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یک  یا  «بودن»  شیوۀ  یک  می توان  را  ذهن آگاهی 
درک  مستلزم  که  کرد  توصیف  «فهمیدن»  شیوۀ 
حضور  کامالً  اگر  است.  شخصی  احساسات  کردن 
که  دهیم  تشخیص  نمی توانیم  باشیم،  نداشته 
به  می توانیم  چطور  دارد،  وجود  امکاناتی  چه  دقیقاً 
تغییر  چگونه  و  باشیم  داشته  دسترسی  امکانات 
یک  ذهن آگاهی  طرفی،  از  کنیم.  ایجاد  رشد  و  شکل 
است؛  رهایی  به  رسیدن  برای  مهم  زیربنایی  عامل 
توقف  و  کردن  خاموش  برای  قوی  و  مؤثر  روشی  زیرا 
است.  فرد  خود  ذهنی  فشارهای  یا  و  دنیا  فشارهای 
وقتی فرد درمی یابد که ذهن دائماً در حال تغییر و تفسیر 
است، قادر می شود با دقت بیشتری به افکار خود توجه 
کند و بدون بیزاری یا قضاوت آن ها را مورد بررسی قرار 
دهد و علت وجود آن ها را دریابد. تمرین ذهن آگاهی 
به فرد می دهد که دریابد «افکار صرفاً  را  توانایی  این 
است  ممکن  افکارش  می فهمد  که  زمانی  و  افکارند» 
حقیقت نداشته باشند، راحت تر می تواند آن ها را رها کند. 
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 مقدمه 
»هویت« هر پدیــده ای بيانگر ضمير و ماهيت وجودی آن پدیده اســت. واژة 
هویت در یك معنا به ویژگی های فردی و یكتایی، و در معنای دیگر به ویژگی های 
همســاني كه به سبب آن ها اشــخاص می توانند به یكدیگر پيوسته باشند، داللت 
دارد. احساس هویت انســان دارای دو ركن »حس تعلق« و »مجزا بودن« است. 
اینكه ما دربارة خودمان چگونه می اندیشــيم، نه تنهــا بر انتخاب ها و رفتارهایمان 
اثــر دارد، بلكه به عنوان نقطة مرجعی در خدمت درک ما از دیگران و تعامل ما با 

آن هاست.
آگاهی به وجود و هویت خود از درون ارتباط در جامعه به وجود می آید. هویت 
اجتماعی دستاورد عمل است و فهم هویت های اجتماعی فردی و جمعی از طریق 
به كار گرفتن كنش متقابل دیالكتيكی درونی و بيرونی امكان پذیر اســت. از جمله 
عوامل مؤثر بر شكل گيری هویت می توان به برداشت فرد از خصوصيات شخصيتی 
خویش، عوامل فردی و خانوادگی و نظام آموزشــی و اجتماعی و فرهنگی اشاره 

كرد.
انسان موجودی دارای استعدادهای بسيار و قابليت های بی شمار است. نخستين 
گام در جهت تحقق هر كمال و ســعادتی، شناخت استعدادهای درونی و رسيدن 

به خودآگاهی است.
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برای »خودبهسازی« كه به معنی توسعة آگاهانة مهارت ها، خودآغازی و هدایت، 
كنترل و رهبری خود برای مدتی طوالنی است، می توان از فرایندهای خودآگاهی، 
خودكارآمدی، مدیریت بحران، خودنمایان ســازی، خودتنظيمی، احساس تعهد و 
ارزشــمندی، پرورش بعد دینی و معنویت برای شخصيت و منش سالم و متعادل 

هویت بهره گرفت.
اصواًل فردی كه تعادل دارد، نوعی ثبات در موقعيت خود احســاس می كند و 
در برابر حوادث خود را نمی بازد. خود را نباختن و با مســائل زندگی خردمندانه 
و بصيرانه مواجه شــدن از عالئم مهم تعادل اســت. تعادل داشتن رفتار محصول 

هویت یابی و هویت یابی نيز محصول تربيت صحيح است.
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 فرايند پرورش تفكر در درس تفكر و سبك زندگي 

دكتر ميترا دانشور
رئيس گروه تفكر دفتر تأليف كتب درسي

از قول ابوالفضل بيهقي مورخ و نویســنده معروف ایراني، نقل كرده اند كه »هر 
كتابي ارزش یك بار خواندن را دارد«؛ ولي باید گفت شاید در عصر بيهقي هر كتابي 
ارزش یك بار خواندن را داشته است. اما در عصر ما، انفجار اطالعات و فناوري هاي 
نوین ارتباطي شــرایطي را فراهم ساخته  است كه افراد معتبر و نامعتبر در كمترین 
زمــان و با كمترین هزینه پيام هاي توليــدي و اطالعات خود را به صورت جهاني 
انتشار مي دهند. كه این امر ما را با پدیده اي به نام »سرریز اطالعات« مواجه ساخته 
است. پس،  دیگر انتقال اطالعات در كتاب درسي و مدرسه نياز دانش  آموزان را رفع 
نمي كند. بلكه باید به دانش آموزان روش هاي گردآوري، اعتبارســنجي و پاالیش و 
انتخاب اطالعات را، بنا به نياز و ضرورت، آموخت. ابزار و وسيله این گزینش هم، 

چيزي به جز تفكر و پژوهش نيست.
در مقالة شــماره گذشته با عنوان »برنامة تفكر و پژوهش دركتاب تفكر و سبك 
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زندگي«، با مؤلفه هاي برنامة آموزش تفكر پایة هفتم و هشتم آشنا شدیم كه عبارت بود 
از اهداف كلي، انتظارات عملكردي از دانش آموزان، محتواي برنامة تفكر و پژوهش، 
موقعيت هاي یادگيري، منابع )مواد و رسانه هاي آموزشي(، راهبردهاي آموزش، فرایند و 
مراحل یاددهيـ  یادگيري دروس كتاب هاي درسي تفكر، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
و تربيتي. همچنين قرار شد در ادامه، چگونگي پيگيري اهداف و انتظارات را در یكي 

از درس هاي كتاب تفكر و سبك زندگي پایة هفتم بررسي كنيم.

كليدواژه هاتفكر، اطالعات، دانش، تجربه، مدل

 فرايند ياددهيـ  يادگيري دروس كتاب هاي درسي تفكر 
نخست یك بار دیگر فرایند یاددهيـ  یادگيري دروس تفكر را با هم مرور و آن را 
در فرایند اجراي درس »تفكر دربارة تفكر« از كتاب تفكر و سبك زندگي پایة هفتم 
بررسي مي كنيم. در كتاب مورد نظر طرح هر موضوع با استفاده از رسانه هایي مانند 
داستان، فيلم، بازي، تصویر، شعر، آزمایش و... شروع مي شود. مراحل این فرایند در 

نمودار زیر نمایش داده شده است.
ایجاد اجتماع یادگيري 
)گروه هاي كوچك یا 

كالسي(

فهرست كردن 
پرسش هاي دانش آموزان 

درباره موضوع مورد 
بحث

استدالل و ادامة 
گفت وگو توسط 

دانش آموزان

ارائه محرك اوليه 
)داستان، فيلم و...( و 
ایجاد چالش هاي فكري

مفهوم سازي دانش آموزان 
درباره سؤاالت و 
موضوع مورد بحث

قرار دادن دانش آموزان 
در موقعيت ارتباط دادن 
موضوع با زندگي واقعي

پرسشگري دانش  آموزان 
و طرح سؤاالت آن ها 

درباره موضوع

برگزیدن پرسش براي 
ادامه گفت وگو

جمع بندي بحث با كمك 
دانش  آموزان و دادن 

تكاليف تكميلي به آن ها



9

در صورتي كه در مرحلة ســوم پرسش هاي دانش آموزان از عمق كافي برخوردار 
نباشد معلم مي تواند با استفاده از پرسش هایي كه در كتاب درسي و كتاب راهنماي 

معلم پيشنهاد شده است فرایند یادگيري را تسهيل، مدیریت و كيفيت بخشي كند.

عنوان درس: تفكر براي تفكر
مضمون: عقل، دانش، تجربه، تفكر و تعقل

مهارت ها: حل مسئله، تحليل، استدالل، تفكر نقادانه
زمان: یك جلسة 100 دقيقه اي

انتظارات عملكردي
 تحليل معاني واژه هاي عقل، دانش، تجربه، تفكر، تعقل

 تبيين رابطه هاي عقل،  دانش و تجربه
 تحليل جایگاه عقل، دانش و تجربه در شناخت

 اســتفاده از زبان صحيح و دقيــق براي توضيح آرا و 
نظرات خود

 ارزیابي و به چالش كشيدن آرا و نظرات خود و دیگران

 فرايند اجراي درس 
به عنــوان محرك اوليه، معلم بخش اول قصة زیــر را براي دانش  آموزان تعریف 
مي كنــد و از آن ها مي خواهد پایان قصه را حدس بزنند. )موقعيت حل مســئله و 

پرورش تفكر خالق(
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در قصه ها آمده  است كه روزي كالغي تشنه هر چه 
گشــت آبي براي رفع تشنگي پيدا نكرد. خسته و نااميد 
پروازكنان به خرابه هاي روســتا رسيد. ناگهان در گوشة 
خرابه كوزه اي دید كه از بيرون نمناك بود دانست كه در 
كوزه حداقل به اندازة رفع تشــنگي اش آب وجود دارد. 
كالغ با خوشحالي خود را به كوزه رساند و منقارش را 
درون آن فرو برد؛ اما افسوس كه دهانة كوزه تنگ و آب 
موجود در آن نيز كم بود و منقار كالغ به آب نمي رسيد. 
بعد از تالش بسيار. منقارش را از كوزه بيرون آورد؛ اما 

ناگهان فكري به ذهن او رسيد...

وقتي همه نظر خود را گفتند ادامة قصه برایشان تعریف مي شود:

كالغ پرواز كرد و از اطراف سنگ ریزه هاي كوچكي 
را با خود به كنار كوزه آورد. او یكي یكي ســنگ ریزه ها 
را به داخل كوزه  مي انداخت. هر بار كه یكي از سنگ ها 
داخل كوزه مي افتاد سطح آب كمي باالتر مي آمد. آن قدر 
به این كار ادامه داد تا منقارش به آب درون كوزه رسيد. 
اگر كالغ زبان داشت به شما مي گفت: » این آب بهترین 

و گواراترین آبي است كه تا امروز نوشيده ام.«

پس از پایان داســتان ســؤاالت زیر مطرح و از دانش آموزان خواســته مي شود 
فكر كرده و در مورد آن ها گفت وگو كنند: )فرصت تحليل داســتان و تمرین آداب 

گفت وگوهاي جمعي(
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1. چگونه این فكر به ذهن كالغ رسيد؟
2. آیا شدت تشنگي كالغ در سرعت پيدا كردن راه حل تأثيري داشت؟

3. در این داستان كالغ براي حل مشكل از كدام توانایي خود استفاده كرد؟ »عقل، 
دانش یا تجربه«

دانش آموزان با اســتفاده از مثال هاي نقضي كه دربارة هر یك از موارد مي تواند 
وجود داشته باشــد به بحث راجع  به مفهوم هر یك از سه واژه واداشته مي شوند. 

)فرصت استدالل و تفكر نقادانه(
4. این داســتان مي تواند نشان دهندة هر موقعيتي باشد كه انسان ممكن است با آن 
مواجه شــود. كدام یك از این سه توانایي در زندگي انسان مهم تر است؟ عقل، 

دانش یا تجربه )فرصت استدالل، تفكر نقادانه و فلسفيدن(
در صفحه 9 كتاب تعدادي از پاســخ هاي دانش آموزان در ابرك هایي نوشته شده 
است. این پاسخ ها نظر برخي از دانش آموزان است و درست یا نادرست بودن آن به 

دليلي كه براي ارائه این نظر بيان مي كنند بستگي دارد.
ابرك خالي »من فكر مي كنم...« به این معني است كه هر دانش آموز باید نظر خود 
و دليل آن را بيان كند. براي اینكه به دانش آموزان كمك كنيم موقعيت را بهتر درك 

كنند سؤاالت زیر مطرح مي شود. )فرصت استدالل،  تفكر نقادانه و فلسفيدن(
5. آیا هر انسان عاقلي حتماً با تجربه است؟

6. آیا دانشمند بودن به معناي عاقل بودن است؟
7. آیا هر كسي دانش بيشتري دارد، عاقل تر است؟

8. ميزان عقل، دانش یا تجربة یك فرد را چگونه مي توان فهميد؟ آیا راه فهميدن هر 
سه مورد یكي است؟

در فعاليت تكميلي درس، براساس جمع بندي فعاليت »گفت وگو كنيد« سؤاالت 
زیر براي آن ها مطرح مي شود. از آن ها خواسته مي شود به عملكرد خود در كالس 
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تفكر اســتناد كنند و با ذكر مصادیقي از ســاعت تفكر به این سؤال ها پاسخ دهند. 
)فرصت مفهوم سازي توسط دانش آموزان(

9. به نظر شما تفكر یعني چه؟ تفكر دربارة یك موضوع چگونه شروع مي شود؟
10. آیا هر كس كه فكر مي كند، عاقالنه هم عمل مي كند؟ پاســخ خود را با مثال 

توضيح دهيد. 
سپس جمالت زیر را دركتاب خود كامل كنند.

فكر كردن با عاقل بودن شباهت دارد؛ چون ..................
فكر كردن با عاقل بودن یكي نيست؛ چون ...............................

درك خــود از معناي واژه هاي عقل، دانش و تجربه را براســاس گفت وگوهاي 
كالس بنویسند. )فرصت مفهوم سازي توسط دانش آموزان(

عقل: .......................................
دانش: ..................................
تجربه: ................................

توجه داشــته باشيد كه هر دانش آموز باید پاسخ خود را بنویسد و باید از دیكته 
كردن پاســخ هاي یكسان به آن ها اكيداً خودداري شــود. )فرصت مفهوم سازي و 

جمع بندي توسط دانش آموزان(
سپس دانش آموزان سؤال زیر را به صورت انفرادي انجام مي دهند.

»هر یك از شما سعي كنيد مدلي تصویري براي رابطة عقل، دانش و تجربه رسم كنيد.«
به نكات مندرج در سؤال توجه كنيد.

 »سعي كنيد« در این سؤال یعني تالش فكري دانش آموزان مدنظر است و در این 
سعي ممكن است همه به محصول دست نيابند.

 رســم مدل یكي از مهارت هاي تفكر اســت. در این فعاليت دانش آموزان این 
مهارت را تمرین مي كنند.
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 برخي دانش آموزان به جاي رسم مدلي كه رابطه را نشان دهد نقاشي مي كشند 
این عمل نيز ارزنده اســت اما پس از ارائة مدل ها در كالس، و نوع رابطه ها و 
استدالل هایي كه دانش آموزان براي این رابطه ها بيان مي كنند از مقایسه شكل ها 

به تفاوت  مدل و نقاشي پي خواهند برد.

نمونه هایي از مدل ها و نقاشي هاي رسم شده توسط دانش  آموزان
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در اكثر دروس بخشــي تحت عنوان »فعاليت در خانه« پيش بيني شده است. این 
فعاليت ها به منظور تعميق بخشيدن به یادگيري دانش آموزان است.
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آن ها با انجام این فعاليت ها در ارتباط با موضوع بيشتر فكر كرده و تفكر خود را 
با خانواده به اشتراك مي گذارند. اما در این درس فعاليت در خانه، به نوعي فهرست 
كردن قوانين و اصولي اســت كه به هنگام تفكــر انفرادي یا تفكر درگروه رعایت 
مي كنيــم. همكاران محترم مي توانند قبل از اجــراي درس تفكر دربارة تفكر یك 
جلسه را به قانون گذاري توسط دانش آموزان اختصاص دهند. یعني با روش اجراي 
كالس هاي تفكر سؤال اول و دوم فعاليت در خانه را به بحث وگفت وگو بگذارند. 
قوانين توســط دانش آموزان وضع، روي مقوا نوشــته و در كالس نصب مي شود. 
این قوانين همان هایي است كه انتظار مي رود در كالس تفكر و هنگام گفت وگو با 

دوستان یا بررسي یك موضوع و مسئله رعایت كنند. مانند: 
 نظراتمان را با دليل بيان كنيم.

 به هنگام ارائه نظرمان هيجانات خود را كنترل كنيم.
 به حرف یكدیگر گوش فرا دهيم.

 به یكدیگر احترام بگذاریم؛ یكدیگر را مسخره نكنيم.
 نقدمان دربارة نظرات دیگران را با دليل بيان كنيم.

 از كلمات و جمالت دقيق براي بيان افكارمان استفاده كنيم.
 و...

براي آشنایي با روش تدریس هر درس به فصل چهارم كتاب راهنمــــاي معلم 
مراجعه كنيد. فایل این كتاب ها را مي توانيد از وبگاه گروه درسي تفكر دفتر تأليف 

كتاب هاي درسي به نشاني زیر دانلود كنيد.
http:// thinking-dept.talif.sch.ir

منابع
1. دانشور، ميترا. محمود معافي، احمد غالمحسيني و ديگران. كتاب راهنماي معلم تفكر و سبك زندگي پاية هفتم كد 81/3، 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، تهران: چاپ دوم، 1395.
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 برنامة تفكر و پژوهش در كتاب تفكر و سبك زندگي 

دكتر ميترا دانشور
رئيس گروه تفكر دفتر تأليف كتب درسي

 اشاره 
زندگي انسان یك حيات فكري و تفكر استعدادي الهي است. انسان ماهيتاً متفكر 
است و اندیشيدن در ذات وي نهاده شده است. چون این قوه با تربيت رشد مي یابد 
و شكوفا مي شود فرایند تربيت باید به گونه اي باشد كه بتواند قوة تفكر و تعقل را 
پرورش دهد. به خاطر این جایگاه پایه اي تفكر و تعقل در حيات انساني است كه 
در ميان عناصر پنج گانة الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي، عنصر تفكر یا تعقل 

جنبة محوري دارد. 
كتاب هاي تفكر و پژوهش پایة ششم، بخشي از كتاب تفكر و سبك زندگي پایة 
هفتم و هشــتم، و تفكر و سواد رسانه اي پایة دهم با هدف پرورش این قوه تأليف 
شده و ما در این مقاله مؤلفه هاي برنامة آموزش تفكر پایة هفتم و هشتم را به اختصار 

معرفي مي كنيم.
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كليدواژه ها: تفكر و پژوهش، سبك زندگی

اهداف كلي:
 كسب مهارت هاي پایة تفكر

 كسب صفات و ویژگي هاي منش تفكر
 كسب بصيرت و بينش عميق تر نسبت به امور و پدیده ها

تفكر و تعقل
)فصل مشترك 3 دایره(

)بستر و زمينه(

مضامين و 
موضوعات

مهارت هاي تفكر

صفات و 
ویژگي هاي 
منش تفكر

همان طور كه در تصویر مشاهده مي كنيد، آموزش وپرورش تفكر و تعقل از تعامل 
سه مؤلفه: 

1. مهارت ها
2. گرایش ها و صفات

3. تفكر دربارة مضامين و موضوعات 
حاصل مي شود.
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منظور از مهارت هاي تفكر، توانایي اســتفاده از تكنيك ها و ابزارهایي است كه 
براي دستيابي به انواع تفكر شامل تفكر منطقي، تفكر نقاد، حل مسئله، تفكر خالق، 
و تفكر سيستمي آموزش داده مي شود. »مهارت هاي تفكر به عنوان ابزارهایي براي 
انتخاب هاي خوب مطرح هستند. درواقع مهارت هاي تفكر ]به كارگيري[ ابزارهاي 
ضروري در جامعه اي است كه داراي تغييرات سریع، گزینه هاي بسيار براي عمل و 
انتخاب و تصميمات گروهي و فردي است.« )ماروم 1987 به نقل از تيشمن، جي 

وپركينز، 1992(
متفكر خوب بودن به معناي داشــتن انواع معيني از توانش هاي حل مســئله، و 
نيز تفكر نقاد، تفكر منطقي، تفكر خالق و تفكر سيســتمي است. متفكران خوب 
نه تنها توانش هاي فكري معيني دارند بلكه عالوه بر آن داراي انگيزش ها، نگرش ها، 
ارزش ها و عادات ذهني ویژه اي هســتند كه همگــي در تفكر خوب ایفاي نقش 

مي كنند )تيشمن و آندریاد، 1995(.
داشتن توانش هاي فكري معين به این معنا نيست كه فرد حتماً از آن ها استفاده 
مي كند؛ حتي در پژوهش هایي نشــان داده شده كه دانش آموزان اغلب در استفاده 
از مهارت هاي فكري آموخته شده شان ناتوان اند )تيشمن، جي و پركينز، 1993(. 
براي مثال پژوهش در مورد اســتدالل و برهان نشان مي دهد كه وقتي به وضوح 
از افراد خواسته مي شود ارائه دليل كنند آن ها مي توانند به آساني انبوهي از دالیل 
را ارائه كنند )پس داراي توانش هســتند( اما معمــوالً در عمل، این كار را انجام 
نمي دهند زیرا فاقد گرایش براي انجام آن هســتند. گرایش هاي فكري عبارت اند 
از تمایل به الگوهاي معيني از رفتار عقالني. )تيشمن، جي و پركينز، 1993( حال 
ســؤال این اســت كه اگر انتظار داریم دانش آموزان مهارت ها، گرایش  ها و منش 
تفكر و اســتفاده از خرد جمعي را بياموزند و بتوانند ایده پردازي كنند از كجا و 

چگونه باید آغاز كنيم.
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  انتظارات عملكردي از دانش آموزان 
نخستين گام در این امر روشن ســازي تعریف تفكر و تعقل است. اما مهم این 
است كه كدام تعریف را مبناي كار خود در پرورش تفكر قرار دهيم. تعاریف فقط 
واژه نيستند بلكه ویژگي هایي كه در آن ها مورد تأكيد قرار گرفته مبناي كار ما قرار 
مي گيرد و انتظارات ما را از فرایند یاددهي و یادگيری، یادگيرنده مشخص مي كند. 
ببينيم سه تعریفي كه در تعليم وتربيت اسالمي براي تفكر ارائه شده چه تأثيري در 

دروس كتاب هاي تفكر داشته است.
ره« است كه وظيفة آن، جست وجو  تعریف اول: »تفكر« كار ویژة نيرویي به نام »ُمفكِّ
و ِسير ميان اطالعات و معلومات و استفادة مناسب از آن ها به منظور معلوم كردن 
یك مسئلة مجهول است. این همان است كه ما به آن حل مسئله مي گویيم. براساس 
این تعریف هدف باید این باشد كه دانش آموز توانایي حل مسئله را پيدا كند. پس 

انتظارات عملكردي از دانش آموزان این است:
 مسئله اي را بررسي و اطالعاتي را كه به آن نياز دارند مشخص كنند؛

 از اطالعات و معلومات قبلي خود استفاده كنند؛
 اطالعات جدید گردآوري نمایند؛

 اطالعات قبلي و جدید را بررسي و پاالیش كنند و سپس ميان آن ها پيوند برقرار 
سازند؛

 به نتيجه اي معتبر دست یابند و گاهي مسئله اي را حل كنند.
منظور از مسئله در اینجا فقط مسائل ریاضي و علوم تجربي نيست بلكه هر نوع یا 
مسئله اي است كه نيازمند حل باشد. لذا انتخاب محتواي كتاب و روش آموزش باید 
به گونه اي باشد كه توانایي كاوشگري و حل مسئله را پرورش دهد. این انتظارات 
در درس هاي فصل پروژة پژوهشي كتاب تفكر و سبك زندگي پایة هفتم و هشتم 
پيگيري مي شود، ضمن اینكه در همة فصول نيز سازماندهي فرایند یادگيري بر روش 
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حل مسئله استوار است.
تعریــف دوم: »تفكر«، تأمل و تدبر در واقعيت و هنگامة عمل اســت. این نوع 
تفكر با تشــخيص وظيفه یا فعل پســندیده در موقعيت پيش رو، ما را در انتخاب 
مناسب ترین گزینه براي اقدام یاري مي كند. این معنا از تفكر نيازمند بررسي عميق تر 

قبل از عمل است. پس انتظارات عملكردي از دانش آموزان این است:
 موقعيت هاي پيش رو را بررسي و تحليل كنند؛

 نتایج و پيامدهاي یك رفتار را پيش بيني نمایند؛
 براساس تحليل موقعيت و نتایج آن تصميم گيري و اقدام كنند؛

 براي تصميم هاي خود استدالل داشته باشند.
البته انتظارات از بزرگســاالن بر مبناي این تعریف، بيش از انتظاراتي است كه از 
دانش آموزان داریم. انتظارات نامبرده در بيشتر دروس فصل اول و سوم كتاب تفكر 

و سبك زندگي پيگيري مي شوند.
تعریف سوم: »تفكر«، اشاره به نوعي تأمل و تدبر در هستي خود و دیگر موجودات 
به عنوان »نشانه «هاي وجود و حكمت خداوند و رهنمون شدن از »نشانه« به سوي 
»صاحب نشانه« دارد. پس انتظارات عملكردي از دانش آموزان این است كه بتوانند:

 پدید ه ها و رخدادها را بررسي كنند؛
 رابطه هاي بين آن ها را كشف كنند؛

 جایگاه خود را در هستي ادراك نمایند.
تفكر نوع سوم نيازمند یافتن رابطه هاي علت و معلولي در پدیده ها و رخدادهاست 
كه در نهایت منجر به كسب نگرش سيستمي مي شود. پدیده ها و رخدادهاي مورد 
بررســي مي توانند اجتماعي، سياســي، فرهنگي، اقتصادي، طبيعي و... باشند. این 
انتظارات در دروسي مانند سكة طال، راز تعادل، و ناظم و منظوم، در كتاب تفكر و 
سبك زندگي پایة هفتم، و همچنين در دروس جان و تن، خط كشي، تو نيكي مي كن 
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و در دجله انداز، و اثر، در كتاب پایة هشتم، پيگيري مي شود.
در برنامة درسي تفكر و پژوهش، انتظارات عملكردي دیگري نيز از دانش آموزان 

مد نظر است كه عبارت اند از:
 از زبان صحيح و دقيق )كالمي و غيركالمي( براي بيان آرا و نظرات خود استفاده 

كنند؛
 در حل مسائل و مشكالت با دیگران همفكري كنند؛

 مهارت هاي اجتماعي و آداب گفت وگوهاي جمعي را به كار گيرند؛
 براي پرورش خصلت هاي1 یك فرد متفكر در خود تالش كنند.

این انتظارات، در فرایند یادگيري، از طریق روش هاي تدریس پيگيري مي شود. به 
همين دليل در كالس هاي پرورش تفكر باید از فعاليت هاي گروهي و گفت وگوهاي 

كالسي به وفور استفاده شود.

 محتواي برنامه تفكر و پژوهش 
انسان با تفكر و خردورزي »داناي به حقایق« مي شود. حقایق دو دسته اند: 

دســتة اول، واقعيت ها و موجودات جهان هســتي و روابط و قوانين حاكم بر 
آن هاســت، اعم از خدا، فرشتگان، ستارگان، كهكشــان، زمين، درختان، حيوان ها، 

انسان ها و قوانين و روابط ميان آن ها. 
دستة دوم حقایق مرتبط با چگونگي اعمال و رفتار انسان هستند، یعني خوبي ها و 
ارزش هایي كه هر فرد باید در زندگي بدان پایبند باشد: راستگویي، عدالت خواهي، 
رعایت حقوق دیگــران، احترام به پدر و مادر، انجام واجبات، دوري از محرمات، 

احترام به قانون و... . 
براي دستيابي به اهداف برنامة درسي تفكر و پژوهش مضامين یا تم هایي از هر 

دو دسته حقایق باال مورد استفاده قرار گرفته است.
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 موقعيت هاي يادگيري 
در برنامة درسي ایجاد موقعيت هاي پرورش تفكر اهميت بسزایي دارد. مباحثه و 
گفت وگو، نوشتن تجربه ها و خاطرات و رخدادها، مطالعه و كتابخواني، نقد رسانه ها، 
به كارگيري روش هاي پژوهش، بررســي رفتارهاي فردي و رخدادهاي اجتماعي، 
قصه گویي و داســتان خواني، از جملة این موقعيت ها اســت. این موقعيت ها، كه 
براساس نيازهاي اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان و نقش مدرسه در پاالیش رفتارها 
طراحي شــده است. كمك مي كند تا دانش آموزان در یافتن پاسخ پرسش هایشان با 
چهار روش 1. بحث و گفت وگو، 2. مشاهده، 3. نظرسنجي، و 4. مراجعه به منابع 
مكتوب آشنا شوند. در ایجاد این موقعيت ها سعي شده است از انواع رسانه ها چون 
روزنامه، كتاب، فيلم و... استفاده شود تا دانش آموزان، از طریق نقد و بررسي محتواي 

رسانه ها، شایستگي هاي زندگي در دنيایي پر از رسانه را تجربه و تمرین كنند.

 منابع )مواد و رسانه هاي آموزشي( 
بستة آموزشي برنامة درسي تفكر و پژوهش از اجزاي به هم پيوسته اي تشكيل شده 
است كه براي اجراي برنامه ضروري است. مهم ترین این اجزا كتاب راهنماي معلم، 
كتاب دانش آموز، و فيلم ها و داستان هاي آموزشي است. طراحي این اجزا به گونه اي 
است كه وجود یكي بدون دیگري معنا ندارد. به منظور برانگيزاندن پرسش هاي اولية 
مشاركت كنندگان، معلم محترم از یك محرك مانند یك ویدیوكليپ، یك تصویر، 
یك شــعر، قطعه اي از متن، یا هر چيز دیگري كه كنجــكاوي و ایده هاي اوليه را 
تحریك كند، استفاده مي كند. برخي از این محرك ها در كتاب دانش آموز، برخي در 
كتاب راهنماي معلم و برخي در DVD فيلم هاي كوتاه قرار داده شده است. لذا تهية 

هم زمان اجزاي بستة آموزشي براي اجراي برنامه ضروري است.
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي براي هر پایه موارد زیر را توليد كرده 
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است:
 كتاب راهنماي معلم )پایة هفتم كد 81/3 و پایة هشتم كد 87/3(

 كتاب تفكر و سبك زندگي شامل برگه هاي كار و برگه هاي خودارزیابي
DVD  فيلم هاي كوتاه )براي ارائه توسط معلم در كالس(
 نرم افزار آموزش فصل پروژة پژوهشي براي دانش آموزان

 نرم افزار چندرسانه اي بر فراز آسمان براي آموزش معلمان

 راهبردهاي آموزش 
شایستگي هاي برنامة درسي تفكر و پژوهش به دو طریق پيگيري مي شود. 

1. انتخاب مضامين و موضوعات مناسب؛ 2. شيوه هاي سازماندهي و به كارگيري 
راهبردهاي یاددهي ـ یادگيري مناســب. با توجه به شایستگي ها و استانداردهاي 
عملكردي برنامة درسي تفكر و پژوهش، برخي روش هاي آموزش یادگيرنده محور، 
ماهيتاً تناسب بيشتري با آن دارند. »منظور از آموزش یادگيرنده محور، آموزشي است 
كه در آن یادگيرندگان، به كمك معلم، مســئوليت درك و فهم مطالب را خود بر 
عهده مي گيرند. مهم ترین روش هایي كه در اجراي برنامه درسي تفكر نقش زیادي 

دارند عبارت اند از:
 آموزش به كمك بحث گروهي؛
 آموزش براي یادگيري اكتشافي؛

 آموزش به كمك یادگيري مشاركتي.

 فرايند و مراحل ياددهيـ  يادگيري دروس كتاب هاي درسي تفكر 
از راهبردهاي ذكر شده مي توان در مراحل یاددهي ـ یادگيري زیر براي پرورش 
تفكر استفاده كرد. فرایند یاددهيـ  یادگيري در این درس با طرح موضوع با استفاده 
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از رسانه هایي مانند داستان، فيلم، بازي، تصویر، شعر، آزمایش و... شروع مي شود. 
این مراحل در نمودار زیر نمایش داده شده است.

در صورتي كه در مرحلة سوم پرسش هاي دانش آموزان از عمق كافي برخوردار 
نباشد معلم مي تواند با استفاده از پرسش هایي كه در كتاب درسي و كتاب راهنماي 

معلم پيشنهاد شده است فرایند یادگيري را تسهيل، مدیریت و كيفيت بخشي كند.

پرسشگري دانش آموزان و 
ارائه سؤاالت درباره موضوع

برگزیدن پرسش براي 
ادامه گفت وگو

ارائه محرك اوليه )داستان، 
فيلم و...( و ایجاد 
چالش هاي فكري

مفهوم سازي دانش آموزان 
درباره سؤاالت و موضوع 

مورد بحث

قرار دادن دانش آموزان 
در موقعيت ارتباط دادن 
موضوع با زندگي واقعي

جمع بندي بحث با كمك 
دانش آموزان و ارائة تكاليف 

تكميلي توسط معلم

ایجاد اجتماع یادگيري 
)گروه هاي كوچك یا 

كالسي(

فهرست كردن پرسش هاي 
دانش آموزان درباره موضوع 

مورد بحث

ارائه استدالل و ادامه 
گفت وگو توسط دانش آموزان

 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و تربيتي 
ارزشــيابي پيشرفت تحصيلي این نوع برنامه از نوع ارزشيابي فرایندي است كه 
به صورت مستمر انجام مي شود. در ارزشيابي مستمر نقش یادگيرنده وارسي عملكرد 
خود، به منظور شناســایي نقاط ضعف و قوت و تالش براي بهبود عملكرد آینده 
است. نقش معلم در ارزشيابي مستمر شناسایي نقاط ضعف و قوت عملكرد خود 
و برنامــه و انجام اقدامات جبراني براي بهبود آموزش از یك ســو و تصميم گيري 

درخصوص ارتقاي دانش آموز از سوي دیگر است.
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در ارزشيابي مستمر اقدامات زیر توسط دانش آموزان انجام مي گيرد:
 تكميل سؤاالت كتاب براساس جمع بندي گفت وگوهاي كالسي؛

 تكميل برگة خودارزیابي با بررســي فعاليت هاي انجام گرفته در كتاب در پایان 
هر نوبت.

در ارزشيابي مستمر معلم اقدامات زیر را انجام دهد:
 تكميل برگة ثبت مشــاهدات یا ســياهة رفتار در هر جلسه براي چهار تا پنج 
دانش آمــوز، با توجه بــه تعداد دانش آموزان كالس حداقــل دو بار براي یك 

دانش آموز در هر نيمسال تحصيلي؛
 بررســي و ارزیابي فعاليت هاي كتاب دانش آموزان، براســاس معيارهاي كامل، 

درست و دقيق بودن فعاليت انجام شده، دو بار در هر نيمسال تحصيلي؛ 
 بررسي و ارزیابي برگه هاي خودارزیابي دانش آموزان، براساس معيارهاي كامل، 

درست و دقيق بودن فعاليت انجام شده، در پایان هر نيمسال تحصيلي.

شيوة نمره گذاري این برنامه تابع نظام كلي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي پایة اول 
متوســطه، یعني نظام بيست نمره اي است. پنج نمره به ارزیابي دانش آموز براساس 
برگه هاي ثبت مشاهدات و پنج نمره به چگونگي انجام فعاليت هاي كتاب اختصاص 
دارد. شــيوة تخصيص ایــن ده نمره در دو بخش »تفكر و پژوهــش« و »آداب و 
مهارت هاي زندگي« مشابه و مشترك است. از ده نمرة باقي مانده پنج نمره به پروژة 
پژوهشــي بخش تفكر و پژوهش و پنج نمره به آزمون بخش آداب و مهارت هاي 

زندگي اختصاص مي یابد. پس دروس فصل هاي تفكر و پژوهش آزمون ندارد.
در شماره های بعدی همراه هم چگونگي پيگيري چنين اهداف و انتظاراتي را در 

یكي از درس هاي كتاب تفكر و سبك زندگي بررسي خواهيم كرد.
براي آشــنایي با روش تدریس هــر درس به فصل چهارم كتاب راهنماي معلم 
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مراجعه كنيد. فایل این كتاب ها را مي توانيد از وبگاه گروه درسي تفكر دفتر تأليف 
كتاب هاي درسي به نشاني زیر دانلود كنيد:

http://thinking-dept.talif.sch.ir

پي نوشت
1. خصلت هاي فرد متفكر در مقاله اي ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد.
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 تكنيك هاي مقابله با استرس 
 تن آرامي عضالني و تنفس عميق 

معصومه شهسوار
كارشناس ارشد روان شناسی
طاهر اصالنی
كارشناس ارشد مشاوره خانواده. اردبيل

 مقدمه 
نوجوانی از مهم ترین و در عين حال آشــفته ترین و پيچيده ترین مراحل زندگی 
اســت. مسائل و دشواری های ناشی  از بلوغ و جوانی به گونه ای است كه می توان 
نوجوانی را دوران بحران و فشار ناميد )خواجه رشيدان، 1375، به نقل از نریمانی،  
حسن زاده و ابوالقاسمی،  1391(. از طرف دیگر نوجوانی دوره ای است كه نوجوان 
باید خود را برای ورود به دانشــگاه آماده سازد، و این مسئله در جامعه ما موجب 
وارد آمدن استرس بر خانواده ها و نوجوانان برای گذراندن كنكور ورودی دانشگاه 
می شود. پژوهش های متعدد نشان داده است كه جوانان پس از ورود به دانشگاه نيز 
در معرض عوامل نامساعدی چون اضطراب، افسردگی و استرس قرار می گيرند. این 
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عوامل موفقيت و پيشرفت تحصيلی آن ها را تهدید می كند و موجب می شود عده ای 
از آن ها در اتمام به موقع دورة تحصيلی خود ناموفق باشند )خدایاری فرد و پرند، 
1386، به نقل از نریمانی، حســن زاده و ابوالقاسمی، 1391(. اضطراب و افسردگی 
از جمله اختالالتی هستند كه در دورة نوجوانی رشد چشمگير پيدا كرده و سالمت 
روان دانش آموزان را تهدید می كنند. از دیدگاه نوی1 )به نقل از نریمانی، حسن زاده 
و ابوالقاسمی، 1391( اضطراب و افسردگی به خودی خود مرضی اند و نمی توانند 
شكل بهنجاری داشته باشند. یكی دیگر از عواملی كه سالمت دانش آموزان را تهدید 
می كند، استرس است. استرس در اندازه كم می تواند اثر مثبت داشته باشد و باعث 
افزایش انگيزه شــود و محركی برای مقابله با موقعيت های مشكل زا باشد، اما اگر 
زیاد باشد، باعث احساس خشم، ترس و ناكامی می شود و سالمت بدنی و روانی 
دانش آمــوز را به خطر می اندازد )گيگا2، 2001، به نقل از نریمانی، حســن زاده و 
ابوالقاسمی، 1391(. یكی از راهبردهای مؤثر در مدیریت استرس و اضطراب استفاده 
از تكنيك تن آرامی عضالنی و تنفس عميق است. الزم به ذكر است كه انجام تمرین 
در فراگيری این تكنيك ها بســيار مهم است و بهتر است فرد مناسب ترین زمان را 
در طول روز به انجام مرتب این تمرینات اختصاص دهد )كالنتر قریشــی، كارگر، 

درتاج و شاه نظری، 1391(.

كليدواژه ها: اضطراب، تن آرامی )ریلكسيشن(، تنفس عميق

تكنيك  تنفس عميق
تنفس عامل حيات است و اگر نادرست انجام شود سبب افزایش بروز اضطراب، 
حمالت وحشت، افسردگی، تنش های عضالنی، سردرد و خستگی مفرط می شود. 
به محض اینكه آموختيد كه به طور آگاهانه عمل دم و بازدم را انجام دهيد و به طور 
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آهسته و صحيح به انجام عمل دم  و بازدم بپردازید، ذهن شما آرام می گيرد و بدنتان 
نيز در حالت آرامش به سر خواهد برد )دیویس، 1384(.

 انواع تنفس 
تنفس معموالً به یكی از دو روش زیر انجام می شود:

1. تنفس سطحی یا سينه ای  2. تنفس شكمی یا دیافراگمی
تنفس سطحی یا سينه ای سریع ترین راه جذب اكسيژن است و معموالً در طول 
ورزش شــدید، هيجان، ترس و اضطراب اتفاق می افتد. در طول تنفس ســينه ای 
ماهيچه های دنده جمع شده و هوا به سرعت به بخش باالی سينه  می رسد. تنفس 

سينه ای عميق نيست و غالباً نامنظم و سریع می باشد.
در تنفس شــكمی یا دیافراگمی فرد به جای اینكه از ماهيچه های دنده استفاده 
كند، از انقباض موزون و آرام دیافراگم استفاده می كند. هنگامی كه فرد عمل دم را 
انجام می دهد، دیافراگم جمع و باز می شــود و هوا را به داخل شش ها می كشد. در 
بازدم، دیافراگم به حالت آرامش درمی آید و به ســمت باالی سينه حركت می كند 
و هوا را از شش ها بيرون می آورد.تنفس دیافراگمی بسيار مؤثرتر از تنفس سينه ای 
است. با افزایش آگاهی از الگوهای تنفسی و تغيير عادات تنفسی در جهت افزایش 
موارد تنفس شكمی، می توانيد تنش عضالنی و اضطراب را كاهش دهيد. )دیویس، 

.)1384

 شناخت نحوۀ تنفس خود 
1. چشم های خود را ببندید. دست راست خود را، دقيقاً در خط كمر،  روی شكم 

خود بگذارید و دست چپ را درست در مركز قفسه سينه قرار دهيد.
2. توجه كنيد كه چگونه نفس می كشــيد. كدام دست به هنگام تنفس باال می آید؟ 
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دستی كه روی سينه قرار دارد یا دستی كه روی شكم است؟ اگر شكم منبسط 
می شود، تنفس شما شكمی است و اگر شكم شما حركت نمی كند یا حركتش 
كمتر از ســينه است، تنفس شما سينه ای است. راه حل تغيير تنفس سينه ای به 
تنفس شــكمی،  انجام یك یا دو بازدم عميق اســت كه هوا را از ته شش ها به 
بيرون بفرستد. این عمل فضای كافی را برای یك تنفس شكمی و عميق، طی 

دم بعدی، توليد می كند.

 مراحل تنفس عميق 
1. قرار گرفتن در یك وضعيت راحت: روی زمين و روی یك پتو دراز بكشيد، 
به طوری كه پاها مستقيم و پنجه ها به گونه ای راحت به سمت بيرون قرار بگيرند. 
به آرامی هر دو دست خود را روی شكمتان قرار دهيد و به دقت مراقب تنفس 

خود باشيد.
2. دم عميق: دم عميق یعنی فرو بردن هوای سالم به ریه ها تا حدی كه ریه ها به طور 
كامل از اكســيژن پر شوند. باید توجه داشت كه تنفس،  عميق و شكمی باشد. 
یعنی بخش تحتانی قفسه سينه از هوای سالم پر شود. در هنگام تنفس عميق، 

عضالت خود را شل كنيد و ذهن خود را از تمام افكار خالی كنيد.
3. حبــس یا نگهداری نفس: این مرحله مهم تریــن بخش تنفس بوده و فرصت 
كافی الزم اســت تا تبادل اكسيژن و دی اكسيدكربن در ریه ها به انجام رسد. با 
تمرین های مستمر،  زمان دم، نگهداری و بازدم را طوالنی تر و عميق تر كنيد تا 

ظرفيت شش ها را افزایش دهيد.
4. بازدم عميق: بازدم را به طور آهسته و آرام و از راه دهان انجام دهيد.

5. شــمارش تنفس: آگاهی بر فرآیند تنفس و توجه به صدای آرام نفس ها )دم و 
بازدم(، یكی از مؤثرترین روش ها برای دستيابی به ذهنی آرام و برقراری تعادل 
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در ســطح آلفا و و رسيدن به آرامش است. یكی از روش های آگاهی بر فرایند 
تنفس، شمارش آن است. 

با استفاده از فرمول )4ـ  8ـ  3( می توانيد به شمارش تنفس خود پرداخته و از آن 
آگاه شوید. یعنی به مدت 3 ثانيه دم عميق داشته باشيد، 8 ثانيه هوا را در ریة خود 
نگه  دارید و در 4 ثانيه هوا را به تدریج از ریه خارج كنيد. این روش براساس ظرفيت 

تنفسی افراد، می تواند متفاوت باشد.
به مدت 5 الی 10 دقيقه  به شمارش دم و بازدم های خود ادامه دهيد. در نتيجة این 

مراقبة تنفسی به تدریج تنفس شما كند می شود و ذهنتان آرامش می یابد.
اگر تنفس عميق و كامل را روزانه در هوای سالم تمرین كنيد، آرام آرام می توانيد 
فرآیند تنفس كامل و در نتيجه سالمتی و آرامش را تجربه نموده و استرس خود را 

مدیریت كنيد)دیویس،  1384(.

 تكنيك تن آرامی عضالنی عميق 
در هنگام اضطراب، دســتگاه عصبی ماهيچه ها را بيشتر از حد معمول تحریك 
می كند و باعث منقبض و سخت شدن آن ها می شود. روش تن آرامی عضالنی عميق 
برای از كار انداختن تأثير استرس،  طرح ریزی شده است و گروه های ماهيچه ای را 
یكی یكی آرام می كند و اگر به طور مرتب تمرین شــود به شرایط سالم تر و بدون 
استرس منجر می شود. آموزش تن آرامی عضالنی به طور موفقيت آميزی در معالجه 
طيف گســترده ای از مشكالت مربوط از قبيل ميگرن، سردردهای تنشی، كمردرد، 
فشــار خون و بی خوابی به كار رفته اســت. مطالعات اخير نشــان داده كه حدود 
65درصد كسانی كه سردردهای تنشی داشته اند، و 50درصد مبتالیان به ميگرن از 
تن آرامی عضالنی بهره بسيار برده اند. نقش دیگر تن آرامی عضالنی، كنترل واكنش 
هيجانی زیاده از حد در افراد دارای تيپ »الف« است كه احتمال دچار شدن آن ها به 
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بيماری رگ های كرونر قلب،  زیاد است. اخيراً به تن آرامی عضالنی با هدف كنترل 
اســترس، یعنی كاهش آثار فشــارهای روزمره عالقه فزاینده ای مبذول شده است 

)بالك و هرسن، 1378(.

 حالت های مختلف آموزش تن آرامی عضالنی 
تن آرامی پيش رونده: این روش را ابتدا جاكوبسون )1938( به جامعه معرفی كرد. 
فنونــی كه او توصيف نمود مبتنی بر پاســخ های بدنی بود كه افكار تحریك كننده 
اضطراب را به جریان می انداخت )جان بزرگی، 1384(. تمرین تن آرامی عضالنی 
با كمترین ميزان انقباض گروه های كوچكی از عضالت شروع شده و با شل كردن 
تدریجی و پيش رونده عضالت خاتمه می یابد. این تمرین به شما كمك می كند كه 
تنيدگی و آرامش عضالت خود را از هم تشخيص دهيد. نخست عضالت خود را 
 به آرامی ســفت كنيد و در حدود 5 ثانيه در این حالت باقی بمانيد سپس به مدت 
15ـ  10 ثانيه عضالت خود را شل كنيد. این عمل را در هر قسمت از بدن چندین 

بار تكرار كنيد )كنرلی، 1342(.
 

 روش كار 
تمرین را با دراز كشيدن در یك وضعيت آسوده و با لباس های راحت شروع كنيد.

پاها: پنجه پاها را به عقب بكشيد و عضالت آن را سفت كنيد سپس شل كنيد.
عضالت ران  پاها: ابتدا این عضالت را بكشيد و دراز كنيد تا سفت شوند، سپس 

آن ها را شل كنيد.
عضالت شكم: این عضالت را به طرف داخل فشار دهيد تا سفت شوند، سپس 

آن ها را شل كنيد. 
عضالت ســينه: این عضالت را با عقب بردن شانه ها و جلو آوردن سينه سفت و 
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سپس شل كنيد. پشت و كمر: پشت و كمر خود را قوز دهيد و یا قوس آن 
را زیاد كنيد تا سفت شوند و سپس آن ها را شل كنيد.

شانه ها: شانه ها را به آرامی باال بياورید تا سفت شوند و سپس آن ها را شل كنيد.
دست ها: ابتدا عضالت مچ دســت ها، سپس ساق دست ها و بعد بازوها را سفت 
و ســپس شل كنيد. گردن: ســر را به طرف عقب فشار دهيد به طوری كه 
سر كاماًل به طرف باال متمایل شده و عضالت آن سفت شوند. سپس این 

عضالت را شل كنيد.
صورت: عضالت فك ها را با فشــار دادن دندان ها روی هم، عضالت گونه ها را با 
لبخند زدن، عضالت لب ها را با غنچه كردن یا جمع كردن لب ها به داخل، 
عضالت چشم ها را با فشردن آن ها، عضالت ابروها را با نزدیك كردن آن ها 
به یكدیگر و جمع كردن به پایين و چين انداختن در پيشانی سفت نموده 

و شل كنيد. 
توجه: ضمن تمرین به آرامی و به طور منظم نفس بكشيد. شش  هایتان را به طور 
كامل آن قدر پر كنيد كه احســاس كنيد عضالت شكم كشــيده می شوند. پس از 
پایــان این تمرین، چند لحظه ای به آرام كردن ذهن خود بپردازید و به موضوعات 
آرام بخش فكر كنيد. اگر در پایان این تمرین همچنان احساس تنش می كنيد، تمرین 

را مجدداً تكرار كنيد.
2. آموزش تن آرامی پيش روندة مختصر شده: می توانيد با كنار گذاشتن مرحله 
»انقبــاض« روال كار را كوتاه تــر كنيد و از طریق شــل كردن منظم گروه های 
عضالنی مختلف، تمرین های معمول را انجام دهيد. هنگامی كه توانستيد این 
كار را انجام دهيد، خواهيد توانست از این روش كوتاه تر،  در هر زمان و مكانی 

استفاده كنيد )كنرلی، 1342(.
3. آموزش تن آرامی كوتاه: تن آرامی كوتاه در ســال 1954 توسط ولپی تهيه و 
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تدوین شــد. منطق كار ولپی شرطی سازی تقابلی بود. او معتقد بود قوی كردن 
پاسخ های جدید پاسخ های متضاد قدیمی را از بين می برد. بنابراین اضطراب با 
رشــد پاسخ های متضاد كاهش می یابد. فرض كلی این است كه افراد به نحوی 
هوشيارانه یاد می گيرند عضالت خود را به طور ارادی آرام كرده، اضطراب را با 
تالش نظامدار مهار نمایند. پس از تحقيقات ولپی و كارهای گسترده او روش 
تن آرامی گسترش چشمگيری داشت و به عنوان یك روش كوتاه مدت درمانی 

به شكلی منسجم مورد استفاده قرار گرفت )جان بزرگی، 1384(.

 روش كار 
* این روش از طریق انقباض شــدید و تك تك گروه های عضالت شروع شده 
و با شــل كردن تدریجی و پيش رونده عضالت، خاتمه می یابد. معموالً تمرین به 
چنين ترتيبی انجام می گيرد. بازوها،  چهره ، فك، زبان، گردن،  شانه ها، تنه، و اندام های 

پایينی )بالك و هرسن،  1378(.

 نتيجه گيری 
 با توجه به آنچه گفته شد، در می یابيم كه استفاده از راهبردهای رفتاری مانند تن 
آرامی عضالنی و تنفس عيمق با تأثير بر عالئم جســمانی و روانی، عالوه بر ایجاد 
احســاس آرامش در دانش آموزان، اضطراب،  پریشانی و خشم را نيز در آن ها كاهش 
می دهد. خدمات راهنمایی و مشاوره با آموزش راهبردهای تن آرامی و تنفس عميق به 
دانش آموزان،  می تواند سهم بزرگی در سالمت، رضایت و خشنودی آن ها داشته باشد.

پی نوشت ها
1. Noy
2. Giga
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 مديريت خشم 
 مهار نوجوان 

تأثير آموزش مهارت مديريت خشم بر پرخاشگري نوجوانان 

معصومه فتحي

 چكيده 
خشم یكی از مسائل مهم دورة نوجوانی است و مشكالت ناشی از آن، همچون 
كينه ورزی و پرخاشگری، از دالیل مهم ارجاع نوجوانان برای مشاوره و روان درمانی 
اســت. هدف از اجرای پژوهش حاضر آموزش مهارت مدیریت خشم بر كاهش 

پرخاشگری دانش آموزان نوجوان پسر است.
پژوهش حاضر نيمه تجربی و طرح پژوهش پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل 
است. جامعه آماری پژوهش شامل 120 دانش آموز سال اول دبيرستان های پسرانة 
بخش ميانراهان دینور بود كه بعد از اجرای آزمون پرخاشگری آیزنك،30 نفر از آنان 
كه نمرة پرخاشگری بيشتر از حد ميانگين داشتند، با تأیيد مشاور مدرسه به عنوان 
نمونه انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمایش N =15 و 
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كنترل N=15 تقسيم گردیدند. گروه آزمایش به مدت یك ماه در هشت جلسة یك 
ساعتی مورد آموزش مهارت های كنترل خشم قرار گرفت. بعد از مداخله برای گروه 
آزمایش هر دو گروه مورد آزمون مجدد با استفاده از آزمون پرخاشگری آیزنك قرار 
گرفتند. داده های پژوهش با اســتفاده از شاخص های آمار توصيفی شامل ميانگين 
و انحراف استاندارد و شــاخص های آمار استنباطی شامل t همبسته برای مقایسه 

درون گروه و t مستقل برای مقایسه برون گروه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافته ها نشان داد كه بعد از آموزش كنترل مهارت های خشم نمرات پرخاشگری 
گروه آزمایش كاهش معناداری داشــته اســت. بنابراین می توان نتيجه گرفت كه 
آموزش مهارت های كنترل خشم می تواند عامل مؤثری برای كاهش پرخاشگری در 

ميان دانش آموزان نوجوان باشد.

كليدواژه ها: آموزش مدیریت خشم، پرخاشگري، نوجوانان

 مقدمه 
پرخاشگری1 انسانی عبارت است از هرگونه رفتاری كه، به طور مستقيم، به قصد 
آســيب رساندن به دیگری از یك فرد صادر می شــود. در راستای مهار كردن این 
رفتارها، مرتكب شــونده یا پرخاشــگر باید باور داشته باشد كه رفتارش به هدف 
آسيب رساندن به دیگری بوده است كه پيامد آن برانگيختن رفتارهای اجتنابی است 
)آندرســن2، 2002(. پرخاشگری می تواند به اشكال گوناگون بروز پيدا كند. شكل 
كالمی و جسمانی آن معرف مؤلفه های ابزاری یا رفتاری است، خشم، معرف جنبة 
هيجانی اســت و خصومت، معرف جنبة شناختی آن. )باس3، 1992(. در حقيقت 
پرخاشــگری رفتار هدف داری اســت كه در جهت تحقير و یا تخفيف شخصيت 

دیگران و آسيب رساندن به آن ها صورت می گيرد )اتكينسون4، 2000(. 
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اگرچه خشــم، در اصطالحات، مشــتركاتی با پرخاشگری و خصومت دارد اما 
این اصطالحات با هم مترادف نيستند. دلوكو و اوليور5 )2005( عنوان می كنند كه 
خصومت به نگرش پرخاشــگرانه ای اطالق می شود كه فرد را به سوی رفتارهای 
پرخاشــگرانه هدایت می كند. در حالی كه پرخاشگری به رفتار قابل مشاهده و به 
قصد آسيب رسانی اطالق می شود. در حقيقت خشم یك »هيجان«، خصومت یك 
»نگرش« و پرخاشگری یك »رفتار« است. به طور خالصه می توان گفت خصومت 
به عناصر شــناختی یا بازخوردها نسبت داده می شود و ممكن است مبنای افزایش 

خشم و پرخاشگری در افراد باشد. 
خشــم به حالتی عاطفی یا هيجانی اطالق می شــود كه از تهييج مالیم تا خشم 
وحشيانه یا عصبانيت گسترده اســت و اغلب هنگامی بروز می كند كه راه نيل به 
اهداف یا برآوردن نيازهای افراد، ســد می شود. سرانجام پرخاشگری به منزله وارد 
آوردن آسيب آشكار یا رفتارهای تنبيهی مستقيم به سایر افراد یا اشيا تعریف می شود 
)نویدی، 1385(. تحقيقات دانشمندانی همچون بارتون هيمر )2003( مایر دایكون، 
آدلسون )2004( نشان داد كه پرخاشگری دارای عوارض جسمی، روانی و اجتماعی 
فراوان اســت و موجب نشانگانی مانند احســاس درماندگی، تنهایی، ناسازگاری 
اجتماعی، بی توجهی به حقوق و خواسته های دیگران، زخم معده، ميگرن، اختالل 
فشار  خون افسردگی، اضطراب و افت تحصيل می شود )به نقل از یاریان، 1389(. 
پرخاشگری یكی از مسایل مهم دورة نوجوانی نيز هست )نانگل6، اردلی7، كارپنتر8 
و نيومن9، 2002؛ پلگرینی10 و النگ11، 2002؛ بونيكا12، بيشوا، آرنولد، فيشر و زلجو، 
2003(. و مشــكالت مربوط به خشم همچون كينه ورزی و پرخاشگری از دالیل 
مهم ارجاع نوجوانان برای مشاوره و روان درمانی است )آبيكوف و كلين13، 1992؛ 

سوخودولوسكی14، كاسينوف و گرمان15، 2004(. 
نوجوانان پرخاشگر معموالً توان مهار رفتار خود را ندارند و معيارها و ارزش های 
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جامعه ای را كه در آن زندگی می كنند به راحتی زیر پا می گذارند. در بيشــتر موارد 
والدین و اوليای مدارس با آن ها درگيری پيدا می كنند طوری كه گاهی به اخراج آنان 
از مدرسه می انجامد )صادقی و عاشــوری، 1379(. سازگاری، به پذیرش و انجام 
رفتار و كردار مناسب و موافق محيط و تغييرات محيطی اشاره دارد و مفهوم متضاد 

آن ناسازگاری است.
ناسازگاری یعنی نشان دادن واكنش نامناسب به محرك های محيط و موقعيت ها، 
به نحوی كــه برای خود فرد یا دیگران و یا هردو زیان بخش باشــد و فرد نتواند 
انتظارات خود و دیگران را برآورده ســازد. ناسازگاری ممكن است در بافت ها و 
موقعيت های مختلف بروز كند و متوجه درون یا بيرون فرد باشــد. به همين دليل 
معموالً صفت ســازگاری همراه با موصوف خود به كار می رود. در ادبيات مكتوب 
و محاوره ای از مفاهيم سازگاری شغلی، سازگاری زناشویی، سازگاری تحصيلی، 
سازگاری اجتماعی، سازگاری هيجانی و جز آن استفاده می شود. خشم مهار نشده 
اغلب به پرخاشــگری و ناسازگاری منجر می شود )نویدی، 1385(. به عنوان مثال 
عارفی و رضویه )1382( با بررسی 243 دانش آموز دختر و پسر دوره ابتدایی شيراز، 

گزارش كردند پرخاشگری با سازگاری عاطفی - اجتماعی رابطة منفی دارد.
پژوهشــگران دیگری مانند هاولی16 )2007(؛ صادقی)1380(؛ رافضی )1383(؛ 
ملكــی )1385( به نتایج یكســانی در رابطه با تأثير مداخالت كنترل خشــم در 
كاهش پرخاشــگری دست یافتند. همچنين می توان با استفاده از خودآرام سازی و 
خودگویی های مثبت خویشتنداری و احساس خودكارامدی و مهارت های اجتماعی 
را افزایش داد. یافته های پژوهشــی حاكی از آن است كه آموزش جرئت ورزی، به 
عنوان یك مهارت اجتماعی مؤثر، به افراد كمك می كند تا مهارت های مقابله ای را 

كسب كرده و به كار ببندند )محمدی، 1385(. 
با توجه به اینكه سن نوجوانی یكی از مراحل بحرانی زندگی انسان است به دليل 
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فشارها و بحران های دوران بلوغ می تواند باعث استرس و ایجاد پرخاشگری شود. 
هدف از انجام پژوهش حاضر بررســی تأثير آموزش مهارت های كنترل خشم بر 
پرخاشگری دانش آموزان نوجوان دبيرستان های پسرانه و ایجاد راهكار علمی برای 
مقابله و مدیریت پدیده پرخاشگری دانش آموزان برای معلمان و سایر دست اندركاران 

آموزش و پرورش است.

 روش اجرا 
روش این پژوهش نيمه تجربی است و طرح تحقيق آن پيش آزمون- پس آزمون با 
گروه كنترل می باشد. جامعة آماری پژوهش 120 دانش آموز پسر سال اول دبيرستان های 
پســرانه بخش ميانراهان بخش دینور استان كرمانشــاه، در سال تحصيلی 88-89، 
بودند. همة دانش آموزان به آزمون پرخاشــگری آیزنك پاسخ دادند و 30 نفر از آنان 
كه نمرات شان در آزمون پرخاشگری باالتر و پرخاشگری آنان مورد تأیيد معلمان و 
مشاور مدرسه بود، به عنوان نمونه انتخاب شدند. این عده سپس به صورت تصادفی به 
دو گروه مساوی 15 نفری )n=15 گروه آزمایش( و )n=15 گروه گواه( تقسيم شدند.

 ابزار 
پرســش نامه پرخاشگری آیزنك: این پرسش نامه كه تهاجم، كينه توزی، خشم و 
احساســات افراد را نسبت به موقعيت های مختلف می سنجد، توسط هانس یوگل 
آیزنك در سال 1975 تهيه شده و شامل 30 سؤال در زمينة پرخاشگری افراد است. 
در مقابل هر سؤال سه جواب به صورت بلی، خير و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی 
با مطالعة هر سؤال، در صورتی كه پرسش را در مورد خود صادق ببيند، جواب بله 
و در صورت عدم صادق بودن آن در مورد خودش، جواب خير و در حالتی كه بين 

دو جواب مردد باشد، گزینه من نمی دانم را انتخاب می كند.
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در پایان جواب های آزمودنی با جواب های پاسخ نامه مرجع مطابقت داده می شود 
و در حالتی كه جواب آزمودنی با جواب پاســخ نامة مرجع مغایر باشد آزمودنی از 
آن سؤال نمره ای كسب نخواهد كرد. كلية جواب های نمی دانم نيم نمرة مثبت دارد. 
مجموع نمرات، نمرة نهایی آزمودنی را تشــكيل می دهد، حال هرچه نمره از عدد 
12 بزرگ تر باشــد، سطح پرخاشــگری آزمودنی باالتر و هرچه از 12 كمتر باشد 
سطح پرخاشگری او كمتر اســت. این آزمون در پژوهش های داخلی متعددی از 
جمله ميرباقری )1381( و ملكی )1385( اســتفاده شده و از روایی و پایایی خوبی 
برخوردار اســت. در پژوهش ملكی پایایی آن با اســتفاده از آلفای كرونباخ %69 
به دست آمده است. در پژوهش حاضر نيز پایایی آزمون دوباره محاسبه گردید كه با 

استفاده از كودر-ریچاردسون 74% شد كه قابل استفاده در پژوهش است.
پروتكل درمان برای گروه آزمایش: برنامه آموزش كنترل خشم برای گروه آزمایش 
به مدت یك  ماه و در هشت جلسه، هر جلسه یك ساعت اجرا شد. برنامة جلسات 
آموزش براساس اصول مشترك آموزش مهارت های كنترل خشم )موتابی، 1383(، 
برنامه آموزش اونيل )نویدی، 1385( و مهارت های زندگی جانسون )ابراهيمی قوام، 
1386( انجام شد. در این مدت گروه گواه هيچ گونه درمانی را دریافت نكرد. برنامه 

آموزش گروه آزمایش به قرار زیر بود:
جلسة اول: معرفی برنامه و بيان انتظارات و مقررات؛

جلسة دوم: تعریف و تشریح مفهوم خشم و پرخاشگری؛
جلسة سوم: بيان عالیم جسمانی خشم و راه های تشخيص زود هنگام آن؛

جلسة چهارم: توضيح شيوة آرام سازی خویشتن؛
جلسة پنجم: توضيح چگونگی تغيير خودگویی های منفی؛

جلسة ششم: آموزش شيوه ابراز خشم به صورت سازگارانه؛
جلسة هفتم: آموزش روش حل مسئله؛
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جلسة هشتم: ارزیابی برنامه و پاسخگویی به سؤاالت دانش آموزان.

 يافته ها 
جدول شمارة 1 آمار توصيفی شامل تعداد، ميانگين و انحراف استاندارد برای دو 

گروه آزمایش و گواه را نشان می دهد.

جدول 1- ميانگين و انحراف استاندارد پيش آزمون و پس آزمون 
پرخاشگری دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه

انحراف استانداردميانگين
پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمونNگروه ها
1519/7010/169/811/3آزمایش
1518/7017/308/410/9گواه

جدول 2- تفاوت بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون نمره كلی 
پرخاشگری برای دو گروه آزمایش و گواه

انحراف ميانگين تفاوت هاNگروه ها
سطح درجة آزادیآزمون tاستاندارد

معناداری

159/5412/162/9280/00آزمایش
151/411/7گواه

همان طور كه در جدول )2( مشاهده می شود از آزمون t مستقل برای تفاوت بين 
ميانگين ها، تفاضل نمرات پيش آزمون و پس آزمون نمره كلی پرسش نامة پرخاشگری 
استفاده گردیده است. نتایج حاصل از جدول فوق نشان می دهد كه t =2/9 با درجه 
آزادی 28 محاســبه شده و در سطح α=%1 معنادار است. یعنی آموزش مدیریت 
خشم بر پرخاشگری گروه گواه تأثير معناداری داشته و باعث كاهش پرخاشگری 

در گروه آزمایش شده است.
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 بحث و نتيجه گيری 
به طور كلی هدف درمان ها و مداخالت كنترل خشــم، افزایش دادن آگاهی افراد 
نسبت به خشم و آموزش اصول و شيوه های مؤثر به منظور مهار كردن آن است. در 
مورد مهار خشم پژوهش های متعددی صورت گرفته است. مطالعه عارفی و رضویه 
)1382(، نشان داد ارتباط خشــم كنترل شده با پرخاشگری و ناسازگاری معنادار 
اســت. پيشينة پژوهش و نظر متخصصانی مانند كلنر و توتين17 )2002(، حاكی از 
آن است كه آموزش مهار خشم می تواند در كاهش پرخاشگری افراد مؤثر باشد و 
باعث نشان دادن واكنش مؤثر و مناسب افراد به محرك های محيطی شود. همچنين 
شخص می تواند با استفاده از خودآرام سازی و خودگویی های مثبت، خویشتن داری 
و احســاس خودكارآمدی مهارت های اجتماعی خــود را افزایش دهد. به عالوه 
آموزش جرئت آموزی به عنوان یك مهارت اجتماعی مؤثر به افراد كمك می كند تا 

مهارت های مقابله ا ی مناسب را كسب كنند و به كار بندند )محمدی، 1385(.
با توجه به اینكه نوجوانی ســن حساسی است و بيشتر ناسازگاری ها با والدین، 
معلمان و مســئوالن در این ســن شــروع می شــود پژوهش حاضر برای كاهش 
پرخاشگری نوجوانان دبيرستانی از آموزش مهار خشم استفاده شد. بعد از مداخلة 
درمانی برای گروه آزمایش نمرة پرخاشگری در آزمون آیزنك برای گروه آزمایش 
به طور معناداری كاهش یافته بود و فرضيه پژوهش حاضر كه عبارت بود از اینكه 
»بين پرخاشــگری در دانش آموزان. قبل و بعد از آموزش مدیریت خشــم تفاوت 
وجود دارد.« با سطح اطمينان 99% و α=%1 مورد تأیيد قرار گرفت. نتيجه اینكه 

آموزش مدیریت خشم باعث كاهش پرخاشگری گروه آزمایش گردید.
آموزش در گروه آزمایش با اســتفاده از شــيوه های كالمی، نوشــتاری، ایفای 
نقش و تصویری انجام شــد. یافته های پژوهش با نتایج پژوهش صادقی )1380(؛ 
رافضی )1383(؛ ملكــی )1385(؛ فولر )2004(؛كــوچ )2004( و اونيل )2006( 
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)به نقل از نویدی( همخوانی دارد. ملكی )1385( در پژوهشــی با عنوان »بررسی 
تأثير آموزش گروهی مهارت كنترل خشــم بر پرخاشگری نوجوانان دختر 15 تا 
18 ســالة دبيرستان های شهر تهران، پرخاشــگری را كاهش داده است. همچنين 
ميرباقری )1381( با آموزش برنامه بحث گروهی، با محوریت مهارت های ارتباطی، 

پرخاشگری را در گروه آزمایش به طور معنادار كاهش داده است.
در خارج از كشور نيز پژوهش های فراوانی در مورد آموزش كنترل برای كاهش 
پرخاشگری گزارش شده است. برای مثال كلنر و تونين )2002( در پژوهش خود با 
عنوان »برنامه كنترل خشم« به طور موفقيت آميزی رفتار پرخاشگرانه دانش آموزان را 
كاهش داده و باعث تقویت پاسخ مثبت و رفتار صحيح از سوی همساالن و گروه 
شــدند. پژوهش های توماس18 )2001(؛ هرمــان و مك ویرتر19 )2002( و مطالعه 
جونز20 )2004( نيز نتيجه پژوهش حاضر را تأیيد می كند. تمامی پژوهش هایی كه 
در زمينه آموزش كنترل خشم انجام گرفته اثر آن را بر كاهش پرخاشگری نوجوانان 
گزارش كرده اند كه با یافته های پژوهش حاضر همســو می باشــند. لذا می توان از 
آموزش مهارت های كنترل خشم به عنوان یك راهكار مناسب و مؤثر برای كاهش 

پرخاشگری دانش آموزان نوجوان استفاده كرد. 
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 اخالق گرايي شغلي 
 مؤلفه هاي اخالق حرفه اي 

دكتر كامبيز بنی هاشمی
عضو هيئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
دكتر فریده داودی
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكی ایران

 چكيده 
اخالق حرفه ای عامل تثبيت هنجارها در رفتار تخصصی و حرفه ای در سازمان 
است و سبب پدیداری هویت متقن و انحصاری برای افراد در كنار سایرین، به مثابه 
اعطای فرصتی بی نظير برای توازن و تعادل كاركردهای فردی و جمعی، به حساب 
می آید. اگرچه ویژگی های جامعه شــناختی بشر، در هر گوشه از جهان، می تواند 
اختصاصی، انحصاری و بومی باشــد، اما از دیگر سو قابل انكار نيست كه بسياری 
از مؤلفه های رفتاری، در قالب عناصر جهانی و با مقبوليت نسبی، در تمامی جوامع 
به عنوان مبانی اخالق حرفه ای پذیرفته شــده اند. این مؤلفه ها در قالب ارزش هایی 
مانند دل سپردگی به كار، عدم اضرار به خود و سایرین، احترام به خود و همكاران، 
مفيد بــودن، تمرین اصول حرفه ای و تخصصی،  تمریــن مهرورزی و حمایت و 
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نيز خودباوری و رشد نفسانی، نه تنها فضایل فردی ارزشمندی محسوب می شوند 
كه در تلطيف فضای ســازمان، بهبود روابط بين فردی، و رشــد و تعالی بهره وری 
ســازمانی مؤثرند. در این نوشتار، با بهره گيری از اندیشه های محققان، این مؤلفه ها 

مرور شده اند. 

كليدواژه ها: اخالق حرفه ای، مؤلفه های اخالقی

 مقدمه 
اخالق، جمع ُخلق، هم بيانگر صورت باطنی انسان )هدایتی، 1390( و هم دانش 
رفتارشناســی مبتنی بر ارزش های مقبول و هنجارهای منطقی، شرعی و اجتماعی 
است. اخالق حرفه ای شاخه ای مهم در حوزة اخالق، با نگاه به  عناصر شكل دهندة 
رفتار بهنجار در جمع همكاران و محيط فعاليت های اختصاصی حرفه ای محسوب 

می شود )رحمان سرشت، 2009(.
اخالق حرفه ای، عامل تثبيت رفتار تخصصی و حرفه ای فرد در مجموعه همكاران 
وی است و سبب پدیداری هویت متقن و انحصاری او در كنار سایرین و اعطای 
فرصتی بی نظير برای توازن و تعادل كاركردهای فردی و جمعی به حساب می آید. 
تثبيت رفتار تخصصی و حرفه ای فرد با رعایت مبانی اخالق حرفه ای از پای بندی 
وی به سلســله اصول و مبانی هنجارهایی نشئت می گيرد كه نوشته یا نانوشته در 
جمع پذیرفته شده است و باعث وزانت حضور وی در منصب و جایگاه حرفه ای 

.(Boon, 2011) فرد و تسریع كننده پيشرفت وی خواهد بود
طبيعی است كه بر مبنای همين دو عامِل پيش گفت؛ برای فرد موردنظر فرصتی 
اســتثنایی به منظور حصول كاركردهای اختصاصی و برقــراری توازن و تعادل در 
مواجهه وی با سایر افراد در محيط فعاليت اعم از همكاران و مراجعان فراهم می كند 
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و این در حالی روی می دهد كه در چنين محيطی نه رقابتی برپاســت و نه رشد و 
ارتقای فكری كاری و صنفی، بر مبنای تخریب سایرین، روی می دهد. مجموعه این 
عوامل، ضمن اعطای ویژگی های بی بدیل به هر فرد، موقعيتی ممتاز برای حضور و 
تأثيرگذاری در محيط كار به او می بخشد كه در تزاحم با موقعيت سایرین نيست و 
لذا نه تنها رشد روحانی، فكری و تربيتی با خود به همراه دارد بلكه موجبات ارتقای 
شغلی، بهبود كاركردها و بهره وری فزون تر فردی و سازمانی را نيز فراهم می سازد 
(Carr,1990). در حقيقت اخالق مداری، مؤلفه ای اساسی در حيات كاری و بلكه 

تمامی جنبه های زندگی بشــر است. این مهم تا بدانجا اهميت می یابد كه حتی در 
قرابت به پيامبراكرم )ص(، دستيابی به مؤلفه های ارزشمند اخالقی شرطی اساسی 

مبنا قرار داده می شود )مجلسی، 1403ق(.
در این نوشتار با استفاده از منابع مختلف به مؤلفه های شكل دهندة اخالق حرفه ای 

می پردازیم.

 ويژگی مؤلفه های اخالق حرفه ای 
در هر جامعه ای، هر نهاد یا هر گروهی كه در نقطه ای به فعاليت حرفه ای مشغول 
اســت، به طور طبيعی واجد مؤلفه های ارزشی از جنس اخالقی درونی خود است. 
از ایــن منظر، اختصاصات اخالقی هر جامعــه كاماًل اختصاصی، كاماًل انحصاری 
و كاماًل بومی اســت. همچنين قابل انكار نيســت كه با وجود تمامی اختصاصات 
درونی هــر جامعه، برخی مؤلفه ها در قالب عناصر جهانی، مقبوِل نســبِی تمامی 
جوامع در جهان هســتند (Minkang, 2012) و البته یافتن و شمردن تك تك این 
مؤلفه ها نيازمند سلسله پژوهش های عميق و گسترده ای در سطح جوامع مختلف 
است. بدین ترتيب مجموعه ای از قوانين پایه رفتارشناسی حاصل می شود كه شاید 
بتوان آن ها را هدایت گران اســتاندارد اختصاصی در فعاليت و رفتارهای حرفه ای 
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دانســت. این قوانين البتــه محدودیت های كاربردی خــود را دارد و در حقيقت، 
گرچه برای ارزش بخشيدن به فعاليت های حرفه ای ضروری است، مكفی نيست، 
 زیرا تنها كِف نيازهای اخالقی بشــری را در فعاليت های حرفه ای پوشش می دهد 
(Murphy, 2007). اخالق، كه به تعبيری چارچوب چگونه بهنجار زیستن است، 

دایره ای وســيع از ارزش های محيطی از جمله ارزش های مذهبی، الگوی عرفی و 
قواعد اجتماعی را دربرمی گيرد كه بدون آن ها امكان حصول استانداردهای زندگی 
بشــر فراهم نيســت )بينش، 1390(. در این مقاله با عنایت به این تنوع وسيع در 
الگوهای رفتاری، تنها به معدودی از این مؤلفه ها كه در اكثر فعاليت های حرفه ای و 

در اكثر جوامع مقبول هستند به عنوان مؤلفه های پایه اشاره می شود.
 

 مؤلفه های عمومی اخالق حرفه ای 
می توان مؤلفه های عمومی اخالق حرفه ای را در قالب مؤلفه هایی كه جانسون و 
 (Wilczenski,2011) و یا بيشام و چيلدرس (Johnson&Ridley,2008) رایدلی

به آن ها اشاره می كنند، احصا نمود. از جمله این مؤلفه ها موارد زیر است.

 الف. دل سپردگی 
ســرآغاز اخالق حرفه ای  دل سپردن به حرفه اســت. در این شرایط روح تعهد 
در فــرد در تمامی دوران و در تمامی شــرایط و پيش آمدها وجود دارد. منظور از 
دل سپردگی رفتار همگرایانه در مســير فعاليت های حرفه ای، در كنار متعهد بودن 
به اجرای سلســله ای قواعد و اصول در محيط است. برای دل سپردن باید با خود، 
صادق و صميمی بود و البته این صفتی نيست كه به سادگی حاصل شود و تداوم 
یابــد. خصيصه صادق و صميمی بودن با خود حاصــل جدالی درونی و پاالیش 
روح از صفات ناخوشــایند است. طبيعی است كه در پی این پاالیش درونی روح 
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و ایجاد صداقت درونی، فرد امكان می یابد كه آنچه را می اندیشــد بر زبان آورد و 
از مغالطــه، دورویی و تحریف عقاید خود اجتناب ورزد. در پی این پاالیش روح، 
نوعی شــفافيت در كالم و رفتار فرد ظاهر خواهد شــد و طبيعی است كه این امر 
 باعث جلب اعتماد ســایرین به وی و تبدیل او به شــخصيتی قابل اتكا می گردد 

.(Johnson&Ridley, 2008)

تجربيات تاریخی درگذر زمان نشــان داده اســت كه كسب فضایل اخالقی در 
كنــار مهارت های تخصصی و حرفه ای، موجبــات ترقی و تعالی فرد را، در حرفة 
خود، فراهم می ســازد و او را به فردی مــورد وثوق و ممتاز بدل می كند )دریایی، 
1391(. مطالعــات گوناگون نيز بيانگر وجــود رابطه ميان رعایت موازین اخالقی 
حرفه ای، مانند ســالمت سازمانی، با دل ســپردگی كاری در كاركنان یك سازمان 
است )عسگری، 1387(. در یك سازمان سالم فرد فرصت بروز دادن توان خود را 
دارد، در نتيجه لياقت های پنهان او برای انجام فعاليت ها آشــكار می شود درمی یابد 
كه مســئوليت هایش نسبت به خود، سایرین و ســازمانش چيست و همين امر او 
را به فردی با ویژگی هــای حرفه ای منحصر به فرد و كارایی تخصصی فوق العاده 
بدل می سازد )هدایتی، 1390(. فرد اخالق مدار، تحویلی نگر نيست كه هنجارهای 
سازمانی و رفتار خود را تنها در قالب قوانين و مقررات اداری محصور سازد، زیرا 
می داند هنجارهای اخالقی حيطه ای ورای تمامی مبانی بدوی قانونی را دربرمی گيرد 
و این در حالی اســت كه دقيقاً باور دارد روح حاكم بر قوانين سازمانی از مفاهيم 

اخالقی برمی خيزد )قراملكی، 2007(.
نكته بســيار ارزشــمند در حيات كاری چنين فردی، هراس نداشتن او از نقد و 
تحليل كاركرد اســت. اتكا به نفس و توان و مهارت های شفاف وی، او را در برابر 
نقد انعطاف پذیر ساخته است. نقد را فرصتی گران بها در ارتقای مهارت های خود 
می داند و از هر بازخوردی ولو به قصد تخریب فرصتی برای بهبود بهره وری كسب 
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می كند. از دیگر سو، فرد دل ســپرده به كار برای ویژگی های حرفه ای خود ارزش 
قائل است،  بهای آموزه های خود و داشته های سازمان متبوعش را به خوبی می شناسد 
و بــرای حفظ ارزش های آن و حفظ ایمنــی و امنيت محيط، چه امنيت فرهنگی 
اطالعاتی و چه امنيت فيزیكی، همواره در تالش است. او فردی مورد وثوق خواهد 
بود كــه ارزش محرمانگی اطالعات محيط اطرافش را به خوبی می داند و از آن ها 
مراقبت می كند از ویژگی های فرد دل سپرده، شناخت خود و نقاط ضعف شخصی 
و حرفه ای خویش است. این فرد نه تنها ویژگی های حرفه ای و كمبودهای مهارتی 
حرفه ای خود را به دقت ارزیابی می كند بلكه همواره در تالش است از آسيب پذیری 
اخالقی خود بكاهد و بر توان و فضيلت های ارزشی خود بيفزاید. فرد پاالیش یافته 
با ارزش های اخالق حرفه ای هرگز قياس ســود و زیــان را در انجام ارزش های 
اخالقــی و پای بندی به تعهدات خود به ترازو نمی گذارد، گرچه می داند نســبتی 
 مســتقيم ميان گرایش ها و مهارت های كاری وی با سود و زیان مادی برقرار است 

.(Wilczenski, 2011)

فرد متخلق به اخالق حرفه ای شــجاع و مســئوليت پذیر است و نه تنها خود را 
موظف به انجام سلســله ای از امور كه پيش فرض در مجموعه است می داند بلكه 
اگر مرتكب اشتباهی شد به حكم تعهد و دل سپردگی به اخالق سازمانی، اشتباه را 
اعالم می كند و بالفاصله به تنهایی یا با همكاری ســایرین به اصالح آن می پردازد 

)قراملكی، 1391(.

 ب. عدم اضرار به خود و سايرين
توجه به این جنبه بسيار حياتی است كه فرد اخالق مدار حاضر به ایجاد خسارت، 
اعم از مادی و معنوی برای خود و ســایر افراد نيست. او حساسيت ویژه ای نسبت 
به برون داده های منفی رفتاری و شكستن ارزش های انسانی و اخالقی نشان می دهد 
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و این در آموزه های دینی ما همان امر به معروف و نهی از منكر است )قرآن كریم(.
مقــاوت در برابر وسوســه های خالف شــئون كاری، اجتماعــی و باورهای 
ارزش مدارانــه، از دیگر ویژگی های چنين فردی اســت. در حقيقت تهذیب نفس 
و كنترل رانه های ترغيب كننده برای رسيدن به پول، هوس های نفسانی و قدرت از 

.(Johnson & Ridley, 2008) مبانی این مؤلفه در اخالق حرفه ای است
سوءاستفاده از توانایی ها از جمله قدرت در سلسله مراتب اداری، و نيز ممانعت 
از آلت دست شدن و محافظت از كيان ارزشی و كاری خود نكات مهمی در ذیل 
تعریف این مؤلفه اند )سيدرضی، 1380(. فرد اخالق مدار با دوراندیشی و آینده نگری 
به فكر روزهایی است كه پس از نبود وی در پی می آیند. او به گونه ای رفتار می كند 
كه سيرگردش امور در عين شایستگی هایش به وی وابسته نباشد و حتی جانشينانی 
توانــا و ورزیده برای خود تربيت می كند. او به گونه ای به یادداشــت ها و تعریف 
فرایندها و ثبت اســناد و وقایع می پردازد كه نفرات دیگر هم قادر به بهره مندی از 

نتایج كار تخصصی اش باشند.

 پ. احترام به خود و سايرين 
رعایت احترام به خود، همكاران و مؤسسه، یكی از اصول بدوی اخالق حرفه ای 
در اكثر جوامع علمی است )ایمانی پور، 1391(. انسان اخالق مدار در رفتار حرفه ای 
خود واجد ارزش اســت. احترام به نفس، اعم از احترام به ماهيت انسانی، احترام 
بــه تجربه كاری و نيز احترام به دانش تخصصی و مرتبة اداری،  عناصر كليدی در 
برقراری و تداوم محيط كاری سرشــار از ســالمت و موفقيت است. این احترام 
هم شــامل خود فرد و هم شامل حال سایر همكارانش می شود. دوری از كوچك 
انگاشتن و تحقير ســایرین و تالش برای رشد فكری و تخصصی سایر كاركنان، 
جزء حتمی اصول اخالق حرفه ای اســت و بسياری محققان از این رفتار به عنوان 
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بخشی از هوش اخالقی یاد می كنند. رعایت نظم و انضباط كاری و ایجاد كنش و 
واكنش های مفيد در ســایر همكاران به صورت عملی و ترغيب آنان به رعایت این 
اصول با عمل، سرلوحه نگاه حرفه ای فرد اخالق گرا در كار قرار دارد )مظاهری راد، 
2011(. حساســيت ویژه نسبت به تضييع حقوق خود و دیگران و تالش جدی و 
قانون مند برای استيفای آن موجب ایجاد بستری از آرامش در روابط فردی و گروهی 

در درون سازمان خواهد شد )بيك زاد،1391(.

 ت. مفيد بودن 
بر عهده داشــتن یك شــغل تنها به معنای انجام مســئوليت هایی در حد رفع 
تكليف نيست. انسان اخالق مدار به ایجاد و افزایش بهره وری در ميان همكارانش 
می اندیشــد. بصيرت های كاری وی به او گوشزد می كند كه همواره به مفيد بودن 
برای حل مشــكالت و موانع پيش رو از طریق راه حل هایــی با الگوی برد - برد 
بيندیشــد. وی انتظارات خود از خود و ســایرین را به صورتی كاماًل شــفاف و 
منظم در ذهن خود تحليل كرده اســت و حتی این فهرست را به صورت مكتوب 
پيش رو دارد. او بر اســاس یافته ها، توانایی ها و ویژگی های شخصيتی و اجتماعی 
و كاری خود و ســایرین، ســطح انتظارات و توقعات رفتاری را تنظيم می كند و 
 در مواقع مناســب بــه بازخورد و ویرایش این ســطح انتظارات دســت می یابد 

.(Johnson&Ridley, 2008)

برطرف ساختن تعارضات و یا كاهش آن ها با اعمال انعطاف فكری و رفتاری و 
برقراری ارتباطی مناسب و متناسب با افراد دخيل در موضوع، به دور از هرگونه كنایه 
و ابهام یك اصل مترقی در اخالق حرفه ای محســوب می شود. فرد اخالق گرا در 
رفتار خود همواره جانب احتياط را مرعی ساخته از ایجاد موقعيت های ناخوشایندی 

كه می تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد، به شدت پرهيز می كند.
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 ث. تمرين اصول حرفه ای و تخصصی 
فردی كه حرفه ای به كار خود می نگرد، پيش از دســت یازیدن به هر فعاليتی 
از دیدگاه سنجش شرایط و اقتضائات به موضوع می پردازد. او در حقيقت نوعی 
امكان ســنجی مختصر، ولو آنكه یافته ها را بر كاغذ نياورد، انجام می دهد. البته 
توصيه به مكتوب كردن همه پيش بينی ها و امكان سنجی هاست، زیرا دنبال كردن 
مفاهيم در قالب مكتوب، طبقه بندی شده و مرحله وار بسيار سهل تر است و در 
این حال پيگيری كاســتی در هر مرحله و رفع آن ساده تر خواهد بود. از دیگر 
اصول رفتار حرفه ای، توجه به تناقضات و تعارضات چه در ميان منابع انســانی 
و چه در فرایندهاست. ایجاد تناسب ميان اهداف، و پيش بينی تعارضات رفتاری 
و ســعی در رفع یا كاهش آن ها ارزشــمندترین اقــدام در مراحل برنامه ریزی 
حرفه ای و ســپس اجراســت. فردی با نگرش اخالقی حرفه ای می داند كه، از 
ســوی سازمان متبوع و مراجعان، دِینی بر گردن دارد كه اصول و مبانی اخالقی 
اجازة حيف و ميل شــدن منابع از جمله زمان،  امكانات و سرمایه ها را نمی دهد 

.(Johnson&Ridley, 2008)

چنين فردی حاضر به اغراق در پيش بينی نتایج نيست و هرگز ادعاهایی فراتر از 
توان خود و منطق ســازمانی ندارد. او به پایِش دایمِی یافته ها در سير كار و تالش 
خود و همكارانش می اندیشد و همواره در حال اندیشه برای تصحيح و بهبود نتایج 

.(Shwen, 1988) با كمترین هزینه از سرمایه ها، وقت و منابع انسانی است
تخمين آنچه روی می دهد برای فرد اخالق مدار بســيار حياتی است و تخمين 
او بر اســاس اصول انسانی، و هنجارهای رفتار سازمانی است. نكتة آخر آنكه فرد 
اخالق محور، در برقراری ارتباط با سایرین به ویژه هنگامی كه سخن از دریافت هدیه 

باشد  می اندیشد.
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ج. تمرين مهرورزی و حمايت
اخالق و هنجارهای عالی انســانی همواره در جهت برقراری عدالت و احقاق 
حق اســت. افراد متعهد به اخالق حرفه ای مانع از بروز تبعيض می شــوند. مدیر 
متخلق به اخالق حرفه ای تنها زمانی به تشــویق و امتياز رضایت می دهد كه فرد 
به حقيقت شایســتة آن باشد. مطالعات مختلف نشان می دهد كه رعایت انصاف و 
عدالت در حيات شغلی افراد موجب ارتقای كيفيت و بهره وری آنان می شود )مهداد، 
1390(. طبيعی است در مسير تعيين شایستگی مهم ترین نكته تعيين مبانی ارزیابی 
این شایستگی است. در واقع باید ابتدا معيارهای گزینش شایسته را معلوم ساخت 
تا امكان تبعيض و بی عدالتی از ميان برود. مهر ورزیدن به سایرین و رفتاری شایسته 
در محيط، نه تنها به جایگاه فردی اعتبار می بخشد كه موجب ظهور فضایی معنوی و 

همگرا در محيط برای پيشبرد اهداف خواهد شد.

 چ. خودباوری و رشد نفسانی 
بــاور به خود و توانایی های خود و دیگران از جمله ویژگی های اساســی افراد 
اخالق مدار است. اخالق حرفه ای حكم می كند در هر سازمان استقالل رفتاری افراد 
و هویت آنان مدنظر قرار گيرد و بر تقویت توانایی های آنان اصرار شــود. به یقين 
افزایش خودباوری در كاركنان و منابع انسانی عامل بهبود كيفی فعاليت های سازمان 
اســت و بر دلبستگی آنان به ســازمان و نگاه باورمند به حمایت سازمان نزد افراد 
می افزاید. توصيه می شــود در صورت بروز سرپيچی آگاهانه و منطقی بدان احترام 
گذارده شود و دالیل و توجيهات افراد به دقت وارسی و تحليل گردد. گاه این دالیل 

از اصرار بيهوده بر گردش كار بی فایده جلوگيری می كند.
باورمند بودن، نه تنها به خود كه به ســازمان، جامعه و ســایرین بسيار سودمند 
است، زیرا صداقت و اميد را در خود و سایرین نهادینه می كند و موجب هم افزایی 
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در ســازمان خواهد شــد. باور به قوانين و دفاع از رفتار مســئوالنه و قانون محور 
مؤلفه ای اساسی در اخالق حرفه ای محسوب می شود. افراد باورمند در كار، هرچه 
در چنتــه دارند رو می كنند و نهایت ســعی خود را در آموزش ســایرین و انتقال 
یافته ها و تجربياتشان به دیگری به كار می بندند. آنان در بسياری موارد منتظر دستور 
مقام مافوق نشــده و در عين حركت در خط قانون و محدودة مقرر به خالقيت و 
نوآوری می پردازند، از حاشــيه و حاشــيه پردازی اجتناب می كنند و وقت خود را 
 برای بهبود جهان بينی خود و ســایرین و تربيت نيروهای مؤثرتر به كار می گيرند 

.(Johnson & Ridley, 2008)

         نگاه اخالق محور

تثبیت هنجارهای اخالق 
مدار

عزم اخالق مدارانه ظهور عمل اخالقی

ظهور بینش اخالقی

آگاهی از جنس اخالق ایجاد پرسش اخالقی در ذهن

درک مفاهیم اخالقی
مدلی از نهادینه شدن اخالق 

در هنجارهای رفتاری

 اخالق حرفه ای، محور جهان بينی 
افــراد اخالق محور، محوریت بينش و رفتار خود را بر اخالق بنا نهاده اند. منطق 
حكم می كند كه در حوزة اخالق حرفه ای بر مبانی، مفاهيم و قواعد اخالقی حرفه اِی 
منصب و پيشة خود مسلط شویم و با مطالعه عميق، استخراِج قواعِد اخالقِی متناسب 
با حرفة خود را در دســتور كار قرار دهيم. در حقيقت در مســير دستيابی به منش 
اخالق مدارانه در خود، ابتدا باید به دركی از مفاهيم اخالقی رسيد، سپس به قضاوت 
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درباره رفتارهای خود نشســت، و پــس از آن، در خود، عزم و ارادة تغيير رفتار به 
سوی اخالق مدارانه شدن را ایجاد كرد و در نهایت به رفتار و منش اخالقی دست 

.(Holmes, 2010) یافت
در مســير تعالی اخالقی الزم اســت هر پدیدة اخالقی، از دغدغه های كوچك 
گرفته تا مشــكالت بزرگ، به شكلی دقيق مورد تحليل قرار گيرد. در خلق و خوی 
انســان، هر عنصر،  عالوه بر جنبه های معنــوی و اخروی، تأثير عميقی در زندگی 
مادی و دنيوی شخصی دارد و رفتارهای اجتماعی، انعكاس باورهای اخالقی انسان 
هستند )مكارم شيرازی، 1377(. هنجارهای جامعه حرفه ای نيز برگرفته از معيارهای 
اخالق حرفه ای اند. در جامعه ای كه اخالق محورِ هنجارهاِی رفتاری باشد، سالمت 
و صميميت تضمين می شــود و افراد در عين شایستگی ها به رشد و تعالی، چه در 
شــغل و چه در جهان بينی حيات روزمره خود خواهند رســيد. باید همواره به یاد 
داشت كه رفتار حرفه ای در محيط كار، نشانگر باورهای اخالقی و سطح فرهيختگی 

منابع انسانی و درجه تعالی روح و جان افراد است. 
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 مهارت هاي اجتماعي 

فاطمه السادات شاه زیدي
كارشناس ارشد مشاوره مدرسه

 چكيده 
فرایند كســب مهارت های اجتماعی از لحظه تولد فرد شروع می شود و در این 
راستا نهادها، سازمان ها، افراد و گروه های زیادی نقش دارند، اما مدرسه و خانواده 
دو نهاد كليدی در این خصوص هستند. نهاد خانواده، در درونی ساختن ارزش ها 
و روش های آموزشــی و تربيتی بيشــترین نقش را ایفا می نماید و مدرسه یكی از 
مهم ترین مكان های تثبيت مهارت آموزی اســت، بدین نحو كه با آموزش صحيح، 
می كوشــد تا دانش آموزان مطالب فراگرفته شده را تمرین كنند و آن ها را در مسير 
صحيح زندگی به كار گيرند. هدف مقاله حاضر برجسته نمودن نقش این مهارت ها 

در مدارس است.

كليدواژه ها: مهارت های اجتماعی، ساختار، تعليم و تربيت
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 مهارت های اجتماعی چيست؟ 
تعریف دقيق مهارت های اجتماعی مشــكل است. در طی دهه 1980 همزمان با 
توجه به پيشــرفت مهارت های اجتماعی كودكان، موجی از تعاریف راجع به این 
موضوع به وجود آمد. اما هيچ كدام از تعاریف جامع نبود و تنها بخشی از مهارت های 
اجتماعی را شامل می شد )مایكلسون و همكاران، 1983(. در این زمينه تعریفی از 
هارجی و همكارانش )1377(، مطرح شــد كه بر اساس آن، مهارت های اجتماعی 
دارای شش مؤلفه اند كه عبارت است از: هدفمند بودن رفتارهای اجتماعی، مرتبط 
بودن ماهرانه این مهارت ها، متناسب بودن با وضعيت، مجزا بودن واحدهای رفتاری،  
آموختنی بودن رفتارهای اجتماعی،  كنترل شــناختی افراد بر این مهارت ها، توضيح 
اینكه، مهارت های اجتماعی باید هدفمند باشند تا نتيجة مطلوب داشته باشند. عالوه 
بر این فرد باید رفتارهایش را متناســب با انتظار دیگران ســازگار كند تا رابطه ای 
مناسب و كارآمد با دیگران را تجربه نماید. همين فرد باید بتواند رفتارهای مختلف 
و مناسبی را در موقعيت های گوناگون از خود بروز دهد. از نظر هارجی مهارت های 
اجتماعی دقيقاً رفتارهایی اكتســابی اند و از طریق مشاهده، الگوسازی و تمرین و 
بازخورد كسب می شوند. البته شاید كسی این مهارت ها را شناخته باشد، اما نتواند 

آن ها را به كار گيرد. در ادامة مطلب دالیل این ناتوانی ارائه خواهد شد.
عباســی)1382(، در هنجاریابــی پرســش نامه مهارت هــای اجتماعی در بين 
دانش آموزان شهر تهران، مهارت های اجتماعی را كه الزم است دانش آموزان كسب 

كنند به این شرح تقسيم كرده است:
- مهارت آغاز و خاتمه گری؛ شامل رفتارهایی نظير احوال پرسيدن، دست دادن، 
لبخند زدن، تماس چشــمی، تكان دادن سر، معرفی كردن خود، استفاده از 

جمالت آغازگر، تعارف كردن و شعائر خداحافظی؛
- مهارت ابراز وجود؛ شــامل گرفتن حق خود، ابراز فكر، احساسات و اعتقادات 
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خود به نحو مستقيم و صادقانه به نحوی كه حقوق دیگران را زیر پا نگذارد؛
- مهارت تقویت؛ شامل تقویت كنندة كالمی، تحسين و تأیيد حمایت و یا پروراندن 
پاسخ طرف مقابل و تقویت كننده غير كالمی، لبخند، تكان دادن سر، تماس 

چشمی، كاهش فاصله، مجاورت بدنی و لمس كردن؛
- مهارت جهت دهی؛ شامل توانایی پذیرش مسئوليت، جهت دادن به فعاليت های 

دیگران و اعمال نفوذ بر آن ها؛
- مهارت همدلی؛ شامل توانایی درك احساسات دیگران، توجه به دیدگاه دیگران 

و واكنش به تجربه هيجانی- عاطفی آن ها؛
- مهارت همكاری؛ شامل رفتارهایی نظير اشتراك وسایل، پيروی از دستورالعمل ها 

و راهنمایی ها، همكاری با همساالن و شركت در فعاليت های گروهی.

 فرايند تعامل اجتماعی 
هر تعامل یا مواجهة اجتماعی موفق، شامل مهارت های خاص و متنوعی است. 
تعامل اجتماعی فرایندی ســه مرحله ای اســت كه هر مرحلة آن واجد یك رشته 

مهارت های متفاوت است.
اولين مرحلة ارتبــاط به »مهارت های دریافت« نياز دارد كــه در آن درك دقيق 
محتوای اطالعات اجتماعی در موقعيت های مختلف و توجه به آن ضروری است. 
انتخاب رفتارهای اجتماعی صحيح بســتگی زیادی به بازشناسی دقيق نشانه های 
محيطی و بين فردی دارد تا بتواند ما را به پاسخ های مؤثر راهنمایی كند. مثال هایی 
از مهارت های دریافت عبارتند از: شناسایی افرادی كه در تعامل اند،  بازشناسی دقيق 
احساسات و تمایالت متقابل با دیگران، گوش دادن دقيق به آنچه شخص دیگری 

می گوید و دانستن اهداف شخصی فرد )كلينتون1، 1987(.
مرحلة دوم مهارت پردازش است. در هنگام تعامل، وقتی یك موقعيت به وسيلة 
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مهارت هــای دریافت خوب ارزیابی و درك می شــود، ایــن موقعيت، در اهداف 
كوتاه مدت و بلندمدت، با احتمال بيشتری انتخاب می شود.

برای موفقيت در یك مواجهة بين فردی نياز است كه آنچه را می خواهيم كسب 
كنيم بدانيم. انتخاب مؤثرترین مهارت ها در جهت رسيدن به اهداف، نيازمند داشتن 
قدرت »حل مسئله« در ســبكی نظام دار و بازشناسی شده است. حل مسئله خود 
شامل مراحلی اســت كه عبارتند از: فراهم نمودن فهرستی از راه حل های ممكن، 
ارزیابی مزایای وابسته به هر راه حل یا تركيبی از راه حل ها و تصميم گيری در مورد 

اینكه چگونه طرح را به عمل درآوریم.
مرحلــة ســوم ارتباط،  »مهارِت فرســتادن« اســت كه رفتارهــای عينی در 
گفت و گوها و تعامالت را شــامل می شود. انتخاب كلمات مناسب و قرار دادن 
آن هــا در جمالت به تعامالت ما با دیگران معنا می دهــد. به نظر فاتحی زاده و 
فتحی)1380( اگر اغراق نباشد »اینكه چگونه صحبت می شود« به اندازة »آنچه 

گفته می شود« مهم است.
همچنين رفتارهای غيركالمی برای ارتباط موفق نيازمند استفاده از بيانات چهره اِی 
مناسب، اشارات، ژست ها، تماس چشــمی و فاصلة بين فردی است. مهارت های 
فرازبانِی صدا، روانی و سليس بودن گفتار، و نيز هيجان و لحن در برقراری ارتباطات 
بين فردی بسيار مهم است. این تركيبات غيركالمی و فرازبانی واسطه هایی هستند 
كه قسمت اعظم معانی و پيام های مواجهات بين فردی را در خود دارند )فاتحی زاده 

و فتحی، 1380(.
بنابراین ارتباط خوب نيازمند ادراك صحيح اجتماعی )مهارت دریافت( و توانایی 
طرح ریزی شــناختی )مهارت های پردازش( قبل از به كارگيری پاســخ رفتار مؤثر 
)مهارت فرستندگی( است. مشكالت روابط بين فردی در افراد ممكن است بيانگر 

كمبود در یك مرحله یا هر سه مرحله باشد )ليبرمن، 1989(.
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 عوامل اجتماعی شدن 
اجتماعی شــدن به عوامل متعددی بستگی دارد كه از آن جمله فرهنگ است. در 
ایــن زمينه پاولس و اليوت )2001( اظهار می دارنــد كه در فرهنگ های گوناگون 
مهارت های موردنياز افراد متفاوت است. مثاًل در فرهنگ غربی آغاز كردن گفت وگو 
با بزرگ ساالن اهميت دارد، در صورتی كه در فرهنگ بوميان آمریكایی سكوت در 

این شرایط پسندیده است.
اصــوالً هم ادب و نزاكت و هم بزهكاری یــا ناهنجاری های رفتاری كودكان و 
نوجوانان به والدین آن ها نسبت داده می شود. پس از والدین خواهران و برادران در 
شخصيت رفتارهای اجتماعی نقش دارند و این اثرگذاری در سنين دو تا ده سالگی 
بارزتر است. بعد از خانواده گروه همساالن هستند كه مهم ترین نقش را در برقراری 
ارتباط، در نوجوانان، دارند. این اثرگذاری به دليل دریافت بازخورد و تأیيد همساالن 
می باشد )آقامحمدیان، 1384(. همچنين برای شكل گيری هویت،  شبيه سازی و تقليد 
در نوجوانان نباید از تأثير رسانه های عمومی و جمعی غافل شد )آرنت و الرسون، 
1995(. یكی از عوامل مهم و اجتناب ناپذیر در یادگيری مهارت های اجتماعی نيز 
ترتيب تولد فرزندان است كه كوچك ترها تحت تأثير جلب توجه، محبت و برآوردن 

نيازهای خود از سوی خواهران و برادران بزرگ تر می باشند )ماسن، 1380(.

 علل ضعف در مهارت های اجتماعی 
گفتيم كه ممكن اســت كسی مهارت های اجتماعی را فراگرفته باشد ولی نتواند 
آن ها را به كار گيرد. یكی از علل آن این است كه بعضی افراد یاد نگرفته اند احساسات 
خود را بروز دهند، كه این خود می تواند ناشــی از نداشتن الگوی مناسب یا فقدان 
فرصت یادگيری و یا مشــكالت جسمانی مثل اسكيزوفرنی مزمن و یا افسردگی 
شدید باشد. همچنين وقتی عدم شایستگی در فرد ایجاد می شود،  باعث افت دیگر 



70

مشاوره و هويت يابي 2

توانایی های اجتماعی او می شود. عامِل دیگرِ ایجادِ ضعف در مهارت های اجتماعی 
وارد آمدن ضربه های ناگهانی در زندگی فرد است كه گاهی با اضطراب و افسردگی 
همراه است. گاهی نيز این مهارت ها در خانواده تقویت نشده اند و فرد به دليل عدم 
توانایی های خود در زندگی به مرور از جامعه طرد می شــود و در انزوای اجتماعی 

قرار می گيرد )ساوی، 2001(.

 اهداف و برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی 
این اهــداف و برنامه ها، تحت عناوین گوناگون، در دهه های پيش آغاز و مورد 
استفاده واقع شــده است و اخيراً در رویكرد پيشــگيرانة مبتنی بر مدرسه به طور 
وسيعی كاربرد یافته است. از مؤثرترین رویكردهای پيشگيرانه، آموزش »مهارت در 
برابر فشارهای اجتماعی« است كه از مهارت های زندگی عمومی به شمار می رود. 

)بوتوین2، 2001(. 
داشــتن مهارت های اجتماعی در فرد بيانگر سالمت رفتار اجتماعی اوست و از 
بســتر فرهنگ و اجتماع نشئت می گيرد. آنچه اهميت مهارت های اجتماعی را در 
زمينه روانی، اجتماعی، جنسی، شغلی، شناختی، اخالقی و عاطفی شاخص می سازد 
نيازمندی افراد، در زمينة تكامل مراحل رشدی، به توانمندی، وابسته بودن به مهارت 

و برتری در مهارت اجتماعی است. 
اليــوت)2003(، معتقد اســت كه آموزش مهارت اجتماعی نقــش درمانی، در 
مشكالِت نوروزی و ســایكوزی، دارد. اگر مهارت اجتماعی به افراد آموزش داده 
شود، می تواند موجب رشد فردی، رشد هویتی، موفقيت های شغلی، بهبود كيفيت 
زندگی، ســالمت جسمی و سالمت روان آن ها شــود و همين رشد عزت نفس، 
خودمختاری، كاهش اضطراب و افسردگی، و نيز افزایش توانایی مقابله با فشارهای 

روانی را همراه داشته باشد.
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 عرصه های تأثير مهارت های اجتماعی 
1. افزايش سالمت جسم و روان

افزایش اعتمادبه نفس، احترام به خود، مقابله با فشارهای محيطی و روانی، كمك 
به تقویت ارتباطات بين فردی دوســتانه و افزایش ســطح رفتارهای سالم و مفيد 

اجتماعی از پيامدهای كسب مهارت های اجتماعی است.

2. پیشگیری از مشکالت روانی- رفتاری و اجتماعی
این جنبه منجر به كاهش مصرف دخانيات و ســوءمصرف مواد مخدر، كاهش 
اضطراب و افسردگی، كاهش آزار جسمانی دانش آموزان در محيط مدرسه و خانه، 
كاهش تمایالت و افكار مربوط به خودكشی و كاهش افت تحصيلی گردیده است 

)طارميان، 1380(.
فاتحی زاده و فتحی)1380(، با توجه به نظرات فيليپس3 )1978( كســی را دارای 
مهارت اجتماعی می دانند كه با دیگران طوری رفتار كند كه بتواند به حقوق، الزامات، 
رضایت خاطر و انجام وظایف خود در حد معقولی نائل آید بی آنكه حقوق، الزامات، 
رضایت خاطــر و یا وظایف دیگران را نادیده گيرد و در عين حال مبادله ای آزاد با 
آن ها داشته باشد. زمانی كه افراد مهارت های اجتماعی را كسب كنند، عملكرد خود 
را بهبود می بخشند. آموزش مهارت های اجتماعی و بهره مندی از این مهارت ها نقش 
اساسی در بهداشت روانی ایفا می كند. افراد كه مهارت اجتماعی قابل قبولی دارند 
رفتارهایی نشــان می دهند كه منجر به پيامد مثبت روانی- اجتماعی نظير پذیرش 
توسط همساالن و رابطه مؤثر با دیگران می شوند، توانایی كنترل بيشتر بر رفتار خود 
دارند، رفتارهای دوستانه و یاری گرانه و به طور كلی رفتارهایی كه مبين همكاری با 
دیگران است،  از خود نشان می دهند، می توانند حاالت عاطفی و هيجانی دیگران را 

درك كنند و در تنظيم عواطف خود تبحر بيشتری نشان دهند )آیزنبرگ، 1995(.
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3. ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
هدف اصلی این برنامه ارتقاء بهداشت روانی و پيشگيری از  آسيب های اجتماعی، 
مانند اعتياد، خودكشــی، بزهكاری و انواع مشــكالتی از این قبيل، است. آموزش 
مهارت های زندگی بر عوامل زیربنایی مشــترك در بســياری از زمينه های ارتقاء 
بهداشت روانی و پيشگيری اوليه تأثيرگذار است و همين توان و ویژگی آن هاست 
كه فضای آموزشی آن را وسيع تر ساخته و زیربنای هر رویكرد آموزشی به زندگی 
شــده اســت. برنامة آموزش مهارت های زندگی برنامة جامعی است كه هم برای 
آموزش دامنة وسيعی از مهار ت های شخصی و اجتماعی طراحی شده و هم پتانسيل 
باالیی برای پيشــگيری و درمان مشكالت و آســيب های اجتماعی و روانی دارد 

)عسگری، 1384(.

4. توانمند کردن افراد
از نظر پری و كلدر4 )1992(، برنامه آموزش مهارت های اجتماعی یك رویكرد 
كل نگر برای توانمند كردن افراد جهت شناخت خویشتن، دیگران و محيط است. 
یادگيری مهارت ها تنها یادگيری محض نيســت، بلكه نگرش ها و ارزش ها را نيز 
تحت تأثير قرار می دهد. افــراد عالوه بر اینكه یاد می گيرند مهارت های اجتماعی 
را در موقعيت های واقعی به كار ببرند، حقایقی را نيز در برابر موقعيت های مختلف 

می آموزند )عسگری، 1384(.

5. تحقق توانايی های بالقوه و انطباق با تغییرات زندگی
این برنامه از طرفی سبب تبدیل دانش و نگرش به توانایی های بالفعل شده و از 
طرف دیگر موجب انطباق یافتن افراد با شــرایط تغيير زندگی مانند شهری شدن، 
تغيير ســاختارهای خانوادگی و تكامل طبيعی فرهنگ ها گردیده و به آنان كمك 
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می كند تا با شيوه هایی كه مورد قبول خانواده و جامعه است با موقعيت های روزمره 
مواجه شوند )كاپالن5 و همكاران، 2007(.

 شيوه های آموزش مهارت های اجتماعی 
مهارت های اجتماعی را می توان به شــيوه های مختلف آموزش داد. یكی از این 
شيوه ها تدریس و آموزش مستقيم است كه طی آن، در جلسات اوليه، مسائل كلی 

مهارت های اجتماعی به نوجوانان آموزش داده می شود.
روش دیگر الگوســازی است. الگوســازی یك تكليف بسيار مهم برای تعليم 
مهارت های اجتماعی اســت. جنبة اساسی الگوســازی آن است كه ما می توانيم، 
رفتارها، مهارت ها یا استراتژی های مقابلة خاصی را، بدون توضيحات كسل كننده 
و درهم و برهم نشان بدهيم. برای الگوسازی می توان از نوارهای ویدیوئی استفاده 
كرد كه در آن ها شيوه های پاسخ به موقعيت های مختلف توسط نوجوانان نمایش 

داده می شود.
ایفای نقش، روش دیگری برای آموزش مهارت های اجتماعی است. ارزش ایفای 
نقش در طول تعليم آن است كه ایجاد موقعيت می كند، از این رو مشابهت فراوانی 
با موقعيت های واقعی دارد. بنابراین نوجوانان می توانند پاسخ به محرك هایی را كه 

بعداً در موقعيت های واقعی برخورد می كنند فرابگيرند.
به طور معمول ایفای نقش به ترتيب، توســط گروه اجرا می شــود و افراد گروه 
راه های مؤثر و غيرمؤثری را كه از روش الگوســازی یاد گرفته اند به صورت ایفای 
نقش به اجرا می گذارند. در جلســات ایفای نقش، محدودیت زمانی وجود ندارد. 
بلكه، گروه می تواند چندین مرتبه به موقعيت قبلی بازگردد و تمرین را تكرار كند، 
تا اینكه افراد مهارت های الزم را فراگيرند. بنابراین ایفای نقش جنبة مهم دیگری از 
آموزش اســت كه قابليت انعطاف زیادی دارد و می تواند با نيازهای فردی مناسب 



74

مشاوره و هويت يابي 2

مطابقت كند.
تكنيك های رفتاری روش دیگری است كه در تعليم مهارت ها می تواند به عنوان 
یك تســریع كننده عمل كند. برای مثال فردی ســعی می كند سر ابراز محبت را با 
دیگری باز كند. او وقتی به طور واقعی با یك موقعيت ایفای نقش مواجه می شود، 
نمی تواند فكر كند چه بگوید. در اینجا مربی می تواند به طور مستقيم جمالتی را كه 
الزم است به او یاد دهد، مثاًل اینكه »دوست داری با هم چایی بخوریم؟« یا »ببخشيد! 
می توانم چند دقيقه وقت شما را بگيرم؟« اگر فرد نمی تواند در بين این گروه وارد 
شــود و در گفت وگوی آنها شركت كند مربی باید شخصاً و در عمل او را هدایت 
كنــد و تدریجاً حضور خود را كمرنگ كند. تكنيك های رفتاری دیگری نيز مانند 
تقویت، زمان خارج از تقویت و شــكل دهی و غيره شاید گاه بنا به موقعيت خود 

مناسب باشد.
برای آموزش مهارت های اجتماعی از تكنيك های شناختی نيز استفاده می شود. 
یكی از مسائلی كه بيشتر نوجوانان به خاطر آن، برای درمان مراجعه می كنند، نداشتن 
اعتماد به نفس در ابراز وجود است. فردی كه از نظر ارتباط اجتماعی ضعيف است، 

شاید هرگز با یك فرد بيگانه صحبت نكند، زیرا اعتمادبه نفس كمی دارد.
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 درمان افسردگي با ذهن آگاهي 
 راهكارهاي پيشگيري از افسردگي با رويكرد شناخت درماني 

 مبتني بر ذهن آگاهي 
اعظم فاضلي
كارشناس ارشد روان شناسي باليني 

  افسردگی 
به طور كلی، افسردگی یك اختالل خلقی است كه حاالت هيجانی آن با احساس  
غمگينی شدید، بی ارزشی، احساس گناه و كناره گيری از دیگران، آشفتگی در خواب 
و اشتها به همراه كاهش ميل جنسی و عالقه به فعاليت های معمول و لذت بردن از 
آن ها مشخص می شود. عالئم ذكر شده می تواند از چندین هفته تا چند سال ادامه 

یابد. )حناساب زاده اصفهانی،  1388(
در واقع، عود خلق منفی، به هر دليل، می تواند نشانه های افسردگی را در پی داشته 
باشــد؛ بدین معنا كه با ایجاد خلق منفی، عادات قدیمی )فكر منفی( دوباره شروع 

می شود و ممكن است ما شاهد یك دورة كامل افسردگی باشيم. )سينز، 2003(
بنابراین، با كشف ارتباط بين خلق منفی و افكار منفی می توان از بروز افسردگی 
پيشگيری كرد. در 1992، تيزدیل از دانشگاه ولز و سگال1 از دانشگاه تورنتو، برای 
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جلوگيری از عود و برگشت افسردگی رویكرد جدیدی را مطرح كردند. این رویكرد 
درمانی كه »شــناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی« (MBCT)2 نام گرفت )سگال، 
ویليامز3 و تيزدیل4، 2002( آميزه ای مبتكرانه از جنبه های شناخت درمانی بك )بك5، 
راش6، شــاو7، و امری8، 1979( و برنامة  كاهش اســترس مبتنی بر »ذهن آگاهی«9 

(MBSR) كابات زین10 )1990( بود.

 ذهن آگاهی و شناخت درمانی 
ذهن آگاهــی به معنی توجــه كردن ویژه، هدفمند، در زمــان كنونی، و خالی از 
پيش داوری و قضاوت است. )به نقل از سگال و همكاران، 2002( در ذهن آگاهی، 
فرد در هر لحظه از شيوة ذهنی11 آگاه می شود و مهارت های مربوطه به شناسایی 
شيوه های مفيدتر را فرا می گيرد. برای ذهن، دو شيوة اصلی در نظر گرفته می شود: 
یكی »انجام دادن« و دیگری »بودن«. در ذهن آگاهی فرا می گيریم كه ذهن را از یك 

شيوه به سوی شيوة دیگر حركت دهيم. )به نقل از سگال و همكاران، 2002(
ذهن آگاهی مستلزم راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی ویژه برای متمركز 
كردن فرایند توجه است كه به نوبة خود باعث جلوگيری از مارپيچ فروكاهندة خلق 
منفی گرایش به پاسخ های نگران كننده و رشد دیدگاه جدید و پدید آمدن افكار و 

هيجان های خوشایند می شود. )سگال و همكاران، 2002(
شــناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، از روی مدل كاهش استرس مبتنی بر 
روش ذهن آگاهی كابات زین ســاخته شده و اصول درمان شناختی به آن اضافه 
شده اســت. این نوع شــناخت درمانی شامل مدیتيشــن های مختلف، یوگای 
كشــيدگی، آموزش مقدماتی دربارة افسردگی، تمرین مرور بدن و چند تمرین 
شــناخت درمانی اســت كه ارتباط بين خلق، افكار، احساس و حس های بدنی 
را نشــان می دهد. تمامی این تمرین ها به نوعی توجــه به موقعيت های بدنی و 
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پيرامون را در لحظة حاضر ميسر می سازند و پردازش های خودكار افسردگی زا 
را كاهش می دهند. بنابراین به كار گرفتن مجدد با توجه به این شيوه، از افزایش 
یا ماندگاری افســردگی جلوگيری می كند و باعث می شود چرخه های پردازش 

معيوب كمتر در دسترس قرار گيرند.

 منظور از ذهن آگاهی چيست؟ 
واژة ذهن آگاهی از بودیســم )آیين بودا( گرفته شده است. منظور از ذهن آگاهی، 
آگاهی لحظه به لحظه از حس های بدنی )مثل احساس گرما و سرما، فشار، سوزش، 
درد و...(، افكار )مثل من آدم ناتوانی هســتم( و احساسات )مانند احساس شادی، 
غمگينی، دلهره( است. در تعليمات ذهن آگاهی به بيماران آموزش داده می شود تا از 
این حس های بدنی، افكار و احساسات آگاه شوند و بدون آنكه در مورد خوب یا 
بد بودن آن ها قضاوتی كنند، فقط آن ها را بپذیرند. به عبارتی، هدف اصلی ذهن آگاهی 

پذیرش حس های بدنی، افكار و احساسات است.

 نكات اصلی در روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی 
1. كمك به بيماران برای جلوگيری از ایجاد افكار منفی در آن ها

2. آمــوزش روش هایی به بيمار كه در صورت ایجاد افكار منفی در ذهن خود، با 
آن ها درگير نشود و در دام  آن ها نيفتد.

3. آموزش تمركز و آگاهی
4. آموزش »بودن در زمان حال« به جای اشتغال و درگيری ذهنی با مسائل گذشته

5. پذیرش افكار و احساسات خود
6. كمك به افراد برای مراقبت از سالمت روانی خود با استفاده از روش هایی خاص 

)مانند روش هایی كه انرژی روانی افراد را افزایش می دهند(.
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 راهكارهای پيشگيری از افســردگی براساس رويكرد شناخت درمانی 
مبتنی بر ذهن آگاهی

 به انجام فعاليت هایی روی آورید كه انرژی شــما را افزایش می دهد. هر 
فعاليتی كه به شما احساس تسلط در یك كار، رضایت از انجام آن یا احساس 
موفقيت یا كنترل امور را می دهد و باعث افزایش انرژی می شود. این فعاليت ها 
ممكن اســت شامل امور ســاده و جزئی مانند نوشتن نامه، تزیين غذا، نقاشی 
كردن، ورزش های مختصر یا نرمش های ساده، رسيدگی به ظاهر شخصی و... 

باشند.

 از هر چيزی كه بی جهت انرژی شــما را كاهش می دهد، دوری كنيد. 
اكثر ما بدون آكه آگاه باشــيم، فعاليت های بی ثمر زیادی انجام می دهيم كه 
موجب تحليل انرژی در ما می شوند )مانند تماس های تلفنی یا حضوری و 
غيرضروری یا نگهداری اشيای غيرضروری(. شما به محض كنار گذاشتن 
این فعاليت ها متوجه می شــوید كه با كاهش فشــار روانی و نگرانی، قادر 
خواهيد بود حجم باالیی از انرژی خود را بازیابيد و از آن برای انجام امور 
مفيدتر و ســازنده تر استفاده كنيد. یاد بگيرید خود را درگير اموری كنيد كه 
واقعًا دوســت دارید و آن ها را انجام دهيد؛ در غير این صورت برای انجام 
امور دلخواهتان وقت و انرژی از دســت خواهيد داد. واقعيت این است كه 
دنيای ما دنيای محدودیت هاست. با یك حساب سرانگشتی و تخمين عمر 
مفيد می توانيد تصميم بگيرید به چه فعاليت هایی مشغول شوید و از كدام ها 

دوری كنيد.
 برای به دســت آوردن رضایت بيشتر از زندگی، این زندگی شما نيست كه 
باید عوض شود، بلكه احساس رضایت شما از زندگی است كه بهتر است 
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تغيير كند. خيلی كم اتفاق می افتد كه زندگی به شكلی باشد كه ما دوست داریم. 
زندگی معموالً به همان شكلی است كه باید باشد. بيشتر اوقات نيز ما توان تغيير 
شرایط زندگی خود را نداریم و كنترل ما بر شرایط و اطرافيانمان كم است. به 
عبارتی برای احســاس رضایت قادر نيستيم در تمام اوقات، شرایط یا اطرافيان 
را مطابق خواســته های خود تغيير دهيم. در بسياری از موارد باید یاد بگيریم 
آرزوهایمان را با آنچه هست هماهنگ كنيم. تنها زمانی می توانيم این هماهنگی 
را به وجود آوریم كه زندگی را همان گونه كه هســت بپذیریم و اصرار نداشته 

باشيم كه حتماً آن را به شكلی خاص تبدیل كنيم. 

  تــالش كنيد افكار منفی خود را كنار بگذارید. كنار گذاشــتن افكار منفی 
اغلب با افزایش روحيه همراه می شود. حتی الزم نيست افكار مثبت دیگری را 
جایگزین آن ها كنيد تا روحية شما بهبود یابد. فقط افكار منفی خود را بشناسيد 
و سپس تصميم بگيرید آن ها را كنار بگذارید. روان شناسان اعتقاد دارند افكار 
منفی، دشمن سالمتی روانی و جسمی هستند. در زیر فهرست سی فكر منفی 
آمده است. آن ها را بخوانيد و در كنار هر یك از این افكار كه ممكن است شما 
نيز با آن درگير باشيد، عالمت بزنيد. سپس بشمارید و ببينيد چند دشمن دارید.

1. احساس می كنم همه چيز بر ضد من است.
2. به هيچ دردی نمی خورم.

3. چرا نمی توانم هيچ وقت موفق بشوم؟
4. هيچ كس مرا درك نمی كند.

5. دیگران را از خودم نااميد كرده ام.
6. فكر نمی كنم با این وضع بتوانم ادامه دهم.

7. ای كاش آدم بهتری بودم.
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8. بسيار ضعيفم.
9. زندگی ام آن طوری كه دلم می خواهد پيش نمی رود.

10. از خودم بسيار نااميدم.
11. دیگر از چيزی لذت نمی برم.

12. دیگر نمی توانم این وضع را تحمل كنم.
13. نمی توانم كاری را شروع كنم.

14. چه بر سرم آمده است؟
15. ای كاش جای دیگری بودم.

16. نمی توانم به كارها سروسامان بدهم.
17. از خودم نفرت دارم.

18. ارزشی ندارم.
19. ای كاش ناپدید می شدم.
20. چرا این جوری شده ام.

21. من یك بازنده )محكوم به شكست( هستم.
22. زندگی ام درهم و برهم )آشفته( است.

23. آدم ناموفقی هستم.
24. هيچ وقت نخواهم توانست در كاری موفق شوم.

25. به شدت احساس درماندگی می كنم.
26. باید چيزی در زندگی ام تغيير كند.

27. حتماً اشكالی پيدا كرده ام.
28. آینده ام تاریك است.

29. زندگی به زحمتش نمی ارزد.
30. هيچ كاری را نمی توانم تمام كنم.
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 به جای فرار از مسائل و مشكالت، مشكل گشایی كنيد. همة ما در دورانی از 
زندگی ممكن است درگير مشكالت گوناگونی باشيم. مهم نيست چه مشكلی 

دارید؛ حتی خيلی مهم نيست كه مشكل شما حل نشدنی یا حل  شدنی باشد.
مهم این است كه به جای فرار از مشكالتتان، با آن ها مواجه شوید و از شيوه های 
حل مسئله برای حل وفصل آن ها استفاده كنيد. این اقدام حس خوبی به شما می دهد. 
اینكه بر اوضاع كنترل دارید و برای رفع یك مشكل تالش می كنيد، می تواند حس 
قدرت، ارزشــمندی و توانایی را در شــما زنده كند و از احساسات دردناك شما 
)بی ارزشــی، ناتوانی، نداشــتن كنترل، یأس و درماندگــی( - كه همگی در ایجاد 

افسردگی نقش مهمی دارند- بكاهد.
برای حل مسئله مراحل زیر را دنبال كنيد:

1. مشكل را به روشنی تعریف كنيد.
2. معایب و مزایای مشكل را مشخص كنيد و به صورت جداگانه فهرست كنيد.

3. آیا با توجه به معایب و محاسن این مشكل، در حال حاضر ضرورتی برای حل 
آن وجود دارد؟ در این باره تصميم بگيرید.

4. تمام اطالعات و راه حل هایی را كه ممكن است در حل این مشكل كمك كننده 
باشند، فهرست و اولویت بندی كنيد.

5. از بهترین راه حل فهرست شروع كنيد و برای پيشرفت در آن راه حل برنامه ریزی 
كنيد.

نكته: اگر قرار باشد مشكل حل شود، با اطالعات، منابع و راه حل های در دسترس 
شما حل خواهد شد. گاهی ممكن است این راه حل ها به حل مشكل نينجامند. گاهی 
نيز راه حل یك مشكل تنها پذیرش آن است. به هر حال، هدف اصلی روان شناسان 
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از آموزش مهارت حل مسئله به بيماران خود این است كه این مهارت می تواند به 
كاهش حاالت افسردگی در افراد منتهی شود و یادگيری این مهارت، روشی كارساز 
برای خالصی از اندوه و مالل اســت. یاد بگيرید فرایند حل مشكالت خود را به 

تعویق نيندازید. 

 فعاليت های خود را افزایش دهيد. 
الف. فعاليت های بدنی وقتی به شكل مداوم و منظم باشند، موجب ترشح ماده ای 
شــيميایی به نام اندورفين توسط مغز می شــوند. این ماده با حاالت خوشی و 

احساس لذت و شادمانی رابطة مستقيم دارد؛ 
ب. انجــام فعاليت ها می تواند در فرایندی كلی باعث تقویت حس ارزشــمندی، 
اميدواری، توانایی و خودكارآمدی شود و به زندگی ما معنا بخشد. توجه كنيد 
كه هر یك از جنبه های این فرایند، دقيقاً مخالف جنبه هایی اســت كه در افراد 
آسيب پذیر به افسردگی، موجب ایجاد افسردگی یا شدت گرفتن آن می شوند؛ 

ج. انجام فعاليت هایی كه خصوصاً در حيطه های بين فردی و اجتماعی ممكن است 
ما را با واكنش های مناســب از سوی دیگران مواجه كند. بدین ترتيب، روابط 
اجتماعی بهبود می یابد و احتماالً فرد افسرده از این طریق توجه و تأیيد دیگران 
را به دســت می آورد. در این صورت به جنبه هایی می رسيم كه دقيقاً در مقابل 

افسردگی قرار می گيرند.

 برای مقابله با افسردگی به ذهن خود اجازه ندهيد به شكل خودكار هدایت 
شود )سرگردان باشد(. ممكن است همة ما، حواس پرتی را تجربه كرده باشيم؛ 
به عنوان مثال گاهی صفحاتــی از یك كتاب را می خوانيم ولی بعد درمی یابيم 
چيزی از آن نفهميده ایم )چون ذهن ما در جای دیگری سرگردان بوده است(. 
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روان شناسان برای نام  گذاری چنين وضعيتی از واژة »هدایت خودكار« استفاده 
می كند. 

در هدایــت خــودكار، در حالی كه به نظر می رســد بدن در حــال انجام كاری 
اســت، ذهن كار دیگری انجام می دهد؛ چون ما به شــكل ذاتی تمایل نداریم كه 
فكرمان را با چيزهای ســاده مشغول كنيم. بنابراین ذهن در بيشتر اوقات با افكار، 
خاطرات، برنامه هایا احساسات سردرگم می شود. این وضعيت در افرادی كه مستعد 
افسردگی اند یا حداقل یك بار افسردگی را تجربه كرده اند، مشكل آفرین خواهد شد. 
چون در این شرایط، آن ها به شكل غيرارادی و خودكار غرق در افكار منفی و نيز 
خاطرات و هيجانات دردناك خود می شــوند. در این صورت آن ها به جای آنكه از 
اجزای تفكر منفی خود آگاه باشــند و به آن توجه كنند، این اجزا را با هم تركيب 

می كنند. 
نتيجة این امر افزایش افكار ناخوشایند و احساسات دردناك است كه به بروز الگویی 
از احساسات شــدید غم انگيز و مالل آور منجر می شود و همين وضعيت منجر به 
ایجاد افســردگی یا شدت یافتن آن خواهد شد. )در روش شناخت درمانی مبتنی بر 

ذهن آگاهی به بيماران آموزش داده می شود ذهن سرگردان خود را متمركز كنند.(

 هنگام مشغوليت ذهنی با تجربيات ناخوشایند، با تمركز بر حس های بدنی 
خود به زمان حال برگردید.

هدف از انجام این تمرین این نيســت كه شــما احساس متفاوتی داشته باشيد، 
راحت شوید یا آرام بگيرید. ممكن است این حاالت ایجاد شود یا نشود. هدف این 
است كه همزمان با جلب نمودن توجه خود به هر كدام از قسمت های بدن، به طور 
نوبتی و به بهترین شكل ممكن آگاهی خود را به هر حسی كه تشخيص می دهيد، 

معطوف كنيد.
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 هنگام تجربة احساسات دردناک، توجه تان را به خودتان معطوف كنيد. از 
این طریق می توانيد از عميق شدن و مزمن شدن این احساسات و تبدیل آن ها 

به افسردگی تا حد زیادی در امان بمانيد.

 برای داشتن تمركز بر تنفس، هنگام بروز هيجانات شدید چه باید كنيم؟
هيجانــات، جزئی از تجارب ما هســتند اما اگر در تلــة هيجانات دردناك و 
ناخوشــایند خود گرفتار شویم و احساس نااميدی كنيم، چگونه می توانيم با این 
احساســات مدارا كنيم ما می توانيم با هيجانات خود از طریق آگاهی داشــتن از 
احساسات، بدون اینكه براســاس آن ها عمل كنيم، سروكار داشته باشيم. به این 
معنی كه تنهــا از وجود آن ها آگاهی یابيم بدون آنكه دچار پيامدهای منفی آن ها 
شویم. واقعيت این است كه احساس می تواند به طور پایداری تغيير شكل دهد و 
در یك فاصلة زمانی كوتاه، شدیدتر یا ضعيف تر شود. در این باره می توانيم چنين 
فرض كنيم كه ذهن ما، مانند یك آسمان پهناور است و همة احساسات، افكار و 
حس های بدنی، مانند هوایی هســتند كه از این آسمان می گذرند؛ بدون اینكه در 
ذاِت آن تغييــری ایجاد كنند. ابرها، بادها، برف و رنگين كمان می آیند و می روند 
ولی آسمان هميشه به یك شكل است؛ همان طور كه بوده است؛ مثل مخزنی كه 

اشيا در آن قرار داده یا از آن خارج می شوند.
در تمرین های ذهن  آگاهی ما نيز تمرین می كنيم كه ذهنمان مثل آن آسمان باشد و 
اجازه می دهيم كه این پدیده های ذهنی و جسمی وارد آن شوند و سپس مانند تغيير 
آب وهــوا ناپدید گردند. به كمك این روش، ذهن ما می تواند با وجود هر طوفانی، 

ثابت و متوازن باقی بماند.
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 از تمامی آنچه در هر روز اتفاق می افتد، آگاه باشيد. برای اینكه آگاهی شما در 
تمام روز افزایش یابد، این تمرین ها را در زندگی خود بگنجانيد:

 صبح هنگامی كه از خواب بيدار می شوید، قبل از آنكه از رختخواب خارج شوید، 
به تنفس خود توجه كنيد. پنج بار با آگاهی نفس بكشيد.

 وقتی صداهایی مانند صدای تلفن، آواز پرنده، عبور قطار، خنده، بوق ماشين، باد 
یا صدای بســته شدن در را می شنوید، از آن ها به عنوان زنگی برای ذهن آگاهی 

استفاده كنيد، واقعاً گوش كنيد، حاضر باشيد و بيدار شوید.
 وقتی راه می روید یا می ایستيد، به بدن خود توجه كنيد. لحظه ای به وضعيت بدن 
خود توجه كنيد. به ارتباط با زمينی كه روی آن ایستاده اید توجه كنيد. وقتی راه 
می روید، به هوایی كه به صورت، بازوها و پاهایتان می خورد توجه كنيد. آیا با 

عجله راه می روید؟
 شــب ها قبل از اینكه بخوابيد، چند دقيقه به تنفس خود توجه كنيد. پنج دقيقه 

تنفس خود را آگاهانه زیر نظر بگيرید.

 به یاد داشته باشيد كه افكار ما واقعيت نيستند. به مثال زیر توجه كنيد؛
جواد در راه مدرسه بود.

او نگران درس ریاضی بود.
او مطمئن نبود كه بتواند كالس درس را امروز دوباره اداره كند.

این وظيفة مستخدم نبود.
وقتی این جمالت را می خوانيد متوجه چه چيزی می شوید؟ اكثر افراد درمی یابند 
كه از یك خط به خط بعدی، باید صحنه را در ذهن خود تجسم كنند. اول از همه 
اینكه پسر كوچكی می خواهد به مدرسه برود و نگران درس ریاضی است. ناگهان 
صحنه تغييــر می كند. برای اكثر افراد، تصور ذهنی قبل از آنكه ســرانجام به یك 
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مستخدم تغيير كند، به یك معلم می انجامد.
این مثال آشكارا این حقيقت را توصيف می كند كه گاهی ما از حقایق ویژه ای كه 
مشــغول مطالعة آن ها هستيم، تفسيری مبهم داریم. در واقع، ما ناخودآگاه در مورد 
حقایق اســتنباط می كنيم. اطالعات یكسانی را به گونه ای متفاوت ادراك می كنيم و 
به ندرت از آنچه انجام می دهيم، آگاه هستيم. گویی ذهن از همة وقایع، تفسيری دارد. 
با این تمرین  ما به راحتی متوجه می شویم كه چطور این تفاسير صورت می گيرند 
و ســپس واكنش هایی هيجانی را به وجود می آورند یا باعث تداوم آن ها می شوند. 
برای مثال، تماس تلفنی یك دوســت ممكن است چندگونه تعبير شود: اینكه »او 
به من نياز دارد«، »مرا دوســت دارد و می خواهد از حال من باخبر شود« یا »قصد 
دارد از من سوءاســتفاده كند«. در اینجا، اینكه ما چه واكنشی به تماس تلفنی وی 
نشــان  دهيم، كامالً  به نوع تعبيری بستگی دارد كه از یك واقعه به عمل می آوریم. 

)حناساب زاده اصفهانی، 1388(

 ذهن آگاهی در چه جنبه ها و حوزه هايی از زندگی می تواند به ما كمك كند؟ 
اولین بهبود در مغز اتفاق می افتد.

هرچه تمرین ذهن آگاهی بيشتر باشــد، ساختار مغز برای همنوایی و همسازی 
با این شــكل جدید بيداری دگرگون تر می شود. پشتيبانی مغز از این شكل بيداری 

افزایش می یابد و روحيه و دید مثبت ما نسبت به زندگی بيشتر می شود.
بهبود دوم در روابط رخ می دهد.

مطالعات متعدد نشــان داده اســت كه انسان ها وقتی شــروع به تمرین مراقبة 
ذهن آگاهانه می كنند ارتباط آن ها با اطرافيان شان بسيار بهبود می یابد. این بهبود عميق 

در روابط انسانی، دالیل مختلفی دارد.
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اولين دليل این است كه ذهن آگاهی باعث خاموش شدن كليد استرس می شود. 
وقتی شما در معرض تهدید باشيد و در محيط كار یا منزل منتظر اتفاق شومی باشيد، 
بدیهی اســت كه بدن و ذهن شما در یك حالت واكنشی پراسترس قرار می گيرد. 
در نتيجة این حالت پراســترس، قدرت درك و آگاهی شــما كمتر و واكنش های 
قضاوتی و خودبه خودی شما بيشتر می شود. در این مواقع، وقتی یكی از اطرافيانتان 
سؤال می كند: »موضوع چيست؟« شما خيلی راحت از كوره درمی روید و واكنشی 
پرخاشگرانه از خود نشــان می دهيد؛ واكنشی كه می تواند كل رابطة دوستانة شما 
با اطرافيان و نزدیكا ن تــان را به هم بزند. كاری كه بيداری ذهن آگانه انجام می دهد 
این اســت كه ميزان آرامش و تن آرامی روزانة شــما را بيشتر می كند و در نتيجه 

واكنش های غيرمفيد شما كمتر می شود.

دليل دوم بهبود روابط پس از مراقبة ذهن آگاهانه این است كه با ذهن آگاه شدن، 
ظرفيت پذیرش تجربه و اتفاقی كه در هر لحظة زندگی تان رخ می دهد در شما بيشتر 
می شود. این روحية آمادگی برای رودررویی با هرچه رخ می دهد خودبه خود باعث 
بهبود روابط شــما با بقيه می شــود، چرا كه شما دیگر روحية رد یا انكار یا حذف 
ندارید و آدم ها را همان طوری كه هســتند بدون پيش داوری اوليه، نظاره می كنيد. 
به بيان ساده تر شما فقط معایب و نواقص دیگران را نمی بينيد بلكه به یمن بيداری 
و هوشــياری ذهن آگاهانه ای كه دارید و به خاطر دید بازتر و وســيع تری كه نگاه 
ذهن آگاهانه به شما می دهد، می توانيد تصویری كالن تر از تجربه و اتفاقی را كه رخ 
می دهد، ببينيد و در برخورد با آدم ها آن ها را در تصویری بزرگ تر نظاره كنيد. طبيعی 
است كه به این ترتيب می توانيد در كنار معایب و اشكاالت و خطای آدم ها، خوبی ها 
و نكات مثبت شــخصيت و رفتار آن ها را بهتر دریابيد. افراد ذهن آگاه قضاوت و 
پيش داوری كمتری دارند، بيشتر روی زمان حال متمركزند و حتی وقتی هم در حال 
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مراقبه نيستند، باز وضعيت كنونی افراد و اتفاقات همين االن است كه عمدة توجه 
آن ها را به خود جلب می كند. به همين دليل، افراد ذهن  آگاه با طيف های وسيع تر و 
متنوع تری از آدم ها دوست  هستند و به جای تلف كردن انرژی خود روی قضاوت و 
محاكمة ذهنی افراد، تمركزشان بيشتر روی حرف ها و نظرات اطرافيان است و همين 
توجه كردن بدون پيش داوری باعث می شود كه تعداد بيشتری از انسان ها دوستی با 

ذهن آگاه ها را ترجيح دهند.

مزيت سوم ذهن آگاهی تقويت نیروی خالقیت است.
خالقيت شما به طور كامل به وضعيت ذهنی شما بستگی دارد. شما نمی توانيد از 
ذهن خسته ای كه پشتش زیر اضافة كار و بار سنگين ایده ها و دیدگاه های مختلف 
خم شــده است، انتظار نوآوری و ابتكار داشــته باشيد. خالقيت نيازمند آن است 
كه شما اســتعداد رها كردن ایده های قدیمی و قبول و پذیرش ایده های جدید را 
داشته باشــيد. در ذهن آگاهی، شما بدون قضاوت در مورد افكارتان آن ها را نظاره 
می كنيد و از جریان اندیشــة خود مطلع می شــوید. این بی قضاوتی سبب می شود 
كه شــيوه های منحصربه فرد و جدید تفكر فرصت عرض اندام پيدا كنند. در بيشتر 
تمرینات خالقيت تأكيد عمده هميشه روی توقف قضاوت در مورد ایده ها و اجازه 
دادن به جریان آزاد ایده ها و دیدگاه هاســت و این دقيقًا  همان اتفاقی اســت كه در 
ذهن آگاهی رخ می دهد. به مرور زمان ذهن آگاهی باعث ایجاد شرایط آرام تری برای 
ذهن می شــود. وقتی ذهن هوشيار آرام گرفت، دسترسی به ظرفيت خالقانة عمق 
وجودتان و شكوفایی دانش ذهن ناخودآگاه شما ممكن می شود. در شرایط طبيعی 
ما فقط در حالت خواب - یعنی زمانی كه تقریبًا  همه چيز از كنترلمان خارج است- 
به این ظرفيت خالقانة عمق وجود و دانش ضمير ناخودآگاه دســت می یابيم اما با 
ذهن آگاهی نيروی خالقيتی كه آشكار می شود نسبت به حالت خواب كاربردی تر 



91

و مفيدتر است. بيشتر ایده های خوب زمانی مقابل ذهن شما ظاهر می شوند كه در 
حالت هشياری ذهن آگاهانه هســتيد. در واقع، فقط وقتی به ذهن خود فرصت و 
فضای الزم برای خودنمایی می دهيد می توانيد خالقيت درون خود را آشكار كنيد و 

به ایده های جدید یكی پس از دیگری دست یابيد.

بهبود چهارم ناشی از ذهن آگاهی در کاهش افسردگی فرد رخ می دهد.
بعضی از انواع اســترس به دليل تكرار الگوهای منفی فكــری و ناتوانی فرد در 
مواجهه و روبه رو شــدن با افكار و احساسات ناخوشــایند و نامطلوب اند. اما در 
»شــناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی« شما قدرت رودررو شدن با همة افكار و 
احساسات خود - چه خوشایند و چه ناخوشایند و تلخ- را پيدا می كنيد و از این 

مسير به افسردگی خود پایان می دهيد.
كاری كــه ذهن آگاهــی و تمرینات مراقبة آگاهانه انجام می دهد این اســت كه 
ظرفيت شما را برای ایستادن و تجربه كردن و روبه رو شدن با تلخی ها و احساسات 
آزاردهنده افزایش می دهد. در این صورت، شــما دیگر از افكار و خاطرات تلخ و 
احساسات سخت فرار نمی كنيد بلكه با روحيه ای پذیرا و با نگاهی بدون خشم و 
نفرت و بی رحمی و سرشــار از مهربانی و در عين حال پر از كنجكاوی، به نظارة 
تجربه ای كه همين االن و همين جا دارد رخ می دهد، می پردازید. به این ترتيب، به 
كمك ذهن آگاهی می توانيد به روشی كامالً  شخصی و سالم و كارامد برای مواجهه 
با هيجانات و خاطرات تلخ دست یابيد. از سوی دیگر، بيداری ذهن آگاهانه سبب 
می شود شما به حالت ذهنی زیستن و بودن در زمان اكنون و حضور در لحظة حال 
جابه جا شوید. با رفتن به این حالت ذهنی، شما دیگر خودتان را با افسردگی یكی 
نمی دانيد بلكه خود را ناظر بی طرفی می دانيد كه مشغول تماشای افت وخيز و فوران 
و فروكش افسردگی است. شما با ذهن آگاهی، خود را از اتفاق درونی افسردگی یك 
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قدم عقب می كشيد و با فاصله به آن خيره می شوید. این جابه جایی در پنجرة نگاه 
باعث می شود به تصویری كالن تر و بزرگ تر از اتفاقاتی كه در حال رخ دادن است، 
دست یابيد. با این جابه جایی در پنجرة نگاهتان دیگر افسردگی را به عنوان چيزی كه 
هميشه همراه شما خواهد بود، نمی بينيد بلكه آن را فقط به صورت فوران و فروكش 
یك احساس ساده و خشك و خالی نظاره می كنيد؛ بدون اینكه در این فرایند خود را 
سهيم بدانيد. شما با فاصله گرفتن از احساسات و نظارة آن ها بدون قضاوت كردن، 
به این درك عالی نائل می شوید كه هيچ كدام از احساسات انسان ابدی نيستند. بلكه 
هر كدام آغاز و پایانی دارد. فقط باید حوصله كرد و اجازه داد تا احساس باال بياید، 

خودش را نشان دهد و فروكش كند، محو شود و برود.
ذهن آگاهی همچنين به شــما كمك می كند تا الگوی ذهن خود را درك كنيد. با 
ذهن آگاه بودن می توانيد دریابيد كه ذهن شــما چقدر راحت و سریع به وضعيت 
هدایتگر )خلبان( خودكار ناهشــيارانه می رود و چقدر ســاده با رفتن به وضعيت 
واكنش خودبه خودی به چرخه های منفی فكر اجازه می دهد تا قدرت نمایی كنند و 
افسردگی بيشتری را برای شما به ارمغان آورند. آگاه شدن از این عادت های ذهن، 
اولين قدم برای شــروع دیدن زندگی از یك پنجره و زاویة جدید است. با این كار 

قدرت افكار و اندیشه های افسرده ساز كاهش می یابد.
از ســوی دیگر، ذهن آگاهی سبب توسعة عادت های سالم تری در ذهن می شود. 
افسردگی از طریق چرخة افكار منفی عميق تر می گردد اما ذهن آگاهی باعث می شود 
كه این چرخة اندیشــه های منفی، غيرفعال شــود و ایــن كار را با آوردن توجه و 
حضور شما به لحظة اكنون عملی می سازد. این تمركز سبب می شود منابع درونی 
كمتری از وجود شما برای سر پا نگه داشتن چرخة منفی فكری وجود داشته باشند. 
وقتی ذهن آگاهی به صورت عادت درآید، هنگام رخ نمایی احساســات غم انگيز و 
ناراحت كننده، پاسخ شــما به صورت تمركز روی حواس پنج گانة بدنتان جلوه گر 
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می شود و شما دیگر خود را در چرخة مارپيچی به درون چاه افسردگی نمی اندازید.

مزيت بعدی ذهن آگهی، کاهش دردهای مزمن است.
ذهن آگاهی در كاهش دردهای مزمن تأثيری شــگرف دارد. در مطالعات كاهش 
اســترس مبتنی بر ذهن آگاهی دكتر جان كابات زین یــا همان برنامة MBSR، به 
دفعات مزایای ذهن آگاهی برای كاهش دردهای مزمن اثبات شــده اســت. به نظر 
می رسد كه واقع بين شدن و پذیرش درد، به همين شكلی كه هست، سبب می شود 
احســاس آن كمتر شــود. به جای اینكه عضالت موقع درد كشيدن جمع شوند و 
ناخودآگاه ميزان درد افزایش یابد، در ذهن آگاهی عضالت اطراف ناحية دردمند شل 
و ریلكس می شــوند و به این ترتيب از شدت درد كاسته می شود. بدیهی است كه 
ذهن آگاهی باعث عالج قطعی درد نمی شود و باید برنامة درمانی پزشكان متخصص 
برای رفع عامل درد و كاهش آن دنبال شود اما تأثير ذهن آگاهی در كاهش دردهای 

مزمن انكارناشدنی است.

به زندگی فرد  ويژگی مفید ديگر ذهن آگاهی، معنای عمیق تر بخشــیدن 
ذهن آگاه است.

وقتی شما احساس آرامش عميق حاصل از ذهن آگاهی را در عمق وجود خویش 
درك كنيد، دیگر از خود نمی پرســيد كه معنا و هدف زندگی چيست و به وضوح 
خواهيد فهميد كه آرامش، عشق و لذت، همگی در درون خود شماست. درخواهيد 
یافت كه همة رنج ها و دردها و اندوه موجود در دنيا به خاطر آن است كه بشر خود 
را از درك و اســتفاده از این منبع درونی آرامش و عشــق و شادی محروم ساخته 
است. خواهيد فهميد كه احساسات بد و ناخوشایندی كه بعضی اوقات وجود شما 
را فرامی گيرند، به دليل دیدن دنيا از پنجره های اشتباه است. وقتی درك كنيد كه هدف 
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شما دسترسی عميق تر به منابع درون وجود خودتان است و این نه به خاطر خودتان، 
بلكه به خاطر همة انسان هایی است كه در اطراف شما هستند، زندگی برایتان معنایی 

زیبا و عميق خواهد یافت. 

ذهن آگاهی می تواند استرس را کاهش دهد
این اتفاق با آگاه شــدن از روحيه ها و افكار و ایده هایی اســت كه موقعيت های 
استرس زا را ایجاد می كنند. برای این كار شما پاسخ خود به موقعيت های استرس زا 
را تغيير می دهيد. بدیهی است كه پاسخ به استرس، روشی مهم برای كاهش استرس 
است. ذهن آگاهی با هشيارسازی شما نسبت به حالت های جسمی و ذهنی و روانی 
خودتان و دیگران باعث می شود كه اوضاع را تحت كنترل بگيرید و با واكنش های 
غيرارادی اوضاع را پراســترس نســازید. یك فرد ذهن آگاه در یك محيط پرتنش 
در برخورد با فریاد و دشــنام متقاباًل به داد و دشــنام متوسل نمی شود بلكه سعی 
می كند عامل استرس زا را شناسایی كند و برای رفع آن چاره ای بيندیشد. به محض 
اینكه بتوانيد در سطحی عميق به واكنش های خودبه خودی مسلط شوید، می توانيد 
نوع واكنش خود در هنگام برخورد با موقعيت های اســترس آفرین را تغيير دهيد. 
در موقعيت های منفی، شــما به جای واكنش های منفی  پاسخ های مثبت و حداقل 
خردمندانه از خود نشــان می دهيد. در این حالت همة حركات شــما حساب شده 
و خالقانه خواهند بود و شــما می توانيد در چنين شــرایطی از استرس موجود در 
محيط به نفع خود اســتفاده كنيد و آن را تحت كنترل خویش درآورید. افزون بر 
این، با تمرین منظم ذهن آگاهی شــما به ذهن و جســم خود استراحت بيشتری 
می دهيد. به جای اینكه تمام وقت خود را به انجام این كار یا آن كار مشغول كنيد، 
با تمرینات ذهن آگاهی فرصت بودن و زیســتن در زمان حال و آرامش گرفتن را 
به خود می بخشيد و با این كار طاقت و توانایی تان برای مقابله با شرایط استرس زا 
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افزایش می دهيد و انرژی خود را بی جهت هدر نمی دهيد. همچنين، با ذهن آگاهی 
شــما چيزها را از پنجرة متفاوتی می بينيد. شاید ماشينتان امروز روشن نشده باشد 
اما می توانيد در فرصتی كه مكانيك مشغول تعمير آن است، یك فنجان چای را با 

لذت بنوشيد.

امتیاز بعدی ذهن آگاهی افزايش توانايی شخص در مقابله با اضطراب است.
همه در زندگی اضطراب را تجربه كرده اند. اضطراب شب امتحان یا وقتی كسی 
می خواهد با مــا مصاحبه كند یا وقتی مجبوریم جواب پــس دهيم اما وقتی این 
اضطراب به صورت دائمی درمی آید، می تواند روزگار انسان را سياه كند. اضطراب 
و نگرانی به خاطر فكر كردن در مورد آینده است. شما ممكن است درگير اتفاقات 
بعدی باشيد؛ اتفاقات ماه بعد یا سال بعد. ذهن شما در این موارد شروع به پيش بينی 
نتایــج منفی درخصوص اوضاع آینده می كند و در نتيجه احساســات و هيجانات 
پرچالش را در وجود شــما زنده می كند اما ذهن آگاهی به شــما می گوید به جای 
تمركز روی اتفاقات شــوم آینده، روی همين االن و همين جا تمركز كنيد و بدون 
هيچ گونه پيش داوری لحظات اكنون را تجربه كنيد. به این ترتيب، شروع به رهایی 
خــود از ذهن آینده بين می كنيد و به خودتان اجازه می دهيد دنيای قابل حس زندة 
اطرافتان را مشاهده كنيد. ذهن آگاهی شما را قادر می سازد كه از محتویات ذهن و 
احساس خود فاصله بگيرید. با ذهن آگاهی یاد می گيرید كه خود را با افكاری كه از 
ذهنتان می گذرد، یكی ندانيد و بفهميد كه این افكار فقط فكرند و واقعيت نيستند. به 
این ترتيب، افكار قدرت خود را از دست می دهند و در نتيجه اضطراب و نگرانی 
هم كاهش می یابد. پژوهشــگران دریافته اند كه هر نوع تالش برای متوقف كردن 
نگرانی باعث افزایش نگرانی می شود. شما با ذهن آگاه تر شدن می توانيد رابطة خود 
با افكارتان را عوض كنيد، نســبت به آن ها مهربان تر و صميمی تر شوید و به جای 
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حذف افكارتان آن ها را بپذیرید. این روش ذهن آگاهانه برای رفع نگرانی بســيار 
مفيدتر و مؤثرتر است.

بهبود بعدی زندگی ذهن آگاهانه، در تنظیم عادات خوردن و آشامیدن فرد 
ظاهر می شود.

همين االن از خود بپرسيد آیا از چيزی كه می خورید آگاه هستيد؟ آیا مزة چيزهایی 
را كه می خورید و می جوید قبل از قــورت دادن درك می كنيد؟ آیا موقع خوردن 
حواســتان به چيزی كه می خورید هست یا اینكه حواس خود را با خيره شدن به 
تلویزیــون و خواندن كتاب و روزنامه پرت می كنيد؟ آیا وقتی دچار احساســات 
ناخوشــایند می شــوید، به خوردن روی می آورید تا از شر آن احساسات خالص 
شــوید؟ اگر درون شما خالی باشد، ممكن است برای پر كردن آن فضا به خوردن 
روی آورید یا هر وقت ذهنتان نگران شد ممكن است یك شكالت بخورید. شاید 
استرس شــما را وادار می كند كه بدون آنكه گرسنه باشيد، به سراغ یخچال بروید 
و محتویــات آن را بخورید. برعكس، ممكن اســت نگرانی و اضطراب خود را با 
غذا نخوردن و بی اشــتهایی نشان دهيد. ذهن آگاهی راهی متفاوت برای برخورد با 
هيجانات ناخوشایند پيش روی كسانی می گذارد كه موقع ناراحتی به سراغ خوردن 
می روند و یا بی اشــتها می شــوند. غذا خوردن ذهن آگاهانه با بيدار شدن و آگاهی 
دم به دم از فرایند آماده سازی و خوردن غذا سروكار دارد و در آن پيش داوری نكردن 
و پذیرفتن عادات فعلی خوردن شــما مدنظر اســت. ذر غذا خوردن ذهن آگاهانه 
همچنين به پيام هایی كه بدن برای ما می فرستد نيز توجه می شود و با استفاده از این 
هشياری و آگاهی تعيين می شود كه چقدر باید بخوریم. با افزایش هشياری هنگام 
خوردن شما می توانيد تصميم بگيرید چه چيز را بخورید و چه چيز را نخورید و 
این تصميم از جایگاهی آگاهانه صورت می گيرد. در خوردن ذهن آگاهانه شما دقيقًا 
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متوجه می شوید چه موقع گرسنه هستيد و چه موقع باید از خوردن دست بكشيد. 
به همين دليل خوردن ذهن آگاهانه می تواند در حفظ وزن سالم به شما بسيار كمك 

كند.

و ســرانجام، آخرين خاصیت ذهن آگاهی افزايش شادمانی در زندگی فرد 
ذهن آگاه است. 

همه می خواهند شــاد باشــند. انگيزة همة كارهایی را كه انسان انجام می دهد، 
می توان نياز و طلب شــادی بيشتر دانست. سؤال این اســت كه بهترین راه برای 
افزایش شــادی چيست؟ اینكه انسان فقط به چيزهای مثبت فكر كند، برای شادتر 
شدن كفایت نمی كند بلكه الزم است خود را درگير چيزی كند كه هر لحظه حس 

بودن و سرزندگی او را تقویت كند.
ذهن آگاهی همان چيزی اســت كه می تواند شــادی روزافزون را برای انسان به 
ارمغان آورد. با ذهن آگاهی، ذهن به طور طبيعی مثبت تر می شود و حالت ارتجاعی 
و انعطاف پذیــری آن افزایش می یابد. بــا افزایش انعطاف پذیری ذهن، ظرفيت آن 
برای مقابله با تنش ها و مصيبت ها به شــكلی ســالم و درست بيشتر می شود و به 
این ترتيب، برگشــت انسان به حالت شــادی بعد از روبه رو شدن با مشكالت و 
سختی های زندگی بسيار سریع تر و بی دردسرتر خواهد بود. ذهن آگاهی همچنين 
ظرفيت انسان برای مقابله با مشــكالت در آینده را نيز افزایش می دهد. تمرینات 
ذهن آگاهی می تواند ساختار مغز را تغيير دهد و در نتيجه به شخص كمك كند تا در 

ایام سختی انعطاف پذیری بيشتری داشته باشد.
با تمرینات مداوم ذهن آگاهی، می توانيد شــادی را در درون هر كاری كه انجام 
می دهيد كشــف كنيد. شما ممكن است همة پول و قدرت دنيا را در اختيار داشته 
باشــيد اما اگر افكارتان منفی باشــند و واقعی بودن افكارتان را باور كنيد، هرگز 
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خوشــحال نخواهيد بود. به عكس، ممكن است دارایی كمی داشته باشيد اما ذهن 
شما به طور طبيعی باز و پذیرا و مثبت باشد. در این صورت، با انجام دادن تمرینات 
روزانة ذهن آگاهی می توانيد عمق شادی پنهان در هر لحظة زندگی را درك كنيد و 

در آن شناور شوید.
انسان قرن بيست ویكم به دليل فعاليت های شدید ذهنی، بسيار بيما و تنها و غمگين 
است. ذهن آگاهی را می توان روشی مؤثر در سالم سازی روح و روان نسل بشر در 
قرن حاضر دانســت. تنها با ذهن آگاهی است كه می توان به دلی شاد و سرشار از 
دوســتی و محبت دست یافت. فرد ذهن آگاه این استعداد را دارد كه هم خودش و 
هم انسان های اطرافش را در حالت شادمانی ابدی حفظ كند. به همين دليل، به نظر 
می رسد بيداری ذهن آگاهی همان چيزی است كه بشر قرن حاضر به شدت به آن 

نياز دارد.

پی نوشت ها
1. Segal
2. Mindfulness- Based Cognitive Therapy
3. Williams
4. Teasdale
5. Beck
6. Rush
7. Show
8. Emery
9. Mindfulness- Based Stress Reduction
10. Kabat-Zin
11.mindfulness
12. mental gear
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)MBSR،ذهن آگاهی )حضور ذهن 
 سبكی برای رسيدن به آرامش درون 

اعظم فاضلی
كارشناس ارشد روان شناسی بالينی

MBSR ،كليدواژه ها: ذهن آگاهی، آرامش درون، حضور ذهن

همگی ما در جســت وجوی آرامش و هماهنگی هستيم؛ زیرا كمبودشان را در 
زندگی حس می كنيم. همــة ما گهگاه در زندگی اضطراب، آشــفتگی، آزردگی، 
ناهماهنگی و درد و رنج را تجربه می كنيم. آن گاه كه شــخص بر اثر آشــفتگی و 
اضطراب، دچار رنجش است نمی تواند این رنج را به خویشتن محدود نماید. پس 
درد و رنجش خود را به دیگران هم منتقل می كند. در نتيجه، این اضطراب در فضای 
پيرامون او منتشر می شود و هركس با او در تماس باشد دچار رنج و آشفتگی خواهد 
شــد. بدون شك این روش درستی برای زندگی كردن نيست. یكی از ویژگی های 
انسان موفق، كسب مهارت های الزم برای مدیریت برخود )رفتار، هيجان، ذهن و ...( 
است. با توجه به مشغله های مختلف روزمره، نشخوارهای فكری مداوم و شرایط 
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پراسترســی كه پيرامون اكثریت ما وجود دارد، اهميت مدیریت ذهن بيش ازپيش 
نمایان می شود. برای مدیریت ذهن الزم است قوانين ذهن را به درستی بشناسيم و 
با مدیریت صحيح بر آن، از حداكثر توانمندی اش بهره ببریم. ذهن آگاهی راهكاری 

مؤثر برای دستيابی به حداكثر توانمندی ذهن و مدیریت آن است.
موج سوم روان درمانی كه یكی از جنبه های اصلی آن به حضور ذهن یا ذهن آگاهی 
اختصاص دارد، در اوایل دهة 1990 در حوزة روان درمانی با كارهای افرادی مانند 
لينهان1 و كابات زین2 شكل گرفت. مشخصة اصلی درمان های این موج تمركز بر 
پذیرش برای ایجاد تغيير است. ذهن آگاهی به معنای توجه به لحظة حال، به شيوة 
غيرقضاوتی متمركز بر هدف می باشد )كابات زین، 1990 به نقل از محمدخانی و 
همكاران، 1384(. ذهن آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اكنون هست، بدون 
قضاوت و بدون اظهارنظر دربارة آنچه اتفاق می افتد؛ یعنی تجربة واقعيت محض 
بدون توضيح )ســگال3، تيزدل4 و ویليامز5، 2002(. این نوع توجه موجب افزایش 
آگاهی، شــفافيت، وضوح و پذیرش واقعيت حال حاضر می شــود. بدین ترتيب، 
متوجه می شــویم كه زندگی ما فقط در حال حاضر رخ داده و گره گشایی می شود. 
ذهن آگاهی یك روش یا فن نيســت؛ اگرچه در انجام آن روش ها و فنون مختلف 

زیادی به كار رفته است. 
ذهن آگاهی را می توان یك شــيوة »بودن« یا یك شيوة »فهميدن«6 توصيف كرد 
كه مستلزم درك كردن احساسات شخصی است )بائر7، 2003(. اگر كاماًل حضور 
نداشته باشيم، نمی توانيم تشخيص دهيم كه دقيقاً چه امكاناتی وجود دارد، چطور 
می توانيم به امكانات دسترسی داشته باشيم و چگونه تغيير شكل و رشد ایجاد كنيم. 
از طرفی، ذهن آگاهی یك عامل زیربنایی مهم برای رســيدن به رهایی است؛ زیرا 
روشی مؤثر و قوی برای خاموش كردن و توقف فشارهای دنيا و یا فشارهای ذهنی 

خود فرد است. 
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وقتی فرد درمی یابد كه ذهن دائماً در حال تغيير و تفســير اســت، قادر می شود 
با دقت بيشــتری به افكار خود توجه كند و بدون بيزاری یا قضاوت آن ها را مورد 
بررسی قرار دهد و علت وجود آن ها را دریابد. تمرین ذهن آگاهی این توانایی را به 
فــرد می دهد كه دریابد »افكار صرفاً افكارند« و زمانی كه می فهمد افكارش ممكن 

است حقيقت نداشته باشند، راحت تر می تواند آن ها را رها كند. 
انسان همواره پيام ها یا صداهایی را از طریق ذهن استداللی خود می شنود. بسيار 
مهم اســت كه وی از پيام هایی كه در طی فكر كردن از ذهن خود می شــنود، آگاه 
باشد، درگير افكارش نشود و بتواند آن ها را رها كند. عالوه بر این، فرد با مشاهدة 
دقيق واقعيت درونی خود درمی یابد كه خوشــحالی، كيفيتی نيست كه وابسته به 
عناصر بيرونی و تغييرات دنيای بيرون باشد و زمانی اتفاق می افتد كه فرد وابستگی 
به افــكار، موضع گرفتن و برنامه های ذهنی از پيش تعيين شــده را رها كند و در 
نتيجه، رفتارهای خودكاری را كه برای رســيدن به موقعيت های لذت آور یا فرار از 

موقعيت های دردناك انجام می دهد، كنار بگذارد و به رهایی برسد. 
یكــی از اصول مهم در ذهن آگاهی »رها كردن« اســت. ما به طور كلی به خيلی 
چيزها چســبيده ایم، باورهایمان، رویدادهای خاص، زمان های خاص، یك منظره، 
یك خواســته و ... . زمانی كه یاد بگيریم این چيزها را رها كنيم،  نســبت به آن ها 
آگاهی و پذیرش بيشتری كســب می كنيم و بدین ترتيب مشكالت و مسائل را با 

ذهنی شفاف تر و گشوده تر بررسی خواهيم كرد.

 الفبای ذهن آگاهی 
الف. برای آگاهی: آگاهی هرچه بيشــتر از افكار و اعمال؛ در ذهن و بدن من چه 

می گذرد؟
ب. برای »بودن« در تجربيات: اجتناب از تمایل به پاســخ خودكار و برخورد با 
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مشكالت با َخلق تفسير شخصی.
پ. برای پاسخ دادن و دیدن امور با خردمندی بيشتر: با ایجاد فاصله بين تجربه و 

واكنش خود، می توانيم خردمندانه انتخاب كنيم.

 مزيت های ذهن آگاهی 
اگر ذهن شــما با افكار مضطرب تحت تنش باشــد، بدن شما هم خودبه خود 
تحت تنش قرار خواهد گرفت. هدف ذهن آگاهی این نيست كه شما را آرام سازد. 
ذهن آگاهــی عميق تر از تن آرامی پيش می رود و یك فرد ذهن آگاه ســعی می كند 
بيدار شــود و تجربة لحظه به لحظة خود را بپذیرد. بنابراین، اگر شــما تحت تنش 
هستيد، ذهن آگاهی به معنای بيدار شدن و مطلع شدن و هشياری نسبت به این تنش 
اســت. فرد ذهن آگاه به این توجه می كند كه كدام قسمت بدنش تحت تنش قرار 
دارد، شكل و رنگ و بافت این تنش چگونه است و واكنش او به این تنش چيست. 

یعنی، افكار شما در خصوص این تنش چه شكلی دارند. 
ذهن آگاهی یعنی كنجكاوی و وارسی كامل تجربه ای كه در حال رخ دادن است. 
سپس شما شروع به تمركز روی تنفس خود می كنيد تا حواس و ذهنتان از گذشتة 
تنش زا و توهم آیندة اضطراب آور به اكنوِن آرام و مطمئن توجه شــود. شما تنش 
را انكار نمی كنيد. برای ندیدن به آن پشت نمی كنيد بلكه با شجاعت به تنش خيره 
می شــوید و آن را همان گونه كه هست نه كم و نه زیاد می بينيد و می پذیرید. دقت 
كنيد كه شما برای تغيير دادن تنش و یا خالص شدن از آن هيچ تالشی نمی كنيد،  
سعی نمی كنيد تنش را با چيز دیگری جایگزین سازید. تنها كاری كه می كنيد این 
است كه نسبت به آن بيدار می شوید و زنجيرة كامل تأثيرات تنش را روی كل بدنتان 

ردیابی و شناسایی می كنيد.
مزیت بعدی ذهن آگاهی، آشتی كردن با بدن است. در واقع، پيام های بين ذهن و 
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بدن شما در فرایند دوطرفه قرار دارند. ذهن شما سيگنال ها یا عالئمی را به بدن شما 
می فرستد و بدن شما هم عالئمی به ذهن شما ارسال می كند. شما احساس گرسنگی 
می كنيد و بدن شما عالئمی را به ذهن شما می فرستد. مبنی بر اینكه وقت خوردن 
رسيده است. در مورد احساس استرس هم همين طور است. اگر شما متوجه تنش 
در شانه هایتان، اخم پيشانی و چشم هایتان و ضربان سریع تر و غيرعادی قلب خود 
شوید، می بينيد كه در حالت استرس، بدن با این نشانه ها سعی می كنيد عالئمی مبنی 
بر وجود استرس به ذهن شما بفرستد اما اگر ذهن شما آزاد و آگاه نباشد و مشغول 
پرداختن به افكار درونی تان باشــد، متوجة عالئم ارســالی از سوی بدن نمی شود. 
گرسنگی و تشنگی، خستگی و استرس همة این ها عالئمی هستند كه بدن می فرستد 
اما ذهن نمی تواند آن ها را دریافت كند. پس بين عالئم بدن و ذهن شــما جدایی 
بيشتری رخ می دهد و اوضاع بدتر می شود. در این حالت، استرس نه تنها برطرف 
نمی شود بلكه به صورت مارپيچی رو به پایين بدتر شده و از كنترل خارج می شود.

در ذهن آگاهی روی هشــياری نســبت به بدن تأكيد فراوان می شود. یك مراقبه 
و تمرین ذهن آگاهانة بســيار مهم در بحث ذهن آگاهی تمرینی است به نام اسكن 
بدن. در این تمرین، شما حدود سی دقيقه وقت صرف می كنيد و در طول این سی 
دقيقه به صورت هدایت شده، توجه خود را روی بخش های مختلف بدنتان متمركز 
می كنيد. از نوك انگشتان پا تا فرق سر را به طور كامل اسكن كرده و پرتو توجة خود 
را روی آن ها جمع می كنيد. بسياری از هيجان هایی كه در گذشته تجربه كرده اید اما 
ممكن است به خاطر بی تجربگی و جوانی شما درك نشده باشند، می توانند در بدن 

شما سركوب و حبس شده باشد.
فایدة دیگر، تقویت دســتگاه ایمنی بدن است. اگر چيزی با بدن شما همخوانی 
نداشته باشد، دستگاه ایمنی بدنتان به طور طبيعی با آن می جنگد و آن را دفع می كند. 
متأسفانه یكی از بدی های استرس این است كه دستگاه ایمنی بدن نمی تواند به خوبی 



106

مشاوره و هويت يابي 2

در مقابل آن عمل كند. ذهن آگاهی شــما را قادر می سازد متوجه تغييرات ظریف 
در بدن خود شــوید. به محض مشاهدة استرس زیاد در بدنتان، می توانيد هشياری 
ذهن آگاهانة خود را متوجه موقعيت نمائيد و به جای تشدید استرس، نحوة تخفيف 
و رفع آن را كشف كنيد. به این ترتيب، ذهن آگاهی می تواند برای دستگاه ایمنی شما 

مفيد واقع شود.
كاهش درد هم از مزایای ذهن آگاه شدن است. ذهن آگاهی روشی كاماًل متفاوت 
برای مقابله با درد است. در حالت ذهن آگاهی، شما با اشتياق تا جایی كه می توانيد 
به احســاس درد خود توجه نشان می دهيد. برای مثال، اگر زانویتان درد می كند به 
جای اینكه حواستان را به ســمت دیگری پرت كنيد، واقعاً هشياری ذهن آگاهانه 
روی ناحيه فيزیكی آســيب دیده تمركز می كنيد. این بدان معناســت كه شما تمام 
خصوصيات حالت ذهن آگاهانه، یعنی حالت پذیرا بودن، حق دادن و مهربان بودن و 
كنجكاوی و هشياری، را تا می توانيد به سوی ناحية دردآلود متمركز می كنيد. این كار 

راحت نيست اما شما می توانيد با تمرین در این كار ماهر و ماهرتر شوید. 
بعد از این كار، می توانيد بين احساس جسمانی درد و همة چيزهای دیگری كه به 
این درد وصل می كنيد، تمایزی قائل شوید. كم كم شما شروع به فهميدن این واقعيت 
می كنيد كه بين درد جســمانی و دردروانی تفاوتی هســت. درد فيزیكی احساس 
واقعی و خام درد در بدن اســت درحالی كه درد روانی حاصل استرس، اضطراب 
و افســردگی است. با ذهن آگاهی شما شروع می كنيد به رهاسازی درد روانی و در 
نتيجه، آنچه باقی می ماند درد بدنی و جسمی است. وقتی درد روانی شروع به محو 
شدن كرد، گرفتگی و سفتی عضالت اطراف ناحية دردآلود برطرف می شود و با این 
كار درك درد كاهش می یابد و كم كم شــما درد را به صورت اتفاقی در زمان اكنون 

می پذیرید.
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 ده روش كليدی برای يك زندگی ذهن آگاهانه 
1. هر روز زمانی را برای آرام شدن کنار بگذاريد.

همان طور كه برای حفظ تناســب اندام ضروری است در طول هفته به صورت 
منظم و مرتب و مدت مشــخص چند بار به ورزش و بدن ســازی بپردازید، برای 
حفظ و تقویت حالت ذهن آگاهی نيز تمرین روزانه و مســتمر ضروری است. این 
در حالی اســت كه ذهن خيلی سریع تر از بدن به حالت اولية خودش برمی گردد. 
برای مدت زمانی كه جهت مراقبة ذهن آگاهانــه كنار می گذارید، اصاًل به خودتان 
فشــار نياورید. اگر می بينيد ده دقيقه در روز زیاد است، آن را به ميزان دلخواه خود 
كم كنيد. می توانيد هر روز صبح كنار درختان باغ یا گل های باغچه دقایقی بنشينيد 
و فقط به  آن ها نگاه كنيد. ســعی كنيد در این دقایق تمام هوش و حواستان فقط به 
همان اتفاقات لحظه ای كه در  آن هستيد باشد. خواهيد دید كه همين دقایِق به ظاهر 

اندك اما مستمر و  دائمی تأثيری شگرف در زندگی روزانة شما خواهند داشت.

2. با آدم های دوروبرمان ذهن آگاهانه ارتباط برقرار کنیم.
وقتی اولين بار با كســی برخورد می كنيم سعی می كنيم شكل ظاهر و قيافة او را 
با اســتعدادهای ذهنی خودمان مقایسه كنيم و او را مشابه یكی از اقالم موجود در 
قفســه های خود در نظر بگيریم. در حقيقت، ما سعی می كنيم آدم ها را با ایده ها و 
خاطرات ذهنی خودمان بشناسيم و در این كار هم عجله داریم. به همين دليل است 
كه در برخورد اول برای ما آدم ها خيلی مهم است؛ چون گمان می كنيم اگر بتوانيم با 
مقایسة آن شخص با استانداردها و دیدگاه های موجود در ذهنمان یك تعریف آشنا 
پيدا كنيم آن وقت در برخوردهای بعدی او را می شناســيم و دیگر نباید با او مانند 
یك فرد جدید برخورد كنيم. در ذهن آگاهی، برعكس گفته می شــود كه هر آدمی 
را كه می بينيم، حتی اگر بارهاست او را می بينيم، در هر دفعه فرد جدیدی است. ما 
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باید چنان با آدم ها ارتباط برقرار كنيم كه انگار آن ها هميشه جدید هستند و ما هنگام 
برخورد هيچ قضاوت اوليه ای در مورد آن ها نداریم. در واقع، ما با حواس و هشياری 
خود به طور مستقيم با اشــخاص تماس می گيریم و هنگام برخورد، حضور ذهن 
كامل نيز داریم. این بی قضاوتی و مهربانی در برخورد با آدم ها، كه همراه با روحية 
كنجكاوی و گشاده دلی و ذهن باز است، سبب می شود دیگران از در كنار ما بودن 
احساس خوبی پيدا كنند و با ما راحت تر باشند. خواهيد دید كه با این گونه برخورد 
كردن كل روابط شــما با دیگران متحول می شود و دنيا دیگر برایتان یكنواخت و 

خسته كننده نيست.

3. از زيبايی های طبیعت لذت ببريم.
طبيعت خاصيتی اعجاب آور در بردن انسان به حالت ذهن آگاهی دارد. راه رفتن 
در طبيعت، رها كردن خود در دل طبيعت و گوش دل ســپردن به صداهای محيط 
و مشــام را از بوی طبيعی گياهان و درختان پر كردن، می تواند بالفاصله شما را به 
زمان اكنون بياورد و آرامش عميق حضور در زمان حال را در دل شــما ایجاد كند. 
همة آنچه برای بيداری نياز داریم، در دل طبيعت موجود است و ما را صدا می زند.

4. از سفر لذت ببريم.
وقتی راه می رویم ذهنمان عادت دارد به همه جا سرك بكشد و به همه چيز فكر 
كند جز جایی كه همين اآلن داریم قدم می زنيم و اتفاقاتی كه همين حاال در حين 
قــدم زدن در درون و بيرون بدنمان دارد رخ می دهد، اما این وضع باید تغيير كند. 
از این به بعد باید تصميم بگيریم كه قدم زدنمان هم ذهن آگاهانه باشــد؛ یعنی وقتی 
پاهایمان را یكی بعد از دیگری روی زمين می گذاریم و به جلو می رویم، برخورد 
پاها با زمين را به صورت لحظه به لحظه دریابيم و حس كنيم. باید به نوسان دست ها 
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و عقب و جلو رفتن بازوها در اثنای قدم زدن دقت كنيم و به هریك از نفس هایی 
كه می كشــيم، خوب توجه نمائيم. باید باد و نسيمی را كه با تندتر دویدن، بيشتر 
بر پوســت بدنمان می خزد حس كنيم و خنكای این باد را با تمام ذرات پوستمان 
دریابيم. باید اتفاق راه رفتن را با تمام جزئياتش به صورت لحظه به لحظه درك كنيم. 
تنها با این روش است كه می توانيم واقعاً ادعا كنيم كه قدم زده ایم. مراقبة ذهن آگاهانه 
در حين قدم زدن یكی از تمرینات عالی برای استمرار حالت بيداری و هشياری و 

حضور در زمان اكنون یعنی همان بيداری ذهن آگاهانه است.

5. عجايب لحظۀ اکنون را ببینیم.
فقط یك لحظه در تمام زندگی ما وجود دارد. یك لحظه كه اگر حواســمان به 
آن نباشــد، از دستمان ليز می خورد و به گذشــته می پيوندد. چيزی كه »آینده« اش 
می پنداریم، فقط وقتی معنا پيدا می كند كه به لحظه ای مثل همين اآلن تبدیل شود. 
آینده ای كه هيچ وقت فرصت اآلن شدن پيدا نكند، وجود ندارد. آینده ای كه به لحظة 
اآلن تبدیل شود اما ما متوجهش نشویم هم به درد نمی خورد. فقط با حواس جمعی 
دائم و لحظه به لحظه و با هشياری دم به دم و زیرنظر گرفتن پيوسته و ناگسستنِی زمان 
اآلن است كه  می توانيم بيشترین زمان حال را در زندگی تجربه كنيم. هرچه هست 
در همين اآلن اســت. انرژی، زندگی، شوق و هيجان واقعی و حتی همة آرزوهای 
ما در همين اآلن است كه می تواند فرصت بروز و ظهور پيدا كند. همين اآلن دمی 
است به كوتاهی یك لحظه، ليز و فرار. باید به اآلِن زندگی مان بيشتر توجه كنيم؛ زیرا 

این تنها چيزی است كه داریم.

6. به هیجانات ناخوشايند گوش دهیم.
فرض كنيد یكی زنگ خانة شــما را می زند. اگر در را باز نكنيد او بی وقفه زنگ 
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می زند. می توانيد حواســتان را به چيز دیگری پرت كنيد. می توانيد خود را به كار 
دیگری مشغول كنيد اما زنگ همچنان صدا می دهد و تنها راهی كه می توان از شر 
این مهمان ســمج خالص شد، این است كه بروید و در را برایش باز كنيد. مهمان 
وارد خانه می شود؛ چيزی را كه می خواهد بگوید، می گوید و بخشی از توجه شما 
را به خود جلب می كند و بعد پی كار خود می رود. این همة كاری اســت كه باید 
برای خالصی از شر زنگ های پایان ناپذیر این مهمان سمج انجام دهيد. احساسات 
و هيجانات ناخوشــایند و آزاردهنده هم شبيه همين مهمان ناخوانده و سمج اند. 
می آیند و زنگ می زنند. اگر سعی كنيد از آن ها فرار كنيد، زنگ ها را بيشتر به صدا 
در می آورند. جرئت كنيد و به هيجانات ناخوشــایند خود اجازه دهيد وارد حوزة 
توجه شما شوند و حرفشان را بزنند. خواهيد دید اگر خودتان را با هيجانات خود 
یكی نپندارید، آن ها چيزی برای گفتن ندارند. وقتی شــما با مهمان قوم و خویش 
نباشيد و خود را متصل به او ندانيد، او می فهمد كه حرف هایش خریداری ندارد و 
پی كار خود می رود. شما هم در مقابل هيجانات و احساسات ناخوشایند و نامطلوب 
وجود خویش همين كار را انجام دهيد. بگذارید بيایند و خودنمایی كنند و بروند. 
آن ها را به دقت برانداز كنيد. بگذارید حرفشــان را بزنند. وقتی در یكسان نپنداری 
خود با هيجانات خویش مهارت الزم را یافتيد، درمی یابيد كه احساسات و هيجانات 

ناخوشایند نه تنها آزاردهنده نيستند بلكه برعكس، پر از درس و آموزش اند.

7. به خاطر داشته باشید که شما افکارتان نیستید!
اگر همين اآلن فكر كنيد كه یك ميمون صورتی پرنده هستيد، بدیهی است این 
فكر را باور نمی كنيد و با خود می گوئيد این فكر خيلی مسخره است! مگر ممكن 
اســت من یك ميمون پرنده صورتی باشم؟ اما چرا افكاری مثل »من به دردنخور 
هستم« یا »هرگز نمی توانم بهتر از این باشم« یا »دیگر نمی توانم ادامه دهم« را باور 



111

می كنيد؟ این ها هم فكرند، درست مثل همان فكر ميمون صورتی بال دار! و در مغز 
شما اتفاق افتاده اند. ما نباید هر چيزی را كه فكر می كنيم، باور كنيم. ذهن ما اغلب 
فرضيات و نتيجه گيری هایی دارد كه به زبان خيلی ساده حقيقت ندارند. ممكن است 
این فكر كه »در لحظة اآلن زیاد ســر حال نيستم« درست باشد اما این فكر كه »من 
هميشه افسرده و غمگينم« درست نيست یا این فكر كه »او وقتی كارش را درست 
انجام نمی دهد من ناراحت می شــوم« ممكن است درست باشد اما اینكه »او اصاًل 
به من كمك نمی كند« می تواند درست نباشد. وقتی طبيعِت ذهن خود را در مراقبة 
ذهن آگاهانه می فهميد، از تجربة ذهن آگاهی درمی یابيد كه افكار هميشه در ذهن شما 
ظاهر می شوند؛ چه بخواهيد چه نخواهيد. افكار متوقف شدنی نيستند. تنها كاری كه 
از دســت من و شما برای خالصی از این جریان پایان ناپذیر فكر و خيال برمی آید 
این است كه خودمان را با این سيل تمام ناشدنی یكی ندانيم و بين خود و افكارمان 
ارتباط برقرار نكنيم. فكر را واقعيت محض نپنداریم و باور كنيم كه فقط فكر است 

و بس. نه به ما ربطی دارد و نه به واقعيت هستی.

8. هر روز شکرگزار باشیم.
شــكرگزار بودن یكی از جنبه های ذهن آگاهی است. ذهن آگاهی فقط به معنای 
متمركز شــدن سرد و خشــك روی واقعيت ها نيست بلكه توجه و بيداری همراه 
با یك روحية گرم و پرمحبت اســت. برای پرورش احساس قدردانی در وجودتان 
می توانيد كارهای مختلفی انجام دهيد؛ برای مثال، قبل از خوابيدن یك یا دو دقيقه 
در مورد پنج چيزی كه می توانيد قدردانش باشيد، فكر كنيد. این ها می توانند چيزهای 
ســاده ای باشند. از نور چراغ تا چرخش پنكه تا رختخواب تميز تا نگاه معصومانة 
فرزند و هرچه كه فكر می كنيد می توانستيد نداشته باشيد و اكنون در اختيار شماست 
یا برعكس، بر خالف ميلتان می توانســته اید باشــيد و اكنون خوشبختانه ندارید. 
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همچنين، می توانيد ميزان تشــكر كردن خود از دیگران را بيشتر كنيد. وقتی كسی 
به شما خوبی می كند، از سپاسگزاری و تشكر دریغ نكنيد؛ هم به صورت كالمی و 
هم عملی. همين طور وقتی اوضاع به هم ریخته است و هيچ كس در آن شرایط شكر 
نمی گوید، شــما باز هم سپاسگزار باشيد. اگر روزگار به شما سخت گرفته است، 
قدردانش باشــيد. بله! قدردان سختی های زندگی باشيد؛ چرا كه در سختی هاست 
كه رشد می كنيد. بنابراین، شكرگذار باشيم؛ برای هر چيزی كه می خواسته ایم ولی 

نداشته ایم. چون اگر آن ها را داشتيم دیگر به دنبالشان نمی گشتيم.

9. رهاسازی را به ياد آوريم.
تغيير جزء جدانشدنی طبيعت است. در طبيعت همه چيز در حال تغيير است. 
هيچ چيزی را در كائنات نمی توانيد نشــان دهيد كه تغييــر نكند. بنابراین، اگر 
هر چيزی در حال تغيير اســت پس هر تالشــی برای نگه داشتن آن چيزها به 
شكل ثابت محكوم به شكست و نااميدی است. هرچه بيشتر به چيزی بچسبيد 
و بخواهيد آن را نگه دارید، نااميدتر می شــوید و موقع از دســت دادنش هم، 
افســرده تر خواهيد شد. چاره، فرار از این نااميدی و افسردگی، ول كردن و رها 
كردن و عدم تعلق و وابســتگی درونی به چيزهاست. سؤالی كه در اینجا پيش 
می آید این اســت كه چطور باید رها كرد. اگر اآلن شما یك توپ را در دستتان 
نگه داشــته باشيد و از شــما بخواهيم آن را رها كنيد، خيلی راحت این كار را 
می كنيد و توپ از دســتتان می افتد اما اگر ندانيد كه توپ در دســتان شماست، 
وضع فرق می كند. شــما نمی توانيد چيزی را كه از چســبيدن خودتان به خبر 
ندارید، رها ســازید. رهاسازی زمانی به شــكل راحت و طبيعی اتفاق می افتد 
كه شــما از آن مطلع باشيد. شما می توانيد تمام طول روز راه بروید؛ بدون آنكه 
از تنــش و گرفتگی عصبی موجود در شــانه هایتان یا تنش عصبی فك و دهان 
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و عضالت پيشــانی تان آگاه باشــيد. وقتی آگاه نباشيد، اصاًل متوجه وجود این 
گرفتگی ها و تنش ها نخواهيد شــد و در نتيجه نمی توانيد از شــر آن ها خالص 
شــوید. در حقيقت، به محض اینكه متوجه این تنش و گرفتگی شدید، بخش 
زیادی از آن حل می شــود و از بين می رود اما بخــش دیگری از تنش ممكن 
اســت باقی بماند. برای این بقيه نباید سعی كنيد به زور خود را رها سازید. هر 
نوع تالشی برای به زور رها شدن از تنش باعث می شود كه تنش بيشتری ایجاد 
شــود. شما باید رهاســازی را به عنوان یك هدف برای خود انتخاب كنيد. در 
این حالت، تنش هنوز می تواند وجود داشته باشد. در ذهن آگاهی شما با اجازة 
اقامت دادن به تنش، بدون درگير شدن عمدی با آن و فقط از طریق هشياری و 

پایيدن و نظارت مستمر و پيوسته، خود را از شر آن رها می سازید.

10. لبخند بزنیم و تبسم کنیم.
عضالت صورت شما با احساس شادی شما در ارتباط اند. وقتی خوشحال هستيد، 
ناخودآگاه می خندید. این را همه می دانند اما آیا می دانيد كه تبسم باعث می شود شما 
به صورت خودبه خود احساس بهتری پيدا كنيد؟ اگر این تبسم را با توجه و تمركز 
روی تنفس خودتان تركيب كنيد، خواهيد دید كه به یكی از عالی ترین شــيوه های 
تغيير سریع روحيه و ذهن آگاهی دست یافته اید. تبسم با تنفس ذهن آگاهانه معجزه 

می كند. این را می توانيد هميشه امتحان كنيد.

 اثرات ذهن آگاهی  
حال سؤال این است كه اگر ذهن آگاه باشيم، چه تغييراتی در زندگی ما به وقوع 
خواهد پيوست و به زبان ساده در چه جنبه ها و حوزه هایی از زندگی، ذهن آگاهی 

واقعاً می تواند به ما كمك كند.
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1. پرورش مغز
هرچه تمرین ذهن آگاهی بيشتر باشد ساختار مغز برای هم نوایی و همسازی با این 
شكل جدید بيداری دگرگون تر می شود و پشتيبانی مغز از این شكل بيداری افزایش 
می یابد. هرچه تمرینات ذهن آگاهی و مراقبة آگاهانة شــما بيشــتر شود، پشتيبانی 
ســاختار و ارتباطات مغز شما برای حفظ حالت بيداری آگاهانه افزایش می یابد و 

روحيه و دید مثبت شما نسبت به زندگی زیادتر می شود.

2. بهبود روابط
مطالعات متعدد نشان داده اند كه انسان ها وقتی شروع به تمرین مراقبة ذهن آگاهانه 
می كنند، ارتباطشان با اطرافيان بسيار بهبود می یابد. این بهبود عميق در روابط انسانی 
دالیل مختلفی دارد. اولين دليل این است كه ذهن آگاهی باعث خاموش شدن كليد 
استرس می شود. وقتی شــما در معرض تهدید باشيد و در محيط كار یا منزل هر 
لحظه منتظر اتفاق شومی باشيد بدیهی است بدن و ذهن شما در یك حالت واكنشی 
پراســترس قرار دارد. روشن اســت كه این حالت پراسترس سبب كاهش قدرت 
درك و آگاهی شما شود و بر واكنش های قضاوتی و خودبه خودی شما می افزاید. 
در این مواقع، وقتی یكی از اطرافيانتان سؤال می كند كه مشكل شما چيست، خيلی 
راحت از كوره در می روید و واكنشی پرخاشگرانه از خود نشان می دهيد؛ واكنشی 
كه می تواند كل رابطة دوستانه شما با اطرافيان و نزدیكانتان را به هم بزند. كاری كه 
بيداری ذهن آگاهانه انجام می دهد این است كه ميزان آرامش و تن آرامی روزانة شما 
را بيشتر و در نتيجه واكنش های غير مفيد شما را كمتر كند. دليل دوم بهبود روابط 
پس از مراقبة ذهن آگاهانه این اســت كه با ذهن آگاه شدن، ظرفيت پذیرش تجربه 
و اتفاقی كه در هر لحظة زندگی تان رخ می دهد در شما بيشتر می شود. این روحية 
آمادگی برای رودررویی با هرچه رخ می دهد خودبه خود باعث بهبود روابط شما با 
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بقيه می شود؛ چرا كه شما دیگر روحية رد یا انكار حذف ندارید و آدم ها را همان طور 
كه هستند، بدون پيش داوری اوليه نظاره می كنيد. به بيان ساده تر، شما فقط معایب و 
نواقص دیگران را نمی بينيد بلكه به یمن بيداری و هشياری ذهن آگاهانه ای كه دارید 
و به خاطر دید بازتر و وســيع تری كه نگاه ذهن آگاهانه به شما می دهد، می توانيد 
تصویــری كالن تر از تجربه و اتفاقی كه پيش می آید ببينيد و در برخورد با آدم ها، 
آن ها را در تصویری بزرگ تر نظاره كنيد. طبيعی اســت كه به این ترتيب می توانيد 
در كنار معایب و اشكاالت و خطاهای آدم ها، خوبی ها و نكات مثبت شخصيت و 

رفتار افراد را بهتر دریابيد.

3. تقويت نیروی خالقیت
خالقيت شــما به طور كامل به وضعيت ذهنی تان بستگی دارد. خالقيت نيازمند 
آن اســت كه شما اســتعداد رها كردن ایده های قدیمی و قبول و پذیرش ایده های 
جدید را داشته باشــيد. در ذهن آگاهی شما بدون قضاوت در مورد افكارتان آن ها 
را نظاره می كنيد و از جریان اندیشــة خود مطلع می شوید. این بی قضاوتی باعث 
می شود شــيوه های منحصربه فرد و جدید تفكر، فرصت عرض اندام پيدا كنند. در 
بيشتر تمرینات خالقيت، تأكيد عمده، هميشه روی توقف قضاوت در مورد ایده ها 
و اجازه دادن به جریان آزاد ایده ها و دیدگاه هاســت و این دقيقاً همان اتفاقی است 

كه در ذهن آگاهی رخ می دهد.

4. کاهش افسردگی
بعضی از انواع اســترس به خاطر تكــرار الگوهای منفی فكری و ناتوانی فرد در 
مواجهه با افكار و احساســات ناخوشایند و نامطلوب است اما در شناخت درمانی 
مبتنی بر ذهن آگاهی، شما به قدرت رودررو شدن با همة افكار و احساسات خود، 
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چه خوشایند و چه ناخوشایند و تلخ، را پيدا می كنيد و از این راه به افسردگی تان 
پایان دهيد. كاری كه ذهن آگاهی و تمرینات مراقبة آگاهانه انجام می دهد این است كه 
ظرفيت شما را برای ایستادن و تجربه كردن و روبه رو شدن با تلخی ها و احساسات 
آزاردهنده افزایش می دهد. در این صورت، شــما دیگر از افكار و خاطرات تلخ و 
احساسات ســخت فرار نمی كنيد بلكه با روحيه ای پذیرا و با نگاهی بدون خشم، 
نفرت، بی رحمی و سرشــار از مهربانی و در عين حــال پر از كنجكاوی به نظارة 
تجربه ای كه همين اآلن و همين جا دارد رخ می دهد، می پردازید. به این ترتيب، شما 
به كمك ذهن آگاهی می توانيد به روشی كاماًل شخصی و سالم و كارآمد، به مواجهه 
با هيجانات و خاطرات تلخ، دست یابيد. از سوی دیگر، بيداری ذهن آگاهانه سبب 
می شود شما به حالت ذهنی زیستن و بودن در زمان اكنون و حضور در لحظة حال، 
جابه جا شوید. با رفتن به این حالت ذهنی، شما دیگر خودتان را با افسردگی یكی 
نمی دانيد بلكه خود را ناظر بی طرفی می دانيد كه مشغول تماشای اُفت وخيز، فوران 
و فروكش افسردگی است. با ذهن آگاهی شما از اتفاق درونی و افسردگی یك قدم 
خود را به عقب می كشــيد و با فاصله به آن خيره می شــوید. با این جابه جایی در 
پنجرة نگاه، شما دیگر افسردگی را به عنوان چيزی كه هميشه با شما همراه خواهد 
بود، نمی بينيد، بلكه آن را فقط به صورت فوران و فروكش یك احســاس ساده و 
خشك وخالی نظاره می كنيد؛ بدون اینكه خود را در این فرایند سهيم بدانيد. شما با 
فاصله گرفتن از احساسات و نظارة بی قضاوت آن ها به این درك عالی نائل می شوید 
كه احساسات وجود انسان هيچ كدامشان ابدی نيستند بلكه هر كدام آغاز و پایانی 
دارند. فقط باید حوصله كرد و اجازه داد تا احســاس باال بياید، خود را نشان دهد 
و فروكش كند و محو شــود و برود. ذهن آگاهی همچنين به شما كمك می كند تا 
الگوهای ذهن خود را درك كنيد. با ذهن آگاه بودن شما می توانيد دریابيد كه ذهن 
شما چقدر راحت و سریع به وضعيت خلبان خودكار ناهشيارانه می رود چقدر ساده 
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با رفتن به وضعيت واكنش خودبه خودی، به چرخه های منفی فكر اجازه می دهد تا 
قدرت نمایی كنند و افسردگی بيشتری را برای شما به ارمغان آورند. آگاه شدن از این 
عادت های ذهن، اولين قدم برای شروع دیدن زندگی از یك پنجره و زاویة جدید 

است و با این كار قدرت افكار و اندیشه های افسرده ساز كاهش می یابد.

5. کاهش دردهای مزمن
ذهن آگاهی در كاهش دردهای مزمن تأثيری شــگرف دارد. در مطالعات كاهش 
اســترس مبتنی بر ذهن آگاهِی دكتر جان كابات زین، به دفعات مزایای ذهن آگاهی 
برای كاهش دردهای مزمن اثبات شــده است. به نظر می رسد كه واقع بين شدن و 
پذیرش درد به همين شكلی كه هست سبب می شود تا احساس آن كمتر شود. به 
جای اینكه عضالت موقع درد كشيدن جمع شوند و ميزان درد ناخودآگاه افزایش 
یابد. در ذهن آگاهی عضالت اطراف ناحية دردمند شــل و ریلكس می شوند و به 
این ترتيب از شــدت درد كاسته می شود. بدیهی است كه ذهن آگاهی باعث عالج 
قطعی درد نمی شود و باید برنامة درمانی پزشكان متخصص را برای رفع عامل درد 
و كاهــش آن دنبال كرد، اما به هر حال، تأثير ذهن آگاهی در كاهش دردهای مزمن 

انكارناپذیر است.

6. معنای عمیق  تر بخشیدن به زندگی
وقتی شما احساس آرامش عميق حاصل از ذهن آگاهی را در عمق وجود خویش 
درك كنيد، دیگر از خود نمی پرســيد كه معنا و هدف زندگی چيست. به وضوح 
خواهيد فهميد كه آرامش، عشق و لذت، همگی در درون خود شماست. در خواهيد 
یافت كه همة رنج ها و دردها و اندوه موجود در دنيا به خاطر آن است كه بشر خود 
را از درك و اســتفاده از این منبع درونی آرامش و عشــق و شادی، محروم ساخته 
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است. خواهيد فهميد كه احساسات بد و ناخوشایندی كه بعضی اوقات وجود شما 
را فرا می گيرند به خاطر دیدن دنيا از پنجره های اشــتباه است. وقتی درك كنيد كه 
هدف شما دسترسی عميق تر به منابع درون وجود خودتان است و این نه به خاطر 
خودتان بلكه به خاطر همة انســان هایی است كه در اطراف شما هستند، آن زمان 

زندگی برای شما معنایی زیبا و عميق خواهد یافت.

7. کاهش استرس
ذهن آگاهی می تواند استرس را كاهش دهد. این اتفاق زمانی می افتد كه شما 
از افكار و ایده ها و روحية خود در موقعيت های اســترس زا آگاه باشــيد. برای 
این كار، شــما پاسخ خود به موقعيت های اســترس زا را تغيير می دهيد. بدیهی 
اســت پاسخ به استرس روشــی مهم برای كاهش استرس است. ذهن اگاهی با 
هشيارسازی شما نسبت به حالت های جسمی، ذهنی و روانی خودتان و دیگران 
باعث می شــود كنترل اوضاع را به دســت بگيرید و بــا واكنش  های غيرارادی 
شــرایط را پراســترس تر نســازید. یك فرد ذهن آگاه در یك محيط پرتنش در 
برخورد با فریاد و دشــنام متقاباًل به داد و دشــنام متوسل نمی شود بلكه سعی 
می كند عامل اســترس زا را شناســایی كند و برای رفع آن چاره ای بيندیشد. به 
محض اینكه بتوانيد در سطحی عميق به واكنش های خودبه خودی مسلط شوید 
می توانيد نوع واكنش خود در هنگام برخورد با موقعيت های اســترس آفرین را 
تغيير دهيد. در موقعيت های منفی شــما به جای واكنش های منفی پاســخ های 
خردمندانه می دهيد. در این حالت، همة حركات شما حساب شده و خالقانه اند. 
در چنين شــرایطی می توانيد از اســترس موجود در محيط به نفع خود استفاده 

كنيد و آن را تحت كنترل خویش درآورید.
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8. مقابله با اضطراب
همه در زندگی اضطراب را تجربه كرده اند. اضطراب شب امتحان یا وقتی كسی 
می خواهد با ما مصاحبه كند یا وقتی مجبوریم جواب پس دهيم، اما این اضطراب 
وقتی به صورت دائمی درآید می تواند روزگار انسان را سياه كند. اضطراب و نگرانی 
به خاطر فكر كردن در مورد آینده است. شما ممكن است درگير اتفاقات بعد باشيد، 
اتفاقات ماه بعد یا سال بعد. ذهن شما در این مورد شروع به پيش بينی نتایج منفی 
درخصوص اوضاع آینده می كند و در نتيجه، احساســات و هيجانات پرچالش در 
وجودتان زنده می شود. اما ذهن آگاهی به شما می گوید به جای تمركز كردن روی 
اتفاقات شــوم آینده، روی همين اآلن و همين جا تمركــز كنيد و بدون هيچ گونه 
پيش داوری، لحظات اكنون را تجربه كنيد. به این ترتيب، شما شروع به رهایی خود 
از ذهــن آینده بين می كنيد و به خودتان اجــازه می دهيد دنيای قابل حس زنده در 

اطرافتان را مشاهده كنيد.

9. تنظیم عادت های خوردن
آیا از چيزی كه می خورید آگاه هســتيد؟ آیا مــزة چيزهایی را كه می خورید و 
می جوید قبل از قورت دادن درك می كنيد؟ آیا موقع خوردن حواستان به چيزی كه 
می خورید هست یا اینكه حواس خود را با خيره شدن به تلویزیون و خواندن كتاب 
و روزنامه پرت می كنيد؟ آیا وقتی دچار احساسات ناخوشایند می شوید به خوردن 
روی می آورید تا از شــر آن احساسات خالص شوید؟ اگر درون شما خالی باشد 
ممكن است برای پر كردن آن فضا به خوردن روی آورید یا هروقت ذهنتان نگران 
شد ممكن است یك شكالت بخورید. شاید استرس شما را وادار می كند كه بدون 
احساس گرسنگی ســراغ یخچال بروید و محتویات آن را بخورید و یا برعكس، 
نگرانی و اضطراب خود را با غذا نخوردن و بی اشــتهایی نشان دهيد. ذهن آگاهی 
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راهی متفاوت برای برخورد با هيجانات ناخوشایند پيش روی كسانی می گذارد كه 
موقع ناراحتی به سراغ خوردن می روند یا بی اشتها می شوند. غذا خوردن ذهن آگاهانه 
با بيدار شــدن و آگاهی دم به دم از فرایند آماده سازی و خوردن غذا سروكار دارد و 
در آن پيش داوری نكردن و پذیرفتن عادت های فعلی خوردن شما، مدنظر است. در 
غذا خوردن ذهن آگاهانه همچنين به پيام هایی كه بدن برای ما می فرستد نيز توجه 
می شود و با استفاده از این هشياری و آگاهی تعيين می شود كه چقدر باید بخوریم. 
با افزایش هشــياری هنگام خوردن شما می توانيد تصميم بگيرید كه چه چيزی را 
بخورید و چه چيزی را نخورید و این تصميم به صورت آگاهانه اتخاذ می شود. در 
خوردن ذهن آگاهانه شما دقيقاً متوجه می شوید چه موقع گرسنه اید و چه موقع باید 
از خوردن دست بكشيد. به همين خاطر، خوردن ذهن آگاهانه می تواند در حفظ وزن 

مناسب به شما بسيار كمك كند.

10. افزايش شادمانی شما
همه می خواهند شاد باشند. همة كارهایی را كه انسان انجام می دهد می توان نياز 
و طلب شادی بيشتر دانست. ســؤال این است كه بهترین راه برای افزایش شادی 
چيست. اینكه فقط به چيزهای مثبت فكر كنيد، برای شادتر شدن كافی نيست بلكه 
الزم است خود را درگير چيزهایی كنيد كه هر لحظه حس بودن و سرزندگی شما 

را تقویت كند.
ذهن آگاهی همان چيزی اســت كه می تواند شــادی روزافزون را برای انسان به 
ارمغان آورد. با ذهن آگاهی، ذهن به طور طبيعی مثبت تر می شود و حالت ارتجاعی 
و انعطاف پذیری آن نيز افزایش می یابــد. با افزایش انعطاف پذیری ذهن، ظرفيت 
آن برای مقابله با تنش ها ومصيبت ها به شــكلی ســالم و درست بيشتر می شود و 
به این ترتيب، برگشــت انسان به حالت شادی بعد از روبه رو شدن با مشكالت و 
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سختی های زندگی، بسيار سریع تر و بی دردسرتر خواهد بود. ذهن آگاهی همچنين 
ظرفيت انسان را برای مقابله با مشــكالت در آینده نيز افزایش می دهد. تمرینات 
ذهن آگاهی می تواند ساختار مغز را تغيير دهد و در نتيجه به شخص كمك كند تا در 

ایام سختی انعطاف پذیری بيشتری داشته باشد.

پی نوشت ها
1. Linhan
2. Kabat- Zin
3. Segnal
4. Teasdale
5. Williams
6. Baer

منابع
1. كاويانی، ح، ن، و، حاتمی ع. شــفيع آبادی. »اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر كيفيت زندگی افراد افسرده«، مجلة 

تازه های علوم شناختی، سال دهم، شماره 4، 1387.
2. محمدخانی، پ و م. خانی پور، درمان های مبتنی بر حضور ذهن به همراه راهنمای عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن 

برای پيشگيری از عود افسردگی، دانشگاه علوم پزشكی و توان بخشی، تهران، 1390.
3. Kabart- zinn, J(1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of your body and mind to face 
stress, pain and illness. New York: Delacort.

4. Linehan, M.M.(1993). Cognitive behavioral treatment of borderline personality disorder. 
NewYork: Guilford press.

5. Segal, Z. V.,Teasdale, J. D.,& Williams, J. M. (2002). Mindfulness Based cognitive therapy for 
depression. NewYork: The Guilford press.

6. Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical 
review. Clinical psychology: Science and Practice. 10, 125 – 143.





123

 ورزش و عزت نفس دختران 

حسن رحمان پور
دبير آموزش وپرورش شهرستان رشتخوار

 چكيده 
ایــن پژوهش مطالعــه ای نيمه تجربی بود كه جامعة آمــاری آن را دانش آموزان 
دختر مقطع راهنمایی شهرســتان رشتخوار تشكيل می دادند.گروه نمونه شامل 70 
دانش آموز دختر )14-12 ســال( یكی از مدارس راهنمایی بود كه به طور تصادفی 
در دو گــروه آزمایش )35 نفر( و گروه كنترل )35 نفر( قرار گرفتند. پرســش نامة 
اطالعات دموگرافيك و پرسش نامة عزت نفس كوپراسميت، توسط دو گروه تكميل 
شد. پرسش نامة عزت نفس كوپراسميت برای اندازه گيری عزت نفس كلی در كودكان 
و نوجوانان سن 8 تا 15 سال ساخته شده و شامل 58 سؤال است. در اندازه گيری 
عزت نفس نوجوانان روایی درونی پرسش نامه بين 0/87 و 0/92 و ضریب اعتبار به 
روش بازآزمایی 0/88 اعالم شــده است. در این پژوهش نيز اعتبار آزمون به روش 
آلفای كرونباخ 0/81 به دست آمد كه نشان از اعتبار مطلوب آن دارد. به منظور انجام 
پژوهش، گروه آزمایش زیر نظر مربی تربيت بدنی یك برنامة منظم ورزشــی را به 
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مدت 12 هفته و هر هفته دو جلسة 60 دقيقه ای فعاليت ورزشی شامل گرم كردن، 
حركات كششی و نرمشی، دویدن آهسته و سریع و انجام یك مهارت ورزشی شامل، 
واليبال و بسكتبال اجرا كرد و پس از اتمام برنامه هردو گروه مجدداً پرسش نامه را 

تكميل كردند. 
نتایج پژوهش نشــان داد كه مشاركت در فعاليت های ورزشی تأثير معناداری در 
عزت نفس نوجوانان دارد و اجرای یك برنامة ورزشی مناسب، عزت نفس دختران 

نوجوان را بهبود می بخشد و افزایش می دهد.

كليد واژه ها:  فعاليت ورزشی، عزت نفس، نوجوان، مقطع راهنمایی

 مقدمه 
نوجوانی دورانی حساس در شكل گيری عواطف و تفكرات آدمی است. در این 
مرحلة ســنی، افراد به ارزش و اهميت مقررات و روابط اجتماعی پی می برند و با 
رعایت كامل آن ها برای سازگاری اجتماعی آماده می شوند و از نظر اجتماعی رشد 
می كنند. رشد اجتماعی در واقع، رشد فرد در روابط اجتماعی است؛ به طوری كه او 
بتواند با افراد جامعه اش هماهنگ و ســازگار باشد. رشد اجتماعی مهم ترین جنبة 
وجود هر شخص محسوب می شود و شــامل مجموعه ای متوازن از مهارت های 
اجتماعی و رفتارهای انطباقی فرا گرفته  شده است كه فرد را قادر می سازد تا با افراد 
دیگر روابط متقابل مطلوب داشــته باشد، واكنش های مثبت از خود بروز دهد و از 
رفتارهایی كه پيامد منفی دارند، اجتناب ورزد. وجود ویژگی هایی همچون همكاری، 
مسئوليت پذیری، همدلی و خویشتن داری و خوداتكایی از مؤلفه های رشد اجتماعی 

است.
براساس نظر وایتزمن رشد اجتماعی همانند رشد جسمانی و ذهنی كميتی به هم 
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پيوسته است و به تدریج كمال می یابد. رشد اجتماعی كه الزمة پيشرفت بيشتر افراد 
اســت، به تدریج در طول زندگی و به طور طبيعی در برخورد با تجربيات گوناگون 
حاصل می شــود و در اصطالح به آن كمال یا پختگی می گویند. رشد اجتماعی در 
پسران از سه مرحلة تقليد، افتخار به شخصيت، و تعادل اجتماعی و در دختران از 
چهار مرحلة اطاعت، اضطراب، تقليد، و تعادل اجتماعی گذر می كند. در فرایند گذر 
از مراحل یاد شده، عوامل خانواده، گروه های اجتماعی و مدرسه اثرگذارند. گاریتا 
و همكاران نيز معتقدند كه فعاليت بدنی از جمله، فعاليت های ورزشــی گروهی و 
فعاليت های فوق برنامه در مدارس می تواند موجبات رشــد و سالمت اجتماعی را 
فراهم آورد؛ زیرا فعاليت ورزشی با ایجاد فرصت های فراوان برای تعامل اجتماعی 
و برخورد با محرك های مثبت و منفی، تجربة فشارهای روانی و جسمانی مختلف 
می تواند شــرایطی فراهم كند كه نوجوان به طور مستمر توانایی ها و ظرفيت های 

روانی و جسمانی خود را آزمایش و ارزیابی كند.
مطالعات انجام شــده در این زمينه نتایج متفاوتی داشته اند. بر این اساس، فرخی 
و ســيد زاده و بارت در مطالعات خود دریافتند كه بين رشد اجتماعی دانش آموزان 
ورزشــكار رشــته های انفرادی و گروهی و دانش آموزان غير ورزشــكار ارتباط 
معناداری وجود ندارد. اما كارتر و تومن در تحقيقات خود به این نتيجه رسيدند كه 
ورزشــكاران، اعم از رشته های گروهی و انفرادی، نسبت به غير از ورزشكاران از 
رشد اجتماعی باالتری برخوردارند. نتایج این تحقيقات نشانگر تأثير سودمند فعاليت 

بدنی بر رشد اجتماعی نوجوانان است.
 اگرچه سودمندی فعاليت بدنی تنها به رشد اجتماعی محدود نمی شود و فعاليت 
بدنی بر دیگر ویژگی های روانی و اجتماعی افراد نيز تأثير می گذارد. عزت  نفس یكی 
از این ویژگی های بسيار مهم انسان است كه از تعامل اجتماعی و فعاليت بدنی تأثير 
می گيرد. عزت نفس، احســاس ارزش و درجة تأیيد، تأكيد، پذیرش و ارزشمندی 
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است كه شخص نسبت به خود دارد. این ویژگی شخصيتی نتيجة زندگی اجتماعی 
و ارزش های آن است و در تمامی فعاليت های روزانة انسان به نوعی جلوه گر می شود 
و یكی از مهم ترین جنبه های شخصيت و تعيين كنندة ویژگی های رفتاری انسان به 

شمار می آید. 
عزت نفس متأثر از عوامل درونی و بيرونی است. منظور از عوامل درونی، عواملی 
است كه خود شخص آن ها را ایجاد می كند؛ مانند نظرات، باورها و اعمال یا رفتار 
فرد. در حالی كه عوامل بيرونی شامل كلية عوامل محيطی است. به طور كلی، فعاليت 
بدنی و ورزش سبب ایجاد احساس كفایت و كارایی و افزایش عزت نفس در فرد 
می شــود. از دیگر ویژگی های شخصيتی مرتبط با رشد اجتماعی و عزت نفس، كه 

تحت تأثير فعاليت ورزشی قرار می گيرد، خودكارآمدی است. 
خودكارآمدی با باورهای شخص در مورد توانایی اش در انجام مؤثر امور، ارتباط 
دارد و از منابع مختلف، از جمله پيروزی ها و شكســت های فرد، مشاهدة موفقيت 
یا شكســت افرادی كه شبيه او هســتند و ترغيب كالمی، تأثير می پذیرد. از این رو 
به نظر می رسد اشــخاصی كه خودكارآمدی شخصی باالتری دارند نسبت به افراد 
دارای سطح خودكارآمدی شخصی پایين بيشتر تالش می كنند، پشتكار بيشتری از 
خود نشــان می دهند و ترس كمتری را تجربه  می كنند. بر این اساس، ماركوس و 
همكاران و بالنچارد و همكاران در پژوهش های خود دریافتند بين فعاليت بدنی 
و خودكارآمــدی رابطه ای دو طرفه وجود دارد. ليانگ و همكاران نيز دریافتند كه 
خودكارآمدی با ميزان لذت بردن از فعاليت بدنی رابطة مســتقيم دارد. به عبارتی، 

خودكارآمدی باالتر موجب لذت بيشتر از فعاليت بدنی می شود. 
با توجه به اهميت ویژگی های شــخصيتی همچون رشد اجتماعی، عزت نفس 
و خودكارآمــدی و عوامل مرتبط با آن هــا در دانش آموزان، همچنين وجود نتایج 
متناقــض تحقيقات دربارة ارتباط فعاليت بدنی با این ویژگی ها و پيچيدگی روابط 
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اجتماعــی در جوامع امروزی، لزوم پرداختن به ویژگی های اجتماعی دانش آموزان 
و عوامل مرتبط با آن ها بيش از پيش احساس می شود. تعداد روز افزون افرادی كه 
برای برقراری ارتباط با دیگران مشــكل دارند یا به ترس از برخوردهای اجتماعی 
دچارند و یا دانش آموزان مبتال به اضطراب، افسردگی، عزت نفس و خودكارآمدی 
پایين و انزوای اجتماعی ضرورت پرداختن به رشــد اجتماعی و عوامل شخصيتی 

)عزت نفس و خودكارآمدی( مرتبط با آن را توجيه می كند.

 عزت نفس 
عزت نفس مفهومی بســيار مهم در روان شناســی نوجوان اســت و به افكار و 
احساسات فرد در ارتباط با خودش اشاره دارد )كارل، 2001(. احساس فرد نسبت 
به خودش، بســتگی به ایــن دارد به اینكه فرد چگونه به خــود ارزش می دهد و 
همين طور به كســب موفقيت های فردی، احساس كفایت و شایستگی و احساس 
مهم بودن وی بستگی دارد )پاپرین، 2005(. عزت نفس در بسياری از زمينه ها، مانند 
انتخاب دوستان و فعاليت  ها، بر تصميم گيری فرد تأثير می گذارد. )جانسون، 1999(.
 پاپرین )2005( اعتقاد داشــت كه كيفيت فعاليت هایی كــه نوجوانان انتخاب 
می كنند، از مهم ترین عناصر پيش بينی كننده و تضمين كننده موفقيت در طول سال های 
نوجوانی است. مشاركت در فعاليت های ورزشی می تواند به دختران نوجوان كمك 
كند تا سال های نوجوانی را به  خوبی طی كنند. همچنين تأثيرات مثبتی بر سالمت 

جسمانی و كل زندگی شان می گذارد. 
دخترانی كه فعاليت های ورزشــی انجام می دهند، احساس خودكفایتی بيشتر و 
توانایی رهبری باالتری دارند. آن ها از حاالت خلقی بهتری برخوردارند و سطوح 
اضطراب و افســردگی كمتری دارند. مهارت هــای اجتماعی آن ها باالتر می رود و 
اغلب نســبت به دخترانی كه در فعاليت های ورزشی شركت نمی كنند، در سطح 
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پایين تری از فعاليت های نامناسب جسمی قرار دارند )پدرسون و سيدمن، 2004(. 
این منافع به ویژه برای دختران اهميت زیادی دارد و این به دليل تغييراتی است كه در 
سنين نوجوانی و اوایل آن در آن ها ایجاد می شود. در این دوره رویدادهای بسياری 
بر عزت نفس دختران و نگاهی كه آن ها به خود دارند تأثير می گذارد. به دليل تأثير 
منفــی تغييرات در این دوران، مانند تغييرات بدنی، تغيير محيط مدرســه، افزایش 
مســئوليت پذیری نوجوان و غيره، عزت نفس بيشتر در معرض خطر است )دیل، 

ویكاری و دیك، 1997(.
راتكليف و جوس )2004(، عنوان كردنــد كه عزت نفس پایين در نوجوانان با 
رفتارهای پرخطر مانند افسردگی، نااميدی، تالش برای خودكشی، سوء مصرف الكل 
و مواد و رفتارهای پرخطر جنسی ارتباط دارد و اگر مورد توجه قرار نگيرد، منجر 
به مشكالتی می شود كه از دوران نوجوانی فراتر می رود و فقدان عزت نفس مزمن 
را به دنبال خواهد داشــت. به اعتقاد پاپرین )2005(، نوجوانانی كه در فعاليت های 
ورزشی مدرسه شركت می كنند، عملكرد بهتر و سوابق حضور و غياب بهتری دارند. 
وقتی نوجوانان خود را افرادی شایسته و باكفایت در محيطی خاص مانند ورزش 
ببينند، نســبت به كل شــخصيت خویش دید مثبتی پيدا می كنند )شفيلد، 2000(. 
دخترانی كه از نظر جســمانی فعال اند، احســاس بهتری در مورد بدنشان دارند و 
نسبت به رشد بدنی خود كمتر احساس نارضایتی و ناخوشنودی می كنند )پاپرین، 
2005(. دخترانی كه در فعاليت های ورزشی شركت می كنند، كمتر به بيماری های 
مزمن مبتال می شوند، دستگاه ایمنی قوی تر، استخوان های محكم تر و ناراحتی های 
قاعدگی كمتری دارند. چربی های بدنی در آن ها بهبود می یابد و امكان ابتالی آنان 
به بيماری های قلبی، فشارخون باال و سرطان پستان در مراحل بعدی زندگی كمتر 

است.
 همچنين مشاركت در ورزش تأثيرات خوبی بر شرایط تحصيلی نوجوانان دختر 
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دارد. ســطح نمرات و معدل باالتر و موفقيت های بيشتر در فعاليت های درسی در 
دخترانی كه در ورزش فعال اند، دیده شده است. اُفت تحصيلی و اخراج از مدرسه 
در آن ها كمتر است و شانس بهتری برای ورود به دانشگاه و ماندن در موقعيت های 

مناسبی كه به دست می آورند، دارند )هاریسون و نارایان، 2003(.
ریچمن و شافر )2000( عنوان كردند دخترانی كه در فعاليت های ورزشی شركت 
می كنند، در طول نوجوانی شان اغلب از نظر عاطفی و هيجانی سالم ترند و ارتباطات 
موفقيت آميز بيشــتری با همساالن و والدینشــان دارند. ورزش همچنين می تواند 
ویژگی های شــخصيتی مثبت مانند درســتكاری و صداقت، شجاعت، همكاری، 
پذیرش و اقتدار را گسترش دهد )گرنت، 1998(. دختران ورزشكار كنترل هيجانی 
بهتر و انگيزش رشد یافته تری دارند. رقابت ورزشی، چگونگی تبدیل  شدن به یك 
ورزشكار خوب، دســتيابی به اهداف، رقابت منصفانه، درس گرفتن از شكست و 

حل و فصل اختالف ها را به آ ن ها می آموزد )دارلينگ، كالدول و اسميت، 2005(.
   مشــاركت در ورزش عالوه بر مزایای ذكرشــده، تأثيــر مثبتی بر عزت نفس 
شــركت كنندگان دارد )بروكر، 2006؛ پاپرین، 2005 و والدرون، 2003(. مارتين و 
دیگران )2001( معتقد بودند كه مشاركت در یك برنامة ورزشی سازمان یافته، تأثير 
زیادی بر عزت نفس دارد. دختران نوجوانی كه در ورزش شركت می كنند، اطمينان 
بيشتری به خود دارند، بيشتر ابراز وجود می كنند )پاپرین، 2005( و رضایت بيشتری 
از بدنشان دارند )ریچمن و شافر، 2000؛ والدرون، 2003(. همچنين بروكر )2006(، 
طی پژوهشی تأثير مثبت ورزش را بر عزت نفس كلی و عزت نفس جزئی نشان داد.

 بویر )2007( نيز عنوان كرد دختران نوجوانی كه كمتر در فعاليت های ورزشــی 
شــركت می كنند نســبت به افرادی كه فعاليت های ورزشــی مداوم دارند، دارای 
عزت نفس پایين تری هســتند. تحقيقات هاگ كامــرون )2003(، نوویك )1998( 
و كوئينتــرو )2004( نيــز مؤید تأثير مثبت ورزش بــر عزت نفس كلی نوجوانان 
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دختر اســت. با توجه به نتایج پژوهش های پيشين، در این پژوهش به دنبال اثبات 
فرضيه های زیر هستيم: 

1. ميانگين نمرة عزت نفس نوجوانان شركت كننده در ورزش به طور معناداری باالتر 
از عزت نفس گروه كنترل است.

2. ميانگين نمرة عزت نفس پس از مشــاركت در ورزش به طور معناداری بيشتر از 
ميانگين عزت نفس قبل از شركت در فعاليت های ورزشی در گروه آزمایش است.

ایــن پژوهش مطالعه نيمه تجربی بود كه جامعة آماری آن را دانش آموزان دختر 
مقطع راهنمایی شهرستان رشتخوار تشكيل می دادند. گروه نمونه شامل 70 دانش آموز 
دختر 14ـ  12 سال یكی از مدارس راهنمایی رشتخوار بود كه به طور تصادفی در دو 
گروه آزمایش )35 نفر( و گروه كنترل )35 نفر( قرار گرفتند. دو پرسش نامة اطالعات 

دموگرافيك و عزت نفس كوپراسميت توسط دو گروه تكميل شد.
پرسش نامة عزت نفس كوپراسميت برای اندازه گيری عزت نفس كلی در كودكان 
و نوجوانان سن 8 تا 15 سال ساخته شده و شامل 58 سؤال است. در اندازه گيری 
عزت نفس نوجوانان روایی درونی پرســش نامه بين 0/87 و 0/92 ضریب اعتبار به 
روش بازآزمایی 0/88 اعالم شده است )كوپر اسميت، 1981(. در این پژوهش نيز 
اعتبار آزمون به روش آلفای كرونباخ 0/81 به دست آمد كه نشان از اعتبار مطلوب آن 
دارد. به منظور انجام پژوهش، گروه آزمایش یك برنامة منظم ورزشی را به مدت 12 
هفته و هر هفته دو جلسة 60 دقيقه ای فعاليت ورزشی شامل: گرم كردن، حركات 
كششی و نرمشی دو آهسته و سریع و انجام یك مهارت ورزشی شامل، واليبال و 
بسكتبال زیرنظر مربی تربيت بدنی اجرا كرد. پس از اتمام برنامه، هردو گروه مجدداً 
پرسش نامه را تكميل كردند. سپس داده ها توسط آزمون تی برای گروه های همتاشده 

و تحليل واریانس یك راهه تجزیه و تحليل شد.
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 يافته ها 
در گروه آزمایش 12 نفر، اول راهنمایی، 13 نفر دوم راهنمایی و 10 نفر ســوم 
راهنمایی بودند. ميانگين نمرة عزت نفس در پيش آزمون sd=12/85(73/14( بود. 

ميانگين نمرة عزت نفس در پس آزمون sd=13/03( 78/39( بود.
در گروه كنتــرل 13 نفر، اول راهنمایی، 11 نفر دوم راهنمایی و 11 نفر ســوم 
راهنمایی بودند. ميانگين نمرة عزت نفس در پيش آزمون sd=13/24( 73/37( و در 

پس آزمون sd=13/56( 73/84( بود.
قبل از اعمال متغير مســتقل )فعاليت های ورزشــی( عزت نفس در گروه مورد 
بررســی قرار گرفت. نتایج تفاوت معناداری را بين ميانگين نمرات عزت نفس در 
گروه آزمایش و كنترل نشــان نداد )p=0/45(. نتایج آزمون t برای مقایســة نمرة  
عزت نفس گروه آزمایش و گروه كنترل در پس آزمون نشان داد كه تفاوت معناداری 
بين نمرة عزت نفــس در دو گروه وجــود دارد )p > 0/001( و عزت نفس گروه 
آزمایش بعد از انجام فعاليت های ورزشی افزایش یافته است. نتایج آزمون واریانس 
نيز نشان داد كه تفاوت ميزان عزت نفس بعد از مداخله در دو گروه آزمایش و كنترل 

 .) p> 0/001( معنادار است
در مورد فرضية دوم پژوهش، نتایج آزمون t نشان داد كه ميانگين عزت نفس گروه 
آزمایش پس از شركت در فعاليت های ورزشی افزایش یافته و از 73/14 به 78/39 
رســيده كه حاكی از وجود تفاوت معنادار بين نمرات عزت نفس در پيش آزمون و 
پس آزمون اســت )p > 0/001(. این درحالی است كه تفاوت معناداری بين نمرة 
عزت نفس گروه كنترل در پيش آزمون )73/37( و پس آزمون )73/84( دیده نشــد 

.)p=0/36(
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  بحث و نتيجه گيری 
نتایج پژوهش نشــان داد كه مشاركت در فعاليت های ورزشی تأثير معناداری در 
عزت نفس نوجوانان دارد و اجرای یك برنامة ورزشی مناسب عزت نفس دختران 
نوجوان را بهبود می بخشــد و افزایش می دهد. تأثير ورزش در عزت نفس، یافته ای 
است كه در تحقيقات پيشــين به آن اشاره شده است. مطالعات نشان می دهند كه 
بين عزت نفس در ورزشــكاران و غير ورزشــكاران تفاوت معناداری وجود دارد. 
ریچمن و شــافر )2000(، نوویك )1998(، والــدرون )2003( و پاپرین )2005( 
همگی دریافتند كه ورزشكاران یك سال بعد از اولين تجربة مشاركت در ورزش، 
عزت نفس باالتری به غير ورزشكاران نشان می دهند. پاپرین )2005( عنوان كرد كه 
تجربة هشت هفته ای ورزش فرصت هایی را برای تجربة موفقيت، احساس كفایت، 
شایســتگی و توانمندی ایجاد می كند كه ممكن است به تغيير مثبت در عزت نفس 
بينجامد. اگر تجربة ورزش این عوامل را ایجاد نكند، ممكن اســت تأثير مثبتی بر 

عزت نفس نداشته باشد.
ویلســون )2000( عنوان كرد كه تجربة ورزش تحت تأثيــر عناصر دیگر قرار 
می گيرد؛ مانند سبك مربيگری، ســطح رقابت،  ارتباطات اجتماعی با هم تيمی ها، 
حمایت والدین و عوامل دیگر. اگر دانش آموز برای عواملی غيرمرتبط با عزت نفس، 
مانند خشنود كردن والدینی كه تمایل دارند كودك ورزش كند یا به خاطر تشویق 
همساالن و غيره، ورزش كند، این عوامل ممكن است حداقِل تأثير را بر عزت نفس 
او داشته باشند. از طرف دیگر، گرانت  )1998( اعتقاد داشت كه حتی مشاركت های 
اجباری در ورزش نيز تأثير مثبتی بر عزت نفس دارد. تجربه ای كه كودكان و نوجوانان 
در ورزش دارند بسيار مهم است. مشاركت در ورزش به رشد تسلط و كارآمدی، 

خودپندارة مثبت و عزت نفس باالتر و موفقيت و پيروزی منجر می شود.
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 نظام باور در آموزش  

مهدي اميراحمدي آهنگ
كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي

كليدواژه ها: نظام باور، آموزش، مدیریت

 مقدمه 
انسان در گذر زمان از طریق فعاليت ها و عملكردهای خود بر محيط و موقعيت اثر 
می گذارد و با این فرایند، سازگاری اش را با آنچه در پيش  رو دارد، افزایش می دهد؛ 
سازگاری با كار و فعاليت، با دیگران و با خود. در درون این تغيير و انطباق سازنده 
و ثمربخش، عقاید و نگرش هایی به شكل نامرئی عملگرند و بيش از همه می توانند 
انســان را تحت  الشعاع قرار دهند و نحوة تعامل او را رقم زنند. باورها و نگرش ها، 
به عنوان رابط بين موقعيت ها و تفكرات می توانند زمينه های ایجاد تعامل و سازگاری 
یا تنش و ناكامی را مهيا كنند و باعث رشد، تعالی و نشاط یا دلسردی، زودرنجی و 
گاه افسردگی افراد شوند. آیا تاكنون فكر كرده اید كه چرا افراد در موقعيت یكسان، 
برخوردهای متفاوتی دارند؟ چرا معلمان نسبت به كالس های درس و دانش آموزان 

قضاوت های متفاوتی دارند؟



136

مشاوره و هويت يابي 2

 نظام باور 
تفكر دربارة زندگی و فعاليت های روزمره، به شيوه ای متفاوت، مستلزم آگاهی از 
تجربه های زمان حال، از جمله هيجانات، برداشت ها و درك این موضوع است كه 
چگونه زمان حال، تحت تأثير رویدادهای گذشته است )سيگل و هارتسل، 2003(. 
ذهن ما از اشيا و ایده ها بازنمایی هایی می سازد و در جریان تقابل با محيط، آن ها را 
به اشكال گوناگون منعكس می كند. این ها مبنای قضاوت، استدالل، درك و تحليل 
ما می توانند قرار گيرند و ساخت شناختی مفيد یا آسيب زایی برایمان مهيا كنند كه 
گاه به گفتة بندورا »فرایندهای شناختی معيوب و ناكارآمد« را به جریان اندازند. مغز 
براســاس نوع نظام باور هر فرد به ارزیابی اطالعات می پردازد و این باورها هستند 

كه به فرد می گویند:
- چه اطالعاتی را حذف و چه اطالعاتی را تحليل كند.

- اطالعات را چگونه تفسير كند و چه معنایی به آن ها بدهد.
- كدام اطالعات را مرتبط و كدام را غير مرتبط تلقی كند.

- چه اطالعاتی را نگه دارد، به یاد بياورد و مورد توجه قرار دهد.
- چه چيز را سازنده و چه چيز را ناكارآمد و خطرناك بداند.

ما در تفســير و توضيح درون دادهای محيطی، در واقع نگرش ها و باورهایمان 
را مــورد توجه قرار می دهيم و در واقع آن ها هســتند كه محيــط اطراف را به ما 

می شناسانند و به شكل ناخودآگاه، شناخت و عمل ما را شكل می دهند.

 آموزش و نظام باور معلم 
چهارچوب جریان آموزشی كالس، هدایت شده و برنامه ریزی شده است كه گاه 
مكتــوب می گردد و نام »طرح درس« به خود می گيرد و گاه به دليل تجربة معلم و 
مشــخص بودن اهداف، به شكل ذهنی مورد توجه واقع می شود. در هر حال، این 
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فرایند، چهارچوب فعاليت های آموزشــی را تشكيل می دهد و حدود را مشخص 
می كند اما آنچه در كالس درس اتفاق می افتد، فراتر از پيش بينی های رفتاری، عملی 

و فكری موجود در طرح درس است.
فرایند آموزش به ویژه آموزش كالســی، موقعيتی ســاخته شده جهت ایجاد و 
گسترش توانایی هایی است كه افراد برای داشتن محيطی خوشایند، ارتباطی مؤثر و 
ســازنده و كسب نتایج مورد انتظار آماده می سازد. ویژگی خاص آموزش كالسی، 
تعامل و كنش متقابلی است كه بين معلم و فراگيرنده وجود دارد. این تعامل گرچه 
عامل مؤثری در انتقال مفاهيم توســط معلم و افزایش ميزان درك و فهم از سوی 
دانش آموز اســت و پایة انتقال مفاهيم در كالس درس اســت، گسترده ترین زمينة 
انتشار نظام باور معلم به شمار می رود. این ذهنيت ها، باورها، ساخت  های شناختی 
و نگرش ها، كنش فرد را متأثر می سازند، گاه بر كيفيت آن می افزایند و گاه از ميزان 

كيفيت شایسته و مورد انتظار می كاهند.

نظام باور معلم می تواند به دو شكل تجلی و ظهور پيدا كند:
- نظام باور شــخصی: مربوط به نگرش معلم نســبت به خــود و ویژگی ها و 

توانمندی های خود است.
- نظام باور اجتماعی: باورها و نگرش های فرد دربارة افراد و موقعيت های پيرامون 

را در خود جای می دهد.
گرچه هر دو به نوعی بر عملكرد معلم اثر می گذارند، آنچه در این مقاله مورد نظر 

است، ذهنيت و باورهای معلم نسبت به كالس درس و دانش آموز است.

 موقعيت آموزشی 
خستگی دانش آموز، مسائل زندگی روزمرة معلم و دانش آموز، ذهنيت های معلم، 



138

مشاوره و هويت يابي 2

تجــارب مرتبط با موضوع درس معلم، نوع پرســش دانش آموز و طرز بيان، نوع 
نگاه دانش آموز و موارد دیگر می توانند به راحتی گام های پيش بينی شدة آموزش را 
دگرگون كنند و این فرایند را از حالت عادی و پيش بينی شده خارج سازند. همة این 
حاالت، تغييرات و رخدادهای آموزشی، به تنهایی دگرگونی هایی هستند كه در هر 
زمينة اجتماعی به كرات مشاهده می شوند یا حتی می توانند در كالس های مختلفی 
اتفاق بيفتند و ما شاهد عملكرد كاماًل  متفاوت معلمان در برابر آن ها باشيم. آنچه در 

اینجا اهميت دارد، دليل این تفاوت رفتاری است.
انســان ذاتاً به درك پيشامدها گرایش منفی دارد. این امر احتماالً ميراثی است از 
نياكان ما كه از هزاران ســال پيش به ارث رســيده و دليل آن یادآوری و یادگيری 
تجارب تلخی است كه در رویارویی با محيط داشته است )مرزنو، 2011(. ذهنيت 
منفی، منتج به برداشت منفی از موقعيت و بر نحوة واكنش و عملكرد فرد تأثير سوء 

می گذارد و گاه باعث تشدید تغييرات و رفتارها نيز می شود.
رفتار برخاســته از دانش و تجارب كسب شــدة فرد است كه مبنای ذهنيت و 
تفكر ما را تشكيل می دهد. آگاهانه یا ناآگاهانه، در دام این باورهای غلط می افتيم و 
ناكارآمدی آن ها، ناكارآمدی عمل را تعيين می كند. انسان دنيا را براساس نظام باور 
خود تعبير و تفســير می كند. او می تواند با تغيير آن، دنيا را مدیریت كند و دنيای 
دیگری برای خود رقم زند كه هم برای خودش خوشایند باشد و هم بتواند از این 

طریق احساس خوبی را به دیگران منتقل كند.
در موقعيت آموزشی- كالس درس- دو ساختار فيزیكی كالس و دنيای درونی 
معلم به هم می پيچند و اثربخشــی یا ناكارآمــدی فعاليت ها را در فرایند یاددهی- 
یادگيری تعيين می كنند. البته دنيای درونی مســلط بر محيط فيزیكی اســت. چه 
موقعيتی را می توانيد مثال بزنيد كه اگر تفكر عوض می شــد، نتيجة دیگری به بار 

نمی آورد؟
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انســان هنگام مواجهه با موقعيت ها و مسائل زندگی، قبل از هر چيز می اندیشد 
و به تحليل موقعيت می پردازد. این ها محرك هایی هستند كه عكس العمل انسان را 
فرا می خوانند. رابط بين تحليل و واكنش فرد، افكار و باورهای او هستند كه فرد با 
داشتن آگاهی نسبت به وجود آن ها و آگاهی از تأثيرات عميق روانی و رفتاری آنان 
می تواند در رفتار و برخورد خویش تغيير ایجاد كند. دقت در موقعيت های فرضی 

زیر نشان می دهد كه چگونه تفكر می تواند كنترل كنندة محيط و رفتار باشد.

موقعیت فرضی1:
معلم در حال تدریس اســت و دانش آموز به بغل دســتی خود گهگاهی چيزی 
می گوید )محرك(. معلم با مشــاهدة این موقعيت فكر می كند كه دانش آموز نه به 
درس توجه می كند و نه اجازه می دهد كه دیگران از مباحث كالســی استفاده كنند 
)تفكر(. معلم احســاس ناخوشــایندی را تجربه می كند و كمی عصبانی می شود 
)احساس(. بنابراین به دانش آموز خيره می شود، با عصبانيت او را صدا می زند و به 
بيرون كالس هدایت می كند )رفتار( و به این شــكل می خواهد مدیریت كالس را 

در اختيار بگيرد.

موقعیت فرضی2:
معلم گرم تدریس است. دانش آموزی سرش را به سمت بغل دستی برمی گرداند 
و چيزی به او می  گوید. معلم این كار او را نادیده می گيرد و به تدریس ادامه می دهد 
اما باز هم رفتار دانش آموز تكرار می شود )محرك(. معلم كه فكر می كند ابهامی در 
تدریس وجود دارد و همين امر مانع آن شده است كه دانش آموز متوجه مطلب شود 
)تفكر(، به آرامی و همراه با كمی دلخوری )احساس( كنار ميز دانش آموز می رود و 
می گوید: »نكتة مبهمی در موضوعات وجود دارد كه می خواهی بيشــتر و واضح تر 
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توضيح داده شود؟« )رفتار(.
با توجه به موقعيت های بيان شده، آنچه رفتار معلم را شكل می دهد، نه موقعيت 
ایجاد شــده، بلكه نوع برداشــت و تفكر مربوط به موقعيت است. وقتی مسئله ای 
در كالس یا در هر موقعيت روزمره رخ می دهد،  ما به آن می اندیشــيم و این تفكر 
و اندیشه، احســاس خاصی را در ما به وجود می آورد و باعث واكنش می شود كه 
این واكنش متناسب با نوع تفكر، می تواند متفاوت باشد. چون پيامدهای هيجانی، 
بالفاصله بعد از وقوع گرفتــاری رخ می دهند، ما توجه نمی كنيم كه باورها، علت 

اصلی پيامدهای هيجانی هستند.

 مديريت نظام باور 
اگرچه ما روی رویدادهای فعال كنندة باورها كنترل نداریم، قدرت آن را داریم كه 
باورها- بخشی كه مربوط به دنيای ماست- را كنترل كنيم. نظام باورها، گرایش ها، 
تعصبات و افكاری اســت كه به شكل ناخودآگاه فرایندهای ارتباطی و تعاملی ما 
را متأثر می ســازند و می توانند نتایج را دگرگون سازند. آن ها رابط بين محرك ها و 
رفتارهای آموزشی و غيرآموزشی معلم هستند و برای تغيير نحوة عملكرد او می توان 
ميزان آگاهی اش را نسبت به ســاختار و نوع وجودی آن ها افزایش داد و زمينه را 
برای نظارت و مدیریت آن ها فراهم ســاخت. معلم و هر فرد دیگری می تواند در 
موقعيت های ایجاد شده با رعایت موارد زیر عملكرد خود را هدایت و راهبری كند 

و از انتشار افكار ویروس گونه و موذی به محيط جلوگيری نماید.
 در مواجهه با موقعيت به برداشت های خود توجه كنيد و نتایج برداشت های خود 

را تصور نمایيد.
 موقعيت را بررسی كنيد و بيندیشيد كه چه برداشت های دیگری ممكن است از 

آن موقعيت وجود داشته باشد. 
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 برداشت های خود را تحليل كنيد، بررسی نمایيد كه تحت تأثير چه تجربه ای، این 
برداشت ها به ذهنتان رسوخ كرده اند.

 بدانيدكه آرامش و عملكرد مطلوب شما، با برداشت و تالطم افكارتان همبستگی 
زیادی دارد.

 به جای توجه به محرك و رفتار، به ذهنيت ها و اعتقادات خودتان رجوع كنيد.

مطالبی كه هنگام ارزیابی موقعيت ها و حوادث زندگی به خود می گویيد، به طور 
مستقيم، احساسات و رفتار شما را تغيير می دهند و به نوعی، تعيين كنندة مقصد و 
نتيجة عمل اند. پس ما با تغيير باور، تغيير نتایج را خواهيم دید. قانون زندگی، قانون 

باورهاست.
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 ذهن آگاهي يا بهوشياري  

سميرا رنج بردار
كارشناس ارشد روان شناسي

 اشاره 
ذهن آگاهی1 مفهومی است كه در سال های اخير مورد توجه بسياری قرار گرفته 
است. اساس آن از تمرین های مراقبة بودایی اقتباس شده كه ظرفيت توجه و آگاهی 
پيگير و هوشمندانه فراتر از تفكر را افزایش می دهد. این مهارت به  »آگاهی از آنچه 
در لحظة كنونی اتفاق می افتد« تعریف شــده و  روشــی برای زندگی بهتر است. 
ذهن آگاهی ما را یاری می كند كه درك كنيم هيجان های منفی اتفاق می افتند اما جزء 

ثابت شخصيت ما نيستند.

كليدواژه ها: ذهن آگاهی، توجه، بهوشياری

ذهن آگاهی به معنای توجه ویژه،  هدفمند، در زمان كنونی، و خالی از پيش داوری 



144

مشاوره و هويت يابي 2

و قضاوت اســت )كابات- زین، به نقل از ســگال و همــكاران، 2002؛ به نقل از 
كاویانــی، 1384(. یعنی بودن در لحظه با هر آنچه اكنون هســت، بدون قضاوت 
و اظهارنظــر دربارة آنچه اتفاق می افتد؛ یعنی تجربة واقعيت محض بدون توضيح 
)كاویانی، 1387(. به عبارت دیگر، تعمقی غيرعمد بر وقایع حاضر و جاری و نوعی 
آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت از آنچه اكنون در حال وقوع است، تعریف می شود 
)هيز و ویلســون، 2002؛ رایان و براون، 2003(. در واقع، ذهن آگاهی چيزی نيست 
جــز حواس جمعی و حضور ذهن صددرصد در زمــان اكنون و همين جایی كه 
هستيم، و به صورت لحظه به لحظه مترصد و تماشاچی بودن فكر و احساسات متناظر 
با آن. این تماشــاچی و شاهد ســاكت و آرام قضاوت نمی كند و از آنچه هست و 
مقابلش رخ می دهد، نمی گریزد و همه چيز زندگی را واقعاً همان گونه كه هســت 

می بيند و برانداز می كند.
براســاس نظر بایرون )2006( راهبردهای مفيد ذهن آگاهی برای ایجاد و حفظ 
آگاهی عبارت اند از: فقدان قضاوت و ارزشــيابی، صبر و شكيبایی، ذهن آغازگر؛ 

درگير نشدن، پذیرش و رها شدن )گل پورچمنی، 1391(.
ذهن آگاهی به ما اجازه می دهد كه در زمان حال حوادث را كمتر از آن ميزان كه 
ناراحت كننده اند، دریافت كنيم. وقتی ما نسبت به زمان حال آگاهيم دیگر توجه مان 
با گذشته یا آینده درگير نيست؛ درحالی كه بيشتر مشكالت روانی ناشی از تمركز بر 

گذشته خود است )آذرگون و همكاران، 1387(.

 تغييرات عصب شناختی ذهن آگاهی 
هدف اصلی ذهن آگاهی آرام ســازی نيست اما مشاهدة غيرقضاوتی رویدادهای 
منفی درونی یا برانگيختگی فيزیولوژی باعث بروز این حالت می شود )بوركووك،  
2002(. این مراقبه، به فعال شــدن نواحی ای از مغز منجر می شود كه نقش مهمی 
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در ایجاد عواطف مثبت و اثرهای ســودمند در كاركرد ایمن سازی بدن ایفا می كنند 
)دیویدســون و همــكاران،  2003(. به عبارت دیگر، از آنجا كه مغز را خاســتگاه 
رفتــار می دانيم،  هر نوع تغيير رفتار نيازمند تغييرات ســاختاری و عملكردی مغز 
اســت. پژوهش های عصب شناختی صورت گرفته در زمينة مبانی عصب شناختی 
تمرین های مبتنی بر مراقبه و ذهن آگاهی، حاكی از تنظيم حاالت هيجانی همراه با 
افزایش فعاليت  در قشر پيش پيشانی و كاهش فعاليت در نواحی آميگدال و اینسوال 
است. از دیگر ســو، بررسی های عصب شناختی متعدد روی كاركردهای توجهی، 
درگيری نواحی پيش پيشانی را در جهت دهی توجه پایدار و عملكردهای اجرایی 
شناختی مبتنی بر توجه پایدار نشان داده است )به نقل از نجاتی و همكاران،  1391(.

 نقش توجه در ذهن آگاهی 
توجه یكی از مؤلفه های بنيادی ذهن آگاهی اســت و روان شناسان شناختی انواع 
مختلفــی از توانایی های توجهی را از هم متمایز كرده اند كه دو شــكل عمدة آن 
شــامل ظرفيت توجه برای یك دورة طوالنی نســبت به یك شیء )توجه پایدار( 
و توانایی بازداری فرایند فكر، هيجان یا احســاس )توجه انتخابی( است )نجاتی و 
همكاران، 1391(. این مهارت شامل توجه قاطعانه در زمان حاضر به اموری است كه 

ما تا به حال طور دیگری به آن ها توجه كرده ایم. 
نمونه هایی از این امور آگاهی از تنفس،  درد پشــت گردن، افكار منفی و نگرانی 
دربارة كارهایی اســت كه شما می خواهيد فردا انجام دهيد و شامل تمركز مكرر و 
مجدد ذهن در زمان حاضر است. هر فكر، احساس یا حس  هایی كه وارد توجه شما 
می شــود، به همان گونه كه هست، مورد تائيد و پذیرش قرار می گيرد. این واكنش 
پيشگيرانه برای افكاری است كه شما را غمگين یا مضطرب می كند و شما را یاری 
می دهد تا به حالت تعادل بعد از هيجان های تجربه شــدة منفی بازگردید )بایرون،  
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2006؛ به نقل از گل پورچمنی، 1391(.
به واسطة تمرین ها و تكنيك های مبتنی بر ذهن آگاهی، فرد نسبت به فعاليت های 
روزانة خود آگاهی پيدا می كند؛ به كاركرد خودكار ذهن در دنيای گذشــته و آینده 
آگاهی می یابد و از طریق آگاهی لحظه به لحظه از افكار، احساســات و حالت های 
جسمانی بر آن ها كنترل پيدا می كند و از ذهن روزمره و خودكار متمركز بر گذشته 

و آینده رها می شود )سگال و همكاران، 2002؛ به نقل از بيرامی، 1388(.
در ذهن آگاهی، توجه به بدن و تنفس تمرین می شود و ما از حس های مختلفی 
كه در بدن و حتی تنفس خود تجربه می كنيم، آگاه می شــویم. همچنين درمی یابيم 
زمانی كه در حالت خشم و عصبانيت بدنمان گرم می شود یا در حالت ترس، ضربان 
قلبمان افزایش می یابد و تنفسمان تغيير می كند و كوتاه و تند می شود، با انجام این 
تمرین ها،  توجه به بدن را هرچه بيشتر تجربه می كنيم و این آگاهی زمينه ساز كنترل 

بعدی است.
آموزش ذهن آگاهی به طور خاص شامل حفظ آگاهی به صورت ارادی و براساس 
توجه به موضوع خاص مانند احساســات فيزیكی در بدن )به عنوان مثال، حركت 
تنفــس به داخل و بيــرون( از یك لحظه  به لحظة دیگر اســت. با این حال، ذهن 
با افكار، احساســات، صداها یا دیگر احساسات بدنی منحرف می شود؛ محتوای 
آگاهی به خاطر ســپرده می شود و سپس به آرامی اما به طور جدی به سمت اهداف 
محافظت شدة مشخص قبلی برمی گردد. این فرایند بارها و بارها در مراحل روزانة 
تمرین هوشياری فراگير تكرار می شود. در این روش، یك تمركز اوليه مانند تنفس 
می تواند به عنوان مركز تكيه گاهی عمل كند كه برای بازگشت آگاهی به زمان حاضر 
به كار می رود و منحرف شدن از واقعيت را، از طریق جریانات فكری كه اغلب در 
آن ها غرق هستيم، كاهش دهد. همچنين مشاهدة گستردة افكار به ما اجازه می دهد 
تا الگوهای مشــابه فكری را به صورت افكار و نه  به این عنوان كه ضرورتاً و قطعًا 
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واقعيت دارند را تجربه كنيم.
به نظر كابات- زین )2003( آموزش كنترل توجه در جهت روشن بودن و روشن 
دیدن است كه به صورت غيرعادت یافته و متعالی عمل می كند. توجه فراگير به این 
معناست كه ما در همة لحظات به صورت گسترده متوجه باشيم كه چه كسی هستيم، 

چه كاری انجام می دهيم و چرا آن كار را انجام می دهيم )گل پورچمنی، 1391(.
به نظر می رسد آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی با ترغيب افراد به تمرین مكرر 
توجه متمركز روی محرك های خنثی و آگاهی روی جسم و ذهن، افراد اضطرابی 
را از اشــتغال ذهنی با افكار تهدید كننده و نگران كننده به صورت اتوماتيك خارج 
می كنند. یعنی این فنون با افزایش آگاهی فرد از تجربيات لحظة حاضر و برگرداندن 
توجه بر سيســتم شناختی و پردازش كارآمدتر اطالعات موجب كاهش نگرانی و 

تنش فيزیولوژیك در فرد می گردد )كاویانی، جواهری و بحيرایی، 1384(.
درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی به واســطة اینكه به هر دو بعد جسمانی و ذهنی 
می پردازند، دارای اثربخشی باالیی برای درمان برخی اختالالت بالينی و بيماری های 
جسمانی گزارش شده اند. بررســی ها نشان می دهند كه درمان های مبتنی بر تفكر 
نظاره ای در كاهش فشار روانی، درد مزمن، اضطراب، پيشگيری از عود افسردگی، 
اختالل اضطراب تعميم یافته، اختالل پس از استرس ضربه ای، اضطراب امتحان و 

سایر اختالل ها مؤثرند )ویتكویتز، مارالت و واكر، 2005(.

 پنج تمرين برای ذهن آگاهی 
تنفس آگاهانه: این تمرین بســيار ســاده و در عين حال دارای نتایج دقيقی است. 
هنگام نفس كشيدن ذهنتان را به تنفس خود متمركز كنيد و آگاه باشيد با 
دم نفس به داخل ریه ها و با بازدم نفس، از اعماق شكم به بيرون رانده 
می شــود. الزم نيست مانع افكار گذشته و آیندة خود شوید. وقتی این 
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عمل را انجام می دهيد، افكار ذهنی متوقف می شوند و به مسئلة دیگری 
فكر نمی كنيد؛ چون تمام تمركز و حواســتان به تنفس است. كسی كه 
مرده است؛ نفس نمی كشد اما شما زنده اید و برای همين باید خوشحال 
باشيد و از زنده بودن خود لذت ببرید. مهم نيست زمان كمی را به آن 
اختصاص می دهيد، مهم این اســت كه زمانی را بدون توجه به افكار 

دیگر به تنفس اختصاص داده اید.

تمركز: دومين تمرین تمركز روی شروع و پایان تنفس است. مهم نيست كوتاه یا 
بلند نفس می كشيد؛ مهم این است كه روی یك مسئله به انتخاب خود 
متمركز شــده اید. اگر هنگام دم یا بازدم به یاد بياورید كه چراغ اتاق را 
خاموش نكرده اید، یك فاصله ایجاد می شود. اگر همين توجه را ادامه 

دهيد، به طور طبيعی رفته رفته آرام تر و عميق تر نفس می كشيد.

آگاهی نسبت به بدن: وقتی نسبت به بدن خود آگاه باشيم، یعنی ذهن را كنار بدن 
نگه داشته ایم؛ در اینجا و اكنون )درحالی كه معموالً ذهن ما در گذشته 
یا آینده ســير می كند و تنها جسممان در زمان حال است(. وقتی كنار 
خانواده هســتيم اما ذهنمان درگير پروژه ها یا مسائل دیگر است، نيز 
همين جدایی ذهن از بدن رخ می دهد. همين  كه هنگام نفس كشيدن به 
جسم خود توجه كنيم، به این معناست كه ذهن را كنار جسم در اینجا 

و در اكنون نگه داشته ایم.

رها كردن تنش: وقتی نسبت به بدن خود آگاه باشيم، متوجه می شویم در كجا تنش، 
در كدام قســمت ها درد و در كجا استرس داریم. اگر ذهن برای مدت 
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طوالنی متوجه تنش و درد نباشد، به جسم ما آسيب می رساند؛ بنابراین، 
بهتر است شيوة رهایی از آن را فرا بگيریم. تمرین سختی نيست؛ هنگام 
نشستن، دراز كشيدن یا حتی در حالت ایستاده یكی یكی قسمت های 
مختلف بدن خود را درنظر بگيرید. ببينيد در كدام قسمت ها احساس 
گرفتگــی یا تنش می كنيد. آن را آرام و رها كنيد. هنگام رانندگی وقتی 
به چراغ قرمز می رســيد، بخش های دارای تنيدگی را آرام كنيد. هنگام 
آشپزی، شستن ظرف ها، آب دادن به درختان و ... می توانيد این تمرین 

را انجام دهيد. 

پياده روی با تعمق: اینكه می توانم راه بروم و با هر قدم شگفتی های زندگی را ببينم 
بسيار لذت بخش است. بدن و ذهن كنار هم هستند. بدن من زیبایی ها 
را می بينــد و من به آن ها فكر می كنم )تجربه ای دیگر از اینجا و اكنون 
بودن(. همين كــه روی زمين راه می روم و هر لحظه با تجربة جدیدی 

مواجه می شوم، نيز اهميت دارد )هان، 2013(
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١

یک  یا  «بودن»  شیوۀ  یک  می توان  را  ذهن آگاهی 
درک  مستلزم  که  کرد  توصیف  «فهمیدن»  شیوۀ 
حضور  کامالً  اگر  است.  شخصی  احساسات  کردن 
که  دهیم  تشخیص  نمی توانیم  باشیم،  نداشته 
به  می توانیم  چطور  دارد،  وجود  امکاناتی  چه  دقیقاً 
تغییر  چگونه  و  باشیم  داشته  دسترسی  امکانات 
یک  ذهن آگاهی  طرفی،  از  کنیم.  ایجاد  رشد  و  شکل 
است؛  رهایی  به  رسیدن  برای  مهم  زیربنایی  عامل 
توقف  و  کردن  خاموش  برای  قوی  و  مؤثر  روشی  زیرا 
است.  فرد  خود  ذهنی  فشارهای  یا  و  دنیا  فشارهای 
وقتی فرد درمی یابد که ذهن دائماً در حال تغییر و تفسیر 
است، قادر می شود با دقت بیشتری به افکار خود توجه 
کند و بدون بیزاری یا قضاوت آن ها را مورد بررسی قرار 
دهد و علت وجود آن ها را دریابد. تمرین ذهن آگاهی 
به فرد می دهد که دریابد «افکار صرفاً  را  توانایی  این 
است  ممکن  افکارش  می فهمد  که  زمانی  و  افکارند» 
حقیقت نداشته باشند، راحت تر می تواند آن ها را رها کند. 
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