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نيلوفر شمس  ، 1محمدمهدي پور

پاشا 2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس ،چالوس ،ایران.
 6استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس.
نام نویسنده مسئول:
نيلوفر شمس

چکيده
مقدمه :معموال همه ی دانش آموزان برای رسیدن به اهدافی که درسر دارند وارد مدارس شده
و برای کسب موفقیت متحمل سختی ها و مشقاتی می شوند .پیش بینی می شود که افزایش
ذهن آگاهی نقش موثری در دانش آموزان داشته باشد.
هدف :پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ذهن آگاهی با استفاده از
روش آنتروپی در دبیرستان دخترانه سما شهرستان چالوس انجام پذیرفته است.
روش :این پژوهش با توجه به هدف آن ،پژوهشی کاربردی است .ازلحاظ ماهیت و روش تحقیق
توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد .پرسشنامه مورداستفاده در پژوهش ،پرسشنامه استاندارد
پنجوجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران ( )6002که پایایی آن  0/206بهدستآمده است .در
این پژوهش از آزمون های کولموگوروف -اسمیرنوف ،آزمون میانگین یک جامعه ،آزمون
دوجملهای جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ذهن آگاهی استفادهشده است.
یافته ها :نتایج نشان میدهد که چهار بعد (مشاهده ،توصیف ،عمل همراه با آگاهی ،عدم
قضاوت) در ذهن آگاهی مؤثر میباشند و بعد (عدم واکنش) در ذهن آگاهی در جامعه ی
موردمطالعه مؤثر نیست.
نتیجه گیری :درنهایت دادهها با استفاده از روش آنتروپی رتبهبندی شدهاند که عدم قضاوت،
بیشترین وزن و توصیف کمترین وزن را دارا میباشند.

واژگان کليدي :ذهن آگاهی ،روش آنتروپی و دانش آموزان.
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مقدمه
ذهن آگاهی مفهومی است که در سالهای اخیر تحت تأثیر تفکر بودائی ،توجه روانشناسان ،رواندرمانگران و محققان را به خود جلب
کرده است .اولین بار توسط جان کابات زین 1مطرحشده است ،ذهن آگاهی بهعنوان حالت توجه برانگیخته و آگاهی ازآنچه در لحظه کنونی
اتفاق میافتد تعریفشده است (براون 6و ریان6003 ،3؛ والش .)6002،4در همین رابطه ،بائر 5دریکی از آثار خود به نام (آموزش ذهن آگاهی
بهعنوان یک مداخلهٔ بالنی) ،بر این باور است که (ذهن آگاهی) نوعی مراقبه ی بدون پیشداوری و قضاوت قالبی است که فرد نسبت به
خویشتن در لحظه ی کنونی خودآگاهی پیدا میکند که این توجه ذهن آگاهانه میتواند منجر به تقویت و ایجاد سالمت ذهن و بهزیستی
شود( ،بائر.)6003،
پژوهشگران نشان دادهاند که افزایش حضور ذهن با انواع پیامدهای سالمتی نظیر کاهش درد ،اضطراب ،افسردگی ،خوردن مرضی و
استرس بیماریهای دیگر ارتباط دارد .حضور ذهن میتواند در رهاسازی افراد از افکار خودکار ،عادتها و الگوهای رفتاری ناسالم کمک کند
و ازاینرو نقش مهمی را در تنظیم رفتاری ایفا کند (ریان و دسی.)6000،2
رویکرد این مقاله از روش آنتروپی هست ،آنتروپی به ارزش اطالعاتی یا درصد تغییرات یا درجه بالتکلیفی گفته میشود .ساختار هر
پدیده متشکل از ابعاد ،عناصر و مؤلفههای مختلفی است .هر یک از این ابعاد و عناصر سهم و وزن متفاوتی در شکلدهی و ساخت یابی آن
پدیده بر عهدهدارند .ازاینرو مطالعه و تحلیل هر پدیده بایستی مبتنی بر شناسایی وزن و سهم هر یک از این عناصر و ابعاد باشد .برای اتخاذ
یک تصمیمگیری منطقی و جامع در جهت شناخت سهم و وزن هر یک از ابعاد و مؤلفهها ،الزم است ،از روش علمی استفاده شود که به آن
روش آنتروپی میگویند (ماکوئی .)1332،آنتروپی اندازهای از عدم قطعیت در مجموعه اطالعات است .مفهوم گروه آنتروپی در علم فیزیک
به قرن نوزدهم برمیگردد .کالسیوس ،در  1322بر درک شهودی از کارنات 2مقدمهای برای اولین بار یک کمیت ریاضی  Sرا ساخت ،که
آن را آنتروپی نامید که تبادل حرارت رخداده در فرآیندهای حرارتی با رابطه 𝑻 𝒅𝑺 = 𝒅𝑸/را بیان میکرد ،در اینجا  Qمقدار حرارت را
3
مشخص میکند و  Tدمای مطلق است که در محل تبادل آمادهشده است (ردی و سباستین .)6002,
پژوهشگر در این تحقیق به شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ذهن آگاهی در نوجوانان مدارس سما شهرستان چالوس با استفاده از
روش آنتروپی میپردازد.

بيان مسئله
ذهن آگاهی بهعنوان نوعی ظرفیت و یا توانایی ذاتی بشر در نظر گرفته میشود گرچه میتوان آن را از طریق طیفی از تمرینها مثل
(مدیتیشن ذهن آگاهی) افزایش داد (آرک ،2کراسکه ،)6010،10همانگونه که مطرح شد ،آنچه ازلحاظ روانی انسان را در برابر افسردگی و
اضطراب ،آسیبپذیر میکند ،درگیری ذهنی با خاطرات گذشته و رویدادهای محتمل آینده است .بنابراین ذهن آگاهی مهارتی است که به
ما اجازه میدهد تمرکزمان را در زمان حال نگاهداریم .وقتی ما نسبت به زمان حال ،آگاه هستیم دیگر توجه ما با گذشته یا آینده درگیر
نیست (بائر  .)6003بررسی پژوهشهای صورت گرفته در مورد اثربخشی درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی نیز این مسئله را مورد تأیید قرار
دادهاند .اینگونه پژوهشها نشان دادهاند که درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود نشانگان جسمی و روانی اختالالت افسردگی (کاویانی
 )6005و اضطراب (کابات  )1226مؤثر هستند.
پژوهش ویلیامز ( )6003نشان داد که سطوح باالتر ذهن آگاهی با سطوح پایینتر نشخوار فکری ،اجتناب کمالگرایی و خود راهنمایی
ناسازگارانه همراه است .همچنین نتایج پژوش دیگری (دسروسیرز  )6013که از معدود مطالعات صورت گرفته درزمینه ی ارتباط مؤلفههای
ذهن آگاهی با افسردگی و اضطراب در یک نمونه بالینی بوده است ،نشان داد که همه مؤلفههای ذهن آگاهی بهطور معناداری با همه ی
ابعاد افسردگی و اضطراب همبستگی معنادار دارد .بااینکه تاریخچه تجربی در مورد مداخلههای مبتنی بر ذهن آگاهی درحالتوسعه است

1*Jan kabat.Zin
2*Brown,K.W
3*Ryan,R.M
4 *Walch,J
5*Baer
6*Ryan&Deci
7 Carnot
Reddy&Sebastin
9 Arch;j j
10 Craske;M.G

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 61زمستان  ،6931ص 668 -661
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

(بائر ،)6003پژوهشهای کمی فرایند ذهن آگاهی و اثربخشی آن را بررسی کردهاند .ذهن آگاهی بهوسیله پنج مؤلفه تعریف میشوند که
عبارتاند از:
 )1مشاهده :دربرگیرنده توجه به محرکهای بیرونی و درونی مانند احساسات ،شناختها ،هیجانها ،صداها و بوها است.
 )6توصیف :به نامگذاری تجربههای بیرونی با کلمات مربوط میشود.
 )3عمل همراه با آگاهی :دربرگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هرلحظه است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام
وقوع ذهن فرد در جای دیگری است.
 )4عدم قضاوت :به تجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است.
 )5عدم واکنش :به تجربه درونی اجازه آمدورفت به افکار و احساسات درونی است بیآنکه فرد را در آنها درگیر کند (براون ،ریان و
کراسول.)6002،

توصیف

مشاهده

عمل
همراه با
آگاهی

ذهن
آگاهی
عدم
قضاوت

عدم
واکنش

شکل  :1مدل مفهومی ذهن آگاهی (براون)2002،

هدف اصلی پژوهش
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر در ذهن آگاهی مدارس سما شهرستان چالوس
اهداف فرعی پژوهش
*شناسایی میزان تأثیر مشاهده در ذهن آگاهی مدارس سما شهرستان چالوس
*شناسایی میزان تأثیر توصیف در ذهن آگاهی مدارس سما شهرستان چالوس
*شناسایی میزان تأثیر عمل همراه با آگاهی در ذهن آگاهی مدارس سما شهرستان چالوس
*شناسایی میزان تأثیر عدم قضاوت در ذهن آگاهی مدارس سما شهرستان چالوس
*شناسایی میزان تأثیر عدم واکنش در ذهن آگاهی مدارس سما شهرستان چالوس
*الویت بندی مؤلفههای مؤثر ذهن آگاهی مدارس سما شهرستان چالوس

روش و ابزار پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف آن ،پژوهشی کاربردی است .ازلحاظ ماهیت و روش تحقیق ،توصیفی و از نوع پیمایشی است .در
پژوهش حاضر پرسشنامه بهعنوان ابزار گردآوری دادهها و پاسخ به سؤاالت تحقیق می باشد که پرسشنامه مذکور در دبیرستان دخترانه سما
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چالوس به تعداد  30نفر پخش گردید که داد های آن برای تحقیق حاضر استفاده شده است .پرسشنامه پنجوجهی ذهن آگاهی بائر و
همکاران در سال  6002طراحی گردیده و روایی آن مورد تأیید نخبگان قرار گرفت است ،ضریب آن برابر  0/206است که باالتر از  0/2است
و لذا پرسشنامه دارای پایایی مناسبی است.
شایانذکر است مالحظات اخالقی ذیل در پژوهش رعایت شده است؛ بدین شکل که به شرکتکنندگان پژوهش در خصوص مخفی
ماندن اطالعات خصوصیشان نزد پژوهشگر اطمینان داده شد و جهت حفظ حریم شخصی شرکتکنندگان ،پژوهشگر اجرای پرسشنامهها
را در محیط مناسب اجرا نموده است.

روش آنتروپی
ساختار هر پدیده متشکل از ابعاد ،عناصر و مؤلفههای مختلفی است .هر یک از این ابعاد و عناصر سهم و وزن متفاوتی در شکلدهی
و ساخت یابی 11آن پدیده بر عهدهدارند .ازاینرو مطالعه و تحلیل هر پدیده بایستی مبتنی بر شناسایی وزن و سهم هر یک از این عناصر و
ابعاد باشد .برای اتخاذ یک تصمیمگیری منطقی و جامع در جهت شناخت سهم و وزن هر یک از ابعاد و مؤلفهها ،الزم است ،از روش علمی
استفاده شود .یکی از انواع روشهای موجود در عرصه تصمیمگیری روش «آنتروپی» است ،که با توجه به مراحل زیر میتوان از آن در تحقیق
حاضر استفاده نمود .بهمنظور استفاده از نظرات خبرگان و پاسخگویان ،جدولی به شکل زیر تنظیم و طراحی میشود.
(ماتریس تصمیمگیری .)16D.M
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ماتریس 1
معنای عالمتهای بهکاربرده شده در ماتریس باال عبارتاند از:
 = Aiهر یک از پاسخدهندگان =Xjمعیارها و ابعاد موضوع موردمطالعه
 = mتعداد پاسخدهندگان  =nتعداد مؤلفهها و معیار موردبررسی معیارها
 = xijنمرات معیار موردنظر  = D.Mماتریس تصمیمگیری
*** برای سنجش وزن و سهم هر یک از موارد فوق ،شش گام اساسی به شرح زیر الزم است:
گام اول :ابتدا باید ماتریس تصمیمگیری شاخصها ،تعیین شوند .یعنی خبرگان به شاخصها و مؤلفهها وزن میدهند که به مجموع
پاسخ اولیه آنها  D.Mمیگویند( .ماکویی)133213
گام دوم :دادههای بهدستآمده از ماتریس تصمیمگیری جهت تحلیل و بررسی باید «نرمالیزه» 14شوند .این کار از رابطه زیر به دست
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که در آن =  i , j ،هر عضو = P ،عدد نرمال شده درایههایی موردنظر= i ،

میآید( :ماکویی)62 :1323 ،
سطرها = j ،ستونها
 = Xمعیارها و شاخصهای موردسنجش :M ،تعداد سطرها (تعداد کل پاسخدهندگان)
گام سوم :تعیین مقدار آنتروپی مشخصه  jام که بهصورت زیر محاسبه میگردد.
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گام چهارم :با کمک  Ejمقدار  diرا برای هر مشخصه محاسبه میکنیم.
1.Structuration
2.Decision Making
1.Makoi
2.Normaliztion
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 = dروش وزن دهی
گام پنجم :تعیین وزن ابعاد ،معیارها و متغیرها ،وزن  wjبهعنوان مشخصه  jام بهصورت زیر به دست میآید.
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گام ششم :محقق با توجه به تجربیات ،مطالعات و یافتههای خود میتواند برای هر یک از مؤلفههای و معیارهای مشخصات ذکرشده
یک ضریب اهمیت قائل باشد ،در آن صورت در انتهای گام پنجم ،پس از به دست آوردن وزنهای اولیه ،نظر خود را با ضریب اهمیت
ماتریسی جدید وارد نماید تا محاسبه نهایی وزنها صورت گیرد .این اقدام با کمک رابطه زیر انجام میپذیرد.
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 = المبدای وزن تعیینشده توسط محقق؛
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نرمافزار مورداستفاده برای تجزیهوتحلیل دادهها در پژوهش حاضر ،نرمافزار  spssاست .بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری و رتبهبندی
دادهها از آزمون آماری دوجملهای و رتبهبندی دادهها از روش آنتروپی استفادهشده است.

یافتههاي پژوهش
جدول  -1آزمون کولموگوروف -اسميرنوف مؤلفههاي تحقيق

تعداد
آماره آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف
سطح معنا داری

عدم واکنش
30
.126
.063

عدم قضاوت عمل همراه با آگاهی
30
30
.135
.646
.010
08000

توصیف
30
.133
.133

مشاهده
30
.141
.133

از آزمون کولمو گروف-اسمیر نوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادهها استفاده میشود .با توجه به جدول شماره  1مقدار سطح
معنیداری متغیرهای مشاهده و توصیف باالتر از  0/05میباشند ،و لذا دارای توزیع نرمال هستند و از آزمون پارامتریک برای آنها استفاده
میکنیم و از آزمون میانگین یک جامعه برای بررسی تأثیر یا عدم تأثیر آن استفاده میکنیم .سه متغیر عمل همراه با آگاهی ،عدم قضاوت
و عدم واکنش پاییتر از  0/05میباشند ،و لذا دارای توزیع غیر نر مال هستند و از آزمون نا پارامتریک برای آنها استفاده میکنیم .برای
بررسی تأثیر یا عدم تأثیر از آزمون دوجملهای استفاده میکنیم.

آزمون فرضيات
جدول -2ميانگين یک جامعه

مولفه

آماره

مشاهده
توصیف

148333
48326

درجه
آزادی
62
62

مقدار سیگ
دوطرفه
.000
.000

تفاوت
میانگینها
18132500
.312222

کمتر

بیشتر

.22513
.12312

1862236
.42515

اطالعات جدول شماره  6نشان میدهد که در مؤلفه مشاهده و توصیف از ابعاد ذهن آگاهی چون سطح معنادار ( )0/000کمتر از
 0/05است .لذا فرضیه H0برای آنها رد می شود و بنابراین از ابعاد موثر در ذهن آگاهی اند و نیز چون مقدار میانگین آنها بیشتر از  3می
باشد لذا تاثیر مثبت دارند.
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جدول -3آزمون دوجملهاي

تعریف گروه

عمل همراه با آگاهی

عدم قضاوت

عدم واکنش

=<3
>3

گروه 1
گروه 6
کل
گروه 1
گروه 6
کل
گروه 1
گروه 6
کل

=<3
>3
=<3
>3

تعداد داده
های هرگروه
65
5
30
2
64
30
11
12
30

نسبت مشاهده
شده
0/33
0/12
1
0/60
0/30
1
0/32
0/23
1

نسبت آزمون
0/50

0/50

مقدارسیگ
دوطرفه
0/000

0/000

0/600

0/50

اطالعات جدول شماره  3نشان می دهد که مولفه های عمل همراه با آگاهی و عدم قضاوت چون سطح معنی داری آنها کمتر
از0/05است پس تاثیر گذار می باشند و چون مولفه عمل همراه با آگاهی  %33پاسخ ها کمتر از  3می باشد پس اثر منفی دارند و عدم
قضاوت نیز  %30بیشتر از  3پاسخ داده اند پس اثر مثبت دارد.وبا توجه به اطالعات جدول فوق مولفه عدم واکنش با سطح معنی داری بیشتر
از  0/05بر ذهن آگاهی دانش آموزان دختر دبیرستان سما شهرستان چالوس تاثیر گذار نیست .در این پژوهش از روش آنتروپی برای وزن
دهی معیارها استفادهشده است .وزن معیارهای ذهن آگاهی و نمودار مربوط رتبهبندی آنها در زیر نشان دادهشده است

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
مشاهده

توصیف

عمل همراه با
آگاهی

عدم قضاوت

عدم واکنش

نمودار ا :رتبهبندي ابعاد ذهن آگاهی به روش آنتروپی
جدول -4وزن دهی و رتبهبندي مؤلفههاي ذهن آگاهی به روش آنتروپی

عدم واکنش

عدم قضاوت

عمل همراه با آگاهی

توصيف

مشاهده

.

5453154/0

1460131/0

0210345/0

221122/0

در نتایج روش آنتروپی با توجه به جدول شماره 4مشخص گردید که عدم قضاوت در ذهن آگاهی مؤثرترین بعد است و همچنین
توصیف در ذهن آگاهی کمترین تأثیر را دارد.
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بحث و نتيجهگيري
مطالعات متعدد نماینگر تأثیر ذهن آگاهی افزایشیافته در سالمت روانشناختی و درنتیجه افزایش رضایت از زندگی است .چراکه
درنتیجه افزایش بهزیستی اضطراب ،افسردگی ،عاطفه منفی و نشانههای روانشناختی کاهشیافته و عزتنفس ،خوشبینی و عاطفه مثبت
افزایش مییابد .ذهن آگاهی به تجربیات وضوح میبخشد و به افراد میآموزد تا لحظهبهلحظه زندگی خود را تجربه کنند ،همین امر باعث
کاهش نشانههای منفی روانشناختی و افزایش سالمت روانشناختی میگردد (بروان و ریان.)6003،
همانطور که مشاهده میشود پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ذهن آگاهی دبیرستان سما شهرستان چالوس
انجام پذیرفت ،با توجه به آزمونهای انجامشده و طبق نتایج بهدستآمده از جدول دوم و سوم ،چهار بعد ذهن آگاهی (مشاهده ،توصیف،
عمل همراه با آگاهی ،عدم قضاوت) در ذهن آگاهی تأثیرگذار است.
این یافته با پژوهشهای بائر و همکاران همسو است ،مشاهده ،توصیف و عدم قضاوت تاثیر مثت دارند،عمل همراه با آگاهی اثر منفی
داردبه نظر میرسد از آنجائیکه تعداد نمونه ی مورد پژوهش محدود بودند و فقط سی نفر از دختران دبیرستان سما شهرستان چالوس را
شامل میشدند چنین نتایجی حاصل شد و بعد عدم واکنش در ذهن آگاهی دانش آموزان دبیرستان سما تأثیرگذار نیست ،واکنش فرایندی
ناخودآگاه است و هیچ حق انتخابی به فرد نمیدهد درحالیکه پاسخ ،فرایندی آگاهانه و حسابشده است ،ازآنجاییکه اعضای نمونه در رده
ی سنی  15-12سال قرار دارند و دورهی نوجوانی را میگذرانند ،نامتعادل بودن خلق از ویژگی اصلی این دوره است ،به نظر میرسد همین
امر علت نشان دادن عدم تأثیر این مؤلفه بر ذهن آگاهی دانش آموزان دبیرستان سما شهرستان چالوس باشد ،که با آموزش تکنیکهای
ذهن آگاهی سالمت عمومی دانش آموزان ارتقا مییابد.
نتایج پژوهشها در مورد مؤلفه عدم واکنش متناقض بوده است بعضی از مطالعات (کاش و ویتنگام) ارتباطی را میان عدم واکنش و
خلقهای نابهنجار گزارش نکردهاند درحالیکه در بعضی از پژوهشها (دسرو سرز و همکاران) میان این متغیر با خلق نابهنجار همبستگی
منفی معنادار وجود داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج این مطالعات نا همسو است.
امروزه بیشتر مطالعات درزمینه ی بررسی اثربخشی تمرینهای ذهن آگاهی برافزایش سالمت روانشناختی است و نتایج حاصل از آن
تقریباً مثبت است (بائر .)6003،این یافته نیز با پژوهشهای داخلی و خارجی که بیانگر نقش مؤثر تکنیکهای تنظیم هیجانی در افزایش
سالمت عمومی دانشجویان (عبدی و همکاران ،)1332،افزایش سالمت عمومی بیماران دیابتی (جاللوند ،)1326،افزایش کیفیت زندگی
جانبازان (نجاتی و همکاران ،)1320،کاهش نشخوارهای فکری و ایجاد هیجانهای مثبت (صالحی و همکاران ،)1320،کاهش اختال الت
اضطرابی (گودال و همکاران6016،؛ مشهدی و همکاران ،)1320،کاهش مشکالت هیجانی و اختالالت خوردن (عسکری و همکاران،)1333،
افزایش توانایی استفاده مناسب از هیجانها در راستای رسیدن به اهداف (دنیز و همکاران )6002،میباشند ،هم سو است .برای وزن دهی
ابعاد ذهن آگاهی از روش آنتروپی استفاده گردید ،که بر اساس نتایج حاصل از جدول شماره چهارم عدم قضاوت دارای بیشترین وزن و
توصیف دارای کمترین وزن است ،که تأثیر ابعاد پنجگانه به ترتیب الویت عدم قضاوت ،مشاهده ،عمل همراه با آگاهی و توصیف است.
از آنجائی که مقالهای مرتبط با پژوهش حاضر یافت نشد که به شناسایی و وزن دهی مؤلفههای ذهن آگاهی بپردازد ،به نظر میرسد
گامی نو و جدید در این راستا باشد ،با توجه به نتایج رتبه بندی پیشنهاد می شود با تقویت تاثیر مولفه های توصیف و عدم واکنش که با
تداوم آموزش نوجوانان به منظور اینکه بتوانند احساسات خود را در غالب کلمات مناسب بیان کنندو همچنین بتوانند احساسات خود را
بدون نیاز به واکنش نشان دادن به آنها درک کنند ،سبب افزایش تاثیر انها بر ذهن آگاهی شود.زمینه مطالعات ذهن آگاهی هنوز در ابتدای
رشد خود قرار دارد .نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشاندهنده زمینههای بسیار زیاد جهت انجام پژوهشهای بعدی است .تحقیقات
بیشتر درزمینه ی ذهن آگاهی ممکن است راههای جدیدی را برای ارتقای سالمت روانشناختی افراد باز کند.
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