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PTSD ناشی از جنگ دراستان آذربایجان شرقی 

 

 

  عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نوراصغر فوالدی، 

Ps.fouladi@yahoo.com 

 دانشگاه آزاد واحد اردبیلدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، فرزانه هاشم زاده، 

Ffarzane20@yahoo.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد اردبیلزهرا نجاتی، 

 

 چکیده

درجنگ  PTSD موضوع پژوهش حاضر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی گروهی برسطح کیفیت زندگی همسران مبتالیان      

 می باشد.

تأثیرات عمده ای چه از نظر  های زندگی حائز اهمیت است و استرس ت زندگی خانواده ها در ابعاد متعدداز آنجا که کیفی     

س از ضربه باشد، می تواند داشتن همسری که دارای اختالل استرس پ ،روانی و چه از نظر جسمانی بر روی انسان می گذارد

که آموزش روش ذهن آگاهی  و میزان استرس زوجین باشد. مسأله عمده در این تحقیق آن است موجب تغییر کیفیت زندگی

نفر  51د یا خیر.در پژوهش حاضر باش  PTSDدر بین همسران مبتالیانزندگی افزایش کیفیت د موجب گروهی میتوان

ی بدست آوردن اطالعات از پرسشنامه برانفر در گروه کنترل قرار گرفتند و  51ازهمسران به طور تصادفی  در گروه آزمایشی و

روش ذهن جلسه درمانی نتایج تحقیق نشان داد که آموزش  8استفاده گردید و پس از  کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

 آگاهی موجب افزایش سطح کیفیت زندگی در همه ابعاد آن به جز بعد عملکرد اجتماعی گردید.

 

       

 .  PTSD ،روش ذهن آگاهی گروهی ،  کیفیت زندگیکلید واژه : 
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 مقدمه:
زندگی آدمی از بدو تولد تا لحظه مرگ با پدیده ها و رخدادهای فراوانی روبرو است. برخی از این پدیده ها با مشکالتی همراه 

هستند که تاثیرات مخربی بر فرد و برخی دیگر آسیب هایی را بر پیکره ی جامعه وارد می سازند و می توانند گاهی بیش از 

روز مجموعه ای از اختالل های جسمانی و روانی گردند. جنگ یکی از آن پدیده هایی است سطح تحمل افراد بوده و منجر به ب

که مشکالت و عواقب ناشی از آن هم بر فرد و هم بر اجتماع، آسیب می رساند و اثرات آن بیش از سطح تحمل افراد جامعه 

 PTSDتال به اختالل استرس پس از ضربه یا  می باشد. یکی از مهم ترین مشکالت ناشی از جنگ برای افراد درگیر با آن اب

است که با پیامدهای غیرقابل پیش بینی، مخرب و بلند مدتی برای فرد آسیب دیده، خانواده وی و اجتماعی که در آن زندگی 

 .( 5991 ،فالنری می کند همراه است)

حوادث آسیب زای زندگی بوجود می آید و  اختالل استرس پس از ضربه از دسته اختالالت اضطرابی است که بدنبال مواجهه با

از سه دسته عالئم تشکیل شده است: فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد؛ واقعه را دائماً در ذهن خود 

مجسم می کند و در عین حال می خواهد از یادآوری آن اجتناب کند و دچار عالئم برانگیختگی شدید می گردد. فشاری که 

می شود به قدری ناتوان کننده است که تقریباً هر کسی را از پا درمی آورد. این فشار می تواند از حوادث و  PTSDوجب م

زی بالیای طبیعی )زلزله، سیل، طوفان و غیره(، تجربه جنگ، شکنجه و سوانح جدی نظیر تصادف با ماشین یا آتش سو

 .(7002)سادوک و سادوک، ساختمان ناشی شده باشد

کشور ایران وجود هشت سال جنگ و استرس های ناشی از آن موجب گردیده است تا اختالالت روانی ناشی از استرس  در

 .ن مطرح گرددهای جنگ به عنوان اختالل شایعی در رزمندگان و جانبازان و خانواده های آنا

معنوی، روانی و اجتماعی اعضای آن خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه، بنیانگذار سالمت فیزیکی، فرهنگی، 

(. به نظر می رسد پس از اتمام جنگ و با برگشت رزمندگان به خانواده، به سبب استرس های ناشی از جنگ 7055است)تیلور 

 )مسران آنان همچنان ادامه می یابدو اثر مخرب آن بر روح و روان افراد، تاثیرات نامطلوب جنگ بر خانواده، به خصوص ه

 .(5887، دژکام

می شوند، تحریک پذیری، گوش به زنگ بودن در حد افراط، از جا پریدن و رویاهای آشفته ای  PTSDمعموالً افرادی که دچار 

دارند که به روابط اجتماعی آنها آسیب می رساند. ناسازگاری های زناشویی، عدم رضایت شغلی، حاالت ناامیدی، درماندگی و 

 ده می شود.احساس تهدید مداوم در آنها دی

( سازگاری در ازدواج یعنی احساس شادمانی، احساس رضایت و ارضای نیازهایی 5927« )کارل راجرز»رضایت زناشویی از نظر 

که به طور متقابل برآورده می شوند. زوج های سازگار، زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند، از نوع و 

سائل مالی هماهنگی الزم نوع کیفیت گذراندن اوقات فراغت رضایت دارند و در مدیریت وقت و مسطح روابطشان راضی اند، از 

 .(5990)سین ها و مکرجی، را دارند

خانواده تنها نهادی است که می تواند ارتباط عاطفی بین زن و شوهر، امنیت فردی، ایجاد رضایت و تقویت هدفمندی زندگی، 

 PTSDمحیط خود، به اعضا و نسل های آینده انتقال دهد.در خانواده های جانبازان توانمندی و اجتماعی کردن را در 

 کارکردها دچار نقص شده و در عمل این نهاد نمی تواند کارکرد مناسب داشته باشد.

گذارد نشان داده است که این عالئم می تواند بر روی روابط خانوادگی تاثیر منفی ب PTSDمطالعات انجام شده بر روی عالئم  

و در برخی موارد همسران جانبازان را در شرایط درماندگی و بی پناهی قرار دهد. این وضعیت با طوالنی شدن اختالل جانباز، 

 .(5990سین هاومکرجی،  )آسیب های روانی جدی وارد می کند بر همسر و خانواده وی
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              :باشدبه شرح زیر می به طور مفصل  DSM-IVبر مبنای  PTSDمالک های تشخیص 

A  :شخص در معرض یک رویداد آسیب رسان قرار گرفته که در آن هر دوشرط زیر وجود داشته است ) 

. شخص رویداد یا رویدادهایی را تجربه کرده ،شاهد بوده است که با خطر واقعی یا تهدید به مرگ یا صدمه جدی همراه 5

 ن محسوب می شود.بوده یا تهدیدی برای تمامیت جسمی خود یا دیگرا

 . پاسخ شخص با ترس شدید ،درماندگی یا وحشت همراه بوده است .7

B) از روش های زیر، مجددا تجربه می شود: ( تجربه رویداد آسیب رسان مستمرا به یکی )یا چند تا 

 . یادآوری مکرر و ناراحت کننده رویداد از جمله تصاویر ذهنی، افکار یا ادراکات. 5

  ناراحتی برانگیز و تکراری حادثه .. رویاهای 7

احساس و رفتار به گونه ای که انگار حادثه در حال تکرار شدن است)مستمل بر وقوع مجدد حادثه، خطاهای حسی،  .8

 می باشد.  توهمت و دوره های فلش بک تجزیه ای ، از جمله دوره هایی که در حالت بیدار شدن از خواب روی می دهد؛

شناختی شدید در رویارویی با نشانه های درونی یا بیرونی تداعی کننده یا مشابه وجهی از رویداد آسیب . ناراحتی روان 4

 رسان.

C)  اجتناب مستمر از محرک های مربوط به ضربه و کاهش پاسخگویی کلی که قبل از حادثه وجود نداشته است به طوری که با

 سه یا موارد بیشتر از آیتم های زیر مشخص می شود 

 مکان ها یا افراد یادآور خاطره. . تالش برای اجتناب از فعالیت ها،5

 احساسات و گفتگوی مربوط به ضربه. . تالش برای اجتناب از افکار،7

 . ناتوانی در به خاطر آوردن وجه مهمی از ضربه.8

 . کاهش قابل مالحظه عالقه یا شرکت در فعالیت های مهم.4

 باط با دیگران .. احساس گسستگی یا غرابت در ارت1

 . محدودیت حدود عاطفی )مثل نداشتن احساسات عاشقانه (6

 . احساس کوتاه تر شدن آینده مثال نداشتن انتظار شغل ،ازدواج،بچه دار شدن یا عمر طبیعی کردن .2

D) مشخص می شود.     از موارد زیر  عالئم مستمر تحریک باال از حد معمول )که قبال وجود نداشته است( و با   دو یا چند تا 

 . اشکال در به خواب رفتن یا تداوم خواب .5      

 . تحریک پذیری یا حمله های خشم  7

 . اشکال در تمرکز 8

 . گوش به زنگ بودن 4

 . تشدید واکنش از یک ماه است .1

E ( طول مدت اختالل عالئم )C ،B،D                                                                                                    بیش از یک ماه است ) 

F  .اختالل موجب ناراحتی شدید یا تخریب در عملکرد اجتماعی ،شغلی یا سایز زمینه های مهم می گردد ) 

 شد ماه با 8حاد: اگر طول مدت عالئم کمتر از  - 

 ماه یا بیشتر باشد  8مزمن: اگر طول مدت عالئم  -

 (. 5884ماه پس از حادثه باشد ) سادوک و سادوک ،  6باشروع تاخیری : اگر شروع عالئم حداقل  -

 

 

همه گیر شناسی نشان می دهد که اکثریت افراد ، یک رویداد آسیب زا را تجربه خواهند کرد و با استرسورهای  ات مطالع

شان را رشد داده و تداوم خواهند داد. احتمال رشد اختالل،  PTSDدرصد آنها عالئم  50زیادی مواجه خواهند شد، اما صرفاَ 

 .وابسته به ماهیت و رشد رویداد آسیب زا می باشد
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در حالتی قرار  PTSDمی تواند خشونت و حالت وحشت آوری را در خانه ایجاد کند. مبتالیان  PTSDرفتار فرد مبتال به 

می گیرند که به طور ناگهانی حادثه دردناک را به یاد می آورند، خشمگین و عصبانی شده و این حالت خود به وحشت می 

های جنگ می افتد، با داد و فریاد از خواب می پرد. آنها شدیداَ موجب ترش و  افتد و یا وقتی که در خواب و رویا ، یاد صحنه

آشفتگی همسر و سایر اعضای خانواده می شود . اگر همسر رزمنده در آن لحظات بیدار شود، باشدت واکنش نشان داده و 

ثانویه که در سال های اخیر  PTSDدچار وحشتزدگی می شود. این حمالت می تواند منجر به آشفتگی در خواب شود. مفهوم 

زندگی و یا کار می کنند. پس این اصطالح  PTSDمطرح شده است ، به طور کلی به افرادی اطالق می شود که با مبتالیان به 

شامل همسر ، فرزندان، مراقبین، خانواده و درمانگرانی است که در ارتباط با بیمار هستند. انکار کردن مشکالت خود، کرختی و 

سی اثر عمیقی بروی اعضاء خانواده می گذارد . الگوهای راز داری و پنهان عمل کردن در این خانواده ها عبارتند از حرف بی ح

 (. 5886نزدن، اعتماد نکردن، فکر نکن و احساسی عمل نکن می باشد ) میرزایی و کرمی ، 

،موارد زیر را  PTSDتال شدن یکی از اعضاء به ( در زمینه واکنش های خانواده ها بدنبال مب7001) 5کارسون و رزوک     

 برشمرده اند :

 PTSDیکی از نخستین واکنش هایی که در بسیاری از خانواده ها به دنبال مبتال شدن یکی از اعضاء به  دلسوزی: -5

 شته باشد .همدردی و دلسوزی است . با این حال دلسوزی از سوی اعضاء خانواده می تواند اثراتی منفی دا روی می دهد،

حادثه ضربه ای می تواند به خودی خود یکی از دالیل افسردگی اعضاء خانواده باشد . افسردگی در میان  افسردگی: -7

 اعضای خانواده این اشخاص بسیار متداول است .

دم امنیت احساس ع  PTSDترس و نگرانی: دالیل ترس و نگرانی اعضای خانواده متعدد است . زمانی که فرد مبتال به  -8

کرده و مدام به اعضای خانواده خود در مورد خطی احتمالی هشدار می دهد ، می تواند این احساس خود را به آنها نیز منتقل 

کند . از سوی دیگر اعضاء خانواده دائما در معرض پرخاشگری و تحریک پذیری رزمنده هستند و این حالت آماده باش آنها را 

در خارج از منزل با دیگران  PTSDانیهای مالی و اقتصادی و نگرانی از درگیر شدن عضو مبتال به وحشت زده خواهد کرد . نگر

 به این نگرانیا اضافه می کند .

غالبا از مطرح کردن آنچه برایش اتفاق افتاده وحشت کرده و اجتناب می  PTSDاجتناب: از آنجایی که فرد مبتال به  -4

کند ،اعضا خانواده نیز از اینکه راجع به حادثه از او چیزی بپرسند ،اجتناب میکنند . آنها ممکن است مجبور باشند از چیزهایی 

 بگیرند .که او اجتناب می کند ، دوری می کنند چرا که می خواهند جلوی درد و رنج او را 

احساس شرم و گناه: اعضای خانواده ممکن است بنا به دالیلی از رویداد آسیب زا و پیامد آن ،احساس شرم و گناه  -1

 هر یک از آنها ممکن است خود را به خاطر اتفاقی که افتاده ،مقصر دانسته و سرزنش کنند . کنند.

مدهای موثر بر زندگی شان ،بسیار خشمگین باشند .آنها اعضای این خانواده ممکن است در مورد حادثه و پیا خشم:-6

ممکن است نسبت به هر کسی که آن را مسئول حادثه می دانند و حتی خود فرد مبتال احساس خشم کنند .از سوی دیگر 

 خشم آنها می تواند ناشی از پرخاشگری و عصبانیتی باشد که از سوی فرد مبتال بر آنان می رود .

در بعضی مواقع اعضاءخانواده احساسات منفی زیادی نسبت به عضو سانحه دیده دارند . آنها ممکن  احساسات منفی: -2

است فکر کنند که او دیگر هیچگاه مثل گذشته خوش خلق و مهربان نخواهد شد. در نتیجه به رفتارهای او واکنش منفی نشان 

 می دهند و حتی از او ممکن است متنفر باشند .

                                                           
1 .Karson & Rezok 
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سوء مصرف الکل و دارو می تواند به صورت مشکلی برای خانواده های این افراد جلوه کند.   و دارو: سوء مصرف الکل -8

اعضاء خانواده ممکن است بکوشند تا با مصرف دارو و الکل از احساسات بدی که دارند رهایی یابند . از سوی دیگر همسران 

ورند و دچار آه برای رهایی از مشکالت به مصرف روی می افراد آسیب دیده ممکن است به خاطر همنشینی با شوهرانشان ک

 سوءمصرف می شوند .

مشکالت خواب : خواب می تواند تبدیل به معضلی برای اعضاء خانواده گردد، به خصوص هنگامی که فرد حادثه دیده  -9

اند بخوابد ،یا مدام از خواب می پرد در به خواب رفتن مشکل داسته باسد . زمانیکه فرد تا دیر وقت بیدار می ماند ،اصال نمی تو

احساس  "و یا دچار کابوس های شبانه می گردد . برای اعضاء خانواده بسیار سخت است که براحتی بخوابند ،چرا که شخصا

 افسردگی کرده و یا دائما نگران هستند .

به برخی دالیل دچار مشکالت  مشکالت مربوط به سالمتی جسمانی : اعضاء خانواده فرد آسیب دیده ممکن است بنا -50

جسمی شوند . استرس دائمی که در نتیجه مشکالت مربوط به ضربه بر آنها وارد می شوند ،منجر به بیماریهای زیادی از قبیل 

 (.  5886)هاشمی،،سردرد و اسپاسم عضالنی می شود  مشکالت گوارشی ، زخم معده

به اختالل استرس پس از سانحه به ویژه همسران آنها ، از مشکالت  پژوهش ها حاکی از آن است که خانواده های مبتالیان

طی مطالعه ای دریافتند که شدت عالئم بیماری و خشونت بین فردی  ،(7007روانی فراوانی رنج می برند. کالهون و همکاران )

 با افزایش فشار روانی مراقبین ارتباط دارد.  PTSDدر مبتالیان به 

روش ذهن آموزش  استنادی با عنوان پزوهش حاضر انجام نیافته است، اما در خصوص  اثربخشیقابل پژوهشهای  تاکنون

با فنون ذهن را  بهبودیافته افسرده بیمار 145 پژوهشگران مثال برای آگاهی پژوهشهای متعددی انجام یافته است.

 بیمارانی در مجدد ردگیافس احتمال دادند که نشان نتایج پیگیری، هفته 60 از بعد و دادندآگاهی آموزش 

 تجربه افسردگی را بیشتر یا دوره سه که افرادی مثال، ) برای داشتند را برگشت بیماری باالی ریسک که

 ندیده را آموزش این که افسرده ای افراد در این احتمال که حالی در است، شده درصد 40 بودند (  کرده

 .  2003)آلپورت، و پترسون )نیرنبرگ، بود درصد  66بودند، 

 آنها .است داده نشان زندگی کیفیترا بر  روش ذهن آگاهی( نیز اثر مثبت 7008گودی ) و  پاتل ، کارلسون، اسپکا تحقیق

 پژوهشی پروستات و پستان به سرطان مبتال افراد زندگی کیفیت بر آگاهی ذهن بر مبتنی کاهش استرس برنامه تأثیر پیرامون

 است. یافته افزایش چشمگیر افراد زندگی کیفیت آموزش، جلسه هشت از که بعد داد نشان نتایج دادند. انجام

( نشان داد که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی ، در کاهش فشار روانی ، 7001همچنین پژوهش ویتکویتز، مارالت و واکر )

استرس پس از ضربه و سایر دردهای مزمن، اضطراب، پیشگیری از عود افسردگی، اختالل اضطراب تعمیم یافته، اختالل 

 اختالل های مشابه ، مؤثر است.

و بیماران مبتال به افسردگی ، با استفاده از روش های  PTSD( در پژوهش خود در رابطه با بیماران مبتال به 5994مک نالی )

نگر الگوی پردازش کاهش قابل مالحظه ای را در روند حافظه سرگذشتی بیش تعمیم یافته ی این افراد که نشا ذهن آگاهی،

 (.7004شناختی ناسازگارانه و غیرکارکردی در آنهاست، نشان داد.)از هایز، فولت و لینهان، 

باعث ایجاد تاثیرات معناداری بر حاالت مثبت ذهن و  ذهن آگاهی( نیز نشان داد که شیوه های مبتنی بر 7008مطالعات بایر )

 کاهش اضطراب و استرس می شود.
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در تمام مؤلفه های کیفیت زندگی به طور  PTSDان داد که میانگین کیفیت زندگی همسران جانبازان غیر همچنین نتایج نش

در مقایسه با همسران جانبازان  PTSDبود. به بیانی دیگر همسران جانبازان  PTSDمعنی داری بیشتر از همسران جانبازان 

( نشان داد که کیفیت زندگی همسران 7002از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار بودند.نتایج پرند و همکاران ) PTSDغیر 

را می تواند  PTSDدر سطح پایینی قرار دارد و مداخله آموزشی و درمانی ، کیفیت زندگی همسران جانبازان  PTSDجانبازان 

 افزایش دهد.

 بهبود بر عالوه و یافته بهبود مبتال بیماران افسردگی، ذهن آگاهی فنونف آموزش با هک داد نشان خود پژوهش ( در7004فنل )

 .شود می آنان نفس به افزایش اعتماد به منجر آموزش این افسردگی

 نشان افسرده بیماران ازعود پیشگیری بر آگاهی گروهی ذهن تأثیر آموزش مورد در ( 2000 ) همکاران و تیزدیل تحقیق اثر

 دریافت وآموزش مربوطه را داشتند بیشتر یا عود بار سه سابقه که هایی آزمودنی از درصد 77در افسردگی بازگشت که داد

 بازگشت و عود خطر داشتند، کمتر یا افسردگی عود بار دو سابقه که افرادی در ولی است؛ داشته چشمگیر کاهش بودند، کرده

 .نداشت خاصی کاهش

 افسردگی بر آگاهی ذهن بر مبتنی درمانی اثر شناخت بررسی منظور به که ( 1384 ) همکاران و کاویانی تحقیقنیز  ایران در

مربوطه را آموزش  که آزمایشی گروه و اضطراب افسردگی نمرات که داد نشان شد، انجام روزه 60 با پیگیری اضطراب و

 .یافت کاهش چشمگیری نکردند، دریافت آموزشی که شاهد گروه به کردند، نسبت دریافت

حال با توجه به مطالب ارائه شده انجام پژوهش حاضرضروری به نظر می رسد تا از این طریق بتوان شناخت بیشتری در جهتت  

حل مشکالت و مسائل موجود در زمینه سالمت جسمی و روانتی و نحتوه زنتدگی و ستازگاری همستران مبتالیتان بته مشتکل         

ptsdت های الزم برای ارتقتاء و بهبتود کیفیتت زنتدگی ایتن عزیتزان را فتراهم        جنگ به دست آورد تا بدین طریق بتوان فرص

 لذا فرضیه های پژوهش به قرار زیرند.نمود.

 

 فرضیه های پژوهش:

برسطح کیفیت زنتدگی همستران مبتالیتان بته     گروهی ر عبارت است از : آموزش روش ذهن آگاهی فرضیه اصلی پژوهش حاض

 موثر است. ptsdمشکل

 فرضیه های فرعی:

 جنگ موثر است . ptsdفرضیه اول : آموزش ذهن آگاهی گروهی بر سالمت عمومی همسران مبتال به 

 .جنگ موثر است ptsdآموزش ذهن آگاهی گروهی بر عملکرداجتماعی همسران مبتال به  فرضیه دوم:

 جنگ موثر است. ptsdفرضیه سوم: آموزش ذهن آگاهی گروهی بر سالمت روان همسران مبتال به 

 جنگ موثر است. ptsdه چهارم: آموزش ذهن آگاهی گروهی بر سرزندگی و شادابی همسران مبتال به فرضی
 جنگ موثر است. ptsdفرضیه پنجم: آموزش ذهن آگاهی گروهی بر کاهش درد بدنی همسران مبتال به 

 است.جنگ موثر  ptsdفرضیه ششم: آموزش ذهن آگاهی گروهی بر کاهش عملکرد پایین همسران مبتال به 
 جنگ موثر است. ptsdفرضیه هفتم: آموزش ذهن آگاهی گروهی بر جنبه های هیجانی و عاطفی همسران مبتال به 

 جنگ موثر است. ptsdفرضیه هشتم: آموزش ذهن آگاهی گروهی بر عملکرد جسمانی همسران مبتال به 

 

 

 روش پژوهش :
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پتیش آزمتون و پتس آزمتون بتا گتروه گتواه         پژوهش،از طترح زمایشی است،در این های نیمه آروش پژوهش حاضر از نوع طرح

ناشتی از جنتگ در استتان آذربایجتان      ptsdاستفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش ، شامل: کلیه همسران مبتالیان 

ند که دبویا خود مراجعه کرده  مات روانشناختی و روانپزشکی ارجاعشرقی هستند که برای درمان به کلینیک های و  مراکز خد

تعداد سی نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای مطالعه به عنوان نمونه انتختاب گردیتده و بته صتورت     

آگتاهی قترار   آموزش فنتون ذهتن    همتا شدند و به صورت گروهی تحتنفر( 51تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل )هرگروه

آوری اطالعات موردنظر از پرسش نامه کیفیت زندگی استفاده گردید، کته ایتن پرسشتنامه     . در این پژوهش برای جمعگرفتند 

ستوال در حیطته ی اصتلی جستمی و      86توسط سازمان بهداشت جهانی برای برررسی کیفیت زندگی تهیه شده استتو شتامل   

ن ، سالمت عمومی ، سترزندگی ،  دنی، عملکرد پاییا سالمت ، عملکرد جسمانی ، درد بروانی بوده که در هشت شاخص مرتبط ب

(در 5898را مورد سنجش قرار می دهد . مک هتورنی و همکتاران )  سالمت روانی( وعملکرد اجتماعی ، نقش هیجانی و عاطفی 

روایی و اعتبار این پرسشنامه برای اولتین بتار در   پژوهش خود اعتبار پرسشنامه مذکور را از  هفتاد درصد به باال ذکر کرده اند . 

بتوده استت.    %91تتا   %22بعتد از   8درارزیابی گردید .ضتریب پایتایی    4568بر روی  (5884ایران توسط منتظری و همکاران )

 ردید.گهمچنین از روش آماری کوواریانس در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده 

 

  روش اجرا :

ی انتخاب گردیدند و با روش گزینش اتفاقی در دو گروه مساوی آزمودن 30پس از انجام نمونه گیری به روش تصادفی ساده، 

کنترل و آزمایش قرار گرفتند. الزم به توضیح است که هر دو گروه دارو مصرف می کردند. در ابتدا ضمن برقراری ارتباط و 

ات و ماهیت روش ذهن جلس، آزمودنی ها با اهداف پیش آزمون کیفیت زندگی تفاهم، مصاحبه بالینی انجام شد و پس از اجرای

 آشنا شدند. آگاهی

ه از آن برای افزایش کیفیت محتوای کلی و اهداف درمانی مدنظر برای جلسه اول، آشنایی با مفهوم ذهن آگاهی و لزوم استفاد

بوده که در آن افراد تعهدی در خود برای شناسایی هدایت خودکار ذهن و آگاه شدن از همه ی لحظه ها ایجاد می زندگی 

کنند. این اهداف برای جلسه دوم و سوم با تمرکز بیشتر بر روی اندام های مختلف بدن و این که چگونه افکار تمایل دارند که 

تمامی واکنش های روزمره را کنترل کنند، که با آگاهی و تمرکز یافتن نسبت به این عوامل، امکانی را جهت تمرکز و بصیرت 

مان فراهم می کند. اهداف جلسه چهارم بیشتر بر زمان حال بودن و در زمان حال زندگی بیش تر نسبت به اعمال و رفتارهای

کردن می پردازد، ذهن زمانی که به بعضی چیزها بیش تر می پردازد، از چیزهای دیگر اجتناب می کند و بیشتر امکان 

ا تجربه فرد کمک زیادی می کند. اهداف پراکندگی و مشغولیت دارد، ذهن آگاهی در دستیابی به دیدگاهی گسترده و متفاوت ب

جلسه پنجم و ششم، شامل آگاهی از پذیرش خود به همان صورتی که هست بدون آن که مورد قضاوت و ارزیابی قرار گرفته و 

الح شده تی از جمله برچسب زنی مجدد یا اصسعی در تغییر آن داشته باشیم که در ادامه بیمار با راهبردهای آگاهی شناخ

الح شده بر اساس واقعیت های موجود برای انجام دهی و تمرکزدهی مجدد یا اصالح شده و ارزش گذاری مجدد یا اصاسناد

مواجهه و پیشگیری از پاسخ بهره مند خواهند شد. اهداف جلسه هفتم و هشتم شامل آموزش ذهن آگاهی افکار، آموزش توجه 

موزش نحوه کنترل ورود و خروج افکار منفی و مثبت و اثرات رفتاری این به ذهن و افکار مثبت و منفی و مزاحم و ناخوشایند، آ

 افکار و در نهایت ارائه تکالیف خانگی و جمع بندی جلسات آموزشی و اجرای پس آزمون. 

زیستی ( می باشد که اطالعات  –رفتاری  –در حالت کلی منظور از ذهن آگاهی در این پژوهش، ارائه یک روش ) شناختی 

را برای کنترل  افرادقرار می دهد تا توانایی  افراددر اختیار  سامان دهی روانی و کنترل شرایط بوجود آمدهر خصوص جدیدی د

 افزایش دهد.  در برابر موقعیت های متعددهیجانی پاسخ های اضطراب آور و 

 : یافته های پژوهش
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ن تجزیه وتحلیل تأثیر متغیرکنترل پتیش آزمتون از   داده های حاصل از این پژوهش در جدول های آماری دیده می شود. در ای

 روی نمرات پس ازمون برداشته و سپس دو گروه با توجه به نمرات باقیمانده  مقایسه شدند .

 

 
 (میانگین و انحراف معیارنمرات گروه آموزشی و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون1جدول)

 تعداد گروه متغیر
 پس آزمون آزمونپس  پیش آزمون پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 کیفیت زندگی
 20/52 05/28 40/51 94/12 51 آموزش

 52/51 67/17 50/58 09/11 51 گواه

 سسالمت عمومی
 67/8 16/54 71/4 91/50 51 آموزش

 08/4 10/50 80/8 91/50 51 گواه

 عملکرداجتماعی
 75/7 25/1 87/7 51/1 51 آموزش

 42/5 49/4 17/5 12/4 51 گواه

 سالمت روان
 07/8 27/50 52/8 07/8 51 آموزش

 42/7 09/8 91/7 50/8 51 گواه

 سرزندگی وشادابی
 70/8 98/50 40/7 8/8/8 51 آموزش

 22/7 29/2 51/8 80/8 51 گواه

 کاهش دردبدنی
 50/7 15/6 47/7 28/4 51 آموزش

 52/7 47/7 50/7 44/8 51 گواه

 کاهش عملکرد پایین
 58/5 80/7 87/5 16/5 51 آموزش

 58/5 51/5 58/5 84/5 51 گواه

 جنبه های هیجانی و عاطفی
 91/5 21/2 94/5 88/6 51 آموزش

 68/5 10/1 92/5 50/6 51 گواه

 عملکردجسمانی
 88/4 96/57 01/4 87/50 51 آموزش

 20/8 57/9 54/8 70/9 51 گواه

 

 پیش آزمون درمرحله پس آزمون متغیرهای مورد بررسی براساس گروه پس از کنترل متغیر واریانسخالصه نتایج کو(: 2جدول)

 توان آماری معناداری F درجه آزادی متغیر

 86/0 005/0 71/50 5 کیفیت زندگی

 80/0 004/0 29/2 5 سالمت عمومی

 71/0 75/0 05/7 5 عملکرداجتماعی

 25/0 054/0 27/6 5 سالمت روان

 80/0 004/0 89/8 5 سرزندگی وشادابی

 68/0 070/0 82/1 5 کاهش درد بدنی

 27/0 054/0 95/6 5 کاهش عملکردپایین

 82/0 005/0 90/50 5 جنبه های هیجانی وعاطفی

 65/0 051/0 07/6 5 عملکردجسمانی

 
پس از کنترل متغیر پیش آزمتون در دو گتروه    زندگی( نشان می دهد میانگین مقیاس کیفیت 5همانطوری که جدول شماره )

 آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد.
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محاسبه شده ، تفتاوت معنتاداری    Fکوواریانس نشان داد که براساس ضریب(نتایج تحلیل 7همچنین با توجه به جدول شماره )

فرضتیه  ( بنابراینp=005/0دارد) بین میانگین برآورده شده نمرات کیفیت زندگی آزمودنی های گتروه آزمتایش وکنتترل وجتود    

 اصلی پژوهش تایید می گردد.

کیفیتت زنتدگی همستران مبتتال بته      باعتث بهبتود   اطمینان می توان ابراز نمود که آموزش گروهی ذهن آگتاهی   %99یعنی با 

 می گردد. ptsdمشکل

ت به گروه گتواه بته جزمتغیتر    (پس از اجرای آزمایش با نمرات پس آزمون گروه آزمایش نسب5همچنین با توجه جدول شماره)

سالمت عمومی ، سالمت روان ، سرزندگی ، کاهش دردبتدنی ،  عملکرد اجتماعی در بقیه متغیرهای زیر مقیاس کیفیت زندگی)

 کاهش عملکردپایین ، جنبه های هیجانی و عاطفی و عملکرد جسمانی( افزایش چشم گیری نشان می دهد.

زیرمقیاس هتای کیفیتت   یر به دست آمده در متغ F( از آنجا که مقدار7براساس نتایج تحلیل کوواریانس)جدول شماره همچنین

 %99معناداراست یعنی با p<05/0زندگی یعنی متغیرسالمت عمومی،متغیرسرزندگی،متغیرجنبه های هیجانی وعاطفی درسطح

گتاهی باعتث   آ ند بنابراین می توان گفت که آموزش گروهی ذهتن اطمینان فرضیه های فرعی اول،چهارم و هفتم تایید می گرد

بدستت آمتده در زیتر مقیاستهای کتاهش درد      Fافزایش کیفیت زندگی در زیرمقیاسهای مربوطته متی گتردد. همچنتین مقتدار     

اطمینتان فرضتیه   %91معنادار می باشد. یعنتی بتا   p<01در سطح روان و عملکرد جسمانیت سالم ایین،پبدنی،کاهش عملکرد 

متی تتوان ابتراز نمتود کته آمتوزش گروهتی ذهتن آگتاهی          ای فرعی سوم،پنجم،ششم و هشتم نیز تأیید می گردنتد،بنابراین  ه

 تاثیرداشته است.نیز برمتغیرهای مربوطه 

می توان نتیجه گرفت که فرضتیه فرعتی دوم رد    p>01/0بدست آمده در متغیرعملکرد اجتماعی با سطحFاما با توجه به مقدار

 گردیده و آموزش گروهی ذهن آگاهی تاثیری در کیفیت زندگی ازبعد عملکرد اجتماعی نداشته است.

 

 نتیجه گیری :بحث و 

روش ذهن آگاهی گروهی میزان کیفیت زندگی گروه آزمایش را نستبت   آموزشر نشان داد که ضج فرضیه اصلی پژوهش حانتا

( 7000(تیزدیتل) 7008افزایش داد. این یافته با نتتایج پژوهشتهای کتارمودی وهمکتاران)    ه کنترل در مرحله پس آزمون به گرو

( کتتایمی و 5890اتی و همکتتاران)( وهمچنتتین بتتا نتتتایج پژوهشتتهای نجتت 7009ویتتد) و ( پستتت7004(فلیپتتات)7008بتتائر)

نتابراین عتدم درمتان اضتطراب واستترس همستران       (همخوان وهمسو می باشتد. ب 5897( مرزآبادی وهمکاران)5895اران)همک

اجتماعی و عتدم بهبتود کیفیتت زنتدگی موجتب کتاهش منتابع انترژی          –مبتالیان و بی توجهی به نیازهاوخواسته های روانی 

خواهتد نمتود.    استیصتال و درمانتدگی  وایجادانواع مشکالت جسمانی و روانی نموده و فشار نقش های متعتدد همستر را دچتار    

 ptsdبنابراین استفاده از شیوه ذهن آگاهی گروهی راهی موثر برای اعتدال بخشیدن به کیفیت زندگی همستران مبتالیتان بته   

 جنگ می باشد.

 

تحقیق حاضرنشان دادند که آموزش ذهن آگاهی عالوه فرضیه های فرعی سوم،چهارم،پنجم،ششم،هفتم وهشتم همچنین نتایج 

جنتگ باعتث تتاثیر وبهبتودی زیتر مقیاستهای کیفیتت        ptsdش کیفیت زندگی همستران مبتتال بته مشتکل    بر بهبودی و افزای

 –کاهش عملکترد پتایین ، جنبته هتای هیجتانی       سرزندگی وشادابی ، کاهش درد بدنی،زندگی)سالمت عمومی،سالمت روان ، 

( ، 7008پژوهشتهای کارلستون و همکتاران)    عاطفی و عملکرد جسمانی( به طور مجزا می گردد. که نتایج این یافته ها با نتتایج 

( همسو و همختوان  5895( ، نریمانی و همکاران)5895سادات کایمی)(، 7001( ، ویتکوتیز وهمکاران)7000وهمکاران) تیزدل

کتان حتل و کنتترل    مبتر ذهتن آگتاهی بته زوج هتا ، ا      آموزش روشهای مناسب به خصوص روشهای مبتنی شند. بنابراینمی با

کترده کته   وه های سازنده را فراهم نموده وبراثربرخورد فعاالنه با مسایل و مشکالت پیش رو واقتع بینانته عمتل    تعارضات به شی

برتوانتایی زوج هتا بترای حتل مشتکالت       ،کتارخود ، ایجتاد ارتبتاط صتمیمانه    فبه نفس ، کنتترل ا  درنتیجه آن باافزایش اعتماد

 گی در همه ابعاد وافزایش کارکرد کلی خانواده تاکید می گردد.وسازگاری با شرایط مربوطه ودر نتیجه بهبود کیفیت زند

کته روش آمتوزش ذهتن آگتاهی بتر عملکترد اجتمتاعی         می توان ابراز نمتود اما در خصوص نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 

 باشد.های قابل اسنادی در دسترس نمی جنگ تاثیری نداشته است که در این خصوص پژوهش ptsdهمسران مبتالیان به 
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