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 اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی دبیران زن

 ،کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه آزاد واحد اراک امه لیال کمندلو

 دانشگاه آزاد واحد اراکفیروزه زنگنه مطلق،دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی 

 چکیده
این .هدف از پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی دبیران زن شاغل در شهر اراک بود

نفر از دبیران زن  03ن منظور یا یبوده که برا .پس آزمون با گروه کنترل بود–مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 

کسب کرده بودند، انتخاب ( 993 )در پرسشنامه استرس شغلی کارازاک ( 58باالتر از )در دبیرستان های  که نمرات باالتری  شاغل

ساعته با فاصله زمانی یک  2جلسه  5دوره آموزشی در .نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند 8 نمونه به شیوه هدفمند به دوگروه 

یک هفته پس از پایان جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، پرسشنامه . ه اجرا درآمدبار در هفته بر روی گروه آزمایش ب

برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس و برای مفروضه نرمال بودن داده ها از آزمون . مذکور در هر دو گروه اجرا شد

شناخت درمانی مبتنی بر یافته ها نشان داد که .اده شداسمیرنف و جهت همگنی واریانس ها از آزمون لوین استف  - کلموگروف

نتیجه  به یافته های بدست آمده از تحقیق می توان چنینبا توجه .موثر بوده استذهن آگاهی بطورمعنی داری براسترس شغلی 

 .شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی دبیران موثر بوده است گیری نمود که

 .استرس شغلی، دبیران زن. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی:کلید واژه ها
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 مقدمه

بیش از یک دهه و شاید بیشتر است که رویکردهای قابل قبولی که با آموزش مهارتهای ذهن آگاهی آمیخته اند، بخشی از درمان 

شناخت  درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نوید تازه و ( 092 ، ترجمه دیباواجاری و رضایی، cory،23 3)رفتاری شده اند  –شناختی 

و همچنین عناصری از شناخت درمانی را به درمان می ( 055 آذرگون و همکاران، )ای در تبیین رویکرد شناختی رفتاری است 

ات و حس های این نوع رویکرد تمرکز زدایی در مورد هیجان. افزاید که در آن دیدگاه تمرکز زدایی افکار فرد را تسهیل  می سازد

آموزش ذهن آگاهی مستلزم (. 051 ، ترجمه کاویانی، حاتمی و شفیع آبادی، 2332تیزدل و همکاران، )بدنی به کار می رود 

یادگیری فراشناختی و استراتژیهای رفتاری جدید برای متمرکز شدن روی توجه، جلوگیری از نشخوار فکری و گرایش به پاسخهای 

 (.055 آذرگون و همکاران، )سترش افکار جدید و کاهش هیجانات ناخوشایند است نگران کننده است و باعث گ

ذهن آگاهی را می . ذهن آگاهی یک روش یا یک فن نیست، هرچند در انجام آن روشها و فنون مختلف زیادی به کار رفته است 

ساسات شخصی است و از طریق توصیف کرد که مستلزم درک  اح« فهمیدن»یا یک شیوۀ « بودن»توان به عنوان یک شیوۀ 

 (.055 موسویان، )رویارویی، تغییر شناختی، تنظیم هیجان، خودمدیریتی، وانهادگی و پذیرش، موثر واقع     می شود 

زین  –کابات )ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به شیوه ای خاص، هدفمند در زمان حال و خالی از قضاوت و پیش داوری است     

یعنی بودن در لحظه با هرآنچه اکنون هست بدون قضاوت و بدون (. 051 ، ترجمه کاویانی  و همکاران، segal ،2332به نقل از 

که باعث افزایش توجه و ( williams ،2332)یعنی تجربه واقعیت محض بدون توضیح . اظهار نظر دربارۀ آنچه اتفاق می افتد

 (.baer ،2330)خودآگاهی و پذیرش خود در فرد می گردد آگاهی پیگیر و هوشمندانه می شود و منجر به توانایی 

یک مداخله کوتاه مدت و ساختار یافته است که از روی مدل کاهش استرس   (MBCT)شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی    

شده است  ساخته شده و اصول درمان شناختی به آن اضافه( به نقل از سگال و همکاران)زین  -مبتنی بر ذهن آگاهی کابات 

 (.2332سگال، ویلیامز و تیزدل، )

آموزش ذهن آگاهی باعث ایجاد یک نگرش یا رابطۀ متفاوت با افکار، احساسات و عواطف می شود که شامل حفظ توجه کامل و     

بر همین بنابراین لزوم تحقیق مبتنی  .(wells ،2332)لحظه به لحظه و داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است 

ویژگیهای لطیف، عمیق و غیر قابل توضیح ذهن است که از طریق تمرین و آموزشهای ذهن آگاهی ایجاد می شود و راهی را به 

 .(093 ، ترجمه خوش لهجه صدق، caren ،2335)توصیف روانی آن باز می کند 

نی به عنوان عامل تهدیدکننده که موجب ترس استرس واژه ای است که برای توصیف تفسیر منفی افراد از یک رخداد واقعی یا ذه

استرس شغلی، استرسی است که فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش (. 2331، 2سیوارد)یا عصبانیت می گردد به کار می رود 

 آن می شود بدین ترتیب که کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه ای است که خواست های محیط کار

به نقل از جعفرپور،  ،kawano ،2335)و در نتیجه فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آن برآید 

 093 .) 

و تغییر روابط استخدامی، استرس به طور قابل با گسترش جهانی سازی، ارتقاء سطح رقابت ها، حرکت بیشتر بین ملت ها     

  .یافته و یکی از علل مهم زیان اقتصادی در سرتاسر جهان دانسته   می شودتوجهی در بهداشت شغلی اهمیت 

(lado،2331).  در دهه های اخیر، مطالعات گوناگونی بر روی ارتباط بین کار، استرس و پیامدهای آن در شاغالن بخش سالمت

بت از کار و افزایش آسیب های جسمانی و انجام شده است که در آنها موضوعاتی از قبیل بهره وری، حوادث شغلی، تغییر شغل، غی

 (.  09 ، به نقل از برزیده و همکاران، stellman ، 995 )ذهنی در گروه های مختلف شغلی مورد بررسی قرار گرفته اند
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از میان گروه های مختلف شغلی، شاغالن بخش سالمت به ویژه آنهایی که در محیط بیمارستان مشغول به کارند استرس شغلی     

و در این بین پرستاری به عنوان یکی از مشاغل با (  09 ترجمه برزیده و همکاران،  karzak ، 993)باالتری را تجربه می کنند 

(. magano ،23 3)شناخته شده است به گونه ای که با سطح باالیی از استرس مواجهه است  ریسک باال برای خستگی و بیماری

دستکاری موقعیت های مختلف زندگی و شرایط بحرانی شرایط کار، مواجهه با ساعات کاری طوالنی،  عوامل اجتماعی مشکل دار و 

 (. 092 ترجمه بهاردوست،  opsetin ،23 2)افزایش بار کاری از جمله عوامل استرس زای دبیران هستند 

از طرفی تحقیقات نشان داده است که استرس شغلی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و عملکرد فرد رابطه مستقیمی دارد     

 (. 09 مستغنی و سروقد، )

آن، نه تنها در رشته  بنابراین مبحث تنش و استرس در جامعه صنعتی امروز، به لحاظ گسترش دامنه شیوع و پیامدهای زیانبار    

های پزشکی و روانپزشکی مورد توجه و عالقه فراوان قرار گرفته بلکه رسالتی خطیر نیز بر عهده دانشمندان و پژوهشگران سایر 

 (.059 کرم زاده، )رشته ها واگذار نموده است 

ذهن آگاهی در درمان یک مورد مبتال رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر  -اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی در پژوهشی با عنوان

در جلسه  1 در جلسه پنجم،  03در مرحله خط پایه به  18در مقیاس اضطراب بک، نمره آزمودنی از  به اختالل اضطراب فراگیر

در مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون، پرسش نامه افکار خودآیند و پرسشنامه سالمت .در جلسه آخر تقلیل یافت 3 دهم و 

  .ی نیز کاهش معناداری مالحظه شدعموم

 

رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان اختالل اضطراب فراگیر موثر می  -درمان ترکیبی شناختی: نتیجه گیری

در کاهش افکار خودآیند ( mbct)اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در پژوهشی با عنوان .(092 پیر کالنی،)باشد

در  MBCTکاربرد تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه های تکراری نشان داد که روش که نتایج آن   منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی

همچنین این روش می تواند در پیشگیری از افسردگی و . کاهش افسردگی، اضطراب، نگرش ناکارآمد و افکار خود آیند موثر است

     .باشد اضطراب نقش داشته

   

 و افسردگی بازگشت و عود از و شود واقع موثر «توجه کنترل آموزش» وسیله به آگاهی ذهن رسد می نظر به:  گیری نتیجه

 (.092 کاویانی،).تایج تحقیق حاضر، مورد بحث قرار خواهد گرفتن کاربردی رهنمودهای مقاله، این در. کند پیشگیری اضطراب

 :گرا خودکشی افسرده بیماران مورد در ((MBCT آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت گروهی پروتکلدر پژوهشی با عنوان  

عالقه مندی به زندگی و میل به زنده ماندن، کنار این رویکرد بر کاهش افسردگی و افکار خودآیند منفی ، افزایش  کیفی ارزیابی

گرا و همچنین سودمندی  خودکشی  آمدن با مشکالت زندگی و نیز بهبود عملکرد خانوادگی، تحصیلی و شغلی در بیماران افسرده

خدمات درمانی برای  زدایی، منجر به پذیرش افسردگی و دریافت رسد، این درمان با ننگ به عالوه، به نظر می. اجرای گروهی آن بود

پذیری از  ها، آموزش های روان شناختی و اطاعت افزون بر این، از میان عناصر درمانی پروتکل حاضر، مراقبه. شود این بیماری می

رسد، اجرای گروهی  با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می: گیری نتیجه. های درمان توصیف شدند درمان دارویی، کاراترین جنبه

بنابراین پروتکل حاضر دارای . خودکشی گرا موثر بوده است  درمانی تهیه شده توسط محققین حاضر روی بیماران افسرده راهنمای

  (.092 یزدان دوست،).باشد دقت و اعتبار برای اجرا به شکل گروهی در مورد این بیماران می

آگاهی بر عالیم جسمی زنان مبتال به نشانگان روده پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن 

آزمون و پیگیری نسبت به  میانگین نمرات شدت و میزان عالیم جسمی در گروه آموزش ذهن آگاهی در پس :ها پذیر یافته تحریک

ها از اثربخشی آموزش شناخت درمانی  یافته :گیری نتیجه(.P > 3/ 3)آزمون و در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافته است  پیش
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کند و تلویحات مهمی در توجه  پذیر حمایت می مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود عالیم جسمی بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک

 (.092 یی،مقتدا.)پذیر دارد های مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش مشکالت جسمی بیماران دارای نشانگان روده تحریک به درمان

اضطراب و افسردگی دانش آموزان مدارس  اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش پژوهشی با عنوان 

نتایج حاصل از تحلیل واریانس های چند متغیری، بیانگر کاهش معنی دار اضطراب و افسردگی در گروه آزمایش در  دبیرستانی

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند باعث سالمت روان شناختی در دانش آموزان  (p<0/01) مقایسه با گروه گواه است

 (. 09 بیرامی،)شود

مطالعه : با عنوان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اختالل وحشتزدگی(  09 )در پژوهش سهرابی و همکاران     

موردی به این نتیجه رسیدند که این درمان بر کاهش عالئم اختالل وحشتزدگی موثر است چون از طریق کنترل توجه و کاهش 

 . بیماران می شودقضاوت گری باعث کاهش نشخوار فکری در 

در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه ویژگی های شغلی و سطح استرس شغلی در پرستاران (  09 )فرجی و همکاران     

نفر از این پرستاران که به صورت سرشماری انتخاب شده  291بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که بر روی 

. تیجه رسیدند که رابطه معناداری میان ویژگی های شغل و سطح استرس شغلی پرستاران وجود داردبودند، انجام شد به این ن

همچنین نتایج نشان داد که بین توان بالقوه انگیزشی و اجزای آن یعنی تنوع شغلی ، ماهیت شغلی، بازخورد شغلی و آزادی عمل 

به این صورت که هرچه توان بالقوه انگیزشی و ابعاد . ری وجود دارددر کار غیر از اهمیت شغلی و استرس شغلی رابطه آماری معنادا

نتایج حاکی از آن بود که از میان ویژگی های شغلی دارای رابطه . آن افزایش یابد سطح استرس شغلی پرستاران کاهش می یابد

شغلی و بازخورد بیشترین ارتباط را با معنادار با استرس شغلی، آزادی عمل در کار بیشترین ارتباط و بعد از آن به ترتیب ماهیت 

افراد با آزادی عمل شغلی باالتر، می توانند بهتر وظایف شغلی را تنظیم کنند و استرس ناشی از تضاد . استرس شغلی داشتند

رایه لذا مدیران باید با افزایش آزادی عمل در کار، مشخص کردن ماهیت شغلی و ا. وظایف شغلی را کنترل و به حداقل برسانند

 .بازخوردهای مناسب درصد طراحی شغل جهت هرچه چالشی تر کردن، برانگیزاننده تر کردن و رضایت بخش تر کردن شغل برآیند

در پژوهشی باعنوان اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی در بیمارستان در ایالت نیوجرسی نشان داد که 

ان تاثیر گذاشته و از استرس شغلی آنان کاهش یافته همچنین یافته های تحقیق در شناخت درمانی بر استرس شغلی پرست

 mak.)فرضیات فرعی مورد در خصوص استرس ناشی از محیط کار،فضای پرتنش، وامنیت شغلی در کارکنان بهبود یافت

karty،23 8.) 

روانشناختی و افسردگی را کاهش می تحقیقات نشان داده است که آموزش ذهن آگاهی بر کاهش درد،اضطراب و پریشانی 

 (.evans،23 8.)دهد

در پژوهشی با عنوان اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی در بیماران عود افسردگی ،اثر بخش بوده 

 (.tesdibel،23 8.)و باعث کاهش افسردگی و اضطراب در افراد می گردد

ت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی،باعث انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی باالتر با رنج و در پژوهشی نشان داده شد که شناخ

 (.mak karken،23 8.)ناتوانایی کمتر در بیماران همراه است

در یک پژوهش با تبیین مدل مقابله ای ذهن آگاهانه نشان دادند که راهبرد مقابله فاجعه آفرینی با ذهن آگاهی همبستگی منفی 

ن داده شد که فاجعه آفرینی در پس همچنین پژوهش مذکور نشا.با افزایش ذهن آگاهی فاجعه آفرینی کاهش می یابد دارد و

 (.garland, Gaylord &fredrickson،23 1 .)آزمون کاهش معنی داری یافته است

نتایج متفاوتی در شرایط درد مزمن  به...( درد پشت، گردن،سردرد،فیبرومیالزیا،)در تحقیقی با مبتالیان به درد های مزمن متفاوت

زیر گروه های مبتال به آرتریت، درد پشت و گردن، تغییر معنی داری در شدت درد و محدودیت های عملکردی ناشی . دست یافت
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 rosenzweig,greeson,reibel,green .)نشان دادند( mbsr)از درد پس از مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی 

,jasser&beasley
 ،23 1.) 

 به مبتال بیماران راباضط و افسردگی درد، کاهش بر رفتاری ـ شتاختی درمان و آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت اثربخشی

دار مشاهده نشد، اما بین دو  بین میانگین نمرات درد، افسردگی و اضطراب در بین دو گروه آزمایش تفاوت معنی مزمن درد کمر

نتایج از تأثیر دو روش درمانی شناخت درمانی مبتنی بر  :گیرینتیجه .دار بود گروه با گروه کنترل در متغیرهای باال تفاوت معنی

 افراد برای درمانی روش دو این به توجه و کندمی حمایت اضطراب و افسردگی درد، اهشک بر شناختی درمانی رفتار آگاهی و ذهن

estiv ).درد مزمن از اهمیت خاصی برخوردار است کمر به مبتال
 ،23 2.) 

 زندگی کیفیت افزایش و فراگیر اضطراب عالئم کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت بخشی اثر عنوان با پژوهشی در 

 در آزمون پس و آزمون پیش در آزمایش گروه در فراگیر اضطراب نمرات های میانگین تفاوت که داد نشان نتایج : ها یافته نوجوانان

 کاهش باعث آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت دیگر عبارت به است بوده دار معنا ( p<3/33) سطح در کنترل گروه با مقایسه

 آزمون پیش در آزمایش گروه در زندگی کیفیت نمرات های میانگین تفاوت همچنین .است شده وناننوج در فراگیر اضطراب عالئم

 باعث آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت یعنی است، بوده معنادار (p<3/38) سطح در کنترل گروه با مقایسه در آزمون پس و

 شناخت بخشی اثر بر مبنی پژوهشی های فرضیه تأیید هتج در نتایج : گیری نتیجه .است شده نوجوانان زندگی کیفیت افزایش

 (.karty mak،23 3)باشد می زندگی کیفیت افزایش و فراگیر اضطراب عالئم کاهش بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی

و ( 055 عقیلی نژاد و همکاران، )با توجه به اینکه استرس شغلی بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری افراد تأثیر گذار است   

بنابراین در این پژوهش ( 995 میهالی، )تجربه مطلوب کار باعث می شود فرد کار را به عنوان یک فعالیت لذت بخش تجربه کند 

 دبیران زن تاثیر دارد؟ مسأله اصلی این است که آیا با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می توان  براسترس شغلی

 .روش نیمه آزمایشی می باشد :روش پژوهش

همراه با گروه کنترل  می باشد،هدف پژوهش  حاضر تاثیر پذیری  متغیر وابسته در   پس آزمون_ پیش آزمون طرح کلی پژوهش 

استرس وابسته، ، و متغیر های  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیدر این پژوهش متغییر مستقل،اثر متغیر مستقل است که 

 .شندمی باشغلی 

که دارای حداقل مدرک کارشناسی بوده  091 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دبیران زن دبیرستانهای شهر اراک در سال 

 .که در این دبیرستان ها مشغول به کار می باشند.نفر است 811 اند که وضعیت استخدامی آنها رسمی یا پیمانی که تعداد آنان 

از بین دبیرستان ها دبیرانی انتخاب شدند . در  این پژوهش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد    :نمونه وروش نمونه گیری

و سایر شرایط شرکت در پژوهش شامل تمایل به شرکت در این تحقیق ( 58باالتر از )که در پرسشنامه استرس شغلی نمره باال 

نفر از این دبیران بصورت  03را داشتند، ( تباط در جلسات گروهینداشتن اختالالت روان شناختی شدید و توانایی برقراری ار)

 . هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل به طور مساوی جایگزین  خواهندشد

 (.99،ص 093 ور،دال.)نفر در هر گروه توصیه می شود 8 در پژوهش های از نوع آزمایشی و نیمه آزمایشی حجم نمونه با تعداد 

 ابزارهای اندازه گیری، روش اجرا و ارزشیابی آن

اطالعات توصیفی و مشخصات روان سنجی این ابزاربه . در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استرس شغلی کارازاک استفاده شد    

 :شرح زیر است

سوال است، که هر سوال براساس مقیاس  01ترجمه کرده که شامل ( 058 )را رضایی  پرسشنامه استرس شغلی کارازاک*    

 8این پرسشنامه میزان استرس شغلی را در . امتیاز بندی شده است( کامالً موافقم-1کامالً مخالفم، - )لیکرت چهار درجه ای 

( تی از شرایط کاری پرخطر و حمایت اجتماعیدامنه تصمیم گیری ، کنترل بر روی کار، عدم امنیت شغلی، ناراح)خرده مقیاس 
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روایی و اعتبار علمی این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آن از طریق . می سنجد

کارمند با  9 1 2ه در آلمان و فرانسه این پرسشنامه با تعداد نمون(. 058 رضایی، )بدست آمده است  102/3آزمودنی  5اجرا روی 

در یک بیمارستان آموزشی ( 991 )، (991 )، (998 )در تحقیق دیگری که در سه نوبت . تأیید شد 50/3و  11/3آلفای کرونباخ 

در سال  kidoهمچنین در تحقیق دیگری که توسط . نمونه انجام شد، ثبات درونی با آلفای کرونباخ تأیید شد 13513در کانادا با 

رستان دانشگاهی کره به انجام رسید ثبات درونی پرسشنامه ها بعد از کسب اجازه از مدیریت بیمارستان و مدیریت در بیما 2331

پس از جمع . پرستاری، توسط پژوهشگران بین نمونه ها تقسیم گردیدند و از آنها خواسته شد تا در صورت تمایل آنها را پر نمایند

به هریک از پاسخ ها ی داده شده . تایی بود، امتیاز بندی گردیدند 1ه به صورت مواجهه آوری پرسشنامه ها، پاسخ های داده شده ک

سپس براساس میانه بدست آمده، افراد به دو گروه دارای استرس شغلی زیاد و دارای استرس شغلی کم . امتیاز داده شد 1تا   بین 

     (. 051 پورقانع و همکاران، )دسته بندی شدند 

 ول تا چهارمموضوع جلسات ا 

باز کردن مفهوم ذهن آگاهی برای اعضاء، یادگرفتن انجام امور روزمره همراه با توجه کردن به آنها، توضیح  . 

 درباره اهمیت حضور در لحظه حال و بودن در اینجا و اکنون

 آشنایی با افکار ناخوشایند و رابطه آن با احساسات و تاثیر ذهن آگاهی بر آن .2

ان با تمرین تنفس و مرور بدن، مراقبه نشسته و انجام تمرین هایی که     توجه را به آرام گرفتن ذهن سرگرد .0

 لحظه حال می آورند

 

 موضوع جلسات پنجم تا هشتم 

 دقیقه ای، مراقبه شنیدن و مراقبه خالی کردن ذهن از افکار 0ماندن در زمان حال از طریق تنفس  . 

 .فقط فکر و نه واقعیت و اجازه حضور تجربه همان گونه که هست تغییر خلق و افکار از طریق تلقی افکار به عنوان .2

 استفاده از فنون حضور در حال برای ادامه زندگی و تعمیم آن به کل جریان زندگی   

 یافته ها

 نمرات استرس شغلی گروه آزمایشمیانگین و انحراف استاندارد :  جدول شماره 
 تعداد انحراف استاندارد میانگین مراحل متغیر

 8  01/1 90/59 پیش آزمون استرس شغلی

 8  19/1 51/11 پس آزمون 

 
همانطور که مالحظه میشود میانگین نمرات افراد . بیانگر میانگین استرس شغلی افراد گروه آزمایش است  جدول شماره 

آزمون طوری که میانگین پیشبه . آزمون داشته استای را نسبت به مرحله پیشآزمون کاهش قابل مالحظهگروه آزمایش در پس

 .باشدمی 51/11آزمون بوده و در مرحله پس 90/59

 نمرات استرس شغلی گروه گواهمیانگین و انحراف استاندارد : 2جدول شماره 
 تعداد انحراف استاندارد میانگین مراحل متغیر

 8  88/1 33/51 پیش آزمون استرس شغلی

 8  5/ 2 80/51 پس آزمون 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

شود میانگین نمرات افراد گروه همانطور که مالحظه می. بیانگر میانگین استرس شغلی افراد گروه گواه است 2 جدول شماره

بوده و  33/51آزمون به طوری که میانگین پیش. آزمون تغییر محسوسی نداشته استآزمون نسبت به مرحله پیشآزمایش در پس

 .باشدمی 80/51آزمون در مرحله پس

 
 (اسمیرنف –آزمون کولموگروف )بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق : 0جدول شماره 

 سطح معناداری z متغیر

 51/0 87/0 استرس شغلی

 zسطح معناداری و با توجه به نمره نمره ( sig=8/3 و    z=15/3)مطابق با جدول باال توزیع داده ها در متغیر استرس شغلی 

 .می باشد ،توزیع داده ها نرمال می باشد و بایستی از آمار پارامتریک استفاده شود38/3بدست آمده که باالتر از 

 کـه   اسـتفاده شـد  ن یآزمون لو ازبررسی همگنی واریانس نمرات گروه آزمایش و گواه برای :ها مفروضه همگنی واریانس

 :است شده ارائه 0در جدول شماره  نتایج آن

 های آزمایش و گواه گروهبررسی همگنی واریانس نمرات برای  نتایج آزمون لوین: 1شماره جدول 
 سطح معناداری 2درجه آزادی  5درجه آزادی fآماره متغیر

 15/0 27 5 45/6 استرس شغلی

  sig=81/3 وf=6/45)بدست آمده و سطح معناداری مشاهده شده  fمطابق با جدول باال  در متغیر استرس شغلی با توجه به 

 .واریانس ها برابر می باشند(

 

 .دارد تأثیر دبیرستان ها در شاغل دبیران زن استرس شغلی بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی شناخت :فرضیه اصلی

 (n=30)استرس شغلی درمانی بر تحلیل کوواریانس یک راهه برای تاثیر شناخت:8جدول شماره

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

df میانگین مجذورات F Sig توان آزمون ضریب اتا 

همپراش نمرات استرس 

 شغلی

115/ 83   115/ 83     

  /333 919/3 3/ 33 10/151  9101 /18    9101 /18 گروه

     91/050 21 3838  خطای باقیمانده

 

تفاوت مشاهده شده معنادار است و توان گفت  می 3/ 33و سطح معناداری  10/115مشاهده شده Fمطابق با جدول فوق مقدار

دهد که درمان  نشان می919/3ضریب اتا مشاهده شده. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی تاثیر گذاشته است

درصد می  98با اطمینان  38/3بنابراین به نتایج به دست آمده در سطح .درصد برکاهش استرس شغلی تاثیر گذاشته است91فوق 

تیجه گرفت که بین گروه آزمایش و گواه تفاوت معنا داری  بین استرس شغلی وجود دارد و استرس شغلی در گروه آزمایش توان ن

 .کاهش پیدا کرد که فرضیه اصلی تحقیق تایید شد

 بحث و نتیجه گیری
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 8پژوهش و جدولگویای این مطلب هست که فرضیه اصلی  1نتایج  حاصل به دست آمده  از آزمون فرضیه اصلی در فصل 

،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش استرس شغلی دبیران زن شاغل در شهر اراک میشود و بر آن تاثیر گذار بوده 

، (092 )،کاویانی(092 )پیر کالنی  این یافته تحقیق با تحقیقات داخلی. فرضیه اصلی تحقیق تایید شد بنابراین

همچنین یافته های پژوهش فوق با  و( 051 )،آقایی و جاللی( 055 )،بیرامی و عبدی(059 )،فتحی( 09 )،فرجی( 09 )بیرامی

،مک کارتی (  2 23)، استیو(1 23)، روزنزویگ(1 23)، گارلند و همکاران(8 23)،تسدیبل(8 23)تحقیقات خارجی ایوانس

این یافته می توان به که تبیین پرداخت با توجه به نتایج پژوهش می توان به این . هم سو بوده است( 2339)،چیولین(3 23)

ماهیت مداخله های مبتنی بر ذهن آگاهی اشاره کرد چراکه ذهن آگاهی نوعی رویکرد سیستمی و فشرده است که به منظور 

اکتساب انواع جدیدی از کنترل و خردمندی بر پایه توانمندی های درونی برای آرمیدگی، توجه کردن، آگاهی و بینش به کار می 

بنابراین می توان ذهن آگاهی را یک عامل میانجی برای افزایش عملکرد روان شناختی و کاهش عالئم استرس حاصل از . ودر

یافته دیگر این پژوهش که همسو با نتیجه این فرضیه می باشد عدم معناداری تفاوت بین نمرات . تمارین مراقبه در نظر گرفت

بنابراین به نظرمی رسد که شناخت درمانی . ه هیچ مداخله ای را دریافت نکرده بودندپیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل است ک

مبتنی بر ذهن آگاهی با ترغیب افراد به تمرین مکرر توجه متمرکز روی محرک های خنثی و آگاهی قصدمندانه روی جسم و ذهن، 

ی در مورد عملکردشان رها می کند و ذهن آنها را از دنده افراد دارای استرس و اضطراب را از اشتغال ذهنی با افکار تهدیدی و نگران

یعنی این فنون با افزایش آگاهی فرد از تجربیات لحظه حاضر و برگرداندن توجه بر . خارج می کند( هدایت خودکار)اتوماتیک 

 .سیستم شناختی و پردازش اطالعات موجب کاهش نگرانی و تنش فیزیولوژیک در افراد می گردد 
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اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش (. 055 . )آذرگون، حسن، و کجباف، محمد باقر، و مولوی، حسین، و عابدی، محمد رضا -

 .0 - 2، 01دوماهنامه دانشور رفتار، . نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان

. مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان بررسی تاثیر آموزش فنون(. 055 . )بیرامی، منصور، و عبدی، رضا -

 .08-81، 1فصل نامه علوم تربیتی، 

ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در (. 092 . )برزیده، مصطفی، و چوبینه، علیرضا، و طباطبایی، سیدحمیدرضا -

 .00- 1، ( )  فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی،. پرستاران

ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سالمت (.  09 . )برزیده، مصطفی، و چوبینه، علیرضا، و طباطبایی، سیدحمیدرضا -

 .1 -21، (0)1فصلنامه علمی تخصصی طب کار، . عمومی در پرستاران

ت روانی در پرستاران بیمارستان امیراعلم با اختالال A,Bبررسی رابطه استرس شغلی و تیپ شخصیتی (. 093 . )جعفرپور، ربابه -

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران
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(.  092 ترجمه پروانه محمدخانی و حمید خانی پور و فیروزه جعفری، . )ضور ذهندرمان شناختی مبتنی بر ح(. 2339. )کرین، ربکا -
 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: تهران
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 بعثت: تهران(. 093 ترجمه انیسی خوش لهجه صدق، . )شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(. 2339. )کرین، ربکا -
پایان نامه . ی و خصوصیرابطه استرس شغلی و تمایل به ترک شغل در پرستاران بیمارستانهای دولت(. 059 . )کرم زاده، رضا -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور

پایان نامه . اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش چاقی و عوارض روان شناختی آن(. 055 . )موسویان، نرگس -

 دانشگاه علوم تحقیقات تهران. کارشناسی ارشد
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