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 زنان سرپرست خانوارآگاهی بر اضطراب،ی مبتنی بر ذهناثربخشی درمان شناخت
 علی شیخ االسالمی1، حسین قمری کیوی2، میترا فرخ زاده3

 چکیده

تحت پوشش کميته امداد  اضطراب زنان سرپرست خانوار آگاهی براثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن تعيينهدف پژوهش حاضر، 

ی کلّيهی آماری پژوهش را جامعهپس آزمون با گروه کنترل بود. -آزمون آزمایشی با طرح پيشپژوهش، نيمه روش د.بو امام خمينی)ره(

 دادندتشكيل می 95-1394 در سال)آذربایجان غربی( زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام خمينی )ره( شهرستان شوط 

گردیده و به صورت تصادفی در گروه  انتخابنفر از زنان سرپرست خانوار،  30گيری در دسترس، نمونهان آنها با استفاده از روش که از مي

ی درمان شناختی مبتنی بر جلسه برنامه 8کنندگان گروه آزمایش، نفر( جایگزین گشتند. شرکت15نفر( و گروه کنترل )15آزمایش )

ها داده. مقياس استرس، اضطراب و افسردگی لویندا استفاده شد ،اضطراب یمولفه ازها ی دادهآورجمعآگاهی را دریافت نمودند. برای ذهن

که زنان سرپرست خانوار گروه آزمایش نسبت به زنان  نشان داد هاافتهی. ندقرار گرفت ليو تحل هیمورد تجز  انسیآزمون آماری کوار قیاز طر

توان نتيجه گرفت که درمان شناختی کمتری داشتند. بنابراین، می اضطراب آزمون به طور معناداری،سرپرست خانوار گروه کنترل در پس

 زنان سرپرست خانوار اثربخش است. اضطراب آگاهی در کاهشمبتنی بر ذهن

 ، اضطراب، زنان سرپرست خانوارآگاهیذهندرمان شناختی،  های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (a_sheikholslamy@yahoo.com. استادیار گروه علوم تربيتی، دانشگاه محقق اردبيلی )نویسندۀ مسئول: 1
 (h_ ghamarigivi@uma.ac.ir. استاد گروه علوم تربيتی، دانشگاه محقق اردبيلی )2
 (farokhzadehms@gmail.comی خانواده، دانشگاه محقق اردبيلی )ه. کارشناس ارشد مشاور3
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 مقدمه
برند، خانواده یک نظام ه افرادی است که در یک فضای مادی و روانی خاص به سر میخانواده چيزی بيش از مجموع

کند، این های متنوعی تعيين میای از قواعد و اصول را ابداع و برای اعضای خود نقشاجتماعی و طبيعی است که مجموعه

های ایرانی اغلب مرد )پدر( سرپرست در خانواده (.2012، 1)فاهی، کيلسی و پولک زندکارکرد ویرانی و آبادانی جامعه را رقم می

، شامل 2گيرد. زنان سرپرست خانوارشود. اما تحت شرایطی، چنين مسؤليتی بر عهده زنان )مادر( قرار میخانواده محسوب می

اند و از کار افتادهزندانی و یا باشند و یا دارای همسرانی هستند که یا اند و یا مطلقه میزنانی هستند که همسرانشان فوت کرده

 12حدود   1390براساس اطالعات و سرشماری (. 1389اند )سليمی بنی، یا زنانی هستند که همسرانشان آنها را ترک کرده

این زنان به علت تعدد و تعارضات نقش، (. 1391کنند )آجورلو، عباسی و رشوند، درصد خانوارهای کشور را زنان سرپرستی می

(. این 1388تنگی دارند )حسينی، فروزان و اميرفریار، اند، احساس حقارت، درماندگی و دلاز دست داده آرامش روانی خود را

تر نسبت به سایر زنان حتی در صورت فعاليت اقتصادی در زنان به علت برخورداری از تحصيل و مهارتهای فنی و آموزشی کم

(.  زنان سرپرست خانوار در مقایسه با زنان  دارای 1997، 4نت؛ چا3،1990شوند )کاونمشاغل با مزد کم مشغول به کار می

های مالی و شوند. شاغل بودن، کار در منزل، مراقبت از فرزندان، نگرانیرو میبههمسر با استرس بيشتری برای اداره زندگی رو

ها را با شوند و آنانوار میعدم برخورداری از منابع حمایتی کافی به طور روزانه سبب استرس و پریشانی زنان سرپرست خ

کنند که در نهایت بهزیستی خود و مواجه می 6و افسردگی 5های جسمانی، مشكالت خواب، اضطرابمشكالتی از قبيل بيماری

تاکنون تحقيقات بسياری به بررسی سالمت روانی زنان  (. 1996، 7؛ سام2003دهند )کوینی،شان را تحت تأثير قرار میخانواده

، سام آرام، 1388انوار پرداخته و نتایج تمامی آنها حاکی از تهدید آميز بودن وضعيت روانی آنان است )حسينی، سرپرست خ

1388.) 

های متعدد در ترین منابع استرس برای زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده، ایفای نقششناسان معتقدند یكی از عمدهروان

دارد؛ مادر پس از طالق ناسی زنان سرپرست خانوار مطلقه را بررسی نموده و اظهار میاختالالت روانش 8زمان واحد است. آدامز

های در برابر یک سری از مشكالت مانند تأمين مراقبت از کودک، یافتن سرپناهی مناسب و تأمين معيشت خانواده و دشواری

زمان به عهده بگيرد، به همين در و نقش مادر را همگيرد و باید نقش پکه او تنها بزرگسال خانواده است، قرار میناشی از این

ها باهم در تعارض هستند، درنتيجه زن هم ای بپردازد که در برخی موارد ایفای این نقشهای چندگانهدليل باید به ایفای نقش

)تاتانيا بلداجی،  کندعاطفی دچار مشكل گردیده و استرس و اضطراب بيشتری را تجربه می -از حيث مادی و هم از حيث روانی

از آنجایی که زنان سرپرست خانواده، عالوه بر وظایف مادری مانند مراقبت و تربيت فرزندان و انجام  .(1389فروزان و رفيعی، 

اند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و امور خانگی، نقش اقتصادی خانواده را نيز بر عهده دارند، ملزم به اشتغال بيرون از خانه

                                                 
1. Fahey, Keilthy, & Polek 
2. Women-headed Households  

3. Coven 

4. Chant 

5. Anxiety 

6. Depression 

7. Sum 

8. Adams 
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کنند، تاحدودی نوع و ميزان استرس زمان ایفا میهای زن و مرد را به طور همبرخوردار نخواهند شد و در عين حال، نقش کافی

های متعدد همچون اداره و انجام کارهای خانه، آنان از تجربه مردان متفاوت است. این گروه از زنان، عالوه بر ایفای نقش

شود استرس و مشكالت مختلفی را تجربه دهند که موجب میخانواده را هم انجام میهای جسمی و هيجانی از اعضای مراقبت

کوشند به شغل خود به اندازه کارهای خانه شود زنانی که میکنند. مسئله ایفای نقش در بين زنان سرپرست خانواده سبب می

شود )باقری و ه ایجاد اضطراب در آنان میو مراقبت از فرزندان اهميت بدهند، دچار تعارض نقش شوند که همين امر منجر ب

هاست. های کلی سالمت و ارتقای کيفيت زندگی برای همۀ انسانترین راه نيل به هدفسالمت زنان مطمئن (.1378عطاران، 

معه وضعيت زنان تأثير مهمی بر سالمت کودکان، خانواده، جامعه و محيط زیست دارد. زنان اولين مراقبان سالمت خانواده و جا

اصلی مراقبت در نظام دهندۀ کننده و هم ارائهیابد. زنان هم دریافتهستند. آموزش و فرهنگ از طریق سالمت زنان توسعه می

های های مختلف زندگی بيش از مردان در معرض آسيببنا به دالیل متعدد، زنان در دوره (.1389پور، تقیسالمت هستند )

های توسعه در ارزیابی کشورها اس، سازمان بهداشت جهانی، سالمت زنان را یكی از شاخصگيرند و بر این اسمتعدد قرار می

تری های جدیهای دوگانه در خانواده، در معرض آسيبتلقی کرده است. در این ميان، زنان سرپرست خانوار به علت ایفای نقش

در زمينۀ توسعه از زنان سرپرست خانوار به عنوان  الملی فعالها و نهادهای بينهای اخير، سازمانگيرند. درسالقرار می

نشان دهنده  90ها بر مشكالت آنها افزوده است. اطالعات و سرشماری اند. البته رشد فزاینده این خانوادهفقيرترین فقرا نام برده

 85سبت به سرشماری سال کنند. این رقم رشد باالیی را ندرصد خانوارهای کشور را زنان سرپرستی می 12آن است که بالغ بر 

درصد از کل خانوارها را به خود اختصاص  9.4تعداد خانوارها با سرپرستی زنان در کل کشور برابر 85دهد؛ در سال نشان می

دهند که آمار افسردگی در زنان سه برابر مردان است و تحقيقات مختلفی نشان می(. 1391، عباسی و رشوند دهد. )آجورلو،می

 (.1382، ترجمه ابوالمعالی و همكاران، 1شود )کارن جیعامل مهمی در بر هم زدن سالمت روانی زنان محسوب میاضطراب نيز 

شواهد زیادی در تأیيد محروميت زنان سرپرست خانوار به دليل جنسيت، و در پی آن، محروميت از منابع وجود دارد )چانت، 

ا توجه جدی به وضعيت سالمت این گروه از زنان، خصوصاً سالمت روان (. لذ1383نژاد، طلب و گرایی؛ به نقل از شادی2003

 تواند به حل مشكالت ایشان کمک کند. ها، میآن

(. که از آن جمله 2،2005اند )بائرظهور کرده یآگاهبر ذهن یهای مبتناز مداخالت و درمان ادییتعداد ز رياخ یدر دو دهه

سگال،  یآگاهبر ذهن یمبتن ی( و شناخت درمان1990) 3نیکابات ز یآگاهر ذهنب یبه دو روش کاهش استرس مبتن توانیم

 نی. اکنندیم ديتأک وگايهاینیتمر ینشسته، مراقبه قدم زدن و برخ هاینیروی تمر ه( اشاره کرد ک2002) 4يزدلو ت امزيلیو

و  یهای بدنچون تنفس، احساسممحرک خاص ه کیتوجه متمرکز که در آن فرد توجه خود را روی  نیمداخالت شامل تمر

 یو فنون شناخت یو جسم یبخش ذهن امآر هایکيکار از تكن نیو برای ا کندیخاص تمرکز م یزمان یدوره کیدر طول  رهيغ

 ن،یاسترس و اضطراب مؤثر هستند )کابات ز ،یو کاهش نگران یعضالن یآرام بخش شیدر افزا یآگاه. فنون ذهنرديگیبهره م

محرک  کیتوجه باشد، چرا که متمرکز کردن مكرر توجه روی  یخودکنترل یآگاهذهن یاصل سميمكان رسد،ینظر م(. به 2003

                                                 
1. Jay 

2. Baer 
3. KabatZinn 

4. Segal, Williams & Teasdale 

5. Semple, Reid & Miller  

6. Ryan & Deci  

7. Jun kin 

8. Bishap 

9. Zeidan, Johnson, Diamond, David, Goolkasian 
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درتاج،  ،یاالسالمخي؛ به نقل از ش2005، 1لريو م دی)سمپل، ر آوردیمناسب به وجود م یتوجه طيمح کیتنفس،  لمث یخنث

و افكار  یمنف یرفتار یالگوها لیدر تعد یآگاهشان دادند که ذهن( ن2000) 2یسیو د انی(. ر1391 قوام،یميدالور و ابراه

( معتقد 2002)4بيشاب (. 2007، 3ني)جانك شودیم یمثبت مرتبط با سالمت یرفتارها ميامر منجر به تنظ نیخودکار موثر و ا

به فرایندهای ذهنی شامل شناسی معاصر به عنوان رویكردی برای افزایش آگاهی در پاسخ دادن آگاهی در روانکه ذهن :است

-اضطراب )زیدان، جوهن درد، آگاهی، کاهشدهد که آموزش ذهناختالالت هيجانی و بسيار جدید است. تحقيقات نشان می

( و پریشانی روانی را به دنبال دارد )استافين، چاوال، باون، دیلورث، ویكی ویتز، 2010، 5سون، دیاموند، دیوید و گلكاسيان

دهد )ایوانس، فریندو، های اضطراب و افسردگی را کاهش میآگاهی، نشانهو شناخت درمانی مبتنی بر ذهن( 2006، 6مارالت

 (.2008، 7فيندلر، استول، اسمارت و هاقلين

ی مورد مطالعه در این پژوهش )زنان بنابراین، با مد نظر قرار دادن این مورد که تاکنون پژوهشی با این عنوان بر روی جامعه

های روانی چون استرس، زنان سرپرست خانوار بيشتر در معرض آسيبخانوار( انجام نشده است و با توجه به اینكه سرپرست 

زنان  اضطراباثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ، پژوهش حاضر با هدف تعيين اضطراب و افسردگی هستند

 سرپرست خانوار  انجام گرفت.

 روش

 آزمون با گروه کنترل اجرا شد.پس-آزمونآزمایشی با طرح پيشيمهی نروش پژوهش به شيوه

ی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد امام آماری پژوهش را کّليه یجامعهگیری: جامعه، نمونه و روش نمونه

ا استفاده از روش دادند که از ميان آنها بمیتشكيل  1394-95سال در  )آذربایجان غربی( شوط ستانخمينی)ره( شهر

 .نفر( جایگزین شدند 15نفر( و گروه کنترل ) 15نفر انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش ) 30گيری در دسترس، نمونه

ستان ، نداشتن سرپرست دائم، دارا بودن حداقل تحصيالت و سكونت در شهررود زنان برای شرکت در این پژوهشهای ومالک

 :ی ذیل استفاده شدها از پرسشنامهدادهبود. برای گردآوری شوط 

( ساخته شده است. این 1995مقياس افسردگی، اضطراب و استرس توسط لویندا ) :مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

های آیتم دهد.( پاسخ می4( و خيلی زیاد )3(، زیاد )2(، کم )1ماده دارد و هر آزمودنی به هر آیتم به صورت اصالً ) 21مقياس 

 21، 17، 16، 13، 10، 5، 3های اضطراب و آیتم 20و  19، 15، 9، 7، 4، 2های استرس، آیتم 18، 14، 12، 11، 8، 6 ،1

های فراوانی به منظور به دست آوردن پایایی و اعتبار این مقياس صورت گرفته است. ضریب سنجد. پژوهشافسردگی را می

و  73/0، اضطراب 81/0نفری به شرح زیر بدست آمد: افسردگی  717نجاری ی هآلفای کرونباخ برای این مقياس در یک نمونه

، اضطراب  70/0ضریب آلفای کرونباخ برای افسردگی  (n=400). در یک نمونه جمعيت عمومی شهر مشهد 81/0استرس 

یب همبستگی ی اعتبار از روش مالکی استفاده شده است. ضرگزارش شده است. همچنين برای محاسبه 76/0و استرس  66/0

                                                 
 

 

 

 
 

 
 

6. Ostafin , Chawla, Bowen, Dillworth, Witkiewitz, Marlatt 

2. Evans, Ferrando, Findler, Stowell, Smart, Haglin 
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باشد )صاحبی، اصغری و ساالری، دار میمعنی 67/0و اضطراب  49/0، استرس  66/0ی افسردگی بک با افسردگیپرسشنامه

 ی اضطراب  استفاده گردید.های مربوط به مولفهدر این پژوهش از آیتم (.1380

از، پس از اخذ مجوز از کميته امداد امام های موردنيآوری دادهدر پژوهش حاضر برای انجام مداخله و جمع روش اجرا:

ی زنان سرپرست خانوار، با کمک کارشناس کميته امداد امام شهر شوط مبنی بر اجرای طرح، با مراجعه به پرونده خمينی)ره(

کت در نفر از آنان برای شر 30های ورود به پژوهش را داشتند تماس تلفنی گرفته شد و رضایت خمينی)ره( با زنانی که مالک

ی امدا امام خمينی)ره( تشكل شد، حضور ی توجيهی که در محل کميتهپژوهش جلب گردید و از آنها دعوت شد تا در جلسه

کشی زنان سرپرست خانوار را به دو گروه آزمایش و کنترل ی توجيهی پژوهشگر با انجام قرعهبهم رسانند. بعد از برگزاری جلسه

آزمون روی هر دو گروه ، اضطراب و افسردگی لویندا را برای به دست آوردن نمرات پيشاسترس یتقسيم نمود و پرسشنامه

 8شده، به مدّت آگاهی را براساس یک طرح از پيش تعيينی درمان شناختی مبتنی بر ذهناجرا کرد. سپس جلسات برنامه

ای دریافت نكرد. پس ه کنترل هيچ مداخلهگردید و گروجلسه )هر جلسه به مدت یک ساعت و نيم( بر روی گروه آزمایش اجرا 

استرس، اضطراب  یآزمون، مجدداً با استفاده از پرسشنامه، هر دو گروه برای به دست آمدن نمرات پسمداخلهاز اتمام جلسات 

 .ستآگاهی در جدول ذیل آمده ادرمان شناختی مبتنی بر ذهنو افسردگی لویندا مورد ارزیابی قرار گرفتند. خالصه جلسات 
 
 

 

 

 

 آگاهی. خالصه جلسات درمان شناختی مبتنی بر ذهن1جدول

 جلسه اول
دهی به گروه، تكليف خانگی معطوف کردن هدایت خودکار، خوردن یک کشمش با آگاهی، مراقبه وارسی جسمانی، شكل

 ی.اقهيدق 45های روزمره و مراقبه وارسی جسمانی توجه به فعاليت

 جلسه دوم
مشكالت، مراقبه وارسی جسمانی، تمرین افكار و احساسات، تكليف خانگی ده دقيقه تنفس با حضور  مقابله با موانع و

 ی متفاوت، ثبت گزارش روزانه از تجربه یک واقعه خوشایند.اوهيشذهن و معطوف کردن توجه به یک فعاليت روزمره به 

 جلسه سوم
س و کشش، سه دقيقه فضای تنفس، تكليف خانگی حضور ذهن بر روی تنفس، حرکت به شيوه حضور ذهن، تمرین تنف

 ی تنفس سه بار در روز.اقهيدقتمرین تنفس و کشش و حرکت به شيوه حضور ذهن و تمرین سه 

 جلسه چهارم
بودن در زمان حال، پنج دقيقه حضور ذهن دیداری یا شنيداری، مراقبه نشسته، راه رفتن با حالت حضور ذهن، تكليف 

 ی )در زمان تجربه احساسات ناخوشایند(.امقابلهی تنفس به عنوان راهبرد اقهيدقفضای سه  خانگی مراقبه نشسته،

 جلسه پنجم
دهی دربرابر افكار، یابی از چگونگی واکنشپذیرش و اجازه، مراقبه نشسته، آگاهی از تنفس و بدن، تاکيد بر آگاهی

 قيقه فضای تنفس.های جسمانی، تكليف خانگی مراقبه نشسته و سه داحساسات و حس

 جلسه ششم
ها، افكار و دیدگاهی جایگزین، آماده کردن افكار نه حقایق، مراقبه نشسته، آگاهی از تنفس و بدن، تمرین خلق

 کنندگان برای پایان دوره، چهل دقيقه انجام تمرین روزانه، تعمق و کار بيشتر روی برنامه عملی پيشگيری از عود.شرکت

 جلسه هفتم
اقبت از خود، مراقبه نشسته، آگاهی از تنفس، بدن، اصوات، افكار و احساسات، پی بردن به روابط بين فعاليت چگونگی مر

 سازی بعد از دوره.های دوره برای پيادهو خلق، تكليف شامل گزینش الگویی از تمامی انواع مختلف تمرین

 جلسه هشتم

لقی در آینده، مراقبه وارسی جسمانی، به پایان رساندن مراقبه، های خها برای کنار آمدن با وضعيتاستفاده از آموخته

کنندگان بتوانند آن را تا ی برای تمرین خانگی که شرکتابرنامهمروری بر آنچه در دوره گذشت، تكليفی به عنوان انتخاب 

 آزمون. ماه بعد ادامه دهند. و در نهایت اجرای پس

ار توصيفی از محاسبه فراوانی، ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطی از ها، در بخش آمبرای تجزیه و تحليل داده

 روش تجزیه و تحليل کواریانس استفاده شده است.
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 نتایج
 آزمونپس-آزمونزنان سرپرست خانوار در پیش ضطرابهای توصیفی اآماره. 2جدول

 M SD تعداد گروه مرحله

 آزمونپیش
 39/2 13/18 15 آزمایش

 85/1 00/19 15 کنترل

 آزمونپس
 02/2 67/14 15 آزمایش

 88/1 87/18 15 کنترل

، ميانگين و انحراف معيار اضطراب زنان سرپرست خانوار گروه آزمایش در شودمشاهده می 2طور که در جدولهمان

، ميانگين و انحراف معيار اضطراب زنان سرپرست خانوار گروه کنترل در 39/2 و 13/18آزمون به ترتيب برابر با ی پيشمرحله

باشد. همچنين ميانگين و انحراف اضطراب زنان سرپرست خانوار گروه ، می85/1و 00/19آزمون به ترتيب برابر با ی پيشمرحله

ف معيار اضطراب زنان سرپرست خانوار گروه ، ميانگين و انحرا02/2و 67/14آزمون به ترتيب برابر با ی پسآزمایش در مرحله

 باشد.، می88/1و 87/18آزمون به ترتيب برابر با ی پسکنترل در مرحله

تحليل کواریانس یک روش آماری است که به منظور  تجزیه وتحليل کواریانس استفاده شد.  تجزیه واز  هفرضي آزمونبرای 

در  ييرتغبه عنوان هم آزمونيشها در پ. بدین ترتيب که هر یک از نمرهرودیکار مه ب هایآزمودن یاوليه یهاتعدیل تفاوت

ها )مانند همگنی شيب خط تحليل کواریانس رعایت برخی از مفروضهتجزیه و در  .شودیکار برده مه آزمون بهای پسنمره

و سپس از  ه شدها پرداختاین مفروضهخطا( الزامی است. در این پژوهش نيز ابتدا به بررسی  هاییانسهمگنی وار و رگرسيون

، P>05/0 خطا: هاییانسوار، و همگنی P ،103/2=F>05/0 )همگنی شيب خط رگرسيون:ها آنجایی که این مفروضه

27/2=F) در  زنان سرپرست خانوار ضطرابا هایی ميانگين نمرهیسهمقا، از تجزیه و تحليل کواریانس به منظور برقرار بودند

 یش و کنترل استفاده شد که نتایج آن در جدول ذیل ارائه شده است.ی آزماهاگروه

 

 

 
 آزمونزنان سرپرست خانوار در پس اضطراب هایی میانگین نمرهبرای مقایسهتحلیل کواریانس تجزیه و  .3جدول

 اندازه اثر SS Df MS F P منبع تغییرات

519/82 آزمونپیش  1 519/82  763/90  100/0  771/0  

166/88 گروه  1 166/88  974/69  100/0  287/0  

485/42 خطا  72  990/0     

در  کنترلو  آزمایشآزمون، تفاوت بين گروه های پيشپس از تعدیل نمره ،(P ،974/96=F<01/0) 3با توجه به نتایج جدول

آگاهی بر کاهش ذهندرمان شناختی مبتنی بر تأثير پژوهش مبنی بر  یيهفرض ،. بنابراینباشدمیعنادار م 01/0آلفای سطح 

مورد تأیيد قرار  آزمونپسدر  ضطرابزنان سرپرست خانوار و تفاوت بين گروه آزمایش و کنترل از لحاظ ميزان ا ضطرابا

 .رديگیم

 گیری بحث و نتیجه
زنان سرپرست خانوار انجام  ضطرابار آگاهی بتعيين اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهنپژوهش حاضر با هدف 

  اضطرابآزمون از لحاظ ی گروه آزمایش و کنترل در پسی تعدیل شدههانتایج پژوهش نشان داد که بين ميانگين .گرفت

ای در ميزان قابل مالحظه کاهشباعث آگاهی درمان شناختی مبتنی بر ذهنتفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت که 
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ی پژوهش حاضر یافته ی پژوهشی مورد تائيد قرار گرفت.ابراین فرضيهبن گروه آزمایش شده بود. زنان سرپرست خانوار اضطراب

قنبری، خدایی و قنبری   (، حبيبی و1393دولت آبادی )(، 1393پور و شاکری  )نژاد، گلمكانی، اصغریسيد احمدی با 

 باشد.همسو می(، 2003(، هال، )2006آنتونی و همكاران )(، 2010(، هوس )2013(، فيرس و همكاران )1389)

زدایی، تغيير سازی، حساسيتتوان گفت ذهن آگاهی از طریق سازوکارهایی مانند رویارویی، پذیرش، آرامدر تبيين این یافته می

شود. ویژگی ذهن آگاهی آن است که بيمار را نسبت به ( باعث کاهش اضطراب می2003روابط با افكار و تنظيم هيجان )بائر، 

نماید و بر افكار و تمایالت او در حالت م آن در مغز آگاه نموده، از مضطرب شدن او جلوگيری میهای اختالل و مكانيسریشه

دهد تا تكرار اعمال یا افكار و نشخوار آنها را برای کاهش اضطراب انتخاب نكند و به شود و به فرد امكان میهشياری متمرکز می

 اثرات( 1992،زین )کابات (.1389ایی، شهيدفر،  محمودی و طاهری، های زیستی اختالل بيندیشد )موسوی، مرادی، ميرزریشه

 به حسهای مربوط قضاوت بدون و دائم گرفتن نظر زیر .است ساخته مطرح هراس و اضطراب بر حضور ذهن مهارت بالقوه

 وسط نشانه هایت معموالً که گردد هيجانی کاهش واکنشهای باعث ميتواند آنها از یا اجتناب فرار در سعی بدون اضطراب،

 .شوندمی برانگيخته اضطراب

آگاهی به علت ویژگی مواجهه با افكار و احساسات ( اشاره کردند، تمرینات ذهن2006وهمكاران ) 1همانطور که شيگان 

های ی افكار، هيجانات و حسکنندگان فرصت مشاهدهی اضطراب به شرکتزا و کنترل اجتناب به عنوان عامل افزایندهاضطراب

درمان  کردند اعالم  )2009  (و همكاران 2ميكلوویتز که طورهمانهمچنين  دهد.بار را میبدنی در غياب پيامدهای مصيبت

 توانندمی زنان سرپرست خانوار  نتيجه، در ،دميده آموزش را لحظه به لحظه آگاهی بيماران، بهآگاهی شناختی مبتنی بر ذهن

آموزد که به به افراد می همچنين .کنند مشاهده پذیرا و غيرقضاوتی شيوهای به را خود یشناخت و رفتاری خلقی، تغييرات بهتر

 از انعكاسی یا خود از جزیی را آنها دیگر که طوری به کنند برقرار رابطه خود ناخوشایند احساسات و افكار با متفاوتیشكل  

 از جزیی و گذرا روانی رخدادهای عنوان به تنها را آنها بلكه دنكنن اجتناب آنها از یا و سرکوب را آنها و نگيرند نظر در واقعيت

 نشود، آنها درگير و بگيرد فاصله احساساتش و افكار از مناسبی شكل به بتواند فرد کهوقتی. بپذیرند خود حال زمان ی تجربه

 کند؛ می بيشتری آزادی احساس فرد طریق، بدین .کندنمی فشاری احساس گونه هيچ آنها طبق کردن عمل برای نتيجه در

 از هرکدام به ميتواند که اوست خود که ميكند حس ميكند، کنترل را وی هيجاناتش و افكار کند احساس اینكه جای به یعنی

 .نكند یا کند توجه گذرا هيجانهای و افكار این

 منجر روش این که است نزنان سرپرست خانوار ای  در کاهش اضطراب ذهن آگاهی بر مبتنی شناختی درمان اثربخشی دليل

 فرد بدین ترتيب که برد.می سود تقویت شرطی اصول از و شودمی شوداین بيمار می اعمال و تفكر طرز شناختی در تغيير به

 تدریجی بهبود باعث مستمر طوربه تمایل و این ببيند باالتر گامی در را خود تا کندمی تالش بعدی به گام رفتن برای مبتال

در  را خود اشكاالت نواقص و و دهدمی ادامه خود درمان فردی به آگاهی، آرامش و عين در و شود می بيمار مرحلهبه  مرحله

 (.1389نماید )موسوی و همكاران، می حل حضوری جلسات

هش باعث کا آگاهیدر درمان شناختی مبتنی بر ذهنها و فنون موجود به طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین

درمان شناختی شود که از های این پژوهش پيشنهاد میشود. بنابراین، با توجه به یافتهزنان سرپرست خانوار می اضطراب

ی هاتیمحدوداز جمله ، بویژه در زنان سرپرست خانوار استفاده شود. ضطرابدر مداخالت مربوط به ا آگاهیمبتنی بر ذهن

نان سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد بود، این در حالی است که بهزیستی پژوهش حاضر انتخاب نمونه فقط ازميان ز

                                                 
1. shigan 

2. Miklowitz 
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اند. و نيز به عنوان یک نهاد حمایتی، زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارد که در نمونه این پژوهش به شمار نيامده

 فسير نتایج با احتياط صورت گيرد.این پژوهش در یک منطقه جغرافيایی خاص انجام گردیده  لذا بهتر است تعميم و ت

 منابع

سرپرست خانوار و سایر  زنان های بهداشتی و پزشكی در ميانتوجه به مراقبت ایبررسی مقایسه"رشوند، م.، . و آجورلو، س.، عباسی، م -1

 .1391ی اخالق زیستی، سال دوم، شماره پنجم، ،  فصلنامه"زنان

 1378حروم از پدر، تهران: تربيت، باقری، خ. و عطاران، م.،  کودکان م -2

ی ، فصلنامه"سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران زنان بررسی"تاتانيا بلداجی، ام ل.، فروزان، آ. و رفيعی، ح.،  -3

 .1389، 40پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره  -علمی

کارشناسی ارشد، دانشگاه  نامه ، پایان"جتماعی زنان سرپرست خانوار در شهر تهرانبررسی حمایت اجتماعی بر سالمت ا".، تقی پور، م -4

 .1389آزاد واحد رودهن، 

                              اثربخشی مدیریت استرس به روش                                                                                  "حبيبی، م.، قنبری، ن.ف خدایی، ا. و قنبری، پ.،  -5

، 11، تحقيقات علوم رفتاری دوره  "یرفتاری بر اضطراب، استرس، و افسردگی زنان سرپرست خانوار کميته امداد امام خمين -شناختی 

 .1391، 3شماره 

                                                                                                                                                         خانوار تحت پوشش        سرپرست زنان روان سالمت بررسی"حسينی،ا.، فروزان، س. و اميرفریار، م.،  -6

 .1388، ی پژوهش اجتماعی، سال دوم، شماره سومفصلنامه  ،"بهزیستی شهر تهران

نامه کارشناسی ارشد مددکاری پایان ،"مقابله با استرس در کاهش اضطراب زنان سرپرست خانوار تأثير آموزش" آبادی، ف.،دولت -7

 .1393، اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

فصلنامه بانوان  "، بررسی وضعيت سالمت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی قم" .،و امينی یخدانی، م .سام آرام، ع -8

 .1388، 21سال سوم، شماره شيعه. 
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