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Abstract
Introduction: Depressed female students suffer many problems
such as social anxiety and poor communication skills. The aim of this
study was to compare the effectiveness of positive directed mindfulness therapy(PDMT), mindfulness-based cognitive therapy(MBCT) and
cognitive-behavioral therapy(CBT) on social anxiety and communication
skills of female students with depression.
Methods: This was a semi-experimental study with pretest and posttest
stages which applied on four groups. Based on criteria of entry and exit;
from three-hundred, lower secondary school depressed female students
in Nain 2017; sixty persons were selected and randomly assigned in three
therapeutic and a control groups; fifteen people per groups. For measuring
the dependent variables; social anxiety and communication skills questionnaires where applied in the pretest and posttest stages. Three groups of
positive directed mindfulness therapy, mindfulness-based cognitive therapy, and cognitive-behavioral therapy received twelve sessions of therapy;
while the control group did not receive any. Then data were analyzed by
analysis of multivariate analysis of covariance.
Results: After controlling four groups with pretest; the results of posttest showed that there is a significant difference in social anxiety and
communication skills of the positively directed mindfulness, mindfulness-based cognitive, and cognitive-behavioral therapy groups and the
control group.(p<0.001)
Also, there is a significant difference between positive directed mindfulness therapy and mindfulness-based cognitive therapy with cognitivebehavioral therapy in communication skills.
Conclusions: The findings of this research showed that positive directed mindfulness therapy, mindfulness-based cognitive therapy, and
cognitive-behavioral therapy are an effective treatment to decrease
social anxiety and increase of communication skills of female students
with depression. However positive directed mindfulness therapy can
be used to reduce the social anxiety of these students more than other
therapies.
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چکیده
مقدمه :اضطراب اجتماعی و مهارتهای ارتباطی ضعیف از زمره مشکالتی است که
دختران دانشآموز افسرده از آن رنج میبرند .این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان
ذهنآ گاهی مثبت محور ،PDMTشناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی MBCTو درمان
شناختی رفتاری  CBTبر اضطراب اجتماعی و مهارتهای ارتباطی دانشآموزان دختر
افسرده اجرا شد.
روش :روش پژوهش نیمهآزمایشی و طرح پژوهش ،چهارگروهی با دو مرحله پیشآزمون
و پسآزمون بود .بهمنظور انجام پژوهش از میان سی صد دانشآموز دختر مقطع متوسطه اول
در شهر نائین در سال  ،1396شصت نفر بهصورت هدفمند مبتنی بر مالکهای ورودو خروج
انتخاب و بهطور تصادفی در سه گروه آزمایش( 15نفربرای هر گروه) و یک گروه کنترل
(پانزده نفر) گمارده شدند .برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه اضطراب اجتماعی و
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد .گروه درمان
ذهنآ گاهی مثبت محور ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی و درمان شناختی و رفتاری
هر یک به مدت دوازده جلسه ،تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه درمانی
دریافت ننمود .دادهها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری مانکوا تحلیل شد.
نتایج :نتایج نشان داد که بین درمان ذهنآ گاهی مثبت محور ،شناخت درمانی مبتنی بر
ذهنآ گاهی و درمان شناختی رفتاری با گروه کنترل در اضطراب اجتماعیو مهارتهای
ارتباطی در پسآزمون پس از کنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد)p>0/01(.
همچنین درمان ذهنآ گاهی مثبت محور و شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی نسبت به
درمان شناختی و رفتاری در مهارتهای ارتباطی دارای تفاوت معنادار بود.
بحث و نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از آن است که درمان ذهنآ گاهی مثبت
محور ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی و درمان شناختی و رفتاری در کاهش اضطراب
اجتماعیو افزایش مهارتهای ارتباطی دختران دانشآموز افسرده درمانهای موثری هستند.
با این حال درمان ذهنآ گاهی مثبت محور را میتوان برای کاهش اضطراب اجتماعی این
دانشآموزان بیشتر از دیگر درمانها استفاده نمود.

واژگان کلیدی

فاطمهسادات طباطبائینژاد و همکاران
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مقدمه
در طبقهبندی آماریو تشــخیصی اختاللهای روانی ،نشــانگان افسردگی شامل خلق افسرده بهصورت احساس غمگینی،
پوچی ،ناامیدی و خلق تحریکپذیر در نوجوانان میباشــد .همچنین کاهش عالقه یا لذت در فعالیتها ،کاهش یا افزایش
وزنو اشــتها ،بیخوابی یا پرخوابی ،سراسیمگی ،خســتگی ،کاهش توانایی تمرکز در افراد مبتال وجود دارد )1(.افسردگی با
شروع زودرس باالخص در دوران کودکی و نوجوانی در صورت عدم مداخله به هنگام موثر میتواند ادامه یافته و در زندگی
بعدی نوجوانان نیز پیامدهای زیانباری را ایجاد نماید )2(.این پدیده میتواند باعث کنارهگیری اجتماعی ،ناســازگاری ،طرد
و ارتباط ضعیف با همساالن ،ارزیابی منفی غیر واقع بینانه ،نشخوار فکری با شکستهای گذشته ،احساس مسئولیت اغراق
آمیز در مورد وقایع ناگوار و ناتوانی در تصمیمگیری بسیاری از نوجوانان شود4،3(.و)5
یکی از مشــکالت مرتبط و یا همراه با افســردگی در نوجوانان ،اضطراب اجتماعی اســت )6(.این اختالل با ترس شــدید
از مــورد ارزیابی قرار گرفتن در موقعیتهــای اجتماعی یا موقعیتهایی که فرد در حال انجام عمل یا فعالیتی اســت ،قابل
تشخیص است .سوگیری در توجه همراه با تحریف در تفسیر نشانههای درونی مانند افکار و تصویر بدنی و نشانههای بیرونی
مانند ابراز چهرهای دیگران از زمره مســائل همراه در این اختالل اســت .در واقع در افراد مبتال به ســطوح باالی اضطراب
اجتماعی ،احتمال خطرات نهفته در موقعیتهای اجتماعی ،بیش از حد طبیعی بها داده شــده و برآورد میشــود ) 7(.افراد
مبتال به اضطراب اجتماعی تقریبا همیشــه نشانههای اضطراب نظیر ضربان قلب باال ،تعریق ،اختاللهای گوارشی ،گرفتگی
عضالتو سرخ شدن را تجربه میکنند )8(.این نوجوانان به دلیل تعامل و روابط اجتماعی ضعیفتر و توانایی سازگاری پایینتر
نســبت به همساالن خود ،مشکالتی را در زمینه روابط اجتماعی ،رشد شغلیو پیشرفت تحصیلی تجربه میکنند10،9(.و)11
تقریبا دو ســوم افراد مبتال به اضطراب اجتماعی به یک یا چنــد اختالل اضطرابی دیگر نیز در مقطعی از زندگی خود مبتال
هســتندو در حدود پنجاه درصد بهطور همزمان از اختالل افســردگی نیز رنج میبرند )12(.البته تفاوتهای جنسیتی نیز در
میزان همبودی اضطراب اجتماعی با افســردگی وجود دارد ،به ترتیبی که همبودی دو اختالل در میان دختران  %51/7و در
پســران  %27/9گزارش شــده اســت )13(.افراد مبتال به اضطراب اجتماعی بهطور معمول از موقعیتهای ترس آور اجتناب
کرده ،ولی اگر مجبور به رویارویی با این موقعیتها شوند اضطراب شدیدی را در خود احساس خواهند کرد)14(.
از طرف دیگر با وجود اینکه مهارتهای ارتباطی جز بزرگترین پیشرفتهای بشر بهحساب میآید ،اما بیشتر نوجوانان قادر
به برقراری یک رابطه خوبو موثر نیستند ،و این فقدان مهارتهای ارتباطی و نداشتن مهارت در حل مسائل بینفردی باعث
بروز ناسازگاریها و تعارضات بینفردی در نوجوانان میشود )15(.از نظر تحولی ،روابط اولیه فرد با افراد مراقبت کننده در
زمان کودکی و نوجوانی باعث میشود فرد مهارت برقراری روابط صمیمانه درازمدت را که با اعتماد متقابل همراه میشود،
کســب کند ) 16(.پژوهش لیزینسکین و همکاران 2018نشــان داده که دلبســتگی به والدین و همساالن که در روابط بین
فردی از جایگاه حساســی برخوردار است ،دارای سه مولفه ضروری یعنی اعتماد ،برقراری رابطه و بیگانگی است )17(.این
سه مولفه روابط نزدیک و صمیمانه را از روابط غیرصمیمانه که چندان هم برای بهزیستی و سالمتی نوجوانان مفید نیستند را
از یک دیگر متمایز میکنند .در تایید ضرورت توجه به مهارتهای ارتباطی در نوجوانان ،کاستیلو و همکاران 2013نیز نشان
دادند که آموزش هوش هیجانی مبتنی بر مهارت ارتباط بین فردی با سطح باالیی از خشنودی در روابط شخصی رابطه دارد
و زمینهساز سالمتی باالتر است)18(.
به هرحال همراهی افســردگی در نوجوانان با مشــکالتی نظیــر اضطراب اجتماعی و ایجاد تداخل خلق افســرده در روابط
بینفردی نوجوانان ،از ســالها پیش درمانگران را بر آن داشــته تا بهدنبال درمانهای موثر برای افسردگی و مشکالت مرتبط
با آن باشــند .مروری بر متون علمی در دســترس نشــان میدهد که تاکنون برای درمان اختالل افســردگی طیف متنوعی از
درمانهای شــناخته شــده و از آن جمله درمانشــناختی رفتاری و درمان ذهنآ گاهی مورد استفاده قرار گرفتهاند .عالوه بر
این ،در ســالهای اخیر مداخلههای روانشناســی مثبتنگر در کنار دیگر درمانهای مورد اشــاره برای کمک به نوجوانان
افســرده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .روانشناســی مثبتنگر رویکردی متمرکز بر افزایش تواناییها و نقاط قوت
انســانی اســت و این امکان را برای انسانها فراهم میآورد تا در مســیر موفقیت هرچه بیشتر حرکت کنند19(.و )20در کنار
درمانهــای مثبتنگــر ،درمان ذهنآ گاهی با تمرکز بر آ گاهی برخاســته از توجه هدفمندو غیــر قضاوتی در لحظه کنونی

ی و مهارتهای
مقایسه اثربخشی درمان ذهنآگاهی مثبت محور ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهیو درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماع 
ارتباطی دانشآموزان دختر افسرده
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بــه شــرایط همانگونه که هســتند ،میتوانــد به نوجوانــان کمک کند
تا با پذیرش خود ،در مســیر شــکوفایی توان و اســتعداد نهفتهشان گام
بردارند .ذهنآ گاهی ،روشــی برای تغییر از حالت انجام دادن به حالت
بودن ذهن اســت .بهعبارت دیگر در این روش درمانی بایســتی نوجوان
با گشــودگی بــه موقعیتها نزدیک شــود ،حتی اگر متوجه شــود که
چنین موقعیتهایی احساســاتی مثل تــرس را در وی بهوجود میآورند.
( )21پژوهشهای گذشــته اثربخشــی درمان ذهنآ گاهی را بر افزایش
مهارتهای ارتباطیو کاهش اضطراب اجتماعی نشــان دادهاند .نتایج
پژوهــش بیچمین و همکاران 2008نشــان داد که درمان ذهنآ گاهی بر
ارتبــاط اجتماعی و اضطراب نوجوانان اثر بخش اســت )21(.همچنین
نتایج مطالعه شــمرتز 2013حاکی از اثربخشــی درمــان ذهنآ گاهی بر
ی و نگرش ناکارآمد دانشجویان افسرده بوده
کاهش اضطراب ،افسردگ 
اســت )22(.نتیجه پژوهش هافمن و همکاران 2010گویای تاثیر درمان
ذهنآ گاهی بــر کاهش اضطراب و افســردگی نوجوانان اســت)23(.
پژوهش هوپرت و همکاران 2010حاکی از تاثیر آموزش ذهنآ گاهی در
مدارس در افزایش بهزیســتی روانشناختی دانشآموزان میباشد)24(.
مطالعه کاویانی و همکاران 1387از تاثیر درمان ذهنآ گاهی بر کاهش
افــکار خــود آیند منفــی ،نگرش ناکارآمــد افســردگی و اضطراب در
دانشــجویان دختر حکایت میکند )25(.در مطالعه شــونرت ریچل و
همکاران تاثیر درمان ذهنآ گاهی بر مهارتهای ارتباطی و توانش هیجانی
و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان نشان داده شده است)26(.
در کنار درمانهای متمرکز بر ذهنآ گاهی ،یکی از درمانهای ســنتی
مطرح در زمینه افســردگی ،درمان شــناختی رفتاری است .در این نوع
درمان ،تشخیص ،ارزیابی ،کنترل و تغییر افکار منفی وابسته به رفتارهای
فردی ،بهمنظور بازسازی شناختی ،به نوجوان آموزش داده میشود)27(.
در همین راســتا پژوهش گلدین و همکاران 2009نشــان داد که ترکیب
مواجههو بازســازی شــناختی در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان
موثر اســت )28(.نتایج پروژهــش هافمنو همکاران 2006نشــان داد
که درمان شــناختی رفتاری برای کاهش افسردگی ،اضطراب اجتماعی
و مشــکالت ارتباطــی اثربخش اســت )29(.پژوهــش داداش زاده و
همکاران 2009حاکی از اثربخشــی درمان شــناختی رفتاری گروهی و
مواجهه درمانی بر اضطراب اجتماعی دانشــجویان است )30(.پژوهش
ویلکینسون و همکاران 2008حاکی از تاثیر درمان شناختی -رفتاری بر
نشــخوار فکری و حاالت خلقی پایین نوجوانان افســرده میباشد)31(.
همچنیــن پژوهش یاهاو و همــکاران 2008نیز حاکــی از تاثیر مداخله
شناختی رفتاری بر افزایش مهارت ارتباط بین فردی و کاهش اضطراب
در نوجوانان میباشد)32(.
نگاهــی بــه نتایــج پژوهشهــای گذشــته در حــوزه درمانهــای
مثبتنگر19(،و )20درمانهای مبتنی بر ذهنآ گاهی(33و )34و درمان

شــناختی رفتاری )27(،حاکی از تاثیر مثبت
این نوع درمانها بر طیف متنوعی از مســائل
مختلف نوجوانان است .با این حال ،از لحاظ
نظری و از لحاظ پژوهشی ،طی سالهای اخیر
برخی از اندیشمندان با هدف بسط و گسترش
ظرفیتهــای درمانی بــرای نوجوانان و حتی
افراد بزرگسال و کودکان ،از حلقههای اتصال و
امکان تلفیق برخی از درمانهای روانشناختی
و اجتماعی ســخن به میــان آوردهاند .امکان
تلفیق برخی درمانها با یکدیگر بیشــتر از این
نظر مطرح شــده که امکان اســتفاده از نقاط
قوت درمانهــا در کنار یکدیگــر را فراهم
میکند .برای نمونه ســبوال و همکاران2017
بــا مروری عمیــق و جامع نشــان دادهاند که
ذهنآ گاهی خود یک ســازه مثبتنگر است
که با ادغام عمیقتر در درمانها و آموزشهای
مثبتنگر دیگــر ،امکان بهره بردن از ظرفیت
دو درمــان ذهنآ گاهــی و مثبتنگــری در
کنار یکدیگــر را فراهم میکننــد )35(.این
ادعا با مجموعه شــواهدی که طی ســالهای
اخیر از رابطه و اســتفاده همزمان مثبتنگری
و ذهنآ گاهی بهدســت آمده همسویی قابل
توجهــی نشــان میدهــد .بررســی گارلند و
همــکاران 2017و نیمیــک و همکاران2012
بر امکان ترکیــب ذهنآ گاهی و مثبتنگری
متمرکز برنقاط قوت انســانی نشــان داده که
هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ پژوهشــی،
ترکیب ذهنآ گاهــی و مثبتنگری میتواند
زمینه ســاز تاثیرات چشــمگیر درمان باشــد.
(36و )37پپینــگ و همــکاران 2013نشــان
دادند کــه ذهنآ گاهی موجب افزایش هرچه
بیشــتر عزتنفس که در حوزه روانشناســی
مثبتنگر از جایگاه مهمی برخوردار اســت،
میشــود )38(.ســبوال و همــکاران2017
در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه درمــان
ذهنآ گاهــی مثبتنگر بر افزایش بهزیســتی
روانشــناختی نوجوانــان موثر اســت)35(.
بررسیهای واترز و همکاران ،2013انگ2013
و پژوهــش ایوتزیــن و همکاران 2016نشــان

فاطمهسادات طباطبائینژاد و همکاران
دادند که ترکیب ذهنآ گاهی با مثبت نگری
در آموزش و درمان بر افزایش شــاخصهای
بهزیســتی نظیر شــکوفایی و تعالــی خود در
دانشآموزان موثر است40،39(.و)41
بهطــور خالصــه در منطــق ترکیــب میان
ذهنآ گاهی و مثبتنگری میتوان گفت که
فنون ذهنآ گاهی نظیر تمرکز زدایی ،مواجهه،
تغییر شــناختی ،مدیریت خود ،آرامســازی و
پذیرش با بارگــذاری در متن مثبتنگری این
امــکان را فراهــم میکند تا نوجوانــان بتوانند
همزمان از فشــار باورها ،نگرشهــا و افکار
ناکارآمد معطوف به گذشــته و آینده ،خود را
رها ســاخته و با تمرکز بر نقــاط قوت کنونی

خود نظیر خرد ،دانایی ،انســانیت ،خودشکوفایی ،شجاعت ،عدالت و
اعتدال مســیری کارآمدتر را برای خود در زندگی باز کنند39(.و )40با
توجــه به نکات یاد شــده ،و با توجه به این که تــا کنون در ایران درمان
ذهنآ گاهی مثبت محورمورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است ،در این
پژوهش برای اولین بار در ایران درمان ذهنآ گاهی مثبتنگر را متناسب
با نیاز دانشآموزان دختر دارای افســردگی طراحی و برای بررسی اعتبار
مقایســهای ،این درمان در کنار دو درمان شــناختی رفتاریو شــناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی بهکار گرفته شــد .بنابراین در راستای رفع
کم بودهای موجود در حوزه اثربخشی درمان ذهنآ گاهی مثبت محور،
ت محور
مطالعه حاضر با تمرکز بر این سوال که آیا درمان ذهنآ گاهی مثب 
در مقایســه با شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهیو درمان شناختی
رفتاری بر اضطراب اجتماعیو مهارتهای ارتباطی دانشآموزان دختر
افسرده متوسطه اول دارای اثربخشی متفاوتی است؟ اجرا شده است.

ﺳﻮم
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ﭼﻬﺎرم

ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻔﺲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺧﺮدورزي ،ﺗﻨﻮع دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان،
اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزشﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﻤﻞ و ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺮد و ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ،ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ از اﻓﮑﺎر ،ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬتﭼﺸﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎ و اﮐﻨﻮن و زﻧﺪﮔﯽ در ﻟﺤﻈﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻫﺪاف ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎرت ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺟﺎري ﺑﻮدن ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﻌﺎل در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎدي
و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎي وﺳﻮاﺳﯽ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
رﻓﺘﺎري ،آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻨﯽ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﺒﺎﺣﺚ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
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آﻣﻮزش ذﻫﻦآﮔﻬﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر و ارزشﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ در
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روش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشــی با پیش آزمون و پس آزمون و در قالب طرح چهار گروهی (کنترلPMT، MBCT ،
و  )CBTاجرا گردید .جامعه آماری پژوهش شــامل کلیه دانش آموزان دختر متوســطه اول ســه مدرسه شهر نائین بود که به
گزارش آموزشوپرورش ،مدیران و مشاوران مدارس دارای تعداد قابل توجهی دانش آموز دختر دارای عالئم افسردگی بودند.
تعداد کل آنها در پائیز ســال  300 ،1396نفر بود که از میان آنها  60نفر به روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر مالکهای
ورود و خروج انتخاب شدند .مهمترین مالک ورود به مطالعه حاضر برای اعضای نمونه کسب نمره متوسط  20و باالتر در
پرسشنامه افسردگی بک ( Beck Depression Inventory-IIیا  )BDI-IIبوده است .در  BDI-IIنمرات  20تا  28نشانه
افسردگی متوسط و نمرات  29تا  63بهعنوان افسردگی
ﻧﻤﻮدار) (1ﻧﻤﻮدار CONSORT
شــدید تلقی می شــود .الزم به ذکر اســت که نمرات
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود در ﻧﻤﻮﻧﻪ n=60
افســردگی شدید و بسیار شــدید در این مطالعه به دلیل
وقوع اثر ســقف و همچنین غیراخالقی بودن در انتظار ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه
ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل n=15
درمان قرار دادن افراد مورد مطالعه ،استفادهنشده است.
سپس نمونه انتخابشده بهطور تصادفی در چهار گروه
اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه
(هر گروه  15نفر) گمارده شــدند .گروه های PMT،
ﮐﻨﺘﺮل n=15
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15
 MBCTو  CBTطی دوازده جلسه  90دقیقه ای تحت
اﺟﺮاي درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
اﺟﺮاي درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-
اﺟﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ
ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ در
درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچگونه درمانی در
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر در ﮔﺮوه
رﻓﺘﺎري در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ در ﮔﺮوه
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل n=15
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15
ﺳﻮم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15
این مدت دریافت ننمود .در آغاز دوره درمان و ســپس
در پایــان دوره درمان هر چهار گــروه مجدد از طریق
اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه
پرسشــنامه های پژوهش مورد ســنجش قــرار گرفتند.
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15
ﮐﻨﺘﺮل n=15
اجرای پژوهش درمجموع  3ماه به طول انجامید.
ﺟﺪول) (1ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر
مالکهای ورود و خروج ازپژوهش
ﺟﻠﺴﻪ ///اﻫﺪاف ///ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ )زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮد دﻗﯿﻘﻪ(
ﺟﻠﺴﺎت
گاهانه برای مشــارکت در پژوهش ،تحصیل در مقطع متوســطه اول ،ابتال به افسردگی بر اساس
مالکهای ورود :رضایت آ
آﺷﻨﺎﯾﯽ درونﮔﺮوﻫﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ درﻣﺎن و ﮔﺮوه ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮرو ﻧﻘﺶ آن در
مصاحب ه و اجرای پرسشنامه افسردگیﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮبک.
ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺨﺮب و ﻣﻨﻔﯽ ///.اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﻼﯾﻢ آن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي
اول
هــایاﮐﻨﻮن
ﮐﯿﺪنﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎ و
ﺎ
ﺗ
ﻧﻮﺟﻮان،
رﻓﺘﺎر
و
ذﻫﻦ
ﺳﻄﺢ
در
زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺜﺒﺖ
ﻧﻘﺎط
ﺑﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﺑﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻨﻔﯽ
و
ﻣﺨﺮب
ﻋﻮاﻃﻒ
ﺑﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺎ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
مالکهــای خــروج :عــدم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
تمایــل بــه ادامــه درمــان ،تحــت درمــان بــودن از طریــق درما
و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ وﺧﺎﻧﮕﯽ.غیبــت دو جلســه و یــا بیشــتر در جلســات درمــان.
ﻣﻄﺎﻟﺐووازی
اراﺋﻪ مــ
شــناختی
روانپزشــکی و یــا درمــان روان
آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐﺸﻤﺶ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪي و رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد در ﻣﺘﻦ اﻣﯿﺪ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻨﻮن ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
جلســهﻗﻮتنود
دوازده
رفتاری طی
درمان
گروه
گاهیو
درمان ﺑﺎذهﻣﺸﮑنآ
محور،
ﺧﻮد و
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻤﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
شــناختیآﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن،
اﻫﺪاف و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
گروه ﺗﻨﺎﺳﺐ آن
ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر و
مثبت از ﻧﮕﺎه
گــروه درمــان ذهنآ گاهی دوم
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
اراﺋﻪ
و
ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺑﻨﺪي
ﺟﻤﻊ
ﺑﯿﻨﯽ،
ﺧﻮش
و
اﻣﯿﺪواري
و
ارزﺷﻤﻨﺪي
اﺣﺴﺎس
دقیقــهای تحــت درمان قــرار گرفتن د و گروه کنترل هیچگونــه درمانی در این مدت دریافت ننمود .الزم به ذکر اســت که
آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،آﻣﻮزش ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻔﺲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ
درمــان ذهنآ گاهــی مثبت محور برای اولین بار برای این پژوهش متناســب با نیازها و شــرایط دانشآمــوزان ایرانی تهیه و
ﺧﺮدو داﻧﺎﯾﯽ و اﺑﻌﺎد آن ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺧﻠﻖ و ﻫﯿﺠﺎن و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﻧﺠﺎم آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺮد و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻌﺎد آن،

ی و مهارتهای
مقایسه اثربخشی درمان ذهنآگاهی مثبت محور ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهیو درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماع 
ارتباطی دانشآموزان دختر افسرده

تدویــن گردید .ضریــب توافق پنــج داور ،در مورد این بســته درمانی
نویــن بهطــور میانگین در ســطح مطلوبی (نود و یک صدم) بهدســت
آمــد .عالوه بر این طی یک مطالعه مقدماتی تاثیر این بســته درمانی در
کاهش افسردگی و مشکالت وابسته به آن بررسی و تایید گردید .درمان
ذهنآ گاهی مبتنی بر شــناختی و درمان شــناختی رفتــاری نیز مطابق با
بســتههای درمانی آزمــوده شــده قبلــی (25،13و )30در این پژوهش
اجرا شــده اســت .در جداول شماره یک ،دو و ســه خالصه جلسات
درمانی برای ســه نوع درمان مورد استفاده در پژوهش ارائه شده است.
مالحظــات اخالقــی :رعایــت راز داری کامــل بــرای تک تک
شرکتکنندگان ،داشتن آزادیو اختیار کامل برای کنارهگیری از پژوهش،
ی و استفاده
اطالعرسانی کامل در مورد پژوهش ،کسب رضایتنامه کتب 
از دادهها فقط در راستای اهداف پژوهش .در عینحال گروه کنترل که
زحمت شــرکت در پژوهش را بر خود هموار کرده بودند ،در پایان دوره
اجرای پژوهش بهصورت آزادانهو بهشکل فشرده به انتخاب خود تحت
یکــی از درمانهای ذهنآ گاهی مثبت محــور ،درمان ذهنآ گاهیو یا
درمان شــناختی رفتاری قرار گرفتند .این پژوهــش همچنین دارای کد
ﻧﻤﻮدار) (1ﻧﻤﻮدار CONSORT

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود در ﻧﻤﻮﻧﻪ n=60

ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15

ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15

ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮم n=15

ﮔﻤﺎرش ﺗﺼﺎدﻓﯽ در
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل n=15

اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن در ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل n=15
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15
اﺟﺮاي درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15

اﺟﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15

اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ دوم n=15
آزﻣﺎﯾﺶ اول n=15

ﺟﻠﺴﺎت
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم

ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﺸﻢ

ﻫﻔﺘﻢ

ﻧﻬﻢ

دﻫﻢ

اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻮم n=15

اﺟﺮاي ﭘﺲآزﻣﻮن در ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل n=15

ﺟﺪول) (1ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر

ﺟﻠﺴﻪ ///اﻫﺪاف ///ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ )زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮد دﻗﯿﻘﻪ(

آﺷﻨﺎﯾﯽ درونﮔﺮوﻫﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ درﻣﺎن و ﮔﺮوه ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮرو ﻧﻘﺶ آن در
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺨﺮب و ﻣﻨﻔﯽ ///.اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﻼﯾﻢ آن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ درﻣﺎن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺨﺮب و ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ ذﻫﻦ و رﻓﺘﺎر ﻧﻮﺟﻮان ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎ و اﮐﻨﻮن
و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐﺸﻤﺶ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزﺷﻤﻨﺪي و رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد در ﻣﺘﻦ اﻣﯿﺪ و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻨﻮن ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
از ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﻫﺪاف و ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن ،آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد و
اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪي و اﻣﯿﺪواري و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﺒﺎﺣﺚ و اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ،آﻣﻮزش ﺑﺎزداري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻔﺲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺧﺮدو داﻧﺎﯾﯽ و اﺑﻌﺎد آن ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺧﻠﻖ و ﻫﯿﺠﺎن و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﻧﺠﺎم آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺮد و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻌﺎد آن،
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻔﺲ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺧﺮدورزي ،ﺗﻨﻮع دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان،
اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزشﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﻤﻞ و ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺧﺮد و ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ،ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ از اﻓﮑﺎر ،ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬتﭼﺸﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﯾﻨﺠﺎ و اﮐﻨﻮن و زﻧﺪﮔﯽ در ﻟﺤﻈﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻫﺪاف ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ
و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎرت ذﻫﻨﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺟﺎري ﺑﻮدن ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﻌﺎل در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎدي
و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﯿﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎي وﺳﻮاﺳﯽ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
رﻓﺘﺎري ،آﻣﻮزش رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻨﯽ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ ،ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﺒﺎﺣﺚ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

آﻣﻮزش ذﻫﻦآﮔﻬﯽ در ﺣﻮزه ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻓﮑﺎر و ارزشﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و ارﺗﻘﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ و اﺟﺰا آن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﺿﻤﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪﻫﺎي ذﻫﻦآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ذﻫﻨﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﻣﺮاﻗﺒﻪ وارﺳﯽ ﺑﺪن و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﮑﺮي روي ﻧﻘﺎط ﻗﻮتو ﻋﻼﺋﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ،اﻓﺰودن ارزشﻫﺎي راﯾﺞ
)ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﺪواري و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان( ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮد و ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن اﻫﺪاف ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
و ﻓﮑﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻋﻼﺋﻖ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ارزشﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻼﯾﻖ و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻫﺪاف ﺧﻮﯾﺶ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ وارﺳﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ،اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزشﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﺎور داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ،اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
آﻣﻮزش ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﻤﺮار در ﺗﻤﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﮑﺮي ،ﺗﻮﺟﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ،ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮاردادن
ﺧﻮد ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ،اﻧﺠﺎم آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻟﺬتﺑﺨﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از واژهﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮدﺑﺎوري
و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺳﺘﻔﺎده از واژه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﺮا ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻤﺮار در ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﮑﺮي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮح داده ﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزشﻫﺎي دروﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ )ﻋﺸﻖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( و ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻃﻒ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت )آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،دوﺳﺘﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ( ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﺷﺶ
ﮔﺮوه ﺧﺮد و داﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺗﻨﻮعدوﺳﺘﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻮﯾﯽ ،اﻋﺘﺪال و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ارزشﻫﺎي دروﻧﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي آراﻣﺶ و اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺠﺪد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي اﻣﯿﺪواري و ﺷﺎدي و ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺪمزدن ،ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ،آﻣﻮزش ﺗﻮﺟﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،آﻣﻮزش زﻧﺪﮔﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﻤﺮار ﻃﺮاﺣﯽ اﻫﺪاف و اﻫﻤﯿﺖ آنﻫﺎ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي
ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ///.ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻗﺪم زدن و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﯿﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزشﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﻤﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺎور اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
آﻣﻮزش اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،آﻣﻮزش آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺮاﺗﻤﻨﺪيو ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻧﻘﺶ آن در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺎدتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي آن و ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮديو
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮسﻫﺎي روزﻣﺮه ///.ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺧﻮب و ﻣﺜﺒﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﻮخﻃﺒﻌﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي آن و اﻫﻤﯿﺖ آن در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ وارﺳﯽ ﺑﺪن ،اﺳﺘﻤﺮار آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻣﺜﺒﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﻣﺘﻌﺎدلﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ،آﻣﻮزش ﺧﻮدﮔﻮﯾﯽﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه در
ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم اﺑﻬﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ///.ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ وارﺳﯽ ﺑﺪن و ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎي
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزشﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﻋﻤﻞ در ﺣﻮزه ﻣﯿﺎﻧﻪروي ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﻫﺎﺗﺎﯾﻮﮔﺎو ﻧﻘﺶ آن در اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺟﻮان و ﮐﺎﻫﺶ واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮي و ارﺗﺒﺎط ذﻫﻦو ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ///.
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﻫﺎﺗﺎ ﯾﻮﮔﺎ ﺑﺮاي داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﺮح داده ﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزشﻫﺎي
دوازدﻫﻢ
ﻓﻌﺎل در ﻋﻤﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺎور داﻧﺶآﻣﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﻣﺮور ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﺟﻠﺴﺎت .درﻧﻬﺎﯾﺖ از
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده و ﭘﺲآزﻣﻮن اﺟﺮا ﺷﺪ.
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ﻫﺸﺘﻢ

اﺟﺮاي درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-
رﻓﺘﺎري در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ
ﺳﻮم n=15

ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ در
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل n=15

اخالق از کمیته اخالق دانشگاه میباشد.
ابــزار پژوهــش :از ابزارهــای زیر برای
ســنجش متغیرهای وابســته پژوهش استفاده
شده است.
پرسشــنامه اضطراب اجتماعی :پرسشنامه
اضطراب اجتماعی نخســتین بار توسط کانور
و همکاران 2000بهمنظــور ارزیابی اضطراب
اجتماعــی تهیه گردید .تلویحــات بالینی این
پرسشنامه در سه حیطه نشانههای بالینی ترس،
اجتنابو نشانههای فیزیولوژیکی اطالعاتی را
ارائــه میکند و دارای مزیتهای عملی کوتاه
بودن ،سادگیو آسانی نمرهگذاری است)42(.
پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور از پایایی
و روایی باالیی برخوردار اســت .پایایی آن با
روش بــاز آزمایی در گروههایی با تشــخیص
اختــال اضطرابی اجتماعی برابــر با هفتاد و
هشــت صدم تا هشــتاد و نه صدم و ضریب
همسانی درونی آن (آلفای کرونباخ) در یک
گروه بهنجار نود و چهار صدم گزارش شــده
است .روایی سازه در مقایسه نتایج این آزمون
در دو گــروه از آزمودنیهــای با تشــخیص
ی و آزمودنیهای
اختالل اضطراب اجتماعــ 
گروه افراد بهنجار بدون تشخیص روانپزشکی
بررسی شــد که تفاوت معناداری با هم نشان
دادنــد .مقیاس پاســخگویی این پرسشــنامه
براساس مقیاس لیکرت پنج درجهای (صفر=
به هیــچ وجه ،یک=کم ،دو= تــا اندازهای،
ســه= زیاد ،چهار= خیلی زیاد) اســتو بر
اساس نتایج بهدست آمده برای تفسیر نمرات،
نقطه بــرش چهل با کارآیی دقت تشــخیص
هشــتاد درصدو نقطه برش پنجــاه با کارآیی
دقت تشخیص هشتاد و نه درصد ،افراد مبتال
بــه اضطــراب اجتماعی را از افــراد غیرمبتال
متمایــز میکنــد )42(.آلفــای کرونبــاخ این
پرسشــنامه در پژوهش حاضر برابر باهشتاد و
پنج صدم بهدست آمد.
پرسشــنامه مهارتهــای ارتباطــی :این
پرسشــنامه دارای نوزده ســوال استو هدف
آن ســنجش میزان مهارت ارتبــاط بینفردی
در افراد میباشــد .مقیاس پاسخگویی آن از
نوع لیکرت پنج درجهای (بسیار پایین=یک،
پایین=دو ،رضایت بخش=سه ،خوب=چهار
و بســیار خوب=پنج)اســت .برای بهدســت
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ﺟﻠﺴﺎت

آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت و اﻋﻼم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه دو ﻧﻔﺮه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮردن
ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﺸﻤﺶ و اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ درﻣﺎن  MBCTو ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﻫﺪاف و ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
اول
اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﺳﻦ
ﻫﺎي
وﯾﮋﮔﯽ
و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
درﺑﺎره
اﻃﻼﻋﺎت
اراﺋﻪ
درﻣﺎن،
ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺮ
ﺣﺎﮐﻢ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺪول) (2ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ

ﮐﺸﻤﺶﻫﺮو ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﻪﻫﺎ )زﻣﺎن
آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺷﺮح//ﺟﻠﺴﺎت و
دﻗﯿﻘﻪ(ﺑﺪن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﻣﺮاﻗﺒﻪﻧﻮدوارﺳﯽ
اﻫﺪاف///ﺑﺪﻧﯽ/.
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮردن ﮐﺸﻤﺶ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ وارﺳﯽ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ
اوﻟﯿﻪ ،ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت و اﻋﻼم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه دو ﻧﻔﺮه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮردن
آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺟﻠﺴﻪﺗﮑﻠﯿﻒ
دوم اراﺋﻪ

آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
آﻣﻮزان ،اﺻﻠﯽ
داﻧﺶﻣﺤﻮرﻫﺎي
اﻫﺪاف و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ
ﮐﺸﻤﺶ و اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ درﻣﺎن MBCT
درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ
آﻣﻮزش
ﻧﺸﺴﺘﻪ///.
ﺗﻤﺮﯾﻦ وﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
ﺟﻠﺴﻪ اول
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ،اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره اﻓﺴﺮدﮔﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
ﺳﻮم داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮردن ﮐﺸﻤﺶ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ وارﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ///.آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐﺸﻤﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ وارﺳﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و

ﺧﺎﻧﮕﯽ .ﻋﻨﻮان ﺷﺮوع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮاي اﻓﮑﺎرو اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ///.آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
دوم اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
آﻣﻮزان،ﺗﮑﻠﯿﻒ
داﻧﺶو اراﺋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﻣﺮاﻗﺒﻪاﻓﮑﺎر و ا
ﻗﻀﺎوت
ﺑﺪون
وﻗﺎﯾﻊﭘﺬﯾﺮش
زﻣﯿﻨﻪ
ذﻫﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﭼﻬﺎرم ﻫﻤﺮاه
ﺧﺎﻧﮕﯽ.اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ درﻣﻮرد
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺳﺎت،ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ///.آﻣﻮزش
ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت،درﺛﺒﺖ
ﺣﻀﻮراﻓﮑﺎر و
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﻪ و ﻋﺪم
ﺗﮑﻠﯿﻒدر
ﻧﺸﺴﺘﻦ واراﺋﻪزﻧﺪﮔﯽ
آﻣﻮزش
ﻟﺤﻈﻪراﺣﺎﺿﺮ//.
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻮدن
ﺧﻮدو ﺑﺤﺚ
ﻧﺸﺴﺘﻦ
اﻓﮑﺎر وﻣﺮاﻗﺒﻪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ،
داﻧﺶ ﯾﺎ
ﺗﻤﺮﯾﻦ دﯾﺪن
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﻓﻬﺮﺳﺖ /ﮐﻨﻨﺪ،
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪدرﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و وﻗﺎﯾﻊ
اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺷﻨﯿﺪنﺑﺮرﺳﯽ
آﻣﻮزان ﺑﻪ
ﺳﻮم
ﺟﻠﺴﻪ
اﻓﮑﺎرﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ذﻫﻦ//.و /آﻣﻮزش
ﺗﻨﻔﺲ
ﺷﺨﺼﯽﺑﻪﺑﺮاي
ﻋﻨﻮان
ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺟﻠﺴﻪﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﯽ،
ذﻫﻦ از
رﻫﺎﺳﺎزي
ﺣﻀﻮرﮐﻨﻮﻧﯽ
در ﺑﺎزﻣﺎن
اﺣﺴﺎﺳﺎت وﺷﺪه
اﻓﮑﺎروﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺷﺮوعآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و
زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻤﺮﯾﻦ
آﯾﻨﺪه،
ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﻨﺠﻢ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ در
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ذﻫﻦ،ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺣﻀﻮراراﺋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﭼﻬﺎرمﺑﻨﺪي
ﺟﻤﻊ

ﻟﺤﻈﻪ وﺑﻪﻋﺪم
ﻧﻮﺷﺘﻦزﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻦ و
آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ///.
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻮدن
ﻧﺸﺴﺘﻪو وﺑﺤﺚ
ﻣﺮاﻗﺒﻪﻧﺸﺴﺘﻦ
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ
اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ،
اﻓﮑﺎرﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎدﯾﺪن
ﺗﻨﻔﺲ///.
اﻓﮑﺎر ودر ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎدر اﻓﮑﺎر
ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس
ﺟﻠﺴﻪ
ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه ،ﺗﻤﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و رﻫﺎﺳﺎزي ذﻫﻦ از اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ،
اﺟﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺪم ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﻓﮑﺎر ،ﯾﺎدداﺷﺖ اﻓﮑﺎر و اﺟﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﭘﻨﺠﻢ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺷﺸﻢ
ﺗﻨﻔﺲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺷﺘﻐﺎﻻت ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﮑﺎر اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ///.

ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻨﻔﺲ و
اﻓﮑﺎر،اﺳﺘﻤﺮار
اﻓﺴﺮدﮔﯽ///.
ﻋﺪمﺮﺑﻮر ﺑﻪ
ازاﻓﮑﺎر ﻣ
ذﻫﻦ وآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺪﻟﺴﺎزي
ﺑﺤﺚ در
ﺗﻨﻔﺲ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻓﮑﺎر
ﻣﺮاﻗﺒﻪﻣﺮاﻗﺒﻪ
اﻧﺠﺎماﺟﺮاي
ﯾﺎدداﺷﺖدراﻓﮑﺎر و
ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﻓﮑﺎر
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺟﺮايوﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ
اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎي ﺧﻮد،
ﭘﺮدازش
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ
ﻟﺤﻈﻪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﻮد در
اﺣﻮال
آﮔﺎﻫﯽ از
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آن
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
زﻣﺎنﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﻄﺎﻟﺐدرو اراﺋﻪ
اﯾﻦﺑﻨﺪي
ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه،ﺑﻪﺟﻤﻊ
ﻫﺮﻣﻨﻔﯽ
ذﻫﻨﯽ
اﺷﺘﻐﺎﻻت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺗﻨﻔﺲوﺟﻬﺖ
ﻫﻔﺘﻢ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.و
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻔﺲ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ///.
ﺮﺑﻮر ﺑﻪ
ازاﻓﮑﺎر ﻣ
ﺟﻤﻊآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ذﻫﻦ
ﺧﺼﻮص
ﺑﺤﺚ در
ﺑﺪون ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ
اﻓﮑﺎرراو ﺗﻮﺟﻪ
اﻧﺠﺎمﺗﮑﻠﯿﻒ
اﺳﺘﻤﺮار ودراراﺋﻪ
در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
ﻫﺎي
ﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ،
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻗﻀﺎوت وﻣﻮرد
ﻧﻮﺷﺘﻦآنﻫﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺟﻠﺴﻪ

ﻫﺎي ﺧﻮد،
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﭘﺮدازش اﻓﮑﺎر
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪ و
آﮔﺎﻫﯽدراز ﻫﺮ
اﺣﻮال ﺧﻮد
آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﺸﺴﺘﻦﺑﺮ آن و
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮدن ///.اﺟﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﻓﮑﺮ
اﺣﺴﺎﺳﺎت وﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻪو ﻣﺘﻀﺎد و
زﻣﺎنﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﭘﺬﯾﺮش دراﻓﮑﺎر،
ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺚ و
اﻓﮑﺎر،
ﮔﺴﺘﺮش
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ،
ﻫﻔﺘﻢ
داﻧﺶآﻣﻮزان آنﻫﺎ را ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﺑﺤﺚﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﻪ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻫﺸﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان درﻣﻮرد اﻓﮑﺎر و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت آن ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ از اﻓﮑﺎر ،ﺑﺤﺚ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮش اﻓﮑﺎر ،ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺘﻀﺎد و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ///.اﺟﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﻫﺸﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان درﻣﻮرد اﻓﮑﺎر و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون ﻗﻀﺎوت آن ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻓﮑﺮ ﺑﻮدن اﻓﮑﺎر ﻧﻪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي

راﻫﺒﺮدﻫﺎياﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﻨﻔﯽﺑﺮو ﻋﻮاﻃﻒ و
زﯾﺎدي
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي ﺑﺎ آنﻫﺎ ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﮑﺎر ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ اﻓﮑﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﻓﮑﺮ ﺑﻮدن اﻓﮑﺎر ﻧﻪ واﻗﻌﯿﺖ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﮑﺎر
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﺟﺴﻤﯽ ﺗﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻋﻮاﻃﻒ و
اﻓﮑﺎر ﻧﯿﺰ
ﻧﻬﻢ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻨﻔﯽو واﺣﺴﺎﺳﺎت
اﻫﺪافﻋﻮاﻃﻒ
زﯾﺎدي ﺑﺮ
اﻓﮑﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﮑﺎر
ﺗﻮﺿﯿﺢ ازدر زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﻮد///.
داﺷﺘﻪ ﺑﺎو آنﻫﺎ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي
ﺧﺎﻧﮕﯽ
اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺟﻤﻊ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺑﺪون
آنﻧﻬﻢازﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف ﻣﻨﻔﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﺑﻨﺪيﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﺟﺴﻤﯽ
اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻗﻀﺎوتﻋﻮاﻃﻒ و
اﻓﮑﺎر ﻧﯿﺰ از
ﭘﺬﯾﺮشﺧﻮد
روشداﺷﺘﻪ و
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهﺗﮑﻠﯿﻒ
اﻓﮑﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺑﺮايﭘﺬﯾﺮش
ذﻫﻦروش
ازﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻤﺮﯾﻦ آن
ﺧﺎﻧﮕﯽاﻓﺴﺮدﮔﯽ ///.ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ذﻫﻦ در
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ
ﻗﻀﺎوت ﺑﺤﺚ و
ﺑﺪوناﻓﮑﺎر و
آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﻮار در

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ/.
ذﻫﻦ در
ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
ﺧﻮدﺑﺎ اﻓﮑﺎر
ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺚ و
ﺑﺎرﻫﺎاز واﻓﮑﺎر و
آﮔﺎﻫﯽ
ذﻫﻦ ﺑﺮاي
ﺗﻤﺮﯾﻦﺑﻪﻧﻮار در
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪﮐﻤﮏ
ﻣﻮردﺑﻪﮐﻪاﯾﺸﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ
ذﻫﻨﯽ//روﺷﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﻧﺎﻣﯿﺪن
ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ،
ذﻫﻦ
ﺑﺎرﻫﺎ در
ﺧﻮد را
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺟﻠﺴﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط
دﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎﻣﯿﺪن اﻟﮕﻮﻫﺎي ذﻫﻨﯽ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش
ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺬارده ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽ
دﻫﻢ ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻓﮑﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺬارده ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ آﻧﻘﺪر اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

ﺮدﮔﯽ واﻓﺴﺮدﮔﯽ و
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎاﻓﺴﻋﻼﺋﻢ
روﯾﺎروﯾﯽ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي
ﮐﺎرﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺳﭙﺲاﻓﮑﺎر،
ﺻﺪاﻫﺎ وﺳﭙﺲ
ﺻﺪاﻫﺎ و
آﮔﺎﻫﯽ از
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي
ﮐﺎرﻫﺎي
ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ،ﻫﺎ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺗﻤﺮﯾﻦ
اﻓﮑﺎر ،ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﺑﺪن،ﺑﺪن،
ﺗﻨﻔﺲﺗﻨﻔﺲ
آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﺸﺴﺘﻪ،ﻧﺸﺴﺘﻪ،
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﺟﻠﺴﻪ
زﻣﯿﻨﻪو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢﺗﻮﺿﯿﺢ
آﻣﻮزﺷﯽ،
ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻨﻔﺲدر در
ﺗﻤﺮﯾﻦﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﺧﻠﻖ///.ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺧﻠﻖ///.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
زﻣﯿﻨﻪدرﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در
آﻣﻮزﺷﯽ،
ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﻪﺗﻨﻔﺲ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ووﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﮑﻠﯿﻒﺗﮑﻠﯿﻒ
اراﺋﻪ اراﺋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺑﻨﺪي
ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﻔﯽاز ازﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻓﺴﺮده و
ﺧﻠﻖ اﻓﺮاد
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺑﻨﺪي
ﻣﺬﮐﻮر،ﺟﻤﻊ
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺬﮐﻮر،
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
اﻓﮑﺎراﻓﮑﺎر
ﮐﺮدنﮐﺮدن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻓﺴﺮده و
ﺧﻠﻖ اﻓﺮاد

ﺗﻤﺮﯾﻦ وﻣﺮاﻗﺒﻪ
///.(1395
آزﻣﻮن)دادﺧﻮاه،
ﺑﻨﺪيواﺟﺮاي
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪيو
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻤﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﺑﺪﻧﯽ،ﺑﺪﻧﯽ،
وارﺳﯽوارﺳﯽ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ
آﻣﻮزش وآﻣﻮزش
///.(1395
آزﻣﻮن)دادﺧﻮاه،
ﭘﺲﭘﺲ
اﺟﺮاي
ﮔﺬﺷﺘﻪو ودردرﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻨﺪي
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺟﻤﻊ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺪونﻗﻀﺎوت
ﭘﺬﯾﺮشﺑﺪون
ﻣﺸﺎﻫﺪه وو ﭘﺬﯾﺮش
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنو و ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺪنﺑﺪن
اﻋﻀﺎي
ﺗﻤﺎﻣﯽﺗﻤﺎﻣﯽ
آراﻣﺶ در
وارﺳﯽ ﺑﺪن و
ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺟﻤﻊ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﯽﻣﻨﻔﯽ
اﻓﮑﺎراﻓﮑﺎر
ﻗﻀﺎوت
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
اﻋﻀﺎي
آراﻣﺶ در
دوازدﻫﻢ ﺑﺪن و
وارﺳﯽ
دوازدﻫﻢ
و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.

ﺟﻠﺴﺎت
ﺟﻠﺴﻪ
اول
ﺟﻠﺴﻪ
دوم
ﺟﻠﺴﻪ
ﺳﻮم
ﺟﻠﺴﻪ
ﭼﻬﺎرم
ﺟﻠﺴﻪ
ﭘﻨﺠﻢ
ﺟﻠﺴﻪ
ﺷﺸﻢ
ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﻔﺘﻢ
ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﺸﺘﻢ
ﺟﻠﺴﻪ
ﻧﻬﻢ
ﺟﻠﺴﻪ
دﻫﻢ

ﺟﺪول) (3ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
رﻓﺘﺎري
ﺟﺪول)(3
ﻧﻮد دﻗﯿﻘﻪ(
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻫﺮ -ﺟﻠﺴﻪ
درﻣﺎنﻫﺎ )زﻣﺎن
ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت
اﻫﺪاف///
ﺟﻠﺴﺎت
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻧﻮد
ﺑﺮايﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ
)زﻣﺎن
ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺟﻠﺴﺎت و
اﻋﺘﻤﺎد/ﺷﺮح
اﻫﺪاف//
دﻗﯿﻘﻪ(ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن ///.ﺗﻼش
ﮔﺮوﻫﯽ و
اﯾﺠﺎدﻫﺎزﻣﯿﻨﻪ
اﻋﻀﺎ و
ﺟﻬﺖ راﺣﺘﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﻠﺴﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ
ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮايآنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺰدو ﺷﺪ،
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ
اﻧﮕﯿﺰه و
اﻋﻀﺎياﯾﺠﺎد
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي
آزﻣﻮن ///.ﺗﻼش
ﭘﯿﺶ
اﺣﺴﺎﺳﺎتو اﺟﺮاي
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
درﻣﻮردارﺗﺒﺎط
ﮔﺮوﻫﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ
آﻣﻮزان اﻋﻀﺎ
داﻧﺶراﺣﺘﯽ
اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﺟﻬﺖ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ارﺗﺒﺎطاﯾﺠﺎد
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
ﮔﺮوه ﺑﺎ
اول
اﻓﺰاﯾﺶآزﻣﻮن.
اﺟﺮاي ﭘﯿﺶ
ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮاي اﯾﺠﺎدﺻﺤﺒﺖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﻮﺷﺰد ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط
اﻧﮕﯿﺰه و
ﺟﻠﺴﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﮔﻔﺘﮕﻮي اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺻﺤﺒﺖ درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽ ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ درﻣﺎن  CBTو ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺮاي ﭘﯿﺶآزﻣﻮن.
دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﻫﺪاف و ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻋﻼﺋﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻨﺎﺳﺐ آن
درﻣﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺳﻄﺢ///.
ﺷﺨﺼﯽ
اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺻﺤﺒﺖ
ﮔﻔﺘﮕﻮيدر اﻋﻀﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ﺟﻠﺴﻪارﺗﺒﺎط و
اﯾﺠﺎد
CBTو واﻓﺰاﯾﺶ
اﻓﺴﺮده
ﻫﺎي ﻓﺮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ
داﻧﺶآﻣﻮزان،
درﻣﻮردآن ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وو ﻋﻮﻣﻞ
زﻣﯿﻨﻪﺑﺎاﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
آﻣﻮزشﻫﺎي روان
اﻓﺰاﯾﺶﻧﻈﺎرﺗﯽ///.
آﻣﻮزش ﺧﻮد
ﺧﺎﻧﮕﯽ.درﻣﺎن،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺟﻠﺴﺎت
اراﺋﻪ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻨﺪيﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻓﮑﺎراﺻﻠﯽ
ﻫﺎي
ﻣﺤﻮر
اﻫﺪاف و
ﻣﺮﺑﻮط
ﺗﮑﻠﯿﻒ
آن،ﺟﻤﻊ
ﻣﺜﺒﺖ،
اﯾﺠﺎد
رﻓﺘﺎري و
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،ﻫﺎي
ﺳﻮم ﺑﻪ وي ،ﺗﻤﺮﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﺋﻖ
اﻓﺴﺮده
ﻫﺎيﻓﺮد
ورزشﻫﺎي
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎيآﻣﻮزان،
داﻧﺶ
آن ﺑﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺳﺎز
ﻋﻮﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و
زﻣﯿﻨﻪ
اﺣﺘﻤﺎل در
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻫﺎي /روان
آﻣﻮزش
ﻧﻈﺎرﺗﯽ///.
ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد
آﻣﻮزش
ﭘﯿﺎدهوروي،
ﻫﻮازي،
ﺳﻄﺢﻣﺜﻞ
اﻓﺰاﯾﺶآﻣﻮزان
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ داﻧﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ
دﻫﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎداش
اﻓﺰاﯾﺶ
رﻓﺘﺎري//.
ﺳﺎزي
آﻣﻮزش ﻓﻌﺎل
ﺧﺎﻧﮕﯽ.آرﻣﯿﺪﮔﯽ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﻦ
ﭘﺮﺗﯽ و ﯾﺎ
ﺣﻮاس
اﺳﺘﺨﺮ
ﭼﻬﺎرم
ﻓﮑﺮ وﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺗﻮﻗﻒاراﺋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺑﻨﺪي
ﺗﮑﻨﯿﮏﺟﻤﻊ
آﻣﻮزشﻣﺜﺒﺖ،
ﺳﻮاري،اﻓﮑﺎر
دوﭼﺮﺧﻪو اﯾﺠﺎد
ﻫﺎي ورﻓﺘﺎري
ﺗﻤﺮﯾﻦ
وي،
ﻫﺎيﻧﮑﺎﺗﯽ در
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﻣﻮزانداده
آﻣﻮزش
آﻣﻮزان
ﻫﺎي ﺑﻪ داﻧﺶ
اﺳﺎﺳﯽ
اﻓﺰاﯾﺶارﺗﺒﺎط
اﻓﺴﺮدﮔﯽ،ﺑﺮﻗﺮاري
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي
ﻫﻤﺴﺎﻻن///.
اﺣﺘﻤﺎلو واﻟﺪﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻮﺟﻮان
ﺗﻌﺎﻣﻞ//ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ
راﺑﻄﻪ و
آﻣﻮزش
ﻫﻮازي ،ﭘﯿﺎدهروي،
ﺷﺪ،ورزش
ﻣﺜﻞ
داﻧﺶ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﻬﺎرتﺿﺪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﭘﺎداش ودﻫﯽ ﺑﻪ
رﻓﺘﺎري/.
ﺳﺎزي
ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻌﺎل
آﻣﻮزش
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺟﻤﻊاراﺋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ
ﺳﻮاري،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض
ﭘﻨﺠﻢو زﻣﯿﻨﻪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺑﻨﺪي
آرﻣﯿﺪﮔﯽ،
ﺷﺪ،ﺗﻦ
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ﺑﺮايﻓﮑﺮ و
ﺗﻮﻗﻒ
اوﻟﯿﺎو ﯾﺎ
دوﺳﺘﺎن وﭘﺮﺗﯽ
واﻟﺪﯾﻦ ،ﺣﻮاس
آﻣﻮزشﺑﺎﺗﮑﻨﯿﮏ
دوﭼﺮﺧﻪ
اﺳﺘﺨﺮ
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺳﺎزﺷﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ///.در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﺷﺎن
آﻣﻮزش راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮان و واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺎﻻن ///.ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ در
ﺷﺸﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز اﺳﺖ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻨﺪي
ﺑﯿﺎن وﺷﺪ،
اﯾﺸﺎن
ﺗﻮﺿﯿﺢ اوﻟﯿﺎ
دوﺳﺘﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
زﻣﯿﻨﻪ
آﻣﻮزان در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن
داﻧﺶ
اراﺋﻪ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺮرﺳﯽو اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻞ،
ﺟﻤﻊروي
اﺣﺴﺎس
اﺣﺴﺎس
ﺑﺮايروي
ﻣﺪرﺳﻪ اﻓﮑﺎر
درﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ
واﻟﺪﯾﻦ،ﻓﮑﺮ///.
ﻓﮑﺮﺑﺎو اﺻﻼح
ﺗﻌﺎرضﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺟﻠﺴﻪﺣﻞآﻣﻮزش
ﺧﺎﻧﮕﯽ.ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﺷﺎن
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒﺘﻪ ﺷﺪ
آﻣﻮزان ﮔﻔ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﺎي ﺷﺪ.
ﻋﺎدتداده
ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺧﺸﻢ،
ذﻫﻨﯿﺖﺗﻌﺎرض و
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻞ
ﺗﻐﯿﯿﺮ /در
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ//.
ﻏﯿﺮﺳﺎزﺷﯽ
ﻫﺎي
ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزش
داﻧﺶو اراﺋﻪ
ﺑﻨﺪيﺑﻪﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻏﻠﻂ ،ﺟﻤﻊ
ﻣﻨﻔﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖاﻓﮑﺎر
ﻧﻮﺟﻮان ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﺸﺎن،
ﺑﺎورﻫﺎي
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺑﻨﺪي
روي ﺟﻤﻊ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻨﮑﻪﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﮑﺘﻮب
آﻣﻮز ،را ﺑﻪ
داﻧﺶاﺳﺖ
ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز
اﺻﻮل ﺑﺮاي
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻨﯿﻦ
ﻫﻤﭽ
ﺧﻮب اﺳﺖ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒو اﯾﻨﮑﻪ
اراﺋﻪﺷﺨﺺ
ﻣﻄﺎﻟﺐﻧﻪو روي
ﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎ
ﻃﻮردرﻣﻮرد
ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﯾﮕﺮاندادن ﺑﻪ
درﺳﺖ ﮔﻮش
ﻟﯿﺴﺖ آﻣﻮزش
ﺗﻌﺎرض///.
ﺣﻞ
آﻣﻮزش
ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﻔﺘﻪ و اراﺋﻪ
ﻃﻮلﻣﻄﺎﻟﺐ
درﺑﻨﺪي
ﺟﻤﻊ
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ،
ﺧﺸﻢ و
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ(
اﺣﺴﺎسرﻓﺘﻦ
)ﻗﺪم وزدن ،راه
روياﺿﺎﻓﻪ
اﻓﮑﺎروﻗﺖ
ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺻﺤﺒﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن
آﻣﻮزان
داﻧﺶ
ﻫﻨﮕﺎمﻣﻨﻔﯽ
ﺑﺮرﺳﯽدراﻓﮑﺎر
رويو ﻋﻤﻞ،
اﺣﺴﺎس
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎازﺛﯿﺮ
آﻣﻮزشدرﻣﻮرد
ﮐﻨﻨﺪ،ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻓﮑﺮ///.
اﺻﻼح
روﯾﺎرويﺑﺮ ﺑﺎﻓﮑﺮ و
ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻈﺎرت
آﻣﻮزش
ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.اﯾﺸﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮان ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﺎدتﻫﺎي ﻏﻠﻂ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ
آﯾﻨﺪه
در
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ
و
ﮔﯿﺮي،
ﺗﺼﻤﯿﻢ
و
ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺑﺎ
ذﻫﻨﯽ
اﺷﺘﻐﺎل
ﺻﻮرت
ﺑﻪ
ﻫﺎ
اﻓﺴﺮده
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺜﻠﺚ
ﻣﻌﺮﻓﯽ
/
/
/
ﻫﺎ.
اﻓﺴﺮده
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺜﻠﺚ
آﻣﻮزش
ﺟﻠﺴﻪ
آﻣﻮزش ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ///.آﻣﻮزش اﺻﻮل درﺳﺖ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﺗﻮﺿﯿﺢ درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن روي ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ روي ﺷﺨﺺ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻧﻬﻢ و ﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻓﮑﺮي اﺣﺴﺎس ﺑﯽارزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪي ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﯾﺎدآوري اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
روﯾﺎروي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ )ﻗﺪم زدن ،راه رﻓﺘﻦ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ( در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺸﺨﻮار ///.ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺸﺨﻮار ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺟﻠﺴﻪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.ﺑﺎور ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﻮاﻫﺪ رد ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﺮح ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﮑﺮ،
دﻫﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺴﺮدهﻫﺎ ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺴﺮدهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در آﯾﻨﺪه
آﻣﻮزش ﻣﺜﻠﺚ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ وو اراﺋﻪ
درﻣﻮردﺟﻤﻊ
ﻣﺴﺌﻠﻪ،
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ وﺣﻞ
آﻣﻮزش
ﻣﻨﻔﯽ،
ﺧﻮد ،اﻓﮑﺎر
ﯾﺎدآوري
اﺣﺴﺎسدرﮔﻨﺎه و
ارزﺷﯽ،
ﻫﺎيﺑﯽ
اﺣﺴﺎس
و ﻣﺎﯾﻪ
اﯾﺠﺎد اﻓﮑﺎر
ﺑﻨﺪي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ
ﻓﺮضﻫﺎي
ﺑﺤﺚ
ﮐﻼﻣﯽ آن
رﻓﺘﺎري و
ﺑﺎزﺳﺎزي
اﺳﻨﺎدﻫﺎي
ﻧﺎاﻣﯿﺪي ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎزي ///.درﻣﻮرد
اﺑﻄﺎل
ﻓﮑﺮيﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻫﺎيآﻣﻮزش
ﺟﻠﺴﻪ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.
داﻧﺶاراﺋﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ و
ﺷﺪ،و ﺟﻤﻊ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺸﺨﻮار ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺗﮑﻠﯿﻒﮔﻔﺘﻪ
آﻣﻮزان
ﺑﻨﺪي //ﺑﻪ
ﻧﺸﺨﻮار/.
ﺧﻮدﮐﺎر
ﻣﺜﺒﺖﻣﻨﻔﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦاﻓﮑﺎر
ﯾﺎزدﻫﻢﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﻣﻮزش
ﻣﺸﮑﻼت
وآﻣﺎدهﺳﺎزي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
اﻓﮑﺎر ﺣﻞ
ﮐﻨﻨﺪه،ﮔﯿﺮي،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺷﺮح ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﮐﻨﻨﺪه،آﻣﻮزش
ﺑﺎزﮔﺸﺖردﺑﯿﻤﺎري،
ﻓﮑﺮ ،ﺑﺎور،آﻣﻮزش
ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ
ﺣﻞﺑﻨﺪي
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.ﺑﺮايﺟﻤﻊ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎي اﯾﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺗﻌﺎرضﺷﯿﻮهﻫﺎي
ﻣﻨﻔﯽ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺣﻞﻧﺎراﺣﺖ
ازﻋﻮدوﺷﻮاﻫﺪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮيﮐﻨﻨﺪه،
ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺟﻠﺴﻪ
زﻧﺪﮔﯽ) .ﻣﻬﺘﺎو ﺳﮕﺮ ///(2015 ،آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎري،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و آﻣﻮزش
دوازدﻫﻢﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ و اﺟﺮاي ﭘﺲ آزﻣﻮن.

ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي اﺑﻄﺎلﺳﺎزي ///.درﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺑﺎزﺳﺎزي رﻓﺘﺎري و ﮐﻼﻣﯽ آنﻫﺎ و ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد ﻓﺮضﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و اﯾﺠﺎد اﻓﮑﺎر
ﻣﻄﺎﻟﺐوو اراﺋﻪ
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺟﻤﻊ
ﺧﺎﻧﮕﯽ.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﮑﻠﯿﻒاﺿﻄﺮاب
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﺑﻨﺪي( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺟﺪول)4
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وآﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
وآﻣﻮزش
آزﻣﻮن
ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﭘﺲ
ﮔﯿﺮي،آزﻣﻮن
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﻋﻮدو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎري ،آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻮد و ﻣﺘﻐﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽ) .ﻣﻬﺘﺎو ﺳﮕﺮ ///(2015 ،آﻣﻮزشﮔﺮوهﻫﺎي
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎري،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و آﻣﻮزش
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
دوازدﻫﻢ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ و اﺟﺮاي ﭘﺲ آزﻣﻮن.

همگنــی واریانسها از طریق آزمون لوین)P<0/05(،و برابری شــیب
خطوط رگرســیون از طریق بررسی تعامل آزمون و عضویت گروهی نیز
نظر پیشفرضهای
گردید که از
مورد بررســی قرار گرفتند و مشــخص
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
ﮔﺮوهﻫﺎي
ندارد .اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
وجودﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف
ﭘﮋوﻫﺶحاضرﻣﺘﻐﯿﺮمشکلی
پژوهش
مورد اشاره در
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 35/93

3/9

85/33

5/12

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 26/87

4/37

91/53

2/82

77/8

6/44

ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
 20ﭼﻬﺎر 2/1
13
64ﻣﻬﺎرت6/75
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /47
اﺿﻄﺮاب
ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ/در
ﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﺿﻄﺮاب
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و
ﺟﺪول)(4
ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 36/33

35
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرت
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖ
رﻓﺘﺎري
63//93
ارﺗﺒﺎﻃﯽ 33
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺿﻄﺮاب
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
64
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
34/47
ارﺗﺒﺎﻃﯽ /07
اﺿﻄﺮابﻫﺎي
ﻣﻬﺎرت
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
رﻓﺘﺎري
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

11

اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

78/8

26
ﻣﻬﺎرت
68//87
ارﺗﺒﺎﻃﯽ 93
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺿﻄﺮاب
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

78/8

2

3/6

3/7

3/49/34

3/6

18/13

4/34

24/13

2/7

4/88

66/4

6/18

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 34/07

3/06

2

2/82 6/18 91/53
66/4
1/12

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 36/33

اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 68/93

5/12 2/7 85/33
24/13

2/1 5/2 20/13
34/93 6/75
3/06
4/37
4/88
3/7

اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 63/33

18/13

1/12

77/8

34/93

6/44
5/2
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آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ،مجموع امتیازات
همه ســواالت با هم جمع میشود .این امتیاز
دامنه نــوزده تا نود و پنــج را در بر میگیردو
نمرههای باالتر نشان دهنده مهارت ارتباط بین
فردی باالتر در شــخص پاسخ دهنده خواهند
بود و برعکس .منجمیزاده 1391در راستای
روایی همزمان این پرسشــنامه همبستگی برابر
بــا  0/698را بیــن امتیازات حاصــل از این
پرسشــنامه با امتیــازات حاصل از پرسشــنامه
توانایــی برقراری ارتباط موثــر گزارش نموده
اســت .همچنین پایایی پرسشــنامه با استفاده
از آلفــای کرونباخ برابر با هفتاد و ســه صدم
گزارش شــده اســت )43(.آلفــای کرونباخ
پرسشــنامه مهارتهای ارتباطــی در پژوهش
حاضر برابر با نود و نه بهدست آمد.
پــس از اینکــه شــرکتکنندگان بهصورت
تصادفــی در چهار گروه ،شــامل ســه گروه
آزمایشو یک گروه کنترل جایگزین شدند،
در هر چهار گروه پیشآزمون با استفاده از دو
پرسشــنامه اضطراب اجتماعی و مهارتهای
ارتباطی اجرا شد ،سپس گروههای آزمایش،
یعنــی درمــان ذهنآ گاهــی مثبــت محور،
درمان ذهنآ گاهی و درمان شناختی رفتاری
بهصــورت گروهی و طی دوازده جلســه نود
دقیقهای بهصورت هفتهای یک جلســه تحت
درمان قــرار گرفتنــد .گروه کنتــرل در این
مدت هیچگونه درمانــی دریافت ننمود .پس
از پایــان جلســات درمان ،هر ســه گروه در
مرحله پسآزمون ،به پرسشــنامههای پژوهش
پاسخ دادند .خالصه محتوای جلسات درمان
ذهنآ گاهی مثبت محور ،درمان ذهنآ گاهی
و درمان شناختی رفتاری در سه جدول شماره
یک ،دو و سه ارائه شده است.
در تحلیل آماری دادهها از نرم افزار SPSS20
در دو سطح آمار توصیفیو استنباطی استفاده
شــده اســت .در ســطح توصیفی میانگینو
انحرافمعیــارو در ســطح اســتنباطی نیز از
تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری ،پس از
بررســی پیشفرضهای ایــن تحلیل و آزمون
تعقیبی بونفرونی استفاده شد .الزم بهذکر است
قبــل از انجام تحلیل کوواریانس چندمتغیری
یا مانکوا ،نرمال بــودن توزیع دادهها از طریق
آزمــون آزمون شــاپیرو ویلکــز)P<0/05(،

ﺟﺪول) (2ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ

اﻫﺪاف ///ﺷﺮح ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ )زﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮد دﻗﯿﻘﻪ(

ﻫﺸﺘﻢ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺴﺮدهﻫﺎ ///.ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺴﺮدهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،و ﺳﺮدرﮔﻤ
ﻧﻬﻢ و ﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﻓﮑﺮي اﺣﺴﺎس ﺑﯽارزﺷﯽ ،درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺎاﻣﯿﺪي ،اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﯾﺎدآوري اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ،آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿ
آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺸﺨﻮار ///.ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻧﺸﺨﻮار ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑ
ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اضطراب و ﺷﯿﻮه
ﮐﻨﻨﺪه ،اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ
شناختی ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﺮح ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
و ﮐﻨﻨﺪه،
آگاهیرد
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﻮاﻫﺪ
ﺑﺎور ،ﺷﻮاﻫﺪ
مقایسه اثربخشی درمان ذهنآگاهی مثبت محور ،شناخت ﻓﮑﺮ،
اﯾﻦهای
مهارت
یو
ﻫﺎي
اجتماع
رفتاری بر
درمان
ﯾﯿﺪذهن
مبتنیﺗﺎبر
درمانی
دﻫﻢ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
ارتباطی دانشآموزان دختر افسرده
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي اﺑﻄﺎلﺳﺎزي ///.درﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺑﺎزﺳﺎزي رﻓﺘﺎري و ﮐﻼﻣﯽ آنﻫﺎ و ﺑﺤﺚ درﻣﻮرد ﻓﺮضﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و
ﯾﺎزدﻫﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ و اراﺋﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ.
آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﻋﻮدو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎري ،آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض وآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وآﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﺟﻠﺴﻪ
زﻧﺪﮔﯽ) .ﻣﻬﺘﺎو ﺳﮕﺮ ///(2015 ،آﻣﻮزش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎري،ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ،ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض
دوازدﻫﻢ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ و اﺟﺮاي ﭘﺲ آزﻣﻮن.

یافته ها
ویژگیهــای دموگرافیک نمونه :بر اســاس یافتههای ﺟﺪول) (4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺲآزﻣﻮن
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
ﻣﺘﻐﯿﺮ
توصیفــی پژوهش ،در گــروه کنترل ،اکثریــت معادل  %53/3ﮔﺮوهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
در پایــه تحصیلی هشــتم ،در گــروه درمــان ذهنآ گاهی نیز
5/12
85/33
3/9
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 35/93
2/1
20/13
6/75
اکثریت معادل  %86/7در پایه تحصیلی هشتم ،در گروه درمان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 64/47
2/82
91/53
4/37
ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 26/87
ذهنآ گاهی مثبــت محور و گروه درمان شــناختی و رفتاری،
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
1/12
18/13
3/6
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 78/8
اکثریــت معادل چهل و شــصت درصد در پایــه تحصیلی نهم
6/44
77/8
3/7
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 36/33
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
رﻓﺘﺎري
2/7
24/13
4/34
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 63/33
قرار داشــتند .میانگین ســنیگروه شــناخت درمانــی مبتنی بر
5/2
34/93
3/06
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ 34/07
ذهنآ گاهــی برابر با 14/2±0/68ســال ،میانگین ســنی گروه
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
6/18
66/4
4/88
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 68/93
ﺟﺪول) (5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺿﻄﺮاب
ذهنآ گاهی مثبت محور برابر با  14/13±0/83ســال ،میانگین
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺿﻄﺮاب
ﭘﯿﺶﻣﻬﺎرت
ﮐﻨﺘﺮلﺑﺮاي
ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي
آزﻣﻮن
ﺟﺪول) (5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲﭘﺲ از 2
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ســنی گروه شــناختی و رفتاری برابر با  14/8±0/86ســال و
ﺗﻮان
اﻧﺪازه
dfﭘﺲ از df
ﻣﻘﺪار
ﻧﺎم آزﻣﻮن
P
F
df
df
ﺧﻄﺎ
ﻓﺮﺿﯿﻪ
اﺿﻄﺮاب ﺗﻮانآﻣﺎري
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻧﺪازهاﺛﺮ
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
آزﻣﻮن( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺟﺪول)5
ﻣﻘﺪار
ﻧﺎم
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي P
ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮي ﺑﺮاي F
میانگین سنی گروه گواه برابر با  14/07±0/79بود .در جدول
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻄﺎ
آزﻣﻮن  0/0001اﺛﺮ 0/52آﻣﺎري 1
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶ19/83
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺲ از 108
6
1/05
آزﻣﻮن اﺛﺮ ﭘﯿﻼﯾﯽ
 0/0001اﻧﺪازه 0/52ﺗﻮان 1
19/83
108
6
1/05
آزﻣﻮن اﺛﺮ ﭘﯿﻼﯾﯽ
df
df6
1
0/84 0/0001P 96/48
106
آزﻣﻮن 0/02
شــماره چهار میانگینو انحراف معیار اضطــراب اجتماعی وآزﻣﻮن ﻻﻣﺒﺪايﻧﺎموﯾﻠﮑﺰ
ﻣﻘﺪار
F
 0/0001اﺛﺮ0/84آﻣﺎري 1
96/48
106
6
0/02
ﻻﻣﺒﺪاي وﯾﻠﮑﺰ
آزﻣﻮن
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺧﻄﺎ
1
0/92 0/0001 236/96 104
6
37/73
آزﻣﻮن اﺛﺮ ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ
1 1 0/920/52 0/0001
ﻫﺘﻠﯿﻨﮓ
آزﻣﻮن اﺛﺮ
مهارتهای ارتباطــی گروههای آزمایش و کنترل در دو مرحله
0/0001 236
19/96
/83 104
108
66
137
ﭘﯿﻼﯾﯽ /05/73
آزﻣﻮن اﺛﺮ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
0/84
0/0001 67796
/48
106
63
0/02
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦوﯾﻠﮑﺰ
ﻻﻣﺒﺪاي
آزﻣﻮن
آزﻣﻮنآزﻣﻮن
1 1 01/97
0
/
0001
/
62
54
37
/
65
0/97 0/0001 677/62
54
3
37/65
پژوهش ارائه شده است.
1
0/92 0/0001 236/96 104
6
37/73
رويﻫﺘﻠﯿﻨﮓ
روي اﺛﺮ
آزﻣﻮن
رﯾﺸﻪرﯾﺸﻪ
آزﻣﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
1
0/97 0/0001 677/62
54
3
37/65
روي
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﻫﺎي
ﻣﻬﺎرت
ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲﺗﮏ
ﺗﺤﻠﯿﻞﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
چنانکه در جدول شماره چهار مشاهده میشود ،در مهارتهای ﺟﺪول)6
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﻫﺎي
ﺑﺮايﻣﻬﺎرت
ﻣﺘﻐﯿﺮيﺑﺮاي
ﺗﮏﻣﺘﻐﯿﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ
رﯾﺸﻪ(6
ﺟﺪول()
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺿﻄﺮاب
ارتباطی و اضطراب اجتماعی در گروه درمان ذهنآ گاهی،گروه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺿﻄﺮاب
ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﺗﮏﻣﺘﻐﯿﺮي
ﺟﺪول)(6ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ
ﺗﻮان
ﻣﻨﺒﻊ
و
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺗﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﻨﺒﻊ
 MSاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
dfاﺿﻄﺮاب
اﻧﺪازه
درمــان ذهنآ گاهی مثبــت محور و در گروه درمان شــناختی
اﺛﺮ اﺛﺮ
اﻧﺪازه
PP
FF
MS
df SSSS
ﺗﻮانآﻣﺎري
ﺗﻐﯿﯿﺮات
آﻣﺎري
ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﺪازه اﺛﺮ
P
ارﺗﺒﺎﻃﯽ F
MS
df
SS
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
آﻣﺎري
ﺗﻐﯿﯿﺮات
رفتاری نســبت به گروه کنترل تغییرات قابل توجه بوده اســت.
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
0/06 0/002
0/75
ارﺗﺒﺎﻃﯽ 0/1
2/77
1
2/77
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
0/06 0/002
0/75
0/1
2/77
1
2/77
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
1 0/06 0/95
ﮔﺮوﻫﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ
در جدول شماره پنج نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری ارائه
0/002 0/0001
0/75 3510//35
1 9336
2/77/50 13 28009
آزﻣﻮن 2/77 /51
ﭘﯿﺶ
1
/35
/50 54
28009
ﮔﺮوﻫﯽ /51
ﻋﻀﻮﯾﺖ
10/95 0/95 0/0001
0/0001351
351
/35 9336
9336
/50
3 3 28009
26/57
1434/51
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ /94
ﺧﻄﺎ
شده است .همانطور که در جدول شماره پنج مشاهده میشود،
26
57 54
1434
26//57
ﺧﻄﺎ ﮐﻞﺧﻄﺎ /94 /94
6054 1434
345438
60
345438
ﮐﻞ
60
345438
ﮐﻞ
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
حداقل بین دو گروه از گروههای پژوهش در مهارتهای ارتباطی
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
0/08 0/005
0/61
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 0/26
اﺿﻄﺮاب 3/48
1
3/48
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
0/08 0/005
0/61
0/26
3/48
1
3/48
ﭘﯿﺶآزﻣﻮن
و اضطراب اجتماعی تفاوت معنــادار وجود دارد)P>0/001(.
0/97
0001 584
/02 7711
/88 31 23135
آزﻣﻮنﮔﺮوﻫﯽ 64
ﻋﻀﻮﯾﺖ
0/08 1 0/005
0/61
0/26
3/48
3//48
ﭘﯿﺶ
1
0/97
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﯽ 0/0001 584/02 7711/88 3 23135/64
13/20/88 543 713
/05
ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻄﺎ
1
0/97
0/0001 584/02 7711
23135
ﮔﺮوﻫﯽ
13/20 54 713
ﺧﻄﺎ /05 /64
در جدول شــماره شش ،نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری
6054 86602
86602
13/20 60
ﺧﻄﺎ ﮐﻞﮐﻞ 713/05
در متن تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه پسآزمون
60 86602
ﮐﻞ
مهارتهــای ارتباطــی و اضطــراب اجتماعی ،پــس از کنترل
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺿﻄﺮاب
ﻫﺎيارﺗﺒﺎﻃﯽ و
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
در ﻣﻬﺎرت
ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ در
ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺪول)(7
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺿﻄﺮاب
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و
آزﻣﻮنﺗﻌﻘﯿﺒﯽ
آزﻣﻮن
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺟﺪول)(7
ﺧﻄﺎي
ﺧﻄﺎيﺳﻄﺢ ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮔﺮوهﻣﻮرد
ﮔﺮوه
ﮔﺮوه
نمــرات پیشآزمون این متغیرها ارائه شــده اســت .چنانکه درﻣﺘﻐﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺿﻄﺮاب
ﻫﺎي
ﻣﻬﺎرت
ﻣﺒﻨﺎﻣﺒﻨﺎﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﯽ در
آزﻣﻮن
ﻣﻮرد
ﺟﺪول) (7ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺮوه
ﻣﻌﻨﺎداري
ﻣﻌﻨﺎداري
ﻣﻌﯿﺎرﻣﻌﯿﺎر
ﺧﻄﺎي0/17ﺳﻄﺢ
0/17 2/48
-5/61
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
ارتباطی
جدول شــماره شش مشــاهده میشــود ،مهارتهای
2/48
-5/61
ﻣﺤﻮر
آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ
درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ذﻫﻦ ﻣﻮرد
ﻣﺒﻨﺎﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوهﮔﺮوه
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖﮔﺮوه
ﻣﺘﻐﯿﺮ
0/01 1/87
7/51
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﻌﻨﺎداري
ﻣﻌﯿﺎر
0/01 1/87
7/51
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
( P>0/001و  )F=351/35و اضطراب اجتماعی (P>0/001
/52
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ذﻫﻦ
0/170/00102//001
481/891/89
-550
/61/50
آﮔﺎﻫﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه ذﻫﻦ
آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺮ ﺑﺮذﻫﻦ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر 52
ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه
آﮔﺎﻫﯽ
ذﻫﻦ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮔﺮوه ﮔﺮوه
0/001 2/53 13/11
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
0/010/00101//001
872/532/277/13
51/56
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮔﺮوه
آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺜﺒﺖذﻫﻦ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
درﻣﺎﻧﯽ
و  )F=584/02بیــن گروههــای شــناخت درمانــی مبتنی بر ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖ
رﻓﺘﺎري 11/13
ﮐﻨﺘﺮل--رﻓﺘﺎري
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮔﺮوه
ﻣﺤﻮر
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﮔﺮوه
ﮔﺮوه
ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
0/00101//001
13/01
ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺤﻮر
ﻣﺜﺒﺖ
آﮔﺎﻫﯽ
ذﻫﻦ
ﮔﺮوه
0/001
892/271/91
5056
/52/43
ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه
آﮔﺎﻫﯽ
ذﻫﻦ
ﺑﺮ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ذهنآ گاهی ،درمان ذهنآ گاهی مثبت محورو درمان شناختی ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
0/00120/53
ﮐﻨﺘﺮ-ل
ذﻫﻦﮔﺮوه
رﻓﺘﺎري
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-
ﮔﺮوه
/71/910/91
رﻓﺘﺎري 1/45
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺤﻮرذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
0/001
1343
/11/01
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮔﺮوه
ﻣﺜﺒﺖ
آﮔﺎﻫﯽ
ﮔﺮوهذﻫﻦ
ﮔﺮوه
رفتاری بــا گروه کنتــرل در مرحله پسآزمون پــس از کنترل
/45
ﮔﺮوهذﻫﻦ
آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ذﻫﻦ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮔﺮوه
/40/910/65
ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر -1/22
رﻓﺘﺎري
آﮔﺎﻫﯽ-
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
0/0010/7 20/27
56/113
ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه
ﻣﺤﻮر
درﻣﺎﻧﯽﻣﺜﺒﺖ
آﮔﺎﻫﯽ
ﮔﺮوهذﻫﻦ
ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل-رﻓﺘﺎري 18/54
ﮔﺮوهﮔﺮوه
آﮔﺎﻫﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﮔﺮوهﮔﺮوه
0/4 0/0010/650/68 -1/-22
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮﺑﺮذﻫﻦ
درﻣﺎﻧﯽﻣﺒﺘﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
0/001 1/91 43/01
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
پیشآزمــون دارای تفاوت معناداری اســت .برای تعیین تفاوت
2/67
رﻓﺘﺎري
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-
درﻣﺎﻧﯽآﮔﺎﻫﯽ
ﮔﺮوه ذﻫﻦ
0/0010/040/680/96 -18/-54
ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه ﮔﺮوه
ﻣﺤﻮرآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺜﺒﺖذﻫﻦ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖ
0/7 00//001
ﮐﻨﺘﺮلﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر91 0/791/45-19/93
ﮔﺮوهآﮔﺎﻫﯽ
آﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه ذﻫﻦ
ذﻫﻦ
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
درﻣﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺤﻮر
ﻣﺜﺒﺖ
ذﻫﻦ
ﮔﺮوه
دو بــه دو گروههای پژوهش ،آزمون تعقیبی بونفرونی اســتفاده
0/04 0/96
-2/67
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
0/4 00/001
/65
ﮐﻨﺘﺮل-رﻓﺘﺎري -1/22 /32
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﮔﺮوهﮔﺮوه
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﺑﺮرﻓﺘﺎري
0/001 0/790/68 -19-/17
93
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺤﻮر
ﮔﺮوهآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ
ﮔﺮوه ذﻫﻦ
شــد که نتایج آن را در جدول شــماه هفت مشــاهده میکنید.
0/001
/54/32
ﮐﻨﺘﺮل
ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ -ﺑﺮ
0/0010/680/68 -18-17
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه
رﻓﺘﺎري
درﻣﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮوه
مبتنی0/بر 0/04
96
درمانی-2
/67
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
ذﻫﻦوآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ
همانطور که در جدول هفت مشــاهده میشود ،در مهارتهای ﮔﺮوه
شناخت
ﻣﺤﻮراجتماعیﮔﺮوهبین
اضطراب
ارتباطی
0/001 0/79 -19/93
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖﻣﺤﻮر
وجود دارد)P>0/01(.
کنترل تفاوت معناداری
ذهنآ گاهی ،درمان ذهنآ گاهی مثبت محو ر و درمان شناختی رفتاری با گروه
0/001 0/68 -17/32
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل
ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-رﻓﺘﺎري
در مهارتهــای ارتباطــی بیــن گروه شــناخت درمانی مبتنی بــر ذهنآ گاهیو گــروه درمان ذهنآ گاهــی مثبت محور
بــا درمان شــناختی رفتاری نیز تفــاوت معناداری وجود دارد )P>0/01(،اما بین شــناخت درمانی مبتنــی بر ذهنآ گاهیو
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي
ﺗﻔﺎوتﺗﻔﺎوت
ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه
ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ

اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي
ﺗﻌﺪﯾﻞﺷﺪه

فاطمهسادات طباطبائینژاد و همکاران
درمــان ذهنآ گاهی مثبت محــور با یکدیگر
تفاوت معنــاداری وجود نــدارد)P<0/05(.
در اضطــراب اجتماعی نیز بین گــروه درمان
ذهنآ گاهی مثبــت محور با درمان شــناختی
رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد)P>0/05( ،
اما بین شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی

بــا درمــان ذهنآ گاهی مثبت محورو بین شــناخت درمانــی مبتنی بر
ذهنآ گاهی با درمان شــناختی رفتاری تفــاوت معناداری وجود ندارد.
( )P<0/05بنابراین هر ســه نوع درمان نسبت به گروه کنترل بر کاهش
اضطراب اجتماعی موثر بوده است.اما درمان ذهنآ گاهی مثبت محور
نسبت به درمان شــناختی رفتاری تاثیر نیرومندتری بر کاهش اضطراب
اجتماعی داشت.
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بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف مقایســه اثربخشی درمان ذهنآ گاهی مثبت محور با شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی و درمان
شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعیو مهارتهای ارتباطی دانشآموزان دختر افسرده اجرا شد .نتایج نشان داد که هر سه
نوع درمان نسبت به گروه کنترلو شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی و درمان ذهنآ گاهی مثبت محور نسبت به درمان
شناختی رفتاری دارای تاثیر نیرومندتری بر افزایش مهارتهای ارتباطی بودهاند .همچنین در اضطراب اجتماعی ،هر سه نوع
درمان نســبت به گروه کنترلو درمان ذهنآ گاهی مثبت محور نســبت به درمان شناختی رفتاری دارای تاثیر نیرومندتری بر
کاهش اضطراب اجتماعی بوده اند .اما بین شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی و درمان ذهنآ گاهی مثبت محورو همچنین
شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی با درمان شــناختی رفتاری ،تفاوت معناداری در اضطراب اجتماعی بهدســت نیامد.
نتایج اثربخشــی درمان ذهنآ گاهی مثبتنگر بر اضطراب اجتماعیو مهارتهای ارتباطی با ایدههای مطرح شــده توســط
گارلنــد و همــکاران ،2017نیمیک و همــکاران 2013و اونــگ 2013مبنی بر امــکان ترکیب فنــون و راهبردهای درمانی
ذهنآ گاهــی و مثبتنگری در راســتای بهرهگیری از ظرفیتهای درمانی دو رویکــرد درمانی ذهنآ گاهی و مثبتنگری،
بهطور همزمان همســویی نشــان میدهد37،36(.و )38همچنین اثربخشــی درمان ذهنآ گاهی مثبــت محور بر اضطراب
اجتماعی و مهارتهای ارتباطی در پژوهش حاضر با توجه به رابطهای که این دو متغیر با بهزیســتی دارند12(،و )20با نتایج
پژوهش ســبوال و همــکاران ،2017واترز 2013و ایوتزین و همــکاران 2016در خصوص تاثیر درمــان ذهنآ گاهی مبتنی بر
نقاط قوت انســانی بر افزایش بهزیســتی روانشــناختی ،همسویی نشــان میدهد39،35(.و )41وجه تمایز پژوهش حاضر با
پژوهشهای مطرح شــده این اســت که در این پژوهش ،بســته درمانی ذهنآ گاهی مثبت محور بر مبنای نیازهای دختران
افســرده در جامعه ایران طراحیو اجرا شــده است .البته تمرکز محتوایی اصلی در بســته درمانی ذهنآ گاهی مثبت محور با
جهتگیری کلی ذهنآ گاهی(21و )22و مثبتنگری(19و )20هردو دارای همسویی است .درمان ذهنآ گاهی مثبت محور
از نظــر ســاختار و محتوای نظریو عملــی ،بر دو حوزه همزمان ذهنآ گاهی و تقویت نقاط قوت مثبت انســانی نظیر خرد
و دانایی ،شــجاعت ،انســانیت ،شــکوفایی ،اعتدال تمرکز دارد .که در درمان ذهنآ گاهی مثبت محور ارائه و استفاده شده
در این پژوهش و توجه همراه با قص د و بدون قضاوت در هر لحظه به اوضاعو شــرایط به همان صورت که هســتندو خارج
شــدن از محدودهی افکار خو د و یاد گرفتن تجربه جهان بهطور مســتقیمو ادراک آن بدون تفسیر دائمی افکارو رها سازی
تفکر از قید عادتهای خودکار و تمرکز بر نقاط قوتو مثبت فعلی خود بهصورت جدی دنبال شــده اســت .بهرهگیری از
ت و توانمندیهای خود،
عدم قضاوت و عدم ارزیابی در مورد نشــخوارهاو افکار منفی در کنــار توجهو تمرکز بر نقاط قو 
ســاز و کاری بوده که منجر به افزایش توان مقابله دانشآموزان افسرده با حاالت افسردگی خود شده و از این طریق ظرفیت
آنهــا را بــرای روابط بین فردی افزایش و اضطراب اجتماعی را کاهش داده اســت .مهمترین وجه تمایز ذهنآ گاهی مثبت
محور نســبت به درمان شناختی رفتاریو درمانی شــناختی مبتنی بر ذهنآ گاهی این است که همزمان با رهاسازی تفکر از
قید عادات منفی خودکار ،بر نقاط قوتو توانمندیهای دانشآموز افســرده تمرکز نموده و این وجه تمایز باعث اثربخشــی
بیشــتر درمان ذهنآ گاهی مثبت محور نسبت به درمان شناختی رفتاری بر افزایش مهارتهای ارتباطی دانشآموزان افسرده
شده است .البته درمان ذهنآ گاهی مثبت محور نسبت به شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی دارای تاثیر معنادار متفاوتی
بــر مهارتهای ارتباطی نبود .بــه این معنی که این دو نوع درمان را میتوان دو درمان قابــل جایگزین با یکدیگر برای ارتقا
مهارتهای ارتباطی در دانشآموزان دختر افسرده در نظر گرفت.

ی و مهارتهای
مقایسه اثربخشی درمان ذهنآگاهی مثبت محور ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهیو درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماع 
ارتباطی دانشآموزان دختر افسرده
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در کنار درمان ذهنآ گاهی مثبت محــور ،مطابق با یافتههای پژوهش
حاضر ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی و درمان شناختی و رفتاری
نسبت به گروه کنترل بر افزایش مهارتهای ارتباطی و کاهش اضطراب
اجتماعــی دانشآموزان دختر ،دارای اثربخشــی معنــاداری بودند .این
نتایج با مطالعات متعدد دیگر نظیر مطالعات شــمرتز ،2013هافمن2012
و کاویانــی و همکاران 1387مبنی بر اثر بخشــی درمان ذهنآ گاهی بر
کاهــش اضطراب نوجوانــان(25،22و )26و باالخره بــا نتایج پژوهش
مطالعه بیچمین و همکاران 2008و شــونرت ریچل و همکاران 2010در
خصوص اثربخشی درمان ذهنآ گاهی بر روابط اجتماعی و مهارتهای
ارتباطی(21و )23همسو است .نتایج پژوهش نشان داد ،درمان شناختی
و رفتاری بر افزایــش مهارتهای ارتباطی و کاهش اضطراب اجتماعی
تاثیر داشته اســت .این یافته با نتایج مطالعات گلدین و همکاران،2009
هافمــنو همــکاران ،2006داداشزاد ه و همــکاران ،2009یاهــا و و
همــکاران 2008در خصــوص اثربخشــی درمــان شــناختی رفتاری بر
کاهش اضطراب در نوجوانان )32(،همســویی دارد30،29،28(.و)32
در شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی ،ضمن انجام تمرینات مراقبه
تنفــس ،مراقبه وارســی بدنو مراقبه کشــمکش ،افــکار منفی به ذهن
دانشآموز افســرده میآیندو دانش آموز با ایــن افکار در خالل انجام
تمرینات مواجه میشــود ،اما در مورد آنهــا ارزیابیو قضاوت نمیکند
و به تمرین بر اســاس اشــکال مختلف مراقبه ادامه میدهد .همین کار
باعث میشود که پس از مدتی ذهن نوجوان از افکار منفی خالی شود.
در درمان شــناختی و رفتاری نیز دانشآموز افسرده ،بایستی افکار منفی
خود را یادداشــت کردهو از طریق چالش کالمــی افکار مذکور را از
ذهن بیرون کشــیده و با افکار مثبت جایگزین کند .بهعبارت دیگر در
درمان شناختی رفتاری ،دانشآموز افسرده به مبارزه با افکار منفی خود
میپــردازد .مواجهه بدون ارزیابــی و قضاوت با افــکار منفی از طریق
شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی و تــاش برای جایگزینی افکار
منفی در باره خود و دنیای پیرامون از طریق درمان شــناختی و رفتاری،
مســیرها و ســازوکارهایی بوده که نســبت به گروه کنترل بسترساز ارتقا
مهارتهای ارتباطی و تضعیف اضطراب اجتماعی در دانشآموزان دختر
افسرده شده است .شــناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی مانند درمان
ذهنآ گاهی مثبت محور نســبت به درمان شناختی و رفتاری بر افزایش
مهارتهای ارتباطی اثر نیرومندتری داشــته است .تاثیر قویتر شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی نسبت به گروه درمانی شناختی و رفتاری،
بــا احتمال زیاد به این دلیل اســت که برای ارتقــا مهارتهای ارتباطی،
عــاوه بر جایگزینی افکار و نگرشهای منفی نســبت به خود و دنیای
پیرامون ،مواجهه شــجاعانه بدون قضاوت و ارزیابــی نیز از ضرورتها
است .مواجهه بدون قضاوت و شجاعانه با افکار و نگرشهای منفی در
درمان ذهنآ گاهی مثبت محور و شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی

وجود دارد ،اما بهطور جدی و محســوس در
درمان شناختی و رفتاری دنبال نمیشود.
در اضطــراب اجتماعی هر ســه نوع درمان
نســبت به گروه کنترل و درمان ذهنآ گاهی
مثبــت محور نســبت بــه درمان شــناختی و
رفتــاری دارای تاثیر نیرومندتــری بر کاهش
اضطراب اجتماعی بودند .البته در عینحالی
که بین درمــان ذهنآ گاهی مثبــت محور با
شــناخت درمانی مبتنی بــر ذهنآ گاهی در
تاثیر بر اضطــراب اجتماعی تفاوت معناداری
بهدســت نیامد ،اما بین درمــان ذهنآ گاهی
مثبت محــور با درمــان شــناختی و رفتاری
(این نوع درمان با شــناخت درمانی مبتنی بر
ذهنآ گاهی دارای تفاوت معناداری نبود) در
تاثیر بر اضطــراب اجتماعی تفاوت معناداری
بهدســت آمد .بــه این جهــت میتوان گفت
که درمــان ذهنآ گاهی مثبت محور نســبت
بــه دو درمان دیگــر دارای بیشــترین تاثیر بر
کاهــش اضطراب اجتماعی بوده اســت .در
تبیین نتایج این بخــش از پژوهش باید بر این
نکته تمرکز نمود کــه در درمان ذهنآ گاهی
مثبــت محــور عالوه بــر کاهــش اضطراب
اجتماعی از طریق فرآیندهای شــناختی که با
دو نوع شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی
و درمان شــناختی رفتاری مشــترک اســت،
همزمان بر تقویــت توانمندیهای مثبت خود
در مســیر خرد ،عقالنیت ،اعتدال ،شجاعت،
شکوفایی ،انسانیت و عدالت ،نسبت به خود
و دنیــای اطرف نیــز کار و تمریــن درمانی
انجام میشود .این کار همزمان بر فرایندهای
شــناختی و نقاط قوت و مثبت انســانی ،توان
مواجهه با قوت و شــجاعانه بــا خود و دنیای
اطراف را ارتقا میبخشد و از این طریق موجب
کاهش جدی اضطراب اجتماعی میشــود.
ذهنآ گاهی مثبت محــور این امکان را برای
فرد به وجود می آورد تا شــرایط را همانگونه
که در لحظه است ،درک کندو به دنبال تغییر
شرایط نباشــد ،ظرفیت و نقاط قوت خود را
همزمان مورد تقویت قرار داده و زندگی موثرتر

فاطمهسادات طباطبائینژاد و همکاران
مثبــت محور را در کنــار برخی درمانهــای دیگر بــر روی متغیرهای
مختلف رفتاری و اجتماعی در دانشآموزان پسر و دختر عادی و افسرده
با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهند تا دانش درمانهای روانشناختی بسط
 در سطح کاربردی نیز بهنظر میرسد که.و گسترش بیشــتری پیدا کند
درمان ذهنآ گاهی مثبت محور و شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآ گاهی
میتواننــد در کنار درمانهای دیگر از جمله درمان شــناختی رفتاری و
با اثربخشــی باالتر برای کمک به دانشآموزان دختر افســرده باالخص
در ارتقــا مهارتهای ارتباطیو کاهش اضطــراب اجتماعی آنها مورد
 مشاوران، در همین راستا الزم است به مربیان تربیتی.استفاده قرار گیرد
 باالخص در خصوص اســتفاده از شــناخت،و خانوادههــادر مدارس
درمانــی مبتنی بر ذهنآ گاهی و ذهنآ گاهی مثبــت محور و در درجه
 همچنین به مراکز.نخســت در مورد این درمانها اطالعرســانی شــود
مشــاورهو خدمات روانشــناختی و کلینیک های مددکاری اجتماعی
نیز توصیه میشــود جهت افزایش مهارتهای ارتباطی نوجوانان افسرده
و کاهش اضطراب اجتماعی آنان از درمان ذهنآ گاهی مثبت محور در
.کنار درمانهای دیگر استفاده کنند
 در پایــان نیــز از کلیه دانشآمــوزان دخترو مدیران:سپاســگزاری
،مدارســی که با همکاری خود در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند
.صمیمانه تشکرو قدردانی میشود

)40و39،37،36(.و شادمانهتری را دنبال کند
 درمــان ذهنآ گاهی مثبت،ایــن ویژگیهــا
محــور را بر کاهش اضطــراب اجتماعی در
کنار و در مــواردی فراتر از درمان شــناختی
و رفتــاری و شــناخت درمانــی مبتنــی بــر
.ذهنآ گاهی قرار میدهد
 ایــن پژوهــش روی:محدودیتهــا
،دانشآموزان دختر دارای افسردگی اجرا شده
بنابراین در تعمیم نتایج به پســران دانشآموز
عادیو افســرده و همچنین به دختران دارای
اضطــراب اجتماعی باال و مهــارت ارتباطی
. الزم اســت احتیاط شود،پایین غیر افســرده
همچنیــن متغیرهــای وابســته ایــن پژوهش
اضطــراب اجتماعی و مهارتهــای ارتباطی
 بنابرایــن تعمیم نتایج به متغیرهای دیگر،بوده
.منطقی نیست
 به پژوهشــگران عالقمهند:پیشــنهادات
به حــوزه مثبتنگری همراه بــا ذهنآ گاهی
توصیه میشــود بســته درمانــی ذهنآ گاهی

[ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-08 ]

منابع
References:
1. A. P. Association, diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®): American psychiatric pub, 2013.
2. F. Anyan and O. Hjemdal. Adolescent stress and symptoms of anxiety and depression: resilience explains and differentiates the relationships. Journal of affective disorders, vol. 203, pp. 213-220, 2016.
3. H. Sajjadi, S. H. M. Kamal, H. Rafiey, M. Vameghi, A. S. Forouzan, and M. Rezaei. A systematic
review of the prevalence and risk factors of depression among Iranian adolescents. Global journal of health
science, vol. 5, p. 16, 2013. [Persian]
4. S. K. Praharaj. Overestimation of depression prevalence among adolescent students. Indian journal of
psychological medicine, vol. 39, p. 831, 2017.
5. M. M. Singh, M. Gupta, and S. Grover. Prevalence and factors associated with depression among schoolgoing adolescents in Chandigarh, north India. The Indian journal of medical research, vol. 146, p. 205, 2017.
6. J. Wild, D. M. Clark, A. Ehlers, and F. McManus. Perception of arousal in social anxiety: effects of false feedback
during a social interaction. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, vol. 39, pp. 102-116, 2008.
7. S. Asakura. Diagnosis and treatment of social anxiety disorder, Seishin Shinkeigaku Zasshi=Psychiatria
et neurologia Japonica, vol. 117, pp. 413-430, 2015.
8. P. Goldin, M. Ziv, H. Jazaieri, K. Hahn, and J. J. Gross. "MBSR vs aerobic exercise in social anxiety: fMRI
of emotion regulation of negative self-beliefs. Social cognitive and affective neuroscience, vol. 8, pp. 65-72,
2012. [Persian]
9. E. Leigh and D. M. Clark. Understanding social anxiety disorder in adolescents and improving treatment outcomes: applying the cognitive model of Clark and Wells(1995). Clinical child and family psychology review, pp. 1-27, 2018.
10. J.-M. Väänänen, S. Fröjd, K. Ranta, M. Marttunen, M. Helminen, and R. Kaltiala-Heino. Relationship
between social phobia and depression differs between boys and girls in mid-adolescence. Journal of affective disorders, vol. 133, pp. 97-104, 2011.
11. A. A. Rheingold, J. D. Herbert, and M. E. Franklin. Cognitive bias in adolescents with social anxiety
disorder. Cognitive therapy and research, vol. 27, pp. 639-655, 2003.
12. M. T. Dryman, S. Gardner, J. W. Weeks, and R. G. Heimberg. Social anxiety disorder and quality of
life: how fears of negative and positive evaluation relate to specific domains of life satisfaction. Journal of

25  پیاپی،3  شماره،7  دوره،1397 پاییز

15

[ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-08 ]

ی و مهارتهای
  شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهیو درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماع،مقایسه اثربخشی درمان ذهنآگاهی مثبت محور
عنوانمقالهخوبونازنین
افسرده
ارتباطی دانشآموزان دختر

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

anxiety disorders, vol. 38, pp. 1-8, 2016.
13. S. G. Hofmann, J. Q. Wu, and H. Boettcher. Effect of cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders
on quality of life: a meta-analysis. Journal of consulting and clinical psychology, vol. 82, p. 375, 2014.
14. M. B. MacKenzie and N. L. Kocovski. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: trends and
developments. Psychology research and behavior management, vol. 9, p. 125, 2016.
15. Parsamehr M and H. E. The relationship between emotional intelligence and social adjustment of students. Quarterly journal of social development, vol. 11, pp. 65-94, 2017. [Persian]
16. M. Chambers. Interpersonal relationships and communication as a gateway to patient and public involvement and engagement. Health expectations, vol. 21, pp. 407-408, 2018.
17. A. Lisinskiene, T. Guetterman, and S. Sukys. Understanding adolescent–parent interpersonal relationships in youth sports: a mixed-methods study. Sports, vol. 6, p. 41, 2018.
18. R. Castillo, J. M. Salguero, P. Fernández-Berrocal, and N. Balluerka. Effects of an emotional intelligence
intervention on aggression and empathy among adolescents. Journal of adolescence, vol. 36, pp. 883-892, 2013.
19. M. H. Gerami, M. Saeidmanesh, and M. Niknam. The effectiveness of positive group therapy on selfesteem among young girl's in Yazd. Self, 2017. [Persian]
20. C. Dimitropoulou and S. Leontopoulou. A positive psychological intervention to promote well-being in a
multicultural school setting in Greece. The European journal of counselling psychology, vol. 6, 2017.
21. J. Beauchemin, T. L. Hutchins, and F. Patterson. Mindfulness meditation may lessen anxiety, promote
social skills, and improve academic performance among adolescents with learning disabilities,. Complementary health practice review, vol. 13, pp. 34-45, 2008.
22. S. K. Schmertz, A. Masuda, and P. L. Anderson. Cognitive processes mediate the relation between mindfulness and social anxiety within a clinical sample. Journal of clinical psychology, vol. 68, pp. 362-371, 2012.
23. S. G. Hofmann, A. T. Sawyer, A. A. Witt, and D. Oh. The effect of mindfulness-based therapy on anxiety
and depression: a meta-analytic review. Journal of consulting and clinical psychology, vol. 78, p. 169, 2010.
24. F. A. Huppert and D. M. Johnson. A controlled trial of mindfulness training in schools: the importance of
practice for an impact on well-being. The journal of positive psychology, vol. 5, pp. 264-274, 2010.
25. K. H. Effectiveness of mindfulness based cognitive therapy in qualitative live of depressive people.
Journal of new cognitive science, vol. 10, pp. 39-48, 2008.
26. K. A. Schonert-Reichl and M. S. Lawlor. The effects of a mindfulness-based education program on pre-and
early adolescents’ well-being and social and emotional competence, mindfulness, vol. 1, pp. 137-151, 2010.
27. M. Mehta and R. Sagar. A practical approach to cognitive behaviour therapy for adolescents. Springer,
2015.
28. P. R. Goldin, T. Manber, S. Hakimi, T. Canli, and J. J. Gross. Neural bases of social anxiety disorder:
emotional reactivity and cognitive regulation during social and physical threat. Archives of general psychiatry, vol. 66, pp. 170-180, 2009.
29. S. G. Hofmann and L. A. Scepkowski. Social self-reappraisal therapy for social phobia: preliminary
findings. Journal of cognitive psychotherapy, vol. 20, p. 45, 2006.
30. Y. R. Dadash Zade H, Azaei B, Asghar Nejad A. Comparing the effect of cognitive behavior therapy
and exposure therapy in social anxiety Journal of psychology, vol. 4, pp. 1-15, 2009. [Persian]
31. P. O. Wilkinson and I. M. Goodyer. The effects of cognitive-behavioural therapy on mood-related ruminative
response style in depressed adolescents. Child and adolescent psychiatry and mental health, vol. 2, p. 3, 2008.
32. R. Yahav and M. Cohen. Evaluation of a cognitive-behavioral intervention for adolescents. International journal of stress management, vol. 15, p. 173, 2008.
33. K. Weare. Developing mindfulness with children and young people: a review of the evidence and
policy context. Journal of children's services, vol. 8, pp. 141-153, 2013.
34. S.-L. Keng, M. J. Smoski, and C. J. Robins. Effects of mindfulness on psychological health: a review
of empirical studies. Clinical psychology review, vol. 31, pp. 1041-1056, 2011.
35. A. Cebolla, A. Enrique, D. Alvear, J. Soler, and J. García-Campayo. Contemplative positive psychology:
introducing mindfulness into positive psychology. Papeles del psicólogo, vol. 38, pp. 12-18, 2017.
36. E. L. Garland, A. W. Hanley, P. R. Goldin, and J. J. Gross. Testing the mindfulness-to-meaning theory: evidence
for mindful positive emotion regulation from a reanalysis of longitudinal data. PLOS one, vol. 12, p. e0187727, 2017.
37. R. Niemiec, T. Rashid, and M. Spinella. Strong mindfulness: integrating mindfulness and character
strengths. Journal of mental health counseling, vol. 34, pp. 240-253, 2012.
38. C. A. Pepping, A. O’Donovan, and P. J. Davis. The positive effects of mindfulness on self-esteem. The
journal of positive psychology, vol. 8, pp. 376-386, 2013.
39. I. Ivtzan, Ryan M. Niemiec, and Charlie Briscoe. A study investigating the effects of mindfulnessbased strengths practice(MBSP) on wellbeing. International journal of wellbeing, vol. 6, 2016.
40. C. L. Ong. (Dissertation) Towards positive education: a mindful school model, Philadelphia, University of Pennsylvania, 2013.
41. W. L. Positive education and mindfulness in schools, Melbourne graduate school of education. Shaping minds, shaping the world, 2013.
42. A. Fathi-Ashtiani and M. Dastani. Psychological tests: personality and mental health, Tehran: Besat, vol. 46, 2009.
[Persian]
43. M. A. Study of the relationship between interpersonal communication skills and social acceptance
among students of Khorasgan Peyamnour university, (Dissertation) Peyamnour university, Khorasgan
branch, 2012. [Persian]

فصلنامه مددکاری اجتماعی

16

