DOI: 10.29252/rbs.19.3.404

Journal of Research in Behavioral Sciences
Year 2021, Volume 19, Issue 3

Predicting the mental health based on the Mindfulness Scale, Age and Gender in
Guilan Province’ Athletes at the COVID-19 prevalence
Siavash Khodaparast

1

, Hassan Abdi

2

, Seyed Hadi Naghibi

3

, Zahra Rezaei

4

1. Department of Physical Education, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2. (Corresponding author) Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
3. Department of Physical Education, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
4. Department of Psychology, Tehran Medical Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract
Aim and Background: The global prevalence of COVID-19 has affected mental health and has had many
psychological consequences especially for athletes; Therefore, the aim of this study was to predict the mental
health based on the Mindfulness, Age and Sex Scale in Athletes in Guilan Province at the Outbreak of COVID19.
Methods and Materials: The research method is descriptive correlation. The statistical population of the study
consisted of elite athletes of Guilan province in 1400. Sampling method was determined randomly and based on
entry and exit criteria by referring to sports clubs and physical education offices of 95 people. The research tools
were the mindset of Brown and Ryan MMAS in 2007 and the SCL-90-R questionnaire of Dragotis et al. In 1999.
Descriptive statistics and dispersion indices as well as descriptive statistics and correlational statistical tests such
as Pearson and stepwise multiple regression analysis were used to analyze the data. SPSS software version 25
with a significance level of 0.05 was used.
Findings: The results showed that there is a relationship between mindfulness scale and mental health in male
and female athletes in Guilan province according to age (P≥0.001). Also, the variable of mindfulness predicts
mental health according to gender in athletes in Guilan province (P≥0.001).
Conclusions: It seems that mindfulness can be a predictor of mental health in men and women athletes.
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پیش بینی سالمت روانی براساس مقیاس ذهن آگاهی ،سن و جنس در ورزشکاران استان گیالن
در زمان شیوع COVID-19
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 -1گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 -3گروه تربیتبدنی و علوم ورزشی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 -4گروه روانشناسی ،واحد علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
چکیده

زمینه و هدف :شیوع جهانی  COVID-19بر سالمت روان اثر گذاشته و پیامدهای روانشناختی بسیاری بهویژه برای ورزشکاران به همراه داشته
است؛ بنابراین ،هدف از این پژوهش پیشبینی سالمت روان براساس مقیاس ذهن آگاهی ،سن و جنس در ورزشکاران استان گیالن در زمان شیوع
 COVID-19میباشد.
مواد و روشها :روش تحقیق توصیفی همبستگی میباشد .جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران نخبه استان گیالن در سال  1400تشکیل دادند .روش
نمونهگیری بهصورت تصادفی و براساس معیارهای ورود و خروج با مراجعه به باشگاههای ورزشی و ادارات تربیتبدنی  95نفر تعیین شد .ابزارهای تحقیق
را ذهن آگاهی بررراون و رایرران ) )MMASدر سررال  2007و پرسشررنامه  SCL-90-Rدراگرروتیس و همکررارانش در سررال  1999تشررکیل داد .جهررت
تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار توصیفی و شاخصهای پراکندگی و همچنین آمار توصرریفی و آزمونهررای آمرراری همبسررتگی ماننررد پیرسررون و تحلیررل
رگرسیون چندگانه روش گامبهگام استفاده شد .از نرمافزار  SPSSنسخه  25با سطح معنیداری  0/05استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که بین مقیاس ذهن آگاهی و سالمت روان در ورزشکاران مرد و زن استان گیالن روانی با توجه به سن ارتباط وجررود
دارد ( .)P ≥0/001همچنین متغیر ذهن آگاهی پیشبینی کننده سالمت روان با توجه به جنسیت در ورزشکاران استان گیالن میباشد (.)P ≥0/001
نتیجهگیری :به نظر میرسد که ذهن آگاهی میتواند پیشبینی کننده سالمت روان در مردان و زنان ورزشکار باشد.
واژههای کلیدی :سالمت روان ،ذهن آگاهی ،مردان ،زنانCOVID-19 ،
ارجاع :خداپرست سیاوش ،عبدی حسن ،نقیبی سید هادی ،رضائی زهرا .پیشبینی سالمت روانی براسااام مقیااام آهاان گاااهی ،ساان و جاان

در

ورزشکاران استان گیالن در زمان شیوع  .COVID-19مجله تحقیقات علوم رفتاری 1400؛ .404-414 :)3(19
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مقدمه
شیوع جهرانی COVID-19برر سرالمت روان در سراسرر
جهان تأثیر منفی گذاشته است .برای پاسخگویی مرثثر بره ایرن
شرایط اضرطراری ،بره یرا پاسرر فروری بینالمللری از طررف
متخصصان بهداشت روان نیاز است ( .)2 ,1محققران در سراسرر
جهان بهسررعت میتواننرد برا رربرالگری ترأثیر روانری فاصرله
اجتماعی و قرنطینه سازی به این مسئله بپردازنرد ( .)4 ,3نترایج
مطالعات اولیه با استفاده از رسرانههای اجتمراعی ماننرد ترویتر و
ویبو نشان داده است که پستهای مربوط به احساسات منفری و
حساسرریت برره خطرررات اجتمرراعی در حررین قرنطینرره بسرریار
افزایشیافتهاند ( .)6 ,5مطابق با این یافتهها ،یا مطالعره دیگرر
در مورد تأثیر روانشناختی COVID-19در میران ایتالیاییهرا
در هفتررره اول قرنطینررره نشررران داده اسرررت کررره  ٪40از
شرکتکنندگان پریشانی روانی باال و حدود  ٪30عالئر برالینی
پس از سرانحه را نشران دادنرد ( .)7بررعکس ،عملکررد دفراعی
انطباقی با تنظی بهتر و عالئ کمتر پس از سانحه همرراه بروده
است (.)8
با اشاره به عوامل بهاصرطال محراف کراهش اسرترس در
چش انداز تاریخی ،برخی از تواناییهرای انسران را کره قربالً در
دوران باستان توصیفشده است (بهعنوانمثال ،بودیسر و دیگرر
سنتهای قابلتأمل) که ممکن است برخی از ابزارهای معتبر در
مقابله با استرس را نشان دهند ،شناسایی میکند .این تواناییهرا
ممکن است از فرایندهای شناختی مختلف مانند توجه ،حافظره و
فکر متفاوت باشد .یکی از این فرایندهای شناختی ممکن است با
آگاهی ،تجربه آگاهی که با توجه عمدی به آنچه در حال حاضرر
اتفاق میافتد و با نگرش ریر داوری فعال شود شناخته شود (.)9
بهعبارتدیگر ،ذهن آگاهی ممکن است بهعنوان فرآیندی شامل
توجه ،آگاهی و پذیرش ذهن باز لحظه فعلی تعریرف شرود .ایرن
مربوط به کیفیت آگاهی است و با تفکر بازتابی شناخته نمیشود
بلکه "در لحظه مشاهده" نمایشی ازآنچه اتفاق میافتد را نشران
میدهد (.)10
در  30سال گذشته بسیاری از محققان بامطالعه ماهیت ذاتی
آن در انسان و تقویت احتمالی آن از طریق آموزشهای محیطی
و رفتاری ،این توانایی انسران را موردمطالعره قررار دادهانرد (,11
 .)12به نظر میرسد تا به امروز ،این توانایی ذهن آگاهی به سایر
ساختارهای روانشرناختی ماننرد هروش هیجرانی ،درت ،توجره،
ویژگیهای شخصیتی و مکانیس های دفاعی مربوط باشرد (,13

مواد و روشها
روش تحقیق توصریفی همبسرتگی میباشرد .جامعره آمراری
تحقیق را ورزشکاران نخبه استان گیالن در سال  1400تشکیل
دادند .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی و براساس معیارهرای
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 .)14همچنین ثابتشده است که ذهن آگاهی پیشبینری کننرده
خوبی برای افسردگی ،اضطراب ،استرس و بهزیستی در ارتباط با
خرود شررفقتی ،خودکارآمرردی و جنسرریت اسررت ( .)16 ,15ذهررن
آگاهی ممکن است بهعنوان درمرانی بررای بیماریهرای روانری
مرتبط با استرس و سایر اختالالت بهداشرت روان مورداسرتفاده
قرار گیرد ()18 ,17؛ و در تقویت عملکرد سیسرت ایمنری ( )19و
خودتنظیمی ،از طریق آموزش کنترل توجه ،تنظری احساسرات و
خودآگاهی ( )21 ,20مرثثر اسرت .جالبتوجره اسرت ،یافترههای
مشابه در مطالعرات اخیرر در مرورد نقرش اصرلی مکانیسر های
دفاعی و عملکردهای روانشناختی مرتبط در بیماریهای مرزمن
نشان داده شده است ( .)23 ,22بهطور خاص ،بره نظرر میرسرد
اختالالت خلقی بر پاسر جسمی و روانی بره درمران در بیمراران
مزمن تأثیر منفی میگذارد ( .)25 ,24مطالعات اخیر نشان داد که
تمایل به ذهن آگاهی به اضطراب و افسردگی مربوط میشرود و
این در بین جمعیتهای مختلف بالینی قابلمشراهده اسرت (,26
 .)27چنرردین بررس ری سیسررتماتیا و متاآنررالیز اثرررات سررودمند
قابلتوجهی بر عالئ افسرردگی و اضرطراب در بیمراران تحرت
درمان با مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی نشران دادهشرده اسرت
( .)29 ,28مشاهده میشود که بیماری کرونا ویرروس بره علرت
ناشررناخته بررودن پیامرردهای روانشررناختی مختلفرری همچررون
اضطراب ،استرس ،خودبیمارانگاری ،اخرتالل وسواسری اجبراری،
فوبیای کرونا و درنهایت افسردگی و انزوای اجتماعی ،بره دنبرال
دارد که عالوه بر آسیبهای جسمی و بدنی ضربه روحی و روانی
جدی برای افراد جامعه فراه نموده است؛ که در ایرن میران برا
تمرکز بر اندیشه مثبت نگری (تابآوری ،امیدواری ،خوشبینری،
خودکارآمدی) و تقویت رفتارهرای خودمردیریتی و همچنرین برا
مدیریت هیجانات منفی چون تررس ،اسرترس ،اضرطراب ،رر ،
خش و افسردگی به تقویت سیست ایمنی بدن پرداختره و مری-
توانی به جنگ با ویروس کرونا برروی و مطمرئن باشری آن را
شکست میدهی )30( .؛ بنابراین با توجره بره مطالرب ذکرشرده
محقق درصدد است کره بره پیشبینری سرالمت روان براسراس
مقیاس ذهن آگاهی ،سن و جنس در ورزشکاران اسرتان گریالن
در زمان شیوع  COVID-19بپردازد
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 0/90را نشان داده است ( .)51در ایران ،اسرماعیلی برا ارزیرابی
جامع این پرسشنامه ،ساختار عاملی آن را تأیید نمروده و پایرایی
قابل قبولی را نشان داده است (.)0/77
نحوه گزینش آزمونیها برا مراجعره بره باشرگاههای ورزشری
استان گیالن شروع شد .ورزشکاران دخترر و پسرر باسرابقه سره
سال فعالیت ورزشی مستمر با دامنه سنی  18تا  35سال براساس
معیارهای ورود و خروج برهعنوان جامعره پرژوهش مردنظر قررار
گرفت .براساس معیارهای ورود به پژوهش با افراد مصاحبه شرد.
پرسشنامه جمعیت شناختی (حاوی اطالعات مربوط به نام ،سرن،
قد ،وزن ،سابقۀ فعالیت ورزشی ،مصرف سیگار ،سابقۀ بیماریهرا
و نوع داروهای مصرفی) بهصورت مصاحبه با افراد تکمیرل شرد.
پس از بررسی پاسر آزمودنیها به سرثاالت پرسشرنامه ،افررادی
که از سابقه فعالیت ورزشی منظ  ،سرابقۀ درد ،نراراحتی و عمرل
جراحی در انردام و سیسرت عنرالنی اسرکلتی ،سرابقۀ مصررف
سیگار ،سابقۀ بیماری قلبی و عروقی و بیماریهای دیگر داشرتند
و شرایط شرکت در پژوهش را نداشتند ،کنار گذاشته شدند .روش
نمونهگیری بهصرورت تصرادفی و براسراس معیارهرای ورود بره
پررژوهش ،تعررداد  112نفررر انتخرراب شرردند کرره بعررد از تکمیررل
پرسشنامهها و براساس معیارهای خروج  95نفر برهعنوان نمونره
نهائی تعیین گردید.
روش ماری
جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار توصیفی و شاخصهای
پراکنرردگی و همچنررین آمررار توصرریفی و آزمونهررای آمرراری
همبستگی ماننرد پیرسرون و تحلیرل رگرسریون چندگانره روش
گامبهگام استفاده شد .از نرمافرزار  SPSSنسرخه  25برا سرطح
معنیداری  0/05استفاده شد.

ورود و خررروج بررا مراجعرره برره باشررگاههای ورزشرری و ادارات
تربیتبدنی تعیین شد .معیارهای ورود به پژوهش شرامل سرابقه
ورزش حداقل  3سال ،عردم اسرتفاده از روشهرای رواندرمرانی
بود .معیارهای خروج از پژوهش شامل عدم تمایرل آزمرودنی بره
ادامرره شرررکت در رونررد تحقیررق ،عرردم همکرراری در تکمیررل
پرسشنامهها بود .ابزارهای تحقیق را ذهن آگاهی براون و رایران
( )MMAS) )49در سال  2007و پرسشرنامه
دراگوتیس و همکارانش ( )50در سال  1999تشکیل دادند.
پرسشنامه آهن گاهی براون و رایان ):)MMAS
پرسشنامه ذهن آگاهی از  15گویه تشرکیل شرده اسرت کره
بهمنظور سنجش ذهن آگاهی بکار میرود.
نمرهگذاری پرسشرنامه بهصرورت طیرف لیکررت  6نقطرهای
میباشد که از تقریباً همیشه ترا تقریبراً هرگرز امتیازبنردی شرده
است .حداقل امتیاز ممکن  15و حداکثر  75خواهد بود .نمره بین
 15تا  :30ذهن آگاهی ضعیف است .نمره بین  30ترا  :45ذهرن
آگاهی متوسط است .نمره باالتر از  :45ذهن آگاهی باال است.
مقیام و ابعاد پرسشنامه سالمت روان):)SCL90
فرم اولیه این پرسشرنامه ( )SCL-90بهوسریله دراگروتیس،
لیپمن و کوری ( )1973برای نشان دادن جنبههای روانشناختی
بیماران جسرمانی و روانری طر ریزیشرده اسرت .دراگروتیس و
همکاران در سال  1984پرسشنامه مذکور را مورد تجدیدنظر قرار
داده و فرم نهایی آن را به نرام فهرسرت تجدیدنظرشرده عالئر
روانی ( )SCL-90-Rمنتشر کردند .این فهرست کوتراه پاسرر
شامل  90سثال پنج گزینهای (هیچ = ،0کمی = ،1تا حردی =،2
زیاد = ،3خیلی زیاد = )4است.
مقیاس افسرردگی حراوی  13سرثال ،پرخاشرگری حراوی 6
سثال ،شکایت جسمانی حاوی  12سرثال ،حساسریت در روابرط
متقابل حاوی  9سرثال ،افکرار پارانوییردی حراوی  ،6وسرواس
حاوی  10سثال ،اضطراب حاوی  10سثال ،فوبیا حاوی  7سثال
و روان گسستگی حاوی  10سثال میباشد .برای پایایی همسانی
درونی سثاالت آزمون براساس آلفرای کرونبراا از  %80ترا %87
گزارش شده است .روایی مقیاس نیز با توجه به همبستگی منفی
با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبرت برا
سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود کافی گزارش شده است .در
هنجاریابی اصلی آزمون ،براالترین آلفرای کرونبراا مربروط بره
افسردگی  0/90و کمترین آن مربوط به روا نپریشی  0/77بروده
است .بررسی پایایی به شریوه بازآزمرایی نیرز ،ضررایب  0/78ترا

یافتهها
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نتایج نشان میدهد که  42( %44/2نفر) از شرکتکنندگان زن و
 53( %55/8نفر) مرد بودند 19( %20/0 .نفر) در دامنه سرنی 18
تا  24سال 46( %48/4 ،نفرر) در دامنره سرنی  24ترا  30سرال،
 30( %31/6نفر) در دامنه سنی  30ترا  36سرال بودنرد%51/6 .
( 49نفر) دارای سابقه ورزشی بین  0تا  5سال 44( %46/3 ،نفر)
دارای سابقه ورزشی برین  5ترا  10سرال 2( %2/1 ،نفرر) دارای
سابقه ورزشی بین  10تا 15سال هستند.
نتایج آزمرون کلمروگروف اسرمیرنوف نشران داد کره سرطح
معنیداری متغیرهای تحقیق از  0/05بیشتر میباشد پس فرر
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از آزمون همبستگی پپیرسون استفاده میشود.

مبنی بر نرمال بودن دادهها تائید میشود و برای آزمون فرضیهها

جدول  .1رابطه بین آهن گاهی و اختالالت روانی با توجه به جنسیت
ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
-0/949
ذهن آگاهی
اختالالت روانی
-0/970
ذهن آگاهی
اختالالت روانی

گروه
مردان
زنان

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب همبسرتگی برین متغیرر
ذهن آگاهی با اختالالت روانی میباشد .نترایج نشران مریدهرد
میزان  R2برابر برا  -0/949و  -0/970بره ترتیرب در زنران و
مردان میباشد و با توجه به اینکه سطح معنیداری بین ایرن دو

0/001

متغیر  0/001میباشد و کمتر از  0/05اسرت فرضریه صرفر رد و
فرضیه تحقیق تائید میگردد .بهعبارتدیگر بین ذهرن آگراهی و
اختالالت روانی در مردان و زنان ارتباط معنیداری وجود دارد.

جدول  .2رابطه بین آهن گاهی و اختالالت روانی با توجه به سن
ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
-0/970
ذهن آگاهی
اختالالت روانی
-0/963
ذهن آگاهی
اختالالت روانی
-0/956
ذهن آگاهی
اختالالت روانی

گروه
 18تا  24سال
 24تا  30سال
 30تا  36سال

نتایج جدول فوق مربوط به ضریب همبسرتگی برین متغیرر
بین ذهن آگاهی و اختالالت روانی میباشد .نتایج نشان میدهد
میزان  R2برابر با  963 ،-0/970و  -0/956به ترتیب در سنین
 18تا  24 ،24تا  30و  30تا  36میباشد و برا توجره بره اینکره
سطح معنیداری بین این دو متغیرر  0/001میباشرد و کمترر از
 0/05است فرضیه صفر رد و فرضریه تحقیرق تائیرد مریگرردد.

مردان

ثابت
اختالالت روانی
ثابت
اختالالت روانی

سطح معنیداری
0/001
0/001
0/001

بهعبارتدیگر بین ذهرن آگراهی و اخرتالالت روانری در سرنین
مختلف ارتباط معنیداری وجود دارد.
بررا توجرره برره جرردول  ،3همبسررتگی ب رین ذهررن آگرراهی و
اختالالت روانی  0/949را در مردان و  0/970را در زنان میباشد
که با توجه سرطح معنریداری برابرر  0/001کمترر از  5درصرد،
معنادار است.

جدول  .3ضرایب همبستگی
ضرایب استانداردشده
ضرایب ریراستاندارد
بتا
خطای استاندارد
B
1/335
69/647
-0/949
0/008
-0/180
1/304
68/161
-0/970
0/007
-0/173

با توجه به جدول  3ضریب نبرین در اخرتالالت روانری 94
درصد در مردان و  97درصد در زنان میباشد که مقردار براالیی
است.
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52/272
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0/001
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جنسیت

مدل

زنان

سطح معنیداری
0/001
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جنسیت
مردان

1

زنان

1

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل
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جدول  .4تحلیل واریان
درجه آزادی
مجموع مربعات
1
4347/847
51
478/342
52
4826/189
1
4269/777
40
265/557
41
4826/189

با استفاده از جدول  ،4در مردل  ،1بردون حاصلضررب تعراملی،
مقدار آماره  Fدر سرطح معنراداری  0/001کمترر از  5درصرد در
مردان معنادار میباشرد .همچنرین بردون حاصلضررب تعراملی،

4269/777
6/639

643/144

0/001

مقدار آماره  Fدر سرطح معنراداری  0/001کمترر از  5درصرد در
زنان معنادار میباشد.

جدول  .5ضرایب همبستگی
ضرایب استانداردشده
ضرایب ریراستاندارد
بتا
خطای استاندارد
B
1/213
69/996
-0/960
0/005
-0/177
-0/031
0/412
-0/451

مدل
ثابت
اختالالت روانی
سن

با توجه به جدول  5ضریب نبین در اختالالت روانری  96درصرد
میباشد که مقدار براالیی اسرت ولری در متغیرر سرن  3درصرد
میباشد که مقدار آن خیلی پایین است.

1

میانگین مربعات
4347/847
9/379

F
463/560

سطح معنیداری
0/001

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

مجموع مربعات
9380/061
740/571
10120/632

t

سطح معنیداری

57/723
-33/936
-1/095

0/001
0/001
0/276

با استفاده از جدول  ،6در مردل  ،1بردون حاصلضررب تعراملی،
مقدار آماره  Fدر سطح معناداری  0/001کمتر از  5درصد معنادار
میباشد.

جدول  .8تحلیل واریان
میانگین مربعات
درجه آزادی
4690/030
2
8/050
92
94

F
582/635

سطح معنیداری
0/001

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر پیشبینی عالئر اخرتالالت روانری
براساس مقیاس ذهن آگاهی ،سن و جنس در ورزشکاران استان
گیالن در زمان شیوع  COVID-19بود .نتایج پژوهش حاضرر
به ارتباط عالئ اختالالت روانی براساس مقیاس ذهرن آگراهی
اشاره دارد؛ به نظر میرسد که ذهن آگاهی میتواند بره عنروانی
متغیری پیشبین در ارتباط با اختالالت روانی ورزشکاران مررد و
زن در استان گیالن باشد.
نتایج تحقیق نشران داد کره برین مقیراس ذهرن آگراهی و
اختالالت روانی در ورزشکاران مرد و زن اسرتان گریالن ارتبراط
وجود دارد .نتایج این فرضریه برا نترایج تحقیقرات جرفری (،)34
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کررامران و همکرراران ( ،)35سررلگی و ویسرری ( )36و احمرردپنا و
همکرراران ( )37تحقیررق کانورسررانو و همکرراران ( )38ه راسررتا
میباشررد .درمجمرروع افررزایش اسررترس ،اضررطراب و افسررردگی
بهعنوان فاکتورهای سالمت روانی عالوه بر مشکالتی که بررای
دانشجو در طول تحصیل ایجاد میکنند ،سبب ترداخل برا نقرش
حرفهای و به عهده گرفتن مسرئولیت سرالمت افرراد جامعره در
آینده نیز می شوند و پیشگیری از این سه مقوله و کاستن از فشار
روانی واردشده به آنها نقش مهمی در افزایش عالقه به کرار و
همکاری در گروه و احساس مسرئولیت خواهرد داشرت ( .)39در
رویارویی با چنین شرایط اسرترسزایری کره دانشرجویان برا آن
مواجهاند نشان دادهشده است که افراد شیوهها و راههای مختلفی
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را برای کنترل ،هدایت و تنظی هیجانهایشان به کار مریبرنرد.
تنظی هیجان ،تالش بهکارگرفتهشده توسرط فررد بررای حفر ،
مهار یا افزایش تجربه تعریفشده است (.)40
نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بین مقیاس ذهن آگراهی و
اختالالت روانی با توجه به سرن در ورزشرکاران اسرتان گریالن
ارتباط وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات کانورسانو و
همکاران ( )38ه راستا میباشد.
نتایج تحقیق کانورسانو و همکاران ( )2020با عنروان ذهرن
آگرراهی ،سررن و جنسرریت بررهعنوان عوامررل محررافظتی در برابررر
پریشانی روانشناختی در طی بیمراری همرهگیر COVID-19
نشان داد که ذهن آگراهی بهتررین پیشبینری کننرده پریشرانی
روانشناختی است و همبستگی منفی باالیی بین تمایل به ذهن
آگاهی و شاخص جهانی شدت کلری؛ وجرود داشرت ،درحالیکره
ارتباط متوسط تا زیاد بین ذهن آگاهی و تماممقیاسهای فرعی
 SCL-90پیدا شرد ( .)38نترایج تحقیرق فراتحلیرل گاالنتره و
همکاران ( )2013با عنوان اثرات درمان شناختی مبتنی بر ذهرن
آگاهی بر اختالالت روانی نشان داد در  11مطالعه افسرردگی ترا
 40درصد بعد از یا سال کاهش یافت (.)41
ذهنآگاهی در پاسرهای هیجانی سال تر نقرش دارد ( )42و
توجهی دقیق ،همراه با پرذیرش و برهدوراز قنراوت تعریفشرده
است ( ،)43درحالیکره افسرردگی باعرک کراهش درت افرراد از
هیجانات ( )44و پذیرش کمتر احساسات منفی ( )45است .افرراد
افسرده در مورد تواناییشان در تنظی هیجانهای منفری انتظرار
پایینی دارند ( ،)46درحالیکه افراد ذهنآگاه در مواجهه برا دامنره
وسیعی از افکار ،هیجانات و تجربههرا (خوشرایند یرا ناخوشرایند)
تواناتر هستند و خرودنظ دهری بیشرتری دارنرد ( .)47همچنرین
افزایش ذهنآگاهی منجر به کاهش رنجهرای آدمری و پررورش
ویژگیهای مثبتی مثل بینش ،خرد ،عقل ،شفقت ،متانت ،آرامی،
تعادل و خونسردی میشود ( .)48نتایج بعنری پرژوهشهرا نیرز
همسو با یافته این پژوهش است و نشان میدهد افرزایش ذهرن
آگاهی با کاهش افسردگی همراه است ( .)49عالوه بر این ،یکی
از پرکاربردترین درمانهای مبتنی بر ذهنآگاهی ،شناختدرمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی است کره بهصرورت خراص بررای درمران
افسردگی ارائهشده است ( .)50همچنرین ارتبراط معکروس برین
ذهنآگاهی و افسردگی از طریرق نشرخوار فکرری قابرل تبیرین
است ،زیرا یکی از علتهای شایع در افسردگی نشرخوار فکرری
است که ذهن آگاهی با آن ارتباط منفی دارد (.)51
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همچنین متغیر ذهرن آگراهی پیشبینری کننرده اخرتالالت
روانی در ورزشکاران مرد و زن استان گیالن میباشد .نتایج ایرن
فرضیه با نتایج تحقیقات سجادی و عسگری زاده ( )52ه راسرتا
میباشررد .مداخلررههررای مبتنرری بررر ذهررنآگرراهی اثرررات مثبترری
درزمینهٔ افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطرف منفری (،)53
کاهش الگوهای رفتار منفی ،افکار خودکار و تنظری رفترارهرای
مثبت مرتبط با سالمتی ( ،)54بهبود خُلرق ،کراهش افسرردگی و
اضطراب ( )49و افزایش سازگاری روانشناختی ( )55نشران داده
اسررت .همچنررین ذهررنآگرراهی ارتبرراط مثبررت و معنرریداری بررا
بهزیستی روانشناختی ،هیجانی و اجتماعی ( ،)55عامل وظیفه-
شناسی شخصیت ( )56و ارتباط منفری معنریداری برا نارسرایی
هیجانی ( ،)57هیجانهای منفی مانند نگرانری ( )58و بُعرد روان
رنجوری شخصیت ( )59دارد .درحالیکه حوزه مداخلههای مبتنی
بر ذهنآگاهی برهعنوان مروج سروم رواندرمرانی امرروزه بسریار
موردتوجه و اثرگذار است ،نیاز است گروههایی کره مریتواننرد از
این مداخلهها بهتر و بیشتر سود جویند با بینش بیشتری انتخراب
شوند ( .)60جوانان و بهویژه دانشجویان و ورزشکاران میتواننرد
یکی از این گروهها باشند که بنا بر بررسیهرای محردود داخلری
مداخلههای مبتنی بر ذهنآگاهی توانستهاند در بهبرود اضرطراب
امتحران و افرزایش ابرراز وجرود در دانرشآمروزانی کره مشرکل
اضطراب امتحان دارند ( )61و بهبود کیفیت خرواب دانشرجویان
دختر مثثر باشند ،اما در کیفیت زندگی آنهرا نقشری نداشرتهانرد
(.)62
دیگررر نتررایج تحقیررق نشرران داد کرره متغیررر ذهررن آگرراهی
پیشبینی کننده اختالالت روانی با توجه به سن در ورزشرکاران
استان گیالن میباشد .نترایج ایرن فرضریه برا نترایج تحقیقرات
سجادی و عسگری زاده ( )52ه راستا میباشد.
ذهنآگاهی ،نوعی از آگاهی یا کیفیتی از هوشیاری کره برر
اثررر توجرره برره هرردف در لحظرره اکنررون و برردون ارزشیررابی
لحظهبهلحظه به وجود میآید تعریرف شرده اسرت ( .)43ذهرن
آگاهی ،پیشبینیکننده هیجانهای مثبت بوده و از طریق سرر-
زنرردگی و واضررحدیدن تجربیررات میتوانررد تغییرررات مثبترری در
بهزیستی فرد ایجاد کند .ذهنآگراهی باعرک مریشرود تروانرایی
مواجهه با دامنه گستردهای از تفکرات ،عواطف و تجربهها اع از
خوشایند و ناخوشایند ایجاد شود .این توانایی به فرد کما می-
کند واقعیت درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف درت کنرد
و از طریق ترکیب سررزندگی و واضرحدیدن تجربیرات تغییررات
مثبتی در داوریهای انسان ایجاد کرده و خُلق را بهبرود ببخشرد

مجله تحقیقات علوم رفتاری

3  شماره/19  دورهی،1400 پاییز

از محدودیتهای پژوهش میتوان بره نبرود شررایط انجرام
مرحله پیگیری در پژوهش حاضر و محردود برودن پرژوهش بره
استان گیالن که امکان تعمری نترایج را بره سرایر اسرتانها برا
 پیشرنهاد مریگرردد. اشراره نمرود،محدودیت مواجره مریسرازد
پژوهشرری در ارتبرراط بررا پیشبینرری عالئرر سررایر مشررکالت
 سرن و جرنس در،روانشناختی براساس مقیراس ذهرن آگراهی
 انجرامCOVID-19 ورزشکاران استان گیالن در زمان شریوع
.گیرد

 از فواید ذهنآگاهی تمرکززدایی بر خود اسرت کره باعرک.)63(
می شود فرد افکار و احساسات خود را بدون قناوت مشاهده کند
و آنها را وقایع ساده ذهنی که میآیند و میروند (نره برهعنوان
 ذهرن.)17( قسمتی از خود یا انعکاسی از واقعیت) در نظر بگیرد
آگرراهی فوایررد روانشررناختی فرروری ماننررد کرراهش نشررانههررای
 واکنشهای هیجانی و بهبود تنظی رفتار را در پی،روانشناختی
 آگرراهی پیگیررر و،) و باعررک افررزایش ظرفیررت توجرره64( دارد
هوشمندانه (فراتر از فکر) است و میتوان آن را شیوهای از بودن
یا یا شیوه فهمیدن توصیف کرد که با درت احساسات شخصی
، عرالوه برر ایرن.ایجاد شده و منجر به پذیرش خرود مریشرود
ذهنآگاهی توانایی فرد در تحمل هیجانهای منفری را افرزایش
.)65( میدهد و فرد را برای مقابله مثثر آماده میسازد

تقدیر و تشکر
 بهویژه،از تمامی افرادی که در این تحقیق همکاری نمودند
. ورزشکاران استان گیالن کمال تشکر را داری
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