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 چکیده

برر  آگاهیشناخت درمانی مبتنی بر ذهن تحقیق حاضر با هدف اثربخشی 

نیمررا  ناسرازگار اوییرا انمراد شردش روق تحقیرق تعدیل طرحواره هرا 

مرورد ماایعررا   آمرار جامعاو  آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون

زنان مراجعا کننده با مراکز مشراوره شر ر گرگران بودنردش  ایشامل کل

 نفر تعیرین شردش اارراد 10با روق دردسترس و تعداد نمونا   ریگ نمونا

 (1994و برراون   انگیاوییا  ناسازگار  طرحواره ها پرسشناما با ابتدا

 ممرددا و شررکت آگراهی ذهرن آمروزق جلسات سپس ااراد درش دادند پاسخ

 آمرار  اازارها  نرد طریق از ها داده نمودندش را تکمیل ها پرسشناما

یااترا هرا  تحقیرق  .شد تحلیل و تمزیا با روق آزمون تی زوجی SPSS نظیر

طرحرواره هرا  ناسرازگار اوییرا نشان داد درمان ذهن آگاهی بر کراهش 

 تاثیر معنادار  داردش

 طرحرواره هرا  ،آگراهیشناخت درمرانی مبتنری برر ذهرن کلمات کلید : 

 ناسازگار اوییا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

هررا موجررگ سرروگیر  در تفسرریرها  ارررد از رویرردادها شررده و وارهطرررح

هرا  هرا خرود را برا ترورت نگرشر ا  تحریر  شرده، گمانرااین سوگیر 

 دهنرردبینانررا نشرران مرریهررا  ریررر وا رر داشررتنادرسررت، اهررداف و چشرر 

هرا   طرحرواره ش(1394، حمیرد پرور و انردوز و همکاران، ترجمرا یانگ 

ناسررازگار اوییررا بررا ریشررا امتقررادات منفررر ممیررق در مررورد خررود 

در طررر سررای ا  او   دیگررران و ج رران اشرراره دارنررد اررا مم ررن اسررت

ا  از مممومررا یانررگ  (ش2011، 1زنرردگر پرررورق یااتررا باشررد  ویر یررل

هرا  ناسرازگار وارههرا طررحها راگرردآور  نمروده کرا برا آنوارهطرح

 -1نامرد: هرا را برا شررح ذیرل مریوارهگویندش یانگ این طررحاوییا می

-4محرومیررررت هیمررررانی -3امتماد /برررردراتار  برررری -2رهاشرررردگی 

-وابسررتگی/ برری -6گیررر  اجتمامی/بیگررانگی گوشررا -5 م ررر ایی/بینارسرر

-8 یررا بیمررار  پررریر  نسرربت بررا زیررانآسرریگ -7کفررایتی مملرری 

دار  و خویشررتن -11منشرری اسررتحقاب/بزر -10شکسررت پیشرررات -9گراتررار 

اطامررت: احسرراس اجبررار نسرربت بررا واگرررار   -12خودانضررباطی ناکرراای 

ایثررار: تمرکررز ااراطرری بررر  -13ااراطرری کنتررر  خررود بررا دیگررران، 

تاییرردجویی/جلگ  -14ارضررا  نیازهررا  دیگررران در زنرردگی روزمررره، 

هررا  منفرری زنرردگی، نگرانی/برردبینی: تمرکررز ممیررق برجنبررا -15توجررا، 

برررازدار  هیمرررانی: برررازدار  ااراطررری راترررار ، احساسرررات و  -16

معیارهررا  سرسررختانا: کوشررش بسرریار  -17ارتباطررات خودانگیختررا، 

 (ش2010 یوسفی و همکاران،  ودتنبی یخ -18کند، 

هرا کرا حاترل تمرارگ نراگوار وارهبا امتقاد یانگ برخی از ایرن طررح

  اترلی اخرتت ت شختریت، مشرکتت دوران کودکی هستند ممکرن اسرت هسرتا

 تررر و بسرریار  از اخررتت ت مررزمن محررور یرر   رررارخفیرر  شررناختیمررنش

انتخرابی بررا  بسریار  توانرد درمران   درمرانی مریبگیرندش طرحواره

شرناختی دیرپررا  از اختت ت محور ی  و دو و بیمراران برا مشرکتت مرنش

چنرین درمران و باشدش متوه بر آن بررا  درمران ممرمران جنرایی و هر 

  مناسربی کننردگان مرواد نیرز گزینرا پیشگیر  از مود در برین متررف

-طرررح ش(1394، حمیررد پررور و انرردوز و همکرراران، ترجمررا یانررگ  اسررت

تواننررد هررا نیررز بنیادهررا  شررناختی ارررد را تشررکیل داده و مرریواره

تروان مری یررا راتارها  ارد را شکل داده و با آن سرمت و سرو دهنرد،

هررا  ناسررازگار اوییررا بررا منرروان بخررش زیرررین و سررخت وارهبررین طرررح

انرد، هرا  تحرویی رشدشرکل گراتراها  اارراد کرا ارلرگ در دورهشناخت

انا در مقرراط  بعررد  رشررد ااررراد، راباررا بررا راتارهررا  ناسررازگار

 (ش2010و همکاران،  2 وییربر  بر رار نمود

                                                             
1 Virgil 
2 Vlierberghe 



شرناخت درمرانی مبتنری برر ( 1396مراای و حسرنی   بر اساس یااترا هرا 

تراثیر برر تعردیل طرحرواره هرا  برازدار  هیمرانی، خرود  آگاهیذهن 

تحررو  نیااتررا، وابسررتگی، نقرری، محرومیررت هیمررانی، اسررتحقاب، 

خررودکنتریی ناکرراای، برری امتمرراد ، اطامررت، انررزوا  اجتمررامی، 

اداکار ، معیارهرا  نرامربوو و آسرریگ پرریر  نسربت برا ضررر داشرتا 

ن آگراهی را استش در نتیما مری تروان شرناخت درمرانی مبتنری برر ذهر

 شی  راهبرد کلی برا  ب بود طرحواره ها  ناسازگار اوییا دانست

یکرری از درمرران هررایی کررا مرری توانررد ترراثیر مثبررت بررر وضررعیت روان 

اسرت  1اسرترسبرر کراهش  ذهرن آگراهی مبتنری ااراد داشتا باشد درمران

اگرچرا در ابتردا برا ایرن درمران ش شده اسرت ساختا زین کابات کا توسط

برنامررا گروهرری برررا  بیمرراران مبررتت بررا دردهررا  مررزمن منرروان یرر  

گسترق یاات ویری در دو دهرا گرشرتا برا منروان یر  شریوه درمران در 

بسیار  از بیمرار  هرا ماررح شرده اسرت و تراثیرات خروبی در درمران 

نی از آن گرزارق شرده اسرت  چیرزا  بسیار  از اخرتت ت جسرمانی و روا

 تحقیقررری، درمررران ( در2017و همکررراران   3هلترررنس(ش 2009، 2و سرریرتی

 واضرارگ اجتمرامی  متئر  کراهش در آگراهی ذهرن بر مبتنی استرس کاهش

برا  مروثر اسرتش نفرس، برا امتمراد و خودکفرایی توجرا، اارزایش نیز

شرناخت توجا با ماایگ بیران شرده مسرایا تحقیرق ایرن اسرت کرا آیرا 

ناسرازگار  برر تعردیل طرحرواره هرا  آگراهیدرمانی مبتنری برر ذهرن 

 اوییا تاثیر دارد؟

 

 روش تحقیق

 .مری باشرد نیما آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمونحاضر  پژوهش

زنان مراجعرا کننرده برا مراکرز  ایمورد ماایعا شامل کل  آمار جامعا

برا روق دردسرترس و تعرداد   ریرگ نمونرامی باشدش  مشاوره ش ر گرگان

 پاسرخ آزمرونپس و آزمرونپیش برا ابتدا ش اارادنفر تعیین شد 10نمونا 

 تکمیل ها پرسشناما ممددا سپس شرکت آگاهی ذهن آموزق جلسات درش دادند

 با روق آزمون تی زوجی SPSS نظیر آمار  اازارها  نرد طریق از ها داده و

 .شد تحلیل و تمزیا

( 1994و برراون   انرگیتوسط  اوییا ناسازگار  طرحواره ها پرسشناما 

ساختا شده اسرتش اررد  ایناسازگار اوی  طرحواره ها  ریاندازه گ  برا

 6 اسیرمق  سؤا  دارد کرا برر رو SQ-SF 75 انگی کوتاه پرسشناما طرح واره

شود و برا  ارزیابر  یم   کامتً درست تا کامتً رلط( نمره گرار  درجا ا

سؤا  ی  طرحرواره  ۵اوییا ساختا شده است کا هر  ناسازگارطرحواره  ۱۵

                                                             
1 - Mindfulness-Base stress reduction (MBSR( 
2 -Chiesa and Serretti 
3 Hjeltnes 



پرسشناما  نی( ا1386و همکاران   یآه یرانیسنمدش اما در جامعا ا یرا م

 رییسؤا  بدون تغ 75مؤیفا و با همان  11را با اجرا در آورند کا تن ا 

بروده کرا  یسیشدش اتل پرسشناما با زبان انگل  و رواساز یمامل لیتحل

 .دی( ترجما گرد1382  یبتوسط تاح

 

 یافته های آماری

 

و  ها آزمودنی نمرات استاندارد انحراف و میانگین نمونا، ش تعداد1جدو  

 نتایج آزمون نرما 

 متغیر

  طرحواره ها

انحراف  میانگین

 معیار

مقدار 

آماره 

 آزمون

-ساح معنی

 دار 

 پیش آزمون
1/234  7/31  51/0  95/0  

 پس آزمون
8/172  7/41  52/0  94/0  

 

 

طرحرواره پیش آزمون و پس آزمون  در را آزمودنی نمرات توزی  اوب جدو 

با طور کلری پرس از بررسری نرمرا   دهدش می نشانها  ناسازگار اوییا 

،  1اسمیرنوف – توان اذمان داشت کا در آزمون کویموگرفبودن داده ها می

، نرما  05/0توزی  تمامی متغیرها با توجا با ساح معنادار  بزرگتر از 

 استش 

ذهن آگرراهی برر طرحرواره هرا  ناسرازگار برا  بررسی تاثیر معنادار  

 اوییا از آزمون تی زوجی استفاده می کنی ش

 شآزمون تی زوجی2جدو  

  

 تفاوت ا  زوجی

t 

درجا 

 آزاد 
ساح 

 میانگین معنادار 
انحراف 

 معیار

 ااتلا اطمینان

حد 

 حد با  پایین

طرحواره ها  

 ناسازگار
3/61  7/54  1/22  4/100  5/3  9 006/0  

 

پرس و در  1/234 پریش آزمروندر  طرحواره ها  ناسازگار اوییرامیانگین 

 05/0می باشد و با توجا با اینکا ساح معنرادار  کمترر از  8/172 آزمون

پس آزمون در  طرحواره ها  ناسازگار اوییادرتد  95می باشد با اطمینان 

یرا درمان ذهرن آگراهی  نسبت با پیش آزمون کاهش معنادار  داشتا استش

 طرحواره ها  ناسازگار اوییا تاثیر معنادار  داردشبر کاهش 

                                                             
1 Kolmogorov-Smirnov (K-S) 



 

 بحث و نتیجه گیری

طرحرواره هرا  یااتا ها  تحقیق نشان داد درمان ذهن آگاهی برر کراهش 

و  مراایناسازگار اوییا تاثیر معنادار  دارد کا با یااتا ها  تحقیق 

در پر این است با ارد کم  کنررد آگاهر  ذهن ( همسو می باشدش۱۳۹۶ حسنی

گرر ، هشریار   با تمرکز بر حا  با جا  آینده و با اازایش خود نظارت

 متئرر نسبت با بدن را اازایش دهرد کرا منمرر برا کراهش  ابرل توجرا 

 نش ذهرشرود روانشناختر از جملا اضاراگ و ب بود مرا برت از خرود مرر

پرریرق مرار  از  آگاهر با استفاده از انونر نظیر آمروزق آرمیردگر و

 ضاوت وضعیت موجود، و هشریار برودن نسربت برا خرویش کرا از مفراهی  

بنیادین این رویکرد است سبگ هشیار  از یحظا حاضر و با تب  آن، کاهش 

 ششود مر طرحواره ها  ناسازگار اوییا

 روان و مشراوره کلینیر  هرا  در شرود مری با توجا با نتایج پیشن اد

 پرژوهش شگرردد برگزار ارد  گروهی و تورت باذهن آگاهی  جلسات درمانی

 شر ر مشراوره مراکرز و ها کلینی  با کننده مراجعا زنان رو  بر حاضر

 اارراد و دیگرر برا نترایج تعمری  در بنابراین است، شدهانماد گرگان

 منظرور برا شرود مری پیشن اد شکرد رمایت را احتیاو جانگ باید ش رها

 و دیگر ش رها  در مشابا ها  پژوهش نتایج، پریر  تعمی  میزان اازایش

 ششود اجرا بزرگتر نمونا حم  با
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