فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی
دوره  ،41ویژهنامه ،تابستان  ،99ص 333-334

مقایسه آموزش برنامه مداخلهای روان درمانی پویشی کوتاه مدت،
آموزش تن آگاهی و تلفیق این دو بر افزایش نمره هوش



نفیسه صریحی



داود معنوی پور



مجتبی صداقتی فرد

چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی برنامه مداخلهای روان درمانی پویشی کوتاه مدت ،آموزش تن
آگاهی وتلفیق این دو بر افزایش نمره هوش انجام شد .طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش
آزمون  -پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که از مقیاس وکسلر برای سنجش هوش استفاده شد
این مقیاس شش خرده مقیاس ،استدالل ادراکی ،حافظهی فعال ،سرعت پردازش ،فهم کالمی ،توانایی
عمومی وچیرگی شناختی را شامل میشود .جامعه آماری پژوهش شامل  8192نفر ازدانشآموزان دختر
پایه نهم منطقه  1شهر تهران بود که در سال تحصیلی  1375-72مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری:
در این پژوهش از طریق فراخوان دعوت به شرکت در دورههای آموزشی ،در مرحله ابتدایی  21نفر
آزمودنی ،به روش نمونه در دسترس مناسب جهت شرکت در دوره شناخته شدند در مرحله بعد افراد به
صورت تصادفی در  3گروه آزمایش و  1گروه کنترل جای گرفتند که گروه مداخله روان درمانی پویشی
کوتاه مدت  13جلسه مداخله ،گروه تن آگاهی  2جلسه و گروه مداخله تلفیقی  2جلسه مداخله داشتند.
به منظور تحلیل دادههای پژوهش حاضر در آمار توصیفی از شاخصهای توصیفی (فراوانی ،درصد
فراوانی ،فراوانی تجمعی ،میانگین وانحراف معیار) با نرم افزار  SPSSو در آمار استنباطی به منظور بررسی
رابطه متغیرهای پژوهشی از تحلیل واریانس بااندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده
شد .یافتههای حاصل از تحلیل برروی نمرات پیش آزمون وپس آزمون بین گروههای آزمایش وکنترل
نشان داد که برنامههای آموزش تن آگاهی ،برنامه مداخلهای روان درمانی پویشی کوتاه مدت و تلفیق این
دو باعث افزایش نمره هوش درهر سه گروه آزمایش در نمرات پس آزمون و پیگیری شده است بنابرابن
از این مداخالت میتوان به عنوان بهبود دهنده مهارتهای شناختی در دانش آموزان بهره برد.
واژههای کلیدی :تن آگاهی ،هوش ،روان درمانی پویشی کوتاه مدت ،دانش آموزان دختر
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مقدمه
توانش های ذهنی و ویژگیهای شخصیتی از جمله خصوصیات فردی است که انگیزش
تحصیلی و به تبع آن پیشرفت تحصیلی او را رقم خواهد زد .اولین تالشها برای اندازه
گیری رسمی و علمی هوش از اواخر قرن نوزدهم میالدی شروع شد .اولین کسی که در
این مورد اقدام کرد ،فرانسیس گالتون بود .اما آلفرد بینه بود که در سال  1715میالدی
نمونهی اولیهی آزمون هوش واقعی را تهیه کرد .آزمون بینه برای این ساخته شد تا نظام
آموزش و پرورش فرانسه بتواند کودکانی را با تواناییهای زیر حد معمولی شناسایی کند
و برای آنها تعلیمات ویژهای ارائه دهد .از آنجا که نمرهی هوش در روش بینه از تقسیم
سن عقلی بر سن تقویمی ضرب در  111به دست میآمد ،نمره به دست آمده به ضریب
هوشی یا  IQمعروف شد (شریفی.)1375 ،
نهضت هوش آزمایی با کارهای بینه ( )1715شروع شد ،وی هوش را به عنوان یک
عامل کلی در نظر گرفت .بعدها هوش در مفهوم عاملی ،اولین بار توسط اسپیرمن

1

( )1711عنوان شد ،ترستون )1738( 8نیز با استفاده از روش همبستگیهای مثبت و بهره
گیری از روش تحلیل عاملی متفاوت هفت عامل اولیه را اساس هوش معرفی کرد.
گیلفورد )1757( 3پیشنهاد کرد که تواناییهای ذهنی از سه جنبه قابل بررسی است .از
دیدگاه او سه بعد عملیاتی ،محتوی و بازده با اختصاص چندین سطح که هر یک از آنها
ساختار مکعبی هوش را با  181عامل تشکیل میدهند این نکته قابل توجه است که نظریه
پردازان در روش تحلیل عاملی ساختار هوش را بیشتر از روی محتوای آزمونها (کالمی،
ریاضی ،عددی ،درک فضائی) ترسیم کردهاند (سیف .)1375
امروزه یکی از معتبرترین آزمونهای هوش ،آزمون هوش وکسلر میباشد که برای
سه گروه سنی پیش دبستانی ،کودکان و بزرگساالن تهیه شده است در سال  1771مقیاس
وکسلر کودکان سه و در سال  8113مقیاس هوشی وکسلر چهار منتشر شد .همواره یکی
از دالیلی که دنش آموزان ووالدین شان را به دفتر مشاور مدرسه میکشاند انجام
آزمونهای مختلف هوش است با توجه به اینکه همبستگی مسقیمی بین هوش وعملکرد
تحصیلی وجود دارد والدین در پی این هستند که حداکثر استعدادهای فرزندشان را
شناسایی و برای شکوفا نمودنش بستری مساعد فراهم کنند لکن همواره در آموزش
3. Guilford

1. Spearman
2. Thurston
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وپرورش شا هد افت عملکرد تحصیلی در دانش آموزان هستیم به عبارتی عدم تناسب
بهره هوشی با عملکرد تحصیلی ،افت تحصیلی وشکست های متوالی .وگاه توقف در
تحصیل.
1

بر اساس دیدگاه واینر وقتی موفقیت یا شکست رخ میدهد ،هیجانهای نتایج گذشته
فعال میشوند( .واینر  1778نقل از پینتریچ )1322 ،8چون در ایجاد یک نتیجه موفقیت
آمیز علتهای متعددی با هم عمل میکنند وجود ترکیبی از هیجانها نیز کامالً عادی
خواهد بود (اسمیت ایلزورث ،1729 3به نقل از پکران .)8118 ،1اهداف دانش آموزان
وخودطرحواره ها که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته اندبه تجارب هیجانی قبلی فرد در
مورد فعالیت یا تکلیف اشاره میکنند ،این حافظهها میتوانند با تصور پرداختن به تکلیف
فعال شوند به این ترتیب حافظه هیجانی میتواند شرطی شود به نحوی که هر بار فرصتی
پیش آید شخص همین هیجانات منفی یا مثبت را فعال سازد (الکزوویگفیلد 1771 ،5نقل
از شهر آرای)1322 ،
در روانشناسی هیجان ،ارزیابیهای مرتبط با فرد وموقعیت ،تعیین کنندههای حیاتی
هیجانهای انسان تلقی میشوند (شیرر و همکاران 8111 2نقل از پکران  )8112اگر
بخواهیم از زاویهای تربیتی وتحصیلی به موضوع نگاه کنیم ،باید گفت که این ارزیابیها
مهم هستند زیرا میتوانند رابط عوامل موقعیتی فرض شوند ودر پرورش هیجانها نقشی
مثبت وموثری ایفا کنند برخی از ابعاد وجنبه های ارزیابی که برای توصیف هیجانهای
انسان پیشنهاد شده است عبارتاند از :تناسب ارزش و هدف ،انتظار واحتمال ،کنترل
پذیری و پتانسیل مقابله ،خود عل یتی در برابر معلول دیگران بودن و فهم و شناخت
رویدادهای برانگیزانندهی هیجان (گوتز 9و همکاران)8112 ،
موج سوم رواندرمانی بجای چالش با شناخت ها ،بر آگاهی و پذیرش افراد از
احساسات و هیجانات و شناخت ها و رفتارها تاکید دارند .درمانهای مبتنی برذهن آگاهی
و پذیرش به عنوان درمانهای موج سوم شناختی رفتاری شناخته میشود .کابات زین

2

((1771بیان میکند که ذهن آگاهی به معنای توجه ویژه به اهداف زمان حال بدون قضاوت
است .از طریق آموزش خوداگاهی هیجانی ،فرد ،دانش ارتباط و علت هیجان را به دست
5. Elsevigfield.
6. Shearer et al.
7. Goetz, et al.
8. Kabat zein

1. Weiner
2. Pintrich
3. Smithsworth
4. Pkran
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مـیاورد و اطالعاتی را دربارهی چرایی و چگونگی برانگیخته شدن در موقعیتهای مختلـف
بـه دسـت میاورد .این توانایی برای فهم و تحلیل تجربههای هیجانی به توانایی فهم
خویشتن در ارتباط بهتر خود در محیط ،منجر میشود که تنظیم کارامد هیجان و مقاوم
بودن را پرورش میدهد از طریق آموزش خود آگاهی هیجانی ،فرد ،دانش ارتباط ووعلت
هیجان را به دست می آوردواطالعاتی را درباره چرایی وچگونگی بر انگیخته شدن در
موقعیتهای مختلف به دست میآورد .این توانایی برای فهم وتحلیل تجربههای هیجانی
به توانایی فهم خویشتن در ارتباط بهتر خود با محیط منجر میشود (سالووی و مایر،1
.)1771
روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت  ،یک روش درمانی نظام مند مبتنی بر میراث
علمی روانکاوی است که توسط دوانلو ابداع شده است .روان درمانی پویشی فشرده و
کوتاه مدت شکل بسیار ویژه و بی همتا از درمان روانی است .در روش درمانگری پویشی،
روش بلند مدت ،کم اثر ،سا زمان نیافته و نامشخص تحلیل روانی به یک روش کوتاه
مدت ،اثر بخش ،سازمان یافته و روشن تبدیل شده است (قربانی  .)1329که موجب
تسهیل حل و فصل سریع طیف گستردهای از اختالالت احساسی میشود.
مداخالت  ISTDPبه طور خاص برای برطرف کردن اضطراب ،افسردگی ،اختالالت
شخصیت ،مشکالت ارتباطی ،شکایات جسمانی که نتیجهی واکنش به استرسهای
احساسی میباشد (مثل سردرد) و همچینین الگوهای رفتاری مخرب طراحی شده
است ISTDP .بر این باور است که مشکالت میان فردی و یا آسیبهای روانی ریشه
در دوران کودکی و دلبستگی های اولیه دارد .هدف مهم در  ISTDPکمک به بیماران
برای غلبه بر مقاومت درونی آنها در مقابل تجربهی احساسات واقعی خود در گذشته و
حال میباشد ،احساساتی که سرکوب شدهاند زیرا بیش از حد ترسناک یا درد ناک
بودهاند .تالش  ISTDPدر راستای رسیدن به تجربهی این احساسات ناهشیار (خشم،
گناه ،اندوه ،عشق) سرکوب شده در سریعترین زمان ممکن است .محورهای این روش
درمانی بر ماهیت افشا و نوع رابطهی درمانی استوار است (قربانی  .)1375مطالعات
متعددی اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت را تأیید کردهاند در این
خصوص میتوان به مطالعات شکاری ،حسین ثابت و فداکار ( ،)1375با عنوان «اثر
بخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت ( (ISTDPبر بهوشیاری» اشاره کرد که
1. Salvo & Mayer
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 12تفر از جوانان  81تا  11ساله را در یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون مورد
بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت
در افزایش و ارتقای بهوشیاری آزمودنیها تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین در
مطالعهی دیگری شکاری ،فداکار و حسین ثابت ( )1375در اثر بخشی روان درمانی
پویشی فشرده کوتاه مدت ( )ISTDPبر خودشناسی انسجامی( )ISKبه این نتیجه دست
یافتند که بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه ازمایش ،در نمره خودشناسی انسجامی
تفاوت معناداری وجود دارد ،اما در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل چنین تفاوتی
دیده نشد .همچنین نتایج بدست آمده از آزمون اندازه گیری مکرر در گروه ازمایش نشان
داد که اثربخشی مداخله در طی  8ماه ماندگار بود .نتایج این پژوهش نشان داد که روان
درمانی روان پویشی کوتاه مدت در افزایش نمرهی خودشناسی انسجامی مؤثر بوده است.
و در پژوهشی دیگر خوریانیان و همکاران ( ،)1371با عنوان اثر بخشی روان درمانی
پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش نشانهها و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتال به
افسردگی ،به این نتیجه دست یافتند که مداخلهی روانپویشی کوتاه مدت فشرده ،باعث
کاهش نشانههای افسردگی و افزایش ابرازگری هیجانی شده است .با توجه به نتایج
یافتهها میتوان اظهار داشت که مداخلهی روان پویشی کوتاه مدت فشرده منجر به بهبود
خلق (کاهش نشانههای افسردگی) و افزایش افشای هیجانی شود.
حال این سؤال مطرح است که رویکرد روان پویشی با تاکید بر حل تعارضات درون
روانی وبهبود خود آگاهی هیجانی آیا میتواند برروی یکی از مهمترین فرایندهای شناختی
ذهن یعنی هوش اثر گذار باشد؟
حضور ذهن چنانچه کابات زین 1میگوید به معنی توجه کردن به طریق خاص،
معطوف به هدف ،در زمان حال و بدون داوری است .در حضور ذهن فرد میآموزد که
در هر لحظه از حالت ذهنی خود آگاهی و تن آگاهی داشته و توجه خود را به شیوههای
مختلف ذهنی خود متمرکز نمایند .حضور ذهن ابتدا در دانشگاه ماساچوست توسط جان
کبات زین به کار گرفته شد .وی در کلینیک کاهش استرس خود ،به شرکت کنندگان
تمرین آرامش ذهنی همراه با حضور ذهن میداد .در حال حاضر رایجترین روش ،آموزش
تن آگاهی آموزش حضور ذهن مبتنی بر کاهش استرس 8میباشد .که سابق بر این تحت

عنوان برنامهی کاهش استرس و تن آرامی شناخته میشد (کابات – زین.)1722 ،1778 ،
2. Mindfulness Based Stress Reduction

1. Kabat-Zinn
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این روش در ساختار طب رفتاری و برای دامنهی وسیعی از افراد مبتال به اختالالت مرتبط
با استرس و درد مزمن طراحی شد .روش مذکور ،به شکل یک برنامهی  2تا  11هفتهای
برای گروههایی که بیش از  31شرکت کننده دارند ،اجرا میشود .به عالوه ،جلسات به
طور هفتگی و هر جلسه حدود  8-8/5ساعت برگزار میگردند .برای مثال ،وارسی بدنی
تمرینی است که در آن شرکت کنندگان روی زمین دراز میکشند و با چشمان بسته حدود
 15دقیقه ،توجه خود را به طور متوالی روی نقاط مختلف بدن معطوف میسازند ،و
احساسات مربوط به هر ناحیه از بدن به دقت مشاهده میگردند .در مراقبهی نشسته،
شرکت کنندگان در یک حالت آرام و کامالً بیدار با چشمان بسته به حسهای تنفس
تمرکز میکنند .از ژستهای یوگا ،برای آموزش تن آگاهی از حسهای بدنی نیز استفاده
میشود .هم چنین شرکت کنندگان ،حضور ذهن داشتن را در طول فعالیتهای روزمره
نظیر پیاده روی ،ایستادن ،و خوردن به کار میگیرند (امیدی و محمدخانی.)1329 ،
به نظر میرسد وقت آن به ضرورت فرا رسیده است که آموزش و پرورش دستوری
مبتنی بر نظریات یادگیری رفتاری و شناختی دست آشتی به سوی نظریات عصب شناختی
نوین وعصب روان کاوی وبه دنبال آن دیدگاههای روان پویشی دراز نماید و با فراهم
نمودن مجالی برای پژوهشهای علمی و مبتنی بر شواهد ،به تبیینهای تازهای از برنامهها
و راهبردهای آموزشی بپردازد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روان
درمانی پویشی کوتاه مدت ،تن آگاهی و تلفیق این دو روش بر هوش دانش آموزان دختر
انجام شد.
روش
این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در زمره طرحهای نیمه آزمایشی
با سه گروه آزمایش ویک گروه کنترل ،با پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری است.
جامعه پژوهش شامل  8192نفر از دانشآموزان دختر پایه نهم منطقه  1شهر تهران بود که
در سال تحصیلی  1375-72مشغول به تحصیل بودند .از آنجایی که به زعم بسیاری از
پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم در طرحهای نیمه آزمایشی حداقل  15نفر در هر
گروه آزمایشی است (دالور )1323 ،در این پژوهش از طریق فراخوان دعوت به شرکت
در دورههای آموزشی 21 ،نفر آزمودنی انتخاب و به روش نمونه در دسترس مناسب
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جهت شرکت در دوره شناخته شدند در مرحله بعد افراد به صورت تصادفی در  3گروه
آزمایش و  1گروه کنترل جایگیری شدند.
معیارهای ورود به مطالعه :این دانش آموزان ،دارای شرایط تقریباً یکسان اقتصادی-
اجتماعی بودند .هیچ یک از این دانش آموزان سابقه ارزیابی شدن توسط مقیاس هوشی
وکسلر را نداشتند .مصاحبه با آنها نیز نشان داد که تا زمان برگزاری آزمون و جلسات
آموزشی هیچ یک در دورههای خودشناسی ،ذهن آگاهی ،مشاوره وروان درمانی شرکت
نکرده وسابقه مصرف دارو نداشتند .معیارهای خروج :در صورت مصرف دارو و یا روان
درمانی و یا مشکالت برای حضور در جلسات گروه ،از چرخه پژوهش کنار گذاشته
شدند.
ابزارهای مورد استفاده درپژوهش در ادامه بیان شده است:
مقیاس تجدید نظر شدهی هوش وکسلر 1کودکان (وکسلر :)1717 ،از این مقیاس که
در جامعهی ایران هنجاریابی شده است (شهیم )1393 ،به منظور بررسی روایی و اعتبار
ویرایش چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان استفاده شد .فرم هنجاریابی شدهی ایرانی
مقیاس تجدیدنظر شدهی هوش وکسلر کودکان  18زیر مقیاس دارد که  2زیرمقیاس
کالمی (واژگان ،شباهتها ،فراخنای ارقام ،اطالعات عمومی ،حساب و درک کلی) و 2
زیرمقیاس غیرکالمی (طراحی با مکعبها ،تکمیل تصاویر ،تنظیم تصاویر ،رمزنویسی ،مازها
و الحاق قطعات) را دربرمی گیرد .شهیم ( )1391اعتبار مقیاس را از طریق بازآزمایی،
 1/97تا  1/72گزارش کرده است .روایی مقیاس نیز با محاسبهی همبستگی بهرهی هوشی
در  81گروه سنی مشخص شد.
مدت زمان هر کدام از جلسات مداخله یک ساعت و نیم بود .تعداد افراد شرکت
کننده در برنامه مداخله  15دختر دانش آموز پایه نهم بود که به صورت گروهی در فرایند
درمان و آموزش قرار گرفتند.
مداخله روان درمانی پویشی کوتاه مدت :محتوای جلسات مطابق دستورنامه روان
درمانی پویشی کوتاه مدت ،یعنی مراحل هفت گانه پرسش در خصوص مشکالت ،فشار،
چالش ،مقاومت انتقالی ،دست یابی مستقیم به ناهشیار ،به شرح جدول شماره  1و مطابق
با کتابچه راهنمای روان درمانی پویشی دوانلو ( )1775انجام شد.
1. Wechsler intelligence scale for children
)(WISC
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مداخله تن آگاهی :در حال حاضر رایجترین روش ،آموزش تن آگاهی آموزش حضور
ذهن مبتنی بر کاهش استرس میباشد .که سابق بر این تحت عنوان برنامهی کاهش

استرس و تن آرامی شناخته میشد (کابات – زین .)1722 ،1778 ،این روش در ساختار
طب رفتاری و برای دامنهی وسیعی از افراد مبتال به اختالالت مرتبط با استرس و درد
مزمن طراحی شد .روش مذکور ،به شکل یک برنامهی  2تا  11هفتهای برای گروههایی
که بیش از  31شرکت کننده دارند ،اجرا میشود .به عالوه ،جلسات به طور هفتگی و هر
جلسه حدود  8-8/5ساعت برگزار میگردند .دستور جلسات در جدول شماره  8ارائه
شده است.
مداخله تلفیقی :برای مداخله تلفیقی از مباحث هر دو مداخله استفاده شد تا شرکت
کنندگان براساس رویکرد روانپویشی کوتاه مدت به تن آگاهی برسند و شامل سنجش
ظرفیت خود مشاهده گری و شناسایی سطوح اضطراب ،تمرکز و توجه به نشانههای
اضطراب در بدن براساس رویکرد  ،ISTDPآگاهی از احساسات ،شناخت جنبههای سه
گانه احساسات بر اساس رویکرد  ،ISTDPنام گذاری احساسات ،دعوت از احساسات،
تمرکز بروی احساسات بر اساس رویکرد  ،ISTDPتجربه همدلی با خود ،سنجش وترمیم
با استفاده از دو تکنیک عکس کودکی و تصویر سازی صحنه مرگ و کار با خواست و
اراده فرد و تمرکز روی نیروی خود در جهت تکیف های درمانی ،رویارویی با خود بر
اساس رویکرد .ISTDP
جدول  .1سرفصل محتوای جلسات روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت فشرده (قربانی)1931 ،
جلسه
1

محتوای جلسه
در جلسه اول به بیان قواعد اجرای جلسات درمانی و مصاحبه اولیه با اجرای توالی پویشی،
که درمانگری آزمایشی نام دارد ،برای ارزیابی اولیه مشکل شرکت کنندگان پرداخته شد.
با توجه به نوع دفاع عای (یازدگانه) ،مداخالت مناســب و مؤثر مربوط به هر کدام به اجرا

8

3

درآمده اســت .انواع دفاع های تاکتیکی متداول و مداخالت مؤثر مربوط به هر کدام به طور
خالصه در زیر ارائه میشوند.
کار با دفاع های تکتیکی واژه های ســـر بســـته (در لفلفه ســـخن گفت) ،واژه های فراگیر-
پوششی .مداخله مؤثر :شک کردن ،چالش کردن ،چالش با دفاع.
بررســی واژههای تخصــصــی مورد اســتفاده شــرکت کنندگان ،دفاعهای تاکتیکی گفتار غیر

1

مسـتقیم ،و افکار مرضی و احتمالی .مداخله مؤثر :چالش با دفاع ها و مشخص کردن گفتار،
چالش با دفاع ،و تردید در دفاع.
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جلسه
5
2
9

محتوای جلسه
بررســی دفاع نشــخوار ذهنی و دلیل تراشــی .مداخله های مؤثر به ترتیب :روشــن کردن،
درخواست پاسخ قطعی ،تردید در دفاع ،چالش با دفاع ،چالش ،مسدود کردن دفاع.
دفاعهای عقلی ســازی و کلی گویی و تعمیم دادن .مداخلههای مؤثر :روشــن ســازی ،ســد
کردن ،چالش و مشخص کردن ،چالش با دفاع.
تاکتیکهای منحرف ســازی و فراموش کردن .مداخالت مؤثر :مســدود کردن دفاع و تردید
در دفاع ،چالش با دفاع

2

انکار و تکذیب کردن .مداخالت مؤثر :روشن کردن ،تردید در دفاع و چالش با دفاع.

7

بیرونی سازی و ابهام .مداخالت مؤثر :روشن کردن ،چالش با دفاع.

11

طفره رفتن ،تردید وسواسی .مداخالت مؤثر :روشن کردن ،چالش با دفاع.

11

بدن سازی و عمل کردن به عنوان دفاعی بر ضد احساسات .مداخله مؤثر :روشن سازی.

18
13
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ســرکشــی ،نافرمانی ،مثدمه چینی و گریه کردن و زیف دفاع های واپس رونده .مداخالت
مؤثر :رویارویی ،چالش و درگیری مستقیم ،روشن سازی.

صحبت کردن به جای لمس کردن احساسات .عالیم غیر کالمی .تبعیت – انفعال .مداخالت
مؤثر :روشن کردنف تردید در دفاع ،چالش با دفاع ،روشن کردن ،چالش.
جدول  .2محتوای جلسات مداخله تن آگاهی

جلسات

محتوای جلسه

1

معارفه ،اهمیت خودآگاهی و بدن آگاهی در درمان و تمرین مشــاهده بی قضــاوت و دقیق
هیجانها وافکاردر لحظه

8

تمرین خود مشاهده گری ،بررسی روانشناختی ساختار ایگو ناظر

3
1

5

شـناسـایی سـطح اضطراب ،تمرکز روی تنفس وعضالت بدن نه به معنای ریلکسیشن بلکه
باال بردن سطح آگاهی بدنی
شناخت جنبه های شناختی ،رفتاری ،فیزیولوژیک هر یک از احساسات با تمرکز بر تغییرات
نوروفیزیولوژیک دربدن
شــناخت و نامگذاری احســاس خشــم ،با تمرکز بر بدن ابراز احســاســات و پیوند دادن
احسـاسـات با بدن بدون کالم ،به حداقل رسـاندن احسـاسـات دفاعی و نمایشی و تمرین
روراستی وعدم سانسور افکار وهیجانات.

2

شـناخت و نامگذاری احسـاس غم و عشق و صمیمیت ،با تمرکز بر بدن ابراز احساسات و
پیوند دادن احسـاسـات با تکیه بر تظاهرات فیزیولوژیک ،تمرین روراســتی وعدم ســانسور
افکار و هیجانات.
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جدول  .9محتوای جلسات مداخله تلفیقی
جلسات

محتوای جلسه

1

معارفه ،اهمیت خودآگاهی وبدن آگاهی در درمان و تمرین مشــاهده بی قضــاوت و دقیق
هیجانها وافکاردر لحظه

8

تمرین خود مشاهده گری ،بررسی روانشناختی ساختار ایگو ناظر
شـناسـایی سـطح اضطراب ،تمرکز روی تنفس وعضالت بدن نه به معنای ریلکسیشن بلکه

3

باال بردن سطح آگاهی بدنی
شناخت جنبه های شناختی ،رفتاری ،فیزیولوژیک هر یک از احساسات با تمرکز بر تغییرات
نوروفیزیولوژیک دربدن

1

شــناخت و نامگذاری احســاس خشــم ،با تمرکز بر بدن ابراز احســاســات و پیوند دادن
احسـاسـات با بدن بدون کالم ،به حداقل رسـاندن احسـاسـات دفاعی و نمایشی و تمرین

5

روراستی وعدم سانسور افکار وهیجانات.
شـناخت و نامگذاری احسـاس غم و عشق و صمیمیت ،با تمرکز بر بدن ابراز احساسات و
پیوند دادن احسـاسـات با تکیه بر تظاهرات فیزیولوژیک ،تمرین روراســتی وعدم ســانسور
افکار و هیجانات.

2

تجربه همدلی با خود ،همدلی با دیگران با استفاده از تکنیک های روان درمانی پویشی کوتاه

9

مدت
کار با خواست و اراده و تمرکز روی نیروی ایگو ،ترمیم نیروی درون روانی.

2

به منظور تحلیل دادههای پژوهش حاضر در آمار توصیفی از شاخصهای توصیفی
(فراوانی ،درصد فراوانی ،فراوانی تجمعی ،میانگین و انحراف معیار) با نرم افزارSPSS

و در آمار استنباطی به منظور بررسی رابطه متغیرهای پژوهشی از تحلیل واریانس بااندازه
گیری های مکرر استفاده شد.
یافتهها
میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده  15سال بود ،معدل آنها  12/12بود ،از نظر
تحصیالت والدین  21درصد آنها والدین با تحصیالت دانشگاهی داشتند 35 ،درصد
تحصیالت دیپلم و  5درصد دارای تحصیالت ابتدایی بودند ،از نظر درآمد ماهیانه
خانوادهها  15درصد ماهیانه باالی  5میلیون تومان در ماه داشتند 55 ،درصد  3تا  5میلیون
تومان در ماه و  31درصد کمتر از  3میلیون تومان در ماه خانواده آنها درآمد داشت.
در جدول  1یافتههای توصیفی ارائه شده است.
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جدول  .1یافتههای توصیفی هوش
متغیر

هوش

پیشآزمون

پیگیری

پس آزمون

M

SD

M

SD

M

SD

مداخله اول (تن آگاهی)

79/89

2/12

77/21

2/12

77/73

9/75

مداخله دوم ()ISTDP

72/21

7/91

111/19

7/35

111/81

7/35

مداخله سوم (تلفیقی)

79/13

2/98

112/53

2/51

112/21

2/25

کنترل

72/21

2/75

72/13

2/28

72/89

2/52

در گروه مداخله «تنآگاهی» میانگین هوش آزمودنیها در مرحله پیشآزمون ()79/89
بوده است و در مرحله پسآزمون به ( )77/21ارتقاء یافته است و در پیگیری به ()77/73
رسیده است و در گروه مداخله « »ISTDPمیانگین هوش آزمودنیها در مرحله
پیشآزمون ( )72/21بوده است و در مرحله پسآزمون به ( )111/19ارتقاء یافته است و
در پیگیری به ( ) 111/81رسیده است و در گروهی که تلفیقی از مداخالت «تنآگاهی و
 »ISTDPاستفاده شده است ،میانگین هوش آزمودنیها در مرحله پیشآزمون ()79/13
بوده است و در مرحله پسآزمون به ( )112/53ارتقاء یافته است و در پیگیری به
( )112/21رسیده است ،این در حالی است که در گروه «کنترل» میانگین هوش در مرحله
پیشآزمون ( )72/21بوده است و در مرحله پسآزمون به ( )72/13ارکاهشتقاء یافته است
و در پیگیری به ( )72/89رسیده است.
در مجموع نتایج حاکی از این است که تفاضل میانگین هوش از پیشآزمون تا پیگیری
ششماهه در گروه مداخله تنآگاهی ( ،)8/22در گروه مداخله  )3/11( ISTDPو در
گروه تلفیقی ( )11/29نمره افزایش یافته است ،این در حالی است که تفاضل میانگین
هوش از پیشآزمون تا پیگیری ششماهه در گروه کنترل ( )1/33نمره کاهش یافته است.
در بخش تحلیل استنباطی دادهها ،نیز با توجه به ماهیت مقیاس اندازهگیری که از نوع
فاصلهای است و نوع روش جمعآوری اطالعات که بر مبنای پژوهش آزمایشی از نوع
طرحهای پیش آزمون -پسآزمون -پیگیری با گروه کنترل است ،از روش تحلیل واریانس
با اندازه گیری مکرر استفاده شده است .در توضیح بیشتر نیز باید گفت از آنجا هدف این
تحقیق بررسی اثربخشی و ماندگاری مداخله آموزشی به صورت توأمان با هم مطرح
است ،از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شده است.
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یکی از مفروضات ،نرمال بودن توزیع متغیرها میباشد که به منظور بررسی این پیش
فرض از آزمون کولموگرف اسمیرنوف استفاده شد .در صورتی که سطح معنیداری
آزمون کولموگرف اسمیرنف بیشتر از  1/15باشد میتوان نتیجه گرفت توزیع دادههای
مربوط به متغیر تفاوت معنیداری با توزیع نرمال ندارد نتایج نشان داد که سطح معنیداری
همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از  1/15میباشد ،پس میتوان گفت که توزیع دادههای
متغیرهای تحقیق نرمال میباشد.
با توجه به اینکه یکی از مفروضههای آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر
برقراری فرض برابری واریانسهاست ،لذا این پیشفرض از طریق آزمون لوین بررسی
شد .نتایج حاصل از سطح معناداری آزمون لوین برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 1/15
شد ،لذا میتوان گفت مفروضه همگنی واریانسها رعایت شده است.
با توجه به برقرار بودن پیشفرضها میتوان از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری
مکرر برای مقایسه میانگینها استفاده کرد.

به منظور آزمون فرضیه" مداخالت پژوهش بر مقیاس کلی هوش اثرگذار و ماندگار

است" از آزمون تحلیلواریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شده است که نتایج حاصل
از این آزمون به قرار زیر است؛
جدول  .2نتایج آزمون برای بررسی اثربخشی مداخالت بر مقیاس کلی هوش
متغیر

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

گروه

1932/952

3

592/717

3/132

مراحل
اندازهگیری

981/192

1/137

273/221

21/192

1/111

تعامل

925/711

3/112

858/171

87/131

1/111

خطا

513/211

52/172

2/251

منبع تغییرات

هوش

مقدار F

سطح

اندازه اثر

معناداری

()Eta

1/138

1/111
1/527
1/217

همانطور که نتایج مربوط به جدول  8نشان میدهد که هم در بین گروهها و هم در
بعد زمان بین میانگینها تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به معناداری بودن منبع گروه
میتوان گفت مداخالت پژوهش حاضر بر مقیاس کل هوش آزمودنیها اثرگذار بوده
است ،به طوری که همانطور که در جداول توصیفی مالحظه شد میانگین مقیاس کل
هوش آزمودنیها در بین گروههای آزمایش از یک سیر سعودی تبعیت میکنند ،اما برای
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آنکه مشخص شود که کدامیک از مداخالت بیشترین تأثیر را داشته است به کمک آزمون
بونفرونی به مقایسه مقیاس کل هوش آزمودنیها بر حسب نوع گروههای مختلف پرداخته
شده است که نتایج آن به قرار زیر است
جدول  .9نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه میانگین مقیاس کل هوش در بین گروههای مختلف
گروه
تن آگاهی
ISTDP

تلفیقی

گروه

تفاوت میانگین

Sig

ISTDP

-1/129

1/772

تلفیقی

-2/733

1/111

تن آگاهی

1/129

1/772

تلفیقی

-2/129

1/188

تن آگاهی

2/733

1/111

ISTDP

2/129

1/188

بر حسب اطالعات جدول  3میتوان گفت مداخله تلفیقی بیشترین تأثیر و مداخله
تن آگاهی کمترین تأثیر را بر مقیاس کل هوش آزمودنیها داشته است .همچنین نتایج
جدول فوق مؤید این مطلب است که هرچند که تأثیرگذاری مداخله مبتنی بر ISTDP

بیشتر از مداخله تن آگاهی بوده است اما تفاوت بین این دو مداخله به لحاظ آماری
معنادار نشده است ،همچنین هرچند تأثیر مداخله تلفیقی بیشتر از تأثیر مبتنی بر ISTDP

بوده است و تفاوت بین این دو نوع مداخله نیز معنادار بوده است ،این در حالی است که
تفاوت مداخله تن آگاهی و تلفیقی به لحاظ آماری معنادار میباشد.
همچنین میانگین مقیاس کلی هوش در بین سه سطح اندازهگیری (پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری) نیز معنیدار است و برای اینکه مشخص شود تفاوت موجود بین
کدام یک از دو سطح اندازهگیری میباشد از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شده است
که نتایج آن به شرح جدول زیر میباشد؛
جدول  .1نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه میانگین مقیاس کل هوش در بین زمانهای مختلف
گروه
پیشآزمون
پسآزمون

گروه

تفاوت میانگین

Sig

پسآزمون

-1/133

1/111

پیگیری

-1/351

1/111

پیشآزمون

1/133

1/111

پیگیری

1/819

1/181
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گروه
پیگیری

گروه

تفاوت میانگین

Sig

پیشآزمون

1/351

1/111

پسآزمون

1/819

1/181

بر طبق اطالعات جدول  1باتوجه به اینکه تفاوت میانگینهادرزمانهای مختلف
حاکی ازاین است که میانگین مقیاس کل هوش آزمودنیها درزمان پیگیری
بیشترازپسآزمون ومیانگین مقیاس کل هوش آزمودنیها درزمان پسآزمون بیشتر
ازپیشآزمون بوده است ،لذا می توان گفت مداخالت پژوهشی تحقیق برمقیاس کل هوش
آزمودنیهااثری ماندگارداشته است.
بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این تحقیق تعیین اثر بخشی آموزش تن آگاهی و مداخله مبتنی بر ISTDP

و مداخله تلفیقی بر بهبود نمره هوش دختران پایه نهم است .فرضیه اصلی پژوهش این
است که مداخالت پژوهش برمقیاس کلی هوش اثرگذاروماندگار است .نتایج حاصل از
تحلیل برروی نمرات پیش آزمون وپس آزمون بین گروههای آزمایش وکنترل نشان داد
که برنامههای آموزش تن آگاهی ،برنامه مداخلهای روان درمانی پویشی کوتاه مدت و
تلفیق این دو باعث افزایش نمره هوش درهر سه گروه آزمایش در نمرات پس آزمون و
پیگیری شده است .این یافته با یافتههای پژوهشی شفیلد و همکاران ،)8111( 1شلدر
( ،)8111درسن و همکاران ،)8111( 8خوریانیان ،حیدری نسب ،طیبی و آقامحمدیان
شعرباف ( )1371و حیدری نسب و همکاران ( )1373همسو است .در مجموع این
مطالعات با مداخالتی مشابه همچون ذهن آگاهی وخود آگاهی هیجانی توانسته است بر
توانایی حل مساله به عنوان یکی از مهمترین مؤلفههای عملکردهای اجرایی مغز که در
بسیاری از ابعاد زندگی ازجمله به لحاظ تحصیلی وبهبود عملکرد ریاضی وتوانایی
مدیریت هجانات فرد تأثیر گذار است ،تأثیر مثبت داشته باشد.
باید توجه نمود که در روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده درک فرد از خود،
رویارویی ،چالش و درگیری مستقیم ،روشن سازی ،حس کفایت و مهارتهای مساله
گشایی ،کسب استقالل ،مهارت مقابله با موقعیتهای خطر آفرین و فشار روانی و بسیاری
از مهارتها برای بهبود وضعیت روانی مطلوب آموزش داده میشود افراد با شرکت در
2. Driessen, et al.

1. Sheffield, et al.
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این جلسات به شناخت احساسات وهیجان ها و افکار خود پرداخته ودرمانگر با تغییر
افکار آنهارا به شناخت میرساند تاکید دوانلو به تجربه عمیق هیجانی با توجه به مؤلفههای
آن ،از آن جهت است که وی بینش عقالیی را شرط الزم میداند وکفایت بینش هیجانی
راکه واجد سطح عمیقتر وتسهیل گر تغییر است (شلدر )8111 ،نیز بایسته میداند.
دوانلو ( ) 1771فرآیند ظرفیت سازی و یا بازسازی را به صورت جدا کردن من از
فرامن ،افتراق دادن گوشههای مثلث و جدا کردن بیمار از مقاومت شرح میدهد و ظرفیت
خودمشاهده گری با تغییر ظرفیتهایی که ایگو که خصایص پدیدار شده واکنشهای
های پیچیدهای هستند که بین قسمتهای مختلف مغز اتفاق می افتد ،صورت میگیرد.
در طی درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت با مشاهده لحظه به لحظه واکنشهای
فرد به مداخالت درمانی و کاربرد مثلث تعارض (احساس ،اضطراب ،دفاع) روی مثلث
شخص (درمانگر ،زمان حال و زمان گذشته) ،بیمار میتواند دانش شناختی به دست آمده
و بینش هیجانی تجربه شده از فرآیند درمان را یکپارچه کند و بدین صورت ظرفیت
انطباقی ایگوی او افزایش یافته است.
همچنین در تبیین یافتههای پژوهش مبنی بر اثربخشی مداخله تن آگاهی بر هوش
دانش آموزان میتوان گفت برخورداری از ظرفیت هوشی باال نیاز به توجه و تمرکز باال
و قدرت پردازش شناختی مناسبی دارد .لذا افرادی که از مهارت تن آگاهی باالیی
برخوردارند توجه و تمرکز باالتری در مقایسه با گروه کنترل دارند .در نتیجه گروههای
ازمایش که مهارت تن آگاهی را دریافت کردند نظر هوش در مقایسه با قبل از دریافت
مداخله متفاوت عمل کردند.
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری با محدودیتهایی روبه رو بود که از جمله
آن میتوان به تعداد کم نمونه و محدود بودن نمونهها به دانش آموزان دختر اشاره کرد
همچنین ابزار مورد استفاده زمانبر بود .در همین راستا پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی از حجم نمونه بیشتر ،استفاده از هر دو جنسیت و نیز استفاده از ابزاری که زمان
کمتری نیاز داشته باشد استفاده گردد .بطور کلی و بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهاد
میشود در مراکز خدمات روانشناختی ،مدارس وکلینیک ها از برنامههای آموزش بدن
آگاهی ،مداخله  ISTDPوبه ویژه تلفیق این دو در جهت بهبود نمره کل هوش در
نوجوانان استفاده نمایند به نظر میرسد مدارس به عنوان بسترمستعد آموزش وپرورش،
برای انجام پژوهشهای آینده ،پیشنهاد مناسبی باشد ،چرا که بهبود عملکردی ابعاد هوش
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به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود کیفیت زندگی تحصیلی و شغلی یکی از الویت
های مهم مطالعه در آموزش وپرورش به شمار میرود.
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