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پذیرش1396/02/26 :
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سالمندی معموالً جنبههای مثبت و منفی دارد .به علت برخی مشکالت در جنبههای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
روانشناختی ابعاد منفی میتواند بزرگنمایی شود و بر جنبههای بدنی و روانشناختی سالمندان اثر منفی بگذارد .هدف
این مطالعه تعیین اثر آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد بر هوشیاری بدن و ابراز هیجان سالمندان بود .روش این
پژوهش نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود 30 .نفر از سالمندان زن مجتمع بهزیستی بهشهر
به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه  15نفره آزمایش و کنترل جای داده شدند.
شرکتکنندگان با پرسشنامههای ابرازگری هیجان کینگ و آمونز و هوشیاری بدن مککینلی و هاید مورد ارزیابی
قرارگرفتند .گروه آزمایش به مدت  ۸جلسه  60دقیقهای با استفاده از دستورالعمل فلکسمن مورد آموزش قرار گرفتند.
دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس بررسی شد .یافتهها نشان دادند که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در
مرحله پسآزمون در هوشیاری بدن و ابراز هیجان ( )P>0/05بهبود یافتهاند .بنابراین ،آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد موجب افزایش هوشیاری بدن و ابراز هیجان سالمندان شهرستان بهشهر شد .استفاده از این روش به
عنوان مداخلهای اثرگذار برای سالمندان پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها :هوشیاری بدن ،ابراز هیجان ،ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش

جمعیت سالمندان جهان رو به افزایش است و بر اساس
پیشبینیها در سال  2050جمعیت سالمندان از جمعیت
کودکان زیر  14سال بیشتر میگردد 1.با افزایش سن ،این
افراد بیشتر به بیماری مزمن دچار میشوند و از آنجا که
ارتباط مستقیمی بین کاهش رضایت ،سالمت و ناتوانی

 1یوسف کبیری نسب ،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم
انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران .حسن عبدالهزاده ،استادیار ،گروه
روانشناسی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به حسن عبدالهزاده،

استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران باشد.
پست الکترونیکیabdollahzadeh2002@yahoo.com :

وجود دارد ،پس توانایی الزمهی این دوران است .اما این
توانایی به خودی خود زاده نشده و با آموزش آموخته
نمیشود .این حس در موقعیتهایی همچون از دست دادن
کنترل ،استرس ،سوگواری ،شرم درونی شده و از دست
دادن عزیزان و پیامدهای پیری که به حس ناتوانی و عدم
رضایت از زندگی میانجامد در فرد کاهش مییابد (گانا،
ال
بایلی ،سادا ،جیولین و آلهفلیپ .)2013 ،سالمندی معمو ً
جنبههای مثبت و منفی دارد و جنبههای مثبت آن میتواند
حذف فشار برای امرار معاش ،وقت کافی برای سفر،
شرکت در ورزش و سایر فعالیتها ،فرصت کافی برای دور
هم بودن با فامیل ،دوستان و آشنایان ،فرصت آزادی
انتخاب ،تصمیمگیری در مورد نحوهی زندگی و پرداختن
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به انواع فعالیتها را فراهم میآورد .اما به علت عدم
مدیریت آن در جنبههای فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
روانشناسی ابعاد منفی میتواند در کشورهای فقیر و در
حال توسعه بزرگنمایی بیشتری کند .افراد مسن به خاطر
دگرگونیهای اجتماعی در زمان حیاتشان ،اغلب جامعهی
تغییر یافته و در حال تغییر را تجربه میکنند (کش و
پروزینسکی.)1990 ،
از جملهی این تغییرات میتوان به میزان ابراز هیجان
اشاره کرد .ابرازگری هیجان به عنوان یکی از مؤلفههای
اصلی هیجان ،به نمایش بیرونی هیجان ،بدون توجه به
ارزش (مثبت یا منفی) یا شیوه تجلی آن (چهرهای ،کالمی،
بدنی یا رفتاری) اطالق میشود (دابنمیر .)2005 ،همچنین
ابراز هیجان شامل تغییرات رفتاری همراه هیجان نظیر
تغییرات چهره ،صدا ،ژستها و حرکات بدن است .لبخند
زدن ،اخم کردن ،گریه کردن یا گریز نمونههایی از ابراز
هیجان میباشند (گروس .)1997 ،مطابق با آنچه بررسیها
نشان میدهند هیجانها در هر لحظه توجه ،تصمیمگیری،
حافظه ،پاسخهای فیزیولوژیک و تعاملهای اجتماعی را
تحت تأثیر قرار میدهند و حتی دامنهی وسیعی از
فرایندهای بینفردی و درونفردی تحت تأثیر هیجانها
هستند .همچنین مطالعات نشان دادهاند ابراز هیجان مثبت
و صمیمیت و همچنین بروز احساسات منفی میتوانند
مؤلفههای عاطفهی منفی بوده و بازداری اجتماعی را درپی
داشته باشند (نریمانی ،حسنی ،ابوالقاسمی و احدی.)2015 ،
همچنین توانمندی هیجانی منجر به مواجههی مطلوب با
چالشهای زندگی و ارتقای سالمت روانی میشود .افراد
دارای توانمندی هیجانی باال ،به خوبی میتوانند
احساسهای خود را تشخیص دهند ،مفاهیم ضمنی آن را
درك کنند و حالتهای هیجانی خود را برای دیگران بیان
نمایند .این افراد در مقایسه با افرادی که توانایی درك و
بیان حالتهای هیجانی خود را ندارند ،در کنار آمدن با
موقعیتهای منفی موفق هستند و در ارتباط با محیط و
دیگران سازگاری بهتری نشان میدهند (کینگ و ایمونز،
.)1990
از آنجا که ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد با
آوردن آگاهی ذهن به واکنشهای احساسی باعث ایجاد
هیجانهای مثبت میگردد پس در نتیجهی این نوع
آموزش باعث افزایش ابراز هیجان میشود .ذهنآگاهی بر
تجربه هیجانی و ابراز آن تأثیر دارد .شرکتکنندگانی که
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مشکالت تنظیم هیحانی ،نگرانی و ناتوانی در مهار خشم
داشتند و تحت آموزش ذهنآگاهی قرار گرفتند ،خود
دوستداری آنها افزایش و ترس از ابراز احساسات کاهش
یافت (بک ،استر و اپستاین.)1992 ،
همچنین الزم به ذکر است که نارضایتی از بدن در
همه اعصار برای زنان تمام سنین مایهی رنج و ناراحتی
بوده است (آلبرستون ،نیف و دیل شاکوفلد )2014 ،و کانون
و منبع استرسهای زیاد و حتی جدایی و طالق (صبرا،
اسمیت و میل )2012 ،و نارضایتی از زندگی و رنج و فشار
را فراهم نموده است (کوستا و پینتو-گوویا.)2011 ،
هوشیاری بدن نیز میتواند از جمله تغییرات دیگر دوران
سالمندی باشد .تصویر بدنی مفهومی چندوجهی است که
عـالوه بـر عوامل درونی زیسـتشـناختی و روانشناختی،
عوامل بیرونی فرهنگی و اجتماعی را نیز شامل میشود .به
طور خالصـه مـیتـوان گفـت تصـویر بـدنی شـامل
مؤلفهی ادراکیهای تحریف شـامل نقـص در ارزشـیابی
میزان وزن و اندازه غیر واقعی کـه بـه نارضـایتی بـدنی و
خلق منفی منجر میشود (سرمایهگذاری در ﻇـاهر) بـه
عنوان مالك اصلی ارزشیابی خود که نتیجهی توجه
انتخابی به پیغامهای ﻇاهری است (و رفتار) ماننـد رژیـم
گـرفتن برای الغرتر شدن یا دیگـر فعالیتها بـرای
کـاهش وزن میشود .پژوهشها نشان دادند عدم
رضایتمندی بدنی نتیجهی اختالف بسیار زیاد بین «خود
آرمانی» و «خود ادراك شده» است و کاستن از این
اختالف رضایتمندی را افزایش میدهد (بل و روشفورت،
 .)200۸بررسی دیگری نشان داد درمان گروهی زنان با
اختالل پراشتهایی عصبی بر پایهی ذهنآگاهی مؤثر بود
(کوستا و پینتو-گوویا.)2011 ،
به نظر میرسد میزان ابراز هیجان و هوشیاری و
تصویر بدنی در سالمندان کاهش پیدا میکند و الزم است
در جهت کاستن از این افول تالشهای زیاد و راهبردهای
مناسب بکار برده شود .مطالعهای نشان داد تمرینات
ذهنآگاهی باعث تحکیم توجه و راهبردهای مفید برای
افت شناختی و تنظیم هیجانی در سالمندان میشود
(مولینکسی ،مور و مید .)2015 ،همچنین آموزش
ذهنآگاهی باعث کاهش احساسات منفی و کاهش فعالیت
بادامهی مغز و افزایش فعالیت در نواحی از مغز میشود که
در توجه دخالت دارند و در بیماران اختالل اضطراب
اجتماعی باعث کاهش واکنش هیجانی و پیشرفت تنظیم
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هیجانی میشود (گلدین فیلیپ و گروس .)2010 ،همچنین
در مطالعه دیگری نشان داده شد که آموزش ذهنآگاهی
مبتنی بر پذیرش و تعهد ،نمرات پایین در اضطراب ،کاهش
پریشانی روانشناختی و کاهش انعطافپذیری روانشناختی
را به دنبال دارد (فریلیچ و شچتمن .)2010 ،آموزش
ذهنآگاهی باعث افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و
کاهش استرس و افزایش سالمت و در نتیجه باعث افزایش
رشد هیجانی مناسب در آنها میشود .از آنجا که هوشیاری
بدن با احساس مثبت نسبت به بدن خود و پذیرش خویش
رابطه مستقیمی دارد ،پس این آموزش میتواند در
هوشیاری بدن اثرات مثبت داشته باشد (کاترین.)200۸ ،
تمرینات یوگا با آگاهی و رضایتبدنی باالتر و واکنش
مثبت به احساسات بدنی و خودشئ انگاری و اختالل
خوردن کمتر رابطهی مستقیم دارد .آگاهی و رضایت بدنی
و احساسات مثبت نسبت به بدن با اثر بر اختالل خوردن
باعث وزن کمتر و افزایش جذابیت بدن میشود و از آنجا
که اصول یوگا و مراقبه و ذهنآگاهی ارتباط نزدیک با هم
دارند پس میتوان نتیجه گرفت ذهنآگاهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد میتواند باعث افزایش هوشیاری بدن شود
(جنیفر و دوبنمیر .)2005 ،راهبرد درمانی که پژوهش حاضر
مورد بررسی قرار داده و به نظر میرسد میتواند اثرات
زیادی بر ابراز هیجان و هوشیاری و تصویر بدنی سالمندان
داشته باشد آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد
است .چراکه این درمان نوعی رفتار درمانی مبتنی بر
توجهآگاهی است .در این درمان ترکیبی از استعاره،
جملههای متناقضنما و مهارتهای توجه آگاهی و طیف
گستردهای از تمرینهای تجربهگرایانه و مداخالت رفتاری
به کاربرده میشود .ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در
واقع ترکیبی از شیوههای پذیرش و توجهآگاهی همراه با
تعهد و تغییر رفتار است .در این رویکرد افراد میآموزند به
جای چالش با افکارشان آنها را بدون قضاوت بپذیرند و
هدف این است که افراد بیاموزند تا ارزشهای زندگیشان
را شناسایی کنند و بر اساس آنها طرح و اقدام عملی بریزند.
در مورد تأثیر تمرینات ذهنآگاهی بر کنترلهای اجرایی
تنظیمات هیجانی در سالمندان باید ازعان نمود که تمرینات
ذهنآگاهی باعث تحکیم توجه و راهبردهای مفید برای
افت شناختی و تنظیم هیجانی در سالمندان میشود.
همچنین ذهنآگاهی باعث کاهش واکنش در وقایع

استرسآمیز و افزایش تابآوری و بهبود عملکرد شناختی
میشود (مولینکسی و همکاران.)2015 ،
هدف ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ایجاد یک
زندگی غنی و پرمعنا در حالی است که فرد رنج ناگزیر
موجود در آن را میپذیرد .ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و
تعهد (به معنی اقدام) مخفف جالبی است چون این درمان
درباره انجام اقدام مؤثری است که به وسیله عمیقترین
ارزشهای ما هدایت میشود آن هم در حالی که ما کامال ً
آماده و متعهد هستیم .تنها از طریق اقدام هشیارانه است
که ما میتوانیم یک زندگی پرمعنا بسازیم .البته همین که
برای ساختن چنان زندگی تالش خود را آغاز کردیم با انواع
و اقسام موانع به شکل تجربههای درونی ناخواسته و
نامطلوب روبهرو خواهیم شد (افکار ،تصورات ،احساسات،
حسهای بدنی ،تکانهها و خاطرات) .ذهنآگاهی مبتنی بر
پذیرش و تعهد برای اداره این تجربههای درونی ،مهارتهای
مؤثر توجه آگاهی را به ما میآموزد (کوستا و پینتو-گوویا،
.)2011
توجه به این نکته الزم است که روشهای درمانی
مختلفی در مورد سالمندان مورد استفاده قرار میگیرد و
درمان ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد از این جهت که
فرد را آماده در آغوش کشیدن آگاهانه و فعال تجربههای
درونی بدون اینکه بیجهت برای تغییر شکل یا بسامد آنها
تالش کند میکند ،میتواند درمان مؤثری باشد .به همین
دلیل پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است
که آیا ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هوشیاری
بدن و ابراز هیجان تأثیر دارد؟
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با روش
نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
اجرا شد .جامعهی آماری این پژوهش را سالمندان
شهرستان بهشهر تشکیل میدادند .بعد از معرفی  56نفر از
سالمندان بر اساس مالكهای ورود (زن و محدوده سنی
 65تا  77سال) و در نظر گرفتن نقطهی برش (پایینتر از
 59برای هوشیاری بدن و کمتر از  3۸برای ابراز هیجان)
 30نفر از سالمندان بصورت تصادفی در دو گروه  15نفره
مداخله و کنترل جای داده شدند .معیارهای خروج از
پژوهش تشخیص بیماری مزمن روانی و شناختی،
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آموزشهای قبلی یا حین پژوهش-مستقیم یا غیرمستقیم-
مرتبط با یوگا ،مراقبه و ذهنآگاهی ،غیبت در دو جلسه یا
بیشتر در دوره ی آموزش بودند.
ابزار

مقیاس هوشیاری بدن .این مقیاس توسط مککینلی و
هاید در سال  2006معرفی شد .هدف این مقیاس
اندازهگیری میزان هوشیاری فرد از بدن بر اساس گزارش
خود میباشد .باورهایی دربارهی کنترل ﻇاهر ،شرم بدنی و
نظارت بر بدن از موارد مورد اندازهگیری این مقیاس است.
مقیاس هوشیاری بدن شامل  24گویه است که کل امتیاز
از طریق جمع  24آیتم محاسبه میشود .شرکتکننده باید
میزان موافقت یا مخالفت خود را در هر عبارت در یک
مقیاس  7درجهای لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم
مشخص کند .روش نمرهگذاری مقیاس برای کامالً موافقم
 1و کامالً مخالفم ( 7به استثنای سؤاالت -10-9-6-5
)23-19-16-14-12-11میباشد .دامنهی امتیازات کل از
 24تا  16۸است که امتیاز باال نشان دهندهی هوشیاری
بیشتر بدن میباشد .اعتبار درونی این مقیاس  0/75گزارش
شده است (بل و رشفورت .)200۸ ،در این پژوهش آلفای
کرونباخ  0/71برای کل شرکتکنندگان بدست آمد .برای
محاسبهی روایی از روایی همزمان استفاده شده است که
همبستگی باالیی بین مقیاس هوشیاری بدن و افراد
بی تحرك با اختالل خوردن و همچنین اشخاص فعال
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از نظر فیزیکی وجود دارد (گرین لیف و ام سی گریر،
.)2006
پرسشنامه ابرازگری هیجانی .کینگ و آمونز در
سال  1990برای بررسی نقش ابراز هیجان در سالمت ،این
پرسشنامه را طراحی نمودند .پرسشنامهی ابرازگری
هیجانی دارای  16گویه میباشد .اندازهگیری ابراز هیجان
مثبت و منفی و ابراز صمیمیت هدف اصلی این پرسشنامه
ال
است .روش نمرهگذاری لیکرتی است به صورتی که کام ً
موافق نمرهی  5و کامالً مخالف نمرهی  1میگیرد .بعد از
معکوسسازی  4گویه مربوط به ابراز هیجان منفی ،نمرهی
باالتر در کل پرسشنامه بیانگر ابرازگری هیجانی بیشتر
است .اعتبار این مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی
بررسی و ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/6۸به
دست آمده است .پایایی این پرسشنامه با روش بازآزمایی
 0/79گزارش شده است (رفیعینیا ،رسولزاده طباطبایی و
آزاد فالح .)13۸5 ،در این پژوهش آلفای کرونباخ 0/۸3
برای کل شرکتکنندگان به دست آمده است.
پروتکل ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش و تعهد.
پروتکل استفاده شده در این پژوهش در  ۸جلسه هر هفته
 2جلسه و هر جلسه به مدت  60دقیقه به صورت گروهی
بر اساس دستورالعمل فلکسمن ،بلک و باند ()2011/1394
برگزار شد که پروتکل آن در جدول  1آمده است.

جدول 1
پروتکل ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد
محتوا
جلسه
بعد از آشنایی اعضا با یکدیگر و با درمانگر ،در مورد مفاهیم تفکر ،احساس و رفتار و بعد در مورد اصول
اول
بنیادین ،اهداف مداخله و اهمیت تکالیف و تمرینها توضیح داده شد.
در مورد اجتناب تجربهای و تمرین ناامیدی سازنده و باور زیربنایی سالمندان درباره تغییر توضیح داده شد.
دوم
در مورد اصل پذیرش و راهبردهای آن ،تمرینهای فرونشانی و توجه آگاهی آموزش داده شد .در پایان
سوم
ارائه تکالیف.
مرور مطالب قبلی در پنج دقیقه و در مورد تماس با زمان حال و توجه آگاهانه و راهبردهای گسلش و
چهارم و پنجم
بافتار انگاشتن با ذکر تمثیلها توضیح ارائه شد.
مرور جلسات قبلی ،درباره راهبردهای روشنسازی و سنجش ارزشها و اقدام متعهدانه در مسیر ارزشها با
ششم و هفتم
ارائه تمرینها و تمثیلها توضیح داده شد .ارائه تکلیف.
مرور بر محتوی جلسات قبلی ،بحث گروهی روی مشکالتی که اعضاء در رابطه با تمرینهای قبلی
هشتم
داشتند ،توجه به الگوهای عمل متعهدانه و ارائه پیشنهاد درباره ادامه تمرینها در زندگی روزمره بحث شد.
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روش اجرا

برای بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله
پسآزمون ،از آزمون همگونی واریانسهای لوین استفاده
شد .آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ یک از
متغیرهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنیدار نبود
هوشیاری بدن؛ 2۸ (=3/4177 P=0/0۸6>0/05وF(1
و برای ابرازهیجان 2۸( =3/320 P=0/079<0/05وF(1
بنابراین مفروضه همگونی واریانسها نیز رد نشد.
مفروضهی مهم دیگر تحلیل کوواریانس چندمتغیری،
همگونی ضرایب رگرسیون است .الزم به ذکر است که
آزمون همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل
پیشآزمون و گروه در مرحله پسآزمون مورد بررسی قرار
گرفت .تعامل پیشآزمونها با گروه معنادار نبوده و حاکی از
همگونی ضرایب رگرسیون میباشد .مقدار محاسبه شده
برای هوشیاری بدن [پسآزمون P=0/222<0/05
 ]F=1/606و برای ابراز هیجان (،p=0/139<0/05
( )F=2/142برای تعامل گروه و پیشآزمون در سطح 0/05
معنیدار نمیباشد ،بنابراین دادهها از فرضیهی همگنی
شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند و این فرضیه
پذیرفته میشود .برای تعیین توزیع جامعه (نرمال بودن
دادهها) از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شد ،در
آزمون انجام شده سطح  p<0/05بود که نشاندهندهی
نرمال بودن توزیع جامعه است .با توجه به برقراری
مفروضههای تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،استفاده از این
آزمون مجاز خواهد بود .شاخصهای توصیفی دو گروه
کنترل و آزمایش در مرحلهی پیشآزمون و پسآزمون در
جدول  2آورده شده است.

بعد از تهیه پروتکل درمان ،انجام ارزیابی اولیه از سالمندان،
انتخاب و همتا کردن شرکتکنندگان با ذکر توضیحات
اولیه از پژوهش و دریافت رضایت آنها برای شرکت در
جلسات ،گروه آزمایش در  ۸جلسه (هر جلسه یک ساعته)
آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد را بر اساس
دستورالعمل فلکسمن ،بلک و باند ( )2011/1394بصورت
یکبار در هفته در مجتمع بهزیستی آموزش دیدند .به منظور
رعایت اصول اخالقی به شرکتکنندگان اجازه داده شد که
در صورت عدم تمایل به ادامه حضور در پژوهش میتوانند
از ادامه کار انصراف دهند .همچنین پژوهشگران متعهد
شدند در صورت اثربخش بودن نتایج ،مداخله پیشنهادی
برای گروه کنترل نیز اجرا شود .دو روز بعد از اتمام جلسات
آموزش ،پسآزمون اجرا شد .دادهها با آزمون تحلیل
کواریانس چند متغیره و با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخهی  22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
برای تحلیل دادهها و به منظور کنترل اثر پیشآزمون و
پسآزمون از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده
شد .یکی از مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس
چندمتغیری ،بررسی همسانی ماتریسهای واریانس–
کوواریانس میباشد ،لذا از آزمون باکس استفاده گردید
[()Box's M=2/556 F=0/7۸6 P=0/501<0/05
محاسبه شد] .میزان معناداری آزمون باکس از  0/05بیشتر
است لذا نتیجه گرفته شد که در ماتریسهای واریانس–
کوواریانس ،همگنی رد نشد.

جدول 2
اطالعات توصیفی مربوط به بهزیستی روانشناختی و احساس تنهایی دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
کنترل
آزمایش
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
میانگین انحرافمعیار
میانگین انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار
هوشیاری بدن
16/5997 52/5333

14/9322 ۸7/4000

42/4667

7/4915

52/0667

9/9747

ابراز هیجان
32/۸667

7/7355

64/2667

9/261۸

36/7333

7/731۸

53/3333

9/94۸0
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همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود میانگین
پیشآزمون نمرهی کل هوشیاری بدن گروه آزمایش
 52/5333و گروه کنترل  42/4667و در پسآزمون
میانگین نمرهی گروه آزمایش و گروه کنترل به
ترتیب  ۸7/4000و  52/0667میباشد .میانگین
پیشآزمون نمرهی کل ابراز هیجان گروه آزمایش
 32/۸667و گروه کنترل  36/7333و در پسآزمون
میانگین نمرهی گروه آزمایش و گروه کنترل به ترتیب
 64/2667و  53/3333میباشد .همانطور که مشاهده
میشود تفاوت گروه آزمایش در پسآزمون نسبت به گروه
کنترل قابل مالحظه است.

نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری بر روی
میانگین نمرههای پسآزمون متغیرها در دو گروه حاکی از
آن است که مقدار المبدای ویلکس برابر  0/500و توان
آماری آزمون برابر با  9۸است که داللت بر کفایت حجم
نمونه دارد .این مسأله صرفاً بیان میدارد که در یکی از
حیطهها بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری
وجود دارد اما برای تشخیص اینکه در کدام حیطهها تفاوت
معنادار است ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری در
متن مانکووا استفاده شد که نتایج در جدول  3آمده است.

جدول 3
تحلیل کوواریانس چن متغیری میانگین نمرههای پسآزمون هوشیاری بدن و ابراز هیجان در دو گروه
توان
مجذور
سطح
درجه
میانگین
متغیر
نسبتF
آماری
اتا
معناداری
آزادی
مجذورات
0/93
0/355
0/001
13/196
1
16۸۸/290
هوشیاری بدن
ابراز هیجان

591/6۸0

1

با توجه به مندرجات جدول  3مقدار  Fبرای هوشیاری
بدن  13/196بدست آمد که در سطح ( ،)P<0/001و برای
ابراز هیجان  7/615که در سطح ( )P<0/001معنادار است
و با توجه به اندازهی اثر محاسبه شده برای هوشیاری بدن
 93درصد و برای ابراز هیجان  75درصد ناشی از تأثیر
متغیر مستقل (ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش) بوده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر
پذیرش تعهد بر هوشیاری بدن و ابراز هیجان سالمندان
است .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهنآگاهی
مبتنی بر پذیرش تعهد بر هوشیاری بدن و ابراز هیجان در
سالمندان مؤثر است.
پژوهشهای متعدد اثر آموزشهای روانشناختی نظیر
ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش عهد بر سالمندان و متغیرهای
مورد بررسی را مورد تأیید قرار داده است .از جمله نریمانی
و همکاران ( )2015که در پژوهشی به بررسی اثر آموزش
ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد بر تنظیم هیجانی و
میزان سازگاری دانشآموزان پرداختند نشان دادند که بعد از
اتمام دورهی درمان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل

7/615

0/001

0/24

0/75

که هیچگونه آموزشی ندیده بودند رفتارهای سازگارانهتر و
کنترل بیشتری بر هیجانات خود داشتند .فریلیچ و
شچتمن ( )2010در مطالعهی دیگری نشان دادند که
آموزش ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد نمرات پایین در
اضطراب ،کاهش پریشانی روانشناختی و کاهش
انعطافپذیری روانشناختی را به دنبال دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،برخالف باورهای
قدیمی ،در گسترهی فعلی متون روانشناختی میتوان
اذعان داشت که هیجانها دارای کارکردهای مفید هستند
و برای سازگاری در زندگی روزمره ضروری میباشند
مطابق با آنچه پژوهشها نشان دادهاند هیجانها اگر در
زمان ،مکان و موقعیت مناسب ابراز شوند منجر به
پیامدهای مثبت خواهند شد (کوستا و پینتو-گوویا.)2011 ،
با این وجود ،عدم مدیریت و ناتوانی در کنترل فرایندهای
هیجانی یکی از کانالهای بروز آسیبشناسی روانی و
بیماریهای روانتنی است .در مورد هشیاری نیز میتوان
گفت از آنجا که مسألهی رابطهی ذهن و بدن یکی از
مسائلی است که فالسفه و دانشمندان همواره به آن توجه
داشتهاند و برای آنان روشن بود که در انسان ،دو نوع
متفاوت از حاالت و رویدادها وجود دارند که تأثیر علّی و
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معلولی بر یکدیگر دارند ،اما نحوهی تکوین و ارتباط این دو
نوع از حاالت مسألهی پیچیدهای بوده که همواره ذهن
متفکران انسانشناس را به خود مشغول کرده است .از
دیدگاه ارسطو بدن و ذهن دو موجود متمایز نیستند ،بلکه
دو جنبهی موجود واحدی هستند .ارسطو ذهن را آرایهای از
نیروها یا قابلیتها میگیرد و از این طریق به حقیقت
نزدیکتر شده و گرفتار مسائل حلناشدنی تعامل نمیشود،
زیرا بیمعناست که بپرسیم چگونه تواناییهای شخص
برای انجام کارهای گوناگونی که میتواند انجام دهد ،با
مغز شخص تعامل دارد .توجه به این نکته نیز الزم است
که چون افزایش توجه و آگاهی نسبت به افکار ،هیجانات و
تمایالت عملی از جنبههای مثبت پذیرش و تعهد است و
باعث هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه و حالتهای
روانشناختی مثبت میشود حتی بهبود توانایی فردی در
جهت فعالیتهای انفرادی و اجتماعی و عالقه به ایـن
فعالیـتهـا را در پی دارد (هایس  .)2004 ،بنابراین آموزش
ذهنآگاهی مبتنی بر پذیرش تعهد در سالمندان میتواند در
بهبود ابراز هیجان و میزان هوشیاری مفید و مؤثر واقع
شود .و با توجه به اینکه سالمندان شرکتکننده در گروه
آموزش میزان هوشیاری و ابراز هیجان بهتری را نسبت به
گروه کنترل ،در مرحله پسآزمون نشان دادند میتوان گفت
این نتیجه در راستای یافتههای قبلی میباشد .بنابراین
میتوان گفت چون هیجانات نقش مهمی در زندگی ایفا
میکنند لذا توجه به آن در هر دورهای از زندگی از
ضروریات است .از جمله محدودیتهای این پژوهش تعداد
جلسات کوتاه بوده است که نتایج پژوهش را تحت تأثیر
قرار میدهد .بنابراین با در نظر گرفتن این محدودیت،
یافتههای این پژوهش نتایج مهـم و معنـیداری را در
زمینـهی اثربخـشی آمـوزشهـای ذهنآگاهی مبتنی بر
پذیرش تعهد جهت بهبود میزان ابراز هیجان و هشیاری
نسبت به بدن ارائه دهد .بنابراین نتایج پژوهش حاضر
میتوانند راهنمای متخصصان و مشاوران در حوزهی درمان
و سالمت روان باشد.
سپاسگزاری

از مشارکت سالمندان محترم و مسئولین مجتمع بهزیستی
شهرستان بهشهر تشکر و قدردانی میشود.
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