حالت ذهنی خودآگاهی داخهته
و توجه خود را به خیوههان مختلف ذهنی اآ متدرکه مهیکنهش
[.]3
از لحاظ نظرن ،توجه غیر قضاوتی (ذهن آگاهی) به رویشاد در
حال وقوعی که استرسآور قلدهشاد مهیخهود ،منجهر بهه ارتقهان
به یسههتی روا خههناختی مههیگههردد [ .]4فههرم مههیخههود در
ذهنآگاهی فرد با درگیر نشش بیشازحش با مشکالت میتوانهش از
جنبههان مختلف به آ ها نگاه کرده و راهی منطقی بران رههایی
از آ ها بینشیشش .مطالعات چنشن به بررسی رابطه ذهنآگهاهی و
پریشانیهان روا خناختی پرداختهانش .این مطالعات نشا دادهانش
که ذهنآگاهی سطوح باالترن از خودمختارن و سطوح پهایینتهر
عارفه ناخوخاینش در عدلکرد را پیشبینی میکنش [.]7 ،6 ،0
در ری سالهان اخیر ،اکثر پژوهشها در این حیطه بهمنظور
ارزیابیاثربخشی مشاخالت مبتنی بر ذههنآگهاهی بهر مطالعهات "
مشاخله بالینی " متدرک خشه است [ ]8این سهیر پژوهشهی ایهن
سؤال را مورد خطاب قرار میدهش:
"آیا مشاخالت مبتنی بر ذهنآگاهی اثربخشانش؟"
در بررسهیهها دادهههان نویشبخشهی مبنهی بهر مهؤثر بهود
مشاخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بران درما عالئم روانی و جسدی
حاصل خشه است [ .]11 ،12 ،9واضح است که این سیر پژوهشی
بهمنظور تائیش اعتبار" ذهنآگاهی " بهعنوا مشاخله روا خناختی
مؤثر ،ضرورن است و کوخشهان بهالینی کنتهرل خهشه در بهین
جدعیتهان گوناگو بایش ادامه یابهش .بهااینحهال ،جههتگیهرن
دیگرن به هدا انشازه بر ان تحقیقات آینشه مهم است:
مشاخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بهواقع چگونه کارمیکننش؟
کاربردهان بهالینی بهر ذههنآگهاهی بههعنهوا یهت مههارت
آموزآپذیر تدرک میکنش ،اما میتوا آ را بهعنوا یت متغیهر
زمینهان نی که با استفاده از پرسشهنامه خهود گ ارخهی ارزیهابی
میخود مفهومسازن کرد [ .]9اگرچه چنین خود گ ارخیهایی به
تغییرات ناخی از آمهوزآ خهشیش ذههنآگهاهی حسهاسانهش ،امها
خهواهشن وجهود دارد کهه بهشو چنهین آمهوزآههایی سهطوح
ذهنآگاهی در رول زما نسبتاً پایشار بهاقی مهیمانهش []13 ،10
بشین ترتیب ،به نظر میرسش افراد در گرایش ربیعی به آگاهی از
تجربه هشیارن لحظهلحظه خود بهه رریه بهاز و غیهر قضهاوتی
متفاوتانش .بررسیهان اعتبار یابی خود گ ارخی ،ذهنآگاهی را به
ریف وسیعی از متغیرهان رفتارن و خناختی مرتبط کرده اسهت
که پیامشهان فرضی ذهنآگاهی را بازتاب میدهنش
گرچه اخیراً تالآهایی بهمنظور ترسیم الگون روا خناختی
ذهنآگاهی انجام خشه است و چنشین مشل مفهومی از ذهنآگاهی
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عامل عشم قضاوت  ،2/90بران عامل عهشم واکهنش  2/82و بهران
عامل عدل توأم بها آگهاهی  2/88و پایهایی کهل را نیه از رریه
ضریب آلفان کرونباخ  2/88گ ارآ کردهانهش .در پژوهشهی دیگهر
نی ضریب آلفان کرونباخ بین  %77تها  %93گه ارآ خهشه اسهت
[ .] 03در نسخه فارسی نی بران عامهل مشهاهشه ،ضهریب آلفهان
 ،2/60بران عامل توصیف  ،2/81بران عامل عهشم قضهاوت ،2/60
بران عامل عشم واکنش  2/63و بران عامل عدل آگاهانه  2/77به
دست آمشه اسهت [ .]01در پهژوهش حاضهر نیه ضهریب آلفهان
کرونباخ بران کل سؤاالت پرسشنامه  ،2/80بران عامهل مشهاهشه
 ،2/60بران عامل توصیف  ،2/87بران عدل آگاهانهه  ،2/80بهران
عشم قضاوت  2/73و بران عشم واکنش  2/67به دست آمش.
2
 -0پرسشنامه سبکهای مقابلهه انهر ر و پهار ر  :ایهن
پرسشههنامه در  1992توسههط انههشلر و پههارکر بهههمنظههور سههنجش
سبت هان مقابله با استرس افهراد (نوجوانها و به ر سهاال ) در
موقعیتهان استرسزا و بحرانی ساخته خش.
این پرسشنامه با  48ماده یکهی از ابه ار مهورد اعتدهاد بهران
سنجش سبتهان مقابله محسوب میخهود و سهه زمینهه اصهلی
رفتارهان مقابله ان (مقابله مسهئله مهشار ،مقابلهه هیجها مهشار و
مقابله اجتناب مشار) را خامل میخود [ .]04-00ندرهگذارن ایهن
پرسشنامه در ریف لیکرت از هرگ ( )1تا خیلی زیاد ( )0صهورت
میگیرد .این  48آیهتم سهه زمینهه اصهلی رفتهار مقابلههان را در
برمیگیرد بهرورن که  16آیتم مهورد مسهئله مهشارن 16 ،آیهتم
مورد هیجا مشارن 16 ،آیتم مورد رفتار اجتنابی را مهیسهنجنش
که بهصورت ناهدگنی در سؤاالت پخهش خهشهانهش .در جهشول 1
مادههان هر یت از مقیاسها آمشه است.

روش
نوع پژوهش
نو پژوهش حاضر توصیفی با تأکیش بر هدبستگی است.
آزمودنی
جامعه آمارن این پژوهش کلیه دانشجویا مقطع کارخناسی
دانشگاه فنی مهنشسی گل ایگا میباخهش کهه در سهال تحیهیلی
 1390-93مشغول به تحییل میباخنش .روآ ندونههگیهرن ایهن
پژوهش از نو تیادفی است .حجهم ندونهه مکفهی بها قهرار داد
تعشاد کل دانشجویا کارخناسی این دانشگاه که  002نفر بودنهش
در فرمول کوکرا و در نظر گهرفتن سهطح معنهادارن 002 ،%90
نفر به دست آمش .به منظور لحاظ کرد موارد پهرت حجهم ندونهه
 %12اف ایش یافت و پرسشنامهها به عشد  040اف ایش یافت .پس
از تکدیل پرسشنامهها و حذف پرسشنامهههان نهاقد در نهایهت
 000نفر دانشجون دختر و پسر وارد پژوهش خشنش .بههعهالوه در
قسههدت فوقههانی اولههین پرسشههنامه سههؤاالتی در مههورد ارالعههات
دموگرافیت افراد خامل سن ،جنس ،وضعیت تأهل آ هها حاصهل
خش .در بین  000نفر اعضان ندونه  100نفر مرد و  122نفهر ز
حضور داختنش به عبارتی مردا  %00و زنا  %40ندونه را خهامل
میخشنش .همچنین بیشترین تعشاد آزمودنیها 18 ،ساله ()%30/6
و کمترین تعشاد مربوط به ریهف سهنی  04سهاله ( )%1/8بهوده،
بیشتر آزمودنیها مجرد و درصش تجهرد در ندونهه حاضهر %93/0
میباخش.
ابزارهای پژوهش
در این پژوهش از سه اب ار انشازهگیرن استانشارد استفاده خش.
 -1پرسشنامه ذهنآگاهی  :1این پرسشهنامه توسهط بهائر،
اسدیت ،هاپکین  ،کریتمیر و تونی در سال  0226معرفی گردیش.
این مقیاس  0مؤلفه متدای از ذهنآگاهی را بر اسهاس  39گویهه
مورد سنجش قرار میدهش .این مؤلفهها خامل مشهاهشه ،توصهیف
کرد  ،فعالیت هدهراه بها آگهاهی ،عهشم قضهاوت و عهشم واکهنش
میباخنش [ .]01مقیاس پنجوجهی ذهن آگاهی داران ثبات درونی
خوب است و مقیاسها با یکشیگر مهرتبطانهش ههمچنهین قابلیهت
پیشبینهی سهایر متغیرهها را دارد [ .]00روایهی و پایهایی نسهخه
فارسی این پرسشنامه توسط کالنترن در  1392بهه دسهت آمهشه
است که در نتیجه بررسیهان تحلیل عاملی 7 ،گویه حذف خش و
نسههخه فارسههی ایههن پرسشههنامه  30سههؤال را خههامل گشههت.
ندره گذارن این پرسشنامه به وسیله مقیهاس  0گ ینههان لیکهرت
صورت میگیرد به رورن که بهه هرگه عهشد  ،1بنهشرت عهشد ،0
گاهی اوقات عشد  ،3اغلب اوقات عشد  4و هدیشهه عهشد  0تعله
میگیرد .بران تعیین روایی سازه این پرسشنامه ،از تحلیل عاملی
به روآ مؤلفههان اصلی هدراه بها چهرخش واریدهاکس اسهتفاده
خشه است .نتایج تحلیل عوامل ،استقالل پنج عامل را مورد تائیهش
داده و پنج مؤلفه در مجدو حشود  40درصش واریانس کل ندونهه
را توضیح میدهنش [ .]01بائر و هدکارا در  0226بهران عامهل
مشاهشه ضریب آلفهان  ،2/81بهران عامهل توصهیف  ،2/87بهران

جرول  .1مادههای هر یک از مقیاسهای سبکهای مقابله

مقیاس
مقابله
مسئلهمشار
مقابله
هیجا مشار
مقابله
اجتنابمشار

مادههان هریت از مقیاسها
1،0،6،12،10،01،04،06،07،36،39،41،40،43،46،47
0،7،8،13،14،16،17،19،00،00،08،32،33،34،30،38
3،4،9،11،10،18،02،03،09،31،30،37،42،44،40،48

ضریب پایایی پرسشنامه مقابله با فشار روانهی بهران ههر سهه
سبت در هر دو گروه دختر و پسهر بهین  2/80تها  2/90گه ارآ
خشه است [ .]18در ندونه ایرانی نی ضریب پایهایی بهران سهبت
مقابله مسئله مشار  ،2/87هیجا مشار  2/84و اجتناب مشار 2/77
محاسبه خشه است [ .]06در پژوهش حاضهر نیه ضهریب آلفهان
کرونباخ بران مقابله مسئله مشار  ،2/88مقابله هیجا مشار ،2/83
مقابله اجتناب مشار  2/78به دست آمش.
3
 -3پرسشنامه خالصه عالئم مرضی  :پرسشهنامه خالصهه
عالئم مرضی حاصل پرسشنامه «اس .سهی .ال .نهود »4اسهت کهه
بران ارزیابی مشکالت روا خناختی در جدعیت افراد بسهترن در
2

)The Coping Inventory for Stressful Situation (CISS
)Brief symptom inventory (BSI-18
4 SCL 90
3

)Five Facet of Mindfulness Questionnaire (FFMQ

1
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رخ داده انش ،انشازه میگیرد این پرسشنامه نشهانهههان هیجهانی و
جسدانی که مرتبط با اضطراب (به عنوا مثال عیبانیت یا لرزآ
ریف  2/897تا  2/929و بران کل آزمو  2/929محاسهبه خهشه
است [ .] 07در پژوهش حاضر ضریب آلفان کرونباخ بهران عامهل
جسدانی سازن  ،2/77بران عامل افسهردگی  ،2/83بهران عامهل
اضطراب  2/79و بران کل آزمو  2/92به دست آمش.

بیدارستا و غیر بسترن بکار برده مهی خهود .نسهخه کوتهاه ایهن
پرسشنامه خامل  18سؤال است که عالئدی را که ری یت هفتهه
درو بش ) و افسردگی (احساس غدگینی و مستعش افسردگی
بود ) را ارزیابی میکنهش [ .]07ایهن پرسشهنامه  3زیهر مقیهاس
(اضطراب ،افسردگی و جسدانی سهازن) را بهه واسهطه  18سهؤال
میسنجش که به هر یت از این زیر مقیاسهها  3سهؤال اختیهاص
داده خشه است [.]08
پایایی درونی این پرسشنامه بر اساس آلفان کرونبهاخ در ههر
یت از سه زیر مقیاس اضطراب ،افسردگی و جسهدانی سهازن در
دامنه  2/74تا  2/8و بران کل سؤاالت  2/89برآورد گردیشه است
[ .] 08در ندونه ایرانی می ا آلفان کرونبهاخ بهران  18سهؤال در

شیوه تحلیل دادهها
بران تحلیل داده ها و آزمو فرضیه ههان پهژوهش از ضهریب
هدبستگی پیرسو و تحلیل رگرسیو گامبهگام استفاده خش.

جرول  .2حراقل ،حرا ثر ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

متغیرها

حشاقل ندرات

حشاکثر ندرات

میانگین

خطان استانشارد

ذهنآگاهی
مشاهشه
توصیف
عدل آگاهانه
عشم قضاوت
عشم واکنش
مقابله مسئله مشار
مقابله هیجا مشار
مقابله اجتناب مشار
افسردگی
اضطراب

07
0
8
8
6
7
02
00
19
2
2

139
02
42
42
32
08
77
70
70
03
19

120/16
13/10
06/63
06/16
18/31
17/91
04/79
47/74
43/64
7/10
0/09

14/36
02/29
6/ 1
0/40
4/00
3/69
9/09
9/94
9/48
0/11
4/47

جسدانی سازن

2

17

4/31

4/18

کدترین حش مشاهشه میخود.
فرضیه اول :بین ذهن آگاهی و اختالالت بالینی رابطهه وجهود
دارد.
ازآنجاکه متغیرهان مورد بررسهی در مقیهاس فاصهلهان قهرار
داختنش بران سنجش هدبستگی از ضهریب هدبسهتگی پیرسهو
استفاده گردیش .بهمنظور بررسی پیشفرمهان الزم بران آزمهو
ضریب هدبستگی ،آزمو نرمال بود و خطی بود دادهها مهورد
بررسی قرار گرفت.

نتایج
هدهها رههور کههه در جههشول  0مشههاهشه مههیخههود در بههین
دانشجویا بیشترین میانگین در زیهر مقیهاسههان ذههنآگهاهی
مربوط به توصیف ،برابر با  06/63و کدترین آ مربوط به مشاهشه
با میانگین  13/10می باخش .حهشاکثر میهانگین در سهبت مقابلهه
مربوط به مقابله مسئله مشار ،برابر با  04/79و حشاقل آ مربهوط
به مقابله اجتناب مشار با میانگین  43/64میباخش؛ ههمچنهین در
بین دانشجویا ابتال به افسردگی با میانگین  7/10بهیش از سهایر
اختالالت و می ا ابتال به جسدانی سهازن بها میهانگین  4/31در

جرول  .3همبستگی بین ذهن آگاهی ،مشاهره ،توصیف ،عمل آگاهانه ،عرم قضاوت ،عرم وا نش و اختالالت با ینی ،افسردگی ،اضطراب و جسمانی سازی

متغیرها
 1ذهنآگاهی
 0مشاهشه
 3توصیف
 4عدل آگاهانه
 0عشم قضاوت
 6عشم واکنش
 7اختالالت بالینی
 8افسردگی
 9اضطراب
 12جسدانی سازن

1
1
**2/34
**2/70
**2/74
**2/00
**2/60
**-2/46
**-2/48
**-2/41
**-2/09

0

3

4

1
**2/00
/230
-2/20
2/11
-2/22
2/22
-2/234
2/20

1
**2/30
*-2/16
**2/41
**-2/00
**-2/07
**-2/01
*-2/10

1
**2/40
**2/37
**-2/02
**-2/49
**-2/43
**-2/38

0

1
2/29
** -2/07
**-2/09
**-2/03
*-2/16

* p<0/05, ** p<0/01
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6

1
**-2/33
**-2/36
**-2/31
*-2/16

7

1
** /88
**2/89
**2/82

8

1
**2/70
**2/03

9

1
**2/62

12

1

ناش پیشبینیکننده ذه آگاهی و س

اعظم فرح بیجار و منصوره شفای

ها ماابهآ.........

مؤلفههان ذهنآگاهی به ج مؤلفه مشاهشه با افسردگی ،اضهطراب
و جسدانی سازن ارتباط دارنش .بها توجهه بهه مطالهب ذکهر خهشه
فرضیه اول تائیش میخود.
فرضیه دوم :بین سبتهان مقابله و اخهتالالت بهالینی رابطهه
وجود دارد.

نتایج جشول  3حاکی از آ است که ذهن آگاهی با ندره کهل
اختالالت بالینی رابطه منفهی معنهادار دارد (2/2221 ،r=-2/09
< )pبشین معنا که اف ایش ذهنآگاهی با کاهش اختالالت بالینی
هدراه است ،عالوه بر آ ذهنآگاهی با افسردگی ،اضهطراب و
جسدانی سازن نی در سطح  p< 2/2221رابطهه معنهادار منفهی
دارد ( r=-2/41 ، r=-2/48و  )r=-2/09ههههمچنهههین تدهههام

جرول  .4همبستگی بین مقابله مسئله مرار ،مقابله هیجان مرار ،مقابله اجتناب مرار و اختالالت با ینی ،افسردگی ،اضطراب و جسمانیسازی

متغیرها
 .1مقابله مسئله مشار
 .0مقابله هیجا مشار
 .3مقابله اجتناب مشار
 .4اختالالت بالینی
 .0افسردگی
 .6اضطراب
 .7جسدانیسازن

1
1
*-2/10
2/11
**-2/34
**-2/37
**-2/32
**-2/19

0

3

4

1
**2/31
**2/49
**2/46
**2/48
**2/30

1
*2/14
2/10
2/10
2/13

1
** /88
**2/89
**2/82

0

1
**2/70
**2/03

7

6

1
**2/62

1

* p<0/05, ** p<0/01

بالینی رابطه مثبت معنادار داخهت ()p< 2/209 ،r=2/146؛
با توجه به آنچه ذکر گردیش فرضیه دوم تائیش میخود.
فرضیه سوم :ذهنآگاهی و سبتهان مقابله میتواننهش عالئهم
اختالالت بالینی را پیشبینی کننش.
بران آزمو این فرضیه از ضریب مشل رگرسیو چنش متغیره
به خیوه گام به گام استفاده گردیش ازآنجاکه خهیوه گهامبههگهام در
پیش بینی متغیر وابسته ،واریانس مشترک متغیرههان مسهتقل را
نی در نظر میگیرد خیوه گامبه گام ترجیح داده خش .نتایج حاصل
در جشول  4بیا خشه است.

هدا رور که از نتایج جشول  4برمی آیش از بهین سهبتههان
مقابله ،مقابله مسئله مشار بهرور معنادارن رابطه منفی با ندره کل
اخهتالالت بهالینی ( ،)p< 2/2221 ،r=-2/34افسهردگی (-2/37
= ،)p< 2/2221 ،rاضطراب ( )p< 2/2221 ،r=-2/3و جسدانی
سازن ( )p< 2/223 ،r=-2/19دارد ،از ررفی مقابله هیجا مشار
نی ه بهها ندههره کههل اخههتالالت بههالینی (،)p< 2/2221 ،r=2/10
جسدانی سهازن ( ،)p< 2/2221 ،r=2/30افسهردگی (،r=2/46
 )p< 2/2221و اضطراب ( )p< 2/2221 ،r=2/48رابطه مثبت و
معنادار دارد ،مقابله اجتناب مشار صرفاً با ندره کل اختالالت

جرول  .5پیشبینی اختالالت با ینی بر اساس مؤ فههای ذهنآگاهی و سبکهای مقابله

گام
1
0
3

متغیرهان داخل معادله
عدل آگاهانه
مقابله هیجا مشار
مقابله مسئله مشار

 R2تنظیم خشه
2/000
2/337
2/306

R
2/029
2/086
2/624

نتایج جشول  0نشا میدهش که ذههنآگهاهی و سهبتههان
مقابله قادر به پیش بینی اختالالت بالینی ،افسهردگی ،اضهطراب و
جسدانیسازن میباخنش ،در این بین مؤلفههههان عدهل آگاهانهه،
مقابله هیجا مهشار و مقابلهه مسهئله مهشار قهادر بهه پهیشبینهی
اختالالت می باخهنش و رونههم رفتهه  %30/6واریهانس اخهتالالت
بالینی را تبیین میکننش.

F
76/74
07/09
41/74

سطح معنادارن
2/2221
2/2221
2/2221

نشا دادنش که ذهن آگاهی با افه ایش به یسهتی ذهنهی ،کهاهش
نشانهههان روا خهناختی ،آسهیبپهذیرن روا خهناختی کدتهر و
تنظیم رفتارن مؤثرتر مرتبط است.
به نظر می رسش مشاهشه پایشار تفکرات ،هیجا ها و حسهان
بشنی بشو پاسخ دهی اتوماتیت یا واکنش به خهیوهههان خهرری
خشه هدیشگی ،یت"فضان تنفس" روانی را پشیش آورد کهه در آ
قضاوت در مورد افکار ،احساسات و احساسات بشنی ،مفاهیم
مرتبط با آ ها و رفتارههان آموختهه خشه/هدیشهگی متوقهف
خشه و در مورد آ ها تجشیش نظر مهی خهود .از ایهن مههارتههان
خناختی در پژوهشهان گوناگو بهعنوا بازدریافت یا بازخناخت
نام برده میخود [.]34 ،33 ،30
از سویی دیگر به دلیل ناخوخاینش بود این تجهارب درونهی،
معدوالً بهصورت فعاالنه ان از آ ها بهواسطه منحرف کرد توجهه
از تجربه درونی اجتناب می خود و فرد بههمنظهور پهیشگیهرن از

بحث و نتیجهگیری
هشف پژوهش حاضر پیشبینی اختالالت بهالینی دانشهجویا
بر اساس ذهنآگاهی و سبتهان مقابلهه آنها مهیباخهش .نتیجهه
پژوهش حاضر نشا میدهش ذهن آگاهی و مؤلفهههان آ بههجه
مؤلفه مشاهشه با اختالالت بالینی رابطه منفی معنادار دارد .نتهایج
این پژوهش با یافتههان سایر پژوهشها هدخوانی دارد و پژوهش
ناهدخوانی مشاهشه نگردیهش [ .]31 ،32 ،09 ،7ایهن پهژوهشهها
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افسردگی بیشترن را تجربه میکننش و بالعکس مقابله مسئله مشار
با بهبود سالمت روانی ارتباط دارد .در پژوهش حاضهر ههمچنهین
بین مقابله اجتناب مشار و اختالالت بالینی رابطهه منفهی معنهادار
مشاهشه گردیش .مطالعات مختلف در این زمینه نتایج گوناگونی به
دست آوردنش در این بین برخی به رابطه مثبت معنادار و باقی بهه
رابطه منفی معنهادار بهین سهبت مقابلهه اجتنهاب مهشار بها بهروز
اختالالت بالینی اخاره کردنهش [ .]44 ،43 ،19بهه نظهر مهیرسهش
درصورتیکه از مقابله اجتناب مشار بهعنهوا یکهی از سهبتههان
بالقوه مقابله بهگونه ان متعادل استفاده خود به صهورتی کهه فهرد
بتوانش در موقعیت مقتضی با فاصلهگیهرن از موقعیهت خهود را بهه
مفهوم مشاهشهگر غیر قضاوتی ن دیت کنش ،فرد به موقعیت ذههن
آگاه خشه و با بازدریافت موقعیهت سهازگارن بیشهترن بهه دسهت
آورده و احتدال ابتالن ون بهه فشهار روانهی کهاهش مهییابهش؛ از
ررفی اگر به سبت مقابله غالب فرد تبشیل خود به دلیل آنکه فرد
امکا تجربه اصیل موقعیت و پیامشهان آ را از دسهت داده و در
چرخه اجتناب و تجربه مکرر هیجا منفی قرار میگیرد ،احتدال
ابتالن او فشار روانی و به تبع آ اختالالت بالینی اف ایش مییابش.
همچنین دادهها حاکی از نقش پیشبینی کننشگی ذهنآگهاهی و
سبت هان مقابله بر اختالالت بالینی میباخش .از بین مؤلفههههان
ذهنآگاهی و سبتهان مقابله ،عدل آگاهانه مقابله هیجا مشار و
مقابله مسئله مشار قادر به پیشبینی اختالالت بالینی میباخنش.
ذهنآگاهی با تکیهبر حضور در لحظه حاضر و با جلهوگیرن از
اجتناب خناختی مانع از ابتالن فرد به اختالالت بالینی مهیخهود
[ .]10در این میا عدل آگاهانه از مؤلفههان ذهنآگاهی میتوانش
بهعنوا پیشبین اختالالت بالینی عنوا خود بهه نظهر مهیرسهش
زمانی که عدل آگاهانه با مؤلفههایی چو عشم واکنش و پهذیرآ
هدراه گردد بهشاخت روانی افراد را تسهیل سازد .مکانیسهدی کهه
این فراینش را مدکن میسازد بازدریافت نام دارد .از رری مههارت
باز دریافت فرد قادر به اختیاص زما بران نظارت بهر تجربهه یها
رویشاد ،بی ررفانه ،بشو فعال سهازن حالهت ههان عهارفی منفهی
مرتبط با آ میباخش [ .]33بشین ترتیب فرد انتخاب میکنش کهه
آیا به خیوه خودگردا و راهحل مشار پاسهخ دههش و یها در مقابهل
بهصورت واکنشی با مکانیسمهان مقابلهان هدیشگی پاسخ دههش.
در نتیجه انعطاف پذیرن خناختی رفتارن فرد بهبودیافتهه و تکیهه
فرد بر رفتار خودکار و واکنشپهذیرن هیجهانی کهاهش مهییابهش.
ذهنآگاهی هم چنین از رری مکانیسم بازدریافت بر سهبتههان
مقابله فرد تأثیر گذاخته و از یهن رریه خهیوه واکهنش فهرد بهه
رویشادهان استرسزا را تحت تأثیر قرار داده و در عهشم ابهتالن او
به اختالالت روانی ایفان نقش میکنش ،بازدریافهت توانهایی ایجهاد
فاصله ذهنی از یت واقعه تحریت آمی را تسهیل سهاخته (مقابلهه
انفیالی) و در نتیجه یهت تیهدیمگیهرن آگاهانههتهر و هشفدنهش
(مقابله عقالنی) را در پاسخدهی مدکن میسازد.
عالوه بر این زمانی که این فراینهش رون مهیدههش تدایهل بهه
پردازآ ارالعات به صورت منفی تهشیشآمی یا اسهترسزا از بهین
میرود و عارفه منفی مرتبط نی متوقف میخود که این خود نیاز
به واکنش نشا داد بهصهورت هیجهانی (مقابلهه هیجهانی) و یها

اضطراب آینشه به وسیله دورن گ ینی از افراد ،مکا هها و یها اخهیا
مرتبط واکنش نشا میدهش .در ذهنآگاهی ،اضطراب بههصهورت
عامشانه نگریسته میخود و به آ با باز بود کنجکاون و پهذیرآ
پاسخ داده میخود [ .]30چنین مواجهه هدیشگی ان با محتهوان
ذهن منجر به از بین رفتن واکنشهان مبتنی بهر تهرس هدچهو
مقابله اجتنابی میخود [ .]36درواقع این جنبه از ذهنآگهاهی بها
درما هان مواجهه درونهی کهه بهران گسهتره ان از اخهتالالت در
مراک بالینی موردتوجهانش ،مقایسه میخود [ .]37به نظر میرسش
ذهنآگاهی ،با اثرگذارن بر سیستم پردازآ ارالعات فرد به چنهش
رری نقش خهود را در کهاهش اخهتالالت روا خهناختی اعدهال
میکنش :ذهنآگاهی سبب فعال خش و نیرومنشن خیوه پهردازآ
فراخناختی خشه و از ایهن رریه بازسهازن خهناختی را تسههیل
میکنش ،از ررفی تأثیر باورهان فراخناختی ناسازگارانه بر پردازآ
مستقیم را از بین برده و فرد را از تهشیشهان درونی و بیرونی بشو
فعال ساختن سبتهان ناسازگارانه نگرانی و نشخوار فکهرن آگهاه
میکنش هدچنین خیوههان انعطافپذیر پاسخدههی بهه تهشیهش را
فراهم میسازد و ررحهان فراخناختی را بران کنتهرل و ههشایت
خناخت نیرومنش میسازنش [.]38
ذهن آگاهی توانایی تحدل پریشانی را اف ایش میدهش ،عهادت
اجتناب از تجارب درونی را متوقف میکنهش و نیه کهارکرد سهالم
ذهن /بش را بهبود میدهش [ .]39از رریه ایهن مکانیسهمههان
پیشنهادن ،ذهنآگاهی میتوانش استرس دریافتی را کاهش دهش و
مهارت هان مقابله را بهبود بخشش و بشین ترتیب امکا ابتالن فرد
به اختالالت بالینی را کاهش دهش .نکته جالب توجهه در پهژوهش
حاضر آ است که بین عامل مشاهشه از مؤلفههان ذهنآگهاهی و
اختالالت بالینی رابطهان مشاهشه نگردیهش؛ در تبیهین ایهن مهورد
میتوا بیا کرد که گرچه مشاهشه یکی از مؤلفههان بنیادین در
ذهن آگاهی است اما چی ن که در این میها اهدیهت بهاالیی دارد
کیفیت این مشاهشه است بهعبارتیدیگر مشاهشهان کهه کیفیتهی
غیر قضاوتی داخته باخش بر خهشت نشهانهههان بهالینی تأثیرگهذار
است و مشاهشه صرف بر خشت اختالالت تأثیرن نشارد [.]42
نتایج پژوهش حاضر همچنین حاکی از آ اسهت کهه از بهین
سبت هان مقابله ،مقابله مسئله مشار بها اخهتالالت بهالینی رابطهه
منفی معنادار و مقابله هیجا مهشار بها اخهتالالت بهالینی رابطهه
مثبت معنادار نشا داد.
این یافتهها با نتایج پژوهشهان دیگر هم سو است [،30 ،19
 .]41نتایج حاصل نشا داد که مقابله این یافتهها نشا میدهنش
که سبت مقابله هیجا مشار بهرور معنادارن قادر به پهیشبینهی
نشانه هان اضطراب و افسردگی می باخش و مقابله اجتناب مشار نی
با اف ایش اضهطراب و افسهردگی نوجوانها رابطهه دارد .بهه نظهر
میرسهش سهبتههان مقابلهه رابطهه بهین اسهترس و نشهانهههان
اختالالت بالینی را تعشیل می کننهش .هداهنهب بها نظریهه مقابلهه
الزاروس و فههولکدن در  1984اثههرات استرسههورها در زنههشگی بههه
اسناد فرد و توانایی او بران مقابله دارد بشین ترتیهب افهرادن کهه
بیشتر مقابله هیجا مشار را بکار میگیرنش به می ا کدترن قهادر
به مقابله سازگارانه با استرسورها هستنش و در نتیجهه اضهطراب و

84

ناش پیشبینیکننده ذه آگاهی و س

اعظم فرح بیجار و منصوره شفای

ها ماابهآ.........

تکنیتهان ذهنآگاهی استفاده کننش.

اجتناب از تجربه (مقابله اجتنابی) را کهاهش مهیدههش [،36 ،33
 .]40 ،43در موقعیت هان تهشیشکننشه سالمتی افراد ذهن آگاه از
ارزیابی مجشد مثبت نسبت به حوادث به عنوا یت مکانیسم نظم
دهی خناختی استفاده کرده و بشین ترتیب موقعیت اسهترسزا را
بهگونهان منطقی بران خود ایدن میسازنش [.]47 ،46
به نظر میرسش مشاهشه پایشار بی ررفانه رویشاد دردنهاک یها
ناراحت کننشه ،از رری اف ایش آگهاهی و تحدهل ایهن احساسهات
استفاده از استراتژنهان مقابلهه متنهو تهر را مدکهن سهازد .ایهن
مواجهه پایشار با رویشادهان تحریتآمی بشو واکنش نشا داد
به آ ها ،رفتارهان مقابله اجتنابی خرری قبلی را بیاثر میکنش و
در نهایت استفاده از سبت مقابله انطباقیترن را مدکن میسهازد
[ .]47 ،36چنانچه در مقابله مسهئله مهشار فهرد بها بههکهارگیرن
راهحلهان فعاالنه میتوانش به حل مشکل موجود کدت کرده و از
خکل گیرن اختالل جلوگیرن کنش .درحالیکه در مقابلهه هیجها
مشار فرد از تأکیش بیش ازحش در مورد هیجانات خهود از پهرداختن
مستقیم به رویشادهان تنش زا خوددارن می کنش که ایهن امهر بهه
م من خش مشکالت منجر میخود.
با توجه به رابطه مثبت ذههنآگهاهی و خیوصهاً تهأثیر عدهل
آگاهانه در اختالالت بالینی و همچنین رابطه معنادار سهبتههان
مقابله با بروز نشانه ها روانی در افراد به نظر میرسش با بهکارگیرن
تدرینهان ذهنآگاهی بهمنظور ارتقان کیفیت آگهاهی در لحظهه
حاضههر و آمههوزآ راهبردهههان مقابلههه احتدههال ابههتالن فههرد بههه
آسیب هان روا خناختی و بهتبع آ بیدارنههان روانهی کهاهش
یابش.

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایا نامه دانشجویی مقطع کارخناسی ارخش
است .بر خود الزم می بینیم از تدام دانشجویا ع ی ن که بهه مها
در انجام این پژوهش یارن رسانشنش تشکر و قشردانی کنیم.
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