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 چکيده

دار شهر در زنان خانه یدر بهبود حافظه سرگذشت یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمانگر یاثربخشپژوهش حاضر با هدف 

انجام شد، پژوهش حاضر در قالب یک وارسی آزمایشی و با استفاده از دو گروه آزمایش و کنترل که جایگزینی  کرمانشاه

زمون  با گروه کنترل بود،  پس آ -ها در آنها به صورت تصادفی بود، انجام شد. پژوهش دارای طرح پیش آزمونآزمودنی

جامعه پژوهش حاضر، زنان خانه دار شهر کرمانشاه می باشند که دچار استرس پس از سانحه زلزله قرار گرفته اند  که 

سال بوده و حداقل تحصیالت دیپلم داشته اند. روش نمونه گیری به شیوه داوطلبانه بود، حجم  02تا  22سن آنها بین 

نظر گرفته شد که به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار پژوهش نفر در  02نمونه نیز 

، مقیاس تجدید نظر شده تاثیر رویداد ویلیامز و برودبنت 1شامل مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختالالت محور

ذهن آگاهی در بهبود حافظه سرگذشتی  ( و آزمون حافظه سرگذشتی بود نتایج نشان داد  درمانگری مبتنی بر1891)

 تاثیر معنی داری دارد.

 
 

 : درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی ، حافظه سرگذشتی ، زنان خانه دار کلمات کليدی
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 مقدمه

با در دنیای مدرن و صنعتی امروز استرس، به عنوان یكی از عوامل تهدید کننده سالمت روانی شناخته شده است. رویارویی طوالنی مدت 

موقعیت های استرس زای شدید، پیامدهای زیان بار جسمانی و روانی را به همراه دارد. مطالعات بسیاری نقش استرس و تاثیر آن بر سالمت، 

 .(Solthou,1982مشخص کرده اند) بهداشت روانی و کارکردهای بهنجار انسان را کامالً

 نیا یدینشانه کل (.Barker,2003)است  یدر اختالل استرس پس از ضربه،حافظه سرگذشت ریبرجسته درگ یروانشناخت یندهایاز فرآ یكی

باال و  جانیبا ه  گذشته ریمملو از احساس، مرور تصاو یکه اغلب شكل( Abramson,1987) ناخواسته ضربه است هاییادآوری تیوضع

 . ( 1081بختیاری و عابدی، ) ردگییتجارب زنده به خود م یبازساز

 حاتیبه خود خاطرات ضربه، تلو یشده حت فیتضع ی، شامل دسترس یشخص یبودن حافظه سرگذشت یکاهش اختصاصی حافظه سرگذشت 

  (.Seimyr,2013) ستبا اختالل در حل مسأله روزمره مرتبط او  کارکرد شناخت روزمره دارد یبرا یمهم

با معطوف کردن توجه به زمان حاضر و یک آگاهی غیر قضاوتمندانه به تجارب درونی و بیرونی مشخص تالش می کند ، ذهن آگاهیدرمان 

 فرض یک. شودنمی تالشی هشیاری از افكار راندن بیرون و شناختی خطاهای تصحیح برای بک درمانیشناخت خالف بر روش این در کند،

 تالش در شودمی نامیده "ملكردیع" یشیوه که شیوه یک. کندمی پردازش را تجربیات شیوه دو با ذهن که است این روش این در اساسی

 "فهمیدن " یا "بودن" یشیوه دیگر، یشیوه و. کند کم مساله مداوم حل طریق از مطلوب وضعیت با را موجود وضعیت بین یفاصله که است

های زندگی کاربرد دارد ولی زمینه از بسیاری در اول یشیوه. شودمی مواجه آنها تغییر برای تالش بدون هستند که همانگونه شرایط با که است

 این در. است "بودن" یشیوه سمت به تفكر سبک تغییر آگاهیذهن هدف لذا ،گیرددر تفكر افراد افسرده معموال شكل ناکارآمد به خود می

ورد کنند برخ تجربیاتشان و افكار با متفاوتی بطور بتوانند که شود داده آموزش بیماران به روشی که است این هدف درمانی روش

(Zubaran,2010.)  شده  فیتضع یاسترس پس از ضربه، شامل دسترس انیدر مبتالی شخص یبودن حافظه سرگذشت یکاهش اختصاص

در  یبودن حافظه سرگذشت یکاهش اختصاص نكهیکارکرد شناخت روزمره دارد. اول ا یبرا یمهم حاتیبه خود خاطرات ضربه، تلو یحت

از  شهیهم بایمجدد، تقر یحل مسأله قتی(. چراکه در حقSeimyr,2013است ) بطاز ضربه با اختالل در حل مسأله روزمره مرتاسترس پس 

است که  نیا ی. مسأله دوم و البته مرتبط با قبلدجویسودمی ها،به آن یدسترس یمشابه در گذشته و چگونگ هایتیموارد خاص موقع یادآوری

 مرتبط است  ندهیخاص در آ یدادهایرو یرسازیدر تصو كالبا اِش یدر مورد گذشته به طور قو افتهیکاهش  یبودن حافظه سرگذشت یاختصاص

به اطالعات  ی. سوم، اشكال در دسترسگذاردیم ریروزمره تأث یموثر  زندگ یزریبرنامه ییبر توانا جهیکه در نت (.1081بختیاری و عابدی، )

و  کندیضربه مداخله م رهخاط یو بازساز یبه روزساز ییکه در توانا شودیم زیدر مورد گذشته، شامل اطالعات در مورد ضربه ن یاختصاص

 به توجه با . (Bailinger,1982 .)دآییبه شمار م یبهبود استرس پس از ضربه، خصوصاً در درمان، محور یاست که برا ییندهایفرآ هانیا

 خانه زنان در سرگذشتی حافظه بهبود در آگاهی ذهن بر مبتنی درمانگری اثربخشی حاضر بررسی پژوهش انجام از هدف الذکر فوق توضیحات

 .باشد کرمانشاه می شهر دار

 

 پژوهش های داخلی

و حافظه در بهبود اختالل استرس پس از ضربه  ییبر مواجهه روا یمبتن یدرمانگر یاثربخش ( با عنوان1081نتایج مطالعه شیورانی و همكاران)

-میزان .معنادار کاهش پیداکردطورازآن بهماه پسدرمان و سه ازآزمایش، بالفاصله پسضربه در گروهاز پس  داد استرسسرگذشتی نیز نشان  
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-آزمایش بهازخود در گروهداشت. محتوای غیرمرتبط با ضربه و بارهیجانی مثبت در تعریفمعنادار سرگذشتی افزایشبودن حافظهاختصاصی

 .شده تغییر چشمگیری نشان ندادبیانطورمعنادار افزوده شد. میزان استقالل اهداف

پذیری شناختی و کاهش پردازش شناختی خودکار آگاهی بر افزایش انعطافآموزش ذهن( در پژوهشی نشان دادند 1081پور محمدی و باقری )

 موثر است.

 کیفیت و خواب کیفیت بر آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان اثربخشی بررسیپژوهشی با هدف  (1082) زرگر، افجدی، آقاجانی نژاد، بساك

 کیفیت پرسشنامه به و انتخاب کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح از استفاده با ها آزمودنیانجام دادند.  دختر دانشجویان زندگی

 گروه. شدند گماشته نفر 11( کنترل و آزمایشی) گروه دو در. دادند پاسخ جهانی بهداشت سازمان زندگی کیفیت پرسشنامه و پیتزبورگ خواب

 افزار نرم از استفاده با ها داده. نكردند دریافت درمانی هیچ کنترل گروه که حالی در گرفت قرار درمانی گروه تحت جلسه 9 مدت به آزمایش

 بخشیده بهبود را خواب کیفیت داری معنی صورت به آگاهی ذهن بر مبتنی شناختی درمان که داد نشان نتایج. شدند تحلیل SPSS آماری

 . است نداشته تاثیر زندگی کیفیت بر اما است

والد  11( به بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر والدین پرداختند. برای این منظور 2212) 0و ساینبرگ 2، کویكن1بایلی

خت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را از نظر تنظیم هیجان، همدردی، دسترس بودن عاطفی مورد ارزیابی قرار داند و سپس آنها را تحت شنا

قرار دادند. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دسترس بودن به لحاظ عاطفی، تنظیم هیجان و همدلی والدین کودکان 

 موثر بوده است. 

( پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر واکنش های عاطفی در استرس 2212و همكاران ) 1بریتون

جلسه نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش واکنش های  9اجتماعی مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش بعد از 

 د.عاطفی به استرس اجتماعی می گرد

 

 پژوهش روش شناسی

بود، ی در آنها به صورت تصادف هایآزمودن ینیگزیو کنترل که جا شیو با استفاده از دو گروه آزما یشیآزما یوارس کیپژوهش حاضر در قالب 

کرمانشاه می باشند شهر  خانه دار.جامعه پژوهش حاضر، زنان باشدیبا گروه کنترل م  پس آزمون -آزمون شیطرح پ یپژوهش دارا انجام شد.

روش نمونه  سال بوده و حداقل تحصیالت دیپلم داشته اند. 02تا  22که سن آنها بین   که دچار استرس پس از سانحه زلزله قرار گرفته اند

و کنترل  نفر در نظر گرفته شد که به شیوه تصادفی ساده به دو گروه آزمایش 02گیری به شیوه داوطلبانه در دسترس بود، حجم نمونه نیز 

 تقسیم شدند. 

 

 پژوهش  معیار های

 : 1اختالالت محور یبرا افتهیساختار  ینیمصاحبه بال

)انجمن  رودیبه کار م DSM_IVبراساس  Iعمدة محور  یهااختالل یگذارصیتشخ یاست که برا افتهیساختار  مهین یكینیمصاحبه کل کی

 یكینیکه مجامع کل یابود، به گونه برپسندابزار کارآمد و کار کی هیته SCIDو گسترش جادیاز اهداف در ا یكی(. 1888، كایآمر یروانپزشك

                                                           
1. Bailie, C  
2 .Kuyken, W 
3 .Sonnenberg, S 
4 . Britton, W. B 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bailie%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bailie%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuyken%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuyken%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sonnenberg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429979
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sonnenberg%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21429979
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 یبرا SCIDبالقوة  دیتوسط بسكو و همكاران او انجام شد فوا راًیکه اخ یامند شوند. در مطالعهبهره افتهیمصاحبه ساختار  دیبتوانند از فوا

 قیو دق ایپا صیتشخ کی نیتضم یبرا تواندیم SCIDکه  دیرس جهینت نیگرفت و به ا قرار شیمورد آزما یبهداشت روان کینیاستفاده در کل

 یمطالعه برا نیاست که در ا ی( و پژوهشSCID-CV) ینیشامل دو نسخه بال SCID. ردیمورد استفاده قرار گ یبهداشت روان کینیدر کل

 یگذار صیتشخ یراب یمصاحبه، ابزار معتبر نیا یاستفاده شد.نسخه فارس ینیاز نسخه بال یاختالل استرس پس از ضربه و افسردگ صیتشخ

 .است یآموزش یو حت یپژوهش ،ینیمقاصد بال یبرا

 

 : ی آزمون حافظه سرگذشت

 یآزمون از آزمودن نی[( به کار برده شد. در ا1891)] و برودبنت امزیلیکه توسط و یدادیرو یحافظه سرگذشت یبررس یاست برا یآزمون

نوشته  22رد 11کارت  کی ی. هر لغت روسدیبنو شود،یم یادآوری( را که توسط آن لغت ای)خاطره یدادیکه با هر لغت، رو شودیخواسته م

 ریاخ ایمربوط به دوران گذشته  ت،یکم اهم ایمهم  تواندیشده م یادآوری دادیکه رو شودیداده م حی. توضشودینشان داده م یشده و به آزمودن

( ترکم ایروز  کیمدت زمان محدود ) کی یزمان و مكان خاص رخ داده و دارا کیکه در  یزیباشد؛ چ یاختصاص دادیرو کی دید، اما باباش

 یجانیبار ه یبود و پنج لغت دارا رشیو پذ تیآرامش، امن ت،ی،موفقیمثبت شامل خوشحال یجانیبار ه یپنج لغت دارا فیتكل نیاست. در ا

به  اسیمق نیا ی. نمره گذارشودیزمان در نظر گرفته م هیثان 02هر خاطره  یابیباز یبود. برا یدیو ناام یدرد و رنج، قربانتأسف، طرد،  ،یمنف

باشد و به  گویییشامل کل دادیو اگر رو ردگییتعلق م 1مكان و زمان خاص باشد، نمره  یشده، دارا فیتعر دادیصورت است که اگر رو نیا

 .ردگییاشاره نكند، نمره صفر م یمشخص دادیرو

 

 :ی مصاحبه حافظه سرگذشت -1

. بخش اول شودیشامل دو بخش اجرا م افتهیمصاحبه ساختار کیهجده سال به باال مناسب است که در قالب  یگروه سن یمصاحبه برا نیا 

 قیحقا یادآوریملزم به  یبخش، آزمودن نی. در اپردازدیافراد م یگذشته زندگ یادآوری یابیاست و به ارز ییمعنا یمربوط به حافظه سرگذشت

دوره خاص(. بخش دوم مربوط  کیاست )مثل محل سكونت در  ریدوران اخ عیو وقا یبزرگسال یابتدا ،یگذشته مربوط به دوران کودک یزندگ

به عنوان مثال نام و نام  شود؛ینمره داده م قیدق اتیجزئ زانمی براساس هااست. پاسخ یهمان سه دوره زمان یدادیرو یبه حافظه سرگذشت

آزمون ساده است و  نی.ادهدی. مجموع نمرات هر سه بخش، نمره کل آزمون را شكل مردگییم 1/2، اما نام تنها نمره 1کامل نمره  یخانوادگ

 دارد. عینسبتاً سر یاجرا تیقابل

را فراهم  یدادیو رو ییمعنا یحافظه سرگذشت انیم سهیامكان مقا ،یو مصاحبه حافظه سرگذشت یهمزمان از آزمون حافظه سرگذشت استفاده

در  پردازد،یم یاز حافظه سرگذشت یجنبه متفاوت یابیدو آزمون را که هرکدام به ارز نیحاصل از ا جینتا یشتریب نانیبا اطم توانیو م آوردیم

 قرار داد. یخاص استرس پس از ضربه مورد بررس هایبا نشانه طارتبا

 یافته های پژوهش

 یافته های توصیفی 

 میانگین و انحراف معیار مولفه های اختالل استرس پس از ضربه 1جدول 

نمیانگی گروه ها   تعداد انحراف معیار 

 11 1.292 12.22 کنترل اجتناب
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 11 1.122 12.20 آزمایش

 02 1.129 11.12 مجموع

 11 2.111 11.12 کنترل افكار ناخواسته

 11 0.219 11.12 آزمایش

 02 0.220 11.12 مجموع

 11 0.022 19.22 کنترل بیش انگیختگی

 11 2.189 11.00 آزمایش

 02 0.222 12.22 مجموع

 از که طور همان. است شده ارائه ها گروه به تفكیکاختالل استرس پس از ضربه  سهایامقی زیر در نمرات آماری های شاخص فوق  جدول در

 گروه آزمایش در مرحله پس آزمون میانگین تغییر داشته است. در شود می مشاهده جدول این محتوای

 میانگین و انحراف معیار حافظه سرگذشتی 2جدول 

 خطای استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد گروه 

 2.101 2.111 9.22 11 کنترل پیش آزمون

 2.101 2.111 9.22 11 آزمایش

 2.211 2.221 9.12 11 کنترل پس آزمون

 2.121 2.202 12.12 11 آزمایش

 

به دست آمده  12/9بیشتر از گروه کنترل  12/12همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمره گروه آزمایش در پس آزمون 

 است. 

 یافته های استنباطی

 آزمون شاپیروویلک جهت نرمال بودن داده ها 

 شاپیروویلکآزمون  0جدول 

 شاپیرو ویلک  

 سطح معنی داری دیادرجه آز zآماره 

 2.219 02 2.810 پیش آزمون اجتناب

 2.120 02 2.811 پس آزمون اجتناب

 2.102 02 2.811 پیش آزمون افكار ناخواسته

 2.211 02 2.802 پس آزمون افكار ناخواسته

یپیش آزمون بیش انگیختگ  2.801 02 2.210 

بیش انگیختگیپس آزمون   2.811 02 2.122 

یپیش آزمون حافظه سرگذشت  2.818 02 2.291 

 2.208 02 2.822 پس آزمون حافظه سرگذشتی
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 می باشد بنابراین داده ها از وضعیت نرمال برخوردار هستند. 21/2با توجه به جدول فوق از آنجا که سطح معنی داری بیشتر از 

 ی تاثیر معنی داری دارد. در بهبود حافظه سرگذشت یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمانگرپژوهش فرضیه 

باشد. آن گونه که خطوط رگرسیون هر می رگرسیون همگنی یكی از موردهایی که قبل از تحلیل کوواریانس باید مورد بررسی قرار گیرد وجود  

 آمده است:دو گروه موازی باشد، نتیجه بررسی همگنی رگرسیون این تحقیق در جدول زیر 

 حافظه سرگذشتی در رگرسیون ضرایب همگنی فرض پیش آزمون  1جدول 

 سطح معنی داری F میانگین مجذورها درجه آزادی مجموع مجذورات پیش آزمون منبع تغییر

 2.221 8.191 22.111 1 22.111 گروه ها

 2.222 11.221 121.919 1 121.919 پیش آزمون

 2.281 2.828 1.828 1 1.828 تعامل گروه و پیش آزمون

   2.018 21 12.282 خطا

 

محاسبه شده در تعامل گروه و پیش آزمون  Fدرجدول فوق نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون حافظه سرگذشتی آورده شده است. چون 

های رگرسیونی پشتیبانی ها از فرضیه همگنی شیبباشد، بنابراین دادهمعنی دار نمی 21/2در سطح کمتر از   P <21/2جدول و  Fکمتر از 

 توان تحلیل کوواریانس را اجرا نمود. کند و این فرضیه پذیرفته می شود و میمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شرایط خطی بودن 
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 به تفكیک دو گروه آزمایش و کنترلحافظه سرگذشتی  پراکنش متغیر  نمودار

 

با توجه به نمودار فوق و خطوط رگرسیون مشاهده می گردد که رابطه خطی بین متغیرها در دو گروه برقرار است. مفروضه دیگری که برای   

 شود همگنی واریانسها می باشد که به وسیله آزمون لوین بررسی می شود:تحلیل کوواریانس باید رعایت 

 نتایج آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانسهادرحافظه سرگذشتی  1جدول 

F  1درجه آزادی 2درجه آزادی   سطح معنی داری 

0.122 1 29 2.298 

  

 دهد سطح معناداری بدستنتایج آزمون همگنی واریانسها در مفروضه حافظه سرگذشتی  آورده شده است. بررسی نتایج جدول نشان  می  

 .(F=3.100, P=.089>0.05) .گردداست، بنابراین پیش فرض همگنی واریانسها تایید می 21/2آمده بزرگتر از 

 نتایج تحلیل کوواریانس    

ی ، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شده است که در بهبود حافظه سرگذشت یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمانگر به منظور اثر بخشی   

  بین این دو گروه درجدول زیر گزارش شده است:خالصه ای از نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون و پس آزمون 

 

 

 

 

 

 ی در مرحله پس آزموندر بهبود حافظه سرگذشت یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمانگرتحلیل کوواریانس مربوط به   1جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 2.222 11.218 112.102 1 112.102 اثر پیش آزمون

 2.222 29.102 22.222 1 22.222 گروه

   2.198 22 12.221 خطا

    02 0022.222 کل

 

همانطور که مشاهده می شود اثر پیش آزمون معنی داراست و با حذف اثر پیش آزمون مشاهده می شود بین گروه کنترل و آزمایش از نظر 

در  یبر ذهن آگاه یمبتن یدرمانگرداری وجود دارد و با توجه به درنظر گرفتن میانگین نمرات می توان گفت حافظه سرگذشتی  تفاوت  معنی

 ی تاثیر معنی داری دارد. بهبود حافظه سرگذشت
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 بحث و نتیجه گیری 

 تبیین:

مطالعاتی که به طور مستقیم  .دارد داری معنی تاثیر سرگذشتی حافظه بهبود در آگاهی ذهن بر مبتنی درمانگری نشان داد  بررسینتایج 

همسو با این نتایج باشد یافت نشد اما می توان گفت حافظه سرگذشتی در واقع بازنمایی شخصی یک فرد از گذشته ی خود است که از طریق 

 توجه معنی به از طرفی ذهن آگاهی.(2212 همكاران، و آن به تجدید خاطرات، تجارب و رویدادهای شخصی زندگی خود می پردازد)سمكوسكا

 ذهن آگاهی، در (.2222 همكاران، و سگال از نقل به زین، - کابات) است قضاوت و پیشداوری از خالی و کنونی، زمان در هدفمند، ویژه، کردن

 نظر در اصلی شیوه دو ذهن، برای. می گیرد فرا را مفیدتر شیوه های شناسایی مهارت های و می شود آگاه ذهنی شیوه از لحظه هر در فرد

انجام دادن و دیگری بودن. در ذهن آگاهی فرا میگیریم که ذهن را از یک شیوه به سوی شیوه ی دیگر حرکت دهیم. می شود. یكی  گرفته

ذهن آگاهی مستلزم راهبردهای رفتاری، شناختی و فراشناختی ویژه برای متمرکز کردن فرآیند توجه است که به نوبه خود به جلوگیری از 

گرایش به پاسخ های نگران کننده و رشد دیدگاه جدید و پدید آیی افكار و هیجان های خوشایند –فی فكر من –مارپیچ فروکاهنده خلق منفی 

 (.1091منجر می شود)کاویانی، جواهری و بحیرایی، 

به طور کلی می توان گفت حافظه ی سرگذشتی به نوعی یادآوری و مرور خاطرات گذشته در ذهن است که گاهی ممكن است موجب آزردگی 

رد شود به هرحال در آموزش درمان مبتنی بر ذهن آگاهی  افراد یاد می گیرند که چه طور به طور متفاوت با افكار و احساسات منفی خاطر ف

هنی، خود رابطه برقرار کنند و بر تغییر محتوای باورها و افكار متمرکز شوند. همچنین یاد میگیرند که افكار خودآیند، عادت ها، نشخوارهای ذ

و احساسات منفی خود را چگونه تغییر جهت دهند، نسبت به آنها آگاه شوند و در چشم انداز وسیعتری افكار و احساسات خود را ببینند افكارها 

 .دارد داری معنی تاثیر سرگذشتی حافظه بهبود در آگاهی ذهن بر مبتنی لذا می توان گفت به نظر می رسد درمانگری

 پژوهش هایمحدودیت

اند اشاره کرد در واقع این پژوهش به جامعه آماری که مورد تحقیق واقع شده  توانیم پژوهش این هایتوجه به فرضیات از محدودیتبا . 1

  فقط بر روی زنان خانه دار شهر کرمانشاه صورت گرفته است. 

ه جهت انجام طرح استفاده شده است و این موضوع نتایج را ممكن است تحت . با توجه به محدودیت زمانی از روش در دسترس و داوطلبان2

 تاثیر قرار دهد. 

پس آزمون و پر کردن مجدد همان پرسشنامه ها در مرحله پس آزمون ممكن است نتایج پرسشنامه با  –. با توجه به طرح پیش آزمون 0 

 سوگیری آزمودنیها همراه باشد.

 

 

  پیشنهادات
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پیشنهاد می شود از سوی سازمان های بهزیستی و مددکاری اجتماعی به آموزش مهارت ذهن آگاهی توجه شود و برای زنان خانه  -1

ری دار کارگاه های آموزش ذهن آگاهی برگزار گردد تا بتوانند هیجانات و افكار خود را کنترل کنند و از ورود افكار منفی به ذهن خود جلوگی

 کنند. 

 منابع
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