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مولفههاي روانشناختي آسیبزا همچون کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب ميتواند آسیبهاي

 1دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني ،دانشكده علوم
انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،همدان ،ایران.
 2دانشیار گروه روانشناسي ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

شناختي ،هیجاني و تحصیلي مختلفي براي دانشآموزان در پي داشته باشد که ضروري است با بكارگیري
روش هاي درماني مناسب از بروز آن جلوگیري شود .بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسي
اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب دانشآموزان دختر
دوره دوم متوسطه انجام گرفت.
روش کار

Email: erfani@pnu.ac.ir

پژوهش حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري پژوهش
حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مالیر بودند .در این پژوهش تعداد 30
دانشآموز دختر دوره دوم متوسطه با روش نمونه گیري هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفي در گروههاي
آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه  15دانشآموز) .گروه آزمایش درمان شناختي مبتني بر
ذهنآگاهي را طي دو ماه در  8جلسه  75دقیقهاي دریافت نمودند .پرسشنامههاي مورد استفاده در این
پژوهش شامل پرسشنامه استرس ،افسردگي و اضطراب (الويبوند  )1995 ،و پرسشنامه کمالگرایي منفي
(تريشورت و همكاران )1995 ،بود .دادههاي حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس با چندمتغیره
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
نتایج نشان داد که درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب
دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه تأثیر معنادار دارد ( .)p<0/001بدین صورت که این درمان توانسته
منجر به کاهش کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شود.
نتیجهگیری
یافتههاي پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي با بهرهگیري از فنوني
همانند افكار ،هیجانات و رفتار آگاهانه ميتواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش کمالگرایي
منفي ،استرس و اضطراب دانشآموزان دختر مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی
درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي ،کمالگرایي منفي ،استرس ،اضطراب
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

شكستهاي خود را در جنبههاي مختلف زندگي بپذیرند

ورود به دورۀ نوجواني با تحوالت بسیار عمیقي از نظر زیستي-

(محمدزاده ،خیريهیق و واحدي.)1395 ،

رواني و اجتماعي همراه است که باعث به هم خوردن تعادل

کمالگرایان منفي اعتقاد دارند باید به معیارهاي بسیار باال دستت

جسماني و رواني نوجوان ميگردد (ویدال1و همكاران.)2007 ،

یابند و هیچ اشتباه و شكستي را نباید بپذیرند؛ اما چون نميتوانند

در این دوران نوجوان تحت فشارهاي رواني زیادي قرار گرقته و

بتته ایتتن معیارهتتاي بستتیار بتتاال و غیرواقتتعبینانتته دستتت یابنتتد،

به شدت در معرض آسیب رواني ميباشد .دختران نسبت به

نگرانيهاي حاصل از تحقتق نیتافتن معیارهتاي کمتالگرایانته در

پسران از شیوع باالتر اختالل رواني برخوردارند و نسبت به

آنها افزایش ميیابد و به استرس7مبتال ميشوند (بهروزي ،شتهني

عوامل مختلف رواني و اجتماعي آسیبپذیرتر ميباشند

ییالق و پورسعید .)1390 ،استرس از عوارض کمالگرایي منفتي

(کاسترلو ،اریكانلو و آنگولد .)2006 2،یكي از متغیرهایي که

ميباشد و بته عنتوان یكتي از علتل عمتدۀ بستیاري از بیمتاريهتا

ميتواند در نوجواني مورد توجه قرار گیرد ،کمالگرایي3است

محستتوب م تيشتتود (کاویتتاني ،پورناصتتح ،صتتیادلو و محمتتدي،

که این مهم در امر آموزش نوجوان نقش ویژهاي دارد و مانع

 .)1386استرس عبارت است از هتر نتوع محتر

و یتا تغییتر در

پیشرفت تحصیلي است .کمالگرایي باوري است مبني بر اینكه

محیط داخلتي و ختارجي کته قتادر بته ایجتاد اختتالل در تعتادل

باید به یک حالت کامل و بدون عیب دست یافت و در

حیاتي و در شرایط خاص آسیبزا مي باشد .هنگتاميکته تطتابق

کمالگرایي منفي اعتقاد بر این است که کار یا بازده چیزي که

نسبت به یک موقعیت خاص بیش از یتک میتزان طبیعتي کتار و

فیربوم4،

انرژي ببرد و این موقعیت حالت اجتماعي  -رواني و بیولوژیتک

 .)2002در واقع کمالگرایي منفي به شناختها و رفتارهایي گفته

شخص را آزرده نماید ،عنوان استرس به آن اطالق ميگردد .بته

ميشود که هدف از آنها کسب موفقیتها و پیشرفتهاي سطح

عبتتارت دیگتتر استتترس تحتتت عنتتوان نیازهتتا و خواستتتههتتاي

(ایگان5،

شده در موجود زنده که نتواند در یک محتدودهي زمتاني

کامل نیست ،غیرقابل قبول است (شافران و کوپر و

باال به منظور اجتناب یا فرار از پیامدهاي منفي است

در

 .)2005مشخصههاي کمالگرایي در سه بعد کمالگرایي

برآورد یا مهیا گردد ،تعریف متيشتود (استپجو ،هتامن ،کانتالي،

خویشتنمدار ،کمالگرایي دیگرمدار و کمالگرایي جامعهمدار

برنان ،ناجمن و بور .)2007 8،استترس حتالتي استت کته متنعكس

تعریف ميشود (کوري6و همكاران .)2013 ،کمالگرایي ،یک

کننده ارزیابي کلي از اهمیتت و ستختي چتالشهتاي محیطتي و

مؤلفه انگیزشي است که شامل کوششهاي فرد براي دستیابي به

فتتردي استتت (ستتالد  ،دوآن ،الکتتن و ایستتنبر  .)2016 9،در

خویشتن کامل است .به عبارتي ،افراد داراي انگیزه قوي براي

عین حال افراد به گونهاي متفاوت ميتوانند محر هتاي ختاص

کمال ،معیارهاي باالي غیرواقعي ،کوشش اجباري و داراي تفكر

(استرسورها) را به صورت منفي یا مثبتت ادرا

کننتد و اثترات

همه یا هیچ در رابطه با نتایج به صورت موفقیتهاي تام یا

نامطلوب استرس ميتواند بر آستتانه درد و تحمتل درد در افتراد

شكستهاي تام ميباشند .این افراد به حد کافي موشكاف و

تاثیر گذارد (جتوا و دفترین .)201810،در همتین راستتا تحقیقتات

انتقادگر هستند به طوري که نميتوانند عیوب و اشتباهات یا

شتتده پتتیشبینتتي کننتتدهي

نشتتان متتيدهنتتد کتته استتترس ادرا

پیامدهاي منفي آسیب شناختي مرتبط با ستالمتي استت (گلتدن-
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مریم ستاری و نصرهللا عرفانی

کروتز1و همكاران2005 ،؛ امونتد ،ایتک ،کاستمرلي ،رابینستون،

پژوهشهاي پیشین تأثیر قابل توجهي این درمان را بر مولفههاي

استیالر و بلیدروین.)2016 2،

روانشناختي نشان داده است (اصليآزاد ،منشئي و قمراني،

عالوه بر استرس ،اضطراب نیز از عوارض کمالگرایي منفي

1398؛ زاهدزاده و جوهري فرد1397 ،؛ گودرزي ،قاسمي،

است که ميتواند منجر به کاهش عملكرد شدید تحصیلي در

میردریكوند و غالمرضایي1397 ،؛ کهنپور1396 ،؛ پاسدار،

دانشآموزان شود (محمودزاده و محمدخاني .)1395 ،امروزه

حسني ،و نوري1396 ،؛ کاکاوند1395 ،؛ ستارپور ،احمدي و

اضطراب و تنیدگي رواني جزء جدا نشدني زندگي بشر بوده

صادقزاده1394 ،؛ متكالف و دیمیدجیان 2014 6،؛ هوپ وود و

است و منجر به کاهش عملكرد ميشود و در تعیین سالمت افراد

اسچات2017 7،؛ هافمن ،آنجلیا و گومز2017 8،؛ کروسول 9و

اهمیت دارد .اضطراب احساس رنجآوري است که به یک

همكاران2017 ،؛ کروسكا ،میلر ،روچ ،کروسكا و

اوهارا10،

و لوي.)2019 11،

موقعیت ضربهآمیز کنوني و یا به انتظار خطري که ریشۀ آن

2018؛ سگال ،دیمیدجان ،واندرکیر

مشخص نیست ،وابسته است که منجر به بروز بسیاري از

ذهنآگاهي شكلي از مراقبه است که آن را توجه کردن به

اختاللهاي خلقي و رواني در فرد ميشود .اضطراب زماني سبب

شیوههاي خاص ،هدفمند ،در زمان کنوني و بدون قضاوت و

نگراني بالیني ميشود که توانایي عمل کردن در زندگي روزمره

پیشداوري تعریف کرده است (نزلک ،هوالس ،سانوسكا و

را مختل کند؛ به طوري که فرد دچار حالت ناسازگارانهاي شده

لجتز .)201612،ذهنآگاهي به عنوان توجه و آگاهي ارتقا یافته

باشد که مشخصۀ آن واکنشهاي جسماني و رواني شدید است.

به تجارب جاري یا واقعیت کنوني و نیز آگاهي به تجارب

افراد مبتال به اضطراب قادر نیستند فعالیتهاي روزمرۀ خود را

گذشته در نظر گرفته ميشود .ذهنآگاهي اجازه مي دهد افراد

انجام دهند (دوستي .)1394 ،افراد مبتال به اضطراب در اثر

به عقب برگردند و شرایط زندگيشان را تحلیل کرده و به روش

احساسهاي مزمن و شدید درمانده ميشوند (دوگار ،عظیم،

نو ،نه عادتي واکنش نشان دهند (کهنپور )1396 ،در

شاه ،چیما و اسمت .)2013 3،اضطراب در صورت افزایش شدت

ذهنآگاهي و مهارتهاي تمرین آگاهي لحظه به لحظه ،فرد

و طول مدت آن ،به مشكل جدي و تهدید واقعي تبدیل ميشود

تالش ميکند نسبت به الگوها ،افكار و عواطف و تعامل با

(وایتساید و براون .)2008 4،به گونهاي که اگر بدون درمان

دیگران ،بینش و بصیرت پیدا کند و سپس بتواند بصورت ماهرانه

رها شود ،به طور معكوس بر عملكرد روزانه تاثیرگذشته و فرد را

پاسخهاي هدفمند مفید را انتخاب کند؛ به جاي آنكه به طور

در معرض عزتنفس پایین و روابط اجتماعي ضعیف قرار

خودکار ،با روشهاي خوگرفته و ناهشیار واکنش نشان دهد

ميدهد (ریزلند ،فورگت ،ریمز و گیرکین.)2018 5،

(تیزدل ،سگال ،ریدج و سولبسي.)201213،

در زمینۀ درمان استرس و اضطراب تمرکز عمدۀ درمان بر

در کنار این واقعیت که دوران تحصیل به دلیل فشارهاي درسي

دارودرماني ميباشد .دارودرماني با وجود کاربرد وسیع ،مسائل

و تحصیلي ،دورهاي خاص به شمار ميآید و کارکرد و بازدهي

متعددي را در مورد عوارض جانبي داروها و ناپایداري اثرات

فرد را تحت تأثیر قرار ميدهد؛ پس بيتوجهي به این مشكل به

درمان آشكار ساخته است .یكي از درمانهاي غیردارویي ،که بر

شكلگیري هویت سالم نوجوان و زندگي تحصیلي ،خانوادگي

اساس برخي از مطالعات ميتواند جایگزیني براي دارودرماني

و اجتماعي او آسیب خواهد زد .از آنجا که در زمینۀ تأثیر

باشد ،شناخت درماني مبتني بر ذهنآگاهي است که نتایج
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روشهاي درماني مبتني بر ذهنآگاهي بر کاهش کمالگرایي

و  15دانشآموز در گروه گواه) .مال هاي ورود به پژوهش

منفي ،استرس و اضطراب فقر پژوهش وجود دارد و با توجه به

شامل :جنسیت دختر ،کسب نمره باالتر از میانگین در

این که یافتن درمانهاي کوتاهمدت که در کوتاهترین زمان

پرسشنامههاي کمالگرایي ،استرس و اضطراب ،برخورداري از

پاسخ درماني الزم را همراه با نتایج پایدارتر و وسیعتري در پي

سالمت جسمي ،بودن در دوره متوسطه دوم و داشتن سن  15تا

داشته باشد ،ضرورتي انكارناپذیر است و از آنجا که این شیوه

 18سال بود .همچنین مال هاي خروج از پژوهش نیز شامل:

(ذهنآگاهي) ریشه در فرهنگ شرق دارد و با فرهنگ مردم ما

غیبت در دو جلسه آموزشي و عدم همكاري ،انجام ندادن

نزدیكي بیشتري دارد باید در فهم این مهم به طور جدي کوشید

تكالیف مشخص شده در دوره آموزشي و بروز حوادث پیش-

که آیا اینگونه روشهاي درماني که در جوامع دیگر به کار

بیني نشده بود.

گرفته ميشوند ،در جامعۀ ایراني نیز مؤثرند یا باید به دنبال

ابزار پژوهش

روشهاي دیگري بود؟ بر این اساس هدف اصلي پژوهش
حاضر بررسي اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر
کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب دانشآموزان دختر دوره

پرسشنامه کمالگرایي 1:براي سنجش کمالگرایي از مقیاس
جدید کمالگرایي هیل 2و همكاران ( )2004استفاده شد .این
پرسشنامه داراي  59سوال است که  8بعد مختلف کمالگرایي

دوم متوسطه بود.

(تلقي منفي از خود ،نظم و سازماندهي ،هدفمندي ،ادرا

روش کار

از سوي والدین ،تالش براي عالي بودن ،استانداردهاي باال براي

طرح پژوهش حاضر ،از نوع نیمهآزمایشي با پیشآزمون-

دیگران ،کمالگرایي منفي و کمالگرایي مثبت) را مورد

پسآزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري پژوهش حاضر

سنجش قرار ميدهد .گویهها بر اساس مقیاس پنج درجهاي

شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان مالیر

لیكرت بهصورت :کامالً موافقم ،5 :تا حدي موافقم ،4 :نه موافق

بودند .در این پژوهش از روش نمونهگیري هدفمند استفاده شد.

و نه مخالفم ،3 :تاحدي مخالفم ،2 :کامالً مخالفم ،1 :نمره-

بدین صورت که ابتدا با مراجعه به آموزشگاههاي دوره دوم

گذاري ميشوند .از پرسشنامه حاضر  9نمره بدست ميآید که 8

متوسطه شهرستان مالیر ،پرسشنامههاي کمالگرایي ،استرس و

نمره مربوط به خردهمقیاسها و یک نمره کلي است .دامنه

اضطراب در بین دانشآموزان توزیع شد .پس از جمعآوري و

نمرات پرسشنامه بین  59تا  295است .هرچه فردي نمره باالتري

نمرهگذاري پرسشنامهها ،تعداد  11پرسشنامه به دلیل عدم

بدست آورد از کمالگرایي باالتري برخوردار است .جمشیدي،

پاسخگویي مناسب حذف گردید و تعداد  746پرسشنامه مورد

حسینچاري ،شهربانو و رزمي ( )1388پایایي این پرسشنامه را با

تحلیل قرار گرفت .در گام بعد ،دانشآموزاني که نمرات باالتر

استفاده از روش ضریب آلفاي کرونباخ و روایي همگرایي آن از

از میانگین در پرسشنامههاي کمالگرایي ،استرس و اضطراب به

طریق بررسي رابطه ابعاد مقیاس با مقیاس سالمت عمومي مورد

دست آورده بودند ،مورد شناسایي قرار گرفتند (نمرات باالتر از

بررسي قرار دادند .محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ حاکي از

 177در پرسشنامه کمالگرایي و نمرات باالتر از  10در

پایایي قابل قبول  0/80این پرسشنامه بود .همچنین روایي مقیاس

متغیرهاي اضطراب و استرس) .در این مرحله تعداد  47نفر

نیز با وجود رابطه ابعاد منفي کمالگرایي و سالمت روایي تأیید

نمرات باالتر از میانگین در این پرسشنامهها به دست آوردند .در

گردید .پایایي این پرسشنامه در پژوهش معتمدي ( )1397با

مرحله آخر تعداد  30نفر از این دانشآموزان که باالترین نمرات

استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  0/82محاسبه شد .پایایي این

فشار

را در پرسشنامههاي کمالگرایي ،استرس و اضطراب به دست
آورده بودند ،انتخاب و به صورت تصادفي در گروههاي
آزمایش و گواه گمارده شدند ( 15دانشآموز در گروه آزمایش

1

. Perfectionism Questionnaire
2
. Hill
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پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ

دختر) به شیوه تصادفي در گروههتاي آزمتایش و گتواه گمتارده

نیز  0/84محاسبه شد.

شدند (هتر گتروه  15دانتشآمتوز) .گتروه آزمتایش متداخالت

پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و استرس ()DASS-21

درماني مربوط به درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي را در طتي

مقیاس افسردگي ،اضطراب و استرس داراي  21سوال است که

دو متتاه بتته صتتورت هفتتتهاي یتتک جلستته  75دقیقتتهاي دریافتتت

براي سنجش افسردگي ،اضطراب و استرس طراحي شده است.

نمودند .برنامه مداخلته اي در پتژوهش حاضتر برگرفتته از برنامته

سازنده این مقیاس لويبند و لويبند 1بود که در سال 1995

درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي (کابتات-زیتن )2003 3،بتود

نسخه نهایي آن را عرضه کرد .مقیاس افسردگي ،اضطراب و

که از پژوهش پاستدار و همكتاران ( )1396اقتبتاس شتده استت.

استرس در یک طیف  4درجهاي (صفر= اصالً در مورد من

جهت رعایت اخالق در پتژوهش رضتایت دانتشآمتوزان بتراي

درست نیست تا  =3کامالً در مورد من درست است) نمره

شرکت در برنامه مداخله کسب و از کلیه مراحتل مداخلته آگتاه

گذاري ميشود .این مقیاس شامل سه خردهمقیاس اضطراب

شدند .هم چنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیتز

(سواالت  19 ،15 ،9 ،7 ،4 ،2و  ،)20افسردگي (سواالت ،5 ،3

پس از اتمام فرایند پژوهشي این متداخالت را دریافتت خواهنتد

 17 ،16 ،13 ،10و  )21و استرس (سواالت ،14 ،12 ،11 ،8 ،6 ،1

نمود .همچنین به هر دو گروه اطمینان داده شد که اطالعات آنها

 )18است که هر کدام  7ماده دارند .دامنه نمرات اي پرسشنامه

محرمانه باقي ميماند و نیازي به درج نام نیست.

در هر خردهمقیاس بین صفر تا  21است .کسب نمره باالتر نشان
دهنده وجود آن آسیب در فرد است .آنتوني ،بیلینگ ،کوکس،
انس و سوینسون )1998(2مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملي
قرار دادند که نتایج پژوهش آنها مجددا حاکي از وجود سه
عامل افسردگي ،اضطراب و استرس بود .نتایج این پژوهش نشان
داد که  68درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل
مورد سنجش قرار مي گیرد .ارزش ویژه عوامل استرس،
افسردگي و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر ،9/07
 ،2/89و  1/23و ضریب آلفا براي این سه عامل به ترتیب ،0/97
 0/92و  0/95بود .همچنین در پژوهش صاحبي ،اصغري و
سادات ساالري ( )1384ضرایب آلفاي کرونباخ براي ابعاد
افسردگي ،اضطراب و استرس به ترتیب  %84 ،%70و  %82بدست
آمد .همچنین این پژوهشگران روایي محتوایي این پرسشنامه را
مطلوب گزارش کردند .پایایي این پرسشنامه در پژوهش حاضر
با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي دو بعد استرس و
اضطراب به ترتیب  0/81و  0/83محاسبه شد.
روند اجرای پژوهش
پس از اخذ مجوزهاي الزم و انجام فرایند نمونهگیري (مطابق بتا
آنچه ذکر گردید) ،دانشآموزان انتخاب شتده ( 30دانتشآمتوز
1

. Lovibond, Lovibond
. Antony, Bieling, Cox, Enns, Swinson

2

3

. Kabat-Zinn
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جدول -1مداخله مربوط به درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي (کابات-زین2003 ،؛ به نقل از پاسدار و همكاران)1396 ،
جلسه

خالصه جلسه

موضوع

آشتتنایي بتتا اعضتتاي گتتروه و انتظتتارات آن هتتا ،تعیتتین ختتطمشتتي گتتروه و توضتتیح پیرامتتون

اول

هدایت خودکار

دوم

چالش با موانع

سوم

ذهتتنآگتتاهي در حتتین تمرین حرکات کششي همراه با ذهن آگاهي ،تمرین قدم زدن آگاهانه ،تمرین وارسي بتدن.

افسردگي ،تمترین ختوردن کشتمش ،تمترین مراقبته وارستي بتدن .تكلیتف :انجتام یكتي از
کارهاي روزمره با ذهنآگاهي و وارسي بدن
ده دقیقه تنفس با ذهن آگاهي ،تمرین وارسي بدن .تكلیف :آوردن توجته بته یكتي دیگتر از
فعالیت هاي روزمره ،ثبت وقایع خوشایند ،وارسي بدن و ده دقیقه تنفس ذهنآگاهانه
حرکت

تكلیف :پیاده روي آگاهانه ،وارسي بدن ،ثبت تجربههاي ناخوشایند

چهارم

ماندن در لحظه

تمرین ذهن آگاهي نسبت به شنیدن و فكر کردن ،داستان ببرهاي گرستنه ،تمترین مكتث سته

پنجم

پذیرفتن و اجازه دادن

ششم

افكار واقعیت نیستند

هفتم

مراقبت از خود

هشتم

به کارگیري آموخته هتا تمرین وارسي بدن ،بحث پیرامون تداوم تمرینهتا و برنامتهریتزي جهتت انجتام آن ،بررستي

دقیقتته اي ،تمتترین وارستتي بتتدن .تكلیتتف :وارستتي بتتدن ،استتتفاده از وستتایل نقلیتته همتتراه بتتا
ذهنآگاهي ،مكث سه دقیقهاي
تمرین مراقبه نشسته با آگاهي از تنفس و بتدن ،پتذیرش ،تمترین ایجتاد یتک مشتكل و کتار
کردن روي آن از طریق بدن ،تمرین مكث سته دقیقتهاي (بته همتراه احستاس پتذیرا بتودن)،
تمرین وارسي بدن .تكلیف :وارسي بدن و مكث سه دقیقهاي
افكار جانشین ،تمرین مكث سه دقیقه اي ،تمرین وارسي بدن.تكلیف :وارسي بدن ،مكث سه
دقیقهاي و استفاده از آن در مواقع بروز احساسات ناخوشایند
ارتباط بین خلق و احساسات ،چگونه به بهترین نحو از ختود مراقبتت کنتیم ،تمترین وارستي
بدن .تكلیف :تهیه لیستي از فعالیتهاي انرژي بخش و خسته کننده
و تمرینها در آینده

مشكالت که مانع از انجام تكالیف ميشوند.

در این پژوهش براي تجزیته و تحلیتل دادههتا از دو ستطح آمتار

فراواني در گروه آزمایش مربوط به گروه سني  16ستال (46/66

توصیفي و استنباطي استفاده شده است .در سطح آمتار توصتیفي

درصتتد) و در گتتروه گتتواه نیتتز مربتتوط بتته گتتروه ستتني  15ستتال

از میتتانگین و انحتتراف استتتاندارد و در ستتطح آمتتار استتتنباطي از

( 53/33درصد) بود .عالوه بر این ،دانتشآمتوزان در رشتتههتاي

آزمون شاپیرو -ویلک جهت بررسي نرمال بودن توزیع متغیرهتا،

ریاضي و فیزیک ،ادبیات و علوم انساني و علوم تجربتي مشتغول

آزمون لوین براي بررسي برابري واریانسها و همچنین از تحلیل

به تحصیل بودند که بیشترین فراواني در هتر دو گتروه آزمتایش

کوواریانس چندمتغیري بتراي بررستي فرضتیه پتژوهش استتفاده

( 40درصد) و گواه ( 46/66درصد) مربوط به رشته علوم تجربي

گردید .نتایج آمتاري بتا استتفاده از نترمافتزار آمتاري SPSS-23

بتتود .میتتانگین و انحتتراف استتتاندارد متغیرهتتاي وابستتته پتتژوهش

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

(کمال گرایي منفي ،استرس و اضطراب دانشآموزان دختر دوره

نتایج

دوم متوسطه) در مراحل پیشآزمون و پس آزمتون ،بته تفكیتک

یافتههاي جمعیت شناختي نشان داد که دانتشآمتوزان حاضتر در
پتتژوهش داراي دامنتته ستتني  15تتتا  18ستتال بودنتتد کتته بیشتتترین

دو گروه آزمایش و گواه ،در جدول  ،2ارائه شده است.
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جدول -2میانگین و انحراف معیار کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب
مولفهها

گروهها

پس آزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

کمالگرایي

گروه آزمایش

179/40

25/46

149/60

22/29

منفي

گروه گواه

181/01

23/25

183/33

26/41

استرس

گروه آزمایش

16/26

4/92

11/33

3/45

گروه گواه

17/40

3/99

19/13

3/18

گروه آزمایش

14/93

3/86

10/46

3/84

گروه گواه

14

3/13

14/53

3/06

اضطراب

جهت بررسي پیشفرض همگنتي واریتانسهتا ،از آزمتون لتوین

منفتي ،استترس و اضتتطراب در گتروههتتاي آزمتایش و گتتواه در

استفاده شده است .نتایج نشان داده است در مرحلته پتسآزمتون

مراحل پیشآزمتون و پتسآزمتون برقترار استت ( .)p<0/05در

در متغیرهاي کمال گرایي منفي ،استرس و اضطراب پتیشفترض

نهایت نتایج در بررسي پیشفرض همگني شیب ختط رگرستیون

همگني واریانسها برقرار بتوده استت ( .)p<0/05نتتایج آزمتون

مشخص شد که تعامل پیشآزمون با متغیر گروهبندي در مرحلته

باکس جهت بررسي همساني ماتریسهاي واریانس -کواریتانس

پسآزمون در متغیرهاي کمالگرایي منفي ،استترس و اضتطراب

نشان داد کته در مرحلته پتسآزمتون پتیشفترض متاتریسهتاي

معنادار نبتوده استت ( .)p<0/05ایتن بتدان معناستت کته فترض

واریانس -کواریانس نیز برقرار بوده است ( .)p<0/05عتالوه بتر

همگني شیب خط رگرسیون در متغیرهتاي کمتالگرایتي منفتي،

این نتایج آزمون شاپیرو ویلتک بیتانگر آن بتود کته پتیشفترض

استرس و اضطراب برقرار بوده است.

نرمال بودن توزیتع نمونتهاي دادههتا در متغیرهتاي کمتالگرایتي
جدول -3نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیري جهت بررسي اثر درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کمالگرایي منفي ،استرس و
اضطراب
ارزش

مقدار F

درجه آزادي فرض

درجه آزادي خطا

اثر پیالیي

0/92

87/98

3

23

المبداي ویلكز

0/08

87/98

3

23

اثر هتلینگ

11/47

87/98

3

23

بزرگترین ریشه روي

11/47

87/98

3

23

سطح معناداري
0/0001

با معناداري آزمون کواریانس چندمتغیري این نتیجه حاصتل متي

ذهنآگاهي تفاوت معنادار وجتود داشتته باشتد .بنتابراین جهتت

گردد که باید حداقل در یكي از متغیرهاي کمتالگرایتي منفتي،

بررسي این نكته کته معنتاداري مشتاهده شتده در کتدام یتک از

استرس و اضطراب دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه بین دو

متغیرهاي کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب است ،به بررسي

گتتروه آزمتتایش و گتتواه در اثتتر درمتتان شتتناختي مبتنتتي بتتر

تحلیل به کواریانس تکمتغیري پرداخته شد.
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مریم ستاری و نصرهللا عرفانی

جدول-4نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیري جهت بررسي اثر درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کمالگرایي منفي ،استرس و
اضطراب
منبع تغییر

اثر متغیر مستقل (درمان شناختي
مبتني بر ذهنآگاهي)
خطا

کل

متغبر

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

کمالگرایي منفي

3430/80

1

3430/80

47/18

استرس

325/14

1

325/14

215/43

0/0001

اضطراب

152/71

1

152/71

97/68

0/0001

کمالگرایي منفي

1817/88

25

72/71

استرس

37/73

25

1/56

اضطراب

39/08

25

1/56

کمالگرایي منفي

661271

30

استرس

7727

30

اضطراب

4919

با توجه به نتایج جدول  ،4ارائته متغیتر مستتقل (درمتان شتناختي
مبتني بر ذهن آگتاهي) توانستته منجتر بته ایجتاد تفتاوت معنتادار
میانگین نمرات متغیرهاي وابسته (کمالگرایتي منفتي ،استترس و
اضتتطراب دانتتشآمتتوزان دختتتر دوره دوم متوستتطه) در مرحلتته
پسآزمون در سطح خطاي  0/05گردد .لتذا ایتن نتیجته حاصتل
ميشود که با کنترل متغیتر مداخلتهگتر (پتیشآزمتون) ،میتانگین
نمتترات متغیرهتتاي کمتتالگرایتتي منفتتي ،استتترس و اضتتطراب
دانشآموزان دختتر دوره دوم متوستطه بتا ارائته درمتان شتناختي
مبتني بر ذهنآگاهي دچار تغییر معنادار شده است .جهتت تغییتر
نیتتز بتتدان صتتورت بتتوده استتت کتته درمتتان شتتناختي مبتنتتي بتتر
ذهنآگاهي توانسته منجر به کاهش کمالگرایي منفي ،استرس و
اضطراب دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شود .مقدار تاثیر
درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر میزان کمالگرایي منفتي،
استرس و اضتطراب دانتشآمتوزان دختتر دوره دوم متوستطه بته
ترتیب  0/89 ،0/65و  0/79بوده است .این بدان معناست کته بته
ترتیتتب  89 ،65و  79درصتتد تغییتترات متغیرهتتاي کمتتالگرایتتي
منفي ،استرس و اضطراب دانشآموزان دختر دوره دوم متوستطه
توسط ارائه متغیر مستقل (درمان شناختي مبتني بر ذهتنآگتاهي)
تبیین ميشود.

مقدار F

توان

سطح

اندازه

معناداري

اثر

0/0001

0/65

1

0/89

1

0/79

1

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي درمان شناختي مبتني بر
ذهتتنآگتتاهي بتتر کمتتالگرایتتي منفتتي ،استتترس و اضتتطراب
دانش آموزان دختر دوره دوم متوستطه انجتام گرفتت .یافتته اول
پژوهش نشان داد که درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي توانسته
منجر به کاهش کمالگرایي منفي دانشآموزان دختتر دوره دوم
متوسطه شود .یافته حاضر همسو بتا نتتایج پتژوهش اصتليآزاد و
همكتتاران ()1398؛ کهتتنپتتور ()1396؛ ستتتارپور و همكتتاران
()1394؛ متكتتالف و دیمیتتدجیان ( )2014و هتتافمن و همكتتاران
( )2017بود .این پژوهشتگران در نتتایج پتژوهش ختود گتزارش
کتتردهانتتد کتته درمتتان ذهتتنآگتتاهي توانتتایي بهبتتود مولفتتههتتاي
روان شناختي افراد مختلف به خصوص نوجوانان را دارد .چنانكه
کهنپور ( )1396در نتایج ختود اذعتان داشتته استت کته درمتان
ذهنآگاهي ميتواند منجر به کاهش کمالگرایي شود.
در تببین اثربخشي درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کاهش
کمالگرایي منفي دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه ميتوان
گفت ذهنآگاهي کمک مي کند فرد بتواند به جاي آنكه افكتار
و احساس هاي منفي را بخشي از خویشتن خود بداند ،آنهتا را بته
عنوان وقایعي تجربه کند که در حال گذر از پتردۀ ذهتن هستتند
(متكالف و دیمیدجیان .)2014 ،ذهنآگاهي ميتوانتد بته عنتوان
تمرکتتز ،گش تودگي ،حالتتت عتتدم قضتتاوت ،توجتته و آگتتاهي،
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مفهومساز شود .بر این اساس ذهنآگاهي مهتارتي استت کته بته

ذهن از استرس و هیجانات منفي در طول تمرین ميشود که این

دانشآموزان اجازه مي دهد که در زمان حال حوادث را کمتر از

فرایند نیز کاهش استرس دانشآموزان را در پي دارد.

آن میزان که ناراحت کنندهاند ،دریافت کنند .این فراینتد باعتث

یافته سوم پژوهش نشان داد که درمان شناختي مبتني بر

مي شود تا آنها از هم درآمیزي با افكار کمالگرایانته ختود جتدا

ذهنآگاهي توانسته منجر به کاهش اضطراب دانشآموزان دختر

شده و آنها را تنهتا بته عنتوان یتک فكتر صتادر شتده از سیستتم

دوره دوم متوسطه شود .این یافته با نتایج پژوهش زاهدزاده و

شناختي خود در نظر بگیرند نه واقعیت .همچنین وقتتي اشتخاص

جوهريفرد ()1397؛ پاسدار و همكاران ()1396؛ هوپ وود و

نسبت به زمان حال آگتاه متيشتوند ،دیگتر توجته ختود را روي

اسچات ()2017؛ کروسكا و همكاران ( )2018همسویي داشت.

گذشتتته یتتا آینتتده معطتتوف نكتترده کتته ایتتن امتتر باعتتث کتتاهش

در تبیین تاثیر درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کاهش

کمالگرایي منفي در آنها ميشود.

اضطراب دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه ميتوان بیان

یافته دوم پژوهش نشان داد که درمان شناختي مبتني بر

نمود که پروتكلهاي ذهنآگاهي با هدف افزایش توجه،

ذهنآگاهي توانسته منجر به کاهش استرس دانشآموزان دختر

معطوف بودن توجه به زمان حال و دوري از قضاوت ،به تمرکز

دوره دوم متوسطه شود .این یافته با نتایج پژوهش گودرزي و

بر آرامسازي ذهن و بدن ارزش درماني باالیي اختصاص

همكارن ()1397؛ کاکاوند ()1395؛ کروسول و همكاران

ميدهند (هوپ وود و اسچات .)2017 ،از دالیل اثربخشي

()2017؛ سگال و همكاران ( )2019همسو بود .این پژوهشگران

مداخلۀ مبتني بر ذهنآگاهي بر کاهش اضطراب ،ميتوان نه

بر این باورند که درمان ذهنآگاهي قابلیت تاثیر بر فرایندهاي

نقش این درمان بر افزایش فعالیت آمیگدال در لوب فرونتال

شناختي ،روانشناختي و هیجاني افراد را دارد .در تبیین تاثیر

(پیشپیشاني) اشاره نمود .بر این اساس درمان ذهنآگاهي با

درمان شناختي مبتني بر ذهنآگاهي بر کاهش استرس

فعال کردن قطعه پیشاني مغز ،نقش مهمي در تعدیل فرایندهاي

دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه ميتوان گفت آموزش

شناختي و هیجاني آسیبزا همچون اضطراب در مغز دارد .در

ذهنآگاهي به طور مختصر ،پردازش دیداري ،فضایي ،عملكرد

نتیجه درمان ذهنآگاهي با تاثیر بر قطه پیشاني ،فرایندهاي شناختي

حافظه و کارکردهاي اجرایي را افزایش ميدهد (کروسول و

مخرب همچون اضطراب را کاهش داده و سبب ميشود تا

همكاران )2017 ،بر این اساس آموزش ذهنآگاهي با تغییر در

دانشآموزان حاضر در پژوهش اضطراب کمتري را ادرا

شیوه پردازش شناختي و عملكرد کارکردهاي اجرایي مغز،

نمایند.

میزان استرس کاهش ميدهد .از طرفي در تمرینات ذهنآگاهي

محتدود بتتودن دامنتته تحقیتتق بته دانتتشآمتتوزان دختتتر دوره دوم

به تنظیم تنفس اهمیت داده ميشود ،چنانكه در این حوزه به

توستتطه شهرستتتان مالیتتر؛ عتتدم مهتتار متغیرهتتاي اثرگتتذار بتتر

گسترش آرامش ،تمرین براي کنترل تنفس و مراقبه به عنوان

کمال گرایي منفي ،استرس و اضطراب دانشآموزان دختتر دوره

یک مداخلۀ ذهن-بدن توجه فراواني صورت ميگیرد (سگال و

دوم متوسطه ،عدم بهره گیتري از روش نمونتهگیتري تصتادفي و

همكاران ( .)2019تأکید این درمان بر آرامسازي است و

عدم برگزاري مرحله پیگیري از محدودیت هاي پژوهش حاضتر

تمرینات آن به صورت ایستا و پویا انجام ميشودکه متمایز از

بود .بنابراین پیشنهاد ميشود براي افزایش قتدرت تعمتیمپتذیري

تمرینهاي معمولي است .ذهنآگاهي به طور منظم باعث

نتایج ،در سطح پیشنهاد پژوهشي ،این پژوهش در سایر شتهرها و

انقباض و استراحت پیوستۀ عضالت در انجام حرکات ،تغییر

مناطق و جوامع داراي فرهنگهاي متفاوت ،دانشآموزان دیگتر

الگوي تنفسي ،پردازش توجه و هوشیاري ذهني ،تقویت عضلۀ

مقاطع و اختالل هاي روانشناختي دیگر ،مهار عوامل ذکر شتده،

قلب ،بهبود گردش خون ،آرامسازي تنش عضالت و رهایي

بهرهگیري از روشهاي نمونهگیري تصادفي و برگتزاري مرحلته
پیگیري اجرا شود .با توجه به اثربخشي درمان شناختي مبتنتي بتر
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ذهتتنآگتتاهي بتتر کمتتالگرایتتي منفتتي ،استتترس و اضتتطراب

تشکر و قدردانی

دانتتشآمتتوزان دختتتر دوره دوم متوستتطه ،در ستتطح کتتاربردي

مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد متریم ستتاري

پیشنهاد مي شود با تهیه برشور و کتابچهاي علمي ،درمان شناختي

در دانشتتگاه آزاد واحتتد همتتدان بتتود .بتتدین وستتیله از تمتتام

مبتني بر ذهن آگاهي به مشاوران متدارس دخترانته متوستطه دوم

دانش آموزان حاضر در پژوهش و مستئولین آمتوزش و پترورش

ارائه داده شود تا آنها با بكارگیري محتتواي ایتن درمتان ،جهتت
کاهش کمالگرایي منفي ،استرس و اضطراب این دانشآمتوزان
گامي عملي بردارند.

شهرستان مالیر و به خصوص متدیران و دبیتران آموزشتگاههتاي
دوره دوم توسطه دخترانته کته همكتاري کتاملي جهتت اجتراي
پژوهش داشتند ،قدرداني به عمل ميآید.
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Abstract
Introduction: damaging psychological components such as negative

idealism, stress and anxiety can be followed by different cognitive,
emotional and academic damages for the students that applying
appropriate therapeutic methods to avoid it is a necessity. Therefore,
the present study was conducted aiming to investigate the
effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on negative
idealism, stress and anxiety of female secondary high school
students.
Materials and Methods: it was a quasi-experimental study with pretest,
posttest, and control group design. The statistical population of the
current study was all female secondary high school students in the
town of Malayer. 30 female secondary high school students were
selected through purposive sampling method and they were randomly
accommodated into experimental and control groups (each group of
15 students). The experimental group received eight seventy-five
minute sessions of mindfulness-based cognitive-therapy during two
months The applied questionnaires in this study included the
questionnaire of stress, depression and anxiety (Lavibond, 1995) and
negative idealism questionnaire (Trishort, et.al, 1995). The data from
the study were analyzed through MANCOVA method.
Results: the results showed that mindfulness-based cognitive therapy
has significant effect on negative idealism, stress and anxiety of
female secondary high school students (p<0.001) in a way that this
therapy was able to lead to the decrease of negative idealism, stress
and anxiety of female secondary high school students.
Conclusion: according to the findings of the present study it can be
concluded that mindfulness-based cognitive therapy can be used as
an efficient therapy to decrease negative idealism, stress and anxiety
of female secondary high school students through applying
techniques such as thoughts, emotions and mindful behavior.
Key words: mindfulness-based cognitive therapy, negative idealism,
stress and anxiety
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