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Background & Aims: Many students experience high levels of stress 

during their studies, causing them a lot of psychological damage and leading to 

feelings of inefficiency and a negative self-critical attitude. In this regard, the 

current study aimed to evaluate the effectiveness of mindfulness-based stress 

reduction group training on the self-critical attitude of female students with 

academic stress at Farhangian University of Chaharmahal and Bakhtiari 

Province, Iran.  

Methods: The present quasi-experimental study was carried out with a pretest-

posttest design and a control group. The statistical population of this study 

included all 350 female students of Farhangian University of Chaharmahal and 

Bakhtiari province in the academic year 2018-2019. Among all the students, 

150 students were selected by random sampling, and then out of them 60 

students with higher academic stress scores than the average group were 

selected as the final sample and randomly divided into two groups (i.e., 

experimental group [n=30] and control group [n=30]). In both groups, the self-

critical questionnaire was completed as a pretest, and after the intervention, the 

posttest and two-month follow-up were performed again for both groups. The 

collected data were analyzed using descriptive statistics (e.g., mean and 

standard deviation) and inferential statistics (e.g., analysis of covariance) by 

SPSS software (version 23).  

Results: Based on the obtained results, mindfulness-based stress reduction 

group training had a significant effect on self-critical reduction (eta=7.27; 

F=30.6; P<0.001). 

Conclusion: According to the findings of this study, mindfulness-based stress 

reduction training can be used in order to decrease studentsʼ self-criticism. 
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ی خودانتقادآگاهی بر بررسی اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن

دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی
 2احمد غضنفری، 9، رضا احمدی*2، طیبه شریفی9یبروجنسودابه شیرانی 

 رانیا شهرکرد، ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روانی تربیتی، شناسرواندانشجوی دکتری  .1

 رانیشهرکرد، ا ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه روانانشیار، د .2

 رانیا شهرکرد، ،یواحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسگروه رواناستادیار،  .3

:چکیده

های کنند که آسیببسیاری از دانشجویان در دوران تحصیل استرس زیادی را تجربه می :هدف و زمینه

کند و این موضوع باعث احساس ناکارآمدی و نگرش انتقادی منفی نسبت وارد می هاآنادی به روانی زی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر  پژوهش حاضر با هدفشود. به خود می

ی دانشجویان دختر دارای استرس تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان استان خودانتقادآگاهی بر ذهن

انجام شد. بختیاری چهارمحال و

آزمون با گروه گواه بود. پس و آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش حاضر از نوع نیمه :بررسی روش

جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری 

 صورتبهنفر  153شجویان، بین تمام دان از بودند. 1381-89نفر در سال تحصیلی  353به تعداد 

نفر که نمره استرس تحصیلی باالتری نسبت  03 هاآنی تصادفی انتخاب شدند. سپس از بین ریگنمونه

نفره  33تصادفی در دو گروه  صورتبهنمونه نهایی انتخاب شدند و  عنوانبهبه میانگین گروه داشتند، 

عنوان بهی خودانتقادنامه گروه پرسش دو در هر یک گروه آزمایش و یک گروه گواه( قرار گرفتند.)

گروه اجرا  دوبرای هر  و پیگیری دو ماهه آزمون           ، مجددا  پسلهآزمون تکمیل و پس از اتمام مداخپیش

و انحراف معیار و آمار  های آمار توصیفی شامل میانگینبا استفاده از روش شدهیهای گردآورشد. داده

 .شدند لیوتحلهیتجز 23نسخه  SPSSافزار ا استفاده از نرمب انسیکووارتحلیل استنباطی شامل 

 ریتأثی خودانتقادآگاهی بر کاهش آموزش گروهی کاهش استرس مبتنی بر ذهن ،نتایجبر اساس  ها:یافته

 (.eta ،0/33=F ،331/3>P=21/1داشته است ) داریمعن

برای  آگاهیاسترس مبتنی بر ذهن کاهش از آموزش توانیمبه نتایج این مطالعه  با توجه گیری:نتیجه

ی دانشجویان استفاده کرد.خودانتقادکاهش 

 1388 شهریور 23: دریافت تاریخ

 1388 آذر 11پذیرش:  تاریخ

 1388 زمستانانتشار:  تاریخ

 ها:واژه کلید
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مقدمه
مکان یادگیری اطالعات و  نیتریعال عنوانبه هادانشگاه

دانشگاه  ی در پرورش دانشجویان دارند.لیبدیبدانش، نقش 

نیرو و  نیتأمهایی است که با هدف دانشگاه ازجملهفرهنگیان 

 وپرورشآموزشی منابع انسانی وزارت و توانمندسازتربیت 

های آموزشی جهان، . امروزه در نظام(1)است شده  سیتأس

ی ایفای نقش کند خوببهتواند در عرصه علم و عمل معلمی می

که راه و رسم چگونه آموختن، چگونه اندیشیدن و چگونه 

 .(2) اموزدیبا به فراگیرانش زیستن ر

های یکی از ویژگی (Self-Criticismخودانتقادی )

ها و شخصیتی است که با سالمت روان و همچنین سازگاری

های متعدد فردی و اجتماعی در ارتباط است. ناسازگاری

Zuroff ( معتقدند 2335و همکاران )ی انگیزشی، هایژگیو

صورت پویا با عوامل فردی خودانتقادی بهشناختی و بین

و  هابیآسمحیطی تعامل دارد و باعث افزایش و حفظ 

معتقدند افراد  Zuroffو  Blatt. شودیمی روانی هایناراحت

خودانتقاد افرادی هستند که بر دستیابی به اهداف و درگیرشدن 

دارند و در  دیتأکبر قضاوت از خود بسیار  رانهیگسخت

. افراد خودانتقاد ندهست ناتوان بردن از دستیابی به اهدافلذت

ی، احساس گناه و ارزشیبهای همچون احساس ویژگی

 فردمنحصربهیک عامل  عنوانبهشکست دارند. خودانتقادی 

 ی افسردگی و احساسات منفی شناخته شده است.نیبشیپ

شود که انتقادی شکلی از آزار و اذیت درونی محسوب میخود

 .(3) است کنندهفیتضعو  زااسترس

Lankau ( معتقدند دو نوع 2315و همکاران )ی خودانتقاد

ی که به سبب مقایسه اسهیمقادر افراد وجود دارد؛ خودانتقادی 

شود و ایجاد می جویبرترخود با دیگران متخاصم و 

شده که به سبب مقایسه خود با انتظارات ی درونیخودانتقاد

شود. وجه یجاد میبسیار سطح باال و غیر قابل دستیابی درونی ا

مشترک هر دو نوع خودانتقادی این است که فرد عملکرد خود 

داند. این افراد به علت ترس زیاد از عدم را نادرست می

پذیرش و ترس از مورد انتقاد قرارگرفتن از سوی دیگران، 

افسردگی و استرس بیشتری را نسبت به افراد با خودانتقادی 

 .(4)کنند کم تجربه می

یک چالش  مثابهبهی اخیر استرس تحصیلی هاهشپژودر 

ها را در کشورهای ی از پژوهشامالحظهفراگیر، حجم قابل 

 انددادهتحقیقات نشان  .مختلف به خود اختصاص داده است

ی کیفیت زندگی نیبشیپدر  شدهادراکاسترس تحصیلی 

در همین رابطه مرور دقیق شواهد  .است مؤثردانشجویان 

است گزارش سطوح باالی استرس تحصیلی  ادهدتجربی نشان 

در بین دانشجویان با کاهش پیشرفت تحصیلی، کاهش میزان 

. (5)رابطه داشته است  هاآنسالمت و افزایش هیجانات منفی 

عوامل منفی، سالمت  تجربهاسترس تحصیلی از طریق تشدید 

 .(0)اندازد روانی فرد را در جهات مختلف به مخاطره می

توان بر این موضوع های متعددی میاز طریق روش دوجونیباا

تأثیر گذاشت و باعث بهبود شرایط روحی و سالمت روح و 

ی که در این شناختروانهای روان افراد شد. یکی از درمان

کاهش استرس مبتنی بر پژوهش بررسی خواهد شد، 

 آگاهی است.ذهن

توجه  (Mindfulness) آگاهیمداخالت مبتنی بر ذهن

ی به خود جلب کرده است و تعداد شناسرواندی را در زیا

زیادی از مطالعات تجربی، اثربخشی این مداخالت را در 

. بیشتر مفاهیم (1)کنند می دییتأهای بالینی و غیربالینی زمینه

های غربی آورده آگاهی که در مداخالت بالینی و پژوهشذهن

اما ؛ (9)ارد دو سایر سنن دینی ریشه  سمیبودائشود، در می

شکلی از مداخله رفتاری  عنوانبهآگاهی ذهن مراقبهکاربرد 

آغاز شد  Jon Kabat-Zinnبرای مشکالت بالینی با کارهای 

که کاربرد این شیوه را در درمان بیماران مبتال به درد مزمن 

ی که اکنون با عنوان الگوی درمانی امداخله؛ (8)کرد کشف 

 MBSR: Mindfulnessاهی )آگکاهش استرس بر اساس ذهن

Based Stress Reductionشود.( شناخته می 

آگاهی افراد یاد در شیوه کاهش استرس بر اساس ذهن

کردن گیرند پذیرش و دلسوزی را به جای قضاوتمی

شان گسترش دهند، هشیاری لحظه حاضر را به جای تجربه

 دادن بههای جدید پاسخهدایت خودکار ایجاد کنند و شیوه

تواند آگاهی می. ذهن(13) رندیبگها را یاد موقعیت

های نادرست جویان را در شناخت افکار و ارزیابیدرمان

کمک کند تا به زمان حال عاری از قضاوت آگاه شوند و به 

مزایای  .(11)ببرند های خود پی های شخصی و تواناییارزش

 آگاهی ازجمله مراقبه، تشخیصذهن یهااستفاده از روش

بدن و یوگا، در تحقیقات مبتنی بر شواهد نشان داده است که 
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شناسی غرب شناخت فلسفه بودایی و نحوه تکمیل روان

به حداکثر  در سالمت روانتواند نقش مهم توجه را می

شناسان شناختی مبتنی بر این رویکرد روان. (12)برساند 

های تحصیلی ی از استرساعمدهدهند که بخش توضیح می

شود؛ لذا از آینده ناشی می هاآنهای شجویان از نگرانیدان

آموزش زندگی در لحظه حال و تجربه آگاهی از فرایندهای 

تواند چاره مناسبی برای این دانشجویان ی ذهن میالحظه

 .(13)باشد 

گذشته شواهد فراوانی از اثرات سودمند  دههطی 

آمده  تدسبهآگاهی بر سالمت روان مداخالت مبتنی بر ذهن

و همکاران در پژوهشی دریافتند  Gracia Gozaloاست. 

تواند باعث افزایش بهزیستی ی میآگاهذهناستفاده از برنامه 

دهد مداخالت مبتنی بر . تحقیقات متعدد نشان می(14) شود

 مشاهدهکند با به افراد کمک می MBSR ازجملهآگاهی ذهن

منفی خود را  اطفهعی غیرقضاوتی، اوهیشتجارب ناخوشایند به 

 یهادرمانی است که از درمان یآگاهذهن .(15)کنند کنترل 

های مهم موج سوم مؤلفه از و شودیم مشتق رفتاری-شناختی

و تأثیر آن در  رودبه شمار می یشناختهای درمانی روانمدل

 .(10)تأیید شده است  افزایش بهزیستی

وانان های زیادی به تربیت جاگرچه امروزه دانشگاه

در تربیت  هایی که نقشی اساسیپردازند، یکی از دانشگاهمی

دارد، دانشگاه  وپرورشآموزشنیروی انسانی مورد نیاز 

 رگذاریتأث ارینقش معلم در جامعه بس چراکهفرهنگیان است؛ 

است و اگر معلمان وضعیت روحی و روانی مناسبی نداشته 

های حیه نسلباشند، بدون تردید تأثیر مخرب زیادی بر رو

توجه به شرایط  رونیازابعدی جامعه خواهند گذاشت. 

های روحی و روانی دانشجومعلمان و آموزش آنان در زمینه

تواند کمک مؤثری به ی و بهزیستی میشناختروانمختلف 

 عنوانبهآینده جامعه کند؛ بنابراین، آنچه در این پژوهش 

ش استرس آموزش کاه مسئله مطرح بوده این است که آیا

ی دانشجویان دختر دارای خودانتقادآگاهی بر مبتنی بر ذهن

استرس تحصیلی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و 

 است. اثربخشبختیاری 

 روش بررسی

و  آزمونشیپآزمایشی با طرح نیمه صورتبهاین پژوهش 

با پیگیری و گروه گواه طراحی شد. در این مطالعه  آزمونپس

از  IR.IAU.SHK.REC.1399.014شماره کد اخالق به 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد گرفته شد. جامعه آماری 

این پژوهش شامل همه دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان 

نفر در سال  353استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 

نفر  153بین تمام دانشجویان،  از بودند. 1381-89تحصیلی 

نفر که  03 هاآنی تصادفی انتخاب و از بین ریگنمونه صورتبه

نمره استرس تحصیلی بیشتری نسبت به میانگین گروه داشتند 

نمونه نهایی  عنوانبههای ورود به پژوهش را داشتند، و مالک

تصادفی ساده در دو گروه مساوی و  صورتبهانتخاب شدند و 

ا یک گروه آزمایش و یک گروه گواه( قرار گرفتند. بهمگن )

و  استآزمایشی توجه به اینکه طرح پژوهشی حاضر نیمه

نفر در هر  15آزمایشی حداقل های نیمهحجم نمونه در طرح

شود و همچنین هرچه نمونه با حجم گروه توصیه می

 شدهمحاسبههای آماری ی انتخاب شود، شاخصتربزرگ

خواهند داد، لذا  دستبهی از پارامترهای جامعه ترقیدقبرآورد 

نفر در هر گروه آزمایش و گواه قرار  33ز نمونه مذکور ا

های ورود به پژوهش شامل دانشجومعلم بودن و گرفتند. مالک

نمره یک  کسب در دانشگاه فرهنگیان، وقتتمامحضور 

نامه استرس انحراف معیار بیشتر از میانگین در پرسش

های ، نداشتن آسیبداشتن سالمت جسمی ،تحصیلی

مزمن همچون اضطراب و افسردگی )با توجه به شناختی روان

های خروج از خوداظهاری و مصاحبه بالینی( بود. مالک

پژوهش نیز شامل غیبت در دو جلسه آموزشی، 

در دوره  شدهمشخصندادن تکالیف نکردن، انجامهمکاری

 بود. نشدهینیبشیپآموزشی و بروز حوادث 

ا رضایت پژوهش، ابتد یقالمنظور رعایت نکات اخبه

صورت کتبی یند پژوهش بهاورود به فر برایکنندگان شرکت

ها عات به آنالماندن اطمحرمانه زمینههمچنین در  .گرفته شد

آموزش برای  کار افراد، تمایل اعالم از پس. اطمینان داده شد

 در شد نیز اعالم گواه گروه به شد. گروه آزمایش آغاز

 در تغییرات روند سیبررمنظور به و پژوهشی طرح راستای

  را نامهپرسش تعدادی است الزم تحقیق زمینه موضوع

 کنند. پر

 آزمایشی مداخله

 یخودانتقاد نامهگروه آزمایش ابتدا پرسش کنندگانشرکت

 آزمایش گروه شد. آموزش آغاز آن از را تکمیل کردند و پس

آموزش کاهش استرس مبتنی  برنامه (مستقل متغیر معرض در

 بر اساس پروتکل که صورتنیبد .گرفت قرار اهی(آگذهن بر
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 Marlatt (2311،) 8و  Bowenمدل آموزشی برگرفته از 

ماه، از  دو در دقیقه 83 مدت بهجلسه  یک هفتههر ) جلسه

 بر استرس مبتنی آموزش کاهش (1389اردیبهشت تا خرداد 

 .داده شد ترتیب آزمایش گروه دانشجویان برای آگاهیذهن

از بسته آموزشی کاهش استرس مبتنی بر  مداخله طرح

 بود کهشده  اقتباسMarlatt (2311 )و  Bowenآگاهی ذهن

 بر عالوه در این روش .داد انجام دانشجویان برای پژوهشگر

 با همراه تنفس معاینه بدن، یوگا،هاسا  (رسمی تمرینات انجام

 اب همراه تکالیف انجام ها ومراقبه نشسته، مراقبه آگاهی،ذهن

شدند  متعهدکنندگان شرکت گروهی، جلسات آگاهی( درذهن

 تمرین راها تکنیک این یک ساعت دقیقه تا 33 روزی حداقل

 به توجه کردنمعطوف تمرینات تمامی اجرای از هدف کنند.

 پایان در .لحظه استبهلحظه تجارب از آگاهی و حال زمان

ه نامپرسش به اعضا دیگر بار نیز آموزش بخش آخرین

 .دادند پاسخ یخودانتقاد

 ی راخودانتقاد نامهپرسش ابتدا در بار گواه یک افراد گروه

 مورد زمان گذشت از پس و پر کردند آزمونشیصورت پبه

 تکمیلآزمون صورت پسبه نامه راپرسش همانمجددا   نظر

 کردند.

دو ماه بعد از پایان جلسات گروه آزمایش، جلسه پیگیری 

نامه شکیل شد و همه اعضا به پرسشبا اعضای گروه ت

پاسخ دادند. گروه گواه نیز دو ماه پس از  مجددا ی خودانتقاد

، با هماهنگی قبلی در دانشگاه آزمونپسنامه تکمیل پرسش

 لیوتحلهیتجزنامه را تکمیل کرد. حضور یافت و مجدد پرسش

اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل 

ی مکرر( با کمک ریگاندازهتحلیل واریانس با کوواریانس و 

 .انجام گرفت 23نسخه  SPSS افزارنرم

 SLSI: Student-Lifeگادزال ) نامه استرس تحصیلیپرسش

Stress Inventory) 

آموزان از سنجش میزان استرس تحصیلی دانش منظوربه

نامه این پرسششد. نامه استرس تحصیلی گادزال استفاده پرسش

در  سؤال 51ر خودگزارشی مداد و کاغذی است که از یک ابزا

این ابزار بر مدل نظری . (11) استطبقه تشکیل شده  8

طبقه  5( مبتنی است. مدل مزبور 1883) Moris شدهفیتوص

ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و زا )ناکامیعامل استرس

نوع )بخش( واکنش نسبت به عوامل  4استرس خودتحمیلی( و 

)جسمانی، هیجانی، رفتاری و ارزیابی شناختی( را  زااسترس

آوردن نمره تدسبهمقیاس برای هر خرده در .کندارزیابی می

به  بیشترشوند. نمرات با یکدیگر جمع می سؤاالتکلی، 

های دهنده استرس تحصیلی بیشتر و واکنشترتیب نشان

در جویان میزان استرس دانش. بیشتر نسبت به استرس است

 نمرات. شودبندی میمتوسط و شدید رتبه، بقه خفیفسه ط

 153 تا 133نمرات ، استرس خفیف عنوانبه 132 از کمتر

 شدید استرس عنوانبه 154 از بیشتر نمرات و استرس متوسط

نامه این پرسش زمانهم ییرواگادزال  .شودمی گرفته نظر در

های خپاس ازدانشجو و گادزال و همکاران  91های از پاسخ را

نامه استرس پایایی پرسش اند.کردهآموز گزارش دانش 283

. (11)تحصیلی در مطالعات قبلی بررسی و گزارش شده است 

به فارسی  را این ابزار 1395شکری و همکاران در سال 

ترجمه و روایی )روایی محتوا و تطابق فرهنگی( و پایایی 

کشور نیز در مطالعات داخل  .اندکرده دییتأآن را ( 93/3)

اند و پایایی آن را های متعددی از این ابزار بهره بردهپژوهش

 اند.کرده دییتأ

 یخودانتقادنامه مقیاس سطوح پرسش

Thompson  وZarov (2334 مقیاس سطوح )

و روایی و پایایی آن احراز شده  اندکردهخودانتقادی را طراحی 

ادی خودانتق مؤلفهگویه دارد و دو  22است. این مقیاس 

گویه( را  13گویه( و خودانتقادی درونی ) 12ی )اسهیمقا

صفر تا  صورتبه. این مقیاس در طیف لیکرت و (19) سنجدمی

( روایی 2334) Zarovو  Thompsonشود. ی میگذارنمره 0

ی شامل انمونهو پایایی مقیاس سطوح خودانتقادی را روی 

یاس، گویای . تحلیل عوامل مقاندکردهدانشجو ارزیابی  144

ی و خودانتقادی درونی بود. اسهیمقادو عامل خودانتقادی 

ی نژندروانمقیاس ها با خردهمقیاسهمچنین بین خرده

وجود داشت.  داریمعنی شخصیتی رابطه هایژگیونامه پرسش

در ایران روایی و پایایی مقیاس سطوح خودانتقادی در 

  ( با روش آلفای1395پژوهش موسوی و قربانی )

و  91/3های خودانتقادی درونی مقیاسکرونباخ برای خرده

آمد. همچنین رابطه بین  دستبه 55/3ی اسهیمقاخودانتقادی 

نامه های پرسشمقیاسی مقیاس خودانتقادی با خردههامؤلفه

بود. در این پژوهش  داریمعنشخصی مثبت و  مشکالت بین

تیب برای آلفای کرونباخ مقیاس سطوح خودانتقادی به تر

و خودانتقادی  99/3ی اسهیمقامقیاس خودانتقادی خرده

 .(19)آمد  دستبه 98/3درونی 
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 Marlatt (2311)و  Bowenبا استفاده از مدل « آگاهیکاهش استرس مبتنی بر ذهن»آموزشی  محتوا و نحوه اجرای پروتکل. 9جدول 

 شرح جلسه جلسه

جلسه 

 اول

های خوردن یک عدد جلسه، انجام مدیتیشن 9و آشنایی اعضا با یکدیگر، شرح مختصری از تشریح ماهیت تشکیل جلسه، معرفی 

 ها، تکلیف خانگیاحساسات ناشی از انجام این مدیتیشن بارهدقیقه مدیتیشن اسکن بدن و صحبت در 33کشمش و سپس به مدت 

جلسه 

 دوم

آگاهی برای برنامه ذهن یهاحلالیف خانگی، موانع تمرین و راهتک بارهاین تجربه، بحث در بارهانجام مدیتیشن اسکن بدن و بحث در

 آن، انجام مدیتیشن در حالت نشسته، تکلیف خانگی

جلسه 

 سوم

شدن از حرکات ظریف بدن، تمرین دیدن و کردن عالئم فیزیکی استرس و آگاهاز آرام یاوهیعنوان شآگاه یوگا بهحرکات آرام و ذهن

 همراه با توجه به حواس بدنی، تکالیف دنیکشنفسشنیدن، مدیتیشن نشسته و 

جلسه 

 چهارم

های دشوار و تهای استرس و واکنش فرد به موقعیپاسخ بارهبر توجه به تنفس، صداهای بدن و افکار، بحث در دیمراقبه نشسته با تأک

 آگاه، تکالیفزدن ذهنها و رفتارهای جایگزین، تمرین قدمنگرش

جلسه 

 پنجم
 آگاه بدن، تکالیفیشن نشسته، ارائه و اجرای حرکات ذهنانجام مدیت

جلسه 

 ششم

هایی خلق، فکر، دیدگاه»دوتایی، ارائه تمرینی با عنوان  یهاتکالیف خانگی در گروه باره، بحث دریاقهیدق تمرین فضای تنفسی سه

 یشن به مدت یک ساعت، تکالیفچهار تمرین مدیت ،نیستند یمحتوای افکار اکثرا  واقع که با این مضمون« جداگانه

جلسه 

 هفتم

بهترین راه مراقبت از  که شود، مضمون جلسه این استمدیتیشن چهاربعدی و آگاهی نسبت به هر آنچه در لحظه به هشیاری وارد می

ناخوشایند  کیمخوشایند و کدا شانیاز رویدادهای زندگ کیکنند کدامکنندگان مشخص میخودم چیست، ارائه تمرینی که در آن شرکت

 ، تکلیفیاقهیدقچید که به اندازه کافی رویدادهای خوشایند در آن باشد، فضای تنفسی سه  یابرنامه توانیاست و چگونه م

جلسه 

 هشتم

های روش زمینه، بحث در یاقهیدق، تمرین فضای تنفسی سه دیاتاکنون یاد گرفته چیزی است کهاسکن، مضمون جلسه استفاده از 

 کل جلسات بارهدر یشدن سؤاالترآمدن با موانع مدیتیشن، مطرحکنا

 

 هایافته

 های پژوهشتحلیل سؤال

 گروه دو کنندگانشرکت که داد نشان 2 جدول های یافته

 همچنین. هستند همگن سنی محدوده نظر از ،گواه و آزمایش

 بین تفاوت وجود از حکایت نتایج ،3 جدول هایداده طبق

 زمینه در آزمون مرحله سه در گواه و آزمایش گروه هاینمره

 .دارد خودانتقادی هایمولفه

از طریق آزمون ها توزیع نمرهبودن در این پژوهش، نرمال

به تفکیک . نتایج این آزمون شدبررسی ویلک -شاپیرو

، آزمونشیپهای مربوط به هر متغیر، در سه مرحله مؤلفه

 ده است.آورده ش 4در جدول  و پیگیری آزمونپس

 35/3داری در سطح معنی، 4با توجه به نتایج جدول 

های مربوط به شده در زمینه مؤلفههای بررسیتوزیع نمره

 و  آزمونپس، آزمونشیپی در سه مرحله خودانتقادنامه پرسش

 

 ی نمونه پژوهشهاگروهفراوانی و درصد فراوانی وضعیت سنی افراد حاضر در . 2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی هاگروه وضعیت سنی ردیف

 سال 18 1
 10 13 گروه آزمایش

 19 11 گروه گواه

 سال 23 2
 13 9 گروه آزمایش

 13 9 گروه گواه

 سال 21 3
 12 1 گروه آزمایش

 12 1 گروه گواه

 سال 22 4
 9 5 گروه آزمایش

 1 4 گروه گواه
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 یخودانتقادنامه مقیاس های پرسشه در پاسخ به سؤالدو گروه آزمایش و گواهای نمره میانگین .9 جدول

 هامؤلفه

 ی(خودانتقاد)
 هاگروه

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش

 اریانحراف مع میانگین اریانحراف مع میانگین اریانحراف مع میانگین

 30/3 81/2 38/3 99/2 51/3 08/3 گروه آزمایش )آموزش کاهش استرس( درونی شده

 43/3 40/3 39/3 84/2 53/3 13/3 گروه گواه

 32/3 35/2 34/3 33/2 13/3 81/2 گروه آزمایش )آموزش کاهش استرس( یاسهیمقا

 22/3 3/3 22/3 49/3 21/3 31/3 گروه گواه

 28/3 03/2 33/3 01/2 55/3 33/3 گروه آزمایش )آموزش کاهش استرس( کل

 21/3 24/3 29/3 24/3 42/3 31/3 گروه گواه

 

 ها به تفکیک گروه، متغیر و مرحلهبودن توزیع پراکندگی نمرهویلک برای بررسی نرمال-نتایج آزمون شاپیرو. 4جدول 

 مؤلفه نامهپرسش
 گواه آزمایش )کاهش استرس( گروه

 داریمعنی سطح ویلک-شاپیرو داریمعنی سطح ویلک-شاپیرو مرحله

 خودانتقادی

 شدهدرونی

 303/3 15/3 81/3 333/3 آزمونشیپ

 353/3 24/3 81/3 934/3 آزمونپس

 351/3 23/3 89/3 893/3 پیگیری

 ایمقایسه

 143/3 11/3 08/3 333/3 آزمونشیپ

 532/3 14/3 84/3 111/3 آزمونپس

 452/3 12/3 85/3 341/3 پیگیری

 

 نرمال بوده است.پیگیری برای بیشتر موارد 

ی بر خودانتقاد یگاهآذهنکاهش استرس مبتنی بر آموزش 

 .استان مؤثر است )کل و ابعاد( دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان

در چهار ، 35/3 داری، در سطح معنی5طبق نتایج جدول 

 نیتربزرگاثر پیالیی، لمبداویلکس، اثر هاتلینگ و آزمون )

های دو گروهمربوط به تفاوت بین میانگین نمره ریشه رُی(
 

 یبر خودانتقاد آگاهیکاهش استرس مبتنی بر ذهنتأثیر آموزش  بارهدر تحلیل کوواریانس() رهیهای چندمتغوننتایج آزم .5جدول 

 آزمون خودانتقادی
 گروه آزمایش )آموزش کاهش استرس(

 اتا تاثیر ضریب اتا تاثیر ضریب داریمعنی سطح F مقدار (مقدار)ارزش

 شدهیدرون

 1 940/3 333/3 4/03 94/3 اثر پیالیی

 1 940/3 333/3 4/03 15/3 لمبداویلکس

 1 940/3 333/3 4/03 51/5 اثر هاتلینگ

 1 940/3 333/3 4/04 51/5 رُی ب.ریشه

 ایمقایسه

 81/3 414/3 331/3 3/13 414/3 اثر پیالیی

 81/3 414/3 331/3 3/13 520/3 لمبداویلکس

 81/3 414/3 331/3 3/13 831/3 اثر هاتلینگ

 81/3 414/3 331/3 3/13 831/3 رُی ب.ریشه

 کل

 1 121/3 333/3 0/33 121/3 اثر پیالیی

 1 121/3 333/3 0/33 213/1 لمبداویلکس

 1 121/3 333/3 0/33 00/2 اثر هاتلینگ

 1 121/3 333/3 0/33 00/2 رُی ب.ریشه
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و گواه، در کل و ی( آگاهذهنکاهش استرس مبتنی بر آزمایش )

های های بین میانگین نمرهتفاوتشده ه بررسیبرای دو مؤلف

دار است. آزمون و پیگیری با هم معنیآزمون، پسپیش افراد در

کاهش استرس مبتنی بر آموزش  تأثیر ،گریدعبارتبه

ی، در کل و برای هر یک از خودانتقادکاهش بر ی آگاهذهن

 یمؤثر است. همچنین نتایج آزمون مجذور جزئ های آنمؤلفه

، 13/3در کل حدود  است که میزان این تأثیراز آن حاکی  اتا

ی خودانتقادو  95/3شده حدود ی درونیخودانتقادبرای 

، در کل حدود گریدعبارتبهبوده است.  41/3ای حدود مقایسه

 41و  95درصد و برای دو مؤلفه دیگر به ترتیب حدود  13

رحله آزمون با مهای مرحله پیشتفاوت میانگین نمره درصد

آموزش کاهش استرس مبتنی بر آزمون و پیگیری را پس

برای کل و دو  توان آماری آزمون نیزکند. تبیین میی آگاهذهن

 است.بوده و میزان خطا صفر  1مؤلفه 

 بحث

اثربخشی آموزش گروهی هدف پژوهش حاضر بررسی 

 یخودانتقادآگاهی بر کاهش استرس مبتنی بر ذهن

انتقاد از خود . استترس تحصیلی دانشجویان دختر دارای اس

گران یشود. اغلب مواقع دن نوع انتقاد محسوب مییدتریشد

که به ی رسانند، اما انتقادخود به ما آسیب میی با انتقادها

کند و اثر آن بر ما وارد می ترقیعم یاضربهکنیم، خود می

است که ی شخصیتی ژگیک وی یخودانتقاددارتر است. یپا

ن ویژگی یا کند.ی میابیدا  ارزیرا شد فرد با آن خود

، استرس، اضطراب، روابط ینظیر افسردگی منفی پیامدها

به همراه ی زیادی و ناراحتی مختل، هیجانات منفی فردبین

 به نسبت فرد باور از خود از انتقادازآنجاکه . (18)دارد 

 نتواند در فرد شود سبب است ممکن کاهد،می کارآمدبودنش

 خود، پیوسته تحقیرکردن با شود. ظاهر ودخ حد بهترین

خود  به نسبت فرد که دهدمی دست از را اعتقادی سرانجام

 حد در تواندینم که است این آن معنای و دارد

 اضطراب فرد در این ناتوانی شود. ظاهر های خودتوانمندی

 ناتوان فرد خود، کردنسرزنش یا انتقاد با کند.می تولید

های صحنه فرد در که است این آثارشاز  یکی و شودمی

های بررسی همچنین شود. ظاهرپرتالش  تواندینم زندگی

 هدف به رسیدن مانع خود از انتقاد دهندمی نشانشده انجام

های مؤثر برای کاهش شناسایی روشبنابراین، ؛ (23) شودمی

در دانشجومعلمان  ژهیوبهی در فرد خودانتقادبردن یا ازبین

نده مسئول حفظ و ارتقای سالمت روان که در آی

 آموزان هستند، اهمیت مضاعفی دارد. دانش

بررسی اثربخشی آموزش گروهی این پژوهش با هدف 

ی دانشجویان خودانتقادآگاهی بر کاهش استرس مبتنی بر ذهن

نشان پژوهش  انجام شد. نتایجدختر دارای استرس تحصیلی 

ی خودانتقادگاهی بر آآموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن داد

این نتیجه با . مجزا بر ابعاد آن اثربخش بوده است طوربهو 

، به نقل 1391، حسینی )Gilbert (2314 )(3)های پژوهش یافته

( 2310فرد )خیز و جوهریسبکو  (21)( 2310خیز، از سبک
 .استهمسو  (21)

 بر مبتنی مداخالت گفت که توانمی فرضیه این تبیین در

اجتنابی  تجارب کاهش آموزشی روش یکعنوان به هیآگاذهن

 و هیجانات و بدنی ناخوشایندهای احساس تجربه به تمایل و

Kabat- مطالعات نتایج با پژوهش این . نتایج(21) است افکار

Zinn (2333همسو ) دهدمی نشان مطالعات آن در که است 

 رد،د کاهش نظیر سالمتی انواع پیامدهای با آگاهیذهن درمان

 در آگاهیذهن همچنین دارد. ارتباط استرس و افسردگی

 افسردگی و کاهش نگرانی و عضالنی بخشیآرام افزایش

 .استمؤثر  جسمی بیماران

 در دیگران تفکر نحوه و ارزیابی از نگرانی یطورکلبه

 به اطمینان و عدم باال سطح استانداردهای خود، تدوین مورد

 افراد که دستنیازا اریافک وها آن زیآمتیموفقکسب 

 موارد از برگریبان هستند، همگیدستها آن باگرا کمال

 آیند.می به شمار استرس تجلی و بروز سازنهیزم

 هاییتوانا از یامجموعه از انسانی هر دیگر،عبارتیبه

 اهداف استعدادها این میزان از آگاهی با و است برخوردار

 .(22)کند می خود را تعیین زندگی

 آگاهیذهن کاهش استرس مبتنی بر آموزش ریتأث تبیین در

ی( اسهیمقاشده و یدرونخودانتقادی )های مقیاسخرده بر

 دارند،شده خودانتقادی درونی که افرادی که کرد بیان توانمی

 خود برای نانهیبرواقعیغ و رانهیگسخت دارند معیارهای تمایل

ی دارند، اسهیمقای نتقادخوداکه  افرادی مقابل، در کنند. وضع

دارند  خود از افراطی خاطر مقایسه خود با دیگران انتظاراتبه

آمدن بر احساس حقارت کلی و احساس ناتوانی در فائقو 

 موارد به توجه . باشودها دیده میدر آنت زندگی المشک

 اصلی افکار هسته منفی تفسیر که دیآیبرم چنین ذکرشده،

 و دیگران خود، از افراطی انتظارات و سرسختانههای معیار
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با  بسیار زیادی همایندی رهایسوءتعب این .است جامعه

 و افسردگی دارند که در آن چیزی نظیر منفی یرهایسوءتعب

 . (23)افتد می اتفاق اضطراب

 مراقبه است. «مراقبه» هاروش از یکی آگاهیذهن در

خاطرات  احساسات، عواطف، ذهنی )شامل هشیاری از فعالیتی

 را اشتباهاتش تواندمی مراقبه فرد طریق از ( است.اهایرؤ و

 که کند سازگار و تنظیم طوری را ذهن خود و بشناسد

. در (24)بپردازد  واکنش و تفکر به ترصادقانه و ترگرایانهواقع

 اطراف خودهای چیز و افراد از گیرندمی مراقبه اشخاص یاد

 با کمتر بنابراین، باشند؛ داشته کمتری غیرواقعی انتظارات

 بهبود پیدا روابط شوند،می مواجه سرخوردگی و ناامیدی

 در شود.می تربخشتیرضا و پایدارتر زندگی و کندمی

 تغییراتی ایجاد باعث آگاهیذهن هایروش کاربردنبه حقیقت

روش  کاربرد مثال برای شود؛می فرد فکریهای الگو در

 آن، درباره کردنقضاوت بدون ترساس با مرتبط افکار مشاهده

 این تجربیات که شود منجر نکته این درک و فهم به تواندمی

 بنابراین،؛ نیستند واقعیت یا حقیقت نمایانگر و هستند فکر فقط

 در ی(اسهیمقای خودانتقاداجتنابی )مانند  رفتارهای باعث نباید

 .(25)شوند  افراد

 گیرینتیجه

کاهد می کارآمدبودنش به نسبت ردف باور از خود از انتقاد

شود؛  ظاهر خود حد بهترین نتواند در فرد شودمی سبب و

 از را اعتقادی سرانجام خود، پیوسته تحقیرکردن با بنابراین، فرد

 که است این آن معنای و خود دارد به نسبت که دهدمی دست

 در این ناتوانی شود. ظاهر های خودتوانمندی حد در تواندینم

 فرد خود، کردنسرزنش یا انتقاد با کند.می تولید اضطراب دفر

 در تواندینمفرد  که است این از آثارش یکی و شودمی ناتوان

نتایج این پژوهش نشان شود.  ظاهرپرتالش  های زندگیصحنه

آگاهی توان با آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهنداد می

ی خودانتقادی مفید، برای کاهش امداخلهروش  عنوانبه

 ی برداشت. مؤثرهای دانشجویان گام

 بودن خودگزارشی حاضر پژوهش هایمحدودیت از

 ابزارهای بر صرف تکیه .است شدهبررسی متغیرهای توصیف

 تفسیر برای محدودیتی درمان نتایج به مربوط خودگزارشی

پژوهش شود. می محسوب پژوهش این تأثیرات برنامه در

تر دانشگاه فرهنگیان استان حاضر روی دانشجویان دخ

چهارمحال و بختیاری انجام شده است؛ بنابراین، در تعمیم 

 شنهادیپ ها باید احتیاط کرد.نتایج به سایر دانشجویان و دانشگاه

ی هادانشگاهشود این مداخالت روی سایر دانشجویان می

 مختلف نیز اجرا شود.

 ها در بالینکاربرد یافته

کرد آموزش کاهش استرس مبتنی اثربخشی روی کهازآنجا

شد، این  دییتأی دانشجویان خودانتقادآگاهی بر کاهش بر ذهن

ی و کاهش شناختروانتواند برای افزایش سالمت روش می

ی دانشجویان استفاده شود. اساتید و مربیان خودانتقاد

، مسئوالن دانشگاه و وپرورشآموزشدانشگاهی، سازمان 

توانند از نتایج این پژوهش میریزان حوزه آموزش برنامه

افزایش سالمت روان و کاهش نگرش انتقادی  منظوربه

 دانشجویان به خود استفاده کنند.

منظور افزایش سالمت روانی به شودیمپیشنهاد 

های کارگاه صورتبهآگاهی های ذهندانشجویان، دوره

با توجه همچنین های کشور برگزار شود. آموزشی در دانشگاه

بهبود  منظوربهها و اهمیت مقابله با استرس در سازمانبه 

وپرورش اندرکاران وزارت آموزشدست کارایی معلمان به

را  آگاهیذهنشود برنامه کاهش استرس مبتنی بر توصیه می

آموزش ضمن خدمت به  یهاعنوان یکی از سرفصلبه

 .فرهنگیان در نظر بگیرند

 مالحظات اخالقی

گرفتن اجازه از کمیته اخالق دانشگاه این مطالعه پس از 

 .IR.IAU.SHKآزاد اسالمی واحد شهرکرد با کد اخالق 

REC.1399.014  ،انجام شد. توضیح درباره اهداف مطالعه

گیری از مطالعه به گرفتن رضایت کتبی، دادن حق کناره

کنندگان و رعایت اصل رازداری از دیگر موارد اخالقی شرکت

 نامهانیقاله حاضر برگرفته از پام ایت شد.بود که در مطالعه رع

 133490333139دکتری تخصصی نویسنده اول با کد 

 است. 981102215541

 حامی مالی

 این مطالعه حمایت مالی نداشته است.

 مشارکت نویسندگان 

تمامی نویسندگان در کنار نویسنده مسئول در تدوین مقاله 

 .اندداشتهمشارکت 

 تعارض منافع

 .فع وجود نداردتعارض منا
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 تشکر و قدردانی

 دکتری تخصصی دانشگاه نامه این مقاله بخشی از پایان

 133490333139با کد شهرکرد  آزاد اسالمی واحد

تیم تحقیق ضمن تشکر از معاونت  است. 981102215541

 از ،شهرکرد آزاد اسالمی واحدمحترم پژوهش دانشگاه 

حقیق همکاری کامل که با تیم ت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 کنند.میتشکر و قدردانی  ند نیزداشت
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