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بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب ناشی از کرونا در زنان متاهل شهر رودهن
آیناز محمدی

زاده 1

 1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)

چکیده
اضطراب در مورد ویروس کرونا توجه تمام دنیا را به خود معطوف کرده است .اضطراب کرونا میتواند بر رفتار اثر بگذارد و رفتار
نیز خود ممکن است باعث بیماری یا تشدید بیماریهای دیگر شود ،بنابراین تغییرات رفتاری ناشی از موقعیتهای اضطراب آور
کرونا ،شرایط را برای همه افراد سخت میکند .هدف از انجام این تحقیق ،بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب ناشی از
کرونا در زنان متاهل است .روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
این پژوهش شامل تمامی زنان متاهل مراجعه کننده به دو پایگاه بهداشتی شهر رودهن با میانگین سنی (37/14 ± 2/52
سال) در سال  1400بودند .در ابتدا پرسشنامه اضطراب کرونایی بر روی تمامی زنان اجرا و از بین آنهایی که تمرات باالتری در
اضطراب کسب کردند تعداد  30نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل
( 15نفر) قرار گرفتند .گروه آزمایش تحت  8جلسه آنالین مداخله آموزش ذهن آگاهی اقتباس از کابا تزین ( )2003قرار
گرفتند؛ اما در این مدت گروه کنترل در لیست انتظار گروه درمانی باقی ماندند پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه شامل
پرسشنامه استاندارد اضطراب کرونا علیپور و همکاران ( )2020میباشد .پس از جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامهها،
دادهها وارد نرمافزار  SPSS25شدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .جهت آزمون فرضیهها نیز از آزمونهای تحلیل
واریانس استفاده شد .نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی تاثیر معکوس و معناداری بر اضطراب به وجود آمده ناشی از
ویروس کرونا در زنان متاهل دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و اضطراب
یک مداخله رفتاری است که بر مبنای توجه و تمرکز به خود استوار میباشد.
واژههای کلیدی :مداخله ذهن آگاهی ،اضطراب ،ویروس کرونا ،زنان متاهل

54

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

 .1مقدمه
ویروس کووید ،19-در ابتدا از ووهان چین در دسامبر  2019شیوع پیدا کرد و بالفاصله به یک بیماری همهگیر در سراسر
جهان تبدیل شد (ژانگ 1و همکاران .)2020 ،کرونا ویروس  ،2019یک تهدید جهانی برای سالمت عمومی است و تاکنون
پیشرفت بسیاری کرده است .به طوریکه تبدیل به یک بحران همهگیر در سراسر جهان شده است .در پاسخ به این وضعیت
جدی کووید ،19-سازمان بهداشت جهانی ،آن را به عنوان یک نگرانی بینالمللی مطرح کرد و خواستار تالش مشترک همه
کشورها برای جلوگیری از شیوع گسترده این بیماری شد (شوچات2و همکاران .)2020 ،بیماری همهگیر کووید ،19-مسئول
تعداد زیادی مرگ و میر در سراسر جهان بوده است .با افزایش تعداد موارد آلوده و مرگ و میر ،بسیاری از افراد هم مشکالت
جسمانی و هم ناراحتیهای روانی زیادی را تجربه کردهاند (بو و همکاران .)2020 ،اقدامات پیشگیرانه مانند قرنطینه خانگی،
فعالیتهای زندگی عادی را مختل میکند که میتواند باعث کسالت و استرس شود .عالوه بر این ،دسترسی محدود به اوقات
فراغت در فضای باز ،همراه با عدم اطمینان از داروی مؤثر برای مهار بیماری کووید ،19-میتواند ناراحتی را افزایش دهد
(کرندل و پری.)2020 3،
مطالعاتی که بر پیامدهای روانی اپیدمیها یا همههگیرهای قبلهی متمرکهز بهود ،نشهان داده اسهت کهه ایهن مهوارد بها پریشهانی
روانشناختی و مشکالت روانی قابل توجهی همراه بودهاند .به عنوان مثال ،در طول اپیدمی ابوال( 20144گرینبهرگ5و همکهاران،
 )2015یا شیوع سارس6در سال ( 2003مانهدر7و همکهاران .)2006 ،طبهق فرهنگنامهه انجمهن روانشناسهی آمریکها 8،پریشهانی
روانشناختی9مجموعهای از عالئم روحی و جسمی دردناک است که با نوسانات طبیعی خلهق و خهوی در بیشتهر افهراد همهراه
است .در برخی موارد ،پریشانی روانشناختی ممکن است نشانگر آغاز اختالل افسردگی اساسی ،اختالل اضهطراب ،اسهکیزوفرنی
یا انواع دیگر شرایط بالینی باشد .مطالعات اخیر ،میزان باالی عواقب روانی  -اجتماعی شیوع کوویهد 19-را نیهز بهر روی عمهوم
 10همکاران .)2020 ،تحقیقات در خصوص بیماری کوویهد 19-نشهان دادهانهد
مردم و در سطح بینالمللی تأیید میکنند (وانگ و
که اقدامات محدودکننده بر سالمت روانشناختی افراد و همچنین واکنشهای احساسی آنها نسبت به بیماری تهأثیر گذاشهته
 11همکاران )2020 ،و مجموعهای از عوامل وجود دارند که ممکن است منجهر بهه افهزایش پریشهانی روانشهناختی
است (تالوی و
در طی همهگیری کووید 19-شوند؛ از جمله نگرانیهای شخصی در مورد خطر عفونت و نگرانی در مورد سالمتی دیگران ،عهدم
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 12همکهاران،
اطمینان مالی ،تعطیلی کار ،دانشگاه و مدرسه ،فاصله اجتماعی ،قرنطینه ،انزوا و کاهش ارتبها اجتمهاعی (ههولمز و
2020؛ فیوریلو و گوروود .)202013،ایهن همههگیری کوویهد 19-باعهث ایجهاد پریشهانی روانشهناختی در بخشههای زیهادی از
 14همکاران )2020 ،و مهوارد پریشهانی روانشهناختی نیهز بهه دلیهل تغییهر ناگههانی سهبک
جمعیت عمومی شده است (پتزولد و
زندگی ،مانند قرنطینه ،تعطیلی مدارس و دانشگاهها و نیز ممنوعیت رفت و آمد در حهال افهزایش اسهت (الحنهوای و همکهاران،
 .)2020نگرانیهای اساسی دیگری نیز وجود دارد که احتمال دارد اثرات قابل توجه و طوالنیمهدتی بهر سهالمت روان افهراد در
جامعه داشته باشد .عدم امنیت و انزوای اجتماعی از آثار آن میباشد (هولمز و همکاران .)2020 ،انزوای اجتمهاعی خهود عامهل
 15همکهاران )2020 ،و بهه معنهای عهدم
استرسزای مهمی است که پاسخهای روانهی و فیزیولهوژیکی را فعهال میکنهد (بهویراز و
پیوندهای اجتماعی در میان افراد است (اسماعیل پور )2020 ،که منجر به احساس تنهایی ،عدم حمایت اجتماعی ،سطح پایین
تماس اجتماعی و احساس غربت میشود (میشلس و دوینهدام  .)200616،همچنهین پیامهدهای شهیوع ایهن بیمهاری بهر تمهامی
جنبههای زندگی افراد تأثیر گذاشته است و همچنان ادامه دارد که یکی از این پیامدها تاثیرات روانشناختی شیوع ویروس کرونا
برای افراد است .در دوران قرنطینه ،سیستمهای حمایتیافرادگسیخته و انزوای اجتماعی میتوانهد آنهها را در برابهر واکنشههای
استرس حاد آسیب پذیر کند و نوعی اضطراب در آنها ایجاد کند (نریمانی و عینهی .)1400 ،اضهطراب در مهورد ویهروس کرونها
توجه تمام دنیا را به خود معطوف کرده است .اضطراب کرونا میتواند بر رفتار اثر بگذارد و رفتار نیهز خهود ممکهن اسهت باعهث
بیماری یا تشدید بیماریهای دیگر شود ،بنابراین تغییرات رفتاری ناشی از موقعیتهای اضطراب آور کرونا ،شرایط را بهرای همهه
افراد سخت میکند (اسدی و همکاران.)2020 ،
یکی از مدلهای نظری در مطالعه شیوه های مقابله با اضطراب به وجود آمده از بحران کرونا ،رویکرد روانشناسی مثبت است و
دستور کار اصلی این رویکرد می تواند با شناخت توانمندیها و استعدادهای افراد باشد .در این میان باید به نقش موثر برخی
مهارتهای روانشناختی و هیجانی همچون ذهن آگاهی در بهبود اضطراب اشاره کرد .ذهن آگاهی ریشه در تعالیم بودا دارد و
هسته مرکزی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن را تمریناتت مراقبه حضور ذهن تشکیل میدهد (طالبی و همکاران،
 .)2021به نظر میرسد مکانیسم اصلی ذهن آگاهی خودکنترلی توجه باشد .چرا که متمرکز کردن مکرر توجه روی یک محرک
خنثی مثل تنفس ،یک محیط توجهی مناسب به وجود میآورد .برخورداری از تکنیکهای ذهن آگاهی باعث افزایش توانمندی
افراد در سازش با انواع موقعیتهای تنش زا و پرچالش ،مدیریت موثرتر چنین موقعیتهایی و همچنین باعث افزایش اعتماد به
نفس و رضایت از زندگی میگردد  .ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به طریق خاص ،معطوف به هدف ،در زمان حال و بدون
داوری است که به دلیل نقش کلیدی توجه ،گاهی به توجه آگاهی نیز ترجمه شده است .در ذهن آگاهی فرد میآموزد که در
هر لحظه از حالت ذهنی خودآگاهی داشته و توجه خود را به حالتهای مختلف ذهنی خود متمرکز نماید .به عبارت دیگر ذهن
آگاهی نوعی از آگاهی است که از طریق توجه غیرقضاوتی و همراه با قصد به لحظه کنونی پدید میآید .توجه به هر چیزی
خصوصاً به آن جنبههایی از زندگی که انسان ،ارزش بیشتری برای آنها قائل است و یا آنهایی که بیشتر نادیده گرفته میشود
(فرنوش و همکاران .)2019 ،آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و اضطراب یک مداخله رفتاری است که بر مبنای
توجه و تمرکز به خود استوار میباشد .در ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش اضطراب افراد یاد میگیرند ،پذیرش و دلسوزی را بجای
قضاوت کردن تجربهشان گسترش دهند و هشیاری لحظه حاضر را بجای هدایت خودکار ایجاد کنند و شیوههای جدید پاسخ
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دادن به موقعیتها را یاد بگیرند (پیشگاهی و همکاران.)2020 ،
شیوع ناگهانی ویروس کرونا و شرایط خاص و ویژهای که کرونا ویروس بر کشورها و مردمان آن ایجاد کرده است و همچنین
نبود واکسن و دارو و افزایش روز به روز آن منجر به این شده است که اکثر افراد جامعه خصوصاً زنان و مادران جامعه پریشانی
روانشناختی خصوصاً اضطراب این بیماری را تجربه کنند .بنابراین ،به نظر میرسد که تالش برای دستیابی به رویکردی بهتر به
منظور رسیدگی به مشکالت روانی قریبالوقوع و کنونی افرادی که شاهد شیوع کووید 19-هستند ،یک ضرورت محسوب
میشود .از این رو از آنجایی که در پیشینه پژوهش مداخله ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب در دوره همه گیری ویروس کووید
 19مورد بررسی قرار نگرفته است ،این پژوهش در جهت رفع این خال تحقیقاتی به این سوال پاسخ داده است که آیا مداخله
ذهن آگاهی بر اضطراب زنان متاهل در دورن شیوع ویروس کرونا موثر است؟
 .2روش
روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل تمهامی
زنان متاهل مراجعه کننده به دو پایگاه بهداشتی شهر  ...با میانگین سنی ( 37/14 ± 2/52سال) در سال  1400بودند .در ابتهدا
پرسشنامه اضطراب کرونایی بر روی تمامی زنان اجرا و از بین آنهایی که تمرات باالتری در اضطراب کسب کردند تعداد  30نفهر
انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند .گهروه آزمهایش
 )200317قرار گرفتند؛ اما در این مهدت گهروه کنتهرل در
تحت  8جلسه آنالین مداخله آموزش ذهن آگاهی اقتباس از کابا تزین (
لیست انتظار گروه درمانی باقی ماندند .رضایت آگاهانه برای شرکت در پهژوهش از مالکههای ورود بهه پهژوهش و عهدم رضهایت
آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،استفاده همزمان از دیگر درمانههای روانشهناختی بها آموزشهی و غیبهت بهیش از دو جلسهه در
جلسات درمانی از مالکهای خروج از پژوهش بود .بعد از اتمام جلسات درمانی از هر دو گروه در شرایط یکسان پهس آزمهون بهه
عمل آمد .پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعهه شهامل پرسشهنامه اسهتاندارد اضهطراب کرونها علیپهور و همکهاران ()2020
میباشد .نسخه نهایی این ابزار دارای  18گویه و  2مؤلفه (عامل) است .گویههای  1تها  9عالئهم روانهی و گویههههای  10تها 18
عالئم جسمانی را میسنجد .این ابزار در طیف  4درجهای لیکرت (هرگهز  ،0گهاهی اوقهات  ،1بیشهتر اوقهات  2و همیشهه )3
نمرهگذاری میشود؛ بنابراین بیشترین و کمترین نمرهای که افراد پاسخدهنده در این پرسشنامه کسب میکننهد بهین  0تها 54
است .نمرات باال در این پرسشنامه نشاندهنده سطح باالتری از اضطراب در افراد است .روایی پرسشهنامه اضهطراب کرونهایی در
پژوهش علیپور و همکاران ( ،)2020بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است .پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفهای کرونبهاد در
همان پژوهش برابر با  0/81بدست آمده است .مداخله درمان ذهن آگاهی نیز به این صورت بود که این برنامهه  8هفتهه ( 6روز
در هفته و یک روز سکوت) بود که ابتدای جلسه با تماس تصویری و توضیح در زمینه تمرینهای مراقبه روزانه و بعد بها ارسهال
فایلهای صوتی مراقبه بود .از افراد خواسته شد که روزانه تمرین و پر کردن دفتر خاطرات را انجام دهند .در هفته نههم (هفتهه
سکوت) برنامهای مشابه روز سکوت ارائه شد .در پایان روز سکوت ،افراد  EMBCTدر مورد تجربیات خود نوشتند.
جدول  .1سواالت پرسشنامه اضطراب کرونا
متغیر و سئواالت

شماره
1

فکر کردن به کرونا مرا مضطرب میکند.

2

وقتی درباره تهدید کرونا فکر میکنم احساس تنش دارم.

3

درباره شیوع بیماری کرونا بهشدت نگرانم.

4

میترسم کرونا بگیرم.

5

فکر میکنم هرلحظه ممکن است کرونا بگیرم.

17

Kabat-Zinn
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6

با کوچکترین عالئم ،فکر میکنم کرونا گرفتهام و خود را وارسی میکنم.

7

من نگران سرایت کرونا به اطرافیانم هستم.

8

اضطراب مربو به کرونا فعالیتهای مرا مختل کرده است

9

توجه رسانهها به کرونا مرا نگران میکند

10

فکر کردن به کرونا خواب مرا مختل کرده است.

11

فکر کردن به کرونا مرا بیاشتها کرده است.

12

وقتی به کرونا فکر میکنم دچار سردرد میشوم.

13

وقتی به کرونا فکر میکنم تنم میلرزد.

14

وقتی به کرونا فکر میکنم موهای تنم سیخ میشود.

15

کرونا برای من به یک کابوس تبدیل شده است.

16

به خاطر ترس از کرونا فعالیت بدنیام کم شده است.

17

صحبت کردن درباره کرونا با دیگران برایم دشوار است.

18

وقتی درباره کرونا فکر میکنم تپش قلب میگیرم.

پس از جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSv25شدند و مورد تجزیه و تحلیهل قهرار گرفتنهد .از
آمار توصیفی برای تعیین اطالعات دموگرافیکی آزمودنیها و متغیرهای پژوهش اسهتفاده شهد .جههت آزمهون فرضهیهها نیهز از
آزمونهای تحلیل واریانس استفاده شد.
 .4یافتهها
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق و آزمون نرمالیته

گروه

متغیر
عالئم روانی
عالئم جسمانی
اضطراب کل

تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین بیشترین

کنترل

15

21/82

2/664

8

26

آزمایش

15

18/53

2/193

9

27

کنترل

15

20/12

3/816

6

26

آزمایش

15

17/10

2/15

9

25

کنترل

15

38/12

3/438

18

52

آزمایش

15

32/02

2/703

15

49

جدول  ،2تعداد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین و بیشترین مقدار متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمون شاپیروویلک (سنجش نرمال بودن توزیع دادهها)

متغیر
عالئم روانی

عالئم جسمانی
اضطراب کل

گروه

تعداد

کنترل

15

آزمایش

15

کنترل

15

آزمایش

15

کنترل

15

58

آماره

Sig.

0/61
5
0/77
4
0/52
3
0/61
2
0/73

0/08
7
0/10
2
0/18
4
0/09
4
0/27
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آزمایش

15

8
0/69
9

5
0/21
1

به منظور بررسی نرمال بودن یا غیرنرمال بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد و نتهایج آن در جهدول  3آمهده
است .با توجه به اینکه سطح معنیداری برای هر دو گروه کنترل و آزمایش در همه متغیرها بیشتر از  α 0/05یعنی  Sig> αبه
دست آمد ،فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات تایید شد .بنابراین از روشههای آمهاری پارامتریهک (آزمهون تهی مسهتقل) بهرای
بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب ناشی از کرونا در زنان متاهل استفاده شد.

جدول  .4نتایج آزمون  tمستقل در مورد مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش
متغیر
عالئم روانی
عالئم جسمانی
اضطراب کل

گروهها
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

t

df

Sig.

-8/402

14

* 0/003

-10/271

14

* 0/001

-14/024

14

* 0/000

* معنی داری ()P≤0/05

با توجه به جدول  ،4نتایج آزمون تی مستقل نشان میدهد که دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر عالئم روانی (،)P=0/003
عالئم جسمانی ( )P=0/001و اضطراب کل ( ،)P=0/000از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند ( .)P<0/05همچنین
با توجه به منفی بودن عدد تی ،میتوان نتیجه گرفت در متغیرهای عالئم روانی ،عالئم جسمانی و اضطراب کل ،گهروه آزمهایش
نمره کمتری نسبت به گروه کنترل کسب کرده و بدین معنی است که اضطراب کرونا در گروه آزمایش نسبت به کنتهرل کمتهر
شده است .بنابراین آموزش ذهن آگاهی بر میزان اضطراب ناشی از کرونا در زنان متاهل موثر بهوده و بها آمهوزش ذههن آگهاهی
میزان اضطراب ناشی در زنان متاهل کمتر شده است.
 .5بحث و نتیجه گیری
در شرایط کنونی با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان ،تعداد کلی بیماران مبتال به این ویروس طبق آخرین آمهار بهه شهمار
 23.605.691نفر رسیده است که از این میان  812.758نفر جان خود را از دست دادهاند و در حال حاضر  216کشور در حهال
مقابله با ویروس کرونا هستند .آمار مبتالیان به این بیماری در ایران به  360هزار نفر رسیده است و فهوت شهدگان بهیش از 20
هزار نفر هستند (وورلدومترز .)202018،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که ذهن آگاهی بر اضهطراب ناشهی از کرونها در زنهان
متاهل تاثیر منفی و معناداری دارد .این نتیجه بهه دسهت آمهده بها نتهایج تحقیقهات طهالبی و همکهاران ( ،)2021پیشهگاهی و
 19همکاران ( )2020همسویی دارد که اثربخشهی ذههن آگهاهی بهر کهاهش اسهترس و اضهطراب را
همکاران 2020 ،و موالیدی و
نشان داده است .در تبیین این نتیجه به دست آمده حاکی از اثربخشی مثبت ذهن آگاهی بهر اضهطراب بهه وجهود آمهده ناشهی
ازویروس کرونا ،میتوان گفت که هسته ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش اضطراب بر آموزش مراقبه ذهن آگهاهی و کاربردههای آن
18
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برای زندگی روزانه و مقابله با استرس ،بیماری و درد متمرکز است ،ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش اضطراب ،مداخلههای رفتهاری
است که بر مبنای توجه و تمرکز به خود استوار میباشد (گلدبرگ.)202020،
ذهن آگاهی به عنوان یک سازه شناختی فعال و پویا قادر است که پاسخدهی افراد بهه موقعیتههای فشهارزا و هیجهانی را کهامالً
تعدیل کند .به این صورت که ذهن آگاهی با استفاده از توجه آگاهانه و توجه انعطاف پذیر موجب میشود که فرد از واکنشههای
هیجانی و عادتگونه اجتناب کرده و به جای واکنش به موقعیت ،پاسخ مناسبی را طرح ریزی کنهد (اسهدی و همکهاران.)2020 ،
همچنین تمرینات به صورت تمرکز بر روی افکار ،احساسات و ادراک انجام میشود .این مهارتها از طریق تمرکز بهر روی تهنفس
تا تمام فعالیتهای زندگی حاصل میگردد لذا ذهن آگاهی در جهت تغییر ادراک فرد از حوادث پریشانی زا و اسهترس آور ماننهد
شیوع بیماری کرونا ویروس و به افزایش توانایی آنها در کنترل استرسزاهای زندگی کمهک مینمایهد .لهذا منطقهی اسهت ذههن
آگاهی پر اضطراب به وجود آمده در دوران شیوع کرونا ویروس (کووید  )19-موثر باشد .از سوی دیگر در تبیین این نتیجهه بهه
دست آمده حاکی از اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و اضطراب میتهوان گفهت کهه افهراد بها اسهتفاده از فنهون
مدیریت استرس تأثیر افکار خوب و جایگزین کردن آنها با افکار بد را در وضعیت روانهی خهود درک میکننهد .بهه طهور خهاص،
آموزش ذهن آگاهی شامل حفظ آگاهی به صورت ارادی و بر اساس توجه به موضوع خاص مانند احساسات فیزیکی در بدن (بهه
عنوان مثال ،حرکت تنفس به داخل و بیرون از یک لحظه به لحظه دیگر است .با این حال ،ذهن به افکار ،احساسات ،صهداها یها
دیگر احساسات بدنی منحرف میشود ،محتوای آگاهی به خاطر سپرده میشود و سپس توجه به آرامی امها بهه طهور جهدی بهه
سمت اهداف محافظت شده مشخص بر میگردد (نریمانی و همکاران .)2021 ،این فرآیند بارها و بارها تکهرار میشهود و دوبهاره
در مراحل روزانه تمرین هوشیاری فراگیر تکرار میشود .در این روش یک تمر کز اولیه مانند تنفس میتواند به عنوان یک مرکز
تکیه گاه عمل کند که برای بازگشت آگاهی به زمان حاضر به کار میرود و محتوای منحرف شهدن در واقعیهت را کهه از طریهق
جریانات فکری که ما در آنها غرق هستیم ،کاهش میدهد .همچنین ،مشاهده فراگیر افکار به ما اجازه میدهد تا الگوهای مشابه
فکری را به صورت افکار و نه اینکه ضرورتاً و قطعاً خود واقعیتاند ،داشته باشیم .آمهوزش ذههن آگهاهی مبتنهی محتهوی قنهون
مهمی از جمله تن آرامی ،وارسی بدن و ذهن آگاهی تنفس است و آموزش این فنون به افراد در قرنطینه خانگی در دوران کروتا
ویروس (کووید  )19-میتواند میزان تنشهای ماهیچهای و بدنی آنان را کاهش دهد و از این طریق یهک سهبک زنهدگی شهاد و
سالم را تجربه کنند (بویراز و همکاران .)2020 ،با توجه به اینکه در تمرینات ذهن آگاهی افراد متوجه وجود ارتبا بهین افکهار،
احساس است و حسهای بدنی در هر لحظه میشوند و در نتیجه این آگاهی افکهار و حهاالت افسهرده سهاز و مضهطرب کننهده
شناسایی میشوند و با تمرین رها کردن و پذیرش این افکار به تدریج اضهطراب و افکهار منفهی کهاهش مییابهد .مکانیسهمهای
اثرگذاری ذهن آگاهی مانند مواجه ،تغییر شناختی ،مدیریت خود ،آرام سازی و پذیرش نیز باعث کاهش عالئم اضطراب بیماری
کرونا میشوند .به بیان دیگر افراد میآموزند در لحظه نسبت به حاالت بدنی ،احساسات و افکار خود آگاه باشند .طهی تمرینهات
حاالت بدنی و ذهنی معیوب شناسایی میشوند و فرد یاد میگیرد که در لحظه از وقوع این افکار و احساسهات و کنتهرل آنهها،
آنها را بپذیرد و در زمان حال نگه دارد و کنار بگذارد؛ یعنی وجود آنها را به جای انکار میپذیرد و همین پذیرش بار منفی ایهن
حاالت را پایین آورده و مانع پیشرفت عالئم و به دنبال آن بروز حاالت اضطراب در فرد میشود (تالوی.)2020 ،
از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که با توجه به اینکه دسترسی به مراجعین وجود نداشت ،نظارت بر انجام تکهالیف بها
مشکالتی روبرو بود .همچین این پژوهش بر روی زنان متاهل شهر  ...انجام گرفهت بنهابراین بایهد در تعمهیم نتهایج بهه افهراد از
شهرهای دیگر به جهت وضعیت کرونایی جانب احتیا رعایت شود .در آخر با توجه به نتایج پژوهش حاضر کهه ایهن درمهان را
حتی به صورت مجازی در کاهش اضطراب مؤثر یافته است .پیشنهاد میشود این درمان توسط درمانگران به صورت مجازی و با
پروتکل پیشنهادی موجود انجام شود.
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