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 چکیده

 رونادارای اضطراب کاثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی در بیماران این پژوهش با هدف تعیین  

طرح پیش آزمون و پس  آزمایشی بانیمه یک طرح پژوهش این انجام شد.  ایپدمی کرونادر شناختی اضطراب پیامدهای روانو 

بیمار درگروه کنترل 04بیمار اضطرابی که به وسیله مشاهده و مصاحبه و تست غربال شدند، 04از میان  بود. گروه کنترلآزمون با

 زا پژوهش این در ساده انجام گرفت.پژوهش به صورت تصادفی این نمونه گیری بیمار در گروه آزمایشی قرار گرفتند.  04و 

ساعته درمان 5/0جلسه  8به گروه آزمایش  .گرفته شد بهرهو مقیاس تنظیم هیجان گراس و جان  بک اضطراب یها پرسشنامه

ها در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمودنی ای دریافت نکرد.شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ارائه شد و گروه کنترل مداخله

یافته های این پژوهش مبنی بر  ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.ها پاسخ دادند. برای تحلیل دادهنامهه پرسشآزمون ب

ری ، ابزادر شرایط کرونایی  دارای اضطراب کرونادرمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی در بیماران تایید 

 درمان شناختی مبتنیراهبردی در اختیار روان شناسان و برنامه ریزان کشور قرار می دهد. نتایج این پژوهش گویای آنست که 

ابی و خودمراقبتی بیماران اضطرتعدیل اثرات اضطراب حاصل از بحران کرونا،  در بهبود ومیتواند بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی 

  .اد مورد استفاده قرار گیردحفظ تندرستی افر و 

 کرونا. اضطراب ،ی، تنظیم هیجانیدرمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاه کلمات کلیدی:
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یک بحران ناگهانی در بهداشت عمومی جهان ایجاد کرده است،که در طی مدت  0404( از ژانویه111اپیدمی کرونا ویروس)کووید

 (0414تبدیل شده است)ژیانگ و همکاران،کوتاهی به تهدیدی جدی برای بشر 

ت)پیپس زرگ روبرو کرده اسئی بودن،دهکده جهانی را با چالشی باین بیماری به سبب قابلیت انتقال بالا،قریب الوقوع بودن و نامر

 (.0441و همکاران،

ترین بیماریهای  از رایج یکیاز جمله مهمترین اولویت های بهداشتی در دنیای امروز مسئله اضطراب میباشد که به عنوان  

اضطراب نیز به میزانی شایع است که عصر حاضر را عصر  روانی با آن مواجه هستند لامتهای سای  که حرفه استروانشناختی 

 (1111عباسی، یزدی، فرخ و حاجی سیدجوادی، )نامند  اضطراب می

،وحشت زدگی،افسردگی، ترس و ناامیدی اساسی  0(دریافتند که پریشانی های روانی ماننداضطراب0404کیو،شن،ژائو،ژی و ژو)

 ترین واکنشهای روانی آسیب زا در اغلب افراد آسیب دیده و افراد در معرض شیوع بیماری ها بوده اند.

اضطراب فراتر از پیامدهای جسمی دیگر از جمله تبعات بیماری های واگیردار بوده است و این اضطراب به نوبه ی خود دارای 

 (.0448خوشایند بر وضعیت روانی افراد است)تیلور و همکاران،اثراتی  نا

گردد. کننده و مبهم، ترس، وحشت یا خطر با نشانی ناشناخته که بر فرد مستولی میاضطراب عبارت است از یک احساس ناراحت

حالت به صورت مزمن برای بعضی از افراد این حالت ممکن است ناگهانی روی دهد و برطرف شود، اما برای بعضی دیگر این 

آید. علائم شایع آن خشک شدن دهان، مشکل در بلع، خشونت صدا، تند شدن تنفس و ضربان قلب، تپش قلب، حالت درمی

ای به عنوان بخشی از یک پاسخ لرزش یا پرش عضلات، انقباض عضلات، سردرد، کمردرد، عرق کردن و .مضطرب بودن تا اندازه

شود. با این حال زمانی که اضطراب شدید و یا نامتناسب با موقعیت دگی روزمره در نظر گرفته میای طبیعی به مسائل زنمقابله

 (.1110شود)فهیمی،باشد بعنوان یک اختلال و یا یک مشکل بالینی در نظر گرفته می

دستورات  حساس بوده وکند تا بیمار نسبت به باقیمانده سلامتی خود بینی است و کمک میپیش اضطراب در اوایل بیماری قابل

کند ( بیان می1191مانند بک)درمانی را جدی بگیرد؛ اما بسیاری از بیماران به طور فراگیری در دام این ترس و دلهره اسیر می

برآورد  بینی و یاپذیری یعنی پیشاش در اختلال اضطرابی تأثیری محسوس دارد. آسیبپذیریکه ادراك شخص از میزان آسیب

کنترل نیستند و یا کنترل آنها برای تأمین امنیت و سلامت فردی ناکافی است. وجود  ی و یا بیرونی که یا قابلخطرات درون

تواند اضطراب در بیماران مزمن را پایدار کند)مؤسسه شناختی بک، به نقل باورهای انحرافی و ادراکات غیرمنطبق بر واقعیت می

طراب تواند برانگیزاننده اضخیالی و یا واقعی نسبت به سلامتی یا امنیت فردی می(.به این ترتیب ادراك تهدید 1181از شمس، 

سازی در آینده سروکار دارد که در واقع انواعی از خطاهای منطقی ارزشباشد. بنابراین اضطراب با مفاهیم فقدان و بی

 (.1180، به نقل از صاحبی، اندوز و حمیدپور، 1هستند)فری

تنظیم هیجانی شامل هر استراتژی  راب، دشواری در تنظیم هیجان باشداز متغیرهای مرتبط با اضط به نظر می رسد یکی   

 بخشی است و به ای است که افراد، هنگام مواجهه با هیجانات شدید استفاده میکنند هیجان شکل خاصی از خود نظم مقابله

 دیل ظهور، شدت و طول مدت واکنشهای هیجانی تعریفعنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تع
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به معنای  1نظیم هیجان(.ت1110غفاری و رضایی،) شده است که در سطح ناهشیار، نیمه هوشیار و هوشیار به کار گرفته میشود

ربی رفتاری،تجیجان ، تغییر طول دوره یا شدت فرایندهای ن روی نوع،زمان وچگونگی تجربه و هتلاش افراد برای تاثیر گذاشت

انی هیجان ها است.و به طور خودکار یا کنترل شده هوشیار یا ناهشیار از طریق به کارگیری راهبردهای تنظیم انجام مویا جس

 (.0449می گیرد)استوان ، 

ربه و بیان جتنظیم هیجانی را می توان به عنوان فرایندهای فیزیولوژیکی ، رفتاری و شناختی تعریف کرد که افراد را به تنظیم ت  

هیجانها قادر می نماید. تنظیم هیجانی یک فرایند محوری برای همه جنبه های عملکرد انسان است و نقش حیاتی درشیوه های 

که افراد با تجارب استرس زا مقابله می کنندوشادی راتجربه می کنند،ایفا می کند.تنظیم هیجانی دلالتهای بالینی مهمی دارد، 

 (.0449انهایشان را مدیریت کنند،عملکرد روان شناختی رامتاثر می سازند)گروس و تامپسون ،روشهایی که افرادهیج

همچون ذهن آگاهی در تنظیم هیجان و اضطراب اشاره  دراین میان باید به نقش مؤثر برخی مهارت های روانشناختی و هیجانی 

ی مبتنی برحضور ذهن را تمرینات مراقبه حضور ذهن کرد. ذهن آگاهی ریشه در تعالیم بودا دارد وهسته مرکزی درمان شناخت

روی یک  تشکیل می دهد. به نظر می رسد مکانیسم اصلی ذهن آگاهی خودکنترلی توجه باشد چراکه متمرکز کردن مکرر توجه

برخورداری از تکنیک های  (.1110بیرامی و همکاران، )محرك خنثی مثل تنفس، یک محیط توجهی مناسب به وجود می آورد

 مدیریت موثرتر ،ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی باعث افزایش توانمندی افراد در سازش با انواع موقعیت های تنش زا و پرچالش

ذهن آگاهی به معنی  (.0441چنین موقعیت هایی و هم چنین باعث افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگی می گردد) بیر، 

ر زمان حال و بدون داوری است که به دلیل نقش کلیدی توجه،گاهی به توجه توجه کردن به طریق خاص،معطوف به هدف،د

در ذهن آگاهی فردمی آموزد که درهرلحظه ازحالت ذهنی خود آگاهی داشته و توجه خود را به  ،آگاهی نیز ترجمه شده است

از طریق توجه غیرقضاوتی و  حالت های مختلف ذهنی خود متمرکز نماید. به عبارت دیگر ذهن آگاهی نوعی از آگاهی است که

آید. توجه به هر چیزی، خصوصاً به آن جنبه هایی از زندگی که انسان، ارزش بیشتری  همراه با قصد به لحظه کنونی پدید می

 (.1111جهانیان ، )برای آنها قائل است و یا آنهایی که بیشتر نادیده گرفته می شود

جدیـد است که به اصلاح و کنترل و پـردازش افکـار مـی پـردازد با این روش آگاهی یکی از رویکردهای درمـانی  درمان ذهن

درمانی افکـار فـرد بـه عنـوان حـوادث ذهنی تجربه شده و از تمرکز و توجه روی تنفس به عنوان ابزاری برای زندگی در زمان 

کـری را متوقف کرده و از افکارمنفی خود حال استفاده می شود. بـا ایـن روش بیماران آموزش می بینند تا چرخه نشخوار ف

روی توجــه، غنــی ســازی ذهنــی ،توقــف نشـخوارفکری، اصـلاح باورهـای مثبـت و  پذیر فاصـله گیرنـد آمـوزش انعطــاف

 .منفـی غلـط و همچنین چالش با باورهای منفی مربوط به هیجانات، باعث کاهش افسردگی و نشخوارفکری میشود

دهد چگونه الگوی نشخواری، عادتی، و خودکار ذهن را به محض به بیماران آموزش می 0آگاهی مبتنی بر ذهن ختیشنا درمان

ری به انداز وسیع تشناسایی به الگوی متفکرانه و عمدی ذهن تبدیل سازند، به گونه ای که تفکرات و احساسات منفی از چشم

 د،سازمنشناخت درمانی مبتنی بر هشیاری ذهن )یونسی، رحیمیان بوگر، عنوان رخدادهای ساده گذرنده در ذهن شناخته شوند.

1189). 
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توجه ذهن آگاهی، توجه کردن دقیق و لحظه بـه لحظـه به آنچه که فـرد هـم اکنـون در حـال تعبیـر آن و تفکیـک واکنش 

گـاهی را بـه عنـوان آگـاهی قضاوتی لحظه به آ ذهـن 1114کابـات زیـن در  تی خـام اسـود از رخـدادهای حسـهای خ

توجه کردن به اهداف در حال حاضر به شیوه خاص و بـه صورت غیر قضاوتی را  1110لحظه تعریف مـیکنـد او در سـال 

تر کرده و ذهن آگاهی را نـوعی از آگاهی می داند که از طریق  تعریف خود را کامل 2003ذهـن آگـاهی مـیدانـد و در سـال 

 .توجـه بـه اهـداف واقعـی و بودن در زمان حـال، بـدون قضـاوت راجـع بـه تجربیـات آشکار لحظه به لحظه پدیدار میگردد

 درمان برای بالایی اثربخشی دارای میپردازد ذهنی و جسمانی بعد دو هر به اینکه بهواسطه آگاهی ذهن بر مبتنی درمانهای

 کاهش و عضلانی آرامبخشی افزایش در ذهن حضور فنون. است شده گزارش مانیجس بیماریهای و بالینی اختلالات برخی

 (. 0440 زین، میباشد)کابات مؤثر اضطراب و نگرانی،استرس

آگاهی مهارتی است که بـه مـا اجازه  ذهن کیفیتی از بیداری است که در آن ما از آگاه بودن خود آگاه می شویم. 1ذهن آگاهی 

کننده اند دریافت کنیم. وقتی ما نسبت بـه زمـان حال آگاه  حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحتمی دهد که در زمان حال 

هستیم دیگر توجه ما روی گذشته یا آینده درگیر نیست در حالی که بیش تر مشکلات روانی ناشی از تمرکـز بر گذشته خود 

می کنیم متوجه می شویم که در حال فکر کردن هستیم. به یعنی می فهمیم که داریم می فهمیم. یعنی وقتی داریم فکر  است

زبان ساده هم موضوعی را که راجع به آن فکر می کنیم، می بینیم، هم متوجه پدیده تفکر هستیم و هم متوجه فکر کننده 

م همه دهی هستیم. این کیفیت بیداری شاید برای آدمهای معمولی به راحتی قابل درك نباشد اما وقتی آن را بیشتر توضیح

متوجه خواهیم شد که مفهومی بسیار ساده و قابل فهم است. اما وقتی پای عمل به میان می آید خواهیم دید که رسیدن به 

در کشور ما تحقیقات دانشگاهی زیادی در خصوص تاثیر غیر قابل انکار  .حالت ذهن آگاهی پیچیده ترین مساله ساده عالم است

 .(0445)ویلیامز،ذهن آگاهی در بهبود و پیشگیری از اختلالات ذهنی، وسواس و افسردگی و ترك اعتیاد صورت گرفته است

رفتـاری اسـت. آمـوزش ذهن آگاهی آگاهی، نویـد تـازه ای در تبیـین رویکـرد درمـان شـناختی  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن

مستلزم یادگیری فراشـناختی و اسـتراتژی هـای رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه، جلوگیری از نشخوارهای فکری 

، )یونسیو گرایش بـه پاسـخ هـای نگـران کننـده است و باعث گسترش افکـار جدیـد و کـاهش هیجانـات ناخوشایند است

 .(1189 سازمند،رحیمیان بوگر،

ها یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن  برنامه،ذهن آگاهی را میتوان در تقابل با حالتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات   

به عبارت دیگر ذهن آگاهی شامل اتخاذ نگرشی غیر قضاوتی نسبت (. 0441توجه بر چیز دیگری متمرکز است )براون و رایان، 

شخصی است که لحظه به لحظه در جریان است از این رو به فرد اجازه میدهد تا واکنش کمتر و در مقابل پذیرش های  به تجربه

 (. 0441شاپیرو، کارلسون، آستین و فریدمان )بیشتری نسبت به این تجارب داشته باشد 

 تایجین به همکاران و مثال گرسیون طور به ،بدست آمده دیگر اختلالات بر آگاهی تأثیرذهن از مشابهی نتایجدر همین راستا  

 درد به مبتلا افراد روان و جسمی درمانی نشانگان زمینه در هایی موفقیت همچنین و مدار آگاهی استرس ذهن کاهش در

کیفیت  و استرس نشانگان زندگی، کیفیت در توجهی های قابل پیشرفت به نیز همکاران و کارلسون. اند پیدا کرده دست مزمن

 تند.یاف دست آگاهی ذهنمبتنی بر استرس کاهش برنامه از دریافت بعد پروستات و سینه سرطان به مبتلا بیماران در خواب

                                                           
 

1 mindfulness 
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های انسان دارد و به باور هافمن و کاشدان  استفاده مناسب از هیجانات نقش مهمی در زندگی، تحصیل، کار و موفقیتهمچنین   

های خاص  شان متناسب با الزامات موقعیت توانایی تنظیم و سازگاری هیجاناتها،  های انسان یکی از مهم ترین قابلیت

های درونی، کنترل تکانه ها و  به باور رایدر خودتنظیمی هیجانی یعنی تمایل به کنترل حالت (.0414،است)هافمن، کاشدان

هایی است که از آن طریق مردم هیجانات رفتارها و انطباق آن با معیارها برای رسیدن به هدف. خودتنظیمی هیجانی شامل فرایند

یکی از مداخله های روانشناختی در  (.0414،هافمن و کاشدان)خود را و نیز چگونگی و ابراز آنها را تحت تاثیر قرار می دهند

معنی بهوشیاری به   (.1114،آگاهی یا بهوشیاری است )کابات زین کنترل درد مزمن و کاهش مشکلات خلقی همراه با آن، ذهن

شود و بر آگاهی  توجه ویژه و هدفمند در زمان کنونی و خالی از قضاوت است که از طریق تمرین منظم بهوشیاری ایجاد می

 (. 0440،، به نقل از سگال، تیزدا و ویلیامز1114کند )کابات زین،  نسبت به محتوای ذهن تاکید می

عه دوره های فاجن ی های اپیدمیک از یک طرف و پشت سرگذاشتآگاهی از میزان اثرات گسترش بیمار بر اساس آنچه گفته شد

( طاعون در 1181،فلور)1019در سال بار و تجربه های بیماری های اپیدمیک درتاریخ کشورمان مانند وبا در کل کشور

د اثرات منفی ( ما را بر آن داشت تا به دنبال راهی باشیم تا در این شرایط سخت و بحرانی بتوان1190،عباسی و بدیعیمشهد)

 اضطراب را تعدیل سازد.

در واقع در این شرایط، مداخله در بحران روان شناختی به صورت فوری برای تمام افراد در معرض خطر ،افراد آسیب دیده ،افراد 

 ضرورینزدیک به بیماران، افراد با آسیب پذیری بیشتر، افراد دارای بیماری های روانی مزمن و در نهایت عموم مردم بسیار 

 (0404است)زو و همکاران،

ارای ددرمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی در بیماران  پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیااین   

  .تاثیر دارد؟کرونا  اضطراب

 تحقیق روش

جامعه آماری این پژوهش شامل مراجعین . بود گواهگروه طرح پیش آزمون و پس آزمون با آزمایشی بانیمه از نوع روش پژوهش 

در نهایت که  نمونه گیری پژوهش حاضر به صورت تصادفی ساده انجام گرفت وبودند 11به مراکز مشاوره از اردیبهشت تا خرداد 

 صورت تصادفی در گروه آزمایش و بیمار به04مشاهده و مصاحبه و تست غربال شدند.به وسیله  بیمار اضطرابی که 04از میان 

ساعته درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ارائه  5/0جلسه  8به گروه آزمایش  ..بیمار در گروه گواه)کنترل(قرار داده شدند04

یم تنظ های نامهپرسش پیش آزمون و پس آزمون تمامی شرکت کنندگان در مرحله ای دریافت نکرد.شد و گروه کنترل مداخله

 .تکمیل نمودند را و اضطراب بک هیجانی گروس و جان

 ابزار پژوهش 

 ERQپرسشنامه تنظیم هیجانی 

زیرمقیاس  0این پرسشنامه به وسیله گراس و جان به منظور اندازه گیری راهبردهای تنظیم  هیجانی تهیه شده و مشتمل بر 

متمرکز بر پاسخ دسته گویه ( می باشد که مقیاس اول متمرکز بر پیش آیند و مقیاس دوم  0گویه(و فرونشانی ) 1ارزیابی مجدد)
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کاملا موافق می باشد. گراس و جان , روایی  9کاملا مخالف تا  1درجه ای از  9بندی میشوند. پاسخ ها بر اساس مقیاس لیکرت 

همگرای این پرسشنامه را با بررسی ارتباط ان با چهار سازه موفقیت تنظیم هیجانی ادراك شده , سبک مقابله ای , مدیریت 

عامل بزرگ  5ل اعتماد بودن مورد بررسی قرار دادند.همچنین روایی واگرای ان را با بررسی ارتباط ان با ابعاد خلق و غیر قاب

و  4,91شخصیت , کنترل تکانه , توانایی شناختی و مطلوبیت اجتماعی بررسی کردند.به علاوه این مقیاس دارای پایایی درونی 

( نیز به منظور بررسی پایایی از 0411پایایی قابل قبول ان است. حسینی و خیر) میباشد که نشان دهنده 4,11پایایی بازازمایی 

محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب 4,94روش همسانی درونی استفاده کردند.میزان ضریب الفای کرونباخ این پرسشنامه 

رار ویه با نمره کل مقیاس مورد تحلیل قاین مقیاس میباشد. روایی این پرسشنامه از طریق بررسی ضرایب همبستگی نمره هر گ

معنادار  4,444محاسبه شد که کلیه ضرایب در سطح  4,18تا  4,51گرفت.همبستگی نمرات هرگویه با نمره کل مقیاس بین 

 ماه برای کل مقیاس 1و اعتبار بازازمایی بعد از  4,91وبرای فرونشانی  4,91بودند. ضریب الفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد 

 گزارش شده است. 4,11

 بک اضطراب مقیاس

 احیطر اضطراب میزان سنجش برای پرسشنامه بک استفاده شده این اضطراب اضطراب  از مقیاسدر این پژوهش برای سنجش 

 تند،هس مضطرب بالینی نظر از که افرادی معمولاً که است اضطراب علائم از یکی بازتاب عبارت هر. است عبارت 01 شامل و شده

 است آورده دست به را بالایی درونی ثبات مقیاس این .کنند می تجربه گیرند، می قرار انگیز اضطراب وضعیت در که کسانی یا

 فاصله با بیمار 81 روی بر آزمون این. است( 14/4برابر میانگین)  91/4 تا 14/4 از رنجی شامل هم با آن های ماده همبستگی و

 ضریب است، برخوردار بالایى پایایى از پرسشنامه این. آمد بدست( 95/4) بالایی همبستگی که شد اجرا بازآزمایی برای هفته یک

 4,1 از آن سوالات همبستگى و 4,95 هفته یک فاصله به بازآزمایى روش با آن پایایى ،4,10( کرونباخ آلفای) آن درونى همسانى

 .بدست آمد 4,81ضریب آلفای کرونباخ برابر در پژوهش حاضر نیز  (0445 کتز، و لباخ) است متغیر 4,95 تا

 یافته ها

 تجزیه و تحلیل توصیفی

 : شاخص های توصیفی متغیر پژوهش1جدول

 هاگروه میانگین انحراف استاندارد

 متغیّر

 ارزیابی مجدد پیش آزمایش 00/1 59/0

 کنترل 09/14 10/1

 ارزیابی مجدد پس آزمایش 15/08 09/1

 کنترل 09/14 11/1

 فرونشانی پیش آزمایش 50/1 50/4

 کنترل 11/8 18/4

 فرونشانی پس آزمایش 09/04 98/4
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 کنترل 10/8 11/4

 

در بعد از  دارای اضطراب کروناتنظیم هیجانی دربیماران میانگین وانحراف معیار نمره  نشان می دهد، 1همان طور که جدول 

 درمان بیشتر از قبل از درمان می باشد. 

 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 

 : نتایج آزمون نرمال بودن متغیر تحقیق2جدول 

 اسمیرنف-کولموگروف متغیرهای وابسته

 
 درجه آزادی آماره

سطح 

 معناداری

10/1 ارزیابی مجدد پیش  14 11/4  

15/4 ارزیابی مجدد پس  14 10/4  

15/4 فرونشانی پیش  14 11/4  

10/4 فرونشانی پس  14 08/4  

( در کلیه متغیرهای تحقیق بزرگتر از سطح P که ملاحظه می شود دراین آزمون، سطوح احتمال )مقدار 0مطابق جدول 

 گردد. رد فرضیه صفر، توزیع داده ها منطبق بر توزیع نرمال قلمداد می و عدم P می باشد. با توجه به مقدار 4,41خطا 

 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها

  تاثیر دارد. دارای اضطراب کرونافرضیه: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی در بیماران 

 های آزمایش و کنترل: خلاصه تحلیل کواریانس چند متغیری  مولفه های تنظیم هیجانی در گروه3جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین  

 مجذورات
F 

سطح 

 داریمعنی
Eta 

 بین گروه ها

 

 

 ارزیابی مجدد

 )بعد از مداخله(
59/19 1 59/19 00/010 44/4 89/4 

 فرونشانی

 )بعد از مداخله(
00/00 1 00/00 51/100 44/4 80/4 

 درون گروه ها

 

 ارزیابی مجدد

 )بعد از مداخله(
10/15 10 01/4    

 فرونشانی

 )بعد از مداخله(
91/5 10 01/4    
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 کل

 ارزیابی مجدد

 )بعد از مداخله(
11444 04     

 فرونشانی

 )بعد از مداخله(
1158 04     

وجود دارد. به عبارت دیگر بین  اختلافدهد بین دو گروه نشان می  fشود، سطح معناداری آزمونهمان طوری که ملاحظه می

 45/4با توجه به سطح معناداری کمتر از  و ارزیابی مجدد و فرو نشانی گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجوددارد.

 دارد. تاثیردر دوران کرونا  تنظیم هیجانی در بیماران اضطراب درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میتوان نتیجه گرفت

 بحث و نتیجه گیری

  دارد. تاثیرکرونا  اضطرابدارای فرضیه: درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی در بیماران 

 دارای اضطرابدرمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی در بیماران اثربخشی پژوهش حاضر با هدف تعیین   

اضطراب  دارایدرمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانی در بیماران که انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد  کرونا

(، اقدسی 1119یاورزاده و صداقت)(1110)یوسفی، اورکی، زارع و ایمانی  ای این پژوهش با نتایجه یافتهبنابراین  تاثیر دارد.کرونا 

 ( ،0414)و همکاران  گلدین(، 1180(، کاویانی )1188، بیرامی و عبدی )(1110بختیاری و همکاران) (،1115و همکاران)

در پژوهش (1189)کاویانی و همکاران  .باشد همسو می( 0448بیوچمن، توچینز و پترسون ) ،(0441کوکوسکی و همکاران )

دیگر با هدف اثر کاهنده شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افکار خودآیند و نگرشهای ناکارآمد، با نمونهای مشابه پژوهش 

ویان ارآمد دانشجقبلی خود نشان دادند که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، افسردگی، افکار خودآیند منفی و نگرش ناک

 .را کاهش میدهد

ذهن ممکن است جایگزین  دهند که تمرین حضور توان گفت که اطلاعات به دست آمده نشان می در تبیین این یافته می  

خواهند در  ویژه برای آنهایی که نمی اضطرابی باشد. به ی اختلالات های روانشناختی متداول در زمینه مناسبی برای درمان

به نقل از  ، 1115زین ،-میلر، فلتچر، و کابات)دهند  آنهایی که به درمان پاسخ نمی درمانهای سنتی شرکت کنند و یاجلسات 

مبتنی بر  اند که فنون های انجام گرفته از این عقیده حمایت کرده فراتحلیل ). 1111و سیداسماعیلی قمی، شیخ الاسلامی

 به نسبت را بیمار که است آن ذهن حضور روش ویژگی (.0441بائر، ) دهد حضور ذهن علائم استرس و اضطراب را کاهش می

 حالت در او تمایلات و افکار بر مینماید، اوجلوگیری شدن مضطرب از نموده، آگاه مغز در آن مکانیسم و اختلال ریشه های

اضطراب و  تبع اینها در کاهشفنون حضور ذهن در افزایش آرامبخشی عضلانی و کاهش نگرانی، و به  میشود متمرکز هشیاری

تنظیم هیجان به افراد درتعدیل و مدیریت هیجانات خوشایند و ناخوشایند کمک اساسی کرده و افراد ،  باشند استرس مؤثر می

 .)0441، زین-کابات) به راحتی تحت تأثیر منفی هیجانات خود قرارنمیگیرند

کنند، میتوان  عملکرد جسمانی و هم عملکرد ذهنی را تقویت میفنون مبتنی بر حضور ذهن هم  همچنین، از آنجایی که   

های خود داشته  به توانایی تری نسبت درمانی مبتنی بر حضور ذهن نگرش مثبت کنندگان در شناخت انتظار داشت که شرکت

بنابراین با توجه به  (.0440چانگ و همکاران، )کنند  آمیزی عمل طور موفقیت باشند و در کنار آمدن با اضطراب و نگرانی به

ضطراب های انتایج بدست آمده از پژوهش می توان بیان داشت که درمان شناختی مبتنی بر ذهن اگاهی بیمار را نسبت به ریشه

نماید و باعث می شود که بر افکار و تمایلات خود در حالت هشیاری و مکانیسم آن در مغز آگاه نموده، از نگرانی او جلوگیری می
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نی تنظیم هیجادهد تا تکرار اعمال یا افکار و نشخوار آنها را برای کاهش اضطراب انتخاب نکند. ود و به فرد امکان میمتمرکز ش

به دلیل برخوردار بودن از تکنیک هایی نظیر آگاهی از هیجانات و بازارزیابی و ابراز مناسب هیجانات می تواند موجب تعدیل 

جنبه های شناختی تنظیم هیجانی همانند  شود. دیل قضاوت و ادراك مثبت از خویشهیجانات مثبت و منفی به دنبال آن تع

دیگر ابعاد رفتاری و اجتماعی آن در واقع با هدف مدیریت هیجان ها جهت افزایش سازگاری و تطابق بکار می روند و بخشی از 

رتبط هستند. به لحاظ نظری،متغیرهای راهبردهای تطابقی هستند که با تجربه و درمان ناراحتی های هیجانی و جسمانی م

تنظیم هیجانی مانند پذیرش هیجان ممکن است به افرادی که از نظر هیجانی آسیب پذیر هستند اجازه دهد که در زمان و مکان 

به عنوان مثال فاجعه آمیز )کنونی باشندودرنتیجه به جای آن که واکنشی بیش ازحدو اضطرابی به موقعیت نشان دهند 

گاهی موجب توقف چرخـه تجـارب منفـی درونی همچون آ ذهندر واقع .ك عینی تری از میزان تهدید به دست آورنددر(کردن

  .اضطراب مورد انتظار و یا نشخوارگری یک رویداد در گذشته می شود

 

 منابع

 بررسی تاثیر یک دوره آموزش کاهش استرس مبتنی بر به (.1115)زیبا ،رسول و گلی زاده ،محمدتقی؛ حشمتی ،اقدسی-

بر تنظیم هیجان در بین دختران دانشجوی دانشگاه تبریز، دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و  (MBSR) وشیاریه

 .تندرستی، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اثربخشی (1110)بیرامی،منصور؛موحدی،یزدان؛علیزاده گورادل،جابر -
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